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 SunDaughter  نوشته|النیرمان و
 

 ! رهی بگی درستمی تصمشی زندگي حرفهاست که بتونه برانی ، سرگردون تر از اعی بدنیامیبن: خالصه
 ...  گره خوردهزی چهمه
 ...  گم شدهزی چهمه
 ...شیزندگ... اسمش... تشیهو
 !دنهی ساده تر از به مقصد رسدنی بن بست رسبه
 

 .  کردشی رنگ وروی بی مشکفی کی چرميدستش را خوب چفت دسته         
 

 چرخان چمدان ها لیمقابل ر. باالخره جرات کرد جلوبرود .  نداد یتی اش اهمی کج باراني قهیبه         
 . ستادیا

 
 . اراده اخم کرده بودیب        

 
 ...  هم از اضطرابدی شاشتر،ی تمرکز بي برادیشا        

 
 .  گذشتند انداختی چشمش مي که از جلویی به چمدان هاینگاه        

 
. دی چرخی ملیر.  هم نبودبی چندان عجاوردی بادی تا رنگ چمدانش را به شدی مانع ميزیانگار چ        

 .  کدام به نظرش آشنا نبودچی هی ولشدی چشمش رد مي مختلف از جلويرنگ به رنگ ساك و بسته ها
 

 از کدام کوچه و ای ابانی از کجا شروع کند ، از کدام خدی بادانستینم. کرد ی تفاوت فقط نگاه میب        
 ! گذر

 
 ، کردی نگاهش مبهی چشمش رد شد و او هر بار غري بارها چمدانش از جلودیشا.  دی چرخی ملیر        

 ! گشتی رفت به ناکجا و برمیهر بار فکرش م
 

 .  ، به خودش امد تلفن همراهشيبا صدا        
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 خودش را دهی که وانمود کند هنوز نرسي زوریبا لحن. دی صفحه کشي انگشتش را رویبه سخت        

 : نباخته جواب داد
 

 .سالم-        
 

  ؟يدی ؟ رسیخوب. سالم -        
 

دارم چمدون .  هست ی ساعتمین. آره :  چرخان وگفت لیلب تر کرد و دوباره چشم چرخاند به ر        
 .رمیگی ملیهامو تحو

 
 .  دنبالتادی از دوستام میکیسپردم . خدا رو شکر .  خب یلیخ-        

 
 … تو چرا … برم شی خدا بذار راه خودمو پي محض رضایرعلیام:  غرغر کرد یکالفه و عصب        

 
 .می کمکت کنمیخوایما فقط م.  یشی می بابا رها چقدر زود عصبانيا:  کالمش گفت انی میرعلیام        

 
 … دو روز تو حال خودم باشم دی بذاریول.ممنون از تو و فرشته :  کرد و با حرص گفتیپوف        

 ! … کنمی دست از پا خطا نمدیمطمئن باش
 

 هی کنمی خواهش میول.  نشو یعصبان.  خب یلیخ:  داد و گغتلشی تحوی تصنعيا  خندهیرعلیام        
 …بعدش برو … تمرکز کن کمیچند روز به خودت استر احت بده ، 

 
 !بعدش برم کجا؟: رها آرام گفت         

 
 . شدي جدیرعلیام        

 
 . من وفرشته دلمون روشنه.  شهیدرست م. بسپار به خدا . صبور باش … ی عجله کندینبا-        
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 هم یچینگران ه … فتهی نمیباور کن اتفاق خاص: د ادامه دایرعلیرها نفسش را فوت کرد و ام        
 … نباش

 
 به خودش ي شانه اش فرود آمد ، گاردي روی بود که دستی علری امي ودار موعظه هاریدر گ        

 ولبخندش ، ی علری امدنیبا د.  دیبه پشت سرش چرخ. گرفت و تلفن همراهش را از گوشش جدا کرد 
 ! م دنباليای خودت بنکهینه ا … دنبالم یفرستی رو میکی یگفتفکر کردم : آهش را خورد و گفت 

 
 نشده یچیدختر تو که هنوز ه … مارو ي کنه عاقبت همه ریخدا به خ:  و گفت دی خندی علریام        

 !!!يمثل گچ شد
 

 !پس چمدونت کجاست؟:  دی اش را گرفت و متعجب پرسی دستفیک        
 

 : فصل اول        
 نی زميچند کارت و چند اسکناس هم با خودش رو.  شلوارش افتاد بی با سرو صدا از جدشیکل        
 ! کردی دستش را هم ول مي تويبه خودش بود جعبه . انداخت
 .اما ول نکرد        
 . را برداردشیدهای خم هم نشد تا کلیحت        
 . زل زده بود بود و به اتوبارپارك شده مقابل خانه ستادهیهمانطور ا        
 لوله شده را به زورم که ي داشتند تخته فرشهای و دو سه پسر جوان سعزدندی راهنما مشیچراغ ها        

 . جا بدهندونیشده در عقب کام
 .  دادی دهانش باز بود و هرچه بود ونبود را در خودش جا مونیکام        
همانطور مشت کرده بود و سخت . را برداشت اش نامهی و گواهی و کارت ملدیسست خم شد و کل        
 . شدی مدنشی دستش مانع ديکارتون تو.  رفتیجلو م

 .  را خوب بخواندی اثاث کشونی توانست ادرس و شماره تلفن کامینم        
 . شدی آشنا تر می رفت ، رنگ قالیهرچه جلوتر م        
 ي روز ابرکیاما ساعت چهار بعد از ظهر ...  گرفتیاگر روز روشن نبود حتما با صد و ده تماس م        

 . بوديبهار
 .  دادندی ها را جا می وصندلزی و مختندی ری خدا عرق مي بنده يکارگرها        
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،  " دجنابیببخش" با يمرد. چند پله را لک لک کنان باال رفت.  شد یتیوارد ساختمان گران        
 . بردرونیرا از در ب یمجبورش کرد سد راه نشود و دو صندل

 . دو قدم بلند برداشت        
 . ستادیمقابل اسانسور ا        
 .  انداختی نگاه کوتاهشی ابروهاانی به اخم منهیدر ا. شد ي و وارد اتاقک فلزدی کشیقینفس عم        
 .  ششم متوقف شدي در طبقه ياتاقک فلز        
 .دی به گوشش رسي زنگ داريصدا        

 داشته باشد تا یلی تمانکهیبدون ا.  از اتاقک خارج شدیبه ارام.  نشستشی لبهاي رويپوزخند سرد        
 داشت و ی خوش ساختی که درچوبی شش شد، واحد دنجي وارد واحد شماره اوردی را در بشیکفش ها

 ی میینما  و طراوتي از سبزشی که تا چند ماه پی چوبی جا کفشي باالشی هایاستخودوس وشمعدان
 ! پشت سرشان ، حاال خشک خشک بودندي و مرمریتی گرانيدادند به سنگها

 درنگ ی بيوارد خانه که شد حواسش رفت به قد و قواره اش که پشت به او به جوانک سبزه ا        
 .  دادیتذکر م
 و گاز خچالیاسه  ودونمی مدی بعگهیخانم د:  در دو کارتن را برداشت و گفتي از جلویکارگر جوان        

 .نیجا داشته باشه ماش
 : به عقب بچرخد گفتنکهیبدون ا        
 ... گهی روز دهی دیشا. محترم فعال قصد ندارم اونا رو ببرم يگفتم که اقا-        
 ...اقا تو رو خدا مراقب باش، شکست:  گفت گریو رو به مرد د        
 .دی کلمه در دهانش ماسیباق        

       
 . خشک شدش،ی لبهاي روينگاهش به پوزخند مسخره         
 .  تا زبان بچرخاند و به زور سالم کنددی طول کشهی فقط چند ثاندیشا...  کرد مسلط شود یسع        
 اش را پرت کرد ی مشکفی گذاشت و کي دستش را گوشه ايکامال داخل واحد شد کارتون تو        
 . واریکنج د
 . نداختی ني از مبل و فرش و نهار خوری خالییرای و پذمنی هم به نشی نگاهمی نیحت        
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 به مشامش یی دمش که از حضور او از هوا گرفت ؛ عطر اشنانیدر اول.  ستادیجلو امد و مقابلش ا        
 تر قیدق.  بود دهی خرشی سالگرد براي هی بود که سال گذشته به عنوان هدی اش همانحهیرا. نشست 

 . نگاهش کرد
 .  بودشی چند ماه پي هاتی از ماموریکی ی هم سوغاتي خاکستريمانتو        
 قهی بودند سلدهی خرعصری ولابانی دستفروش در خکی شال نا مرتب قرمزش هم که با هم از یحت        

 ! خودش بودي
 .سکوت شکسته شد        
 .دی لرزی مسلط باشد اما مکردی می سعفشی ظريصدا        
 اصرار داشت یشناسیبابا هم که م...  ي زنگ زدم خونه نبودیلیخ.  دیببخش: ارام و شمرده گفت        

 ...  وامی امروز بنیهم
 .  جوابش را بدهد از کنارش گذشتنکهیبدون ا        
 . دی شنی را از پشت سرش مشی قدم هايصدا        
 :د رفع و رجوع کنخواستیتند تند م        
 هامو تلفن امی کدوم از پچی هشبی از ده بار باهات تماس گرفتم تو دشتری باورکن من بنیامیبن-        

 ...  خونه اتامی بی بدون هماهنگخواستمی بخدا نم؛يهامو جواب نداد
 . گفتظیرا با غ "ات" يشناسه         
 . ستی نیمشکل:  انداخت و گفتشی به سرتاپای اجبار نگاهياز رو        
 . دی کشنیی درب اتاق را پاي رهیدستگ        
 . اتاق دست نخورده بود.  متعجب شد لی وسادنیبا د        
 اباژور ي که باالشانی عکس مضحک عروسیچراغ خواب و حت...  نهیتخت دونفره ، کنسول و ا        

 !کردی مییقرمز رنگ خود نما
 .  از خانه خارج شودخواستی می همانطور بود که صبح وقتزیهمه چ        
 ؟یزنیچرا حرف نم... نیامیبن:  دیارام وارد اتاق شد ، کنارش قرار گرفت وپرس        
 .  شده بودرهی خيری شری حري نگاهش هم نکرد به پنجره و پرده هایحت        
فقط .  زمی وبهم برزی همه چامی بينطوری اخواستمیباور کن نم:  و با سماجت گفتستادیمقابلش ا        

 ...  وتخته بردم ، بابا فکر نکنه کهریچند تا ت
 . کالمش در نطفه خفه شد.  نگاهش کرد میمستق        
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 .  انداختنیی را بست و سرش را پاشیبه زور لبها        
 .  را دراورديدی کرد وپاکت کوچک سفبشی جي دست تونیامیبن        
 . مقابلش گرفتدی بگويزی چنکهیبدون ا        
 يزی تمام بهار ، ته حلقش چي برق زرد سکه دنیبا د. پاکت را از دستش گرفت؛ ارام بازش کرد         

 .گره خورد
 

 ! ی پولی بنیتو ا...  نیامیبن:  بهت زده گفتيبا چشمها        
 

 . کنمینه من قبولش نم... نه : دینال        
 

 ؟یتونیمگه م:  خشک گفتنیامیبن        
چرا ...  بخشمی امو مهیمن که گفتم مهر:  را از کنار چشمش پاك کرد و گفتیقطره اشک سمج        

 ی امو مهی مهررمی خبر از بابا میفردا ب... ي ندارطشوی تو االن شرادونمیمن م... نیامی بنیکنی مينطوریا
 ... توطی شرانی تو استمی نیمن راض! بخشم

 
 ! موندهگهی ماه دازدهیفقط صدو :  زنگ دارش گفت ي کالفه از صدانیامیبن        

 
 . پاکت کوچکي ر ودیدست اخر اشکش هم چک.  گرفت نییسرش را پا        

 
 !؟يچرا تخت و نبرد:  نیامیبن        

 
 ...! يدیخوابیپس کجا م:  گفت ینی فنیبا ف        

 
 ! ؟دمی تخت خوابنی رو اي سه ماه فکر کردنیتو ا:   خنده و گفتری زد زی پقي بلنديبا صدا        

 
 .  و در اتاق را بستدیفورا به پشت سرش چرخ        

 
 ... نیامیتو رو خدا بن:  انداخت و گفت نیامی سرد بني به چشمهایمضطرب نگاه        
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 ... یچ: سرش را جلو برد و گفت         
 

 . پشت را به در اتاق چسباند.  عقب گرفت یبا ترس کم        
 

 .انقدر تلخ نباش.  نیامیتو رو خدا بن:  و گفتدیلبش را گز        
 

 . برات شام درست کردم:  بغض دار گفت ي چسباند و با همان صداشی به لبهايلبخند        
 

 !نجا؟ی ايای اونابازم بينه  به بهايخوایم!  ؟ي رو نبردیی لباسشونی و ماشخچالیچرا : نیامیبن        
 

 . دی لرزی مشی بدتراز لبهاشیچشمها        
 

 ! ؟ی خواب منينگران جا!  من؟ي خونه يای غذا مي با قابلمه دونهیبابات م: با زهرخند گفت         
 ی را کمشی ابروي کوچک باالي هی بخي جاي اش برد ، رویشانیانگشت اشاره اش را به سمت پ        

  ای فرستی مامی هر شب پدونهیبابات م: ماساژ داد وگفت 
 

 !؟یزنی مکی با شوهر سابقت هنوز تدونهیم: دی و پرسبشی جي اورد و فرو کرد تونییدستش را پا        
 

 ! ؟یکنی رو خراب می همه چيچرا دار... نیامیبن-        
 

 !کنم؟ی رو خر اب میارم همه چمن د:  گفت یی با لبخند کش دار دندان نمانیامیبن        
 

 ... جالبه:  دار اضافه کرد شین        
 

 که رخت چرك یی لباسشونی ماشنیخانم تو ا:  اتاق امد که بلند گفت رونی از بي کارگريصدا        
 !هست

 
 . رفترونی را پاك کرد و از اتاق بشیاشکها        
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 و یی با لباسشوي محترم چند بار بگم کارياقا:  کرد و داد زد یتمام حرصش را سرکارگر خال        
 ...!دی و گاز نداشته باشخچالی

 
 زل زد به نهی و درای چوبزی مي را گذاشت لبه شی کنسول پرت کرد ، کف دستهايساعتش را رو        
 .خودش

 
 . لفنش بلند شد تری گغامی پي چقدر به همان حال ماند که صداای چقدر گذشت دانستینم        

 
 .  تلفنش بلند شدری گغامی پي چقدر به همان حال ماند که صداای چقدر گذشت دانستینم        
 . زدی حرف مبشی غربی با آن صوت خاص و عجشهیکش دار ، مثل هم        
 ! ؟یستین!  زو زو امی بن؟ی خوابیهان... الــــوو... یبــن-        
 .  هم فشار داديرو را محکم شیچشمها        
 . ستادی ای خالمنی برداشت سمت در اتاق و وسط نشزی مشت شده ، خيبا دستها        
 پر از اشک و يچشمها.  تلفن با جاه و جاللش دستش بود ی بود و گوشستادهی اشیرو به رو        

 ! لرزانيلبها
 !  شدی تلفن اکو مریغامگی خانه از پی خالي که در کل فضاي دختريو صدا        
 !يبــــا... منتظرم ....  بهم زنگ بزن یبن-        
 .  تناقض داشتشی با اشک جمع شده در چشمهاشی لبهايپوزخند نشسته رو        
 کند تا بلکه به شی به چهره اش ، تماشای تناقض مستولنی بگذارد با همای کند یی دلجودانستینم        

 .  برسدینقطه شرمندگ
 .دستش را جلو برد و دم ودستگاه تلفن را گرفت        
 .  کل خانه را برداشتشی بود جا بدهد که صدانی زمي که رويخواست در جعبه ا        
 !ی الواتی پیرفتی ماه بگذره بعد مشی شيکردیصبر م--        
 .  جعبه کل تلفن را پوشش دهدي تودی سفي هاتیونولی با ان خواستی زانو زد ، منی زميرو        
 !ستمیمگه با تو ن: بلند گفت        
 . دیچی پی شارژر را دور اداپتور ممیس.  نداد یجواب        
 ...  توکردمیمن فکر م...  ی آدمکردمیمن فکر م. به جهنم ... باشه : با حرص سر تکان داد و گفت        
 .  انداختهی ساکلشی کل هي رو قدم برداشت ومی بلند شد ، نعیسر        
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 . کردی مشیبا ترس تماشا.  قطع شد شیصدا        
 !  خودمودارميازهایمنم ن:  کرد وگفت ی صورتش خالينفسش را رو        
 ! ؟نیامیکجا کم گذاشتم بن:  دیبا بغض نال        
 ! نپرس!  ی رفتي ول کردتوی چهار ماهه زندگیوقت-        
. بس کن آنا :  با تشر گفت نیامی هق هق کند که بنخواستیم.  صورتش گرفت يا جلودستش ر        

 ! يتو خسته نشد
 . کار امروزت تموم شد. بسالمت:  تلفن را بغلش انداخت و گفتيجعبه         
 .  را باز کرد و منتظر مانديدر ورود        
 . کردی منی فنیسالنه سالنه سمت در امد ، ف        
 بردار نمیا:  را نشانه گرفت و گفت شی غذاي اشاره کرد ، ساك ظرف فلزنی با مکث به زمنیامیبن        

 . با خودت ببر
 ! دنبال رهامامیشب ساعت هشت م: با تعلل گفت         
 ستی وچهار ساعت نه بستی گفت بیقاض...  شمی پيتو ساعت ده اورد: آنا چشم گرد کرد وگفت         
 !ساعتو دو 

 . به سالمت!  دنبالش امیهشت م:  داد وگفت ی را تکاني در ورودنیامیبن        
 روی ، تي اومدیی و لباسشوخچالی بردن گاز و ي براگهیهر وقت د:  بلند گفت شدیوارد اتاق که م        

 !  اتاق هم جمع کن ببرنی ايتخته ها
 .  بسته شدي بديدر با صدا        

 
 .  نشستی خالنی زمي و اتاق خواب روی بهداشتسی سرويجا ، حد فاصل راهروهمان         
 . دی کشرونیتلفن همراهش را سخت از شلوار کتانش ب        
 ...  جوابی بي و تماس هاامی مشت پکی        
 .  را گرفتیرعلی کرد ، امیپوف...  بود ستیالف ، آنا صدر ل...  نیدستش را کشاند سمت مخاطب        
 .  امدشی تماس را قطع کند ، صداخواستی که میبعد از چند بوق ، درست وقت        
  شده؟یباز چ-        
 !؟ی کنکی مثل آدم سالم علیتونیتو نم:  اش گفت يکالفه از سوال تکرار        
 . يومدیامروز ن:  را اصال نداشت ، لب زد یکی نی ای سرخوشي ، حوصله دی بلند خندیرعلیام        
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 !بستن؟!  شد؟یچ!  اومد گرفتار شدمشی پي کارهی-        
 .آره-        
 . شهیدرست م. نگران نباش:  وگفتدی کشی اهیرعلیام        
 .ری بگلی تحوای بي بودکاریبعدا ب.  شمی پي دارزیخرده ر-        
 . امیشب م. باشه : یرعلیام        
 . برم دنبال رهام قول دادم ببرمش پاركخوامینه امشب م-        
 . انقدر حرص نزن سر بچه!  ستی مادرش باشه ، واسش سم نشیدوروز پ:  دلخور گفت یرعلیام        
 . حرف تماس را قطع کردیب        
 ! اش دخالت کندی هم وسط کار و زندگیرعلی مانده بود امنیهم        
 .  بودستادهی تلفن را قطع کرد ، رها پشت پنجره ایبا فحش        

 ری مرتعش رها انداخت و رو به امي به شانه های امد، نگاهرونی از اشپزخانه بي چاینیفرشته با س        
 ! شده؟یچ:  گفت یعل

 ...  طالق گرفتهدونستمینم:  و گفت دیرها به سمتشان چرخ        
طالق !  کفش هیپدر زنش پاشو کرد تو .  انی جرنیسر هم: ن داد و گفت  تکاي سری علریام        

 . دختره رو گرفت
 .  مبل نشستيرها رو        
 .کردی نگاه ميبه بخار چا        
 . يچقدر تو فکر: فرشته کنارش امد وگفت        
 يبه معنا... از کجا شروع کنم .  چه کار کنم دی بادونمینم:  وگفت دی به صورتش کشیرها دست        

 . سخت باشهزی انقدر همه چکردمیفکر نم!  هنگ کردم یواقع
 . يبهتره برگرد...  ي قرار باشه انقدر زود خودتو ببازگهید:  زد وگفتي لبخندی علریام        
 ! برگردمی که دست خالومدمین: رها جبهه گرفت         

 
 .  باال دادينه ا شای علریام        
 ... ستی اصال صالح نطی شرانیتو ا. يفعال بهتره دست نگه دار -        
 . را برداشتيخم شد فنجان چا        
 ... بنظرم االن-        
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 .  دنبال خونه باشمدیمن با: کالمش گفت انیرها م        
 ! خودتهي هم خونه نجایا: فرشته دستش را گرفت و گفت         
 یرعلی ، امکردی بلند شد ، رها با نگاه دنبالش مشی و از جادی نفس فنجان را سرکشکی ی علریام        
 ... من فعال برم:  زد وگفت يلبخند

 . اوضاع مزاحمتون بشمنی تو اخواستمینم: رها ارام گفت         
 !  شدی زود اون دفتر مجله بسته مای رید:  و گفت دی کشیفرشته اه        
 با عموم رانی اامی بنکهیمن قبل از ا.  دینگران کارتون نباش:  گفتی علری زد و رو به اميرها لبخند        

 ... بن... بشه که شما و ... اگر بشه . صحبت کردم 
 .  هم فشردي روهی را چند ثانشیلبها        
 تو همون شرکت فکر کنم نیای هم بنیامیبن:  را بست و باز کرد و باالخره با زور گفت شیچشمها        

 !فتمی جلو بیلی خينطوریا
حداقل .  کنهی اعتماد نمی به کسی راحتنیبه هم.  حرفهاست نی غد تر از ایلی خنیامیبن: یرعلیام        

 !دونمی مدی که من ازش دارم بعیبا شناخت
باهم .  دی ازش بزرگتریبه هر حال شما چند سال:  و گفت ستادی ایرعلی اميرها بلند شد ، رو به رو        

 . دی اعتمادشو جلب کندی بتوندیشا. دیهمکار بود
 گدار به اب ی هم شکاکه هم بنیامیبن...  کنمی مو می سعی قول بدم ولتونمیمن نم: یرعلیام        

 . زنهینم
 .کردی نگاهش مدیرها نا ام        
 .کنمی تالشمو متیمن نها:   به زور گفتیرعلیام        
 . کنمی لطفتون رو جبران منیا: رها         
 .  جبران کنمدمیقول م: و رو به فرشته اضافه کرد         
 !  نزنهشی به زندگي بدتري کارا لطمه نی ادوارمیام:  با اخم گفت یرعلیام        
 .  کنهری ما رو بخيخدا عاقبت همه :  زمزمه کرد رلبی تکان داد و زيسر        
 .  از خانه خارج شدیو با خداحافظ کوتاه        
گفته ...  است یگفته بودند نشدن... گفته بودند سخت است .  مبل سر راهش وا رفت يرها رو        

 ... بودند بگذار و برو
 ... نداشته باشدیگفته بودند انقدر ام        
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 ... باشالیخیب        
 ! بگذران و فراموش کنیمتی را به هر قی زندگنیهرجور که هست ، ا...  بگذران        
 نهای ايبا همه ...  بود دهیگفته بودند و تا جان داشت وجا داشت نشن...  را گفته بودند نهای ايهمه         

 فراموش کند و بگذرد... اما نگفته بودند چه کار کند 
 !چطور مرور خاطرات نکند؟        
 ...  باشدالیخیاصال به قول همه ب        

 !چطور جواب دلش را بدهد ؟        
 !  دلش چه کار کندي همه زخم تونی گفتند با ایاگر م        
 !  خورده و نخورده اش چه کار کندي همه حسرت تلنبار شده و اه هانیبا ا        
 !  داشتيحال بهتر...  گفتند ی اگر مدیشا        
 !  کمان بود ، نبودي خروج از چله ي که اماده يریقل حاال مثل تحدا        

    
 : فصل دوم        
 نی اعصابش را کنترل کند ،با اتواندی بست و باز کرد ، مطمئن نبود که مهی را چند ثانشیچشمها        

 . شدادهی گرفت وپلی درب اتومبي رهیحال دستش را به دستگ
 با خودش فکر کرد قفل فرمان نیامی بود که بنستادهی در اي جلوي با ان ژست طلبکار جوررمردیپ        

 ! راست؟ای ردی را دست چپش بگی صندلری زیمشک
 .  پا درب را بستي کرد ، با پاشنه یپوف        
 گاریس ينفسش بو.  بود ستادهی اشیحاال رو به رو.  کرد ی را با چند قدم کوتاه طضی عريکوچه         

 البد.  بود پی کشهی اش هم مثل همقهی داد ، یم
 در ی راپورتش را بدهد که ، مهندس البرز ، شبها وقتي اهی مطمئن شود مبادا همساخواستیم        

 ! پوشدی نمي آخوندقهی ، کندی دود ميگاریکوچه س
 . خواست متاسف شود اما نشد        
 . به زور سالم کرد        
دستور بدم گوسفند سر .  جنابی ورا عالنیاز ا:  دی تکان داد و پرسيمهندس البرز به زحمت سر        

 ! عیبزنن برات جناب بد
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اومدم دنبال :  پرده سراغ اصل مطلب رفت و گفت ی به لحن نچندان دلچسبش زد و بيشخندین        
 ! رهام

:  باال انداخت و گفت یی ساعت ،ابروي عقربه هادنیدمهندس البرز دست چپش را باال اورد ، با         
 ! ي زود اومدیفکر کنم دو ساعت

 .  دست رهام را گرفته بودتایخواست راند دوم را اجرا کند که ، در خانه باز شد ، اناه        
 .  رفتتای اخم کرد و پشت اناهنیامی بندنیرهام با د        
 .  که رابطه ات با پسرت خوبهنمی بیم: گفت زد و يمهندس البرز پوزخند        
 . ومدمی بحث نيمهندس البرز من برا-        
 ...  ببرمت پاركخوامی مایب... رهام : و رو به رهام گفت         
 . خواست جلو برود که مهندس البرز سد راهش شد        
 دیمن فردا صبح زود با.  دنبال رهام ادیب نیامی موقع بننیبابا خودم گفتم ا: آنا دخالت کرد وگفت         
 . زود بخوابمدیشب با.  ییبرم جا
 به شانه اش ، ی و با فشار کوچکدی بزند که ، آنا صورت رهام را بوسیمهندس خواست حرف        

 . وادارش کرد ، جلو برود
 .  دادی صورتش حرکت مي کوچکش را رولی اتومبي دستش را گرفت ، رهام چرخهانیامیبن        
 يخوایم!  بشه ؟ی نداره که چهی که اسباب اثاثي خونه اي بچه رو ببريخوایم: مهندس البرز        

 ! ؟ی کنيباهاش فوتبال باز
 ...امشب با پسرم.  هیفکر خوب...  شنهادتونی از پیمرس:  زد و گفت ي لبخندنیامیبن        
 .میکنی مي ، فوتبال بازیوسط سالن خال: رمز آنا و گفت  قينگاهش را انداخت در چشمها        
 . خانم البرزیراست: رو به آنا گفت         
 !بله ؟... ب: آنا با تته پته گفت         
 !دی ندادلمی تحويدی ، رسدی کردافتی که ازم دريامروز بابت سکه ا:  شمرده گفت نیامیبن        
 ي را در لحظه اي کاري شوند ، ضربه ی و مات مشی کی که ناگهانییامثل ادم ه. آنا ماتش برد         
 . بودندختنی فرو ريدو قطره اشک اماده !  خورند ی مدیکه نبا

 . دی گفت و دست رهام را کشی شب خوش کوتاهنیامیبن        
 !  شدند و امروز دشمنی خانواده اش محسوب مروزی که تا ديپشتش بود به ادم ها        
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به ...  نهیدست به س.  بود ستادهی خانه نگاه کرد ؛ آنا هنوز اي به در ورودنهیاستارت که زد از ا        
 . کردی نگاه میی نا کجايریمس

 . دی لولی ها می صندلي کوچکش البه السی پلنیرهام با ماش        
        

 
 . دی لولی ها می صندلي کوچکش البه السی پلنیرهام با ماش        
 . دی کشنیامی گردن بني را رولی اتومبي ، چرخ هاطنتیبا ش        
 ...نکن رهام-        
 .  سکوت کندنی کرد تمریسع.  نگفت يزی چنیامی برد ، بنشی موهاي را رونی ، ماشيبا لجباز        
 و نی استارت ماشي وسر و صدادیکشی منیامی کتف و گوش بني را رونی ماشطنتیرهام ، با ش        

 . اوردیترمز در م
 !کنمی می دارم رانندگنیرهام اروم بش:  ، کالفه گفتنیامیبن        
باباجون ...  کنهی مهی گرزنهیمامان تلفن حرف م...  یکنی می رانندگيتو دار:  گفتیرهام حرص        

 ! کنه؟ي با من بازیپس ک... همش روزنامه دستشه
 .رهام مچاله شده بود کنج پنجره.  عقب نگاه کرد ی به صندلنهی از انیامیبن        
  اصفهان؟ي برتای با عمه بيخوایم:  کرد وگفتیپوف        
 !فرهود وفرهادم هستن؟:  زد و گفتی برقشیرهام چشمها        
 !؟ي تو هم باهاشون بريخوایم. اره -        
 !؟یپس مامانم چ: رهام نگران گفت        
 ! ؟یمامانت چ:  وگفتدی نگه داشت و به عقب چرخي کافه اي رو به رونیامیبن        

 . رفتی ور مسشی پلنی ماشيرهام با چرخها        
 !نیی سرتو ننداز پازنهی باهات حرف می کسیوقت:  متحکم گفتنیامیبن        
 ! ؟یمانم دور کن منو از مايخوایم:  نگاه کرد وگفت نیامی بني در چشمهامیرهام مستق        
با فرهود و فرهادم . يگردی با عمه هم برميری متایبا عمه ب. نه :  زد وگفتي لبخند سردنیامیبن        

 !؟يدوست ندار.  یکنی ميباز
 !اد؟ی مامانمم بشهینم-        
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بعدم توله .  سرکاررهی چه کار؟ مامانت مادیمامانت ب:  نگاه کرد وگفتابانی و به خدی چرخنیامیبن        
 !؟یسگ تو فقط نگران مامانت

 روز هیاونم نه .  نمی بی روز مهیمامانم فقط .  نمی بیتو رو کل هفته م:  و گفت دیرهام لب برچ        
 !کامـــل

 و چهار ساعت ستی زد ، بی در خانه چانه میوقت... درست مثل مادرش.  گفتظیرا با غ "کامل"        
 ! عت و دو ساستینه ب

 !؟يخوری میبستن.  تانیغصه نخور کاپ:  نرم رهام فرستاد و گفتي موهايدستش راعقب برد و ال        
 ...نچ-        
 !؟یعنی نخرم ي اوهی میبستن! چرا؟-        
 . نگفتيزیرهام چ        
 ! شاهتوت وانار و پرتقال؟يمثال با طعم ها-        
 . رهام اب دهانش را قورت داد        
 ! ؟يخوای کارامل مکی شدمیشا-        
 !خوامی پک مسیآ. نه : باالخره سرش را باال اورد و گفت         
 !ن؟یامیبن:  شود که رهام گفت ادهی پنی کرد وخواست از ماشي خنده انیامیبن        
 !بله؟-        
 !؟يدار مامانمو دوست نگهیتو د        
 ؟ی پک با چه طعمسیآ:  لب گفت ری زنیامیبن        
 !یشکالت:  رو وگفت ادهی به پدهی چسبی نقلی چوبي را انداخت سر در کافه شیرهام چشمها        
 را بکند و پرتش کند لی همان جا فرمان اتومبخواستی منیامیکه بن "یشکالت"انقدر زننده گفت         

:  دیمثل برج زهرمار بگو:  پرسد ی را از پسرش می بستنکی طعم یانتظار نداشت ، وقت.  ابانیوسط خ
 ...یشکالت
.  شد ی تلخ و سوزناك ادا منطوری ادی اورد ، نبایحداقل آدم را سرحال م...  بود نیریشکالت ش        

   پک دلخواهش انقدر سردسی گفتن طعم آي ، برامهی پسر شش سال و نکی دینبا
 ...! یشکالت:  دیوبگ
 

 ! بزرگ ؟یشکالت:  دی ارام پرسنیامیبن        



 16 

 . ستینه گشنم ن: رهام نگاهش کرد وکسل گفت        
 !؟يشام خورد:  را باال داد و گفت شی ابروهانیامیبن        
 ! کتلت. اوهوم :  را چرخاند و گفتنشی ماشي دور چرخ هاکیرهام         
 ! سرخ کرده؟ینی زمبیبا س:  زد و گفت ي لبخندنیامیبن        
 .با سس قرمز:  را زبان زد و گفتشیرهام لبها        
بدون من :  اش کنار زد و گفتیشانی پي رهام را از روي کرد و موهاکی را بارشی چشمهانیامیبن        

 !تان؟ی رفت کاپنییاز گلوت پا
 .باز کرد را پشی و زدیرهام کوله اش را سمت خودش کش        
 . مامان داد بدم به تو:  باگت مقابلش گرفت و گفتچی دو ساندوي محتويزری فرسهیک        
 ! رفت؟نیی از گلوم پاي چطوريدیحاال د:  را دراورد و با لحن خودش گفتنیامی بنيو ادا        
از .اشتبرد گذاشت  دي روي ها را با پوزخندچی ساندوي اب دهانش را قورت داد ، بسته نیامیبن        

 .  شدادهی پلیاتومب
 .دی طول کشقهی فقط پنج دقدی ، شازی باخامه و اسمارتی پک شکالتسیا        
 نداشت اما جی بود هوس اب هوي بود ، فکريری گوهی داخل ابمي هاجیتمام مدت نگاهش به هو        

 ! ؟دیخواستی هم مجیجناب اب هو:  دی که دست اخر فروشنده پرسکردی نگاه مقیانقدر عم
 . فقط سرش را به عالمت نه تکان داد        
 . حساب کرد و سوار شد        
 . کردی منیی پک را باال و پاسی اي خامه هایلی میرهام با ب        
از .  دانست چه کار کند یخودش هم نم.  شدند ی رد متای بي درب خانه يبار سوم بود که از جلو        

 ! ؟ی هستی اصفهان؟ پسرخوبيریباهاشون م!  عمه ؟شیبرم پ:  دی پرسنهیا
 .  قول بدمتونمینم:  باال انداخت و گفت يرهام شانه ا        
 ...  خونهمیباشه پس بر:  کرد و گفت ي خنده انیامیبن        
 .دمیقول م: رهام غر زد         
 .دمینشن:  گفتطنتی با شنیامیبن        
قول :  وگفتنیامی بني و با صورت نوچ ، صورتش را چسباند به شانه دیرهام خودش را جلو کش        
 . نیامیدادم بن
 !  شوادهیپس پ:  پارك کرد وگفت نیامیبن        
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:  رهام زانو زد وگفت ي کوله دراورد و رو به روکی شد ، در صندوق را باز کرد ، ادهیخودش هم پ        
 . کنیخودتو معرف.  رو بزن تای عمه بيزنگ خونه 

 "یکوش".  دندونت هم هست ریمسواك وخم.  جمع کردم لتویوسا:  و گفت دی کشیقینفس عم        
 !هم تو کوله اته

 عروسک مال گنیم.  کننیفرهاد و فرهود مسخرم م. یچرا اونو گذاشت: رهام با حرص گفـت        
 ! دختراست

.  باشیپسر خوب. ياری درش بستیالزم ن. فقط تو کوله است :  و گفـتدی اش را کشینی بنیامیبن        
 ؟یکنی مکاری چيگم شد! خب؟.  شلوغ ول نکن يدست عمه رو تو جاها

 ادرس نمی من گم شدم اگمی مدهی پوشدی که لباس سفی رانندگیی راهنماسی پلهی شی پرمیم-        
 ..وشماره تلفنم

 .مراقب خودت باش.خوبه :  زد و گفـتي لبخندنیامیبن        
 . نیامی تلخ بنراهنی و سرش را فرو کرد در پدیرهام خودش را جلو کش        
 !خب؟.  دنبالت امی زنگ بزن ميهر وقت خسته شد:  و گفتدی سرش کشي روی دستنیامیبن        
 ... نباشمشتی من پیخواستیتو که م: رهام با بغض گفت        
  خواستم؟یک: نیامیبن        
 !؟یفرستی منو مي داریوقت-        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
 ! مامان بمونم؟شی پس پيذاریچرا نم:  وگفتدیرهام سرش را عقب کش        
 ! مامانت؟شی ببرمت پيخوایم:  نیامیبن        
 . برگشتم ببر:  زد و گفتی برقشیرهام چشمها        
 . بد نگذره.  ي مامانت برشی هم پيتوله سگ هم اصفهان بر:  و گفتدی بلند خندنیامیبن        

 . رهام لبخند زد        
 کوچکش کش امد و ي ، ساعت ده شب ، لبهانجایباالخره ا. از سر شب تا به حال ... باالخره زد         

 .  اش مشخص شدنديری شيدندان ها
 بگو شام یبعدم رفت! ؟یاک.  باش رهام یپسر خوب.  خب برو یلیخ: گفت و دی کشی نفسنیامیبن        

 ! ي درست کنه و نخورتزای قبل عمه رو مجبور نکن برات پيباز مثل دفعه .  يخورد
 .  تو بخورشویبق:  پک را سمتش گرفت و گفتسی اوانی و رهام لستادی انیامیبن        
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زنگ .  در گذاشت ي جلوي دو پله ي را از دستش گرفت و کوله را رووانی تکان داد لي سرنیامیبن        
 ! عجله؟نیکجا با ا:  گفتی که زنرفتی منشی به سمت ماشي تنديبا قدم ها.  را زد فونیا

 
 

 .  شاگرد انداختی صندلي پک را روسی اوانیل.  را بست شی چشمهانیامیبن        
 دیای به چشم بنیامی بني سر وگردن بلندکیانقدر که ...  کنارشدیانقدر که چسب. زن جلو امد         

 . انقدر جلو امد تا بتواند در سمت شاگرد را ببند.
بترکد ، ده قطره اشک ....  ردیتا بغضش حجم بگ...  تا عطرش را حس کند ستادی اکشیانقدر نزد        

 ...  صورتش بلغزدي جا روکی
 . رهام و سپردم به خودت: کرد و گفت ی پوفنیامیبن        
 خوردن با خواهرت وقت ي چاهی يحداقل اندازه : خواست سوار شود که دستش را گرفت و گفت        

 !؟يندار!  ؟يدار
 ... تایباشه بعد ب:  کالفه گفت نیامیبن        
 .  گذاشتنی زمي را رودشی خري هاسهی کتایب        
:  چسباند وگفت نی ماشي شهی را به شگرشی و کف دست دد،ی را چسبنیامی بني دست بازوکی        
 .ي برذارمیبخدا نم
 د؟ی خريریشوهرت مرده مگه تو م:  ها انداخت وگفت سهی به کی نگاهنیامیبن        
 خرت و پرت خردهی تو راهمون يبرا...  دهیکارش تو مطب طول کش:  زد وگفت ي زهرخندتایب        

 ..شنیبچه ها خوشحال م!  تو ؟يایم.  دمیخر
 . دستش چرخاندي را توچی سوئنیامیبن        
 . نخوردیتکان. مثل سنگ بود .  هلش داد تایب        
 ...  رايگری هم دتای ها را برداشت ، بسهی از کیکی.  دادتیباالخره رضا. باز تالش کرد         
 . ند را زد ، باهم وارد اپارتمان شدریدزدگ        
 ...  سرشانيبچه ها کل خانه را گذاشته بودند رو        
 .  با کفش وارد خانه شدنیامی رهام ، بنانی صورت گردنیبا د.  که در را باز کرد تایب        
 .کردی را پاك مشی داشت اشکهاواریرهام کنج د... دست فرهود بود  "یکوش"        
 !ییسالم دا: فرهاد ارام گفت         
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 ! ؟یکنی مهیرهام ، عمه چرا گر.  سرتون دیچه خبرتونه خونه رو گذاشت:  با غرولند گفت تایب        
 ي لبخند رونی هم نگذشته بود از اخرقهی ده دقیحت.  شد منی با همان کفش ها وارد نشنیامیبن        

 .  پر اشک بودشیچشمها... شیلبها
 . فتفرهاد ارام کنار فرهود قرار گر        
 ! ؟یکنی مهیچرا گر: رو به رهام گفت         
 ! فمیرو نذار تو ک" یکوش "من گفتم-        
 ینگاه پر اخم.  بچه را برداشت ی نارنجي و کوله لی وسااهی سي رهام را بغل کرد ، کوله نیامیبن        

 .  از دست بچه افتادیبه فرهود انداخت ، کوش
 .ستادی اان هم برداشت و راست        
 سرش را به عقب خم کرده بود تا يمجبور.  اش به زور بود نهیقدش تا س.  را گرفتشی جلوتایب        
 .  را گرفتشی حرفها بود که بشود جلونی تر از ایعصبان.  کندی را موشکافنیامی بنيچهره 
 ...ي برذارمیبه قران نم-        
 ... برو کنار:  با اخم گفت نیامیبن        

       
 ... داداش قربونت برم بچه ان:  در را بست و گفت تایب        
 !تا؟ی بينطوریا! ؟ينطوریرهام و ببرم اصفهان حال و هواش عوض بشه ا:  کالفه گفت نیامیبن        
 .  بخدامیکردی می شوخمی داشتییدا: فرهاد به زور گفت         
 . محل نکردنیامیبن        
 ... یینبر رهام و دا...  می کردی بخدا شوخییدا: فرهاد با بغض گفت         
 ... گهی ددینر. دیرهام ببخش...  تو رو خدا ییدا:  دی پر شد و به زور نالشیباالخره چشمها        
 .دیببخش:  قدم جلو امد و گفت کیفرهود هم         
 هیفرهود کم مانده بود گر.  انداختند نییسرشان را پا.  باعث شد هر دو ساکت شوند نیامینگاه بن        

 . کند
 من يآبرو برا!  تو اتاقتون دیبر! من فردا اگر شما دو تا جونور و ببرم اصفهان :  گفت هی با گرتایب        

 .  ساختموننی تو ادینذاشت
 .  تو بودریهمش تقص: رهود زد و گفت  محکم پس سر فیکی.  افتاد هیفرهاد به گر        
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 مبل سر راهش ي اما روتایب. رهام اشکش بند امده بود .  شد دهیبا هم وارد اتاق شدند ، در کوب        
 . دی لرزی مشیشانه ها. نشست 
 !؟ي بدي بهم چایخواستی مينجوریا: با غر گفت نیامیبن        
 ... ارمیاالن م:  انداخت و گفت نیامیت خشک بن به صوری نگاهسی خيبا همان چشمها        
 . باشدنیامی چشم بني جلوخواستینم.  بلند شد ، خودش را داخل اشپزخانه انداختشیاز جا        
 ! تنها برم اصفهان؟نایمن با عمه ا:  گفت نیامیرهام در گوش بن        
 !؟يدوست ندار. اره -        
 ...نه:  برگشت و گفترونی به بشیرهام لبها        
 !شون؟ی بخشی میعنی:  با اخم گفت نیامیبن        
 .آره:  کرد و گفت یرهام مکث        
 !؟ي کردهیپس چرا گر-        
 . نکردم:  و گفت دی به صورتش کشیرهام دست        
 . شونیدیپس برو بهشون بگو بخش:  زد و گفت ي لبخند محونیامیبن        
 افتاد ، شی کفشهاادی ؛ تازه واری هم کنج دی گذاشت ، جفت کوله ها و کوشنییم را ارام پارها        

 .  کردي شش متري چهی به قالینگاه.  دی اش کشیشانی پي رویدست
 .  بودستادهی اي در وروديهمانطور جلو. رهام در زد و وارد اتاق شد         
 .بعد هم دست دادند... نطوریفرهودهم هم.  کرد یعذرخواه. فرهاد جلو امد ، بغلش کرد         
انگار نه ...  ی راحتنیبه هم.  بلند شد طنتشانی خنده ها وشيدست اخر هم در را بستند و صدا        

 !  دست انداختن رهامي هی شده بود مایانگار کوش
اش ما هم مثل بچه ها ک:  انداخت و گفت نیامی به بنینگاه.  ، وارد هال شد ي چاینی با ستایب        

 . میبود
 ...یزنی طعنه ميدار-        
 ...  داخليایچرا نم... نه ! طعنه؟:  مبل انداخت و گفت ي دسته ي شال سرش را روتایب        
 . نیبا کفش اومدم رو ا:  کرد و گفت چهی به قالي اشاره انیامیبن        
 ! نکنیبیغر.  تو ایب... ییشوی برم قالیبعدا م.  نداره یبیع:  زد و گفت ي لبخندتایب        
 .  طعنه بودگهی دیکی نیا-        
 . طعنه بودنیاره ا:  گفت ی حرصتایب        
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 .  نشستتایمقابل ب.  را دراورد شی کفش هانیامیبن        
 
 

 .  نشستتایمقابل ب.  را دراورد شی کفش هانیامیبن        
همان ...  واری به ددهی چسبونیزی کوچک ، همان تلومنیهمان نش.  نکرده بود ی خانه فرقلیشما        

 .  به اپن اشپزخانهدهی چسبي شش نفره ينهار خور
 !  اش همان بودیباق...  فقط اضافه شده بود ی چند گلدان و دو سه جا شمعدیشا        
 نیی گذراندند ، آنا تزی وقت می با خاطرات مرتضزی امدند ، سر می که با آنا و رهام شام میهمان        

 !کردندیبچه ها سر وصدا م...  دیکشی متایساالدش را به رخ ب
 !  ال بوددهی اطی شراي ، که همه شی سال پکیهمان .  بود شی سال پکیشکل خانه مثل         
 ... ی آل هر ادمدهیا        
اخر ...  ها بود، اما کار بود هی همساي رهام براي هادنی دويقسط بود اما سقف بود ، عذر و بهانه         

 !هفته ها کباب در پارك و بساط پهن کردن به راه بود
 و ته ی جنگليبه چشمها!  نیامی ها زل زده بود به سر وصورت خسته و کسل بندهی مثل آدم ندتایب        

 ! اشختهی و بهم ررهی تیی خرمايه و موها دو سه روزشیر
 ه؟یباز چ! هوم؟-        
 ! کنمیدلم تنگ شده دارم نگات م...  یچیه-        
 تایفنجان را بلند کرد و ب. دی را به سمت خودش کشي چاینی زد و خم شد ، سي پوزخندنیامیبن        
 ! چه خبر؟ی پرسیچرا نم: گفت 

 .  نگفتيزی چنیامیبن        
 وی ی سي کنم مامان دو بار آفی تا برات تعری پرسیچرا نم:  ، تند تند شروع کرد ي کفرتایب        

 چشم مامان هی چه خبر تا بگم ی پرسیچرا نم...  رهی هم نمرونی از خونه بی حتگهیبابا د...  شده يبستر
 ینی ببیزنی زنگ نمهیچرا !  ؟ی پرسیچرا حال و احوال ما رو نم!  ؟نیامیچرا بن...  چشمش اشک هیخونه 

 ! ؟می زنده اای میمرد
 .  کردی را فوت مشی چانیامیبن        
 . رفته باشدادشی يزیانقدر تند گفته بود ، که مبادا چ.  چشمش را پاك کرد ي گوشه تایب        
 ... عمه:  گفت تایرهام ارام جلو امد و رو به ب. در اتاق باز شد         
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 جان عمه؟:  و گفتدی صورتش را بوستایب        
 ! اصفهان؟انیفرهاد و فرهود فردا م-        
 .  عمهدیشا:  انداخت و گفت نیامی به بنی نگاهتایب        
 ! اصفهان؟می همه با هم برشهینم...  کردنیاخه عذرخواه: رهام ناراحت گفت         
 . ي تو بخوایباشه عمه هرچ:  و گفت دی بوسیاپی رهام را چند بار پیی خرماي موهاي روتایب        
 ...هـــورا:  زد و گفت یرهام لبخند پت و پهن        
 . حرف دارمتیی کن من با دايفرهاد با بچه ها باز:  بلند گفت تایب        
 هی ی که طالق گرفت چهار ماهنیتو ا:  وگفتدی کشیقی نفس عمتای و بدیرهام به طرف اتاق دو        

 ! ؟يری بگدی نبای حالهی!  ؟ی بزندی سر نباهی!  ؟ی بزندیزنگ نبا
بخدا هر بار که چاپ .  بود همش عذاب بود و استرسیبه جهنم اون هفته نامه بسته شده ،اصال چ        

من خودم به ! ...  برنتی بابت اعتراض و انتقادت مانی امروز و فردا مداشتی ، من وهم برم مشدیم
 ...  بهتري جاهی کار بهتر هی.  سپارمی میمرتض

 گهی و نوشتن کار دي و خبرنگاریمن جز عکاس:  فنجان مزه مزه کرد و گفتي از چای کمنیامیبن        
 ! ستمی بلد نيا

 ... سپارمی میمن به مرتض:  خاطر گفت نانی با اطمتایب        
 عاشق و لب رود و يشات زن و شوهر ها!  قبل هان؟يمثل دفعه ! شم ؟ یبرم عکاس عروس-        

  ؟رمی باغ بگيتو
 
 

بخداکار ... دستشون تنگ بود... نیامیمن که هزار بار ازت معذرت خواستم بن:  و گفـتدی لب گزتایب        
 ! عروس و دامادی عکاسي براي جور کنم که بری نبود که واست عروسنیبعدم منظورم ا...  ي کردریخ

 .  بس کنگهی دیکیتو .  تایبس کن ب:  و گفت دی فنجان را سر کشنیامیبن        
 .هنوز اصل حرفم مونده:  گفتتای شود که بزی خمی برگرداند ، خواست نینیفنجان را به س        
 . شنومیزود تر بگو م:  کالفه گفت نیامیبن        
 ... ایبرد-        
 .کردی نگاه متای به بمیتمرکز کرد ، مستق.  ساکت شد نیمایبن        
 . انگار حرفش را خوردتایب        
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 !خب؟:  گفتری ناگزنیامیبن        
 ... ، گرفتنششیچند وقت پ-        
 !کجا؟! ؟یچ: نیامیبن        
اما . دی اشنا داشت، فقط دو سه شب تو بازداشتگاه خوابیالبته خدا رو شکر ، مرتض... تو شمال -        

 داره چه کار ستیپسره معلوم ن... ترم حذف کرده نی ده واحد فقط اکینزد.  کنهیداداش مامان داره دق م
 ... بره  درست بشه بذارهشی طرفم افتاده به جون بابا که سربازهیاز ...  کنهیم

 !کجا بره؟:  با اخم گفتنیامیبن        
 ، ما رو تو یکنیداداش تو ما رو حساب نم... رفتارش... اخالقش...  عوض شده یلیخ... دونمیچه م-        

 !میکنی حساب میلیخ
 که یکار و زندگ...  کارهی بنیامی چو افتاده ، بنلیالبد تو فام...  گهیاره د:  کرد و گفتهی پوفنیامیبن        
 !  خانوادهنحلی دنبال حل مشکالت الفتهی چه بهتر بشغلش هم که از دست داده ،... نداره 

 نیمن همچ... همون حق داشتند هفته نامتو ببندن ، بس که زبونت تلخه :  مبهوت گفت تایب        
 ! داشتم؟يمنظور
 .فتدیباز کم مانده بود اشکش راه ب        
 !گه؟ید.  زنمیسر م.  خبیلیخ:  دار شود گفتحهی احساساتش دوباره جرنکهیقبل از ا        
 طول کمی ممکنه یطرح مرتض. می از اصفهان برنگرددیجمعه شا:  زد وگفت ی لبخند کمرنگتایب        
 . کشنبهی به شنبه فتهیب... بکشه 
 !خب؟-        
 !؟ی آنا با رهام چيقرار جمعه :  مضطرب گفت تایب        
 !ستی نيزیهفت روز چ! فتهیهفت روز عقب م-        
 خودم می بچه رو هر وقت برگشتگمیم!  هفته هی مادر دوروزم دو روزه ، چه برسه به هیواسه :  تایب        

 ! آنا بدم؟لیتحو
مگه ! ؟یکنی ملی تحولی من مگه قابلمه است که تحويبچه :  نگاهش کرد و گفتزی تنیامیبن        
 !پاکته ؟
 ...  نبودنینه به قران منظورم ا:  و تند تند گفتدی لب گزتایب        
 !گه؟ید. دمی ملشی برم تحویخودم م...  بعدشيتا جمعه -        
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 نهی بی ، دو هفته نمشی نه بعدگهی دي جمعه تا جمعه نی از اينطوریمادره گناه داره ا:  دی نالتایب        
 ! رهام و نبرم؟يخوایم... بچه رو 
 !  تو ذوق رهامخورهیم!  کرده یاومده خونه رو خال:  نگاه کرد و گفتتای به بمیتق مسنیامیبن        
 ....  گشاد شدشی مردمکهاتایب        
 ها ي بچه بازنیا...  اخه هی چه کارنی اایخدا! جهازشو برد؟:  زدیانگار که داشت با خودش حرف م        

 !هان؟! ؟ی کني کارهی يخوای نمنیامیبن...  دیکنی میشما باالخره که اشت...  هیچ
 !گه؟ید. انتخاب خودش بود-        
  رفته؟ادتی...  هم داشت ي اگهیانتخاب؟ اون بدبخت مگه انتخاب د:  تایب        
. کردی هم منجاشوی فکر ادی کالم گفت طالق ، باکیاون موقع که پاشو کرد تو کفش باباش -        

 !گه؟ید
... بخاطر پدرش... بخاطر تو ... آنا مجبور شد . یدونیخودتم م...  رهیطالق بگ خواستینم: تایب        

 ! ی بحث و جنجال کوفتنیبخاطر ا
 !گه؟ید.  که هست نهیفعال هم-        
 ...! ی سالمتگهید:  گفتظی نفسش را فوت کرد و با غتایب        
 . دیمراقب خودتون باش:  بلند شد و گفت شی از جانیامیبن        
 هیواسه تو راهمون الو...  چشمات گود افتاده يپا! ؟يشام خورد:  را گرفت و گفت شی بازوتایب        

 ...ي بدم ببرچیدرست کردم ، بذار دو تا ساندو
 .شام دارم. ستیالزم ن:  لب گفت ری زنیامیبن        
 !؟یچ:  کنجکاو گفتتایب        
 ... کتلت:  لب زد نیامیبن        

 .  بلغور کردیشب خوش        
 .  زدرونی ،از خانه بی بدرقه، پا تند کرد و قبل از هر حرفي ، برسد تا دم در براتای نگذاشت بیو حت        

     
 

 رونی ،از خانه بی استقبال ، پا تند کرد و قبل از هر حرفي ، برسد تا دم در براتای نگذاشت بیو حت        
 . زد

 ... !ی بستنوانی کتلت و لچی که شد ، چشمش افتاد به داشتبرد و دو ساندولیبسوار اتوم        
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 يدست دراز کرد ، گره .  توانست شام و دسر را با هم داشته باشد ی شبها نميبعد از طالق همه         
 .  حوصله پاره اش کردی کور بود ؛ بزری فرسهیک

 . عطرش همان بود        
کاهو .  محبوب و پر مالتش زد چی به ساندوی چرخاند ، گاز بزرگی دستکیاستارت زد ، فرمان را         

 . کتلت سس قرمز فراوان بوديرو... داشت ، گوجه داشت 
 ... شهیمثل هم! باب طبعش         
ش انداخت ،  ها را داخلزری فرسهی و کی بستنی خالوانی پارك کرد و لي ازهیکنار سطل مکان        

 . از تقاطع خارج شود که زنگ تلفن همراهش درامدخواستیم
 .  اسم ، اخم کرددنیبا د        
 !بله؟: لحنش پر از خش و گفت        
 !سالم ... "یعصبان "یبن... ییاو-        
 !فرض کن جوابتو دادم ، بعدش؟-        
 ! منو ؟ینشناخت:  و گفتدیخند        
 .ندادجواب         
 !؟یستین...  یبن... الو -        
 ...بگو-        
.  کارت داره زی پرونجای اایب ! "خشن" ی بندمیفهم.  خب بابا یلیخ: خنده اش را جمع کرد و گفت        

 !  فقطهی تو خاليجا. همه هستن 
 .  حرف قطع کردیب        
 . که شد ، دوباره زنگ زدلیسوار اتومب        

 !حرفت مگه تموم نشد؟:  حوصله تر گفتیب        
 ! جلو چشم خودم سه تا چک هاتو داد به مسلم.  رهیگی حالتو مياین.  هی عصبانزیپرو-        
 !!! کنفشی ردي جورهی خودت تونمیامشب نم-        
 جلو چشمش باش ، فکر نکنه دو دره اش ذرهی ایب.  ایخودت ب.  کردم ، نشد ی سعیلی من خیبن-        

 ! يکرد
 ! ؟امیکجا ب-        
 !خوامیم"سالم  "یبن. ایتند هم ن... منتظرتما . ی قبليجا. همون لواسون -        
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.  داد هی تکی صندلیسرش را به پشت.  را نداشت ، قطع کرد یکی نی اي هاي لوس بازيحوصله         
 ... قهیچند دق هم دیشا... هی چند ثاندیشا

 . خوردی مچیبه خودش که امد ؛ اواسط جاده تلو داشت پ        
 ی کوتاهمینگهبان با تعظ.  خواب باشد ی امد کسی دوازه شب بود اما به نظر نمکیساعت نزد        
 .  اش کرد کجا پارك کندییراهنما
 الی وي روشن جلوي به سمت فضابی را دستش داد و دست در جچی شد ، سوئادهی پلیاز اتومب        

 . رفت
 .  اوردندی در مي مسخره بازشهی در اب داشتند مثل همياستخر را رد کرد ، دو سه نفر        
به افتخار ... مستندساز  ... "..." هفته نامه يبه افتخار خبرنگارخبره :  از داخل آب بلند گفت یکس        

 !عی خان بدنیامیبن
 وانی ايپا تند کرد و پله ها.  برنگشت عقب را نگاه کند یو هورابلند شد ، اما حت دست يصدا        

 . را باال رفتيمرمر
 

 را هل داد یی طالي هانتی با زی با کف پا در چوباوردی برونی ببی دستش را از جیزحمت نداد حت        
 . دود تا مغز استخوانش نفوذ کردي، بو

 ی اش عادت کرد ، کسی و هلو و علف و باقموی و نعنا و لبی مخلوط دو سظیچشمش که به مه غل        
 . جلو امد
 . چهره اش اشنا بود        
 !خوام؟ی سالم میبن.  مگه نگفتم ؟يچقدر تند اومد! می آن تایبن-        
 :دی شانه اش که محکم پس زد و پرسي روگذاشتیداشت دستش را م        
 ! کجاست ؟زیپرو-        
 .  درکنی خستگکمی. ياز راه اومد...  بخور يزی چهی ایحاال ب-        
 ... نمی ببسایوا:  را درشت کرد و گفتشیچشمها        
:  دی اش وپرسي اندام الغر و دودي را انداخت روبتشی کل هي هی برداشت ، سازی قدم خکیو         

 ! هست؟زیاصال پرو
مگه اصال جرات دارم به تو . من دروغ نگفتم. آره به جون آرزو : ور شد و گفتاز ترس جمع و ج        

 . دروغ بگم
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 !زو زو صادق:  گرفت و گفتيو لحن کودکانه ا        
 .  کنداشیحاال بگرد پ. خوبه :  قدم عقب رفت و گفتمین        
 .  کج کردی توجه به آرزو ، راهش را سمت مبلمان زرشکیو ب        

 . تک نفره نشستيرو        
 بودند و با پچ پچ حرف شی که رو به روي توجه به دو دختریب...  چپ انداخت ي راستش را رويپا        

 . مبل گذاشتي دسته ي را روشی او را نشانه گرفته بودند ، آرنج هامی اما مستقزدندیم
 .  را شناختزیاز دور پرو        
 زد ي لبخندی با سرخوشزیپرو.  امدند یهمراه با آرزو به طرفش م.  هم نداد ستادنی زحمت ایحت        
 ! پسر؟يچطور...  ورا نیچه عجب از ا. پارسال دوست امسال آشنا ... به به : و گفت
 .دستش را جلو برد        
 .  مبل بودي دسته ي روشی هنوز کف دستهانیامیبن        
 . ود رو هوا مانده بزیدست پرو        
 من دست مسلم چه کار يچک ها:  گفت نیامی داد و بنرونی از دهانش بیی کم صدايآرزو خنده         

 ! ؟کنهیم
 زیپرو.  پنهان شود ی و در کنجردی به آروز انداخت که با عث شد کم کم فاصله بگی نگاهزیپرو        

 .  فرستادبشی جيدستش را تو
 .  باالمی برایحاال ب: با لبخند گفت        
 ! بگو. هستم :  راست انداخت و گفتيچپ را رو. را عوض کرد شی پانیامیبن        
 نی باالخره بکشمت اي جورهی رفته گفتم ادتی مارو گهیفکر کردم د:  شد وگفتي جدی کمزیپرو        

 . ورا
 !؟ی نگرفت چند وقته سراغ منویدونیم:  زد و گفتنیامی بني به بازويمشت دوستانه ا        
 !  حرف زدشهی شلوغه نمنجایا.  باال ایپاشو ب:  اخم کرد وگفت زی جواب نداد ،پرونیامیبن        
 .  حرف بلند شدیب        
 ي با نرده هادیپلکان سف.  کردند رد شد ی مری که در هپروت سجی گي دختر وپسرهاياز ال به ال        

 .  راه را امده بودنیقبال هم ا.  کنج سالن بود ییطال
 .  شودی تهش به کجا ختم مدانستیم        
 . دهدی که رخ نمزهای پله ها چه چنی اي باالدانستیم        
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 !  بودشیقرار اخر هفته سرجا... هفته نامه بود ...  آمد ، آنا بود ی که میدفعات قبل        
 مشمئز دی سفي پله هانی نبود جز اشی سر جاچکدامشانی ، هشیبرعکس چند ماه پ... اما حاال         

 انی چند نفر گرکرد،ی به نرده با خودش فکر مشدی پنجه اش قفل میکه وقت...  یی طاليکننده با نرده ها
 ...  پله ها باال رفته اندنیبه زور از ا

 !  امدندنیی پله ها پانی از امانیچند نفر پش        
 . سالن باال خلوت بود        

 ي را لبه گارشی سی رفت و مرد مسناردی بلزی کنار مزیپرو.  زد یصدا هم کمتر در سرش زنگ م        
 !؟ي اوردی کمکيروی برا خودت نیرفت:  گذاشت و گفتزیم

 ضربه از طرف من بزن ، همه حساب کار هیبرو :  گذاشت و گفتنیامی دستش را پشت بنزیپرو        
 ! ادیدستشون ب

 ... ، چهار توپ در سه چهار مختلفزی هلش داد سمت مبایچوب را به سمتش گرفت و تقر        
 خاص خودش ، حرکت داد ، توپ شنی با همان پوزشهی را دور زد ، خم شد چوب را مثل همزیم        
 ! شش را نشانه گرفت ، هدف انداختن سه توپ همزمان بوديشماره 
 ! شدي برخورد کرد و دو توپ وارد تور کنارگری شش به دو توپ دي  ، توپ شمارهیبا تق        
 ... یمرس:  دست زد و گفتاقی با اشتزیپرو        
 .  کنمي بازومدمین:  گذاشت و گفتزی مي چوب را لبه نیامیبن        
 !  تمومهی بزنگهیدو تا ضربه د:  با حرص گفتزیپرو        
 . بودتادهسی اما همچنان انیامیبن        
.  وارد شد نیامیاول بن.  از خواب ها برد یکی وبه سمت دی دستش را کشی کوتاهدی با ببخشزیپرو        

 ! چقدر شرط کردم بابتش؟یدونیم! تو چته؟:  در را پشت سرش بست و گفتزیپرو
 ! دست شرخر ؟ي منو داديچک ها:  از سرشانه نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 . االنکنمیصداش م.  تو استخره نیمسلم هم. نه داداش:  زد و گفت ی لبخند مهربانزیپرو        
 !  خشک نگاهش کردنیامیبن        
 ...  قدرهفمیحر!  و ببر برام ي بازنی اایب.  بهت دمیچک هارو م -        

 
    
 

 !  خشک نگاهش کردنیامیبن        
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 ...  قدرهفمیحر!  و ببر برام يز بانی اایب.  بهت دمیچک ها رو م-        
 . سه تا چکمو بده بعد:  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیامیبن        
 ... ياری شورشو درمي دارنیامیبن:  کالفه گفتزیپرو        
 ! ی کنتی نبود منو وارد بازنیقرار ا.  زی نبود پرونیقرار ا-        
 من چند تا یدونی رفت؟ سر اون مستند و خبرت مادتی یتو خواست:  زد و گفتي پوزخندزیپرو        
 نیحاال ا...  کردمای برات مهی خواستیداداش من بهت اعتماد کردم هرچ!  هامو از دست دادم؟يمشتر

 !رسمشه؟
 هم روکش شیبالش ها... لک بود . ملحفه اش کهنه بود .  به تخت انداختی نگاهنیامیبن        

 .. ندنداشت
 ! زدیآنا ملحفه ها را اتو م        
 .  هم تخت خانه شان نبودنیا. آنا نبود... خسته بود         
 !  مشروطهتیازاد! حداقل از زندان نجاتت دادم .  ومدی نرتیکمم گ:  تخت نشست وگفتيلبه         
.  زی سر ميتو هم خودت زد به سرت اومد.  نیامی بنمی حسابیبا هم ب:  تکان داد ي سرزیپرو        

 . ستی ننتمی تومن پول چرخ ماشیس!  ي توئونشو بددی بایباخت
 ! ؟یراض.  دمی چکتو پس مهی.  منو برنده کني بازنی اایب:  گفت ي کرد و با لحن نرم تریمکث        
 ... دوتا:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 ! ادی نمرمی دوزارم گينجورینامسلمون ، ا:  گفت ي کفرزیپرو        
 ... دو تا چک:  دو انگشتش را باال برد و گفت نیامیبن        
 !  کن براميپس دو دست باز:  و گفت دی شرتش کشی به تی دستزیپرو        
 ! ی حرف وسر چک دوم گفتنیا:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 لتیدو تا چک اولتو تحو. رو چشم .  دست و ببر برام نی اایب.  خبیلیخ:  و گفت زدي لبخندزیپرو        

 .دمیم
 ! اصل چک سومه:  کرد وگفت ی نوچنیامیبن        
...  اولمهيمشتر... می برایپاشو ب.  دو تا چک منم گفتم چشمیگفت. ي نسازي اومدگهید:  زیپرو        

 ! سراغمانی نمگهید
:  گفت یی را مالش داد و با خوشروشی پشتش رفت و شانه هازی با رخوت بلند شد ؛ پرونیامیبن        

 .  دلتنگتهيبدجور.  ابی ما هم دري زو زونی ایراست
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 . محل نداد        
 خان ، خوب زیپرو:  گفتشی شرت زرد وشکم رو به جلوی رفت ، مرد مسن با ان ترونیاز در که ب        

 ! انقدر جوش نزن.  داداشستیب شب تو نامش!  ؟يمشورتاتو کرد
 !دندی با هم بلند خندگریو دو مرد د        
 ي هازی منیا... هزار بار گفته بود ...  دی حق داشت بگوی علری سر چوب را سمباده زد ، امنیامیبن        

 ...  کندی شبانه آدم را معتاد میلعنت
 !  سمباده نخوردهي هالی دسته بنی بار با همکی...  بار با ورقکی        
 ...  تا انتهايروی ميخوری مزیل...  ي بروشیپا        
 !  دادندی نا مي که بویی خواب ها با تخت و ملحفه هانی شد به همی هم ختم مشیانتها        
 پس گرفتن چک ي براخواستی روز مکی...  کاسه کوزه شان را جمع کند خواستی روز مکی        

 !  با چوب به توپ ها ضربه بزندشیها
 ! دی چرخی پاشنه نمکی يرو...  گری بود دایدر دن        

 
      

 : فصل سوم        
 .  داشتی بر نمواری عرق کرده بود ؛ حالش هم رو به راه نبود ؛ اما چشم از در و دشیدستها        
 ! ؟ي پسندیچطوره م:  شانه اش و گفت ي امد رویدست        
همش خدا خدا . اما واقعا خوبه عمو ...  کنمزشی تر و تمدی باخردهی:  زد و جواب داديلبخند        

 ! دی رو فروخته باشنجای مبادا اکردمیم
 .  استهیسرما... ملکه . چرا بفروشم . نه بابا :  و گفتدی خندرمردیپ        
 .میزنی حرف منی داخل ماشمیبر. خسته اتون نکنم عمو :  زد و رها گفتهی تکواری به دیبا خستگ        
 ! شدم رها؟ری پگهی من دی گوشزد کنیاالن خواست:  کرد و گفتيخنده ا        
 ی و جوونپی هم خوشتیلیخ...  ی دل منزی عزاریشما عمو شهر. نه به خدا :  و گفتدیرها بلند خند        

 . هنوز
 يباز تو معرفت دار... دمشیچند ساله ند!  از مادرت بگو خوبه حالش؟یراست...  یرگشتچه خوبه ب-        

 ... یزنیزنگ م... یزنیسر م...  يایم... 
 ... گذرونهیم. مامانم خوبه:  زد وگفتیرها لبخند مغموم        
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 !؟ی به بابات سر بزنستیقرار ن:  ارام گفتاریشهر        
 دای پیی جاهی کارام سبک بشه ، خردهی. زنمیچرا سر م:  را چرخاند سمت پنجره و گفتشیرها رو        
 . باباشی پرمیم.  شرکت وراه بندازم نیا...  خودم يکنم برا
 ! خونه؟ی پي بريخوای ، مي خودت خونه داریوقت:  لبخند زد و گفتاریشهر        
 ...  ترسمیاز واکنش بابا م:  و گفتدی کشیقیرها نفس عم        
 .  رازش را برمال کندشی شد مبادا لرزش دستهانهیدست به س        
 ! شهی دوباره وضع بدتر مهوی... از اون همه خاطرات و اتفاقات تلخ ...  عمو ترسمی میلیخ-        
 ! بدتر عمو؟نیاز ا:  جلو امد و گفتاریشهر        
 لب ی حسابیوقت...  زدیدندان م.  کند ی را مشیپوسته پوسته ها... شیرها افتاد به جان لبها        

 یهرچه م. اما عادت کرده بود ! داشتی دست بر مگرفتی دهانش طعم خون مای شدی ملتهب مچارهیب
 یرا فقط م شی ، لبهاکردی به خودش رحم میلی خگرید.  کردی کار را منیهم...  شد یهرچه نم... شد

 .دیگزیم
 دنیخر... ي دارونهی آشنجایا... ي خونه دارنجای ای وقتیول.  بابا یدونیخودت م:  ارام گفتاریشهر        

 دی نشنوم اسم خرگهید...  من به روت بازه ي ، در خونه یستی بابات راحت نيخونه . ستی نزیخونه جا
 تهرون یول...  مستاجر دست  ، بخر بدهستی نی نقلی داشته باشهی سرمايخوایم...  ها ياریخونه رو ب

 ! دارهی برنمرتمونی ها غي ما رازی کنی تنها زندگنجای ايبخوا...  ستی نمیمثل قد
 شرکت راه نیحاال فعال ا. چشم ...  دونمیم...  ها برميقربون شما راز:  زد وگفتیرها لبخند مهربان        

 ...  واسم مهمهشتری ، بفتهیب
 ! ؟ي بدریی تغيخوای کارشو مای! کت فروش باشه؟ همون شريخوایم: اریشهر        
!  ی بهداشتیشیشرکت فروش محصوالت آرا.  گهیاره د:  اش انداخت و گفتینی به بینیرها چ        

 !فقط عمو مجوز ها رو چه کنم؟... با همون اسم . کردی که قبال ميهمون کار
 شو ی ماه پياز همون د... يای بيخوای می ، گفتيهمون روز که زنگ زد:  و گفتدی خنداریشهر        
 ... شهیامروز فردا حاضر م. گرفتم 
 یلی قربونت برم خیاله:  گونه اش گذاشت وگفتي رويرها به سمتش رفت و محکم بوسه ا        

 .  پسيدیزحمت کش
 ... ردم برادرزاده ام کي واسه ي کارهی يبعد عمر:  سر داد وگفتی سرخوشي بلند قهقهه اریشهر        
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 دکوراتور صحبت هیبا ...  رو رنگ بزنم نجای ادیپس فقط با:  را بهم چسباند و گفتشیرها دستها        
 .امیخدا کنه بتونم از پسش برب... تو لندن با چند تا شرکت هم هماهنگ کردم تا کمکمون کنن ... کنم 

  رها جان؟یراست...  یتونیحتما م:  تکان داد وگفتي سراریشهر        
 جانم عمو؟-        
 !؟...  باهاته هی پسره کنیا-        
 !؟ی علریام-        
 !دوستمه چطور مگه؟:  تفاوت گفتی را گرد کرد و رها بشی چشمهااریشهر        
قراره با هم کار . البته شوهر دوستمم هست :  که رها اضافه کرد کردی کم کم داشت اخم ماریشهر        

 .  عمومیکن
 ...خوبه پس:  و گفتدی کشي انگار سبک شده باشد نفس بلندرمردیپ        
 . هنوز دم به تله ندادم عمو جون:  گفتطنتیرها با ش        
 ! چند سالته؟یدونیم...  پدر سوخته يا:  اریشهر        
 ! با حساب روز وساعت.  دونمی مقیدق: رها با خنده گفت        
 .  جوون ها خوشبخت بشني همه یاله:  اریشهر        
 .  گفت وبا هم از واحد خارج شدندینیرها آم        
 . ستادی ورها شق و رق ااری شهردنی زده بود ، با دهی تکلشی به اتومبی علریام        
 ! ؟ینی ببيومدیچرا ن: رها         
 . ارهیحاال وقت بس:  درب جلو را باز کرد و گفتی علریام        
 ...  جلو نشست ، رها هم عقباریشهر        
 ! شد؟دییخب تا:  دی پشت فرمان قرار گرفت و پرسی علریام        
 .  و تو فکرش بودمخواستمی بود که ميزی همون چقایدق:  گفتجانیرها از پشت با ه        
 داشت زیهمه چ!  بزندیالی خیه ب خودش را بای...  دانست بترسد ینم.  داد هی تکشهیسرش را به ش        

 ... رفتی مشیخواسته بود ، پ...  کرده بود ینی بشیهمانطور که پ
 . ختیری نبود ، محاسباتش همه بهم می سادگنی اگر به همشد،یاما اگر نم... فعال خطا نداشت         

    
 

 . شدندادهی ورها همزان پاری نگه داشت ،شهریمقابل برج        
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 خوش یلی با شما خییاز اشنا. به سالمت :  و گفتدی کشرونی بنی تنه اش را از ماشمی نی علریام        
 ! يوقت شدم جناب راز

 . کردی تشکر کوتاهاریشهر        
 ....  من محشره هايدست پخت زن عمو! ؟يای بيخواینهار نم: رها با تعجب گفت        
 . رفت به سمت درب خانه اریشهر        
 ...  دهی جواب تلفنمو نمشبیاز د. بزنم نیامی سر به بنهی برم دیبا:  اهسته گفتی علریام        
 ... امیمنم م!  شده؟ي طوریعنی: رها مضطرب گفت        
 يتو بهتره زودتر کارا...  بهش سر بزنم رمیم.  ستیالزم ن!  کجا گهیتو د:  با حرص گفتی علریام        

 ... کنمشی راضتونمی مي چطورنمیمنم بب...  یشرکت و تموم کن
 رشته کردم پنبه ی که هرچينطوریا!  ؟ادیممکنه ن!  نشه ؟ی ممکنه راضیعنی: رها نگران گفت        

 !شه؟یم
 .  باال انداختي شانه ای علریام        
 ! ؟هیور کدوم گنمی برم ببدیکنیحاال اجازه صادر م. دونمی نمگهید-        
 ... امی منم بشدیکاش م... ينگرانم کرد. ی علریاز حالش بهم خبر بده ام: رها با استرس گفت        
 ... رها جان:  ، صدا امد فونیاز ا        
 .دی کشنیی را پاشهی سوار شد وشیرعلیام        
 ... ستیبچه که ن.  نگران نباشیالک. دمیبهت خبر م. برو داخل -        
 .  کوچه جا گذاشتانی ، رها را میو با خداحافظ کوتاه        
 پرت کرد ، خوشبختانه درب باز بود و دو سه پسر نی پارك کرد ، خودش را از ماشنکهیبه محض ا        

 ي در طبقه ياتاقک فلز.  ، بدو از پله ها باال رفت ، سوار اسانسور شد کردندی ميبچه مقابل اپارتمان باز
 .  کردشش توقف

 . با استرس ، زنگ را فشار داد        
 !  حاضر شدشی رو به رودی سفي صدا ، با حوله نیسر دوم        
 ... ی هستي معلومه کدوم گورچیه:  و گفتدی کشی نفس راحتیرعلیام        
 .  در کنار رفتي کاله حوله را از سرش انداخت و از جلونیامیبن        
 ... خوادینم:  با پوزخند گفتنیامی ، بناوردی تا کفشش را در بدی را باال کششی حرص زانو بایرعلیام        
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 .  اش افتاديوارد خانه که شد تازه دوزار        
 ... ی خالیخال!  بود ی خالییرای و پذمنینش        
 !ه؟ینطوری چرا انجایا: در را بست و گفت        
 ... باتو اَم:  دی دنبالش رفت و باز پرسیرعلی حرف وارد اتاق شد ، امی بنیامیبن        
 !؟یدونستیرسمه نم!  بره ی کل جهازشو با خودش مادی ، اون زن مدهی رو طالق می ادم زنیوقت-        
  رو جمع نکرده ؟نجایچطور ا:  تخت نشست و گفتي لبه یرعلیام        
 !  خواب من بودينگران جا:  و گفت حوله اش را دراوردنیامیبن        
 تلفن خونه رو هم برده ؟: دی پرسی زد وناگهاني لبخندی علریام        
 ... اره:  نیامیبن        
 ! يدادی جواب نملتوی حاال تو چرا موبانطوریکه ا:  یرعلیام        
 !لم؟یموبا:  کرد وگفتی مکثنیامیبن        
 !  جا موند تو لواسونشبید... هان :  تنش کرد وگفتیاهیشلوار س        
 .  را گرد کردشی چشمهایرعلیام        
 ! زنگ بزنمهیتلفنتو بده :  و گفتستادی اشی برهنه جلوي تنه می همانطور با ننیامیبن        
 . اش را دادی با تاسف گوشیرعلیام        
 ! اونجاست ؟میگوش: حظه گفتبعد از چند ل.  گرفت ي شماره انیامیبن        
        -... 
 ... بالشری رو تخت زدمی شا،ی پاتختيفکر کنم رو-        
        -.... 
 ...آها-        
        -... 
 . واسماری بیاک-        
        -... 
 . خوبه-        
 را تنش کرد ، حوله یاهی سی داد و رکابیرعلی املی را تحوی حرف تماس را قطع کرد ، گوشیو ب        

 !چه خبر؟:  را دور گردنش انداخت و گفتی کوچکي
 ! ؟یکشیخجالت نم:  گفتظی با غی علریام        
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 !درمورد؟:  پر استفهام گفتنیامیبن        
 !؟یکنی می چه غلطيدار-        
 .  نگفتيزی چنیامیبن        
 ... گفتیانگار آنا راست م:  گفتی عصبیرعلیام        
 !؟یکه چ:  دی پرسنیامیبن        
 !  هاتي کثافت کارنیهم-        

      
 ! گفته؟یچ:  تخت پرت کرد و گفتي حوله را رونیامیبن        
 . نگفتيزی چیرعلیام        
 ! گفته؟یآنا چ:  دی دوباره پرسنیامیبن        
 .کردی در سکوت نگاهش میرعلیام        
 ...  نگویاک:  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیمایبن        
 !  آنا هنوز برات مهمهيجالبه که حرفها-        
 . ستی نگهینه د:  تخت ولو شد و گفتي رونیامیبن        
 ! ي نبودیتو که اهل پارت!  ؟یکنی مکاری چتی با زندگيمعلومه دار... مشخصه -        
 .  را منقبض کردشی سرش قالب کرد و عضالت بازوهاری را زشی جفت دستهانیامیبن        
 !  که سر و تهش به تخت خواب ختم شدشبیلواسون چه خبر بود د... باتوام-        
 ! دمی اونجا خوابشبید:  گفتکردی همانطور که به سقف نگاه منیامیبن        
 ! پسآنا حق داشت...  تا خواب میخواب دار:  با طعنه گفتیرعلیام        
 !  مرد ازادمهیمن االن .  ستیبرام مهم ن-        
 نی تو ايای بذاشتمی ، نمي جنبه اشو نداردونستمیم:  تاسف تکان داد و گفتي از روي سری علریام        
 ... خط ها
 . بلند شدشیو از جا        
 !منظور؟:  شد و گفتزی خمی ننیامیبن        
 مصاحبه هیقرار بود ...  خبر باشه هیقرار بود ...  مستند باشه هیفقط قرار بود :  با تشر گفتی علریام        
اصال مگه تو رو راه ...  اونجاي بریکنی جرات ميتو چطور... !  ات بندازافهی نگاه به قهیبدبخت ... باشه 

 !دن؟یم
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 . را گرفتشی رونیامیبن        
تو لب به ...  یکشی نمگارمیتو س! ه؟ی چهی قضنیامیبن: اه رفت و گفت دو قدم در اتاق ری علریام        
 که بعد باشگاه ی وسواسيتو! ؟ياری شب لواسون درمی سر از پارتزهی استرلياون وقت تو... یزنیدود نم

 !؟یخوابی لواسون ميالیرو تخت و! ؟يریگیدو بار دوش م
 . در موضع سکوتش فرو رفته بود. جواب نداد         
 .  کم کم باال رفتشی صدای عصبی علریام        
 که عالم و ادم برات ی و اعتبارت و احترامتتی به شخصیزنی گند مي دارينجوری اشهیباورم نم-        

 ! قائل بودن
 ! ؟نیامی بنیکنی مي دارکاریچ:کالفه گفت        
 . شده بودرهی به پارکت خنیامیبن        
 ...  باتو امابــــوی: زد  داد ی علریام        
 .  زل زدیرعلی به اممی سرش را باال گرفت و مستقنیامیبن        

       
 

شب و !  ؟ارهی اطراف شهر درميالهای سر از وي چطوری منتقد اجتماعهی... نیامی بنشهیباورم نم-        
 ! ؟کنهیصبح م
 . رفتم دنبال اون... چک داشتم :  گفتیرعلی امي کالفه از غرولند هانیامیبن        
 ! ؟ي ؟ تومگه چک داریچه چک! چک؟:  گفتجی گی علریام        
 ! مگه؟یکنیتو قمار م:  انگار که گر گرفته باشد داد زد یبا تعلل کوتاه        
 .  لم دادشی و رو کف دستهادی را عقب کششی دستهانیامیبن        
 !هان؟!  ؟يتو قمار کرد:  دیفت و باز پرس کنارش وا ری علریام        
 . ندادیجواب        
 ! توش؟ي خودت افتادي که اونجان و از منجالب نجات بدیی ادم هایتو رفت-        
 !سکوت        
 ي کردن اون همه آدم برای راضيبرا...  پخش مستندت يبرا...  مجوزي برای همه دوندگنیا-        

 !!!ن؟یامی بنيتو قمار کرد... مصاحبه 
 !سکوت        
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 چند داندی میچه کس...  شبانه در شمال شهرينوهایکاز...  اون خبري براي انتخاب کردتریده تا ت-        
 جز ياون وقت خودت شد!  به قمار در تهران ی روانادیاعت! ...  قمار بازند ؟ی تهرانيدرصد جوان ها

 !همونا؟
 !  قمار در تهرانيتورها:  اخرم شد تریت:  لب گفت ری زنیامینب        
 ... جواب منو بده! خب :  و گفتدی را کششی موهای علریام        
 از خبرم رو حذف کردند بعد میدی کلي و چهار تا جمله ستیب:  نگاهش کرد و اضافه کرد نیامیبن        

 !اجازه دادند نشر بشه
 !  که خودم خبرشو دارمییزهاینه از چ... از چکات بگو : گفت متحکم یرعلیام        
 !؟یجوابتو گرفت!  مونده شیکی.  دو تا چکمو گرفتمشبید-        
 !چند تومنه ؟:  خشک گفتیرعلیام        
 !؟ي بديدار. ونیلی مستیب:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        
 ای مال قبل طالقه نی ؟؟؟ ای باختزی سر مونیلی مستیتو ب:  گشاد شده گفتي با چشم هایرعلیام        
 !بعدش؟
 . نگفتيزی را باال داد و چشی ابروهانیامیبن        
کف پوش خونه ...  گلسي هانتیکاب...  خوادی مي آنا اجاق گاز صفحه ايزدی موقع تو سرت مهی-        

 !؟ي بازی جا مهی ونیلی مستیبعد ب!  رهیگی کف پاش درد مدوئهیرو پارکت کنم ، رهام م
 .  حرف نزدنیامیبن        
!  ؟ی پاس کنيخوای مي و چطورنی قرض اون ماش؟ي بديخوای ميتو قسط خونه رو چطور-        

 وسط ؟ نی اگهی می چک چونیلی مستی بنیا... ی پولی ، بيکاری بنی ؟ تو ای آنا چي سکه دونهی یماه
 !؟ي کردی چه غلطتهی حالچی ، هوری تا قبل از شهری رهام و مدرسه ثبت نام کندی باگهیدو ماه د
 ... واسه رهام کنار گذاشتم-        
 ... بعدشای مال قبل طالقه هی قضنی اینگفت...  دهیخوبه باز عقلت رس-        
توالزم .بلدم صافش کنم ...  منه یبده...  باشهی مال کِکنهی میچه فرق:  دی با حرص توپنیامیبن        

 ! ي غصه بخورستین
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 شهیباورم نم... ی کرده باشانتی تو به آنا خشهیمن باورم نم...  تی به زندگيگند زد...  چارهیب-        
 که تو یی هاتی خرچکدومیه...  رنیگیعالم و ادم طالق م! پسر چه مرگته تو؟...  قمارزی سر میرفت

 ! کننی رو نميکرد
 ! زدی می ساکت بود اما صورتش به سرخنیامیبن        
 .  تکان دادي سریرعلیام        
 کارش ی تموم شد رفت پيطالق داد! شون؟ی به زندگزننیهمشون گند م...  همه ادم مثل تونیا -        

 ! گهید
 کردم انتیگفته من خ!  خودش طالق گرفت؟ایمن طالق دادم ؟ :  و گفتدی پرشی از جانیامیبن        
...!  داشتمادی کاش اعتيکه ا...  کاش خائن بودم يکه ا...  بود انتی طالق من از آنا خلیکاش دل! بهش؟

طالق ... چشم بابا ... گفت چشم... دخترم طالق:  باباش گفت طی شرانی تریتو بحران! من گفتم بره ؟
 بودم بره ی راضیحت...  باشهانتی طالقم خلی بودم دلیراض!ت  ول کرد رفشویبچه و زندگ... رمیگیم
 ! شوهرمشی بمونم پخوامی بگه مسهی انقدر اراده داشته باشه جلو باباش وایول...  کنه بهمانتیخ

 !  موندیاراده داشت که م:  کالمش گفتانی می علریام        
 !من گفتم بره ؟...  واسه خودت ری امیگی میچ... بمونه باال سر بچه اش... اصال من به درك-        
 . انداختنیی سرش را پایرعلیام        
رفت ...  رهی شو بگی نموند پی حتدی شنيزی چهیانقدر بدبخت بود که تا :  با توپ پر گفتنیامیبن        

 تو و زنت درد شی پادیم...  بردن جهاز ي به بهانه رهی امار منو بگادیجمعه غروب م... ول کرد رفت ... ریام
! من گند زدم؟! گه منو دوست نداره ی بابات دکنهی مهی من گري بچه يجلو!  خائنه نیامی بنکنهیو دل م

باباهه ...  کردمی مرد هشت سال زندگنی جلو باباش بگه من با اسهی دوزار اعتماد به نفس نداره وااروی
 ... تمام!  و تر زد و رفت یل زندگ تف کرد به هشت سای راحتنیبه هم... چشم : طالق گفت: گفت 

عکاس ...  قمار ي بردیتو با. درست یگی تو میهرچ. اصال درست :  گفتی با لحن ارامی علریام        
اون وقت تو قمار ...  همه افتخار نیا...  زهی همه جانیا! آره؟... ! 2010 سال ونسکوی ي زهی جايبرنده 

 !ن؟یامی بنیکنیم
 هم یوقت... مجبور شدم ... سر لجم انداختن:  مقابل کنسول نشست و گفت ی صندلي رونیامیبن        

 چک پاس شه نیا!  ی خنک شي بار ببرهی تا ي بار دوم و سوم و چهارمم بردی ، باي بازی بار مهیکه 
 ...  سمتشرمینم

 ...هیکاریتو دردت ب:  یرعلیام        
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 هی نخوندم که برم آتلیمن عکاس... وباره شروع نکن  خدا ديمحض رضا:  با اخم گفتنیامیبن        
 ، چون ارنی از دادگاه دربهوسری تف بندازن بهم و هی که تهش رمی عاشق و بگي زوج هالمیبزنم بعد ف

 !  بهشونکنهی میباباشون امر ونه
. تو فقط سه در چهار بنداز .  دارمشوی من سرمامیزنی مهیبا هم اتل:  زد و گفتي لبخندی علریام        

 .  با من و فرشتهی عروسيلمبرداریف
 !  گذشتهیکیاب از سر من .  خورهی به دردتون منیشی بچه دار مگهیچند وقت د. برا خودت بزن -        
 ! هم هست ؟گهی کار دهی:  با اخم گفتیرعلیام        
 . نگاهش کردنیامیبن        
 عکاس الزم هی ی انتظامروی ؛ از طرف نیپزشک قانون:  و با مکث گفت دی لبش را گزی علریام        

 !  جرم و جسدي صحنه های عکاسيدارن برا
 . کردی نگاهش ممی مستقنیامیبن        
 !  که بهترهیچیاز ه. ي شد ، تو واجب ترشنهادیاز طرف شوهر خواهر فرشته بهم پ:  یرعلیام        
 برم از جسد و رمی از زنده هاش عکس بگادی زورم مگمیمن م!  یگی می گم تو چی میمن چ-        

 ! عکس بندازن؟ستی ماموراش نبی تو جی با اون عظمت دو تا گوشی انتظامروین! جنازه عکس بندازم ؟
 

 !؟یترسی نکنه از جسد مهیچ:  کرد وگفتي خنده ایرعلیام        
 . گفتیی لب ناسزاری زنیامیبن        
 ...!یترسی از جسدم میترسی از اب مدیگفتم شا:  و گفتدی بلندتر خندیرعلیام        
 ...ریخفه شو ام-        
 زودتر دست به دیبا.  کنهی داره خل و چلت متیکاری وضع بنی انیامیبن:  شد و گفتي جدیرعلیام        
 که ي کاريانقدر زور نزن برا... باز بشه گهی عمرا دیاون هفته نامه به لطف پدرزن جنابعال. یکار ش
 ! هینشدن

 ... زدمدشویق. زنمیزور نم:  کالفه گفتنیامیبن        
وگرنه ...  مجله ها نی سراغ همي بردی ، بایسی حتما بنويخوایاگر م:  گفتي با دلداری علریام        

 ... کالهت پس معرکه است
 !؟... سمیاز کجا بنو. ..سمی بنویبرم چ! کدوم مجله ها؟-        
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برم سراغ ...  ستی شغل نون و آب ننی تو ادمی فهمیکیمن :  باال انداخت و گفتي شانه ایرعلیام        
 بدتر چوب خطتو بدتر ی به فکر باشکمی نکهی همه قرض عوض انیتو هم با ا.  ترمنی سنگگهی کار دهی

 !یکنیپر م
خداتومن پول بذارن کف ...  مانتالش عکس بندازم یبرم از چهار سانت... اره:  لب گفتری زنیامیبن        

 ! کردنستی رو ازشون بپرسم که خودشون لییدستم تا سواال
سر ...  به توکنمی شده بود دارم حواله مشنهادی چند وقت بهم پنی کار ایمن هرچ...  ؟یپس چ-        
 ! ياری نه مهیوتهش 
 . محلش ندادنیامیبن        
...  نه ایمطمئن نبود کارش درست هست .  فرصت بود نیاالن بهتر.  کرد شی تماشایرعلیام        

 ... بودقشیرف. برادرش بود .  مهم بود نیامی بنیزندگ
 ... ای زند ی رها لطمه مدانستینم        
 !  زد باالخره که چهایدلش را به در        
 ...یراست:  درنگ گفت یبا کم        
 . جمع شدنیامیحواس بن        
 ...  بگمخواستمیم:  من من کرد وگفت ی کمی علریام        
 . نگاهش کردنیامیبن        
 یول...  فتادهیالبته هنوز راه ن.  هم هست سی شرکت تازه تاسهی:  و گفتدی چانه اش را مالیرعلیام        

 !هی بهداشتیشی ارا محصوالتیشرکت فروش و معرف
 یغاتی تبلزریبد نباشه چند تا ت...  رهی اگر پا بگدیشا:  ادامه دادیرعلی تکان داد و امي سرنیامیبن        

 ... با عکس و لوگو... میبراشون درست کن
 ! هست ؟یشرکت ک-        
 شرکته هم جوونه سیی ریول... البته محصول نه ... تازه کاره :  و گفت دی کشیقی نفس عمیرعلیام        

 دست به کار ستی شرکت تموم بشه ، بد نی داخلی دکور وطراحیتا وقت. ، هم تازه از فرنگ برگشته 
 .غاتی تبليبرا! یعکس... یطرح...  يزری تهی...  میبش

 . ساکت بودنیامیبن        
 .  استنهی گزنی بهترنجایبنظرم ا:  ادامه دادیرعلیام        
 ! کرده؟شنهادی بهت پیک-        
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 .  شوکه شدیرعلیام        
 شنهادی که کار پیی ادم هاياگر امار همه ... خودش را مالمت کرد .  سوال را نداشت نیانتظار ا        

 ! سوال را مجبور نبود جواب بدهدنی االن اگذاشتی نمنیامی کردند را کف دست بنیم
 مکث شتری بگری دي هیچند ثان. کردی نگاهش مزی تنیامی کرد به خودش مسلط شود ، بنیسع        

 .  داشتی ، شک برش مکردیم
!  ما هم اومده بودیعروس...  باهم بودنرستانیدب.  فرشته است دخترهياز دوستها: به زور جور کرد         

 ! ؟ستی نادتی
 !ه؟یاسمش چ: دی کرد و پرسزی اش را ری جنگلي چشمهانیامیبن        
 ! يرها راز:  اب دهانش را قورت داد و گفتیرعلیام        

 
 .  بلند شدشی ، از جافونی زنگ آيبا صدا        
 فونی کوچک آي آرزو ، در صفحه ری توجه به تصویب.  امد رونی هم متعاقبش از اتاق بیرعلیام        

 ! مکان؟ي رو کردنجای انیامیبن!  رو بلدن؟نجایهمه ادرس ا: دی در هم رفته توپي با اخم هایرعلیام
 ، درب را باز کرد گرشی فرستاد و با دست دیرعلی محلش نگذاشت ، دستش را پشت امنیامیبن        

 . رونیوهولش داد ب
 .  زدی لبخند کمرنگنیامی بندنیاسانسور که باال امد ، ارزو با د        
 نی اخواستینم. کرد وسوار اسانسور شد  نیامی نثار بنی خط و نشان کش ، نگاه پر تاسفیرعلیام        

 !  نظاره گر باشدنی از اشتریفضاحت را ب
 .اوردی را دربشیارزو خم شد تا کفش ها        
 !یگوش. خوادینم:  گفتي تکرارالوگی دنی خسته از انیامیبن        
 ! پر مشغلهیبن:  را به سمتش گرفت و گفتی کرد و گوشفشی حرف دست در کیارزو ب        
 . پر اخم نگاهش کردنیامیبن        
 ! تو؟امی بیکنیدعوتم نم:  گفتیارزو با ناراحت        
 ... یکنی مينجوریچرا ا: خواست در را ببندد که ارزو خودش را جلو انداخت وگفت        
 داشت تماس نیامیبن.  باشد ، خودش را داخل خانه انداخت نیامی به تعارف بنيازی ننکهیو بدون ا        

 . کردی پاسخش را چک می بيها
 . کردیارزو با دقت همه جا ر انگاه م        
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 من ي بهت اجازه داد پاتو خونه یک:  انداخت وگفتاهشی سی راحتبی جي را توی گوشنیامیبن        
 !؟يبذار

 چقدر از ادم نجایسون تا ا دربست از لوایدونیم! هم گشنمه هم پولم تموم شده: ارزو با اخم گفت        
 مجبور يانقدر باهام چونه زد اخر.  شصت و هفت تومن گفتی تازه مکهیمرت... پنجاه تومن دادم! رن؟یگیم

 ! شدم تلمو بهش بدم
 . نزدی حرفنیامیبن-        
 یچی که تو خونه ات هی انقد مدرندونستمینم... ي پول و پله داردونستمیم: ارزو با تعجب گفت        
 !نباشه

 در باز اتاق خواب و تخت دو دنی قدم زد و با دییرای در پذی پر سر و صدا کميارزو با ان کفش ها        
 !  هستياها پس اصل کار:  باز شد و گفتششینفره، ن
 ... یشی وارد عمل میفکر کردم به روش سنت        
 . ه سمتش برداشت قدم بکی نیامی که بنشی مانتويدست برد سمت دگمه ها        
 ! ؟ي بهم بدیدنی نوشهی يخواینم-        
 . کردی مشی ساکت تماشانیامیبن        
 !ته؟ی خونه مجردنجایا: آرزو کنجکاو گفت        
 ؟؟؟ی گرفتگهی دي خونه هی زنت ي برایعنی:  و باز گفتدی کشیهوم        

      
 

 !ته؟ی خونه مجردنجایا: آرزو کنجکاو گفت        
 ؟؟؟ی گرفتگهی دي خونه هی زنت ي برایعنی:  و باز گفتدی کشیهوم        
 که خونه یادم!  ؟یزنی حرص چک هاتو میپس چرا ه... اوه :  درشت شد و گفتشیچشمها        
 ! که واسه زنش گرفته؟ي به حال خونه اي باشه ، وانی اشیمجرد

 - .  کردیگردن دراز کرد و باز اتاق را وارس        
 ! لهی خوابتم تکمسیسرو... خوبه -        
 .کردی میی بدجور خود نمای مشکی در رکابشیعضله ها. انداخت نیامی به بنیقینگاه دق        
 .  جا به جا شدی کمنیامیبن        
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االن ! ؟یخواب!  خوابالو ، چشات چرا خماره ؟یبن... عجله نکن :  زد و گفتیآرزو لبخند کمرنگ        
 ... کنمی مدارتیب

 بلند برداشت و قبل از انکه ارزو به خودش بجنبد ، زی خکی نیامی حواله اش کرد که بنیچشمک        
 .  چسباندواری دي غهی را با دست چپ سفت گرفت و محکم از عقب به تشیگلو

 ... کردی میی خود نماشتری بشی بازوي هاچهی ماهی فشار برامدگنیح        
 .  ارزو را مچاله کردي باال تر اورد و چانه یو سبابه اش را کمشست         
 .  کردنیامی مچ دست بنزی را اوشیآرزو با ترس ، جفت دستها        
...  زل زده بود ، هوا نداشت نیامی منجمد بني به چشمهازدی مرونی داشت از حدقه بشیچشمها        

 . کردی تفاوت دست و پا زدنش را تماشا می بنیامیبن
 ... ارزو تقال کرد        
 ..  را باال اوردشیزانو        
 .انگار در خال معلق بود. گردی کم کم فاصله منی از زمکردیحس م        
 گلوگاهش را ي دانست کجای خوب منیامی بنيپنجه ها.  بزند اما صدا هم نداشت غیخواست ج        

 !خارج نشود هم از دهانش ی صوت کوچکیفشار دهد که حت
 که شدی زد ، انقدر داشت کبود می صورتش به سرخیجی اش گره خورده بودند ، تدری صوتيتارها        

 . فشار پنجه ها کمتر شد
 خورد و به زی لواری دي سست شد ، همان پاشی کرد ، زانوهاشی رهانیامی دم از هوا گرفت و بنکی        

 ییصدا...  بود نی زمي گاهش روهی تکگرشیرفته بود و دست د گشی دستش را به گلوکی... سرفه افتاد 
 .  اوردی عق و سرفه و هق از دهانش در منی بيزیچ

 ...  بودیاغراقش ستودن        
 .ختی پارکت ري شد و روزانی اوشی از لبهايبزاق کش دار        
 . کردی را تماشا منیامی بنشی هق زدن هاانی مرانیح... دستش را لرزان سمت دهانش برد         
پنجاه تومن پول دربست :  قدم جلوتر امد و گفتکی فرو کرد بشی را در جشی دستهانیامیبن        

 !؟ی کنداری کوچولو رو بی که بني دادنجایازلواسون تا ا
از رفقات !  ؟کنمی رفتار مي مثل تو چطوریی با ادم هایدونیم:  کمرش را خم کرد وگفتیکم        

 !ادی خوشم نميمن اصال از روابط عاد! هوم؟! ؟يدینپرس
 .  پولش دراورد و مقابلش انداختفی تراول از ککی        
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 ...  راهتي هی کرانیا-        
 واسه نمیا:  انداخت و گفتشی هم جلوگری تراول دکی.  زد و کمرش را صاف کرد يلبخند        

 . خوش گذشت.  دراومدميفکر کن از خمار. تی کارنیریش
 .آرزو منگ بود        
 .  دانست چه کار کندینم        
 . کردکی را بارشی چشمهانیامیبن        
 اش افتاد و تند دو چک پول مقابلش را چنگ يکه ارزو دو زار...  ورزش داد یدست راستش را کم        

 ربع تمام وقتش را به کی دی حتما بادنی دو ، با ان کفش ها ، با اندیزد و با ترس ، به سمت در دو
 ! دادی اختصاص مي احمديتذکرات اقا

 ! در که بسته شد ، تازه حس کرد چقدر گرسنه است        
 
 

 : فصل چهارم        
. مطمئن نبود .  داشت دیهنوز ترد.  توقف کرده بود ی کلنگي مقابل خانه شدی می ساعتکی        

 . اش را دراوردیشلوارش فرو کرد گوشدستش را در کتان تنگ 
 ... باباته...  عمه ایب... رهام :  جوابش را داد و گفتی بشاشي با صداتای بیبعد از چند بوق متوال        
!  ؟یخوب:  زد و گفتهی تکی صندلیسرش را به پشت.  را بست شی رهام که امد چشمهايصدا        

 !گذره؟یخوش م
 ...ي شهربازمی و فرهود و فرهاد رفتی با عمو مرتضروزی دیلیخ-        
 !؟يخوری میچ: دی پرسنیامیدهانش پر بود ، بن        
 ...یبستن-        
 ... خوشبحالت! ؟يخوری می بستنيدار-نیافر: نیامیبن        
 ... !یخاتم...  دمی خریبرات سوغات-        
 !؟يدی خاتم خريجعبه -        
 ... دمی خرمای هواپهیخودمم  يبرا-        
 ! که عمه حساب کنه ؟ینذاشت-        
 .رهام جواب نداد        
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 ! من پول تو ساکت گذاشتمیرهام به عمه بگو خودت حساب کن: با تشر گفت        
 ! های خاتمنی از همیکیبا ...  دهی گردنبند خرهی مامانم ي براتایعمه ب: رهام ارام در تلفن گفت        
 ! را بلند نگفت "شی هادهی انی هم با اتایب"        
 ...چه خوب: دیتنها توانست بگو        
 .کردی چه بد ، کل روز بچه را خراب مگفتیم        
 .... ! اسب.... فرهاد اسب : ناگهان رهام با ذوق گفت        
 داشتبرد انداخت ، قفل فرمان را زد و ي را روی گوشنیامیبن.  تماس چطور قطع شد دیو نفهم        

 .  راننده دل کندیباالخره از صندل
 .  را زدریدزدگ        
گورش را از ...  داشت عقب برود ، سوار شود لیچقدر م.  فاصله نداشت شتریپنج قدم با در خانه ب        

 .شدیاما نم.  محل گم کند نیا
 ي اقاي نوه ي و هجله یمی قدي چراغ و کاج هاری و تدیای خرج نکرده بود که بنی همه بنزنیا        

 ...  سر کوچه را تماشا کنديروزیپ
 .  رفتی نمشی پایبدبخت        
 . دی کشقی نفس عمکی        
 دادی نم خاك ميبو.  را در قفل چرخاند دیکل.  را دراورددشی نداشت تا زنگ بزند، دسته کلیلیم        

 ! ...یشگی آشنا و همي همان بواطیح
 وانیا.  کردند ی مي خودشان دلبري برااطیاما دو درخت خرمالو هنوز کنج ح...  بود یحوض خال        

 ! شانی ها هم سرجایپشت... شلوغ بود 
 .  حاج خانم هم به راه بودي هاي کوچک و سبزي قرمز و گوجه هايفلفل ها        
 .چند قدم جلو رفت        
 . ستادی اوانی اياپ        
 .چرخاند " اهللا ای " کیبه زور در دهانش         
 بلند شد و داد شی جلو روي های باقالي سرش انداخت و از پايمستوره خانم چادرش را از شانه رو        

 ! اومدهی کنی ببایب... حاج خانم: زد 
 ، باالخره رو پا وانی پشت سرش و ستون ای و پشتواری ، به زور دست گرفتن به دیو با سرخوش        

 ...  دورت بگردمیاله...  جان نیامیبن: شد و گفت
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 . دی گفت و دست مستوره خانم را گرفت پشت دستش را بوسی سالم کوتاهنیامیبن        
و  امد نیی هق هق کند که حاج خانم همانطور پا برهنه از پله ها پاخواستی مچارهیمستوره خانم ب        

 ...  که جان در تنش بودییتا جا. محکم بغلش کرد 
 را نیامی درشت بنبتیسفت ه...  افتادند ی که مفاصل ارنج و مچ دستش به ترق و تروق نمییتا جا        

 . بوددهیچسب
 ... ی در پیچند نفس پ...  دیکشیبو م...  اما امده بوددی رسی بهم نمنیامی پشت کمر بنشیدستها        

 شد ان ی پرت مرزنی پخوردی میتکان.  بکندتوانستی نميکار.  بود ستادهی حرکت ای اما بنیامیبن        
 ... اطیسر ح

 . دی عقب کشنیامی بني شد از بوریخوب که س        
 سالم:  زده اش نشاند و گفت رونی دست بي پشت رگ های نرمي دستش را گرفت بوسه نیامیبن        

. 
 . سالمش هم جواب ندادیحت.  بود شیحاج خانم از ذوق محو تماشا        
 !ن؟یخوب:  حاج خانم و گفتي دست گذاشت ، پشت قوز اورده نیامیبن        
 يچا...  اجاق بود شیفکرش پ! اما نگفت ... یچه احوال... یچه حال. .. یچه خوب:  دیخواست بگو        

 !ماست داشتند؟...  ماند یر شام م اگنیامیبن! تازه دم داشتند؟
 ! داشتندزیهمه چ...  را با خودش مرور کرد خچالی اتی دور محتوکی        
. دیایزودتر ب:  گفتی مزدی زنگ مای به برددیبا...  نبود شتری دو سه قلم بوهیم...  و ابغورهاریگوجه و خ        

 !  دوست داشتنیامیبن. ردی بگی سر راه دوغ محلگفتی هم میبه مصطف
 ...  مستوره خانمیخوب:  پاك نکرده نشست و گفتي های باقالي سفره ي لبه نیامیبن        
 .  را داخل سبد ابکش بزرگ انداختشیدانه ها...  دستش گرفت ؛ پوستش را کند ی باقالکی        
 یچرا حال... !  پسرمیخوب! شهی مفینکن مادر دستت کث:  کرد و گفتيمستوره خانم خنده ا        

 ...  ازمونيریگینم
 ! يچه الغر شد:  به حاج خانم انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 . چاق شدم تازه:  و گفت دی به سر و صورتش کشیحاج خانم دست        
.  کرد ی رنگ نمگری هم دشیموها. پوستش چروك تر شده بود .  نگاهش کرد قی دقنیامیبن        
 ! سر کرده بوديروسر

  سرت کرديرو سر:  زد و گفتي به روسري اشاره اشیبا چشمها        
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 !؟ي سرت کرديرو سر:  زد و گفتي به روسري اشاره اشیبا چشمها        
خواست گره اش را باز کند که ...  حواسش نبودفتد،ی همان جا به زار زدن بخواستیحاج خانم م        

 . ادیبهت م. بذار سرت باشهنه :  گفتنیامیبن
 . بلند شدنیامیبن        
 را شی جلودیرسی برود ،زورش منیامی بنخواستیانگار اگر م.  ستادی اشیحاج خانم با ترس جلو        

 .  ماند بس بودی هم مشتری بقهی چند دقدشی سفي توانست اما به احترام موی نمدیشا...  ردیبگ
 ي که چشمهانی الوده کند ، همی دستش را به باقالوانی لب اندی که بنشنی بس بود همشیبرا        

 ...  اش رایی تاب دار خرمايموها.  اش را تماشا کندیشمی
 حاال هم نیاصال اگر هم...  که حظ کند بس بودنیهم.  بس بود شیقد و قامتش را تماشا کند برا        

 !  بس بودد؛ی کشی خاطره نفس منی با همگری رفت تا چهار ماه دیم
چند تا ...  برم تو اتاقم تونمیمن م:  پله گذاشت وگفتي را باال اورد و کفشش را روشی زانونیامیبن        
 ...خوامی مزیخرده ر
 !؟يخوایواسه رفتن به اتاقت اجازه م: حاج خانم با بغض گفت        
 تو رمیپس من م...  نکن هیاشه حاال گرب:  باال برد و گفتمی را به حالت تسلشی دستهانیامیبن        

 .اتاق
 ... فعال با اجازتون: و رو به مستوره خانم گفت        
 ...سرت سالمت مادر:  زد و گفتيمستوره خانم لبخند        
خاطره ها همه با ...  خاطره داشت واریتمام در ود.  که وارد خانه شد نفسش را فوت کرد نیامیبن        

 ...هجوم اورده بودند به مغزش... زدندیداشتند پاتک م. کردندیهم داشتند به سمتش حمله م
 که یهمان دنج گاه...  پله ری خودش را ببازد ، پا تند کرد سمت اتاق زنی از اشتری بنکهیقبل از ا        
 .ا انجا گذرانده بود اش ری و کودکی و نوجوانی کنکور و جوانيشب ها
 از ان عکس یکیانتظار داشت حداقل . زدی ذوق مي اتاق ، تویدر را که باز کرد ، دست نخوردگ        

 . شده باشدوارکمی از دبشی و غربی عجيها
 آمازون هم ي مار دو سر در جنگل هاری ان تصوای...  تخت نباشد يحداقل پوستر پدرخوانده باال        
 ! نباشدشی خواب رفته بود ، سر جايواریت د ساعيکه باال
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 اتاق را به حال نی با آنا عقد کرد و ای همانطور بود که وقتزهای چی پرده ها باقيزیبه جز تم        
 ... خودش ول کرد و رفت

 .  با ز شدي تخت که نشست ، در با تقه ايلبه         
 ! شربت شور است...  گفتی مشیچشمها.  کرده بود هی گرنی در شربت سکنجبریحاج خانم س        
 ! مادر؟یچرا اب رفت: قد و قواره اش را نگاه کرد و گفت. کنارش نشست         
 نده لیحرف خودمو به خودم تحو:  خنک را دست گرفت و گفتنی پرمالت سکنجبوانی لنیامیبن        

 !افاق خاتون
 ... یزنی وقت افاق خاتون صدام نمچی هگهیخودم گفتم دبا :  و گفتدی کشیافاق نفس راحت        
 ! ؟نهیری شيادیز:  طعم شربت را مزه مزه کرد و افاق گفتی کمنیامیبن        
 ...نه: نیامیبن        
 ... کنمنیری بده ببرم شنهیریکم ش-        
 ... نه:  نگاهش کرد وگفتنیامیبن        
 ! بندازم توش؟خیچند تا ! گرمه؟-        
 ... نه:  لب زد نیامیبن        
 ... ي دوست ندارنی شربت سکنجبگهینکنه د-        
 ... ! چرا دوست دارم:  نیامیبن        

 
    

 داغ دلم نمی بی حالتو منیا:  اش پاك کرد و گفتي روسريافاق اشک کنج چشمش را با دسته         
 !شهیتازه م

 . نزدی حرفنیامیبن        
 ... ایخدا...  شانس پسر من بشه دیچرا با...  توخانوادهمیطالق نداشت: افاق ارام گفت        
 ... ی کنهی گرومدمین:  شانه اش گفتي دست گذاشت رونیامیخواست هق هق کند که بن        
 ...  بخندمدیبا.. . ي اهیپسرم اومده چه گر...  کنمی نمهیگر... چشم... چشم : افاق تند تند گفت        
 ...ششیبه ته ر...  درهم و برهمشيبه موها...  شد به صورتشرهیخ. و نگاهش کرد        
 ! بگم مادر ؟زی چهی: خسته گفت        
 ...بگو-        
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 سر دو ماه يعقد کرده بود... طالق بهت نساخته : افاق با همان بغض چنبره زده ته حلقش گفت        
 ...  چشات قد دو تا بند انگشت گود رفتهياالن پا...  جلو ينشده شکم اورد

 !دو تا بند انگشت؟:  را باال داد وگفتشی ابروي لنگه کی نیامیبن        
از حاج اقا چه :  گذاشت و گفتی دستشی را در پوانی افاق نصف شربت را خورد و لقی نگاه دقریز        

 !خبر؟
 خدا سر يجوون بنده ... يروزی پي اقاي نوه نیختم هم... رفته مسجد :  و گفتدی کشیافاق اه        

 ! تصادف جونش رفت
 ! مادر؟يریتو که تند نم: بعد با هول گفت         
چرا با خودت ...  ذره شده هیدلم برا رهام :  به عالمت نه تکان داد و افاق گفتي سرنیامیبن        

 !وعده داشت؟ تاینکنه با آناه! ش؟یاوردین
 وضع و اوضاع نیمنم که با ا.  وقت بود مسافرت نرفته بودیلیخ.  فرستادمش اصفهانتاینه با ب-        
 ! سفر و بزنمدی قدیفعال با
 ...  خودششی پيچند بار بابات گفت بر:  و گفتدی کشیافاق اه        
 ی کني نکرده بگم شاگردينکه خدا:  کردحی را گرد کرد و تصحشیو زبانش را گاز گرفت چشمها        

 ! داشت؟یبی مگه چه عی فروشي روسريهمون مغازه ... یواسه خودت کار کن... ها 
 یکه وقت...  بفروشمي حاج اقا ، بعد به مردم روسريبرم تو مغازه :  گفتطنتی با شنیامیبن        

 ! جلو؟انی بي با روسرزنه،یپسرشون بعد چهار ماه بهشون سر م
 اش را باز ي روسري و افاق گره دی شربتش را سرکشی باقنیامی گفت و بنيافاق خدا مرگم بده ا        

سر ...  در اومد يصدا... یی که تودمیبه حرم اقا قسم من اصال نفهم.  منظوربود یبخدا ب: کرد وگفت 
 ... بخدا... کردم 
 ! ؟چرا پشت دستت کبوده:  دستش را گرفت وگفتنیامیبن        
 ... واریخورده به درو د:  و گفتدیافاق دستش را کش        
 ! ؟ستیباز حواست به قند خونت ن...  سرمه يجا-        
خودت ...  حالم خوبه گهی ديتو اومد.  مادرستی نمینه طور: افاق با خنده طفره رفت و گفت        

رومون ...  میبخدا هزار بار با بابات تا دم در خونه ات اومد...  بگو ها ی داشتي کم و کسری وقتهی! ؟یخوب
 ...  تومیاینشد ب

 .  در امدي خواست جواب بدهد که صدانیامیبن        
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 .  کرد اخم نکندی بود ، سعایبرد. به پنجره نگاه کرد زانی اوری از حرنیامیبن        
 ...یمونیشام م: افاق با ترس گفت        

 ...  بعديبذار دفعه ... نه :  افاق انداخت و گفتي به چروك دور چشمهای نگاهنیامیبن        
ساالد ... يهمونجور که دوست دار. برگ مو... میدلمه دار: افاق با التماس نگاهش کرد وگفت        

 !؟یمونیم...  رهی تافتون تازه بگفرستمی هم مایبرد... ریبا ماست و س. کنمی هم درست ميرازیش
 ... ییکجا! افاق خانم ؟... مامان :  زدی بلند صدا مایبرد        
 ... ی مونی بگو منیامیبن: افاق با واهمه گفت        
 . شدی مکی به در اتاق نزدای بردي قدم هايصدا        
 ! پسرم؟یمونیامشب م: افاق ملتمسانه گفت        
 ...باشه:  ارام گفتنیامیبن        
 در اتاق را باز کرد و با ایبرد.  جمع شده را پاك کرد يافاق فورا دست برد سمت صورتش ، اشکها        

 ....  افاقنجای ايدیباز که چپ: غرغر گفت
 .دیو خانم در دهانش ماس        

 
 

.. .به به :  نشست وگفتشی لبهاي رويشخندی جا خورد اما به خود ش امد و ننیامی بندنیبا د        
 هی يرمردی پرزنی پهی افتاد ادتیپس باالخره ... ! يراه گم کرد.  ورا داداشنیاز ا. احواالت داداش بزرگه 

 ... هی شکرش باقيباز جا!!!  شهر چشم به راهتن يگوشه 
 .کردی خونسرد نگاهش منیامیبن        
!  یپسرته ها نا سالمت...  هیبابا طرف خود! ي سرت کرديافاق جون چرا روسر:  با خنده گفتایبرد        
 ...  دونم کهیالبته م
 !؟يدانشگاه بود...  مادريخوش اومد:  کالمش گفتانیافاق م        
 ... دوستام بودمشینه پ:  کرد وگفتی نوچایبرد        
 وهیبشور ، مبرو دست و روتو :  را برداشت وگفتنیامی شربت بنوانی و لی دستشیافاق خم شد پ        

 ... میبشورم دور هم بخور
 !رفتیفکر کنم مستوره خانم داشت م:  خشک انداخت و گفتنیامی به بنی نگاهایبرد        
 . رفترونی انداخت و ارام از اتاق بشانی به هر دو تایافاق مضطرب نگاه        



 51 

 مامان کشوندت يوی ی سيخبر ا... ن هنوز بابا ننم زند:  با اخم و تخم گفتایدر که بسته شد ، برد        
 !دی نرسیچی ارث باز شد به تو هي سفره يفکر کرد!  نه؟نجایا

 .  ساکت بودنیامیبن        
 .  دو سه قدم از در فاصله گرفتایبرد        
زن داداش !!! خوبه؟... رهام !  چطوره؟زمی عزيبرادرزاده ! چه خبرا ؟:  اش را خارش داد و گفتینیب        

زن داداش ... یفراموش کردم طالق گرفت.  داغتو تازه کنمخواستمی داداش نمدیببخش... اوه ! چطورن؟
 ! وارد عرصه نشده هنوز؟دیجد

 . کرد و دو تا کاغذ مقابلش گرفتبشی دست در جنیامیبن        
چه :  چک ها با تعجب گفتدنیبا د.  ستادیمقابلش ا.  جلو امدگری دو قدم دي با کنجکاوایبرد        
 ... خوب

 .گذرهینگفتم بد نم:  رو شانه اش گذاشت وگفتیدست        
 نیتو که ا.  بود هیونیلی مستیاصل اون ب.  نبودی رقمنایا:  گفتای دستش را پس زد و بردنیامیبن        

 ... !یگرفتی حداقل اونو واسم پس ميدیهمه زحمت کش
 . نگفتيزی باز هم چنیامیبن        
...  دلم واسه صدات تنگ شده يجد! ؟ی سکوت گرفتيداداش بزرگه روزه :  با خنده گفت ایبرد        
 !  کوتاه داشته باش باهامی احوالپرسهیحداقل 
 .کردی مسکوت نگاهش مامنیبن        
چکها ...  ي دراوردي بازنیفرد...  جلوی که خودتو انداختیمرس. باشه :  تکان داد و گفتي سرایبرد        
 ! تشکر.  واسم یرو گرفت
اون چکت هم پاس .  تمومش کنگهید:  و باالخره سکوتش را شکستدی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 ! ی لعنتزی اون ميخرج دانشگاهتو نذار پا... شرش کم بشه .  کنمیم
 ؟...یکنی مفی تکلنیی که واسه من تعيکاره اتو چه :  با حرص گفتایبرد        
 ! ؟يهان چه کاره ا:  به شانه اش زد و گفتيضربه ا        
 یبه من امر ونه:  جا به جا شد و گفتی کمنیامی که بني دوم را محکم تر زد ، انقدريضربه         

 ... یکنیم
 امشب به خاطر افاق و هی:  مچ دستش را گرفت وگفتنیامی سوم را که خواست بزند بنيضربه         

 !حاج اقا تحملم کن
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 ي زنده کردونمویلی هشت منکهیبه خاطر ا:  و گفتدی کشرونی بنیامی بني دستش را از پنجه ایبرد        
 ! کنمیتحملت م

 گهید...  خوبه شی چیدونیم:  گفتای تکان داد و خواست از کنارش رد شود که بردي سرنیامیبن        
حاال ...  جمع کرد شویعرض هفت سال زندگ...  بلند داره یشاس... هنرمنده ! نی و ببنیامی بنگهی نمیکس

 ...ری بگادی نیامی برو از بنگهی نمی کسگهید...  واسم یستی مثال نگهید
 ... ستمی مثال برات نگهیخوبه که د:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
حاال !  نهیامی ؟؟؟ اره برادر بنای بردگنیحداقل به زور نم...  ی درس عبرتشتریب:  با طعنه گفتایبرد        

 ! استی برادر بردن؟؟؟ارهیامی بنگنیم
 ! خوبه:  در اتاق را باز کرد و گفتنیامیبن        
 !  داداشنمی بی تو میخوشحالم بدبخت:  ادامه داد ظی با غایبرد        
 ! ای بردکنهی من تو رو خوشحال میخوبه که بدبخت:  و گفتستادیدم در ا نیامیبن        
 .  درب اتاق را ارام بستای بردي نهی پر از کي توجه به چشمهایو ب        
        

 .  درب اتاق را ارام بستای بردي نهی پر از کي توجه به چشمهایو ب        
 دم کردم ییمن چا...  يری مينگو که دار:  امد و گفترونی ، از اشپزخانه بنیامی بندنیافاق با د        

 ... برات
 !؟ي بريخوایکجا م...  شستم وهیم:  را باال اورد وگفتشی دستهاي توي وهیبشقاب م        
 ! رمیتا دلمه نخورم نم:  را باال داد وگفتشی ابروي تاکی نیامیبن        
 ... نتونیفکر کردم باز ب:  زد و گفتیهنافاق لبخند پت و پ        
 جان برو دست و ایبرد:  امد ، افاق لبش را دندان گرفت و گفترونی که بایدر اتاق باز شد ، برد        

 ... زنگ بزنم بره دوغ بخره. ادیاالن باباتونم م. می بخوروهی باهم مایروتو بشور ب
 .رمیگی مرمیمن م:  کرد و گفتبشی دست در جنیامیبن        
 . دستت درد نکنه:  زد وگفتيافاق لبخند        
 هم از تو به يری خهی چه عجب یگفتی احتماال مرمی برم دوغ بگگفتمیمن م:  با حرص گفتایبرد        
 !دیما رس

 . رفتمنی سمت نشی اراميبا قدم ها.  را برگرداند شیافاق با اخم رو.  نگاهش کرد نیامیبن        



 53 

ظرف . ها گذاشت ی وسط راحتزی مي با کارد وچنگال روی دستشی را روشن کرد ، سه پونیزیتلو        
 . را وسط قرار داد و دوباره به اشپزخانه برگشتوهیم

 ... ! گهی دریبرو دوغ بگ:  گفتیی با لبخند دندان نماایبرد        
 ... اها:  کرد وگفتیمکث        
 وضعت خوب دونمیم...  ایب:  شمرد و گفتیرستاد و دو اسکانس پنج تومان فبشیودست در ج        

 !يدی مهیمهر...  يزن طالق داد....  يکاریب.  ستین
 ! بتیبذار تو ج-        
...  ي مزدشو بددی کارگرته ، بایشونی عرق تا رو پگنیم...  مزد دستته نینه ا:  با خنده گفتایبرد        

 ! باالخرهي زنده کردونمویلیهشت م. گنیراست م
 .کردی فقط نگاهش منیامیبن        
 . فرستادراهنشی پبی و دو اسکانس را تا کرد و در جدی نگاهش را دزدایبرد        
 .  پله ها را باال رفتنیامی حرف بنایقبل از اعتراض         
 . دی اش کشیشانی به پیدست        
 ... شهی و سادگیاز رو بچگ...  ها يریدل نگبه :افاق کنارش امد وگفت         
 .رسهیاالنا م... گفتم حاج اقا سر راهش بخره :  و گفتدیدستش را کش        
 . ونیزی تلوي جلوي های کرد سمت راحتتشیو کشان کشان ، هدا        
 ... ي که خواسته بودياون پرونده ا:  دو نفره نشستند ، افاق ارام گفتي کاناپه يرو        
 .خب:  نگاهش کرد و گفتقی دقنیامیبن        
 رفت ادمی يوا...  پا بوس امام رضا می رفتشیدو ماه پ: افاق نفس تنگش را فرو داد و گفت        
 .ارمی هاتو بذار بیسوغات

 !بعدش؟:  تند گفتنیامیخواست بلند شود که بن        
در ...  ندی دونفره ننشي کاناپه نی اياما رو...  زار بزند یی جاکیبرود ...  فرار کند خواستیافاق م        
 ...فقط برود گورش را گم کند!  پسر نگاه نکندنی ايچشمها
 ...  شدیچ. خب :  کالفه از سکوت افاق گفتنیامیبن        
 ... اما... بازنشست شده ...  هی فالحترهیاسمش من:  قورت داد و گفت يافاق بغضش را زور        
 . و نتوانست        
 .بلند شد        
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 ! ؟یاما چ:  گفتی عصبنیامیبن        
قبل از امدن مستوره ، داشت . را دستش گرفت ونیزی تلوزی مي جا مانده رويریافاق دستمال گردگ        

 ! کردی مزی را تمونیزی تلوزیم
 ! ؟یاما چ:  گفتی عصبی کمنیامیبن        
 نیی از پله ها پاای ، بردختندیدو قطره اشک همزمان باهم فرو ر. نگاهش کرد...  امدافاق به خودش        

 !  عمرشو داده به پروردگار منانی که دنبالشیطرف. مرده داداش جان : امد و بلند گفت
حاال :  گفتنیامی به بدنه اش زد و رو به بني دراورد و با سبابه ضربه ابی را از جگارشیو پاکت س        

 ...  واسه تو دارهيریه توفچ
 . مشت کرده بودنیامیبن        
 .زدی ميدیانقدر سفت که سر استخوان پشت دستش به سف        
        

 
 افاق از خودش بروز دهد نی نگاه سنگری که توانست زیتمام واکنش. کردی نگاه مزی مي هیبه پا        

 !  بودنیهم
 

 .  شدیکی اطی بسته شدن در حي با صداای تق و توق فندك برديصدا        
 

 .  را باز کردي خاموش را در پاکتش انداخت و در ورودگاری مضطرب ، سایبرد        
 

 ،خودش ای لب بردری توجه به سالم زیب.  که انگار چه خبر است داشتیحاج اقا چنان تند قدم برم        
 .را داخل خانه پرت کرد

 
  اومدهی کنیبب...  نجاستی ای کنیبب:  بود با خنده گفتستادهی ، که به احترامش انیامی بندنیبا د        

... 
 

 . جلو امد و سالم کردنیامیبن        
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 را کنج در لی اجي در دراورد ، سخت خم شد ، دوغ و هندوانه و پاکت هاي را جلوشیکفش ها        
 .تش را ببوسد که نگذاشتخواست خم شود پشت دس.  جلوتر امد نیامیبن. انداخت 

 
 چهار پنج ماه را ي هایدلتنگ... محکم و سفت.  بغلش زدی اشکمهی نيحاج اقا با خنده و چشمها        

 . صاف کندقهی در چهار پنج دقخواستیم
 

 با هم توافق کرده بودند ییدوتا...  افاق يقدش هم هم قد و قواره .  مرد الغر تر از افاق بود ریپ        
مفاصل ...  سبب شکستن قولنجشان شود نیامی اغوش بنيانقدر الجون که حلقه ... الجون شوند 

 ! را نداشتنیامی بني دستهاي طاقت گره چکدامشانیه
 

 ! يبه خونه ات خوش اومد...  پسريخوش اومد:  زد و گفتنیامیدو سه ضربه به پشت بن        
 

 !خونه ات... هه :  لب گفتری حرص ز باایبرد        
 

 ... اون بساط و ببر اشپزخونه... چرا خشکت زده تو :  گفتایحاج اقا رو به برد        
 

 ...!رمردیدلمون تنگ شده بود برات پ... چه خبرا !  بابا جان؟یخوب:  را گرفت و گفتنیامیو دست بن        
 

 . دی خندیو خودش با سرخوش        
 

 با خودش فکرکرد ی حتدیشا.  دیترسیم.  نگاه کرد ای برديافاق به اخم ها.  کنارش نشستنیامیبن        
 .  کردی اصرار نمنیامیکاش به بن

 
 . وارد اشپزخانه شدایپشت سر برد        

 
 ! مشهد؟دی رفتدینگفته بود:  مقدمه گفتی بنیامیبن        

 
 .  بند را اب داده باشدي زودنیانتظارش را نداشت افاق به ا. حاج اقا شوکه شد        
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 ! پسرخوبمی جار بزنمیاوردیخبر خوش که برات ن:  و گفتدی اش کشی به محاسن جو گندمیدست        
 

 ... دیشا...  ومدمی باهاتون مدیشا:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 

 هم گهیهزار راه د. صبور باش بابا جان :  گذاشت وگفتنیامی بني زانوياقا دستش را روحاج         
 کار تو ی من پادی نفس بره و بنیا....  که خدا بهم عمر بدهي روزنیتا اخر... غم به دلت راه نده ... هست 
 !هستم

 
 . سرش را تکان دادنیامیبن        

 
 .  امدی تق وتوق مياز اشپزخانه صدا        

 
 و رو به ختی دلمه ها رب و سرکه ري ، افاق در قابلمه زی مي ها را گذاشته بود روسهی کایبرد        

 !مادر چه خبر از درس و دانشگاهت؟:  زد و گفتي پنجره نشسته بود لبخندي که لبه ایبرد
 ... دیما هم رسبه به پس باالخره نوبت :  کرد ، سرش را باال اورد و گفتي خنده اایبرد        

 
 ، به بابات کنمیهودو روشن م... جا بکشنی همگارتوی سيخوایم: افاق پنجره را باز کرد وگفت         

 !گمینم
 

 ! ؟گاری نخ سهیفقط !  افاق ؟يدی باج ميدار-        
        

 ! ؟گاری نخ سهیفقط !  افاق ؟يدی باج ميدار-        
 ... کردی را رام مای برددیاما با... دلش انجا بود .  امدی بلند حاج اقا مي خنده هايصدا        
 !  اور دوز کرده بودي باز از حسوديته تغار        
 ...  بوددهیچی نپمنی قهقهه در نشي صدانطوری وقت بود ایلیخ        
 !  بودشی سر جازی بود که همه چشی صداها مال شش هفت ماه پنیا        
 ماند و هزار هوس ی و افاق مشدیحاج اقا سرش با رهام و فرهود و فرهاد گرم م...  امد ی منیامیبن        

 !  نوه هايپختن برا
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 ي بچه ها بااليبرا!  درست کند قیاالچ...  شام بخورد اطی در حکردی بار هوس مکی هم نیامیبن        
 !  بسازدیدرخت خرمالو ، خانه درخت

 ی عکس مي اهی شب از هر زاومهیبعد هم تا ن...  بخوردند نی پشت بام ، انجا کاهو سکنجبترفیم        
 ...! انداخت
 ... ! خوش بودند        
 ! انگار تمام ان روزها خواب بود... اما حاال         
 ... ! نیری خواب شکی        
 هی رهیمادرت بم:  گفتای رو به بردی تعلل زد و بعد ازی بود ، لبخند کمرنگمنیافاق نگاهش به نش        
 .میدور هم شام بخور. قد دو ساعت بذار بهمون خوش بگذره ... امشب
 . برات ژله هم درست کردمنیبب:  را باز کرد و گفتخچالیدر         
 !!! ستمی که ژله دوست داره من نیاتفاقا اون. افاق خانم:  با پوزخند گفتایبرد        
 از رمی پنجشنبه منیمن هم:  و گفتدی را کشنشی برود که افاق استرونیخواست از اشپزخانه ب        

 !خوبه؟...  رو عوض کنی عوض کنیخواستی که میکیچهار تا الست. رمیگیبانک پول م
 .  پاره استنممی ماشي هایروکش صندل:  گفتي به مادرش انداخت وبا طلبکاری نگاهایبرد        

 . دمیپول اونم بهت م:  داد و گفترونیافاق نفسش را سخت ب        
 ... خوبه:  تکان داد و گفت ي سرایبرد        
 ...  امشب و زهرمون نکنهی: خواست برود که افاق گفت         
 اضافه نجایهان ؟ امشب من فقط ا.دی خوش باشیی گم شرم برم سه تايخوایم:  کالفه گفت ایبرد        

 ... گهیام د
 ! خواسته باشميزی چنی همچهیخدا منو مرگ بده اگر : افاق با ترس گفت        
 ...ایمرگ مادرت برد:  اش را جلو داد که خارج شود باز افاق گفت نهی سایبرد        
 نی تر، از اینی زمبیاون س... ! انقدر قسم نده .  بابایاک:  را بست و گفتشی چشمهاایبرد        

 !  بهش بربخورهيزی چحرفهاست
 !برادر بزرگترته:  دیافاق لب گز        
 ! بزرگتره... اره:  فقط گفتایبرد        
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 !برادر بزرگترته:  دیافاق لب گز        
 ! بزرگتره... اره:  فقط گفتایبرد        
 !ن؟یخوایکمک نم:  وارد اشپزخانه شد و گفتنیامیبن        
 . افاق سکوت کردي که با اشاره دی بگويزی خواست چایبرد        
 ... بساط شام وارمیدارم م. زیبرو سر م. نه جانم : افاق مهربان گفت        
 ... با فرهود و فرهاد!  هم بودن ی و مرتضتایکاش ب:  و گفت دی کشیو اه        
 ! هی آنا و رهامم خاليجا:  انداخت و با اضطراب گفتنیامی به بنینگاه        
 . رفترونی حرف از اشپزخانه بی بنیامیبن        
 ، دی کشرونی بي دستمال کاغذي از جعبه ی دستمالسی خي ، حاج اقا با دستهادی را چزیافاق که م        

:  خوردن و ژله انداخت و با لبخند گفت ي وسبزری و ماست و سيرازی دلمه هاو ساالد شسی به دینگاه
 ...  هاادی منیامی امشب بنیدونستیم. سرت سالمت .  خاتون يردچه ک

 ...  هستي خبرهیبه دلم برات شده بود امشب :  زد و گفتییافاق لبخند دندان نما        
 ... جان ، بشقابتو بده برات بکشمنیامیبن...  نی مادر بشایبرد: و با هول گفت         
 .میاری از عزا دربی تا ما هم دليای بشهی کن همیسع:  نشست و گفتنیامی کنار بنایبرد        
 ، یحاال انشااهللا تو زن گرفت:  را گرفت و با خنده گفت انهی که افاق مدی بگويزیحاج اقا خواست چ        

 . پزه مادری برات مي که دوست داریهر شب هرچ
:  گوشه اش را فرو کرد و گفتری ماست و س برگ مو را به چنگال زد و در ظرفي دلمه کی ایبرد        

 ! رمیمی می که از گرسنگرمی زن مثل آنا بگهیاگر 
 !چطور؟: دی نگاهش کرد و پرسنیامیبن        
بعد ...  شگاهی سرش اراهی...  پاش باشگاه هی...  پاش سر کارهی:  پر گفتمهی و دهان نهی با توجایبرد        

 کنهی وقت میک! بالی و والکیمناستیبعد ببرش ژ... یقیبرش کالس موسبعد ب... برو مهد دنبال رهام 
 ! من غذا درست کنه؟يبرا

 . ختی دوغ روانیحاج اقا در ل        
 ! خوب بودشیآنا اشپز:  لب گفتری زنیامیبن        
 ! ؟يپس چرا طالقش داد:  زد وگفتی چشمکایبرد        
 ! چسبهیدوغ بخور رو دلمه م:  گذاشت و گفتای بردي دوغ را جلووانیحاج اقا ل        
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 ونیلی بابا تا اخر هفته چهار میراست:  گفتایبرگ دلمه ها را جدا کرد که برد.  نگفتيزی چنیامیبن        
 .  ثبت نام ترم تابستونيالزمم برا

 ...!ي بروادخی نمگهیتابستون د...  مادر ی و زمستونشو بزور رفتزییتو پا: افاق با خنده گفت        
 .  عقب ترمگمی ديمن از دوستا...  نره ها ادتی:  ادامه دادتی با جدایبرد        
 .حاج اقا محلش نگذاشت        
 ! گفتم بابا؟ی چيدیاصال شن:  کالفه گفتایبرد        
 به حال يوا!  اش هی شهرستی دانشگاه چهارتومن نيترم عاد:  عوض حاج اقا گفتنیامیبن        

 ! متهی ثابت نصف قي هیتابستون که شهر
 .دیافاق با ترس دست از خوردن کش        
 .ختی دلمه اش ري روری ماست و سی با ارامش کمنیامیبن        
 . جا خورده بودایبرد        
از سر از  پول مفت بدم دستت که بونیلیچهارم!  خان ای بردگهیجواب داداشتو بده د: حاج اقا گفت        

 !؟ياریشمال و بازداشتگاه درب
 !؟يخوری چرا ساالد نمیحاج:افاق ارام گفت         
سرکارم که !  ی ماه خرج رو دست من نذاشتنیکم ا:  گفتای محل به افاق رو به بردیحاج اقا ب        

 ...يرینم
 . دیکشی با حرص نفس مایبرد        
        

 
. دمی و دو ساله دارم خرجتو مستیب!  تو دادن ادی ی دانشگاه چنیموندم تو ا: حاج اقا با تاسف گفت        

 ! خودت باشهبی ، دستت تو جي کارهیبرو دنبال 
 ... واسه رشتم! خوامی واسه دانشگاه مگمیم:  گفت ی حرصایبرد        
 !کنن؟ی دارن برگزار می کارگاه خصوصدیشا:  گفت شمردهنیامی که بندی بگويزیحاج اقا خواست چ        
 .انتظارش را نداشت.  نگاهش کردایبرد        
 ...  ویکارگاه نقشه کش... آره ... آره : با من من گفت         
 ... ستیاگر واجب ن...  بره نهی هزیلی خنایا... پالت و اتوکد :  حرفش گفتي ادامه نیامیبن        
 .  هم واجبهیلیاتفاقا خ. واسه درسمه : کالمش گفت انی مایبرد        
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 کالسا به هر نیا...  ی رو کمک منم حساب کنیتونیم:  و گفتدی خودش ساالد کشي برانیامیبن        
 ! ی بگذروندیبا! حال الزمه 

 هرکار الزم ایواسه درس برد...  و حاضر یباباش ح. نه مادر من :  ماتش برد که افاق گفتایبرد        
 .دمی نداد خودم میاصال حاج...  میکنیباشه م
فقط :  پدرش که نرم شده بود گفتي چهره دنی با دای لب گفت و بردری زيحاج اقا الزم نکرده ا        

 ! ستی مهلت ثبت نام نشتریتا اخر هفته ب
 .  نگفتيزی انداخت و چای خندان بردي به لبهای نگاهنیامیبن        
 نماز ، افاق هم در ي رفت ، حاج اقا تازه قامت گرفته بود برااطی به حایبعد از صرف شام ، برد        

 . اشپزخانه مشغول بود
 .  در را باز کردنیامیبن        
 .زدی لب حوض نشسته بود و با تلفن همراهش حرف مایبرد        
خفه خفه ... با حرص ... بااخم ...  کردیپچ پچ م.  فرو کرد و نگاهش کردبشی را در جشیدستها        

 ... ! زدیداشت داد م
 ! ی کند در گوش کسی صوت عاشقانه بلغور نمدی فهمشدی متورم گردنش ميحداقل از رگ ها        
 .ارام به طرف حوض رفت        
 آمار يخوایم : و گفتستادی اشیرو به رو.  ، تماس را قطع کردزنمی با گفتن بعدا بهت زنگ مایبرد        
 ! ستی دختر وسط نينترس پا!  به مامان؟يمنو بد
عمرا بذارم مثل ... که اگرم باشه :  نشانه گرفت و گفت نیامی بني نهیبا سبابه انگشتش را به س        
 !  منی وسط زندگي قبل پاتو بذاريدفعه 

...  یدونیهم تو م. هات ندارم به تلفن يکار:  ارنجش را گرفت و گفتنیامیخواست رد شود که بن        
 ! ستی ، واسه دانشگاه هم نستی واسه کارگاه نونیلیهم من که چهار م

 ... اطی را انداخت سمت در حشی روایبرد        
باز هوس ! ه؟ی دردت چگهید.  رمیگی و پس مونیلی مستیگفتم چک ب:  تکانش دادوگفتنیامیبن        

 ! تو چاه ؟ي خودتو بندازيکرد
 ! زی دوباره برم سر مستیقرار ن...  سی ننوتری تیالک:  کالفه گفتایبرد        
 ! ؟ي زديباز چه گند...  یپس چ:  دست به کمر شد و گفت نیامیبن        
 ... یچیه-        
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 !؟يدی چک کشی کيباز با دسته چک من برا.  ادم حرف بزننیع: دی متحکم پرسنیامیبن        
 ! من دخالت نکنیتو زندگ! ستی نیچیگفتم که ه... اه:  با حرص گفتایبرد        
چرا گندات ! ست؟ی تو چرا تموم بشو ني های بدهنیا... !  ادم جوابمو بده نیع:  تشرزد نیامیبن        

 !!! کف دستش؟ي زبون و بذاری پول بونیلی چهار مدی که تا اخر هفته بااروی نی اهیک! شه؟یتموم نم
 . جواب ندادایبرد        
 ! نیامی بنیشکنی ميدستمو دار:  تو هم گفت ي با چهره ای و بردچاندی دستش را پنیامیبن        
 زنده اش کردم و دوباره ازت زی که خودم سر میمجبورم نکن چهار تومن:  گفت دی با تهدنیامیبن        

 !تونمی میدونیخودتم خوب م!  رمیبگ
 ... يآ: ز شدت درد گفت  اایبرد        
 ! دمیگوش م... بگو :  کرد و گفتشی رهانیامیبن        

       
 ! دمیگوش م... بگو :  کرد و گفتشی رهانیامیبن        
 يچه کاره ا... اصال به تو چه !  ؟ی منو کنی جاسوسي باز اومدهیچ:  با نفس نفس گفتایبرد        
 !مگه؟

 نی انقدر خرفت شدن که نفهمن اي کردالیخ:  شده اش گفتدی کلي دندان هاانی از منیامیبن        
 !ه؟یادی زکمی ي دوزاري دانشجوهی يهمه پول واسه 

 .کردی تقال مایبرد        
 .دادی اما محلش نمنیامیبن        
 .ی طرفیول کن دستمو نشونت بدم با ک:  گفت ي بلندي با صداایبرد        
 . کندنشیکم مانده بود نقش زم.  گذاشت ای بردي را پشت ساق پاشیزانو.  پوزخند زد نیامیبن        
 . امدی کوتاه امده بود اما مقر نمایبرد        
 :  به زور از ته حلقش درامدشی کرد که باالخره صداشتری بای دست بردي فشار را رونیامیبن        
 ... یکیزدم به -        
 ! کردی مشیمات و مبهوت تماشا...  دی کلمه در دهانش ماسیعنی. کت شد سانیامیبن        
 ونیلیمجبور شدم ده م.. . کتفش شکست اروی...  است هید:  اب دهانش را قورت داد و گفتایبرد        

 !  بدمهید
 . حلقه کردشی زانوهاي را دور کاسه شی وارفت لب و حوض و دستهاایبرد        
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 و قهیبدون دادگاه و وث...  سر و صدا ی که انقدر بهی اهیچه جور د: م شد و گفت خنیامیبن        
 !؟يکالنتر
 ! آنا کمکم کرد:  با هراس نگاهش کرد و اقرار کردایبرد        
 .  خشکش زدنیامیبن        
 ... مجبور بودم به آنا زنگ بزنم.  نگاه نکن ياونطور:  انداخت و گفتنیی سرش را پاایبرد        
 !ه؟ی اتفاق مال کنیا-        
 ومدی مگفتمی متایبه ب!  نبود یکس. مجبور شدم.  به آنا رو بزنمخواستمینم... شی پمی ماه و نکی -        

 ! بودنیبعدم که حسابم با کرام الکاتب!  کف دست بابا ذاشتیم
 .کردیم مسکوت نگاهش نیامیبن        
 و گهی قسط دهی مونهیم...  و بدمونیلی چهار منیا:  و گفتدی کششی به موهای اشفته دستایبرد        

 ! تموم
 !؟يتو االن ترم چند:  پر استهفام گفتنیامیبن        
 با خواستمیم!  اروی رو دادم به هیکل شهر.  ترم نتونستم برم امتحان بدمنیا:  با استرس گفت ایبرد        

 ! هم شد قوز باال قوزاروی نیا...  حسابمو صاف کنم زیپرو
 . کردی فقط داشت نگاهش منیامیبن        
 !  و بفروشم بابا نذاشتنی خواستم ماشیحت.  با هم گره خورد ی همه چهوی-        
 !؟یکنیچرا الل منو نگاه م:  کرد وگفت یمکث        
دو ترمه ! ؟ياریبعد صداشم در نم...  يتصادف کرد: ت و گفت حوض نشسي خسته لبه نیامیبن        

 ! ای بردیدانشگاه نرفت
 ... !بد اوردم:  و گفتدی اش کشیشانشی کف دستش را به پایبرد        
 !؟ي بدهکارگهیچقدر د:  تکان داد و گفت ي سرنیامیبن        
 . نزدی حرفایبرد        
 ! چقدر؟دمیپرس:  را بلند کرد و گفت شی صدانیامیبن        
 ! مونهی مگهیسه تومن د:  با ترس گفتایبرد        
 ...  فشردی هم مي را روشی لبهانیامیبن        
 هم ی تومنستی چک بهی...  نجای ای بدهونیلیهفت م:  گفتنیامی جا به جا شد و بنی کمایبرد        

 ! اونجا
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 ! خونهیحرفتو م! شهی وبفروشم همه اش حل منی ماشی کنی رو راضبابا:  ارام گفت ایبرد        
 ... ! نی واسه ماشیزنی سه روز بعد ضجه می وبفروشنیماش:  زد و گفت ي پوزخندنیامیبن        
 بودم میاگر سر زندگ:  حوض گذاشت و گفتي را لبه شی را دراز کرد و دستهاشی پاهاایبرد        

 !شدی نمينطوریا
       

 
 افکار احمقانه و نیهم! ؟یبعد هنوز تو فکرش...  جلو چشمت دورت زد اروی:  زديشخندی ننیامیبن        

 ادی لتیباز ف... يکردی بهش فکر میالبد پشت فرمون داشت!  ده یبچگانه ات داره سرتو به باد م
 ! هندستون افتاد

 !  با عشق ازدواج کنمخواستمیم-        
 ! شد ؟یا عشق ازدواج کردم عاقبتم چب. نیمنو بب-        
 . زانو گذاشتي کاسه يچانه اش را رو.  دی را باال کششی زانوایبرد        
 :دی سکوت بحث را عوض کرد و پرسقهی بعد از چند دقنیامیبن        
 ! ؟رهی بگهی دونیلی از تو ده مخوادی مگه چند جاش شکسته ماروی نیا-        
 ... با چند تا خراش.. کتفش -        
 نیچه ا... چه اون دختره !  به تورت خورده بز فرضت کرده یهرک:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        

 ... اروی
 ! کمتره ؟یعنی:  گفتجی گایبرد        
 ! کنهی ات مسهی انگار داره سرکاروی. رمیگی شو میپ:  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیامیبن        
 !ده؟ی ارائه میتابستون دانشگاهت درس:  انداخت و گفت ای برديو نگاهش را در چشمها        
 . ارائه بدنخوانی ميهفت هشت واحد:  لب گفت ری زایبرد        
 . واسه دانشگاه ثبت نام کن-        
 ...  برم سرکارخوامیم-        
 ... نمی ببسایوا!  ؟ی دردسردرست کنيخوایباز م! دن؟ی مي ، چه کاري ترم چهار معماريبه تو-        
 ! ای جمعت کنم بردامی نمگهید!  تو خالف؟ی بزنيخوایم:  کرد و گفتزی را رشیچشمها        
 ی کافهیعصرها هم با ...  زهای چنی و ترجمه و اپی نت کارتای کافهیتو :  با حرص گفتایبرد        

 !برم اونجا کار کنم.ف زدم  حریکی اون نزدیشاپ
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 یحاال هم تو کاف... ي عاشق شدتاریاون دفعه تو کالس گ. خوبه... اها : با تمسخر گفتنیامیبن        
 ! شاپ

 به یحت!  ؟ي لحن ازار دهنده ات بردارنی دست از ايخوای میتو ک:  و گفتدی پرشی از جاایبرد        
 ... در...  براگنیبه تو هم م!  يخوریدرد ، درد و دلم نم

 . و خودش از حرفش جا ماند        
 . نگفتيزی زد و چي لبخندنیامیبن        
 ... ! یکنی میادمو عصب:  و گفتدی کششی به موهای دستایبرد        
 .  نزدیباز هم حرف        
 .  نداشتميمنظور:  لب حوض نشست و گفت ایبرد        
 و رمردی پرزنی پنیکم خون ا... کم ضرر بزن :  شانه اش و گفتيت رو دستش را گذاشنیامیبن        

 ! شهیبکن تو ش
 !  توایمن :  با خشم گفت ایبرد        
 ! ي رو داریلیخ -        
 . سکوت کردایبرد        
 به بابا که:  دستش را گرفت و گفت ایخواست به سمت پله ها برود که برد...  بلند شد نیامیبن        

 ! یگینم
 .  جوابش را ندادنیامیبن        

 
 ... !  نفهمهيزی چی زور زدم کسیکل. نگو بهش:  رفت و گفت شی جلوایبرد        
 ... بشهينطوری اخواستمینم:  کرد وگفتسی را خشی لبهاای زد و بردي پوزخندنیامیبن        
 !؟ي چطورقایدق-        
چشم در چشم شدند و ...  ای...  دسته چکتو برداشتمیاز وقت:  انداخت و گفتنیی سرش را پاایبرد        

 ...  کهیاز وقت: گفت
 .نگران نباش.  شهیدرست م. ولش کن:  حرفش گفت انی منیامیبن        
 .  آنا هم هستي هیمهر... يخودت کار ندار...  ی جور کنونیلی و هفت مستی بيخوای ميچطور-        
 .  رو نکنزای چنیفکر ا...  گدار به آب بزنم ی بستمیمثل تو نمن -        
 ...  رهام وي پول مدرسه يخوایاگر م-        
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 .گفتم نگران نباش... نه :  گفتعی سرنیامیبن        
 !ي داری پژو بدههیقد :  انداخت و گفتای بردي قهوه اي را در چشمهاشیچشمها        
 نی تو همخوادیدلم م:  فرو کرد و گفتبشی جي را توشی دست هانیامی زد و بني لبخندایبرد        

 !حوض خفه ات کنم
 ... شهیدرست م:  گفتنیامیدستش را به چشمش برد و بن        
 ...  هم هستگهی دزی چهی:  گفت نی فنی با فایبرد        
 . منتظر نگاهش کردنیامیبن        
 خواستمی میعنی...  خواستمیفقط م... فقط...  باعث طالقت بشم خواستمینم:  با تته پته گفتایبرد        

 ! ی و بفهمقتی حقخواستمیفقط م... 
 ! دمیفهم:  خونسرد گفت نیامیبن        
 .نیامیبن:  گفت ایخواست برود که برد        
 .نگاهش کرد...  ستادیا        
اون زنه مرده :  کوچک دراورد و گفتادداشتی برگه کاغذ کیارش کرد و  شلوبی دست در جایبرد        

 ! ی فالحترهیمن... دختر اون زنه است ... ضهیاسمش الدن ف.  کنهی میتو کرج زندگ...  دخترشهنی ایول... 
 .کردی نگاهش مرانی حنیامیبن        
.... امارشو گرفتن واسم... ده بودنددو تااز دوستام که مشهد قبول ش:  دادحی لب توضری زایبرد        

 ...ی ولادی به کارت ندمی شادونمینم
 !ادیحتما م...  ادیبه کارم م:  کاغذ را گرفت و گفت نیامیبن        
 ! نه؟می حساب شدیفکر کنم ب-        
 !فکر کنم بهت بدهکارم شدم:  زد و گفتی لبخند کمرنگنیامیبن        
 ...یمرس:  وگفتدی کشای بردي در موهای دستنیامی جا به جاشد و بنشی سرجای کمایبرد        
 .... بود امشبی اتفاق خوبیلی خنیا: کاغذ را باال اورد وگفت        
 ...خواهش:  با بغض گفت ایبرد        
 . دی را در اغوش کشنیامی هوا بنیخواست برود که منصرف شد ، ب        
 ... !  نکنهیگر: کمرش فرستاد و گفت دستش را پشت نیامیبن        
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 االخون واالخون ينجوری رهام اخواستمینم...  بشه ينطوری اخواستمینم:  گوشش گفت ری زایبرد        
 خورد به يزی چهی دمی به خودم اومدم دهوی... کردمی فکر منیپشت فرمون که بودم داشتم به هم... شه 
 !فکر کردم کشتمش...  و کف آسفالت افتاده نیماش

 !شهیدرست م. نگران نباش:  فرستاد و گفتای بردي موهاي دستش را النیامیبن        
 به سر ی ابهی نیبش. تمومش کن ... بسه :  ارام گفت نیامی که بنفتدی به هق هق بخواستی مایبرد        

 ! و صورتت بزن
 . کاغذ بودي ادرس و شماره تلفن ونام رونگاهش به.و فاصله گرفت        
 .  حوض نشست ، دو مشت آب به صورتش زدي لبه ایبرد        
 ي ،چاگفتی مي سوت کتري شکر با خودش زمزمه کرد ، صدای الهکیافاق پرده را که انداخت ،         

 !  بوددهی جوشنیقی به بیحاج اقا قر
      

 : فصل پنجم        
 !خب ؟:  بردارد گفت یشانی پيبدون آنکه ساعدش را از رو        
 ... خب!  ؟نیهم:  خط داد زد ي از ان سوی علریام        
 .  اش بودنهی سي تخت جا به جا شد و لب تاب روي روی کمي بلندي ازهی با خمنیامیبن        
 ...  چه کارامیب. ستیحاال که به قول تو شرکت اماده ن.  دونمینم:  گفت یبا کالفگ        
 !  رزومهلی مصاحبه و تحويبرا:  شمرده شمرده گفت ی علریام        
 هم يادیز...  بود بیعج! آنا زنگ نزده بود ...  اش انداخت ی به قاب عکس عروسی نگاهنیامیبن        

 ..!.. دی پرسینم.  گرفتیخبر از رهام نم.  بود بیعج
 ... ی امد حتینم        
 !  بود زنگ نزده بودی مدتکی بهانه یب        
 !؟ییکجا:  از ان سمت خط داد زد ی علریام        
 !ام؟ی بیک. امی میاک:  شد و گفت زی خمی نی کمنیامیبن        
 !  روزهانیهم. دمیبهت خبر م-        
 ! ؟ي شغل اصرار دارنی ايحاال چرا انقدر رو:  دی پرسیقبل از خداحافظ        
 ... افتاده بودریگ.  سکوت کردی علریام        
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 ياو که به هر بهانه ا!  ؟ردی هفته خبر بگکی از حال رهام بعد از دی فکر کرد ، آنا چرا نبانیامیبن        
 بردن تخت و فرش و ي برای ، حتشدی مدای پنجایسر و کله اش ا...  فرستادی مامی ، پگرفتیتماس م
 ...  بودامدهی اتاق هم ننیکنسول ا

 .زدی انگار داشت حرف میرعلیام        
 !  تو سراغ دارمي که براهیی جانی و ابرومند ترنی بهترنیا:  دی فقط شنشیاز کل حرفها        
 ! ستماین من اهل خالف ریام... کارش چطور!  ؟هی مطمئنيجا:  دی با شک پرسنیامیبن        
 ! امنه...  راحت التیخ!  امروز چته ؟نیامیبن:  و گفت دی با صدا خندی علریام        
 ی نمي اگهی کار دیغاتی تبلزری و ساخت تی کن من جز عکاسهشیتوج. پس خبرم کن ... باشه -        

 ! که؟یمتوجه!  ابی هم ندارم بشم بازاري عالقه اچیه. کنم
نونمون ! حله ... دو تا نمونه کار بساز .  نی شرکت و ببایتو فقط ب. حواسم هست...  یاک:  یرعلیام        

 !  همه پولدار و دکتریطرف خانوادگ.  تو روغن فتهیم
 .  حرف تماس راقطع کردی بنیامیبن        
 . دی خری دست را مکی نی همدی اش ، بانهی سي لب تاب روي صفحه يچشمش را انداخت رو        

 .  امدی وسالم مزی کرم هفت نفرهددر عکس که به نظر تمی ست راحتمین        
 !  اضافه کرددی نبود را به سبد خري دی که ال سونیزی تلوکی و چهی قالکی        
 را کارت به کارت کرد ، نهیادرس را زد ، هز.  داد ی دو قلم هم سفارش منیاگر رهام نبود عمرا هم        

 نکهیبدون ا!  شود گرانی دست دوم دلی وسادی روز گرفتار خرکی کردیفکرش را نم. لب تاب را بست 
 ! لمس کند جنس و پارچه را بفهمد

 انا زنگ نزده بود! نزده بود .  بار چند هزارم آمار تماس را چک کرديتلفنش را که برداشت باز برا        
... 

 .  رهام را زده بوددیآنا ق        
 ! ی حتينه خبر...  یامی نه پینه زنگ        
 !  دانست چرا انقدر منتظر تلفن آنا بودینم.  را بست شیچشمها        
 ! بعد هم...  رفت ی کتفش را شکانده بود ، بعد هم به کرج مای که بردی سراغ کسرفتی مدیبا        
 ! ...  اشیمی قدحی سر وقت تفررفتی هم دوباره مدیشا...  شغل دوم دیشا...  دانستینم        
 ، آنا هم گرفتی چطور تماس میرعلیخراب نبود ، وگرنه ام.  اش انداخت ی به گوشیباز نگاه        

 ! اما زنگ نزده بود... بالك نبود 
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 !  چشمش به بلوار ، چقدر دور بودکی چشمش به کاغذ بود وکی        
سر کوچه ...  ، بعد هم کوچه ها را دنبال کرد تا آن بن بست فرد دیچی ، با ذوق پابانی نام خدنیبا د        

 . دور فرمان قفل شده بودندشیپنجه ها. پارك کرد
 . شدادهی زد و پای ، باالخره دلش را به درقیبا چند نفس عم        
 .  را زدریدزدگ        
 .  از بر بود پالك و زنگ رايانقدر ادرس آن کاغذ را خوانده بود ، شماره         
 دانست چطور روبه ینم.  رفتی ارام و شمرده جلو مي فرستاد ، با قدم هابشی جي را توشیدستها        

 . کندانیچطور سواالتش را ب... رو شود ، چطور مطرح کند 
 ! ؟دیاصال چه بگو        
 دیاصال شا...  تفحص عجوالنه شود نی االیخی خواست برگردد خواست بدیوسط کوچه که رس        

 !  کرده باشددای پشی براي ادرس صورکی دهد نی درد عذاب وجدانش را تسکنکهی محض اایبرد
 ! اش را کف دست دخترش گذاشته باشد؟ی زارو زندگی فالحترهیاصال از کجا معلوم من        
 نزدن و زدن و چه  به زنگکرد،یفکر م... دستش در هوا .  بود ستادهی و دو ای پالك سيرو به رو        

 .خوردی با هم در فکرش هم مزیهمه چ... گفتن و چه نگفتن 
 ...  مخلوط کن از کوره در رفتهکیمثل         
 !  شدی مکسی ، تمام افکارش میبی غربی و عجبی مهيبا صدا        
 ناخوداگاهش وادارش کرده باشد به ریانتظار نداشت ضم. دی زنگ خودش را عقب کشيبا صدا        

 . زنگ فشار دهدي دگمه ي دستش را روی سادگنیهم
 !د؟ییبفرما: دی پرسیفی ظريصدا        
 !ض؟ی منزل خانم فدیببخش: با من من گفت         
 !د؟ییبفرما-        
 فیلحظه تشر مزاحمتون شدم خانم امکانش هست چند کنمی میعذرخواه:  با مکث گفت نیامیبن        

 ! دم در؟دیاریب
 !د؟یمامور پست هست-        
 !  بودنییآنا اگر بود تا االن پا.  را نکرده بودشینجای گرد شد ، فکر اشی چشمهانیامیبن        
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اگر .  چند تا سوال کوتاه بپرسم از حضورتون خواستمی مضینه خانم ف: چانه اش را خاراند و گفت        
 ... براتون مقدوره

 . در هم رفتشی اخم های تقيبا صدا        
 !  نگذاشت جمله اش کامل شودیحت        
 نگه داشته بود پی کشی گلوریزن چادرش را ز.  ارام باز شد ي از خانه فاصله گرفت ، در ورودیکم        

 ! اقا ؟دییبفرما:  گفتيبا طلبکار
 . سالم عرض کردم:  گفتی کوتاهي با سرفه نیامیبن        
 . هم رفتي توشتری بشیزن اخم ها        
 ! ؟دی هستی فالحترهیشما دختر مرحوم من:  با لبخند گفتنیامیبن        
 . آتش بودي جمله انگار آب رونیهم        
 نشست شی لبهاي رویلبخند کمرنگ.  درامدی زن ارام ارام باز شد و صورتش از ان مچالگياخم ها        
 !امرتون؟.  دییبفرما. بله : و گفت
 ض؟یخانم الدن ف-        
 . سر تکان داد        
 .  باز تر شدی شل کرد ، در هم کمی و زن چادرش را کمدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 !  نداشته باشهيرادیالبته اگر ا!  مادرتون داشتم يمن چند تا سوال درباره :  لب گفت ریز        
 !نجا؟یفقط ا.  کنمینه خواهش م:  با خجالت گفت ضیف        
 ! دونمینم...  یعنی...  که نه نجاینه ا... نه :  با هول گفت نیامیبن        
 . سکوت کرده بودضیف        
اونجا !  داره مکتی نداره بلوار چند تا نيرادیاگر ا. کنمیالبته درك م:  زد وگفتيخند لبنیامیبن        

 . میصحبت کن
 ! بلوار دوره که:  کرد و گفت ی مکثضیف        
 !  منزلگردونمیدوباره شمارو برم.  هست لهیوس:  کرد و گفتلشی به اتومبي اشاره انیامیبن        
 دییبفرما:  گفت ي ناچاري از روی برداشت و با تعلل کوتاهنیامی بننیماش ي نگاهش را از روضیف        
 . داخل

 ! رمی گی وقتتون رو نمیلیخ:  اهسته گفتنیامی ، بندی در کنار کشيخودش را از جلو        
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 باز را مهی ني گفت و جلو افتاد تا راهنما باشد ، ده دوازده پله که باال رفت ، در ورودي باشدضیف        
 !دییبفرما: هول داد و گفت

 . را باز کندشی خم شد تا بند کفش هانیامیبن        
 .کردی بود و نگاهش مستادهی در اي جلویدختر کوچک        
 ی اهللا کوتاهایبا .  کفشش خالص شد ي بند هاي به او زد و باالخره از شر گره ي لبخندنیامیبن        

 . وارد خانه شد
 . ندی بنشی مبلي کرد تا روتشی هداضیف        
 . مامان عروسکاتو جمع کن دخترمایمه.  شلوغه خردهی دیببخش:  تند تند گفتیبا عذرخواه        
 !بد موقع و سر زده مزاحمتون شدم.  دیشما ببخش:  گفتی با شرمندگنیامیبن        
 . برداشتي روسرکی کنار در ی جا لباسي بغلش جمع کرد و از روری چادرش را زضیف        
 . کردی منیامی نگاه بني با کنجکاوایمه. وارد اشپزخانه شد        
مامان چقدر :  زد و با دو وارد اشپزخانه شد وگفتي لبخندای را درشت کرد ، مهشی چشمهانیامیبن        

 ! چشماش سبزه
 .من درخدمتم:  شربت وارد هال شد وگفتینی سکی با ضیف        

:  گرفت و باز از نو گفتضی را از فی دستشی در پستادهی شربت اوانی لی با تشکر کوتاهنیامیبن        
 .  سر زده مزاحمتون شدمنطوری اخوامیمعذرت م

 گهید!  سراغم ادی از امثال شما میکی یهر ازگاه. نه من عادت دارم:  زد و گفتي لبخندضیف        
 !  شدهيواسم عاد

 !  بوداهی تخته سي رودنی عبارت کوتاه مثل ناخن کشکی نیا "امثال شما "        
 . گذاشتزی مي برگرداند و روی دستشی شربت را بدون انکه دست خورده کند به پوانیل        
 !  اضافه کنمخیاگر گرمه :  مضطرب گفتضیف        
 مادر شما چند وقته فوت شدند ؟: فت سر اصل مطلب رفت و گی با تشکر کوتاهنیامیبن        
 ...  هستیده سال -        
 ! ؟دی کنيریگی همون جا پدیچرا نرفت: دی پرسضی کرد وفی پوفنیامیبن        
 شی اتي حادثه هی مربوط به سال پنجاه و نه تو ي پرونده هایول. البته نه خودم . رفتم : نیامیبن        

 !  رفتهنی از بيسوز
 ...  کهستی قسمت نیی وقتهاهی. چه بد :  و گفت دی کشی اهضیف        
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 شماره ای...  ی ؟ ادرسدی شناسی رو نمی مادرتون کسيشما از همکارا:  کالمش گفت انی منیامیبن        
 !؟یتلفن

 مشهدن ای. ستندیاما تهران ن.  شناسمی هستند که ميچرا دو سه نفر:  تکان داد و گفتي سرضیف        
 ... بزوار و سای

 ! شماره هاشون رو داشته باشم؟تونمیم. ستیمهم ن:  نیامیبن        
 . دخترميدیدفترچه تلفن و م.  مامان ایمه:  بلند گفت ضیف        
 اتی حدیالبته اون موقع که مامان در ق...  نهی همادی که ازم برمیتنها کمک:  گفتنیامیو رو به بن        

 ! نیدر حد هم.  ومدی ازش برنمي خدا کاريبود هم بنده 
 . دی کشی تکان داد و کالفه پوفي سرنیامیبن        
 .کردیانگشت به دهن نگاهش م. ستادی انیامی بني دفترچه را به مادرش داد و روبه روایمه        
 !چند سالته عمو ؟. یچه دختر خوشگل:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 !؟ینیبیتو که چشمات سبزه همه جا رو سبز م:  توجه به سوالش گفتی بایمه        
 ! بهیع...  مامان هیتو چ:  با اخم گفتضی و فدی بلند خندنیامیبن        
 ! ؟بتی تو جهی چنیا:  دی دوباره پرسایمه        
 ! سهیخود نو:  را دراورد وگفتراهنشی پبی جي رنگ تویی طالسی خود نونیامیبن        
 ! مال تو باشه ؟يخوایم:  گفت نیامی قدم جلوتر امد و بنکی ایمه        
 ...  پسر همسن تو دارمهیمنم :  گفت نیامی سرش را تکان داد و بنجانی با هایمه        
 . نگاهش کردضیف        
 .  را برداشتسی در خود نونیامیبن        
 شماره نیا:  را به سمتش گرفت و گفت یادداشتیاغذ  کضی نشست و فنی زمي روجانی با هایمه        

. دونمی نمگهیحاال د...  و از کار افتاده شدن ری هاشونم پیلیالبته خ.  هستن اتی حدی که در قهی چند نفري
 ! خورهیچقدر به دردتون م

 .  بلند شدی کاغذ را گرفت و با تشکر کوتاهنیامیبن        
 دی شادونمینم...  هم هست گهی دزی چهیالبته :  و گفت دی اش کشي انگشتش را به روسرضیف        

 ! کمک کنه
 !؟یچه کمک! به امثال من ؟:  با طعنه گفت نیامیبن        
 . مبهوت نگاهش کردضیف        
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 . منتظر بودنیامیبن        
تا .  بهتون بکنه ی کمکدیمربوط به همون سال ها شا...  داره یمیخب مامان چند تا آلبوم قد-        

 ... دیتعارف نکن.  ستی که ني قابل دارزیچ.  ارمی براتون مدیشربتتون رو بخور
 کاغذ با خود ي روای را مزه مزه کرد ، مهاتشی محتوی را برداشت کموانی دوباره نشست لنیامیبن        

 . دیکشی می نقاشسینو
 هم گهی دیکیالبته :  سه البوم به دستش داد و گفت ضی و فدی کشای مهي موهايدستش را رو        

 ...فقط.  از بچه هاست یکیهست که فعال دست ِ 
 .و سکوت کرد        
 !؟یفقط چ:  دی پرسنیامیبن        
 .دیلطفا حتما البوم ها روبهم برگردون-        
 .باشه چشم-        
 !  شربت نصفه بودوانی لشی پضیحواس ف.  ازجا بلند شدیبا تشکر کوتاه        
 ! بشندای پدوارمیام: با لبخند گفت         
 !؟یک:  گفتجی گنیامیبن        
 !خب گم شدتون.... خب:  شوکه گفت ضیف        
 .ممنون.بله ... آها : نیامیبن        
 ... ستونیخودنو:  به خودش امد و گفتضیف        
 !  دارمادی ها زسی خودنونیمن از ا... ششیباشه پ:  وگفتدی را پوششی کفشهانیامیبن        
 سر از جاده ی پشت فرمان نشست و کی رفت و کنیی از پله ها پای کدی نفهمیوبا خداحافظ کوتاه        

 !  به تهران دراوردی منتهي
 

  فرشته؟گهی میشوهرت چ:  تخت پرت کرد و رو به فرشته گفت يتلفن را رو        
 !  منمدونمینم:  گفت یرعلیشته با حرص به امفر        
 نی عواقب ایفهمیم...  رها کنمیمن درك نم:  فرستاد و گفت بشی جي را توشی دستهایرعلیام        
 ! ؟نیامی بنی به زندگیزنی گند ميدار!  ؟هیکار چ

 خوامیم...  نجات بدمشوی زندگخوامیم... ری اميچه گند! زنم؟یمن گند م:  زد و گفت يرها پوزخند        
 !کمکش کنم
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 کنهی شک مي هاشو بدی بدهیکنیفکر نم! ؟ينطوریا:  راه رفتن در طول اتاق گفتنی حی علریام        
 !؟

 ... ي تو دادمیگیم. اصال شک کنه !  شک کنه ؟یبه چ!  ؟یبه چ:  گفت ی عصبيرها با خنده         
 ...اره: کرد و گفت دییفرشته هم تا        

 من دونهیم.  من خبر داره ی از کل زندگنیامی بندی فهمیشما دو تا چرا نم:  گفت ی حرصی علریام        
 ي مجله ي حقوق کارمندادونمیچه م... نشوی قسط خونه اشو ، ماشامی بهوی.آه ندارم با ناله سودا کنم 

 !شماها عقلتون پاره سنگ برداشته؟! اسبقشو بدم؟
 !ن؟یامی کف دست بنيذاری متوی زندگي همه ی چياصال تو برا: فرشته با غر گفت         
 ! ي نباش فرنیامیوسط من و بن:  دستش را در هوا تکان داد و گفتی علریام        
...  فتهی شرکت داره راه مریام. دی خب بحث نکنیلی خب خیلیخ:  تخت بلند شدو گفتيرها از لبه         
 نمی همچفتهیبعدم شرکت راه ب...  باشه ری انقدر گخوادیدلم نم!  کمک کنم نیامی به بنخوامیقط ممنم ف

 ... ی که تو اه در بساط نداشته باشستین
 نقشه نیا. رمیگیدارم از دست شماها سرسام م:  و گفت دی کششی به موهای کالفه دستی علریام        

 !  لنگهیم
 ! کجاش:  غر زد یرها عصب        
اصال از کجا !  ي قسط خونه اشو دادی رفتیبه چه حق!  نمونه اشه هی تو ي مسخره يهایدلسوز-        

 ... يدیفهم
 ! باشهریگیپسرعموم رو سپرده بودم پ:  و گفت دیرها خند        
 ! یاس کن فرق داره تا قرضهاشو پیلی بودن خنیامی بنریگیپ:  کرد و گفتیشی چیرعلیام        
 ! فتادیخب داشت عقب م:  و گفتدیرها لبش را گز        
 گدار به یب!  ؟یفهمیم!  برنامه داره شی زندگي هاهی تک تک ثاني واسه نیامیبن:  داد زدیرعلیام        
 ... برعکس تو! زنه؟یاب نم

 که ی ماهنی پول قسط ادی برم بانک بگم ببخشتونمینم!  کنم؟کاریحاال چ:  زد و گفتيرها لبخند        
 !  کهدیپرداخت کردم رو پس بد

 واکنشش دونمی االن نمیعنی...  کنهی هاشو چک نمامیخدا رو شکر کن فقط پ:  کالفه گفتیرعلیام        
 ! هیچطور
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 ماه منو داده نی شده ، قسط ادای پيری خهی. کردمی ذوق میمن که بودم کل:  گفت میرها مال        
 ! دستش درد نکنه

 که رشته ی به هرچیزنی گند ميدار... رها ... رها :  اش زد و گفتیشانی به پي ضربه ایرعلیام        
 !ته؟یحال!  يکرده بود

 روز نیامی شب بنیه!  وسط؟نی ایگی میتو چ. اصال قسطشو داده که داده : فرشته با اخم گفت         
 ... ! ری ها امیکنی خستم مي دارگهید... نیامیبن

 !یفهمی بگم تو نمیمن که هرچ. برو بابا : با دندان قروچه گفت یرعلیام        
 ؟؟؟ي با من بودریام! فهمم؟یمن نم:  گفت زی امدیفرشته با انگشت سبابه تهد        
 ! با تو بودم:  گفت ی حرصی علریام        
 واسه یکشی خودتو ميدار.. .ریبا من درست حرف بزن ام:  را باال برد و گفتشیفرشته صدا        

 ! یزنی منهی سنگشو به سنجوری برداشته که اتیاون چند قدم واسه تو وزندگ.  نیامیبن
.  پامهری که زینیقرض ماش... اون شغل ...  خونه نی رفته اادتیفکر کنم :  با تاسف گفتیرعلیام        

 !عوض تشکرته؟.  بود نیامیفکر بن!  بود نیامیهمش مسببش بن
 دی باگهی نفر دهی ي نکرده ي چرا منت کارهایالک...  یتو عرضه داشت:  گفت ضیفرشته با غ        

 ! ؟يتو خسته نشد! ر؟ی من باشه امی سر زندگيباال
 . دی باشد از اتاق خارج شد و در را کوبیرعلیو بدون انکه منتظر جواب ام        

      
 

 ! شما رو خراب کنمي ونهی مخواستمی نمدیببخش:  وگفت دیرها لبش را گز        
 ! کنم؟شی چطور ماست مالي که زدي گندنی با ادونمینم:  کنار رها نشست و گفتیرعلیام        
... فرشته طالهاشو فروخت. پس اندازم بود .  دی بهم رسی پولهی بگو زمیخب عز: رها کالفه گفت         

 !  هاینی بی فرشته رو نمي جوجویکنیسکته م! حاال انقدر جوش نزن .  میگی بهش ميزی چهی
 ی کارات به چنیبا ا!  رها؟هیتهش چ:  گذاشت و گفتشی زانوهاي را قائم روشی ارنج های علریام        

 ... یرسیم
 !ر؟ی امهی چه سوالنیا. نیامیمعلومه بن: رها با ذوق گفت        
 پدرش ییتمام دارا... مخصوصا با پول...  رها ستی نیدنی خرنیامیبن:  گفت نگاهش کرد ویرعلیام        

 غده فقط کمی!  که نداره ستی ننی الی دلکنهی خرج نمنیامیبن... از خونشون تا مغازه ...  نهیامیبه نام بن
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عوض سکوت ...  يعوض صبور...   عجلهنیبا ا...  یکنی و خراب مزی همه چيرها دار!  ستیوگرن ندار ن
 می که کردیی تمام کاراينطوریا.... ينطوریاما ا... یشی مکی نزدنیامیمرحله به مرحله به بن... پله پله ... 

 !؟یفهمیم!  رها شهیدود م
 من ریام... ي روزنی گذاشتم واسه چنموییتمام دارا...  مویانرژ...  مویزندگ... من چهار سال وقتمو -        

تو ! ؟یفهمی منویتو ا!  نداشته باشمشگهی بار دهی خوامینم.  از دستش بدمخوامینم.  دارم رو دوستنیامیبن
 ي گوشه هی.  کنمی زندگنتونستم یحت...  ازدواج نکردمیمن حت...  دمی کشی من چقدر سختیفهمیم

 ... ! صبور باشمتونمینم...  عجله نداشته باشمتونمینم... ری امتونمینم... نهیامیذهنم بن
 ! شناسهی تو رو نمی حتنیامیرها بن-        
. خودمو بهش ثابت کنم...  اشنا بشمنیامی که من با بنمیدی همه برنامه چنیا!  میشیخب آشنا م-        

 !؟یترسی میاصال از چ! ؟یترسی انقدر مرچرایام! بشناسونم
 ! قمی رفنی تریمیمخصوصا با صم. ادی ها خوشم نمي بازپی تنی اصال از ادونمینم-        
بخدا من قصد .  ستی ني بخدا بازیرعلیام:  گذاشت و گفتیرعلی امي شانه يرها دستش را رو        

االنم ....  نی و داشته باشم همنیامی بنخوامیفقط م!  نداشتم يمن از اولش هم قصد بد...  ندارم يبد
 زی همه چشهی مرستبخدا د... م باش برادر!  تو رو الزم دارم تی کمک و حماکمیفقط !  استی مهطیشرا

 ي هر مسئله ایزنش طالق گرفته .  بهم خوردهنیامی بنی زندگنکهیا... ری امرهی ختمیمن ن! دلم روشنه. 
 ... !خودشو. خوامی ومنیامیمن فقط بن... ری امستی من نری تقصنایا...  گهید

!  پشت دره نیامیبن... نیامیبن:  که فرشته در را با هول باز کرد وگفتدی بگويزی خواست چیرعلیام        
 . دمی از پنجره دنشویماش

  ؟کنهی چه کار منجایا! ؟یچ: رها با استرس گفت         
 !پس چرا زنگ نزد؟:  رفت و گفت رونی از اتاق بیرعلیام        
 . بلند شدفونی ايو همان لحظه صدا        
 ... میحاال چه کار کن: طرب گفترها مض        
 . تو اتاقایتو ب:  و گفتدیفرشته دستش را کش        
 !یی برم دستشودینه من االن با:  را گرد کرد و گفتشیرها چشمها        
 !  مونهی باال تا شب مادی بنیا:  پشت گردنش را مالش داد و گفت یرعلیام        
 ! بفرستش برهي جورهی ریام:  وگفتدی کشیقیفرشته نفس عم        
 ! شدمچهی باز دلپيوا:  به دلش گرفت و گفتیرها دست        
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 .  دست به سرش کنمرمیم:  زد و گفتي پوزخندیرعلیام        
 ... می تو خونه نداریچیه...  باالها ادین:  اخر گفت يفرشته لحظه         
 . رفتنییبا دو از پله ها پا        

 ! مگه خرابه ؟فونیا:  با تعجب گفت نیامیدرب ساختمان را باز کرد ، بن        
 ...  ورانیاز ا:  گفت یرعلیخواست وارد شود که ام        
 ! اومدم بهت سر بزنم:  کرد و گفتکی را بارشی انداخت ، چشمهایرعلی امي به چهره ینگاه        
 .ت که به جلو برداشته بود را عقب رفیقدم        
 . بودندستادهیدو تا زن پشت پنجره ا        
 !ه؟ی کیکی فرشته است اون شیکی:  زد و گفتيلبخند        
دو نفر از کنار پنجره . در امدشی چنان گردنش را چرخاند سمت پنجره که اه مهره هایرعلیام        

 . فاصله گرفتند
 ! ری امي شدطونیش:  زد وگفتي پوزخندنیامیبن        
 ی مذهبکمی.  مونهی ما مشی پادی هست که میچند وقت. دوست فرشته است :  آشفته گفتیرعلیام        

 ! زنمی دور مابونی تو خای.  پشت بوم ای ها هی همساشی پرمیمنم م. و محجبه است 
 ! خوبه:  با حفظ پوزخندش سرتکان داد و گفتنیامیبن        
 . نیامیبمون بن:  گفت ی با شرمندگیرعلیم دور زد و انشیو به سمت ماش        
 . گازش را گرفت و رفتی خداحافظی شد و بلشی حرف سوار اتومبی نگفت ، بيزی چنیامیبن        

     
 

 ! کردی مهی و فرشته گررفتی چمدانش کلنجار مپی که وارد خانه شد ، رها داشت با زیرعلیام        
 نجا؟یچه خبره ا:  با تعجب گفتیرعلیام        
 .رهیداره م...  بگو يزی چهی تو ریام: فرشته با بغض گفت        
 کجا رها ؟:  گفت جی گیرعلیام        
 .نجامی که اشهی داره ده روز مگهید... مهمون دو روزه بودم -        
 نجایموندنم ا. یرعلی برم امدیبا:  را به زور بست و گفت پی در چمدان گذاشت و زي را روشیزانو        

بفهمه ! بهتره من دور باشم. دیرفت و امد دار.  هم به هرحال دوستتهنیامیبن. ستی نیاصال اتفاق خوب
 !شهی کاسه است واسه جفتمون بد مهیدستمون تو 
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 !می زنی هم دامن نمنیامی بني به شک و شبهه گهی دينطوریا:  کرد و گفتیمکث        
 ؟یزنیبه اژانس زنگ م:  و رو به فرشته گفتدی اش را هم کشی ساك دستپیز        
 ؟ی چیعنی ها ي مسخره بازنیا. بس کن رها : دی غری عصبیرعلیام        
 .رفتمی مدی زود باای ریمن د. زمی عزریام:  گفت يرها با لحن ارام کننده ا        
 وقت نی ا؟ي کرددایمگه خونه پ...  ی گشتینه م دنبال خویتو داشت:  کالمش گفتانی میرعلیام        

 !؟ي بريخوایغروب، حاال کجا م
 .  اونجارمیم... !  هست می پدريخونه . ستمی کس و کار که نیب: رها به زور لب زد         
 ! پدرت ؟شیپ!  اونجا ؟يبر:  گرد شده گفتيفرشته با چشمها        
 هویدلم . مهی پدريخونه . بهتره اونجا باشم. آره:  را به هدف لبخند کش داد و گفتشیرها لبها        

 ... هواشو کرد فرشته
 ! پدرت هنوز زنده است:  با تعجب گفت ی علریام        
 !کشهی نفس مگفتیعمو م... احتماال :  شانه انداخت و گفت ي را روفشیرها بند ک        
 بد گذشت ؟ سخت نجایا... ي بريخوایاخه چرا م...  یستیها اونجا راحت نر: فرشته مضطرب گفت        

 ! نارحتت کرد؟ریام! گذشت؟
 ! ي فریدونیتو قدر شوهرتو نم...  یوونکی حریام:  کرد و گفتيرها خنده ا        
 ... هوی! االن وقت رفتنه اخه؟: فرشته با حرص گفت        
 شمیباعث و بان. امشب به دلمم افتاده که برم اونجا. زدمی بهش سرمدیباالخره که با: رها لب زد         

 ...نهیامیبن
 !نیامی به بنرسهی مرشیخ:  داد و گفتهی را زاوشی به زور لبهايلبخند        
 . دراومده بودياز اون سوت و کور.  گرفته بودیی سر و صداهیتازه خونمون : فرشته با اخم گفت        
 شه،ی مدای جوجه سر و کله اش پنی اگهی هفت ماه دشی بذار ، شگریدندون رو ج: رها با خنده گفت        

 باالتر ابونیچهار تا خ. رمی که نميبعدم فرشته راه دور! شهی سکوت خونه تنگ مياون وقت دلت واسه 
 !  حرفها رو ندارهنیا

 ! ر تافقط چها:  گفتهی زد و با کناي لبخندیرعلیام        
 !نمی بی غم به دلش راه داده از چشم تو منمیبب... مراقب فرشته باش: رها خط و نشان کش گفت        
 !  برمتیفردا م.امشب و بمون :  گفتي جدیرعلیام        
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 ي سر برم خونه هی خوامیم...  ختمی بهم ردمی و از پنجره که دنیامیحال بن.  امشب برمدیبا... نه -        
 !دمشی چند ساله ندیدونیم.  بابامشیپ... میپدر

 ... نبود اما امشبی حرفیرفتیاگر از روز اول م:  مبل نشست و گفتيفرشته رو        
 شرکت ادی منیامیاز شنبه هم بن...  برمدیاتفاقا امشب با:  و گفتدی چمدان را باال کشيرها دسته         

 . لهبا صبر و بدون عج!  شهیبرنامه شروع م... 
 ... آژانسیزنی زنگ مای یرسونی منو مدمیباالخره نفهم:  زد و گفتیچشمک        
صبر کن لباس بپوشم !  که خل شدمیکیاز دست شما زنا من :  تکان داد و گفتي سریرعلیام        

 ... رسونمتیم
      

صبر کن لباس بپوشم !  که خل شدمیکیاز دست شما زنا من :  تکان داد و گفتي سریرعلیام        
 ... رسونمتیم

 ی تمام شد ، باالخره رها را راهشی تمام شد ، بغل کردن ها و بوسه هاشیفرشته که سفارش ها        
 . کرد

 ! هتلهیببرم :  ، رها گفت دیچی کوچه پچی که از پیرعلیرها که کمربندش را بست ، ام        
 . نگویچیه... ریتو رو خدا ام:  زد و رها گفت ترمزي درجا رویرعلیام        
 ! من انقدر بهت بد گذشت؟يخونه -        
 ختهی بهم ريموها... ششیته ر...  خمشيشونه ها.  خرابم کردنیامیحال بن:  حوصله گفتیرها ب        

 ری بره ام تو پالس نبودم اون با اون حال و روزش مجبور نبودياگر من احمق تو خونه ! شیخستگ... اش
! 

 کمی.  کندای برام پزی هتل ترو تمهی:  گفتي شد و رها با لحن ملتمسانه ارهی خابانی به خیرعلیام        
 ! کنمیخواهش م!تنها باشم .  امیبا خودم کنار ب

 !  پدرتي همون خونه برمتیم-        
 !؟...  منو بشناسهیکنیفکر م:  سمت شاگرد و گفت ي را برگرداند سمت پنجره شیرها رو        
 ...میکنی مي فکرهیحاال اگر راه نداد -        
 . یرعلی امترسمیم:  زد و گفت هی تکشهی اش را به شیشانیرها پ        
 .... یازچ-        
 ...از... از واکنش خودم ... نیامیاز واکنش بن... زیاز همه چ:  را بست و گفتشیرها چشمها        
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 !؟يدی نترسيموقع که فکرشو کرداون -        
 !  تمومهزی همه چکردمیفکر م.خوشحال بودم ... نه-        
 !؟یرها اگر کل محاسباتت اشتباه باشه چ:  پارك کرد و گفتابانی دوباره کنار خی علریام        
 ...رمی بمگهیفکر کنم اون موقع د:  گفتحیرها صر        
 حرف مرگ و ی باهاش حرف بزنيایتا م!  خدا يبس کن محض رضا:  گفتتی با عصبانیرعلیام        

 !زنهیم
داره چهل ...  و نه سالمهیمن س:  چشمش را گرفت و گفت ي زد و اشک کناره يرها پوزخند        
 ! ؟یمن چ... شهی زن با بچه هاش پر مهی ی چهل سالگیدونیم!  شهیسالم م
 ... يدی برتیتو خودت از زندگ... ی ازدواج کنی خودت نخواستتو:  کرد و گفت ی پوفی علریام        
 ... !ری امیدونیتو چراشو م:  جا به جا شد و گفت ی صندلي رویرها کم        
 ! هی فقط توجنایا:  باال انداخت و گفتي شانه ایرعلیام        
!  وسط نی نداره ایه گناهاون ک...  مراقب فرشته باششتری بکمی: رها بحث را عوض کرد وگفت         
 ...  تمام فشار رو اونهکنمیحس م
 آشوب نیوسط ا... نمیامیمن نگران بن:  داد و گفتهی تکی صندلی پس سرش را به پشتیرعلیام        

 ...شیزندگ
 ! ؟نیامی بني خونه يبریمنو م:  حرفش امدانی هوا می بجانیرها با ه        
 !االن؟:  داد زدیرعلیام        
 چراغ خونه اش روشنه نمیبب... نمیفقط خونه اشو بب...تو رو خدا ... جان فرشته : رها با ذوق گفت         

 ... لحظههی. کنمیخواهش م. هیبرام کاف
 . با تاسف تکان داد و راهنما زدي سریرعلیام        
 !شمی بازسی پلي قسمت هانی من عاشق ايوا: رها با خنده گفت         
 !شمی خونه اش رد ميفقط از جلو:  با تشر گفت یرعلیام        
 ...میبزن بر...  ام یمن به همونم راض:  گفت اقیرها با اشت        
 . را بلند کردوی راديو خم شد صدا        
 ! ؟نجاستیخونه اش ا-        
 ! بهش بزنم؟ي سرهی من برم یهست:  را خاموش کرد و گفتلی اتومبیرعلیام        
 !ام؟ی منم بيخوایم:  گفتطنتی تکان داد و با شيرها سر        
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 . رفتنیامی رفت و به سمت اپارتمان بني چشم غره ایرعلیام        
 . باز شد و وارد ساختمان شدشیزنگ زد و بعد از چند لحظه در به رو        
 .  در واحد را باز گذاشته بودنیامیبن        

 
 
 . باز شد و وارد ساختمان شدشیزنگ زد و بعد از چند لحظه در به رو        

 .  در واحد را باز گذاشته بودنیامیبن        
 ...  توایب:  غر زد نیامی که بندی را باال کششی جعبه ها ، زانودنی با دیرعلیام        
 !ه؟ی چنایا:  با تعجب گفتنویزی کاناپه و تلودنیبا د. باهمان کفش ها وارد خانه شد        
 !  باالادی بيکردی تعارفش منتهی زنت تو ماشيدوست محجبه -        
 !؟يتو چرا خلبان نشد:  اب دهانش را قورت داد و گفتیرعلیام        
 !يمشکوك شد:  زد و گفتي زهرخندنیامیبن        
 . خونه اش ، گفتم به تو هم سر بزنمرسوندمشیداشتم م:  شمرده گفت یرعلیام        
 :با طعنه گفت        
 !يلطف کرد-        
 نشستند و شی کمکش کرد و هر دو با نفس نفس دست اخر رویرعلی که امدادیو کاناپه را هل م        

 ! ؟انهی هواشو داشته باشم دیبا!  شرکته سیی رنیهم:  پروا گفتی بیرعلیام
 ! دختره ؟نیا: که شد و گفت واضح شونیامیبن        
 . گهیاره د:  تکان داد و گفتي سریرعلیام        
 ! بود؟یاسمش چ-        
 . يرها راز-        
 .  باالادی بيکردیدعوتش م:  با پوزخند گفتنیامیبن        
 دختره يخوای وضع منیکجا؟ تو ا:  ساعدش را گرفت و گفتنیامی خواست بلند شود که بنیرعلیام        

 ! من؟ي تو خونه ياریرو ب
 زودتر کارو بهت ی داغوننهی ببادیب...  که ستی نيخب طور:  باال انداخت و گفتي شانه ایرعلیام        

 ! بده
 ! ي شدکی تو جکی شرکت جسییخوب با ر.  يتو که نونو چسبوند-        
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 !  استشانس من زده دختره دوست فرشته:  با خنده گفت یرعلیام        
  خونده ؟یچ!  ؟هیکارش چ-        
 کنه سی شرکت تاسهیقراره . لندن درس خونده دونمیواهللا من فقط م:  کرد و گفتی مکثیرعلیام        

 !سمونهییو ر
 !برعکس آنا... چه مستقل:  امد و گفتی کش و قوسنیامیبن        
 ! از آنا ده سال بزرگتره:  با لحن مدافعانه گفت یرعلیام        
 !مجرده؟: دی پرده پرسی بنیامیبن        
 !  را نداشتنیامی بني کنجکاونیانتظار ا.  جا خوردیرعلیام        
 ! پول الزممدای من شدینی بیتو که وضع منو م:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
!  ی همه خرت و پرت معلومه چقدر پول الزمنیبا ا: برش انداخت و گفت به دور و ی نگاهیرعلیام        

 !؟ي مردیم! شد؟ی می چی شستیپسر تو رو مبل نم
 !مجرد؟! ینگفت: دی باز پرسنیامیبن        
 !  اخهادیسن و سالش بهت نم-        
 ! خورهی برنمییچهار پنج سال اختالف به جا:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 ! کردی دق مدی شنی حرفها را منیآنا اگر ا!  کردی خشک نگاهش میرعلیام        
 ...!اد؟ی نکنه به تو مهیچ:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 ! ادیکال مدلش بهت نم-        
 ! ری امیزنی منو دور میلی خیتازگ. ستیطرف اهل حجابم ن-        
 !؟يمردی میشستیتو رو مبل نم: بحث را چرخاند کرد و ي خنده ایرعلیام        
 .  هم برده آناونیزیتلو!  زهیری بهم مهی خونه خالنهی ببادیب...  دمیواسه رهام خر-        
 دختره رو نیمن برم ا.  دی شورشو دراوردگهیشما دو تا د:  تکان داد و گفتي با تاسف سریرعلیام        

 ! شتی پگردمیبعدش برم. برسونم 
 . بهش سالم برسون.  ي فرشیبرو پ.  خوادینم-        
 خونه نی ازهیری که رهام و بهم ميزیچ...  خرده به سرو وضعت برسهی:  دست داد و گفتیرعلیام        

 !  نحس توئهختی ، رستین
 ! دی ، ازخانه خارج شد و در را کوبی خداحافظی بنیامیو مثل بن        
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 ! دی ، ازخانه خارج شد و در را کوبی خداحافظی بنیمایو مثل بن        
 !چطور بود؟:  زد و گفتيرها لبخند        
 !ی نشستنی تو توماشدیفهم:  دنده عقب گرفت و گفتیرعلیام        
 . فقط چپ چپ نگاهش کردیرعلی و امدیرها بلند خند        
 ! باشهزی انقدر تکردمیفکر نم!  هیعجب جونور-        
 که چقدر سر ازکارت ارهی به روت نمیی وقتهاهیفقط . هم باهوشه . زهیهم ت. شیشناسینم-        

 .االنم فکر کنم از همون وقت هاش بود!  ارهیدرنم
 ! باشه ؟دهی ممکنه فهمیعنی: رها با تعجب گفت        
 حی داره توضلی که تمايزی از اون چشتری بادی وقت نمچیه:  باال انداخت و گفتي شانه ایرعلیام        

 ! دونمیپس نم! بده 
 !شیشناسیچه خوب م:  زد و گفتيرها لبخند        
 !قمهی از پونزده ساله که رفشتریب.  می بودهیهمسا. می بوديبه هرحال هم محله ا-        
 ... ازش بگوکمی:  گذاشت و گفتلی اتومبي پنجره يرها دستش را لبه         
 !م؟ بگیچ-        
 ...مثال. دونمینم-        
 ! شد با آنا ازدواج کرد؟یچ. اها ...  بپرسميچطور. اوممم... مثال :  فکر کرد و گفتیکم        
 !  شدی عاشق بشه ، ولکردمی فکر نمچوقتیه:  زد و گفتی لبخند پت و پهنیرعلیام        
 يچطور. غده .  مغروره نیامیبن. شهیادم عاشق که مغرور نم: دی و پرسدی کشیقیرها نفس عم        

 . ادیبه طالعشم نم!  ادی نمتشیبه شخص! تونسته عاشق بشه؟
.  کنهی مي که عود کنه همه کارشیاتفاقا مهربون...  ادی ننیامیچرا به بن:  کرد و گفتی اخمیرعلیام        

 !کنهی تو عمل ادمو نرم میالبته زبونشو نداره ول
 !با آنا خوشبخت بود؟:  دیرها رك پرس        
 !شونی داشت به زندگدی امشهیالبته هنوزم م... آره:  همان اندازه رك گفتیرعلیام        
 ! بهم ؟یزنی طعنه ميدار: رها نگاهش کرد و گفت        
 ! ينه چه طعنه ا-        
 !  دادی مي اگهی دي بوهیلحنت -        
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 هم نیامیبن.  بودنديهم دانشکده ا. بودتایآنا دوست ب. رابطشون خوب بود:  و گفت دی خندی علریام        
 ...  ، رفت و گذاشت کف دست حاج خانم وتایبعد از چند بار رفت و امد آنا با ب

 ! ؟نیامیحاج خانم مادر بن:  کالمش گفتانیرها م        
 چند ماه بعدش موافقت کرد، یول.  یطر سطح طبقات بخاشترمیب. پدر آنا مخالف بود ... اره -        

 يزهای چیلی و خینی ماشی و بيبا پشت سر گذاشتن دوران مستاجر.  و آنا از صفر شروع کردندنیامیبن
 ...  کهرفتی مشی داشت خوب پزیتازه بعد از هفت هشت سال همه چ...  گهید

 . رها انداختيو نگاهش را در چشمها        
 ... یکنی بد نگاه مه؟یچ: ق به جانب گفترها ح        
 !  برگردندنیامی به خاطر رهام که شده آنا و بنخوادیدلم م:  و گفتدی کشی آهیرعلیام        
 .دیچی راهنما را زد و پیرعلی نزد ، با دست به سمت راست اشاره کرد و امیرها حرف        
 !علت طالقشون به همون موضوع مربوطه؟:  سکوت ، رها گفت هیبعد از چند ثان        
 ! ؟یدونی تو نمیعنی:  زد و گفتي پوزخندیرعلیام        
 !؟یزنیچقدر طعنه م.  شده تیزی چهی بخدا امشب ریام:  و گفتدی به صورتش کشیرها دست        
 نی ماجرا خوش بنی نسبت به ایلیفقط خ.  زنم یطعنه نم:  پشت چراغ نگه داشت و گفتیرعلیام        

 ! نگرانم. ستمین
      

 
 ندارم ی من خواب و زندگریام! ؟...  ی باالخره که چیول. ستیمنم حالم خوش ن. منم نگرانم -        

 تمی قصد و نیکنی؟ چرا فکر م...  رانی دلم که برگردم اری زده زی من خوشیکنیچرا فکر م... چهارساله 
 ! مهمه جوابت برام... بگو ! نم؟یامی من مقصر طالق آنا و بنریام! هان؟!  ؟فهیکث

 .  فرمان را گرفته بودی دو دستیرعلیام        
 به گهید.  برسمنیامیمن فقط خواستم به بن:  انداخت و گفتیرعلی به ساعد متورم امیرها نگاه        

 ! خراب شد فکر نکردمشی وسط له شد و زندگنی ای کنکهیا
 بشه فکر نی به اون تلفن ها شک کنه و بد بی ممکنه کسنکهی به ادیبا.  رها يکردی فکر مدیاب-        

 ! يکردیم
... فرشته . همتون. نه فقط تو ... یلیخ!  یرعلی امی انصافی بیلیخ:  را برگرداند و گفتشیرها رو        

 ! نهی ما رو ببومدتای بار هم نکی یاون حت.  نیامیبن... آنا 
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تو ... يکردی تحمل مدیبا... يکردی صبر مدیتو با.  نداشتطشویشرا:  دنده را جا زد وگفتیرعلیام        
 میگفت.  صبر کنمیمن و فرشته گفت...  وسطی خودتو انداختي اومدي پاشدشی زندگطی شرانی تریبحران

 به تونستی که میتنها کس ...زنشو... مادر بچشو... ی گرفتنیامیرها تو آنا رو از بن! چند وقت تحمل کن
 !ی کمک کنه رو ازش گرفتنیامیبن

 همون بهتر که از کنهی طرفه به شوهرش شک مکی که با چهار تا تلفن یزن: رها با حرص گفت        
 بار اومدم ازدهی حداقل ری چند ماه اخنی ايمن تو!  ری امومدی قرار هم نهی سر نیامیبن. رفتی مشیزندگ

 رك و راست برم به آنا من.  نهیاگر مشکل تو ا.  نشد ی قرار حاضر بشه ولهی سر تونستی منیامیبن. رانیا
 زدی زنگ مای از اون سر دنی سه بار با بدبختي که هفته ایبگم اون. بگم کار من بود .  و بگم زیهمه چ

ارم  بکی نیامی بنی که حتگمی بهش مرمیم.  حرف بزنه من بودمنیامی خدا دو کلمه با بنيمحض رضا
 !  جوابمم ندادی نکرد و حتانتیخ

 ! ی کنيالزم نکرده فداکار:  با طعنه گفتیرعلیام        
تو کابوس ... حالم ...  امندهیآ... تمام گذشته ام...  گذاشتم وسطمویمن زندگ...  ی فهمی نمرتویام-        

 يدیتو درد نکش!  با هم عود نکرده گرنتیتو زخم معده و م... يدی نکشیخوابیتو ب. یرعلی اميدیند
 ...  من چهیبفهم

 !  را گرفت سمت پنجرهشیو رو        
 . قطره اشک مزاحم کنج چشمش چنبره زده بود        
 کردن عقده ها و یاالن وقت خال.  ، رها با سر انگشت محوش کردزدی فرو برکردیجاذبه وادارش م        
 !  نبودشیحرصها
 !م؟ی بهتره ادامه ندیکنیفکر نم...  خرابت ي هی روحنیرها با ا:  گفتی عصبیرعلیام        
. دمیباشه بهت حق م.  ندارهيرادی اصال ایتونی نمریام! ؟يباز جا زد: رها نگاهش کرد و گفت        

چه ...  یچه تو کمکم کن. رمی مشی روزش پنی که هست تا اخري من هرجوری جا ولنیممنون تا هم
 ! ینکن

 ... نیامی که بننمیمن فقط نگران ا: دی کالفه نالیرعلیام        
 .مکث کرد        
.  محاسباتت اشتباه باشهیدونیم... نگران توام...  نه نیامیاصال بن: حرفش را چرخاند و گفت        
 تیزندگتمام . زهیری بهم مزیهمه چ!  جلو نره يخوای که تو مياونطور.  نرهشی پیگی که تو مياونجور
 ! می شالشیخی بای رها بگمی وقتا با خودم مهی!  زهیریبهم م
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 یلیخ.  خودمو منصرف کنمتونستمی مخواستی دلم میلیخ: رها به زور نفسش را فوت کرد و گفت        
. شهیاما نم. فکر نکنم ...  رمی بگدهی ندکنمی میمن چهار ساله دارم سع. تونمی نمیول. ری امخواستیدلم م

حاال ... رشد کرده  ،  چهار سال سکوت من جوونه زدهيحاال که ثمره .  اومده شی پتشیحاال که موقع
آدمو ! کنه؟ی مکاری داشتن با آدم چدی امیدونیم!  دارم دیمن ام!  ؟هی چیدونی مریام... ری امتونمی نمگهید

 یهرچ.  درسته کنهی که داره بهش ورود مي که کارشهیقانع م...  کنهیآدمو جنگجو م...  کنهی میوحش
...  کنمی خواهش می ولکنمی درك میکنیکمکم نم! د نکن ی منو تو نا امدی رو خدا امرتویام!  باشه خوادیم
 !سد راهم نشو...  عاجزانه کنمی خواهش میول...  باشه ي منو تنها بذاريخوایم

 .نگه دار. است  جنیهم:  رها گفتریو بعد از رد شدن از سرعت گ        
 یمطمئن:  کرد و گفتی خانه باغ نگاهي اجرواری در و دي به کوچه و نماي با کنجکاویرعلیام        

 ! خونه هست ؟یکس
 !  هستنداریاره زن بابام و سرا:  کرد و گفتیرها پوف        
 !زن بابا؟:  شوکه گفتیرعلیام        
 ! گفتمیبی عجزیچ...  هیچ:  زد و جواب داد يشخندیرها ن        
 تی زن بابا دارم اذنکهیاز گفتن ا:  با من من خواست رفع و رجوعش کند که رها گفتیرعلیام        

 ! کنهی میدگی به امور خونه و پدرم رسشترهی خدا ده سال بيبنده . ری امشمینم
 !ی ولدونستمینم:  نفسش را فوت کرد و گفتیرعلیام        
 .  وقت مناسبهی ای خوادی شهامت مای یگفتن از بدبخت-        
 !؟ی تو شهامتشو داشتایاالن وقتش مناسب بود : دی لبخند زد و پرسیرعلیام        
 .نی بدم همنی تو رو تسکیخواستم درد فضول.  کدومچیه:  و گفتدیرها خند        
 .  را باز کردلیو در اتومب        
 . شد، درب صندوق را باز کردادهی هم متعاقبش پیرعلیام        
 ، محل نداد دی پریپلکش هم م.  دی لرزی بود ، دستش مستادهی ایمی قديرها مقابل در زنگ زده         

 . ، دست دراز کرد و زنگ زد
 .رمی هست میمطمئن که شدم کس:  گذاشت و گفتشی چمدانش را کنارپایرعلیام        
 . به خنده افتادیرعلی زد و امیرها لبخند کمرنگ        
 !ه؟ی چي ؟ خنده ات واسه هیچ: رها نگاهش کرد و پر استفهام گفت        
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 بشناسه چه کار نیامی تو رو بني اگر صداکردمیداشتم فکر م:  گفتانشی و مدی بلندترخندیرعلیام        
 ! میکن

مگه !  حد حافظه اش خوبه؟نی تا ایعنی: را درشت کرد و گفت شی و چشمهادیرها لبش را گز        
 ! من از تلفنش پاك شده؟ي هاغامی تمام پینگفت

       
 ! نیامی بنينه حافظه .  دستگاه پاك شده يگفتم از حافظه -        
 .کردیرها مضطرب نگاهش م        
 ! يزدی و حرف ميکردی مهی گرمیفقط شانس اورد:  اضافه کردیرعلیام        
  مونده باشه؟ادشی واقعا ممکنه ریام: رها با استرس گفت         
 . ستی ندیبع.  دونمینم:  باال انداخت و گفتي شانه ایرعلیام        
 هم ییتا جا.  شش بار تماس گرفتمای پنج تیمن نها:  سرش مرتب کرد و گفتيرها شالش را رو        

 . هم به قول تو با بغض بود و گرفتهای ومدی واضح نمای صدام ادمهیکه 
 . ادی داره میکیانگار :  به در انداخت و گفتی نگاهیرعلیام        
 !اقا جواد؟: رها با سر ناخنش به در چند ضربه زد و گفت        
 !ه؟یبله ک:  از پشت در بلند گفتیکس        
 !ي رازمساریدختر ت. واد رها هستم اقا ج:  را صاف کرد و گفتشیرها صدا        
 .دی دوی سنگها مي از پشت در الیانگار کس.  قدم ها تند تر شد يصدا        
 .  باز شدي بدژی و غژی غيدر با صدا        
 .دیخوش آمد....  خبریچه ب! د؟ییرها خانم شما:  با تعجب گفتانسالیمرد م        
 .  شمانیخوب... سالم اقا جواد :  زد و گفتيرها لبخند        
اقا جواد سالم کرد .  دوشش انداخت ي چمدان را گرفت و ساك رها را روي دسته یرعلیام        

 .دییبفرما. دیخوش اومد:  جلو برد و گفتیرعلی اميودستش را برا
 !  اومدهی کنی ببایب... ی ابجهیفوز...  هیفوز: و بلند داد زد        
 .  باغ بودیاهینگاهش به س        
 ریز...  انداخت ی درخت ها ، توپ منی هميباال...  کردی مي درخت ها تاب سوارنی همي المیقد        

 . نوشتی درخت ها مشق منی همي هیسا
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 و ترس شب قدم زدن هنوز به قوت یکیوگرنه تار... شتریفقط قدشان بلند تر شده بود و بارشان ب        
 ! خودش پابرجا بود

 کدام چیه...  خوش قد و قامت ي امارت ، تا درخت هاي کهنه ي تا نماشیرپای زياز سنگ ها        
 ! نکرده بودندی فرقچیه

 یچه ب...  مادريخوش اومد! د؟ییرها خانم شما:  که با ذوق گفتزدی اش را گره مي روسرهیفوز        
 .می کنی جلو پات قربوني گوسفندي گاوهی یچرا نگفت. ..خبر

 .رفتی امد بلند بلند قربان صدقه اش میهمانطور که لک لک کنان جلو م        
 . اش را دراغوش گرفتی فربه و نقلکلیرها خم شد و ه        
ت برم چه خوب قربون... يای بشهی همیاله:  و گفتدی را چند بار پشت هم بوسشی خانم روهیفوز        

 ... ي اومديکرد
 ... همشونی دورت بگردم رها جان ایاله:  افتاد که گفتیرعلیو چشمش به قد وقامت ام        
 همسر دوستمه یرعلی امشونیا... نه نه :  گفتعی که رها سردیتا خواست کلمه اش را کامل بگو        

 !همسر دوستمه.  رسوندن نجایلطف کردن منو تا ا.  هیخاله فوز
 . حال لبخند زد و خوش امد گفتنی خانم با اهیفوز        
 .  پس برمگهیمن د:  ساك و چمدان را دست جواد سپرد و رو به رها گفتیرعلیام        
 راه مهی نقیقراره رف:  و چند قدم فاصله گرفت و گفتدی کشرونی بهیرها دستش را از دست فوز        

 !؟ری امیبش
 .ی برامون پختی چه آشنمیبب. فعال که هستم. نه :  زد و گفتي لبخندیرعلیام        
 ! نزنمچکسی هی به زندگي ناجوري ضربه چی هدمیقول م:  نگاهش کرد و گفتمیرها مستق        
وگرنه خوشحال . کنمیچون فرشته تنهاست اصرار نم:  با خنده سرتکان داد و رها گفتیرعلیام        

 .ی با ما باشي چاهی شمیم
مراقب خودت . خورهیفرشته بدون من شام نم. رهید:  مچ دست چپش را باال اورد و گفتیرعلیام        

 . تا بعد. باش
 . اقا جوادیممکنه بدرقه اش کن:  تکان داد و رو به جواد گفتيرها سر        
 .هی خاله فوزيتپل شد:  زد و گفتي لبخندهیو رو به فوز        
 دختر ي کردی تو چه فرقنمی تو نور ببمی برایب:  دستش را دور کمر رها حلقه کرد و گفت هیفوز        
 ...  شکرت زنده بودم باز چشمم به صورت مثل گل تو افتادایخدا. قشنگم
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 . ي خودت خوش اومدي به خونه يخوش اومد:  باز کرد و گفتشیدرب ساختمان را برا        
 .  انداختهی به اثاثیگاهرها ن        
 ي رویحت...  دی مبل ها رو انداز سفی تماميرو!  انگار کفن پوش بود ییرای و پذمنیدور تا دور نش        

 ي کاری از سر بی هر ازگاهای...  داد ی و سر وسامانشان مکردی جمع میفتگی که مادرش با شیی هاقهیعت
 !کردی مشانی جا به جای حوصلگیو ب

 بساط پر زرق و برق هم نی به ای نگاهی خانه دل بکند ، حتنی از اخواستی که ميروز اخر        
 .نداختین

 !نی چمدانش ، چهار ورق عکس بود و هماتیکل محتو        
 . مجبورش کرد جلوتر برودی خانم دستش را پشت کمر رها گذاشت و با فشارکوچکهیفوز        
 !ده؟یبابا خواب:  را باز کرد و گفتشینتو مايرها دگمه ها        
اتاق تو هم . همون اتاق سابقش.  باالست ي طبقه مساریت:  تکان داد و گفتي خانم سرهیفوز        

 ! کردمی گل جمع و جورش مي مثل دسته یگفتی ساعت زودتر مکیبخدا . دست نخورده است دخترم
     

اتاق تو هم . همون اتاق سابقش.  باالست ي طبقه مساریت:  تکان داد و گفتي خانم سرهیفوز        
 ! کردمی گل جمع و جورش مي مثل دسته یگفتی ساعت زودتر مکیبخدا . دست نخورده است دخترم

 .  بذارهنیی اتاق پانی تو هملموی وسادی زحمت به جواد بگیب:  امد و گفت یرها کش و قوس        
 ! اتاق خودت ؟يرینم:  خانم چشم درشت کرد و گفتهیفوز        
 ! دل و دماغ اونجا رو ندارم. نه -        
 ، ینی پدرتو ببيتا بر. رو چشمم :  چشم راستش گذاشت و گفتي خانم سرانگشتانش را روهیفوز        

 . به اتاق بکشمی دستهیمنم 
 !فقط تو دست و بالت شام هست ؟.  هی کافزی تمي مالفه هی.  خوادینم:  زد و گفتيرها لبخند        
 ساعت نشده که کلتلت میبخدا ن. معلومه که هست مادر:  زد و گفتی برقشی خانم چشمهاهیفوز        

 !همونا رو داغ کنم به دلت هست؟. خچالیها رو گذاشتم تو 
 خوشمزه ها هم ی ترشاز اون. یزنی مهیچه حرف.  هی معلومه خاله فوزيوا:  کرد و گفتیرها اخم        
 !هست؟
 قربونت کنمیاساعه برات اماده م... خوب حواست جمعه ها :  و گفتدی خانم غش غش خندهیفوز        

 ... ماشااهللا هزار ماشااهللا بزنم به تخته. برم
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 .  تخته بود که رها فاصله گرفتيو در جستجو        
 نیی پادی و خورشری شیانی اعي دو مجسمه ی زمانکی.  بود یی زمان طالکی پله ها نی اينرده         

 .خوردیپله ها به چشم م
 !  پلکان بودواری دي باالي قاب بزرگ دور تا دور طالکوب از خاندان پهلوکی ی زمانکی        
 !  زديپوزخند        
 يشتریم خاطرات ب ، حجشدی بلند مشیرپای که از زي ناهنجاريهر صدا... ارام پله ها را باال رفت         

 .  شدندیبه ذهنش حمله ور م
 ...  بودروزی دورشی رفت ، ی که باال ميهر پله ا        
 خانه داشتند به واری در و ديانگار همه ...  دی شنی که از پله ها مي و ناله ابیهر صوت غر        

 !  اوردندیسمتش هجوم م
 ...  مشت اتفاقات تلخکیبا         
 خودش را بردارد خواستی دلش مشتریب.  هم نگران بود دیشا...  دی ترسی باز بود ، ممهیدر اتاق ن        

 ! دستور داده بود بابت تولدش ساخته شودمساری که تی چوبي همان خانه شیپ! ببرد پشت بام 
 . فراموش کنندخواستندیم        
 ...یورود به هشت سالگ. شت و شوم را خوب به خاطر داییان تولد کذا        
 گری سمت دکی عکس ها نگاهش یدر تمام... ! مادرش مثل مجسمه فقط کنارش نشسته بود         

 !  چشم به راه و افسرده و خمودهي آدم هايمثل همه ! بود 
  تولد نداشتگریبعداز آن هم د... !  سقف بود ي روی چوبي اش خانه یتمام ذوق تولد هشت سالگ        

. 
با دوستانش !  کند ياداوری نداشت زادروزش را یلیخودش هم تما!  نماند ادشی ی کسیعنی        

 !  روزهایمثل باق!  کردیروزش را شب م...  گذراندیم
 ! خوردی کنج تخت به چشم مي به در زد ، حجم الغر و مچاله ايتقه ا        
 .در را کامل باز کرد        
  را روغن زده بودندشی در انگار تازه لوالهانی ، اشدیاها که فغان و ناله شان بلند م جیبرعکس باق        

! 
 داد به چوب هیکمرش را تک. در را پشت سرش بست.  برق رفت ، منصرف شد دیدستش به کل        

 !  رنگي قهوه اياعال
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 و رنگ و رخ خانه چه جور نگاه واری به نقش و نگار و در و دشی هست که خاله هاادشیان موقع         
 !  کردندیم

 ... واری افتاده بود به جان در و دمساریان موقع که ت        
!  دی خری میمی قدي هاقهیاز ان عت.  دیخری نو ملیوسا... کردی اتاق را عوض ميدرها... زدیرنگ م        

 !  گراني هایفرش دستبافت و نقاش
!  نشست ی می کنجکیمادرش مثل چوب خشک ...  ی امدند سر سالمتی کنجکاو مهیدر و همسا        

 ! انگار نه انگار
 !  نکرده بودی اتاق فرقلیشما        
 . کردیبا خودش فکر م        
خانه ...  پخت یغذا م.  کرد یرتق و فتقش م.  کردی مي نگهداررمردیاز پ.  کارش را بلد بود هیفوز        

 شیجشن تولد دو تا نوه ها!  باغ برگزار شده بودنی پسرش در همکی دو تا دختر ویعروس. کردی مزیتم
 !  جانیهم هم
 ! را داشتزی اما خبر همه چزدیدرست بود سر نم        
 . کندی و چه نمکندی دانست چه میم        
 !  رودی رود و کجا نمیکجا م        
 ! بود به دلش رمردیحداقلش خوب بود که مهر پ        
هر وقت مهمان ...  داشت یانی خواب اعيجا!  گرفتی ، عوضش مزد مکردی مزی را تمرمردیرپیز        
 صاحب را ی امارت بنی همی امد ادرس و نشانی اش ملهی هر کس از قوم و قبي دار هم برایستیرودربا

 !بد نبود.  داد یم
 ! بودي برنده برنده ايباز        
 ! رمردی پياند سمت جثه نگاهش را چرخ        
 رتریپ.  شده بودریپ. جلو تر رفت. کردی داخل اتاق کمک میی به روشنای باغ کمیمهتاب و نورافکن        

 ... دی دی مشی که در کابوسهايزیاز چ
 !  کردی تصورش را می که حتيزی از چرتریپ        
 . خم شد        
 اما نه انقدر که باعث دادی ادرار مي بودی مرد شاریپ...  اراده بودیب.  دهانش گرفتيدستش را جلو        

 ... شود دلش بهم بخورد
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 از خواستی مدانستینم!  دهانش بود يدست راستش جلو.  فرمانبردار نبودرناخودگاهشیاما ضم        
 ! عق زدنشای کند يری اش جلوگیهق زدن ناگهان

 . امدی منییارام تر پا...  رفتی م ارام باالرمردی پي نهی سيقفسه         
 اهی سي هنوز هم چند تا تار مودیفهمی مکردینگاه که م...  ی نامرتب جوگندميموها.  داشت شیر        

 !  کرددای شد پیم
 ! نشست خطوط پوستش را شمردامتی تا قشدیم!  داشت یخواستیچروك هم تا م        
 ! شدی اش هم تمام نمی روز زندگنیمطمئن بود تا اخر        
 .زدی مشی ارام صداهیفوز. دستش را جلو برد ، وسط راه منصرف شد        
 . دست چپش معلق مانده بود        
 دست کی خالصه شد در ي هوشمند رازمساری تدنی و در اغوش کشدنی بوسي برالشیتمام م        

 ! دهانش گذاشتني دست راست جلوکیچپ دراز کردن و 
      

 . دهانش برداشتي امد دستش را از جلورونیاز اتاق که ب        
 . کندی دانست کجا خالی را نمشی جمع شده در چشمهاياشک ها        
 و درشت زی ريپر از خاطره ها... ! آلوده است ...  است نی خانه سنگنی اي چقدر هوادیتازه فهم        

 ... دندی چسبی امدند میاست که مثل کنه م
 ! دندی مکیخون مغزش را م. زالو بودند... بدتر از کنه         
 . بودستادهی پله ها اي انهی می خانم با لبخند مهربانهیفوز        
 . شام حاضر کردم برات-        
 . نکردمدارشیب. خواب بود :  زد و گفتيرها لبخند        
تا فردا ده ...  بمونهداری خدا بي بنده ذارهی مگه مگهیقرص ها د:  و گفتدی کشی خانم اههیفوز        

 ! صبح خواب خوابه
 . دست رها را گرفت و به سمت اشپزخانه برد        
 چرا خورمی باشه میگفتم هرچ. يدی زحمت کشیلی خهیخاله فوز:  زد و گفتي سفره لبخنددنیبا د        

 !ي املت درست کردگهید
 .  کردزانی اویصندل ی را به پشتشیو مانتو        
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البته کتلت هم گرم ... ! ي مونده بخوري دلت نباشه غذادیمادر گفتم شا:  و گفتدی خانم خندهیفوز        
 ! کردم ها
 خی آب ی خاليبا معده :  خانم کنارش نشست و گفتهی و فوزختی روانی لي تویاز پارچ اب خنک        

 .نخور دختر جون
 بکشد که غی و جنی خانم خواست ههی گفت ، فوزیااللهی باز شد ، اقا جواد ي با تقه ااطی حیدر پشت        

 .بفرما اقا جواد: رها گفت
چمدونتون رو !  ؟ستی نيخانم با من امر:  رها کار داشته باشد گفت ی حجابیجواد بدون انکه به ب        

 . هم عوض کردمی تخت و روبالشيملحفه . نییگذاشتم تو اتاق پا
 .ریشبتون بخ.  اقا جوادیمرس:  کرد و گفتيرها تشکر        
 .  تکان داد و درب اشپزخانه را بستياقا جواد سر        
 متمدن تر شده بود ، ی خانم که خشک شده بود انداخت ، نسبت به دفعات قبلهی به فوزیرها نگاه        

دختراتون .  دی کنفیتعر:  برداشت وگفتینان ي ، تکه کردی نه لب به اعتراض باز مزدی مغیحداقل نه ج
 ! ؟دینوه دار نشد! خوبن؟
 .دی پرسی حرفیاما از ب...  دانستیم        
 چند وقته همش نیا. عروسم پا به ماهه:  خانم خودش را جمع و جور کرد و با خنده گفتهیفوز        

 !گوش بزنگم
 ! دختر؟ایپسره -        
 !هر جفتش:  برق زد و گفتشیچشمها        
 ... یبه سالمت. چقدر خوب:  نشست وگفتشی لبهاي رویرها لبخند بزرگ        
 !؟ی ازدواج کنستیقرار ن!  مادر؟ستی نيتو خبر:  و گفتدی ساالد کششی خانم براهیفوز        
 ! هیاز من گذشت خاله فوز:  در دهانش گذاشت و گفتی کوچکيرها لقمه         

 اصالت و نیبا ا...  بر و رو نیتو با ا.  یزنیواه چه حرفها م:  کرد و گفتینیری خانم اخم شهیفوز        
 . مادر جونيکم خواستگار ندار...  همه ثروت نیبا ا.... خانواده 
 !  نشدهریهنوز د.  رو انتخاب کن یکی کن بعدم نی سبک سنگکمیخودت         
 ! کنمیحاال روش فکر م... باشه :  و گفتدیرها خند        
 ! زدمی باال منی خودم واست استيخارج نرفته بود:  خانم اخمش را تند تر کرد و گفتهیفوز        
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 ها اگر مجردن نهیحاال اون گز:  و گفتدی تکان داد و دو قاشق نازخاتون پشت هم بلعيرها سر        
 !  شدی فرجهی دی شادی کنیمعرف

 ! دخترم؟یگیراست م:  گفت ی خانم با خوشهیفوز        
 يحاال خودم دو سه نفر...  االن سرم شلوغه کمیالبته . اره چرا که نه :  تکان داد و گفتيرها سر        

 .  خوشمزه بودیلیدستتون درد نکنه خ! .  امهی قضرسهی به کجا ممینی نظر دارم ببریز
 ! ي نخوردیچیمادر تو که ه: ر ادامه غر زد  گفت و دي خانم واه بلندهیفوز        
هم کتلت هم .  بود یعال.  از حد مجازم خوردم شتری بیاتفاقا امشب حت: رها از جا بلند شد و گفت        
 ...ی ترشنیهم ا. املت 

 !  در دهانش گذاشتگری قاشق دکیو با لذت         
 خودت به خودش نی عنطوریاونم هم. ی مونیمثل عروسم م:  تکان داد و گفتي خانم سرهیفوز        

 ! رهیگی سخت میه
 . تو ظرف شستن کمکتون کنمدیبذار:  کرد وگفتيرها خنده ا        
 وهی االن برات مییرایبرو تو پذ. برو دخترم.  ها گهی حرفو دنینشنوم ا:  و گفتدی خانم لب گزهیفوز        

 ...  دم کردم هميچا. ارمیم
 .  رفترونیرها از اشپزخانه ب        
 ي باالی قبلدمانیتمام قاب عکس ها با همان چ... جلو رفت .  زدی کنج خانه چشمک مي نهیشوم        

 ! کردندی میی خودنمانهیشوم
ن پف تا لباس ساده و بلند و بدو...  که لباس داماد ، لباس ارتش اسبق بود ی عروسياز عکس ها        
 ...مادرش
 ! دی رسی به نظر مبای زبی اش عجی مشکي موهاي که رويدی سفيبا ان گل ها        
 ... لبخند زد        
 ... و خاله واری و عمو شهرشیعکس خودش و پسرعموها...  خودش هم بود يعکس ها        
 ! دانست ؟یچند سال بود نم!  نه ای زنده هستند شی اصال خاله هادانستینم... پوزخند زد         
 ! یبا آن لباس صورت...  یشانی پي روي چتريموها.... عکس خودش را برداشت         
 پاره پوره هم بهم ی زندگنیحالش از ا!  خوردیحالش از مرور خاطرات بهم م.  را بست شیچشمها        

 !  خوردیم
      



 94 

 : فصل ششم        
 . پارك کرده بودی کاجي هیا سریسر کوچه ز        
 البرز بود و ي رنگ خانه دینگاهش به در سف.  آمد ی به زبانش نميگری دزیبه جز آها و باشه چ        
 !  خلوتيکوچه 
 !؟ینه مرتض.  می برسمیفکر کنم تا پنج ، پنج و ن:  باز گفتی در گوشتایب        
 . امدی فرهاد و فرهود و رهام در تلفن مي همهمه يصدا        
 !ی خونه باشمی کن پنج و نی تو سعنیامیبن:  از نو گفتتایب        
 .  منشی پدیایشام و ب:  با تعارف گفتنیامیبن        
 . دی خندتایب        
 !  کار دارمیکل...  برسم خونه دیبا.  میما تو راه نهارخورد. زمینه عز-        
 . اصرار نکردنیامیبن        

 . کردی با همان لحن سرخوشش خداحافظتایب        
 رنگ دی شدن و زنگ زدن و پشت درسفادهی پي برالشیم!  داد هی تکی صندلیسرش را به پشت        

 !  را سرکوب کردستادنیا
 ... از آنا نبوديخبر        
 !  جمعه بودي قهی دقیساعت چهار و س        
 و خانه گشتی رهام برمی هفته دلتنگکی ، باالخره بعد از رساندی تا پنج خودش را به خانه مدیبا        

 !  گرفتیاش باز رنگ سرو صدا به خودش م
 ! کردی خانه حتما ذوق مدنیرهام با د        
 ساعت هم به نی همیحوال! شدی ملی ساعت روز تعطنیآنا هم...  دیدوباره چشمش افتاد به در سف        
 ... دی رسیخانه م
 گری دي قهی تا پنج دقدی ، آنا بای فعلری سابق و مسری مسنیبا محاسبه و کسر وقت خرج کردن ب        

 !  شدی مدایسر و کله اش پ
 . دی کشیپوف        
 انزی گوش چپش مریکف دستش را ز!  داغ کرده بود نیکل ماش.  پنجره گذاشت يارنجش را لبه         

 . دی باریاز اسمان گدازه م! انگار نه انگار بهار بود . کرد 
 . شدانی کوچه نماي از انتهای رنگاهی سلیاتومب        
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 لی اگر هم اتومبیحت!  نداشتاهی سنی وقت ماشچیآنا ه.  آنا نبود لیباز نفسش را فوت کرد ، اتومب        
 ! نبودنشی سقف ماشي داشت مطمئن بود که اهل داشتن باربند رواهیس

 !  بودی مرتضنی ماشهی شبشتریب        
 ! ی مشکي پژوکی        
 تای بي قهیسل!  وصل است نهی آي به کجاقای که معلوم نبود دقیبا آن چشم نظر بد قواره و نعل اسب        

 !  زندی چشم نمی را کسی خرت و پرت ها دلش خوش بود مرتضنیبا هم! بود 
 !  چشم نظر و قران حافظ استدادی محیتوض!  گفتی آرام تربرود نمی تذکر بده مرتضیگفتیم        
 !  همچنان قر بودشیکاپوت جلو از دو ماه پ        
 ی انتخاب کرده و مبی و غربی عجيرهای باز از ان مسی مرتضکردیبر خالف انتظارش که فکر م        

 .  پارك کرددی درب سفي جلوی مشکي سمت به خانه اش برود؛ اما پژونیخواست از ا
 به نظر دی سفی مسافرتيبا آن شال قرمز و مانتو!  بچه ها کل کوچه را برداشته بود يسرو صدا        

 کرد که خب انگار هی شد توجی از پسرش را نمدنیفقط وقت نداشتن و احوال نپرس!  امد یحالش خوب م
 !  نداشتازی هم نهیبه توج
 !  شدادهیشت فرمان پ از پیمرتض        
 .  امدنیی هم از سمت شاگرد پاتایب        
 !  برقرار بودانشانی هم میچه خوش و بش        
 یمرس:  اورد گفتی منیی باربند پاي که چمدانش را از باالیآنا شالش را مرتب کرد رو رو به مرتض        

 ! دی لطف کردیلی خیاقا مرتض
 !  کرده بودندرونیفرهود و فرهاد سرشان را از پنجره ب        
 !  صورتشان نشاندي دو سه تا ماچ آبدار رويآنا نفر        
 ي انگار کوچک شده یشمی سبز و شلوار ي چهارخانه راهنیبا آن پ.  شده بود ادهیرهام هم پ        

 !خودش بود
 ! صورتش گل انداخته بود        
 يهمرنگ قرمز!  کردی حتما شاهتوت را انتخاب می با چه طعمیمئن بود اگر االن بپرسد بستنمط        
 ... شیلپ ها
 ... آنا خم شد رهام را بغل کرد        
 .  را دور گردن آنا حلقه کرده بودشیرهام دستها        
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 ...مراقب خودت باش:  و گفتدی رهام را بوسي موهاي رویاپیچند بار پ        
 . دی شنی از ان فاصله نمیعنی.  اوردی که سردرنیبا چند پچ پچ در گوش        
 ... دی را دراغوش کشتای شانه انداخت و خواهرانه بي قرمزش را روفیآنا که راست شد ک        
 . سمت خودش را فشار دادي باال بر پنجره ی دانست چرا با انگشت شصت شاسینم        
 !  خاموش باشدلی دانست چرا چک کرد که حتما اتومبینم        
 ...  را آرام باز کردلشی دانست چرا درب اتومبینم        
 ، مثل ي بهاري اوج گرمانیآن وقت در ا!  خوش و بش وتعارفات مرسوم خودشان بودند ریآنها درگ        

 ... یمی کاج قدکی ي هی ساریز... احمق ها 
 !  کردی محاسبه مي پدري همسر سابقش را از سرکار تا خانه ی فعلریمس        
 !  پرسدینگران بود که چرا حال پسرش را نم        
 !  و چهارساعت کاملستی بي گرفت برای ملشی تحودی باشبی که ديپسر        
 !  شوندی خارج می مشکي پژوکیاما حاال همه با هم از         
 ... دی خندی متایب        
 .  شدی نا مرتب می خنکمی اش هم با نسي چتری بلوطيآنا هم سرش را برده بود عقب ،موها        
 ! رهام اما مثل چوب خشک کنار درب جلو خشکش زده بود        
 !خوش گذشت؟:  دی مقدمه پرسی بود و بستادهیبه خودش که امد وسط کوچه ا        

   
 !خوش گذشت؟:  دی مقدمه پرسی بود و بستادهیبه خودش که امد وسط کوچه ا        
 ! فرهود و فرهاد هم الل شده بودند.  ماتش برده بود یمرتض.  ، رهام پشت آنا بود دی کشنی هتایب        
 خوردی شانه سر مي داشت از روفشی آنا که بند کي جلو امد ، رو به روگری قدم دکی نیامیبن        

 ! پس خوش گذشته!  آب رفته رپوستتیز:  و گفتستادیا
 .کردیرهام هاج و واج نگاهش م        
 ! رهام ؟یستیسالم بلد ن:  خم شد و گفتنیامیبن        
 .دستش به کمر آنا بود.  انداخت نییرهام سرش را پا        
 ...داداش....  نیامیبن.... بن:  با تته پته گفت تایب        
 ! پسرات هم سالمشون رو خوردن انگار:  گفت یو به مرتضکمرش را صاف کرد و ر        
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 شانه اش نیامی قفل شود ، بننیامی بني دور بازوشی پنجه هانکهی دستش را جلو برد ، قبل از اتایب        
 ! تایدستت به من نخوره ب: را عقب برد و گفت 

 ... داداش قربونت برم:  گفت هی با گرتایب        
 !ساك رهام:  گفتی قرار گرفت و رو به مرتضنی مقابل صندوق عقب ماشتای بي توجه به اشکهایب        
 اتفاقا میداشت... چه خبرا !  ؟نیامی بنیخوب:  زد و گفتی مصنوعي لبخندي با تک سرفه ایمرتض        

 ...  کهمیومدیم
 !ساك رهام:  کالمش گفت انی منیامیبن        
 نمی ساك لباساش ، انیا: م شد ، کوله و دو سه ساك باهم برداشت و گفت  حرف خی بیمرتض        

 ! دهی خریبرات سوغات
:  مبهوت آنا بردارد بلند صدا زد ي چشم از چهره نکهی و بدون استادی آنا اي زد و رو به رويپوزخند        

 ... رهام
 .  شده بوددستش به کمربند قرمز آنا قفل. رهام پشت مادرش مانده بود        
 ... من... من ...  قربونت برم یداداش اله:  با ترس گفت تای ، بدی کشی پوفنیامیبن        
 ... ! میتند و مستق.  نگاهش کردنیامیبن        
 !  بودی خونشی چشمهايکاسه         
 !  خفه شدتایب        
 . دی جویآنا پوست لبش را م        
 ! ؟ياینم:  رهام خم شد و خش دار گفت ي رونیامیبن        
 ... نچ: رهام سرش را به عقب تکان داد و بلند گفت         
 ! یکنی ممی عصبانيدار... رهــام :  را بست و متحکم گفت شی چشمهانیامیبن        
 !  مامان بمونمشی پخوامیم.  امینم: رهام باز جرات کرد و گفت         
 ! نبود ؟یکاف! کم بود ؟!  تمام بس نبود ؟ي هفته کی!  صبرش تمام شد        
 !؟ياینم.  رهام گمیبار اخره دارم م-        
 ...  بودی اشکشیچشمها. رهام بغض کرده بود         
 ...  نفسش را فوت کرد در صورت آنانیامیبن        
 ...  رهام خم شدي خشک شده اش روي توجه به چهره یب        
 !  حرکت بلندش کردکی به خودش بجنبد با نکهیقبل از ا        
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 ...بازو و ساعدش را حلقه کرد دور کمر رهام        
 ...  زدیداد م...  کرد یتقال م...  زدیرهام دست و پا م        
 !  امدی بر نمنیامیاز پس قد و قامت بن        
 مامان...  تایعمه ب.... مامان .... امیمن نم... امینم.... آنــــا :  باهم بلند شد غشی و جهی گريصدا        

.... 
 ... زدی مغی و جدی کوبی منیامی بنيبا مشت به کتف و شانه         
 ! کردی مهی و گرزدی مغیج        
 ... قرمز شده بود        
 ...  اش راه افتاده بودینیآب ب        
 ... تمام صورتش را پوشانده بوداشک         
 ....آنا بگو منونبره.... آنــا ... مامان....  ــــامینم:  گفتی و مزدیهق م        
 ...یمامانــــ... مامان نذار منو ببره .... مـــامـــان .... ـــامینم... امینم.... ـــامینم:  زد غیج        
 ! تش فشار داد را محکم تر به صورشی دستهاتایب        
 دی عقب انداخت ، ساك و کوله را هم نفهمی صندلي را باز کرد ، رهام را رونی درب ماشنیامیبن        

 ! نی شدند کف ماشزی همه سر رای گذاشت ی صندليرو
 ... دی کوبی مشهی را به ششیکف دستها...  زدی مغیرهام ج        
 ...!  زدی و آنا را صدا مکردیهق هق م        
 .  درب را قفل کردنیامیبن        
 !  کردندی مشانی از پنجره تماشايدو سه نفر        
 !  کردی را اورده بود دم در کوچه به معرکه نگاه مگارشی نفر هم سکی        
 .  را گرفتشیخواست پشت فرمان برود که آنا جلو        
 !  امدی رهام مي هی گريصدا. نگاهش به آسفالت بود         
 ... صورتشي هم جلوشی وسط کوچه نشسته بود ، دستهاتایب        
 ... غلط کردم: آنا به زور گفت         

      
 

 ... صورتشي هم جلوشی وسط کوچه نشسته بود ، دستهاتایب        
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 ... غلط کردم: آنا به زور گفت         
 ... نده سمت درب راندی خودش را کشنیامیبن        
 ... آنا باز سد راهش شد        
 ! اشیشانی بودند به پدهی چسبگری دزی هرچای خوشرنگش از عرق بود ی بلوطيموها        
 ... !  بمونهشمیبذار امشب پ... غلط کردم رفتم:  دیانا نال        
 ! شتی شب بمونه پهی:  با مسخره گفتنیامیبن        
 ... نکردم هنوزیازش خداحافظ. بذار باهاش حرف بزنم...  ساعت کی:  گفت هیآنا با گر        
 .  نگاهش کردنیامیبن        
کوفتش ... گناه داره ...  حال نبرشنیبا ا...  نیامیتو رو خدا بن...  غلط کردم دیببخش: انا ناله کرد         

 ! من بودریهمش تقص...  من بود ریشد ، من غلط کردم تقص
 ... نیامیتو رو خدا بن... غلط کردم :  و گفت نیامی بنيدستش را رساند به بازو        

 ... زدیداشت بدتر از رهام هق م        
 هی انصاف بچم داره از گریتو رو خدا ب:  و گفتنیامی بني نهی به سدیپنجه اش را مشت کرد کوب        
 ! شهیخفه م
 .  آنا را هل دادنیامیبن        
 .  افتادنی ماشي کاپوت جلويآنا رو        
 با سرعت دنده نیامی ، بندی جلو کشی صندليدر سمت راننده را که باز کرد ، رهام خودش را رو        

عقب گرفت ، سرعتش را کم کرد ، خواست دور بزند که درب سمت شاگرد باز شد ، رهام خودش را از 
 !  پرت کردرونی به بنیماش

 ... دی دوی بلند شد ، مرتضتای زد ، بغی جآنا        
 شد ادهی پلشی با حرص از اتومبنیامی پهن شده بود ، بننی زمي همانطور روغی و جهیرهام با گر        

 . سر رهام زانو زدي باالهی،زودتر از بق
 ... رهام:  زد غیدستش رفت باال که آنا خودش را رساند و ج        
چه :  گفتزدی و دهانش را باز کرده بود و زار مزدی توجه به آنا رو به رهام که هق می بنیامیبن        

 !  توله سگیکنی میغلط
 . آنا رهام را بغل کرده بود        
 ...  نشدهیچیه...  نشده یچیه:  گفتیپشت سر هم م        
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 ...چانه اش خراش برداشته بود و ساعدش...  گرفت شی دستهاانیصورتش را م        
.  نشده مامان یچیه... رهامم ...  نشده پسرمیچیه:  اش و دوباره گفت نهی سي تودیسرش را کش        

 ...  نکن پسرمهیگر
 ! تمام صورتش قرمز بود، پر از رد اشک...  کردی آنا رانگاه منیامیبن        
 ... ! سرشيدرست همرنگ شال رو!  سرخ بود شیچشمها! ... ود  بسی خسی خشیمژه ها        
  ، توانست حدس بزندی مدهیند...  آنا يسرش را فرو کرده بود درشانه ...  کردی مهیرهام هنوز گر        
 ! زدی را گرفته بود به دندانش وزار مشی مانتوي قهی        
 ! ؟يایرهام نم:  کالفه گفت نیامیبن        

 !  در همان حال درامدغشی جيصدا        
 !  مادرتشیبمون پ!  ها ینی بی منو نمگهیرهام د:  با تاسف گفتنیامیبن        
 !  شدنشی آنا گرفت و دوباره سوار ماشي گرد شده ي چشم از چشمهايو با پوزخند        
 !  باعث شد نفسش حبس شودنیامی ها و سرعت سرسام آور بنکی الستغی جيصدا        
 .  شانه اش آمدي رویدست        
 . سرش را به عقب چرخاند        
 ...  بودتایب        
 ... يدید!  تای شد بی چيدید: با ناله گفت         
 ... استراحت کن. فعال برو خونه:  را پاك کرد و گفتشی اشکهاتایب        
 ...  آناشهیدرست م:  وگفتدیم کش رهاي موهايو دستش را رو        
 ... ي بود کرديعمه چه کار:  و گفتدی رهام را بوسيشانه         
 ! میزنیبعد باهم حرف م. بروخونه :  ، نفسش را فوت کرد و گفت دیدست آنا را کش        
 !شش؟ی پيریم:آنا اب دهانش را فرو داد و گفت         
 !  تنها به تکان دادن سرش اکتفا کردتایب        

 
 

.  دندی کوبیدر مغزش انگار پتک م!  شد نی سوار ماشتایب! تمام دهانش شور مزه بود .  کردیآنا پوف        
 .  اش بند آمده بودهیرهام گر
 .  باز کرددیساك و چمدانش را از وسط کوچه برداشت ، در را با کل        
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 ... نیبذارم زم :رهام ارام گفت         
 !مگه جات بده جوجه؟: آنا لحنش را کودکانه کرد و گفت         
 ! رفت؟نیامیبن: رهام با بغض گفت        
 ... انا جواب نداد        
 گریبازو و آرنجش د...  بود دهی رهام را سفت چسبی دستکی و دی کشی ساك را می دستکی        

 ...  گذاشتنی زمي ، رهام را رواطیوسط ح. طاقت وزن رهام را نداشت 
 ... نشسته بودی صندليمهندس البرز رو        
 ... چه خبر بود تو کوچه:  به آنا کرد و گفتی روزنامه نگاهياز باال        
 ...سالم بابا البرز:  و گفت دیرهام به سمتش دو        
 .آنا محلش نداد        
 و دیرهام را چند بار بوس. مقابلش پرت کرد ي اشهی شزی ميا کرد و رومهندس البرز روزنامه را ت        

 ! شده ؟یصورتت چ: دی نشاند و پرسشی زانويرو
 !  حموممی برایب. يری دوش بگدیرهام با:  و گفت ستادی اي اشهی شي درب وروديآنا جلو        
 . امدنیی پدربزرگش پاي پاي از روعیرهام مط        
درست نبود فرح بخش :  گفت يمهندس البرز خم شد تا روزنامه اش را بردارد با لحن مسخره ا        

 ! تنها برگرده تهران
 ! درستم نبود من شبونه باهاش برگردم: آنا از سر شانه نگاهش کرد و گفت        
 ! ير سابقت برگرد بود که با خواهر شوهنیالبد درستش ا:  و گفتدی کشیمهندس البرز هوم        
 نی اینگفتم منو قاط.  فرح بخشي به صد تا لنگه رزهی اونا مي تار موهی: آنا با حرص گفت        

 ! ؟ستی بابا ؟ بس ني منو آزار بديخوایم!  ؟ي کردداشی از کجا پگهی دنویا! ماجراها نکن ؟
 !  بهشونيدی میاب منف جوتی نشده ، نهايزیحاال که چ:  زد و گفتيمهندس البرز لبخند        
 رو ختمی رو نری سفر آب پاکنی که تو همیاز کجا مطمئن: آنا رهام را به داخل هل داد و گفت         

 !  باباچی نسخه ها نپنی هم واسه من از اگهید! دستشون
 ! در را با لگد بست        
 را باز شی مانتويدگمه ها...  مبل سر راهش نی اوليشالش را رو...  انداختيچمدانش را گوشه ا        

 .کرد خودش را کشان کشان به حمام رساند
 .مقابل حمام زانو زد ، هم قد رهام شده بود        
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 .  را باز کردشیدگمه ها        
 ینگفت!  رهام؟ي بود کردي چه کارنیا:  رهام انداخت و گفتي دهی خراشي به چانه یبا اخم نگاه        
 !هان ؟! شکنه؟یوپات مدست 
 . کردی نگاهش میرهام با شرمندگ        
 شلوارش که پیدست برد به دگمه و ز...  را هم در اورددشی سفی را دراورد ، رکابراهنشیآنا پ        

 !شم؟ی پادی نمگهی دنیامیبن: رهام گفت
 ... دونمینم:  کرد و گفت یآنا مکث        
 ي من و جلويابرو. ياری ادا ها درمنی آخرت باشه از ايدفعه :  را باال برد و انا گفتشیرهام زانو        

 ...ی کوليپسره ... ! يعمه ات برد
 ! نمیبدو تو حموم بب:  و گفت دیدماغش را کش        
 !سوزهیدستم م:  و گفتدی زردش را پوشي هاییرهام دم پا        
 .زنمیبعد از حمام روش چسب م:  و گفتدی زخمش را بوسيآنا رو        
 .  آب گرم را باز کردریش.  در انداختي را جلوشیمانتو        
 .  درامدشی مانتوبی تلفن از جي آب ، شامپو را که برداشت صداری شریرهام را هول داد ز        
فرح .  اش را برداشتی کرد ، بعد هم درب حمام را باز کرد و گوشی سر رهام خاليشامپو را رو        

 ! بخش بود
 .کالفه تماس را قطع کرد        
 .خوردیرهام وول م        
 ...  رهامسایصاف وا: با تشر گفت         
 ... ! شورهی منو بهتر منیامیبن!  یکنی ميموهامو دار: رهام با غر ولند گفت         

      
 : به صورت مثل گچش انداخت و گفتی در برداشت نگاهي بلند جلویچشمش را از شاس        
 !؟ي االن بريخوای میمطمئن-        
 . ی مرتضنهی بی و از چشم من مزیاالن همه چ:  وگفتدی اش کشیشانی به پی دستتایب        
 !فهمهی منیامیگفتم بن:  کرد و گفتی اخمیمرتض        
...  شد یعجب بساط!  کردی آنا چه کار مي درخونه ي جلواصال:  بغضش را قورت داد و گفتتایب        

 !  بهش بگمی حاال چایخدا
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 ! من باهاش حرف بزنم؟يخوایم...  قتیحق:  با ارامش گفتیمرتض        
 ...ی احترام تو رو بشکنه مرتضخوامینم.  شهی موونهی دهوی...  نه يوا-        
 دمیبهشم حق م.  ندارمتشی با حرص و عصبانیمن مشکل.  زمینه عز:  زد و گفتي لبخندیمرتض        

 !  فردا پس فرداای.  میایاخر شب م... اصال بذار دو سه ساعت بگذره بعد ... 
 و ریخودم دارم مثل س. شمیبرم االن باهاش حرف بزنم اروم م. شهی مرینه د:  زد و گفت ی پلکتایب        

 !  جوشمیسرکه م
 زنگ بزن يای بی برم خونه ، خواستیمن بچه ها رو م.  خبیلیخ:  جلوتر رفت و گفت یمرتض        

 .  دنبالتامیب
 . شدادهی پنی تکان داد و از ماشي سرتایب        
 بود ی شکرش باقيحداقل جا!  حرف در را باز کردیب. کردی نگاهش میمرتض. زنگ را فشار داد        

 ! گذاشتیکه او را پشت در نم
 حداقل پشت در نگهش نیامی راحت شده بود بنالشی رفته بود ، فقط خیتا به خودش بجنبد مرتض        
 !  داشتینم

 .  گفت و داخل خانه شدیی خداای        
  فکر بود که چطور شروع کندنی ششم را گذراند فقط به اي تا طبقه ي که در اتاقک فلزیتمام وقت        

! 
 . در باز بود        
 . را دراوردشی کفشهایبه ارام        
 !  بودونیزیچشمش به تلو..  نگاهش کند ی حتنکهی کاناپه نشسته بود ، بدون اي رونیامیبن        
 هم ونیزیتلو!  خانه کرم نبودند نی ايحداقل مطمئن بود کاناپه ها...  خانه عوض شده بود لیوسا        
 !  بوددهی چسبوارین به د اما االکردی میی خودنمازی ميقبال رو
 . در را پشت سرش بست و جلو امدی زورکيبا لبخند        
 ! داداش؟یخوب:  مبل نشست و گفتيکنارش رو        
 !  جوابش را ندادنیامیبن        
 ي شش نفره ي و نهار خوری کرم راحتي ست هفت نفره کی انداخت، ی خانه نگاهلی به شماتایب        

چشمش را چرخاند سمت !  پخش بود شی هامی سنی زمي که روي بازي و دسته هاونیزیستش ، تلو
 !  قرمز روبان زده شده پارك بودنی ماشکی کنج خانه که ي نهیشوم
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 چراغ یحت!  شده بود ی رهام خط کشي که انگار براشی جلوی خالی اختصاصي فضاکیبا         
 . ته حلقش را پر کرده بودینی سنگيتوده !  هم داشت ییراهنما
 !؟ي کردکاری ها رو چیقبل...  نو مبارك لیوسا:  زد و گفتی لبخند کجتایب        
 ! پدرشيگفتم که آنا بارکرد برد خونه :  رك گفتنیامیبن        
 ... نفسش بند امد...  شوکه شد تایب        
 !؟ی نداشتیاشتخبرشو که د! ه؟یچ:  دی زد و پرسي پوزخندنیامیبن        
فکر کردم منظورت دوتا چمدون لباسه و چهار ... لوی وساي همه کردمیفکر نم:  با من من گفتتایب        

 ! تختهرویتا ت
 :دی مجسمه مانندش انداخت و پرسي به چهره ی نگاهنیامیبن        
 !سفر خوش گذشت؟-        
 .  افتادزی مي روالسیجلوتر امد ، چشمش به گ...  هم فشار داد ي را روشی لبهاتایب        
 ! نیامی بني نبودزای چنیتو که اهل ا: با بهت گفت        
:  گنگ گفت تایب.  ، چهره اش مچاله شد دی را سر کشالسشی گاتی محتوی خم شد ، باقنیامیبن        

 ... نیامیبن
 ! به صورت خشک و برافروخته اش چشمش کی بود و السی چشمش به گکی        
خاك برسرم ...  کنهیمامان سکته م! شه؟ی بابا بفهمه چقدر بد میدونیم:  و گفت دی لبش را گزتایب        

 !  اخهيتو که اهلش نبود
 هامو بهم ی که سوغاتنهی هدفت اای ي به خانواده ات بدموی زندگدی گزارش روش جدياومد-        

 !؟... يبد
 !  جمله اش زار بزندي دانست با کجای نمتایب        

   
 !؟يانقدر نمک نشناس شد!  تو چته؟نیامیبن!  منن يمگه فقط خانواده ! خانوادم ؟-        
 ! ندی بنششی و وادارش کرد سرجادی دستش را کشتایخواست بلند شود که ب        
بخدا !  نکردم یکیمن با آنا دست به : ت  مقدمه گفی گره کرده اش انداخت وبي به اخم هاینگاه        
 ! ستی نیکنی که توفکر مياونجور
 و سه پل ی تو سیاتفاق. آنا خودش جدا اومده بود اصفهان :  گفتتای زد و بي پوزخندنیامیبن        

 ... دمشید
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 .  بلند شدشی از جاتای بي تکان داد ،کالفه از دروغهاي سرنیامیبن        
 .  کردبشی را در جشیدستها        
 دیاز جامون پرس...  دیاز هتلمون پرس... بغلش کرد .  دی ، رهام و دمیباهم حرف زد:  ادامه داد تایب        

 !  ماشیاومد پ!  ستی که هست راحت نی که هست ، هتلییگفت جا... 
 !  قصه نگوتایب:  طاقت غر زد ی بنیامیبن        
 . باور نکنيخوای باور کن ميخوایم:  باغصه گفتتایب        
 . محلش ندادنیامیبن        
قرار بود با همون !  بود يسفرشم کار.  مرد بود هی آنا تنها نبود با ن؛یامی بنیول:  با لجاجت گفت تایب        

سفرش هم !  نیهم...  ادی با ما بمیپسره برگرده تهران شبونه ، خودش گفت دوست نداره واگر ما جادار
 ! سه روز اصفهان. بود زدیسه روز هم ! زه بود سه رو
 . نزدی حرفنیامیبن        
 پسره ی بپرسيخواینم:  منقبضش انداخت و گفتي به چهره ینگاه.  ستادی بلند شد ، کنارش اتایب        

 !چه کاره بود؟...  بود ی بود ، چیک
 .  زن آزادههیآنا :  خونسرد گفتنیامیبن        
 ی مدای زن سابقش پي در خانه ي ان وقت سر و کله اش جلوزدی آنا حرف مياز آزاد... ماتش برد         

 ! کشندی مکی که کشییمثل آدم ها! شد 
 :براق گفت        
 ! ؟نیامی بننهیجوابت هم!  ؟ی راحتنیبه هم-        
 !برم دنبالش؟! کار کنم؟ چه يانتظار دار:  را خاموش کرد و گفتونیزی تلونیامیبن        
 ي طالق شما دو تا از رودونمی ندونه من که می هرکگهید... نیامیمعلومه بن:  بالفاصله گفتتایب        
 ! دنی فهمنوهمهی اگهید...  بود ي وبچه بازيلجباز

!  باشه ی چي از روکنهی هم میطالق مگه فرق!  نه؟ستی نتی حالتایب:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 ...ي جدا شدیعنی يجدا شد
 !پوف...  تموم یعنی: و گفتدی را باال برد و بهم کوبشیودستها        
...  به خرج داد باشهتی ، آنا حساسنیامیبن:  گفتمتی با مالدادی محتی نصي که بوی با لحنتایب        

 ای االن رهام مهمتره یول...  کنمی درك مفهممی بود من می تو بحرانطیشرا... باباش دخالت کرد قبول
 ! شما دونفر؟ی و خودخواهيلجباز
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 من از يفکر کرد! ؟یکنی فکر می با خودت چتایب:  شد و گفترهی به پارکت کف خانه خنیامیبن        
 !کنه؟ی خوشحالم مشهی مي من و آنا پاسکارنیپسرم مثل توپ ب!  وضع رهام خوشحالم؟نیا

 !؟یگردونیچرا آنا رو برنم!  سراغش؟يری چرا نمکنهینمخوشحالت : دی نالتایب        
 دییخودش دو...  میکردی می زندگمیمن وآنا مثل آدم داشت!  ؟ذارهی پدر فاسدش ميفکر کرد -        

 ادتیاگر تو .  پولم کردهی ي همکارام سکه شیپ.  عالم و آدم بردي منو جلويآبرو. درخواست طالق داد 
 !!! نامهته دادگاه رو عوض خونه فرستاده بود دفتر هفي هیرفته من فراموش نکردم که احضار

با همون ...  تو سرشي آنا رو پتک کردی پزشکيپرونده ...  یتو هم کم نذاشت:  خسته گفتتایب        
 !ی ازش گرفتشویحق مادر!  ی کنی تا تالفیحضانت رهامو گرفت

 !؟تای بی هستیطرف ک-        
بخاطر ... !  نیامیبچه گناه داره بن... طرف دوستمم... طرف توام... طرف رهامم:  با بغض گفتتایب        

 !شیبخدا از خداشه برگرده سر زندگ. با آنا حرف زدم... دی کنیرهام آشت
 یردرنم و اصفهان سزدی از بهی مرد غرهیآنا از خداش بود با :  را کش داد و گفتشی لبهانیامیبن        

 !اورد
 !  دهانش بردي دستش را جلوتایب        
 ...  آنا استفاده کندهیانتظار نداشت از همان جمله عل        

       
 

 چهار زی مدنی شد ، با ددای سر و کله اش پتایب...  را روشن کرد يرکتری به اشپزخانه رفت، زنیامیبن        
 دهی رهام خري رو برانایا:  و گفتدی لبش را گزکی وکلی و پاستزینفره که پر بود از شکالت و اسمارت

 !؟يبود
 ! با فرهود و فرهاد:  اضافه کرد نیامیبن        
:  و گفتختی ساك رکی را در لی و پاستکی و کزی اسمارتي آب را که گذاشت ، بسته هايکتر        
 .  فرهود و فرهاديببر برا
 ! دنبال رهام؟يرینم:  و گفت نیامیدست بن ي دستش را گذاشت روتایب        
 ... نه-        
 !  که منصرف شددی بگويزی خواست چتایب        
 ... بگو:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
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 ... !یی جای شرکتهی... ي کارهی بسپارم ی به مرتضيخوایم-        
 !هان؟...  شهی سرت گرم مينطوریا:  گفتتای زد و بي لبخندنیامیبن        
 . نزدی حرفنیامیبن        
 ! يپول الزم ندار:  اهسته گفتتایب        
 !نــه:  گفت حی صرنیامیبن        
 !  اخهیکنی مي چرا لجبازنیامی بنشهی زود تموم مای ریپس اندازت د:  و گفتدی لبش را گزتایب        
 ... در ضمن! ستمیپول الزم ن. نباشنگران :  کرد و گفتی پوفنیامیبن        
 : انداخت و گفتتای نگران بي به چشمهایو نگاه        
 !  مصاحبهي برایی جارمیشنبه دارم م-        
قربونت برم :  وگفتدی را محکم بوسنیامی بني پنجه رفت و گونه ي روي زد فوری لبخند بزرگتایب        

 ... شکریاله! داداش گلم 
 .کردی نگاهش منیامیبن        
 !ه؟یچ:  برداشت و گفتزی مشت اسمارتکی تایب        
 کمی ی گرفتمیفقط فکر کردم تو هم مثل حاج خانم تصم...  یچیه:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        

 ! ی کنتی سال رعاي و خرده ای محرم ونامحرم بعد سي هیقض
 .  شدی هاخالزی از اسمارتتایمشت ب        

 ... تایب:  پشتش را کرد و گفتنیامیبن        
 !جانم؟-        
 !ي بدحی که توضي اومدنیاگر واسه ا...  آنا و رهام اصفهان بودن ستمیناراحت ن-        
 ! کنمی خودم دم منیبرو بش:  را از دستش گرفت و گفت ي و قورستادی کنارش اتایب        
 !  دادمادتی دم کردنم خودم يخوبه چا:  هلش داد و گفتنیامیبن        
 ... ي دادادمی هم گهی ديزهای چیلیخ... آره :  کرد وگفتي با بغض خنده اتایب        
 ي که بهش داده بودیتمام پول...  دی واست گز و سوهان خریرهام کل: اشکش را پاك کرد و گفت        

 !  کرددیرو واسه تو خر
 !  باشهنی تو ماشلشیفکر کنم وسا:  مشت کرد و گفتنیامیبن        
 ! می و گز بخوریی حداقل چااریپس برو ب:  زد و گفتي لبخندتایب        
 ! یحواست باشه خودتو نسوزون:  وگفتدی را کشتای بی دم اسبنیامیبن        
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 !  ، از واحد خارج شدتای غرغر بي توجه به صدایو ب        
 

 !  ، از واحد خارج شدتای غرغر بي توجه به صدایو ب        
 بی را از جموتی را باز کرد ، خواست رلشی اتومبي درب هاری ساختمان را بست ، با دزدگيدر ورود        

 . پله ها مچاله شده بودي که روي دخترشی که حواسش رفت پاوردیکتانش درب
.  بود ی دختر پاره و خاکي اجريشد ، پا تند کرد ، مانتو ادهی پنی آنا باشد ، از ماشنکهی االیبه خ        

 !حالتون خوبه؟! خانم؟: ارام گفت 
 . ستی راحت شد که آنا نالشیسرش که باال امد خ        
 ختهی کنار لبش، فقط حس ترحمش را برانگی گونه اش و پارگي قد بادمجان رويبا ان کبود        

 .کردیم
 ... کمکم کن...  یتو رو خدا بن:  حلقه زد و گفت شی دختر دور زانويخواست برود که دستها        
 .کردی از ان سمت کوچه نگاهشان میزن.  بلند زار زدي مهبا با صدایب        
 ! چه خبرته. بلند شو :  خم شد و گفتنیامیبن        
 ...  زدتمي جورهی شرف ی بزیپرو.  تونمینم:  گفتیبا هق هق و درماندگ        
 ...شی زانويو سرش خم شد رو        
 !  سگ ماده بودکی ي زوزه هی شبشیصدا        
 نچ نچ از ي صدانی ادانستینم.  حرکت بلندش کردکی بغلش و با ری کرد و دست انداخت زیپوف        
 .  باز کرددی ، در ساختمان را با کلدی ایکجا م
 ي نشست و در ادامه ی مبل چرمي بغلش شل کرد ، خودش روری را از زشی شد، دستهایوارد الب        

 .تو رو خدا به دادم برس... یبدبخت شدم بن:  در کوچه گفتدنشیزوزه کش
 ! روز انداختت؟نی که به اي انگولک کردي و چطورزیپرو:  کالفه گفت نیامیبن        
 ! حاملم:  پرده گفت یب        
 ! دی قدم عقب کشکی.  جا خوردنیامیبن        
.  رونیزو زو رو انداخت ب...  رونیمنو انداخت ب... ی بنرونیمنو انداخت ب:  در ادامه گفت هیبا گر        

 ... مثل سگ
 !  صورتش گرفت وهق زدي را جلوشیو دستها        
 ! بشه؟ی که چنجای اين اومداال:  نشست و گفت ي اشهی شزی مي مقابلش لبه نیامیبن        
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.  جا نداشتم برم دوستم مسافرتهچیبخدا ه:  و گفت نیامی بني مبل انداخت به پايخودش را از لبه         
 کوچه و لونی و سلونیو.  منتظرت موندمیکل... ي االن به دادم برسه ، تو هم از صبح نبودستی نیشکیه
 ... جا رو نداشتم برمچیبخدا ه...  بودمابونیخ

 ... افتاده بود به ضجه زدنگرید        
...  نیامیبن... تو رو خدا... تو رو خدا کمکم کن...  نیامیبن:  کردی ناله مشی هق هق هاانیم        

تو رو خدا به ... مچ پام فکر کنم شکسته ...  کشهی مریپهلوم ت!  دنی جا رام نمچیبخدا ه. کنمیخواهش م
تو رو ... دمیجون پسرت قسمت م  تو رونیامیبن...  جا رو ندارم چیه...  قرون پول ندارمهی... دادم برس

 ....جون پسرت
 زی که پروي نکن کاري کارهی...  ياوردی نياسم پسر منو آورد! خفه شو:  کالفه گفتنیامیبن        

 !باهات نکرده رو من باهات بکنم
 !  جا رو ندارم برمچیبخداه... کمکم کن ... تو رو خدا ... گه خوردم ... غلط کردم: دیارزو نال        
 ! دی به صورتش کشیدست        
 . قلم را کم داشتکی نیهم        
 .ستی نزی پروياز کجا مطمئن بشم که نقشه :  اش انداخت وگفتی به درماندگینگاه        
 ! ي نکردیکیاز کجا بدونم تو باهاش دست به :  انداخت و گفتشی اش را روهیخم شد و سا        
 تکه کاغذ کی فرو کرد و شی مانتوبی خودش را جمع و جور کرد ، دستش را در جیآرزو کم        

خودم ازش کش !  چکت نیا...  منم کارمو بلدم یول... کتکم زد...دستش بشکنه :  و گفتدی کشرونیب
 ...رونیپرتم کنه ب سگ نهوی عنکهیقبل ا. رفتم 

 ! بهم ؟يدیجا م:  و با ترس گفت دی که آرزو عقب کشردی خواست چکش را بگنیامیبن        
 . نی جا بشنیهم:  و گفتدی کششی به موهای دستنیامیبن        
 .ارزو چک را به دستش داد        
 ي آبرویفتی راه بیبلند نش:  فرو کرد و گفتبشی جي را توی خونمهی تکه کاغذ چروك و ننیامیبن        
 ... ! يمنو ببر
.  بود شی سرجانیماش!  دی به سمت کوچه دوبای را باز گذاشته بود ، تقرلی افتاد درب اتومبادشیو        

 چرخاند ، چراغ چشمک زن نگی پارکي استارت زد و فرمان را به سمت درب کرکره اد،ی کشینفس راحت
 !شدیخاموش م در روشن و يباال
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 ي گز وسوهان و کوله لونی پارك کرد ، نایشگی رفت ، در محل همنیی با سرعت پایبیاز سراش        
 رونیهم از کوله پرت شده بود ب "یکوش" ی عقب پخش شده بودند برداشت ، حتیرهام را که کف صندل

. 
 ! دی کشیآه...  انداخت شی به شکل وشمایبا مکث نگاه        
 ! بمون تا صدات کنمنیبروگمشو تو ماش:  برگشت ، نفسش را فوت کرد و گفتیدوباره به الب        
 شب بخدا قول هیفقط !  بمونم؟يذاری منجایامشب ا! ؟یگیراست م:  گرد شده گفتيبا چشمها        

 ...  نشهدامی پتی تو زندگگهی گورمو گم کنم ددمیم
 ! تا بعدش به حسابت برسمنی بشنیبرو تو ماش.  بازه نیدر ماش: با تشرگفت        
 !؟ی کتکم بزنشی پيتو هم قراره مثل دفعه : آرزو مبهوت نگاهش کرد و گفت        
 ! ؟یچ:  با استفهام نگاهش کرد و گفت نیامیبن        
 ... ! نداشتم برمییجا...  خراب کنم ، االن درموندم توی زندگخوامیبخدا نم-        

 ! منتظرم باشنیبرو تو ماش-        
اسانسور که .  را فشار داد ی پي دگمه نیامیلنگان لنگان ، دوال دوال به سمت اسانسور رفت ، بن        
 . دی کشیقی نفس عمنیامیبن.  شد ادهی نگه داشت ، آرزو پنگیدرپارک
 .  عقب نشستی صندليآرزو رو        
 .  دادهی تکنهیسرش را به آ.  ششم را زد ي طبقه يدگمه         

 .  دادهی تکنهیسرش را به آ.  ششم را زد ي طبقه يدگمه               
چرا !  ؟یکنی می خونه زندگنی تو ايتو چطور:  آشغال به سمتش گرفت و گفتسهی دو کتایب        

 ... ي کردریانقدد
 ! من؟ي به جون خونه يافتاد: با حرص گفت         
 يدی خرلهیتو وس! واقعا همه جا رو گند گرفته بود :  را دست به دست کرد و گفتی تي دسته تایب        

 !؟يدی نکشی رو جاروبرقرشونیز
 !  و گزتو بخور برو رد کارت دخترجوني چاایب:  هلش داد و گفتنیامیبن        
 ! يکردریچرا انقدر د:  داد و گفتهی تکی را کنجی تي با خنده ، دسته تایب        
 ! دی بذارم طول کشنگی تو کوچه بود ، تا ببرمش تو پارکنیماش.  یچیه:  با مکث گفتنیامیبن        
 قلقشو ن،یظرفاتو گذاشتم تو ماش:  اشپزخانه نشست و گفتزی و پشت مختی ري چاوانی دو لتایب        

 !  تو روشن کردمییاما لباس شو...  شهی روشن مي چطورستمیبلد ن
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 !کنمیاستخدامت م! ينه خوشم اومد تر و فرز:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
خنده هاتم تموم ...  ي کردتمیزکاری ، تمي تو خوردییخوبه چا:  گفتنیامی و بندی سرخوش خندتایب        

 ! به سالمت. شد
 . ماتش بردتایب        
 !  بوديه اش که حداقل جد چهردی بخندد اما نخندنیامی کرد تا بنیمکث        
 !  نداردی چقدر شوخدی باری مشیاز چشمها        
 !؟یکنی مرونمی بمونم بنجایاصال من بخوام شب ا:  گفتطنتیبا ش        
 ...  به آژانسزنمی دارم زنگ متایب:  سرش را به عالمت آره تکان داد و گفت نیامیبن        
 ! ی رسونیچرا خودت منو نم:  با اخم گفتتایب        
 ما ي خونه يای که شام بنهیمنظورم ا:  رفع و رجوعش کرد و گفتتای تند نگاهش کرد که بنیامیبن        

دور هم شام ...  ای دنبال اقا جون و مامان و بردمیریاصال م! هان؟...  ی تو الك خودتیی انقدر تنهاهیچ... 
 ! مایمثل قد! ؟ی خانوادگمیباش

 . حرف تلفن را برداشتی بنیامیبن        
 ؟ي دوست داری چای هی هان؟ساالد الوکنمی درست مي تو بخوایهرچ:  و گفتستادی اشی جلوتایب        

 ی به مرتضيخوای مای! هان؟... دورهم ...  رونی بمیریشام م...  ی چه زحمتی اصال الکای! ... کتلت هان؟
 ! میخوری جوجه کباب منای خونه اقاجون امیری مرهیبگم جوجه آماده بگ

 . جواب داديبعد از سه بوق مرد...  منتظر بود نیامیبن        
 ... ! ي براخواستمی منی ماشهی.  هستم 1740اشتراك :  کرد و گفتی سالم کوتاهنیامیبن        
        -... 
 ! هستند؟یخانم ملک:  کرد و گفتی مکثنیامیبن        
        -... 

 .تشکر. کنمیبله خودم حساب م.  دی رو بفرستیلطفا خانم ملک:  گفت و ذکر کرد ی اوهومنیامیبن        
 .و تماس را قطع کرد        
 ! خانم باشههیگفتم راننده اش :  کرد و گفتتای خشک بي افهی به قینگاه        
 !ن؟یامی بننمیچی دارم نقشه می دو ساعته الکیعنی:  گفتی با ناراحتتایب        
 ! ، که رهامم باشهگهی ديباشه هفته -        
 !  رهام از مادرش دل بکنددانستی مدی توانست اعتماد کند ، بعیهرچند به گفته اش نم        
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 !  هم با رهامگهی ديهفته ...  ایحاال امشب تو ب-        
 همه رو گهی ديهفته !  تای بگذرهیبدون رهام بهم خوش نم:  گفتتای حوصله از اصرار بی بنیامیبن        

 ! دلت خواست بکني جا هرکارنیهم! نجایجمع کن ا
 !؟یگیتو رو خدا راست م:  زد و گفتی برقشی چشمهاتایب        
بپوش :  مبل انداخته بود را برداشت و به دستش داد و گفتي دسته ي را که روتای بي مانتونیامیبن        

 !يذاری رو انقدر تنها می مرتضستیخوب ن!  تیزودتر برو دنبال کار و زندگ
 ي حاال شدي تو که مخالف سرسخت بودمیاون موقع که اومد خواستگار:  کرد و گفتي خنده اتایب        

 !هواخواهش
که :  را درشت کرد و گفتشیو چشمها...  خدا بدبخت نشه ين بنده  جووهیاره مخالف بودم که -        

 !شد
 ... رفتمی برات شام بپزم بعد میذاشتیم:  زد و گفتنیامی بني به پهلوی مشتتایب        
 !ن؟یی تا پاامیب. يزی چهی پزمیخودم م-        
 . دندی خانه رسي تا دم در ورودی کدی نفهمتایب        
 ! رونی از خونه ات بیحواسم هست منو انداخت: سرش را به عالمت نه تکان داد و گفت        
 . بلند شدفونی اي زد و همان موقع صداي لبخندنیامیبن        
 .امی باهات منییتا پا:  و گفتدی را پوششی کفشهانیامیبن        
 ی سبز خانم ملکيبای نرفت ، تا سوار تنیامی بن ، اما به گوشدیای تعارف کرد که ني چند بارتایب        

 ! ستادی در اي کوچه رد شود ، جلوچیشود و از پ
 ی صندليآرزو رو.  کج کردنگیپا تند کرد و راهش را سمت پارک.  کرد و وارد ساختمان شدیپوف        

 ! عقب مچاله شده بود
 . دیدر عقب را باز کرد ، آرزو با ترس پر        
 .  باالمی شو برادهیپ:  و گفتستادی صاف انیامیبن        
 ! کنهی درد میلیپام خ: آرزو بغض کرده بود و گفت        
 بهت ای که فتمی مری وضع ببرمت درمانگاه گنیبا ا:  تاسف تکان داد و گفتي از روي سرنیامیبن        

 !کنمی مشی کارهی باال می برایب!  خودم دست روت بلند کردمایزدم 
 دستش را نیامی که بنشدی منی شد ، داشت نقش زمادهی پنی از ماشیآرزو فرمانبردار ، به آرام        

 ! واشی: گرفت و گفت
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 دستش را نیامی که بنشدی منی شد ، داشت نقش زمادهی پنی از ماشیآرزو فرمانبردار ، به آرام        
 ! واشی: گرفت و گفت

 .ش افتادکوله اش از دست        
 . برداشتشی خم شد و برانیامیبن        
 !بدون کفش:  راگرفت و گفتشی جلونیامیدرخانه را که باز کرد،آرزو خواست با کفش برود که بن        
 ...ی مشکل نداشتروزکهی پرروزیتا د:  اش را باز کرد و گفتی بند کتانیآرزو خم شد ، با بدبخت        
 !!! بودی خالیبار قبل که اومدم خال!  پر شده نجایچه عجب ا: محلش نداد ، وارد خانه شد و گفت        
 !کنمی نمفینترس خونتو کث:  نشست و گفتنی زمي گوشه روکیارزو         
 !نی برو رو مبل بشایب:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        
 نمی رو مبل کرمت بشامیب...  هی وخاکیه لباسام خونهم:  چشمش را گرفت و گفتياشک گوشه         

 !به کثافت بکشمش
 که دم دستش بود را برداشت و يزی چنیاول.  کالفه وارد اتاق شد ، درب کمد آنا را باز کرد نیامیبن        

 ! ي به حماقت من بخندیتونیفکر نکن تو دلت م:  آرزو خم شد و گفتيرو به رو
 . هم تنت کننای اریبرو دوش بگ:  صورتش پرت کرد وگفتي تودو تکه لباس را        
 دست فی دستش را دور استخوان ظري مچ دستش را گرفت و پنجه نیامیخواست بلند شود که بن        

 تو یبفهمم کلک! ي دارای ماه رابطه ات با بردشی پنج شي هم از صدقه سرنیهم: آرزو فشار داد و گفت
 ! کنمی مچارتیب...  و روزگار من ی به زندگیقراره گند بزن... ينقشه تو سرت دار... کارته

 .آرزو بغض کرد        
 . نفسش بند امد        
 شوی کل زندگشهی همزیپرو! ؟ي اوردری گياصال چک و چطور: کرد وگفتي اخم کورنیامیبن        

 ! درو کنه؟شوی زار وزندگي ادهیهراز راه نرس..  وسط معرکه ذارهیم
 !از اون گرفتم. دست مسلم بود : آرزو بغضش را قورت داد و گفت        
 !؟يبا چه ترفند-        
 ایچکو فقط به خاطر عز و جز برد!  بمونمنجای شب و ايذاریبگم نم:  را برگرداند و گفتشیارزو رو        

 !کنهی به مسلم نگاه میوگرنه ک...  گرفتمزی پروشیپ
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 ! شده؟داشی اونجاها پیمگه تازگ:  مات گفتنیامیبن        
 !  اونجا پالسهشهیمسلم که هم-        
 !ایبرد:  با خشم گفتنیامیبن        
 ... نه... نه : ارزو با من من گفت        
 ... آرزو:  شده اش گفتدی کلي دندان هاانی از منیامیبن        
اصال ! ي بازومدین...  رهی پس بگزی چک تو رو از پروخواستیم:  انداخت و گفتنییآرزو سرش را پا        

 ! رونی مسلم انداختنش بيبعدم دار ودسته !  هارت و پورت کرد ذرهیفقط ... زی مينرفت پا
 !؟يکتک کار! د؟یکار به دعوا کش:  گفتجی گنیامیبن        
 . گفتيزی لب چری زنیامیآرزو سرش را به عالمت نه تکان داد و بن        
 ... نیامیبن: آرزو ارام صدا زد        
 . حواسش جمع شدنیامیبن        
 کرد،ی خانم رفتار مهی که باهام مثل ایبه مرگ همون برد...  ایبه جون همون برد: با بغض ادامه داد        
به !  روز افتادمنی به امیبخدا از سر بدبخت...  نجای پاشدم اومدم ای من حتدونهی نمچکسیبه خدا ه... قسم 

 ...  سرت آوار بشمخواستمیقران قسم من اصال نم
 !يچه نقشه ا... به جون مادرم قسم من ته خطم :  گفتهی کرد و آرزو با گرشی رهانیامیبن        
 کاسه ات باشه ، می نری زيگفتم که گفته باشم اگر کاسه ا:  دی نگاهش کرد و توپزی تنیامیبن        

 ! نهیحسابت با کرام الکاتب
اونم از ...  شب هیفقط . نه به جان خودم :  گفتشی پا شد و همانطور با کمر دواليآرزو سخت رو        

 !چکتم بهت دادم.  خراب شدم سرتنجای پاشدم ایی جایب
اما به نفع جفتمونه به ... هم تو .  دونمیهم من م. چک بهانه است :  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        

گفتم قد اون .  ستی نیحرف...  ی اکیخواستی شب جا مهیتو !  بو داره هی که قضمیاری خودمون نيرو
به روزگارت که سر  ياما وا!  شب خواب آروم حقت هست هی حداقل ی ارزش داشتای که واسه بردییروزا

 کاری که سگ شم چیدونیم!شهی سگ می وقته که بناون!  به سرت بزنهيخودی بيوگوشت بجنبه و فکرا
 ! حواستو جمع کن!  دلم واسه زنا بسوزهستمی نزیپرو. کنمیم

 یچیه... یچیبخدا ه... چشم:  انداخت و گفتنیامی بنیشمی ي به برق چشمهایآرزو با ترس نگاه        
 !ی نگرانش باشي که بخواستین
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 یچیه... یچیبخدا ه... چشم:  انداخت و گفتنیامی بنیشمی ي به برق چشمهایآرزو با ترس نگاه        
 !ی نگرانش باشي که بخواستین

 ! راهرو در دوميانتها. ریبرو دوش بگ:  و گفتدی عقب کشنیامیبن        
  به وجود آرزو بدهد ، دربیتی اهمنکهیبدون ا.  فرستاد و وارد اشپزخانه شد بشی را درجشیدستها        

 ! درست کندی خانگيتزای رهام پي امشب براخواستیم.  را باز کردخچالی
 !  را امشب جبران کندي هفته دورکی تمام خواستیم        
 .  اوردرونی بتزای پری بسته خمکی        
 ، کاغذ کردی رنده مدی را باتزای پریپن.  اپن گذاشت ي شده را روزی ري قارچ هااتیظرف در دار محتو        

 . سطل زباله انداختيدور سس قرمز را تو
 که دی انها را بشوخواستی برداشت،مخچالی جاتی را از سبد سبزی و گوجه فرنگيفلفل دلمه ا        

 . ارزو افتاديچشمش به کوله 
 را به حال خودشان گذاشت و از اشپزخانه ی خانگيتزای که به سرش زد ، کل بساط پيبا فکر        
 .شدخارج 

 ییرای را با هم وسط پذاتی را باز کرد و تمام محتوپشی ارزوزانو زد ، زفی مقابل کیبا تعلل کوتاه        
 ! گری مشت اشغال دکیرژ لب و چند رقم الك و !  زدی که حدس مییهمان آت اشغالها...  کرد یخال

 .  امدی به نظر با ارزش نميگری دزی تکه کاغذ چکیجز         
 بساط یبا حرص باق! واقعا باردار بود ...  بود یسونوگراف!  اش افتاد يکاغذ را که باز کرد تازه دو زار        

 . مبل انداخت ، سر پا شديکوله را رو.  ختیرا در کوله ر
 سرش ي به فکر توخواستی ، نمدی کوبیاپی رانش چند بار پي را به کناره ی سونوگرافيبرگه         

 .  بدهدیی خود نماي اجازه خواستینم... جوالن بدهد 
 . ها انداختی راحتي جلوي اشهی شزی ميبرگه را رو        
 .  فرو کردشی را در موهاشیپنجه ها.  را باال برد شیدستها        
 !  باز شدییدر خانه با سر و صدا        
سرش را به سمت چپ ، همان ...  گرفتواریتش را به ددس...  بود ستادهی درگاه اشپزخانه ايجلو        

 .  خانه بود، کج کردي که در ورودیسمت
 .  شددایقد و قامت رهام پ        
 ! خوامیمن معذرت م.  کردمیمن امروز کار اشتباه. سالم : با دو خودش را به او رساند و گفت        
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 !؟یآشت: و انگشت کوچکش را باال اورد و گفت         
 ...  نگاهش هم نکردی حتنیامیبن        
 !  او بودشیتمام حواسش پ        
 زدیلبخند م...  بود ستادهی کنار در ای و شال صورتی گلبهي مانتوکی دستش و ي تورکسی پکیبا         

 !  دادی را همه با هم نشان مشیدندان ها! 
 !  داشتی اش همخوانی بلوطي با شالش و موهایرژلب صورت        
 !  کردمیمامان من معذرت خواه: رهام بلند گفت         
 ي بلندي فاصله گرفت و با صدانیامی از بنجانیبا ه!... نهی قرمز کنار شومنیو چشمش افتاد به ماش        
 ! از مال فرهاد هم مدلش باالتره... آخ جون !  مال منه ؟نیا! مال منه؟: گفت 

 .رمانش قرار گرفتوپشت ف        
 !!! مال منه ؟نی انیامیبن: دیباز ناباورانه پرس        
 . را دراورده بودشیآنا کفشها        
 !  امدی سنگها جلو مي روشی پاي ناخن هادی برهنه و الك سفيبا پاها        
تا سر شامه اش  اش ي اوهیجلوتر که آمد عطر خنک و م!  بود زی تيادی زدشی شلوار سفيخط اتو        

 !تا زن سابقش...  بود ستادهی اشی جلوی صورتلی پاستکی انگار شتریب! را سوزاند 
      

 
 اش تا سر شامه اش ي اوهیجلوتر که آمد عطر خنک و م!  بود زی تيادی زدشی شلوار سفيخط اتو        

 !تا زن سابقش...  بود ستادهی اشی جلوی صورتلی پاستکی انگار شتریب! را سوزاند 
 ي نان باگت توسهی ککی بغلش و ي تودهی سلفون کشرکسی پکیو ... با همان لبخند دندان نما         

 زی ري با گل های شلوارش و شال صورتي برنده ي اش با آن خط اتوی اندامي با مانتوگرشیدست د
 ! اش توازن نداشتدهی سشوار کشي و موهادیسف

 ...  روشن تر شده بودشیموها        
 !حداقل االن از ظهر روشن تر بود        
 ... ختی صورتش ري توشی خم کرد ، موهایسرش را کم        
 مغزش را به ي توي و درشتهازی همان جا شل شود و رکردی اش داشت وادارش مي اوهی ميبو        
 !اوردیزبان ب
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 !  روشن کن برامنوی اای بنیامیبن: رهام غر زد         
 !  روشهچیسوئ... دمینه فهم:  حل شده باشد گفتشیو انگار معما        
 ! شدی دوش حمام مي صدادنی قرمز مانع شننی ماشي حرکت چرخ هايفقط صدا        
 . سالم:  و گفت ستادیآنا مقابلش ا        
 . جوابش هم ندادی حتنیامیبن        
 رد شوند و به مردمک شی از مژه هاخواستندی با لجاجت مشیموها. ت  انداخنییآنا سرش را پا        
 !  اش برسنديقهوه ا
 ! ؟یستیتو که مخالف ن! میگفتم بخاطر رهام شام و باهم باش:  لب گفتریز        
 گذاشت و زی مي باگت را رويبسته .  خشک شده بود ، انا دورش زد و وارد اشپزخانه شد نیامیبن        

 !يری بگیخواستی رهام مي برای چه جشنيوا: گفت
قبل از !  برم؟يخوایم.  که من اومدم یاگر ناراحت! خوب شد اوردمش نه؟:  کرد و گفتيخنده ا        

 !  دوباره کارمون به جنجال بکشهنکهیا
 ... کردیفقط نگاهش م        
خوب ! مبارکه . قشنگن یلیخمبال :  وگفت دی کشیقی استفاده کرد ،نفس عمنیامیاز سکوت بن        

 ... ! يدی رو خرنای ايکرد
 !؟يدی هم خرونیزیتلو:  برداشت و گفتزی اسمارتیمشت        
 يخوای میعنی! ؟يکردی درست متزای پیداشت:  دستش گرفته بود و گفتي را توزی اسمارتيکاسه         

 ! یبدون نخود فرنگ....  درست کردم ي که دوست داريهمونطور!!! ؟ي منو نخوري هیالو
بنظرم قرمز هاش خوشمزه ...  ی قرمزشو جدا کنيزهای اسمارتشهیم: کاسه را باالتراورد و گفت         

 ! ترن
 !یخوش به حال رهام که تو انقدر به فکرش:  برداشت وگفتگری ديچند تا        
 کنم سی رو راست و رتزاهایو جدا کن تا منم پزود باش قرمزهاش: کاسه را به سمتش گرفت و گفت        

 ؟!ي دارومینیورق الم! 
 ! خرد کنم؟ينطوریهم!  شسته است؟نهایا:  اپن برداشت و گفتي را از رويگوجه و فلفل دلمه ا        
 رونی بیچاقو را از جا ظرف...  اپن گذاشت ي خرد کن را رويتخته ...  را باز کرد نتیدرب کاب        

 ! تو حمامه؟یکس:  دی حمام بود ، آنا کنجکاو پرسشی که انتهایی از راهرويکه با صدا دهیکش
 .  بست و باز کردي اهی را ثانشی چشمهانیامیبن        
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 ...  تخته گذاشتيانا چاقو را رو        
       

 
 ...  تخته گذاشتيانا چاقو را رو        
 .  امدرونی از اشپزخانه بی معطلیب        
 ... کنمی مي سوارنی ماشي چطورنیبب:  مادرش را گرفت و گفتي جلویرهام با سرخوش        
 .  زد و دور زدیبوق        
 . بودستادهیآنا وسط هال ا        
 ! تو حمامه؟یکس:  کرد وگفتی اش به ستون کنار اشپزخانه بود نگاههی که تکنیامیبه سمت بن        
 .  نزدیحرف نیامیبن        
 ی سستي مبل تک نفره با قدم هاي روی رنگی آبي کوله دنیبا د.  به دور وبر انداختیآنا نگاه        

 !ه؟ی کوله مال کنیا: جلو رفت وگفت
 ! دی خندی نمگرید        
 !  زود گره خوردندیلی اش خي نسکافه ايابروها! اخم کرده بود         
 . افتادي اشهی شزی مي رويچشمش به برگه         
 !  باز و بسته شدي دردی راهرو انگار شنيانتها        
 .  نفسش را ارام فوت کردنیامیبن        
 !ن؟یامی تو حمامه بنیک:  زد و گفتيآنا پوزخند        
 ... هی چنیا: برگه را برداشت و گفت        
همانطور هاج و واج ... ماتش برده بود !  امد ی داشت از حدقه در میعنی!  درشت شد شیچشمها        

 ! کردی نگاه مدی و سفاهی سيبه آن برگه 
 کرد یخودش هم جمع نم... قد نه ماه از آن برگه ها در البوم جمع کرده بود ...  سواد که نبود یب        

 ! شدی برگه ها شروع منیآلبوم رهام با ا...  تمامشان را جمع کرده بود نیامیبن
 ... نی تا اخرنیاز اول        

بعد هم دو ...  بود ی سالگکی مال يالبوم بعد...  شد ی البوم تمام مکی یمارستانی دستبند بکیبا         
 !  از ده تا البوم پر کرده بودشتریرهام ب... یسالگ

 !ه؟ی کی سونوگرافنی انیامیبن:  گفتیجیبا همان حالت گ        
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 با من و پسرت ي شام بخورياومد:  سد راهش شد و گفتنیامیخواست به سمت راهرو برود که بن        
 !دمی محیبعدا توض! خرابش نکن 

 ... با اضطرابیکم...  با ترسیکم...  نشسته بود نی ماشيتو.  کردی نمیرهام رانندگ        
 ! بود تر شده کی مادر و پدرش از حد مجاز نزديفاصله         
 ...  صورت مادرش هم اخطار بوديقرمز        
 ... حالت پدرش هم اخطار بود        
 !م؟ی بخورهی الومیخواینم:  شد و گفتادهیارام پ        
 ... آنا بغض کرده بود        
 که خودش يری مچ دستش را گرفت، دستش خورد به زنجنیامی را دور بزند که بننیامیخواست بن        

 بست، چشم در یآنا ان را دست راستش م...  ماه و ستاره زی نازك با دو اودی سفریزنج.  بوددهی آنا خريبرا
 ... من حاضرم ي رهام بسازي شب خوب براهی ياومد... خرابش نکن آنا : چشمش انداخت و گفت

 ! ؟يشهرباز میرهام بر: ملتهب انا زل زده بود گفت يو همانطور که به چشمها        
 ...میتو رو خدا بر...  میبر... اخ جون:  و گفتدی کشغی ججانیرهام با ه        
 ... یمامان... میتورو خدا بر... مامانمیبر:  و گفتستادی شد و کنار مادرش اادهی پشنیاز ماش        
 ... آنا ساکت بود        
 نی پارك، هممیبریبساط م...  میمثل قد: و گفت آنا فرو رفت ي زد و در چشمهاي لبخندنیامیبن        

 . بدون سرخر،ییسه تا...  اتو هیالو
 .  نگفتيزیآنا چ        
 !  بره سوارت نکنمی مجی که سرت و گییزهای چدمیقول م:  لب زد نیامیبن        
 ...  برداشتنیامیآنا نگاهش را از نگاه سبز و قرمز بن        
 ... دی کشرونی بنیامیدستش را از دست بن        
 ! ستی به من مربوط ننیا:  و مچاله اش کرد و گفتدی کاغذ را از دستش کشنیامیبن        

 
 

 ! ستی به من مربوط ننیا:  و مچاله اش کرد و گفتدی کاغذ را از دستش کشنیامیبن        
 .. ..فاصله گرفت... آنا مجاب نشده بود         
 ! ستیبه جان رهام به من مربوط ن:  به زور گفتنیامیبن        
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 که مثل مار ته حلقش چنبره زده يتوده ا! زار بزند ... ناله کند ...  کندهی گرفتدیخواست همان جا ب        
 ! شدیاما نم... بود را همان جا عق بزند 

 کی حمام را خاك کند و برود ي و صدای سونوگرافي ، کوله زنانه وبرگه خواستی دلش میلیخ        
 ... شدیاما نم...  چدیچرخ و فلک سوار شود و دلش از ارتفاع بهم بپ

 !  نداردی ربطخوردی قسم منیامیبن        
 ...  خوردی که قسم نمنیامیبن        
 ! آن هم به جان رهام        
 ... !  بود قسم بخورددهینشن        
 ...  اتاق رهام بودشی که انتهایی را چرخاند سمت راهروشی ها رونی ايبا همه         
 !  در مانده به اتاق رهام ، حمام بودکی        
 .  شده بود را با حرص کنار زدختهی راهرو اوي که به ورودییتمام رشته ها        
 .... تایآناه:  صدا زد نیامیبن        
 ... ستادیا        
 ... تایآناه:  نگفته بود نیامیبود بن وقت یلیخ        
 ...! تایآناه:  کس نگفته بود چیه        
 ...  فرمان دهد درب حمام را باز کندخواستی ور مغزش مکی.  بودستادهی درب حمام ايجلو        
دستش رفت ...  کردی میکوبی پانیامی کامل خطاب شدن از دهان بنی ور مغزش داشت با خوشکی        

 ... حمامي رهیبه دستگ
 ! خال کامل...  کرده بود رهی و هوا گنی زمنیانگار ب... معلق بود         
 ...  امدی حمام نمي هی آب و تهويصدا        
 ... تایآناه:  ارام باز گفتنیامیبن        
 ي بود و مضطرب به چهره نیامی بند کمربند بنزانیرهام او... نگاهش را از درب حمام برداشت         

 ... !  کنسل شودهی و الوي شهربازي برنامه دیترسی مدیشا. کردیمادرش نگاه م
 .گناه داشت        
 !  پف داشتشی هاهی از اتفاق عصر و گرشیهنوز چشمها        
 !  خودش هم پف داشتيچشمها        
 !  به حال صد بار به تفحص حمام پرداخته بود بود تاستادهیاگر رهام انطور مظلوم انجا نا        
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 !  سبزي چشمهاي بود منهانیامی کوچک و تخس بنينسخه         
 !  توانست خودش را منصرف کندینم...  را چرخاند شیرو        
 ! درب حمام را باز کرد        
 !  بودسیفقط کفش خ...  نبود یکس        
 دی جدي کاناپه ي زنانه روي کوله کیفقط !  نبود نیامی تازه دوش گرفته بود که بنیفقط کس        
 ...  به چشمش خورده بودی سونوگرافي برگه کیفقط ...  سابقش بوديخانه 

 ! بودسی خنیامی بنيکاش موها! تازه دوش گرفته بود یفقط کس        
 ...! درب را بست        
  ،دیدستش را سخت عقب کش        
 !؟ي شهربازمی بريایمامان نم:  دی اتاق رهام بود که رهام پرسيچشمش به در بسته         
 از سر اجبار ي کند ، لبخندنیامی به بنیبدون آنکه نگاه...  نیامیسرش را چرخاند سمت رهام و بن        

 ! ي شهربازمیبر: به رهام زد و گفت 
 ...و فاصله گرفت        
 ! دی خندی نمگریاما د        
 ... دی پری منییرهام مثل فنر باال و پا        
 را برداشت هی الوي محتورکسیپ...  کردی را برداشت ، آنا هنوز به در حمام نگاه مچشی سوئنیامیبن        
 ...  نان هم برداشتي، بسته 
 را شی هایرهام چسب کتان.  در را قفل کرد نیامی ، بندی راپوششیآنا نگاهش نکرد ، ارام کالج ها        

 ... بست
 !؟ي اوردنیماش: دی پرسنیامیبن        
 ...  اسانسور را زد ، در را نگه داشت تا آنا وارد شودي دگمه نیامیبن. آنا جوابش را نداد         
 !  زنانه بود که مال خودش نبودی جفت کتانکی شیحواس آنا پ        

     
 ی اب جوش و تي محتوي کاغذوانی برداشت و دو لی فروشي چاي دکه شخوانی مقوا از پکی        

 .  گذاشتشیبگ را رو
 برده بود ورجه شی برانیامی که بنی را بغل کرده بود ، حواسش به رهام بود که با توپشیآنا زانوها        

 !  کردیوورجه م
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 ! ارمی باشه فالسک بادمی بعد يدفعه : کنار آنا نشست و گفت        
 ! هم وجود داره ؟ي بعديمگه دفعه : آنا نگاهش کرد و با طعنه گفت        
 !  کردی منشیی باال و پاوانی بگ را گرفته بود و در لی محل نداد ، نخ تنیامیبن        
 !  دنبالشدی دویدوباره م...  کردیدوباره پرتش م...  دنبالشدی دوی مکردیرهام توپ را پرت م        
 !  کرد و چهارزانو شدیآنا پوف        
 !؟ی حرف بزنيخواینم:  دی بار چندم پرسي را مقابلش گذاشت و آنا براي چاوانی لکی نیامیبن        
 !  بگمیچ:  گفت ي عطر چادنیی بونی را مقابل صورتش نگه داشت و حوانی لنیامیبن        
 ! بگو تو حمام خونه ات چه خبر بود-        
 !گرفتی داشت دوش میکی:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
اسمش ... !  اومده بود یاز ک! چه کاره بود ؟!  بود ی کیول...  دونمی خودم منویا: انا با حرص گفت         

 !  بودیچ
 ... رهام دور نشو:  بلند گفتنیامیبن        

 !م؟ی قطار سوار شمی برياینم:  و گفتدیرهام به سمتش دو        
 ... میری خلوت شد مکمی... صفش شلوغه :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ...  و باز به سمت توپش رفتدی را بوسنیامی بنيرهام گونه         
 یگفت...  بعد می شامو بخوریگفت... !  ي بدحی بهم توضيخوای که تو نمدمیمن فهم: آنا کالفه گفت        

بگو ...  بعد می بخوري چایگفت...  رو ببرم بعد ی شانسنی بذار ایگفت...  سوار بشه بعد لهیرهام چند تا وس
 !  نزدمکیج... صبر کن . اعتماد کن یگفت!  نیامی بنگهید

 ! بخاطر رهام بود:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 !  بود تو خونه اتیاون ک!  به خاطر تو بود خفه خون گرفتم؟يپس فکر کرد: آنا با تشر گفت        
 را عقب برد و شی گذاشت ، کف دستهایی مقواي صفحه ي خورده اش را رومی ني چانیامیبن        

 .  را دراز کردشیپاها
 بود نه ماه دای پي گرفته بود که نه ابرانقدر غبار همه جا را...  بود اهی به آسمان سشیچشمها        

 ! يوستاره ا
 ی کوچکدی سفی اش را باز کرد ، قوطی پشتپی را برداشت ، زفشی ، کدی به صورتش کشیآنا دست        

 . اوردرونیرا ب
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با .  بلند شد ، دوباره به دکه رفتنیامی را که باز کرد ، بنی کرد ، درب قوطشی با اخم تماشانیامیبن        
 . برگشتی آب کوچکيبطر

 ! دی را گرفت و دو قرص را بلعيآنا چپ چپ نگاهش کرد ، بطر        
 ! يباز که شروع کرد:  گفتنیامی وبندی اش کشیشانیکف دستش را به پ        
بگو ... معشوقمه ... وستمه د...  غمهی کلمه بگو صکی. نیامیبگو بن:  توجه به حرفش گفتیآنا ب        

 ! یکنی موونمی ديدار! راحتم کن 
 از سر شب نویا!  ، نه دوستمه نه معشوقه غمهینه ص:  آنا نشست و گفتي چهارزانو رو به رونیامیبن        

 !ده بار گفتم
 !کرد؟ی می تو چه غلطيپس تو حمام خونه :  گفتيآنا کفر        
 !شستیدشو مخو:  مسخره گفتنیامیبن        
 ! یکنی خفم مي دارنیامیبن:  را به سمتش پرت کرد و گفتيآنا بطر        
...  سراغشيری نمیگفتی که تو مهیهمون! همونه نه؟!  ؟زدی که زنگ مهی هموننیا:  گفت یو با مکث        

 ! حاال حامله است...  ارهیحاال از حمام خونه ات سر درم! 
 ! ستیگفتم از من ن-        
چرا انقدر زود !  شده ؟داشیچند سالشه؟ از کجا پ!  ؟هیاسمش چ... هیبگو ک:  کرد و گفتیآنا پوف        

 ...  منو گرفتهيجا
 ... دی بلند خندي با صدانیامیبن        
 ! دی چکنییآنا قطره اشکش پا        
 ! ایخدا...  ایخدا:  ، سرش را تکان داد و گفتدی خندی همانطور که منیامیبن        
 ... ندیای ننیی اشکها پایانا باال را نگاه کرد تا باق        
 !  بگم بهت آنایچ:  نگاهش کرد وگفتمی مستقنیامیبن        
 !  تو سرم الل شهي صدانی بگو ايزی چهیفقط ... دروغ بگو ... اصال نه ...  قتویحق-        
 . نفسش را پوف کردنیامیبن        
اگر بگم !!!  ؟یکنی بهم پناه اورده ، باور مشی برگه ازماهی با ای سابق بردياگر بگم معشوقه -        

 اگر به تو هم زنگ بزنه و ی که حتي گندهی!!!  ؟یکنی گند بزرگ باال اورده باور مهی ای که بردنهیحدسم ا
 !!! نشه جمعش کردیتو بهم نگ

 ... !!! نیامیآن هم به بن!  بند را آب داده باشد ایت بردانتظار نداش... آنا ماتش برد         
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 !یدونیتو از کجا م: به زور گفت        
 ... خودش گفت-        
خواستم بهت :  چشمش کنار زد و گفتي که عادتش بود از جلوي اش را با تکان دلبرانه ايآنا چتر        

 ! اجازه نداد... بگم 
 . نزدی حرفنیامیبن        
 تو سرمو ساکت ي صداي شاخ دارنیاما دروغ به ا:آنا کالفه از سکوتش نگاهش کرد و گفت        

 ... نیامی بنکنهینم
 : سبزش را درشت کرد وگفتيچشمها        
 تو سرت و خفه ي صدارهی خودمه و بعد از رابطه با من رفت دوش بگياگر بگم طرف معشوقه -        

 !کنه؟یم
 ! تی معلومه نه جدتینه شوخ:  گفت یآنا حرص        
 خانواده نی از ایکیبنظرت کدوم :  دور و اطرافش انداخت و گفتي به خانواده های نگاهنیامیبن        

 ...  که دورمون نشستند ، طالق گرفتندییها
 !نن شوهرشوي زنا ، دنبال ادم تو حمام خونه نی از ایکیکدوم :  کالمش با طعنه گفتانیانا م        
 ! ستمی مسئولش من نیکنی باور نمنکهیا.  گفتم قتویحق:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ! که من درخواست طالق ندادميتو چرا باور نکرد: خواست بلند شود که آنا گفت        

       
 ! که من درخواست طالق ندادميتو چرا باور نکرد: خواست بلند شود که آنا گفت        

 ! گردمی برگرد ، برمی االن بگنیاگر هم:  گفتصالی نزد ، آنا با استی حرفنیامیبن        
 !بخاطر رهام؟:  زد و گفتي زهرخندنیامیبن        
 ... شهیبچم داره ذره ذره جلوم آب م... بخاطر رهام... بخاطر خودم... نه بخاطر تو: آنا رك گفت        
. می که طالق گرفتي ، همون محضراریفردا شناسنامه اتو ب:  به ساعتش کرد و گفتی نگاهنیامیبن        

 !میکنیدوباره عقد م
 . و گنگ نگاهش کردجیانا گ        
 .ماتش برد        
 ... ستادیانگار زمان ا        
 !خوبه؟:  اورد و گفتنیی مچ دستش را پانیامیبن        
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 !؟ی گفتيجد....  يجد... ج: آنا مقطع گفت        
 !تو چطور؟. من آره :  را باال داد و گفتشی ابروي تاکی نیامیبن        
 ...  باز پر آب شدشیچشمها...  کرده بودریآنا نفسش گ        
 ... من کم کم بهت ده ساعت فرصت دادم...  االن یتو گفت:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 ...  نگفتيزیآنا چ        

 !؟یکنی چرا مطرحش ميای برنمیزنی که می حرفيتو که از عهده :  با تمسخر گفت نیامیبن        
 ... گهیماه د:  برگرداند و گفتشیانا رو        
 !؟... فتهی بی ماه قراره چه اتفاقکی-        
 ! هی تو بوده کریگی که انقدر پینی افهممیحداقل م:  گفتي بلندمهی نيآنا با صدا        
 ... يدیو اگر نفهم-        
 ... !نیامیبعد ازانتخابات مجلس بن: آنا اب دهانش را قورت داد و گفت        
هشت ... فردا !  پدرت يشد همون خواسته ... نشد آنا :  چانه اش را خارش داد و گفتنیامیبن        

 !  دو برابري هیبا مهر... کنمیدوباره عقدت م. می که طالق گرفتيمحضر. صبح
 ... نگفتيزیآنا چ        
 .سه برابر:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 ... افتادیانا داشت به هق هق م        
 !  هم به نامتنیخونه و ماش:  با حرص گفتنیامیبن        
 !لم؟یوک:  با تمسخر گفتنیامی را چرخاند و بنشیآنا رو        
اون ...  سکه دونهی یبدون حت... بعد از انتخابات ... بعد از انتخابات بابا :  گفتي گرفته ايآنا با صدا        

 .موقع
 ! نه فردا:  با لج گفتنیامیبن        
خرج ... جون کنده ...  نیامی بندهی انتخابات زحمت کشنی ايبابام برا:  را چرخاند و گفتشیآنا رو        

 ! نباشي انهی خدا انقدر کيمحض رضا... صبر کرده... کرده
 !؟...من !  ام آنا؟ي انهیمن ک:  انگشت سبابه اش را به خودش نشانه گرفت و گفتنیامیبن        
 کسانی شو با خاك ی شغلگاهیتو جا... نیامی بنيتو دستش و رو کرد: آنا حق به جانب گفت        

 ... با حرفات... با انتقادت ... تو با اون مقاله ات... يکرد
 !  مردم روشن کردمي براقتویمن حق-        
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 ... !اون پدر من بود... اون پدر بزرگ رهام بود. اون پدر زنت بود: آنا کالفه گفت        
 دو تا موضوع رو از نی ایتونیچرا تو نم...! نیهم!  کارمند دولت بود که به کارش نقد شد هیاون -        
 !ی کنکیهم تفک
 ! ي بودری که خودت سردبيتو مجله ا... از طرف تو...  نیامی نقد تند از طرف دامادش بنهی-        
 نگاهش ی به قول خودش زرد که سال تا سال کسي مجله هیاره اونم تو :  گفتهی با کنانیامیبن        

 یه تو نفهمک... رهیکه طالق تو رو بگ!  باشه؟عی بدنیامیانقدر احساس خطر کرد که دامادش بن!  کنهینم
که پدرت هم !  من ي  از جانب تو درخواست طالقتو بفرسته هفته نامهلتیکه وک...  گرفتهلیبرات وک

!  ؟یمگه تو کبک... بعد طالق تو رو گرفت !  منو بست يآنا پدرت هفته نامه ... زنمو ازم گرفت هم شغلمو
 نقطه ضعفمو تو سرم نیبزرگتر.. .ي همه خار کردشیمنو پ...  آنا يمگه تو ناقص بود! ؟یمگه تو خنگ

 دادگاه رو ي جلسه نیآنا تو تو اول! ندادم؟  من درخواست طالقیگیحاال م...  شما پدرو دختر دیدیکوب
 !  ساعت زودتر از موعد دادگاهمین.... ي نشسته بودیصندل

 گذشت زای چیلیاز خ...  کارنی اي گذاشت براشوی من تمام عمرشو، سرمايبابا: آنا با حرص گفت        
 ...! نیامیبن

 !چون فقط از اونا گذشت!  رنگارنگته؟يمنظورت زن باباها-        
 ... نیامی بنیزنی راجع به پدرم حرف ميدار: آنا کالفه گفت        
و دخترش ...  دخترشیپدر تو گه زد تو زندگ... !  البرزتای پسر منو خراب کرده آناهیپدر تو زندگ-        
آنا تو اگر ...  باور کن من نخواستم گهی شوهر سابقش مي نشسته رو به رواریحمق تمام ع اهیمثل 

 !شد؟ی می چیخواستیم
 ! نیامی بنيکردی مانتی بهم خیتو داشت: آنا براق گفت        
... دمی اون زن و ندچوقتیمن که ه!از کجا معلوم کار پدر تو نبود ؟:  زد وگفتي زهرخندنیامیبن        

 !  همش بهانه بودیدونیخودتم خوب م!  هم صورت نگرفتيمکالمه ا
 ... هی من چریتقص: آنا با بغض گفت         
 !  کردخی تییچا...  یچیه. زمی عزیچیه!  تو؟ریتقص-        
 کردندی مي دوست شده بود و مشترکا با توپش بازي را چرخاند سمت رهام که با پسربچه اشیرو        

! ... 
 االنم نی همیحت!  سکه دونهی یبدون حت... می گردم سر زندگیبعد از انتخابات برم:  گفتمیآنا مال        

 !نیامی بخشم بنی امو مهیمهر
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 يبابات از داشتن داماد!  ؟يایچرا قبلش نم... چرا آنا! چرا بعد انتخابات ؟:  گفتتی با عصباننیامیبن        
 ي زهیکه چهار تاجا!  رانی روزنامه نگار مستند ساز دسته چندم اهیاز !  شرمنده است؟عی بدنیامیبا اسم بن

 ي هی سهمای!  اصل و نسب بودنم ؟یب... بودنم یسرراه!  وجود من شرمنده بود آنا ؟یِاز چ... !  برده یالک
 !من که خدمتمو رفتم!  خار بود تو چشمش ؟می سربازتیمعاف

 ! ...نکنه اختالس کردم خبر ندارم ؟؟؟....  آنا يوا:  گفتياهسته ا ي کردو با صدایمکث        
 ...! یدونی منویخودتم ا. نیامی ندازم بنی پدرم و به خطر نمتیموقع: آنا اهسته گفت        
 ! يبه هر حال تو هم دختر همون پدر!  دونمیخوب م. زمیاره عز-        
 !  من دوست دارمنیامیبن:  شد که آنا گفتزی خمین        
 ممیفردا ساعت هشت تا نه تا:  دست چپش را باال اورد و باز به ساعتش نگاه کرد وگفتنیامیبن        

 تو سرت خفه شن چون از من ي کن صداهادای پی راههیوگرنه آنا خودت ... ! يمحضر هم که بلد... ازاده
 ...! ادی برنمي کاریکی

 !؟یکنی چرا لج منیامیبن: آنا ملتمسانه گفت        
اون موقع که !  ؟ي کجا بودزدنیاون موقع که هزار نفر تو سر من داشتن حرف م...  تو آنا ایمن -        

 خودتو، پسرتو، منو خراب ی و زندگتیموقع!  افتادی پدرت به خطر متیچون موقع...  یالزمت داشتم رفت
 تو انتخابات میفرض کن... لاصال همش قبو. ولقب...  یاک... بابات انتخاب بشه...  بشه آنای که چيکرد

...  و هشت سالمه یاون موقع من س!  آنا ؟یچهار سال نخواد من دامادش باشم چ... پدرت انتخاب شد
چهار سال ! از دست نده شوی تا پدرت صندلمیچهار سال صبر کن...  و چهار سالته یتو س... رهام ده سالشه 

 ... آنا يکردی فکر مکمیش کا... ! ی فکر کنکمیکاش ! آنا 
 ... نیامیبن:  لب گفت ریآنا ز        
 !  صف قطار خلوت شدایب... رهام:  و با حرص صدا زد ستادی محلش نداد و انیامیبن        
 !  رفتي آنا ، دست رهام را گرفت و به سمت قطار بازي توجه به چهره یب        

       
 

 . بوديگری ديآنا حواسش جا!  داد ی دست تکان منیامی بنيرهام برا...  بودند ی چرخشيسوار قو        
 ی که میکالی موزي که دور تا دور قوهای رنگارنگي هالهی داده بود به مهی ارنجش را تکنیامیبن        

 . ساعت از ده گذشته بود!  و تلفن همراه آنا دستش بود فیک!  دندیچرخ
 ...نا به صفحه اش نگاه کرد آلی موبايبا صدا        
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 !شدی تلفن همراهش روشن و خاموش مي صفحه ياحسان فرح بخش رو        
 !  را نکرده بودنکاری اچوقتیه.  نداشت تا پاسخ بدهد یلیتما        
 .محل نداد... تلفن آنا دوباره زنگ خورد        
 .  چسباند و جواب رهام را دادشی لبهاي روی لبخند زورککی دست تکان داد ، شیرهام باز برا        
 که آنا و رهام سوارش بودند نگه داشت ، ی رنگدی سفي کودکانه قطع شد و قوکیباالخره موز        

 .  چند بار زنگ زدیکی:  داد و گفت لشی و تلفن همراه آنا را تحوفیک
 رو شونه امیب:  گفت نیامی به بنی اش انداخت ، رهام با غر از خستگی گوشي به صفحه یآنا نگاه        

 !ات ؟
 نیامی پشت سر بني اهسته ايآنا با قدم ها...  دوشش نشاند ي حرکت رهام را روکی با نیامیبن        

 .  بودی گوشيتمام حواسش به صفحه .  امدیراه م
 يرهام را توتوپ .  را لوله کرديری حصراندازی گذاشت و زنیی محلش نداد ، رهام را پانیامیبن        

 .عروسک را هم برداشت... سبدش انداخت 
 !  دارمشیمن ج:  گفت ی بغلش زد که رهام با کالفگری نان ها را زی و باقهیظرف الو        
 ! برمشیمن م: آنا فورا خودش را رساند وگفت        
 . نی تو ماشذارمی رو منایا:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
احسان فرح بخش آشنا ...  را باز کرد نی درب صندوق عقب ماشنیامیآنا دست رهام را گرفت ، بن        

 ! بوددهیقبال هم شن.  اشیلیهم فام... هم اسمش! بود 
 !  استدهی دادند حتم داشت چهره اش هم دی افکار سردرگمش اجازه منی ای اگر کمیحت        
 .ت تلفن همراهش را دراوردپشت فرمان که قرار گرف        
 . آرزو را گرفتيشماره         
 . جواب دادي خواب الود و گرفته ايبعد از دو سه بوق با صدا        
 !الو ؟-        
 ! نمیامیبن-        
 ! شده؟يزیچ. جانم . سالم:  شد و گفتاریارزو هوش        
 !؟يخواب بود-        
 نی مالفه انداختم رو انیرو زم. رو تختت نبودما.  تو چرت بودمیعنی... آره: آرزو با من من گفت        

 !  بخدادمیکوسن مبل خواب
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 !؟ي خورديزیچ.  يدی کجا خوابستیمهم ن:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        
 تزای باهاشون پیخواستی که مییزهایهمه اون چ:  با خجالت زمزمه کرد یارزو اهسته در گوش        

 ! دیببخش.  املت درست کردم یدرست کن
 . امیمن نم. در و قفل کن . خوبه:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 ! اواره ات کردم نه؟یالک... چرا :ارزو با بغض گفت        
 .  نگفتيزی چنیامیبن        
 نکرده ي کارنی در حقم همچچکسیه. ت تشکر کنم ازي چطوردونمینم:  گفتیارزو با شرمندگ        

 .بود
 .  تماس را قطع کردنیامیبن        
 .  دنده عقب گرفتنیامی عقب وا رفت ، بنی صندليرهام باالفاصله رو. آنا سوار شد         
 لیموبا:  انداخت و گفتزانشی اوي رهام و صورت قرمز و لپ هاي بسته ي به چشمهایآنا نگاه        

 ! ؟ينو جواب دادم
 ...! نه-        
 ! خودم؟شیرهام و ببرم پ:  دی تفاوتش انداخت و آنا پرسی به صورت بیآنا نگاه        
 . اره-        
 !؟یکه تو به جشن و بزمت برس: آنا با تشر گفت        
 . زد و جوابش را ندادي پوزخندنیامیبن        
 !  خودتشی پيبریرهام و م: دی توپیآنا حرص        
 .  سرش را به عالمت باشه تکان دادنیامیبن        
 ! اون زنه ؟شی تو خونه پشی ببريخوایم: آنا براق گفت        
 ي را پرداخت کرد و از محوطه نگی ، پول پارکستادی ای نگهباني دکه ي راهنما زد ، جلونیامیبن        
 . خارج شديشهرباز
 ! که اون زنم هست؟ي تو خونه اي ببريخوای منو ميبچه ...  نیامیباتو ام بن: دیآنا دومرتبه پرس        
 ... ! پس ببرش-        
رهام و با . باشه به جهنم!  نیامی بنی دلت خواست بکنی سرخر هر غلطیکه ب: انا با تاسف گفت        
 !  دلت خواست بکنيتو هم هر کار.  برم یخودم م
 ...ابانی برگرداند سمت خ را با قهرشیرو        
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  ، پارك کرددی نزدند ، مقابل درب سفی حرفچکدامشانی آنا هي به خانه دنیتا رس        
 !  بودميجد:  را دور مچ دست آنا قفل کرد و گفتشی پنجه هانیامی شود که بنادهیآنا خواست پ        
 !؟یدر مورد چ:  دیآنا کنجکاو پرس        
 ! یدر مورد همه چ:  بدون انکه نگاهش کند گفتنیامیبن        
 ! بهم فرصت بده: آنا اب دهانش را قورت داد و گفت        
 .  شل شدشیپنجه ها        
 ! فقط تا فردا:  لب گفتری زنیامیبن        
 ! هم من...  یدونیهم تو م.  نیامی بنیکنی تکرارش مهی نشدنیدونیچون م: و گفتدی کشیآنا اه        
 جلسه نی ، تو هم تو اولی فردا عقدم کنیخواستیاگر واقعا م:  دستش را رها کرد و آنا گفتنیامیبن        

 ... تو هم...  ي دادیتو هم طالقم نم... يکردی دادگاه شرکت نمي
 زن شب قبل از عقد تو خونه ات دوش هی...  یاگر دوستم داشت: ... نفسش را فوت کرد و گفت        

 !نیامی بنگرفتینم
 ی خداحافظی را بغل کرد و بدهی شد ، خودش رهام خوابادهی که آنا پدی بگويزی خواست چنیامیبن        

 . بدون بستن درب سمت شاگرد ، وارد خانه شدی،حت
 !  شدنددی سفشی که سر استخوان هايانقدر...  دادی مشتش فشار مي توی فرمان را دو دستنیامیبن        
 ... استارت زد        
 یمی قدي بامداد بود که مقابل خانه کی کی کردن ،نزدنیی هارا باال و پاابانیبعد از چند دور خ        

 .پارك کرد
 سقف ي رفت ، رونی کاپوت ماشيچراغ ها خاموش بودند ، ارام رو.  شدادهیقفل فرمان را زد و پ        

 .  رفتواری دي رونی سقف ماشي از روی ، به ارامخوردی کنار حوض به چشم ماطی در حي اهی ، ساستادیا
 .  شده بودی خاکشی ، کف دستهادی پرنیی پایفی خفي سست بود ، با سر و صداشی پاریاجر ز        
 ... اونجاستیک:  حوض بلند شد و گفتي از لبه ایبرد        
 ... منم!  دزد هی:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 چه کار نجایا! ؟ییتو:  تکاند گفتی که خودش را منیامی بندنی با ترس جلوتر امد وبا دایبرد        

 ! وقت شب؟نی ایکنیم
 !؟يزدی حرف میبا ک:  به صورت مضطربش انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 .  اخم کردایبرد        
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 . امدیتلفنش بنظر روشن م        
 . و دم گوشش گذاشتدی را از دستش قاپی حرکت ،گوشکیبا         
 ! یکنی میچه غلط:  مات گفتایبرد        
 . گذاشتینی بي روسی انگشت سبابه اش را به عالمت هنیامیبن        
 ی ارزو نبود ، نفس راحتنکهی ، اما از ازدی امد که تند تند اما اهسته حرف می دختر مکی يصدا        

 وقت شب نیاصال تو ا! زده به سرت؟. چته تو : دی باز پرسایش انداخت و برد بغلي را تویگوش...  دیکش
 !؟یکنی چه کار منجایا

 .اومدم بخوابم-        
 را دراورد ، خودش را به اتاقش شی خودش را به در خانه رساند ،کفش هایو با شب خوش کوتاه        
 . رساند

هنوز هم ...  سرش قالب کرد ری را زشیلو شد ،دستها تخت وي فکر کند رويزی به چنکهیبدون ا        
 ! آشناستشیاسم احسان فرح بخش چرا انقدر برا:  امدی نادشی

        
 : فصل هفتم        

 
...  انداخت ي از گرما ان را کناری بود ، با کالفگشی پتو روکی را باز کرد ، شی زد و چشمهایغلت        

 ! اوردی بادی را به تی تا موقعدی طول کشی شد ، کمزی خمین
 ...  نگاه کردواری دي رويبه ساعت خواب رفته         
 ... شده بودرشید        
 !  بودی وسط اتاق پهن مدی سر وقت برسد ، افتاب قاعدتا نباخواستیحداقل اگر م        
 ی حاجنجاستی ای کنیبب:  گل از گلش شکفت و گفتدنشی ، افاق با ددی پرنیی از تخت پاعیسر        

... 
 ...يراه گم کرد.  ورانیاز ا: حاج اقا با خنده گفت         
 ... !  عجله دارمکمیشرمنده من :  باهول گفت نیامیبن        
...  کردی رفت و لباسش را عوض می ، به خانه مگرفتی دوش مدیو با دو پله ها را باال رفت ، با        

 ! کردیاصالح م
 !  بودقهی دقیساعت هشت و س        
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 صورتش ي را روشی رریخم!!!  دوش آب فکر کرد نکند آنا به محضر رفته باشد؟ری لحظه زکی        
 ! ستندی خامه ننهای مطمئن شود اخواستیاالن رهام اگر بود حتما م!  دیمال

 با آن نان خواستیه بود و رهام م درست کردي بار نان خامه انی اولي افتاد که آنا براي روزادی        
 ! بود صورتش را بتراشددهی که به صورتش مالیی هايخامه ا
 ! محضر معطل شده باشد چه؟ياگر آنا االن جلو        
 امد ، رونی که بینی که افاق پشت در گذاشته بود را تنش کرد و حيصورتش را شست ،حوله ا        

 ! د ظاهر ششی جلوی با خواب الودگایبرد
 ! تو؟یکنیچقدر سر وصدا م: با غرولند گفت        
 درس هی االن کار دارم وگرنه فیح:  درهم و برهمش انداخت و گفتي افهی به قی اخمنیامیبن        

 !دادمی بهت میدرست و حساب
 !چرا ؟:  را گرد کرد وگفتشی چشمهاایبرد        
 توی همه زار وزندگایبرد! ؟یکنی می چه غلطيتو معلومه دار:  گفت ای کالفه از دست بردنیامیبن        

 !  تا اخر عمرشون بهت اعتماد نکننکنمی مي کارهی!  کنمیبدبختت م.  کف دست بابا ذارمیم
 ... نکردمي کارگهیمن د!  شده ؟یاخه چ:  متعجب گفتایبرد        
 یرفت! ه؟ی چهیقض:  دنبالش داخل اتاق امد و گفتای شد و بردای محلش نداد ، وارد اتاق بردنیامیبن        
 !؟ی حرف بزنارویبا اون 
 .ستی ننای اهیقض... ! هنوز نه -        
 ي سر و کله ات تو دار ودسته یکنی مخودیتو ب:  ، گفتای بردي کنکاش در کمد لباس هانیح        

 ! ي پاتو اونجا بذاريمگه نگفتم حق ندار... مگه نگفتم اونجا غدقنه. شهی مدای پزیپرو
 ! رمی چکتو بگخواستمیم:  و گفتدی کشیقی نفس عمایبرد        
 تموم نشده غلط هیتو که رابطه ات با قبل:  را برداشت و گفتیشمی کتان راهنی پکی نیامیبن        

 !؟يذاری رو تا دو صبح سرکار مگهی دیکی یکنیم
 ! یگی می چفهممیمن نم:  مات گفتایبرد        
 !  به اون راهيخودتو زد...  یفهمیتو نم-        
 . ادم حرف بزننیع:  با حرص گفتایبرد        
 ! آرزو:  کلمه گفتکی نیامیبن        
 !  اجازه تنش کردی کرد و بدای شلوار همرنگش پکیو         
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 !  از اتاق خارج شدای باز بردمهی توجه به دهان نیو ب        
    
 
 

 وقت فیح...  عجله داشت فیح!  گذاشت ی صحه مشی تمام حدس هاي روای تعجب بردنیهم        
 ! کار داشتفیح... نداشت
 . ختمی ري مادر برات چاایب:  انداخت و با حض گفتشی به قد و باالیافاق نگاه        
 امی ظهر مدی قرار دارم ، اجازه بدیی برم جادیبا: فاق گرفت و گفت سر اي رويچشمش را از روسر        

 !خدمتتون
 نیامی به بنی سنگک برداشت و از همان اشپزخانه نگاه تلخيحاج اقا دست از برش زدن ها        

 !ره؟یگی خودش اجازه مي اومدن به خونه يادم مگه واسه : انداخت وگفت
 ! برات بپزم مادر ؟یقربونت برم نهار چ:  گفتجانیافاق با ه        
 ... دیخوری خودتون میهرچ-        
! نمش؟ی ببياریقربونت برم رهام و نم:  را گرفت و گفتشی که افاق بازورفتیداشت به سمت در م        

 !  از اصفهان برگشتهروزی دتایب
 !؟! ؟ی گذاشتی کشیرهام و پ:  دیحاج اقا بلند پرس        

 ... عجله دارمکمیمن .  آناست شیپ:  دو نفر گفتنی اي کردنهاچی خسته از سوال پنیامیبن        
 !؟يدی خوابي شام خورده بودشبید:  گفتیافاق با دلواپس        
 ! دیی فرمای می مرخصيحاال اجازه . بله خاتون:  کرد و گفتي خنده انیامیبن        
 ... نونش تازه است ها: حاج اقا بلند با خنده گفت        
 امد ، قبل از هر بحث و ی منیی که داشت مثل برج زهرمار از پله ها پاای بردي توجه به اخم هایب        

 !رونی از خانه پرت کرد ببای کرد و خودش را تقري تشکري اهیجنجال و کنا
 ي بود برایتا ان سر شهر راه!  بود قهی، ساعت نه و پانزده دق رساند نیبا دو خودش را به ماش        
 ... خودش
 .خوردیتلفن همراهش زنگ م        
آنا اگر !  شد ی رد می محضر لعنتي تا از جلودی چرخی دور تهران مدیبا...  بود ، قطع کرد یرعلیام        

 !!!  دادی مامی پکی رفت یم
 .  خودش را رساندیر داد و از پس کوچه و فرع پدال گاز فشاي را روشیپا        
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 بود ، یاسانسور در الب...  مطمئن شود ، وارد ساختمان شدلشی از قفل بودن درب اتومبنکهیبدون ا        
 . ششم را زديوارد شد ، طبقه 

 . چرخاندی دستش مي را تودیکل        
 . را در قفل واحد فرو کرددیهنوز درب اسانسور کامل باز نشده بود که کل        
 .  بوددهیارزو وسط هال خواب        
 رنگش ی مشکی چرمفی توجه به او ، به اتاق خواب رفت ، لب تاپ و بساطش را باهم در کیب        

 . انداختفی کیی جلوبی جيفلش را تو.  ختیر
 . دی کشرونیکاور کت و شلوارش را ب        
 ! ي و کت و شلوار دودی مشکينقطه ها با طرح دی سفراهنیپ        
...  سوخت یپوستش م!  کرد ی شده اش خالوی صورت تازه شيادکلنش رو...  را شانه زد شیموها        

 . ندادیتیاهم
 !  نهایدودل بود کراوات بزند         
ارزو با تعجب !  را هم باز گذاشتشی گلوری زي دگمه نی ، اولدی ارزیمنصرف شد، به دردسرش نم        

 ! باز نکنی کسچیدرم رو ه.  بخوابریبگ:  به او انداخت و گفتی نگاهنیامیوسط هال نشسته بود ، بن
 . و از خانه خارج شد        
 !  چرم واکس خورده اش را دراورد و وارد اسانسور شدي کنار در کفش هایاز کمد جاکفش        
 !  وقت داشت تا برسدقهی و پنج دقستیفقط ب!  بود قهی و پنج دقیساعت نه و س        
 یرعلیام!  شود ی ممهی سرعت حتما جرنیمطمئن بابت ا!  کرد ی حرکت ميبا سرعت سرسام اور        
 .محلش نداد.  زدیزنگ م
...  گفتیآنا اگر رفته بود محضر م!  را چک کرد شی هاامی پافتی صندوق دری رانندگنیفقط ح        

 ! پس نرفته بود
 !  بودقهیساعت نه و پنجاه و پنج دق        
 !  بودی خلوتابانیخ.  پارك کرد ي درخت بلندي هی ساریز        
 عصریاما نه ول....  بود هی ساابانی بودند و خدهی دو طرفش درخت ها بهم رسشی و تجرعصریمثل ول        

 !شیبود نه تجر
 ! خنک تر از مرکز شهریحت...  بود ی دنجيجا        
 !  تریآسمانش هم آب        
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 !  ترزی هم تمشیهوا        
 !  تهران نبودهیشب!  کرد یپوف...  کنار و پشت انداخت ي به ساختمان هاینگاه        
 از یمبه ارا.  دی کشراهشی به پیدست...  خودش بود لی ، اتومبابانی خنی انی ماشنی ارزش تریب        

 .  رد شدابانیخ
 مقابل مجتمع باال ي که از پله هاینی چشمش برداشت ، حي از روی دستکی اش را ي دودنکیع        

اگر با ...  بهتر باشدتوانستیم! بدك نبود .  ساختمان خودش را برانداز کرد ي ورودي شهی امد ، در شیم
 !  قطعا بهتر هم بودشدی همه عجله حاضر نمنیا

 . حاصل کردنانی اطمفشی کبی در جياز فلش ممور        
 !امرتون؟.  دییبفرما:  دی پرسمی تعظنی حینگهبان.  باز شد شی بود ، درب برایمجتمع بزرگ        
 .  داشتمي قرار کارهی-        
 !اسمتون؟:  گفتی کوتاهینگهبان با عذرخواه        
 ! هستمعیبد-        
 !  کردتشی تکان داد و به سمت اسانسور هداي سرییبا خوش رو        
 ي مجتمع هانیحداقلش ظاهرش به ا.  انداخت ی به خودش نگاهنهیوارد اسانسور شد ، دوباره در آ        

 . حالت پرواز گذاشتيتلفن همراهش را رو.  دی کشیقینفس عم!  امد ی میاشراف
  

 . درب اسانسور باز شد        
 . توجه به آنها جلو رفتیب.  بودند ستادهی در ايامت جلودو مرد بلند ق        
 .  مقابلش بودشگری نماي تمام حواسش به صفحه زی پشت میدختر جوان        
 . توجهش را به خودش جلب کرديبا تک سرفه ا        
 !د؟ییبفرما:  زد وگفتيدختر لبخند        
 !  هستمعیبد-        
 ! ؟دی داشتیقرار قبل:  گفتیبا مکث کوتاه        
 ... بله-        
 . چند لحظهدییبفرما:  اشاره کرد نیامی پشت سر بنيبا دست به مبل ها        
. بله !  اوردنفی تشرعیجناب بد:  گفتکردی نگاه منیامی به بنمی که مستقینیتلفن را برداشت ح        
 .چشم
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 !  بگردنتوندیشته باشه با ندایاگر اشکال:  زد و و گفت يلبخند        
 یکی باز کرد ، ی را کمشیناچارا پاها.  ستادندی مقابلش ای تکان داد و دو مرد به ارامي سرنیامیبن        

 . اش کردی بازرسی مغناطسی با اسکنر دستيگری کرد و دی لمسش میدست
 !ه؟ی چفیتو ک-        
 .  تابلب:  نفسش را فوت کرد و کالفه گفتنیامیبن        
 .ستیتلفن همراهتون هم مجاز ن!  ستیمجاز ن-        
 !ازهی کارم نيلب تاب برا:  گذاشت و گفتی منشزی مي اش را روی گوشنیامیبن        
 .چشم. بله ! لب تاب همراهشه:  گوشش گفتي تويدر هنزفر        
 : گوشش صحبت کرده بود گفتي توي که با هنزفری فاصله گرفتند و کسنیامیاز بن        
 !  داخلدییبفرما        
 دخول دهد ، وارد اتاق ي اجازه ی منتظر شود کسنکهی به در ، بدون اي تکان داد و با تقه ايسر        

 . شد
در راس ، ...  ي چرم قهوه اي هایصندل...  کنفرانس هشت نفره زیم...  بود یاتاق روشن و بزرگ        

 . بوددهی چرخي سرتا سري که به سمت پنجره های صندلکی بزرگ و زیم
 .امدی اصال خوشش نزدی مدی تهران را دشی پاری اش که به او پشت کرده بود و از زهیاز برخورد اول        
 ! سالم:  حال به رسم ادب با صالبت گفتنی کرد و با ايتک سرفه ا        
 . دی چرخیصندل        
 ! چه وقت شناس. عی بدنیامیبن. به به :  زد وگفتيلبخند.  گرفت لشی تحوي ادارانهینگاه خر        
 . جلوتر امد        
 دییبفرما:  خودش کرد وگفتزی کنفرانس به مزی می صندلنی ترکی ونزدنی به اوليبا دست اشاره ا        

 !دینیبنش
 .  نشستی زد و به ارامیلبخند کمرنگ        
 کرد تا بتواند نام کی را بارشیچشمها.  کنفرانس بود انداخت زیه کتابخانه که در موازات م بینگاه        

 ... !  وحی ، مفاتهی سجادي فهی نهج البالغه ، صحيکتاب ها! کتاب ها را بخواند 
 .نگاهش را از کتابخانه برداشت        
 ... ی هستهیاگر اهل کتب ادع-        
 ! تشکر: خشک گفت        
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 !ي امانت ببریتونیخواستم بگم م-        
 .بله متوجه شدم:  گفتحی صرنیامیبن        

 
 ! به سکوت گذشتیکم        
 !چه خبر ؟-        
 ! نکی و عی جو گندمشیر...  سرش کم پشت بود يموها.  به چهره اش انداخت ی نگاهنیامیبن        
 ... یکت وشلوار طوس.  بودپی اش کقهی        
 کردی میی اش خود نمایشانی پي که رویاهی سمهی ني رهیدا.  امد ی چشمش به نظر باال مينمره         
 !  صورت همه شان بودنفکیجز ال

 .ستی نيخبر-        
 .پس همه جا امنه: زد و گفتهی اش تکی صندلیبه پشت        
 ! دی باشتی امنانیرجر ددیشما بهتر با:  زد و جواب داد ي لبخندنیامیبن        
 .دیخند        
 !  خنده اش گرفته بوديصدا        
 .  نگفتيزی چگری دنیامیبن        
 .  هم قفل کردي را توشی و دستهادیخودش را جلو کش        
 !قشی نجف و عقي رفت به انگشترهانیامینگاه بن        
 !کارها آماده شد؟:  وگفتدی کشیقی حال و احوال کرده بودند ، نفس عمی کافيبه اندازه         
 بی ، فلش را از جدی کشرونی گذاشته بود ،باز کرد ،لپ تاپش را بزی مي را که روفشی کنیامیبن        

 . دراوردبی جییجلو
 فقط به لپ تاپ  ، فلش روکنمی میعذرخواه:  گفتنیامی که بنردیدستش را جلو اورد تا فلش را بگ        
 !زنمیخودم م
 . کرددیی زد و با سر تايلبخند        
 . دییبفرما:  ، لپ تاپش را به سمتش چرخاند و گفتکی با چند کلنیامیبن        
 ! انقدر کارت خوب باشهکردمیفکر نم:  و گفتدی کشی ها هوملی فادنیبا د        
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 ...!  لپ تاپکی گرفته اش بود و کلي نفس هاي موجود اتاق ، صدايتنها صدا        



 138 

 !؟یکنی چاپ اقدام مي برایانشااهللا ک. هی عالیلیخ:  گفتقهیبعد از چند دق        
 .دییهر وقت شما بفرما:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 !د؟ی به کجا رس و ساخت مستنديلمبرداری فانیجر:  تکان داد و گفتتی از رضايسر        
 !ان؟ی کدوم جرخوامیعذرم:  خورد و گفتي اکهی نیامیبن        
 !مگه معاونم بهت نگفت؟:  را بست و گفتنیامیلپ تاپ بن        
 !ریخ-        
 ی چند زنداني قرار آزادنکهی ، ضمن ای کنتیری من و مدیغاتی ستاد تبلخوامیم:  زد و گفتيلبخند        

 ...  و عکاس مراسملمبرداری که تو فنهی احمی هم گذاشته شده ، ترجهید
 ! نبودنیقرارمون ا:  کالمش گفتانی منیامیبن        
 ! میسی قراردادشو بنومیتونیخب م: با حفظ لبخندش گفت        
عالقه !  بود یقرارمون فقط عکس و ساخت پوستر و شعار انتخابات.  ستیمنظورم قرارداد ن. نه -        

 ! شما به دست من سپرده بشهیغاتی ستاد تبلتی ندارم هدايا
 !چرا؟:  دیرك پرس        
 ! مشکالتم مضاعف بشهخوامینم.  با پدرزنم به مشکل برخوردمی کافيچون به اندازه -        
 ! ؟گهیمنظورت پدر زن سابقت هست د: با طعنه گفت        
 !!!منظورم پدربزرگ پسرمه: و گفت به چهره اش انداخت ینگاه        
 !کنمی مخالفت درك نمي برالتویدل-        
 . ندادی جوابنیامیبن        
 ...! کنمی ميمن ازتو دعوت به همکار. به هرحال :  و گفتدی کشیقینفس عم        
 ! رمی رو دست بگغاتی مخالف پدرزنم امور تبلي تو جبهه ستیصالح ن-        
 ! ی که نگراندینکنه قراره باز بهم رجوع کن!  يتو از دختر البرز جدا شد-        
 . سکوت کردنیامیبن        
 تونمیم!  ي شددییبا چند نفرهم که مشورت کردم تا...  من جالبه ي تو برايزی و برنامه ریطراح-        

 ... بعد از انتخابات بهت قول بدم که
 !  امی راضمیمن از شغل فعل: المش گفت کانی منیامیبن        
 تیازت شکا...  البرز دفترتو بسته دمیشن! ؟...ي هم داریمگه اصال شغل: با خنده و طعنه جواب داد        

 ! کرده



 139 

 !چهی پی اصناف شما زود منی بي مردم عادیجالبه اخبار زندگ-        
     

 !  امی راضمیمن از شغل فعل:  کالمش گفتانی منیامیبن        
 تیازت شکا...  البرز دفترتو بسته دمیشن! ؟...ي هم داریمگه اصال شغل: با خنده و طعنه جواب داد        

 ! کرده
 !چهی پی اصناف شما زود منی بي مردم عادیجالبه اخبار زندگ-        
 ! ی کني با من همکارشمیبه هرحال من خوشحال م:  تکان داد و گفتيسر        

 ! ممنون لطف شماست-        
 من قانع ي برالتی دلگمی میول!  هم خودشیدونی منویهم تو ا...  رسهی به البرز نميریاز تو خ-        
 ! نمی بی نمی مورد اشکالنی ايمن تو.  ستیکننده ن
 ! نمی بیاما من اشکال م:  گفت ی انداخت و با لحن مشابهشی در گلوي بادنیامیبن        
!  یکنی مافتی حقوقتو دریکنی که مي کاريپسرجون تو در ازا:  و گفت دی خندیباز با همان گرفتگ        
 ! باشهستی قرار نیجنگ وجدال.  زهی انتخابات مسالمت امکی نیبعدم ا

 نه دنمیمنم نه اهل جنگ!  اعالن جنگ یعنی ي بازنی اياما ادامه .البته:  زد و گفتيلبخند        
 ! شو دارمحوصله ا
 ! ادی ات نمافهی و قپیبه ت-        
 ! ؟یچ:  با استفهام نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 !یکه اهل جنگ نباش-        
.  کردمي روادهی جا هم زنی فر ، من تا همی جناب علدینیبب:  زد و گفتی لبخند نامحسوسنیامیبن        
 نی چندی هم به خاطر دوستنیهم.  داشته باشمتی فعالنی از اشتری شما بی انتخاباتمی ندارم تو تيعالقه ا

 !ندازم بنی شما رو زمينخواستم رو!  مرحوم پسرتون بودامرزیساله ام با خدا ب
 !نیامی پسندم بنی تو رو مي هایاما من طرز فکر و طراح:  و گفتدی کشیقی فر نفس عمیعل        
 میدر ضمن من اساس شغل!  خودم لطمه بزنمی به زندگنیاز ا شتری بنمی بی نمیلیاما من دل -        
 ! زی و اغراق امیشی نمايزرهای و ساخت تيلمبردارینه ف...  هیعکاس

 ! و البته غلو شده:  کرد و اضافه کردیمکث        
 . دی خندي بلندي فر با صدایعل        



 140 

 پدرزنت ي براي اگر بریول. باشه:  کش دار باالخره به سرفه افتاد و گفتيبعد از چند قهقهه         
 عکاس و روزنامه نگارکه با بسته کی مردم ، که نی داشته باشه بی خوبي ، فکر نکنم وجهه ی کنیطراح

 رهمی غيدو جبهه  یغاتی تبلمیطراح پوستر و عکاس تو ت... شدن دفتر هفته نامش اسمش سر زبوناست 
 ! باشهفاز، فعال

 !دی کردحتمی نصنکهی به حساب اذارمی منویا:  نگاه کردو گفتشی در چشمهانیامیبن        
 !نه؟یمگه جز ا:  فر خشک گفتیعل        
 ! هم استنتاج کرددی ازش تهدشهیم-        
 حیترج.  یفقط گفتم حواستو جمع کن!  ستمی ندیمن اهل تهد:  زد و گفتي فر لبخند سردیعل        

 ی ، باشه مي ادامه بديخوای تو نمنکهیحاال ا!با من هم بمونه ...  که اول استارتش با من بوده ي کاردمیم
 ! یل انتخابات فعانیحداقل تا پا! نمتی هم نبگهی دي جاهادوارمی امیول!  رمیپذ

 . نزدی حرفنیامیبن        
 میشماره حسابتو منش.  پوسترها رو چاپ کن و برام بفرست نیپس هم: کرد و گفتی فر مکثیعل        

 ! کنمزی امروز وفردا به حسابت وارکنمی میسع. داره
 !ممنون:  لب گفتری زنیامیبن        
 . و لب تاب و بساطش را جمع و جور کرد        
 !؟يدی مي رایحاال به ک:  و گفتستادی فر به احترامش ایعل        
 .  درب اتاق را باز کردنیامیبن        
 ! روش فکر کنمدیبا:  گفتیبا درنگ کوتاه        
 !  در را ارام بستیو با خداحافظ        
 !  برداشت و بدون حرف وارد اسانسور شدی منشزی مي اش را از رویگوش        
 !گرفتی با او تماس مدیبا...  دی رسی میرعلی با امازدهیبه قرار ساعت !  بود قهیساعت ده و چهل دق        

 
 

 شدند و بوق ی که رد میی هانی توجه به ماشی شده پارك کرد ، بيمقابل ساختمان باز ساز        
 .  باال رفتیکی وارد ساختمان شد ، پله ها را دو تا ي تندي ، با قدم هازدندیم

 !د؟یاشت دي قربان امردییبفرما:  بود با تعجب گفت زی که پشت ميمرد        
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 ساعت هشت نیب.  ومدندی ننجای ای خانمهی امروز که دیببخش:  توجه به ظاهر غلط اندازش گفتیب        
 !تا نه ؟
حاال منتظر !  ادی تنها نمیکس.انی معموال زوج منجایا:  را باال داد وگفتشی ابروهازیمرد پشت م        

 ! انی بدی شادیباش
 !ومدند؟ی ننجای ساعت هشت تا نه انیب...  خانم تنها هی. نه جناب :  داد حی خشک توضنیامیبن        
 ما تا دینگران نباش. االنم حاج اقا هستند ... نه اقا عرض کردم که :  گفتنیامی از سوال بنجیمرد گ        
 ! میپنج باز
 ومده؟ی تنها نی خانمچیپس ه-        
 .فکر نکنم: کرد و گفتیمرد مکث        
 !  تکان داد و از ساختمان خارج شدي فرو کرد ، سرشی در موهای دستنیامیبن        
 ابانی ها ، از خلی توجه به عبور و مرور و سرعت اتومبیباز هم ب. تلفن همراهش خاموش شده بود        
 ! شدلشیسوار اتومب. رد شد 
 !وقت داشت...  دخوری و صد تا چراغ برنمکیاگر به تراف. هنوز وقت داشت        

 
... می قرار نداشتازدهیمگه ساعت ! ر؟ی امومدی مری انقدر ددیچرا با:  و گفتدی کوبزی ميرها کالفه رو        

 ! مهی و نازدهیاالن ساعت ! ادی زودتر بی حتنیامیمن انتظار داشتم بن
 ! دهی جواب نمزنمیزنگ م:  جابه جا کرد و گفتی مبل کمي خودش را روی علریام        
 ! به خونه اش زنگ بزن...  افتاده ؟ینکنه اتفاق: دیرها نگران پرس        
 ! خونه اش تلفن نداره:  حوصله گفتی بیرعلیام        
 !زدمی زنگ ميپس من چطور! شه؟یمگه م: رها مات گفت        
. آره : تکان داد و گفت همراهش را به گوشش چسبانده بود سرش را ی که گوشینی حیرعلیام        

 !تلفن نداره االن... زنش جمع کرده برده 
 ...ادحتمایم.  ستی بدقول ننیامیبن. یچرا انقدر مضطرب:  گفتیرعلی بلند شد و امزیرها از پشت م        
 !جواب نداد؟: رها با اضطراب گفت        
 ! خاموشه: کنار مبل گذاشت و گفتزی مي اش را روی گوشیرعلیام        
 ! ؟ی چادیاگر ن: رها با احساس گرما پنجره را باز کرد و گفت        
 !  محلش نگذاشتیرعلیام        
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 بلند شد شی ازجایرعلی باز و بسته شدن در ، امي ، با صداکردی را تماشا مابانیرها از پنجره خ        
 !فکر کنم اومد: وگفت
 .  زدرونیه به رها از اتاق ب توجیب        
 . درب اتاق رها را بست        
 !  باالخره آمده بودنیامیحدسش درست بود بن        
 ه؟یخبر! ي زدیپیت:  دی پرسری به سر و وضعش انداخت و متحینگاه        
 ! اره رفته بودم محضر آنا رو عقد کنم:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 !م؟ییفقط من و تو:  چشم چرخاند و گفتنیامی مات نگاهش کرد و بنیرعلیام        
 !  تو اتاقهسیینه ر-        
 ! بود؟ی چشیلیفام! سییر... اُه :  با پوزخند گفتنیامیبن        
...  سهیگفتم شرکت تازه تاس:  و گفتدی ، ارنجش را کشنیامی کالفه از لحن مضحک بنیرعلیام        

 !؟ي داریمشکل.  من وتو رو استخدام کنهخوادی مشیرخواهیاز سر لطف و خ.  ستیهنوز کادرش کامل ن
 دیببخش!  ی قبلي نمونه کارهانمی اایب... نه :  ، چند بورشور و مجله دراورد و گفتفشی از کنیامیبن        

 ! بودکی ترافدمی رسرید
 !  از دهن تو دراومددی ببخشهیچه عجب :  تکان داد و گفت ي سریرعلیام        
 . امیصبر کن تا ب: و بورشور ها را گرفت و گفت         
 !یشی شخصیپس تو منش:  کرد و گفتي خنده انیامیبن        
 !  نشستی سبز رنگی صندلي رونیامی هلش داد و بنیرعلیام        
 ي که قرار بود فروشنده ی شرکتکی بود تا ییبای مطب پوست و مو و زکی هی شبشتریب        

 ! باشدی وبهداشتیشیمحصوالت ارا
 . به در وارد اتاق شدي با تقه ایرعلیام        
 . درب را پشت سرش بست        
 . بودستادهیرها پشت پنجره ا        
 ...  داخلادی بخوادیم:  جلو رفت و گفتیرعلیام        

 .رهاجوابش را نداد        
 !؟یرها خوب:  جلوتر رفت و گفتیرعلیام        
 !چت شد؟.... رهــا :  اشکش گفتسی صورت خدنیبا د...  شد کی نزدگری قدم دکی        
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 ! تونمیامروز نم... بگو بره !  تونمینم... ! ری امتونمینم:  وا رفت و گفتی صندليرها رو        
من با ...  کنهی که بدترشک مينطوریا...  یگی مي داریچ:  بورشورها را لوله کرد و گفتیرعلیام        

 فیانتظار نداشتم انقدر ضع... !  خدا خودتو جمع کنيرها محض رضا!  دکش کنم بره يچه بهانه ا
 ! یالنفس باش

       
 

من با ...  کنهیکه بدترشک م ينطوریا...  یگی مي داریچ:  بورشورها را لوله کرد و گفتیرعلیام        
 فیانتظار نداشتم انقدر ضع... !  خدا خودتو جمع کنيرها محض رضا!  دکش کنم بره يچه بهانه ا
 ! یالنفس باش

 ی چه حالی که بفهمی منيتو جا! ر؟ی امی منيتو جا:  به چهره اش انداخت وگفتیرها نگاه        
 !  نخوادچکسیدا اون روز و واسه هخ! ری من باشه امي کس جاچیخدا نکنه ه... دارم

 قدم ستی با تو بنیامیبن:  رها را گرفت و گفتی صندلي زانو زد و دو دسته شی رو به رویرعلیام        
اما رها چهار سال ...  بره فرستمشی که شده مي االن نه ، با هر بهانه ایرها اگر بگ... کمتر فاصله داره 

 یباشه ول... ي ندارشویامادگ ،ي ندارطشوی االن شرایکنیاگر م... يچهار سال سکوت کرد... يصبر کرد
 ! نجای ادی و بشه دوباره کشنیامی بدونم بندیمن بع

... ری امترسمیم:  را پاك کرد و گفتشی فرستاد ، اشکهارونیرها به زور نفس حبس شده اش را ب        
 ! باشه انقدر دردناكکردمیفکر نم...  انقدر سخت باشهکردمیفکر نم
 !  کنلکسی رکمی:  و گفتستادی ایرعلیام        
 ...! ادیبهش بگو ب: رها با دستمال صورتش را پاك کرد وگفت        
 !؟یمطمئن:  رها انداخت و گفتي به چهره ی نگاهیرعلیام        
 ... آره... آره: رها سرش را چند بار تکان داد و گفت        
 خوامیم...  قدم فاصله نباشهستی بنی اخوامیم... نمشی ببخوامیم:  و لب زد دی کشیقینفس عم        

 ... االن!  خوامی مریآره ام...  نهیجلوم بش
 به ی نگاههی يهرجا کم اورد:  گذاشت و گفتشی تکان داد ، بورشورها را رو به روي سریرعلیام        

 .  با خودش بودهنای ایطراح! کارهاش بنداز 
 .من آمادم: زد و گفتيا لبخندره        
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:  در اتاق قفل کرد وگفتي رهی به سمت در رفت ،دستش را دور دستگی ارامي با قدم هایرعلیام        
 .یموفق باش

 .رها اب دهانش را قورت داد        
 .  رفترونی بیرعلیام        
 ! دربسته شد        
!  فتدی بی صندلي مبادا از رودی ترسیم...  گرفته بود زی مي را لبه شیدستها... نفسش حبس بود         

 ! زدی مشی گلوریقلبش ز
 پلک یحت...  به در بود شیچشمها...  کل مغزش را احاطه کرده بودیبی غربی عجي جهیسرگ        

 ... زدینم
 ...  را بشنودنیامی بني قدم هاي صداتوانستیم        
 ...  به در خوردي تقه اشد،ی مکیقاطع ومحکم به در نزد        
 . ستادی اشیموقر جلو...  تنه اش از در تو امد مین... در آرام باز شد         
 ! رسا سالم کرد        
 !  شدشتریتپش قلبش ب        
 .  داشتي و مردانه اوایدر مغزش ،صوت ش... در گوشش...  دیچی در اتاق پشیصدا        
 ! کردی مشیش را کوتاه تکان داد ، مات و مبهوت تماشا چطور سردینفهم        
 !نم؟ی بنشتونمیم:  گفتی کوتاهي با اجازه نیامیبن        
 . نگفتيزیرها چ        
 !  هستمعیبد:  ، گفتکردی کرد وهمانطور که به صورت بهت زده اش نگاه می اخم کمرنگنیامیبن        
 ! رها الل شده بود        
 .  کال فضا را پرکرده بودنیامیعطر بن        
چشم چرخاند و کل اتاق را در .  تو رفت یسی پي با صدایمبل چرم.  مبل نشست ي رونیامیبن        
 ! ساده و جمع و جور!  کوتاه ورانداز کرد ي هیچند ثان
 .  امدی رنگ هنوز ميبو        
 !  در هم روغن نخورده بوديلوال        

 انداخت و با تک شی رنگ و روی به صورت بی نگاهنیامیبن!  کردیرها همچنان بر و بر نگاهش م        
 . گمی مکیتبر:  گفت يسرفه ا
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 ! رها دهانش را باز کرد تا حرف بزند        
 ...  گم شده بودشیصدا        
 .  خشک خشک بودشیگلو... دهانش را بست         
 ! دی شرکت جدسیبابت تاس:  دادحی خودش توضنیامیبن        
 .رها باز سرش را تکان داد        
 شی دستهاي توانست مانع رعشه ی نمنیامی بنزی نگاه تریز.  لرزان بورشورها را باز کرد يبا دستها        

 ! شود
 سیاس شرکت تازه تهی يبرا.  بورشور مال سال هشتاد و نه هست نیا:  گفت ي با خونسردنیامیبن        
 !  باعث شد فروش متوقف بشهتیفی داشت اما کیمحصوالت فروش خوب.  میکارکرد
:  دی پرسي شد و با لحن گرفته و آهسته ارهی خنیامیرها چشم از بورشورها برداشت و در نگاه بن        

 !حالتون خوبه؟
 !چطور؟! البته :  ر اباال برد و گفتشی ابروي تاکی با تعجب نیامیبن        
 ! دمیاولش حالتون رو نپرس: رها با همان صدا گفت         
 . بله ممنون:  خنده اش را جمع و جور کرد وگفتي زد و با تک سرفه ای پوزخند کمرنگنیامیبن        

       
 

مثل ساخت . هم انجام دادم گهی دیغیمن چند تا کار تبل:  منتظر جواب رها باشد گفتنکهیو بدون ا        
 !ونیزی تلوي برازریت

 ي را برداشت و رويگری فر ، فلش دی علي لب تابش را باز کرد و از کنار فلش کارهافی کپیز        
 !  فلش هستندنی ها تو الیفا:  رها گذاشت وگفتزیم

 ! سر اصل مطلب؟دیری انقدر زود مشهیهم:  بردارد گفت نیامی چشم از بننکهیرها بدون ا        
 !  نرمهی حاشیلی کار خيعادت دارم تو. البته :  حوصله گفتی وبدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 .رها به خودش مسلط شده بود        
 زد نه ی نه قلبش تند مرفتی مجی نه سرش گگرید.  نبود ي خبرهیحداقل ازان تپش و تالطم اول        
 ! دیکشیارام نفس م... ارام شده بود .  ندی را نبنیامی بنخواستیدلش م
 !ه؟یمی عادت قدنیا:  دیبا ارامش پرس        
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قبلش عاداتم فرق !  که وارد بازار کار شدم یاز وقت:  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیامیبن        
 ! کردیم

 !؟یمثل چ-        
 ! بدمحی به شما توضنمی بی نميازین:  خشک گفتنیامیبن        
 .  بودیی جای سوال بدیببخش:  زد و گفتيرها از جوابش جا خورد اما لبخند        
 ! بود؟ی دانشگاه چيرشتتون تو!  خوبه یلیکاراتون خ: سرش را به بورشورها گرم کرد وگفت        
 ادی ی خصوصي رو تو کارگاه هاکی وگرافيلمبرداری فیبعدش به صورت تجرب.  خوندمیعکاس-        
 ! گرفتم
 !د؟یعالقه داشت-        
 !رمی عالقه نداشته باشم سمتش نمياصوال به کار. بله :  خونسرد گفتنیامیبن        
 ! تو انتخاب رشتمیحت!  انجام بدمگفتندی خانوادم میمن ناچار بودم هرچ. چه خوب-        
 ی خوبيپس شما خانواده : گفت اش جا به جا شد و ی صندلي روی نزد ، رها کمی حرفنیامیبن        

 !دی که بهش عالقه منددی بریی که اجازه دادند سراغ کارهادیدار
 !  نگفتيزی چنیامیبن        
!  هیکیشرکت کوچ.  دی حاضر شنجای ادیتونیاز فردا م:  انداخت و گفتنیامی به صورت بنیرها نگاه        

 ! کنملی تکمدیکادر شرکت رو با.  فتادهیهنوزم راه ن
 ! رو کامل پرداخت کنمای قول بدم که حقوق و مزاتونمیامام        
 .  به سکوتش ادامه دادنیامیبن        
 !  ندارمیمن سوال.  بود یی مصاحبه صرفا جهت اشنانیا:  زد و گفتيرها لبخند        
 . ج بود خروي کسب اجازه برانیانگار فقط منتظر هم.  بلند شدشی از جانیامیبن        
 .دی لرزی مشیپاها. ستادیرها به احترامش ا        
 ... فردا ساعت هشت:  شد و گفترهی خشی در چشمهامی فلش را برداشت و رها مستقنیامیبن        
 ! کنمیروش فکر م: رها فاصله گرفت و گفت زی از می کمنیامیبن        
 ! جا گذاشت ، با چند گام بلند از اتاق خارج شدزی مبهوت را پشت مي ، رهایو با روز خوش کوتاه        
 ! شد؟یچ:  بلند شد وگفتشی مضطرب از جادنشی با دیرعلیام        
 هیفازش چ!  مشنگه؟اروی:  از درب اتاق رها فاصله اش داد وگفتی و کمدی را کششی بازونیامیبن        

 !؟
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 !هان؟:  گفت جی گی علریام        
 مادر تو که گفتی مدیدیهر وقت منو م!  حاج اقاامرزمادریخدا ب:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        

 به زی نباشن هزمیه!  زنی هی چشم رنگي بود مردانیتزش ا!  ی نشزی هيچشمات سبزه جوون که شد
 .انینظر م

   
 

 !خب؟:  پر ابهام گفتی علریام        
 ! شهیدو روزه حامله م!  منو با جام خورد یچیه:  غر زد یرعلی امی کالفه از نفهمنیامیبن        
 بز داشت منو نگاه نیدوساعت ع:  خشک نگاهش کرد و گفتنیامی خنده ، بنری زد زی پقیرعلیام        

 !مشکل داره ؟!  کردیم
 ي اومديتو هم امروز دوماد شد...  نیمدلشه ا.  خب حاال یلیخ:  گفت شی خنده هانی حیرعلیام        

 !  نبودهرانی وقته ایلیخ! نگاهت کنم ادیواهللا منم بدم نم
 !زدی حرف می خوب فارسیول:  گفتهی با توجنیامیبن        
 ! نیامیمدلشه بن-        
 !مگه مد شده ؟! بز بودن مدلشه؟-        
 . حاال...  خب یلیخ: فت  شانه اش گذاشت و گي روی با خنده دستیرعلیام        
 دی ساعت ازم پرسکیبعد :  اوردو گفتنیی را پاشی صدانیامی با خنده نگاهش کرد و بنیرعلیام        

 ! دمیحالتونو نپرس. حالتون خوبه
 ! ؟یکنی مدای رو از کجا پنایا: و با تاسف اضافه کرد         
 !  ما هم بودیتو عروس.دوست فرشته است :  گفتزدی همانطور که لبخند میرعلیام        
 !نمی ببتوحتمای عروسلمی بنداز فادمی:  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        
 ! ؟يایفردا م.  خب یلیخ:  کرد و گفتي خنده ایرعلیام        
 بدونم بتونم دیبع!  دودوتا چهار تا کنم بعد کمی. دونمینم:  باال انداخت و گفتي شانه انیامیبن        

 !باهاش کارکنم
 !گمی کردم دارم مدای که ازش پیتو شناخت.  هیدختر خوب:  و گفتدی کشیقی نفس عمیرعلیام        
 ! ستی اصال محجبه نیول: کرد و گفتی اخمنیامیبن        
 ! ي زده بودپی تی واسه چینگفت...  بندازکهیکم ت:  و گفتدی لبش را گزیرعلیام        
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 نیی پايندازی کجا سرتو ميهو:  با حرص گفتیرعلی حرف به سمت اسانسوررفت و امی بنیامیبن        
 !؟

 !  نه االنشهیکارم فردا شروع م-        
 . گفت و وارد اسانسور شدی باز شد خداحافظ کوتاهيدرب اتاقک فلز        
 . وارد شد در بزندنکهی به سمت اتاق رها رفت ، بدون ایرعلیام        
 .  گذاشته بودزی ميرها سرش را رو        
 !؟یرها خوب:  وگفتستادی سرش اي باالیرعلیام        
 !من مشنگم؟:  گفتيبا رخوت سرش را باال اورد و با لبخند        
 ي افهیبه ق!  باشهی اهل شوخکردمیفکر نم:  گرد شد و رها با خنده گفتشی چشمهایرعلیام        

 ... ومدی نمشیجد
 !  گره خوردهشی زندگکمیاالن .  کردی می شوخیلی خمایقد-        
 !؟ياالن باز طعنه زد:  زد و گفتهی تکی صندلیرها به پشت        
 ! بخاطر پسرششترمیب.  ناراحتم رهاشی از وضع زندگیلیخ:  نشست و گفتزی مي لبه یرعلیام        
 !  االن بزرگ شده باشهدیبا! هام ر: رها به سقف نگاه کرد و گفت        
 ... !کالس اول!  مدرسه رهیاز مهر م:  قالب کرد و گفتشی را دور زانوشی پنجه هایرعلیام        
 يبرا.  بشه لی هفته تکمنی کادر شرکت تا اخر ادیبا:  گفت کردیرها همانطور که به سقف نگاه م        

 .دی بدلیمدارکتون رو تحو.  اقدام کنم خوامی اتون هم ممهیب
 . کردی هاج و واج نگاهش میرعلیام        
 ! شده؟يزیچ:  و گفتدیرها خودش را جلو کش        
 ي چند تا سرمی بهش بگدیبا:  گفتزدی را ورق منیامی بني گالسه ايو همانطور که بورشورها        

 پخش ي خوب هم بسازه برازری تهی حتما خوامیم.  چاپي برامی کنه بدی طراحنهای مشابه ادیجد
 ... ونیزیتلو

 . نشده بودجادی ايریی در نگاهش تغیرعلیام        
 نیامیطرح اونها هم بن...  غی سفارش تبلي برامی اجاره کندی هم بالبوردیچند تا ب: رها ادامه داد         

 !اد؟ی از پسش برمیکنیفکر م!  کارها متفاوت و خاص باشن خوامیم! زنه؟یم
 . دادی جواب نمیرعلیام        
 ! شده؟ی چریچته ام:  کرد و گفتیرها پوف        
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 ! باشه رهاي شرکت جدي هی قضکردمیفکر نم:  بلند شد و گفتزی مي از لبه یرعلیام        
تو ... میهست ریگی ساله پکیمن و عموم ! ر؟ی امهیمنظورت چ:  را درشت کرد و گفتشیرها چشمها        

 ! نباشهي جدی چي کردم برای اخراچقدر دوندگنی ايدیخودت د
 ي باشه براتهی قراره کار شرکت فرمالکردمیحس م: فرو کرد و گفتبشی را در جشی دستهایرعلیام        

 ! می توش انجام بدي واقعا قراره کارکردمیفکر نم!  نیامی توبا بنیکینزد
 ! هی ستودنتی حس شوخ طبعرواقعایام:  و گفتدی بلند خنديرها با صدا        
 ! کنمی نمیشوخ:  گفتي جدیرعلیام        

      
 ! هی ستودنتی حس شوخ طبعرواقعایام:  و گفتدی بلند خنديرها با صدا        
 ! کنمی نمیشوخ:  گفتي جدیرعلیام        
 ول کنم مویه مسخره ام کار و زندگمن مگ! ؟یگی می چیفهمی مریام: رها دهانش را بست و گفت        

 ! اشنا بشم؟نیامی رو سر وسامون بدم که فقط با بننجایا... 
فعال .  جمع کردم برگشتممویاما من تمام زندگ...  خود ي جانیامیبن! ادی با عقل جور درنمنیاصال ا        

 ي اهی سرماهی خودم ي برادیبا...  داشته باشمي کارهی دیبا.  باشمرانی اخوامیم.  ندارم برگردم لندنمیتصم
 !کردمی موضوع رو برات روشن منهای ااز  تو سرته ، زودتریالی فکر و خنی چندونستمیاگر م! داشته باشم

 بچم به گهیچند وقت د.  هستم ي بدی مالطی رها من االن تو شرانیبب:  کرد و گفتی پوفیرعلیام        
 ...يکاری بنی ایاز طرف...  ادی مایدن

 ... یستی نکاریتو ب!  یدست راست من...  ی استخدامنجای تو اریام: رها با تعجب گفت        
 که کار یکنی رها اگر فکر میول.  هم قول دادم گهی دي جاهیمن به :  با من و من گفتی علریام        

 ! گهی ديمن برم سر وقت جا...  نیامی تو با بنیی وقت پر کردن باشه و اشناي شرکت قراره صرفا برانیا
 !؟یزنیاونجا قراره چقدر بهت حقوق بدن که با من چونه م:  کرد و گفت یرها اخم        
 ...  اگري کارطی شراگمیدارم م. زنمیمن چونه نم:  خورد و گفتي اکهی یرعلیام        
.  ستی هم در کار نیشی نماچی و همی واقعا قراره کار کننجایا. رجانینه ام:  کالمش گفتانیرها م        
 ي شرکت که تو برگردنی اي توختمی ام رو رهی سال تو لندن کار کردم کل پول وسرماستی بکیمن نزد

 ... ! ی علریواقعا که ام!  است؟تهی فرمالیبه من بگ
 ! هم استخدام کنمی ابدارچهی دیبا. چقدر تشنمه:  وگفتدی کششی به گلویدست        
 !هی چگهید: دی انداخت و پرسی علری امي به چهره یاهنگ        
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 براش ادی سرکار نطشیبا اون شرا!  رو نده نجای اشنهادیبه فرشته پ:  کرد و گفتی اخمیرعلیام        
 !  خطرناك بشهتشی وضعگهی بار دهی خوادیدلم نم! بهتره 
 . انداختیرعلی به امی زد و نگاه پر تاسفيرها پوزخند        
 ! برسونمت؟ياینم:  داد و گفتلشی تحوی لبخند کج و معوجیرعلیام        
 . امی و مکنمی جمع ملموی وساياری دربنگی و از پارکنیچرا تا ماش:  تکان داد و گفتيرها سر        
 !  تکان داد و از اتاق خارج شدي سریرعلیام        
 .  آنا پارك شدلی ، اتومبدیچیدر کوچه که پ        
 ادهی پنی از ماشی ، آنا با مانتو و شلوار ست کرم رنگستادی سر کوچه ابایسرعتش را کم کرد ، تقر        

 . و وارد ساختمان شدچاندی پي را در قفل در فلزدشیکل.شد 
 بشی را از جلشیموبا.  انداخت دی گاز داد مقابل خانه نگه داشت ، مثل انا کلی با چه سرعتدینفهم        
 . شارژ نداشت. دراورد
 ... رفتی از هرپله باال میکی ، دو تا دیبه سمت راه پله دو... آنا سوار اسانسور شده بود         
 را شیکفش ها.... در واحد باز بود . شده بود ری دگرید.  بوددهی ششم برسد آنا رسيتا به طبقه         

 ! آنا داخل شده بود. دراورده بود
 !  را دراوردشیکفش ها...  اخر را باال امد يس نفس چند پله با نف        
 ...  آنادی سفيکنار کفش ها        
 ! فتندی اش به نوسان بي مغزي تک تک سلولهاشدی سرش باعث ميفکر مزاحم تو        
 !  بود بود و سرپا شدهدهی که تازه به خودش جنبي ارهی دختر تيرو به رو.... انا وسط هال بود         

 
 

 !  بود و سرپا شده بوددهی که تازه به خودش جنبي ارهی دختر تيرو به رو.... انا وسط هال بود         
 نیامیبن!  خورد ی به چشمش نمی سونوگرافيفقط برگه ...  همان مبل بود ي هنوز روی آبيکوله         

 !  بودامدهینفسش جا ن
 ... حال شش طبقه را زود باال امدنیبا ا        
 ...  آنا بودي لبهاي رويپوزخند بد        
 !  کرم رنگي کاناپه ي دختر جلوکی        
 ! سابقشيوسط خانه         
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 ! سابقشیوسط زندگ        
 ...  اش به کناررهی و پوست تینی کنار بنی پر هراس و نگي زرد و چشمهايموها        
 ! لباس خودش تن دختر بود        
 زده بود و قفسه هی که به در تکنیامی را چرخاند سمت بنشیرو...  پشتش نشسته بود يعرق سرد        

 ! شدی منیی باال و پاي اهسته ترتمی پهنش با ري نهی سي
همان ...  بوددهی نقطه دار را پوشراهنیهمان پ!  خودش بود ي قهی تنش بود که سليکت و شلوار        

 ! بوددهی خرهی هدشی برای را هم زده بود که سالگرد قبليعطر
 ! به درد آمدی همه افعال ماضنیمغزش از ا        
 ... کردی نگاهش منیامیبن        
 ! کردی تفاوت نگاهش میفقط ب...  و تاسف هم نداشتیناراحت... انا اخم نداشت         
 از ساعت هفت یعنی!ساعت هشت تا نه محضر بودم :  جلو رفت و گفتنیامی قدم به سمت بنکی        

 ساختمونش کهنه يهمون که نما!عصری ولابونیهمون محضر خ!  محضر بودم ي جلومی تا نه و نمیون
!  پشتهاون  که اتاق عقدشیهمون...  به دفترشی تا برسخورهی تا پله مازدهی که یهمون.... ياست و اجر

!  کنهی محتی زوج ها رو نصشهی مهربون داره که همي حاج اقاهی!  توشهیمیقد قد عي کهنه ي سفره هی
 ! ساعت هشت تا نهنی همون جا بیگفت

 ! بودخی ادینگاه آنا ز!  را نگاه کرد نی زمنیامیبن        
 ! با شناسنامه... !  هشت تا نه محضر باشم ی گفتعی بدنیامیبن: آنا خشک گفت        
 !  صورتش پرت کردي کرد و شناسنامه را توفشیدست در ک        
 ی سوالنی که چنستی البرز نتایاصال در شان اناه!  يومدی بپرسم چرا نومدمین:  کرد و گفتیآنا پوف        
 ... نیامی بنیلیخ!  ی بدبختیلیفقط اومدم بهت بگم خ!  اصل ونسب بپرسه ی ادم بهیرو از 

 ...  در برو کنارياز جلو: گفتو با بغض         
 !میبمون حرف بزن:  ارام گفتنیامیبن        
 می هم داریمن و تو مگه حرف مشترک!!! ؟یراجع به چ:  لبش نشست و گفتي رويآنا پوزخند        

 !میبزن
 !  در برو کنارياز جلو:  اش انداخت و گفتی گردنفی کيخم شد و شناسنامه اش را برداشت و تو        
 ... االن نرو آنا:  نفسش را فوت کرد و گفتنیامیبن        
 ....  تو با اوني دو نفره یبمونم مهمون!  ؟تهیعوض عذرخواه:  زد و گفتيآنا پوزخند        
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 باعث شده یفقط خواستم بفهمم چ! من بد موقع مزاحم شدم: و حرفش را قورت داد و گفت        
 ...ياین

 !دمیکه فهم: سرش را چرخاند سمت ارزو و گفت        
 ! نبودمنجای اشبیمن د:  گفتیمی با لحن مالنیامیبن        
 ...باشه منم باور کردم:  وگفتدی خندي بلنديآنا با صدا        
 ! برمخوامی نحستو بکش کنار مکلیه:  و گفتستادیمقابلش ا        
 !  نکنی حالت رانندگنیبا ا:  ارنجش را گرفت و گفت نیامیبن        
 !نیامی بنکنمیدستت به من بخوره نابودت م:  وگفتدیانا دستش را کش        
 ! انایتو هنوزم زن من-        
 دمی رو به تنم مالی همه چیپ...  هم زنت بشمیامروز اومدم قانون!  یاما نه قانون. آره : انا تلخ گفت        

 !  احمقا خودمو بزك کردمنیع... نیامیبن
من معذرت !  يای بکردمیمن خواب موندم فکر نم:  کالفه از حرص و جوش آنا لب زدنیامیبن        

 ...  من بودریتقص. خوامیم
 ي دختره که لباسانیبعدم با ا... با من و پسرت ... ی رو داشتیشب سخت:  زد و گفتيشخندیانا ن        

 !کنهیمنو تنش م
برو ... نیامیاز ته قلبم برات متاسفم بن. برات متاسفم :  دراورد و گفتنیامیدستش را از چنگ بن        

 !ي منو نداراقتیتو ل. گمشو کنار 
 !ستیحالت خوب ن. رسونمتی بعد خودم مکمیبمون :  کالفه گفتنیامیبن        
 ... حالم چشه! حالم ؟:  گرفت و گفتشی به گلویآنادست        
 مرد هیتو !  خوبم نیامیبن:  که آنا دستش را پس زد و گفتندی خواست وادارش کند بنشنیامیبن        

!  زنمی پرسه مابونیاز ساعت ده صبح دارم تو خ.  شددای موقع ظهر سر و کلم پنی ادیببخش... ! يآزاد
 ...  شدهتی کردم طوررفک... ! يفکر کردم تصادف کرد!  به حماقتم بخند کمی ایب...  نیامی بنیدونیم

 ! من احمق نگرانت شدم:  را بلند کرد و گفتشیصدا        
 ... خانمدمی محیمن توض:  کالم آنا گفتانیآرزو اهسته م        
 ! صدا نشنوم آرزو:  بلند داد زد نیامیبن        
 ... ! خودم ازشتریب!  ادی من بهش ميلباسا:  زد و گفتيآنا پوزخند بلندتر        
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 ! ارزو گفتم برو تو اتاق:  بلندتر گفتنیامی پرت کرد و بننیامی صورت بنيناخن را تو        
 ! چه اتاق خوابم بلده: ارزو لنگان به سمت اتاق خواب رفت که آنا بلند گفت        
 چه نیا...  خوابم کجاست  فکر کنم اتاقدی خونه بانیو با خنده اضافه کرد من بعد از دوسال تو ا        

 !چه خوب بلده کجا بره که تختش دو نفره باشه! خوب بلده 
 !  سکوت کرده بودنیامیبن        
... که نباشه ...  بره اتاق نیا.  شنومیبگو م.  شدیفضاخال. خوبه: آنا اب دهانش را قورت داد و گفت        
 !؟یگفتی میچ! خب ؟
 .صبر کرد        
 . کلمه هم حرف نزدکی ی حتنیامیبن        
 آدم گفتیراست م...  نیامی بنگفتیبابام راست م! نه؟...  ي شدمونیپش!  شد؟یچ: آنا خسته گفت        

 ! هی احساساتشون هم سرراهی سرراهيها
 ! کردیفقط نگاهش م.  نگفت يزی چنیامیبن        
 ! ی هستي تو چه جونوردونستیم...   حق داشتچارهیب...! دمی با بابام جنگخودیمن ب-        
 گمی مکیبه هرحال تبر!  نیافر...  ياری ادم ها رو دربي ادايخوب بلد: نفسش را فوت کردو گفت        

 ! يدوباره پدر شد
! خب؟... نذار جوابتو بدم آنا ... حرف مفت نزن !  ستی من نيبچه :  گفتی با فک منقبضنیامیبن        

 !بس کن...  هیکاف.  ي اروم شدي کردیخودتو خال
 خودتو مبرا یطیتو که باالخره تو هر شرا!  ؟ی بگيخوای میمثال چ:  و گفتدیآنا با حرص خند        

 و گرانی و اعتبار دی مفت زندگياستعدادته که با حرفها... هنرته !  شغلته نیا.... زی از همه چیکنیم
 که تو ذهنت ییترهایت... و بگلتویدال!  ؟یحاال چراساکت!  ي که با پدرم کرديهمون کار... یخدشه دارکن

 ! ؟منیای بنيچرا الل شد...  رو بگو یساخت
 ی حرمت هشت سال زندگکنمی می دارم سعیکاش بفهم: و جواب داددی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 ! با تو رو نگه دارم
 ! قرار گرفتمریتحت تاث... فیواقعا چه قدر شر:  گفتکیستری هيانا با همان خنده ها        
هم ... یفیتو هم کث...  ازت خورهیحالم بهم م...  نیامیبس کن بن: لحنش را عوض کرد و گفت        

 !ییهم دروغگو...  یپست
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... من احمقم... فمیمن کث. من پستم. قبول . همش هستم... باشه:  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        
 ! آنایکنیسکته م.  به فکر خودت باشکمی خدا يحض رضام

 ... به درك:  زد غیانا با بغض ج        
 !  آنا با اشک خوش رنگ تر بوديچشمها.  ستادی مقابلش انیامیبن        
 . را گرفتشیارنج ها        
 غبار و يبو... از ساعت هشت صبح تا االن کهنه شده بود !  عطرش کهنه شده بودي اوهیطعم م        

 !  گرفته بودی و بدقولابانی و انتظار خکیتراف
آنا باور ... اشتباه من بود .  من بود ریامروز تقص:  به صورت گر گرفته اش انداخت و گفتینگاه        
 شی ازمانیا...  دختر نی بدون که انوی حدقل ای ولیش بخی منو نمدونمیم!  بشه ينطوری اخواستمیکن نم

! باور کن!  ی و اقا جون بپرساق و افای از بردیتونیم!  نبودم نجای اشبیمن د...  به من نداره ی ربطچیه
 ارمی برشی خراب کرد که اگر گموی زندگی دونم کی باور کن که منم مثل تو نمنویفقط هم...  نویفقط هم

....  یشده منو نبخش!  باور کن نویآنا فقط، هم!  و زمان به حالش زار بزنند نی که زمارمی به سرش مییبال
 !  قبول کننوی ایول...  ی باشر ازم متنفتی زندگي لحظه نیشده تا اخر

 ... یچیه!  نیامی بنستی برام مهم نیچی هگهید:  و گفتدی را عقب کششیانا دستها        
... !  اشتباه کردم یول. به خاطر رهام .  بخاطر بچم برگردم خواستمیم:  کرد و انا گفتی پوفنیامیبن        

 محاله گهیکه د...  باشه ادتی نمیا! ي دادادمی خودت نویا!  نیامی دو بار تکرار کنه بندی اشتباه و نباهیادم 
 گهید! نیامی بنيام ندار به اسم رهي پسرگهید تو... !  يمحاله بذارم صداشو بشنو! ینیبذارم رهام و بب

 ...يندار
 .  باشد، در را باز کرد و از خانه خارج شدنیامی منتظر جواب بننکهیو بدون ا        
 ! بسته شدي بديبه محض خروجش در با صدا        
 ...  دادهی تکواری به دنیامیبن        
 !  چروك شدن شلوارش مهم نبودگرید. ارام سر خورد        
        

 .  نشسته بود، به سمتش پا تند کردنی زمي روی که کنجنیامی بندنیدرب اتاق باز شد ، ارزو با د        
 !؟یخوب: با هول مقابلش نشست و گفت        
 ! نهتیتر زدم به زندگ:  فرو کرد و آرزو با بغض گفتشی را در موهاشی پنجه های دو دستنیامیبن        
 !؟يکجا شال و کاله کرد: نگاهش کرد با اخم گفت نیامیبن        
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 !  گند زدمی کافيبه اندازه . گهیبرم د:  گفتیارزو با شرمندگ        
 ادم هی مثل خوامی مپرسمی سوال مهی:  گرفته اش انداخت و گفتي به چهره ی نگاهنیامیبن        

 !ي جوابمو بدیحساب
 . آرزو مقابلش چهار زانو نشست        

 !جونم؟-        
 !است؟ی بردي بچه نیا:  نگاه کرد و گفتشی در چشمهامی مستقنیامیبن        
 !منو نگاه کن:  با تشر گفتنیامی و بندیآرزو اب دهانش را قورت داد ، نگاهش را دزد        
 سوال چه نی جواب ارونی بکشمی متیمن خودم دارم از زندگ: ناچار سرش را باال گرفت و گفت        

 !  دارهدهیفا
 ! مثل ادم جوابمو بده:  کالفه از طفره رفتن ارزو گفتنیامیبن        
 ! زینه پرو:  انداخت و گفتنییارزو سرش را پا        
 ! چرخه ؟ی حرف راست تو دهن شماها نمهی یعنی:  کرد وگفتی پوفنیامیبن        
 که من ی رفتی گذاشتتویزندگ... ي خواب داديهم جانون و نمکتو خوردم ب: ارزو با بغض گفت        

. نطوریداداشتم هم... ي خانم رفتار کردهیتو باهام مثل ...  در حقم نکرده بودنکاروی اچکسیه. راحت باشم
 !به خدا دروغ ندارم بهت بگم

...  بکشم  بلدم شاخ و شونهزی دختر جون ، من نه مثل پرونیبب:  بلند شد و گفتشی از جانیامیبن        
 !  نهای ي کلمه بگو با برادرمن بودکی!  دهن به دهن بذارم ی با تو هادینه خوشم م

 پس از ستمی نزیمن که پرو!  یکشیخجالتم م... خوبه :  با پوزخند گفتنیامی و بندیآرزو لبش را گز        
 ! ؟یترسی میچ

 . ترسمینم:  را بغلش گرفت و گفتشیارزو زانو        
 ! ؟يپس چرا الل شد-        
 و خانواده اش هم پیاصال به ت!  فتهی تو دردسر بخواستمینم:  و گفت دی کشیقیارزو نفس عم        

 سه سوته شاخ خواستیجوون بود خام بود م... کردیول نم.  داد ریگ!  من شد ی چرا پاپدونمینم...  ومدینم
. سنش کم بود.  جوون بود.  هم دوستم داشتیلیخ...  دوستم داشت یی خداشی الشي رفقانیب! شه

هرجور خواستم ... ! پیخوش ت... لومتریصفر ک! همون دو روز اولم گرفتارم شد ! معلوم بود تازه کاره 
 ماهم نشد شیسر جمع کل رابطمون ش!  گفت دوست دارم و فالن و ال و بل یه!  ام شد ی پا پچونمیبپ
 ! با اون بودم فقط با اون بودمی وقتیی خدایول! 
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 ! انهیآره ...  ادم جواب بده نیارزو ع: دی غری عصبنیامیبن        
 ....ارزو به هق هق افتاد        
 ... ! آرزو: خسته باز گفت...  کاناپه انداخت ي کتش را دراورد و رونیامیبن        
 . نگرفتیجواب        
 و لب تابش و دو سه فلش را ی و شارژر گوشراهنیفت ، چند دست پ به اتاق خواب رنیامیبن        

 ! دیکشی خودش زوزه ميبرداشت و از اتاق خارج شد ، ارزو هنوز داشت برا
 !  هم زنگ زد جواب ندهیکس!  نذار رونیپاتو از خونه ب:  و گفتستادیمقابلش ا        
 نشده از شرش خالص ری تا دخوامیم: ردو گفتخواست از خانه خارج شود که ارزو سرش را بلند ک        

 !بشم
 ! کنمی مي فکرهی:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        
 ! هم خودتو اواره...  خراب کردم تویببخش هم زندگ: ارزو اب دهانش را قورت داد و گفت        
 ! ين ندادجواب منو درست و درمو! طلب بخششتو بذار در کوزه :  خم شد و گفتنیامیبن        
 به خدا به حرفت گوش ی ولدونمیبخدا نم!  دونمینم:  نگاه کرد و گفتشی در چشمهامیارزو مستق        

 !به خدا منم همون کارو کردم! شی کن بره دنبال زندگي کارهی یخودت گفت!  چوندمشیپ. دادم
 .  محلش ندادنیامیبن        
 . زدیارزو انگار داشت با خودش حرف م        
 ! بهم زنگ بزني کم و کسر اورديزیچ:  کمرش را صاف کرد و گفتنیامیبن        
 .دی را پوششی در را باز کرد ، کفش هانیامی زد و بنيآرزو لبخند        
 بار نی که اخریی ، تمام روزهاکردی قرمز و ملتهبش نگاه مي که در اسانسور به چشمهایتمام مدت        

 !  شماردی بود مدهی ارزو را دایبرد
 !  احمقانه مطابقت داشته باشد که داشتي که با ان برگه ییتمام روزها        
 ! کردی اش نمياریخاطره اش         
 شیچشمها.  داد هی به فرمان تکهی اش را چند ثانیشانیپ...  شد نیسوار ماش... حضور ذهن نداشت         
 ! را بست
 !  امدیجور در نم        
 باره به سرش زده بود مار خوش خط و خال چند ساله کی زی هم که پروای...  گفتی ارزو دروغ مای        

 !  کندرونی با ان حال و روز بی همه وقت خوش خدمتنیاش را بعد از ا
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 ساله  باره به سرش زده بود مار خوش خط و خال چندکی زی هم که پروای...  گفتی ارزو دروغ مای        

 !  کندرونی با ان حال و روز بی همه وقت خوش خدمتنیاش را بعد از ا
 !  بودامدهی بود که سراغ چکش هم ننیبدتر از همه ا        
 : فصل هشتم        
 !  مادریگفتیکاش زودتر م:  گذاشت و گفتنتی کابي را روینی سهیفوز        
:  زد وگفتي مورد نظرش روشن شد ، لبخندي شعله  گاز گرفت و باالخرهيرها فندك را رو        

 !کنمیخودم بهتون کمک م.  دینگران نباش
 ! می هم نداروهیم!  بپزم مادر یاخه چ:  خانم با استرس گفتهیفوز        
اصال شام و از .  هیغصه نخور خاله فوز:  گفتکردی ها را تک تک باز منتی که درب کابینیرها ح        

 !میریگی مرونیب
 هم مساری تيبه جواد و معده . خورمی نمرونی بيمن غذا... ی چگهید:  خانم با اخم گفتهیفوز        

 ! سازهینم
 يزی چیی پلوای لوبیی زرشک پلوایباشه پس ب:  برداشت و گفتي کرد و قابلمه ايرها خنده ا        

 ! پلو نخوردمای چند وقته لوبیدونی ميوا! میدرست کن
 ! دو ساله... اره... شی از دو سال پقایدق:  به سقف اشپزخانه انداخت و گفتینگاهرها         
 !پزمی امشب منیرو چشمم هم:  نگاهش کرد و گفتی خانم با مهربانهیفوز        
 !  هست با اونای توپي گوشت هانیبا ا. گنی میچ: رها پنجه اش را باال اورد و گفت        
 !  مادریگوشت قلقل:  رفت وگفتي اسهی خانم رهیفوز        
 !هیسوپ هم باشه عال:  گفتگشتی که دنبال روغن مینی گاز گذاشت و حيرها قابلمه را رو        
 ی خاليمادر چرا قابلمه :  شعله برداشت و گفتي را از روی خالي خانم با هول قابمله هیفوز        
 ! سوزهی رو گاز میگذاشت

قول داده بودم !  بجوشونم ری توش شخواستمیم:  و گفتدی اش کشیشانی پيرورها انگشتش را         
 !برات قهوه درست کنم

 . مادرمی داررجوشیش:  از حضور رها گفتی خانم با کالفگهیفوز        
 ، رونیتو برو ب:  وسط اشپزخانه گذاشت و گفتزی مي را رورجوشی شی آننتیو خم شد و ازکاب        

 !ي بهم قهوه بدکنمیکارام که تموم شد صدات م
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 !  بلدمايمن اشپز:  کرد و گفتيرها خنده ا        
 تشی از اشپزخانه هدارونی رها گذاشته بود و به بي شانه ي خانم همانطور که دستش را روهیفوز        

 . دی بخروهی مدیاصال تو با جواد بر.  قربونت برمدونمیم:  گفتکردیم
 !  وقته رفتهیلیجواد که خ:  اش کرد و گفتی طوسکی تونبی را در جشیرها دستها        

 ي برنج تومانهی برنج با پي سهی که از کینی نشست و حنی زمي اشپزخانه رومی گلي خانم روهیفوز        
 ! چند نفرن؟یگفت: دی پرسختیری می بزرگيقابلمه 
چهار نفر هم شما ..سه نفر ! نایهم.  و زن عمو و پسرش ماهان اریعمو شهر:  کرد و گفتیرها مکث        

 ! هی خاله فوززی برمانهیهشت تا پ! هفت تا ... 
 !ينه انگار بلد:  شمارشش گفت انی زد و مي لبخندهیفوز        
 .  به سر و وضع بابا برسمرمیم:  کرد و گفتيرها خنده ا        
 !ست؟ی پلو کمه نای لوبهی! مادر زرشک پلو هم بپزم؟:  زد و گفتشی خانم صداهیفوز        
 برات امیکارت تموم شد بگو ب!  کنمی من دخالت نمیدونیخودت م:  تکان داد و گفتيرها سر        

 .قهوه درست کنم
 زرشک پلو با مرغ هم دیبا!  پلو کم بود ایلوب! برنج شد ي مانهی خانم دوباره سرگرم شمردن پهیفوز        

 ! گذاشتیبار م
 ...  خوردی برنج نمیشب کس: با خودش غر زد         
 !  اضافه کردگری دي مانهی پکیاما باز         
نسبت به سال گذشته لرزش .  کردی خاموش نگاه مونیزی نشست که به تلومساریرها مقابل ت        

 ... کردی مالیکمتر فکر و خ...  کمتر شده بودیدستش کم
 !  کندری شناخت که بخواهد فکرش را درگی را نمی کسگرید        
 !؟یشناسیمنو م!  بابا؟یخوب: کنارش نشست و گفت        
 !  بوددهی هم پرسشی ساعت پکی سوال را نیا        
 ! رفتن:  هوا گفتیرمردبیپ        
 ! رفتنایک: دی که دستش را گرفت پرسینیرها ح        
 ! ستنین.  ساله رفتن یلیخ:  و گفتدی با اخم دستش را عقب کشرمردیپ        
 ! برگشتن... ي بذارگری دندون رو جکمی!  گهیچند وقت د! گردنیبرم:  زد و گفتيرها لبخند        
 ! هاشی مثل درويشد:  و گفتدی کشرمردی نا مرتب پي به موهایدست        
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 ! ونیزی خاموش تلوي باز زل زد به صفحه رمردی زد و پيلبخند        
 
 

 ! شد؟یچ:  دی گفت، رها بلند پرسي خدا مرگم بده اهی از اشپزخانه فوزيزی افتادن چيبا صدا        
 .قضا بال بود.  نشد مادريزیچ:  خانم با ارامش گفتهیفوز        
 .  بلند شدشیرها با خنده از جا        
 ... ت ، تلفن همراهش را دراورداز پله ها باال رف        
 .  استداریمطمئن بود که ب...  به ساعتش انداخت ینگاه        
 . دی را شنشیبعد از دو سه بوق سخت صدا        
 ...  کرده بودیسالم کوتاه        
 !چه خبر؟-        
 !؟ی کنفی تعريخواینم!  توئه شیخبرا که پ-        
 ! بگم ؟یچ:  کرد و گفتشیخن ها به نایرها نگاه        
 !حال پدرت چطوره؟-        
 ! شناسهی منم نمگهید... بد-        
 فتهی بیهر اتفاق.  راحت التیخ. ستی ني خبرچیه:  تخت نشست و گفت ي و رها لبه دی کشیاه        
 !گمیبهت م
 ! باشم؟دواری امیعنی-        
 !داروهاتو سر وقت بخور باشه؟:  زد و گفتيرها لبخند        
 !  انقدر سخت باشهتی دورکردمیفکر نم. دلم تنگ شده برات-        
 ...نطوریمنم هم: رها با حفظ لبخندش گفت        
 !  تنهامنجایمن ا... تو دور و برت شلوغه -        
 !  برگردمیکنی مجبورم ميدار:  و گفتدی کشیقیرها نفس عم        
 ... ی مجبور شخوامینم... نه -        
 !؟يای بيتو قصد ندار:  وگفتدی لبش کشيرها زبانش را رو        
 ! شمی ممونی گذشته پشگهی روز دهی نمیبیاما االن که شبه و م...  چرا هیروزها که جات خال-        
 .مراقب خودت باش. باشه :  کرد و گفتيرها خنده ا        
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 ! حواست به خورد و خوراکت باشه. نطوریتو هم هم-        
 ... ! می پلو دارایشام لوب: رها با لذت گفت        
 !؟ي دست پخت اون زنه رو بخوريخوایم-        
 !  نگو زنهينطوریا. خدا گناه داره يبنده :  و گفتدیرها خند        
 .امدی نییصدا        
 ! ؟یهست! الو ؟:  کرد و گفتیرها مکث        
 ... بگو-        
 !باشه؟! دعام کن : رها اب دهانش را قورت داد و گفت        
 ...حتما-        
 ي به سر و روی داد و تماس را قطع کرد ، نگاهلی مراقب خودت باش تحوکیخداحافظش را با         

 ! دی اتاقش کشزیتم
مثل ...  کند زشی اتاق افتاده بود که تمنیتا جان داشت به جان ا... خطاب شود "زنه"حقش نبود         

 !  از گرد و غباریپرده و فرش و خال! گل بود 
 . رفترونی از اتاق بهی فوزيبا سر وصدا        
 ...  هم درازشی پاکی.  نشسته بودنی زمي خانم روهی بود فوزستادهی ايجواد گوشه ا        
 مربا درست خوامیمگه م: گفتی ، با حرص و جوش مزدی و غر مکردی میرا وارس ها سهی کيتو        

 ! يدی خری شل و له بوده رفتیکنم که هرچ
 !سالم رها خانم:  هم قالب کرد و گفتي را توشیجواد دستها        
 !ه؟ی شده فوزیچ. سالم : رها با خنده گفت        
 رهی منایابروم جلو عموت ا:  گفت و با حرص غر زدی باز رها استغفراللهي موهادنی خانم با دهیفوز        

 ! شل و خرابای انقدر سفت و کاله ای...  دهی خراب و له بوده خري وهی میرفته هرچ. امشب خانم
 ی و اب پاشاطی حکمی زحمت ممکنه یب.  نداره یاشکال:  تکان داد و رو به جواد گفتيرها سر        

 !  هوا خشکهیلی خنمکیحس م.  یکن
 !  خانمرهیابرومون م:  پا شد و گفتي خانم سخت روهی گفت و از خانه خارج شد ؛ فوزیجواد چشم        
 ! هی خاله فوزيخوری حرص میچقدر الک.  نداره بیع:  ها را برداشت وگفتسهیرها با خنده ک        
 مساری لباس تدیبا:  بود انداخت وگفتستادهی که مقابل قاب عکس ها ارمردی به پی خانم نگاههیفوز        

 !هم عوض کنم
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 . دمیمن انجام م:  گذاشت وگفتزی مي ها را روسهیرها ک        
 و شلوار اتو خورده رو تختش کنار گذاشتم دی سفراهنی پهی:  خانم مهربان نگاهش کرد وگفتهیفوز        

 .همونو تنش کن مادر.
 . رفتازشی پيو سراغ تابه         

    
 ...  هم دنبالش امدرمردیپ.  باال رفت یکیرها پله ها را دو تا         
 رمردیپ.  را دراوردیی کادوي ساك دو سه بسته يوارد اتاقش شد ، چمدان بازش را کنار زد و از تو        

 . کردیکنجکاو نگاهش م
 ...  تخت نشستيلبه         
 !  امشب دومادت کنم باباخوامیم:  را باز کرد وگفتراهنی پيرها جعبه         
 اش نهی سي را جلوشی دستهارمردی اش که پی لباس فعليو دست جلو برد سمت دگمه ها        

 !؟یتو محرم: گذاشت و با اخم گفت
 ... دیرها ماند چه بگو        
 !ست؟ی نادتیمنو ! من دخترتم بابا -        
الغر تر از ... !  زده بود رونی از حد بشی پدرش بيدنده ها. بغضش گرفت.  را دراورد راهنشیپ        

 ... !الغرتر و زرد تر.  امد ی به نظر مشی پيهفته ها
 .  زدرونی بشی بودند از چشمهاافتهی گذاشت و چند قطره اشک که مجال شی پايسرش را رو        
 ...  امدشی موهاي رویدست        
 شی پاي هم سرش را رويگری دي بهیانگار هر غر!  تفاوت یب...  کردی نگاهش مرمردیپ        

 ...! دیکشی مشی موهاي دست نوازشش را روگذاشت،یم
 ي بهی غرکی اش ی اش فقط شش هفت سال دخترش بود و باقی و نه سال زندگیاز کل س        

 ! دی چرخی دست و پا مي جلودی که نباي موجودکی بود ، یاضاف
 ...  را هم دور انداخته بودي پدر وفرزندي را فراموش کرده بود ، رابطه زیحاال هم که همه چ        
 سکوت رمردیپ... من دخترتم: گفتی مدی ساعت باکی نا محرم ، که هر ي بهی غرکیشده بود         

 !م؟یا محرمم: دی پرسی و باز ساعت بعد مشدی مرهی خییبه جا... کردیم
 . برداشتشی زانوي زنگ در ، سرش را از رويبا صدا        
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 اندازه اش بود بای هم تقري را بست ، شلوار سرمه ای ابراهنی پي دگمه نیدستش را تند کرد ، اخر        
 !  شده بودپیخوش ت... 

 !  هفتاد ساله مواجه استرمردی پکی با دانستی مدی بعکردی مشی تماشایاگر از پشت کس        
 ! دهیالغر وکش... شق و رق بود. قوز نداشت        
 و سرش را گذاشتی بغلش مری و کالهش را ززدی تن میدرست مثل همان موقع که لباس ارتش        

 ! دادی و قول شکالت مدی بوسیم
 . دستش را گرفت وباهم از اتاق خارج شدند        
 ! ی خودت برگشتيخوشحالم به خونه :  و گفت دی را بوسشیرو.   جلو امداریشهر        
 ...  عمویمرس: رها با لبخند گفت        
 !ومد؟یماهان ن:  کرد و با تعجب گفتی اش روبوسیبا زن عمو گل        
 !  جامنیهم:  از پشت در امد وگفتییصدا        
 ... کردی را بازمشیبند کفش ها        
 ! داریمشتاق د: لو رفت وگفترها ج        
 ! يچقدر بزرگ شد:  و گفتدی را بوسشیرو        
 !شی ماه پهیاز : ماهان مسخره گفت        
 ...! ي که دراز تر شدنهیمنظورم ا:  و با طعنه گفتختی را بهم رشیرها موها        
 . محلش نگذاشتی حتشیزن عمو.  خانم سالم داده بود هیفوز        
 . جواب دادي ادم عادکی تکان داد و ماهان هم مثل ي باز سراریشهر        
 .  حرف به اشپزخانه رفتیرها ب        
 ...  خانم انگار نه انگارهیفوز        
 !کنه؟ی رفتار مينطوری عمو همشهیهم-        
 ! مادر؟يچطور:  خانم با تعجب گفتهیفوز        
 سر یدفعات قبل....!  دیدی مهی را با فوزشیبار اولش بود برخورد عمو و زن عمو.... رها تعجب کرد         

 ! شدی نمدای پنجایوکله اش ا
 ...کردی ماند و بعد هم عزم رفتن می مشی عمويهمان دو سه روز خانه         
 ردی امد با خدمتکار و نوکر گرم بگیوش نم به مزاجش خیلی انگار خي رازارخانیشهر... ! اما حاال         

! 
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 !  پدر ومادرشي هایمثل جوان        
 !  بودي رازياز عادات خانواده         
 . یچیه:  تکان داد و افکارش را پخش کرد و گفتيسر        

 
 

 . یچیه:  تکان داد و افکارش را پخش کرد و گفتيسر        
 !ببرمش؟:  شربت افتاد و گفتینیچشمش به س        
 !  برمی مادر خودم ميچرا تو ببر. خدا مرگم بده :  کرد و گفتی خانم واههیفوز        
 !  برمیخودم م:  شربت ها رابرداشت و گفتینی منتظر کسب اجازه باشد سنکهیرها بدون ا        
 .دییبفرما:  خم شد و گفتشیمقابل عمو        
 !چه خبر؟!  داداش؟یخوب: ر پدرش نشسته بود بلند گفت کنااریشهر        
 !ه؟ی کنیا:  بود و گفتستادهی شربت مقابلشان اینی به رها انداخت که با سی نگاهمساریت        
 . درهم رفتشیرها اخم ها        
 ! ؟ي کارا هم بلدنیاز ا:  جو را عوض کرد و با خنده گفتاریشهر        
 ...! ی انقدر سر به راه باشکردمیفکر نم: ت و گفت برداشیوانیل        
.  بارم من نی ادی کردییرای شما از من پذشهیهم:  گرفت وگفتشی زن عموي را جلوینیرها س        
 ! داره ؟یاشکال

 ! ستی ننترنتی انجای افیح:  زد و گفتيماهان لبخند        
دستت درد :  گفتاری شد که شهرییرای وارد پذینیری شسی با دهیرها کنار پدرش نشست ، فوز        

 ! ؟کنهیم
 . نه:  خانم با تعجب گفتهیفوز        
 !دمی رها واسه اون پرسي رو دادینیس:  کرد و گفتی اخماریشهر        
 ...خودم خواستم: رها لبش را گاز گرفت و تند گفت        
 ينطوری باهاش ای چيعمو برا:  گفتی اراميا حرف به اشپزخانه برگشت و رها با صدی بهیفوز        
 ! دیزنیحرف م
 ! نسوزه دختر جوننایتو دلت واسه ا:  با حرص گفتاریشهر        
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 می قدگهید.  دی من باهاش خوب رفتار کنيحداقل جلو!  به هرحال زن پدرمه یول. سوزهینم-        
 !  سر اومدهیتی ارباب رعيدوره ! ستین

 ! شد؟یشرکتت چ: دی بزند که ماهان پرسی خواست حرفاریشهر        
 فروش و ری و مدابیچند تا بازار... یابدارچ. خوامی می منشیول.دو نفر واستخدام کردم .  ستیبد ن-        

 ... !حسابدار و
 ي حقوق بديخوای ميچطور!  همه ادم نیچه خبره ا:  گفتشی کرد و زن عمویماهان اوه        
 !بهشون

 همه رو با توجه به قانون يای حقوق و مزارهیشرکت که پا بگ:  باال انداخت و گفتيرها شانه ا        
 ! ستی نی مشکلکنمی پرداخت منجایا

 ! ؟ی من کار کنشی پیتونی ميتو اگر بخوا:  تکان داد و رها رو به ماهان گفتي سریگل        
 !؟یگی ميجد:  را درشت کرد و گفتشیماهان چشمها        
 !نه عمو ؟!  ی کنی که محصوالت و معرفيسر زبونشو دار. چرا که نه . اره-        
 !فکر نکنم ماهان وقتشو داشته باشه.  بگم یچ:  با اخم گفتاریشهر        
 ... دخترعمومیمن پا!  بهتره یلی خيکاری بنیاتفاقا از ا: ماهان با غر گفت        
 ... !  بکشمگاری سرمیم:  گفتي با اشاره ااری کرد و شهريرها خنده ا        
کجا :  گفت ی حرصي با خنده ااری که شهردیای خواست دنبالش بمساری بلند شد ، تشیو از جا        
 ! جانی همنیتو بش. داداش 
 .  برسانداطی به رها انداخت که باعث شد فورا خودش را به حینگاه        
 !؟ي هم استخدام کردی پسره که دنبالشنیا:  گفت دراورد ويگاری ساریشهر        
 !اصل کار اون بود عمو:  شد و گفتنهیرها دست به س        
 !  نکن رهالی و مفی پوال رو حنی ایالک!  ؟یحاال مطمئن-        
 !  سال زحمت خودمه عموستیپول ب:  انداخت و گفتشی عموي جدي به چهره یرها نگاه        
 نی اگهید! قالش کنده بشه...  یگی رو نمهی کلمه چرا بهش قضکی:  کرد و گفتی اخماریشهر        

 ! خوادی نميهمه موش و گربه باز
 . مرحله به مرحله جلو برمیکی نی با ادمی محیعمو من ترج-        
 یچه گل ...یچیه!  شد رها؟ی چی ها مرحله به مرحله جلو نرفتیبا اون قبل:  با پوزخند گفتاریشهر        

 !یچیه... به سرت زدن 
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 امثال من و تو ي براای دننیا:  داد و گفترونی بینی را از بگارشی دود ساری نداد ،شهریرها جواب        
 ! کی و کوچزی ناچي ذره هی!  عمو میمن و تو توش ذره ا...  بزرگه رها یلیخ
 

... ! من چهار سال صبرکردم! دیریگی ازم مدموی امدیعمو با حرفاتون دار:  زد وگفتيرها لبخند        
 !  روزنی ايبرا

 یکنی مکاریاون وقت چ! ؟ی نشد چنمیرها ا:  به صورت سرخش انداخت و گفتی نگاه تلخاریشهر        
... 

 ! حاال تا اون موقع-        
 تو گمی میمن که هرچ:  پرت کرد و باغرولند گفتاطی حي را توگاری سلتری با تاسف فاریشهر        

 !؟ی کنکاریکه چ!  بشه؟ی که چغولهی بنی تو اي اومدي ول کردتویکار و زندگ!  رهیمغزت نم
 ...  کمک کنمهی برم به فوزدیبا: رها ارام گفت        
 ...تمینگران زندگ. عمو من نگرانتم :  را گرفت و گفتشی بازواریخواست برود که شهر        
 !دی ام هستهی انگار نگران سرماشتریب-        
 . مراقب خودت باشیول!  بهت ندارم يمن کار:  اخم وحرص گفتاربایشهر        
 !از چه بابت؟-        
 که ازت ییرفتارا... یکنی که مییکارا... ي که باهاشون حشرونشر دارییادم ها. زیاز بابت همه چ-        

 !زنهیسر م
 نی خونه اونم تو انیموندنت تو ا:  گفتاری تکان داد و خواست به داخل خانه برود که شهريرهاسر        
 !  رهاستی انتخابات صالح نيدوره 

 !؟ی چيبرا: رها جاخورد و گفت        
 ... نگفتيزی چاریشهر        
 ...  عموهیمنظورتون چ:  فاصله گرفته بود را برگشت و گفتاری که از شهریرها قدم        
مردم از .  یفهمی رها ؛ خوبم میفهمیمنظورمو م:  رها انداخت و گفتي به چهره ی نگاهاریشهر        
  عمویکنی تو بوق و کرنا مادی زي رو دارياسم راز... رها من نگرانم!  ندارن ی خونه دل خوشنی ايادم ها

! ... 
 و دارم کاریحداقل ده نفر ب. ندازمی کار راه مهی گهی دیرانی هر انیدارم ع.  عموییچه بوق و کرنا-        

 !دمینجات م
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 عمرشون رو خارج از شتری اونها نصف بيهمه :  انداخت و گفتی به استخر خالی نگاهاریشهر        
هوشمند ...  خدمت نکرده ي سال تو ارتش پهلوي اونها پدرشون سالهايهمه ...  نکردندی زندگرانیا

موقع که   دولت ولش کرده اونینیبیاگرم م!  حضور فعال تو ساواك و داشتهيحداقل پنج سال سابقه 
 نی ايحاال تو دوباره دار!  ازکار افتادههی هم برگشت یگرفتن امثال هوشمند تو بورس بود فرار کرد و وقت

هنوزم هستند که .  تی موقعنیتو ا... طی شرانیاونم تو ا!  بشه عمو؟ی که چیکنی رو شروع میمی قديباز
 سال تو لندن ستیکه ب...  ستمی نارتومن مخالف ک. رها دست بردار! به خون امثال هوشمند تشنه باشند

 پسره که بدجور سرش درد نیبا ا! اما حاال ... ی و برگشتی و اروم رفتومدی صداش درنی کسيکار کرد
! ... طالق گرفته ...  هفته نامشو بستندستی ماه نشی که شسی روزنامه نگار تند نوهی...  واسه شر کنهیم

 !  هم نگرانتمیلیخ! رها من نگرانتم عمو
 گدار به اب یب.  راحت التونیخ:  مرتب کردنش گفتنی برد و حاری شهري قهیرها دستش را به         

 ! زنمینم
...  هی بديدوره دوره ...  هیفصل فصل بد:  انداخت وگفتنیی را گرفت و پاشی دستهااریشهر        

 ! بهبوههنیوسط ا. نه االن ...  بعد از انتخابات یذاشتیم
 فکر زای چنیاصال من به ا!  کشمی شما رو وسط نميپا.  دینگران نباش:  زد وگفتيرها لبخند        

 ! استگهی دزی هدف من چکنمینم
اما من دارم !  خوشهی پوشالالی خهیه دلت ب...  یتو چشماتو بست... رها :  گفتی عصباریشهر        

 ! رهی منی تو از بي هوای بي داره با کارهامی اعتبارم زندگتمیموقع...  نمیبیم
پدر !  شو دارم ی من امادگفتهی هم بیهر اتفاق... دیدونیخودتونم م...  ندارم ي قصدنیعمو من چن-        

 یکس...  کار افتاده است رازی پهیاون !  مورده ی شما بینگران!  مری الزاماری بهی.  بازنشسته استهیمن 
 ! ندارهيباهاش کار

 راثی االنم منیهم.  نداره رها مری اش که الزاهیارث:  با تاسف تکان داد و گفتي سراریشهر        
 ! ارهی درشت از چنگت دربي خونه رو با چهار تا بهانه نی اتونهی میفرهنگ
 .رها سکوت کرد        

 خودم ی زندگخوامیمن نم. رو من حساب نکن رها :  رها گفتی دندگکی خسته از اریشهر        
 ! توهم به خطر بندازمهیوپسرامو به خاطر 

 !دیدی قائله عقب کشنیمتوجه شدم که شما پاتون رو از ا. چشم . باشه :  زد وگفتيرها پوزخند        
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 ومدی که ازم برمییمن تا جا..  ماهان هم به شرکتت باز نکن رها يپا: کرد وگفتدیی تااریشهر        
 ! و خودتی جا به بعد خودتنیامااز ا. کمکت کردم

 ! منتظر جواب رها باشد وارد خانه شدنکهیو بدون ا        
 

 ماگ کنار دستش را بلند کرد کردی لپ تاپش نگاه ميهمانطور که به صفحه .  برد یخوابش نم        
 . مزه مزه اش کردی ، کمدییز بخارش را بو ایکم

 . کردی ارامش مشهیطعمش مثل هم        
 . کنار گذاشت و بلند شدشی پاي لب تاب را از رورونی از بییبا سر وصدا        
 . دیکشی قاب عکس ها کنار مي خانم دست پدرش را گرفته بود و از جلوهیفوز        
 !  گرسنه استیکس: د اما پدرش اصرار داشت  پچ پچشان واضح نبويصدا        
 رونی را پا کرد و از اتاق بشی های و روفرشدی پوشی نازکری حردشی تاپ سفي و رودی کشیپوف        

 . امد
همه شامشون رو .  بخوابمی برایب:  گفتزندی بچه حرف مکی که انگار بای خانم با لحنهیفوز        

 ...  راحت باشهالتیخ. خوردن 
 ! ؟ی هستیتو ک:  به رها انداخت وگفتی نگاهمساری که تستادی پله ها اانیم        
 .دخترته هوشمندخان:  گفت ی خانم با مهربانهیفوز        
 !مگه من ازدواج کردم؟:  انداخت و گفتهی به فوزیهوشمندخان نگاه        
 ...  برمشیمخودم . هیبرو بخواب خاله فوز:  زد و گفت يرها لبخند        
 من رهام!  بابا؟مونهی نمادتیچرا منو :  الغر هوشمند خان انداخت و گفتي بازوهاریو دستش را ز        

! 
 ! یستیتو رهام ن... یستیتو رهام ن:  گفتظی و با غستادی پله ها اانیهوشمند خان م        
 .ال رفت پله ها را تنها بای و باقدیو دستش را از دست رها کش        
  رها جان؟امیب:  گفتی خانم با نگرانهیفوز        
 ...  ندارهتی با من اصال احساس امنکنمیحس م:  تکان داد و گفتيرها سر        
 . پله ها را سخت باال امد و هوشمند خان را به اتاقش بردی خانم باقهیفوز        
 خانم درب اتاق هی که فوزدی کششی به گلویدست. بود نی اش سنگنهیس...  دادهیرها به نرده ها تک        

 ! ؟يداریشما چرا ب: را بست و گفت
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 شما چرا؟!  به سرم زدهی خوابیمن ب-        
 دهی خونه جوون به خودش ندنی سال بود ایلیخ. نطوریمنم هم:  کرد و گفتي خانم خنده اهیفوز        

 ! بود
 .باهم وارد اتاق شدندرها به سمت اتاقش اشاره زد و         
 !ه؟ی خاله فوزیکنی خودتون رو حساب نميبچه ها:  تخت نشست و گفتيرها لبه         
منظورم اهل :  را ماساژ داد و گفتشی زانوی تخت نشست و کمي خانم هم کنارش لبه هیفوز        

 !یگشتیکاش زودتر برم... مادر.  خونه است نی ایاصل
 ! شدی نمیول. دوست داشتم:  گفت زد ويرها لبخند        
 !خوبه الحمداهللا ؟! حال مادرت چطوره ؟:  برداشت و گفتشی خانم دست از زانوهیفوز        
 .خوب بود. اتفاقا امروز باهاش حرف زدم...  ستیبد ن:  تکان دادو گفتيرهاسر        
 .خدا رو شکر:  زد و گفتي خانم لبخندهیفوز        
 !د؟یدکتر نرفت:  خانم انداخت و گفتهی فوزي به زانویرها نگاه        
 . کنمی امروز و فردا میه...  که شهی مادر وقت نمیه-        
 ...  برمت دکتریخودم م. غصه نخور:  کرد و گفتیرها اخم        
 ... شهیزحمتت م. نه تو چرا مادر :  کرد وگفتي خانم خنده اهیفوز        

 .هی خاله فوزيدی پدرم زحمت کشي همه شما برانیا: رها دستش را گرفت وگفت        
 همون نیا:  و گفتدی لپ تاپ کششگری نماي به صفحه ی خانم سرکهیماگش را برداشت و فوز        

 ! ؟یگفتیپسره است که م
 !چطوره؟:  خانم چرخاند و گفتهی را به سمت فوزشگریرها نما        
 !  که زن و بچه دارهنیمادر ا:  خانم گردنش را جلو برد و گفتهیفوز        
 !حاال خودش چطوره ؟:  کرد و گفتي بلنديرها خنده         
 هیپسرخوب.  شوهر نازگل من قدش کوتاه فیح... قدشم بلنده مادر... پهیخوش ت:  خانم گفتهیفوز        

 ... !  قد و باال ندارهیها مادر ول
 ... هی خاله فوزی خوبیلیخ:  و گفتدیرها باز هم خند        
 !طالق گرفته؟...  زن و بچه داره ها نی مادر ایول:  زد و گفتي خانم لبخندهیفوز        
بخواب :  بلند شد و گفتشی از جاردی خانم بدون انکه جوابش را بگهی و فوزدی کشي اازهیرها خم        

 . ی موفق باشیاله... ي بر سرکاريخوایمادر فردا م
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 .ریشبتون بخ.  هی خاله فوزیمرس:  تکان داد و گفتيرها سر        
 

بخواب :  بلند شد و گفتشی از جاردی خانم بدون انکه جوابش را بگهی و فوزدی کشي اازهیرها خم        
 . ی موفق باشیاله... ي سرکار بريخوایمادر فردا م

 .ریشبتون بخ.  هی خاله فوزیمرس: گفت تکان داد و يرها سر        
 !  شدرهی خندانش خیشمی ينگاهش رفت سمت لپ تاپ و در چشمها        
 .  حلقه شده بودي دخترفی ظريپسرش را محکم بغل زده بود و دستش دور شانه ها        
 . کردو لپ تاپ را بستیپوف        
 دانستینم...  شد رهی شمار ساعت شماته دار کنار تختش خهیبه ثان...  بالش گذاشت يسرش را رو        

 ! دهدی هلش ممساری نشسته و تی تابيچقدر گذشت که حس کرد رو
 ... دیخندیفقط م        
 ...  بافتی میمادرش بافتن        
 ... دادی را هل می تاب درختمساریت... شکمش برجسته بود         
 ! باالتر... باالتر :  زدی مادیفر جانیبا خنده و ذوق و ه        
 .  جان هل دادن تاب را داشتمساری بود نه تي را که باز کرد نه از تاب خبرشیچشمها        
 .  بودامدهی بلند شد ، افتاب باال نشی و رخوت از جایبا سست        
 ی را در روفرششی پاهایبه ارام.  دوش گرفتن را داشت کیوقت ...  انداخت یبه ساعت نگاه        

 . را برداشتدشی روبدوشامبر سفيهافرو کرد و حوله 
 . دی هم طول نکشقهیکارش پنج دق        
 ...  سرش بسته بوديحوله را باال.  نشست یشی ارازیمقابل م        
 !ي شدیفی قیمثل بستن: گفتیمادرش اگر بود با خنده م        
 ! امدی منیی پاشی گونه هاي مثل ابر بهار روشیشکهابعد هم ا... دیکشیو بعد اه م        
 .  امدی به زورتا سرشانه مشیموها...  دیبا حرص حوله را از سرش کش        
 چروك داشت ، شی کنار چشمهاکردیدقت که م...  دی به دستها و صورتش ماليکرم نرم کننده ا        

 دی سفي سرش موي خانم روهی فوزيوها قد مگذاشتی را هم که کنار مشیعادت رنگ کردن موها
 ! شتری بی حتدیشا! داشت
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 تک رنگ ي ساده ي روسرکی اش را تن زد ، ياز سشوار منصرف شد ، مانتو و شلوار سورمه ا        
 ... يسورمه ا
 .  شرکت را چک کردي هادی اش را برداشت ، کلی مشکفیک        
 ! شدهسیخ:  در اتاقش را باز کرد و گفتمساری امد تنییاز پله ها که پا        
 ! شده بابا؟یچ: پله ها را از نو باال رفت و گفت        
 ! رفتن؟ی کیدونینم:  به صورتش انداخت و گفتی نگاهمساریت        
 وارد سالن شد و ازهی خانم با خمهی بزند که فوزی به شلوار پدرش انداخت ، خواست حرفیرها نگاه        

 !؟يداریرها جان شما ب. اوا : گفت
 !  چه کار کنددانستینم.  بودستادهیرها مستاصل همان جا ا        
 ... هم نمانده بودی وقتگرید        
 !ه؟ی کنیا:  انداخت و به رها اشاره کرد و گفتهی نگاه فوزمساریت        
من درستش .  صبحانه گذاشتم براتوندیشما بر:  و رو به رها گفت خانم فورا پله ها را باال امدهیفوز        

 . کنمیم
 ... رها خانمه.  دخترته اقا نیا:  و گفتمساری بغل تریو دستش را انداخت ز        
 !شناسمینم:  گفتمسارخشکیت        
 . رفتنیی و از پله ها سالنه سالنه پادی کشیرها اه        
 !  شدهداری خودش فقط زود بکردیفکر م        
 بالنگ هوسش ي مرباي کاسه دنیبا د...  دهانش گذاشت ي نان توي نشست و تکه ازیپشت م        

 .  مربا فرو کردي نان را در کاسه یگل کرد و باق
 .ریصبحت بخ:  خانم در اشپزخانه حاضر شد و گفتهی که فوزکردی را مزه مزه مشیچا        
 . ریصبح شما هم به خ:  زد و گفتید تلخرها لبخن        
 ! مادر؟يمربا خورد:  اورد و گفترونی بخچالی را از ری خانم پاکت شهیفوز        
 ...  خوشمزه بودیلیخ. ممنون-        
 !کار بابا تموم شد؟:  مکث کرد و با من و من گفتیکم        
 !  باالییا رو انداختم تو رخت شوملحفه ه. اره دخترم:  گفت الیخی خانم بهیفوز        
 !ه؟ینطوری اشهیهم:  و گفت دی کشیرها اه        
 ...یهر از گاه. نه مادر:  نشست و گفتزی خانم کنارش پشت مهیفوز        
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برم :  و نان داخلش قرار داد و گفتری پنیکم...  ری شوانی لکی گذاشت ، زی مي را روي گردینیس        
 . صبحانه اشو بدم

 ! ؟کارهیاقا جواد صبح تا ظهر ب: رها اب دهانش را قورت داد و گفت        
 اره مادرچطور؟:  وگفت ستادی مقابل درگاه اشپزخانه اینی خانم با سهیفوز        
 ...  وي صرف چايبرا.  رهیگ توشرکت نظافت و به عهده بخوامیم.  دیشیاگر ناراحت نم-        
.  رهی و بگمساری تياالن رفته داروها. از خداشم باشه مادر:  برق زد و گفتشی خانم چشمهاهیفوز        

 .  شرکتفرستمشیبرگشت الساعه م
 لیاگرم تما. شتونیباشه پ:  ادرس و شماره تلفنش را نوشت وگفتیادداشتی تکه کاغذ يرها رو        

 .یمرس.  دینداره بهم بگ
 . ینی ببری خیدستت درد نکنه اله. از خداشم هست :  به دست گفتینی خانم همانطور سهیفوز        
 . خداحافظ بابا:  مبل نشسته بود انداخت و گفتي که رومساری به تی زد و نگاهيرها لبخند        
 ! زود برگرد. خداحافظ :  به صورتش انداخت و گفتی نگاهمساریت        

 .  زد و از خانه خارج شديرها پوزخند        
    
 

 . خداحافظ بابا:  مبل نشسته بود انداخت و گفتي که رومساری به تی زد و نگاهيرها لبخند        
 ! زود برگرد. خداحافظ :  به صورتش انداخت و گفتی نگاهمساریت        
 .  زد و از خانه خارج شديرها پوزخند        
 ، شدی منگی که تازه وارد پارکیرعلی امنی ماشدنیبا د.  شد ادهی را حساب کرد وپی دربستي هیکرا        

 .با عجله خودش را به ساختمان رساند
 .  ها را روشن کردی باز کرد ، مهتابدی را با کليدر ورود        
:  شد و گفتدایو کله اش پ سریرعلی هالوژن خاموش سقف بود که اميمشغول شمردن المپ ها        

 ! زیچه سحر خ
 .  زديرها لبخند        
 .سالم-        
 ! گهی باال دمیکشی کرکره رو ممی دارگهید:  تکان داد و گفتي سریرعلیام        
 ! اگر خدا بخواد:  کرد و گفتيرها خنده ا        
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دلش .  داشت ی تازگشیدست از شمارش برداشت ، دور تا دور را ورانداز کرد ، هنوز فضا برا        
 مربوط ي و پوسترهای نقاشيدو سه تابلو...  دهد ، چند گلدان بگذارد ریی را تغی منشزی مي جاخواستیم

 ! به محصول در همه جا به چشم بخورد
 دیبا:  بود گذاشت و گفتي نداشت و مقابل درب ورودیش که هنوز منی منشزی مي را روفشیک        

 ! تا اخر هفته. ری اممی کنلیکادرو تکم
 !  شدلی کادرت تکمایب:  را بست وگفتشی چشمهایرعلی که سالم کرد امی زنيبا صدا        
 ... فرشته مثل پنگوئن به سمتش امد        
 ! ؟ي اومدیتو از شوهرت اجازه گرفت: رها با خنده بغلش کرد و گفت        
 دست رمی امياجازه ! رم؟ی اجازه بگدیمگه با:  رفت وفرشته با خنده گفتي چشم غره ایرعلیام        

 ! منه
 ! باشمونیمنش.  دمی سبک بهش مينترس کارا:  انداخت و گفت یرعلی به امیرها با خنده نگاه        
 باشن تی دو تا پت و مت و بذار چپ و راستت که منشنیا... !  ی چگهید:  کرد وگفتیفرشته اخم        

 ! من قراره معاونت باشم رهاخانم. 
 ! نگاهش را به در انداخت بعد چشم به ساعتش دوخت. چشم به راه بود ...  نزد یرها حرف-        
 !  کرده بودرید        
 ... اعت سمیقد ن        
 ازیاگر به حسابدار ن:  به دنبالش امد و گفتیرعلیرها به سمت اتاقش رفت ، درب را باز کرد و ام        

 ! بدمشنهادی پتونمی من دو سه نفر و ميدار
 .ابیهم حسابدار هم بازار:  گذاشت وگفتزی مری را زفشیرها ک        
 ! دی هم استخدام کنی ابدارچهی:  گفتيد بلنيفرشته به سمت ابدارخانه رفت وبا صدا        
 ! سپردم: رها بلند گفت         
 ! یخواستی منوی همایب:  با حرص نگاه رها کرد وگفتیرعلیام        
 ! مجبورم به جفتتون حقوق بدم نه؟یعنی:  شد و گفتنهیرها دست به س        
 ! مهیساعت هشت و ن!  بشهدای سر و کله اش پستیدوستت قرار ن:  و رها گفتدی خندیرعلیام        
 !  بگمیچ: یرعلیام        
 !  بهش بزنی زنگهی:  و گفتدیرها خودش را جلو کش        
 !رتشیگی جو مهوی. ولش کن بابا :  با اخم گفتیرعلیام        
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 ! ی بهم بگيخوای ميزی چهیتو :  انداخت و گفتیرعلی به صورت امیرها نگاه        
 رونی کادر شرکت ، بلی تکمي واسه یخواستی که ميچند نفر:  زد و گفتی لبخند کجیرعلیام        

 !خبرشون کنم؟! منتظرن 
 ! سرعت ؟نیچطور با ا: رها با تعجب گفت        
.  هی که مطمئن شدم قصد کارت جدروزید.  وقته بهشون گفتمیلیخ:  و گفتدی ابلهانه خندیرعلیام        

گفتم رزومه هاشون .  می هم ندارتی نشده وب ساي شرکت راه اندازلیمیبا خودم گفتم حاال که ادرس ا
 ! گهی دیکنی فوقش دکشون مومدیخوشت ن. باهاشون مصاحبه کن .  ارنی بیرو دست
 !  هم زنگ بزنقتی شفقیبه اون رف.  انیپس بگو ب. ی هم عالیلیخ:  تکان داد و گفت يرها سر        
.  ادیاون امروز م.  بهم اعتماد کنکمی.  دستمه نیامیرها من قلق بن:  کرد و گفتی پوفیرعلیام        

 ! دمیبهت قول م
 هم یینایا.  بشهداشی ورا پنی که سرو کله اش ادونمی مدیاتفاقا بع: رها نگران نگاهش کرد و گفت        
 !  حداقلشهیسرم گرم م.  بفرست تویکه گفت
از فردا هم .  بشه لی شرکت تکممی تدیتا اخر امروز با:  گفت و رها اضافه کردي باشدیرعلیام        

 ! میکنی شروع میکارمون رو رسم
 . درب اتاق رها را بستی زد و با چشمکي لبخندیرعلیام        

 
 یقاب چیدر ه!  نبود ي ای عکس دسته جمعچیدر ه!  فرو کرد شی را در موهاشیآشفته پنجه ها        

 !  نشده بودزانی دور گردنش اويگری کس دچیدست ه... ! نبود 
 ...  کنجکاوش کندی هم نبود که بخواهد حتی عالمت و ادرسایپشت عکس ها هم اسم         
 !  کندختهی برانگشی را برایی حس اشنایحت        
 !  نبودزی چچیه        
 ! نبود...  همه بچه نی اانیم        
 .  دادهی پشتش تکواری البوم را بست و کالفه تر از قبل پس سرش را به دنیاخر        
 .  باز شديدر با تقه ا        
 !  خودش را جمع و جور کردیکم        
 نی اایب.  مادري نخوردیصبحونه که درست و حساب:  شربت جلو امد و گفت ینی سکیافاق با         

 ! هوا امروز داغ کرده.  گلوت خنک بشه خردهی. م شربت رو برات درست کرد
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 وهیواه مادر م:  دست نخورده را برداشت وگفتي هاوهی می دستشی زد و افاق پي لبخندنیامیبن        
 ! ؟رمی برات پوست بگيخوایم.  که ياتم نخورد

 !  کارت دارمنجای انی بشایب:  دستش را گرفت و گفتنیامیبن        
 ! گهی وقت دهیباشه .  سوزهیمادر نهارم م:  به البوم ها انداخت و گفتیبادلهره نگاهافاق         
 ! ادهیاب خورشتت ز.  سوزهی نم؟يریکجا م. صبر کن :  گفتنیامیخواست برود که بن        
 ...  کار دارمیمادر کل:  زد و گفتیافاق لبخند پر استرس        
 .  کنارش نشستی کرد ، افاق به ارامزانی را اوشی تخت رساند و پاهاي خودش را به لبه نیامیبن        
 ! نگاهش به البوم ها بود        
 ! زدی از صبح با انها سر وکله منیامی که بنی خودشان و دو سه البومیمی قديبه البوها        
 !  از اول برام بگوگهی بار دهی:  گفتنیامی و بندی کشیافاق اه        
 ... ! یتو پسر من!  بگم مادر ؟ویچ: افاق با بغض گفت         
 ... یول. معلومه که هستم.  خاتوندونمیم:  دستش را گرفت و گفتنیامیبن        
! تر وخشکت کردم ...  وسه سال بزرگت کردمیس...  و اما نداره مادری ولگهید:  گفتهیافاق با گر        

 ... دمتییحاال چون نزا!  قربونت برم ؟یی و امای چه ولگهید
 .  امانش ندهدهی بود تا گری کافنیو هم        
 ومدمیخاتون من ن:  اش چسباند وگفتنهی به ساطی شد و سرش را بغل کرد و با احتکتری نزدنیامیبن        

 !  نبودنیقرارمون ا!  ها ی کنهی گری هنمی بشنجایا
 ي بری منی خودتو از بي دارنطوری ازت استمی نیبه خدا راض: و گفت دیافاق خودش را عقب کش        
...  ي قلبم نبودریچون نه ماه ز...  ندادمرتی چون شیکنیفکر م... فهممی من نمیکنیفکر م! مادر 

... زدمیحرف نم شدمی الل میاله!  مادر؟ي الغر بودنطوریتو پارسال ا!  یشی آب مي چطور دارفهممینم
 ! تو رو خراب کنهی زندگادی که بدیشنی شد نمی پسر کر منی ایاله

 ... ندارمیخاتون بخدا مشکل!  خرابه ؟می زندگيمن کجا:  با ارامش گفت نیامیبن        
 نطوریچرا ا...  یخوابیچرا شبا نم...  قرارهیب...  تابه ی بنطوریپس چرا چشمات ا: افاق با هول گفت        

 چیحاال ه... شدی نمداتی ورا پنیسال تا سال ا... ی خودت ارامش داشتي خونه تو!  ؟ی و سرگردونلونیو
...  یزنیحرف نم...  ي اتاق موندنی تو ایه...  یکنی البوم نگاه میه...  نجای اياومد...  مادر يجا قرار ندار

 ... ي بودمونیتو برکت زندگ... !  انصاف یمن بزرگت کردم ب! فهمم؟ی نمیکنیفکر م
 !دستت درد نکنه بودم ؟:  با خنده گفتنیامیبن        
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مادر تو که انقدر ... یمعلومه که هست. خدا منو مرگ بده :  زد و گفتشیافاق با کف دست به زانو        
 ! یکنی ادم بد برداشت ميچرا از حرفها!  يزود رنج نبود

ذهنمو مشغول ...  سواله هیاما . درستهمه اش :  و گفتدی پشت دست چروك افاق را بوسنیامیبن        
 . کرده

 .... کنهی رو دوا نمي دردچیبه خدا ه. دور مادر زیبر: افاق با حرص گفت        
 ! بپرسم؟يذاریم:  مصر گفتنیامیبن        
 . نگفتيزیافاق چ        
 ! ؟دی گرفتلیمنو از کدوم پرورشگاه تحو:  نفسش را فوت کرد و گفتنیامیبن        
 . امدندی مهابا پشت سر هم فرود می اشک بيقطره ها.  انداختنییافاق سرش را پا        
 ! ببخش. شدم از سوالم مونیمن اصال پش. خاتون قربونت برم:  کرد وگفتی نوچنیامیبن        
 !  در طول اتاق راه رفتی بلند شد و کمشیو از جا        
تو ! هان ؟!  واست ؟میمگه ما کم گذاشت. چرا مادر انقدر برات مهمه :  گفتیفیافاق با هق هق ضع        

 ! ی مننیامیتو بن...  یپسر خودم
 که منو یی بدونم اوناخوامی فقط میول. همش درست .  دونمیم:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

حالل نباشم ...  دی اصال من شاای...  ای و جنگ بوده یاز سر بدبخت.. از سر فقر بوده ... گذاشتن سر راه 
 ! گمی می چیفهمیم! خاتون 
مگه !  تو ؟یزنی مهی حرف چنیا...  ارهیخدا اون روزو ن:  بلند شد و گفتشی از جاینیافاق با ه        

 ...  توشهیم
 دونهیخدا م...  دونمیبخدا مادر من که نم:  درشت شد و با بغض گفتشی ، چشمهادیزبانش را گز        

گفتن اون پرورشگاه ... میما تو رو از تهران گرفت...  گمیرو چشمم منم برات م.  هم برات گفت یحاج... 
 دنیفهمیدکترا نم.  شدمینم منم بچه دار...  گرفته ، چند تا بچه رو منتقل کردن تهران شیتو مشهد ات

 گهید... ه مهرت به دلم نشست اومدم پرورشگا!  می کرد بچه قبول کنشنهادیحاج اقا پ. جوابم کرده بودند
 ... ! شو نگرفتم مادریپ

باز ...  صورتش گرفت ي را جلوشیدستها.  تخت وا رفت يلبه ...  سست شد شیو دوباره زانوها        
 !به زار زدن افتاد

 هی گري چهارده ساله داريباز که مثل دخترها!  نمتیخاتون بب:  مقابلش زانو زد و گفتنیامیبن        
 ! غمت نباشه.  کنن ستی رو سر به نی بهشون حاجسپارمیم!  یکنیم
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بگم اول شکنجه اش بدن بعد اعدامش :  با خنده گفتنیامیافاق با تعجب سرش را باال گرفت و بن        
 !؟...یشی میراض! کنن ؟
 !  نکن باهامشمیشوخ:  به صورتش زد و گفتی اراميافاق ضربه         
 چرا انقدر خودتو گهید. جواب هی سوال بود هی!  االن ؟یکنی مهی چرا گریالک:  و گفتدی خندنیامیبن        
 !  دختر خوبيدیغصه م
 نشونت دادم و یهمون روز اول که به حاج:  و گفتدی کشنیامی بني گونه يافاق دستش را رو        
 سبز و ي چشمانیاما هم... !  یخواستیتو که نوزاد م...  دوسالشه که نی گفت ایحاج...  خوامی منویگفتم ا

 ! دمیدی شب خواب تو رو مدمیخوابیم. خوش رنگت گرفتارم کرد 
 !خشکه باهات حساب کنم ؟!  يدستت درد نکنه منو قبول کرد:  وگفتدی دست افاق را بوسنیامیبن        
 ! به من؟یزنی حرفه تو منیا...  چشم و روی بيا: افاق با تشر گفت        

 یول...  نه ای بهت گفته ی حاجدونمینم...  ادمهی يزی چهی... هان :  و افاق گفت دی باز خندنیامیبن        
اون موقع خوب . دست پرورشگاه سپارهی تو رو مادی می خادمهی... ي تو تو حرم گم شده بودگفتنی مادمهی
 یونی تو لباسات اعگفتیم.  زدی محرف بلند بلند از تو...  دیکشی می داشت راهرو رو طی خانمهی... ادمهی

 که خدا ی فالحترهی دست همون منسپارهی تو رو مادی می خادمهی... يزی نه چی نه نامه داشتگفتیم... بود 
 یبخدا ما کوتاه...  دنبالت انی خانوادت بدی شاگفتنی تهران مياون موقع هم مسئول ها! رحمتش کنه 

 ... !  رفتهدحاج اقا دو سه بار خودش مش... مینکرد
 ... بست و باز کردي اهی را ثانشی چشمهانیامیبن        
... !  دیشنی چند ماه منیبار صدمش بود در ا... !  دانست یم. از بر بود .  بوددهی حرفها را شننیا        

 ...  بودیانی اعشی که لباس هانی همیحت
 ! گرفتی از طال قاب مدی کوچک را باي های دلخوشنیهم        
 اگر یحت...  دی ارزی منیهم!  دی کشی اش خط بطالن می شک حالل و حرامي که رونیهم        

 !شدی ، خسته نمدیشنیهزاربار هم م
 تایدو سال بعد از قدم مبارك تو خدا بهم ب...  بهشت شد مونیزندگ.  يتو که اومد: افاق ارام گفت        
 ! ؟ادتهی ی رو خودت گذاشتایاسم برد...  ایچند سال بعدم برد... رو داد 



 177 

زبونم ... اگر تو...  مهمه ی حالل و حرومیکنیچرا فکر م:  تکان داد و افاق اضافه کردي سرنیامیبن        
مادر تو ...  چرخه بگم یاصال دهنم نم.. تو اگر ... تو اگر...  اون روز و ارهیخدا ن... زبونم الل ... الل 

تو !  پسر من؟یکنی فکرا رو منی اچرا...  يقسمتمون بود. پر از برکت بود. بود  ریقدمت واسه ما خ
 ...یپسرخودم

 ...  مادریمال خودم:  و گفتدی کشنیامی بني به موهایدست        
 . دی را بوسنیامی بنیشانیپ        
 ... نزدی حرفنیامیبن        
 . ، لک لک کنان به سمت در اتاق رفتنی فنی بلند شد با فشی از جای به سختیافاق با اه        
 !خاتون؟:  گفتنیامیخواست از اتاق خارج شود که بن        
 ... ستادیافاق ا        
 ! هم بگم؟گهی دزی چهی:  گفتنیامیبن        
 !جانم مادر؟: افاق با بغض نگاهش کرد و گفت         
! چهار تا بادمجون هم سرخ کن :  داد و گفتهی انها تک را عقب فرستاد و بهشی کف دستهانیامیبن        

 !  چسبهی ممهیبا ق
.  ، رو تخم چشمم یقربونت برم اله:  به خنده باز شد و گفتشی لبهایبه آن. افاق اشکش بند امد         

 نی تو اهیچ. نیتو هال بش.  رونی بایاصال ب!  باز دست نخورده است ها نمی ببامین. تو هم شربتتو بخور
 ... ! رهیگیاتاق ادم دلش م

 . کارامو انجام بدم چشمکمیچشم :  زد و گفتی چشمکنیامیبن        
 !کنن؟ی دفتر روزنامه اتو باز میعنی!  مادر ؟یکار گرفت: دی برق زد و پرسشیافاق چشمها        
 .  استگهی دي جاهینه . هفته نامه :  با لبخند گفتنیامیبن        
 ! اقات ؟شی پي بريخواینم:  و گفتدی کشیقیافاق نفس عم        
 .دی سرش را عقب داد و بلند خندنیامیبن        
پسر روزنامه !  ستی در شان تو نی کار حاجدمیفهم.  خندهی جور مهی... خبه خبه :افاق با اخم گفت        

 . ی خودمسینو
 !نم؟ی ببياریمادر رهامو نم:  زد و گفتیدو سه ضربه به در چوب        
! ارمشی مگهیچند وقت د. چرا :  چهره اش در هم رفت وگفتیکم.  خنده اش جمع شد نیامیبن        
 !چشم.  کنن ی رفع دلتنگکمی.  مادرشه شیفعال پ
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 ! اونم عروسمه. چه اشکاله.  مادر ارشی بتایخب با اناه:  کرد و گفتسی را خشیافاق لبها        
 ! ؟گهیامر د. ارمی متایبا آناه. چشم :  مادرش انداخت و گفتدواری امي به چهره ی نگاهنیامیبن        
جمع کن .  ها يهنوز شلخته ا.  خرت وپرت ها هم جمع کن مادرنیا:  تکان داد وگفتيافاق سر        

 ! جارو بکشمخوامیم
 .  رفترونی به خنده افتاد که افاق باالخره از اتاق ب بازنیامیبن        
 .  زدي لب غرری و زدی رفت ، لبش را گزی از پله ها باال میکی که دو تا ای برددنیبا د        
 !  بودستادهی فال گوش اای بشنود بردنیامی بندی ترسدیخواست بلند بگو        
 ! و به اشپزخانه رفتدی کشیاه        

 
 شرمنده ي افهی نشسته بود ، لپ تاپش را بست و با اخم به قی صندلي رونیامی باز شد، بنیدر با تق        

 .اش نگاه کرد
بدون ! تلفن همراهش هم طبق معمول دستش بود .  جلو امد ، در را پشت سرش بست ی کمایبرد        

 ! دادیان ماسماسک جان م
 !مزاحمت شدم؟:  نشست و گفتنیامی تخت بني اجازه لبه یب        
 .  جوابش را ندادنیامیبن        
 ... یعنی! ...  زهیچ-        
 . کردی خشک نگاهش منیامیبن        
 !؟ی که ازم ادرسشو گرفتاروی سراغ اون یخواستم بپرسم رفت:  کرد وگفتی اهمایبرد        
 . ساکت بودنیامیبن        
 ! چکتو پس داد؟زیپرو: دی آرام پرسایبرد        
 .  نگفتيزی چنیامیبن        
 !  هم سکوت کردایبرد        
 کردی مي خراب کارشهیهم!  بزدل نگران کی! نگران بود .  کردی اش را دست به دست میگوش        

 . ختیری بهم مبی ترتنیارکان صورتش به هم!  را داشت افهی قنیهم
 ! گرفتیلبش را گاز م... کردیاخم م        
 .  دادی آن را تکان می انداخت عصبشی به زانوینگاه!  کردیصورتش را مچاله م        
 .  بلند شدشی از جانیامیبن        
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 که ي دفعه هر گندنیا:  و گفتستادی مقابلش انیامیبن... !  قفل کرد سرش را باال گرفت ایبرد        
 !  ندارهی به من ربطگهید!  ای بردیسیمی خودت پاش وايزد

من ! ؟یخودت گفت...  یکنی پولو جورش می تو گفتیول:  باز نگاهش کرد و گفتمهی با دهان نایبرد        
 ! ی باهاش حرف بزنيری میتوگفت. کردمیداشتم خرد خرد جور م

 فی اش قدم برداشت ، از کی به چوب رختزانی ، به سمت کت اوای بردی از نفهمی عصبنیامیبن        
 گهیمن د!  صاف کن ي داری بدهیبرو هرچ:  و مقابلش گرفت و گفتدی کشرونی عابربانک بکیپولش 

 با پول اگر  هماروی نیا!  نه حوصله اشو دارم نه کششو گهید!  ای هاتو ندارم بردي گند کاريحوصله 
 ! پول وبده خالص شه بره.  شهیدهنش بسته م

 ! بشه؟ی که چارویپول مفت بدم به : ا اخم گفت بایبرد        
 ! ی که چقدر عقبتهی حالیکی نیخوبه ا!  ي چه قدر ضرر زدیفهمیخوبه م:  با حرص گفتنیامیبن        
.  تو يایاجازه ندادم ب:  شانه اش گذاشت وگفتي دستش را رونیامی خواست بلند شود که بنایبرد        

 ...! کارت دارم!  ي بررونی بدمیاالنم اجازه نم!  يسرخود اومد
 ...  نکردمي کارگهیمن که د:  مات گفتایبرد        
 !  را از چنگش دراوردی حرکت گوشکی با نیامیبن        
 ! رمز داره:  زد وگفت يشخندی نایبرد        
 .وانده داشت نخامیسه پ.  راباز کرد ی با امتحان چند کد قفل گوشنیامیبن        
 ... یکنی می چه غلطي داريهو:  بلند شد و گفتشی تند از جاایبرد        
 ! سه رقم اول شماره اشنا بود. را باز کرد امی پنیامیبن        
 ! ؟يایچرا نم-        
 !؟ییکجا:  را باز کردي بعدامیپ        
 !؟يای نمایزو زو منتظرته برد:  سوم امیو پ        

 
       

 
 ! دیگی دروغ مدیپس جفتتون دار:  کرد و گفتی نگاهای گشاد برديبا حرص به چشمها        
 .  را به سمتش پرت کردیگوش        
 !  شده بودرهی خنیامیمات و مبهوت به بن.  گرفتنش انجام نداد ي برای تالشایبرد        
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 نی تو ایحت...  کمکت کنم خواستمیم. وتو حفظ کنم ابرخواستمیم:  زد و گفتی لبخند تلخنیامیبن        
 ! رمی بگدی تو ندی و جوونی خامخواستمیم! مورد 

 مهمان خواستمی میحت: رفت و دو سه کاغذ برداشت و به سمتش پرت کرد و گفتزشیبه سمت م        
 ! ی نباشی که هستینی عقب تر از اي برداری که چهار تا درس تخصصی دانشگاههیبفرستمت 

 ! دی همانطور نگاهش را دزدایبرد        
!  پاتوق؟دی منو کرديخونه !  که نباشم ستمیبرادرت ن:  با تاسف تکان داد و گفتي سرنیامیبن        

 سقف ری زي هاتو ببریاشیکه ع!  ؟ی باهاش خوش گذرونيبدبخت من به اون دختر پناه دادم که تو بر
 ! من ؟يخونه 

 ! دوستش دارم:  گفت لبری زایبرد        
 کورتو باز ي چشماایبرد! ه؟یاون ادم دوست داشتن! ي که دوستش داريدیتو به هفت نسلت خند-        
 ! هی طرفت کنیکن بب

!  جلو چشمم ادی هستم فقط اون میبا هرک.  کنمیهر جا رو نگاه م. تونمینم:  با حرص گفت ایبرد        
 !دوستش دارم...  ؟نشدیفهمیم...  رفتم سر قرار نشد گهیبا ده نفر د!  شم نشدالشیخیخواستم ب

 ! چرنده:  زد وگفتي پوزخندنیامیبن        
 . قول داده سمت خالف نره. رونی اومده بزی پروياز دار و دسته : دی کالفه نالایبرد        
 طرفت ینیبیپسر چرا نم!  ؟ای بردیکنی می چه غلطيدار:  کرد و با تاسف گفتي خنده انیامیبن        

!  واسه خودت؟یگی میچ!  چرخونهی بند انگشت مهیتو رو، رو !  حرفهاست نیدختره گرگ تر از ا! ه؟یک
 ! ؟نوی ایفهمیم!  زهی پروي غهیارزو ص!  ؟رهی نمیسمت چ...  کنارذارهی مویچ

 ! شهیجدا م-        
 ... يپس بچه ! حامله است :  خالصش را زد و گفتری تنیامیبن        
. رونی حامله است از خونه انداختش بدهی هم شنیوقت!  زهیمال پرو. نه :  کالمش گفتانی مایبرد        

 ! ستی نی اصالادم بچه و زندگزیپرو
 ! ؟یتو هست:  مسخره گفتنیامیبن        
 . جوابش را ندادایبرد        
 . را پر کردنشانیسکوت ب        
 ! ادیازش خوشم م.دوستش دارم .  باهاش ازدواج کنمخوامیم:  ارام گفتایبرد        
 ... یچرا انقدر بدبخت! ا؟ی بردشهی نمتیچرا حال:  گفتي بلندمهی ني با صدانیامیبن        
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 ! شده بودجی گای اخر بردياز جمله . ماتش برده بود         
 ! شهی نمتیرا حالچ: با حرص گفت        
...  نهیارزو هم هم!  دهی تن می و منجالبی مجبور باشه به هر بدبختیطرف وقت:  خفه گفتایبرد        

 ! ذاتش پاکه
پسر دختره ...  ای بردیکنی مي دارکاریچ:  گفتي کنترل شده اي کرد وبا صداي خنده انیامیبن        

 یگیاون وقت م!  ی بکنیتونی تصورشم نمی انجام داده که تو حتشیهزارتار کار تو زندگ. حامله است
 !ذاتش پاکه چون مجبور بوده؟

از اولم ...  باهاش ازدواج کنمخوامیم... ! واقعا دوستش دارم ... من دوستش دارم :  باز گفتایبرد        
 ! می به زندگيتو گند زد. بود نی همممیتصم

 !ا؟یهان برد!  من ؟ی به زندگيتو گند نزد:  داد و گفتونری را بنشی نفس سنگنیامیبن        
فقط . نکردم یمنم کار اشتباه! ي بودشیتو باعث وبان... يتو شروع کرد:  باحرص گفتایبرد        

 یول...  کر شدن من و داره يخاتون ارزو...  بودمو گفتمدهی که شنيزیچ!  نیهم!  و بهت گفتم قتیحق
 ! یحقت بود بدون

 ! واقعا حق داشتم بفهمم و بدونم.  یگیراست م. قبول. باشه -        
 فرق دارن هی دو تا قضنی ایول: ارام تر گفتی فرستاد و کمنیی خشکش پاياب دهانش را از گلو        

 با خودت بود اما میتصم!  یچیه!  گفتمی بهت نمیچی من هي سالم بودي وهی بهیتو اگر دنبال ...  ایبرد
! نه افکارش . نه رفتارش.  ذهنش نه...  ستیسالم ن!  ؟یفهمیم!  لشه نیا... داداشم...  ایبرد... ختره دنیا

 !نه حرف زدنش
 ! درس بخونهخوادیم.  بره دانشگاه خوادیم:  کننده گفتهی توجایبرد        
 ياری بنوی اشهیتو روت م... باشه. یاک... باشه اصال قبول :  داد و گفتهی تکواری خسته به دنیامیبن        
 برن از رمردکجای پرزنی پنیاصال ا!  زنمه نی ای بگی کنیخواهرت معرف...  به مادرت ، پدرت لیتو فام

چه ...  هی کستی زنه معلوم ننیا!  تو؟یفهمی چرا نمایبرد! ز؟یاز پرو!  کنن ؟ي دختر وخواستگارنی ایک
 !؟یفهمی کس وکاره میب! کاره است 

 !مثل تو:  گفتنیامی صورت بني نگاهش کرد و رك تومی مستقایبرد        
من بهش !  کس و کاره ی منه بنیع...  یگیاره راست م... باشه .. باشه : زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 بذارتش سر ارهی نای مثل من به دنیکیدلم سوخت که پس فردا !  سوخت شیچارگیپناه دادم دلم واسه ب
 !اره ؟!  ؟ی ادم ازدواج کننی با ايخوایتو م! راه 
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چرا .  ولش کنم خوامینم!  ولش کنم تونمینم... حامله است :  تخت نشست وگفتي لبه ایبرد        
! ؟يکردی مکاری چي من بوديخودت جا...  ی کنحتی که نصياری واعظا رو درميفقط ادا!  تو ؟یفهمینم

 !  کردنتتیهمه حما!  زد؟ی بهت حرفی کسي کردی عروسوهیب هی با یتو خودت رفت
 
    

 ! ؟یکنی میکی هرزه يزن منو با اون دختره ...  منو ي آنايتو دار:  مات گفتنیامیبن        
 ! ي کردی عروسوهی بهیتو هم با .  نیامیبن:  سرش را تکان داد و گفتایبرد        
 !ا؟یهان برد!  ؟ي من بودیمگه تو شب اول زندگ:  با زهر گفتنیامیبن        
 !! من بده نه ؟ي نداره اما واسه ی اشکالي که خودت کرديکار:  با نفرت زمزمه کرد ایبرد        
عقدش !  بهم خورده بود شی دختر ازدواج کردم که نامزدهی من با ایبرد:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        

 ي که رونهی خالفش انیکتری که کوچیی هرجاي فاحشه هی دختر ازدواج کردم نه هیبا ... بهم خورده بود 
 ....داداشم. زمیعز...   جانایبرد!  ارهی رو درمی غربيسکوهای ديادا!  ادی اطوار ماردیلی بزیم

 . نیامی بنستمیمن برادرت ن: دی کالمش توپانی مایبرد        
 !  من هستمیول. تو نباش .  یستین... باشه :  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
برو با :  گذاشت و گفتای بردراهنی پبی جي تخت افتاده بود را برداشت و توي که رویکارت شتاب        

 !خب؟!  کن هی تسوارویاون 
 . کردی با اخم نگاهش مایبرد        
دو تا واحد تهران ... ریبعدم برو دانشگاهتون فرم مهمان بگ:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 !دنی تابستون دارن ارائه مي براي معماریدروس تخصص
 ...  همچنان ساکت بودایبرد        
 !باشه؟.  نکني کارچی هفته ههی! خب؟...  هفته مهلت بده هیبهم :  کنارش نشست و گفتنیامیبن        
 ! بشه؟یکه چ:   زدالبیبرد        
خاتون بفهمه ...  شهینم! ؟یتونیم!  ؟ی باهاش ازدواج کنیتونیبا بچه که نم:  گفتری ناگزنیامیبن        
 ! کنهیسکته م
 را دنبال کرد و کردی چکه منیامی بنقهی که از شقیرد عرق.  انداخت نیامی به صورت بنی نگاهایبرد        

 !گم؟ی می چتهیحال!  ایثل من نشه بردتا م...  اون بچه سقط بشهدیبا: گفت
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 شهی نابود می باشه همه چتونی تو زندگزی پرويبچه :  گفتنیامی اب دهانش را قورت داد و بنایبرد        
 . کنهی ماهی روزگارتو سادی مزیخود پرو. 

 . نزدی حرفایبرد        
 !  هفته بهم مهلت بدههیفقط .  کنمی رو درست میمن همه چ:  نرم تر گفتنیامیبن        
 ...  نزدی حرفایبرد        
 ...  هفتههی! خب ؟:  و گفتدی صورتش کشي دستش را رونیامیبن        
 بهش یکنیکمکم م:  ملتهبش نگاه کرد و گفتیشمی يبه چشمها...  به صورتش نگاه کرد ایبرد        
  ؟؟؟ی بزنرابموی زيخوای باز مای! برسم؟
قراراالنتم .  نکن ي کارچی هفته ههیفقط !  کنمیباشه کمکت م:  زد و گفت ي لبخند سردنیامیبن        

 ! باهاش کنسل کن
 !رون؟ی بشی از خونه بندازيخوایم:  دی نگران پرسایبرد        
 ... پسرا نهار اماده است: خاتون بلند صدا زد         
بهت ... اگرم بندازمش! چه کار باهاش دارم ... نه :  انداخت و گفتای به صورت بردی نگاهنیامیبن        
 !نگران نباش.  دهی خبر مزنهیزنگ م
 ! بشه؟ی هفته قراره چهی نیا... یپس چ:  دی کنجکاو پرسایبرد        
 !د؟یخوری نهار نمونیاقا: خاتون باز گفت        
 ....میکنی بعد صحبت ممی برایب:  کالفه گفتنیامیبن        
 !يتو چرا انقدر راحت کوتاه اومد. راستشو بگو :  گفتایخواست بلند شود که برد        
 ادم سر به راه شدن هست نمی ببخوامیم. ومدمیکوتاه ن:  خشکش را باز کرد و گفتشی لبهانیامیبن        

 !فهممی هفته مهی نیتو ا.  نه ای
دو ساعته دارم . دیشنوی گل مدیگیدر چه خوب گل مدو تا برا: خاتون در اتاق را باز کرد و گفت        

 .زنمیصداتون م
 ... میمتوجه نشد. بحثمون گل انداخته بود:  چسباند و گفتشی به لبهاي لبخندنیامیبن        
 !  به آرزو بودامی که مشغول نوشتن پختی را بهم رای برديموها        
 ترك يبه لبها... به صورت قرمزش!  کردیگاهش مافاق خاتون نگران ن...  دی کشیقینفس عم        

 ... ترك شده اش
 ... !  به خون نشسته اشي گر گرفته و چشمهايبه گونه ها        
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 !  اشیشانی پيبه دو سه قطره عرق رو        
 ... خواست بپرسد... رونی بزدی را برشی های نگرانيخواست همه         
 ! یمصنوع... تلخ ... سرد . ..  به نگاه خاتون لبخند زدنیامیاما بن        
 !  بود که طرز نگاه افاق را عوض کندیعی طبياما انقدر        

 
 د؟یمادر دعوا کرد:  را گرفت و گفتنیامی بني که افاق بازودی را بشوشی رفت دستهاایبرد        
 چطور مگه؟... نه -        
 ... اخه:  گفتیافاق با نگران        
 .ستی نيطور-        
 رونی را بیگوش.  اش فرو کرد ي گرم کن سورمه ابی تلفن همراهش ، دستش را در جيبا صدا        

 .  بودیرعلیام. اورد 
 .  قرار گرفتزیپشت م        
 ؟ی هستيمعلومه کدوم گور:  گفتي بلندي با صدایرعلیام        
 !خونه: ش گذاشت و افاق با ذوق بشقابش را پر از برنج کرد وگفت به دهاني سبزی مشتنیامیبن        
 ! در وباز کن. کدوم خونه؟ من که االن جلو خونتم:  گفتي کفریرعلیام        
 !مینه خونه پدر:  برگرداند و گفتي ترب را به سبد سبزنیامیبن        
 . نماندی مخفنیامی بندی زد که از دی پوزخند درشتایبرد        
 !؟ی قرار نداشتییتو امروز جا:  ارامتر گفت ی کمیرعلی رفت و اميافاق چشم غره ا        
 نه چطور؟:  با چنگال به جانشان افتاد وگفتنیامی برنجش گذاشت و بنيافاق سه تا بادمجان رو        
 ! رفت ؟ادتیتو . نیامیبن-        
 !و؟یچ-        
 ...  کردمادرخی:  لب گفتری و زدی خودش هم کشيافاق باالخره برا        
 دختره بدجور نیا!  ؟يای بيخوای واقعا نمنیامیبن!  رفته باشه؟ادتی شهیمگه م:  با داد گفتیرعلیام        

 ! از دستت شکاره
 ! امی مگهی ساعت دکی. باشه :  زد و گفتی مصنوعيلبخند        
 . نیگزی دنبال جاگردهیطرف داره م!  داداش خوادی نمگهید-        
 .امی نمیاک-        
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 !  گرو گذاشتم براتشی من دو ساعت رنیامیبن:  با حرص گفتیرعلیام        
 ! امی مگهی دو ساعت دیاک-        
 ... يدی سکتم ميباور کن دار!  يدی سکتم مي دارنیامیبن:  با لج گفتیرعلیام        
 ... ی جات خالدهیافاق خاتون زحمت کش! نهارمو بخورم اومدم . رسمیم. باشه -        
 !  قطع کردیرعلیام        
.  نمتیبیم. باشه . اره !  تو درست کنه ي بارم براهی گمیباشه م. مهیق: حرفش را کامل کرد و گفت        

 !قربانت خداحافظ
 ... بخور مادر از دهن افتاد!باالخره تموم شد:  گفتيافاق با دلخور        
 !زم؟ی برات دوغ برایبرد:  انداخت وگفتای بردي دست نخورده ي به غذای نگاهنیامیبن        
 ... سرش را باال اورد        
 ...  انداختنیامی به صورت بنینگاه        
 هم ینی زمبیبرات س!  تو ؟يخوریمادر چرا نم: دی جفتشان رد و بدل کرد و پرسنی بیافاق نگاه        

 !ی که دوست داشتینی زمبی سمهیق... سرخ کردم 
 ...  گذاشتنیامی را کنار بنوانشی لایبرد        
 را به دست وانی که لینی و حختی روانشی در پارچ در لدی سفي هی از مای با ارامش کمنیامیبن        

 ! نوش جان:  گفتدادی مایبرد
 .  نزدی حرفایبرد        
 !  کردشیسرش را گرم بشقاب غذا        

     
 شانه اش انداخت و بعداز ي لپ تاپ را روفی پارك کرد ، کی کاجي هی ساری را زلشیاتومب        

 . از قفل بودن درها به سمت ساختمان راه افتادنانیاطم
 .ز بود بامهی ندی رسي به درب ورودقهیبعد از پنج دق        
 .  به آن زد و در را باز کرديتقه ا        
 !  ورانیاز ا:  نشسته بود جلو رفت وگفتيزی فرشته که پشت مدنیبا د        
! ؟یخوب:  دست مانعش شد و گفتي با اشاره نیامی زد و خواست بلند شود که بنيفرشته لبخند        

 !عروسم چطوره؟
 ! عروستم خوبه. یخوبم مرس: ت و گفدیفرشته بلند تر خند        
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 ! شد؟یاسمش باالخره چ:  گذاشت و گفتزی مي را لبه فی کنیامیبن        
 ! لدای و هسایآوا و آتر.  سه تا اسم موندم نیب:  اش انداخت وگفتینی به بینیفرشته چ        
 ! ادی اسم بذار به رهام بهی:  و گفتدی کشی هومنیامیبن        
 ! ادی هم به رهام میلیاتفاقا خ! رها چطوره؟:  گفتی ارامي از پشت سرش باصدایرعلیام        
 نیهم...  تک باشه دیاسم عروسم با!  رها اسم دختر خودمه گهینه د:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        

 ! انیبهمم م!  و رهام لدایه!  خوبه لدایه
 ! ؟دمی من دختر به تو میدونیاز کجا م:  کرد و گفتی اخمیرعلیام        
 دی زنگ نباهی! یگفتی ميای بیخواستیپسر توکه نم:  با حرص گفتیرعلی هلش داد و امنیامیبن        

 !؟یبزن
 !حاال هست ؟.  انجام بدم تو خونه انجام دادمنجای اخواستمی که ميکار: با اخم گفت        
 !؟یک:  گفتجی گیرعلیام        
 !دخترم:  زد وگفتيشخندی ننیامیبن        
 . تو اتاقشه:  زد و گفتي لبخندیرعلیام        
 ! ؟کردمی تو رو تماشا می تو شرکت خالومدمیم:  فاصله گرفت و بلند گفتنیامیبن        
 . در را باز کردی به در اتاق زد و به اراميو تقه ا        
 .  نشسته بودزیپشت م        
 و کیزی خشک في معلم هاهی اش شبافهی قي سورمه اي و روسری مشکیی کائوچونکی عکیبا         

 !  بودرستانی دبیاضیر
 . ناچارا سالم کرد        
 .  تکان دادي نگاهش هم نکرد اما سریرها حت        
 ! نتونستم سر وقت حاضر بشمدیببخش: ارام جلو رفت و گفت        
 !  کردمدای پنیگزی جاهی من ستی نیمشکل:  بود گفترهی خشگری نمايرها همانطور که به صفحه         
 .چه خوب! جدا :  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیامیبن        
 دمی محیالبته اگر شما کارتون اماده است ترج:  و گفتدیخواست به عقب برود که رها لبش را گز        

 !نمیبب
 ! دینی رو ببنیگزیبهتره همون کار جا:  ارام به عقب رفت و گفتنیامیبن        
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 که از اول قصد دونستمیاگر م:  گفتي بلندمهی نيخواست از اتاق خارج شود که رها با صدا        
 نانیاما من به خودم اطم...  شرکت نوپا هست هی نجایدرسته ا!  دیفرمودی مدی کني با من همکاردینداشت
 !  منوالهنیفقط چند روز اول به ا! دارم 

 تا دمی ندازین! من تو خونه چند تا طرح زدم :  در شل کرد و گفتي رهی دستش را از دستگنیامیبن        
 !امی نشده بلیکادر شرکت تکم

 ...رها ارام شد        
 ! ماندیحداقل م        
 !نم؟ی ببتونمیم:  اش جا به جا شد و گفتی صندليرو        
 . لپ تاپهيتو!  ستی فلش نيتو:  نشست و گفتزیل کنار م مبي رونیامیبن        
 !  نشستنیامی مبل سمت راست بني را دور زد ، روزیم.  برخاست شیرها ازجا        
 . دیای باال بدی طول کشی کمشگری نمايصفحه         
صفحه که ...  توانست نگاهش کند ی ماهی سشگری بود که در نمانیامی بنریرها چشمش به تصو        

 !  را لعنت کندي تکنولوژخواستیروشن شد دلش م
 ...  پسربچه بودکیبکراند صفحه عکس         
 .  بودنیامی بني بچه که انگار کوچک شده کی        
 !پسرتونه؟:  گفتیبه ارام        
 .  را باز کرديوی سرش را تکان داد و درانیامیبن        

 !نهیریچقدر ش:  لب گفتریرها ز        
 انشگت يفرم مردانه ... پوست دستش.  انداخت نیامی بني دهی کشي به انگشتهایرها نگاه        

 ! شیها
 !شهی شروع منجایاز ا:  چند عکس را باز کرد و گفتنیامیبن        
 !  رها گذاشتي و لپ تاپ را روبه رودی خودش را عقب کشنیامیبن. رها خم شد         
 .  کرده بودری اش را درگینی بي تمام سلول هانیامیعطر بن... حواسش به عکس ها نبود         
 . ستی نیاما کاف! خوبه :  از عکس ها گفتيشتری بمیبعد از چند لحظه و رد کردن ن        
 غاتیاگر من قراره مسئول تبل.  است هی در حد طرح اولنایا:  به رها انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 !  محصوالت رو بدونمستی لدیبا.. باشم 

 .  برگشتزشیبه سمت م.  بلند شد شیرها از جا        
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 ... نشد خانمِی کار هم با من صحبتيایدر مورد حقوق و مزا:  گفتنیامی که نشست بنی صندليرو        
 ...  را بست و باز کردشیچشمها        

 ...  امدی نمادشی        
 !ییخانم رضا:  هوا گفتیب        
 !  هستميراز:  کردحیرها براق تصح        

 
 ای هست يمنظورتون از حقوق درصد:  کرد و گفتی گردنش را خم کرد و رها پوفدیی با تانیامیبن        
 !ثابت؟

 ! يثابت به انضمام درصد:  زد و گفتی لبخند خشکنیامیبن        
اما من .  سهی تازه تاسنجایا:  و گفتدی را درهم قالب کرد و خودش را به جلو کششیرها پنجه ها        

 !  نگه دارمی شما رو راضکنمی میسع
 !؟ "ز" با کدوم قایدق:  شد وگفترهی رها خي در چشمهامی مستقنیامیبن        
 ! من متوجه منظورتون نشدم...  دیببخش:  گفتجیرها گ        
  !"ز" با کدوم دمی پرس؟ي رازای یراض:  زد و گفت ی لبخند محسوسنیامیبن        
ضرر مشخصه  "ض" گهید!  بهتون وارد نشه ي ضرردمینه قول م. جالب بود :  و گفتدیرها خند        

 !نه ؟
 .  چپ انداختي راستش را رويپا.  سرش را تکان داد نیامیبن        
 ی خاکراهنیپ...  اش انداخت و شلوار کتان کرم رنگش ي اسپورت قهوه اي به کفش هایرها نگاه        

  اسپورت و جوانانه اش را دوست داشتپیت...  شد رهی خنیامیبعد هم چشمش دوباره به صورت بن... اش 
! 

 و یشی قراره مقدمات فروش محصوالت ارايشرکت راز:  وگفت دی کششی لبهايزبانش را رو        
اماهنوز محصوالت رو وارد ... قرارداد ها بسته شده .  رو فراهم کنه ی خارجمهی نی کمپانکی یاشتبهد

 من نکهیضمن ا.  مورد نظر اماده باشهي و پوسترهاونی تلوزیغاتی تبلزری قبل از ورود تخوامیم. مینکرد
 یونیزی و تلویرونی بغاتیلبرام مهمه که حتما تب.  ندارمیی اشنالبوردی بي در اجاره رانی اطی با شرایلیخ

 ! درموازات هم باشند
 !نم؟ی و ببستی لتونمیم. خوبه:  را باال داد و گفتشی ابروي لنگه کی نیامیبن        
 !  نبوديزیچ...  راباز کرد زشی ميرها با هول کشو        
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 . بودی دوم خاليکشو        
 .  کرددای برگه در کاور را پکی باالخره شی تفتی سوم را باز کرد بعد از کميکشو        
 !  وارد بشهي که قراره به زودهی محصوالتستی لنایا:  داد و گفتنیامیان را به بن        
ضد افتاب و !  رو داره ونیزی پخش در تلوتیفقط سه مورد قابل:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        

 !  مويمرطوب کننده و نرم کننده 
 !  دندان هم هستي کننده دیژل سف:  و گفتدی جلوتر کشی چرخ دارش را کمیا صندلره        
 .... ی به عبارتشهی چهار تاش مي برازریت-        
 ! ؟دی پخش کنزری تکیهرچهارمورد رو قراره تو :  گفتنیامی کالم بنانیرها با ابهام م        
 رو درنظر مای صدا و سمی تاي نهیداشتم هز!  خانمریخ:  را گرد کرد وگفتشی چشمهانیامیبن        

 !گرفتمیم
 ! به مجوز هست؟ازی نيلمبرداری فيبرا: دی زد و پرسيرها لبخند        
!  کنمی مشنهادی و پشنیمیمن ان!  رزهی به دردسرش نمیول:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        

 از شتری بگری به چهار تا نابازستی نازیحداقل ن!  شهی میی هم صرفه جوی اضافي هانهی در هزينطوریا
 !نطوریهم  و صدابردار هملمبرداریف. شهی هم کنسل می خالي فضاي هیکرا!  دیحقشون دستمزد بد

 ! ستی نی مصنوعکمیفقط بنظرتون . چه خوب:  وگفتدی کشیرها هوم        
 که تو يزیچ:  رها گذاشت و گفتزی مي رو به برگه انداخت و ان رای بار اخر نگاهي برانیامیبن        

 و زری بعد راجع به تمیفعال درمورد پوسترها وعکس ها به توافق برس.  اش کنم ادهی پدیبا!  هیعیذهنمه طب
 ! میکنیساخت صحبت م

 .  استدهیذهن شما پر از ا. هیعال:  را خفه کرد و گفتجانشیرها ه        
 ! ممنون:  نگاهش کرد و گفتمی مستقنیامیبن        
 الزم ي فرم هالی قرارداد و تکميبرا:  خودش را جا به جا کرد و گفتی کمنیامی نگان بنریرها ز        

 ! رو به اونها سپردمتشیمسئول.  نی کمک بخوایرعلیهم بهتره از فرشته و ام
 !ي و امجديروزیپ:  اصالح کردنیامیبن        
 د؟یببخش:  گفتجیرها باز گ        
 !د؟ی صدا بزنکی کارکنانتون رو با اسم کوچيقراره همه :  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 .دی که گفتیمرس.ي امجدياقا. دونستمی فرشته رو میلیفام... نه :  زد وگفتیرها لبخند پت و پهن        
 !  باشه که بتونم انجام بدمي اگهی امروز کار ديفکر نکنم برا:  بلند شد وگفتشی از جانیامیبن        
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 ! دیممنون که اومد:  وگفتدی کشیقیرها نفس عم        
 ! کنمیخواهش م:  را باال داد و گفتشی ابروي تاکی نیامیبن        
 !می در کنار هم داشته باشی خوبي همکارمی بتوندوارمیام:  وگفت ستادیرها به احترامش ا        
 ! من هم-        

 !ع؟ی بدياقا: خواست از اتاق خارج شود که رها بلند گفت         
 . نگاهش کردنیامیبن        
 تونمیاسم پسرتون رو م: دی بماند ارام پرسی مخفشی شد تا لرزش دستهانهیرها دست به س        
 !  دارهی بانمکيچهره ...  ياز سر کنجکاو! بپرسم؟
 ! رهام-        
 ! هیچه اسم خاص و تک:  داد وگفترونی بنهیتعش از سرها نفسش را مر        
 ... یبه معن!  یمیو البته قد:  لب زد نیامیبن        
 !  شاهنامه استلی اصياز اسما! ریشکست ناپذ! دونمی شو میمعن:  کالمش گفتانیرها م        
 ! دی اهل شاهنامه باشدیپس با:  زد و رها گفتي لبخندنیامیبن        
 !  تو ذهنم هستشهی اسم همنیا. تو ذهنم بود ...  یلینه خ-        
 ! يروز خوش خانم راز:  درب را باز کرد وگفتنیامیرها اب دهانش را قورت داد و بن        
 ....! عی بدي اقاندیایفرداسر وقت ب. روز شما هم خوش: رها گردنش را دراز کرد وگفت        
 ! در بسته شد        

که بفهمد چقدر منتظر فرداست !  دیای باشد که زود بدهی گرفته شني صدانی با ای حتدانستی مدیبع        
 !  قرار استی تاب و بیکه چقدر ب... 

      
 بگم بهش؟:  گفتری کند که فرشته رو به امی خداحافظیرعلیخواست از فرشته و ام        
 ! ؟ویچ:  را باال داد و گفتشی ابروهانیامیبن        
 ! امروز چندمه؟یدونینم:  و گفتدی کشیقی نفس عمیرعلیام        
: دی حال پرسنی است با اي چه روزدانستی امروز چندم است هم مدانستی اخم کرد هم منیامیبن        
 !چطور؟
پارسال :  گذاشت گفتنیمای مقابل بنی قرمز با روبان نارنجی مکعب مربع مخملي جعبه هیفرشته         

 ! يری براش بگيزی چنی همچهی يخوای سال بعد میگفت
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 !  نگاهش به جعبه بودنیامیبن        
 ! ؟ادتهی شیخواستیواسه امسال م!  دمشی خریهمون دو سه ماه بعد که بهم گفت: فرشته ادامه داد         
 !  بودادشی        
 ... ! عوض شدزای چیلیاز پارسال تا امسال خ:  هل داد و گفتزی ميفرشته جعبه را به سمت لبه         
 .  زد و جعبه را برداشتي لبخندنیامیبن        
 . ندی واکنشش را ببخواستیم.  زوم کرد نیامی بنيفرشته رو        
 ...  جعبه را باز کردنیامیبن        
 !  وپالك ماه و ستاره بودریزنج        
 بود و چپ دهی تولد رهام دیگردن فرشته در مهمان...  اش شد فتهی شی که آنا به آن بودیهمان        

 ! کردی مفی از ان تعررفتی و راست مرفتیم
 ! پارسال قول امسال راداده بود        
 ! که نرفتهادتی! امروز سالگرد ازدواجتونه -        
 .  بستی جعبه را تقنیامیبن        
 ...  بده به آنانویخودت بعدا ا:  گذاشت و گفت زی ميجعبه را رو...  داد سرش را تکان        
 !نیامیبن:  بلند شد و گفتشیفرشته از جا        
 ؟ي نداريتو با من کار:  گفتیرعلی با اخم رو به امنیامیبن        
 !امی باهات منییچرا تا پا:  تکان داد و گفتي سریرعلیام        
 .خداحافظ:  رو به فرشته گفتنیامیبن        
 .  از دفتر خارج شدندنیامی متوجه شود برداشت و پشت سر بننیامی بننکهی جعبه را بدون ایرعلیام        
 .  حرف نزدندچکدامشانیدر اسانسور ه        
 ... هم پشت سرشیرعلی امداشتی قدم برمنشی به سمت ماشنیامیبن        
 .  برف پاك کن با حرص انها را برداشتری زیغاتی تبل چند تراکتدنیبا د        
 !؟ي دنبال من راه افتادهیچ:  پشت فرمان قرار گرفت و گفتنیامی کنارش نشست ، بنیرعلیام        
!  بهش يدی منمی ادم اي سراغ انا مثل بچه يریم:  داشتبرد گذاشت وگفتي جعبه را رویرعلیام        

 !  هشت سال گذشتهيمثل همه !  جمله بگو سالگردمون مبارك کیتو 
 . نزدی حرفنیامیبن        
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 ی باهات زندگي شصت متري خونه هی که تو هی رفته آنا همونادتیتو :  گفتظی با غیرعلیام        
 خدا انقدر يمحض رضا! پا به پات کار کرد !  و تحمل کرد ؟ینی ماشی و بینیچهارسال اجاره نش... کرد

 !  انصاف نباشیب
 ! ي آنا افتادادی شده یاالن چ:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 !ی محضر و اون رفته و تو نرفتای بی گفتمیخبردار-        

 
 
 

 ! ي آنا افتادادی شده یاالن چ:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 !ی محضر و اون رفته و تو نرفتای بی گفتمیخبردار-        
 ! چهیپیخبرا زود م-        
 !  که به گوش تو برسونهنهی کف دست فرشته واسه اذارهی و مزیاگر همه چ:  کالفه گفتیرعلیام        
 . باز در قالب سکوتش فرو رفتنیامیبن        
 ! کردمیا رها صحبت مب.  رو هی قضیگفتی بهم مروزی کلمه دکی:  ادامه داد یرعلیام        
 !شناسن؟یآنا و رها همو م:  کرد و گفتکی نگاهش را بارنیامیبن        
 !چطور؟. نه : جا خورد و گفتنیامی از سوال بنیرعلیام        
 ! ستیمگه دوست فرشته ن-        
 ! ستیدوست انا که ن. دوست فرشته است :  اب دهانش را قورت داد و گفتیرعلیام        
 !شناسن؟یچند وقته همو م-        
 ا؟یک:  گفتجی گیرعلیام        
 !رها و فرشته-        
 سبوكیبعد تو ف...  رو گم کردن گهیرها که رفت لندن همد...  يهم محله ا.  ان یمی قديدوستا-        

مگر تو !  دهیند...  شناسهی آنا رهارو نمیول!  ما ی کردن و بعدم که رها اومد عروسدای پگرویدوباره همد
 .یهمون عروس

 ! خوبه:  سرش را سمت ساختمان چرخاند و گفتنیامیبن        
  خوبه؟شیچ:  نگران گفتیرعلیام        
 !  خوبهرسهی مشنگم نمسیی من به گوش ریکه کل امار زندگ:  با خنده گفتنیامیبن        
 ! ي اومدریر د انقدي نکردیکار خوب:  زد وگفتي لبخندیرعلیام        
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 ! امی بخواستمینم-        
 ! يپس اون همه طرح زد:  را گرد کرد وگفتشی چشمهایرعلیام        
 !  بود لوگوش عوض کردم فقطگهی شرکت دهیمال -        
 داد و همانطور که به روبه رو هی تکی صندلی سرش را به پشتنیامی مات نگاهش کرد و بنیرعلیام        
 ! ری کردم امری گیلیخ:  گفتکردینگاه م
 !کجا؟-        
 !  و آناای خاتون و بردنیب-        
 !شهیدرست م:  شانه اش گذاشت و گفت ي دستش را رویرعلیام        
 !به فرشته گفته ؟... آنا هم ...  مشکل تازه داره هی هر روز ایبرد...  کنهی متی خاتون و اذهامیریگیپ-        
 !و؟یچ-        
 !  روی احسان فرح بخش ناميماجرا-        
 !زونهی همکار اوهی! از بابت اون نگران نباش :  زد وگفتي لبخندیرعلیام        
 ! پوزخند زد        
 نکهیا... ری بده امشی چیدونیم:  انداخت و گفتیرعلی به صورت خونسرد امی نگاهی تفاوتیبا ب        

 ! اال خودم!  منو دارن یهمه خبر زندگ
تو !  یخودت خواست:  گفتکردی که نگاهشان مینی را برداشت و حی انتخاباتي تراکت هایرعلیام        

 ي جعبه رو ببرنی محضر بهتره اادی بشه و باهات بی دوباره راضيخوایحاال هم اگر م...  يطالقش داد
 !  کنمشی تقدیدو دست!  يبهش بد
 .پ نگاهش کرد چپ چنیامیبن        
 ! نه ؟ي کردی تو طراحنویا:  گرفت و گفتنیامی از تراکت ها را سمت بنیکی یرعلیام        
 ! ؟يدیاز کجا فهم-        
 که ی عکسي هیاز زاو...  شعارش نی اهنگییاز واج آرا! از خاص بودنش :  با اخم گفتیرعلیام        
 دی بدم باصی تو رو تشخي همه سال نتونم کارانیبعد از ا...  اش نهی پس زميزیاز رنگ ام!  یانداخت

 ! رمیبم
 !آره ؟!  ؟ي کردی پدر زنت پوستر طراحبی واسه رقیپسر تو رفت:  گفتي بلندمهی نيو بعد با صدا        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
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 دونمیواقعا نم: بش کرد وگفت پرتانیامی صورت بنيبا حرص تو...  کاغذ را مچاله کرد یرعلیام        
 ری با دم شيچرا دار... ي کارا دارنیتو چه کار به ا!  نیامی بنیکنی مخوادی دلت میهرغلط!  بگم یبهت چ

 !  پسریکنی ميباز
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 ... زده به سرت!  ي شدوانهی تو دنیامیبن:  و گفتدی اش کشیشانی به پی دستیرعلیام        
 ! ری امی نگرانيخودیب-        
 .کردندیانگار داشتند سرخش م...  اتش شده بود ي مثل اسپند رویرعلیام        

 
    

 ! ری امی نگرانيخودیب-        
 .کردندیانگار داشتند سرخش م...  اتش شده بود ي مثل اسپند رویرعلیام        
 گردن ی پارتهی يکردی ميهمه کار...  البرز بود قبولرجی پدرزنت ای تا وقتنیامیبن:  گفتیحرص        

 هی!  نیامی بنیستیشوهر دخترش ن...  یستی نشیچیه!  نیامی بنیستیاما االن ن...  ی داشتیکلفت دولت
 ...  کهي اهی تو حاشيروزنامه نگار پر سر وصدا

دهن نوشته هاشم گل گرفتن ! که دفترهفته نامشو گل گرفتن :  کالمش خشک گفتانی منیامیبن        
 !؟ی باز بهم گوشزد کني هست که خودم بدونم و تو بخواي اگهی دزیچ! 

 هی ي و شناختم تو دست رو دخترش بذاردمی که من دی اون آدمنیامیبن:  با حرص گفتیرعلیام        
 !  که اون از تو دارهي انهیبا اون ک!  نهکی و کارتو تموم مدوزهیپاپوش برات م

 ! ؟یشی نمادهیپ:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
تو رو .  به پسرت فکر کنیکنی خدا به خودت فکر نمي محض رضانیامیبن:  اشفته گفتیرعلیام        

 !گم؟ی می چیفهمیم!  نیامی فرستن بنی نمیهر زندان
!  ؟ي فر کردی علاروی نی واسه ایی چه کاراگهیراستشو بگو د:  گفتیرعلی زد و امي لبخندنیامیبن        

 ! تو ستادش؟ینکنه رفت
 !پولشو الزم داشتم!  چهار تا عکسه نیفقط هم. نه نرفتم-        
 ! یگفتی ناموس می به من بیخواستیتو پول م:  با حرص گفتیرعلیام        
 ! گردنبند چقدر شد ؟نی ایراست: دی گفت و پرسی هاننیامیبن        
 !  حرف پول زدیک!  نفهم ي کهی مرتبتیپولتو بذار تو ج:  پنجه اش را مشت کرد و گفت یرعلیام        
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 ... ی پول نداشته باشبتیزشته تو ج.  ادی مای عروسم به دنگهیدو روز د:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 لی کف اتومبفشی زد و کنیامی به دست بنی محکمي ضربه ایرعلی پولش را دراورد که امفیک        

 .افتاد
 ... شودادهی برد تا پرهیدستش را به دستگ        
 نوی انیامیبن:  گفتی و با نگراندی چرخنیامی بود که به سمت بننی تنه اش داخل ماشمیهنوز ن        
 ! ینی عمرا رنگ آنا رو ببگهید! فهمهی البرزم مدمیمن که فهم... بدون 
 : کرد و گفتیمکث        
 .... نکهیمگر ا-        
 !  منتظر نگاهش کردنیامیبن        
 کفش و بگه هی آنا پاشو بکنه تو شی مثل هشت سال پنکهیمگر ا:  و لب زددی کشی پوفیرعلیام        

 ! ادی بعدا به کارت بدیشا نیبرو دم آنا رو بب!  سراغش رفتمی تو بودم ميمن جا! فقط تو 
 !  شدادهی پنیامی بننی از ماشی بدون خداحافظیرعلی پوزخند زد و امنیامیبن        
 !  حوصله استارت زدی بنیامیبن        
 ... !  قرمز بوديچشمش به جعبه         
 !  هوا بوديچشمش به دما... چشمش به ساعت بود         
 ...  هوا خنک تر بودشیهشت سال پ        
 ي اجازه کیفقط .  بود امدهیالبرز هم ن...  یمی محضر قدکیدر ! قبل از ظهر عقد کرده بودند         

 ! نی داده بود همیکتب
 !  پدرميانا هم نگفت با اجازه         
 ! ردیپدرش در شانش نبود در محضر عقد دخترش را جشن بگ        
 ! ود نبالشی خنیانا ع        
چند هفته بعد هم !  خورد ی لحظه هم از کنارش جم نمکی...  کردیخوش و بش م...  زدیلبخند م        

ماه !  انداخت ادشی امروز یرعلی که امي شصت متري مختصر رفتند همان خانه ی جشن عروسکیبا 
 !  که برده بودی عکاسي زهی جانیعسلشان شد اول

 ...  رهام آمدندیایبعد هم تا به خودشان ب        
 ! بعد هم فقط کار بود و کار        
 ... ای قرمز برود ي با جعبه دیمطمئن نبود با! دودل بود .  رنگ پارك کرد دیمقابل درب سف        
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 ! جعبه را برداشت        
 .  شدی جا مبشی جيتو        
 !  را قفل کردلیاتومب        
 ...  رد شد ، زنگ زدنگی مقابل پارکي پل فلزي از رویبه ارام        
 ...  امدیفی ظريصدا        
 !بله؟-        
 ! نمیامیبن: ارام گفت        

 
 

 !  باز شدشیدر برا        
 . ستادی همان جا کنار در اندازدی به داخل بیبدون انکه نگاه        
 . امدنیی از پله ها پای خانگيبا همان صندل ها.  خانه را باز کردي اشهیآنا درب ش        
 .  نداشتیشی اراچی هشیچشمها.  بود دهیساده پوش!  را ساده بسته بود شیموها        
 ! اخم کرده بود        
 !  نداشتيخودش هم لبخند        
با عمه .  ستیاصال خونه ن!  ینی رهام وببذارمیگفتم که نم:  و گفتستادی مقابلش انهیدست به س        

 ! رفته کرجچهریپر
 ! نمی رهام وببومدمین:  گفتنیامیخواست برگردد داخل که بن        
 ! ستیبابا هم خونه ن:  لب گفتری زدویانا به سمتش چرخ        
 با ي هست که کاری هشت سالبایتقر!  نداشتمیبا باباتم کار خاص:  زد وگفت ي پوزخندنیامیبن        

 !پدرت ندارم
 !  برق زدشیآنا چشمها        
 ! يالغر شد:  به قد و قواره اش انداخت و گفت ی نگاهنیامیبن        
 !واقعا؟:  مزاحمش را پشت گوشش فرستاد و گفت يانا چتر        
 میباز رژ:  زد وگفتهی سمت چپش را به در تکي فرستاد و شانه بشی جي دستش را تونیامیبن        

 ! ؟یگرفت
 .انا خواست لبخند بزند اما منصرف شد        
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 .  را خوردشی کالفه از سکوت آنا حرفهانیامیبن        
 . قرمز را به سمتش گرفتي کرد و جعبه بشی جيدست راستش راتو        
 !ه؟ی چنیا:آنا با تعجب جعبه را گرفت و گفت        
 ! ریشته و اماز طرف فر:  باال انداخت و گفت ي شانه انیامیبن        
 ! بودادتیپس : آنا لبخندش را خورد و گفت        
 ! قهوه دم کردم:  به زبانش سر داد و خواست برود که آنا گفتی خداحافظنیامیبن        
 ! ؟یکنی منو به قهوه دعوت ميدار:  و گفتستادی انیامیبن        
 : مزاحمش را کنار زد و گفتيآنا موها        
 ! ستی نیکس...  تو ایب-        
 و در خانه را باز دی کشینفس ارام! در جعبه را که باز کرد لبخند زد ... رفتیدرب را بست ؛ انا جلو م        

 . وارد شودنیامینگه داشت تا بن
 . را دراوردشیکفش ها        
 !  بود آناي قرص هايچشمش به بسته ها.  ستادی اونیزی تلوي جلوي هایمقابل راحت        
 شروع کرد به ی اش نبضقهیدر شق...اخم کرد! بدتر از قبل شروع کرده بود ... باز شروع کرده بود         

 ! دنیتپ
 .به سمت اشپزخانه رفت        
 .رفتی و انطرف اشپزخانه منطرفیآنا با هول ا        
 .وارد اشپزخانه شد        
 !؟ینیشیچرا نم:  گفتنیامیبه بنرو .  را روشن کردرجوشی شریآنا ز        
 !ستیتو که قهوه ات اماده ن:  گفتنیامی را برداشت که بنری پاکت شخچالیاز         
 ! شهیخب االن اماده م:  کانتر گذاشت وگفتيآنا با هول پاکت را رو        
 !  شعلهي رو نذار روی خالرجوشیهزاربار گفتم ش:  وارد اشپزخانه شد وباغر گفتنیامیبن        
 ! دسته اش داغه:  گفتغیخواست برش دارد که آنا با ج        
 .  را کنار گذاشترجوشی وشدی آنا دستکش فر را پوشدی دستش را عقب کشنیامیبن        
 !؟يتو اصال نهار خورد: دی داد و آنا پرسهی به کانتر تکنیامیبن        

 
 ...  امدشیتا دم لبها "آره"        
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 ... نه: اما گفت         
 ! منم نخوردم:  زد و گفتيآنا لبخند        
 ! ؟ي درست نکرديزیچ:  را باال زد و گفت شی هانی استنیامیبن        
 ! ارنی برونی زنگ بزنم از بخواستمیم:  وگفتدی کشرونی بنتی تابه را از کابیآنا ماه        
 ! ؟دی داریچ:  راباز کرد و گفتخچالی تابه را از دستش گرفت و درب ی ماهنیامیبن        
 !  املت گوجه و کره و تخم مرغ هستيواسه -        
 ! املت بخوره ؟دی نهار بای انتخاباتدی کاندهیدختر -        
 . دیآنا بلند خند        
 . گرفترابی شری چند گوجه را زنیامیبن        
 نیامی چانه گذاشت ، همانطور که به بنری کانتر نشست و دستش را زي بلند جلویدلانا پشت صن        
 !يپارسال سالگرد ازدواجمون کباب درست کرد:  گفتکردینگاه م
 !  به املتدهیحاال رس!  پسرفت داشته کردمونیرو-        
 !نی نشکاریپاشو ب:  به آنا انداخت و گفتیو نگاه        
 !  رو خرد کننایا:  به سمتش پرتاب کرد و گفتنکی سنتیرکابی از زازیدو تاپ        
 ! کارکنهدی روز سالگرد ازدواج زن نبای ، اعتقاد داشتيقبال مهربون تر بود:  کرد وگفتیآنا اخم        
 ! حاال اعتقادم عوض شده: چاقو و تخته را مقابلش گذاشت و گفت        
 ! برات عوض شده؟ای چگهید: انا چاقو را دست گرفت و گفت        
 ! وزی همه چمی ساعت فراموش کنکیبذار :  خرد کردن گوجه ها گفتنی حنیامیبن        
 .آنا برو بر نگاهش کرد        
 یونتیاگر تو م! نیامی بنستی من راحت ني تو راحته براياگر برا:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 ... تونمیمن نم!  ياری خودت ني و به روی بشالیخیب
 ...  افتاده بودازیبا حرص به جان پوست پ        
 !  بگذاردازی به حساب عطرو اسانس پتوانستینم... اشکش زودتر درامده بود         
 ! دمیخودم انجام م. نظرم عوض شد :  دستش را گرفت وگفت نیامیبن        
 حرف يخواینم:  انا گفتکرد؛ی مزشانی رزی رستادهی که اینی و چاقو و تخته را برداشت و حازیپ        

 ؟یبزن
 !؟یراجع به چ-        
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 ... زای چیلیراجع به خ: آنا کالفه گفت        
 . نزدی حرفنیامیبن        
 ! ؟نیامیبن: آنا با بغض صدا زد        
 !جانم؟-        
 ...! آنا خفه شد        
 !  تابه را روشن کردری زنیامیبن        
 ختی شده را در روغن رزی ريازهایپ...  به او پشت کرده بود نیامی بلند شد ، بنی صندليآنا از رو        

! ... 
 !ه؟باش. بهشون فکر نکن آنا !  و بذار کنار زی امروز همه چهی:  به آنا انداخت و گفتینگاه        
 . تابه گرم کرداتیو دوباره سرش را به محتو        
 اون روزم يبخاطر حرفا:  فرو کرد وگفتنیامی بني شانه هاانیآنا از پشت بغلش کرد و سرش را م        

 ... بودمیعصبان!  خوامیمعذرت م
 .  دست انا گذاشتي دستش را رونیامیبن        
 ... نزدیحرف        
 .  نگفتيزیآنا هم چ        
 هی وهمانطور سرش را به ستون فقراتش تکستدی بانیامی تا اخر عمرش همانطور بنخواستیفقط م        

 ! دهد
 !  هم مهم نبودزهای چیباق        
 ...  خوردی تکاننیامیبن        
 ! ادیگوجه ها رو رد کن ب:  و گفتدیبه سمت آنا چرخ        
 .  خرد شده را خودش به تابه اضافه کرديانا خودش گوجه ها        
 !می رو باهم انجام نداده بودي کارهی وقت بود یلیخ -        
 ! رهام بودمی که باهم انجام دادي کارنیآره اخر:  به آنا انداخت وگفتی نگاهنیامیبن        
 ! هینکن اون روغن: ا خنده گفت بنیامیآنا مالقه را به سمتش باال برد و بن        
 ! نیامی وقت بود بنیلیواقعا خ: انا لبخند زد وگفت        
 ...  بودادتی که امروز یمرس!  ي که اومدیمرس:  کرد و گفتیمکث        
 !  در کار نبودي قهوه ایول!  قهوه بخورم ي از تو که منو دعوت کردیمرس-        
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 ... نیامی ام بنيمن جد:  و گفتدیانا باز خند        
 !  ام آنايمنم جد:  کانتر کنار اجاق نشست و گفتي باالنیامیبن        
 !رهام خوبه؟: دی پرسنیامی را باز کرد و بنخچالیآنا درب         
 ...!  رفت خوب بودچهری امروز که با عمه پریول. رهیگی بهانه اتو مکمی. اره -        
 !؟یبخودت خو-        
 !  خودش را گم و گور کندیشمی جفت جنگل کی برود در آن خواستیآنا نگاهش کرد ، م        
 . خوبم: لب زد        

 
 

 !  خودش را گم و گور کندیشمی جفت جنگل کی برود در آن خواستیآنا نگاهش کرد ، م        
 . خوبم: لب زد        
 ! نیامی خوبم بنی تو حالمو بپرسیتا وقت : سکوت کرد و ارام اضافه کرد یکم        
 ! شد؟ی من چيکادو:  گفتنیامی شکستن بننیتخم مرغ ها را برداشت و ح        
 ! يای بکردمی اصال فکر نمیعنی... اصال وقت نشد ...  نیامی بنيوا:  و گفتدیآنا لبش را گز        
 !  ازت اناخوامی ميزی چهیمن :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
:  گفتشی دستهای ابکشنی انداخت و حنکی داخل لگن سيآنا پوست تخم مرغ ها را در سبد فلز        

 !مونهی من نمشیوگرنه من بخوامم پ...  گفتم يزی چهی بودم یعصبان! اگر منظورت رهامه ببرش! ؟یچ
 !  بمونهشتیرهام فعال پ-        
 !چرا ؟: آنا با حرص گفت        

 !  آنامیزنی سالگرد حرف مي راجع به کادومیدار:  با ارامش گفتنیامیبن        
 ! ازم؟يخوای میپس چ:  و با استهفام گفتدی کشیقیآنا نفس عم        
 !  ساك بده ببرمهی تو زیقرصاتو بر-        
 نیامیبن....  اروم بشميچطور!  بخوابم ؟يبدون اونا چطور:  را گرد کرد و گفتشیآنا چشمها        

 ...کابوسام... اضطرابم... سردردام برگشته 
 !  لرزش دستامیحت: دستش را باال گرفت و گفت        
انا انقدر : دستش را گرفت و گفت...  انا انداختي دهی و کشفی ظري به انگشتهای نگاهنیامیبن        

 !  نکننیتلق
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 ! یتو بدون قرصم خوب:  تخم مرغ ها را هم زد و گفتي دهی سفی با مالقه کمنیامیبن        
 !  چرایدونیخودتم م.  نیامی بنتونمینم-        
 ! دونمینه نم-        
 یچیه... اریبه روت ن. فراموش کن یگی می هیول... یدونیم:  گاز را خاموش کرد و گفتریآنا ز        

 ! نگو
اما صبور .  تو خودت زی برگمینم...  حرف نزنگمینم..  نگویچی هگمینم:  خونسرد گفتنیامیبن        

 !  کني صبورکمی. باش
 وقت هی ي بذارم براتونمینم! مهمه .  باهات حرف بزنميزی چهی راجع به دیبا: انا مضطرب گفت        

 ! گهید
 . تابه را خاموش کردریو ز        
 ي نان را رويماست و بسته .  کانتر گذاشتي رووانی اب چکان دو لزیپارچ اب را برداشت ، از او        

 ... کانتر گذاشت
 .  پشت کانتر نشستی صندليو خودش رو        
 ! شده آنا؟یچ:  کنارش قرار گرفت وگفتنیامیبن        
 ؟يخورینم:  برداشت و گفتیآنا تکه نان        
 ... بگو:  گرفت و گفتيلقمه ا        
 ! راجع به رهامه: را سخت قورت داد و گفتآنا اب دهانش         
 ... برم قرصمو بخورمدیبا:  کانتر پرت کرد وگفتيتکه نان را رو        
 ... ! بخورنویا:  قبل از بلند شدنش دستش را گرفت و لقمه را به دستش داد و گفتنیامیبن        
 ... بابا...  نیامیبن:  به نان زد و گفتی زد و گاز کوچکيانا لبخند        
 . نگران و منتظر نگاهش کردنیامیبن        
 ... خوادیبابا م... بابا :  و گفتدی کشیقیآنا نفس عم        
 !  خبریچه ب!  يخوش اومد! داماد روزنامه نگار سابق ... به به -        
 يشد که درست جلو رهی مهندس البرز خي خونسرد به چهره نیامیبن...  را بست شیآنا چشمها        

 !  بودستادهی اشپزخانه ايورود
 ! متوجه ورود و حضورش نشده بودندچکدامیه        
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 یگفتیم:  کرد وگفتشتری لبخندش را بي هی ، زاوکردی نگاه منیامیمهندس البرز همانطور که به بن        
 !می برات سرببريزیچ...  ي ، گوسفندي گاوهی

 
 ...  بلند شدشی از جای به ارامنیامیبن        
 !د؟ی اومدیبابا شما ک:  بلند شد و گفتشی از جارانیآنا ح        
 .ستادی انیامی توجه به آنا مقابل بنیمهندس البرز ب        
 ... دی رسی منیامی بنيقدش تا سرشانه         
 !  شدرهی خنیامی بني در چشمهامی باال گرفت و مستقیگردنش را کم        
 من دیکتتون رو بد...  می اماده کردي حاضرهی نیامیمن وبن!  ؟دینهار خورد: آنا با ارامش گفت        

 ...  کنمزونیاو
 . ردیآنا دستش را جلو برد تا کت مهندس البرز را بگ        
 . بودستادهی حرف ای بنیامیبن        
 ! آناست ؟يموعد سکه !  شده؟يخبر!  نیامی ورا بننیاز ا: مهندس البرز دست آنا را پس زد و گفت        
 ... سکمو داده بابا: آنا با واهمه گفت        
 ! بده بهشدشویپس رس: مهندس البرز خشک گفت        
ما روزنامه نگارا به خط و امضا و !  گرفتم جناب البرز دشویرس:  زد وگفتی پوزخند کجنیامیبن        

 !  که باد هواستیه حرفن.  میکنی اعتماد مخیتار
 بهم یکنی هنوز فکر منکهیا... خوبه !  يدی منو ديپس مصاحبه ها:  کرد و گفت يالبرز خنده ا        

 ! خوبه
 ور واون ور نیاز ا!  ؟اتتونهی کذبيمنظورتون ارائه ! مصاحبه ؟:  شد و گفتنهی دست به سنیامیبن        

 ! کنمی پسندم فوکوس نمیون رو نم که افکارشیی نامزد هاي رویلیخ!  دمیشن
 ! دی جوی پشت لبش را مشیالبرز ر        
 ! فکر کنم بهتره من برم:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 .  و مانعش شدستادی اشیخواست مهندس البرز را دور بزند که البرز جلو        
 ! رد بشهنیامی بنيدیبابا اجازه م: آنا ارام گفت        
 قرار خواستمینم....  نهارتو بخورنیبش:  به کانتر وبساطشان انداخت و گفتیمهندس البرز نگاه        

 ! نهارتون رو بهم زدم
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 ...  اومده بود دنبالنیامیبن. نه بابا :  و گفتدی کشیقیآنا نفس عم        
 شما دیاز د!  جناب البزر میریاومدم سالگرد ازدواجمون رو جشن بگ:  کالم آنا گفتانی منیامیبن        

 ! داره ؟يمورد
 !  چرخاندنیامی گردنش را به سمت بنعیانا سر        
 !!!  جاننیامی بننهیریهنوز کاممون از جشن طالقتون ش:  و گفتدی کشیقیالبرز نفس عم        
 . نزدی حرفنیامیبن        
 ! می نهار بخورییوره سه تااصال چط!  ؟دیبابا شما نهار خورد: انا ارام گفت        
 !  لبش نقش بستي رويو لبخند مسخره ا        
تو واقعا :  دخترش انداخت وگفتي ابلهانه ي افهی به قی زد ومهندس البرز نگاهي پوزخندنیامیبن        
 ! غذا بخورم ؟زی مهی ادم سر نی من حاضرم با ايفکرکرد
 !  البرزي اقادی انگل صحبت نکنکیبا من مثل :  قدم جلو امد وگفتکی نیامیبن        
 یکنی مسهی که خودتو باهاش مقاستی انگل نفیح:  کرد و با لبخند گفتکی را بارشیالبرز چشمها        

 !ن؟یامیبن
 ... بابا: انا با حرص گفت        
 نیامی قرار داد و با ترس رو به بننیامیبن البرز و انی برداشت که آنا خودش را مزی خی کمنیامیبن        
 ... کنمیخواهش م: گفت 

 ! کردی با اخم به لبخند مزخرف البرز نگاه منیامیبن        
 نیامی بني نهی سي جابه جا شد ، انگشت سبابه اش را باال اورد و همانطور که رویالبرز کم        

 گهید! ي باهاش نداری نسبتچیه... یطالق گرفت! ي تو از دختر من جدا شدنیامیبن: فشارش داد و گفت
 ! ي دختر من گند زدی به زندگی کافيبه اندازه ! نمتی ببنجای اخوامینم

 !  شماایمن :  وگفتامدی کوتاه ننیامیبن        
 ... نیامیبن: آنا با بغض صدا زد        
هشت !  جناب البرز دی آنا حذف کنی منو از زندگدیتونیشما نم:  دست البرز را پس زد و گفتنیامیبن        
 ! دیتونیاالنم نم!  دی نتونستشمیسال پ

 ! ؟می االن امتحان کنيخوایم:  زد و گفتيالبرز لبخند        
 ... ! دیتو رو خدا بس کن: آنا اشکش را پاك کرد و گفت        
 ! روز خوش مهندس البرز:  با تاسف تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
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 ...  ، از خانه خارج شدي تنديو با قدم ها        
 

 ! صبر کن:  رساند و گفتنیامی بود که آنا با دو خودش ر ابه بندهیهنوز به در نرس        
 

 ... ستادی انیامیبن        
 

 !؟يری سالگردتو بگي کادوياخوینم:  را مقابلش گرفت وگفتیانا ساک        
 ! موندادتیخوبه که :  داروها انداخت وبا لبخند گفت ي سهی به کی نگاهنیامیبن        
 !  برهی خوابم نمیول:  وگفتدی کشیآنا اه        
 !  آنای باشداری کن بیسع:  گفت ي جدنیامیبن        

 
 !  داشتیبی طعم عجشیحرفها!  شد رهی خنیامی بنحی صري به چشمهامیمستق.آنا سکوت کرد         

 
 !  هم نروی مشاور وروان شناسچی هشیپ:  ارام گفتنیامیبن        

 
 !؟... یگی منوی چرا انیامیبن: دی پرسجیآنا گ        

 
 درد ودل نکن یواسه کس! باشه؟! آنا پرونده اتو قطور نکن :  را گرفت و گفتشی شانه هانیامیبن        

 !  نباشفیضع. کن  نهیگر... 
 

 ! ؟یگی رومنای ای چيواسه : آنا اب دهانش را قورت داد و گفت        
 

 نی ايواسه ...  آنا نیا:  وگفتدی کشرونی را بی قرصی فرو برد و قوطسهی دستش را در کنیامیبن        
 ! گمیدارم بهت م

 
 ! فهممینم: آنا مات گفت         
 ! کردی مشانیالبرز از پنجره تماشا. به پشت سر آنا نگاه کرد نیامیبن        
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 ! یتو سر خط...  آنا یستیتو ته خط ن!  ته خطه ي واسه ادم هانیا:  لب گفتری زنیامیبن        

 
اگر ...  نیامیدکترمه بن... !  دکتر فرح بخش بهم داده نویا: آنا اب دهانش را قورت داد و گفت        

 ! تما من خبر داشتم داشت حيخطر
 

 ! فرح بخش        
 

 که کارشون به ییاونا!  ؟ادتهی که راجع به روانگردان ها داشتم يمستند... آنا :  زد و گفتيپوزخند        
 از بابت تو نگران خوامیآنا نم! همشون بال استثنا !  کردنی مصرف منی بود همشون از ادهی کشمارستانیب

 ... تو و رهام نگران باشم از بابت خوامینم! باشم
 

 ! دیآنا مات مانده بود چه بگو        
 ... مراقب خودت باش:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 
 .انا اب دهانش را قورت داد        

 
 ! نیامیبن: لب زد         

 
 ! میزنیبعدا حرف م:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        

 
 !  ندهيبه پدرتم را: در را باز کرد ، قبل از خروجش زمزمه کرد         

 
 !  در را بستنیامی زد و بنيانا لبخند        

 
 داخل لی اتومبيبا حرص ان را از پنجره !  افتاد یپشت فرمان که نشست چشمش دوباره به قوط        

 ...  انداختیسطل بزرگ
 

 ... فشار داد پدال گاز ي را روشیپا        
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 ...  بوددهی رسدانی به مقهیکمتر از پنج دق        

 
 ...! دادی مراژیدر بزرگراه و        

 
 که در پشت چراغ قرمز یی تراکت هایحت!  کردی و امثالهم را رد مفری البرزو علي هالبوردیتمام ب        

 !  گرفتی را نمندازندی بنشی به زور درماشخواستندیم
 

 !  کند و نباشددای محال را پي نا کجاکی...  برود خواستیفقط م        
 !  و دار نباشدری گنیوسط ا        

 
 ... اول جاده مخصوص بود        

 
 را ی امانتي البوم هادیبا!  پارك کرد ضی الدن في شده ي بازسازي بعد هم مقابل خانه یکم        

 ! دادی ملشیتحو
 
 

 را ی امانتي البوم هادیبا!  پارك کرد ضی الدن في شده ي بازسازي بعد هم مقابل خانه یکم        
 ! دادی ملشیتحو

 !بله ؟:  گفتي ادهی نخراشيزنگ زد ، صدا        
 ...  کردیخودش را معرف        
 .ال رفت بغلش بود از پله ها باری که زیی باز شد ، با البوم هاشی در براهیبعد از چند ثان        
 . کردی و طلبکار نگاهش منهی بود و دست به سستادهی کنار مادرش ایپسر نوجوان        
 ! بهتون کرد ؟یکمک!  شما ؟نیخوب:  ز دو گفتيالدن لبخند        
 . نه متاسفانه:  گرفت وگفتضی البوم ها را به سمت فنیامیبن        
 !  اجازه بدهاریمه: پسرنوجوان خواست درب را ببند که الدن کنارش زد وگفت        
 ! مادرتون تو تهران ساکن نبودند؟ي کدوم از همکاراچیه:  ارام گفتنیامیبن        
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 تهران به اقوامش ادی تا اخرماه مادی به احتمال زشونیکی:  البوم ها بغل زده بود گفتینیالدن ح        
 ... اگر اومد. نهسر بز

 ... اگر براتون مقدوره!  دیبهم زنگ بزن:  را به سمتش گرفت و گفتی کارتنیامیبن        
 .حتما: الدن کارت را گرفت وگفت        
 ! داشته باشم؟تونمی البوم هم میکیاون :  شمرده گفتنیامیبن        
 ... ارمیاالن براتون م:  تکان داد و گفتيالدن سر        
  کنمارتی قبل زينتونستم شما رو دفعه :  زد و گفتي لبخندنیامی بنکردی مشی با اخم تماشااریمه        

! 
 . تو اتاق بودم:  با غر گفتاریمه        
 ! نمیامیبن:  دستش را جلو برد و گفتنیامیبن        
 ! اریمه:  خشک دست داد و گفتاریمه        
 .... صورتش انداختشی کم و بي برجسته و جوش هاینی به بی نگاهنیامیبن        
 .  بوداری مهي نهی سي روبی جي توسشیخودنو        
 ! هی قشنگسیخودنو:  زد و گفت يلبخند        
 ! ایداده بودمش به مه:  گفتنیامی و بندی اش کشنهی سي دستش را رواریمه        
 !  نزدی حرفاریمه        
 به نوشتن عالقه یعنی ي دوست دارسیاگر خودنو:  فرو کرد وگفتبشی جيتش را تو دسنیامیبن        

 !؟يدار
 ... از اخم چهره اش کم شد        
 ! نه قشنگ بود برش داشتم:  کرد وگفتیمن و من        
 ... ای بده به مهنویپس ا:  را دراورد و گفتراهنشی پبی جي توي قلم نقره انیامیبن        
 ! خودکاره؟نیا:  با تعجب ان را گرفت و گفتاریمه        
 ! سهی خودنونمیا:  لبخند زد و گفتنیامیبن        
 داستان هیباهاش !  داد پدرم بود سی که بهم خودنوي نفرنیاول:  گفتنیامی نگاهش کرد وبناریمه        

 !  استان شدينوشتم که برنده 
 . نگفتيزی چاریمه        
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 الزمش نداشته باشن و به دیشا!  برندار گرانهی که مال ديزیچ:  نگاهش کرد وگفتنیامیبن        
 ! دنبالشگردنی مي روزهیاما ...  ادیکارشون ن

 !  نکنندداشی بگردند و پيزی و سه سال دنبال چی سدیشا:  ذهنش ادامه داديو تو        
 نویا:  عوض کرد و گفتبشی جي تویی را با طالي نقره اسی خودنوي تکان داد و جاي سراریمه        

 ! ای به مهدمی منویا. دارمیواسه خودم برم
 ! یسی خوب بنويزهای کن باهاش چیسع! خوبه :  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        
 . در حاضر شد ، البوم را به سمتش گرفتيالدن جلو        
 ...یی چای شربتهی دیبمون: ن گفت کرد و خواست برود که الدي تشکرنیامیبن        
 ! با اجازتون! مدت مزاحمتون شدم نی ایلیخ! نه ممنون -        
 .خداحافظ:  دستش را جلو برد و گفتاریمه        
 . خداحافظ:  به صورتش زد و گفت ي لبخندنیامیبن        

 
 : فصل نهم        
 دی ای می را داشت که وقتیی که جانیهم...  ها را دست به دست کرد سهی در را باز کرد ، کدیبا کل        

 ! کردی خدا را شکر مدی منتظر امدنش باشد بایچراغش روشن باشد و کس
 .  باز شدي اشهی پله ها گذاشت که در شي را رووهی مي هاسهیک...  داشتیسالنه سالنه قدم برم        
 .کردی با اخم نگاهش متایب        
 کلمه هی پرسمی کلمه مهی:  سد راهش شد و گفتتایمحلش نگذاشت ، خواست داخل شود که ب        

 !خوام؟یجواب م
  ؟يسالمتو خورد:  با اخم گفتنیامیبن        
 امدند و کنار نیی باال امده را پاي که دستش بود پله هایی هاسهی و با همان کدی را کششی بازوتایب        

معلوم ...  کنهیآنا بفهمه سکته م! تو مهر طالقت خشک نشده !  تو خونه ات؟هیدختره کاون : حوض گفت
 ! ؟یکنی مکاری چيهست دار

 !کدوم دختره ؟:  ها را لب حوض گذاشت وگفتسهی با اخم کنیامیبن        
 به يگند زد...  نیامیبن!!!  زنمی حرف می من دارم راجع به کیدونیتو نم. اره :  با پوزخند گفتتایب        

 دختره نی از انیا...  خوردنت یدنیاون از نوش!  من ي چارهی خودت و اون دوست بیبه زندگ...  تیزندگ
 ! شمی معتاد شده هم شوکه نمنیامیپس فردا بهم بگن بن... 
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و ت... هی کنیا!  ؟یکنی مي دارکاریچ:  با حرص وجوش گفتتای را باال داد و بشی ابروهانیامیبن        
 ! ؟یکنی مکاری تو و آنا چيخونه 

نکنه همون خونه خراب :  باشد محکم به صورتش زد و گفتنیامی منتظر جواب بننکهی ايو به جا        
 ! ؟زدیکنه که بهت زنگ م

 ! کردی به کف حوض نگاه منیامیبن        
 ! یبدون ماه...  بود ی خالیآب        
 ...زدی لب با خودش حرف مری زتایب        
 ! ؟غتهیص:  بلند کرد و گفتی را کمشیصدا        
 ! نه؟ای یکنیبس م:  کالفه گفتنیامیبن        
. داداشم...  یکشی به گند متوی زندگيچرا دار:  دی نالی اشک چشمش را پاك کرد و حرصتایب        

 ي بچه فهمنی مدت مهید  همه ادم بعنیا... می ما هزار تا مشکل داريهمه ... قربونت برم ... زمیعز
تو ...  نیامی بنيوداره ؟ تو که عاقل ب! کنن؟ی خراب مشونوی زندگينطوریهمشون ا...  ستنیخانوادشون ن

 ... ي نبودينطوریکه ا
انا حالش :  صورتش گرفت و با بغض گفتي را جلوشیجفت دستها...  حوض نشست يو لبه         
 بفهمه نویآنا ا! همون قدر افسرده و خموده و پژمرده ... دوباره شده مثل همون موقع ها ...  ستیخوب ن
 ! نیامی بنکنهیسکته م
 ! دونهیآنا م:  کنارش نشست وگفتنیامیبن        
 !؟یچ:  لب زدتای بهت زده نگاهش کرد و بتایب        
 هینه همون خونه خراب کن... ه دوست دخترمه ن...  غمهینه ص:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 ! زدیکه زنگ م
اصال تو رو !  ؟ياصال تو چرا راهش داد! کنه؟ی مکاری تو چيتو خونه ! ه؟یپس ک:  پر ابهام گفتتایب        

 ! اون؟شناسهیاز کجا م
 ! عهی بدي خانواده دیعروس جد:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        
 !  که جان داشت درشت کردیی را تا جاشی چشمهاتایب        
 ستی که دختره که معلوم ندهی نقشه کشیبرادرجنابعال!  استی بردي قهیسل:  اضافه کرد نیامیبن        

 ... دونمی سر من اوار بشه که بعدش نمادیب...  هی و چهیک
 ... تای بدونمینم:  بلند شد و گفتشیو خسته از جا        
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 !  که دوستش داشتهی هموننیپس ا:  وگفتدیا گز لبش رتایب        
 !ش؟یدید-        
 !دمشیرفتم تو د...  نمیامیگفتم من خواهر بن. در وباز کرد برام -        
 !  در و باز نکنهچکسیخوبه گفته بودم رو ه:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 ! تو خونت ؟ي راهش دادهی کنیخدا مرگم بده ا:  و با ترس گفتستادی انیامی مقابل بنایبت        
 هی گاز وهی!  ستی نيزینترس تو خونه چ:  گذاشت و گفتتای بي شانه ي دستش را رونیامیبن        

 !  ببرهتونهیاونم اگر م...  خچالهی
هزار جور ...  خطرناکه دمی که من دیاون ادم!  ؟نیامی بنیکنی مکاری چيدار:دی مضطرب پرستایب        

هر !  پاتوق کرده باشه دی تو رو شايخونه ...  هی چهی کستیاصال معلوم ن...  داشته باشه دیمرض شا
 ! نیامی بنرهی تو هم گي پافتهی اونجا بیاتفاق

 شده نمیا... !  موندممی زندگيمن خودم تو دودوتا چهارتا...  دونمی من نمتایب:  خشک گفتنیامیبن        
 ...  بذارم همونجا بمونهتونمینه م!  کنمرونشی بتونمینه م... قوز باال قوز

 !  حوض نشستيو نفسش را فوت کرد وبازلبه         
 ! کرده ؟کاری باز چایبرد!  ؟نیامیچرا بن: دی مقابلش زانو زد وپرستایب        
 ... ! دختره حامله است:  مقدمه گفتی بنیامیبن        

 .فتدی دستش را گرفت تا ننیامی که بنفتدی وا رفت ، کم مانده بود از عقب بتایب        
 .کردی مشی هاج و واج تماشاتایب        
 ! فتهی بری برادرت گذارمینم!  کنمینترس درستش م:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 با خودت فکر یچ!  ؟یستی برام مهم نای بردي تو اندازه يفکر کرد!  يندازی مری خودتو گيدار-        

 یستی نزمونی عزگهی تو دمیدیکه حاال که فهم! م؟یدونی ما تو رو از خودمون نمگهیکه د!  ؟نیامی بنیکنیم
 ! ؟یدونی مای من و بردي خودتو سوای چیعنی....  ی انصافی بیلیخ... ي بدیلیخ! ؟
 

 با خودت فکر یچ!  ؟یستی برام مهم نای بردي تو اندازه يفکر کرد!  يندازی مری خودتو گيدار-        
 یستی نزمونی عزگهی تو دمیدیکه حاال که فهم! م؟یدونی ما تو رو از خودمون نمگهیکه د!  ؟نیامی بنیکنیم
 ! ؟یدونی مای من و بردي خودتو سوای چیعنی....  ی انصافی بیلیخ... ي بدیلیخ! ؟

 !  حرفها رو نزدمنیمن ا!  نکن هیگر:  را کنار خودش نشاند و گفتتای و بدی دستش را کشنیامیبن        
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 نیع!  مجله ات يترای همون تنیع!  توش نهفته یهزارتامعن... ی کلمه گفتکی... يچرا زد-        
... !  یگی تر مهی عامي همونا دارنیع!  ها ی دولتنی مثل پتک بود تو سر اینوشتیهمون حرفات که م

 ! یدونی نما خودتو از میعنی...  یستی از ما نگهیکه د!  يبهمون که چقدر دور شد یفهمونی ميدار
 ! ستیامشب وقتش ن.  تایبس کن ب-        
چون سالگرد ازدواج تو و آنا . ستیوقتش ن.اره :  گذاشت و گفت نیامی بني شانه ي سرش را روتایب        

 ! بود
 ....دونمیم:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 !  بهت بگميزی چهی خواستمی من منیامیبن:  لب گفتری زتایب        
 ! بگو:  حلقه کرده بود گفتتای بي همانطور که دستش را دور شانه هانیامیبن        
 ... آنا:  بلند کرد وگفتنیامی بني شانه ي سرش را از روتایب        
 . نگران نگاهش کردنیامیبن        
....  مثل قبلشهیدوباره داره م!  نیامی هاش شروع شده بنيانا دوباره خواب گرد:  با بغض گفت تایب        

 ! مثل قبل از ازدواجتون
 البرز گفته ای دهیخودش فهم!  دونستمیم:  و گفتدی کالفه دست چپش را به صورتش کشنیامیبن        
 !بهش؟
 ! رهام:  گفت ی مرتعشي با صداتایب        
 !؟یچ: دی پرسی از ته چاهي نگاه کرد و با صداتای خشک به صورت بنیامیبن        
 رهام یول...  سر رهام اورده ي بالینکنه فکر کن:  گفتهی را پاك کرد و با توجشی اشکهاتایب        

ادش امروز فرست!  ترسهیگفت پسرم ازم م...  کرد هی گریلی خروزیآنا د!  رهی که تو خواب راه مدتشید
...  نداشتیمشکل...  بود خوب آنا با تو بود حالش...!  بهم نی تو رو خدا برگردنیامیبن... !  عمه اش شیپ

 مثل شهیدوباره داره م... ختهی دوباره بهم ریاالن همه چ! خوشحال بود ...  برطرف شده بود شیافسردگ
 ... ا بودتنه!  بهم خورده بود شیمثل همون وقتا که نامزد!  شیهشت نه سال پ

 ... دادی را ماساژمشی هاقهی با سر انگشت شقنیامیبن        
تو !  نیهم...  بود دهی ترسکمیفقط ! رهام حالش خوبه ؟:  شانه اش گذاشت و گفتي روی دستتایب        

 ! خودت مگه نه ؟شی پياریواسه اون دختره رهامو نم
 !ن؟یامی بنشهی میچ:  دی نالتای تکان داد و بدیی سرش را به عالمت تانیامیبن        
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 باهاش حرف شتریب. حواست به آنا باشه شتریتو ب...  کنمی رو حل مایمن مشکل برد. نگران نباش-        
 ! بزن

 ! خوادیتو رو م.  نیامی بنخوادیمنو نم:  با حرص گفتتایب        
 !  کردي کارشهینم!  مجلس ی کرسي البرز داغه واسه ي کله یتا وقت...  تای بشهیفعال نم-        
 .در خانه باز شد        
 .دیجفتشان سرشان به سمت در چرخ        
شما خواهر و برادر اختالطتون :  گفتکردی و همانطور که نگاهشان مستادی پله ها ايخاتون رو        

 !تموم نشد؟
 !  تومیایاالن م:  زد وگفتي به زور لبخندنیامیبن        
 !؟ي که گفتم و کردییدهایمادر خر: خاتون نگران گفت        
 ! ؟ادی نمیمادر اقا مرتض:  گفتتای تکان داد و خاتون رو به بي سرنیامیبن        
 ! شهی مداشی االنا پختهی رضیاحتماال باز سرش مر. چرا مادر :  دست چپش را باال اورد وگفتتایب        
 !  کردهریحاج اقا هم د:  و گفتدی را بهم مالشیخاتون دستها        
من ! ؟یزنی جوش میحاال چرا ه:  را برداشت و پله ها را باال رفت و گفتوهی مي هاسهی کنیامیبن        

 !  چه کار افاق خاتونيخوایهستم حاج اقا رو م
 برو تو مادر ، برات ایب!  هست شهی انگار همگهی جور مهی... خبه خبه :  کرد و گفتيافاق خنده ا        

 ! اب هندوونه گرفتم خنکه گلوت تازه بشه
 ! یپس من چ:  گفتي با حسودتایب        
 !  زدی بهت حرفی کسيتو نصف گل هندوونه رو خورد: خاتون با اخم گفت        
 !  فقط امشبهیمم خال آنا و رهايجا:  با اه و ناله گفترفتیوهمانطور که جلو جلو م        
 .  منچ بودي انداخت که با فرهود و فرهاد مشغول بازای به بردی نگاهنیامیبن        
 !  گذاشت و جلو رفتنتی کابي ها را رووهی مي سهیک        
 . فرهود و فرهاد با هم سالم کردند        
 د؟یخوب:  گفتختیری را بهم منشای کنار فرهاد نشست وهمانطور که موهاي نهار خورزیپشت م        
 !؟ياوردی رهامو نییدا: دیفرهود پرس        
 . یینه دا-        
 ! تو ؟یخوب:  انداخت و گفتای بردي به صورت گرفته ی نگاهنیامیبن        
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 !ممنون:  سرش را باال اورد و گفتایبرد        
 !  سراغشی امروز نرفتيخوب کرد:  و گفتدی گردنش را جلو کشنیامیبن        
وگرنه !  هفته بهت مهلت دادم هیفقط :  کرد وگفتی نگاهنیامی سرخ بني در چشمهامی مستقایبرد        

 !کنمیبعدش عقدش م
 
 

وگرنه !  هفته بهت مهلت دادم هیفقط :  کرد وگفتی نگاهنیامی سرخ بني در چشمهامی مستقایبرد        
 !کنمیبعدش عقدش م

 ...اول... اول:  تکان داد وفرهاد داد زدي سرنیامیبن        
... مامان:  و گفتدی منچ زد و با غر به سمت اشپزخانه دوی مربعي صفحه ریفرهود با حرص ز        

 !  برنده شدیفرهاد باز با جرزن
 !  اوردمشیمن دو بار پشت سر هم ش.... یگیچرا دروغ م:  و گفتدیفرهاد هم به دنبالش دو        
 .  را به سمتش هل دادنیامی ارام عابربانک بنایبرد        
 ؟ي کردهیتسو:  نگاهش کرد وگفتنیامیبن        
گفت ... می گرفتدیرس. پول و گرفت... میاره با دو تا از دوستام رفت:  سرش را تکان داد و گفتایبرد        

 ! رمیگی مشوینه پ...  دارم یتی نه شکاگهید
 !آرزو گفته چکتو واست پس گرفته؟: دی اهسته پرسای تکان داد وبردي سرنیامیبن        
 !؟يری دانشگاهت فرم مهمان بگیرفت:  کرد وگفتی اوهمنیامیبن        
ده واحد ...  دو سه تا واحد ازاد تهران یول. رمینه فردا م:  اب د هانش را قورت داد و گفتایبرد        

 ! ی هم عمومیهم تخصص!  دنیتابستون ارائه م
 ! ده واحد خوبه.خوبه :  زد و گفتی لبخند تلخنیامیبن        
 !  ثابتهي هی اشم نصف شهرنهیهز-        
 !  اش نباشنهینگران هز...  دونمیم-        
 !  انداختی هدف تاس می بنیامیبن...  گذاشت زی مي ساعدش را لبه ایبرد        
 !؟ياری همه پول از کجا منیتو ا-        
 !  رامسر و فروختمنیزم:  انداخت بردارد گفتی که میی بدون انکه چشمش را از تاس هانیامیبن        
 !؟یچـــ:  گفتي کنترل نشده اي شوکه با صداایبرد        
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 !  جوابش را ندادنیامیبن        
دلش !  سرش مثل پتک بود ي توتای ب خاتون وي و خنده هاونیزی بچه ها و تلويسر وصدا        

 !  را ببنددشی کوتاه در سکوت چشمهاهی بگذارد و چند ثانزی همان مي سرش را روخواستیم
قرار ...  بودنش ایکنار در... فضاش... اون جاش!  ؟ی و فروختنی اون زمی چيبرا:  کالفه گفتایبرد        

 ! ي بسازالیبود اونجا و
 هفته نامه رو ي حقوق بچه هايفکر کرد!  شهی رامسر که تموم نمي هانیزم:  خشک گفتنیامیبن        
 قسط وام یحت!  نیقرض ماش...  آنا ي هیمهر...  رهاميمدرسه ... قسط وام خونه ...  کردمهی تسويچطور

 ! مفت...  متی قریز!  وقته فروختمش یلیخ!  بدم تونستمی هم نمنیهمون زم
 ! ؟ی عوض کننتوی روکش ماشيخوای نمگهید:  لبش نشست و گفتي رويپوزخند        
 ! نه:  انداخت وگفتنیامی به بنی با حرص نگاهایبرد        
 !  حاضرم بابت اونم کمکت کنمياگر بخوا-        
 ! دهی کفاف مگهی سال دکی ي اندازه نمیروکش ماش....  خوادینم-        
 داد با ی پرت کرد و کش و قوسي بازي صفحه ي و دو اوردن ، تاس را توکی خسته از نیامیبن        

 ! خوبه:  گفتازهیخم
 ! ؟ی کار کنيخوای نمگهیتو د:  صدا زدایخواست بلند شود که برد        
 ! ؟یاالن نگران کار من:  گفتی زد و با خستگي لبخندنیامیبن        
 اونجا رو خوادیم...  داره ی مغازه خالهی از دوستام یکی يبابامن !  ی بمونشهی که نمکاری بنطوریا-        

 ... می کنهی اونجا رو کرایکیبا هم شر...  بفروشمنموی من ماشيگفتم اگر بخوا.  بده هیکرا
 ! بشه؟یکه چ-        
 ادیبه منم ...  خوبه یلی ختیتو عکاس!  چقدر توش پوله یدونیم... !  ی بزنهیاتل:  لب گفتری زایبرد        

 !مشیگردونیبا هم م...  يدیم
 ! ستی اسون نادی اونقدرا که بنظر میعکاس:  کالمش گفتانیم        
 !؟يدی کار خودتو سخت و مهم جلوه ميدار:  با اخم گفتایبرد        
 ! چرا عکاس شدم؟یدونیم:  زد و با ارامش گفتي لبخندنیامیبن        
 . کرد سکوتایبرد        
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 اون گفتیخاتون م!  به بعد بود یچون تمام عکسام مال دو سالگ:  گفتي با لحن شمرده انیامیبن        
 هیاالن رهام از تک تک ثان!  خوندم یرفتم عکاس!  عکس ها بودم ي فتهیمنم ش... می نداشتنیموقع دورب

 !  عکس دارهشی زندگيها
 شرکت هیتو .  ایکار دارم برد. نگران کار من نباش:  اضافه کرد نیامی زد و بنی لبخند محسوسایبرد        

 ....اما!  کردمدایکار پ
 .و ساکت شد        
 !؟یاما چ:  کنجکاو گفتایبرد        
 ! ششی پي بریتونیم.  هست ی حاجيمغازه .... یمستقل باش...  ی کار کنيخوایاگر تو م-        
 ! فروش بشم؟يسربرم رو:  با قهر گفتایبرد        
 هیخودشو بازنشست کنه و تو ...  زنمی باهاش حرف ميبخوا:  و گفتدی خودش را جلو کشنیامیبن        

 یگوش...  کنمی کمکت مکمیمنم ...  بفروشنتویپول جنساتم ماش... مغازه هست !  ي راه بندازدیشغل جد
 !يبهشم وارد! همون ارزوت ...  بخرلیموبا

 !؟یگی مي جدنویا:  گفتزدی که برق میی با چشمهاایبرد        
 . اره:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 ! یکنی ذهن منو از ارزو منحرف ميدار... اتفاقا نه :  کرد وگفتی اخمایبرد        
 ...  کردی پوفنیامیبن        
 !  در هاون بوددنی اب کوبنی عایحرف زدن با برد        

 
...  کجاست نی بزن ببی زنگ به اقامرتضهی مادر تایب... حاج اقا اومد:  در ، خاتون گفت يبا صدا        

 ! من شامم اماده است
 !  باز شدي بدي با صدايدر ورود        
 .  حاج اقا در هم بودياخم ها        
 ... سالم:  جلو رفت و هندوانه را از دستش گرفت و گفت نیامیبن        

 . تکان دادي سريحاج اقا به زور        
 ! فرهود و فرهاد هم با دو به سمت حاج اقا رفتند و بلند سالم کردند        
 . حاج اقا محلشان نذاشت        
 !  جواب سالم واجبه هایحاج: خاتون با اخم گفت        
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 ... ! کردی مانگاهیحاج اقا فقط به برد        
 ! شده؟ياقاجون طور: دی پرستای گذاشت و بنتی کابي هندوانه را رونیامیبن        
 ! بگم ؟یمن به تو چ:  مبل انداخت و گفتيحاج اقا با حرص کتش را رو        
 . دی کشرونیدست به کمرش برد و کمربندش را ب        
 ! شده؟یمگه چ:  کنار رفت و گفتزی بلند شد و از پشت می صندلي از روی به ارامایبرد        
 !  شده و زهرماریمگه چ:  گفتي بلندي شدو با صداکی نزدي نهارخورزی به میحاج اقا چند قدم        
 ي چهیمن شدم باز... !  ی سال سر منو کاله گذاشتکی یکشیتو خجالت نم:  را دور زد و گفتزیم        

 !دست تو ؟
 ي بهت فروختم که منو سکه ي ترزمیمن چه ه:  باال برد و گفتزی امدیانگشت سبابه اش را تهد        

 !  اوالدگنیبه تو هم م... یتو ادم!  ؟ي پول کردهی
 ...  شده اقاجونیچ:  جلو رفت و ارام گفتنیامیبن        
 ! نیامیتو دخالت نکن بن:  گفت ي بلنديحاج اقا با صدا        
... رسمیحسابتو م... ي کردفمیخار وخف... يابرومو برد: دی که ماتش برده بود توپایو باز رو به برد        

 ! کنمی مچارتیب
 ...  دستش گرفته بوديکمربندرا دوال تو        
 !؟یکشیتو خجالت نم:  گفت ي بلنديبا صدا        
 ...  شده اخهی چیحاج:  گفتهیخاتون با گر        
 یسیمی که حاال برو برو وایختی زبون منو کجا دور ریدو ترمه پول ب: فت حاج اقا با نفس نفس گ        

  شده؟؟ی چیگی من ميجلو
 ...  بردورشی ایو به سمت برد        
 ... رسانداطی با دو خودش را به حایبرد        
 . انداخترونی هم خودش را از خانه بنیامیبن        
 !  رفتندرونی نگران از دربتایخاتون و ب        
 ! یکشیبچه رو م... ینکن مصطف:  گفت هیخاتون با گر        
 ... بگويزی چهیمامان تو !  شنونی ها مهیاالن همسا....  تو دیایبابا تورو خدا ب:  با ترس گفتتایب        
تو  دیایب... خدامنو مرگ بده :  و گفتدی با دست راستش به پشت دست چپش کوبیخاتون با نگران        

 ! ابرومون رفت
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 گرفت ی به گلدانشی اخر پايدر لحظه ...  دی دوی مای چرخاند، بردی هوا ميحاج اقا کمربند را تو        
 !  شدنیو نقش زم

 ...!دی کشیغی جتایب        
 ...! خاتون با ترس لب پله ها وا رفت        

 
 

 ...! خاتون با ترس لب پله ها وا رفت        
 .ستادی اای سر بردي خان با کمربند باالیفمصط        
 شکمش جمع ي وار سر و صورتش را تونی بغلش سفت گرفته بود و جني با ناله دستش را توایبرد        

 ! کرد
!  ؟ینی من بشي سر سفره شهیتو روت م!؟یکشیتو خجالت نم:  گفتي بلندي خان با صدایمصطف        
 ! جوالقيپسره 

 یکنی اونطور که تو فکر مهیقض...  صبر کن یحاج:  حاج اقا انداخت وگفتي خودش را جلونیامیبن        
 ! ستین

با .  ستادی اشی جلونیامی بزند که بنای سرش برد و خواست به بدن بردي اقا کمربند را باالیحاج        
 ...گوش بده. ینکن حاج:  چانه و گونه اش حس کرد گفتي که روی سوزشيهمه 

 پسر با نی ایدونیتو نم...به کلک هاش... به دروغ هاش... یبه چ:  گفتادی خان با داد و فریمصطف        
 ! من چه کرده

 کی در هوا گرفتش و با نیامی که بناوردیو دوباره کمربند دوال را باال گرفت و خواست فرود ب        
 گمیم... !  یگوش کن حاج:  انداخت وبا حرص گفتي و کناردی کشرونیحرکت ان را از چنگ حاج اقا ب

 !ستی نیکنی که فکر مي اونطورهیقض
 پسر چه نی ایدونیتو چه م:  انداخت و گفتنیامی بني به صورت برافروخته ی خان نگاهیمصطف        

 کی گنیاومدن م... دونمی نمشیهمکالس... مادرش ودوستش.. امروز تو مغازه نشستم!  از من برده ییابرو
زنده !!!  حالش خوبه؟؟ ایردحاج اقا ب!  پسر ثبت نام نکرده نیا... ومدهی ننیا!  ومدهی دانشگاه ننیساله ا

 !اصال کالس نداشته!  اصال دانشگاه نرفته نیا...  سال منو سرکار گذاشتهکی...  الف بچه هی نیاست؟ ا
 ! کردندی مات و مبهوت نگاه متایخاتون و ب        
 ...  شدرهی به صورت قرمز پدرش خدهی ترسي با چشمهاایبرد        
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 راه رفت و اطی در حی از شلوارش افتاده بود کمرونی که براهنشی به پتی اهمی خان ، بیمصطف        
 سال کیتو ...  يدی همه منو چاپنیا...  همه خرجت کردم نیمن ا!  تو ؟ي پول چه کردنیبا ا: گفت

کدوم ! ؟يکجا بود...  کالس دارم... هر روز کالس دارم ... پول به درك! ؟... ی کجا رفتیدانشگاه نرفت
 !؟ي پولم کردهی يسکه ... ي منو برديابرو! دلم خوش بود پسرم دانشجوئه !  سرت گرم بود؟یقبرستون
 !یکنی من روشن مي امشب برانویا:  گرفت و گفتنییو انگشت اشاره اش را به سمت پا        
 .... من... من :  استرس گفت باایبرد        
 !داده به من:  کالمش گفتانی منیامیبن        
 ! دی خان نشنیمصطف        
 ! قرض داد به من:  دوباره گفتنیامیبن        
 !؟یچ:  گفتندهی خان نشیمصطف        
... قرض داد به من :  دهانش گفتي توجه به طعم خون تویب.  دی کششی به موهای دستنیامیبن        

 !مجبور شدم قرض کنم ازش... کار نداشتم. پول نداشتم!  آنا رو بدم ي هی مهرخواستمیم! پول الزم بودم 
 !؟یچ:  گفتجی و گرانی خان حیمصطف        
 !  آناهی مهريپول ترم بهمنشو داد ، دادم واسه :  باز گفتنیامیبن        
 !؟یمهرماه چ:  نگاهش کرد وگفتقی خان دقیمصطف        
به ... رمیروم نشد از شما بگ.بدهکار بودم . واسه هفته نامه ازش گرفتم... اونم واسه هفته نامه-        

!  فتمیگفت عقب م... گفتم دو ترم به خاطر برادرت دانشگاه نرو... گفت پول دانشگاهمه !  گفتم ایبرد
 ! ادی نمنی اسمون به زمیفتیگفتم دو ترم به خاطر برادرت عقب ب

 انداخت و کردی نگاه منیامی و بهت زده به بندی مالی که ارنجش را مای به بردی خان نگاهیمصطف        
مگه من مرده بودم ! ؟ی از من نخواستی چيواسه :  ثابت شد وگفتنیامی صورت بنيدوباره نگاهش رو

 ! ي کردخودیتو ب....  ی به من نگفتی پول خواستيتو غلط کرد... 
 ... اقاجون:  بلند شد و گفتای که بردنیامی صورت بني تودیایدستش رفت باال که ب        
 !  بزنایب!  بزن یشی اروم میشما اگر منو بزن:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 یمن ک!  ؟ی تو صورت من نگاه کنشهیتو روت م... یکشیتو خجالت نم:  خان کالفه گفتیمصطف        

 ... دست روت بلند کردم
 !  دست رو شماها بلند کردمیمن ک:  انداخت وگفتی نگاهای و بردتایبه ب        
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 درست یلی شده بودم خازدهیمن علوم :  خون کنار لبش را با سر انگشت پاك کرد وگفتنیامیبن        
 !يدست روم بلند کرد

 !ی نشازدهی یخواستیم:  خان با داد گفتیمصطف        
 شدم شما هم منو با تسمه ازدهی ؛ به هرحال خواستمی و نمخواستمیم:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 ! خورنی کوچه رو سرت قسم منیتو ا! یمکه رفت.  ی حاجستیخوب ن! نگو نزدم !  ي کولر زدي
 ... دیخاتون خند        
 ! تون معلومه نه قهرتونیشتنه ا:  و گفتدی اش خندهی گرانی هم متایب        
 !؟یگی به من نمیشی پول الزم میکشیتو خجالت نم:  و گفتستادی انیامی بني خان جلویمصطف        
 !  بعديدفعه !  شرمنده گهید:  که تازه نفسش جا امده بود گفتنیامیبن        
 تونهی زن نداشته باشه نمیادم وقت... ! برو سرکار!  خودی بعد و بيدفعه :  خان با داد گفتیمصطف        

 ! پول جمع کنه
 ! رمیگیچشم زن م:  گفتزدی مشت اب به صورتش مکی که ینی کنار حوض زانو زد و حنیامیبن        
 ! عروس داشته باشم؟تونمی مثل آنا مگهیمگه د!  یکنی مخودیتو ب:خاتون با غر گفت        
 ! شد؟يدستت طور:  گفتای و رو به برددی کشیاحت نفس رنیامیبن        
 هی ستی نیچیه:  خودش گفتای کرد که بردی و ارنجش را وارسدی چرخایحاج اقا به سمت برد        
 ... خراشه
 ! دیتو رو خدا بس کن...  اومد یمرتض:  گفتی با لحن ارامش بخشتای زنگ در ، بيبا صدا        
 ...! دیفکر کنم همه اشو شن:  کر دوگفتي خنده انیامیبن        
:  مات و مبهوت گفتی خودش را مرتب کرد و به سمت در رفت ، در را که باز کرد مرتضیکم        

 ! سومه؟یجنگ جهان
صداتون تا سر :  داخل شد و گفتینیری شي با جعبه ی گفت و مرتضيخاتون خدا مرگم بده ا        
 ... ادیکوچه م
 راه افتاده بود انداخت و ارام نیامی بني چانه ي که روی خونکی و رد بارسی به صورت خیو نگاه        

 ! شده؟يطور: گفت
 !  تودیایب...  دیصلوات بفرست: خاتون اهسته گفت        
 . کردکی خان سالم علی جلو رفت و با مصطفیمرتض        
 . دی مالی بود و ارنجش را می خاکایبرد        
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 ي پدر وپسريدعوا. نشده بابا جان يزیچ: انداخت و گفتی مرتضي افهی به قی خان نگاهیمصطف        
 .حل شد! بود 

 ! الحمداهللا:  و گفتدی خندیمرتض        
 !  کردتشی گذاشت وبه داخل هدایو دستش را پشت مرتض        
 ! ادیلبت هنوز خون م:  گفتای در را بست و بردنیامیبن        
انقدر منو به :  پر اشک گفتي با چشمهاای لبش را پاك کرد و بردي با پشت دست گوشه نیامیبن        

 ! ارمای سرخودم میی بالهی! خودت بدهکار نکن 
 ی بکنيخوای میهزار بار گفتم هر غلط:  لبش درد گرفت وگفتي زد که گوشه ي لبخندنیامیبن        
 پشتت ي ندارقمی رفادیخوشم م! نکه عالم و ادم و خبردار بشن!  نفهمه چکسی که هي جورهی یبکن ول

 ! دراد
 

انقدر منو به :  پر اشک گفتي با چشمهاای لبش را پاك کرد و بردي با پشت دست گوشه نیامیبن        
 ! ارمای سرخودم میی بالهی! خودت بدهکار نکن 

 ی بکنيخوای میهزار بار گفتم هر غلط:  لبش درد گرفت وگفتي زد که گوشه ي لبخندنیامیبن        
 پشتت ي ندارقمی رفادیخوشم م! نکه عالم و ادم و خبردار بشن!  نفهمه چکسی که هي جورهی یبکن ول

 ! دراد
 ! نیامی تو رو دارم بنیول:  گفتای در برداشت که بردي خان را از جلویکمربند مصطف        
 جمله سفت نی با ادیاالن البد با.  هیعال:  راباال داد و گفتشی و ابروهادیتش چرخ به سمنیامیبن        

 هست یکی ی بزني هرگندا؟ی بردیکنی خودت فکر مشی پیچ! نه؟.  داداشیبغلت کنم و بگم مرس
 و راست و نمشکی که من میی هست که تمام کاسه کوزه های ابلههی:  یگیالبد با خودت م! جمعش کنه 

 !  تو بشکن و من بند بزنیه!  بند زن ینیبرات شدم چ! نه؟... کنهسیر
 !  گوش درازهی!  ؟یکنی فکر مينطوریتو راجع به من ا:  کرد و گفتي ای عصبيخنده         
!  پسرجون نیبب:  دست گفتي با اشاره نیامی بزند که بنی قدم جلو امد و خواست حرفکی ایبرد        

 که تو ستی نی تولدمم اونخی تاریحت!  ستی ننیامی اسمم بنیمن حت.  می نگاه کنهی به قضمی بخوایمنطق
 زی چچینه ه!  ی ام حتیاتن برادر نهینه ... نه هم خونتم... !  هم باهات ندارم ی نسبتچیه! شناسناممه 

!  تو خر بشم ي جمله هی که با ستمیبچه ن!  بر خوردم نتونی ام که بر حسب قضا و قدر ببهی غرهی! گهید
 !خب؟!  انقدر منو احمق فرض نکن نکهیبدتر از همه ا
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 ! ناراحتت کنمخواستمینم:  و گفتدی کشیقی نفس عمایبرد        
 و ی کسيخوای نمنکهیهم!  هی عالیلیخ!  ؟يجد:  کمربند را دست به دست کرد و گفتنیامیبن        

 ! هی خودش قدم بزرگیناراحت کن
 که من درست یی بخاطر دردسرهادونمیم.  خوامیمعذرت م:  وگفتدی به صورتش کشی دستایبرد        

اگر !  بشه ينطوری اخواستمیمن نم...  باور کن من یول...  رفته رو هوا تیزندگ... ي افتادریکردم تو گ
 وقتچیه...  گفتمی نمتو به... گفتمی رو به آنا نمدمی که شنیی وقت حرفهاچیاالن زمان به عقب برگرده ه

 ...  که تواوردمیبه روت نم
 یشی روز مجبور مهی! گردهیزمان به عقب برنم. ای بردنهیموضوع هم:  کالمش گفتانی منیامیبن        

 ! گرانی نه ديتاوان تمام حرفهاتو خودت پس بد
 ! يمن امشب نخواستم تو تاوان قمار منو بد!  وسط یتو خودت خودتو انداخت:  با اخم گفتایبرد        
نه !  ای نداره بردی ربطچی به من هگهید!  بود شیو امشب اخر. اره :  زد وگفتيشخندی ننیامیبن        

 چی خودت من هيچون به گفته !  رو من حساب نکن گهید!  یکنی که میینه کارا.نه فکرت. تیزندگ
!  عوض کنظرتو بگذره بعد نیزنی که می و چهار ساعت از حرفستیحداقل بذار ب!  باهات ندارم ینسبت

 !ی گوش دراز با دم اضافه فرض کنهی کن منو یبعد سع
من ادم !  ازت معذرت خواستم زیمن حداقل صد بار بابت همه چ:  نفسش را فوت کرد و گفتایبرد        

 ! ستمی نیقدرنشناس
 تو ذهنت ی چدونمیم ...ی تو چقدر قدرشناسدونمیم...  دونمیم:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        

 ! دونمیهمشو م. ای برددونمیم!  گذرهیم
 ! يزدی حرف نمينطوری با من ایدونستیاگر م-        
 !ا؟ی حرف بزنم باهات برددی بايچطور:  نفسش را فوت کرد و گفتنیامیبن        
 یلیخ... ! ی به خاطر من دروغ گفتی به بابا بگي االن برخوادی دلت میلیخ:  گفتی با کالفگایبرد        

 ... !یزنی با من حرف منهی که انقدر با کنهیواسه هم...  رو آب يزی منو بري پته يدوست دار
 ستی نی هم برات بکنم منتيهرکار...  ازت ندارمي انهی کچی من هایبرد: کمربند را باال برد و گفت        

 محض یول!  ونمی بهشون مددنممیتا اخر عمر نفس کش من کارها کردن که يکه پدر و مادر تو واسه 
 ! ایمنو خر تصور نکن برد!  خدا انقدر منو احمق فرض نکن يرضا
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 چی و هیستی حداقل اگر برادرمم نیتو برادر من.  نیامی بنستی نينطوریا:  کرد وگفتی پوفایبرد        
... ي کردتمی حماشهیهم...  ي پشتم بودشهی هممیما باهم بزرگ شد!  می هم با هم نداشته باشینسبت
 ! یخودت گفت...  نیامی بنيدی منو بخشیتو گفت!  ي کنارم بودشهیهم

 ادتی چوقتیه.  نره ادتی نیا!  اما فراموش نکردم دمتیمن بخش:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 !نره

 !  بدهد سالنه سالنه وارد خانه شدای به برديگریو بدون انکه مجال حرف د        
 

 بود ، ستادهی درب اتاق اي جلوی زندنی را باز کرد ، با دشی باز وبسته شدن در چشمهايبا صدا        
 . دی را مالشیچشمها
 و رهی که نگاهش خکردی باز به زن نگاه مياما همانطور با چشمها...  غلت بزند خواستیدلش م        

 !سرد بود
 ...  در باعث شد خواب به کل از سرش بپردي لوالژی غيصدا        
 .  تخت نشستي تشک گذاشت و رويکف دستش را رو        
 ...  تخت نبودي رویکوش... به دور واطراف انداخت ی رنگاش نگاهیبا نور کمرنگ چراغ خواب اب        
 !مامان؟:  تخت نشسته بود ارام صدا زديهمانطور که رو        

 ...! آنا جوابش را نداد        
 . وارد اتاق شدیبه ارام...  فاصله گرفت یاز چهارچوب در کم        
 ...  امدیاهسته به سمتش م        
 !مامان؟:  بود را کنار زد وباز گفتدهیچی پشی که به پاییرهام پتو        
 ... گفتی نميزیآنا چ        
 شیپا!  کرد زانی را از تخت اوشیرهام پاها.  کردیبه رو به رو نگاه م بود ، ستادهی تخت انییپا        

 .  اتاق را پر کردي کودکانه اش کل فضای اهنگ خارجي رفت و صدای کوشيرو
 !کردی باز نگاهش مي روح با چشمهایسرد و ب...  دیانا به سمتش چرخ        
 ... !ي شديمامان باز اونجور:  را بغل کرد وبا اضطراب گفتیرهام کوش        
 . باز به سمت رهام امديانا با همان چشمها        
 ! ترسمی نکن من مينطوریمامان ا:  گفتغی را به سمتش پرت کرد و با جیرهام با ترس کوش        
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 یب!  نشان نداد ی واکنشچیه!  هم به صورتش برخورد نکرده بود ی کوشیحت...  زدیآنا حرف نم        
 ! کردیتفاوت نگاهش م

 .  قطع شدی کوشکی موزيصدا        
 . رفترونیرهام از اتاق ب        
 ...بابا البرز... بابا البرز:  گفتي بلنديبا صدا        
 ...  بردرهیدستش را به دستگ        
 ! در اتاق قفل بود...  کرد نییاال و پاچند بار ان را ب        
 ! ...زدی حرف هم نمی نکرده بود ، حتيریی تغچی هشیچشمها. امدرونیآنا از اتاق رهام ب        
 ! ترسمیمامان من م:  گفتغیرهام با ج        
        -... 
 ... مامان آنا... یمامان: رهام با بغض گفت         
        -... 
 ...بابا البرز:  گفتدی کوبی که به در مشت مینیح...  باال به سمت اتاق البرز رفت منیبا دو در نش        
 . را به سمت انا چرخاندشیرو        
 ! دی به در کوبشی با پايهمانطور پشت به در لگد        
 ...  شدکی به رهام نزدگریآنا چند قدم د        
 ! فتاده بود اهیرهام به گر        
 !  شدکتریآنا نزد        
 ... دی به سمت پله ها دوي بلندغیرهام با ج        
 !  بودکیتار        
 ! دیدی هم نميزیچ...  دیشنی نميزیچ...  بود ستادهی پله ها ايآنا باال        
 ! و فضا روشن شددی کشیغیرهام ج        

 
 

 ! را روشن کرد چراغ نیی پايالبرز از طبقه         
 پله ها افتاده بود با هول به سمتش نیی رهام که پادنیبا د! رفتی باال راه ممنیآنا سرگردان در نش        

 ! رفت
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 !پسرم ؟... رهام ... رهام-        
 !  نخوردیتکان        
با هول ...  امد ی اش خون مینیاز ب.. صورتش را باال گرفت ... رهام را کنار زد ي موهایبا نگران        

 ! دیبغلش کرد و از پله ها باال دو
 !  و به سمت خودش هل داد و در را باز کرددی کشنیی سفت درب اتاقش را محکم پاي رهیدستگ        
 . تخت خواباند و تلفن را برداشتيرهام را رو        
 ...بردار!  یبردار لعنت: با حرص گفت        
 ... االن چه وقتِرجیا... بله :  از پشت خط گفتيواب آلود خيصدا        
 ! نیی پله ها پرت شده پاينوه ام از باال... نوه ام ! فرح بخش خودتو برسون : البرز با دلهره گفت        
 ...شدیدرب اتاق ها باز و بسته م        
 از پله ها یک!  شده؟یچ: ت خط گفي شده بود از ان سواری و فرح بخش که هوشدیلبش را گز        

 ! ؟نییافتاده پا
 ! زودترخودتو برسون!  مارستانی ببرمش بتونمیفرح بخش نم! نوه ام... رهام:  گفتي بلنديبا صدا        
 ! امیاالن م... باشه باشه : فرح بخش هول گفت        
 ...  سر رهام نشستي پرت کرد و باالیالبرز تلفن را سمت        
 !بابا جان؟... رهام:  زد شی و صدادی اش کشیشانی به پیدست        
 !  از خون بودسی خشیموها        
 ... دی دورونی تخت بلند شد و از اتاق بيازرو        
 اشپزخانه دو ي هی اولي کمک هانتی توجه به او از کابی بود ، بستادهیآنا پشت درب اتاق خودش ا        

 .بانداژ برداشت و دوباره به اتاق برگشت
 . دیچی بود ، بانداژ را دور سرش پی رهام را کنار زد ، زخم کوچکيموها        
 !  باز بودمهی نشیرهام چشمها        
 ...  زدرونی از اتاق بشدی که باز و بسته میی درهايکارش که تمام شد اشفته از صدا        
 ! دی چرخی ممنیا در نشان        
 !  اش نبودیحواسش به کف دست خون...! دستش را گرفت و به اتاقش برد         
 ... کردی باز به سقف نگاه مي تخت دراز بکشد ؛ انا با چشمهايوادارش کرد رو        
 .  قفل کردشیبه سرعت از اتاق خارج شد و درب اتاق را رو        
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ارنج وساعدش کبود ...  کرد یبه رهام نگاه... !  عوض کرد ي و شلوارراهنیبا پلباس خوابش را         
 ! شده بود
 !  تولدش بودگری ديدو هفته !  دی به صورتش کشیدست        
 !  نهای زنگ بزند نیامی به بندیمطمئن نبود با        
 ... ! از سه صبح گذشته بود! به ساعتش نگاه کرد ... زدیکالفه در اتاق قدم م        
 .  باال درب را باز کردمنی نشفونی زنگ ، از ايبا صدا        
 امد ی لب خدا را شکر کرد که خودش را زود رسانده بود ، همانطور که با دو از پله ها باال مریز        

 ... اتاقهنیتو ا...  نجاستیا: البرز گفت
 منو يصدا... عمو جان :  سر رهام نشست و گفتي را دست به دست کرد باالفشی بخش کفرح        

 !؟يشنویم
نصرت :  و البرز گفتدی کشنیی صورت رهام گذاشت و پلکش را به پايشست دو دستش را رو        

 مه؟یوضعش وخ
 !؟يشنوی منو ميصدا... عمو:  رهام انداخت و گفتي را در چشمهای کوچکيچراغ قوه         
 ! باتوام جواب بده:  دیالبرز نگران پرس        
 ! هوشهی بچه که بنیا: فرح بخش تشر زد        
 !؟یپس چ: البرز نگران گفت         
من فکر ! مارستان؟ی بشی چرا نبردرجیا:  دستش گرفت و گفتينبض مچ دست رهام را تو        

 !  باشههوشی بکردمینم
 !  بکني کارهینصرت : فتالبرز کالفه گ        
 تونمیمن چه کار م!  ؟مارستانی بي بچه رو نرسوندنیچرا ا:  جواب داد ي بلنديفرح بخش با صدا        

 ي مسئله هیمن فکر کردم ...  شده باشهيممکنه ضربه مغز!  دارهيزی خونرشینیاز ب...  هوشهیب... بکنم
 !رجی استی ناری بچه هوشنیا...  شده شی انا طورایساده است ، 

 ! مارستانیببرش ب...  ی به دو کنکهی با من نکهی ايبه جا: با حرص گفت        
 ی چي برارجیا!  باهاش دارم؟یمن ببرمش بگم چه نسبت:  گرد شده گفتيفرح بخش با چشمها        
 !گم؟ی می چشهی متی نداره حالياری بچه هوشنیا!  بشه ی تی سدیبا...  مارستانی بشینرسوند
 هی.  نصرتمارستانی برسونمش بطی شرانی تو اتونمی نمیول!  شهی ممیحال... اره:  زد ادیبا دلهره فر        

 !  روزا همه دنبال سوژه ان نصرتنیا!  ي نقل محافل خبرشمیم!  جواب بدمتونمی می چنهیعکاس منو بب
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 ! ؟نییز پله ها افتاده پا اي وقت شب چطورنیا:  دی ور اندازش کرد و پرسیبا نگاه مشکوک        
 بچه دستش شکسته ، سرش نیا!  روانپزشکم هیمن :  گفتجی نزد و فرح بخش گیالبرز حرف        

 ! دهی دبیاس
 !  الزمه بکنينصرت هرکار:  شلوارش کرد وگفت بی جي را توشیدستها        
 !مادرش کجاست ؟: فرح بخش با تاسف رهام را بغل زد و گفت         
 ! دی نداشت تا بگویاصال جواب...  نداد یجواب        
 !  جواب نداشتدنی به شنیلیفرح بخش هم تما        
 !؟يدی دبیخودتم اس:  البرز انداخت و گفتی خونیشانی به پینگاه        
 نیی پا از اتاق خارج شد و از پله هاي بلنديسرش را به عالمت نه تکان داد و فرح بخش با قدم ها        

 .رفت
 کوچه گم شد ، خودش را چی فرح بخش در پلی اتومبنکهیبه محض ا...  کرد عتشیتا دم در مشا        

 ... سر آنا رسانديباال
 ! کردی مدارشی بدیبا        
 !  فرستادی سر رهام مي آنا را باالدیبا        

 
 باشد ، حوله داری بی کسدانستی مدیبع. د خانه سوت و کور بو...  بلند شد شی از جایبا کش وقوس        

 . اش را برداشت و از پله ها باال رفت
 .  در تو بردي باز بود ، سرش را ازالمهی نایدرب اتاق برد        
 .خواب بود        
 . خوابش زد و وارد حمام شدشنی به پوزيپوزخند        
 و از خانه دی رنگ و شلوار همرنگش پوشیشمی راهنیبعد از اصالح و دوش به اتاقش برگشت ، پ        

 . خارج شد
 . وخامه و عسل گرفتری سپرد و از کنار سوپرپنی را به کسشی شلوغ بود ، جاییصف نانوا        
 .  کرد و باالخره نوبتش شدکی سالم علیمی قدي هیبا دو سه همسا        
 ...  بودداریخاتون ب.  در را باز کرد ی انداخت ، به ارامدی در قفل در کلیوقت        
 .  نبودنیامیحواسش به بن...  بود ستادهی اونیزی مقابل تلويبدون روسر        
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 پس سرش و ي دهی تراشي موهادنی حرکت بترساندش که با دکیخواست با . ارام جلو رفت         
 ...  وخامه و عسل از دستش افتادری پني سهی کی بزرگي هی بخيجا
 . به عقب برگشتینیخاتون با ه        

 !  اوردنیی صورت پاي دستش را از جلونیامی بهت بندنیبا د        
 !  نداردي افتاد روسرادشیتازه         
 يموها...  کردی را دنبال مهیخط بخ!  مادرش را دور زد ودوباره پشت سرش قرار گرفت نیامیبن        

 ...  مادرش تازه قد دو سه سانت درامده بوددی سفمهی و ني قهوه امهی و ناهی سمهین
 ! دی را واضح و تمام و کمال ببنهی خط بختوانستیاما م        
 .ماتش برده بود        
 ! ادیمادر موهام درم:  وگفتدی به سرش کشیخاتون دست        
 !؟ي کردیجراح:  خفه گفتنیامیبن        
 !  عسلمیداشت...  مادر يدیچرا عسل خر: گفتخاتون جوابش را نداد و         
 !؟ي کردیتو سرتو جراح:  باز گفتنیامیبن        
 !  بودکی عمل کوچهینه مادر : خاتون ارنجش را گرفت و به سمت اشپزخانه برد وگفت        
 ! ي شدداریچقدر زود ب:  گرفت وگفت نیامینان را از بن        
! ؟یچرا به من نگفت:  نشست و گفت ی لب صندلنیامی انداخت که بنیبا هول و وال داشت سفره م        
 ! ؟یکنی ميتو چند وقته سرت روسر! دم؟یفهمی مدیمن نبا! دونستم؟ی مدیمن نبا
اون اوال ...  نشده که مادر يحاال طور:  برش دادن نان سنگک گفتنی زد و حيخاتون لبخند        

 ! بعد دوباره...  پشت سرم بلند بشه يبعدم گفتم موها!  نمی پانسمان سرمو ببواستمخینم
 ! خاتون؟یچرا نگفت-        
 تو يتوده ! ؟ی داشتتیوسط اون همه ماجرا که تو با زندگ...  گفتمی میچ: خاتون با خجالت گفت         

 هی...  بود میخدا رو شکر خوش خ! خوبم االن خوب !  نشده که مادريطور! سر من شده بود قوز باال قوز 
 !  کردند و تمومیجراح

 ... کردی نگاهش مجی همانطور گنیامیبن        
 دقه بلند هی...  لب پر شده ي قورنیمادر ا!  دم بکشه کشهی طول ميچا:  زد وگفتيخاتون لبخند        

 ...  به من بدهي قورهیشو از اون باال 
 .گفتی فقط به خودش ناسزا منیامیبن        
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 سر ي با حجاب شده ، روسرهوی گفته چرا نیامی بنگفتی میحاج:  کرد و گفتيخاتون خنده ا        
 گفتم از یمن همش به حاج...  ینی تو ببدهی پس سر من تراشهیخب مادر چ!  رهیگیاز من رو م...  کنهیم
 ! نهی عمل منو ببي ناراحت بشه کمتره تا جاي روسرنیا

 يدیمادر چرا کار نصفه انجام م:  را به دست مادرش داد و خاتون گفتي باال قورنتی از کابنیامیبن        
 ! درش هم بده! ؟

 درست ی عسلمروی برات نيخوایم:  اب را باز کرد وگفتری را هم داد و خاتون شي در قورنیامیبن        
 !کنم؟

 .  دادهی و به کانتر تکدی اش کشیشانی به پی دستنیامیبن        
 ! ؟یکنی متیچرا خودتو اذ! مادر من که خوبم :  و گفتستادیخاتون کنارش ا        
حداقل انقدر ادم حسابم !  دمیفهمی طالق نبود مي هی قضنیا:  کرد و با حرص گفتی پوفنیامیبن        

 ! شدم ؟بهیانقدر غر!  نه ؟دی که بهم بگدینکرد
 ....  های نگنوی اگهید:  را کف اشپزخانه انداخت و گفتيخاتون در قور        
 همه خون و دل نخوردم که برو بر نیا!  ها ی نگگهید:  زد و گفتنیامی بني به بازوی اراميضربه         

 از بچه رمیگفتم بم!  ي نگرفتم قبل عملم تو بودتی که حاللیازتنها کس!  بمی من غری تو روم بگیسیوا
 ... ام نخواستم منو ببخشه

 ...  خم شد و خاتون را سفت بغل زدنیامیبن        
 ي بااليتب کرد!  ي ابهیتو کجا غر.  قربون قدت برمیاله:  و گفت دی سرش را بوسيخاتون رو        

 ری ساعت دکی!  هاش مال من بود هیدستت شکست گر...  من گفتم ی خواستکتهید... سرت بودم
 یبره چ  رهامي خار تو پاهیزبونم الل ...  يتو خودت بچه دار...  بودمشی من مثل اسپند رو اتيدیرس
بخدا الل بشم اگر دروغ ...  ی هستزترمیتو عز!  واسم؟ي فرق دارتای و بای با برديفکر کرد!  مادر ؟یشیم

 .. بگم
 ... یگفتی مدی بایول... دونمیم:  زد و گفت ي لبخندنیامیبن        
 را برداشت و ي خودش زودتر در قورنیامیخاتون با کمردرد وزانو دردش خواست خم شود که بن        

 . دستش داد
 به حرفم یوقت!  ی نگرانلی دلهی شدمی منم متی زندگیوسط اون همه اشفتگ... گفتمیمادر م-        

پاتونو کرده ...  دی کنیه جدا زندگگفتم اصال دو ما!  دی کنیگفتم اشت...  دیری ، گفتم طالق نگيگوش نداد
 !د؟یخوش!  ؟دیوباالن خ!  دی بنشونی حرفتونو به کرسدی خواستيبا لجباز!  کفش هی تو دیبود
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 !  سکوت کرده بودنیامیبن        
 هم گهی نفر دهی!  داشت مادر ؟يری چه توفگفتمیم...  ینگو چرا به من نگفت: خاتون دوباره گفت        

 ... بزنم به تخته، سرپا شدم... بعدم من خوب شدم !  شدینگران م
 !  لب پر شدنمیا:  انداخت وگفتي به در قوری نگاهیو با ال اله اال الله        

 
 .  شانه جابه جا کرد و از اسانسور خارج شدي لپ تاپش را روفیبند ک        
 ... دست چپش را باال اورد ، ساعت هشت و ربع بود        

 .  انداختی خالي به فضایبا تعجب نگاه... !  نبود زی وارد شد ، فرشته پشت می اراميبا قدم ها        
 ...!  امدی از پشت در اتاق بسته اش مي رازيصدا        
 .  به در زدي حوصله به سمت اتاق رفت و تقه ایب        
 .  باال رفتشی اشنا ابروهايه ها چهردنیبا د.  داخل شدنیامی و گفت و بنيدییرها بفرما        
 . عی بدي اقادییبفرما:  زد وگفتي لبخنديراز        
 .جوابش را داد. فرشته با لبخند اهسته سالم کرد.  نشست یرعلی سرراهش کنار امی صندليرو        
 هفته ی فرد که مسئول سابق بخش ورزشایبا تکان سربا عرش.  دست دادند ی علری با امزی مریز        

 .  کردکینامه اش بود سالم عل
بخش هنر !  زد يلبخند.  صورتش بودي رومی مشفق مستقنای مطانینگاهش ش. سرش را چرخاند        

 !  هفته نامه با او بوداتیو شعر وادب
 قهیانگشت سبابه و وسطش را به شق.  کردیبخش اقتصاد و آمار را اداره م...  حاجت نیمحمد حس        
 و اطالعات و يدست اخر هم هومن کاشف پرور مسئول فناور.  احترام کرد ي ادانیامی بني و برااش زد

 نیامی به بنواسش و حکردی مي بود و با تفن همراهش بازشی هفته نامه که درست رو به روینیصفحه چ
 ! نبود

  بشه ؟ی که چنجای اي هفته نامه رو جمع کرديبچه ها:  غر زد یرعلی گوش امری زنیامیبن        
 ماهه کار و شی ها شچارهیب:  گفتدادی همانطورکه خودش را مشغول گوش دادن نشان میرعلیام        

 ! کردم ؟شونی معرفنجایبد کردم ا!  ندارن یزندگ
 . شوکه نگاهش کردنیامی بندنی باال برد و با دیرعلیهومن سرش را از پچ پچ ام        
 ! افتاده؟ی اتفاقونیاقا:  زد که رها با تشر گفتی تکان داد و هومن لبخند پهني سرشی برانیامیبن        
 !  بودستادهی ازشیجفتشان به صورت رها نگاه کردند که مثل مبصرها پشت م        
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 .  سکوت کردنیامیبن        
 .  نزدیهومن هم حرف        
 خدمتتون عرض کنم دیبا.  می داشته باشی خوبي همکارمی بتوندوارمیام:  زد و گفتيرها لبخند        

 ي در حوزه تیفی و با کنی محصوالت نوي عرضه و ارائه ي و ثبت شرکت رازيکه هدف ما از راه انداز
 .  هستییبایسالمت پوست ، مو و ز

 نی اعی و توزی معرفي ندهی نمانیدر حال حاضر ما دوم:  را باال گرفت و ادامه داديبورشور        
 ی گروهنی گفت ما اولشهیاما م!  ي و انحصاری رسمي ندهی بگم تنها نماتونمینم!  میمحصوالت هست

 !می کنعرضه  مردمنی محصوالت رو به به جا و درست بمی هم بتوني تا باهمکارمی داری که سعمیهست
ش ، صادرات ،  ، فرودی خري نهی شرکت با هم و در کنار هم در زمنی هست که در انیقرار بر ا        

البته !  می داشته باشي با هم همکاری محصوالت بهداشتي هی اولعی و توزيواردات ، پخش ، بسته بند
 ... ، عی جناب بدي طرح هاي ماست که بواسطه ی هدف فعلیبخش معرف

 ! دی چرخنیامیسرها به سمت بن        
 و در ی محصوالت رو معرفمیتونیما زودتر م:  کرد و رها گفتنیی باال و پایناچارا گردنش را کم        

 ... و...  انجام شده لبوردی بي پوستر و اجاره ی طراحي برایی ابتدايکارها!  می عموم قرار بداریاخت
 !  کالمش قطع شدنیامی تلفن همراه بنيبا صدا        
 .  کرد و تماس آنا را رد کردی کوتاهی عذرخواهنیامیبن        
 .  کالم را از دست داده بوديرها رشته         
 . کجا بوددانستیاما نم...  ردی کرد جمله اش را از سر بگی سعیبا مکث کوتاه        
 ! لبوردی بياجاره :  ارام گفتنیامیبن        
 يطرح ها...  عموم انجام شده نی بغی پخش تبلي براهی اوليکارها. عرض کردم ! درسته ... اها-        

 ...  که حتما درخوامی مزیاز شما دوستان عز!  خورده دی کلعی هم توسط جناب بدهیاول
 .  بلند شدنیامی تلفن بنيباز صدا        
 ! عی بدي اقادی جواب بددیتونیم: رها کالفه گفت        
 ...  تلفن را دم گوشش بردی کوتاهی با عذرخواهنیامیبن        
 . اعضا پچ پچ شدي هی بقنیب        
 ...  حرف بزنمتونمینم! سرکارم :  جمله گفتکی نیامیبن        
 !قطع نکن:  امد وگفتي مردانه ايخواست قطع کند که صدا        
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 !  البرزياما صدا ، صدا... خط آنا بود! تعجب کرد         
 .سکوت کرد        
  !"..." مارستانی بایب! اده رهام از پله ها افت:  جمله گفتکیالبرز در         
 ! و تماس قطع شد        
 در جواب رها ای...  پلک بزند ای...  دهانش را باز و بسته کند توانستی نمیحت... هنگ کرده بود         

 ... می ادامه بدمیتونیم:  بود دهی که پرسيراز
 !  خفه شوددیبگو        
 ... ضربان قلبش باال رفته بود! دهانش خشک خشک شده بود ... !  بکند توانستی نمي کارچیه        
 ...  بلند شدی صندلي از روعیسر...  که به خودش امد دی طول کشهی چند ثاندیشا        
 !  شدي ناهنجاري صداجادی باعث اکی با کف سرامی صندلي هاهیبرخورد پا        
 ي اقادیبری مفی تشرییجا: دی انداخت و پرسی نگاهنیامی بني ستادهیرها با تعجب به قامت ا        

 !ع؟یبد
 باعث ترشح بزاق در دهان توانستینم...  قلبش را کنترل کند ي ضربان شدت گرفته توانستینم        

 . جواب بدهدتوانستی نمیحت... خشکش شود 
 !  برمدیبا:  لب زدنیامین باز خواست سوالش را تکرار کند که بنیامیرها کالفه ازسکوت بن        
 . امدرونی بزیو از پشت م        
 ! عی بدي اقادی اومدری تاخقهی دقستیشما با ب: رها با اخم گفت        
 ! اوردی در دهانش فرود بی فرو کرد مبادا به سمتش حمله کند ومشتشی دستش را درموهانیامیبن        
 ! مارستانهیپسرم ب:  شده گفتدی کلي دندان هاياز ال        
 ری و امای و عرشنی هومن و محمدحسي نگاه متعجب و مردانه ری و فرشته و زنای منی هيبا صدا        

 که معلوم بود چقدر نوسان دارد و ی شد و رو به رها که ماتش برده بود با لحنکی به در نزدنیامی ، بنیعل
 ! برم؟تونمیم: مرتعش است گفت

 . تکان دادعی سرش را سررها        
 !  کنهی رانندگتونهینم... تو هم برو :  گفتیرعلی فرشته که به اميبا صدا        
 ! دیشما هم بر:  گفتدییرها با تا        
 !  رفترونی پا تند کرد و از اتاق بیرعلیام        
 . دی دویکه چطور از پله ها م...  امد ی مشی پايصدا... از اسانسور استفاده نکرده بود         
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 یب. زد رونی بی از نگهباننیامیبن...  دی نبود ، در راه پله ها دوزی باال امدن اسانسور جايتعلل برا        
 با دو ، خودش یرعلیام. را باز کردلشی گفت ، درب اتومبیی بوق زد و نا سزاشی که برایلیتوجه به اتومب

 !ندی اشاره کرد ، پشت فرمان ننششهی به شرا رساند و با دو ضربه
 . شاگرد پرت کردی صندلي حرکت خودش را روکی با نیامیبن        
 !مارستان؟یکدوم ب: دی پشت فرمان قرار گرفت و فقط پرسیرعلیام        
         

 
 !مارستان؟یکدوم ب: دی پشت فرمان قرار گرفت و فقط پرسیرعلیام        
 !  کجا را گفتدی خودش هم نشننیامیبن        
 گذاشت و با کف شی زانوهاي را روشیارنج ها... رفتی تند میرعلیکمربندش را هم نبست ، ام        

 . دادی را فشار مشی هاقهیدست شق
 !آنا بود؟!  بهت خبر داد؟یک:  گفتی با لحن ارامیرعلیام        
 ...کامش مثل زهرمار بود. جواب نداد نیامیبن        
 ! فتادهی نیاتفاق. نگران نباش:  گذاشت و گفتنیامی بني پاي دستش را رویرعلیام        
 ...  نگفتيزی باز هم چنیامیبن        
 رونی در را باز کرد و خودش را بنیامی پارك نکرده بود که بنمارستانی هنوز کامل مقابل بیرعلیام        

 ...! پرت کرد
 ... دی را دومارستانی بي تا ورودی از نگهبانری چطور تمام مسدی نفهمیحت        
 ! عی شده ، به اسم رهام بدي پسر بچه بسترهی:  خم شد و گفتشخوانی پيمقابل اطالعات رو        
 ! یبخش جراح...  دوم يطبقه :  کرد و گفتی مکثدی صفحه کلي روکیزن با چند کل        
 ...  شل شدشیزانوها        

 !شدی منی ارنجش را نگرفته بود همان جا پهن زمیرعلیاگر ام        
 ...  شدهی چیدونیهنوز که نم:  انداخت و گفتنیامی بني افهی به قی نگاهیرعلیام        
 ... کشان کشان به سمت اسانسور رفتند        
 سال کی ي اندازه دیشا!  دو را زد ي دگمه یرعلی بود ، املچری وي رورمردی پکی يدر اتاقک فلز        

 !  گذشتشیبرا
 ! نه البرز...  از آنا بود ينه خبر!  انتظار انداخت ي های به صندلی اسانسور که باز شد ، نگاهيدرها        
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 ! تی بود تا واقعفی کثی شوخکی هی شبشتریب        
 از چه دی بادانستی نمیحت...  ادستی بود ادهی عالمت ورود ممنوع چسبشی که روییپشت درها        

 ....  بپرسدیکس
 .  شانه اش امدي رویدست        
 . دیبه عقب چرخ        
 ! فرح بخش هستم:  دستش را جلو برد و گفتی با سالم کوتاهیمرد مسن        
 ...  اخم کردنیامیبن        
 !  حالت مساعد باشهادیبنظر نم!  ینیبهتره که بش: بازدمش را فوت کرد و فرح بخش ارام گفت        
 !پسرم کجاست؟:  بود گفتستادهیهمانطور که مقابلش ا        
 مشیما هم رسوند.  از پله ها افتاد شبید!  فتادهی نیاتفاق خاص: فرح بخش خونسرد گفت        

 ! مارستانیب
 !االن کجاست؟:  گفتي بلندي کالفه با صدانیامیبن        
بردنش اتاق عمل . متاسفانه دستش شکسته بود :  داد وگفتعی در کالمش تسریفرح بخش کم        

 ! ی جراحيبرا
 !!!دستش ؟:  دردناکش فشار داد و گفتیشانی پي کف دستش را رونیامیبن        
 ببرنش دیاالن با!  ؟دی به من بگدیاالن با!  ؟شبیاز د... دستش شکسته :  کرد و باز گفتیمکث        

 !اتاق عمل ؟
 شب رو قبول نداشتم فتیدکتر ش! نگران نباش.  ستی نی سختیجراح: فرح بخش با ارامش گفت        

 !  اتند با اعتبار عملش کنههیقراره ! 
من فقط !  تو پرونده اش درج بشه ی امضاکننمیبهتره ا:  را به سمتش گرفت و گفتيو کاغذ        

 ! عمل رو انجام بدن يتونستم صحبت کنم کارا
 !  تلو تلو خوردی کمنیامیبن        
 ! ندی بنشی صندلي وادارش کرد رویرعلیام        
 !  مفاد برگه را بخواندتوانستی نمیحت        
آنا !  اتفاق افتاد ؟نیساعت چند ا:  را امضا کرد و گفتتی رضاي برگه ي هوا انتهای بنیامیبن        

 !  اتفاق افتادنیکجا ا! کجاست؟ اون البرز احمق کجاست ؟
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 بشه همه رو برات لی رهام تکمياجازه بده پرونده : فرح بخش شانه اش را فشار داد و گفت        
 ! دمی محیتوض

 ... کردی نگاه مواری مات و مبهوت به در ودنیامیبن        
.  بخورنوی اایب:  و گفت ختی اب رشی بار مصرف براکی وانی لکی کن در  از اب سردیرعلیام        

 ! من و تو هزار بار دستمون شکسته! اروم باش 
 ...  شدهی چریام! کنهی ول نمينطوریآنا رهام و هم...  ریام:  دی را پس زد و نالوانی لنیامیبن        
 !  چنگ زدشی به موهاشی تا شد و با پنجه های همان صندليو کمرش رو        
 . رفتی کالفه راه میرعلیام        
 .  شددای فرح بخش پيسر و کله         
 !  نگران نباشکهی کوچشیجراح: کنارش نشست و گفت         
 ! نه؟ای شده ی چدیگیبه من م:  را باال اورد و گفتنشی سخت سر سنگنیامیبن        
 ...  حول وهوش ساعت سه رهام ازپله ها افتادشبید:  گفتیفرح بخش با لحن ارامش بخش        
 !چرا ؟:  خشک لب زد نیامیبن        
 ! ؟مارستانیبعدش هم من رسوندمش ب-        
 یمگه مادر و پدر بزرگش مردن که شما پسر منو برسون! چرا شما؟:  با حرص داد زدنیامیبن        

 !د؟یرفت با من تماس نگشبیچرا همون د! مارستان؟یب
 و عکس شیبعد هم ازما...  باشه ي جدهی قضمیکردیفکر نم:  و گفتستادیفرح بخش مقابلش ا        

چون واجبم نبود که ... میتا االن صبر کرد.  شب رو قبول نداشتم فتیگفتم پزشک ش...  انجام شديبردار
 ! یینجایاالنم که ا!  میبهت زنگ بزن

 !ده؟ی و با درد خوابشبیپسر من تمام د:  مات گفتنیامیبن        
اتفاقا شب .  بهوش اومد بهش مسکن زدن نکهی به محض اشبید... نه نه : فرح بخش تند گفت        

 !  رو داشت نگران نباشیاروم
 !!! شده ؟هوشیمگه رهام ب:  زد و گفترونی از حدقه بشی چشمهانیامیبن        

 
 
 
 

 . کردفرح بخش مکث        
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 ! ستیاصال حالت خوب ن!  نی سرجات بشنیامیبن:  دخالت کرد وگفتیرعلیام        
 سر ییچه بال!  شده ی چدی خدا درست بگيمحض رضا:  وا رفت و با ناله گفتی صندلي روجیگ        

 !د؟یزنیچرا انقدر خرد حرف م! پسرم اومده؟
 ...  پله ها افتاد رهام ازشبید: فرح بخش مقابلش خم شد و گفت        
 ! شده؟داریچرا ب!  بشه داریرهام عادت نداره شبا از خواب ب:  لب زدنیامیبن        
 ...  اناای!  دونهی البرز هم نمیحت!  نیامی بندونمینم:  باال انداخت وگفتيفرح بخش شانه ا        
 !شه؟یمگه م:  زد وگفتي پوزخندنیامیبن        
.  مارستانیمنم رسوندمش ب! رهام از پله ها افتاد ... ساعت سه صبح بود : فرح بخش کالفه گفت        

 ... یی جزبی اسهیسرش .  بودهوشیب
 ! شده؟يضربه مغز:  باترس گفتنیامیبن        
 !  نبودي عارضه اشبی دمی اول که ازش گرفتی تیتو س! خدا رو شکر نه ... نه -        
 .خدا رو شکر:  ارام گفتیرعلیام        

 شبید!  بودم ششی پشبیمن خودم از د. نگران نباش: فرح بخش کمرش را صاف کرد و گفت        
 ! دی درد نکشه بهش مسکن دادن و خوابنکهی ايبعد هم برا... بهوش اومد 

 !مادرش کجاست ؟!  ؟مارستانی باوردشیچرا البرز ن-        
 ! دونمیچون من نم! ا خودت از البرز بپرس  رو بعدنایا-        
 !چند تا پله افتاده؟:  لب زمزمه کرد ری زنیامیبن        
 ! نیامی بنمیدونینم: فرح بخش سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت        
 ! دستش خرد شدهیعنیاگر از باال افتاده باشه :  مچ دست چپش را مالش داد و گفت نیامیبن        
!  شهیاالن عملش تموم م...  فتهی نمیاتفاق! نیامینگران نباش بن:  کنارش نشست و گفتیرعلیام        

 !  نکنيپسر انقدر خودخور!  شینیبیم
چرا البرز نرسوندتش ... فهممی من نمیرعلیام:  شمرده گفتي و گرفته احی با لحن صرنیامیبن        

چرا شما؟؟؟ چرا روانپزشک همسر سابق من که از قضا ! ن؟مارستایچرا آنا نرسوندتش ب! مارستان؟یب
! رستان؟مای منو ساعت سه صبح برسونه بي و دست شکسته هوشی پسر بدی زن من بوده بالیپسرش وک

 ! ومدمیخودم م!  به من نگفت؟شبی دیچرا کس! مگه مادرش و پدربزرگش مرده بودن؟
 . نگفتيزیفرح بخش چ        
 ... دی مالی شانه اش را میرعلیام        
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 !  شده بودرهی خمارستانی کف بي الوده يبه سنگ ها!  کردی نگاه منی به زمنیامیبن        
 !  دست شکستهکیبا !  شدی اش می هفت سالگيای وارد دنيدو هفته         
 . امدرونی بی اتاق عمل باز شد ، پزشکيدرها        
 . با هول جلو رفتندنیامی و بنیرعلی ، فرح بخش به سمتش رفته بود ، ام سرش را بلند کردنیامیبن        
 ...! ستی نيخوشبختانه مشکل حاد.  بود کی کوچی جراحهی.  دینگران نباش-        
 !اد؟ی نمشی پی دستش مشکليبرا:  وگفتدی حرفش پرانی منیامیبن        
 ...  بودي خوش خنده ارمردیپ        
...  یوتراپیزی تا دوماه تو گچ باشه ، بعدش هم چند جلسه فمی ماه و نکی. نه پسرم :  و گفتدیخند        

 ! دینگران نباش.  بهتر بود یلیوضع ساعدش از عکس خ
 ي بستردیفکر کنم امشب و با:  انداخت وگفتنیامی بني به صورت مثل مرده یفرح بخش نگاه        

 !  تا منتقلش کنن بخشدیرو انجام بد و ي حسابداريبشه ، بنظرم بهتره کارا
 ... دمیمن انجام م:  دخالت کرد و گفتیرعلیام        
 !  به خودت مسلط باشکمی:  گذاشت وگفتنیامی بني شانه يفرح بخش دستش را رو        

   
 !  که کل سرش را احاطه کرده بوديدی سفيچشمش ثابت مانده بود به بانداژ تور        
 ... دی لرزشیهاپلک        
 . خوردی تکاننیامیبن        
 يلبها.  امدی گود به نظر مشی چشمهاریز.  انداخته بود هی صورتش ساي اش رویی خرمايمژه ها        
 . باز مانده بودمهی کمرنگش غنچه و نیصورت

 ... !  داشتی اش خراش کمرنگینی بنییپا        
 ...!  فرو رفته بودي گچ سبزي دستش هم توکی...  و سرم بودوکتی دستش آنژکیبه         
 ... کردی زده اش را نوازش مرونی بيبا سر انگشت انگشتها        
 .  به در زد و وارد اتاق شدي با تقه ایرعلیام        
 .  حواسش نبودنیامیبن        
 يزی چهی ایب:  را گذاشت وگفتکیک و وهی تخت دو پاکت ابمنیی پاي فلزي قفسه ي رویرعلیام        
 !  از صبحي نخوردیچیه!  نیامیساعت از دو بعد از ظهر گذشته بن! بخور 

 .  محلش ندادنیامیبن        
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 ... ! بهوشم که اومد! حالش که خوبه ....  ی چرا نگرانگهید:  وگفتستادی کنارش ایرعلیام        
 !  لحظه چشماشو باز کرد و بستهی!  هم نبودقهی دو دقي اندازه دهیچه فا:  کالفه گفتنیامیبن        
 هزار نیا.  خودتو نگران نکنیانقدر الک:  گذاشت و گفتنیامی بني شانه ي دستش را رویرعلیام        

 !نیامیبار بن
وم اونوقت معل!  دمشی ندری دو هفته است سکینزد:  چشم ازرهام بردارد گفتنکهی بدون انیامیبن        

 ! ری امستی نی فرح بخش منطقيحرفها!  روز افتاده نی چرا به استین
 !یفهمی میاز آنا بپرس:  نشست و گفتنیامی مقابل تخت و کنار بنی صندلي رویرعلیام        
 ! فتهی روز بنی رهام به اذاشتیآنا خبر داشت نم! آنا :  زد وگفتيپوزخند بد        
! من چونم نشکسته ؟! تو سرت نشکسته؟...  نشده يزیحاال که چ:  گفتي با دلداریرعلیام        

 !  دارهطنتیش... ! پسربچه است
 !ساعت سه صبح ؟:  خشک گفتنیامیبن        
 ! دی چه بگودانستینم...  ساکت شد یرعلیام        
 .رهام سرش را جا به جا کرد        
 ...  خم شدشی رونیامیبن        
 . دی رسی تر به نظر ماریاز بار قبل هوش... چند بار پلک زد ...  را باز کرد شی پلکهاارام        
 !تان؟ی کاپيچطّور:  دار گفتدی زد وتشدي لبخندنیامیبن        
 .... نیم...ایبن:  دی افتاد و نالهی به گرنیامی صورت بندنیرهام به محض د        
! جونم ؟:  زردش گفتي گونه هادنی بوسنی و حدی خودش را جلو کشنیامیخواست بلند شود که بن        
 ... نمتیبب!  ؟نیامیجون بن
 چند وقت را همان نی اي های تمام دلتنگخواستیم...  یاپیچند بار پ...  دی و بوسدیرهام را بوس        
 !  رفع کندکسرهیلحظه 
 ! ... شده پسرم؟یچ-        
 .  بودرهام به هق هق افتاده        
 ... صورتش را خم کردنیامیبن        
 !کنه؟یدستت درد م!  پسرم ؟یکنی مهیچرا گر! جانم رهام؟:  و گفتدیباز هم صورتش را بوس        
 ... نه: رهام خش دار گفت        
 ! ؟؟؟کنهی مهی شجاع من گرتانیچرا کاپ!  ؟یپس چ:  مهربان گفتنیامیبن        
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 !  گوشش حرف زدنریوارام شروع کرد ز        
 ... کردی را تماشا مرونی از پنجره بیرعلیام        
 ! شهیتولدم خراب م: رهام با بغض گفت        
 ! خراب بشه ؟ذارمیمگه من م! چرا خراب بشه؟:  و گفتدی خندنیامیبن        
 !برام؟ يریگی تولد میعنی:  گفتي گرفته ايرهام باصدا        
 !هان؟! رم؟ی پسرم تولد نگي من براشهیمگه م! معلومه ؟:  داد و گفتیجانی هشی به صدانیامیبن        
 . اما صورتش گرفته بود. کردی نمهی گرگریرهام د        
 يبه همه ...! گچ دستتم سبزه !  نداره که هیگر:  و گفتدی کوچکش را بوسینی نوك بي رونیامیبن        

 !  روش امضا کننمیگیدوستات م
 ! ادیسبز خوشم نم: رهام به دستش نگاه کرد وبا بغض گفت        
 !؟یپس چه رنگ:  و گفتدی دوباره گونه اش را بوسنیامیبن        
 ... ! نمیهم رنگ ماش!قرمز : رهام با اخم گفت        

 
 !خوبه؟...  کنمیت رنگش م قرمز واسکیباشه با ماژ:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ! برقصم کهتونمینم: رهام با قهر گفت        
 ...يمگه تورقص بلد:  و گفتدی بلند خندنیامیبن        
 !م؟ی دبستانشی پي دوستايهمه ! دوستام بگم؟يبه همه :  را باال اورد و گفتشیرهام زانو        
 ... ست دعوت کنهرکسو دلت خوا:  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        
 ! شده؟یلبت چ:  انداخت وگفتنیامی به صورت بنیرهام نگاه        
 ... دی به سمتش چرخیرعلیام        
 ...ریعمو ام:  زد وگفتي لبخنددنشیرهام با د        
 !پی خوشتيچطور:  جلو رفت و گفت یرعلیام        
 . دی را بوسشیخم شد ورو        
 اب پرتقاله؟؟؟:  زد وگفتی برقشی چشمهاي فلززی مي روکی اب پرتقال و کدنیرهام با د        
 !گرسنته رهام؟:  کرد وگفتی اخمنیامی و بندی خندیرعلیام        
 ...  نهای بخوره يزی چتونهیبذار برم بپرسم م-        
 .  از اتاق خارج شدیرعلی تکان داد و امي سرنیامیبن        
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 ! شد پسرم؟ی چشبید... رهام:  به صورت رهام انداخت وگفتی نگاهنیامی شد بندر که بسته        
 !  نکنفی تعرياگر دوست ندار:  گفتي فورنیامی هم رفت و بنيرهام صورتش تو        
 ... مامان اومد تو اتاقم:  و گفتدی را برچشیرهام لبها        
 !خب؟:  وگفتدی اش کشیشانی به پی دستنیامیبن        
بعدش من ... بعد اصال جوابمو نداد... جوابمو نداد ...  صداش زدم یه...  شدمداریبعدش از خواب ب-        

 ... رونیرفتم از اتاق ب
 . انداخت وسکوت کردنیامی به بنیرهام نگاه        
 !خب؟:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 ... در زدم جواب نداد. جواب نداد... دم رفتم بابا البرز و صدا کر-        
 !خب ؟:  را فشار داد و گفتشی ابروهاانی با شست منیامیبن        
 ...  شده بود بازيمامان اونجور: رهام با بغض گفت        
 است که ساعت ی درمانی چه درد بدانستیم!  آنا چطور شده دانستیم.  اش را نگرفت ی پنیامیبن        

 ! دانستیم!  دی ایسه صبح به سراغش م
 !  دانستیهمه را م        
 !  که فرح بخش گفته بود ساعت سهیاز همان وقت! تمام شک و شبه هاش برطرف شده بود         
 ! باشدتواندی ميزی و سببش چه چلیشستش خبردار شده بود دل        
 !  شدی چدمی نفهمگهیبعدش د... رفممامان اومد ط: رهام ارام گفت        
 ... محال بود!  پرت کرده باشد نییامکان نداشت آنا رهام را از پله ها به پا!  ماتش برد نیامیبن        
همه ! سرم شکسته ... منم دستم شکسته...  نداره رهام یاشکال:  رهام خم شد وگفتي رونیامیبن        

 ! بار دستشون شکسته باشههی دی مردا باي
 !؟یواقعن:  زد وگفتيرهام لبخند        
 ... یآره واقعن:  زد و جواب دادی چشمکنیامیبن        
 گوش سمت راستش بود را نشان رهام داد و ي که بااليدی را کنار زد و رد سفشی موهایکم        

 !کردیوام م دعیخاتون جون کل!  دارم ادی زهی بخيمنم جا...  نیبب: گفت
 تی مامورهی نیا!  ؟تانیباشه کاپ! اصال ناراحت نباش :  زد وگفت ي لبخندنیامی و بندیرهام خند        

 ! کنمیبهت افتخار م!!!  يتو پر قدرت از پسش براومد. بود 
 ...  شده بودرهی خنیامی به صورت بنجانیرهام با ه        
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 !  تولدتی سراغ مامورمی بردیبا:  ادامه داد وگفتنیامیبن        
 ! منو بترسونه؟ی راستکخواستی مامان میعنی: دی پرسی به فکر رفت و بعد از مکثیرهام کم        

 
...  مییمن و مادرت از هم جدا....  ي شدیتو پسر بزرگ....  رهامنیبب... نه :  کرد وگفتی پوفنیامیبن        

 .... یعنی
 ! دیطالق گرفت. دونمیم مخود:  گفتيرهام با دلخور        
 ! مییگفتم جدا. توله سگ :  به رهام انداخت و ارام گفتینیری نگاه شنیامیبن        
 ! بگم؟دی توله سگ من نبایگیچرا تو م: رهام با اخم گفت        
 !  توهم بگويهر وقت هم قد من شد:  کرد و گفتي اخم تندنیامیبن        
 !  موندهیلیخ... اوه :  گفتيرهام با دلخور        
 ادیحالش ز...  یعنی... بهش فشار اومده !  ناراحته ونگرانه کمیمامانت :  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 ! ستیخوب ن
 .کردیرهام کودکانه نگاهش م        
 !  مانده بود جمله اش را چطور کامل کندنیامیبن        
! دست خودش نبود ...  رهام ی از دست مامان دلخور باشدینبا: تاب دهانش را قورت داد وگف        
 !خب؟

 . رهام سرش را تکان داد که دردش امد و ناله کرد        
 ! شد؟یچ:  با ترس گفت نیامیبن        
 ... کنهیسرم درد م:  سرش گذاشت وگفتيرهام دست ازادش را رو        
 !  رهامکنهیمنم سرم درد م: فت وگدی کششی به موهای دستنیامیبن        
 !؟ي که زخمش کرديمثل مامان پوست لبتو خورد: رهام نگاهش کرد و گفت        
 ... نه:  کرد و گفتی تلخي خنده نیامیبن        
 !  رهام بوددی و پرسدی و فهمدی که زخم کوچک کنار لبش را دیتنها کس.  دیو باز صورتش را بوس        
من و مامانت تو هر ... ینی تو صدمه ببخواستینم... دست خودش نبود ! رهام مامانو ببخش باشه؟        

 !؟یفهمیم...  ادی سرت بیی بالچی هچوقتی همیخواینم. رهام می دوست داریطیشرا
 ! نیی تو رو از پله ها پرت کنه پاخواستیمامان نم:  ارام گفتنیامی کرد وبنیرهام اوهوم        
 !ن؟یی مامان منو ازپله ها ننداخت پایول:  را گرد کرد وگفتشیرهام چشمها        
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 ...! فکر کنم خودم افتادم:  نگاهش کرد ورهام گفتنیامیبن        
 ! رهام ؟ادتهی:  زد وگفت ي لبخندنیامیبن        
 ! چراغ باال سوخته اخه!  بود کیتار... اره -        
 یلی ختتویمامور.  تانی کاپیمرس:  و گفتدی خم شد و صورتش را بوسشی و رودی خند بلندنیامیبن        

 ! يخوب انجام داد
 ! اب پرتقال بخورم؟شهیم-        
 !  از پرستارهدمیپرس!  بخوره تونهیم:  گفت یرعلیهمان لحظه در اتاق باز شد و ام        
 را کی کي و بسته دی تخت را باال کشی کمیرعلی را در پاکت اب پرتقال فرو کرد و امی ننیامیبن        

 ... ! فرشته زنگ زده بود: باز کرد و گفت
 !خب ؟:  دی پرسنیامیبن        
 !  هم نگران حال پسرت بوديراز.  یچیه-        
 .  را در دهان رهام فرو بردی تکان داد وني سردیی با تانیامیبن        
 ... !  اومدهزیچ... فکر کنم ! نییفرح بخش رفت پا:  کرد و گفتی من و منیرعلیام        
 ! بموننرونیبگو ب:  در دهان رهام گذاشت وگفتکی کي ، تکه ادی فهمنیامیبن        
  رو بده دست خودموهیپاکت ابم...  خورمینم:  را خواست به رهام بدهد که رهام گفتي بعديتکه         

! 
 ! دارمیمن برات نگهش م... ي تکونش بددینبا... رهام دستت سرمه :  گفتمتی با مالنیامیبن        
 !ن؟یی پاي بريخواینم:  تخت رهام نشست و گفتي لبه یرعلیام        
 !؟ی چيبرا-        
 ! تهش هنوز داره: رهام با غر گفت        
بده من بهش :  به رهام انداخت وگفتی نگاهیرعلی پاکت را فشار داد و امي  بدنهی کمنیامیبن        

 ! نییتو برو پا.  دمیم
 ! بموننرونیبرو بگو ب:  گفتیرعلی کالفه از دخالت امنیامیبن        
 . نیامی بنستیاالن وقتش ن:  با حرص بلند شد وگفتشی از جایرعلیام        
 !اتفاقا االن وقتشه:  گفتیرعلی مانع شد و در جواب امنیامی که بناردیرهام دستش را خواست باال ب        
 !ان؟یپس بگم ن:  تکان داد و گفتي سریرعلیام        
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 یچرا عصبان!  گمیباشه م:  گفتنیامی بنزی از نگاه تمی با حالت تسلیرعلی نگاهش کرد وامنیامیبن        
 ....یشیم

 ... یرعلیام:  صدا زدنیامیبه سمت در رفت که بن        
 .ستادی ایرعلیام        
 زحمتها افتاد يهمه ! خودمو گم کرده بودم . ممنون بابت امروز :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 !گردنت
 .  رفترونی کرد و از اتاق بی کوتاهمی تعظیرعلیام        
 سبزش را چپ کرد و ي چشمهاشیبرا. کردیم چرخاند که بر وبر نگاهش مسرش را به سمت رها        

 ! دیرهام غش غش خند
 

 صورت و سر شانه اش نگه داشته بود و منتظر بود افاق خاتون باالخره انیتلفن همراهش را م        
 . تلفن را بردارد

 دوشش ي لپ تاپش را روفی کی موتور گرفت و با تشکر کوتاهي را به سمت راننده کیپول پ        
 . انداخت
 ! اقا صاحب شرکت حساب کرد:  زد وگفتشی صدايموتور        
 .وگاز داد و رفت        
 را در شرکت فشیاگر ک!  هم بدهکار شودي مانده بود به رها رازنیهم. را باالداد شی ابروهانیامیبن        

 ! را بفرستد و لپ تاپش ردی تماس بگشدیجا نگذاشته بود ناچار نم
 . افاق باالخره جواب تلفنش را داد        
 ... سالم-        
 ! ؟یی دو هفته مهمون مایکی یمگه نگفت...  نجای ايومدیچرا ن!  ییاوا مادر تو-        
 ! خاتون؟یخوب-        
 !ه؟ینطوری شده ؟ صدات چرا ايطور. خوبم مادر-        
...  خواستم بگم بهت. امی بتونمی دارم نمي کارهیامشب ... خوبم :  وگفت کردي تک سرفه انیامیبن        

! 
امشب . چرا مادر:  دی از خاتون شنزدی قدم ممارستانی مجتمع بي پله هايهمانطور که رو        

 ... برات فسنجون درست کنمخواستمیم
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 . نهارميبذار برام کنارواسه :  و گفتدی خندنیامیبن        
 ! خونه؟يگردیاخر وقت برنم!  بفرسته شامتو؟ای بگم برديخوایم...  مادرییکجا:خاتون نگران گفت        
 ! با رهام. امیفردا نهار م... نه :  اب دهانش را قورت داد و گفتنیامیبن        
 ... مادریگیراست م: خاتون ذوق زد و گفت        
 دوست یچ...  مادریکنیخوب م...  بچمو کرده يچقدر دلم هوا: و انگار که بغض کرده باشد گفت        

 !فردا نهار ؟... داره براش بپزم 
 ... گمیخودم بهت م. حاال تا فردا وقت هست:  کرد و گفتي خنده انیامیبن        
 . نجای اای بیاگرتونست...  هایشب گرسنه نمون. باشه مادر:  وگفتدیخاتون خند        
 .  تماس را قطع کردگری گفت و خاتون با مراقب خودت باش و چند سفارش دی چشمنیامیبن        
 .  و وارد مجتمع شددی کشی پوفنیامیبن        
 نگاه یگنی که منتظر اسانسور بود با حس سنینی لپ تاپ قالب کرد و حفیپنجه اش را دور بند ک        

 . نبودی ، اما کسدی به عقب چرخیکس
 ی پوفخوردندی نشسته بودند و شام مي که کناري زن و شوهردنیبا د. وارد بخش کودکان شد         

 .کرد وپا تند کرد سمت اتاق رهام
 .بدون انکه در بزند وارد اتاق شد        
 ! کردی مي بازیرهام با کوش        
 . کل اتاق را برداشته بودکشی موزيصدا        
 روشن و شهی مثل همشیو چشمها...  بود شی پاي روی تخت بود و کوشيرهام چهار زانو رو        

 . شدیخاموش م
 ! و اورد ؟ی کوشیک:  گذاشت و گفتی صندليبا تعجب لپ تاپ را رو        
 ...  برام اوردنوی خانم پرستار اهی...  یتو رفت: رهام نگاهش کرد و گفت        
 تونمینم...  می بازش کنایب... !  هست نمیا:  را هم باال گرفت و گفتیی کادوي جعبه جانیو با ه        
 ...خودم

 ... رفترونی با عجله از اتاق بنیامیبن        
 ! که؟یترسی برگردم نمنییمن برم پا:  شد و سرش را داخل اتاق کرد وگفتمانیاما پش        
 کارت تموم نشد؟: رهام اخم کرد و گفت        
 ...امیزود م-        
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 . رفتي پرستارشنی در را بست و به سمت استنیامی گفت و بنيرهام مظلومانه باشه ا        
 ... !  نشسته بودشنی مقابل استیدخترجوان        
 !مالقات پسرم؟ اومد یکس...  خانمدیببخش:  کرد و گفتي تک سرفه انیامیبن        
 ... نه!  ساعت غروب؟نیا! مالقات؟: دختر سرش را باال اورد و گفت        
 هی عروسک و هی ی خانمهی... اها :  فکر گفتی و دختر با کمدی اش کشیشانی به پی دستنیامیبن        

 ! بسته رو داد بدم به پسر کوچولوتون
 !؟یک: دی تند پرسنیامیبن        
 ا... شی ربع پکی قهیقده د-        
 . گرفتشی تشکر تکان داد و راه خروج رو پي به نشانه ي سرنیامیبن        
 ... !کردیحسش م        
دست به کمر ...  به اطراف انداخت یوارد محوطه که شد نگاه... !  کردی حسش م،یاز نبودنش حت        

 ! کردی می بود و دور و اطراف راوارسستادهیا
 از شتریبه البرز ب! رد؟ی ها را گردن بگریتقص! ؟...  را ثابت کند زیخودش را پنهان کرده بود که چه چ        

 ... ندی بود پسرش را ببامدهی نیحت!  ها آتو بدهد نیا
 ... شدی مرهی بودند خدهی پوشی که صورتیی ها به زن هاوانهیمثل د        
 ... ! سه رنگ مورد عالقه اش بود!  یبودند و گلبه دهی که کرم پوشییبه زن ها        
مطمئن !  ها بود یکی نزدنیهم...  بود ستادهی امارستانی بي کرد و مستاصل وسط محوطه یپوف        
 !  هاستیکی نزدنیبود هم
 ... رفتي کنار درب ورودي خواسته بود به سمت بوفه ي چاوانی لکی که شی صدادنیبا شن        
 ...  تنش بوداهی سي مانتوکی        
 که يدی سفیکی پالستيکنار سطل زباله ...  را گرفته بود ي کاغذوانیل.  را دنبال کردرشیمس        

 . ستادی اکردندی سرش طواف مي داخلش بود و هزار مگس و پشه باالی زباله نامرتباهی سي سهیک
 ... انداختسهی کي بگ را تویت        
 شق و رق و گرید... قوز کرده بود !  رفتی راه مدهیخم...  نشان کرده اش راه افتاد مکتیبه سمت ن        
 !رفتی راه نميضربدر
 . رفتمکتی به سمت نیبه ارام        
 ! کردی اتاق بخش کودکان مثل مرده ها نگاه مي بود و به پنجره دهی را چسبوانی لیدو دست        
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 قدم برداشت ، مکتی و به سمت ندی کرم دار خرتییسکوی بسته بکیبه سمت بوفه برگشت         

 ! کردی نمری سای دننیاصال انگار پرت بود ، در ا... حواسش نبود 
 !  نخوري چای خاليبا معده :  گذاشت وگفتشی زانوي را روتییسکویب        
 !خوبه حالش؟:  امدشی فاصله گرفت که صدامکتیم از ن قدکی برد و با بشی جي را توشیدستها        
 !شینی خودت ببيایچرا نم:  بدون انکه برگردد گفتنیامیبن        
 ...  را انداختشی چاوانی بلند شد لشی هوا از جایب        
 ... دی که امد به سمتش چرخیی با صدانیامیبن        
 ! ؟یسوخت:  کرده بود ؛ به سمتش امد و گفتسی از شلوارش را خیکم        
 ...  بال رو سرش اوردمنیمن ا! من کردم : انا با بغض گفت        
 افتاده بود هنوز بخار بلند نی زمي که رویوانیاز ل...  خم شد ، دست برد سمت شلوار انا نیامیبن        

 . شدیم
 ! نه ؟یسوخت: سرش را بلند کرد وگفت        
 ! ؟یگی نمیچیچرا ه:  و گفتدی را عقب کششیانا پا        

 نشست ، انا هم کنارش قرار گرفت و همانطور که به صورتش زل زده بود مکتی ني لبه نیامیبن        
 !بگو حالش خوبه؟... تو رو خدا حرف بزن : گفت 

 !و تکرار کنم؟ من دوباره همون حرفها رکنهی میچه فرق... ! يدیتو که از پرستارا پرس-        
 .  قرار دادشی زانوهاي را روشیآنا خم شد و ارنج ها        
 یکشیمثل دزدا سرك م! ش؟ینی باال ببيایچرا نم:  دستش را ارام پشت آنا گذاشت و گفتنیامیبن        

 !شتره؟ی بجانشیه
 ! باال ؟امیب-        
 که رسهیزورش که نم!  ؟یکنیچرا ازش فرار م!  ؟يایچرا ن... آره :  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 ! ادی سر وتهش هم مدی با دو تا ماچ و ببخشکنهیته تهش قهر م!  طعنه بزنه ستیبلدم ن! بزنتت 
 : گفتي کفریانا با لحن        
 ... تشویمعصوم...  تشویمظلوم...  شوی گناهیب! ؟ی رهام و تو سرم بکوبی واجبه بچگیلیخ-        

 حضانت ی که حق داشتی بل گرفتی االن خوشحالیلیخ:  رفته رفته باالتر رفت و گفتشیصدا        
 ! نه ؟يدی که منو به خاك مالرهیحتما االن ته دلت غنج م... !  يریرهام و بگ
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تو راجع به !حالم خوبه ؟!  من خوشحالم آنا ؟یکنیواقعا فکر م:  زد و با تاسف گفتي پوزخندنیامیبن        
 ! ؟یکنی ميمن چه فکر

 ! ی خواستنویتو ا... ي کارو کردنیتو ا:  تکان داد و گفتيانا سر        
 : خودش نشانه گرفت وگفتي نهیانگشت سبابه اش را به سمت س        
 تی هوی و پنج سال بی بعد سهوی که یاون!  ؟یگی میانا چ! ؟... من گفتم برو آنا ! من خواستم ؟-        

 بعد پنج هوی! ...  خوامتی نمگهی زنم می بعد هشت سال زندگهوی...  اواره هی!  خانواده یب! شد من بودم
 پسرت دنی بهم خبر مهوی!  نیی پاکشنی با چهار تا بهانه ماهاتوی روي همه ي کرکره یسال دوندگ

نه ... نه مادرش هست !  افتاده مارستانی بي ها گوشه بهی بچم مثل غرنمیبی مامی ؛ مایب!  مارستانهیب
 ! گهی کس دچینه ه! پدربزرگش 

... سیه: ولبش گذاشت و گفتینی انگشت اشاره اش را مماس بنیامی بزند که بنیانا خواست حرف        
 ! ترکمیآنا نگم م

 
 ... انا ساکت شد        
 بدتر تیمن نخواستم وضع زندگ:  کرد وگفتبشی جي را توشی تکان داد و دستهاي سرنیامیبن        

 ادتهی...  یتو گفت!  ی بود که تو خواستيزی چنیا!  نخواستم چوقتیه...  آنا ینخواستم بدتر بش... بشه آنا 
 ... خوامی رفته؟ من طالقم مادتیحرفات ! ؟

... چون تو حالت بد بود... من حالم بد بود ... من گفتم:   قاصر بود سخت لب زدگری که دیآنا با زبان        
 !يدیدیمنو نم... !  ي سابق نبودنیامی بنگهیتو د

 یپدرت گفت و تو گفت!  ی چهار ماه درکم کني نکردی سعیآنا تو حت:  زد وگفتي پوزخندنیامیبن        
از اولم !  ستمی من آدم به زور نگه داشتنت نیدونستیم!  طالق ی زن زنگ زد و تو گفتهی! چشم بابا 

 !  انایدونستیم
 ! شهیمثل هم...  ی منو مصرف کنیتونستیم:  صورتش گرفت و گفتي را جلوشیآنا دستها        
 مویزندگ" ... "خوامیطالق م"!  رفته؟ادتیچرا حرفاتو ...  رفته ادتیچرا :  وگفتدی خندنیامیبن        

 ! دونمیگفتم نم... " هی زنه کنیا" یگفت!  رفته؟ادتی "! خوامی ممویزندگ". .."يهشت سال تلف کرد
 ! دونمیگفتم نم .. "زنهیچرا زنگ م" یگفت        
 ! دونمیگفتم نم ... "خوادی میچ" یگفت        
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 ادم شهی مگه مزنهی و دور مگرانیادم اگاهانه د!  یدونی که منوی ایگفت... یزنی دورم ميدار" یگفت        
 "! ندونه و زنشو دق بده

 "!  ی نکني رو بازيخوایم" یگفت... کنمیگفتم آنا خط تلفن و عوض م        
 "!  يبرم که با پنبه سرمو ببر "یگفت...  گهی می چنیگفتم آنا برو سر قرارش بب        
 ادم دروغگو هیبا ...  خوامیطالق م"!  رفته ؟ادتی!  رفت؟ادتی... ! ی گفتم دو تاروش گذاشتیهرچ        

 مثل بود امروز به چشم روزیتا د!  شهیراسته که گرگ زاده گرگ م... راسته ".... "!  کرد ی زندگشهینم
 ... !یتو خواست! یفتتو ر!  ادمهی حرفاتو يهمه ! همشو حفظم آنا !  رفته؟ادتی... "!  دمید

 : گرفت و گفتمارستانی بي الوده ي از هواینفس        
مگه من کم !  فتنیهزارتا بچه هر روز از پله ها م!  يدی نشده که انقدر خودتو زجر ميحاال طور        
! سرشون شکسته ... پاشون...  دستشون شونی تو بچگتی جمعنینصف ا!  يمگه تو کم افتاد... افتادم

رهام هفت ! ری نگردن رو هم گي که نکردی گناهیالک! به خودت انگ اتهام نزن ...  از اونا یکیرهامم 
 بود خودم از پله ها کی تارگهیخودش م!  بوده شی اما اون که حالي نبوداریدرسته تو هوش... سالشه 

 کار نکرده اتو تو یالک!  نیی که من بچمو پرت کردم پايندازی متیتو چرا تو دهن پدر انتخابات... افتادم
 ! بزنه و خالص؟بی ثروت مادرتو به جلپرونده ات درشت بشه ک!  بشه؟ی که چیکنیبوق و کرنا م

 . کردی نگاه منیامیانا هاج و واج به بن        
 داریتو صبح ب...  نمیصبر کن بب: دی کرد و پرسی خالی کمي را با تک سرفه انشی سنگي نهیس        

 ! گفته؟يزیالبرز چ! ؟يدی فهمي چطوريشد
از !  زدم بابا اومد قفل در اتاق و باز کرد غیج...  بود یونلباسم خ: آنا اب دهانش را قورت داد و گفت        

 ! مارستانهی وبنیی پاشیبابا گفت تو از پله ها انداخت...  ستی رهام ندمی رفتم درونیاتاق که ب
از ...  اش هیاز گر... از واکنشش !  دمیترس... نمشی ببامینتونستم ب:  کرد و آنا گفتی پوفنیامیبن        

 ! نداشتمنویطاقت ا...  نیامی هنوز سرپا نشدم که رهامم پسم بزنه بنيتو پسم زد! پس زدنش 
 . دیو هق هقش کالمش را بر        
 يچرا دار! تو هم حالت خوبه ... انقدر خودتو عذاب نده آنا . حالش خوبه :  جلو رفت و گفتنیامیبن        

 ! کنهی که فقط ذهنتو مسموم میی سمت فکرهايریباز م
 ...  آنا گذاشتي زانوهاي پهنش را رويمقابلش زانو زد و کف دستها        
 .  شدرهی خشی اشک در چشمهايآنا از پشت پرده         
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از سر گرفته ...  عود کنه تیماری باعث شده دوباره بیچ...  آناستی نتیچیتو ه:  لب زد نیامیبن        
 ... ي از کنار من جم نخوردیتو هشت سال زندگ...  ایب به خودت کمی!  دختر ستی نتیچیتو ه! بشه ؟

 ! نه سال: آنا لب زد         
 . تازه سالگردمون بود! نه سال شده :  نگاهش کرد و آنا تلخ گفتنیامیبن        
 ! ؟یامروز سرکار نرفت:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ی کرسي منم قرار بود رويبابا... خوبه :  گفتنیامیآنا سرش را به عالمت نه تکان داد و بن        

 !شدمی سرکارم حاضر مونی احتماال منم دو خط درمرهیمجلس امور و دست بگ
اگر فکر ...  آنا يتو با من خوب بود:  دوباره گفت ی با لحن آرامش بخشنیامی زد و بنيشخندیآنا ن        

 ... یکنیم
برو ازدواج ...  حالت بهتر بشهشهی ازدواج باعث میکنیاگر فکر م:  ادامه دادنیامی وبندی کشیانا اه        

 ... دونمینم...  برو رانیاز ا! کن 
 ! ماتش برد        

 
 !  مجسمه خشک شدکیمثل         
 االن نی دست و سر رهام را همي هاهی تاوان بخخواستیم!  سکته اش دهد خواستی منیامیبن        

 ...صاف کند
 : و با حرص گفتدی پرشیازجا        

 يصغر... ي کردنییباال پا... يحرف زد...  ي همه دور زدنیا!  ؟نیامی بنيدیچیبرام نسخه پ-        
 !؟ي تا حاال روانشناس شدیاز ک! شم؟ی من شوهر کنم خوب می که تهش برسيدی چيکبر

 !ي که نسخم جواب دادی قبليدفعه -        
من نه مال مردم و خوردم نه اختالس کردم ! بس کن انقدر نسوزون ... بس کن :  گفتیانا عصب        

 که یسوزونیبا حرفات ادمو م!  ؟ادتهیمن عشقت بودم ...  انصافیمن زنت بودم ب!  االرضم ینه مفسد ف
 سگ نی عمیزندگ  اومد تویکی! ...  ؟نیامی بنیشی راحت ميسکتم بد!  ؟ي دقم بديخوایم!  بشه؟یچ
 ... همیکیاون ... م کرد ول

 ! يتو مثل سگ ولش کرد:  تند گفتنیامیبن        
 ... خواستم برگردم... اما خواستم جبران کنم... ولت کردم... آره:  گفتظیانا با غ        
 .  زانو بلند شد و قامتش را صاف کردي از رونیامیبن        
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چون !  يای بیتو نتونست... يومدیتو ن:  راه رفت و گفتی اتش باجلز و ولز کميانا مثل اسپند رو        
 ! یدونیوچراشم خودت م

 !  باال رهام تنهاستمیبر:  دست برد و کتف چپش را مالش داد و گفت نیامیبن        
 !  رهام و وسط بکشي پاستیهر وقت به نفعت ن: آنا با بغض گفت        
 ! ؟ي شدوونهیآنا د ! با تو ؟ی زندگست؟ی به نفعم نیچ-        
من با تو :  گفتدی باری تمسخر مشی که از تک تک کلمه هاي و شاعرانه امیبا لحن مال        

 ...  داشتم کنارتموی زندگي روزهانیبهتر... خوشبخت بودم
همون !  ؟ی چگهید!  يدی خب شنیلی خي بشنونوی ایخواستیم:  زد و با تاسف گفتيپوزخند        
 !؟يخسته نشد!  يهمون بحث تکرار!  ي تکراريحرفها

 : دیانا نال        
گل ...  بود ترتیشاه ت!  نبود ي تکراري اخرنیاما ا... ! ي تکراريبحث ها...  ي تکرارياره حرفها-        

 رو ربطش ي و خواب گردیخوابی بمویی درد من رابطه است که تنهاي کردالیتو خ!  بود نیحرفهات هم
 تو یکنی تف منتو تو ذهي که انقدر راحت پرت وپالهایکنی خودت فکر مشی پیچ!  زهی به غريدیم

 جمله هی یکنی مفی کیلیخ!  نه؟نیامی بنکنهیخوشحالت م!  ؟ادیکه طرفت جلوت به زانو درب! صورت ادم 
 ی خودتو خالیزنیاالن فقط حرف م!  يزدی تر حرف می حسابمایقد!  يدی دودمان ادمو به باد میگیم

 ... ! نحس تر از آنا!  تر از آنا چارهی بیک!  یکن
تو رو ... رهام و دوست دارم...  من دوست دارمنیامیبن:  بود اما باز گفتدهی امانش را برگری دهیگر        

 ی تو صورت من نگاه کنشهیبعد تو روت م!  هم دوست دارم دهی از هم پاشی زندگنی ایحت... دوست دارم
 !  برو ازدواج کنیبگ... 

...  تی سراغ زندگيتو بر...  ي که منم بگم تو برینیاگر منتظر ا...  گهی دیکیبا :  گفتدهی بردهیبر        
 ... گمینم!  نیامی بنگمینم

 ...  انداختنییسرش را پا        
 ... ! شدی منیی اش تند باال و پانهی سيقفسه ... صورتش مچاله شده بود         
 ...  خفه بودشی گلوي توي هی گريصدا        
 ! نیامی بنی معرفتی بیلیخ...  ی معرفتی بیلیخ:  دی همان حال زارش نالانیم        
 ...  نشستنی زمي روزدیهمانطور که هق م...  طاقت وزنش را نداشت ، خم شد شیزانوها        
 .کردندی نگاهشان ميچند نفر...  جلو رفتنیامیبن        
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 ... آنا بلند شو زشته :کالفه گفت         
 حرکت بلندش کرد و کی انداخت و با شی بازوهاریدست ز...  دی شنی را مشی نفس هايفقط صدا        

 گوشش ری زکردی متشی هدامارستانی اب مسجد کنار مجتمع بری به سمت شی ارامي که با قدم هاینیح
 ...  نداشتميمنظور!  خوامیمن معذرت م. دیباشه ببخش: گفت

 ... زده بودهی تکنیامی گوشت نامتوازن به بنکیانا مثل         
 وضو ی سنگي را لبه شی را باال برد و کف پاشی ، زانوستادی وضو خانه ایفی رديرهای شيجلو        

 اب به ی پشت سرش نگه داشت مشتگرشی اب را باز کرد و شال انا را با دست دریخانه گذاشت ؛ ش
 ... ! دیصورت آنا پاش

 و چند نفس دی فاصله گرفت و خودش چند مشت اب به صورتش پاشنیامی اغوش بنيآنا از حلقه         
 .دی کشقیعم

 .  رهامشی پمیخودتو جمع و جور کن بر:  زد و گفتشی به موهای چنگسی با دست خنیامیبن        
 ! باال ؟امی بیعنی: آنا مضطرب گفت        

 
 ... اره:  تکان داد و گفت ي سرنیامیبن        
 ! شد؟ی چتمییسکویب: دیآنا شالش را مرتب کرد و پرس        
 ! رمی بگگهی دي بسته هی رمی مسایبرو داخل وا:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ! یپرتقال:  گفتي زخم داريآنا اب دهانش را قورت داد و با صدا        
 ! نداشت!  دونمیم:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 یشانی وارد ساختمان شد ، انا کنار اسانسور پیوقت.  به سمت بوفه رفتنیامی نگفت ، بنيزیآنا چ        

 . داده بودهی تکواریاش را به د
 ! نگران نباش:  وگفتستادیکنارش ا        
 .  را بست و باز کردشیانا پلک ها        
 . دی جوشی و سرکه مری سوم دلش مثل سي به طبقه دنیتا رس        
 از کنارش گذشتند که یبه ارام.  بخش در چرت بودي ورودي امدند نگهبان جلورونیاز اسانسور ب        
 !  همراه باشه هاتونهی نفر مکیفقط :  وآنا کنارهم گفتنیامی بندنی با ديپرستار
 ! فقط چند لحظه:  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        

 .  جوابگو باشمدیصبح با!  داره تی من مسئولي برایول... باشه :  تکان داد و گفتيناچار سر        
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 .  بودخی شی بود گرفت ؛ پنجه هاستادهی تکان داد و دست آنا را که مثل مجسمه ها اي سرنیامیبن        
 . درب اتاق رهام را باز کرد        
 ...  بود قفلشی ؛ پاهارفتیانا جلو نم        
 داشت ی دستکی تخت بودند و رهام ي روی و خودش وارد شد ، رهام و کوشدی کشیقینفس عم        

 .رفتی کوپتر ناقص تازه اش ور میبا هل
 ...  سر هم کننوی اایب:  گفتی با کالفگنیامی بندنیبا د        
 ... مامان:  گفتي در کنار رفت و رهام با نگاه ذوق زده اي از جلونیامیبن        
 ي اش را کنترل کرد اما جلوهی گرتوانستی که مییتا جا...  طاقت جلو رفت رهام را بغل کرد یانا ب        
 ... ردی بگتوانستی مزاحم را نمياشکها
 ! دیببخش...  رهامدیببخش:  و گفتدی بانداژ رهام را ارام بوسيرو        
 !؟يدی برام خر تونویا:  زد و گفتيرهام لبخند        
 ! ؟يدوستش دار:  داد و به زور گفترونیانا سخت بازدمش را ب        
 ...  بگو برام درستش کنهنیامیبه بن... یلیخ-        
 ... گمیم-        
 ! رهام؟يدیمنو بخش: انا ارام گفت        
 ! گهی درستش کن دایب:  انداخت و گفتی نگاهنیامی کرد و باز به بنیرهام اوهوم        
 تخت نیی تخت رهام گذاشت و پانیی پاي فلزشخوانی پي ها را روتییسکوی بلونی نانیامیبن        

 ! هی کوپتر مجهزی چه هليوا: نشست وگفت
 ! مال منه:  کرد و گفتیرهام اخم        
 !  مال من باشهگهینه د:  کرد وگفتی را تو دماغشی صدانیامیبن        
 ...  بهش بگويزی چهیمامان : هام با حرص گفتر        
 !  حرصش ندهنیامیبن:  و گفتدیانا خند        
 بعد کنمی مي دور من باهاش بازهیاول :  جعبه اش برداشت وگفتي کوپتر را از توی دم هلنیامیبن        

 ! رهام
 .. اصال مال خودت: رهام با قهر گفت        
 نمیباشه حاال تمرکزمو بهم نزن بذار بب:  طورش گفت ی تودماغي و با همان صدادی خندنیامیبن        

 ... شهی گم بشه نابود مچشی پهی!  ها نخر ي اسباب بازنیآنا هزار بار گفتم از ا!  هی به چیچ
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 را به سمت لی که جعبه وکل وساینی تخت نشست و حي را دراورد و چهار زانو روشیکفش ها        
 !يدیخری کوپتر اماده می هلهی:  با غرغر گفتدی کشیخودش م

 !  خنده راهنماشو بدهيبه جا:  لب گفتری زنیامی و بندندیرهام و آنا با هم خند        
 ي سرهمش کردی چي برایستیبلد ن!  بازش کن نی بشي کردچی رو بهم پنایا: و رو به رهام گفت        

! 
 ... پشت جعبه اش عکساش هست... راهنما نداره:  جعبه کرد و گفتيانا سرش را تو        
 !موند؟ی مشمیامشب جفتتون پ:  گفتجانیرهام با ه        
 . دی بانداژش را باز بوسيآنا رو        
 ! نیی پاندازمیپس من بازم خودمو از پله ها م:  کرد و رهام کودکانه ارزو کرد ی اوهومنیامیبن        
 ...  و انا مات هم شدندنیامینب        
 !  بهم وصلشان کرده بودنیامی بنابی شد که در غیی و مهره هاچیرهام سرگرم باز کردن پ        

     
 .  و لپ تاپ را بستدی گوشش با خشونت کشي را از توي هنزفرنیامیبن        
 ! شده؟یچ:  خورد و با تعجب گفتیآنا تکان        
 . بودستادهیپشت پنجره ا.  سرش قالب کرد ي را باالشی بلند شد دستهاشیالفه از جا کنیامیبن        
 ! ؟نیامی شده بنیچ:  و گفتستادیآنا با هول کنارش ا        
 .... دونستمیم:  زمزمه کردنیامیبن        
 به صورت آنا ی کالفه نگاهنیامیبن.  نشد رشی دستگيزی کرد ؛ چبی نگاهش را تعقریانا مس        

 ! ی کمکم کندیبا: انداخت و گفت
 ...  شدهیاخه چ!  یباشه اما چه کمک-        
 را به سمتش گرفت و ي هنزفرنیامی به سمت لپ تاپش رفت ؛ انا کنارش نشست و بننیامیبن        

 ...  گوش بدهنویا: گفت
 نیا: دی بود انداخت و پرسشگری نماي که در صفحه ي مردری به تصویآنا کنجکاو و متعجب، نگاه        

 ... هیک
 ... گوش بده:  را عقب برد و گفتلمی فی کمنیامیبن        
 و متارکه ی زندگي جمله عمق فاجعه کی ودر کردی دود ميگاری سیمرد با ناراحت...  شد قیانا دق        

 ! گفتیاش را م
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 !خب ؟:  گفتجی را نگه داشت و انا گری تصونیامیبن        
 ! ؟لمهی کدوم فنی ایدونیم-        
 ...  اشنا بودالی وياستخر و درختها و نما.  پشت مرد انداخت شنی به لوکیانا نگاه        
 ... خب!  ؟ی که ساختيمستند قمار:  را باال داد وگفتشیابرو        
قبل صدا ...  روش انجام بده یرعلیکه ام ینیقبل تدو...  خامه لمی فنیا:  و گفتدی کشی اهنیامیبن        

 ! زیقبل از همه چ... يگذار
 .دی فهمیآنا نم        
 ! شهیبچه دار نم!  مهی عقزیپرو:  جمله گفتکی در نیامیبن        
 .امدی بوجود نيرییدر نگاهش تغ        
کتک خورده به من پناه ...  و االن حامله است زهی پروي غهیارزو ص:  کالفه تر زمزمه کرد نیامیبن        
شک داشتم !  سراغشو نگرفته نی همي هم برازیپرو!  ی سونوگرافهیبا !  بچه هیبا ...  ایبه برادر برد! اورده 

 ! اما حاال مطمئنم! تمام مدت شک داشتم ... 
 ! ؟ایبا برد...  اون دختره یعنی...  یعنی:  لب گفت ری گرد شد و زشیآنا چشمها        
 .  بلند شدی عصبشی از جانیامیبن        
 .  خوردیرهام تکان        
 . وپاکش انداختدی سفي به چهره ی نگاهنیامیبن        
! گردن گرفته ؟! ؟يباهاش حرف زد!  نیامی بنستی نی ادمنی همچایبرد:  و گفتستادیانا مقابلش ا        

 ! قبول کرده ؟یعنی
 ... ممکنه با هزار نفردمی که من دیاون ادم:  سرش را به عالمت نه تکان داد و آنا گفتنیامیبن        
 ! کننی بفهمن سکته میخاتون و حاج: دی جواب آنا نالي به جانیامیبن        
کم اوردم ...  چه کار کنم آنا دونمینم:  فرستاد و گفتبشی را در جشی دستهانیامی کرد و بنیآنا پوف        

 ... دمیبر! 
 ...شی سال پکیلحنش شده بود مثل         
 .گفتی امد از هفته نامه و مشکالتش میمثل همان وقتها که م        
 !ن؟یامی بنادی ازم برمیچه کمک:  بلند شد و گفتشیانا از جا        
 !  نداستنی واقعيبه معنا!  دانستی نمنیامیبن        
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 اون دیشا.  دکتر هی شی پمشیبهتره اول ببر:  بود که آنا ارام گفت رهی خنی و گنگ به زمجیگ        
 !هان؟...  اصال دروغ گفته باشه دیشا!  ای تلکه کردن بردي بهانه باشه براهی شیازما

 !  وسط بودای بردي راهش دادم که پامی تو زندگنیمن فقط بخاطر ا... دونمینم-        
 ! می از اون کمک بخوامیتونیم! توکل معتمد منه دکتر :  زد و گفتيآنا لبخند        
 ! ؟رانهیا: دی انداخت و پرسی به صورت انا نگاهنیامیبن        
 . رانهی تا اخر تابستون اشهیهم... اره -        
 ... ! هفتهنی هميبرا!  ؟يری وقت ازش بگهیممکنه :  کرد وگفتی مکثنیامیبن        
 ... ! ی خودتم باشخوامیم:  لب گفتری زنیامی تکان داد و بنيسر        
 !؟ی مطمئن بشای از برديخوایفقط نم... معلومه هستم :  زد وبا ذوق گفتيانا لبخند        
 ...  بحث شدهکمیفقط توخونه ... چرا -        
 ! من باهاش حرف بزنم؟يخوایم: آنا دخالت کرد و گفت        
 . مبل لم دادي زد و روي لبخندنیامیبن        
 ! ؟يخندیچرا م: آنا با تشر گفت        
 شهی چرا همی و عاقل باشی انقدر منطقیتونیآنا تو که م:  گفتشی لبهاي هی با حفظ زاونیامیبن        

 ! ؟یکنی و حفظ نمشنی پوزنیا
 .  سکوت کردنیامی تلفن بني بزند که با صدایآنا خواست حرف        

       
 .  سکوت کردنیامی تلفن بني بزند که با صدایاست حرفآنا خو        
 . رفترونی نشود از اتاق بداری رهام بنکهی اي بود برایرعلی برداش امعی را سرلشی موبانیامیبن        
 .  گذاشتشی پايآنا لپ تاپ را رو        
 ...نیامی بنيوهای دراي چرا موس را چرخاند رودانستینم        
.  را باز کرد ضی الدن في با کنجکاوی فالحترهی و منضی و الدن في رها رازي پوشه دنیبا د        
 .  داخل اتاق شد و در را بستي با باشه باشه انیامی نشده بود که بنرشی کامل دستگيزیهنوز چ
 ! شده؟يطور:  نگاهش کرد و گفت زی تنیامیبن.  دیانا با هول از کارش دست کش        
 .... نه: پ تاپ را بست و گفتآنا ل        
 ! نه ؟يباز شروع کرد:  کرد وگفتی اخمنیامیبن        
 ! ؟ویچ: آنا از جا بلند شد وگفت        
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 ! شک... جستجو... شیتفت-        
 التی خدنشیاگر با پرس... ! بپرس :  گفتدی بگويزی انا چنکهی قبل از انیامی کرد و بنیانا من و من        

 !  بهتره تا بعدایاالن بپرس!  بپرس ی باز تو فکرات منو مواخذه کنستی و قرار نشهیراحت م
 . انا سکوت کرد        
 !  حالم خوبه جوابتو بدم تا بعد بحث نشهیبذار وقت. بپرس:  منتظر گفتنیامیبن        
 :دی سوالش پرسنی در اولحیانا صر        
 ! ؟هی کيرها راز-        
 !سمییر:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 ! ؟ي کرددایکار پ:  را گرد کرد و گفتشیآنا چشمها        
 !موندم؟ی مکاری بدیبا-        
 ! کارخوب دست وپا کنمهی برات تونستمیمن م...  ي شهرداريومدیچرا ن! کجا؟-        
 ! بشه؟ی وسط امثال بابات جولون بدم که چامیب:  با تمسخر گفتنیامیبن        
 ! ستی نيزی چيدیوسط زنا جولون م: انا کالفه گفت        
 . نگفتيزی سکوت کرد و چنیامیبن        
 ! پاشو برو رو تخت بخواب: چراغ اتاق را خاموش کرد و با حرص گفت        
 !؟یخوابیتو کجا م: انا ارام گفت        
 . وابش را نداد جنیامیبن        
 .دی پنجره کنار تخت رهام دراز کشری تخت زي بلند شد و روشی حرف از جایانا ب        
 .  سرش فرستادری را زشی کاناپه مچاله شد ؛ دستهاي رونیامیبن        
 !  شدنی سنگشی آنا و رهام گوش کرد تا چشمهاقی عمي نفس هايانقدر به صدا        
 . ز و بسته شددرب اتاق با        
عضالت گردنش درد ...  بلند شدشی از جایبه سخت...  گرفته بود شی پشت ساق پاي چهیماه        

 .کردیم
ان ...  افتاده بود نی زمي رواهشیشال س...  تخت نبودي ؛ انا رودی پرشی در باز اتاق از جادنیبا د        

 ! تخت نبوديانا رو... را برداشت 
. رفتیارام به سمت پله ها م...  ؛ وسط راهرو بود دی دورونی را بپوشد از اتاق بشیبدون انکه کفشها        

 .  امدرونی بی بهداشتسی از سرويمرد
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 .داشتی وسط بخش چشم از صورتش برنمي آنا بدون روسردنیبا د        
 آنا دنی امد با درونی بشنیق مقابل است از اتایپرستار جوان...  دی با هول به سمتش دونیامیبن        

 ... خانم: اهسته گفت
 بود و ی بهداشتسی که مقابل سروي چطور به دخترجوان و مرددانستینم...  دی لبش را گزنیامیبن        

 ... کندی ؛ حالکردیبر و بر آنا را تماشا م
 .  سرعت دادشیبه قدم ها        
 ! شده ؟یچ:  و گفتدی خودش را عقب کشنیامی از حضور بنینیپرستار با ه        
 گفت یهی توجی سر انا انداخت و رو به دختر جواب با لحني به مرد کرد و شال را روی اخمنیامیبن        

 ... ! دینگران نباش: 
 .  شدی با تاسف تکان داد و وارد اتاقيمرد سر.دست انا را گرفت         
 !خواب گرده ؟:  کرد وبا تعجب گفتپرستار مقنعه اش را مرتب        
 ...  جوابش را ندادنیامیبن        
 .  کردتی انا را به سمت اتاق رهام هدايشانه ها        
 سرپرستار بخش گهی ساعت دکی.  صبحه شیاقا ساعت ش:  و گفتدی کشیقیپرستار نفس عم        

 ... ! گفتم بهتونشبمید.  داره تی من دو نفر همراه مسئوليبرا.  ادیم
 ... رمیچشم من االن م:  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        
 ! هشتهمیمنظورم ساعت هفت و ن.... حاال االن نه :  به صورت انا انداخت وگفتیپرستار نگاه        
 . زد و انا را به سمت اتاق برگرداندي لبخندنیامیبن        
 ...  نخوردنی را داشت زمشی و شکننده هوافی ظرینی چکیمثل         
 مرتب کرد و شالش را ارام شیپتو را رو.  تخت دراز بکشدي و کمکش کرد رودی کشیقینفس عم        

 ... دی کشنیی سرش پاياز رو
 .  بود را با سر انگشت کنار زدختهی صورتش ري که نا مرتب روییموها        
 ...  سرش ستون کردری بالش زي سر انا رويکف دستش را باال        
 ! دیدی و آنا نمدیدیاو را م        
 !  بودبهیاما طعم نگاهش تلخ و غر...  تماما باز بود شیبا انکه چشمها        
 ...  نداشتیی عطر اشناچیه        
 .  زدی نرمي اش بوسه یشانی پي هوا روی خم شد بیکم! انگار کور بود         
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 شی دهد و زانوهاهی پشت سرش بخورد و تکواریانقدر عقب که از پشت به د.  عقب رفتیبه ارام        
 شود به رهی و خندی بنشنی زمي نکند و روی توجهشی پاری کفش به جسم مزاحم زیخم شود و همانطور ب

 !  تفاوت و باز آنای روح و بی مرده و بيچشمها
 
 

  کار من آه کردن استی کنیتا تو نگاه م        
  چه نگاه کردن استنی چشم تو اي به فدايا        

  تو کار من، شکوه به ماه کردن استیشب همه ب        
  به آه کردن استرهیروز ستاره تا سحر، ت        
  شد جهاناهی تو سی قلم ،بکیمتن خبر که         
  کردن استاهی رفتنم دگر ، نامه سهیحاش        
  رو نهمشی عکس تو پ،یابلچون تو نه در مق        
  خواهش ماه کردن استنهی هم از آب و آنیا        
 ی کنی من، تا تو نگاه منی گل نازنيا        
 لطف بهار عارفان، در تو نگاه کردن است        
  تمام قدي نهی و آییلوح خدانما        
  بر، منصب و جاه کردن است؟هی چه تکنیبهتر از ا        
 نیماه عبادت است و من با لب روزه دار از ا        
  گناه کردن استمیقول و غزل نوشتنم، ب        
  کشته داشتننهمهی چراغ ذوق هم اکیل        
 چشمه به گل گرفتن و ماه به چاه کردن است        
 یمن همه اشتباه خود جلوه دهم که آدم        
 تباه کردن استاز دم مهد تا لحد، در اش        
  ها همههیغفلت کائنات را جنبش سا        
  خواه نخواه کردن استا،یسجده به کاخ کبر        
  کند؟یاز غم خود بپرس کو با دل ما چه م        
  شحنه به شاه کردن استي هم اگرچه شکوه نیا        
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 گو بشکن که راه من "صبا"و  "هیسا"عهد تو         
 کردن است "لطف اله" ي کعبه میرو به حر        
 ی کن که زکات زندگیگاه به گاه پرسش        
 پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است        
 بوسه تو به کام من، کوهنورد تشنه را        
  توشه راه کردن استی آب زندگيکوزه         
  غمطی محنی که در اي اار،یخود برسان به شهر        
  عمر تباه کردن استدنم،ی تو نفس کشیب        
 اریشهر        

 
 : فصل دهم        
 ! شده عمو؟يطور:  گذاشت و گفتاری را مقابل شهري چاینیس        
 ! کجاست؟هیفوز:  صورتش جا خوش کرده بود گفت ي که در بدو ورود روی با همان اخماریشهر        
 !  حال ندار بود فرستادمش بره بهش سر بزنهکمیدخترش :  نشست و گفتاریشهررها مقابل         
 .  پا انداختي را روشیماگ قهوه اش را برداشت و پا        
 .  سکوت کردشی شد و مثل عمورهی خاری پر اخم و غضب شهريبه چهره         
 !هوشمند کجاست ؟: دی کرد و پرسی پوفاریشهر        
 را یغاتی تبلي تراکت هابشی جي کالفه از تواری به اتاق باال نگاه کرد و شهرشیرها با چشمها        

 . پرت کردزی مي و رودی کشرونیب
 کاری چیفهمیم! ؟ي کردکاری چیدونیم: با اخم گفت اری و شهردی ماگش نوشاتی از محتویرهاکم        

 !؟ینکی می چه غلطي هست که دارتیاصال حال! ؟يکرد
 ي به کدومشون رادیحاال با:  انداخت و گفتزی مي پخش شده روي به برگه هایکنجکاو نگاه        

 !بدم؟
 ی وبه شوخزیچرا همه چ! ؟ي زدي چه گندیفهمیدختر جون م:  و گفتدی پرشی از جااریشهر        

 !؟يریگیم
تو !  نکردميمن کار:  گفتاری شهري تکراري در قبال حرفهاي را برداشت وبا خونسرديرها برگه ا        

 ! جرمه؟ی بهداشتیشی شرکت اراهی سیمملکت شما تاس



 259 

 !شرکت ؟-        
 رو دور یچهار تا بچه مذلف روزنامه چ!  ؟ی شرکت راه انداختي کردالیتو خ:  زد و گفتيپوزخند        

 با خوانیم!  انهیاش که سرشون باد داره و فقط تو حیچهار تا ادم!  بشه؟ی که چيخودت جمع کرد
 ! مملکت و عوض کننهیفکرشون 

!  من بخند که به تو اعتماد کردم شیبه ر! بخند ... بخند :  گفتظی با غاری وشهردیرها بلند خند        
 ! رها؟ي کردي خودت چه فکرشیتو پ! ...  ازت گذشتهیسن...  یبالغ... ی کردم عاقلالیخ

 !عمو من چه کار کردم مگه ؟:  انداخت وگفتزی ميرها متعجب برگه را رو        
 اش نتونستن نکارهیهزارتا ا!  ؟ي متخصص استخدام کرديروی سرت نریتو خ! اونا متخصصن؟-        

 !؟ی صادرات و واردات کنيخوای تو سرشونه مریی تغي که هواسی بنورزایتو با چهار تا م!  برن شیپ
 سانسی لیکی.  تو سرشونه ی خوبي هادهیاتفاقا همشون ا:  زد و با ارامش گفتيرها لبخند        
 اما االن تو کردنیدرسته تو هفته نامه کار م!  یسی و برنامه نووتری کامپپلمی فوق دیکی...  داره یبازرگان

 هم که قراره يتازه کار...  می بکنیاسی که کار سستیقرار ن!  کننی متی نظر من فعالریشرکت من و ز
 یشما چرا انقدر نگران!  خوادی نمالتی هم تحصیلیخ!  گردهی برمشونی به روابط عمومشتریانجام بدن ب

 !عمو ؟
 .... بود اسمشینگران اون پسره چ!  نمینگران ا:  برگه برداشت و گفتکی زی مي از رواریشهر        
 ! عی بدنیامیبن: رها لب زد        
!  ها شناخته شده است ی دولتنی انیب... !  است هیاسمش تو حاش! خرابکاراست  يسردسته -        

...  ی هستیچ...  ي چه کاره ایاصال بهش گفت...  خودت می تو تيتو اون ادمو اورد!  رها ؟یفهمیم
 پدر زنشو بذاره يو ابرادینم!  چرخه ی هم دم پر تو نمهی ثانکی یبفهمه حت! ه؟یمادرت ک...  هیپدرت ک!؟

 ! ي پهلوي وابسته هیکف دستش اونم وسط شرکت 
 شاه و قدرت و منصب شما يدوره ! تموم شد عمو ... يکدوم پهلو! ؟يپهلو:  وگفت دیرها خند        

!  ؟دی برشی با فکر گذشته پنیخوای میتا ک!  نه پدر من دیدی نه شما فهمنویا!  وقته تموم شده یلیخ
 ! خوبه گرانی دي برازای چیلیاالنم خ!  شما خوب بود ي برازی همه چیلی خی زمانهیدرست 
 هم بابت حرفاش چارهیاون ب!  دی که شما انقدر راجع بهش نگرانستی ني هم ادم خالفکارنیامیبن        

!  کار اروم و شرافتمندانه انجام بده ؟هی ستیحاال حقش ن. ازارش دادن !  کردن تی اذی کافيبه اندازه 
 ! دردسر ؟ی کار بهی
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چهار تا جمله بارت !  ی هستی و چی هستی پسر بفهمه تو کنیا:  زد و گفتي پوزخنداریشهر        
 ! کنهیخودش نکنه پدرزنش م!  و خداحافظ کنهیم

اصال عمو چرا ! از زنش جدا شده ! پدر زن سابقش:  شده اش گفتدی کلي دندان هاانیرها از م        
 !  کهفتادهی نی اتفاق ؛دیریانقدر تند م

 باالتر که پسره نیاتفاق از ا:  دستش را به سمت رها پرت کرد و گفتي توي کاغذ مچاله اریشهر        
 جونشو دوست داشت مالشو یهرک! رفتن !  ستنی ها نیمیقد! رها حکومت عوض شده !  ؟هی دولتهیداماد 

 ي روزهانی او تشهیهم!  مالشو دوست داشت جونشو گذاشت وسط و موند و مرد یهرک... گذاشت رفت
 توهم هیسر !  یکنی مي باهمش بازيتو دار! شهرتمون ...  مونییدارا... ثروتمون ...  میداغ ما تو چشم

 ! و پوچچیه
 به خطا رمی بار تنیا!  هاش درسته ینشون!  عمو ستیتوهم ن:  بلند شد و گفتشیرها کالفه ازجا        

 ...دیمطمئن باش!  رهینم
 یگفتی منوی ها هم همیراجع به قبل!  داره ؟یچون سال تولدش همخون! چون چشماش سبزه؟-        

 ! راجع به همشون!  ؟ادتهی! رها 
اون از برادر ...  دی از هم پاشتونیزندگ!  سال گذشته ي و خرده ایس:  و در ادامه گفتدی کشیاه        

 ! رها؟ی برسی به چيخوایم!  توي هاي بازوونهی از دنمیا! اون از مادرت که ول کرد و رفت ! احمق من 
به !  لکه دار هست ی کافي به اندازه ياسم راز:  گفتي ترمی با لحن مالاری نداد ، شهریرها جواب        
 !  خطا دودمانمون رو به باد بدننی که با کوچکترمی تو چشم هستی کافياندازه 
!  ؟نیامیاز خود بن!  ؟نیامیاز پدر زن بن! د؟یترسی میشما از چ:  و گفتدی کششی به موهایرها دست        

 ! من چهار تا روزنامه نگار و استخدام شرکت کردم ؟نکهیاز ا
از جسارت و نترس بودن اون پسره !  ترسمی و حماقت تو می عقلیاز ب:  زد و گفتي پوزخنداریشهر        

 ي و مال چه دوره و دارو دسته ایبفهمه تو از کدوم قماش!  به پدر زنشم رحم نکرده یه حت کترسمیم
! از پدرت !  کنه  از من و تو پخشي مجازيای دننی خط تو اشیش!  تمومه رها سهی خط بنوشی شیهست

 ي هاي بازنیا.  کلمه کارتو بهش بگو و خالصکی!  يدی مي بازي دارمونویرها زندگ! ... از هوشمند 
 !مسخره رو تموم کن

!  پسره هنوز به پدر زنش وصل نباشه نیاز کجا معلوم ا:  گفتي با دلخوراریرها سکوت کرد وشهر        
!  دولت زی عزشهیم!  واسه امثال من و تو جور کنه سهی دسهی تو مجلس ارهی پدرزنشو بنکهیواسه خاطر ا

 ! رها ؟یفهمیم!  ی نورچشمشهیم
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 . بودرهی خزی مي روياکتهارها به تر        
 نداره ی ربطچیاز حاال به بعد هم به من ه:  و گفتدی کالفه از سکوت رها کتش را پوشاریشهر        
 ! رو من حساب نکن رها! کارات 
 .  زدرونی رها باشد پا تند کرد و از خانه بيو بدون انکه منتظر بدرقه         

 
 .  زدرونی رها باشد پا تند کرد و از خانه بيو بدون انکه منتظر بدرقه         
 ...  بودستادهیهوشمند وسط پله ها ا        
 ! ؟یخواستی ميزیبابا چ: زد وگفتيرها لبخند        
 ! رفت:  اشاره کرد وگفترونیهوشمند به ب        
 ...  رفتیک:  وگفتستادی پله مقابل پدرش انی دوميرها رو        
:  پدرش حلقه کرد و گفتيوابش را نداد نگاهش به در بود ؛ رها ارام دستش را دور بازوهوشمند ج        

 ... دی اتاق بودي بس که تودیخسته نشد!  من شی پنینی بشنیایب
 .  نزدیهوشمند حرف        
 . ندی مبل بنشيرها کمکش کرد تا رو        
 .  را روشن کردونیزیتلو        
 ... چقدر موهات بلند شده بابا: کنار پدرش نشست و گفت         
 ! کجاست ؟بایفر: هوشمند ارام گفت        
 .  زديرها لبخند        
 ! ؟ستی نادتی منو ادتهی بایفر-        
 بود ی معنینگاهش ب.  شد رهی هوشمند خيبه چهره .  را بغل زد ی داد و کوسنهی مبل تکیبه پشت        

 !  گم و گور بودندشی هاشی ري صورتش هم اليچروك ها! 
 خط می مثل قدگری داشت ، دیشیسبک درو!  بلند بود که بشود کش بست ي هم انقدرشیموها        

 انکارد بودن گرید!  کردی را درست نمشی موهای راك غربيمثل خواننده !  زدی نمي را چکمه اششیر
 !  امدی می شوخکی هی شبشتری مرتب و خوشبو هم بي و لباس هاخط اتو!  نداشت یتیصورتش اهم

 ! کردی شک مدی داد بای ادرار نمي و بودی پوشی اگر مرتب مختی سر و رنیبا ا        
 !  بوددهی هم خوابشی تاب موهایحت        
 !ومده؟یهنوز ن: هوشمند نگاهش کرد و ارام گفت        
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 .  زخم بودي رودنی کالمش مثل نمک پاشيانتظار تو        
 فی کشینیاگر بب!  روزا نیهم!  ادی میول... نه :  و گفتدی بغلش کشي را توشیکالفه زانوها        

 و دیهمون قد و باال؛ همونقدر رش!  خودته ي های جوونهیشب! ها فرق داره یبا اون قبل!  یکنیم
 ! تحکمش... صالبتش... لحنش ... صداش یحت!  چشما همون! همون فرم چونه و صورت ! ... چهارشونه

 نیهم...  گمی میول!  نگفتم بابا بایهنوز به مامان فر:  گذاشت و گفتشی زانويرها چانه اش را رو        
 ... ! گمیبه خودشم م!  گمیچند وقت م

 گنیبهش م! ...  صداش کنم ي چطوردونمینم:  گفتییای روی و با لحندی کشیقیرها نفس عم        
 شیپ!  هاش یمثل بچگ...  خودشه یکپ!  اسم پسرش رهامه یول!  ادی اسم بهش نمنیاصال ا...  نیامیبن
 ! زنهی متری تشونی ايزدی شالق ممیتو ، قد... عکاسه !  بزرگ شده ی مذهبي خونواده هی

 ... دی خندي بلنديو با صدا        
 .  بودزی مي روينگاهش به تراکت ها...  کردی نگاهش هم نمی نگفت؛ حتيزیهوشمند چ        
 به روش تونمیحاال نم... !  و حاالاوردمی خودم نيچهار سال به رو!  بهش بگم ي چطوردونمینم-        

 ! بگم ؟یاصال چ... از کجا شروع کنم !  بهش بگم ي چطوردونمینم!  ارمیب
 . را برداشتيهوشمند خم شد و کاغذ        

 ! بابا ؟يدیگوش م:  کرد و لب زد یرها پوف        
 ! ؟ی هستیتو ک: هوشمند نگاهش کرد و گفت        
 ادتی! من دخترتم !  خانوادم یمن همونم که گند زدم به زندگ:  بلند شد و گفت شیخسته از جا        

 ... کهیاما اون...  ستی نادتیمن که جلو چشمت بودم و !  منو ؟ستین
 .  ، به سمت در رفتفونی زنگ ايبا صدا        
 . را برداشتیگوش        
 !ه؟یک-        
 !  امیرعلیام-        
 .  را باز کرد و منتظر شديدر ورود.  را باال فرستاد و دگمه را زد شیابروها        
 !اومد؟: هوشمند کنارش امد و گفت        
 . رها جوابش را نداد        

 !  ورانیاز ا:  زد و گفتي خودش را رساند ، رها لبخندي تندي با قدم هایرعلیام        
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عکس و طرح .  فرستاده نیامی بننویا:  فرستاد وگفتبشی جي را از توی کرد و فلشی سالمیرعلیام        
 ! لبوردیچند تا طرح هم زده واسه ب!  پوستراست ي هیاول

 !  اماده بشهگهی هم تا چند وقت دزریفکر کنم ت:  گفتیرعلی و امدی کشیرها هوم        
 ! هیادم مسئول.  خوبه یلیخ-        
 رها را کنار بزند اما رها در را خواستی پشت سر رها انداخت که مرمردی انداخت به پی نگاهیرعلیام        

 . نگه داشته بود
 !پسرش چطوره؟:  کرد وگفتیرها اهم        
 !  کارا رو رسوندیول.  جلسه رو ول کرد ي اونطورنکهی کرد بابت ایعذرخواه... ه مرخص شد-        
 ... بخوري چاهی تو ایب.  هیعال:  تکان داد و گفتيرها سر        
 ... !ی سونوگرافمی بردیبا.  منتظرمه نینه فرشته تو ماش-        
 ! پدرت هستن ؟شونیا:  کرد و ارام گفتیمکث        
 . ستادی ایرعلی امد و مقابل امرونی در برداشت و هوشمند پا برهنه از در بيها دستش را از جلور        
 ... سالم پدر جان:  دستش را جلو برد و گفتیرعلیام        
 ... يخوش اومد...  يخوش اومد:  زد وگفتيهوشمند لبخند        
به فرشته .  یرعلی امیمرس:  و گفتدی کش هوشمند را به عقبيخواست بغلش کند که رها شانه         

 ... ! سالم برسون
 ... رونی بیپا برهنه چرا رفت.  تو بابا ایب:  و با غرولند گفتدیو دست هوشمند را کش        
 . بود ؛ بستستادهی اوانی اي و گنگ روجی که گیرعلی امي در را روکردیهمانطور که غرغر م        

 
 ... رونی بیپا برهنه چرا رفت.  تو بابا ایب:  و با غرولند گفتدیو دست هوشمند را کش        
 . بود ؛ بستستادهی اوانی اي و گنگ روجی که گیرعلی امي در را روکردیهمانطور که غرغر م        
 ...دی دی بود ، اما نگاهش ناکجا را مرهیبه رو به رو خ.  نشست ی مبليهوشمند رو        
 دست دراز فونی اي ، با صداکردی داده بود حرکات پدرش رادنبال مهیهمانطور که به در بسته تک        

 !؟یرعلی امی هم هست که بگي اگهی دزیچ: کرد و باغرولند گفت
 ! ماهانم-        
نگاهش را از قدم . هوشمنده از پله ها باال رفت.  را زد ودر را باز کرد ي ودگمه ادیرها لبش را گز        

 .  بلند ماهان دوختي هدف پدرش برداشت و به گام های سست و بيها
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 . گفتی را دراورد و سالم کوتاهشی درکنار رفت ، ماهان کفش هاياز جلو        
 !  ورانیاز ا:  نشست و گفت ی مبليرها رو        
 گذاشت گاری پر از ته سيگاریرسی و زیغاتی تبلي کنار تراکت هازی مي را روینی ماشچیماهان سوئ        

 ! بوده نه ؟نجایبابام ا: و گفت 
 ! اره:  زد و گفتيرها لبخند        
 ! ؟دیبحث کرد! باز چرا ؟:  دیبا اخم پرس        
 . ستی مهم نیلیخ-        
 ! ؟خواستمهی که مهیهمون:  و گفت را برداشتچیخم شد و سوئ        
 ! ی کنی رانندگرانی تو اکنمی نمهیاصال توص:  تکان داد وگفتيماهان سر        
 ! مگه بار اولمه:  زد و گفتيرها لبخند        
 . نزدیماهان حرف        
 !چه خبر ؟: دیرها پرس        
 !  شماستشیخبرا که پ: ماهان با اخم گفت        
 .رها پر استفهام نگاهش کرد        
 !!! یرعلیام:  گفت يماهان با نگاه معنا دار        
 ! باشم؟ای که تارك دني توقع ندارهیچ: رها لبخندش را خورد وگفت        
 خوبه که تو دنبال یلیاتفاقا خ!  داشته باشم ؟ی توقعنی چندیچرا با! نه : ماهان با طعنه گفت        

 ! می نداشتی بود ما هم غمشیبرادر منم دنبال زندگ ! یتیزندگ
 !  دم کنمي چاهی سر اصل مطلب حداقل بذار یزود رفت-        
 ! ستیمسعود حالش خوب ن!  رها نیبش:  شود که ماهان کالفه گفت زی خمیخواست ن        
 ! ماهان؟هی من چریتقص-        
 ! يرینه چه تقص! ؟ی داشته باشریتو تقص:  گفتهیماهان با تعجب و کنا        
 !  قبول نکردمی باهم باشمونمیگفتم م...  ومدی نمی باهم برادیگفتم ب:  گفتحیرها صر        
 ي برادهی شنیاز وقت!  ؟ي حرفها رو بهش زدنی ایمطمئن! واقعا؟:  بلند شد وگفتشیماهان ازجا        

 !چپ کرده رها!  رو به اون رو شده نی از ای برگشتشهیهم
 !  نگفتيزیعمو راجع به تصادفش چ:  را گرد کرد وگفتشیرها چشمها        
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 دادی که مدور حرکتش مینی اش برد و حقهی زد ، انگشت اشاره اش را سمت شقيماهان پوزخند        
 ! یاز لحاظ ذهن: گفت

 شما کنواختی ی که بودم تا زندگي همون خراب شده امموندی مدیبا!  ماهان؟گشتمی برمدیمن نبا-        
 ! نه ؟گهی دنهیمنظورت ا! اره ؟.  کنه دای ادامه پشیمثل روال قبل

 ! ي به تلفنهاش جوابم ندادی حتی برگشتیاز وقت: ماهان کالفه گفت         
 من چند بار شام و نهار يخودت شاهد!  داشتم ؟ی من تلفنیدونیتو از کجا م:  کرد وگفتیرها اخم        
 ، می که باهم داری نسبتي به خودش زحمت نداد از رویحت!  خودشو نشون نداد یحت!  شما بودم يخونه 
 دونمی نمیمن حت! ماهان کنهیخودشو از من پنهان م!  کنه کی جلو و سالم علادی بیلی شناخت فامياز رو

 ! شده ؟دشی عای کنه چمی خودشو ازم قانکهیاز ا!  شده یاالن چه شکل
 .ماهان سکوت کرد        
 ي که خبرشو برای دهن منو بفهمي مزه ی بزنی دستهی که ستیکارت درست ن: رها با طعنه گفت        

سالهاست رابطه !  می نداريمن و اون رابطه ا!  حرفها گذشته نیماهان کار من و مسعود از ا! يمسعود ببر
!  نجامی چرا ادیدونیهمتون م! برادرتو گردن برگشتن من ننداز  ی هم چپ کردن ذهنیالک!  می نداريا
 !  چرا برگشتمدیدونیم

 . بلند شدشی از جای و رها به ارامدی کشیماهان پوف        
 قراره بازم با هم جنگ داشته نتتی ببادیب: خواست به اشپزخانه برود که ماهان سد راهش شد وگفت        

 ! ؟دیدی هم گوش مي اروم و محترم به حرفهاای دیباش
 ! ماهان ؟یکنیذوق م. االن بگم آره:  ماهان را صاف کرد و گفتي قهی زد و يرها لبخند        
 ازم توقع یول!  نمشی ببشمیمن که خوشحالم م. باشه :  را برگرداند و رها گفتشیماهان رو        

 ! از سن و سال من و اون گذشتهگهید!  باشه مینداشته باشه که احساسات و عواطفم مثل قد
 ي اومدیاون که از وقت!  دیاری درمياگر از سن و سال جفتتون گذشته پس چرا انقدرمسخره باز-        

 ! یپرسی حالشو نمهی یتو هم که حت! ول کرده رفته شمال 
 ! و نامشههیران سرما نگران پسرش باشه نگنکهیحتما خوبه که عمو عوض ا:  وگفتدیرها خند        
نکنه بابا گفته از مسعود !  زده ؟یبابا بهت حرف!  شده ؟يزیباز چ:  کرد وگفترییماهان نگاهش تغ        

 ! ؟يریفاصله بگ
 ی خودم بودم که حتي هاي مدت انقدر سرگرم گرفتارنیمن تو ا:  گرد کرد وگفتشیرها چشمها        

 !  خودم مشکل دارميبه اندازه ! به مسعود فکرم نکردم ماهان 
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 ! مشکلتم اون پسره است البد-        
! رها ادرس شرکتتو مسعود ازم گرفته :  و گفتدی کششی به موهای نداد و ماهان دستیرها جواب        

 ! دنتی دادی بخوادیم
 ! ادیب. باشه -        
 ! ؟يخوشحال نشد-        

 ! هی چیاونم فکر کنم بدون!  شمی خوشحال مزی چهیمن فقط از : رها ماهان را دور زد و گفت        
 ي هاسی مثل کنمیاگر ا!  ؟ی ادم اون نباشه چنیاگر ا: ماهان به دنبالش وارد اشپزخانه شد وگفت        

 ! ؟ی نباشه چیقبل
 !  ماهانیزنی پدرت حرف مهیشبچقدر :  شد وگفترهی ماهان خي قهوه ايرها در چشمها        
 ! باز؟يگردیبرم-        
 ! ؟يگردیبرم:  و گفتدی را باز کرد، ماهان دستش را کشخچالیرها در         
 . نگفتيزیرها چ        
 نباشه که تو ی ادم اوننیاگر مسعود بازم بهت درخواست ازدواج بده اما ا: ماهان اضافه کرد        
 ! ؟يگردیبرم!  رها؟یمونینم... یدنبالش

 .رها سکوت کرده بود        
 ! اصال به من چه: ماهان کالفه گفت        
 ! نه: خواست برود که رها لب زد         

 
 ! اصال به من چه: ماهان کالفه گفت        
 ! نه: خواست برود که رها لب زد         
 ! ؟یمونی میعنینه :  کرد وگفتیماهان اخم        

 !  راجع بهش حرف بزنمخوادی ماهان االن اصال دلم نمکنمیخواهش م:  و گفتدی کشیرها پوف        
 ! کرده ؟یمسعود چه گناه-        
 !  نزننهیانقدر سنگ برادرتو به س:  زد وگفتيرهاپوزخند        
 . دادهی را بست و به آن تکخچالی ماهان درب خچالی بوق يبا صدا        
 چانه ری گذاشت و کف دستش را ززی مي را لبه شی اشپزخانه نشست ؛ ارنج هاي توزیا پشت مره        

 .اش ستون کرد



 267 

 .دی کنار دست رهارا عقب کشی خورد ، صندلی تکانشیماهان از جا        
 ؟ي پسره حرف نزدنیهنوز با ا: دی انداخت و پرسی صندلي رویخودش را با اه کوتاه        
 !  پسره اسم دارهنیا:  گفتظیرها با غ        
 ! رهام ؟ای نیامیبن: ماهان مسخره گفت        
 !؟ی قراره باهاش حرف بزنیک: رها چپ چپ نگاهش کرد و ماهان گفت         
 !  اش نرمال شدههی و روحشی زندگتی وضعدمیهر وقت که د-        
 .  رها زل زده بودي به چهره میماهان مستق        
 !ه؟یچ:  را باال داد وگفتشی و سرشانه هادیرها خودش را عقب کش        
اون شرکت هم !  ی بمونرانی ايخوایتو نم:  گفت کردیماهان همانطور که بر و بر نگاهش م        

 !  استتهیفرمال
 ! ی که کار کنيومدی ن،ی بمونرانی که ايومدی تو اصال نگفتیبابا راست م:  کرد و گفتیمکث        
 ... ی باباتنی عگمیم:  زد و گفت يرها لبخند        
 يخوایم!  اون پسره است ي تمام همکارات همکارانیواسه هم:  کالمش ادامه داد انیماهان م        

 ! ياری بدست بتشوی رضايخوایم!  یاعتمادشو جلب کن
 ...ماهان: رها ارام گفت        
 ! شی ببررانی از ايخوایم: ماهان اضافه کرد        
 ! ؟یکنیبس م: رها کالفه گفت        
 !درست گفتم نه ؟:  دی و پرسدیماهان گردنش را جلو کش        
 .رها محلش نگذاشت        
بهتره ...  هی برنامه ات چگمیبه مسعود م:  سرش قالب کرد وگفتي را باالشیماهان دستها        

 ! رهی بگمیودش تصمخ
 ! و تمام ؟ی و دوختيدیبر!  نمیصبر کن بب:  خورد و گفتیخواست بلند شود که رها تکان        
 ! ؟ادی قراره بیمسعود ک:  زد و رها گفتیماهان لبخند کج        
 !هر وقت از شمال برگرده ؟-        
 ! ؟گردهی برمیک-        
 ! هر وقت حالش خوب بشه-        
 !شه؟ی حالش خوب میک: رها با حرص گفت         
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 !؟یهر وقت تو بهش زنگ بزن-        
 !  هم کنمی منت کشدیتازه با: رها مسخره گفت        
 ! رفتی االن بچتون مدرسه مدیکردیاگر همون موقع ازدواج م:  بلند شد وگفتشیماهان از جا        
 .  نزدیرها حرف        
 . بلند شدشی کانتر بود از جاي که روی تلفنيبا صدا        
 ... مساری تي راست رفت سراغ ساعت قرص هاکی کرد و یکیسالم عل...  خانم بود هیفوز        
 . کردی و خب خب مدادیرها سرتکان م        
 ... رفترونیماهان از اشپزخانه ب        
.  دی بلند شد ، دست ماهان را کششی از جامیسی بیبا همان گوش. کردیرها با نگاهش دنبالش م        

 . ستدی بايوادارش کرد کنار
 . دادی هوشمند را مي داروهانتی خانم ادرس کابهیفوز        
 .دی کشرونی بيرها با دو از پله ها باال رفت ، خودش را در اتاق انداخت و از ته چمدانش جعبه ا        
 .دی پوشی را مشی امد ماهان داشت کفش هانیی از پله ها پایوقت        
 ...  نره مادرادتی:  گفتدی خانم با تاکهیفوز        
 ...چشم:  شده باشد گفترشی خانم دستگهی فوزي از حرفهايزیرها بدون انکه چ        
 !زنگ بزن مادر-        
 .ع کرد تماس را قطی خانم با خداحافظ کوتاههیچشم و فوز: رها باز گفت         
 نویا:  را به سمت ماهان گرفت وگفتی چوبي اورد و جعبه نیی گوشش پاي را از پایرها گوش        

 ! بهش بده
 ! هست ؟یچ:  را باال داد و گفتشی ابروي لنگه کیماهان         
 ! یسوغات-        
 !؟يدیچراخودت نم:  کرد و گفتیماهان اخم        
 ... یدونیتو بهتر م!  خوبه یرادرت ک حال بدونمیچون نم-        
 .  وارد خانه شدی خداحافظی ماهان گذاشت و بي پايو جعبه را جلو        
        

شال . کردی بود و خودش را ورانداز مستادهی اي قدي نهی انداخت ؛ مقابل افشی کي را توچشیسوئ        
 .  داشتی رنگش همخوانی آسماني با مانتویکاربن
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 دیچیبرق لب را پ...  بزند رونی از خط لبش بی و اجازه داد رنگ رژش کمدی هم مالي را روشیلبها        
 ...  کردشی رهازی ميهمانطور رو. ، درش به چشمش نخورد

...  دی کشیقینفس عم.  خودش را معطر کردی گرفته بود را برداشت ، کمهی هدشی که برایومیپرف        
 .  زدرونی و از اتاق بدی هم مالي رو راشیباراخر لبها

 !  نوسان داشتشی صحبتهايصدا        
 !  نشستیم...  زدی اورد ، قدم می منیی را پاشی بار صداکی ، زدی بار داد مکی        
اوضاع پدرش به نظر !  کبود و سرخ بود ری تغی صحبت کردنش صورتش بي حالت هايو در همه         

 !  امدیمساعد نم
 !صبرکن:  که البرز متحکم گفت دی کشرونی بی کمد جا کفشي را از توشیصندل ها        
 . گوش نداد        
 انداخت که البرز شی پاي باز کردنش کند پشت پاشنه ي برایسگک صندل را بدون انکه تالش        

 !با توام آنا:  تشک مبل پرت کرد وگفـتيتلفن را رو
 !بله بابا ؟ :آنا کالفه گفت        
 !؟يکجا شال و کاله کرد-        
 ! نمی رهام و ببرمیم:  پدرش انداخت و گفتي دهی و شلوار اتوکشراهنی به پیانا نگاه        
 !شینی ببنجای همارتشی بیچرا نگفت: البرز با اخم گفت        
 . ندادیانا جواب        
 !؟ي خودت درست کردي براهی اافهیق و ختی چه رنیا: البرز جلوترامد و گفت        
 !چشه مگه؟: انداخت و گفتیآنا متعجب به خودش نگاه        
 سر وشکل عکس نی نفراز تو با اکی!  ؟دی منو ببري ابرودی کردیکی دست به کهیبا اون مرت-        

 !شهی من بد مي برارهیبگ
 ! چادر سرم کنم؟دی بای جمع کني شما رانکهی اينکنه برا:  زد و گفتياناپوزخند        
 ! ي برییالزم نکرده جا: البرز با اخم گفت        
 هیداره عل!  دهی من نقشه کشياون پسر برا:  گفتي بلندي و البرز با صدادیآنا به سمت در چرخ        

 !؟يذاریبعد تو باهاش قرار مدار م!  کنهیمن عمل م
 ...باز شروع شد:  لب غر زد ریاناز        
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... محاله :  پدرش گفتیشگی از ترس همي و با لحن کسل کننده ادیو از سرشانه به عقب چرخ        
 !  عمل نکرد باباهتی وقت علچی هنیامیبن

 ! سر من اورد ؟یی رفته چه بالادتی نکهیمثل ا:  گفتي بلنديالبرز با صدا        
همون ...  یمیهمون بحث قد!  شده باز ؟یچ:  وگفتدی کشرونی بشیانا کالفه صندلش را از پا        
 یک!  بره ؟نی قراره از بی کنهی کنیا! حداقل هفت هشت ماه از اون ماجرا گذشته ...  یمی قديحرفها

 ! قراره دلتون ازهم صاف بشه
 !  سوال بردری منو زیاسی سيشوهر تو ابرو-        
 ي آتوهیبا ...  ي کردکارشیاز کار ب!  بابا ؟ي کردرکایشما چ:  را مشت کرد وگفتشیانا دستها        

 ! يمگه کم براش زد!  ي کردفشی همه خوار وخفشی پمهینصفه و ن
 !  پدر ومادر دفاع نکنی بيانقدر از اون پسره -        
 !  منهياون پدر بچه !  نکن نی توهنیامیبابا به بن:  وحرص گفتدیانا با تهد        
 ياما بخاطر اون حروم زاده که نمک ما رو خورد و نمکدون شکست تو رو!  ی منيتو هم بچه -        
 ! یسیمیمن وا

. کنمیبابا خواهش م:  گفتی و با لحن ارامش بخشستادی جلو رفت و مقابل البرز اگری قدم دکیانا         
 ! فتادیهنش اقاجون ن بار از دکی.  بهت احترام گذاشت شهی همنیامیبن... دست بردار

 
 

. کنمیبابا خواهش م:  گفتی و با لحن ارامش بخشستادی جلو رفت و مقابل البرز اگری قدم دکیانا         
 ! فتادی بار از دهنش اقاجون نکی.  بهت احترام گذاشت شهی همنیامیبن... دست بردار

تو هم !  خورهی مشی درد خود الاوبالاونجور محبت به:  گفتي گرفته اي کرد و با صدایالبرز اخم        
 !ي بررونی خونه بنی امروز از ايحق ندار
 افهی و قختی رنیبا ا!  که گفتم نیهم:  تکان داد و گفتي را گرد کرد والبرز سرشیانا چشمها        

 ... ! شهی من بد ميبرا
 دی بانیبا هم!  بکن و نکن ها نیبا هم!  ها ي دق دادنطوریمامانم هم:  وبا تشر گفتدیلبش را گز        

 !  هادینبا
 یاز در رفت!  سنگر آنا هی با دشمن من تو يریم: خواست به سمت در برود که البرز با حرص گفت        

 ! خودتو البرز ندون اناگهید...  رونیب
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ه من تنها مگ!  ؟یرونیچرا منو از خودت م! چرا بابا ؟:  و گفتدیانا با بغض به سمت البرز چرخ        
 ! شده؟یباز چ!  ؟ستمی ات نهیمگه تنها سرما! ستم؟ی نتییدارا

 : دی جمله تند توپکیالبرز در         
 ! فری علمیشوهر احمق تو رفته تو ت-        
 :دی پدرش نالیمی قديانا کالفه از ترس ها        
 ! کنهی نمي کارنی چننیامیبن-        
 همش طرح نایا! کرده :  صورت انا پرت کرد وگفتي را تویغاتی تبلي تراکتهازی ميالبرز از رو        

 ... حاال باز بگو! حاال باز ازش دفاع کن !  نهیامیبن
دلش ... بابا اصال کرده:  افتاد انداخت وگفتنی زمي که رویی به برگه های نگاه کوتاهیانا عصب        

 ي مردم رو با طرز تفکر خودت سوق بدي رایتونیمگه م. دیرشما چه کار دا!  کنه تی حمافریخواسته از عل
!  بردارنیامیدست از سر بن!  ر همه روزنامه نگانیا...  همه عکاس نیا!  از مردم یکی نمیامیبن! بابا ؟

 ! کنمیخواهش م... بخاطرمن 
 !  انداختنهی کنار شومستادهی داد و نگاهش را سمت ساعت اهی مبل تکیالبرز به پشت        
 انقدر بابت کنمیبابا خواهش م:  البرز گذاشت وگفتي شانه يآنا کنارش نشست و دستش را رو        

انشااهللا شما هم !  شهی انتخابات تموم منی اگهی روز دستیب...  مسخره خودتو ناراحت نکني مسئله نیا
.... برنامه هات...  اعالم نظر و وجودت... مصاحبه ات ...  ات نهیری ديطبق ارزو...  تو مجلسيریم

 !  باباشهی مگهی بار دنیمطمئنم ا
 .البرز ساکت بود        
 ! بخاطر دخترت. بخاطر من . کنمیخواهش م!  بگذر نیامیفقط تو رو خدا از بن: انا اهسته گفت        
!  پسر چموشهنیانا ا:  در سالن قدم زد و گفتی ،کم بلند شدشیالبرز دست انا را پس زد و از جا        

 !  طرفهی بفهمه با کدیبا
!  نیامی رسوندن به بنبی از اسرسهی بهت میچ!  خدا يمحض رضا... تو رو خدا... بابا بس کن         

 !ست؟ی نی برات کافنایا!  بچم یزندگ!  میسالمت...  امهیروح...  من خراب شد بابا یزندگ
 :البرز به خودش اشاره کرد و با حرص گفت        
 !حرف تو کله ات نرفت!  خورهی با تو نمی پسره به درد زندگنیمن گفتم ا! من خراب کردم آنا ؟-        
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تو اوج !  ماه بعد از عقد ولم کردکی! اون خورد ؟!  بابا ؟ی چي که تو انتخاب کرده بودیاون-        
 ادتی!  متارکه کنم ي سالم بود که باعث شدستیب!  سالم بود ستیمن فقط ب!  میتو اوج جوون!  یوابستگ
 !رفت؟

 : دارش را مالش داد وگفتشی ريالبرز چانه         
 ! ي که خودت انتخاب کردنویا!  ی بچه طالق گرفتهیاالن با -        
 :  گفتدیانا با ترد        
 ...  تو نبودي سهیدس!  شد کار تو نباشه میدگ که وارد زنیاز کجامعلوم اون زن-        
 !  شوهرتو گردن من ننداز آنايکثافت کار-        
 ... یدونیخودتم م!شوهر من کثافت نبود بابا -        
 پسر و نیمن اگر ا!  ادب بشه دی بانیامیآنا بن:  انداخت وگفتشی پاری زي به تراکت هایالبرز نگاه        

 ... سرجاش نشونم
اعتبارشو خدشه دار !  ی بزني صدمه انیامی به بنيبابا حق ندار:  کالمش گفتانیآنا قاطع م        

تمام زحماتشو به باد ... ي من وخودشو خراب کردیزندگ!  ي کردکارشیاز کار ب...  يابروشو برد... يکرد
 هیبخدا !  زنمی مشی رو اتی زندگنیا...  خونه رونیا... خودمو... ي باهاش داري کارنمیبخدا بب.... يداد
 تونهی که نمیادم!  ی باشگرانی هر روز نقل محافل دتی روز زندگنی که تا اخرارمی سر خودم مییبال

 رهی بگمی شهرش تصمي مجلس برای کرسي روخوادی ميچطور... رهی بگمی خودش تصمی زندگيواسه 
 ! یرسی جا نمچی کارا به هنیبا ا... بابا دست بردار ! 

 ! يری منو بگي جلويخوایالبد تو م:  زد وگفتيالبرز پوزخند        
 :انا تلخ گفت        
 شهیسرت خلوت م!  مارستانی تیمنو بفرست!  يانگار فکر همه جاشو کرد!  نه ؟تونمینم-        

 ینتونست که از من ياری باربيزیبچم هم چ... مارستانیمنم تو ت... ي ببرنی و از بنیامیبن... ينطوریا
 !يبساز

 ! فکر اون پسره است نه ؟نیا-        
اون !  انا ستی تو ني حرفها ؛ حرفهانیا...  اناي رو بلد نبودنایا:  کرد و با حرص گفتیالبرز مکث        

 که باز همون حالت ها بهت دست بده که ی کنشی تقدمیالبد همون گفته قرصهاتو دودست!  داده ادتی
 ! البته انگار هدف من بودم!  سر پسرت ي بااليشب بر
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اون !  انا ستی تو ني حرفها ؛ حرفهانیا...  اناي رو بلد نبودنایا:  کرد و با حرص گفتیالبرز مکث        

 که باز همون حالت ها بهت دست بده که ی کنشی تقدمیالبد همون گفته قرصهاتو دودست!  داده ادتی
 ! نگار هدف من بودمالبته ا!  سر پسرت ي بااليشب بر
 !هدف؟: انا با زهر خند گفت        
 ! ؟نهی از اریغ: البرز با اخم گفت        
 ! دی رو بخونگهی فکر همددیانگار جفتتون خوب بلد... خوبه :  گفتي زخم خورده ايانا با صدا        
 ! نهیماصال هنرش ه!  پوچش پر کنه ي تو رو با حرفهاکیخوب بلده مغز کوچ-        
 بابا يزیهمونقدر که تو برام عز!  جدا بشم نیامی که از بنی تو فکر من نفوذ کنیتونیچطور تو م-        

 روزنامه ي همه نی عی پاپوش درست کنهی... شی ببرنیاز ب...  ادی سرش بییبخدا بال!  زهی عزنمیامیبن
 ...  بابارمیمیم!  ارهینگارا سر از زندان در ب

 : کالمش رك گفتانیالبرز م        
 !  برورانیاز ا-        
 : اوردی ذهنش رابه زبانش بي تويفقط توانست جرقه ! انا بهتش زد         
 ... بچم-        
 : البرز نگاهش کرد و گفت        
 ! با بچه ات-        
 :دی پرده تر نالی دوم را بيجرقه         
 !؟ نیامیپس بن-        
 : گفتشی از وسط حرفهازی امدیالبرز تهد        
 !  آناارهی که سر از ناکجا دربکنمی باهاش مي کارهیوگرنه -        
 چه استهی که پاشون وسط سیی با روزنامه نگارایدونیم:  که تظاهر به دلهره داشت گفتیبا لحن        
 رفته چه نیامی که بنیی برده وسفرهای اجنبي از کشورانیامی که بنيزی با جوایدونیم!  ؟کننیکار م
 که یحرف من!  ؟ستی ثابت کنه نخوادی میک!  جاسوسه نیامیچو بندازم بن!  بهش زد ؟شهی که مییانگها

 ي چشم زاغ دراز که زبونشم تنده و هزار تا وبالگ و صفحه هی ای...  عمر تو دولت بودم قابل قبوله هی
 ! است؟هیو پر از حاش لترهی داره که همه از دم فيمجاز
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تهشم ...  شتری بدمیشا... !  کم کم ده سال زندان براش ببرن دیشا...  دونمینم:  و گفتدی کشیاوم        
 ! ؟هی چیدونیم

 :انا با تته پته گفت        
 !  بابايقدرتشو ندار... ! يتو قدرتشو ندار-        
 ! ام آنايمن عاشق باز! م؟ی امتحان کنيخوایم! ؟یمطمئن-        
 !  و ماتشیک! انا مات شده بود         
 ...  همای... يری مرانی مثل ادم با پسرت از اای:  و ارام گفتدی کشیقیالبرز نفس عم        
 :انا خفه گفت        
 ! نهیامیحضانت رهام با بن-        
 :البرز با ارامش گفت        
 !  خودمو دارميم اشناهامن... نگران نباش-        
 کنار در بود را ی جا لباسي رو به روستادنشی انا که مزاحم ايصندل ها.  رفتیبه سمت جا لباس        

 .دی کشرونی که شلوارش تنش بود دو پاکت بی کتبی جي انداخت ، از تويبا لگد کنار
!  گهی ديهفته : اخت وگفت اندزی ميبه سمت انا که خشک شده بود برگشت ، دو پاکت را رو        
 !  رمدیریم!  پرواز نیاخر... جمعه 
 ها اب طی بلدنیبا د...  ارتعاششان را کنترل کند ، پاکت ها را باز کرد توانستی که نمییانا با دستها        

 :دی ته دلش ناليدی اميدهانش را قورت داد و با کور سو
 !طیچرا سه تا بل-        
تا مقدمات ! ...  عمه فرحنازتشی پدی مدت رم هستهی... پسر فرح بخش!  احسانه ي براشیکی-        

اصال نگران !  کنمی رهام هم من فراهم میلیبستر تحص... با رهام !  اماده بشه وركیویسفرتون به ن
 ... !نباش

لوتر  جی سرش را کمي انداخت و شال روشی پاي انا را جلوي رفت ، صندل هایبه سمت جالباس        
 بو ای... ی گفتنیامی به بنيزی نقشه چنیاما اگر بفهمم از ا! حاال هم برو به قرارت برس :  و گفتدیکش

!  بزنم یبی استونمی نمیونم که از گوشت و خیی با تویدونیخودتم م...  آنا دمیقدرتهامو نشونت م... برده 
 تنم ي کهیبه ت!  دمتیبه دندون کش...  رفت نی مادرت از بامرزی خدا بی و از وقتي نوجوون بودیازوقت
از اول !  است بهیبا خاندان البرز غر...  با البرز نیامیانا بن... نیامیاما بن! نطوریبچه اتم هم...  ندارم يکار
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 سر نیتو ا...  دییجدا...  نشده يحاال هم طور...  شیتو بزور دوخت...   ما نبوديوصله !  بود بهیهم غر
 ! ایاونم اون سر دن...  ای سر دننی تو اشهیم! سر شهر شهر اون اون 

 يبرا! حاال هم برو :  اش انداخت و گفتی پر اخم به ساعت مچیدست چپش را باال اورد نگاه        
 ...!یبهتره که نباش.  خونه انیمصاحبه دارن م

 ، به سمت اتاق خوابش  کرده بودندسی وقت بود صورتش را خیلی آنا که خي توجه به اشکهایو ب        
 .رفت

 
 

 اش سر ینی بي رونی صورتش و نگي اشک روي بسته و رد خشک شده ينگاهش را از پلک ها        
 !  نصف هم نشده بودی درونش حتعی بود و مازانی که اویداد به سرم

 با کردی را خشک مشی رفت ، دکتر توکل همانطور که با دستمال دستهارونی از اتاق بیبا کالفگ        
 ! يفکر کردم خبر خوش دار!  آناي خودت اومديفکر کردم برا: اخم و تخم رو به آنا گفت

 رنگ يری شي سرش حوله ي که روي فرو کرد و به پوستر نوزدابشی جي را توشی دستهانیامیبن        
 !  زدهیداشت تک

 از صندل ي و چشم دوخت به ناخن ها نگه داشتنیی به آنا بود که سرش را پاشیتوکل چشمها        
 !  زده اشرونیب

 ! ؟دیکنی می چه غلطدیشما دوتا معلوم هست دار:  تکان داد و گفتشی برايباتاسف سر        
 !گه؟یتمومه د:  و گفتستادی ازی با دو قدم کوتاه مقابل منیامیبن        
 ! تموم شد! بله :  پرتاب کرد وگفتزی سطل کنار مي ها را توي دستمال کاغذیتوکل حرص        
 ! سقط شد و تموم؟یعنی-        
 . توکل جوابش را نداد        
 .کردی مي بازفشیانا با بند ک        
 !  کنممی تقددیچقدربا: دی ارام پرسنیامیبن        
 ! انا حساب کرده-        
 . سرش را باال گرفت!  دل کند شی پايناخن هاآنا باالخره از رنگ .  را گردکردشی چشمهانیامیبن        
 رتی غیب!  کنهی شوهرشو جمع وجورمي زن داره گند کارهی نمی بیبار اوله م: توکل با طعنه گفت        

 !  انايشد
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 ! ستی نیکنیاونجور که تو فکر م:  وگفتدیانا لبش را گز        
تا سرمش تموم بشه :  دیشم از انا برداشت و پرس چنیامی داد و بنهی اش تکی صندلیتوکل به پشت        
 ! میبرگشت

 !  به انا گفت بلند شوديو با اشاره ا        
 شی بسترمارستانهیمگه ب!  نگه دارم نجای انویمن ا! ن؟یامی بنیگی میچ:  وگفتدی پرشیتوکل از جا        

 !شهی باطل ممی پزشکيبفهمن پروانه ...  انجام بدمیرقانونی تو مطب کار غيمنو مجبور کرد! کنم
 !  روزنامه نگارمهیحواست باشه من :  داد وگفتلشی تحوی لبخند کجنیامیبن        
 ... ! کنهی میشوخ:  زد و ارام گفتي را از ترس و هراس گرد کرد و انا لبخندشیتوکل چشمها        
 !  تموم شدن سرمشيازه فقط اند:  و گفتدی کشیقیتوکل نفس عم        
! نگران نباش :  خروج انا باز نگه داشته بود گفتي که در را براینی تکان داد و حي سرنیامیبن        

 ! کنمی لطفتو جبران منیاون موقع خودم ا!میگردی دخترمونم برمنی سزاريبرا
 .  جواب توکل را بشنود در را بستنکهیو قبل از ا        
 به دنی از کنارش گذشت ، دستش به نرده بود و چند پله تا رسی وانا به ارامدی کشینفس راحت        
 . رفتنیی ساختمان را سالنه سالنه پایخروج

 .  پا تند کردنیامیبن        
 !؟یخوب: ارنجش را گرفت وگفت        
 ! د دختر خودت نبود شکهی تکهی که تینی ایمطمئن:  انداخت و گفتنیامی بني به چشمهایانا نگاه        
 افتاب پارك ي که تویلی و رفت سمت اتومبدی باشد راهش را کشنیامیو بدون انکه منتظر جواب بن        

 .شده بود
 .  شدلی فرو کرد و سوار اتومببشی جي را توشی دستهانیامیبن        
 .  حرف حرکت کردیانا استارت زد و ب        
 . کمربندش را نبسته بودنیامیبن        
 ! کمربند: انا تذکر داد         
 .  اش را عقب فرستادی صندلی کمربندش را بست و کمنیامیبن        
 ...  بودنیامی بنيتمام حواس انا به واکنش ها        
 ! ریسرعت گ:  ارام گفتنیامیبن        
 !؟یراست گفت: از سکوت خسته گفت...  داد ابانیانا حواسش را به خ        
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 .  جوابش را ندادنیامیبن        
 !چراغ:  بدون انکه جواب نگاهش را بدهد لب زدنیامیآنا نگاهش کرد وبن        
 . انا با هول ترمز کرد        
 !ن؟یامی بنیراست گفت:  بود باز گفترهی شمار خهیهمانطور که به ثان        
 ... ساکت بودنیامیبن        
 ! ؟ستی تو ني که بچه یراست گفت: دی حرفش را گفت و پرسيآنا خودش ادامه         
 . ندادی جوابنیامیبن        
  بازم با من صاحبِيخوای که میراست گفت:  گفتی را دور فرمان قفل کرد و حرصشیانا پنجه ها        

... 
 ! شدسبز:  کالمش خشک گفتانی منیامیبن        

 
  بازم با من صاحبِيخوای که میراست گفت:  گفتی را دور فرمان قفل کرد و حرصشیانا پنجه ها        

... 
 !سبز شد:  کالمش خشک گفتانی منیامیبن        
وارد بزرگراه ... دادی هم فشار مي را روشیبا حرص دندان ها.  پدال گاز فشار داد ي را روشیانا پا        
 .  ها انداختلی به حجم اتومبی نگاهنیامیشد بن

 !اره راست گفتم: ارام گفت         
 ! انا هنوز از سرعتش کم نشده بود        
 ! چراکه نه؟میاگر زنده بمون-        
 .  و سرعتش را کم کرددیانا خند        
 !؟يری روش از من اعتراف بگنی با ادیواقعا با:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 ! رمی ازت اعتراف بگتونمیبا اونم م... ! یترسینه تو از آبم م-        
 ! ياری ادمو به روش بي نقطه ضعف هاستیخوب ن-        
 ...  رهاميمدرسه :  بحث را عوض کرد و گفتیانا بعد از تعلل کوتاه        
 شیمدارك پ. چند جا رو در نظر دارم :  بدون انکه صبر کند حرفش تمام شود گفتنیامیبن        
 ...! می باهم برندهی اي هفته يبرا.  شده لی تکمشمیدبستان

 ! ؟ندهی ايهفته         
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 .دیانا به سمتش چرخ        
 !نمیوگرنه بزن کنار من بش. جلوتو نگاه کن انا :  با اخم گفتنیامیبن        
 !م؟یباهم بر: انا ارام گردنش را چرخاند و گفت        
 ی جشن کالس اولورمی شهرکی و یس! ؟ي بدي تو انتخاب مدرسه اش نظريخوای نکنه نمهیچ-        
 !ی منو تحمل کنکمی يناچار!  می با هم باشدیبا! هاست 
 ... اما نشد!  است شی از خدادیخواست بگو        
 ! اها: را با اب دهانش قورت داد وفقط لب زدبه زور بغضش         
 .  به صورت مثل گچش انداخت و انا ضبط را زدی نگاهنیامیبن        
 ! بگو انا:  خشک گفتنیامی ولوم را خواست بچرخاند که بنچیدستش را جلو برد پ        
 !؟یچ-        
 ! ی که قراره بگیهمون-        
 !  بگمخوامی ميزی چهی یفهمیخوبه هنوز م:  زد و گفتيانا لبخند        
 !راجع به ارزوئه؟-        
 !یزنیچه راحت صداش م-        
 !  بشهتی جاردیشا-        
خاتون سکته :  گفتی زد و با لبخند کجی برقشی نثارش کرد چشمهانیامی که بنیانا از نسبت        

 ! کنهیم
 ! شده ؟یچ! طفره نرو . بگو آنا :  و گفت امدی کش و قوسنیامیبن        
 : پرده گفتیانا ب        
 بیاون ادم رق...  یگفتی به من میتو پول الزم داشت! ؟ي کردی عکاسفری علي برایچرا رفت-        
 !بابامه

 . نزدی حرفنیامیبن        
 ... دی بری منی منو از بدی کاراتون دارنیشما دو تا با ا: انا با حرص گفت        
 !  سمت تلوچیبپ:  نفسش را فوت کرد و گفتنیامیبن        
 !  لواسوني بريخوایباز م-        
 .  نگفتيزی چنیامیبن        
 . انا راهنما را زد        
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 ...  ساکت بودنیامیبن        
 لی تحصرانیز ا رهام خارج اهینظرت چ:  گفتي کنترل شده اي شد و با صدای بحث قبلالیخیب        
 !کنه ؟

 زنانه گفته یانگار البرز با لحن...  ؛ لحنششی صدایحت!  فکر آنا نبود نیا.  ماتش برد ی آننیامیبن        
 ! امر کرده بود... دستور داده بود ! بود 

 ... دیی جویپوست لبش را م.  اش گره خورده بود ي نسکافه اي ، ابروهاکردیانا به رو به رو نگاه م        
 .  کنار زدي اش امده بود را کفریشانی پي که روییبا پشت دست مو        
 ! کردی مشی داده بود و تماشاهی به در تکنیامیبن        
 !ه؟یچ:  دیانا سکوت را شکست و پرس        
 : قاطع و با تحکم گفتنیامیبن        
 !  آنارهی جا نمچیرهام ه-        
 !  آنارهی جا نمچیرهام ه-        
 ! خواستم نظرتو بپرسمينطوریفقط هم:  کردهی زد و با تته پته توجیانا لبخند مضطرب        
 !؟یدونیمگه نظرمو نم-        
 . نگفتيزیانا چ        
 : دادحی با صالبت شمرده توضنیامیبن        
 کنه ی کجا زندگرهیگی ممیتصم سالش شد خودش ستیرهام هم هر وقت ب!  آنا یدونینظرمو م-        

 شی راجع به زندگمیتونیتا اون موقع هم فقط من وتو م!  گوش بده یبه حرف ک! کجا درس بخونه ... 
 ! میری بگمیتصم

 اما و اگر ي بولد حرف زده بود که جايجور!  را از بر بود شیتمام حرفها. انا سکوت کرده بود        
 !  را در همان نطفه خفه کردزیهمه چ!  هم نباشد يگرید

 !  لحن و دو سه جمله اشنیبا هم        
 . نگه داشتالی وي کرد و انا جلوي با دست اشاره انیامیبن        
کارم ممکنه :  گفتنیامی بردارد بنشی رو به روری چشم از مسنکهیبدون ا.  دی را باال کشیترمز دست        

 ! طول بکشه
 ! کرهی در وپیچه ب:  دور اطراف انداخت و گفت بهیانا نگاه        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
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 ! تنها راهشه؟نی ایمطمئن:  دی مصممش انداخت و پرسمرخی به نیانا نگاه        
 !  ورا هم نباشنیا!  بده ای وبه بردنیا:  را به سمت آنا گرفت و گفتی فلشبشی جي از تونیامیبن        
 ! منتظرت بمونم؟يخوای نمیمطمئن-        
بدون مشورت باتو :  گذاشت و گفتنیامی ساعد بني کمربندش را باز کرد ، انا دستش را رونیامیبن        

 !  راحت باشهالتیاز بابت رهام خ.  نیامی بنکنمی نميچکاریه
 ! ي منو رسوندیمرس! هست :  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 :ش کرد وگفت نگاهطنتیانا با ش        
 ! دی چسبی که گفتیهست-        
 !چسبهی که بهم میزنی حرف مي جورهیخوبه هنوز :  زد و انا گفتيشخندی ننیامیبن        
 ... تایآناه:  زد شی نگاهش کرد و صدازی تنیامیبن        
 !جانم؟-        
 ! کنيکم پاچه خوار:  گفتي امانهی لحن و نگاهش را هماهنگ کرد و با تشر صمنیامیبن        
 شد و خطوط ی مشی پوست کنار چشمهانی سبب چی پر ارامشياز همان لبخند ها... انا لبخند زد         

 ! گذاشتی مشی به نمايگری از هر وقت دشتری و برق ته نگاهش را بدادی مشی نماشتریکنار لبش را ب
 .  رفتندرونی بشی از چشمهاشی های کوتاه تمام نگراني چند لحظه يانگار برا        
 ! نمونم؟یمطمئن: دیانا نگران پرس        
 !  هم حرف بزنای با برديوقت کرد. اروم برو . اره :  شد و گفت ادهی پنیامیبن        
 ! زنمی به رهام سر بزنم باهاش حرف مرمیاالن م: انا اب دهانش را قورت داد و گفت        
 . دی داد و انا لبش را گز تکاني سرنیامیبن        
 ! رهام چرا دستش شکسته ؟دهیخاتون ازت پرس-        
 ی گفتیهرچ!  بگم ؟یاز منم بپرسه چ:  کرد وانا پوست کنار شصتش را کند وگفتی اوهمنیامیبن        

 ... بگو که حرفهامون دو تا نشه
 !  دراورده که بار دومش باشهي برات مادرشوهر بازیخاتون ک:  وگفتدی خندنیامیبن        
 ... خب اگر: انا با من و من گفت        
 !  آناگهینم:  دی کالمش توپانی منیامیبن        
 .رفتیانا پذ        
 . باشه-        
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 . فعال-        
 . در را بست        
 .  کردشی شود تماشاالی وارد ویتا وقت        
همانقدر !  بوداهی تخته سي رودنی مثل ناخن کشنیامی فعال گفتن بنيصدا... انا دنده عقب گرفت         

 !  گنجانده شوديو همانقدر هوشمندانه که در تک تک حروفش ، قرار بعد... ! دردناك و زجراور 
 
 

همانقدر !  بوداهی تخته سي رودنی مثل ناخن کشنیامی فعال گفتن بنيصدا... انا دنده عقب گرفت         
 !  گنجانده شوديو همانقدر هوشمندانه که در تک تک حروفش ، قرار بعد... ! اك و زجراور دردن

 !  بودبیعج...  دی را ببناطی حی خلوتتوانستی فرفورژه ها هم مياز البه ال...  بود ستادهیمقابل در ا        
 دور استخر ی خالوپیچند ت!  و خلوت یحاال خال!  سوزن انداختن هم نبود ي جانجایعصر جمعه ا        

 !  هم شکسته و پراکنده در چمن ها پخش شه بودندوانی اي جلوي هایصندل... افتاده بودند 
 ...! بودختهی سنگفرش ها ري الاطی حي چراغ هاي شهیش        
 .کردی در داخل را نگاه می خاليمات و مبهوت از همان فضاها        
 !پلمپ شده؟-        
 ! نرفته بود...  دی آنا به سمتش چرخيبا صدا        
 !  در بود را کامل خواندي که روی جلو امد ، برچسبگری قدم دکیانا         
 . کردی را باال داده بود و گنگ به اطراف نگاه مشی ابروي تاکی نیامیبن        
 ! خدا روشکر:  و گفتدی کشیآنا نفس راحت        
 : زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 ! نهای شده ری هم دستگي اصل کاردونمینم-        
 ...  خطرناکهنجای امی برایب:  را گرفت و گفتنیامیانا دست بن        
 .  بودستادهی انیامیبن        
 ... بهتر!  گهی دستنین: ...  زور زد و گفتیانا کم        
 ریتو رو هم گ!  باشه سی ورا پلنیممکنه ا:  گفتمتی بامالدی کشی را منیامیو همانطور که بن        

 ! ندازنیم
 ...  انا زدی به نگرانيلبخند        
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!  بشه دای ورا پنی اای تو و بردي سر و کله دی نباگهیاصال د:  زدی خودش غر ميانا حواسش نبود برا        
 ... خدا رو شکر

 ! لوش دادهی کستیمعلوم ن-        
 !  بوده دستش درد نکنهیهرک:  گفتیانا حرص        

 . حرف نزدنیامیبن        
 از چکش گذشته بود ، ی سادگنی به همزی پرویوقت.  امد ی منی آنا به سمت ماشيمسکوت هم پا        

 ...  جا ومکان شده بودی آرزو بیوقت
 و دار و دسته اش زیپرو!  نبود یعنی...  کنددی را تهدای نبود تا بردي خطر و زنگ خطرچی هیوقت        
 !  هم گرفته باشندی اصلي بود مهره دواریفقط ام! دود شده بودند ! نبودند 
 !کجا برم؟: دیآنا کوچه را دور زد و پرس        
 ! ؟ینی رهام و ببیخواستیمگه نم:  به ساعت انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 !ست؟ی زشت نیدست خال! خاتون  يبرم سمت خونه . اها اره-        
 ! نه:  کمربندش را بست و گفتنیامیبن        
 ... رمی بگی شکالتای ینیری شهی دیبا. چرا زشته : زدیانا انگار با خودش حرف م        
 ! یستی نبهیتو که غر.  خوادینم:  لب زد نیامیبن        
 .... نیامی سمت بندیانا گردنش چرخ        
 .جلوتو نگاه کن: غر زد        
 .  شدرهیلبش به خنده کش امد و به رو به رو خ        
 .  بلند کردی ضبط را کمي خنده اش را خورد و آنا صدانیامیبن        
 . بزن کناري جواب بديخوایم:  ضبط را کم کرد و گفتنیامی تلفن آنا ، بنيبا صدا        
 !  اتوبان بزنم کناريکجا. خودت جواب بده : گرفت و گفت را به سمتش یانا گوش        
 . به مخاطب انداختی نگاهنیامیبن        
 ! احسان فرح بخش بود        
 !بله؟:  را صاف کرد و گفتشیصدا        
 ... الو آنا-        
 . دییبفرما!  هستن یمشغول رانندگ:  خونسرد گفت نیامیبن        
 :دی پرسیفرح بخش با لحن ناراحت        
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 ! شما ؟دیببخش-        
 ! دی ماند چه بگونیامیبن        
 ! ؟گهی میچ: آنا با اشاره گفت        
 !پرسهینسبت منو م:  گفتشخندارامی با ننیامیبن        
 !بگو شوهرشم:  لب زديآنا اخم کرد و کفر        
بعدا که دستشون ازاد شد باهاتون تماس :  فقط گفتی گوشي را گرد کرد وتوشی چشمهانیامیبن        

 ! رنیگیم
 .  داشتبرد انداختيو بدون انکه منتظر جوابش باشد تماس را قطع کرد ، تلفن انا را رو        
 !؟یچرا نگفت: دی پارك کرد و پرسيآنا کالفه کنار        
 !گفتم؟ نوی گفتک چی بدون واکنشنیامیبن        
 !خودتو به اون راه نزن-        
 ! ستی که نییزهاینه چ!  زنمی که هست حرف مییزهایمن راجع به چ:  رك گفتنیامیبن        

     
 

 ! ستی که نییزهاینه چ!  زنمی که هست حرف مییزهایمن راجع به چ:  رك گفتنیامیبن        
 !  نگاهش کند بسنده کردنکهیانا فقط به ا        
 ! شغلمهتیخاص:  لب زدنیامیبن        
 ...  کهیخواستم بدون...  لمونهیاحسان فرح بخش وک-        
 !دمی نپرسيزیمن که چ!  آنا ي بدحی توضستی نيازین:  کالمش گفتانی منیامیبن        
 . آنا ماتش برد        
 . فن همراهش بلند شد تلي که باز صدادی بگويزیخواست چ        
 بپرسد يزی چنیامی بننکهی را که برداشت بدون ای نشان نداد ، انا خم شد ، گوشی واکنشنیامیبن        

 ! توکله: گفت
 ... الو-        
 !  که مچاله شده بودکردی به صورتش نگاه منیامیبن        
 ! خب-        
 . به رو به رو نگاه کردنیامیبن        
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 ! دختره فرار کرده:  گفتنیامیانا رو به بن        
 . ستیمهم ن:  داد وجواب داد هی تکی صندلی سرش را به پشتنیامیبن        
 . را تکرار کرد و بعد از چند بار باشه و خب و نگران نباش ، تماس را قطع کردنیامیانا حرف بن        
 !؟ی حرکت کنيخواینم-        
 ! ؟ستی نالتی خنی عیچی هچوقتیچرا ه! ؟يچرا انقدر خونسرد-        
 ...  دخترهی ي مونده غصه نمیهم:  و گفتدی خندنیامیبن        
 ! حرفش را خوردیو باق        
 . انا از سکوتش استفاده کرد        
اگر غصه ...  يه اش بودنگران بچ!  ي دو هفته بهش پناه داديخوریتو غصه اشو نم! خوبه پس -        
 !نیامی بنيکردی مکاری چيخوردیاشو م

 یی ماجراهاری درگی سالگکی و ستی تو بخواستمینم!  بود ایبخاطر برد:  گفتی با لحن ارامنیامیبن        
 !  بهش ندارهی دخلچیبشه که ه

 !  نداشتیبه تو هم دخل-        
 ! بهم ربط نداشت؟ستمی نشیچون برادر خون:  شد و گفترهی آنا خي در چشمهامی مستقنیامیبن        
 !  نبودنیمنظورم ا:  کرد هیانا توج        
 ؟یپس چ-        
 دیبا!  ؟کردمی دخالت مدینبا! ؟یپس چ:  مانع شد و گفتنیامی را بکشد که بنیانا خواست ترمز دست        

 !؟آره آنا !  گند بخوره شی عمل کنه و زندگی احساسذاشتمیم
 ! ستی ممنونتم نی حتایبرد -        
 ! فهمهی روز مهی:  انا برداشت وگفتي نگاهش را از چشمهانیامیبن        
 : گفتشیانا بدون کنترل احساس و صدا        
 یلی خگهیاون وقت د!  ی خودت چقدر کم گذاشتی زندگي واسه یفهمی روز مهیتو هم ... اره -        

 ! نیامی شده بنرید
 !من کم گذاشتم؟:  و گفتدی اش را به در داد و کامل به سمت آنا چرخهی تکنیامیبن        
 هی که بقنهی فکرت ايهمه ...  یگرانیتو فقط نگران د..  یتو کم گذاشت.. اره :  گفتتیآنا با عصبان        

اقاجون حالش خوب .. . رونی بمشیببر... خاتون دلش گرفته ... ! آرامش داشته باشن ... در رفاه باشن
 کالس کنکور دی باخونهی درس نمایدبر!  ازدواج کرد ی اشتباه کرد با مرتضتایب...  ببرمش دکتردی باستین
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من ... ! بعد من! ...  رهی بگادی که اداب مسافرت و یی جاهی مشیببر... رهام سفر نرفته ! بفرستمش 
 شهی نمیگیم...  بگو نسبتمونو بگو گمیبهت م!  خاطره نه؟هی!  ام واست؟یمن چ! ن؟یامی بنتمی زندگيکجا
 !  دروغ بگمدهی شغلم بهم اجازه نمتیخاص

 
 .  ساکت بودنیامیبن        
 . کردی نگاه مشدندی که باشدت از کنارشان رد میی هالیاز پنجره به اتومب...  را چرخاند شیانا رو        
 !  ولت کنمشهی همي که برایکنی مي کارهی باهام يدار:  گرفته وبغض دارش گفت يبا صدا        
 ! شمادهی خاتون پي سمت خونه يریاگر نم:  خسته گفتنیامیبن        
 !  شوادهیپ:  گفتظیانا با غ        
 .  را باز کردنی و درب ماشدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 . فاصله گرفتنی آنا از ماشرتی گرد و پر از حي شد و مقابل چشمهاادهی پیبه ارام        
 ... دربست:  امدشی فرو کرده بود صدابشی جي را توشی که دستهایچند قدم دور شد ، درحال        
 یغی جیونی بوق کامي انداخت که با صدارونی بنیخودش را از ماش...  هوا باز کرد یانا در را ب        

 . چسباندلی اتومبينه  و تنه اش را با ترس به بددیکش
 .کردی با تاسف نگاهش منیامیبن        
 . ستادی انیامی بني پاي جلوي سبزیتاکس        
 .  را گفتری مسنیامیبن        
 ... نیامیبن:  متوقف شده بود ، سست جلو رفت و گفتشی زانوهايانا رعشه         
 . سبز بودي پژوي رهی دستش به دستگنیامیبن        
 ...نرو...  نیامیبن: آنا با بغض گفت         
 ي رونی کاپوت ماشي کرد و به سمت آنا که جلوی تاکسي از راننده ی کوتاهی عذرخواهنیامیبن        

 .اسفالت نشسته بود بلند قدم برداشت
 !؟ياری در مهی ها چي بچه بازنیا! چته آنا ؟: مقابلش زانو زد و گفت        
 .... یکنی منکارویچرا ا:  گفتهیگرانا با         
 ! ؟یکنیچرا انقدر خردم م:  بلند تر شد و گفتشیصدا        
 ! انا؟کنمیمن خردت م-        
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تا ...  ی خودمو له کنم تا نگام کندیبا!  کنم نه؟کی خودمو کوچدیهمش با: با هق هق لب زد        
 ای...  رهامای... بودم برات تای بدیبا!  بودم نه؟ای برددیبا...  برات خاتون بودمدیمنم با... یدوستم داشته باش

 ...  مثل اون دخترهیحت
...  نیامی از اونم برات کمترم بنیحت:  گفتدهی بردهی برشی هق هق هاانیوگردنش را خم کرد و م        

 .... یحت! 
 ... شدینفسش قطع م        
 ! ؟یکنی که مهی احمقانه اي سهیانا چه مقا-        
اون وقت باال سر !  ي من نبودنی سر سزاریتو حت:  را گرفت و آنا منقطع گفتشی شانه هانیامیبن        

 ! انقدرم برات ارزش نداشتم ؟یمن حت! .... ینگرانش...  يستادیاون دختره وا
 ... من سفر بودم آنا:  وگفتدی کشی پوفنیامیبن        
 !  امدیحداقل االن به کارش نم!  نداشت دهی فانیامی بنهیتوج...  دی نشنیتانا ح        
        

 
 . امدیحداقل االن به کارش نم!  نداشت دهی فانیامی بنهیتوج...  دی نشنیانا حت        
 ... ! نی تو ماشمی برایب -        
!  ی منیِک...  ی هستی کیچرا به فرح بخش نگفت...  نیامیچرا بن!  ؟یکنی کار وباهام منیچرا ا-        

 !.... از ازاردادن من؟رسهی بهت میچ!  بشه؟ی که چ،یکنی شغلتو تو روم تف متیبعد خاص
 . دیلرزی مشی صورتش گرفت ، شانه هايدست لرزانش را جلو        
 ...  وقت ازارت ندادم آناچیمن ه:  ارام گفتنیامیبن        
 لشی تحوی چه جوابنیامی نفهمد بنی بلند بود که حتي هق هقش انقدريصدا... انا محلش نداد         

 ! داد
 باز کرد شی حرکت بلندش کرد ، درب سمت شاگرد را براکی بغلش و با ری دست انداخت زنیامیبن        

 ... ! ندی بنشی صندليو وادارش کرد رو
 .  فرمان قرار گرفتدر را بست و خودش هم پشت        
 .کردی مهیانا هنوز گر        
 ...  بفهمدتوانستی مشی نفس هاياز صدا        
 .  دراوردبشی جيتلفنش را از تو        
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 . کردی نگاهش می چشمریانا ز        
 کباب خوامیم! اره ... باشه فردا نهار ....  خوادینه نم! شام درست نکن . خوبم ممنون... سالم -        

 ! درست کنم
 ... دیخند        
 . کردیانا نگاهش م        
باشه :  گفتی گوشي داشتبرد به سمت انا هل داد و توي را از روي دستمال کاغذي جعبه نیامیبن        

 ...  خبیلیخ!  خاتون ستی نبهیانا که غر... چشم !  رمیگیم
 ! هول نکن...  میرسی مگهی ساعت دکی. باشه چشم:  و گفتدیخند        
 ! رمی بگو چند تا بسته جوجه بگيدی دیقصاب:  داشتبرد گذاشت و گفتي را رویگوش        
 ... !  داددی خرستی لیکل:  با لبخند گفتنیامیبن.  نزدیاناحرف        
 ! ؟يخوری ميزیچ:  انا انداخت و گفتي به رنگ وروینگاه        
 کردی چشمش را پاك مي گوشه ي هایاهی که با دستمال سینی و حدی کشنیی را پاریانا افتاب گ        

 !؟یمثال چ: گفت
 ! یبستن...  وهیابم...  دونمینم:  نگه داشت و گفتی فروشوهی مي جلونیامیبن        
 ! نه: انا خشک گفت        
 .  را خاموش کردنی را چرخاند و ماشچی سوئنیامیبن        
 ي قرمز تويرگه ها.  سرخ و پف کرده بودشی بود، چشمهاشی زانوي روششی لوازم ارافیانا ک        
 . رفتی نمنی از بیشی اراچی چشمش با هيحدقه 
 ي معجون تووانی به لی زد ، انا نگاهشهی به شي تقه انیامی که بندیکشی لبش ميرژ لب را رو        

 .  انداختنیامیدست بن
 !گردمی برمي بخورنویتا تو ا:  گفتنیامی زد و بنيلبخند سرد        
 است که ادی زدی معجون انداخت و خواست بگوي به موز و پسته و گردو و اناناس رویانا نگاه        

 .  شدی فروشوهی وارد منیامیبن
 !  بودي دوران نامزدي را جمع و جور کرد و مزه اش مزه ششی ارافیک        
 ...  انداختانابی به خیبا تعجب نگاه        
 !  بودابانیهمان خ        
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 ی مادهی پي که دوران نامزدییهمان جا! همان جا بود ...  مردمک چرخاندیدنبال سردر بار بستن        
 کی ، کردندی می خالدشی سفیکی پالستي های صندلي را روشانی ها و حرفها و ارزوهایامدند و خستگ

 !  با دو قاشقدادندی سفارش منی معجون سنگوانیل
 !  و همان راستهابانیهمان خ        
 ينه مزه ....  شی های صندلینه حت... نه سردرش ...  نکرده بود ی تا االن فرقشیاز نه سال پ        

 ! شیمعجون ها
 ... زدی مي دور قمردیبا...  خاتون دور بود ي از خانه نجایا        
 .  گذاشتی صندلي ها را رودیب عقب را باز کرد ، خر برگشت ، دروهی مي هاسهیبا ک        
 ! ؟يهنوز که نخورد: پشت فرمان که نشست گفت        
 ! خاتوني خونه میرسی هم نمگهیدو ساعت د! ؟ي ور اومدنیچرا از ا-        
 !؟ي برنامه دارییمگه شب جا-        
 ! امشب بد بگذرونهی:  گفتنیامیانا سرش را به عالمت نه تکان داد و بن        
 !  بخورمتونمی همشو نمادهی زنی ایگرفتی هم مگهی دوانی لهیکاش :  زد و گفتيانا لبخند        
 !  بخوریتاهرجا تونست... باشه :  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 .  نزدیانا حرف        
 .  بودستادهی پشت چراغ قرمز انیامیبن        
 .  بندازم تو سطلنوی برو جلوتر اکمی: آنا ارام گفت        
 .  انداخت نصفش مانده بودوانی به لی نگاهنیامیبن        
 نویاول ا:  با غرغر گفتداشتی برمی که دستمالینی را از دستش گرفت و حوانی حرف لی بنیامیبن        

 ! يزدی بعد رژ ميخوردیم
واسه !  گرفتمی دو تا قاشق مشدیقبلنا روم نم:  قاشق را پاك کرد و گفتي رژيبا دستمال بدنه         

 ! زای چنیهم
مزه :  دهانش گذاشت و گفتي اب شده تومهی قاشق معجون نکی نیامی خنده و بنری زد زیانا پق        

 ! اش فرق نکرده
 ! مهی قدینه به همون خوشمزگ:  و جواب داددی کشیانا هوم        
 ... دی ارزی نمکشیبه تراف!  ي ور اومدنی که از ایمرس:  ها انداخت و گفتنی به ازدحام ماشینگاه        
 !رزه؟ی بدیمگه با-        
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 ... نه:  زد و گفتيانا لبخند        
 !  ترهنی کدوم ور سنگي کفه نی ببدی ادم بایی وقتاهی:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 ! تر بود؟نیاال کدوم ور سنگح-        
 نه سال ي معجون که مزه هی و ری تر شدن مسی و طوالنکی ترافنیب:  گفتطنتی باشنیامیبن        

 !؟یکنی فکر میتو چ! ده؟ی مششویپ
 ! نه؟ی تو روم بگيریمیم: انا با حرص گفت        
 .  و انا هم از خنده اش به خنده افتاددی خندي بلندي با صدانیامیبن        

 
 
 

 .  و انا هم از خنده اش به خنده افتاددی خندي بلندي با صدانیامیبن        
 رد و انشانی می حرفعی بدی حاج مصطفياجر – ی کلنگي و خانه یمی قدي به کوچه دنیتا رس        

 . بدل نشد
 !  بخرملوی دو کیذاشتیکاش م: جا به جا کرد وگفت ی را کمشی زانوهاي روینیری شيانا جعبه         
 !دمی هم خرلیمن شکالت و اج... چه خبره: با غر گفتنیامیبن        
 !  کمهلوی ککیاخه -        
 ری افتاب گي نهی که خودش را در اینی در پارك کرد و انا حي جوابش را نداد ، رو به رونیامیبن        

 !ظه؟ی غلیلی خشمیارا: دی پرسکردی میوارس
 ! خوبه:  نگاه نکرده گفتنیامیبن        
 ! نیامی بنيتو نگاه نکرد: انا اخم کرد        
 !حفظم:  شد گفتادهی که پینی حنیامیبن        
 .  شدادهی از رنگ لبش کاست و پی زد و با دستمال کميانا لبخند        
سه روز ... !  صاحب عزا امده بودکیمثل !  امده بود را خوب به خاطر داشت نجای که اي بارنیاخر        

 !  طالق امده بودي غهی شدن صيقبل از جار
 لب گفته ری زی در خداحافظي را سپرده بود و از همان جلونیامی خواسته بود ، رهام و بنتیحالل        

 ! بود و خاتون با هق هق بدرقه اش کرد
 ! ؟يستادیچرا ا:  در گذاشت و گفتي ها را جلوسهی کنیامیبن        
 . باز شدشی در بندازد که در براي را خواست تودیکل        
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 اش اضافه ی قبلي گچ بود و چند تا صورتک رنگارنگ به نقش هاي که تویبا دست... رهام بود         
 ...سالم:  انداخت و گفتنیامی بني افهی به قیشده بود نگاه

 .انا جلوتر امد        
 ... مامان:  گفتجانیرهام با ه        
 !د؟یباز باهم اومد:  کرد و با خنده گفتزانی از کمر انا اوی دستکیوخودش را محکم و         
 ...  توایب:  در را نگه داشت و گفتنیامیبن        
 ... خاتون جون اومد مامانم.. خاتون جون :  و گفتدی دواطی جلو امد و رهام داخل حیانا به ارام        
 ورزش دادن مچ دستش نی گذاشت و حشی ها را کنار پاسهیک.  در بود ي همچنان جلونیامیبن        

 ! تو؟ي بريقصد ندار: گفت
 ... کشمیخجالت م:  را دست به دست کرد وگفتینیری شيانا مردد جعبه         
 .فت و دستش را پشت کمر انا گذاشت وبه داخل هلش داد جعبه را گرنیامیبن        
 ...  امدنییخاتون از پله ها پا        
خوش . دختر قشنگم ... قربونت برم :  آنا باز کرد وگفتي را به روشی دستهامانهیبا لبخند و صم        

 ...  ورانیاز ا... چه عجب ...  ياومد
 ... نم دلم براتون تنگ شده بودم: انا خاتون را بغل کرد و گفت         
 ... میامشب همه دور هم جمع...  ي اومديچه خوب کرد:  و گفتدی اش را بوسیشانیخاتون پ        
 !  کهيدی کم خروهیمادر م:  رفت و گفتنیامیو لک لک کنان به سمت بن        
 ...  کمه کجاشنیمادر من ا:  گرد شده گفتي در را بست و با چشمهانیامیبن        
 !انی هم گفتم بتای و بیبه مرتض: خاتون دست پاچه گفت        
 هم وهیم.  خورنی مینیریش. خورنی ملیاج.  خورنیشام م.  انیخب ب: کرد و گفتی اخمنیامیبن        

 ! به اندازه هست
 ها همه وهیمادر م:  با غرغر گفتکردی ها را نگاه مسهی کي که توینی در زانو زد و حيخاتون جلو        

 ! شلن که
 کردن من دی رو خریالک. خوبه خاتون :  خربزه و هندوانه را بلند کرد و گفتي سهی کاله کنیامیبن        

 !  نذاررادیا
 بذارم یی زرد الو رو من با چه رونیاالن ا...  و آنا مادر یزشته جلو مرتض: خاتون با اخم گفت        

 !جلوشون
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 . زردالو رو انا سوا کرد:  حوض انداخت و گفتي هندوانه و خربزه را تونیامیبن        
 هلو نیا. زردالوها که خوبن :  زد و خاتون با من و من گفتی چشمکنیامیانا مات نگاهش کرد و بن        

 !و موز و گفتم
 ! را برداشت و وارد خانه شدلی اجي سهی و کینیری شنیامی بندیخندی مزی رزیانا ر        
چرا تو . مادر برو تو :  گفتکردی متی که انا را به داخل خانه هداینی ها حسهی کیخاتون هم با باق        

 ... يصفا اورد...  يخوش اومد... بفرما ...  قربونت برم یاطیح
 کانتر ي را روینیری شي  جعبهنیامی را نگه داشت تا اول خاتون وارد شود ، بني اشهیانا در ش        

 .دی کشرونی ها را بخی به سقف ، سدهی چسبنتی کانتر رفت و از کابي حرکت باالکیگذاشت، با 
 .  گذاشتی جلو مبلزی مي شکالت را رويخاتون جعبه         
 ! سالم زن داداش:  امدای بردي رفت که صدایانا به سمت مبل        
 یخاتون سرگرم خال.  سنگ کف اشپزخانه افتاد ي رونیامی از دست بني بدي با صداخیدو تا س        

 پنهان دشی آنا هم از دي گل از گل شکفته ي بلند بود اما چهره هی پاستالی کريکردن شکالت ها تو
 . زمزمه کردي شکری فرستاد و الهی لب صلواتریز. نماند 

 !؟يچطور. سالم:  دست داد و گفتایانا با حفظ لبخندش با برد        
 دی کشینیخاتون ه. دی پرنیی خاتون پاي پاي از کانتر جلونیامی کنار انا نشست و بنی مبلي روایبرد        
 ! مادر چه خبرته هول کردم: و گفت

 
 . رفترونی و از سالن بدی خندنیامیبن        
 رهام کجا رفت؟: دی و پرسدی کشنییانا شالش را از سرش پا        
 .کنهی ميداره با لپ تاپ باز... باالست -        
 !؟یخوب:  تا زدن شالش گفتنیآنا ح        
 ....  ورانیاز ا...  ستمیبد ن:  آنا را گرفت و از جابلند شد و گفتي شال و مانتوایبرد        
 . نگفتيزیانا چ        
 انداخت که مشغول اماده نیامی به بنیگاه نرفتی کنار در می همانطور که به سمت جا لباسایبرد        

 .کردن منقل بود
 یلیدلم تنگ شده بود خ.  دخترمي خوش اومدیلیخ:  شربت به هال امد و گفتینی سکیخاتون         

 !کنه؟ی دخترمو ميدلم هوا...  من مادرم ینگفت!؟ي زنگ هم به من نزدهی...  ي معرفت شدیب
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 . گهیهم مسائل د... هم سرکار ...  بودم ریدرگ: ا برداشت وگفت شربت روانیانا با خجالت ل        
 ...ی خنک شکمی... بخور گرم نشه مادر...  باشه ریانشااهللا خ-        
 . نیامی شربتو ببر واسه بننیمادر ا:  را صدا زد و گفتایو برد        
 .  از خانه خارج شدینی با سایبرد        
 .کردی بود و پاکت زغال ها را باز مستادهی دار اهی مقابل منقل پانیامیبن        
 . لب گفتری سالمش را زایبرد        
 . تکان دادي و سردی به سمتش چرخنیامیبن        
 !چه خبر؟:  را برداشت گفتوانی که لینی زد و حي لبخندنیامیشربت را تعارف کرد ، بن        
 . خاب واحدهفردا ثبت نام و انت-        
 !پول تو حسابت هست؟.  خوبه یلیخ-        
 . نشستی سنگي پله هاي تکان داد و لبه ي سرایبرد        
 .  گذاشتینی سي را تووانی ولدی شربت را سرکشمهی ننیامیبن        
 ! شده؟يطور:  انداخت و گفتنیامی به سر و وضع بنی نگاهایبرد        
 !چطور؟:  نگاهش کرد وگفتنیامیبن        
 .ی سرحالیلیاخه خ-        
 !  لواسون پلمب شدهيالیو:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 . نشان ندادی واکنشایبرد        
 ! ؟یدونستیم: دی نگاهش کرد و پرسزی تنیامیبن        
 !ي تو هم باخبرکردمیفکر م! بود دهیخبرش بهم رس-        
 ! گرفتن؟زمیپرو:  و گفتستادی دست به کمر انیامیبن        
 !  حکمش اعدامهگنیم!  جنس ازشون گرفتنلوی کی سگفتی از بچه ها میکی. اره -        
 !گه؟ی تو دی از بچه ها همونه که گند زد به زندگیکی نیا:  با اخم گفتنیامیبن        
 !  امشب سر به سر من نذارهی يخوایم:  بلند شد و با غر گفتشی ازجاایبرد        
 . با حرص وارد خانه شد و با دو از پله ها باال رفتای سکوت کرد و بردنیامیبن        
 .  رفتای بردي فلش رابرداشت و دنبال روفشی کي به آنا اشاره زد ؛ انا از توشهی از پشت شنیامیبن        
 !  شدی مری قائله ختم بخنی امشب انی همدیبا...  دی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 



 293 

 !  شدی مری قائله ختم بخنی امشب انی همدیبا...  دی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 !کم نباشه ؟... مادر :  گفتنیامی امد و رو به بناطی جوجه ها به حینیخاتون با س        
 ...  راحتالتینه خ:  گذاشت و گفتنی زمي را روینی سنیامیبن        
 !اقا جون کجاست؟!  ؟ستیزود ن:  به ساعت انداخت و گفتیمچ دست چپش را باال اورد ، نگاه        
 ... رسنی مگهی ساعت سه ربع دمی هم نتای وبیمرتض... زنگ زدم تو راهه -        
 ! ؟در اتاقم بستن!  بهم ؟گنی می چنایا!  شده؟يمادر طور:  تکان داد و خاتون گفتي سرنیامیبن        
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 .  توجهش به او جلب شددیکوبی منی زمي را روشی رهام که پايبا سر وصدا        
 !  کنمي نذاشت با لپ تاپش بازای عمو بردنیامیبن:  وگفتستادیرهام کنار در ا        
 . بگو بابا جون... قشنگ بگو بابا ...  هی چنیامیبن.... رهام پسرم :  کرد وگفتیخاتون اخم        
 !  راحت ترمينطوریخاتون خودم ا:  و گفتدی خندنیامیبن        
 . نیامی بنگهی تو رو مزنهیاخه مادرشو قشنگ صدا م-        
 .  دوست دارم خاتونينطوریمن ا:  و گفتدیای به رهام اشاره زد جلو بنیامیبن        
 . ستادی انیامی گفت و رهام کنار بنی بگم واللهیخاتون چ        
 ...برنجمو نذاشتم:  گفتي بلندي افتاده باشد با صداادشیخاتون با استرس انگار که تازه         
 ... برو کنار مادر: و رو به رهام گفت        
 . وخودش را داخل خانه انداخت        
 .... نمی ببنجای اایب: گفت زد و شی به ران پاي ضربه انیامیبن        
االن ... يخری من تبلت نميچرا برا:  نشست و گفتنیامی بني پاي رودهی برچيرهام با لب ها        

 ! کنمي بازدنیبه منم نم! فرهود و فرهاد تبلت دارن 
 ! خرمیتولدت م:  چسب پانسمان سر رهام را که باز شده بود را دوباره چسباند و گفتنیامیبن        
 !  مونده تا اون موقعیلیخ: رهام غر زد         
 !خوبه؟!  خرمیباشه زودتر م:  رهام بود را کنار زد و گفتي گونه ي که روي پشه انیامیبن        
 ... حوصلم سر رفته: رهام کالفه گفت        
 . دیکنی مي بازانیاالن فرهود و فرهاد م-        
 ! خارهیدستم م:  و رهام با ناله گفتدیام را بوس رهي موهاي رونیامیبن        
 ! بهش فکر نکن. شهیخوب م:  نشاند و گفتي گچ دست رهام ؛ بوسه ايرو        
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 نیامیبن:  بود انداخت و گفتای اتاق بردي که حواسش به پنجره نیامی بني به چشمهایرهام نگاه        
 !؟یشیاسب من م

 !شه؟یخارش دستت خوب م! اسب تو بشم؟:  نگاهش را از پنجره برداشت و گفتنیامیبن        
 رفتی را موانی اری کمرش سوار شد و همانطور که مسي خم شد ، رهام رونیامی و بندیرهام خند        

 .ستادی اشی آنا سرجاي با صداگشتیوبرم
 ...  رهامي وايا:  صورتش را پاك کرد و با خنده گفتي رويآنا اشک ها        
 ...  اسبم شدهنیامیبن:  گفتجانیرهام با ه        
 ! شد؟یچ:  ماند وگفتشی سرجانیامیبن        
فکر کنم بهتره تو باهاش حرف !  ناراحته یلیاالن خ. بهش گفتم: انا خنده اش جمع شد و گفت        

 ! یبزن
 ... جوجه ها را داخل ببردینی که سزدیخاتون آنا را صدا م        
 شام طول دیشا...  بخور يزی چهی می برایرهام مامان ب: را برداشت و گفت ینیآنا با هول خم شد س        
 ... بکشه

 .  امد و با دو داخل خانه شدنیی کمرش پاي و از رودی را بوسنیامی بنيرهام گونه         
 . ه تعارفات انا و خاتون از پله ها باال رفت توجه بی خودش را تکاند و بنیامیبن        
 .  باز بودمهی نایدر اتاق برد        
 .  دادهی داخل شد ، در را پشت سرش بست و به آن تکیبه ارام        
 لپ تاپ بود و شی نماي اتاق ، نور صفحه یی تخت نشسته بود ، تمام روشناي لبه یکی تاريتو        

 ! زی پروي، صدا امد ی که مییتنها صدا
 .  و جلو رفتدی کشیقینفس عم        
 .  تخت نشستيکنارش لبه         
 ! نی هم ملتهب و خشمگشیصورتش کبود بود ؛ چشمها        
 !؟یخوب:  گذاشت و گفتای بردي شانه يدستش را رو        
 ! ؟ی نگفتنویچرا زودتر ا:  گفتي خش داريبا صدا        
 . نزدی حرفنیامیبن        
 ...  نبودزی پروياگر اون بچه ؛ بچه -        
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 دستشو شدی روم نمیحت! من باهاش رابطه نداشتم :  شد و گفترهی خنیامیو به صورت پر اخم بن        
 ! رمیبگ

 . ساکت بودنیامیبن        
 قهی طرف شق را دوشیکف دستها.  گذاشت وسرش را خم کرد ي کالفه لپ تاپ را کنارایبرد        

 ... شهیباورم نم:  گذاشت و گفتشیها
....  بهم گفته بود ی هرچیعنی:  با حرص گفتای گذاشت و بردای بردي شانه ي دستش را رونیامیبن        

 بود که منو سر نیهمش واسه ا! همش مزخرف بود؟! همش دروغ بود؟... احساساتش... کاراش... حرفاش
 ! کنه ؟سهیک
 
 

....  بهم گفته بود ی هرچیعنی:  با حرص گفتای گذاشت و بردای بردي شانه ي دستش را رونیامیبن        
 بود که منو سر نیهمش واسه ا! همش مزخرف بود؟! همش دروغ بود؟... احساساتش... کاراش... حرفاش

 ! کنه ؟سهیک
واقعا دوستش داشتم : دی لحنش بود نالي که توي فشار اورد و با رعشه اشیبا کف دست به چشمها        

 !  خوشبختش کنمخواستمیم...  خوب بهش بدم ی زندگهی خواستمیم! 
 . دادی ارام گوش منیامیبن        
منو خر فرض ! قصه بود ؟!  گفت دروغ بود ؟ی هرچیعنی:  بلند شد و گفتشی اشفته از جاایبرد        

 !  گاگوال بهش اعتماد کردمنیع! کرده بود؟
 ...  بر افروخته اش انداختي به چهره ی نگاهنیامیبن        
 ! ؟ای بردیخوب:  اب خنک جلو امد و گفتیوانی باز شد ، انا با ليدراتاق با تقه ا        
 . نزدندی حرفچی هچکدامی هقهی پنج دقدی گذاشت شازشی مي را رووانیآنا ل        
 یبخدا اشاره کن!  بهی دختر خوب و نجادهی که زيزیچ:  گفتانهی و دلجودی کشیقیآنا نفس عم        

 ! کنمی مدای دختر خوب پهیخودم برات 
 !  کندای هم واسه من پیکی:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 . میایبرو ما هم االن م:  خنده اش را خورد و گفتنیامی کرد و بنیانا اخم        
 .  رفت و در را بستيانا چشم غره ا        
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حاال هم !  پهن شده تا تونست ازت کند ي سفره اهی دیطرف د:  بلند شد و گفتشی از جانیامیبن        
 ! ي از دست نداديزیچ

 ! چرا از دست دادم-        
 و دیهزار تا ادم جد!  سالته کی و ستیتازه ب...  ای بردی جوونیلیتو خ:  گفتمتی با مالنیامیبن        
 ! رهی جلو راهت قرار بگتونهی مدی جديتجربه 
 ! راسته ؟لمی فنیاصال ا:  و با حرص گفتدی به صورتش کشی دستایبرد        
 .  شوکه شدنیامیبن        
 .  را نداشتای حرف بردنیانتظار ا        
اگر به !  ی بپرسیرعلی از امیتونیم:  گفتي با خونسردنیامی نشست وبنی صندلي کالفه روایبرد        

 ... رمی برات بگتونمیم! جام جم .  هست مای خامش تو صدا و سي نسخه هی.  ي هم اعتماد نداریعلریام
 . ساکت بودایبرد        
 .دی کاوی بود اما نگاهش دورتر را مرهی خزی مي هیبه پا        
!  اب نره رشی کجابخوابه که زدونهی اون دختر مای بردنیبب:  کننده گفتحتی نصی با لحننیامیبن        

 ...  راه خرج لباس و کفش ونیاز ا...  خواب داره ي راه جانیاز ا...  راه درامد داره نیاز ا
 . بس کن:  با بغض گفتایبرد        
رحم ...  اشه ، شوهرشه غهی که صیبه کس...  که به شوهرش يدختر:  اما ادامه دادنیامیبن        

 عمر بهش هی!  کنه ؟ی عمر زندگهی خوادی ميچطور!  کنهیم نم رحي که عاشقش بودییبه تو... کنهینم
 ی شی مطمئنیاستخوی پس فردا مياصال تو چطور... بچشو اداره کنه.... تو رو اداره کنه!  ؟یاعتماد کن

 ... ای از توئه ارهی مای که داره به دنيبچه ا
 ! ؟یتو مطمئن-        
 ... دینشن        
 !؟یچ: به زور گفت        
 ...  گذاشتشی دندان هاانیزبانش را م!  الل شد نیامی بنياز صورت داغ کرده !  الل شد ایبرد        
 هی توجخواستیهنوز هم م!  کردی هنوز هم از آرزو دفاع مشدیباورش نم.  ماتش برده بود نیامیبن        

 ...  با او باشدخواستیم... کند 
 !  کنداسیق...  کند یکی با او زدینا را که زن داداش صدا م با او بودن حاضر بود آيبرا        
 !؟ی گفتی چدمینشن:  نداد و لب زدیتیاهم.  ، ضربان قلبش تند شده بود ستادیمقابلش ا        
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 .  ساکت بودایبرد        
 ! ؟ای بردی گفتیچ:  اش را مشت کرد و گفتقهی دستش را جلو برد و نیامیبن        
 ! منظور بود؟یبخدا ب:  گذاشت و گفتنیامی مچ دست بني با ترس دستش را روایبرد        
 نی به زمی صندلي را از روای حرکت بردکی و با ختی مشتش ري تمام زورش را تونیامیبن        

 .  گذاشتای بردي نهی سي را روشیانداخت و زانو
 ...  نگفتم کهيزی چ مننیامیبن...  نداشتميبخدا منظور:  منقطع گفتایبرد        
 که زن منو با امثال ي انقدر گاو؟ي تو وجدان ندار؟يتوشرم ندار:  گفتشی نفس نفس هاانیم        

 ...  منويبچه !  ؟یدونی میکیارزو 
 ! بخدا از قصد نبود!  پروندم یبخدا الک:  با التماس گفتایبرد        
 و یسی من وايتو رو....  گهی بار دکی...  گهی بار دکی:  شده اش گفتدی کلي دندان هاياز ال        

 که اون ارمی به سرت مییبال.... ارمی از روزگارت درمي دمارایبرد...  ی بزنیپشت سر آنا و بچم حرف
 ! دایسرش نا پ

 !  بلند شدشی اش وارد کرد و از جانهی سي به قفسه يو فشار        
 

 !  بلند شدشید کرد و از جا اش وارنهی سي به قفسه يو فشار        
 ... دی مالی اش را منهیبا کف دست س.  شد زی خمی نی با سرفه کمایبرد        
 . خواست از اتاق خارج شود اما منصرف شدنیامیبن        
 قدرشو ندونست و ولش کرد و طالق یکی بود که زهی دوشهیزن من :  وگفتستادی در اتاق ايجلو        
 الی که خیمن... ! خواستم خوشبختش کنم نتونستم ! سرنوشتش هم با من نحس گره خورد ! گرفت 

 !  تو و انتخابتل به حايوا...  نهی نبودم روزگارم ای ازدواج کردم و خودمم ناحسابی ادم حسابهیکردم با 
 . ه بود نشستنی زمي ساکت وسر افکنده روایبرد        
 ...  ازدواج کردموهی که من با بنهیاگر دردت ا:  با حرص لب زدنیامیبن        
 باعث نی اگر اکنهی ارومت منیاگر ا!  بود وهی بي زهی دوشهیزن من :  کرد و به زور گفتیمکث        

 !  از گفتنش ندارمییابا...  ی نکنیکی یشی که باهاشون جفت و جور میی آنا رو با امثال ادم هاگهی دشهیم
 ! دیببخش:  دستش را گرفت و گفتایدر را باز کرد که برد        
 بگم که هم دلم اروم بشه هم تو یچ! ا؟ی بگم بردیچ!  بهت بگم ؟یچ:  با تاسف گفتنیامیبن        

 ! ؟ی باشدنشی شنقیال
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 !واقعا دوستش داشتم! دوستش داشتم:  تخت ولو شد و گفتي با بغض روایبرد        
 راست تو ي روده هیبخدا اگر :  جلو رفت و گفتنیامی گذاشت وبنشی چشمهايکف دستش را رو        

ادم ...  ایاما برد!  تو دستت ذاشتمی دستشو مزدمی امشب با خاتون و اقاجون حرف منیهم... شکمش بود 
فرار کرد ! رفت  ول کردمی نجاتش دادي شرهی ممنون باشه که از نکهیض ادختره عوض تشکر عو! نبود 

 که داشتم که مبادا ی درصد شککیبخاطر ...  دو هفته تو خونم به خاطر تو بهش پناه دادمياندازه ... 
 ابی جا اتراق کنه تا ابا از اسهی خواستی دختره فقط مفهممیمبادا مبادا کردم و حاال م!  تو باشه يبچه 

 ... اون وقت تو!  نداشته باشه شی کارسی و پلفتهیب
 ! بهم زنگ زد-        
 . ساکت شدنیامیبن        
 !  روم حساب نکنهگهیگفتم د:  نگاهش کرد و گفتایبرد        
 ... !  و نشونم بدهلمی فنی و اادی آنا بنکهی قبل از ایحت:  و ارام گفتدی کشیقینفس عم        
 بهت ی کمکچی حرف زدن هدهینسنج!  وقتا فکر کن بعد حرف بزن هی:  و گفتدی کشی اهنیامیبن        

 !کنهی بهت نمی کمکچی هچوقتیه!  ای بردکنهینم
 همه وقت نیبذار بعد ازا...  میامشب دور هم باش! پاشو خودتو جمع و جور کن :  کرد و گفتیمکث        

 ! می خانواده اهی کنه هنوزم الیخاتون خ
 ....میهست:  لب زد ایبرد        
 .  رفترونی لبش نشست و از اتاق بي روی پوزخند درشتنیامیبن        
 .  را بستای زد ؛ در اتاق بردي آنا و لبخندش ، لبخندي چهره دنیبا د        
 ي رابطه اهنکی با ایمرس!  ي از رهام دفاع کردیمرس...  ي ازم دفاع کردیمرس: انا جلو امد و گفت        

 .. فقط!  یدونی من و زن خودت ممیندار
 .و ساکت شد        
 !؟یفقط چ:  لب زدنیامیبن        
 به خودت نگو چوقتی هگهید:  شد و گفترهی خنیامی بني چشمهايتو...  پنجه رفت يآنا رو        
 ! نحس

 . رفتنیی گذاشت و از پله ها پانیامی بني گونه ي روی نرميو بوسه         
 .  کردبشی جي را توشی دستهانیامیبن        
 . بودندتای وبی رفت ؛ مرتضفونی زنگ خودش به سمت ايبا صدا        
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 . دی دواطیرهام خوشحال به ح        
 و آنطرف نطرفی اشپزخانه اي گل انداخته تويخاتون با گونه ها...  افتاد یانا لبخند ازلبش نم        

 .شدیم
 سرش سوت يتو.  دی گونه اش را بوستای دست داد و بی ، با مرتضستادی در اي جلونیامینب        

 !  بودیکنواختی
 زد و ی امد ناچار لبخند کجی منیی و ازپله ها پاکردی که با حوله صورتش را خشک مای برددنیبا د        

 ! اطی تو حاری جوجه ها رو بینیس: گفت
 

 ! شیجفت ش:  تاس انداخت و بلند گفتجانی خان با هیمصطف        
 ... نشد که بشه:  وگفتدی کشیاه        
 ... دی نکنیاقاجون مثل اون دفعه جرزن: انا تاس را برداشت و گفت         
فرهاد مادر مراقب :  و گفتدی بري بچه ها شتريخاتون چاقو را وسط شکم هندوانه انداخت و برا        

 ...گلدونا باش
 تکه جوجه به سمت رهام گرفت کی نیامیبن.  دی چکی بود که عرق از صورتش مدهیرهام انقدر دو        

 . دی بزند دویی روپای داشت با توپی دوباره به سمت فرهود که سعخوردی که ان را مینیو رهام ح
 . بودستادهی انیامی بني قابلمه به دست جلویمرتض        
 ! می ما بردی ما رو بدي نذرنیا ااق: با خنده گفت        
 ! یخجالت بکش مرتض:  از خنده غش کرد و گفتتایب        
 !  آنا خانمکنمیامشب مارست م:  زد و گفتي خان لبخندیمصطف        
 ! ؟می بخوروونیمامان رو ا:  بار مصرف را برداشت و گفتکی ي سفره ي لوله تایب        
 ... فتهی غذا از دهن مکنهی مخینه مادر :  هندوانه برداشت و گفتدنیخاتون دست از بر        
 !  بهترهمی بخوررونی بنیبنظر منم هم:  باد زدن جوجه ها گفتنی حنیامیبن        
 .... میاری بلوی کمک وساای مادر بتایپس ب:  تکان داد و گفتيخاتون سر        
 از ذارمی کورس مشخص نشه نمنی ايتا برنده :  خان گفتیآنا خواست برود کمک که مصطف        

 ! يجات جم بخور
 ! کاش منم تخته بلد بودم:  با ناله گفتتایب        
 ...تایب: خاتون صدا زد         
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 .  گفت و وارد خانه شدی با غرغر چشمتایب        
 ...  قابلمه ضرب گرفته بودری زیمرتض        
بردم اقا جون :  گفت ي ذوق زده اي را باال برد با صداشی ، انا دستهازدی مخی گوجه ها را سنیامیبن        

 !  دورم شما رو بردمنیا... 
 ! تو فقط شانست خوبه دختر:  گفتیشی نمای خان با اخمیمصطف        
 ... من برم به خاتون کمک کنم:  کرد وگفت ی کوتاهمیانا تعظ        
 .  با تلفن همراهش سرگرم بود لب حوض نشسته بود وایبرد        
 ... کني دست با من بازهی تو ای جان بیمرتض:  خان بلند گفتیمصطف        
 .ستمیبخدا اقاجون وارد ن:  گذاشت و گفتي قابلمه را کناریمرتض        
 ها رو  فلفلنی اایب:  انداخت و گفتای به بردی نگاهنیامی ، بنای خان با دست اشاره زد که بیمصطف        

 ...  کنخیس
 . دی نشنایبرد        
 .  زدشی بلند تر صدای کمنیامیبن        
 !؟ی گفتيزیچ:  نگاهش کرد وگفتایبرد        
 ...  باشه من برم تونای حواست به اایب:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 سرش يتو.  خنک شود وارد خانه شد ی تا کمکردی جلو و عقب می را کمراهنشی که پینیو ح        

 .زدندیانگار داشتند چکش م
خاتون فلفل :  دی به بساط سفره کرد و پرسی نگاهنیامی امد ، بنی و آنا متای بي خنده هايصدا        

 !؟ي ندارگهید
 !  افتاد و خرد شدنی به زمیوانی فلفل ها را بردارد که ارنجش خورد و لي سهیانا خواست ک        

 !  به جون جهاز خاتون منيباز که افتاد:  وگفت دی خندنیامیبن        
 ...  سرت مادر قضا بال بوديفدا: خاتون با خنده گفت        
 ...  خم شدنیامی کرد وبنی نچ نچتایب        
 . دستش را پشت گردنش فرستاد!  هوا خم شده بود و حس کرد رگ گردنش داغ شد یب        

      
من :  بشقاب ها را شمرد و گفتتای دانه درشت برداشت ، بي شهی و چند تا شدی کشیقینفس عم        

 !  سر سفرهنمی بچناروی ارمیم
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 ! ی جمع کردن در رفتشهیاز ش:  با اخم گفتنیامیبن        
 ...مادر با دست جمع نکن:  گفتی وخاتون با نگراندی بلند بلند خندتایب        
 ...  مادرنیامیبن:  جارو را گرفت و خاتون با اضطراب گفتنیامینب        
 ...  عرق بودسی کمرش خي رهیت.  نگاهش کردنیامیبن        
 ...  تو خودشه بچمیلیخ!  شده؟شی طورایبرد: خاتون با استرس گفت        
 شهیاخه بچم هم: فت به عالمت نه تکان داد و خاتون اب دهانش را قورت داد و گي سرنیامیبن        

 ... کنهی مری سگهی ديای دنهیتو .  ستی ننجایاالن اصال انگار ا. سرحال بود 
 .... گذرهیم!  رهی مادشیداره !  هی اشتباهیدرد عاشق. ستی نشیچیه:  گفتحی صرنیامیبن        
 ... وانوی لدمی خاتون بخدا اصال نددیببخش: انا مغموم گفت        
 ! بخشمتیمن که نم:  گفتی کرد و با شوخیخاتون اخم        
 همه نیا!  ي و نسازيخاتون اومد: گفتختیری خرده ها را در سطل مشهی که شینی حنیامیبن        

 ! ياوردی شکسته خم به ابرو نتای بوانیل
 ...  ارزششو ندارهوانی لهی سرت يفدا. یزنیمادر حرفها م: خاتون با خنده گفت        
 کهی که روده کوچمی بردیدخترا بحثو جمعش کن:  گذاشت و گفتي خاك اندازرا گوشه انیامیبن        

 ! افتاده به جون بزرگه
 برنج را خشک سی که با دستمال دینی گذاشت و انا حزی برنج را با صلوات وسط ميخاتون قابلمه         

 !  دارهيعجب عطر:  گفتکردیم
 ! دی بغل هم بفرستریکم هندونه ز:  با طعنه گفتنیامیبن        

 از میشما مردا رو که به حال خودتون بذار... خبه خبه:  رابرداشت و گفترشیخاتون کف گ        
 !مونهی پاره استخون به جونتون مهی یگرسنگ
 .دی به زحمت افتادیلیدستتون دردنکنه خ:  گفتختیری زعفران موانی لي که اب جوش توینیانا ح        
 ...  مادریزنی میچه حرف-        
 مادر حاال اگر نیامیبن:  گفتکردی و رو مری برنج ها را زری که با کف گینیدر قابلمه را برداشت و ح        

 ! می ما هم با خانوادش اشنا بشیگفتی بود میدختر خوب
 .  بهم رد و بدل کردندی نگاهنیامیانا و بن        
 !هان؟: و گفتختی رسی ديخاتون برنج را تو        
 : با ارامش گفتنیامیبن        
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 !  ادامه بدهکردمیوگرنه خودم اصرار م...  نبود یادمش ادم درست. نه خاتون-        
 !  که نه و فالن و بهمانيکردی هم اصرار میواهللا تو مرتض:  زد و با طعنه گفتيخاتون لبخند        
 کرده بود را برداشت ، نشیی که انا با زعفران و زرشک و خالل پسته و بادام تزیسی دنیامیبن        

 !تای بياما من بهترشو سراغ داشتم برا.  ستی ني ادم بدیمرتض:  و گفتدیعطرش را بو کش
 ! ؟یک:  و گفتدیانا کنجکاو دست از کارش کش        
 ! یرعلیام:  برنج گذاشت و گفتي را روری کف گنیامیبن        
 . هی هم پسرخوبیالحمداهللا مرتض. مادر اون موقع قسمت نبود :  و گفتدی کشیخاتون اه        
 !تای و بیرعلی امکردمیمن اصال فکرشو نم.  زمیعز: انا با تعجب گفت        
 ! ه روحشم خبر ندارتایب... یرعلینه فقط ام:  کرد و گفتحی تصحنیامیبن        
 ...  دختره اگرنیحاال ا:  گفت و خاتون مصر گفتیانا آهان        
 جوون و خوش یلی خایماشاال برد. خوردی نماینه خاتون اصال به درد برد:  کالمش گفتانیانا م        

 .  استافهیق
 ! مادر؟شیدیمگه تو د-        
فکرش و .  براش گفتمدمشیمن د:  و گفتدی به دادش رسنیامیهمان لحظه بن. انا من و من کرد         

 ! خورهیبه دردش نم. ستی نای بردکهی کن خاتون اون دختر ترونیازسرت ب
 نیا!  رفته نه کار داره نه درسش تموم شده يپسره نه سرباز.  به کنارنایاصال ا:  گفتیبا مکث        

 ... ارهیوقت بس! بذار درسشو تموم کنه! بحث ازدواج و ننداز تو سرش
 !  بردمنویمن ا:  که چند زرشک و پسته به دهانش گذاشت گفتینیو ح        
 ! نمی رهاممو ببیانشااهللا زنده باشم عروس:  زد و گفتيخاتون لبخند        
 . بردوانی دوم برنج را برداشت وبه اسی و ددی بلند خنديانا با صدا        
 .  حس تهوع داشتستادی ای حرارت که ميجلو...  کرد یسرکش بار اخر به جوجه ها ي برانیامیبن        
 ... دی کشقیچند بار نفس عم        
 . ذغال نگذاشته بودي را روخیهنوز چندس        
 .  منقل گذاشتي مانده را روی باقخیچهار س. طاقت هرم و حرارت را نداشت گرید        
 .  کسل بودایبرد.  و سرسفره برددیچیپ تافتون ي نون هاي پخته را اليجوجه ها        
 نی حواست به اایبرد.  امیم...  عوض کنم راهنمویمن برم پ: به سفره انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        

 !ي بخوردی خودت بایبسوزون!  باشه خیچهار تا س
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 ... دندیبچه ها خند        
     

 قیچند نفس عم...  به صورت سرخش انداخت ی نگاهنهی اي را عوض کرد، توراهنشی پنیامیبن        
 کردی ممشی مقابل سفره تنظوانی اي که جلوینی اش را برداشت و حیمی قدنی و دوربهی و سه پادیکش

 ... دی نگاه کننیهمه به دورب: گفت
 .  کردمی را تنظنیکمرش را خم کرد و دورب        
 ....  مادریپس خودت چ: خاتون لب زد         
 ! یستی تو کادر نایبرد:  صدا زد نیامیبن        
 .ستادی که جوجه ها را سر سوز کرده بود کنار سفره ایخی با چهار سایبرد        
 . رفتندی باال میبچه ها از سر و کول مرتض        
 ...  آنا شاخ گذاشته بوديرهام برا        
 ... آنا دست خاتون را گرفته بود...   آنا گذاشته بودي شانه ي سرش را روتایب        
 ... !  سفره کنار هم نشسته بودندي خان و خاتون باالیمصطف        
 ... ایمادر خودتم ب: خاتون باز گفت        
 جا نیامی آنا و بنانیرهام خودش را م.  گذاشت وکنار آنا نشست مری حالت تاي را رونی دوربنیامیبن        

 . کرد
 ... دییبفرما...  کرد خی دییبفرما:  عکس که گرفته شد ، خاتون با خجالت گفتنیاخر        
 ... امدی قاشق و چنگال ها ميصدا        
 وانی خاتون لی خانگیی از پارچ دوغ نعناای و بردختیری مخی ها وانی لي همه توي خان برایمصطف        

 . کردیها را پر م
 ! دی نکنفیتو رو خدا انقدر ظرف کث:  با غرغر گفتتایب        
 ... ایظرفها امشب با من و برد:  و گفتدی خندیمرتض        
 ... !  بذارهینامرد از خودت ما:  با تشر گفتایبرد        
 ... دی دورهم شاد وسالمت باششهیانشااهللا هم:  خان گفتی و مصطفدی آنا کشي برانیامیبن        
.  گرفت ای با استخوان به سمت بردي بشقاب پر ازجوجه کی نیامی گفت و بنینی آمیجمع اله        

 !خوامیمن نوشابه م:  زد و رهام با غر گفتي لبخندایبرد
 .  و فرهود و فرهاد هم هوس نوشابه کردنددیانا لبش را گز        
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 ! میخری میبعد شام بستن. دیحاال دوغ بخور:  گفتمی مالتایب        
حاال که همه دور هم جمع :  گفتی خان با لحن با صالبتی و مصطفدندی کشییبچه ها هورا        

 !  بگميزی چهی خواستمیم...  میهست
 .جو ساکت شد        
 !  ها رو حراج زدميروسر:  گفتای زد و رو به بردي خان لبخندیمصطف        
 .  سرش را باال گرفتایبرد        
 .  دادلشی دستش را دراز کرد و زودتر تحونیامی خم شد سس ساالد را بردارد که بنانا        
 ! ای تو برداریدر اخت!  هی که فروخته بشه ، مغازه خالي بار روسرنیا:  خان ارام گفتیمصطف        
 ! دی مانده بود چه بگوایبرد        
 !؟یگر تو هم موافق باشالبته ا:  گفتتای زد و رو به بي خان لبخندیمصطف        
 . دی وقتشه بازنشست بشگهید.  شما هم خوبه ياتفاقا برا. چرا که نه:  تکان داد و گفتي سرتایب        
 ! بابا ؟یگی میچ:  و گفتای صورت مات بردي خان چشم چرخاند رویمصطف        
 ...  جنس ودی خري هی سرمایول... من از خدامه : زد و گفت ي لبخندایبرد        
 ! ی رو کمک منم حساب کنیتونیم: دخالت کرد و گفتنیامیبن        
بحث پول اومد !  نیامی بنيتو چه سرخ شد:  و گفتختی رنیامی بني برایوانی از پارچ اب لیمرتض        

 ... ی گرفتشیات
 . دیجمع خند        
 . دی شنی سرش مي تويسوت ممتد يصدا.  دی را گرفت و سر کشوانی با تشکر لنیامیبن        
 ؟یخوب:  گفتنیامی گوش بنریانا ز        
 !اره چرا بد باشم؟:  با ارامش گفتنیامیبن        
 .  زديانا لبخند        
 ...  نداره کرکره رو باال بکشمموی دستام قوت قدگهید:  و گفتدی کشی خان اهیمصطف        
 .  کرد و از سر سفره بلند شدی کوتاهی ، عذرخواهنیامی بنلی موبايبا صدا        
 ! من از خدامه:  از خدا خواسته گفتایبرد        
 !  مادریکشیآنا جان چرا برنج نم...  جوجه بذار ی اقا مرتضي مادر ، براتایب: خاتون با تعارف گفت        
 ...  گرفتهمیرژ:  با خنده گفتتایب        
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 من ي رو سر سفره نای و امی رژنیا...  که مادر شهی شب هزار شب نمهی:  و گفت کردیخاتون اخم        
 ... ارین

 .  بودنیامیآنا حواسش به بن        
 ... گوشم با شماست! یبله خانم توتونچ-        
 ! زنه است ؟نیباز ا:  بشقاب پرت کرد و گفتي قاشق را توتایب        
 ! مگه ؟هیک: انا نگران گفت        
 .  بودنیامیخاتون مات بن        
 ... کردی گوش نمای خان هم به بردی مصطفیحت        
 ... متوجهم! ... درسته -        
 ! ؟هی خانمه کنیا: انا باز گفت        
 !  پرورشگاه مشهدیمسئول فعل:  لب زد تایب        
 . ختی حلقش ري را تودی سفعی از مای اورد و کم دوغش را باالوانیل.آنا دهانش خشک شده بود         
 ... ! اطی حیمی قديقوز کرده بود و دوال ، چشم دوخته بود به سنگفرش ها. رفتی کج راه منیامیبن        
 .دیلرزیخاتون لبش م        
 !!!  بودنیاالن چه وقت ا:  با حرص گفتتای خان دست خاتون را گرفت و بیمصطف        
 ...  مادرتتایب:  به خاتون انداخت و گفتی نگاهیرتضم        
 پلک ی حتنکهی به خاتون انداخت که رنگش مثل گچ شده بود و بر و بر بدون ای نگران نگاهتایب        

 .کردی نگاه منیامیبزند به بن
نگران نباش ، انشاءاهللا :  گوش خاتون زمزمه کرد ری لب گفت و زری زی خان الاله اال اللهیمصطف        

 ! رهیخ
 شب هی...  می دور هم باشمی شب خواستهی:  اش فشار داد و گفتنهی سيخاتون پنجه اش را رو        

 !می سفره باشهیسر !  باشن شمیخواستم بچه هام پ
 !  نشده کهيطور.  ستیواست خوب ن... مامان تو رو خدا اروم باش: دی نالتایب        
 ! رنی بچمو ازم بگخوانیم... رنی پسرمو ازم بگخوانیم:  بغضش گفتانیخاتون م        
 ...اریپاشو برو قرصهاشو ب:  خان تذکر داد یمصطف        
 .  صورتش را پوشاندشی از جا بلند شدو خاتون بغضش پاره شد و اشک هاتایب        
 .گفتی خب و بله منیامیبن        
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 .  بوددهی دست از غذا خوردن کشایبرد        
 مهم نبود اگر پشت کفشش تا ی پله بود را پا کرد ؛ حتي را که روشیانا از جا بلند شد ، کالج ها        

 . دیکشی ماطی سنگفرش حي رفت و کف کفشش را روی و لک لک کنان راه مشدیم
 .ستادی اکردی که ساکت و پر اخم فقط گوش منیامیمقابل بن        
 . بودنیامیهمه نگاهشان به بن        
 ... یباشه خانم توتونچ:  نفس تنگش را فوت کرد و گفتنیامیبن        
 !حواست به خاتون هست ؟:  را گرفت و گفتنیامیانا دست داغ بن        
 یسع. خانم حتما :  گفتی گوشي توي داد و با تک سرفه ارونی بنی چند تا نفس سنگنیامیبن        

 ...  فرصتنی در اولکنمیم
 ...بله:  کرد و گفتیمکث        
 . ستیخاتون حالش خوب ن... قطع کن !  نیامیتو رو خدا بن: انا به خودش امد و گفت        
 .ریشبتون بخ. ممنون از تماستون:  سخت لب زد نیامیبن        
 دایخانواده ام پ:  بود لب زدیهنوز انگشتش صفحه را لمس نکرده بود که سخت به هرجان کندن        

 !!! شدن
 !؟یچ: دی شک کرد و پرسشی و شوکه به گوشهارانیح... انا هاج و واج ماند         
 ... دیکشی از دهان نفس منیامیبن        
 .  زدیانا قلبش هم نم        
 . کردی را تماشا منیامینفقط ب        
 اش ینی به بینی ، چییلوی صدکي وزنه کیمثل ...  شده بود نی سنگنیامی دست بني تویگوش        

 ...  فرستادبشی جي را تولشی که بود موبایانداخت و با هرسخت
 ی اصلش را مي از رگ هایکیانگار !  وستهیپ... دیکشی مریاز پشت گردنش تا پشت پلکش ت        

 ... دندیکش
 . دستش را پشت گردنش فرستاد        
 !؟ی خوبنیامیبن: انا نگران گفت        
چشمش را چرخاند ...  امد ی نمشی اما صداخوردی تکان مشیلبها...  به انا انداختی نگاهنیامیبن        

 هم با یتض حلقش انداخت ، مري را توی و قرصکردی اش را باز مي روسري گره تایسمت خاتون که ب
 ...  بودستادهی اب کنار خاتون اوانی لکی
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فرهود و فرهاد پچ ...  بجود کردی می را به زور سعی بزرگيرهام چهار زانو نشسته بود و تکه جوجه         
 .کردندیپچ م

 ... زدیانا حرف م        
 خورد به سه شیپشت پا...  دیای فائق بنی زمياما نشد ، به جاذبه ....  قدم جلو برود کی کرد یسع        

 ... نی دوربي هیپا
  اشی خاطره ساز زندگنیاول...  بود نشی دوربنیاول... !  حوض پرت شد ي خورد وتوی تکاننیدورب        

! 
 ...  بلند شدشی خان از جایمصطف        
 ... ! گذاشتنیی اب را پاوانی لیمرتض...  پا برهنه جلو امد ایبرد        
 ... دیچرخیهمه جا م...  دی چرخی داشت مایدن        
زورش ...  ردی را بگشی جلوخواستیم...  مانعش شود خواستیم...  چنگ انداختشی به بازویکس        

 ...دینرس
 ... دی که زورش نرسدیفهم        
 ... دی به سمتش دوایبرد...  زد غی جیکس        
 !  سقوط بودشی گرفت و انتهای تلخيدهانش مزه         
 ...!  بوداهیهمه جا س!  بود اهی از اب ، فرود امد و بعد سیصورتش در حجم        

 
 ...  صورتش بود ، با دست ان را کنار زدي روی مزاحمي اش را باز کرد ، پارچه دهی چسبيپلکها        
 با هول ایبرد.  شدزی خمی انداخت و ني سرش بود را کناري که روي بود حوله اسی خشیموها        
 ... انا: گفت 

 ! چت شد ؟هوی! ؟ی خوبنیامیبن:  و گفتدیانا به سمتش دو        
 ...  مبليرو...  سالن بود يتو        
 . بزاقش بد طعم بود        
 !؟یخوب:  جلو امد وگفتی بود ، مرتضونیزی مقابل تلوی راحتيرو        
 ! کجان ؟هیبق:  به دور و اطراف انداخت و باالخره لب زد ینگاه...  بود خانه خلوت        
 ...  بگونویاول تو ا!  ؟نیامی بنیخوب: انا کنارش نشست و گفت        
 !  تو حوضیبا صورت رفت:  ، انا ارام گفتدی اش کشیشانی به پی دستنیامیبن        
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 ! کجان؟هی بقدمیپرس-        
 ! مامان حالش بد شد!  مارستانیب:  کرد و گفتی من ومنایبرد        
 هیدوال ماند و آنا با گر....  دی کشری بلند شد ، باز رگ پشت گردنش تشی از جای ناگهاننیامیبن        

 ! ي سنکوپ کردگهی خان میمرتض!  ومدهیهنوز حالت جا ن.  نی دقه بشهیتو روخدا : گفت
 . رمی فشارتو بگنیبش: فت وگستادی مقابلش ایمرتض        
 .... مارستانیکدوم ب:  گفتای را کنار زد و رو به بردی مرتضنیامیبن        
 ... ایبرد: انا با سرزنش گفت        
 ! دیزنیچرا حرف نم:  دی نالنیامی انداخت و بننیی سرش را پاایبرد        
 .  بروی بعد هرجا خواسترمیگی من فشارتو مینیشی اروم منیامیبن:  کالفه گفتیمرتض        
 . کاناپه انداختي خودش را رونیامیبن        
  شده ؟یانا بگو چ:  به صورت انا انداخت و گفتی نگاهنیامی به سمتش گرفت و بنی ابوانیانا ل        
 . مارستانی بردنش بتایخاتون حالش بد شد ، اقا جون و ب.  یچیه-        
 !ه ها ؟بچ-        
 . سرشون با لپ تاپ گرمه. باالن . نگران نباش:  خودش را دخالت داد وگفتایبرد        
 !خوبه ؟:  دی گوشش دراورد و انا پرسي را از توی گوشیمرتض        
 !؟ي تهوع ندارجهی ؟ سرگی خوبنیامیبن.  ستیبد ن-        
 ! ؟يایانا م. خوبم من ...  مارستانی بمیبر:  بلند شد وگفتشی از جانیامیبن        
 . امیمنم م:  کتش را برداشت و گفتیمرتض        
 را دی خان کلیمصطف.  سفارش بچه ها را کند که قبل از خروجشان در باز شد ایانا خواست به برد        

 ... اقا جون:  جلو رفت وگفتي بلندي با گام هانیامی ، بندی کشرونی قفل بياز تو
 پسر جون يتو که هممون رو سکته داد!  بابا ؟یخوب:  گفتی زد و با نگراني خان لبخندیمصطف        

  ؟هویچت شد ... 
 ... خاتون:  لب زد نیامیبن        
 داشتی گذاشت و همانطور که ارام و خونسرد قدم برمنیامی بني شانه ي خان دستش را رویمصطف        

!  هم باال سرشه تایب.  گذشت ری شده بود الحمداهللا بخنییشار باال و پا فکمی. خوبه حالش بابا جان: گفت
 .  خونهارتشیسرمش تموم بشه م

 ...  تودیبر.  تو بابا جون دیبر.... دیکجا شال وکاله کرد:  و گفتدی کشیانا نفس راحت        
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 بابا هیچ:  گفتی انداخت و با لبخند ارامش بخشای درهم بردي به چهره ی خان نگاهیمصطف        
 ...  تودیایب...  نشده که ي؟طور

 .  حوض انداختي تونی و دوربهی به سه پای نشست و نگاهوانی اي لبه نیامیبن        
 .  هم وارد خانه شدیمرتض        
 ... ! بخوريزی چهی تو ایب: اناکنارش قرار گرفت و گفت        
 !خاتون چش شد آنا ؟-        
 ي پسر بچه کی مثل سی خمهی ني انداخت ، با ان موهانیامی به صورت درهم و برهم بنینگاهانا         

 . امدیتخس شرمنده به نظر م
 ی چدمیتو هم که اصال نفهم.  حالش بد شد هوی:  گذاشت و گفتنیامی دست بنيدستش را رو        

 .دیزورم نرس... نتونستم نگهت دارم ...  يشد
 . نزدی حرفنیامیبن        
 ...  شدهدای که پي خانواده انی انیامیبن: انا مردد گفت        
 !انا جان بابا ؟:  خان از پشت سرشان گفتیمصطف        
 ... رهام کارت داره بابا جان:  زد و گفتي خان اشاره ای بلند شد و مصطفشیانا از جا        
 .  باال رفتوانی ايز پله ها کاره رها کرد و پا تند کرد و امهیحرفش را ن        
 ! بابا جان؟یخوب: دی نشست و باز پرسنیامی خان کنار بنیمصطف        
انا بهم :  گذاشت و گفتنیامی بني زانوي خان دستش را روی تکان داد و مصطفي سرنیامیبن        
 ! یختی که اونجور بهم ريدی تلفن شني پایگفت چ
 . ساکت بودنیامیبن        

 ... ی و پشت سرتو نگاه نکنياگر قراره بر:  خان ارام گفتیمصطف        
 ... دی راجع به من فکر کردیچ!  ومدمی بار نينطوریا:  گفتدهی رنجنیامیبن        
 ! حرفمو تموم کنم ؟يذاریم:  زد و گفتي خان لبخندیمصفط        

      
من :  رفت سر اصل مطلب و ادامه دادهی حاشی پرده و بی خان بی کرد و مصطفی عذرخواهنیامیبن        

اگر بگم ...  می بچه هامون قسمت کردنی بمی و نداشتمی داشتی هرچشهیهم... میو مادرت کم برات نذاشت
 ی کردم که بدونمتیتقد ی و دو دستمی زندگيمن همه !  تو گذاشتم دروغ نگفتم ي زدم براای وبردتایاز ب

 !  ماستی زندگيجات کجا
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 ...  بودورشی خان با بغض گرفتار ته حلقش در ی ومصطفدی کشی اهنیامیبن        
من ...  فتهی خانواده بنی من بعد تو ایهر اتفاق:  گرفت و گفتي خشک و گرم بهاري از هواینفس        

 ! نیامی بننمی بیاز چشم تو م
:  خان با سر انگشت سبابه وشستش دو چشمش را فشار داد و گفتی مات شد و مصطفنیامیبن        

 !نمی بیخاتون دل شکسته بشه از چشم تو م
 .  انداختنیی سرش را پانیامیبن        
 ! نمی بی بچه هام پاره بشه از چشم تو منی بيرابطه -        
 ... زدی الم تا کام حرف نمنیامیبن        
 ! ؟نیامی بنيدیفهم!  دوبرابره تتیمسئول... من بعد -        
...  دل خاتونو بشکنمستیقرار ن....  به شما پشت کنم ستیمن قرار ن:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 ! راجع به من ؟دی فکر کردیاقا جون چ!  فراموش کنم موی خواهر و برادري رابطه ستیقرار ن

...  نباشریگی منم سخته بگم پيسخته واسه :  و گفتدی به محاسنش کشی خان دستیمصطف        
دور هم جمع کن !  یپسر خودم...  یفرزند ارشدم...  ییاما بابا جون تو پسر ما... دنبال اصلت نباش

 میدی کشس و سه سال باهات نفیس...  ي ما نبودشیحاال دو سال پ!  ینور چشم هممون!  ییخانواده تو
 ! رسمشه ؟نیا!  انصاف یب

 ... دی لبش را گزنیامیبن        
 ... اما... اما ...  درست یستیاز خون من ن: دی خان نالیمصطف        
 . وبغض امانش را گرفت        
 فکرا نیا.... اقا جون :  که مچاله شده بود زانو زد وگفترمردی بلند شد ، مقابل پشی از جانیامیبن        

اقا جون اگر شما !  ی حرفا رو به من بزننی ادی حداقل شما نباگهیا دشم!  پشت کنم ؟دیمن چرا با...  هیچ
 و زنمی رو مهای نشوني همه دی ققسم به جان رهامم... به جان پسرم قسم ... نرو... نکن ...  نه یبگ

 .... امشبنیهم!  کنمیتمومش م
نگرد ... نرو ...  نه یشما بگ! به جان رهامم قسم :  خان را محکم گرفت و گفتیدو دست مصطف        

 ! خورمیاز جام جم نم!  رمینم... 
 ... دلم به تو قرصه!  نیامی شدم بنریمن پ-        
 ! ارامش شما و خاتون برام مهمتره!  رمیگی شو نمی پگهید:  و گفتدی پشت دستش را بوسنیامیبن        
 ! ؟یارامش خودت چ:  خان لب زد یمصطف        
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 ... دینگران من نباش!  شهی درست ممیزندگ... من خوبم . راحت باشه  التونیخ-        
 نویچرا ا...  یتو پسر من!  نگرانت نباشم ؟شهیمگه م:  بلند شد وگفتشی خان از جایمصطف        

 !؟یفهمینم
 .  گرفت و بلند شدوانی اي دستش را لبه نیامیبن        
با !  پسر جون؟یکنی تر مری من وپيچرا دار...  یکنیچرا خودتو دور م:  خان با حرص گفتیمصطف        

 یافتخارمو دو دست... شاخ شمشادمو...ازم نخواه بدرقه ات کنم !  خونه نی دستام تو رو اوردم تو انیهم
 !  کنم و دم نزنمگهی دي خانواده هی میتقد

 ... دادی م هم فشاري را روشی فقط لبهانیامیبن        
!  مانعت بشمتونمینم:  گفتي و مردانه افی هق خفي خان اشکش را پاك کرد و با صدایمصطف        

 ... ي اگر قراره بریول
 !؟ي قراره بریک:  اش را مالش داد و گفتیشانیلب حوض نشست و پ        
 ! جمعهدمیپنجشنبه شا... ! اخر هفته :  گفتي دورگه ايبا صدا        

 !شون؟ینی ببيریم-        
 ! ي مالقات حضورهی...  گفت برم مشهدیخانم توتونچ.  دونمینم-        
 !نشونه هاشون تطابق داره ؟-        
 ! کنمیفکر م:  قطره اشک مزاحم را با پشت شستش کنار زد و گفتکی نیامیبن        
 ... پس مبارکه-        
 جشن دیبا:  زد و گفتنیامی بني شانه ي ارام روي بلند شد و دو ضربه شی از جایو به سخت        

 ! نه؟میریبگ
 !  کمان در امده بودي از چله يری کالمش مثل تيدرد تو        
 ... نهی سي تورفتی فرو مشتریمثل ن        
 متورمش یشانی کف دستش را به پنیامیبن...  خم شده ، سالنه سالنه از پله ها باال رفت يبا کمر        

 ! فشار داد
 ...  صورتش امدي رویدست کوچک        
 ... کردیسرش را بلند کرد رهام با غصه نگاهش م        
 ! ؟ي بق کردينطوریچرا ا!  رهام ؟هیچ:  زد و خودش را جمع و جور کرد وگفتيلبخند        
 ! دردت گرفت؟ي افتادیوقت: رهام ارام گفت        
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 ... نه:  محکم بغلش زد و گفتنیامیبن        
 ! ؟يچرا افتاد-        
 !  افتادمهوی...  کرد ریپام گ:  و گفتدی صورتش را بوسنیامیبن        
 ! یفتی بگهیدوست ندارم د:  بغلش جا داد و گفت يرهام خودش را تو        
 ! فتمی نمگهید. چشم :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ... بابا-        
 با اسم کوچک شهی باشد که همی پدر جوانخواستیم!  بود دهیمزه اش را نچش.  ماتش بردنیامیبن        

 ...  و حاالشودیخطاب م
 ! ي ارامبخش قوکی! انگار مسکن بود  "بابا"لفظ        
 !جانم؟:  به صورت رهام انداخت و گفتینگاه        
 ! ؟ی ناراحتنیواسه هم...  صدا کنم نیامی تو رو بندی نباگهیتون جون گفته دخا-        
 !  منو صدا کني دوست داریتو هرچ:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 .  حلقه کردنیامی و دست ازادش را دورگردن بندیرهام گونه اش را بوس        
 !  که جان داشت سفت بغلش زدیی و تا جادی رهام را بوسي شانه ي رونیامیبن        
 !  بودنیهم!  که داشت يزیتنها چ! مال خودش بود ...  تکه از خودش بود کی        

 
 ! ؟می مسواك بزنمیبر:  گوش رهام گفتری اش انداخت ، زی به ساعت مچینگاه        
 ... نه: رهام خواب الود گفت        
شد ، همانطور که رهام بغلش بود به سمت اتاقش رفت و رو به آنا  بلندش کرد و وارد سالن نیامیبن        

 ! وقت شب؟نی اي بريخوای ميتو چطور: گفت
 . رمی مشمی منی نداره سوار ماشيچطور:  گفت شی بستن دگمه هانی و حدی را پوششیانا مانتو        
 ! وقت شب ؟نیا:  کرد و گفتیظی خان اخم غلیمصطف        
 . رسونمتیم-        
 ! ؟ي برگردي خودت چطوریمنو برسون:  را گرد کرد وگفتشیآنا چشمها        
 دی بذارنمیماش! من برسونمتون؟نیخوایم:  بغلش بودجلو امد وگفتي که فرهود توینی حیمرتض        
 . نجایبمونه ا
 .  دارم فرداازی ننوینه من ماش:  گفتیانا با تشکر کوتاه        
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 .  دگمه را بستنی مردد نگاهش کرد و انا اخرنیامیبن        
 هم تای خاتون و بگهیدوساعت د!  بمون نجایامشب ا:  گفتی خان جلو امد و با مهربانیمصطف        

 . انیم
 که مسواك رهام را ینی رفت و حی بهداشتسی به سمت سرونیامی کرد و بنیانا من و من        

 .رهام بخواباره تو اتاق با :  گفتداشتیبرم
 .  بودامدهیبدش ن        
 اخه اخه گفتن ی خان انداخت و با کمی مصطفي به چهره ینگاه!  ی هم بود حتشیاز خدا        

مسواك :  برداشت و گفتسی سروي نهی اي جلووانی لي را از توي قورباغه ای توتفرنگردندانی خمنیامیبن
 ! اضافه هم دارم

صبحانه رو دور هم ! شام که نشد :  زد و گفت ي لبخندرفتی که به سمت اتاق خواب میدرحال        
 ! میخوریم

 ! می برایفرهاد بابا ب: و ارام صدا زد ..  میستی که ما صبحانه نفیح:  با خنده گفتیمرتض        
ها کالس بچه .  برم سرکاردیفردا با. نه اقا جون :  گفتی خان تعارف کرد و مرتضیمصطف        
 .  ثبت نام کردنیتابستون
 .دی رو شب نگه دارتایب:  خان گفتی بغلش جا به جا کرد و رو به مصطفيفرهود را تو        
 .حتما نگران نباش-        
آنا دو دل وسط .  گفت و از خانه خارج شد ی دست فرهاد خواب الود را گرفت و خداحافظیمرتض        
 .  بودستادهیسالن ا

 !  بستهشی بود و چشمهایدور دهان رهام کف.  اورد رونی رهام را کشان کشان از اتاق بنیامیبن        
 . کردتشی هداسی را گرفته بود به سمت سروشیهمانطور که شانه ها        
 ! بابا جون؟می شدبهی انقدر غرگهیحاال د:  و گفتستادی آنا اي خان رو به رویدر را بست ، مصطف        
 ... هیچه حرف. نه اقاجون :  زد و گفتيانا لبخند        
 . دی تو اتاق من بخوابدیخواست:  امد و گفتنیی از پله ها پاای را باز کرد ، بردشی مانتويو دگمه ها        
 . ادی بنیامیبذار بن. باشه -        
 ! دی نخوردیچی هنیامیشما و بن:  و گفتستادی مقابل انا اایبرد        
 . ستمیمن گرسنه ن:  زد وگفتيانا لبخند        
 . را باز کرد ، رهام را بغل کرد وبه سمت اتاق بردسی در سرونیامیبن        
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 رونیمن ب.  رهام بخواب شیپ:  تخت خواباند و گفتي رهام را رونیامیانا دنبالش رفت، بن        
 ! خوابمیم

 !حالت خوبه ؟-        
 . نگران نباش. خوبم آنا -        
 نیی که پاینی و حدی کشرونی بی از کمد تشک و بالشنیامی تخت انداخت، بننیی را پاشیانا مانتو        

 !  تو رو تخت بخوابنیی رهام و بذارم پایاگر ناراحت:  انداخت گفتی آنا جا ميتخت برا
 !  هم خوبهیلینه خ:  تشک نشست و گفتيانا چهار زانو رو        
 ! کنارش؟يذاریبالش نم:  گچش انداخت وگفتي به رهام و دست توینگاه        
 .... یراست! فتهیاز تخت نم. تابه حال نذاشته بودم:  دو بالش کنار رهام گذاشت و گفتنیامیبن        
 !؟یبابات چ:  پر استفهام نگاهش کرد وگفتنیامیانا نگاهش کرد وبن        
 !  خونه هم نباشهدیشا!  زنگ نزده بپرسه کجام یاز سر شب حت:  باال انداخت و گفتيانا شانه ا        
 . تکان دادي سرنیامیبن        
لباس :  گفتکردی آنا مرتب مي که بالش و پتو را براینی و حدی کشيزی تمي تشک مالفه يرو        

 ! ارمی بتای از اتاق بيخوایراحت م
 . راحتم.  نینه خوبه ا:  وگفتدی کشزشی به شومیانا دست        
 .ریشب بخ:  رهام انداخت و گفتي ، پتو را رودی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 . نیامیبن:  زد شی نرفته بود که انا صدارونیهنوز از اتاق ب        
 !  به خاتون بزنی زنگهی:  ، انا نگران گفتستادیا        

 ! زنگ بزنمرفتمیداشتم م:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 !  چراغ را خاموش کرد و درب اتاق را بستنیامی گفت و بنیانا شب خوش        

 
 !  چراغ را خاموش کرد و درب اتاق را بستنیامی گفت و بنیانا شب خوش        
 هی سادنی ، با ددی بود را سر کشختهی خودش ري که برای ابوانی انداخت و لبشی جي را تویگوش        

 .  پله ها جلو رفتي رويا
 ! ؟یخواستی ميزیچ:  به سر و صورتش انداخت و گفتی بود نگاهایبرد        
 ؟يبا خاتون حرف زد-        
 ! مونهیتا صبح تحت نظر م. خوب بود . اره -        
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 . کردی نگاهش مایبرد        
 !؟یخواستی ميزیچ:   منتظر گفتنیامیبن        
 !حالت خوبه ؟:  جا به جا شد وگفتشی سرجایکم        
 .  جلوتر امدای گفت و بردی اوهمنیامیبن        
 ! ي بدشی ازمادیتو با.  ساده است ی پزشک عمومهی یمرتض!  يزدی می سرمهیکاش تو هم -        
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 ! یستیبنظر من که خوب ن:  لب زد ایبرد        
برو ! خوبم :  نگرانش زد وگفتي به چهره ي اما عوضش لبخندستی نظرت مهم ندیخواست بگو        
 ... بخواب
 مشهد تنها ي اگر بريخوایم:  مانع شد و گفتایخواست چراغ اشپزخانه را خاموش کند که برد        

 ! ؟امیت ب باهايخوایم!  یعنی...  یعنی...  ینباش
 من ارزشش ي برای دانشگاه ثبت نام کنيتو بر:  داد و گفتهی کمرش را به کانتر تکنیامیبن        

 ! شترهیب
 ي بخوريزی چيخواینم!  ي لقمه هم نخوردهی خودت ي که درست کردیاز کباب:  ارام گفت ایبرد        

 !؟
 .  نخورميزیبهتره چ:  نگاه کرد و گفتای به بردمی مستقنیامیبن        
 . برو بخواب نگران من نباش:  گذاشت و گفتای بردي شانه يدستش را رو        
 ! يسر شب هم خوب بود-        
 ...  نزدی حرفنیامیبن        
 باال تو اتاق من بخواب چرا وسط ایب:  انداخت و گفتنیامی به سالن و رخت خواب بنی نگاهایبرد        

 . هال
 ! ریشب بخ:. را گرفت، به سمت پله ها هوش داد و گفتای کمر بردنیامیبن        
 سالن را خاموش کرد و تشکش را مقابل در اتاق خوابش ي که از پله ها باال رفت ، چراغ هاایبرد        

 . دیکش در دراز ي و همان جلودیکه در قرق آنا و رهام بود کش
 ...  اش گذاشتیشانی پيساعدش را رو        
 نگاه کرد تا تی هویانقدر به اشکال ب!  سقف نقش بسته بودند چشم دوخت ي که رویی هاهیبه سا        

 .  شدنی سنگشیکم کم پلکها
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 از کنار رخت خوابش رد شد ، سخت ی باز شد ، کسيژی قي بود که درب اتاق با صدااری هوشمهین        
 .  اش را باز کرددهی بهم چسبيپلکها

 زمی عزيریکجا م... انا جان :  و ارام صدا زد دی پرشی ، از جاشدی مبل ها رد ميانا ارام از ال به ال        
... 

 انا با  کند ،تشی به داخل اتاق هداکردی می که سعینی انا گذاشت و حي شانه يو دستش را رو        
 ! نترس!  نیامی بندارمیب: بغض گفت 

 !؟يداریب:  دی آنا برداشت و پرسي شانه ي دستش را از رونیامیبن        
 ! ؟يدیتو چرا جلو در خواب!  اب بخورم وانی لهیخوابم نبرد اومدم :  زد و گفتيانا لبخند        
 ! یچیه:  مبل نشست و گفتي ولبه دی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 !بخاطر من ؟: دیانا شرمنده پرس        
 کردم دارتیب:  جوابش منصرف شد و گفتدنی ، انا از شندی متورمش کشیشانی به پی دستنیامیبن        

 !؟
 . نه-        
 !تو هم خوابت نبرد ؟:  مبل نشست و گفتي دسته يانا رو        
 ! ي خواب شدیجات عوض شده ب... !  بودم داریخواب و ب:  داد و گفتهی مبل تکیبه پشت        
 ! ؟کردمیداشتم به تو فکر م. نه :  را پشت گوشش فرستاد و گفتشیانا موها        
 !روزو ازت گرفتن؟!  وقت شب ؟نیا:  و گفتدی خندنیامیبن        
 ! مشهد ؟ي قراره بریک-        
 ! می رو مالقات کنگهیاره همدعصرش قر... احتماال جمعه :  لب زد نیامیبن        
 !جمعه ؟! آنا ماتش برد         
 ! ؟یچه ساعت: با شک گفت        
 ... رمی بگطی صبح بتونم بلي پرواز مشهد برانیاول... جمعه صبح : مصمم گفتنیامیبن        
 ! پرواز خودش هم جمعه به مقصد رم بود!  دی حرفش را نشنیباق        
 ...  سرکاري بردیفردا با.برو بخواب:  آنا گذاشت و گفتي زانوي دستش را رونیامیبن        
 ! ؟نیامیبن: بود که انا صدا زد دهیهنوز به رخت خوابش نرس        
 !بله؟:  تشکش نشست و گفتي چهار زانو رونیامیبن        
 ! ؟ي بريخوایجمعه م: انا نفسش را فوت کرد و گفت        
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 ! به احتمال نود در صد: و گفتدی دراز کشنیامیبن        
! نن؟ی تهران تو رو ببانی واجبه چرا اونا نمیلیخب اگر خ:  مبل بلند شد و گفتي دسته يانا از رو        

 ! مشهد ؟ي بردیچرا تو با
 ! انيچون اونا اصالتا مشهد:  اش گفت ازهی خمانی منیامیبن        
 ! نیامی کمه بنیلیاحتمالش خ:  زانو زد وگفتنیامیانا کنار تشک بن        
 ... دیجمعه شا... جمعه نرو :  جواب نداد آنا ارام گفتنیامیبن        
دو قطره اشک مصر ...  دی جمالتش در دهانش ماسی باقنیامی بني منظم نفس هاتمی ريبا صدا        

 یشانیپ...  شد ، در را بست و پشت در زانو زد  وارد اتاقفتندی به زار زدن بنکهیقبل از ا. فرود امدن بودند 
 ..  گذاشتشی زانوهاي کاسه ياش را رو

 فاصله نیامی با اغوش بنیمی قدي زده دی بی در چوبنی همياندازه !  داد هیکمرش را به در تک        
 !  را نداشتنیامیو بن... داشت 
 ... دادید ؛ گوش م بونیامی بني چرق چرق که مخلوط با نفس هايبه صدا        
 !  همه دور نبودنی ها اگر پشتکار داشتند ، االن ادیب        

 
: دی شد پرسری که دستش بود سی دسته گل خوش آب و رنگ بزرگي تماشانکهیفرشته بعد از ا        

 ! کمکتون کنم ؟تونمیم
خانم :  و گفتدی اسپورتش کشي و کت خاکسترقهی به ی که گرفتار سبد گل نبود دستیبا دست        

 ! دارن؟فی تشريراز
 ! باهاشون کار داره؟یبله بگم ک-        
 .  نداشتمیمن قرار قبل:  کرد وگفتیمن و من        
 که کجا ممکن است او را کردی نمياریاما خاطرش ! چهره اش اشنا بود ...  تکان داد يفرشته سر        

 .  باشددهید
 !  هنوز شرکت خلوتهستی نيطور: و گفت زد يلبخند        
 . گمی مکیتبر!  کهیجمع و جور و ش-        
 و ستادی فرشته ازی امد و کنار مرونی از اتاق بنیامیفرشته خواست به اتاق رها اشاره کند که بن        

 ! شهی تو چاپ چطور منمی ببری بگنتی پرلوی فانیا: گفت
 . سالم کرديمردانه دستش را جلو برد و با لبخند        
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 مرد جوان خوش پوش انداخت ي بهی غري به چهره ی را باال داد و نگاهشی ابروي تاکی نیامیبن        
 !  مردي سمت دست دراز شده دیبعد مردمک سبزش چرخ

 ! اوردمی به جا نخوامیعذرم: فت به رسم ادب با او دست داد و گکردی نگاهش مبهیهمانطور که غر        
 هستم يمن مسعود راز:  گفتکردی منیی بابا و پایفی را با تکان خفنیامی که دست بنینیبا هول ح        

 ! ي رها رازيپسر عمو! 
 !بله خوشبختم:  خشک گفتنیامیبن        
 ! يروزیپخانم :  را به سمت فرشته که مات مسعود شده بود چرخاند و گفتشیو رو        
 سالن يانتها:  را بدهد رو به مسعود گفتنیامی جواب بننکهیفرشته حواسش جمع شد وقبل از ا        

 !  هستياتاق خانم راز
 . به سمت اتاق رها رفتی ارامي بود ، با قدم هانیامی بني چشمش روهی ثاننیمسعود تا اخر        
 ... دییبفرما:  رها امد ي به در زد ، صدايتقه ا        
 . اتاق فوت کردي در را که باز کرد بازدمش را تود،ی کشنیی از هوا پای را با دمرهیدستگ        
 نیبب! به به :  صورتش بود را کنار زد و با تعجب گفتي که روی رنگی مشکیی کائوچونکیرها ع        

 . نجاستی ایک
 . در را پشت سرش بست        
 ....يخوش اومد! پس باالخره طلسم شکست :  بلند شد و با طعنه گفتشیرها از جا        
 !پسر عمو:  دار گفتدی کرد و تشدیمکث        
:  گذاشت و گفتي اداری چرمي مبل هاي جلوي اشهی شزی ميمسعود جلوتر امد ، سبد گل را رو        

 ! گمی مکیتبر!  هیزی تميجا
 ي کمرنگ روشیته ر.  کم پشت شده بود شیموها...  بود ستادهی مقابلش انهیرها دست به س        

 ! ی قشنگيچه گلها: دست از تماشا کردنش برداشت و گفت.  زدی میصورتش به جوگندم
 ي قهی چند دقدیشا.  قرار گرفت ی صندلي رها مقابلش روي نشست ، مسعود با اشاره ی صندليرو        

 .تاه به سکوت گذشتکو
 اورده بود ، ی سوغاتشی که برای رنگش با کراواتقای شد که دقرهی چرم مسعود خيرها به کفشها        
 . داشتیهمخوان
 یخوشحالم م:  گفتی ارامي اتاق با صداي فضادنی اش از دي کنجکاويمسعود بعد از ارضا        

 ! نمتیب
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االن !  ي و تو نبودرانی که مداوم اومدم ایگفتی از سال قبل مدی با کهنویا:  زد و گفتيرها پوزخند        
 ...  شدهاتی بکمی

 یچ:  به مسعود اجازه دهد تا جواب طعنه اش را بدهد گفتنکهی بلند شد و بدون اشیاز جا        
 !؟يخوریم

!  ي چاوانی لهی با ظی تلخ و غلي قهوه هیاقا جواد لطفا :  گفتی گوشيتلفن را برداشت و تو        
 . ممنون
 .تلفن را گذاشت        
 نی تو اي داری خوبيچه حافظه !  اعتراف کنم کم اوردم دینه واقعا با: مسعود نگاهش کرد و گفت        

 ! سن و سال
 داد و هی تکزشی مي را به لبه شی شد و ران پانهیدست به س. رها با حرص دندان قروچه کرد         

 ! کنمیگوش م!   ورانیاز ا: گفت
 !؟یبه چ-        
 ! هیامروز روز شلوغ... تاسرم خلوته بگو-        
 دانشجو باشن دیاز دو تا بچه هام که االن با! از کجا بگم ؟:  پا انداخت و گفتي را روشیمسعود پا        

 !  زن جا افتاده شدههی گهی از همسرم که دای! 
 .  را بست و باز کردشیرها چشمها        
 !  سر و ته حرف بزنمی بي مشت بهانه هی از دی بادمیشا: مسعود گردنش را خم کرد وگفت        
 ! گفتن؟ي براي داريزی بازم چای!  ؟ي شدیخال:  اش نشست و گفتی صندلي طاقت رویرها ب        
 ! ین خودت بدوشویفکر کنم بق: مسعود کالفه از لحن خشک رها گفت        

 
 

 !  سر و ته حرف بزنمی بي مشت بهانه هی از دی بادمیشا: مسعود گردنش را خم کرد وگفت        
 ! گفتن؟ي براي داريزی بازم چای!  ؟ي شدیخال:  اش نشست و گفتی صندلي طاقت رویرها ب        
 ! ی خودت بدونشویفکر کنم بق: مسعود کالفه از لحن خشک رها گفت        
 تی تو زندگگهی من دیعنی:  را جا به جا کرد و مسعود رك گفت زشی مي رويرها اشفته کاغذها        

 ! ندارم رها؟ییجا
 ! نه ؟یمیباز همون بحث قد: رها با ارامش گفت        
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 . و قهوه داخل امدي چاینیدر باز شد ، اقا جواد با س        
 . سالم اقا:  زد و گفتي مسعود لبخنددنیبا د        
 .  اقا جوادیخوب:  شد و گفتزی خمیمسعود به احترامش ن        
 . بودمدهی وقت بود شما رو ندیلیخ.  اقا دیسالمت باش: با او دست داد و گفت         
 .  فرستادرونی چشم و ابر جواد را بي زد و رها با اشاره يمسعود لبخند        
 . باز گرم کردزشی مي روي پخش و پاليه هاسرش را به برگ        
 . را برداشتيکاغذ        
 ! ؟ي دادادشیتو : مسعود فنجان قهوه اش را باال اورد و گفت        
 !و؟یچ-        
 ... !  وظی غلي قهوه نیا-        
 ي حرفهاهقیمسعود بذار دو دق:  گذاشت و رها خسته گفتینی سيو بدون انکه مزه اش کند تو        

 !می هم بسازي رو برای و اوقات خوشمی لذت ببرمیشاوندی خونکهیاز ا...  می بزنيعاد
 ! که اوقات خوشتو بسازم ؟شاوندی خوهی تو شدم يمن برا!  ؟نیهم: مسعود با تاسف گفت        
 ! ي سال خودتو گم و گور کردکی نیتو ا!  ؟يخوای میتو از من چ!  مگه ؟نهی از اریغ-        
 ... !  سال رهاستیب... !  رها یستی ساله نستی سال نبودم تو بکیمن اگر -        
 انقدر حرف گذشته رو مثل ی ولمی حرف بزنواریبذار از در و د! بس کن....  کنمیمسعود خواهش م-        

 .کنمیخواهش م!  سر من يپتک نکوب تو
 ... !يعوض شدرها چقدر :  و گفتدیمسعود خودش را جلو کش        
 ... همون رهام مسعود! من ؟-        
....  میهمون دختر پر شور نشاط قد....  سابقيهمون رها!  ؟يجد:  گفتی ساختگیمسعود با تعجب        

 ... دروغه!  ؟یگی به من ميدار! ؟یتو همون!  دمشیپرستی که میهمون ادم
 .رها سکوت کرد        
 شناختمی که من می از اون ادمي وجود تو اثريتو: مسعود انگار که با خودش حرف بزند گفت        

کو اون ! کو اون ادم؟!  ؟یاالن چ... ی ات برنامه داشتندهی ايتو برا...  ی دوست داشتتویتو زندگ!  ستین
 !کجاست ؟! دختر ؟



 321 

 شده یمی قدگهی حرفها دنیا...  خدا يضامسعود محض ر:  و گفتدی اش کشیشانی به پیرها دست        
من !  ی چاکنهی جوون داغ سهی سالم نه تو ستی دختر بهینه من ... از وقتش گذشته ..  شده اتیب... 

 !  نمک نپاشروش گهی دیزنیاگر م!  ساله گرفتارم تو رو خدا انقدر زخم نزن یمسعود س... گرفتارم 
... ی ازدواج منطقهی...  نرمالی زندگهی! ت؟ی من نبود تو زندگي برایی که جاي انقدر گرفتاریعنی -        
 ! جفتمون بوديای که رويزیچ! با بچه 
 من دو تا يگرفتار:  اورد و گفتنیی را پاشی دستش را مچاله کرد ؛ صدايرها با حرص کاغذ تو        

 همه نی وسط ايزم توقع داراون وقت تو ا!  نتونستم بهش بگم یاتاق با من فاصله داره و من هنوز حت
 !؟یزنیحرف از بچه م!  تو کنار بذارم ؟ي واسه ی خالي گوشه هیجنجال 
 !!! بچه:  و گفتدیمسخره خند        
 . مسعود ساکت شد        
...  بود قی عمشی ابروانیاخم م! با کاغذ ها سرگرم بود .  به حرف زدن نشان نداد یلیرها هم تما        
 ! دی سال وعده و وعستی بياندازه 
 .  به سکوت گذشتقهی چند دقدیشا        
 .  اوردرونی کتش ببی جي را از توگارشی و پاکت سدی کشیقیمسعود نفس عم        

    
 

 را برداشت و مقابلش ي دارهی پایستالی کريگاری سری کتاب خانه زيرها بلند شد ، از قفسه         
 . گذاشت
 .  فندك سکوتشان را شکستي صدایبا تق و تق        
 ...  گرفتگارشی از سیکام        
 ! يکردی تعارف ممایقد:  گفتهیرها با کنا        
 يهمون بدبو:  برداشت و گفتیکی کرد و ی انداخت ، رها اخمي اشهی شزی ميمسعود پاکت را رو        

 ! یشگیهم
 .  لبش گذاشت ، مسعود فندك را جلو بردي  و گوشهدی کشرونی بی به پاکت نخيبا ضربه ا        
 . دی شد دستش را عقب کشی که شعله گرفت و نارنجگاریسر س        
 : نگاه کرد و گفتشی در چشمهامیمستق        
 ! یچه شباهت        
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 ! ؟ی و چی چنیب: رها به زور گفت        
 !  چشمهاتوننیب:  پلک بزند گفتی حتنکهیمسعود بدون ا        
 انی ميسوز بد.  کند رونی بشی رفت از گلوادشی را گارشیکام س.  ته حلقش را فشار داد یبغض        

 از اشک جفت ی حجمی فشار امد و به آنشیانقدر بد سوخت که به چشمها.  دیچی اش پی صوتيتارها
 !  نگاه سبزش را پر کردنديحدقه 
 .  تکان دادستالی کري را توگاریمسعود خاکستر س        
 !ش؟یدید: دی پرسزدی که برق میی و با چشمهادیرها خودش را جلو کش        
انگار !  کیاز نزد!  دمشید:  هم قالب کرد و گفتي را توشی تکان داد و دستهايمسعود سر        

 ... شناسمشی ساله میلیخ
قد و باالشو ... همونه !  خودشه یکی نیا:  انداخت و با خنده گفتستالی کري را توگاریرها س        

 ...شینیب.... فرم چونه و فک و لب و دهنش!  ؟يدید
 ..... رنگ نگاهش... فرم ابروهاش... چشماش:  گفتي ای بلند شد و با شور وصف ناشدنشیاز جا        
همون  ... پیهمون ت!  زنهی عمو مو نمي هایبا جوون:  حرفش را گرفت و گفتيمسعود ادامه         

 ! همون صورت...  افهیق
 دیی به تاازین:  را با سر انگشت گرفت و گفتشی ، نم گونه هادی صورتش کشي را روشیرها دستها        

 ... ! گمی مي جدنویا!  خوشحالم کرد دتیی تاياومد! داشتم مسعود 
 ! رها ؟کنهیم منو خوشحال ی چیدونیتو م:  له کرد و گفتستالی کري را توگاریمسعود س        
 کی و ی سياندازه ...  ماتم برد دمشی دشی چهارسال پیوقت: رها بحث را عوض کرد و گفت        

 ...  حرف زدنشي صدایحت... رنگ چشمهاش... شباهتش با بابا !  ماتم برد يسال دور
 ... رها: مسعود صدا زد         
بعد از رد شدن ده ...  يدیفکرشو بکن تو اوج نا ام!  ؟يتو به اتفاق باور دار:  گفتجانیرها با ه        

 ی تو عروسهوی...  رو تو صورتت پرت کنن نیی درصد پاهی يدی هر بار تو اوج نا امنکهیبعد از ا... نفر
 ! شینیبی دوستت منیبهتر

 .... مسعود نگاهش کرد        
 ....چهار سال خفه خون گرفتم!  چهار سال الل بودم مسعود:  راه رفت و گفتیرها چند قدم        
 ... رها: مسعود باز صدا زد         
 !!! حاال اتاق بغل نشسته:  اش گفتهی خنده و گرانی توجه به مسعود میرها ب        
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 ... سرخ شده بود...  صورتش گرفت يدستش را جلو        
 ... رها: مسعود مشت کرد و گفت        
 ... اون وقت!  شناسهیاون وقت منو نم... اتاق بغل من نشسته : هقش را قورت داد و گفت        
 يخودش لبه ...  ندی مبل بنشيوادارش کرد رو...  را گرفت شی بلندشد و شانه هاشیمسعود از جا        

 ... رها:  نشست و گفتزیم
 ! نهزی انگار بابام داره صدام میکنی صدام میوقت-        
 خودتو از ينطوریا...!  یکنی و باهاش کار مشینیبی هر روز ميچطور:  و گفتدی کشیمسعود پوف        

 !  رهاي بری منیب
 ... ! دلم برات تنگ شده بود:  زد و گفتيرها لبخند        
 ! ي با معرفت تر بودمایقد:  زد و گفتيمسعود زهرخند        
 !  برسمخوامی که ميزی به چي روزهی کردمی فکرشو نممایقد:  را برگرداند و گفتشیرها رو        
 ! نه؟يهنوز باهاش حرف نزد:  قرار رها انداخت و گفتی بي به چشمهایمسعود نگاه        
 ! راحته؟یکنیفکر م-        
 ! ؟یباالخره که چ-        
 ...يخانم راز:  وارد اتاق شد وبلند گفتنیامی رها اجازه دهد ، بننکهی در بدون ايبا صدا        
 ! ماندشی مسعود و رها سرجاتی موقعدنیو با د        
 ! ؟دی داشتيامر:  جم بورد گفتشی از جانکهیرها بدون ا        
سرتون خلوت شد :  گذاشت و با طعنه گفت زی مي که فرشته گرفته بود را مقابلش رویی هانتیپر        

 ! دی بندازنای به ای نگاههی
 .  رفترونی و از اتاق بدی نگاه زوم مسعود خودش را کنار کشيو از جلو        
 !چته؟: دی انداخت و پرسختشی به سر و ری نگاهیرعلیدر اتاق را که بست ام        
 ! نامزدشم اضافه شد!  دختره کم بود نیا:  با حرص گفتنیامیبن        
 !نامزد؟:  با تعجب گفتیرعلیام        
 !زننیجفتشون مثل بز به آدم زل م:  گفتشخندی با ننیامیبن        

 
 

 !حاال چرا نامزد؟:  با خنده گفتیرعلیام        
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 ! ومدی نمي کاريسبک نشستنشون به جلسه :  را باال فرستاد و گفتشی ابروي تاکی نیامیبن        
 امد و رونی بی بهداشتسی از سروای به اتاقش رفت ، عرشنیامی و بندی خندي بلندي با صدایرعلیام        
 ! میداداش بگو ماهم بخند: گفترفتی مسهی که ریرعلیرو به ام
 ! به کارت برس:  خنده اش جمع شد وگفتیرعلیام        
 .  لپ تاپش زل زده بودشگری متفکر به نمانیامی اتاق شد ، بننیامیو پشت سر بن        
 !؟ي تو فکرهیچ:دی نشست و پرسزی ميلبه         
 !  مشهدرمیجمعه م:  نفسش را فوت کرد وگفتنیامیبن        
 !؟ی چيبرا: دیرپرسی متحیرعلیام        
 !نمی خانواده رو ببهی-        
 ! دی ماند چه بگویرعلیام        
 !  برام گنگههی قضکمیاما :  لب زدنیامیبن        
 از چه لحاظ؟-        
فکر کن من رهام وگم :  داد وگفتهی تکی صندلی و سرش را به پشتدی تنه اش را عقب کشنیامیبن        

 ! کنمیم
 بلند شد ، در اتاق را بست و شیاز جا!  ای و فرشته و عرشنای مانی حواسش رفت به بحث میرعلیام        
 ! البته خدا نکنه! خب ؟: گفت 

... ده سال...  دنبالشمریگی پنج سال پتینها:  شد و گفترهی خیرعلیام به صورت می مستقنیامیبن        
 گهی دیبا خاطرشم ول! خودشو نه ...  کنمی فراموش مگهیبعدش د...  و پنج سالستیب!  سال ستیب

 ...مگر!  کنم داشی ندارم که پيدیام
 !؟یمگر چ:  کنجکاو گفتیرعلیام        
 !  هاش مثل رهام باشهی که نشوننمی رو ببی ادمهی ی اتفاقیی جاهی-        
 !خب ؟-        
رو چه !  شناسهینم...  دهی که منو نديخانواده ا! مشکوکه :  بلند شد و گفتشی از جانیامیبن        

 !  ساله باشهي و خرده ای سي گم شده تونهی مشخصات منی ادم با انی اگهی میحساب
 ! شونینی بی ميری ميخب ضرر که ندار:  کرد و گفت بشی جي را توشی دستهایرعلیام        
 ماجرا نیخاتون از ا:  گفتکردی را تماشا مرونی از پنجره بکهی باال انداخت و درحالي شانه انیامیبن        

 ! شنی مانع هم میولشون کن!  کنهی هم استقبال نمی حاجیحت!  ادیخوشش نم
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 !...  توشهيریحتما خ:  وگفتستادی انیامی جلو امد ، کنار بنیرعلیام        
 !  منصرف بشمخوادی دلم میلیخ-        
 . ساکت بودیرعلیام        
 یلی خيزی چهی:  شد و گفترهی خیرعلی کرد و سرش را باال گرفت و به صورت امی درنگنیامیبن        

 !ریذهنمو مشغول کرده ام
 !؟یچ-        
 بشنوه ای حرف بزنن و بعد بردمی راجع به قدفتهی مادشونی سال ی بعد سی خاتون و حاجيچطور-        

 !  مبهمه واسمنیا! و بذاره کف دست من 
 ... دی رنگش پریرعلیام        
 تونهی نمچکسی هکنمی تو ذهنمه که حس میی سوالهاهی:  گفتنیامی راباز و بسته کرد و بنشیلبها        

 !  بهشون بدهیجواب
 ! شهیدرست م:  برداشت وگفتنیامی بني نگاهش را از رویسخت به یرعلیام        
 : زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 !شه؟ی درست میچ!  ری شده امی متالشمیزندگ-        
 ! یستی شدن ندی تو ادم ناامنیامیبن:  فشار داد و گفتنیامی بني شانه ي دستش را رویرعلیام        
 .  جوابش را ندادنیامیبن        
 ! نجاستی ای کدینیبب:  گفتجانی مشفق با هنای ، مدندی به در جفتشان چرخيبا تقه ا        
 .  ماتش بردنیامیبن        
 .  به جلو امد و سالم کردی را باال فرستاد ، قدمشی ابروهایرعلیام        
 . کردی در سکوت نگاهش منیامیبن        
 !بدموقع مزاحم شدم ؟-        

 
 ! ؟یکنی چه کار منجایانا تو ا:  زد و گفتي لبخندیرعلیام        
 ! داره ؟يرادیا! اومدم سر بزنم :  داد وگفتنایانا ساك شکالت را به دست م        
 ! من برم به کارام برسم... ی هم عالیلیخ:  انداخت و گفتنیامی بني به اخم های نگاهیرعلیام        
 . و در را پشت سرش بست        
 !؟ی االن سرکارت باشدیتو نبا: دی پرسنیامی جلو امد و بننهیانا دست به س        
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 ! ؟نجای اومدم ايناراحت شد.  گرفتم ی مرخصیچرا ول-        
 ! ؟ي رو از کجا اوردنجایادرس ا:  نشست و گفتزشی پشت منیامیبن        
 . فرشته:  کلمه گفتکیانا خنده اش را جمع کرد و در         
 .  و خودش را سرگرم نشان داددی کشی هومنیامیبن        
 ! ومدمی نمیشی انقدر ناراحت مدونستمیم:  و گفتستادی ازشیانا مقابل م        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
 ...  اومدمنی اي واسه شتریب:  و گفت مقابلش گذاشتزی مي را رويانا برگه ا        
 ! هست ؟یچ:  به برگه انداخت و گفتی کنجکاو نگاهنیامیبن        
 !وقت اکو برات گرفتم-        
 !؟یچ: را درشت کرد و گفتشی چشمهانیامیبن        
با دکتر حکمت هم صحبت ! وقت اکو و نوار قلب :  نشست و گفتنیامی بنزی کنار می صندليانا رو        
 ! برات وقت گرفتممیساعت پنج و ن. کردم 
 . انا من خوبم:  باز شد و گفتشیاخمها        
 !؟یبعد تو خوب!  جلو چشمم ي کردزشی رشبی دواری دهیمثل : انا با حرص لب زد         
 ! نجامی امی و نشیمن تا ش-        

 !  با من چونه نزننیامیبن. ری بگیخب مرخص-        
 ؟يخوری ميزی خب چیلیخ:  بلند شد و گفتشی از جانیامیبن        
 !معجون ؟! ...  مثال؟یچ:  سرش را مرتب کرد وگفتي رویانا شال طوس        
 .دیو خند        
 ! بد نگذره:  گفترفتیهمانطور که به سمت در م        
 ی اب ابکشری شری که در اشپزخانه ماگش را زیدرحال.  رفترونی باز گذاشت و از اتاق بمهیدررا ن        

 !د؟یمهمون دار:  رها داخل شد و گفتکردیم
 !بله چطور؟:  و جواب داد دی از سرشانه به عقب چرخنیامیبن        
 ! دی خودتون رو به زحمت بندازستیالزم ن!  اقدام کنن ییرای پذي برادیچرا به اقا جواد نگفت-        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
 ! فرستادمش بره دنبال نهار.  ستیالبته االن جواد ن: رها ارام اضافه کرد        
 !  حرفها رو ندارهنی اي چاوانی لهی گهید:  سماور گرفت و جواب داد ری ماگش را زنیامیبن        
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.  نهاري منم نموند برايپسرعمو:  را باز کرد و انگار که با خودش حرف بزند گفتخچالیرها درب         
 .رفت

 . ساکت بودنیامیبن        
 !  هم تازه استکی کنیا:  و گفتدی کشرونی را بيرها جعبه ا        
 !هی کافي چانیهم. ممنون-        
 . همکاراتون استقبال کردن.  صبحانه يراب! دمیخودم امروز خر: رها درب جعبه را برداشت وگفت        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
 ... دیومدی صبح زودتر مکمی اگر یعنی!  دیشما هم نخورد: رها مصر گفت        
 ! دیوخند        
 ! االن تذکر بود ؟نیا:  زد وگفتي هم لبخندنیامیبن        
 ! دی رو از دست داد داشت که شانستوننوی اي جنبه شترینه ب-        
 !د؟ی امتحانش کننیخوایحاال نم: دی کرد و پرسیمکث        
 ! ؟امی بشم که صبحا زود بری قراره نمک گیعنی-        
 ذارمی برش مهی:  انداخت و رها با اصرار گفتکی کي افهی به قی نگاهنیامی و بندیرها باز خند        
 . براتون
 ي توي از چای خورد و کمنیامی بردارد که دستش به ارنج بنی دستشی پکی یو خواست از جاظرف        

 !  شدزی سررنیامیماگ شت دست بن
 !د؟یسوخت...  يوا:  و رهادستپاچه گفتدی عقب کشنیامیبن        
:  گفتچرخاندی که دنبال دستمال چشم مینی گذاشت و حیی ظرفشونکی سي ماگ را رونیامیبن        

 ... نه
:  و گفتدی کشرونی وسط اشپزخانه بزی مي روي دستمال کاغذي از جعبه نکسیرها هول چند کل        

 ! رهی به جواد بگم سر راهش پماد بگسوزهیاگر م
 !  جوش نبودیلیسماور خ!  ستی نيازین: نگران رها انداخت و گفتي افهی به قی نگاهمی ننیامیبن        
 گذاشت و گفت ی دستشی پي توکی کیت دستش را خشک کرد رها برشبا همان دستمال ها پش        

 ! رهی بگشتری به جواد بگم غذا بموننیمهمونتون اگر م: 
 بود و پوست لبش را ستادهی اشپزخانه وسط سالن ايآنا رو به رو.  به پشت سر رها نگاه کردنیامیبن        

 !  و برندهزیت.  بود زینگاهش ت.  دیی جویم
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 !  و سوال بوديگاهش پر از کنجکاون        
همان نگاه ازار دهنده !  رفتی و کلنجار مزدی که تا چند ماه قبل با آنها سر و کله ميبا همان افکار        

 ! گرفتی مجهی و نتزدیکه تهمت م
 ! پر از سوال!  دیپر از ترد! پر از شک بود ... نگاهش اشنا بود         

 
   
 

 با ي از کنارش رد شد ، آنا زودتر به اتاق رفته بود ، خودش را مشغول بازی توجه به رها به ارامیب        
 .تلفن همراهش نشان داد

 ! ستی داغ نیلیخ:  گذاشت و گفتزی مي را روي چانیامیبن        
 ! نجای من اومدم اي خوشحال نشددمید:  گفتهی زد و با کنايانا پوزخند        
 .  ساکت بودنیامیبن        
 جلو کی کی دستشی پکی باز شد ، رها با ي به پوست قرمز دستش انداخت و در با تقه ایانا نگاه        

 ! دی فراموش کردنویا: امد و گفت
 ! ؟عی جناب بددیکنی نمیمعرف:  گذاشت و گفتنیامی بنزی مي را روی دستشیپ        
 .  بلند شدشیانا به زور از جا        
 ... همشونیا...  مجموعه ری مديخانم راز:  جا به جا شد و گفتی قدمنیامیبن        
 !همسرشون هستم:  ، گفتدی بگويزی چنیامی بننکهیانا دستش را جلو اورد و قبل از ا        
 ! خوشوقتم:  زد و گفتيرها لبخند دوستانه ا        
 ! سهی تازه تاسنجای اایگو!  گمی مکیتبر-        
 . ممنون. بله :  و گفتدی کشیقیرها نفس عم        
 زنانه سنش را پی تکیبا .  تر بوددهی از خودش بلندتر و کشیکرد،کمی وراندازش مزی و تقیآنا دق        

 ! ی با شال و شلوار مشکی طوسي مانتوکی...  دادی نشان مشتریب
 .  بودنی صورتش همشیکل ارا...  کردی میی خودنمایشمی خط نازك کیپشت نگاه سبزش         
اگر ...  نبود ی رنگشی ، اگر چشمهازدیاگر حرف نم...  برجسته مهی ني و لبهای استخوانيگونه ها        

 ....ی معمولیلیخ!  است یمعمول:  گفت شدیم...  مجموعه نبود نی اریمد
 ! شدی امد لوند می لبش مي و لبخند روخوردی و مردمکش تکان مزدی حرف میاما وقت        
 ... ! دینهار وبا ما صرف کن:  انا گفتنی نگاه سنگریرها ز        
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 یلی خنجایفکر نکنم ا:  بود انداخت و گفتستادهی اي که خشک و جدنیامیو نگاهش را به بن        
 !  باشهبهیبراتون غر

 !چطور؟: دی پرسظیانا با غ        
 ! دی کارکنان هم بشناسی شما باقکنمیچون فکر م: رها با ارامش گفت        
 !  هستندنیامی و همکاران سابق بنیمیهمشون از دوستان قد. بله :  گفتيانا جد        
 نتونی بنجایفکر کنم من ا:  زد و گفتي و مالکانه ادا کرد که رها لبخندیمی صمي را جورنیامیبن        

 !  امبهیغر
 . زودتر برمتونمیم: با مزاح اضافه کرد        
 ! ستی ننطوریا-        
 . دندیانا و رها به سمتش چرخ        
 . کردی رها را نگاه منیامیبن        
که خشک به زبان اورده بود با  "یستی ننطوریا " بعد ازنیامیانا با اخم نفسش را فوت کرد و بن        

به !  کشهی بشه طول می اش طهی و روال اولفتهیتا شرکت جا ب.  زوده یلیهنوز خ : دوستانه تر گفتیلحن
 !!! دی مونی نمبهی ، غرشهی فضا دوستانه تر مجیتدر

 ...  پرواز کندخواستیم.  او را مخاطب قرار داده بود ی طوالني جمله کیباالخره         
 فقط نجافعالیا.  دینهار و با ما بمون:  خودش خفه کرد و رو به انا گفتي را تودالوصفشی زایخوش        

 ! کارمون به اون صورت شروع نشده. اسمش شرکته 
 ! نه ؟می برمی ساعت پنج و نمیتونیپس م:  گفتنیامی و رو به بندی کشیانا هوم        
 ! مهی و نشی شرکت تا شيساعت کار:  خشک گفتنیامیبن        
 روتون شی پی شلوغي ادارمی فرمودن تايخانم راز:  ماندن گفتي برانیامینا کالفه از اصرار بنا        

 ! ؟گمیدرست م!  ستین
 .  رها زل زدي در چشمهامیو مستق        
 لی شما طرح هاتون رو به من تحوعی بدياقا. چرا که نه . البته :  و گفتدی کشیقیرها نفس عم        

 ! دی ببرفی تشردیتونی مهی اگر کارتون ضرورستی نيمسئله ا.  دیداد
 !  تلفنيخانم راز:  زد و فرشته در چهارچوب گفتی تصنعيانا لبخند        
 .  انا تکان داد و از اتاق خارج شدي برايرها با لبخند سر        
 !  نداشتندي پاشنه اشیکفشها.انا رفتنش را تماشا کرد         
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 . قرار گرفتزشی پشت منیامیبن        
 . ادی میبه نظر زن خوب:  به دهانش گذاشت و ماگ را برداشت و گفتکی کیانا با چنگال برش        
 .  جوابش را ندادنیامیبن        
 ! هی خوش طعمکیچه ک:  و گفتدی کشیانا هوم        
 .  ساکت بودنیامیبن        
 ! زنه؟هی رتی که مدي داریچه حس-        
 !سخته نه ؟... ي کار نکردی کسيتا به حال برا:  زد و گفتيلبخند        
 ...  نگفتيزی چنیامیبن        
 ! متاهله؟یگفت...  ومدی به نظر می زن خوبیول: انا باز گفت        
 . نگاهش کردنیامیبن        
 !ره ؟بچه هم دا:  را به دهانش گذاشت و گفتکی از کگری دي تکه کیانا         
 . را به صورت انا دوختشی چانه اش ستون کرد و چشمهاری دستش را زنیامیبن        
 "دی مونی نمبهیغر"!  يکردی می بلبل زبونیتا االن که داشت:  طعنه زدنیامیانا کالفه از سکوت بن        

! 
 .  بستی لپ تاپش را حرصنیامیبن        
 ... اقا نهار اماده است:  به در زد و گفتياقا جواد تقه ا        
 !  دادن که بدم به شماي خانم رازنمیا:  گذاشت و گفتزی مي روی پماد سوختگوپی تکیو         
 . رفترونیو از اتاق ب        
 دنیتا به حال از هول د:  را برداشت و نگاهش کرد همانطور که چشمش به پماد بود گفتوپیانا ت        

 ! يتو نسوزوندمن خود
منو بگو !  شدم یمنو بگو نگران ک:  زد و آنا پر تاسف نگاهش کرد و گفتی پوزخند درشتنیامیبن        

 .... ! من احمق...  وقت گرفتم ی کيبرا
 .  افتادنی زمي اش خورد و رویشانی پرت کرد ، به پنیامی صورت بني را تووپیت        
 ! ؟نجای اومدم اومدی خوشت ننی هميبرا: آنا با حرص گفت        
 .  ساکت بودنیامیبن        
 سمیی منم ريالبته حق دار!  نجامی امی و نشی تا شیگیبعد م... ي نداريکار:  زد وگفتيانا پوزخند        

 !  توشرکتموندمی که سهله تا دو صبحم ممی و نشی شدادیدرسته با نگاهش قورتم م
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 . به سکوتش ادامه دادنیامیبن        
 ... ! نیامی حقته بنادی سرت بییهر بال: انا مشت کرد و گفت        

   
 .  نشان ندادی واکنشنیامیبن        
 !  دستش نبوديحلقه ا... !  متاهل باشه دونمی مدیبع:  و گفتدی به صورتش کشیانا دست        
 !  بزندی حرفنیامیمکث کرد تا بن        
 ...  نداشت سکوتش را بشکندالیاما خ        

 !  کننده برداردخی توبي همه نگاه هانی نداشت دست از االی خیحت        
 بزند به سمت در اتاق يگری حرف دنکهی شانه انداخت و بدون اي را روفشیخسته از سکوت ، ک        

 . هنوز ساکت بودنیامیحرکت کرد ، بن
 ...  بغض ته حلقش دو برابر شدستادیکنار در که ا        
 !  نگاهکی در يروزشمار...  بود می در تقويرو        
 !  ماند ؛ مردد و دودلگرهی لمس دستيدستش در هوا برا... چشمش به جمعه افتاد         
 .  کرده بودری ماندن و رفتن گنیب        
 !  شدرهی خنیامی بنيدل کند و به چهره  حلقه کرد و از جمعه فشی کری را دور زنجشیپنجه ها        
 !  تفاوتی خونسرد و بيچهره         
 شی تماشای نگاه منجمد کننده و جنگلنی هم با همدادی جان مشی اگر جلویحت... انگار نه انگار         

 !  صورتشتی در وضعيرییبدون تغ!  کردیم
 ... ی واکنشچیبدون ه        
 ... ! شهیمثل هم        
 ! کردیسکوت م... عادتش بود        
 جو ی وقتقهیبعد از چند دق!  زدی ساکت بود و حرف نمشهی مثل همشیدر مقابل تمام عز و جز ها        
 رخ داده ، بعد نگاهش ی ،انگار نه انگارکه اتفاقکردی را روشن مونیزی اورد و تلوی مي چاکی شدیارام م

 ! چه خبر:  دیپرسی و مکردیم
 !  سرجمع ده جمله هم نگفته بودنیامی بنشانی و تمام بحث وجنجال هایاز کل نه سال زندگ        
 ...  تر کرده بودنی ور سرش را سنگکی... !  نی گرز سنگکیمثل ! جمعه مثل پتک بود         
 !  نرهادتی وقت دکترت:  گفتی و با لحن متفاوتستادی انیامی بنزی را جلو امد و مقابل میقدم        
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 !  داد دست از نگاه کردن به آنا برنداشته بودهی تکی صندلی به پشتنیامیبن        
 ... اما تو! من که وضعم معلومه :  نگاهش لب زد ریانا ز        
 ...! فقط هفت سالشه! رهام فقط تو رو داره ! تو الاقل سر پا باش : از هوا گرفت و گفتینفس        
 ... ی دوباره ازدواج کني اگرم بخوایحت:  کرد و ادامه دادیمکث        
 !  پر از اشک شدشی چشمهای کدینفهم        
 ! ی سالم باشدیبا:  گفتياری با پوزخند تمام عنیامیمقابل نگاه مات بن        
 لب سر داد و پا تند کرد و از اتاق خارج شدو ری زی بزند که انا خداحافظی خواست حرفنیامیبن        

 ... ! دی کشیقی کالفه نفس عمنیامیبن
 ادرس و شماره يچشمش رو... ان را برداشت و مقابل صورتش گرفت ...  به کاغذ انداختینگاه        
 ....  ، با شست و سبابه نگهش داشته بوددی چرخکینیتلفن کل
 ! دیدر را کوب        
 ...  در شامه اش نشستیی دستش را به چانه اش چسباند که عطراشناپشت        
 !  دادی آنا را مي اش گرفت ،بوینی بي را جلوادداشتیکاغذ        
 !  دادی بود را مدهی آنا خري که خودش براي عطريبو        

 
خانه .  و دهانش را گرفت ، به سمت پنجره ها رفت و تک تکشان را باز کرد ینی بيبا انزجار جلو        

 ! سوختی همه دود منیته حلقش از ا...  نداشت ژنیاکس
 !؟ی سر کارت باشدیتو مگه نبا: البرز با اخم و تخم گفت        
 !م سرکارم؟ برگردیناراحت:  گفتدی کشی مقی که چند نفس عمینی و حستادیانا کنار پنجره ا        
جمعه پرواز !  ؟ي انجام بدي نداريکار:  دی خاموش کرد و پرسيگاریرسی را در زگارشیالبرز س        

 ! يدار
 !رم؟ی من جمعه ميواقعا فکر کرد:  و گفتدی سرش کشيانا شالش را از رو        
 ! دمینشن:  به صورتش نگاه کرد و گفتمیو لب پنجره نشست ، البرز مستق        
 !  بابايدیشن-        
 . ستادی بلند شد و مقابل انا اشیالبرز از جا        
چرا حساب هاتو :  پنجره بلند شد ، سالنه سالنه به سمت پله ها رفت و البرز گفتيانا از لبه         

 ! یبست
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 مهندس ي دارازیشما مگه به پول ن:  و گفتستادیدر همان حال ا...  پله بود نی اولي روشیپا        
 !البرز؟

 !باز اون پسره گوشتو پر کرده نه ؟:  را باال داد و گفتشیالبرز از لحن انا ابروها        
 ي داری کشی معلومه از پي که تو االگارسون کردنطوریا:  آنا انداخت و گفتي به سرتاپاینگاه        

 ... يایم
 همه يخوای که مياز کجا پر شد!  بابا ؟يز از کجا پربا:  را به سمت البرز چرخاند وگفتشیانا رو        

 !ن؟یامی گردن بني بندازتوی زندگيشد و نشد ها
 ! می درست کن شب مهمون داريزی چهیبرو :  و گفتدی کشیقیالبرز نفس عم        
 ... من خستم! زنگ بزن رستوران : انا دو پله باال رفت وگفت        
 ي را روفشیک.  پله ها را با دو باال رفت یباشد تا البرز ابراز مخالفت کند ، باق منتظر نکهیو بدون ا        

 یمکث.  پرت کرد ي را کند و گوشه اپسشی بلندش کليکالفه از موها...  مقابل کنسول انداخت یصندل
 ...دی کشرونیتلفن همراهش را ب.  را باز کرد فشی کپیکرد وبا اضطراب ز

 . ضبط شده را لمس کرديلهای فاي قفل صفحه را باز کرد ، پوشه نکهیبعد از ا        
 ...  را باز کردنشیبا اضطراب اخر        
 "!  دی فراموش کردنویا" -        
 .  امدشی قدم هايصدا        
 ! هم ضبط شده بودنیامی بنزی مي پاي اداری بلند شدن و اصطکاك تنش با مبل چرميصدا        
 "! ؟عی جناب بددیکنی نمیمعرف "-        
 "... همشونیا...  مجموعه ری مديخانم راز" -        
 : خودش تند گفته بود        
 "!همسرشون هستم" -        
 ! دی محال بود نسبتش را بگونیامیبن        
 توجه به یب...  دی دونیی پا که تلفن همراهش دستش بود ، از پله هایدرحال....  بلند شد شیاز جا        

 ... زدرونی خانه مشغول مکالمه بود ، از خانه بیالبرز که با گوش
 ...  رفتنییپابرهنه پله ها را پا        
 :  امدیصدا م        
 "!  خوشوقتم" -        
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 "! سهی تازه تاسنجای اایگو!  گمی مکیتبر"-        
 ...دی چرخی جعبه ها مانیم...  برق را فشار داد دیکل...  رفت نیی پانی زمری زياز پله ها        
 !  هم سوار بودندي رنگش که روی مبلمان شکالتانیم        
 ...  سه نفرهيتک نفره رو        
 ! ... دو نفره وارونه بود و تک نفره پشتش مانده بود        
 ! چرخاندیچشم م...  اضافه تر داشت یلکه دو صند...  هشت نفره اش ي نهار خورزی مانیم        
 ...!  افتاده بودندنی زمي رنگش رويری مبلمان شی رنگيکوسن ها        
 ... توجه به کارتون ظروف ارکوپالشیب        
 ...  کرده بودزانی اوجانی به سقف خانه با عشق و هي که روزیی توجه به لوسترهایب        
 ...  اشیاروبرق جي توجه به جعبه یب        
 ...  لوله شدهي توجه به فرشهایب        
 . رها کردشی مانتوبی جي را تویگوش        

    
 

 مبل برخورد ي هی محکم به پاشیپا!  کردی مشیتفت... کردیجستجو م... کردی و رو مریجعبه ها را ز        
 :  امدیصدا م!  ناله اش بلند نشد یکرد ، حت

 ". ممنون. بله  "-        
 "... !  دینهار وبا ما صرف کن"-        
 يبا حرص جعبه را پاره کرد و دستگاه را از تو...  زانو زد نی زميرو...  کرد دای تلفن را پيجعبه         

 ! دی کشرونی بدی سفي هاتیونولی
 و مورمور کردی عود متشی ها حساستیونولی بود از برخورد پوست دستش با يگریاگر هر وقت د        

 !اما وقت حساس بودن هم نداشت!  شدیم
 ...دستگاه خاموش بود        
 ... ! چشم چرخاند.  دور اداپتور را باز کرد دهیچی پمیس        
 !...با هراس چشم چرخاند! ...  برق داشتزی پرنی زمری زنیا        
 "!  باشهبهی براتون غریلی خنجایفکر نکنم ا" -        
 .  زدزی شارژ تلفن را به پرمی گذاشت و سي را کنارنشیتری وي هاستالی کريجعبه         
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 ... !  بودزاری خودش بي ضبط شده ياز صدا        
 "!چطور؟"-        
 ...  دستگاه تلفن روشن شدی بوقي وبا صدادی طول کشهیچند ثان        
 !  پاك نشده انداختيهاغامی به پینگاه        
 . .. واضح و روشن!  امد ی ضبط شده مي هالی فاياز پوشه ...  تلفن همراهش ي رها از تويصدا        
 ! یپر از زنانگ... پر از ظرافت         
 "! دی کارکنان هم بشناسی شما باقکنمیچون فکر م" -        
 و به زور از کردندی اش را رشته می صوتياشتند تارهاانگار د!  خودش انگار رنده شده بود يصدا        

 ! دندی کشی مرونی بی کالمشانیال
 "!  هستندنیامی و همکاران سابق بنیمیهمشون از دوستان قد. بله  "-        
 گری دي اضافه ي هاامی پی صورتش جمع شد ، هنوز وقت نکرده بود مثل باقدی اول را که شنغامیپ        

 :  را هم پاك کندیکی نیا
 ! ؟یستین!  زو زو امی بن؟ی خوابیهان... الــــوو... یبــن"-        
 "!يبــــا... منتظرم ....  بهم زنگ بزن یبن-        
 ...  را حفظ بود، باز کردشی را که نگه داشته بود و مو به موی قبلغامیبا نفرت پ        
 "!  باهات حرف بزنمدیمن با...  نیامی بنکنمیخواهش م!  ؟يبد جوابمو شهیم... الو ... الو -"        
 ... ! رعشه داشت... هق داشت ... بغض داشت... خش داشت        
 ...ازی ونتیمیپر بود از صم        
 ... پر بود از التماس و خواهش        
 ! لوند بود...  بود فیظر!  زنانه بود شیصدا        
 : امدی مرونی ضبط شده بيلهای فاي بود که از پوشه ییهمان صدا... صدا        
 "!  امبهی غرنتونی بنجایفکر کنم من ا "-        
 : گفتيبا لحن شوخ و خنده ا        
 ". زودتر برمتونمیم"-        
 ! نداشتی بغض دارش فرقي خنده اش با صدايصدا        
 :  گفته بودنیامیبن        
 ! ستی ننطوریا-        
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 :  دستگاه تلفن را باز از نو گوش دادغامیپ        
 "!  باهات حرف بزنمدیمن با...  نیامی بنکنمیخواهش م!  ؟ي جوابمو بدشهیم... الو ... الو -"        
 ! پر از خواستن!  بود تیمیپر از صم        
 گفتیم... !  ستی ننطوریا:  گفتی زودتر برود مخواستی بود و مبهی غرنکهی در جواب انیامیو بن        

 ! ستی نبهیغر
 ...  زمان بدهگفتیم        
 : دی را شنغامیدوباره پ        
 "!  باهات حرف بزنمدیمن با...  نیامی بنکنمیخواهش م!  ؟ي جوابمو بدشهیم... الو ... الو -"        
 : دی را شنغامیسه باره پ        
 "!  باهات حرف بزنمدیمن با...  نیامی بنکنمیخواهش م!  ؟ي جوابمو بدشهیم... الو ... الو -"        
 :  اش را عقب بردی صوتلی اورد و فارونی ببشی را از جی لرزان گوشيبا دستها        
 "!  امبهی غرنتونی بنجایفکر کنم من ا "-        
 :  داد تلفن را گوشغامیدوباره پ        
 "!  باهات حرف بزنمدیمن با...  نیامی بنکنمیخواهش م!  ؟ي جوابمو بدشهیم... الو ... الو -"        
 :  تلفن را زدری گغامی پي کرد و همزمان دگمه ی را پلی صوتلیفا        
 نتونی بنجایا... نیامی بنکنمیخواهش م!!  ؟ي جوابمو بدشهیم... الو ... الو -... فکر کنم من "-        

 "!  باهات حرف بزنمدیمن با...  امبهیغر
 

 بست ی که دگمه ها را مینیح.  دی را پوشراهنشی اش را پاك کرد و پنهی سيبا دستمال ژل رو        
 !؟یخوب: دی دستش بود جلو امد و پرسنیامی بني همانطور که کت بهاره یرعلیام

 دستش را پس نیامیت کمکش کند تا کتش را بپوشد که بن خواسیرعلیام.  جوابش را ندادنیامیبن        
 ! اری اداها رو درننیا: زد و گفت

 يخوایم! پسر تو چه مرگت شده؟!  اوردمتی همون صبح مدونستمیمن م:  نگران گفتیرعلیام        
 ! ؟ي خودتو به کشتن بدی دستیدست

 ...  هم ندارمیمشکل! من حالم خوبه :  و گفتدی را باال اورد و کفشش را پوششی زانونیامیبن        
 !قا؟ی دقیک! من ؟... آنا! خودت ؟!  ؟یکنی لج میبا ک-        
 ... مگر دستم به آنا نرسه:  شدو گفترهی خیرعلی امي به چشمهامی مستقنیامیبن        
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 احمق ي توي که برايریگیحالشو م!  که نگرانته ؟یکنیمواخذه اش م!  ؟یکنی مکارشیچ-        
 ! هان؟یکنیسه طالقش م! ؟يدینکنه دوباره طالقش م!  ؟کنهی ميدلسوز

 .  امدنیی تخت پاي محلش نگذاشت و از رونیامیبن        
 ماتم برد یانا بهم گفت تو از هوش رفت... ! ي از خودت غافل شدیلی خنیامیبن:  ارام گفتیرعلیام        

 ....  بشهنی تو نقش زمي و قد و قواره کلی با هی ادمگنجهیتو باورم نم! 
 بهم یوقت:  پشت سرش امد و گفتزدی همانطور که حرف میرعلی تخت را دور زد و امنیامیبن        

 !گفت ببرمت دکتر شوکه شدم
 !  بودکی فشار کوچهی!  نی نچي کبريانقدر صغر!  من خوبم ریام-        
قبال !  ستی اصال حالت خوب نیعنی رهیگی برات وقت اکو مي که باهاش متارکه کردی زنیوقت-        
 ... ! يخوردی سالم ميغذا... يکردیورزش م...  برات مهم بود تیسالمت

:  نشست جواب دادی انتظار مي های صندلي که روی گرفت و درحالیرعلی کتش را از امنیامیبن        
 نرمال ي خانواده هی مثل تمام ادمها کردمی مالیقبال من خ!  ها دنبال آتو از من نبود وونهیقبال زنم مثل د

 .... با چهار قسط و وام و...  دارم يو عاد
 ! امروز موعد قسط خونه است... يوا:  و گفتدی اش کشیشانی به پیودست        
 ... جلو رفتیرعلیام        
 ! رها پرداختش کرده بود...  ندزی از کدام قسط حرف مدانستیم        
 ! هی رسملیفردا هم که تعط:  به ساعت انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 ! ی نگران باشستیالزم ن. نیامی بنمیمن وفرشته پرداختش کرد-        
 ... ماتش بردنیامیبن        
 ... هات کمتری از نگرانیکیحداقل :  زد ؛ کنارش نشست وگفتی لبخند کج ومعوجیرعلیام        
  رهام هم هستمارستانی بي نهیهز!  ؟یکنیچرا انقدر منو به خودت بدهکار م:  با اخم گفتنیامیبن        

... 
 ! قربون حواس جمعت:  با خنده گفتیرعلیام        
 ... امی منتظر چنجای مثل احمقا نشستم امی برایپاشو ب:  کالفه گفت نیامیبن        
دکتر منتظرتون .  داخل دییبفرما...  عی بدياقا:  جلو امد و گفتي شود که پرستارزی خمیخواست ن        
 ! هستن
 . انداخت و سالنه سالنه وارد اتاق شدیرعلی چپ چپ نگاه امنیامیبن        
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 ! شناختیخوب هم م...  شناخت یدکتر حکمت را م        
 .  به در زد و وارد اتاق شديتقه ا        
 مقابلش برداشت و با ي نسخه ي چشم از رونیامی نشسته بود ، با سالم بنزشیحکمت پشت م        

 ! نجاستی ای کنیبب.... به به : لبخند گفت
 ! پسر ؟يچطور:  را بغل زد و گفتنیامی بنیبا اغوش گرم...  را دور زد و جلو امد زشیم        
 .دی کشی انداخت هومنیامی بني به سر و روی پشتش زد و نگاهيضربه ا        
 !؟يذاری پا تو سن میپسر تو ک...  ترپی خوشتشهیاز هم-        
 ... ندی کرد بنشي زد و با تعارف اشاره اي لبخندنیامیبن        
 !  مزاحم شدمدیببخش:  نشست و گفتی صندلي ارام رونیامیبن        
 !پسرت چطوره؟.. .يخوب کرد:  و گفتدیحکمت خند        
 .سالم داره. خوبه ممنون-        
اون طفل معصوم هم ...  جورهیپدرش ...  وفاستی جور بهیمادرش .  دلم براش تنگ شده یلیخ-        

 ! رفتهادشیکه فکر کنم منو به کل 
 اون ي فکر کردم برارهیانا اومد وقت بگ:  تکان داد و حکمت مقابلش نشست و گفتيو سر        

 ... لهی فسکهیمرت
 با خودت يچه کرد! اسم تو رو اورد شوکه شدم :  زد و گفتي و حکمت لبخنددی خندنیامیبن        

 !ورزشکار ؟
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 ! نمتی بی منجای استمیخوشحال ن:  را برداشت و گفتيحکمت پرونده ا        
 .  آناستیمنشاش هم نگران...  چکاپ ساده است هی-        
 !  نگرانهشهی من هميخواهرزاده :  گفتزدی که پرونده را ورق مینیحکمت ح        

 
 !  نگرانهشهی من هميخواهرزاده :  گفتزدی که پرونده را ورق مینیحکمت ح        
 !امروز اومد وقت گرفت؟-        
 یحاال فکر نکن!  و استرس ی نگرانیبا کل. امروزنیهم... اره :  تکان داد و گفتيحکمت سر        

 !  دوباره خواهرزاده امو بهت قالب کنمخوامیم
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 هی ری زدی دوباره برستیقرار ن!  ؟هیچ:  وگفتدی کشی صورتش مچاله شد و حکمت هومنیامیبن        
 !سقف ؟
 ....  انگارستی نیفعال که شدن-        
 ! البرز وسطه ؟يپا:  و گفتدیحکمت خودش را جلو کش        
 !  از اونشتریب... نه -        
 !؟یچ: دی کرد و پرسکی را بارشیحکمت چشمها        
 !بهم شک داره-        
 ! ؟ي کردیطنتیش...  ي ايا:  وگفتدیحکمت خند        
 ! خورمی هفت ماهه دارم چوب همونو م کرد کهمی تو زندگیطنتی شهی یکی یول... نه -        
 ....  هستیک: دیحکمت لبخندش جمع شد و پرس        
 ....  زنهی-        
 افکار نی باهاش حرف بزنه و ایکی دوست دارم یلیخ:  دی ارام پرسنیامی نگفت و بنيزیحکمت چ        

 !  ببرهنیمسمومشو از ب
 که اصال خوش نام ی فرح بخش نامهی دست ریالبرز فرستادش ز....  ستی نرانیدکترشم فعال ا-        

 ! ستین
 !از چه لحاظ؟:  گفتدوی خودش را جلو کشنیامیبن        
 !  ودغل و دروغایر:  بلند شد و گفتشیحکمت از جا        
 ! می مختلف داراسی که همه با مقنویا-        
 ! ي به باد دادتویزبونت سر خودت و زندگ نیبا هم:  و جواب داددیحکمت خند        
 ! از چه لحاظ؟دینگفت-        
 شاهکار نیبا ا! خوبم بلده در بره ... اما گردنش کلفته ...  داره ادی هم زیشاک...  ستیخوش نام ن-        

 ...اخر تو هم
 .دی منظور حکمت را فهمنیامیبن        
 :رداشت و گفت را ارام از نگاه حکمت بشیچشمها        
 ... ! اونم تمام هفته رو...  دست البرز باشه ری اجازه بدم رهام زتونستمینم-        
 ي تو از پرونده ياستفاده ! ...  هیعی رهام کامال طبي تو براینگران.  نیامی بنکنمیمن درك م-        
 االنم البرز نی همیحت... اما به ضرر آناست ... و به نفع رهام !  تو بود یعی بود، حق طبی آنا قانونیپزشک
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 یحت! تو رو نداره ...  فهیضع... آنا متزلزله...  ارهی خواهر منو از چنگ آنا دربي هی تمام ارثتونهی میبه راحت
 .  هواستیتو راه رفتنش هم ب

 از دستش خوامینم...  برام مونده تایفقط آناه:  و حکمت ارام گفتدی به چانه اش کشی دستنیامیبن        
 ... بدم

 . سکوت کرده بودنیامیبن        
 ختی دمنوش ري کوچک مقداری و نارنجدی سفوانی دو لي توزشی مي رويحکمت از فالکس فلز        

 : گفتیو با لحن ارامش بخش
 یحت! نه اون طفل معصوم ...  آنا ينه برا...  تو ينه برا!  نیامی بنستی اصال خوب نتی وضعنیا-        
 ! چقدر ممکنه طول بکشهستیمعلوم ن
 !مقصر منم؟-        
 . گرفتنیامی را به سمت بنیحکمت فنجان نارنج        
 فرو کرد و حکمت ی فنجان نارنجي دسته يسبابه اش را تو. دستش را دراز کرد و ان را گرفت        

 ! نیامی بنی رو تو ساختتی وضعنیا. لومه مع: گفت
 ... آنا خواست:  به صورت حکمت انداخت و گفت ی نگاهنیامیبن        
 دیشماها دوتا ادم بالغ!  وضع و درست کنه نی اتونستی تنه نمهیاون ...  و ننداز گردن آنا زیهمه چ-        

 فاسده یفالن...  جالده یفالن...  دزده ی که فالنیکنی شهر و قانع مهیتو !  ؟ی قانعش کنی نتونستیعنی... 
 !کو اون ادم جسور ؟!  ؟ی قانع کنیتونیبعد زن خودتو نم! 

 ... وقتشو نداشتم:  به زور گفتنیامیبن        
 ...جالبه!  ؟ی خودت وقت نداشتی زندگيواسه : حکمت با تعجب گفت        
 !  بشهينطوری اخواستمیمن نم:  و گفتدی به صورتش کشی دستنیامیبن        
 ...  شدهیول:  انداخت و گفتنیامی ملتهب بني به چشمهایحکمت نگاه        
 برگشته شی عصبيتمام حالت ها... آنا به من شک داره ...  یچیه!  بکنم ؟تونمیاالن چه کار م-        

 ! تمام استرسش...  سابقشيتمام واکنش ها... 
 طیتو همون شرا!  ي بوددهی هم دنیتو انا رو تو وضع بدتر از ا:  کرد و گفت یحکمت اخم        

 !حاال بد شده ؟!  بد نبود ياون موقع که عاشقش بود...  يانتخابش کرد
 !ستم؟ی گفته من عاشقش نیک:  و گفتدی اش کشنهی سي دستش را رونیامیبن        
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 گفته من بهش یک! ستم؟ی گفته من عاشقش نیک:  و گفتدی اش کشنهی سي دستش را رونیامیبن        
 ! ؟کنمیفکر نم
!  ؟یکنی نمي کارچیپس چرا ه:  ثابت ماند و گفتنیامی حرکت دست بنيحکمت چشمش رو        

 ! ي بری منی آنا رو از بيدار... یدست رو دست گذاشت
 وقت چیه...  ادی بشی پطیا شرنی اخواستمیمن نم:  همه اتهام گفتنی کالفه از انیامیبن        

 ! اوضاع ازکنترل من خارج شده...  تونمی نمگهیاما االن د... خواستمینم
 !؟ی توافقای یتو کنترل شده طالق گرفت! کنترل؟: حکمت با پوزخند گفت        
 : وحکمت قاطع گفتدی کشی اهنیامیبن        
 از يخواینظر منو م...  دیاصال از تهران بر!  نشده ریتا د.  دیدوباره از نو شروع کن! برش گردون -        

 یی تو توانانیامیبن! من حاضرم بهتون کمک کنم ! از صفر ....  اروم ی زندگهی...  ییسه تا...  دی بررانیا
 !؟يهاتو فراموش کرد

 ! ؟ستی ننایموضوع ا-        
 ! ؟هیچ-        
 !  خانوادمو ول کنمتونمینم:  حکمت لب زد نی سنگرنگاهی و زدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 ! ؟ستیرهام خانوادت ن!  ؟ستیآنا خانوادت ن-        
 ! تلخ بود...  دمنوش را مزه مزه کرد ی کمنیامیبن        
:  اش فشار داد و گفتیشانی گذاشت و کف دستش را به پشی ران پايخم شد ارنجش را رو        
!  پدرم منم دیتمام ام...  ستیمادرم حالش خوب ن...  تونمی نمطی شرانیتو ا...  تونمیاما االن نم! هستن 

 ... !  به نام منهعی بدي خانواده ي هیتمام ارث....  ادیبرادرم از پس کاراش برنم
 ! ؟نیامی بنتهی زندگيانا کجا-        
 ...  خاموش شدنیامیبن        
 يانا همه .  مغزش شد تری جمله پتک وار تکی...  ي احمقانه اچه سوال... جواب حکمت ساده بود         

 !  اش بودیزندگ
 یحت... بعد از برادرت ! بعد از پدرت ؟! بعد از مادرت ؟:  کرد و گفتی اخمنیامیحکمت از سکوت بن        

 ! ستنی هم خون تو ننایا
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 پشت کنم تونمیمن نم!  دی نگنوی شما اهگید...  نوی ادینگ:  داد و گفتهی تکی صندلی به پشتنیامیبن        
 !  بسازمدی جدی زندگهیبه همه و برم 

 ....  برسهشیبذار انا به زندگ! پس آنا رو ول کن -        
 . براشفتنیامیبن        
 :دیخسته نال        
 ...  نه آناتونمینه من بدون رهام م!  من و آنا رهامه نیربط ب-        
 ...  بودي اگهی دزیمن منظورم چ! رهام به خودتون مربوطه -        
:  دی و پرسدی را بلعی فنجان نارنجعی از ماگری دی حمکت انداخت و کمي به چهره ی نگاهنیامیبن        

 !؟یچ
 !  ازدواج کنهي به زوددیآنا شا-        
 ی رنگی شد و دمنوش بمیه چند تکه تقس بشی دو پاانیم...  هوا از دستش رها شد یفنجان ب        

 ! دی رسشی کرد و به بن بست کفش های را طيری ها مسی کاشيرو
 . کردی نگاه منیامیحکمت همانطور که به بن        
 ...  مات مانده بودنیامیبن        
 !انا و ازدواج ؟        
 عدد نی اخرگفتندی بود که مبیخبرش همانقدر عج!  ازدواج کند ؟يگریانا با ادم د...  بود دیبع        

 !  شده استدای پیاضیر
 ... شدی روزنامه ها متری کجاست تتی نهای خبر بای        
 !  و محالدی اندازه بعنیبه هم        
 ! مستی مطمئن نیلیالبته من خ:  انداخت و گفتنیامی بني به صورت برافروخته یحکمت نگاه        
 : گفتی کرد و با لحن متفاوتیدرنگ        
 ات نهی رو تخت معاایبلند شو ب!  من منظورشو اشتباه برداشت کردم دمیشا!  بهش فکر نکن یلیخ        

 ! ی کنزشی کوه رهی مثل دی به قول آنا باهوی چرا نمیبب! کنم 
 

 :فصل دوازدهم        
 .شب خوش.ممنون جواد ... اخر وقت . امینه م! ...  نره ادتیقرصاش ... باشه -        
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فرشته مثل پنگوئن ها .  گذاشت زی مي را رويرازی کانتر پرت کرد و ظرف ساالد شي را رویگوش        
 . رفتیراه م

 . شهیاالن سرد م.  فرشته ایب:  خوردن را برداشت وگفتي سبد سبزیرعلیام        
 از میگرفتی ميزی چهی!  به زحمت نبودم یواقعا راض:  گفتکردی مشانیاشارها همانطور که تم        

 ...  بهتر بودرونیب
 !  حرفها رو ندارهنی کوکو درست کردن که اهی:  کرد وگفتیفرشته اخم        
 ...  توطی شرانیاخه با ا-        
 ! من شروع کردم:  گفتنشستی مزی که پشت می سبد گذاشت و درحالي نان ها را تویرعلیام        
 . دی فرشته عقب کشي را برای زد و صندليرها لبخند        
 ي رویرعلی گذاشت و امی دستشی پي توي از کوکو سبزیبرش.  فرشته نشست يخودش رو به رو        
 .  بهت بگمخوامی رو از ظهر ميزی چهی یراست:  وگفتختی نمک رشیکوکو

 ... می بذار شاممون رو بخورریام: فرشته با اخم گفت        
 !؟یراجع به چ: رها کنجکاو گفت        
سر و تهمون رو بزنن !  می هم هست داشته باشي اگهیمگه بحث د...  نیامیبن: فرشته با طعنه گفت        

 ... ! نیامی به بنمیرسیم
 ی دستشیببرد به پ چنگالش را بدون انکه به دهانش ي روي اخم کرد و رها تکه کوکویرعلیام        

 ! افتاده ؟یاتفاق:  گفت یرعلیبرگرداند ورو به ام
 .میزنیرها بعد از شام حرف م:  زد و گفتيفرشته لبخند        
 !  مشهدرهی داره منیامیبن:  مسکوت ماندن بحث رك گفتي توجه به اصرار فرشته برای بیرعلیام        
 :  کالم بحث را سرانجام دادکی گفت و فرشته در یرها خب        
 . دیشامتونو بخور.  اونا رو مالقات کنه خوادی شده مدای خانواده براش پهی-        
 ! ؟یچ:  گفتی از ته چاهيرها مشت کرد با صدا        
 !کدوم خانواده ؟!  ؟ی چیعنی: دی به فرشته رفت و رها باز نالي چشم غره ایرعلیام        
 ...  داره بره مشهدمی تصمیول. واضح نگفت نیامیبن.  شده رها ادی پیکی-        
 ! دمی نمیمن بهش مرخص!  کجا بره؟ی چیعنی... محاله بذارم: رها چنگال را پرت کرد و گفت        
 ! رهیجمعه م-        
 ! جمعه ؟نیهم:  و گفتدی پرشیرها از جا        
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 . ختی روانی لي خودش توي اب برای شد و کملی میفرشته ب        
 !؟یرعلی جمعه امنی همی چیعنی: رها با حرص گفت        
 ! نی ایعنی...  رها نهیقراره بره اون خانواده رو بب-        
مگه !  ؟نهی بره خانواده رو ببی چیعنی... !  منمنیامی بنيخانواده ... يچه خانواده ا...  کرده خودیب-        

 !شگاهه؟ینما
 امتحان گشوی دي شانسهادی بانیامیبن!  میستیرها ما که هنوز مطمئن ن:  با ارامش گفتیرعلیام        
 ! کنه

 ها یمن چهار ساله دارم به تو نشون!  ؟یستی مطمئن نی چیعنی... ری امی چیعنی-:رها شوکه گفت        
  بذار شانسشو امتحان کنه؟یگی من ميبعد تو تو رو...  کنمیرو ثابت م

 ... یباالخره که چ!  یگی نمیچیتو هم که ه...  بشمنیامی مانع بنتونمیرها جان من که نم-        
... یرعلیام:  وفرشته قدم زد و گفتری امي در سالن کوچک خانه ی امد و کمرونی بزیرها از پشت م        

  رفته؟ادتیات حرف...  نرمال بشه کمی نیامیبذار وضع بن...  اقدام نکن یتو خودت بهم گفت
 ... گفتمی به تو چادمهیمن :  گفتی با لحن مهربانیرعلیام        
 ! میبذار شاممونو بخور.  یرعلیبس کن ام:  کالمش گفتانیفرشته کالفه م        
چهارسال منو ...  ستی نادتینه :  را پشت گردنش قالب کرد وبا غرغر گفتشیرها دستها        

صبور ...  اروم باشی گفتیه...  صبر کن ی گفتیه... یدونی من و نمتی بهانه که ننی به ايسردوئوند
 ازین...  دارم تتیما حازبهی که نیدرست زمان... حاال که به خودتم ثابت شده ... اشتباهه ... اتفاقه... باش

 يس هاعک!  یرعلی امي رو تطابق دادنیامی بنيتمام عکس ها! ؟يریگی جلوم قرار میدارم پشتم باش
 ! عکس مادرم...  پدرمیجوون

 !  بدهشی ازمادیبا...  ثابت کرد شهیرها با عکس که نم-        
 ی بهش بگهوی... بذار باهات کم کم اشنا بشه...  شرکتادی بذار بیتو گفت:  زد وگفتيرها پوزخند        

 ! رفته؟ادتی!  معکوس داره ي جهی نتشهیشوك م
 ... ادمهی گفتم یمن هرچ-        
بره بخوره به ! بره ضربه بخوره برگرده ؟!  بره شانسشو امتحان کنه ؟یگیخب پس چرا االن م-        

 ! ؟ری اميخوای منویتو ا! بن بست ؟!  ؟وارید
 دای سر وکله ات پشی وسط زندگي بودنیامیتو اگر نگران ضربه خوردن بن:  با خنده گفتیرعلیام        

 ! شدینم
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 ! تمومش کنیرعلیام...  دیبس کن: را گرفت وگفت شیه گوش هافرشت        
 !ر؟ی امیشی تو اروم مارمی در بانتیمن برم انا رو از توهم خ:  گفتيرها کفر        
هر وقت موضوع رو کف دست انا ... شمیآره من اروم م! آره :  گفتي بلندي با صدایرعلیام        
 ... ! شمی منیامی منم مانع بني و براش روشن کردزی و همه چیگذاشت

 .  بلند شدشی ، فرشته از جافونی زنگ ايبا صدا        
 . را برداشتیبا حرص گوش        
 . در را بازکرددی بگويزی چنکهیبدون ا        
 ! بود ؟یک: دی با اخم پرسیرعلیام        
 !ی جنابعالقی شفقیرف!  باشه؟یخواستی میک-        
 ! ؟نیامیبن: هول شد و گفترها         

       
 .  را باز کرديفرشته در ورود        
 ...به به مادرزن رهام:  باز گفتي با رونیامیبن        
 شده یچ:  اورد با اخم گفتی را از پادرمشی که کفشهاینی حنیامی گفت و بنيفرشته سالم سرد        

 ...یچه توهم! ؟
 . سالم : جلو امد وگفتیرعلیام        
 ...مزاحم نشم! د؟یمهمون دار:  لب گفتری در بود ، زي هنوز جلونیامیبن        
 ! عیسالم جناب بد: رها خودش را نشان داد و گفت        
 ! ي پری روئسا مسییبا ر:  گفتیرعلی گوش امری را باال داد و زشی ابروي تاکی نیامیبن        
 ...  توایب:  و گفتدی دستش را کشیرعلیام        
:  داده بود گرفت وگفتهی تکواری الوچه و لواشکها را به سمت فرشته که با اخم به دي بسته نیامیبن        

 ! کرده ؟تتی اذری امهیچ
 .فرشته محلش نگذاشت و به اشپزخانه رفت        
 ! ؟يشام خورد. نیامی بنیمرس:  کرد و بسته ها را از دستش گرفت و گفتي تشکریرعلیام        
 ! شده؟يطور:  با تعجب گفتنیامیبن        
 . شام بخورنیبش... نه :  گذاشت و گفتنیامی دستش را پشت بنیرعلیام        
 ! ؟ی شامتو تموم کنيخواینم: و رو به رها که وسط سالن مانده بود گفت        



 346 

 .  نشستشیرها سرجا        
 ؟یداروهاتو گرفت. چه خبر:  گذاشت وگفتی دستشی پنیامی بني برایرعلیام        
 ! افتاده ؟یاتفاق!دارو ؟: دی پرسیرها با نگران        
 !د؟ی بحث کردیسر چ:  دی پرسیرعلی جواب امي محلش نگذاشت و به جانیامیبن        
 .الیخیب:  زد و گفتی چشمکیرعلیام        
 . ت گذاششی برای دستشی پي کوکو تویو برش        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
 ...  هم در فکر بودیرعلی ، امکردی مي بازشیرها با غذا        
 اشپزخانه گذاشته بود زی مي اش را رویشانیفرشته پ.  بلند شدو به اشپزخانه رفت شی از جانیامیبن        

 .دی لرزی بنظرش مشیشانه ها. 
 ... دی ها کشی کاشي روي را عمدیصندل        
 . فرشته سرش را بلند کرد        
 ! شده ؟یچ:  را به سمتش هول داد وگفتي دستمال کاغذي جعبه نیامیبن        
 ! یچیه-        
 . از اب پرش کرد و مقابلش گذاشتهی تصفری از اب چکان برداشت و از شیوانی لنیامیبن        
 !  شدهی بگو چگمیم:  مقابل فرشته نشست و گفتی صندليرو        
 ی الوچه و لواشک را برداشت و لواشکي ، بسته دی کشیقی نفس عمنیامی کرد و بنینی فنیفرشته ف        

 !  هارمشیگی رهام نمي براادیدخترت مثل خودت بار ب: را باز کرد و گفت
 ...  افتادهیفرشته صورتش مچاله شد و باز به گر        
 ! شده فرشته؟یچ:  وگفتدی با تعجب خودش را جلو کشنیامیبن        
 ... !  خسته شدمنیامیبن!  بشه ؟یخواستی میچ-        
 ! ؟یاز چ-        
 روز خوش کی ی چهار سال حتنیتو ا... از روز اول...  میاز اول زندگ... کالفه شدم...  یاز همه چ-        

 ! دمیند
 . ساکت شدنیامیبن        
 ای... یرعلی کار نداشتن امي غصه ای...  بچه رو خوردمي غصه ای:  هاش لب زدهی گرانیفرشته م        
 ... همای...  اجاره خونه يغصه 
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االن ... !  زودتر از دختر تو اومد یلیتازه رهام خ... !میمن و انا هم گذروند!  گذروننی رو منایهمه ا-        
 !  ازمن طلب دارهیتازه شوهرت کل!  ؟ی هستیتونگران چ.  ستی وضعش بد نریخدا رو شکر ام

 :فرشته با حرص گفت        
 .برو بذار تو حال خودم باشم. نیامی بنگمی می من چیفهمیتو نم-        
 . شامتو بخورایپاشو ب-        
 ژتویپرست.  شرکت زشته سییجلو ر:  دی پرسنیامی را پاك کرد و بنشیفرشته با دستمال اشکها        

 .خراب نکن
 يزیچ...  ي بدي منو دلداريومدی وقت شب که ننیا:  دی بلند شد که فرشته پرسزیاز پشت م        
 !شده؟

 ... باشه بعدا:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ! شده؟یبگو چ:  و گفتدیفرشته دماغش را باال کش        
 ! آنا باتوحرف زده ؟یتازگ: دی سر اصل مطلب رفت وپرسهی بدون حاشنیامیبن        
 !؟یچه حرف:  کرد و گفتیفرشته اخم        
 ! راجع به ازدواج مجدد-        

 
 

  سوال بود نه ؟نی واسه ای از زندگفی و تعرینی همه مقدمه چنیپس ا:  زد و گفتيفرشته پوزخند        
 ...يرار کردتو اص!  پرسمیمن که گفتم بعدا م-        
 .  خبر ندارميزیمن از چ-        
 بلند شد زی از پشت می برود که فرشته به سخترونی خواست از اشپزخانه بی با تشکر کوتاهنیامیبن        

 ! نیامی بنی حساب نکنری امي روگهی کن دی به بعد هم سعنیاز ا: و لب زد 
 .  در درگاه اشپزخانه ماندنیامیبن        
 ! گفتم ؟ی چيدیشن:  بلند شد قاطع گفتشیفرشته از جا        

 .  تکان دادي سري جدنیامیبن        
 !تو چته امشب؟!  فرشته ؟یگی میچ:  و گفتدی از جاش پریرعلیام        
 بسه گهید... چهار سال تحمل کردم:  لب زد نیامی نگاه کند رو به بنیرعلی به امنکهیفرشته بدون ا        

 ...نیامی بوده خسته شدم بنری من و امی وسط زندگشهیاز تو و آنا و مشکالت شما که هم! خسته شدم ... 
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 ...فرشته ساکت شو:  مات گفتیرعلیام        
 ....  مزاحم شدمدیببخش:  گفتي کرد و با لبخند خونسردبشی جي را توشی دستهانیامیبن        
 ... ! نباشری من و امی مزاحم زندگگهی به بعد دنیاز ا: و گفت دی کشیقیفرشته نفس عم        
 .  ماتش برده بودیرعلیام        
 .چشم:  دستش را پشت گردنش فرستاد و گفتنیامیبن        
 . رفترونی از خانه بندازدی بیرعلی به امی نگاهنکهیو بدون ا        
 .  هم نداشتشیتوان تکان خوردن از سرجا...  بود ستادهی مبهوت ایرعلیام        
 یچی سوئیرعلی امی از کنار گوشزی مي مبل برداشت ، رويرها با هول مانتو وشالش را از رو        

 .  از خانه خارج شدنیامیبرداشت و پشت سر بن
 ! ؟ي کردیچه غلط!  بگم ؟یمن به تو چ:  وگفتدی کشی پوفیرعلیام        
 ! معلومه امشب چه مرگته؟چیتو ه:  داد زد ي بلنديا صداو ب        
 نیامی بني چه کنم چه کنم براي من شده کاسه یچهار ساله زندگ:  و گفتستادیفرشته مقابلش ا        

 یمن چه گناه!  ؟ینگران منم هست...  ی که نگران حال وروز اونيانقدر.... بس کن ...  گهیبسه د... 
...  یکنی موونمی ديارردیام!  عاشق خواهر دوستش بوده و نشده ي روزهی ازدواج کردم که يکردم با مرد
 ... بس کن تو رو خدا بس کن...  يخستم کرد

... برات متاسفم فرشته :  گفتکردی که شلوارش را عوض مینی و حستادی ای مقابل جا لباسیرعلیام        
 ... رونی بی از خونم انداختقمویرف...  دوست منونیبهتر...  و تو نهیامی بني دارم از صدقه سریمن هرچ.

 ذارمی خونه منی از اکنمی جمع ملمویبخدا وسا...  ي االن برریام:  وگفتستادیفرشته مقابل در ا        
 ! گردمی هم برنمگهی درمیم

 ...برو اون طرف!  مراعاتتو کردم یلیامشب خ. برو کنار فرشته:  با حرص گفتی علریام        
... نیامی بنيخانواده ... نیامی من شده بنیچهار سال زندگ... ی انصافیچقدرب:  گفتهیفرشته با گر        

!  دی خراب کردموی زندگي روزهانیتو و رها باهم بهتر...  تا امروزمیاز شب عروس... نیامی بنیفرزند خوندگ
 ...نیامیبا انا وبن سفرچهار نفره هیماه عسلم شد 

...  هتلنیبهتر...  که ادتهی!  بود نیامیهمون سفرچهارنفره هم به خرج بن:  گفتی حرصیرعلیام        
 !تو چته ؟... فرشته تو چته امشب!  رستوراننیبهتر...  تورنیبهتر

ن ادم برات  که اوي انصاف انقدریب!  مثل تو خستم ی کردن با ادم متزلزلیاز زندگ... خستم -        
 !بچت برات مهمه ؟! مهمه منم برات مهمم؟
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 باشه برو مثل ادم بهش نیامی بني گفتم رها اگر خانواده شیاز چهار سال پ...  ینیامیفقط نگران بن        
 رو ساکت چارهی بياون رها... يمن وساکت کرد... می رو خراب کنی زندگهی می چرا بریگفت... بگو
 ی سی زندگدیچرا با!  میزیبر  بهمتشوی تمام ذهندی خبر نداره چرا بایچی از هنیامی بنی وقتیگفت... يکرد

... دهیحاال که فهم....  می روزگارشو خراب کندیچرا با... می حدس نابود کنهی ادمو بخاطر هی يساله 
از !  ؟يخسته نشد! ؟یکنی و تمومش نمیگیچرا نم... یگی نمیچیچرا بازم ه... دهی ساله فهمکی کینزد

 ! ؟ي خسته نشدنیامی بنينگران بودن برا
 ...فرشته برو کنار برم دنبالش:  فرستاد و گفتشی موهاي دستش را الیرعلیام        
چهار سال سکوت و الل !  نه ؟ینی بی اصال منو نمریام:  قدم از در فاصله گرفت وگفتکیفرشته         

 کلمه کی چرا تو دهیحاال که فهم...  بفهمه شوی راز زندگنیامیبن...  وقتش برسه نکهی گرفتن واسه ایمون
 ! ؟یکنی منیامی بني خودمونو فدای زندگيچرا دار!  ؟یکنی تمومش نمیگینم
 

 ...برو کنار فرشته:  دی نالیرعلیام        
 چرا یقی توکه انقدر رفن؟یامی بنیفقط زندگ! ن؟یامیفقط بن! ؟ینی بیبچه اتم نم...  ینی بیمنو نم-        

 ! تره ؟کی از من به تو نزدنیامی بنیعنی! ؟یستی من نقیرف
 : خفه گفتیرعلیام        
 ... فرشته -        
 نسبت به یتونیچطور م! ؟ی رحم باشی انقدر بیتونی ؟؟؟ چطور می چرفرشتهیام!  ؟یفرشته چ-        

 خودتو نطوریچرا ا... ! نیامی بن من شدی چهارسال زندگریام... ی تفاوت باشی من و بچه ات بیزندگ
 ! ؟یونی بهش مدیمگه چ!  ؟یزنی مشیبخاطرش به اب و ات

 ! شویزندگ:  داد زد یرعلیام        
 . فرشته ساکت شد        
 ... شی موهاي الگرشی دستش به کمرش رفت و دست دکی یرعلیام        
 درستش کنم خوامیم!  ؟یفهمیم! خراب کردم فرشته :  وگفتدی را کششی موهايبا پنجه ها تارها        

 ! موندم توش...  شهیامانم
 ! ؟ی چیعنی-        
 باعث بسته شدن هفته یحت... شی زندگیختگیباعث بهم ر.... باعث طالقش... من باعث شدم -        

 ! نامه
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 ! فرشته دهانش باز بود        
 ! ؟ری امیگی میچ-        
 نیامی بندیفهمی وقت نمچی های برد،ی خاتون و حاجشی پرفتمیاگر من نم:  به زور گفتیرعلیام        
اشتباه من بود ...  شدی چاپ نمی لعنتي وقت اون مقاله چی هکردمیاگر من حواسمو جمع م...  هیسرراه

 بعد مقاله رو کردمی و حذف مز اسم البردی باراستاریمن به عنوان و...  اوردی به رومم نی حتنیامیبن! فرشته 
 مقاله هاش یفکر کردم مثل باق...  حواسش جمعه نیامیفکر کردم بن! اما نخوندم ... فرستادمی چاپ ميبرا

!  چاپ يمنم نخونده فرستادمش برا...  نوشته بود می رك و مستقنیامیبن! اما نبود ... فقط اشاره است 
 مقاله رو ی و اصالحيراستاری وچیمن بدون ه!  یونوگرافس ي برامی بريچون تو زنگ زد!  چرا ؟یدونیم

 ...  چاپ فرستادميبرا
 ! شیمن گند زدم به زندگ:  و گفتدی را بهم کوبشیو دستها        
 ي صورتش گذاشت وروي دستش را رویرعلیام. ..  کردی نگاه می علری و گنگ به امجیفرشته گ        

 ...  نشستیصندل
 ! نیامی بني دست نخورده ی دستشیمقابل پ        
 ...  شانه اش امدي روی گذاشت ، دستزی مي اش را رویشانیپ...  ته حلقش بود يبغض بد        
 !  بخشهیبفهمه م!  ستی ني انهی کنیامیبن... ! نگران نباش:  و گفتدی کشیقیفرشته نفس عم        
 ! باهم... میکنی شونو درست میزندگ:  زد و فرشته کنارش نشست وگفتي پوزخندیرعلیام        
 کمی... فقطکمیتو رو خدا :  چپش گذاشت و با بغض گفتي پهلوي را گرفت و رویرعلیدست ام        

 ! به فکر من و بچه ات باش
 کی...  شد یفی خفي گرفتار رعشه شی پنجه هايحس المسه ...  را بست شی چشمهایرعلیام        
 ! زنده و منحصر به فرديرعشه 

 
 .  بوق برداشت باالخره توجهش جلب شديدستش را از رو        
 یی جاهی تا دی سوار شدیایب:  و گفتدی کشنیی پای را دستشهی ترمز را فشار داد و شیبا هزاربدخت        

 ! برسونمتون
 . و خم شدستادی کالفه از اصرار رها انیامیبن        
 !  امدی و ظاهرش نمپی به تیمیشورلت قد        
 ! رسونمتونیم:  و گفتدی را باال کشی ترمز دستیرها به سخت        
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 !  راه برمدمی محیترج:  خسته گفتنیامیبن        
 ! منزلتون دوره ها-        
 برم دی از کجا بادونمیمن اصال نم...  یچیحاال اون ه:  و رها با خنده گفتدی کشی پوفنیامیبن        

 ! دیالاقل منو برسون!  خودم يسمت خونه 
 . نشان ندادی واکنشنیامیبن        
 ي هاابونیمن اصال به خ!  شهروند کیبه عنوان ...  یچی همی که داري همکاريحاال رابطه -        

 ! ستمی هاش اشنا نیتهران مخصوصا فرع
 ! کجاست ؟رتونیمس: دی خشک پرسنیامیبن        
مساعده !  شمی سوار آژانس مکنمی جا پارك مهی و نی ماشنی ادی اگر کمکم نکندیباور کن! لهک ق-        
 ! حقوق ؟شیافزا...  یقی تشویمرخص...  دمایهم م

 ...  لبش نقش بستي لبخند نامحسوس روکیباالخره         
 .  را باز کرد و سوار شدنی رها درب ماشي هایکالفه از چانه زن        
 !ی اصلابونی برم برسم به خدی از کدوم وربادونمی نمیمن حت:  زد و گفتیرها لبخند فاتح        
 !  ور بن بستهنیا!  دیبهتره دور بزن-        
فرشته :  فرمان را چرخاند و گفتدادی از حد گاز مشی که بی دنده را جا زد و درحالیرها با بدبخت        

 . دیدلخور باش دینبا...  سخته طشی شراکمی
 .ستمین-        
 نیماش.  دیتالش نکن. خرابه :  جا به جا شد ، خواست کمربندش را ببندد که رها گفتیو کم        
 ... رهیالبته هنوز راه م!  هیمی قدیلیخ.پدرمه 
 . نگفتيزی چنیامیبن        
 ... ! دلم سوخت! نشد اما ...  داشتم بفروشمشمی تصمشی سال پیلیخ: رها ادامه داد         
 !ن؟ی ماشيبرا:  با تعجب گفتنیامیبن        
 ... !  پدرم بودنیماش!  پدرم يبرا... نه :  و گفتدی کشیقیرها نفس عم        
 ! خدا رحمتشون کنه:  لب زد نیامیبن        
 ! هستناتی حدیپدرم در ق: رها براق گفت        
 ! خدا حفظشون کنه:  گفتشی در صداریی بدون تغنیامیبن        
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تو ...  شهی منی سوار ماشیی وقتهاهی داره اما مری الزانکهیپدرم با ا:  زد و اضافه کرد يرها لبخند        
 !  خونهاطی ، تو حنیبدون حرکت دادن ماش..  چیبدون سوئ!  کنهی می رانندگالشیخ

... هم به مادرت ...  سخته هم حواست به پدرت باشهیلیخ:  متاثر شد و رها باز گفتنیامیبن        
 ! يری و به عهده بگزی همه چتی مسئوليمخصوصا اگر فقط خودت تنها بخوا

 ! ؟يبرادر...  يخواهر: دی پرسچدی اشاره کرد به سمت چپ بپنکهی ضمن انیامیبن        
 !  برادر دارمهی:  گفتجانیرها با ه        
 !  سخت باشهیلی خدیپس نبا:  و گفتدی کشی هومنیامیبن        
پدرم بابت . ستی نرانیمادرم ا...  با منه تهایمسئول. ستیبرادرم ن:  و گفتستادیرها پشت چراغ ا        

 !  کند تر بشهشیماری خودش باشه ممکنه روند بي داد تو خونه صیپزشکش تشخ.  نجاستی اشیماریب
  نداشت؟يریتاث-        
 ! شناسهی منو هم نمگهی دیحت:  تکان داد و گفتیسرش را به عالمت نفرها         
 ! چه بد-        
 یحت...  زنهی برادرم بهش سر نمنکهیبا ا...  برادرمه ي فتهیعوضش ش:  زد و گفتيرها لبخند        

 ...زنهیبهش زنگ هم نم
 ... کنهی مادشی بابا عاشقانه دوستش داره و یول:  انداخت و گفتی نگاهنیامی بنمرخیو به ن        
 !  معرفتیچه ب:  ارام گفتنیامیبن        
 ... ! هیادم بامعرفت...  حرفو نی ادینگ:  اش انداخت و گفتینی به بینیرها چ        
 . نکردي اظهار نظرنیامیبن        
 !التون خوبه ؟ح:  دی پرسنیامی بني حرف زدن هاي کلمه اکیرها کالفه از         
 ! ممنون-        
 ! ستی نیتشکر که جواب احوالپرس-        
 . سکوت کردنیامیبن        
البته اگر !  ؟دی ادرسشو بگیعنی!  ؟الدی برج ممیانقدر حالتون خوب هست که بر: رها با لبخند گفت        

 ... دیحوصله ندار
 !دست چپ ؟:  به تقاطع گفتدهی نرسنیامیبن        
 ! برج؟ایقلهک :  گفتيرها با دلخور        
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 بدم ادی سمیی ادرس برج و به رنکهیقد ا:  به صورت بق کرده اش انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 !حوصله دارم

 
 بدم ادی سمیی ادرس برج و به رنکهیقد ا:  به صورت بق کرده اش انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        

 !حوصله دارم
 به راست دیچیبپ:  شان شد يکل مکالمه ...  گفتی چپ و راست منیامی لبخند زد وبنروزانهیرها پ        

 ! دست چپ... 
 !  اوردی هم به زور به زبان مابانی امد اسم اتوبان وخی مفی هم سر کیلیخ        
 ربط ی بيزهای که بتواند همه چي جمله اکیال دنب. ..  گشتی تلنبار شده اش مي حرفهاانیرها م        

 ...  سخت باشدکردیفکر نم... اما نداشت ! را ربط دهد 
 ! فهمش مشکل بود...  بود دهیچیپ!  سخت بود نیامیبن        
...  نیامیاما بن!  ماهان ای...  ردی ارتباط بگتوانستی هم میرعلی با امیحت!  بهی غرکیدرست مثل         

 !  بودواریانگار دورتادورش د
 توانست به ان سمت ی را مشینه صدا...  ها قی عانیپوشانده شده از سخت تر!  نی سنگواری دکی        

 ! نه دستش را...  برساند وارید
 .  اجبار سکوت کرده بودياز رو        
 ! ؟نجاستیپس ا:  ارام گفت دی برج را که ديچراغها        
 .  جوابش را ندادنیامیبن        
 ! ردی بگی دربستکی جا نی از همتوانستیم...  زرد بود ي هاینگاهش به تاکس        
 ...دی نداريخب اگر با من امر:  رفت و گفترهیدستش به دستگ        
 !د؟یای برج با من بي انقدر سخته تا باالیعنی:  انداخت و گفتنیامی به صورت بنیرها نگاه        
 ...نگفت!  سخت است دیخواست بگو        
 برج وقت داشته نی اي تماشاي فکر کنم اندازه یول...  مزاحمتونم دونمیم:  کرد و گفتیرها اخم        

 !هست؟!  ستی نياالن که ساعت کار!  دیباش
 . ساکت بودنیامیبن        
 اگر یول...  نباشه حی صحیلیست من خ درخوادیشا:  گفتی به خواهشختهیرها با لحن ام        

 ! ومدمی تا به حال منمی تنها برج و ببخواستمیم
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 ...ي خانم رازدینیبب:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 اومده اعصابتون شی با بحث پدونمیم...  دی بگنیخوای می چدونمیم:  کالمش گفتانیرها م        
 ...دونمی شما می هم از زندگگهی ديزهای چیلی خیحت... ناراحته 
 . اشکارا تعجبش را نشان دادشیبا گرد کردن چشمها!  خورد کهی نیامیبن        
 هی یرعلیام... خانوادتون ... از جانب همسرتون ... دی تحت فشار هستدونمیم:  مکث ادامه دادیرها ب        

البته !  حال و هواتونو عوض کنه کمیبتونه  دی شانجای اکنمیبهرحال فکر م... مسائل رو برام گفته يسر
 ! کنمی رو ارزو می ، براتون شب خوبدی کنی منو همراهدیستی نلیاگر ما

 .پس شب خوش:  خونسرد لب زد نیامیبن        
 ... عی بدياقا:  گفتي خش داري شود که رها با صداادهیخواست پ        
 دی حداقل اجازه بددینی برج و ببدی ندارلیباشه اگر تما:  گفتی شد و با کالفگادهی پنیامیومتعاقب بن        

 ! برسونمتون
 .شب خوش.  هست لهیوس. ممنون:  ها انداخت و گفتی به تاکسی نگاهنیامیبن        
 خواستمیراستش م:  و گفتستادی انیامی فاصله گرفت ، کاپوت را دور زد و مقابل بننیرها از ماش        

 !می حرف بزنیرستوران و کم میاگر ممکنه بر
 .  شدرهی کرد و به صورت رها خی اخمنیامیبن        
 . باهاتون حرف بزنمی راجع به موضوع مهمخواستمیم:  گفتمتیرها با مال        
 ...ي فرصت هست خانم رازی کافي شرکت به اندازه يتو:  خشک گفتنیامیبن        
 ي جاهی میریم...  رستوران برج می که بردیاگر مخالف.  رو ندارهنجایشرکت ارامش ا: رها مصر گفت        

 ...  شما همکنمیفکر م...  شام هم نخوردمی من حتدینیبب!  گهید
 . حرف از کنار رها گذشتی بنیامیبن        
 ! دی انقدر لجباز باشکردمیفکر نم:  و گفتستادی اشیرها با حرص دوباره جلو        
 رها ي به سرتاپای فرستاد و با تاسف نگاهبشی جي را توشی نگاهش هم نکرد دستهای حتنیامیبن        

 ... !يشب خوش خانم راز: انداخت و قاطع لب زد 
 بازم به شناسمی شما رو مياگر بگم خانواده : دو قدم از رها فاصله گرفت و رها با حرص گفت        

 !د؟یرفتن مصر هست
 ... ستادیا        
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 ... ستادیا        
 ... ماند        
 ...ضربان قلبش باال رفت        
 !  اعتماد نداشتچی هشیبه گوش ها... ! گردنش را چرخاند        
 رهی خشیهمانطور که به چشمها.  ستادی جلو امد ومقابلش ای به صورتش انداخت ، قدمیرها نگاه        

 !  باهات حرف بزنمدیبا:  گفتشدیم
 !  ادا کند خسته بودی مجبور بود تمام کلمات را با لحن رسمنکهیازا        

 !  با او همکالم شود خسته ترشتری کند تا چند کلمه بی را راضنیامی مجبور بود بننکهیاز ا        
 .  نشان ندادی واکنشنیامیبن        
 !  بگويت تر راحیکنی که خودت فکر مییهرجا:  و گفتدی کشیقیرها نفس عم        
با لحن ...  را رها بشنود شی نفس نفس زدن هاي صداخواستینم...  نفسش را حبس کرد نیامیبن        
 ! بشنومخوامی فقط مشیبدون حرف پس و پ:  گفتیخشک

...  شیچشمها... شیرنگ ورو...  نیامیصورت بن!  صبر کند ای...  دی بگودانستینم! رها ساکت بود         
 ... امدی و باال مرفتی منیی اش که تند پانهیس

 ! دیهمه نشانه بود که االن نگو        
 ! ؟یچه گفتن        
 ... اصال وقتش نبود        
 !گفت؟ی ؟ ا زکجا مگفتیچه م        
 ! ؟دیدونی میشما چ!  ؟دیچرا ساکت شد:  دست راستش را پشت گردنش فرستاد وگفتنیامیبن        
 ! بگم؟نجایا: دیا با تعجب پرسره        
 يزیاگر واقعا چ!  گفت شهی رو همه جا میحرف گفتن:  بلند کرد و گفتی را کمشی صدانیامیبن        

 !  جانیهم...  بشنوم خوامی االن منی همدی گفتن داريبرا
 ... دینیبب...  بگم يچطور...  یعنی...  یعنی...  بگممی مستقتونمینم: رها با استرس لب زد         
 ! ؟دی هست که بگيزیاصال چ:  دی پرسیبا تعلل کوتاه...  نگاهش کرد نیامیبن        
 نی با انجایا...  که بشه صحبت کرد یی جاهی می برکنمیخواهش م:  و با بغض گفتدی کشیرها اه        

 ... تنش
 ! حیرك وصر. دیی جا بفرمانیهم! من راحتم -        
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 : شد و گفترهی خنیامی ناارام بنيرها در چشمها        
 !ستنیخانوادتون ن...  دی که شما مشهد قراره مالقات کنياون خانواده ا.. اون -        
 :دی نگذاشت رها نفس بکشد تند پرسنیامیبن        
 ! ؟دیدونیاز کجا م-        
 ! گمی که مدونمیم:  و گفتدی اش کشیشانی به پیرها دستپاچه دست        
 شما لیبا استناد به کدوم دل!  وجود داره ؟یچه مدرک... خب از کجا : دی ارام تر شد و پرسنیامیبن        

 !د؟یزنی حرفو منیا
 .رها سکوت کرد        
 بدرد بخور از دهانش ي کلمه کی یحت...  یچیه!  نگفتيزیچ...  کردی منتظر نگاهش منیامیبن        

 !  بودامدهی نرونیب
 ! ؟دیدونی ميزی چدیاصال مطمئن هست:  با خنده گفتنیامیبن        
 !  تر بودیخون... قرمزتر بود.  شد رهی خنیامی بنيرها در چشمها        
 ! بهتره شما رو برسونم-        
 ! درسته؟ي خانم رازدی گفتن نداري برايزیچ-        
 .رها بغضش را قورت داد        
 ! درسته؟یچیه:  خسته گفتنیامیبن        
 . انداختنییرها سرش را پا        
 ناقصتون راجع به من سو ي از دونسته هایشما به چه حق:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 یشما اصال ک! د؟یزی با حرفهاتون تفکر منو بهم بردیدی به خودتون اجازه میبه چه حق!  ؟دیکنیاستفاده م
 ! ؟دیکنی مي خودتون چه فکرشیپ!  خانم؟دیهست

 . را بستشیرها چشمها        
 . خوامیمعذرت م!  کنمی نميفکر:  بغضش گفتانیم        
 !  سکوت کردنیامیبن        
 ...  دچار رانش شدندهی ثانکی در شیتمام فکرها        
 ! قی و عمنی رانش سنگکی        
 !  ابرو شوديبچه هم نبود که خام دو پشت پلک و چشم و اشاره ... ! بار اولش نبود         
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 و پشت دی کشرونی براهنشی پبی از جیسی فرستاد ، خودنونیی خشکش پاياب دهانش را از گلو        
 از ی ادرس وکروکنیا:  کاپوت شورلت انداخت و گفتي و رودی کشی چند خط و کروکیکارت کوچک

 .شب خوش! دی بپرسدیتونی مدیهرجا به مشکل خورد...  هیداریتهران شهر ب!  تا قلهک نجایا
 . ها گام برداشتی از رها باشد به سمت تاکسگری دي جمله کی منتظر نکهیو بدون ا        

 
 . در را پشت سرش بست.  انداخت دی کلاطی قفل در حيتو        
 ي پله ها دراورد ، در را که باز کرد ، صداي را باالشی کرد ، کفشهای را طاطیسالنه سالنه طول ح        

 . صحبت ها قطع شد
 !  انداخت و ماتش بردونیزی تلوي جلوي به مبلهای نگاهی با تعجب از سکوت ناگهاننیامیبن        
 ...  بودستادهی اشیخاتون برا        
 ! کردی هم برو بر نگاهش مایبرد        
 !  صورت اوقفل شده بودي رومی مستقشیاما چشمها...  کردی خان نگاهش میطفمص        
 .کردی طرفه نگاهش مکی پوزخند کی دستش بودو با ي توي چاوانیل        
 ! ي کردریچه د... یخسته نباش. سالم مادر: خاتون جلو امد و گفت        
 .  جوابش را ندادنیامیبن        
 !  وخشکشزینگاه تزل زده بود در         
 ایب...  يستادی در ايچرا جلو.  تو ایمادر ب:  گذاشت و گفتنیامی بني بازويخاتون دستش را رو        

 ! زمی بري چاهی برات نیبش
 .  جم نخوردشی از جانیامیبن        
 ! هنوز سالم هم نداده بودیحت        
 ... !  توایمادر زشته ب:  جفتشان رد وبدل کرد وبا استرس گفتنی بیخاتون نگاه        
 !کنه؟ی چه کار منجای انیا:  لب گفتری و زدی کشی پوفنیامیبن        
 ...  منتظرتهیاز ک... ! با تو کار داره :  و گفتدیخاتون لبش را گز        
 !  برهدشیفرستادیم:  گوش خاتون گفتریز        
 !  تو زشتهایب. ي اخم کردنطوریمادر چرا ا... مهمونه :  گفت و غر زدیك برسرمخاتون خا        
 ...  به سالن هلش دادنیامی بني به بازويو با فشار        
 . ستادی اونیزی تلوي جلوی برداشت و مقابل مبلمان راحتی قدمنیامیبن        
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 ! سالم بابا جون:  شد و گفتيزی خمی خان نیمصطف        
 . جوابش را ندادنیامیبن        
 !  را قطع کنندانشانی می چشمي کدام قصد نداشتند رابطه چیه        
 ! بابا ؟يشام خورد:  خان ارام گفتیمصطف        
 مهندس نمتونی ببنجای اکردمیفکر نم:  گفتیظی داد و با اخم غلهی را به مبل تکشی ران پانیامیبن        
 ازتون ی و عکسدی بررونی خونه بنیمبادا براتون افت داشته باشه از ا!  اخر ي روزهانیاونم تو ا! البرز 

 !پخش بشه
 !  اطراف نباشهنی ایحواسم جمع بود روزنامه نگار فضول ممنوع القلم:  زد و گفتيالبرز پوزخند        
 روزنامه نگار فضول ممنوع القلم نی رفته اادتونیاما انگار شما ! به جا بود :  و گفتدی خندنیامیبن        
 !  داره که هنوز تو راس هستنيادی زيدوستها
 ! ؟ارمی بي البرز براتون بازم چاياقا:  جلو امد و با استرس گفتي چاینیخاتون با س        
 !  باهات حرف بزنمدیبا:  گفتنیامیالبرز با حرص رو به بن        
 !  نداره وجوديدیبا:  گفتحی صرنیامیبن        
 ... راجع به آناست:  بلند شد و ارام گفتشیالبرز از جا        
 .  نگاهش رام شدنیامیبن        
 ! شده ؟یچ -        
 به اتاقش کرد ي و با دست اشاره دی کشی پوفنیامی و خاتون انداخت وبنی به مصطفیالبرز نگاه        
 ...  طرفنیاز ا: وگفت
 . وارد اتاق شدنیامی کتش را صاف کرد و پشت سر بننیی پای کوتاهیاهالبرز با عذرخو        
 شق القمر نکرده اروی!  چرا انقدر مشکوکن نایا:  پرت کرد و گفتزی مي را روی با حرص گوشایبرد        

 ! که نامزد شده
 ! مهمونه... ! ساکت پسر:  خان ارام گفتیمصطف        
 ! شدی بسته ميژی قي که ارام با صداکردی نگاه منیامیخاتون با ترس به در اتاق بن        

 
 سر آنا ییچه بال:  کالفه از سکوت و صبر البرز غر زد نیامی به اطراف انداخت و بنیالبرز نگاه        

 !؟ياورد
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 که مثل ي به خوردش دادی چستیمعلوم ن!  تو ؟ایمن ! من ؟:  و گفتدی به سمتش چرخزیالبرز ت        
 ! مجسمه خشک شده

 برگشته ی گذشته که از وقتی چنتونیب:  باز شد و البرز با حرص گفتشی ابروهاي گره نیامیبن        
 نیع... !  مجسمه نیع!  دهی نشون مینه واکنش...  زنهینه حرف م...  متحرك شده ي مرده هیخونه مثل 

 کارشی ؟چياورد  سر دختر منیی همون حال و هوا ، چه بالقایدق!  که پدرام ولش کرد و رفت یوقت
 !؟يکرد

 و با دی پشت سرش کوبواری را به دنیامی اش را گرفت و با هول بنقهیبه سمتش هجوم برد و         
! لش خوب بود آنا حا...  سابقشی که باز رفته تو فاز افسردگي زديچه گند: دی غري بلندمهی نيصدا

 !ش؟یانداخت  روزنی که به اي خوردی ؟ چه گهي کردیچه غلط...  زدیحداقل حرف م... خوب خوبم نه 
 ...یچیه:  مبهوت لب زد نیامیبن        
 ؟ي بودیبا زن        
 !نه-        
  ؟یکنی ازدواج ميدار-        
 !نه-        
 ؟يعاشق شد-        
 :  داد زدنیامیبن        
 !نه-        
 :دی کشادیالبرز بلند تر فر        
صبح که از خونه ! ؟ دختر من حالش خوب بود ... ي باال اوردي ؟ چه گندي کردیپس چه غلط-        

 ی بيتو!  ؟ستیچرا االن خوب ن... ! تو محل کارش حالش خوب بود ...  رفت حالش خوب بودرونیب
  ؟ي سرش اوردییچه بال!  ؟شی روز انداختنی که به اي کردیشرف چه غلط

 ... ! یچیه:  گفتجی گنیامیبن        
 ...نمشی ببدیبا:  بعد لب زدي اهیو ثان        
 را شی قفل شده بود فرار کند که البرز فشار دستهاراهنشی البرز که به پي پنجه هاریخواست از ز        

 .  کرد و مانعش شدشتریب
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 من و ی به زندگی کافيبه اندازه ... !  ذارمی نمگهید!  ینی آنا رو ببذارمی نمگهید: د زد با غضب دا        
 گهید...  بسه گهید!  ی دخترم و به خطر انداختیسالمت... ياعتبارمو خدشه دار کرد!  يدخترم گند زد
 ! دمیبهت اجازه نم

تو ... آنا با من خوب بود ! ؟... من !  آنا رو به خطر انداختم ؟یمن سالمت:  گفتتی با عصباننیامیبن        
تو از کدوم ...  ي منو نابود کردیزندگ... ي آنا رو خراب کردیتو زندگ...  از من جدا بشهيوادارش کرد

 کنهی مردم رحم میرحم نداره به زندگ  دخترشی که به زندگيمرد!... از کدوم ابرو ؟! ؟یزنیاعتبار حرف م
 !؟

 ییفقط بگو چه بال!  ؟ی موضوع حرف بزننی که راجع به ایستی نیگاهیتو در جا:  دیالبرز غر        
 ! يسرش اورد

 ! باهاش داشته باشم؟تونمیچه کار م!  نداشتم باهاش يمن کار... یچیه...  یچیه-        
 ! روز افتاده؟نیپس چرا به ا: البرز داد زد         
 :  جواب لب زدي به جانیامیبن        
 !؟... ارهی سر خودش بییاگر بال!  ؟یاالن کجاست ؟ تنهاش گذاشت-        
 ...  شل شدشیالبرز دستها        
 !  شديبستر:  تخت نشست و گفتي و به زور لبه دی افتاد ، خودش را عقب کششیشانه ها        
 ! ؟یچ:  زدادی فرنیامیبن        
 !  بشهي داد بسترصیدکترش تشخ .... ! شده يبستر-        
 ! ؟ي کردي آنا رو بستريتو غلط کرد:  عربده زد ی کلفتي با صدانیامیبن        
 سرش برد و مقابل البرز ي را برداشت و باالي اشهی شي گوزی ميبه سمتش حمله کرد از رو        

 .ستادیا
 بال رو نی ایتو به چه حق... ي کردي بستری واهي بهانه هی آنا رو با ي کردخودیتو ب:  گفتادیبا فر        

 ...با دختر خودتم!  ؟ی هستيچه جونور...  ی هستیچ!  ؟ی هستیتو ک!  ؟ياریسر آنا م
 ... در باز شد        
 !  وارد اتاق شدندای خان و بردی ، مصطفدی کشینیخاتون ه        
 !  صورتش را گرفته بوديالبرز با دست جلو        
 ... نیامی بنیکنی کار میچ:  با داد گفتایبرد        
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چرا آنا :  را کنار زد وگفتای بردنیامی ؛ بندی کشنیی را مشت کرده بود پاي را که گونیامیدست بن        
 کردیعقلش درست کار م!  نبود شیچیه...  نداشت یمشکل! انا امروز حالش خوب بود !  بشه؟ي بستردیبا
 ! ؟ی ساکتچرا...  جواب بده! هان ؟!  یو براش پاپوش درست نکرده باشاز کجا معلوم ت! 

 .  بلند شدشیالبرز از جا        
 از سر خودت بازش مارستانیتو کدوم ب!  ؟ي کردشی بسترمارستانیکدوم ب:  با حرص گفتنیامیبن        

 ! ؟يکرد
  ..."..." شگاهیآسا: البرز سخت جان کند و گفت        
 ! ؟شگاهیآسا!  وا رفت نیامیبن        
 ! خان به دنبالش پا تند کردی گفت و از اتاق خارج شد، مصطفیالبرز خداحافظ کوتاه        
 !  و خاتون کردای بردي پشتش را به چهره نیامیبن        
 ! زدندی حرف ماطی خان در حیالبرز و مصطف        
 ... زدی نفس نفس منیامیبن        

 ...  اتاقش پرت کردشهی آن را به سمت شيادی فري مشتش فشار داد و با صداي را تويگو        
 !  نشستنی زمي رونیامی و بنختی فرو رشهی شي نا هنجاريبا صدا        

     
 اطی خان از حیمصطف.  رفت رونی از اتاق بی با تعلل کوتاهای اش گذاشت ، بردیشانی به پیدست        

 . ها انداختشهی به خرده شینگاه
 را سخت در چنگ شی که صداشی ته گلوي و با توده دی کشنیی را از سرش پايخاتون روسر        

 ...  باشهشهی تو اتاقم خرده شدیشا... اون ور نرو مادر : دیگرفته بود نال
 بغض يبلند با صدا و بلند اوردینتوانست طاقت ب...  انداخت نیامی بني مچاله بتی به هینگاه        

 ! اری رو از باال بی مادر جارو برقایبرد:  گفتيدار
 .و رفت        
 .  خان از در اتاق داخل شدیمصطف        
 گذاشت و از اتاق ي جارو را کنارای خان با دست مانعش شد و بردی با جارو جلو امد ، مصطفایبرد        

 .فاصله گرفت
 .  سرش را بلند نکردنیامیبن. سرش بست  خان در را پشت یمصطف        
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 تخت ي را به لبه گرشی گرفت و دست دشی ، دستش را به زانوستادی انیامی و کنار بندی کشیاه        
 . نشستنی زمي رونیامی کنار بنی داد و به سختهیتک

 . کردی خرده ها نگاه مشهی به شنیامیبن        
 ازدهی ده ی شکستشهی که شي بارنیاخر:  گذاشت و گفتنیامی بني زانوي روی خان دستیمصطف        

 ...ی گفتيستادی تو روم وانمیهمچ! سالت بود 
 خانم ي شهیاره من زدم ش:  گفتي انداخت وبا لحن قلدرانه اشی به گلوي خان بادیمصطف        

 ! ؟ادتهی! گفتم برو خودت مشکلتو حل کن !از دستت خندم گرفت!  ؟ی رو شکستم حاال که چیحجت
 !  اشیمی قدی چوبری تحرزی مي هیزل زده بود به پا. کردی ها نگاه نمشهی به خرده شگری دنیامیبن        
!  ي که خسارتشو بدیشستی ماطشوی کل حیرفتیدو هفته سه هفته م:  خان با ارامش گفتیمصطف        

 ! ي مشکلتو خودت حل کردیول
 ادمهی خوب زمی منیا:  را دنبال کرد و گفتنیامی خان خط نگاه بنی و مصطفدی کشی پوفنیامیبن        

 نیهمچ!  درس بخونم دی بازیمن رو م!  داره ری تحرزی که پسر فرامرز خان مي سرم دراوردیچه بامبول
 !  نداشته باشمزی اگر مشمی مدی علوم تجدي کرددیتهد

 دوال پهنا از من و يخودت پول جمع کرد:  خان با خنده گفتی زد و مصطفي پوزخندنیامیبن        
 ! ي علوم چند شددمیاخرم نفهم!  يدی خرنوی ایگرفتیخاتون م
 !  نشدمدیتجد-        
خودت !  به درس ومشقت نداشتم يمن که کار:  به صورتش انداخت وگفتی خان نگاهیمصطف        
 !يکردیخودت مشکالتتو حل م!  يدیخری میخواستی میخودت هرچ... يکردیپاس م
 خم شده اش اخم کرده بود انداخت و ي خان که از درد زانوی به صورت مصطفی نگاهنیامیبن        

 . نگفتيزیچ
 ....  پسرمنیبب-        
 .و ساکت شد        
 ...  پسرمیول...  ی خونی پسرم نباشدیحاال شا:  زد و گفتیلبخند تلخ        
 ستی نشهی شگهی دنیا!  ؟يچرا انقدر از ما دور شد:  انداخت و گفتنیامی به صورت بنینگاه        

 که از سر هوس هرجور ستی نتی همکالسری تحرزی مگهی دنیا...  ي خودت خسارت بدیخودت بشکن
 ی اتاقت و حتي گوشه هی شی واسه خودت و بعدبندازی جورش کنی بزنیشی به هر اب و اتیتونست
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 گهی دي ازش چشم برداریوقت!  خسارت داد شهی بشکنه نمیوقت!  دله بابا جون نیا ... !ی هم نکنگاهشن
 ! فتهیاز چشمت م

 ! فتادهیآنا از چشمم ن:  خان انداخت و گفتی به صورت مصطفی نگاهنیامیبن        
احترام کلمه ها ...  يکتری کوچياحترام بزرگتر... يکردی متی رعامایقد! حرفم هنوز تموم نشده -        
 ي که لحظه های از وقتای!  ؟ي خودتو گم کردستی خودنوری اخبار مملکت افتاد زیاز وقت!  بابا یرو داشت

 !هان بابا ؟!  داغ هفته نامه ات؟يمردم شد سوژه 
 مردم عکس یاز اولم گفتم از بدبخت:  خان ارام گفتی را بهم فشرد و مصطفشی لبهانیامیبن        

 ! یکنی خودت شک می به خوشبختینی ببی بدبختیهرچ. ..رینگ
 .  امدنیی قطره اشک از چشمش پاکی نیامیبن        
 .  امدنیی قطره اشک از چشمش پاکی نیامیبن        
 هی...  داره ی عالجهی يهر درد...  نشده بابا يحاال هم که طور:  گفتي خان باخونسردیمصطف        
درد ! مثل روز واسه هممون روشنه ...  يتو که دوستش دار!  داره يری مسهی یهر راه...  داره یدرمون

 هی... ادم کاردون هی شیببر پ... ! ياری بمی ابهی من و خاتون که واست غرشی پخوادیدلت رو هم نم
تو ...  يجامعه اتو تو ... ي دارالتیتو تحص....  پسرم ستمیمن که درس خونده ن!  ي مددکارهی... يمشاور

 هی ادم کل حواسش جمع شهینم!  حل کرد یی تنهاشهی مشکالت و نمي سرهی!  یدونیکه بهتر از من م
... ی باشتای و بایهم برادر برد... یپسر من باش هم...  ی همزمان هم پدر رهام باشیتونیتو نم... !  باشهزیچ

 هفته نامه ات ریهم مد... ی باشتایهم شوهر آناه... یهم داماد البرز خان باش... ی باشیرعلی امقیهم رف
 ! بابا ؟یتونیم...  یمی قدي خانواده هیهم دنبال !  یباش

 . فشردی هم مي فکش را رونیامیبن        
 ! ؟یتونیم: دی خان دوباره پرسیمصطف        
 ... نه: لب زد         
 غصه اشو ي تو حق نداررهی دانشگاه نمایاگر برد... ی سبک شگذرمی ممیمن از حق پدر و فرزند-        

خاتون هم ! ...  ی نگرانش باشي ندارفهی مستاجره تو وظتایاگر ب! ...  شی و زندگدونهی خودش م،يبخور
...  بسته شده بابا جون امهاالنم که هفته ن! ی هرجا کم اورد تو جورشو بکشدی هم نبایرعلیام!  نطوریهم

 اگر یحت...  کنمیکمکت م! من هستم !  دونمی همه رو منایوام و قسط و ا...  دونمی مي داریخرج زندگ
...  تاستیاونم رهام و آناه...  ي دارتی مسئولهی لحظه به بعد تو نی از ایول!  کنمی هم کمکت مينخوا

 !  البرزهي براياونم داماد
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 . دی باریاش مارامش از چهره ...  خان انداخت ی به صورت مصطفی نگاهنیامیبن        
 دور يبچه که بود!  يخوب استخون ترکوند:  را مالش داد و گفتنیامی بني خان سر زانویمصطف        

 گالب بی سهی چسب بزنم روش ، قد ومدمیم!  شدیزانوت زخم م...  نی زميخوردیم...  يدییدویحوض م
 !بود استخون پات

 .دو قطره همزمان فرود امدند...  دی چانه اش لرزنیامیبن        
 هی با تو ای دنيمگه قراره همه !  نباشه ستیالبرز با تو هم فکر ن:  زد و گفتي خان لبخندیمصطف        

 سرت شلوغ بود کمیفقط ...  یدونی منویتو هم ا!  ؟دهیمگه خدا پنج انگشت و مثل هم افر! جور فکر کنن؟
 ... ذهنتو خلوت کن بابا جون! و  ری شلوغنی اي از حد گذروندکمی... 

 تیاز حاال به بعد تو دو تا مسئول! حاال خلوت شد :  انداخت و گفتنیامیدستش را دور گردن بن        
 ! پسرت... زنت ...  ي ندارشتریب

... !  شهی میخاتون چ!  يزدی مي اگهی حرف دهی روزیشما که تا د... اخه:  لب گفتری زنیامیبن        
 ... خود شما زانوت ورم کرده... شینگران

 : و گفتدی خان خندیمصطف        
! .  ستی انا ني جاشگاهی اسادونمیبابا جون سواد ندارم اما م.  ستیاالن ن...  آنا سر پا بود روزیتا د-        

 تیاره زندگ تا دوبمیکنیانقدر مدارا م...  کنهی ، خاتون با سردرداش مدارا مکنمیمن با درد زانوم مدارا م
 ...سرهم بشه

 کم هم تو مدارا کن با هی:  خان اجازه نداد و ارامتر گفتی بزند که مصطفی خواست حرفنیامیبن        
 ... !نیهم! البرز 

 .  اش فشار دادیشانی و کف دستش را به پدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 به خودش نیامی گذاشت و خواست بلند شود که بننیامی بني شانه ي خان دستش را رویمصطف        
 . ستدی خان را گرفت و کمک کرد تا بای ارنج مصطفریامد و ز
 .دیرسی به زور منیامی بني نهیقدش تا س        
از :  رامرتب کرد و گفت نیامی بنراهنی پيدرز سرشانه .  صاف کرد شی چروکش را براراهنیپ        

 ! ؟يدیرهام نپرس
سه تا وروجک بهم .  تاستی بيخونه :  خان با اارمش گفتی گرد شد مصطفشی تا چشمهانیامیبن        

 ! ی که نگرانش نشمی سفارش کرد حتما بهت بگیموقع رفتنش هم حساب.  غلغله شدنجایافتاده بودن ا
 ... خوب شد نبود:  و گفتدی کشی نفس راحتنیامیبن        
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 ...  باالایب.  اتاق نخوابنیامشب تو ا:  و گفتدی کشنیامی بنراهنی پ خان دست ازیمصطف        
 فکر ي نداري پدر و فرزندتیحاال گفتم مسئول:  خان لب زد ی تکان داد و مصطفي سرنیامیبن        

 !  نشه هاداتی چند ماه پي باز بریتونی مینکن
 .  راحتالتونیخ... نه :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ! رو من حساب کن...  ي تنها نریاگر خواست.  آنا شی پي بریفردا خواست-        
 خرده ها رو هم نیا: گفتی خان درب اتاق را باز کرد و با شوخی تکان داد و مصطفي سرنیامیبن        

 ! ندازهی من بشکن بشکن راه ميواسه ! خودت جارو کن 
 .و با خنده از اتاق فاصله گرفت        

 :زدهمیفصل س        
 .  پنجه اش خرد کردي را تویاتینان ب...  داغ دم صبح زبانش را سوزانده بود يچا        
 ! ؟ومدهین: ارام گفتمساریت        
 . جوابش را نداد        
 !  شده بودرهی مربا خيکالفه به کاسه         
 !  کردهرید.  ادیقرار بود ب:  باز گفتمساریت        
 غی مربا فرو کند که رها با جيخواست در کاسه ...  نان برداشت ي تکه امساریرها نگاهش کرد و ت        

 ! ؟ي خودتو به کشتن بديخوای ؟ میکنی مکاریچ: گفت
 ! ؟هیاون چ:  ارام گفتمساریت        
 .  اشاره کرددی لرزیدست لرزانش را جلو برد و به تلفن رها که م        
 . را برداشت و با لمس صفحه جواب دادیها گوشر        
 .  بلند شود که رها مانعش شدشی از جامسارخواستیت        
 !بله ؟:  گفتي با لحن خشونت باریدر گوش        
 ...سالم-        
 ! ؟یخوب! سالم ... مامان : لحنش باز شد و گفت        
 !؟يخواب بود!  شده؟يزیچ-        
 ! يچقدر خوب شد زنگ زد... دارمیبنه -        
 .  بلند شدزی و از پشت مدی کشرونی رها بي به زور مچ دستش را از پنجه مساریت        
 !چه خبر ؟: دی کرد و پرسبشیرها با چشم تعق        



 366 

 !  توئهشیخبرا که پ-        
 .  مامانستی نيخبر:  و گفتدی کشیرها پوف        
 ! بهت زنگ زدم ؟ی چي برای بپرسيخواینم-        
 ! شده؟يزیچ! نه ؟:  از نان در دهانش گذاشت و گفتي برشته ايرها تکه         
 ! دعوت نامه رو حاضر کردم-        
 ! ؟يجد:  سفره پرت کرد و گفتي نان را توي مهیرها ن        
 ! ؟دیای قراره بیک... اره-        
 ! ادی بدونمی مدی بعیول...  دونمینم: رها مردد لب زد         
 .امدی نییصدا        
 !  نهای ادی بدونمینم:  را بست و گفتشیرها چشمها        
 ... يتو که مطمئن بود!  ؟ادی نشهیمگه م-        
 ... ! شهی کنده منجای حتما از اينطوری اکردمیفکر م... اشتباه کردم -        
 يای شما مای. نگران نباش مامان :  حاکم شد و رها با ارامش گفتانشانیم چند لحظه سکوت يبرا        

 ... ادی که بشهی می هم راضای... 
 ... کشهی طول میلیخودش خ!  ؟ی اقدام کنشی ازماي برايخوای میک-        
 !  زودیلیخ-        
 ! چند وقت ؟یعنی!  چقدر ؟یعنی: بغض کرد وگفت        
 ونی موضوعو اشتباه کردم باهات درمنیمن ا:  بلند شد و با حرص گفتشیرها کالفه از جا        

 ...گفتمی مدیتا اخرش نبا... گفتمی مدینبا! گذاشتم نه ؟
 ... زدیهق م        
 ... ! مامان تو رو خدا بس کن: رها اشفته گفت        
 ! م برگردخوامیم...  رها ارهیدلم طاقت نم-        
همش از ...  تیوتراپیزیف...  زتیالید... ستی خوب ننجای اطیبخدا اصال شرا...  مامان یتونیتو نم-        

 ! شهیکنترل خارج م
 ! نمی پسرمو ببخوامیم-        
 ... !ارمشیبخدا م...  مامان ارمشیمن م-        
 ! ؟ادی بيچطور!  تونهی نمگهی میوقت!  کنهی دل نمیگی میوقت...  ادی نمیگی میوقت:  گفتهیبا گر        
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 .دی پررونی از اشپزخانه بيزی شکستن چيبا صدا...  دی به صورتش کشیرها دست        
 !  بودستادهی خرد شده ای مقابل قاب عکسمساریت        
قول !  که هست یمتیبه هرق.... شینی ببارمیرهام و م. نگران نباش...  قطع کنم دیبا: رها تند گفت        

 ... دمیم
 !  بودی پنجه اش خونمساریت. جلو رفت... و تماس راقطع کرد         
 ...ي کردکاریبابا چ:  وگفتدی را عقب کشمساری تيرها با هول شانه         
 ...  خرده ها افتادشهی شری زخم را فشار داد و چشمش به عکس زي رويو با چند دستمال کاغذ        
 ! عکس مادرش بود که رهام را به صورتش چسبانده بود        
 !ش؟یشناسیبابا م:  انداخت و گفتمساری تفاوت تی بي به چشمهاینگاه        
 ! ؟ویک: دی خشک پرسمساریت        
        

 
 !ش؟یشناسیبابا م:  انداخت و گفتمساری تفاوت تی بي به چشمهاینگاه        
 ! ؟ویک: دی پرس خشکمساریت        
 ي راگرفت و وادارش کرد رومساری و دست تدی خرده ها را کنار کششهی شی نزد ، با پا کمیحرف        

 . ندی بنشیمبل
 کرد ، درش را باز کرد دای پي فلزي ها را باز کرد تا باالخره جعبه انتیوارد اشپزخانه شد ، تمام کاب        

 .  برداشت و به سالن برگشتیبانداژ و چسب... 
 .کردی به عکس نگاه ممساریت        
 ! بابا ؟هیچ:  را گرفت وگفتشی رها خواست بلند شود که شانه هادنیبا د        
 ...اون... اون -        
 !ش؟یشناسیم: دی پرسکردی باند را باز مي که با دندان بسته ینیرها مقابلش زانو زد و ح        
 .  نزدی حرفمساریت        
 ...  با خودتیکنیاخه چه کار م!  ببرمت دکتر دی باابتتی دنیبا ا: رها زخم را بست و با اخم گفت        
 بانداژ چسباند و به سمت ي تلفن همراهش ، با حرص چند تکه چسب نامنظم رويبا صدا        

 . دیاشپزخانه دو
 !  شده بودرشیچقدر د...  اشپزخانه انداخت واری دي به ساعت افتاب گردان رویچشم        
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 ...  تلفن همراهشي شد به صفحه دهینگاهش کش        
 !  بودیرعلیام        
 .کالفه جواب داد        
 ....رسمی مریمن د!  شده؟یالو چ-        
 !؟ییکجا:  گفتي گرفته اي با صدایرعلیام        
 خرده شهی سمت شدیی پای را ممساری در اشپزخانه نشست وهمانطور که از اپن تی صندليرها لبه         

ممکنه !  گره خورده می همه چستی که نهی فوزنیا!  مارستانی بابارو برسونم بدیبا! خونه :ها نرود گفت 
 ! اومده؟نیامیبن. امروز نرسم شرکت 

 ! نه-        
 چرا ؟: دی اش را فشار داد و پرسیشانی کف دست پرها دوباره به ساعت نگاه انداخت و با        
 ! تلفنش خاموشه-        
 را یرعلینه امده بود نه جواب ام!  بود ؟فتادهی که نیبخاطر اتفاق! شب؟یبخاطر د... رها خشکش زد         

 !  بودیرعلی امنی همدشیکل ام! داده بود؟
 !  داشتي ادهی چه فاگری را خاموش کند دی را هم ندهد و گوشیرعلی جواب امخواستیاگر م        
 ... الو رها-        
 ! بگو-        
 !ه؟ینظرت چ... !  کجاست ستی هم معلوم ننیامی بنیستیتوکه ن. می کنلی امروز و تعطمیخوایم-        
 ! کجاست ؟ینی ببي برشهیم:  وگفتدی کششی به گلویرها دست        
 !کجا برم ؟:  گفتي با لحن تندیرعلیام        
 ... ! چرا تلفنش خاموشه!  ومدهیچرا ن!  شدهی چنیبب... دنبالش-        
 .امدی نی جوابیرعلیاز سمت ام        
 !  وبهش بگمزی بود همه چکی نزدشبید...  رو خدا رتویام: رها با غصه گفت        
 ...  رهایگیچرا نم!  ؟یچرا پس نگفت: تند و پرخاش گر گفت         
 ! از کجا شروع کنمدونستمینم... نتونستم -        
 ... ! فتدیکم مانده بود به هق هق ب        
تو اندازه ...  ازت کنمیخواهش م!  شده یچ...  ومدهی چرا ننیبرو بب... ریتو رو خدا ام:  دیبه زور نال        

 !؟یستین!  ي کردن از خونه ات بهش بدهکاررونی بهی ي



 369 

 ! دمیبهت خبر م...  خب یلیخ:  ارام گفتیرعلیام        
 ...مارستانی پدرمو برسونم بدیمن با-        
 ! ؟امی بيخوایم-        
 ... ! نیامیتو برو سراغ بن.  ستی ني جدیلینه خ: رها لب زد         
 کمرش را ي رهی تيدعرق سر!  اش چسباند یشانی را به پی گفت و رها گوشی خداحافظیرعلیام        

 ...! کردندی و جانش را انگار رشته رشته میکل پ...  کرده بود سیخ
 ها برداشته بود و بر وبر شهی شي عکس را از المساری از سالن به خودش امد ، تییبا سرو صدا        

 . کردینگاهش م
    

 ! دیکشیکه فقط نفس م...  روحی بي مرده کیمثل .  کننده بود وانهیسبک نگاهش د        
 ...  رنگ و رو ، همان اندازه سردیهمان اندازه ب        
 ياندازه !  زل زده بود به صورتش قهی همان شصت دقي که امده بود ، اندازه ی ساعتکی ياندازه         

 ! کردی هم نگاهش نمقهیهمان شصت دق
 !  بودی گرفتنش ستودندهی ناديمقاومتش برا        

 در بطنش رخنه کرده بود تا محلش نگذارد ، تا تمام له له زدن یاستعداد داشت و مهارت خاص        
 و نی توهنی ثابت نگه داشتن مردمکش به سقف ، بدترنیبا هم...  کند کسانشی و با خاك ندی را نبشیها

 !  بودنی به کار ببرد همهشی علتوانستی که مییپرخاش وناسزا
 . تخت نشستي لبه ی و با خستگدی کششی موهاي الیدست        
 !  نخوردی تکانچیآنا ه        
 ... !  تکه گوشتکیمثل         
  حلقشي اب تووانی لکی گذاشتند ، ی دهانش مي قرص توکی...  اوردند ی باال مشیتخت را برا        

! ... 
 سقف يبعد هم به تماشا...  کردندی صاف مشی را رودی سفيملحفه ...  برند ی منییبعد تخت را پا        

 !  پرداختیم
 . نگاه آنا زل زدری وبه مسدیکالفه گردنش را به عقب کش        
 !  نبوديزی چچیه        
 !  کندشی تماشاری آدم سالم را درگکی ساعت بتواند کی ي نداشت که اندازه يزی چچیه        
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 !حداقل حال رهام و بپرس ؟:  بار چندم گفتي برانیامیبن        
 ! سکوت بود        
 کرد مهار کند ی را سعخوردی مچی کتفش پي که تویدستش را پشت گردنش فرستاد و درد سوزناک        

 کری در و پی بشگاهی اسانی ای اتاق اختصاصی هاج و واج سقف خالخواستی آنا میتا وقت...  شدیمهار نم! 
ادامه دار ....  بود ی ناشدنر مهاشدی منیی پشتش باال و پاي هاچهی ماهانی که ميری تنیا...  را تماشا کند

 ! بود
 . باز شدیدر به ارام        
 ... را به آنا انداختسشیالبرز نگاه خ        
 .  را صدا زدنیامی بنی تلخي و با اشاره دی کشیاه        
 فرستاد و از اتاق پشت سر البرز بشی جي را توشیت بلند شد دستها تخي از لبه ی به ارامنیامیبن        

 . امدرونیب
 . دادهیدرب اتاق را بست و همان جا به ان تک        
 ...يبهتره بر!  ی براش بکني کاریتونیانگار تو هم نم:  و با حرص گفتستادیالبرز مقابلش ا        
 !  ماتش بردنیامیبن        
 ! برم ؟ی چیعنی! برم ؟-        
 ! ي هرّیعنی...  به سالمت یعنی:  گفتظیالبرز با غ        
 ! رمی جا نمچیمن ه:  گفتي با لحن خونسردنیامیبن        
 که ی هستیتو ک!  ؟ي باهاش داری چه نسبت؟یچه کارش: البرز به سمتش هجوم اورد و گفت        

 ! ؟یکنی و مخالفت میسیمی من وايجلو
 ! مونمی جا منیمن هم:  با ارامش گفت نیامیبن        
 ازجون یچ: گفت و بلند تر ادامه داد یی لب ناسزاری را نداشت ، زنیامی مخالفت با بنيالبرز نا        

 ! ؟يخوای من ودخترم میزندگ
 جم نجای از ایول!  یچیه:  راهرو نشست و گفتي انتظار توي های صندلي روی به ارامنیامیبن        

 ! خورمینم
 .  کردییای لب خداریالبرز ز        
...  تنش بود ی گشاد صورتراهنی و پدی جوی را مشی انداخت که ناخن هاي به دختری نگاهنیامیبن        

 ! شی بزرگتر از پازی چند سایکی پالستي هاییبا ان دم پا
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 !  اوردی مغزش را درد مندی وضع بخواهد مقابلش بنشنی انا هم با انکهیفکر ا        
 ... دی را کششی موهاید ودست        
 مقابل البرز دی روپوش سفکیبا .  سرش را بلند کرد ، فرح بخش بود یکی سالم عليبا صدا        

 . امدکی بلند شد و نزدشی از جايکفر. بودستادهیا
 ! ش گرفتمبرا ECT وقت:  رو به البرز گفتنیامی تفاوت به بنیفرح بخش ب        
 بهش شوك يخوای نشده میچیهنوز ه:  داد زد ي بلندي با دهان باز نگاهش کرد و با صدانیامیبن        

 ! به انا بکنه ؟تونهی میشوك چه کمک!  دو روزم نگذشته یحت!  ؟دیبد
 ...  دخالت نکنزای چنیتو ا:  کرد و گفتیالبرز اخم        
!  کنهی سرخود داروهاشو قطع میوقت:  روپوشش فرستاد و گفتبی جي را توشیفرح بخش دستها        

 !؟ي سراغ داريتو راه بهتر!  فتهی روزمنی اتفاق به اهی با یوقت
...  بشهی نذاشتم آنا الکتروتراپشیمن ده سال پ:  به سمت فرح بخش حمله کرد و گفتنیامیبن        

 ! دیبهش زمان بد... !  هفته هم نشده کی یحت!  ذارمیاالنم نم
 ! ی بشي بستري دارازیتو خودت ن: البرز با غر گفت        
 ! نیهمچن:  گفتی با لحن مشابهنیامیبن        
 ی آنا ناراحتي درك کنم چقدر براتونمیم: البرز چپ چپ نگاهش کرد و فرح بخش با ارامش گفت        

 يزی که پزشکشم از هرچی مني فاز برانی انا و برگشتنش از ایت االن سالمیول!  یکنی ميو دلسوز
 ! مهمتره
... البته !  که پدرشه یشونی اي و برای که پزشکشیی شمايبرا:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        

 ! رسونهیجفتتون رو زودتر به هدفتون م
 که به ي احمقانه رو در گوش دختر من خوندي حرفهانیهم.  نیامیبس کن بن: البرز کالفه گفت        

 ! شی روز انداختنیا
بهتره شما دو تا بحثتون :  داد و فرح بخش با همان لحن خونسردش گفتهی تکيواری به دنیامیبن        
 ! نجای خارج از ادیرو بذار
 !  ندارهاجیآنا به شوك احت-        
 خودت ي وقت هم براهی يخوایم: عش شد و گفتالبرز خواست دخالت کند که فرح بخش مان        

 ! رمیبگ
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 يزی چهی از گهی جور دهی خودش شیاون االن احتماال پ!  دیبهم مهلت بد:  با حرص گفتنیامیبن        
 ... برداشت کرده که

....  اومد خونه حالش بد بود یوقت! ؟...  برداشت کرده گهی جور دهی یاز چ!  ؟یچ:  دیالبرز تند پرس        
 !  و جهازش سردراوردنی زمری و اخرشم از زدی ها دورخودش چرخوونهیمثل د
 !بعدش ؟! خب ؟: دی به صورت البرز انداخت و مستاصل نالی نگاهنیامیبن        
 !  ساکت شدهوی و دی و هزار تاچرا پرسدادیداد و ب... یچیه-        
 ! ؟کردی مکاری چنی زمریتو ز:  و گفتستادی البرز اي برداشت و رو به روواریرا از د اش هی تکنیامیبن        
 !  تلفن بوديجلو:  ها نشست و گفتی از صندلیکی ي طاقت رویالبرز ب        
 !خب؟-        
 ! یچیه!  نبود ی زنگچیه...  نبود یغامی پچیه...  یچیه:  و گفتدی اش را مالیشانیالبرز پ        
...  کردی مهینه گر! کنار همون تلفن خونه زانو زده بود !  خرد کرده بود شوی کردم گوشداشی پیوقت        

 !هان؟!  ؟کنهی می دختر من با مرده چه فرقنیا!  یچیه!  دادی نشون می واکنشچینه ه
 شی روز انداختنی که به اي سرش اوردییچه بال:  را گرفت و گفتنیامی بني قهی و دی پرشیاز جا        

 ! زدیحداقل دو کلمه حرف م... حالش خوب بود ! ؟
 ... رجیاروم باش ا:  البرز را گرفت و گفت يفرح بخش بازو        
 ی نمشی ازپي کارنجایموندنت ا. يتو هم بهتره بر:  لب زد نیامی بغلش را گرفت و رو به بنریو ز        

 ! بره
 !  زل زده بودی که پشتش آنا به سقف خالی سمت درب اتاقدی لرزان البرز چرخينگاهش ازشانه ها        

 
 . دندی دو پرستار به سمت اتاق دوي از اتاق کناری زنغی جيبا صدا        
 یقی به دنبال فرح بخش راه افتاد ، انگار نه انگار که تا دقادی کناردر کوبواری به دیبا حرص مشت        

 ! نی زميند و حاال البرز وفرح بخش اب شده بودند تو چشمش بودي جلوشیپ
 ! اتاق دکتر فرح بخش کجاست ؟دیببخش:  و گفتستادی اي پرستارشنیمقابل است        
 يانتها!  نیی پايطبقه :  گفت ی را مرتب کرد و با لحن ارامش بخشدشی سفيدختر جوان مقنعه         
 ! راهرو

 !  رفتنیی کنار اسانسور پايله ها کرد و کالفه از پيتشکر        
 !  نداشتازیانا به شوك ن        
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 . دی جمله را با خودش تکرار کرد که پله ها تمام شد و به محوطه رسنیانقدر ا        
 !  وا رفتیمکتی نيرو        
 !  شدرهی کوتاه به حرکت مورچه ها خي هیچند ثان.  گذاشت شی زانوهاي را روشیارنج ها        
 . را دراوردلشی موبایکمرش را صاف کرد و گوش        
 . را گرفتیبعد از چند ضربه و لمس ، شماره تلفن        
 ...چند بوق کوتاه        
 . هم از پشت تلفن گرم بودشیصدا        
 هم متنی ببتونمی من نشسته که هم مي بام خونه ي رویچه مرغ سعادت. زی عزنیامیبه به بن-        

 ! صداتو بشنوم
 !  مزاحم شدمدیببخش.  دکتر حکمتدیخوب هست-        
 ... صدات گرفته است!  شده؟يطور... نه جانم -        
 چند تا جمله راجع به دکتر فرح بخش هیاون روز تو مطب :  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 ! میحرف زد
 .خب-        
 !  تر بدونمقیق دکمی خواستمیم-        
 ! افتاده ؟یاتفاق-        
 ... نوشتشهی ادم منی از ایچ!  فتهی ممکنه بدیاگر بهم نگ:  با ارامش گفت نیامیبن        
 ... ! پسريریچرا انقدر تند م:  کرد وگفتيدکتر حکمت خنده ا        
 !هی ضرورکنمیخواهش م-        
 !!!  تو امروزيرم کرد:  گفت شی خنده هاانیم        
 ! دی بهم بگدیدونی ميزیاگر چ. الزم دارم :  و مصمم گفت ي جدنیامیبن        
 : گفتی بعد از تعلل کوتاهامدی خنده اش ني صداگریحکمت د        
 هم داره که ی خصوصشگاهی اساهی!  استفاده بشه هشیگفتم چند تا پرونده داره که نشده عل-        

 ... !  دروغ نگفتماستیاگر بگم اونجا ته دن! خودشه  خاص يمارایمخصوص ب
 ... بشه لهش کرد!  که بشه بهش استناد کرد يزی چهی... دونمیم-        
 ! البد بشه ترسوندش:  کرد و گفتیدکتر حکمت مکث        
 .قایدق-        



 374 

 ! ؟نیامی شده بنيطور:  گفت یحکمت با لحن مضطرب        
 ... نکنه آنا:  کرد و حکمت با ترس گفتی مکثنیامیبن        
انا رو اورده : دی سر اصل مطلب رفت و نالهی حاشی نگذاشت جمله اش را کامل کند، بنیامیبن        

!  تو چنته داشته باشم که بتونم مرخصش کنم ي قوي بهانه هی خوامیم...  کرده ي بسترایهمون ته دن
 ! ستی نجانی آنا ايجا!  خوامیاون بهانه رو م

 .  کنار درب نصب شده بودی رنگیی طاليتابلو!  ستادیمقابل درب ا        
 "...دکتر نصرت فرح بخش فوق تخصص"        
 !  لبش نشستي رويپوزخند احمقانه ا        
 رو ي نشسته بود ، دختريزی باز کرد ، فرح بخش پشت مانهی در را وحشردی رخصت بگنکهیبدون ا        
 گشاد و بد راهنیهمان پ!  مرده طور لیهمان شما.  از انا نداشت یچهره اش دست کم!  بود شیبه رو
 ... ! قواره

 !  کردیبا ترس نگاهش م        
 !  بودنددهی سرش را تراشي دور گردنش بود و تمام موهادشی سفيروسر        
 ! زنمی اتاقت بعدا باهات حرف ميمعصومه جان شما برو تو:  گفتیفرح بخش با لحن ارام        
 !  کردياطاعت کودکانه ا        
 ي و چروك رونیاما چ!  داشت يزی ري که گفت صدایمانند رهام سرش را تکان داد و چشم        

 ... صورتش
 درکنار رفت ي ، از جلوشدی داشت خفه منیامیبن!  گذرانده بود نجای را ايادی زيانگار سالها        

 . در را خودش بستنیامی رفت و بنرونی از اتاق بمعصومه.
 ي کنترل نشده اي گذاشت و با صدازی مي را لبه شی ، کف دستهاستادی فرح بخش ازیمقابل م        

دگر ازار !  داشته ؟یزوفرنیسابقه اسک!  داروها روش امتحان شده؟يهمه !  داشته؟یقصد خودکش: گفت
 تنها یراپ که الکتروتي دادصی و چهار ساعت تشخستیدر عرض ب که هیمشکلش چ!  ؟هیدو قطب! بوده ؟
 ! درمانه
 ! نیبش: فرح بخش با ارامش گفت        
 که از ی آدمهی ي براشهی و چهار ساعت نمستیدر عرض ب:  و گفتدی خودش را جلو تر کشنیامیبن        

 !  کردزی تجویکی شوکه شده درمان شوك الکتري اتفاق ناهنجارهی
 ! نیبش: فرح بخش باز گفت         
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 بودنش هم توش ي بسترنیعدم سالمت عقلش با هم!  ؟هی ؟دستور قاضازهینکنه تو پرونده اش ن-        
 !  نکنهبی عي تو پرونده اش که کار از محکم کاریشوك و گذاشت! شک هست 

 دو میریگی صورت ازش منیر ا رو تنها دهیگفتن ارث:  رك گفت نیامی زد و بنيفرح بخش پوزخند        
 !آره ؟!  میکنی پدرش ممی تقدیدست

 .  نزدیفرح بخش حرف        
 :  کالفه داد زدنیامیبن        
 یی جانی همچهی دیتا اخر عمرش با!  ؟ادی سرش میی باشه چه باليزی چنیتو پرونده اش چن        
 ! پسرش... اسمش... اعتبارش.... کارش ! بمونه 
 ! فرح بخش اخم کرد        
 ! ؟دیی نفهم رو به روهی با دی کردالیخ!  من احمقم ؟ي کردالیخ-        
 ! اروم باش-        
 !  البديدیاروم نباشم به منم شوك م-        
 ! ياری بال رو سرش بنی اذارمینم:  لب زد نیامی زد و بنيفرح بخش لبخند        
 ! ی کنفی تکلنیی من تعي که برایستی نیگاهیدرجا-        
 !هنوز شوهرشم-        
 ! ینه قانون-        
 ! ؟یدونیاز کجا م:  دی کرد و پرسکی را بارشی چشمهانیامیبن        
 !می کرده باششی قانوندیشا:  کرد و لب زدیدرنگ        
 !  خوردکهیفرح بخش         
 .. مجبورم نکن:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 ! ادی از دستت برنميکار!  ؟یکنی مکاریچ:  دی کالمش توپانیفرح بخش م        
 رو بکنم تو بوق و شگاهی اسانی نکن فردا اسم اي کارهی:  و گفتدی کوبزی مي مشتش را رونیامیبن        

 ... شگاهی اسای رسمری غمارانیب!  تو ذهنمه ترشیت! کرنا 
با ! ستاره ... ستاره ... ستاره : انگشت اشاره و سبابه اش را باال اورد و به حالت ذره گرفت و گفت         
 ... ! دندیف ، به ته خط رس. دکتر نیسرپرست
 ستاره شگاهی اسامارانی بي براي ضرورری غیشوك درمان:  فرو کرد و لب زد بشی جيدستش را تو        

 !ف. دکتر نیبا سرپرست... ستاره ستاره 
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 در ی تخصصری اعصاب و روان با کادر غیدپارتمان تخصص:  سمی تر بنوبی عجتری تهی دی بادمیشا        
 ! غرب تهران

 رو گل نجای نداشته باشن ، در اتی پزشکي با پروانه يحداقل اگر کار!  ؟هی تهش چیدونیم-        
 !  نهای ورهخی معلوم بشه تو مدرکت به درد طبابت می تا وقترنیگیم

  جوجهيچه برسه به تو!  از تو گنده ترهاش خواستن و نشد یلیخ:  زد و گفت يفرح بخش لبخند        
... 

 تو مجله و هفته هاتیافت داره واست کثافت کار! ه؟یگنده تراز من ک: کالمش گفت انی منیامیبن        
 !  تو روزنامه چاپش کننگمیم... باشه !  ؟ی روزنامه باشتری تيخوایم! نامه چاپ بشه ؟

 . تلفن همراهش را دراورد و با انگشت شست چند شماره گرفت        
 .کردی نگاهش مشخندیفرح بخش با ن        
 !.  صحبت کنمياری پاشا بختری اميممکنه با اقا. سالم:  گفتی گوشي تونیامیبن        
 ... ! فرح بخش اخم کرد        
 !  مسئول کدوم دفتر هفته نامه استری که مدیدونیم: انتظار گفت نی حنیامیبن        
 . سالم: گذاشت و بلند گفت کری اسپيصدا را رو        
 خودم ی به گوشمیچرا مستق!  حالت چطوره ؟نیامیبن!  تماس گرفته ی کنیبب... به به :  رپاشایام        

 ! ؟يزنگ نزد
  !... خبر برات دارمهی. ستیمهم ن-        
 ! تو دستوربده!جانم ؟:  رپاشایام        
 ! شگاهی اساهی...  بخش حوادثت يبرا-        
 !سالمندانه؟:  رپاشایام        
 ! اعصاب و روان... نه  -        
 ! سمی بنوای یخودت نوشت. چشم ... خوراکمه :  و گفتدی پاشا خندریام        
 !  با اسم توسمینویمن م-        
 ! نی بهتر از ایچ: رپاشایام        
 .فرح بخش مشت کرده بود        
 .میزنیبعدا باهم مفصل حرف م-        
 . سر بزن.نوکرم .باشه داداش :  رپاشایام        
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 . تماس را قطع کرد        
 .  گذاشتریکی اسپي گرفت و رويگری ديشماره         
 : گفتیزن        
 ! دییبفرما "..." يدفتر روزنامه -        
 . اش را پاك کردیشانیفرح بخش با سر سبابه عرق پ        
 ! هستن ؟انیی رضازی دکتر کامبيجناب اقا-        
 !شما ؟. بله -        
 ! نیامیبن. هستم عیبد-        
 :زن با هول گفت        
االن وصل !  ؟دی نکردیچرا زودتر معرف.  نشناختمتوندیببخش. عی بديحالتون چطوره اقا. بله بله-        

 .کنمیم
 . کردی سالمنیامی بنهیبعد از چندثان        
 یکشیتو خجالت نم!  یکیچه عل...  پسریچه سالم!  نیامی بنی معرفتی بیلیخ:  انیی رضازیکامب        

 ! ؟ي از ما کرديادی همه وقت نیبعد ا
 . خبر دارم براتهی-        
 ! پسر ؟ي داریفی رديباز چه سوژه ! جانم ؟.  دمتیباشه بخش:  زیکامب        
 !  پزشکه بزهکارهی-        
 نی زد خواهرزاده امو فلج کرد ناجور از اکهی که اون مرتیاز وقت... ناجور هستم! هستم :  زیکامب        
 !تو فکر انتقامم!  شدم زاریپزشکاب
 .ناراحت شدم.  يجد:  با تاسف گفتنیامیبن        
 ! ؟هی طرف کنیا. مفصله : زیکامب        
 ! اعصاب و رواني متخصص دوزارهی-        
 ! ؟یکه مستندشو ساخت "..." دکتر پیهمون ت: زیکامب        
 . بایتقر-        
 ... جان بگو!  ؟می روش کار نکنی تو موضوع و سوژه داشته باششهیمگه م! هستم : زیکامب        
 !  کله گنده استکمیفقط .  برات گمیم:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
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 ي بذاريهر خبر.تنور داغه . االنم وقت انتخاباته!  کار کرد من هستم شهی خوبه میتو بگ:  زیکامب        
 !  به مجلسدنیربطش م

 ! میزنیخوبه پس بعدا باهم حرف م-        
 !  نرهادتی: زیکامب        

 . و بدون انکه منتظر باشد تماس را قطع کرد        
 ! بس کن:  گرفت که فرح بخش با حرص گفت يگری ديشماره         
 ! ي گوش بددی رو حتما بایکی نیا:  زد وگفتی چشمکنیامیبن        
 ... !  ورانیاز ا...  وفا ی بيچطور-        
 !کجاست ؟ نتیدورب-        
 ...  ام اتفاقاي بردارلمیاالن سر ف... رو شونمه-        
البته مجوز داره اما تق !  اعصاب و روان بدون مجوز شگاهی اساهی مستند بسازم درمورد هی خوامیم-        

 . و لق
 ... یچه ساعت! کجا ؟.  یجان بگو ک-        
 .کردیفرح بخش ملتمسانه نگاهش م        
 !  درشت عرقي اش پر بود از قطره هایشانیکل پ        
 ! رمیگیوقتتو نم. زنمیبعدا باهات حرف م-        
 .باشه داداش-        
 ! و با ارامش به صورت ملتهب فرح بخش زل زد.  فرستاد بشی جي را تویگوش. تماس قطع شد        
 ! ؟يخوای میچ: فرح بخش بزور گفت        
واقعا !  نیالبرز وبب!  جمعش کرد شهی رو نمچهی مردم بپنی که بيزیچ:  جواب گفت ي به جانیامیبن        
 ! ستی نکری در و پیمجلس انقدر ب!  ؟ارهی بي که من راجع بهش نوشتم راي با مقاله ایکنیفکر م

 .فرح بخش سکوت کرد        
!  ؟نیپیلیف!  ؟تیکو! مدرکت مال کدوم کشوره ؟:  شد و گفت رهی خشی در چشمهامی مستقنیامیبن        
 ! ؟ياندونز

 ! فرح بخش نگاهش رنگ باخت        
 ! ی کندی منو تهدیتونینم:به زور گفت         
 ! کنمیم!  تونمیم-        
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چرا :  گفتی اش را خشک کرد و به ارامیشانی و پدی کشرونی از جعبه بیفرح بخش دستمال        
 ! ؟ینیشیمن

 
 ! کنمیم!  تونمیم-        
چرا :  گفتی اش را خشک کرد و به ارامیشانی و پدی کشرونی از جعبه بیفرح بخش دستمال        

 ! ؟ینیشینم
 نیع... !  که مثل آنا منگ بشم ي به خوردم بدیی داروهی دمیشا!  ؟ی کنزممیپنوتیه!  ؟یکه چ-        

 ! ي کرده بودزی که براش تجوییهمون قرصها
 ! اون قرص ها فقط ارامبخش بود که بتونه شبها بخوابه-        
 !  چه برسه به انااوردی و از پا درملیاون قرص ها ف:  و گفت دی کوبزی مي با کف دست رونیامیبن        
 درست و کتی اتهی یحت:  کوچک جلو اورد و گفتدی سفی قوطکی کرد و بشی جيدست تو        

 ! از کجا معلوم دست ساز نباشن!  ستیروشون ن یحساب
 !  ندارني قرص ها خطرنیا: فرح بخش نفسش را حبس کرد و گفت         
 ... بگونوی هم همسیبه پل! باشه ...  يجد-        
 !  پسریچقدر چموش:  گفت صالی برود که فرح بخش با استرونیخواست از اتاق ب        
 . نزدی حرفنیامیبن        
با !  نابودت کنم تونمی منی که با همیدونیخوبه خودتم م: را تکان داد و گفت ی زد و قوطيلبخند        

 ! نیهم
 . دی چرخنیامی بني و چشمهای قوطنیفرح بخش نگاهش ب        
 يخبر نداره دار! البرزم خبر نداره درسته ؟!  ی باشقی نارفيادیفکر کنم ز:  با ارامش گفت نیامیبن        
 ! ؟نایبا چند دز از ا!  ؟ي مسخ کردياونو چطور!  دخترش ی به زندگیزنی ميچه گند
 شلوار کتان بی جي را توی که قوطنیامی را دور زد ومقابل بنزی بلند شد ، مشیفرح بخش از جا        

 .ستادی اکردی اش فرو میشمی
 مشکلش نیا...  خوامی وقت هم نمچیه. فتهی آنا بي براي اتفاق بدخواستمیمن نم: فت با ارامش گ        

 ... هم
 ی با شوك درمانيخوای منی هميبرا!  باشه نه ؟نی بابت ايدیترس:  کالمش گفت انی منیامیبن        

 ! ی کنسیدرجا گندتو راست ور
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 . فرح بخش ساکت شد        
 .  رفتزشی پشت منیامیبن        
 ! می معامله کنایب: فرح بخش ارام گفت         
 ! خوبه:  دراز کرد و گفتزی مي را روشی چرخ دارش نشست و پاهای صندليرو        
 ...! یکنیآنا رو مرخص م:  گفت ی چپ انداخت و با لحن خشکي راستش را رويپا        
 ... شهینم: فرح بخش کالفه گفت         
 ... یکنیانا رو مرخص م:  تکرار کرد نیامیبن        
 ! نجامراقبشنیا-        
به البرز !  یکنی رو هم منحل می شوك درماني هی ، قضیکنیانا رو مرخص م:  باز گفت نیامیبن        

 ! يدی محیهم خودت توض
 ! ؟ادی من مری گیچ: دی روپوشش کرد و پرسيفرح بخش دست تو        
 ! کنمی خاموش مکوردروی رنیا!  یچیه:  کرد گفت راهشنی پبی جي همانطور که دست تونیامیبن        
 . بلند شدشی حرکت از جاکیو با         
:  زدگفت يشخندی ننیامی که بنکردیخواست از اتاق خارج شود که فرح بخش با حرص نگاهش م        

 ! کنهی تو هم جور مي مجلس برا تویی جاهیحتما !  در حقش ي چقدر رفاقت کردگمیبه البرز م
!  ؟هی شغل من چتی خاصیدونیم:  و گفتستادی مقابل در انیامی را برگرداندو بنشیفرح بخش رو        

اول ابروت ...  ادی بعد صداش درمشهیاول خبر چاپ م!  میخوری بعد چوبشو ممیزنی ما اول ضربه منکهیا
 !  کرديریشگی پشهینم!  شهی امثال من بسته مي بعد هفته نامه رهیم

 ! آنا امشب مرخص:  گفت ی جمله اش تلگرافي انتهادیبا تاک        
 .  بستي بلندي قدرت درب اتاق را با صداتیاز اتاق خارج شد و با نها        
 مادر هی ماهت برم چيقربون رو: خاتون کنارش نشست و گفت...  غمبرك زده بود ی مبليرهام رو        

 !؟
 ! پسرم ؟يخوری نمتوییچرا چا:  گفتي با لحن سردداشتی که چشم از رهام برنمیرعلیو رو به ام        

 . چشم:  به خودش امد و گفت یرعلیام        
 ! ؟دیهنوز از من دلخور:  و گفتدی لب پرسری به صورت خاتون انداخت و زینگاه        
 ! دیفهمی منمیامی زود که بنای رید. يچه دلخور. نه مادر-        
 . دی کشیقی نفس عمیرعلیام        
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 .از بعد از ان ماجرا سرد بود ، حاال سرد تر هم شده بود!  نبود ششیخاتون اما مثل دو سه سال پ        
:  دی کنار رهام که ماتم زده بود نشست و پرسای را برداشت ، بردشی چاوانی خم شد و لیبه ارام        

 !ك ؟ پارمی بريخوایم
 ! ؟ی کني بازوتری تو اتاقم با کامپمی بريخوایم:  فکر زمزمه کرد ی کمابای گفت و بردیرهام نچ        
 !  مامان بابامشی برم پخوامیم:  کوسن مبل فرو کرد و با بغض گفت يرهام سرش را تو        
 ! دیگفتی مدیداشت:  برگرداند و گفتینی سي را توشی چاوانی لیرعلیام        
 ... ! من که همه رو گفتم!  بگم مادر یچ: خاتون با اخم گفت         
 ! کردی رهام را نوازش مي موهاایبرد        
 مهی نداشت اما ني که بانداژي گچ و سري کبود و دست تويبا ان زانو... مچاله شده بود کنج مبل        

 .کردیم ختهی را برانگی هر ادمي پانسمانش معلوم بود ، دلسوزي
 ! حالش خوبهنیامی بندیحداقل بگ:  و گفتدی خودش را جلو کشیرعلیام        
خودت ...  گفتی بگه به شما مخواستیم!  اومده رفته شی پي کارهی... گفتم که مادر حالش خوبه -        

 !  مادرنویامی بنیشناسیکه م
 به من نگفته ی چيبرا! کجا رفته؟:  کوسن بلند کرد و گفتي رهام سرش را از رویرعلی اميبه جا        
 !پس ؟
 ... ادیشب م. کار داشت ... قربون چشمات برم :  و گفت دی را بوسشیخاتون با غصه رو        
 ! مامانمم امروز بهم زنگ نزده: رهام چهار زانو نشست و کالفه گفت         
 !  مامانمشی برم پخوامین مم: کوسن را با حرص پرت کرد و گفت         
 .... شمی مزاحمتون نمنی اشترازیب:  بلند شد و گفتشی از جایرعلیام        
 امد و رونی بیانسالی باز شد و مرد منیامیخاتون تا دم در خواست بدرقه اش کند که درب اتاق بن        

 . رو انداختمشهیحاج خانم ش: گفت
 . دیخاتون چادرش را جلو کش        
 ! ؟هی چهی قضیدونیتو هم نم:  گفتای رو به بردیرعلیام        
:  گوشش گفتری و زدی را کشیرعلی امي بازوای که برددادی مزد مرد را مفشی کيخاتون از تو        

 ... !  نهای کارم درسته دونمینم
 شهیکجا م...  کجاست یدونی اگر مکنمیخواهش م:  شد و گفترهی خای بردي در چشمهایرعلیام        

 ! کرد ؟داشیپ



 382 

 !  پرتوابونیتو خ "..." شگاهیاسا-        
 .  نفسش حبس شدیرعلیام        
 ! بابام ؟شی پيری مي دارریعمو ام:  رساند و گفتیرعلیرهام با دو خودش را به ام        
 .  زانو زد تا هم قد رهام شودیرعلیام        
 !  جورابمو بپوشم منم ببرسایاو:رهام با بغض گفت        
 زنگ بزنه خب گمی بهت مششیرفتم پ!  ؟ادباشهیبابات شب م:  و گفتدی گونه اش را بوسیرعلیام        

 !؟
 ...  زنگ بزنهخوامینم:  گفتهیرهام با گر        
 ... ری عمو امگهیمنم ببر د:  و گفتدی کوبنی زمي را روشیپا        
 .  کردو خارج شدي را داد و مرد تشکریخاتون بدون انکه اسکانس ها را بشمرد مبلغ        
 . بغش زد و لنگان لنگان جلو امدریخاتون چادرش را ز        
 ! ؟ی کني بازای مستوره خانم با دني خونه میبر:  و گفت ستادیکنار رهام ا        
 ...خوامینم-        
 . را پا کردشیو کفش ها... گفت یخداحافظ!  را نداشت ي قراری بنی طاقت ایرعلیام        
 ... تو رو خدا... ریمنم ببر عمو ام:  داد زد هیرهام با گر        
 ، دی فقط به سمت در دودهی خوابي با همان پاشنه هادی کفشش را هم کامل نپوشی حتیرعلیام        

 ! دی رسی شود به گوشش ملشیتومب که سوار ای رهام تا وقتي هی گريصدا
 ! دیبا دو سه مشت محکم به فرمان کوب..  فرمان بود يسرش رو        
 دراورد ، از رها بشی ادرس داد بود ، راه افتاد ، تلفن همراهش را از جای که بردیابانیبه سمت خ        
 !  پاسخی داشت و چند تماس بامیچند پ

 .  ندادیتیاهم        
 !  سرش بودي هنوز توزدی مشی صداری رهام که عمو امي پدال گاز فشار داد ، صداي را روشیپا        
 ...  مثل برادر بودنیامیبن        
 ... !  مثل برادرش بود و حاالشهیهم        
 ! نیامی برادرش بنیگند زده بود به زندگ        
 . ارك کرد پي کشنده ، گوشه اکیبعد از ان تراف        
 .گرفتی تماس مستمی بار بيرها برا        
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 .با حرص جواب داد        
 ...الو-        
 ! خوبه ؟نیامی شده ؟ بنيطور... ! ریسکته کردم ام!  ؟يدیچرا جواب نم: رها با ناله گفت         
 !؟یفهمیم!  يگند زد... يرها گند زد-        
 .رها ساکت شد        
 ! ي هم خراب کردیحساب...  يخراب کرد:  با حرص گفتیرعلیام        
 ... نیامی شده ؟ بنیچ: با تته پته گفت        
 ... آنا!  نه نیامیبن-        
 آنا؟-        
 ! ؟هی چهیقض! ر؟ی اميدی سکتم ميدار!  شده ؟یچ:  سکوت کرد و رها کالفه گفتیرعلیام        
 ! شده ؟يآنا بستر-        
 !مارستان؟یکدوم ب! چرا ؟: رها شوکه گفت        
 !  اعصاب و روانشگاهیاسا... !  شگاهیاسا!  نه مارستانیب:  زد و گفتي پوزخندیرعلیام        
 !چرا ؟-        
 ! ؟کننی مي بسترنجای ادمو اهیبنظرت چرا !  یمشکل عصب-        
 ! مالقاتش؟امی بتونمیم. ناراحت شدم-        

 : گفتحی صریرعلیام        
 و بهش زی و همه چنیامی بني جلویسی انقدر جنم داشته باش که واای...  تمومش کن و برو ایرها -        

 ... !بگو
 :رها با ناله گفت        
 ... یتو نذاشت! هزار بار خواستم بگم ... من که خواستم بگم-        
 : و گفتشگاهی سر چرخاند سمت اسایرعلیام        
 .ستیآنا حالش خوب ن! حاال وضع فرق کرده -        
 ! آنا به من چه مربوطه ؟یمشکل عصب... فهممیمن نم!  شده یاخه چ-        
 و رو ری زهوی که بعد از مالقات و حرف زدن با تو ستی نبیبرات عج! ؟یزنی نمی حدسچیه-        

 شه؟یم
 .رها سکوت کرد        
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 ! صدامو شناخته ؟یعنی... صدامو ....  یعنی...  یعنی:  گفت ی در گوشدهیر بدهیبر        
 ! ؟ی چنیامیبن:  نگفت و رهابا اضطراب گفتيزی چیرعلیام        
 ...دونمینم-        
 ! ریام...  يوا: دیرها نال        
 . رو من حساب نکنگهید!  یدونی به بعد خودت منجایاز ا.  قطع کنمدیبا:  خسته لب زد یرعلیام        
 . شاگرد انداختی صندلي را رویگوش. بزند تماس را قطع کردی رها حرفنکهیو بدون ا        
 . را قفل کردلیقفل فرمان را زد و درب اتومب        
 .ردیگی که رها تماس مدی دشهیاز همان ش        
 ، وارد محوطه شد با چشم دنبال ی با نگهبانیهبعد از صحبت کوتا.  رد شد ابانی نداد از خیتیاهم        

 . گشتی منیامیبن
 
 

 ، وارد محوطه شد با چشم دنبال ی با نگهبانیبعد از صحبت کوتاه.  رد شد ابانی نداد از خیتیاهم        
 . گشتی منیامیبن

 ...  بود ، چند بار تا ساختمان جلو رفت و برگشتی کوچکيفضا        
 چهارخانه اش راهنی پي قهی.  دی کشیقی بود نفس عمیشمی و شلوارش راهنی که پی کسدنیبا د        

 !  جلو رفتیرا صاف کرد و با قدم ها نامطمئن
 و شلوار کتان ست کند و از ان رنگ ده راهنی را با پشی که رنگ چشمهاشناختی نفر را مکیفقط         

 ! دست لباس داشته باشد
 . کردی نشسته بود و با تلفن صحبت مي بوفه ازی پشت منیامیبن        
خاتون . زمیباشه عز... ! باشه چشم !  خرمی ملیچشم شب برات پاست... نه پسرم . زمیباشه عز-        

 ! به خودت مسلط باش.  اوضاع و کنترل کن تانیکاپ!  ها ی نکنهی گرگهید.  نکن تیجون و اذ
 !  نکنهی گریعنی ...مسلط !  هی مسلسل چزمینه عز-        
 قول خوابمی مشتی پامیمن م! رهام شب زود بخواب .  بوسمت یمنم م. باشه:  زد وگفتيلبخند        

 .دمیم
 .خداحافظ. مونهی مادمی لیپاست:  بار هزارم گفت يبرا        
 . سالم: کرد و گفت دای جرات پیرعلیتماس را قطع کرد که ام        
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 . دی به پشت سرش هم نچرخی حتنیامیبن        
 . کنمیخواهش م:  مانعش شد و گفت یرعلی خواست بلند شود که امنیامی امد ، بنشی جلویرعلیام        
 . قرار گرفتشی روبه رویرعلی نشست و امشی ، سر جازیبه ناچار پشت همان م        
 ! خوامی معذرت مشبیبابت د:  گفت یبا شرمندگ        
 !  نبودشبیفقط د        
 ! کردی طلب بخشش مدی گنده زده بود هم باکسالی نی که در ايگری هزار شب ديبه اندازه         
 . نگفتيزی چنیامیبن        
 . اوردی بي اشاره زد دو چاکردی مزی بوفه را تمشخوانی که پي به مردیرعلیام        
 . با تلفن همراهش مشغول بودنیامیبن        
 : گفتیرعلیام        
 ! صبح زنگ زدم خاموش بود-        
 . ندادیجواب        
 ي تو رو از خونه امیما حق نداشت.  نیامی بنخوامیمن از طرف خودم ، از طرف فرشته معذرت م-        

 ! می کنرونی بمی صاحبش بشيکه خودت کمکمون کرد
 ازی نی عذرخواهنی من به ایکنیواقعا فکر م: گفت زد و سکوتش را شکست و ي پوزخندنیامیبن        
 ! ؟ریدارم ام
 . انداختنیی متاسف سرش را پایرعلیام        
 بود زی مي که از قبل روی مقابلشان گذاشت و درب قنداني اسهی کي با چاي کاغذوانی دو ليمرد        

 . برداشت و رفتشانیرابرا
 .... ي جلوخواستمیباور کن نم: با ارامش گفت یرعلیام        
 ! ؟ری امهی دختره کنیا-        
 ! دی دهن ماسي کالمش تویرعلیام        
 که با من هیک...  ادم راستشو بگو نیع!  ی علری امهیک:  گفتزی امدی با انگشت اشاره تهدنیامیبن        

 هی دختره کنی اریام!  شهی الل مي چه خبرگمیم! م  خبر خانوادتو دارگهی از اون طرف می ولزنهی مکیت
 نا بلد که تو عمرشون جز اخبار دچهار تا ادم ناخر...  تهی شرکت فورمالهی!  ؟هیهدفش چ!  ؟خوادی میچ!؟
 ریام!  ؟یکنی مکاریتو چ!  ؟کننی مکاری چی بهداشتیشیتو شرکت ارا...  بلد نبودن ي کاری و عکاسیسینو
 .  االن پاشو برونی همای!  يدی محی همه رو مو به مو به من توضای
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قلب و فشار !  اروم باش کمی...  فرصت بده کمی. گمیهمه رو بهت م:  با ارامش گفت یرعلیام        
 !ستی بردار نیخون شوخ

 مهی ني شدند و با صدازی ها سر ري کاغذوانی از لي چای ، کمدی کوبزی مي با کف دست رونیامیبن        
 ! یزنی پشتم مي چرا داری بهم بگخوامی ادم فقط منیع!  ریمن خوبم ام:  گفت يبلند

 :  با هول گفتیرعلیام        
 ! یکنی فکر ومنیچرا ا! نزدم به خدا نزدم به جون دخترم نزدم ...  نیامینزدم بن-        
 یکیزنم رو ...  نی منو ببیوضع زندگ!  بشه ؟ی تهش چقراره!  ؟یرعلی امیپس چ... قبول! باشه -        

 من و ي ها بهانه وونهیپسرم مثل د...  حرکت افتاده ی گوشت بکهی تهی مثل شگاهی اساي تخت هانیاز ا
 که با من ي بازنیبگو ا! ه ی کلمه بگو چکی فقط ریام! شغل و اعتبارم و از دست دادم ...رهیگیمادرشو م
 ... ! يتو و زنت و اون دختره ...  هی تهش چیراه انداخت

 ! داره ؟ي داره ؟ ثمري اجهیاصال نت! اصال ته داره ؟: بعد لب زد ي هیسکوت کرد و چند ثان        
 ... ! نیامی بنستمیمن نامرد ن! تو رو خدا از من نخواه ...  نیامیبذار خودش بهت بگه بن-        
 ! ؟یخود ک-        
 !آنا چش شده ؟:  دی را عوض کرد و پرس بحثیرعلیام        
 !نجام؟ی به تو گفت من ایک-        
 ... ایبرد-        
 !آنا چش شده ؟:  باز گفتیرعلی و امدی به صورتش کشی دستنیامیبن        
 !  شدرهی خیرعلی زد و به صورت امی پوزخند تلخنیامیبن        
 ... ! قتمیمن رف!  ؟یکنی مينطوری چرا انیامیبن:  انداخت و گفتنییشرمنده سرش را پا        
 ! یرعلی اميبود-        
 توی زندگتونمی میحت!  حال آنا رو خوب کنم تونمیمن م:  تند گفت یرعلیخواست بلند شود که ام        

 ... !  فرصت بدهکمیفقط ! دوباره برگردونم 
 . ستادی انیامیبن        
 ... به تو و انا...  گهی وبهت مزی خودش همه چيرها راز:  با التماس گفتیعلریام        
 ! ؟یک-        
 ! یهر وقت تو بگ-        
 ....امشب-        
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 کجا ؟-        
 . منيخونه -        
 ! باشه-        
 ... خوبه:  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        
 ! ؟يخوری نمتویچا-        

 . فرستاد و به سمت ساختمان حرکت کردبشی جي را توشی نداد ، دستهای جوابنیامیبن        
 
 

به اسانسور .  فرستاد و به سمت ساختمان حرکت کردبشی جي را توشی نداد ، دستهای جوابنیامیبن        
 . شلوغ بود ، راهش را به سمت راه پله کج کرد و سالنه سالنه از پله ها باالرفتيادی انداخت ، زینگاه

 را برگرداند و راهش را به سمت شی رونیامی بندنی بود ، با دي پرستارشنیفرح بخش مقابل است        
 .  کج کردیاتاق

ون دارن مرخص خواهرت:  صدا زد و گفتي زد ، خواست رد شود که پرستاري پوزخندنیامیبن        
 .شنیم

 . اخم کردنیامیبن        
 ! همسرم هستن-        
 . دیببخش-        
 . داروهاشونهي نسخه نیا:  لب گفت ری تکان داد و پرستار زي سرنیامیبن        
 .برگه را برداشت و تشکر کرد        
 . به سمت اتاق آنا رفت ، در را باز کرد        
 .خواب بود        
 تخت نشست، دستش يلبه .  بود ختهی اش ریشانی پي روشی موهاستادی سرش اي باالیبه ارام        

 .  بودرونی ملحفه بياز رو
 .  بودخی تکه کی گرفت ، مثل یپنجه اش را به ارام        
 .  اما باز نشددی لرزشیپلکها        
 . کردیبا سر انگشت شست پشت دستش را نوازش م        
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 شیاما مصر پلکها...  است داری حس کند که بتوانستی مشیاز جنبش مردمک ها.  شده بود داریب        
 . را بسته نگه داشته بود

 !  آنای معرفتی بیلیخ:  اش را کنار زدوگفت یشانی پي روي چند رشته مونیامیبن        
 ! يهم نامرد...  ی معرفتیهم ب-        
 ! کرده ؟یرهام چه گناه...  یستیبه فکر خودت هم ن....  یستیبه فکر من که ن-        
 زودتر از موعد يخوایم!  ؟ی ول کنيخوایم!  ؟شهی میکارت چ...  به کنار نای اياصال همه -        

 ! ؟یبازنشسته بش
 ها با ی جشن کالس اولوری شهرکی و یس...  رهام ي دنبال مدرسه میمگه قرار نبود با هم بر-        

 ! میهم کنارش باش
 ! ؟مونی سر زندگمیبرگرد!  ؟میمگه قرار نبود بعد انتخابات عقد کن-        
 !  نفسش را فوت کردیبا خستگ        
 يایهمش منتظرم ب! صبح  خواب جمعه هی...  خوابه آنا هی همش نای اکنمی وقتا با خودم فکر مهی-        

 ... !  انای کندارمیب
 ! ؟یزنیچرا صدام نم!  ؟یکنی نمدارمیچرا ب-        
 !  خستمیلیخ:  و لب زد دی کشیپوف        
 هی دنبال مجوز رمی قسط هام سبک بشه ، مکمی:  چسباند و گفت شی لبهاي به زور رويلبخند        

 مدل عکس یتونیتو فقط م!  مدل ی تو بشدهی اجازه مرتمی هنوز غیاما فکر نکن!  زنمی مهی آتلهی...  هیآتل
 ! ی خونه باشي تويها

 ... ! شهی هم میمدل خوب!  تونهیاما رهام م-        
 !  بودخی هنوز شیدستها...  را پشت دست انا چسباند شیخم شد ، لبها        
...  ی بموننجای اذارمینم:  مچ دست آنا گذاشت و گفتيو اش را ریشانی گذاشت و پشی رويبوسه         

! 
 .  رفترونی بلند شد و پا تند کرد و از اتاق بشیو از جا        
 !  چشمش سرخوردندي باز کرد ، دو قطره اشک از دو گوشه ی را به ارامشیانا پلکها        
 ! پشت دستش نم داشت        
 ... ! ان قطره اشک مردانه را همي و جادیبوسه اش را انگشت کش يجا. دستش را باال اورد         
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 : فصل چهاردهم        
 به ی خانم تقهی ، فوزدی پف کرده اش کشي پشت پلکهاي سبزي هی ، سادی کششی به مانتویدست        

 !خانم خوب شد ؟: در زد و گفت
 .  خانم نگاه کردهیرها به فوز        
 ... هزار ماشااهللا-        
 ... ! يمثل ماه شد!  دخترم يچقدر خوشگل شد:  به در زد و گفتيضربه ا        
 دستش را جهی از پشت کنسول بلند شد ، با احساس سرگیرها درب رژ گونه اش را بست و به ارام        
 ! مادر ؟یخوب:  خانم جلو امد و گفتهی گرفت ، فوززی ميبه لبه 
 ...  بگمی چدونمینم!  از کجا شروع کنم دونمینم: رها جان کند و گفت        
 . ، ضربان قلبش باال رفته بوددی کشینی هبشی جي تلفن همراه تويبا صدا        
 و تماس را قطع دی کشی اسم مسعود اهدنی ، با ددی کشرونی را بی کرد و گوشبشی جيدست تو        

 .کرد
 رهیخ. مادر بد به دلت راه نده:  انداخت و گفتشی موهاي رها را روينم شال اتو شده  خاهیفوز        
 ! انشااهللا
 !  نبودمنجای نبود اریاگر خ:  تکان داد وگفتيرها سر        
 !  زنگ خوردیباز گوش        
 ... االن وقتش نبود        
 ! قهی چند دقي تنهام بذارشهی مهیخاله فوز: لب زد        
 . ی اروم بشذرهی.  برات گل گاو زبون دم کنم رمیم. اره مادر-        
 . کنسول نشست و جواب دادی صندليرها رو        
 ... بله-        
 !  سالمکیعل-        
 !  روحش بوددنی سوهان کشنی لحن طلبکار مسعود عطی شرانیدر ا        
 ...بگو-        
 ! شده ؟يزیچ-        

 چرا امشب ؟:  دیبا تعجب پرس        
 ... !دونمینم-        
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 ...  رهامی شام و باهم باشخواستمیم... !  برنامهیچه ب-        
 ! گهی وقت دهیباشه -        
 ! ؟امی باهات بيخوایم-        
 ... خوشحال شد        
 ! ؟يایم-        
 . اونجامگهی ساعت دمین... امیچرا ن... اره -        
 ! ؟ي دارنیماش. باشه -        
 .فتمیاالن راه م. زمیاره عز-        
 ... ایمنتظرتم ب: نفسش را فوت کرد و گفت         
 .نمتیبیم. باشه -        
 . تماس را قطع کرد        
 بار هزارم ي رهام را برای کودکي را برداشت ، عکس هافشیک.  سرش را مرتب کرد يشال رو        

 !  گرفتشی چشمهاي که در مشهد بود هم جلوی عکسنیاخر... چک کرد 
 ... شدی چشمش زنده ميهنوز صحنه هاجلو        
 نینفسش را سنگ. رفتی مجی انداخت و از جا بلند شد ، سرش گفشی کي را توییعروسک بدون پا        

 ... دی کشرونیوسخت ب
 ادی مادر ؟ اقا مسعود میخوب:  گفت زدی را هم موانی که لینیح. را باز کرد  دري خانم با تقه اهیفوز        

 ...  راحت ترهالمی خينطوریا! دنبالت ؟
 .رها نگاهش نکرد        
 ...  باالومدمیداشتم از پله ها م...  ستادمی گوش وای نکنالیمادر خ: خانم تند گفتهیفوز        
 !  دنبالمادیاره مسعود م:  گفت هی فوزهیرها کالفه از توج        
 ...ی اروم بشکمی بخور نویمادر ا-        
 به عکس ی تخت نشست و نگاهي کنارش روی خانم به ارامهی را گرفت و فوزی دستشیرها پ        

..  عکسا رو پاك کردمنیهر وقت ا...  رمی بمیاله:  گفتی رها انداخت و با ناراحتفی زده از کرونی بيها
 !مادرتون خبر داره ؟! غصه خوردم ...  کردم يریگرد گ

 : گفتزدی را هم موانی لاتی که با قاشق محتوینیح        
 ... !  گفتمیتازگ-        
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 ! ؟رانی اانیم:  هم قالب کرد وگفتي را توشی خانم دستهاهیفوز        
 !؟یک:  تخت گذاشت و گفتي را روی دستشیرها پ        
 .مادرتون-        
 .  دادهی اش را به کف دستش تکیشانی قائم کرد وپشی زانويرها خم شد و ارنجش را رو        
 !چطور؟: دیپرس        
 !  دخترمي من برم خونه نجای اانی مشونی اگر اگمیم-        
 ... يبر تو ادی مادرم بی چیعنی!  ؟هی فوزشمیمتوجه نم:  گفتهیرها از همان زاو        
 ! حرفهاست؟نی االن وقت اهیفوز:  کرد و با حرص گفتدایو خودش جوابش را پ        
 ! خواستم حال و هواتون عوض بشه:  خانم لبش را گاز گرفت و گفتهیفوز        
 زیانشااهللا همه چ...  دیغصه نخور:  را بست و گفت فشی کپی خانم زهی بلند شد و فوزشیاز جا        

 .توکلتون به خدا.  شهیدرست م
 ... زنگ نفسش رفتي تکان داد و با صدايچند بار سر        
 .خدا به همراهتون:  رها انداخت و گفتي شانه ي را روفی خانم بند کهیفوز        
 . شدری گفت و از پله ها سرازیرها بزور خداحافظ        
 ... کردی نشسته بود و نگاهش می مبلي رومساریت        
 ... رهامشی پرمیدارم م:  وگفت ستادیمقابل پدرش ا.  شل شد شیقدم ها        
 . داده بودهی تکشی چانه اش را به عصامساریت        
 ! بابا ؟يدیشن: رها خم شد وگفت        
 ! سالم برسون-        
 ... چشم:  زد وگفتيرها لبخند        
 . به سمت در پا تند کردفونی اي دوباره ي و با صدادی را بوسشیرو        
 ...دی را دواطی و طول حدی را پوشدشی سفيکفش ها        
 ...  تندیلی ،خدیدو        
 ... کودکانهيبا گام ها        
 ...  کوتاه بودندشی که فواره هایدور حوض        
 دامنش را باال زده بود ي هانیچ...  برد یلذت م...  دادند ی صدا مدشی سفيکفش ها...  دی دویم        

 ! کردیو نگاهشان م
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 ... تق تق تق        
 ...  امدی اذان هم ميصدا        
 ! کردی کردند وتمام مدت نگاهشان می تق تق تق صدا مشیکفش ها        
 ... ستادی ای چلپيبا صدا        
 ! کردی مزی عروسک سر ری چشم ابيتو را ی ابيفواره ا...  اب پرت شد يعروسکش تو        
 محبوبش را ي صداگری هم ددشی سفيکفش ها...  امد ی اذان نميصدا... !  ستادیا!  دی ندوگرید        

 !  دادینم
 !  لذت بخش نبودشی برای کفشي صداچی بعد از ان وقت هگرید        

 
 .  مسعود خواندي را برایرعلی متن ادرس اميکلمه به کلمه         
 !حاال چرا امشب ؟: مسعود با ارامش گفت         
 یسن و سالت احتمال سکته رو باال م.  ستیخوب ن: زد و گفت ي نداد ، مسعود لبخندیرها جواب        

 ! بره
 !  مسعودستیاالن وقتش ن: رها با حرص گفت        
 ....ریدنده عقب بگ ... نجاستیا:  داد زد ي نام کوچه ادنیو با د        
 .کردی کوچه را نگاه مشهی که از شدی زد و به سمت رها چرخيمسعود کنار        
 يبعدش برا...  دیدی هم مشیازما...  یگیامشب بهش م:  دست رها گذاشت و گفتيدستش را رو        

 !؟یکنی خودت فکر میزندگ
 ...  به صورت مسعود انداختیرها نگاه        
 ! حرفهاست؟نیاالن واقعا وقت ا!  ؟یگی میمسعود چ-        
 ...  مطمئن بشمکمیفقط خواستم : مسعود با لبخند گفت        
 !؟يری دنده عقب بگشهیم-        
 ! یکنی سکته مينطوریرها ا.  خب یلیخ:  و گفتدی کشیمسعود اه        
...  سایوا: دنده را جا زد و با سرعت دنده عقب گرفت ، خواست وارد کوچه شود که رها گفت         

 !  برمادهی پخوامیم. ي برخوادینم
 !؟ياینمونم تا ب-        
 !  و سه سال حرف دارم بزنمی سياندازه !  کشهی حتما طول میعنی... ممکنه طول بکشه -        
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 !؟یزنی بهم زنگ مي برگردیخواست... باشه -        
 ... آره... آره : رها هول گفت        
:  امد وگفتنیدوباره به سمت ماش...  شدم ، چند قدم فاصله گرفت ، منصرف شد ادهی پنیاز ماش        

 .... دارمازی نیلیخ! دعام کن مسعود 
 ...حتما-        
 به حال ی فکر اساسهی...  بگذره نیاگر ا:  باز منصرف شد و گفت کهدیخواست عقب بکش        

 !  حتمامیکنی ممونیزندگ
 ... !  رهاشهیدرست م:  گفتيدواری زد و با امیمسعود لبخند پهن        
 خانه يوارهای دي هی ساری زي تندي محکم فشار داد و با قدم هاشی پنجه هاي را توفشیرها ک        

 .  راه افتادیمی قديها
...  داشت ادی مهربان را رزنی ، ان پیرعلی امیدر عروس...  داشت ادی را به نیامی بني خانواده ریتصو        

 !  خوش مشرب را هم خوب خاطرش ماندهرمردیان پ
 ! از حفظ بود...  بود دهی را هم بلعای و بردتای بيچهره         
 ... از بر بود        
 ... ستادیدر امقابل         
 ! مسعود هنوز بود. به سر کوچه انداخت ینگاه        
 .دادیقوت قلب م        
...  داد رونینفسش را از حلقش ب...  ، مکث کرد دی لرزیدستش را جلو برد ، انگشت سبابه اش م        

 ...  در بودينگاهش رو
 ... دیدستش را عقب کش        
 ...  جا به جا شدیکم        
 .... ! گری نفس دکی        
 ... دی شنی سرش ميضربان قلبش را تو        
 زنگ ي و دست رودی کشقی نفس عمکی بار نی اخري چشمش را پاك کرد ، براياشک کناره         
 ... گذاشت
 نم اطیح.  امد ی نم خاك ميبو...  در امد و در باز شد کیلی چيصدا.  دیچی سرش پي تويصدا        

 ! می خودش قراره حرف بزني خونه کردمیفکر م:  زد و گفتی ، لبخند کجیرعلی امدنیدار بود ، با د
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 ...  توایب:  گفتي باز کرد و با لبخند دلگرم کننده اي را زورشی اخمهایرعلیام        
 . در را پشت رها بست        
  ؟یخوب:  گفت زدی که کنارش قدم مینیح        
 !چند نفرن ؟:  انداخت وگفتشهی پشت شي هاهی به سای جواب نگاهيها به جار        
 ! همه هستن! هستن -        
 ... کنار حوض. ستادیرها ا        
 ! ستی نيطور... برو تو :  دستش را پشت کمر رها گذاشت و گفتیرعلیام        
 . اش فشار دادنهی سيرها دستش را رو        
 !  دادیداشت جان م... باالرفتن از پله ها مثل مرگ بود         
 ! کفشات:  لب گفتری مانع شد وزیرعلیخواست با کفش وارد شود ، که ام        
 . را دراوردشی گفت و کفش هایرها هان        
 .  در بودندي جلوای و بردتایب        
 . کردی وراندازش م با اخمای سرخ بود و بردشی چشمهاتایب        
 ... سالم: لب زد         
 .  جوابش را ندادیکس        
 .  باز هولش داد و وادارش کرد جلوتر برودیرعلیام        
 . چشم بودي توشتری بشی جلوي اب قندوانی نشسته بود ، لی مبليخاتون رو        
 ... ! يخوش اومد. سالم دخترم:  و گفت ستادی خان به احترامش ایمصطف        

 
 ... دخترم        
 ! نگفته بود دخترم ؟يچند سال بود مرد        
 ... در لندن مد نبود        
 !  پدرانه نگفته بود دخترمنطوری ایکس        
 .ارام گرفت        
 .  هم پشت سرشتایب...  کردیخاتون هق هق م        
 !خودش کجاست؟:  گفتی از ته چاهي و رها خشک با صداستادی کنارش ایرعلیام        
 ... کمی نیبش:  تعارف کرد یرعلیام        
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 .  دادهی مبل تکی به پشتیبه ارام...  مبل نشست ، کمرش دوالبوديرو.  بود ییدعوت به جا        
 . کردی خانه نگاه مواریبه در ود        
...  تیفی عکس با ککی...  قاب عکس بزرگ بود کی.. . شد رهی خواری دي رويبه عکس ها        

 ! دیخندی منیامیبن!  یعکس خانوادگ
 عکس چهار نفره نداشتند و در کی چوقتیه!  عکس ازار دهنده بود ي تويخنده ها... ! اخم کرد         

 !  باشدی عکسنی چندی بادی باری مشی از سر و روی خانه که کهنگنیا
 ...! دیبا...  قاب عکس باشد نی ادیبا...  خانواده باشد نی لبخند الیدل...  رهام باشد دیبا        
 !  امدي سالم کودکانه ايصدا        
 . چشم از قاب برداشت        
 .  بودستادهی اي به دست کنارلی پاستيپسر بچه ا        
 ! ؟نیی پايچرا اومد... رهام :  جلو امد و گفتایبرد        
 ! بود ؟نیرهام ا        
 !  برادر خودش بودی که کوچکنیا        
 ...  گچ بوديدستش هم تو! فقط نگاهش سبز نبود        
 !  تموم شد کارتونهنیا:  انداخت و گفتای به بردیرهام نگاه        
 !  تو ماهوارهدهی میاالن داره باب اسفنج: وفلش را به سمتش گرفت و گفت        

 ! می مگه ما ماهواره داریپدر صلوات:  خان با خنده گفت یمصطف        
 ! ؟دیندار: رهام جلو امد و گفت        
 هی برات اتیاالن عمو برد...  صبر کن کمیحاال :  نشاند و گفتشی پاي خان رهام را رویمصطف        

 ! ذارهی مگهیکارتون د
 . حواسش از رهام پرت شدی زنيبا صدا        
 . به سمتش گرفتي چایوانی لتایب        
 خان نشسته بود ، ی مصطفي مبل کناري که رویرعلی را برداشت و رو به اموانی لی کوتاهیبا مرس        

 ! ؟ستیخودش ن: دیپرس
 ! رونی رفته بنیامیبن.نه دخترم :  خان گفتی مصطفیرعلی اميبه جا        
 ! رها فروکش کرد        
 !  باشندختهی سرش ري روخی پارچ اب کیارانگ        
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!  ؟امی بی پس گفتی چيبرا:  گفتیرعلی گذاشت و ارام رو به امشی جلوزی مي را روي چاوانیل        
 ! بدم ؟حی که باهاش حرف بزنم و بهش توضستی خودش نیوقت

 ! ي بدحی بهش توضدی هم هست که باگهی دیکی:  گفتي جدیرعلیام        
 ! ؟یک-        
 !تایآناه:  خشک گفتیرعلیام        

 
 .  شدرهی خیرعلی امي واکنش در چشمهایرها ب        
 ! ؟ي شدمونیپش!  ؟هیچ-        
 ... نه-        
 . دی کشرونی کوچک بی قوطکی کرد و فشیدست در ک        
 . خان اخم کردیمصطف        
 . لب زدیرعلیام        
 ! خوبه-        

 که دی کشکتری را به نزدشی چاوانی به دور و اطراف انداخت ، لی را باز کرد ، نگاهیرها درب قوط        
 ! ؟ارمی بوانی براتون لدیخوایم: گفت ظی با غتایب

 :دی لب پرسری تکان داد و زيرها سر        
 ! کجاست ؟نیامی وقت شب بننیاما ا-        
 ي کارهی:  نشان دهد، گفتی دست رها توجهي توی به قوطنکهی خان با ارامش بدون ایمصطف        
عروسم باال ... !  گردهی تا اخر شب برمیول.  اومد مجبور شد با پدر خانمش با هم برن دخترم شیبراش پ

 . دهیخواب
 ! ؟ی صحبت کنتای با آناهيخواینم:  با استفهام گفتیرعلی به اطرافش انداخت و امیرها نگاه        

 .دییبفرما:  کنارش امد وگفتتایب        
 گفت ورها ی خان ال اله اال اللهیمصطف.  ختی در ان ری قوطاتی از محتوی را برداشت و کموانیل        

 ... دی کشیقینفس عم.چهره اش در هم شد !  دی را سر کشوانیل
 . عرق بودسی خشیکف دستها.  بلند شد شی برگرداند و از جافشی کي را تویقوط        
 ...  مخاطبم رهام باشه نه آناخواستمیم!  قراره اول کار سختو انجام بدم کردمی مالیخ-        
 !؟يمن و صدا کرد: دیرهام کودکانه پرس        
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 . رها نگاهش کرد        
 ... نتوانست لبخند نزند.  زدی درشتش برق ميچشمها        
 !  شما رو صدا نزدمزمینه عز-        
 !مگه نه اقاجون ؟! من اسمم رهامه ...  رهام ی گفتدمیچرا خودم شن-        
 نیی خان پای را باز کرد، رهام از اغوش مصطفشیخاتون دستها...  دی را بوسشی خان رویمصطف        

 ...رهی درد نگنمیشیرو زانوت نم:  داد وگفتهیامد وکنار خاتون به او تک
 دی از ددی رهام چکي موهايدو قطره اشک خاتون که ال.  دیرا چند بار بوس شی موهايخاتون رو        

 .  نماندیرها مخف
 .  سرگرم بودلشی پاستيرهام با بسته         
 . خان گرفتی را به سمت مصطفیکی...  را دهان خاتون گذاشت یکی        
 همان خواستیم...  سوزاند ی را مشی که چشمهايخنده ا!  دردناك ي خنده کیرها لبخند زد،         
.  شدی رو به ان رو منی بچه از اکی هم با وجود مساری حال تیحت....  نوه داشتيمادرش ارزو!  ردیجا بم

 !  خانواده باشدنی ای شاهد خوشبختخواستیطاقتش طاق شد ، نم
 ! برگردم ؟شهیم:  انداخت وگفتیرعلی را در نگاه امشیچشمها        
 !کجا ؟!  ؟يبر:  دی با تعجب پرسیرعلیام        
تازه !  دخترم ؟يچرا بر:  و گفتستادی بلند شد و مقابل رها اشی از جاي خان با خونسردیمصطف        

 ! ي نخوردتمی هنوز چایحت...  يدیرس
 ...  زل زده بود به دهان رهای اشکياز پشت چشمها. دادندیخاتون را انگار داشتند شکنجه م        
 که فکر يزی اون چهیحاال اصال شب!  بودم دهی امشب رو تو ذهنم چي اگهی جور دهی من دینیبب-        

 ...  که براش بگمستی ننیامی بنیعنی... رهام... !  ستی نکردمیم
 ! خاتون جون ؟زنهی خانم منو صدا منیچرا ا:  گوش خاتون بلند گفتریرهام ز        

 
 ! ی بگم حتی چدونمینم: ت و ارام گفت را بسشیرها پلکها        
 دی اول به همسرش بگدی به برادرم بگنیخوای که مییزهایهمون چ:  ا زپشت سرش امد و گفتتایب        

! 
 !برادر ؟        
 !برادرم ؟        
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 . گفتظی و غلنی واژه را سنگنی ايتعمد        
 و پر اخم به زی ، اما رها تکردی مغرضانه نگاهش نمتایب. از سر شانه به پشت سرش نگاه کرد         

 دی سفيحدقه !  بود ختهی رملشی گود بود و رشی چشمهاریز.  بود زانی اوشیلپ ها.  شد رهیصورتش خ
 ! زدی مينگاهش هم به قرمز

 !  نداشتنیامی به بنی شباهتچیه        
 ... ی شباهتچیه        
 .  دست برداشتنیامی نکردن شباهت با بندای و پتای بي شانه اش امد ، از تماشاي رویدست        
 ی ور زندگهیحداقل .  ی صحبت کنتای با اناهيبهتره بر:  و گفتدی کشیقی نفس عمیرعلیام        

 ! کنهی بهتر بهت گوش مينطوریا!  شهی درست منیامیبن
 منی اتاق نشنیاول:  پله ها کنار رفت زمزمه کرد ي همانطور که از جلویرعلی کرد و امیرها اخم        

 ! در سمت راست! باال 
 ...  پله را باال رفتنی و جلو رفت، دستش را به نرده گرفت ، اولدی به شالش کشیدست        
 ... دیاز سرشانه به عقب چرخ        
... خاتون با بغض ...  خان با ارامش یبا اخم ، مصطف یرعلیام!  کردندی ها نگاهش مدهیمثل ادم ند        

 !  نگرانتایب...  با حرصایبرد
 ي اش نگه داشته بود لبخنديری شي دندان هاانی مي مار سبزلی که پاستینی نفر حکیفقط         

 !  خوردنی اش چي قهوه اي زد که کنار چشمهاشیبرا
 ...  اشنایلیخ!  سال اشنا بود ي و خرده ای سيلبخندش اندازه         
 کهنه سبب خارش کف يموکت ها.  باال گذاشت منی کف سالن نشي پله رونی را از اخرشیپا        

 .  شدندی مشیپا
 . ستادی بود ارشی که در مسی اتاقنی اولي به جلو برداشت ورو به رویقدم        
 .دو تقه به در زد        
 ...  در گوش دادژی غي داد و به صدانیی را پارهی ، نفسش را حبس کرد ،دستگ جوابش را ندادیکس        
 . نفسش را فوت کرد        
 . کردی را در اغوش گرفته بود و به پنجره نگاه مشیزانوها...  تخت مچاله بود يآنا رو        
 عرق بود ، سیدستش خ.  کردی منی کم رنگ کنار تخت خواب تامیتنها نور اتاق را اباژور مهتاب        

 . را دست به دست کردفشی را باز کرد و کشیپنجه ها



 399 

 .  سر نچرخاند تا نگاهش کندیآنا حت        
 !  و بگمزی که بخوام براش همه چی باشی ادمنی تو اولکردمیفکر نم: رها به زور گفت         
بعد از مادرم و پدرم و عموم و !  و فرشتهیرعلیالبته بعد از ام:  خورد و رها اصالح کرد یانا تکان        

 ! عمو زاده هام
 . تخت پرت کردي را روفشی زد و کيپوزخند        
 ! کردیانا هنوز به پنجره نگاه م        
.  شالش را باال دادی فرستاد و کمشی را پشت گوش هاشی ، دستهاستادیرها مقابل پنجره ا        

  به گردنش بچرخددهی چسبي گردن و موهانی را تکان داد تا هوا ب شالشیکم!  عرق بود سیگردنش خ
... 

تو ... ی هر حوضدنی از دي روزهی کردمیفکر نم:  گفتکردی نگاه ماطیهمانطور که از پنجره به ح        
 ! ته دلم هزارتاحسرت زنده بشهيهر خونه ا

 ... دیبه سمت آنا چرخ        
 !  رها را داشتشیاب چشمهانگاهش مرده بود اما در ق        
 حال و روز نی تو انمی که بخوام زن برادرم رو ببي بارنی اولکردمیفکر نم:  زد و گفتيرها لبخند        

 ! باشه
 

 .  برداشتشی زانوي کاسه يانا چانه اش را از رو        
 هشی شبشتری که هزار نفر بی باشی ادمهی وسه سال دنبال یس! سخته :  زد وگفتيرها پوزخند        

 یهرک...  رفتمی چشماش سبز بود به سمتش میهرک!  کارتون خوابهی گرفته تا گریاز باز! باشن سخته 
با هم ! پدرم بود  هی شببی شدم که عجییایتالی پسر اهی بار عاشق هی!  شدمی پدرم بود جذبش مهی شبکمی

با !  دمیخواست کرد باهاش رابطه داشته باشم ترس که دري بارنیاول... همکالسم بود !  میهمخونه بود
صبح روز بعد ! بهش جواب رد دادم !  بزرگ کرده باشن ي سوئدي خانواده هیخودم گفتم نکنه برادرم رو 

 ! ومدمی خونه که از پسش برنماره مبلغ بزرگ اجهیمن موندم و !  جمع کرد ورفت لشویتمام وسا
 !  دارهی فکر کنه باهاش نسبتنهی رو ببيهر مرد چشم سبزبده ادم :  زد و گفت يلبخند        
 .کردی نگاهش مقیانا دق        
 !  مرده نبودگرید        
 ...  روح نبودی بگرید        
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چهارسال منتظر :  تا کردنش گفتنیح. تخت نشست و شالش را دراورد ي لبه یرها با خستگ        
 !شوهرت کجا رفت؟! امشب بودم 

 .کردیانا ساکت نگاهش م        
 !  پخش شوندشی را باز کرد سرش را تکان داد تا موهاشی موهاپسیرها کل        
 داد به هی خم شد ، چانه اش را تکی گذاشت ، کمشی ران پاي پا انداخت و ارنجش را رويپا رو        

 ... کف دستش
 می که واقعا تصمیطیاونم درست تو شرا! گذشت  تا االن مثل چهارصد سال بهم شیچهار سال پ-        
! بچه دار بشم .... صاحب خانواده باشم...  ازدواج کنمخواستمیم... !  بدم می به زندگی سر وسامونهیداشتم 

 ها سمت هر وونهی مثل دزکه با!  که فراموش کنم نی واسه همرانیاصال اومده بودم ا! فراموش کنم 
 و دمشی دی که اتفاقیمی دوست قدهی!  دوستم بود نی بهتریعروس!  هم داشتم لشیدل!  نرم یادم

...  صفره هی ينطوریا... با خودم گفتم چه خوب!  دعوتم کرد شیعروس!  بود یدختر بامعرفت! کردم داشیپ
 !  شروعههی.  عددههی

 ... دی کشیاه        
 .کردی نگاهش مقیآنا دق        
 .  هم گوش بودشی چشمهایحت        
 گاهی گرد که از جازی مهیپشت ...  ی صندلهی يرو...  گوشه هی یتو عروس:  زد و گفت يرها لبخند        

 !  دور بود تنها نشسته بودمیلیعروس و داماد خ
... !  نشست ی صندلي دو سه ساله بغلش بود روي پسربچه هیکه !  مرد جوون خوش قد وباال هی        

 ! مات مات! ماتش بودم !  کردی دست و صورت بچه رو پاك مياغذبا دستمال ک
 را باز پشی و با حرص زدی را به سمت خودش کشفشی درشت آنا انداخت ، کي به چشمهاینگاه        

 . کرد
 یانگار پدرم س:  گفت کردی ، همانطور که به عکس نگاه مدی کشرونی بدی و سفاهی عکس سکی        

 دهیبه همون اندازه چهار شونه و کش. همون قد وباال ... همون موها! همون چشما ... سال جوون شده بود 
 !زدیچهره اش با پدرم مو نم! با ابهت ...  دیرش! 

 . آنا انداختي به پنجه هاینگاه        
 ! ندی رنگش را ببی زرشکي ناخن هاتوانستی هم مدی نازك سفي ملحفه ریاز ز        
 .  انا گذاشتي پنجه هايعکس را رو        
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 :بازدمش را فوت کرد وگفت        
 حالت صورتشو زنهی حرف میخواستم وقت... خواستم سر حرف و باز کنم ، خواستم صداشو بشنوم-        

 ...گمی مکیتبر! مبارك باشه : اما فقط گفتم ... خواستم بهش همون لحظه بگم ...  نمیبب
 !  که توقع داشتم تشکر کردی با همون صالبتي و جدخشک        
 ، اهیکراوات س!  ي دوران پهلوی لباس ارتشکیبا ...  زل زده بوددی وسفاهی به عکس سمیانا مستق        

 ! یو کاله ارتش...  چپ ي نهی سيچند ستاره و درجه و مدال رو
 !  بودیدنی دی با لباس ارتشنیامیبن...  بود نیامیبن        
 : گفتدیی کاوی را مي دورتري بود اما نگاهش جارهی زد و همانطور که به پنجره خيرها لبخند        
 دور و برش ي دخترهی!  اومده بود رفتی من نشست وبعد همون قدر که ناگهانشی پقهیچند دق-        

 ! ی بلند نارنجراهنی پهیبا . بود 
 

 کننده جشنِ فرشته رهیزوج خ!  دیومدیبهم م...  ي بودبایز: و گفت در نگاه آنا انداخت ینگاه        
 پسربچه رو بغل کرده بود و توبه مهمونها هی نیامیبن... تمام حواسم به شما دو تا بود !  دی بودیرعلیوام
تا !  يدیشنی مکیتبر...  یگفتیم کیتبر!  یگفتی با لبخند خودتو و نسبتتو ميکردیتعارف م...  يدیرسیم

 بشقاب شامتون رو هیتو !  دیدیخندیغش غش با هم م...  دیکردی گوش هم پچ پچ مری زدیفتادیبهم م
...  يدیتو بهش خند...  شد یدور دهنش سس!  نیامی تو دهن بنی پر سس گذاشتي کاهوهیتو ...  دیخورد

 ي نصف موز توهی نیامی بعد از شام بني دادامبه پسرت ش!  ي لبشو پاك کرديخودت با دستمال گوشه 
با فاصله ...  بود دهیپسرت تو بغلت خواب.  يدی پوشراهنتی پياخر شب کتشو داد تو رو... دهنت گذاشت 

برات اب !  دیچرخی مثل پروانه دورت منیامیبن!  يزدی و لبخند مي من نشسته بودزی از مزی چند مي
 فرشته و ی عروسکی کیحت...  ی خواستیهرچ!  اورد ی خواستيچا...   اوردی خواستینیریش...  اوردیم
 هیخودش خامه ها رو کنار زد و !  خامه داره یلیخ:  ی صدات تو گوشمه گفتیحت!  هم برات اورد یرعلیام
 !  خودمون خوشمزه تر بودی عروسکیک:  یگفت!  گذاشت تو دهنت کهیت

 .گرفتی رنگ بغض مشیصدا        
 من هر روز مررو یهمش تو ذهن لعنت...  ادمهیهمش :  لبش نشست و گفتي رویخیلبخند         

 ! شهیم
 ! ؟ادتهی تو ادمهی که من يانقدر:  زد و گفتيپوزخند        
 ! نه: آنا خشک جواب داد         
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 :با حرص گفت        
 واسه یتو له له بزن!  نهی بشزتی سر مادی بهوی که یتو که گم شده نداشت!  باشه ادتی دمینبا-        

 ی چه حالی درك کنیتونی نمیحت!  انهی فرزند خونده هست ی زبونش بکشری از زی کندای بهانه پهی نکهیا
 هیبهش گفت ممکنه ... رد باز کی ادمنی همچهی سر بحث رو با شهی ميچطور... !  داره یچه حس! داره 

 خانواده رو هی ي شده رونی وی زندگتونهیزاق شما مب!  تو صورتم دی اصال تف کنای!  ؟دیتارموتونو بهم بد
 !  شمادی پدرم هستهی چقدر شبگفتمی بهش ميچطور! نجات بده 

 !د؟ی تو حرم گم نشدی شما تو دو سالگدیببخش...  ی عجب شباهتيوا:  کرد و ادامه دادیمکث        
 ...  نزدیآنا حرف        
 ! دی نداشت بگويزیچ        
 : گفتی اراميرها با صدا        
!  ومدی تو هم نميبه خنده ها!  ومدی به خنده هاش نمومد؛ی نمی همه خوشبختنیبه ا! سخت بود -        

فرزند ...  باشه دهیپاش به پرورشگاه رس!  گم شده تو حرم باشه ومدی نمگورشی و کالس و فژیبه پرست
 !  خبر داشته باشهومدیما بهش نما...  برادرم باشه ومدیبهش م! خونده باشه 

 
از ...  ی خبر از همه چیب!  خبر بود یب...  خبر نداشت یچیاز ه! خبر نداشت :  و لب زددی کشیاه        

 !  شده بودبهیغر! پدرش ... مادرش... من 
 .گرفتی ارام مدی تند قلبش هم باتمیر!  شدی تازه مدینفسش با...  مکث کرد هیچند ثان        
 !  زدیدهانش طعم الکل را پس م        
 چقدر نیامیبن.  چرخاند واری دي روينگاهش را از پنجره گرفت و به قاب عکس کوچک پنج نفره         

 ... الغر و بلند! کم سن و سال بود 
 !  و دو سال داشتستی به زور بدیشا        
 با شما یرعلیفرشته وام...  تموم شد یعروس : گفتکردی نگاه منیامی بنيهمانطور که به چهره         
 بود که ی به ندرتيجز روزها. رانیموندم ا. منم سفرمو عقب انداختم...  ماه عسلدی رفتییچهارتا

 تمومه ی همه چگردنبر!  تموم شد گفتمیبا خودم م! تمام هفته و ماه و خوشحال بودم ... خوشحال بودم 
 !  وفرشتهیرعلی اميرفتم خونه ...  دی برگشتیوقت! 

 بهشون گفتم ، به فرشته زوی اون شبو همه چرهی نمادمی چوقتیه:  زد و با حرص گفتيپوزخند        
 شباهت هیگفتن !  یکنیجفتشون گفتن نه اشتباه م!... همه رو گفتم!  یرعلیبه ام!  دونستیاون م... که نه
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!  داد حی تمام برام توضعت همزاد و دوساي هی نظریرعلیام! ... ممکنه باشه ی هر دو ادمنیب! ساده است 
تو !  پدر خودش و مادر خودش نباشه هی پدر من باشه اما شبهی انقدر شبی ادمهی شهی ميگفتم چطور

به عمش رفته :  کرد هی توجیرعلیام!  نهیامی خانواده فقط بننیتو ا!  هی من همه چشماشون رنگيخانواده 
! دو روز بعد زنگ زد ... باشه: گفت ...  بپرسوادشاز خان!  بپرس گفتم برو...  گفتم منصرفم کردیهرچ! 

!  ستی ما ني بچه نیامی بنی چیعنی!  یزنی مهی حرف چنیا! گفتن نه ! جوابش کرده بودن ...  بود دهیپرس
 ! منم برگشتم.  ستی نينطوری مطمئنم کرد که ایرعلیام! تهمته ... دروغه ... توهمه 
 هی ای!  خبر ؟ی ادم بهی! گرفتم؟ی رو می کي قهی رفتمیم:  شد و گفترهی آنا خي رهیدر نگاه خ        

 دعوت کرده بود شی که فقط منو به عروسی دوستهی ای!  دروغ ؟ای گنی که معلوم نبود راست ميخانواده ا
 !!! نیهم

 ریگیپ!  بشم الیخینتونستم ب... نتونستم از صفر شروع کنم! اما نتونستم فراموش کنم ... برگشتم -        
فرشته ...  تحت فشارهمونیرها ما زندگ:  کالفه گفت یرعلیام... دمی پرسی حالشو مزدمیزنگ م... بودم

! دو قلو سقط کردم : فرشته گفت...  دوباره زنگ زدم... شش ماه صبر کردم ... قطع کردم!  شهیبچه دار نم
دعا !  خرهی خونه مردارهیام... ! حاملم رها : فرشته خوشحال گفت ...  سال بعد زنگ زدمکی... قطع کردم

 از ریبخدا هر بار که من و ام: فرشته گفت ! اون ادم برادر منه !  دی بپرسدیگفتم فرشته بر... کن جور بشه 
فرشته قطع !  دارمیگفتم من دو تا البوم نشون!  پسرماستنیامیزنن بنی حرف مهی میپرسی میخاتون و حاج

 ... ! کرد
!  نکرده بودم ي کارچیبه خودم که اومدم دو سال بود ه: اشک کنار چشمش را پاك کرد وگفت        

 ضیخودم داشتم کم کم مر...  بود ضیپدرم مر...  بودضیمادرم مر! اما فکرم پر ... یدست خال...  یچیه
هزار بار خودمو لعنت ...  یچیه!  نشد یچیه... ! ردم شبا بهش فکر ک... سرمو با کار گرم کردم !  شدمیم

 هیبا ...  فراموش کنمتونستمینه م...  رونی بامی از فکرش بتونستمینه م!  رفتمیکردم چرا به اون عروس
 نهیحتما هم... حتما شباهته !  خب حتما بچشونه گفتمیبا خودم م!  کردمی میحدس و گمان مسخره زندگ

گفت ...  اومد ای فرشته بچه ات به دنکیتبر:  تم رفتم خونه اشون بهش گفرانیسال سوم بود برگشتم ا! 
 ! میدی خونه خرینه ول

 .دادیآنا با دقت گوش م        
... ترس و اضطراب و انتظار معجزه ...  یبعد از چهار سال سرگردون:  زد و گفتیرها لبخند پر حرص        

 نشون بدن که من ي سندهی پرسهیکه اگر م!  التماس کردم بره وبپرسه یرعلی به ام بارنی اخريبرا
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 هی تا ادمو انقدر شبوکه منصرف بشم و بنازم خلقت خدا رو که د!  خودشونه ي بچه نیامیمطمئن بشم بن
 ! کنهیبهم خلق م

 .رها ساکت شد        
 !خب ؟: آنا ارام گفت        
حاال ... اره :  حاج اقا باالخره نم پس داد و قبول کرد و گفت نیهم: واب داد رها نگاهش کرد و ج        
 بچه اشون خواستنیم...  ستی نيگله ا "! ؟یحاال که چ"!  بود نیجواب من بعد از چهار سال ا!  ؟یکه چ

 نیتا اخر!  تو دلشون نگه دارن و  رازخواستنیم...  خبر بمونه ی بنیامی بنخواستنیم! مال خودشون باشه 
 یمن م... خب حقم داشتن !  زهی هاش برهیپا...  نابود بشه شونی زندگدنیترسیم!  شونی زندگيلحظه 

 وفرشته یرعلی به امگهید... چهار سال صبر ... چهار سال سکوت !  چهارسال وقتم گرفته شد یول!  رمیپذ
ما اشتباه ...  رها یگفتیتو درست م...  حق با تو بود رها رها  کنن کهیی ازم دلجوخواستنیم!  نداشتم يکار
چهار سال و !  یچینه ه...  رو شونینه دوست!  خواستمشونی نمگهیاما د!  رها می پشت گوش انداختمیکرد

 هی نکهی ماه بخاطر اکی!  رمردی و پرزنی پهی يچهار سال بخاطر نگفتن و رازدار! ماه صبر کردم کی
 الزم نبود فرزند گهیحداقل د! کار من راحت شد !  ثابت کنهنیامی به بنشوی برادرو  لطف کنهيبرادر

 !  بوددهیخودش فهم!  ارمیخونده بودنشو من به روش ب
 ! ؟يچرا زنگ زد: دی در طول اتاق راه رفت وآنا پرسی بلند شدو کمشیاز جا        
 از شما دیمن با... ! خانواده اش منم  بهش بگم خواستمیم!  حرف بزنمنیامی با بنخواستمیم-        

 ! ؟دیچرا جوابمو نداد! د؟یبپرسم چرا قطع کرد
 .آنا سکوت کرد        
 ياما بهانه ... !  گهی دزی هر چایمست بودم ! چند بار در حالت نرمال نبودم ... قبول : رها تند گفت        
 ی ادمنی انهیانقدر وجدان نداشت که بب!  من؟ي تماس هاای بود نیامی طالق فرزند خونده بودن بنيتو برا

من ! ؟ی بامن حرف بزنيومدیخودت ن چرا! ؟...  هی تا باهاش حرف بزنه کنتشی تا ببکنهیکه التماسش م
 انقدر عالم و ادم رو دور بزنم خودم برم نکهی قبل از اخواستمیم!  و بهش بگم قتی حقخواستمیفقط م

... از گم شدنش بگم ... همون اندازه رهاو ازاد باهاش حرف بزنم !  دمشی که دیمثل بار اول! بهش بگم 
 رونی ویاز زندگ!  که نسبت بهش دارم یاز عشق...  دارمش که نسبت بهیاز نفرت... از از دست دادنش 

اصال چرا زنگ :  کلمه نگفت کی یحت!  بار جوابمو نداد کی یحت! از مادرم ... از پدرم... شده امون بگم
 ! يخوای میچ ! یزنیم

 !  نداشتچکسوی هيحوصله ! حالش خوب نبود :  گفتهیآنا با توج        
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 !کشمی و سه ساله دارم عذاب میس!  من بد بود ؟يحالش اندازه -        
 !چرا عذاب ؟:  را تکان داد شیانا لبها        
 . زدی تا اشکش نردیرها سرش را عقب کش        
 مادرم دی بادمیشا!  خبر ی زوار بای...  گردن افتاب دم ظهر مشهد بندازمدونمینم: با پوزخند گفت        

مادرم خون !  ستی افتاب موندن واسش خوب نری زيادی بود زي که از خاندان قجريدختر! حساس نبود 
من ...  ومدی اذان ميصدا...  رفت صورتشو تو وضو خونه بشوره! کم سن و سال ... جوون بود... دماغ شد 

 ! دی پاشنه دار سفيبا کفش ها!  بود دهی دار خرنی چراهنی پهیپدرم برام !  دمیی دویدور حوض م
 که به آن زل زده بود خشک ینی و حدی کشرونی را بیختی امد و عروسک بد رفشیبه سمت ک        

 !  حوضيمنم هولش دادم تو...  اب حوض انداختيرهام عروسکمو تو: گفت
از شش !  دستامنیبا هم:  نگاه کرد و گفتشی تخت انداخت و به کف دستهايسک را روعرو        

االن ! مادرم که برگشت نبود...  مادرمشی پدمییدو!  ادمهی اون روز و ي هاهی تا االن تک تک ثانیسالگ
 ! ستی و سه ساله که نیس

 .  تخت کنار عروسک نشستي زد و لبه يپوزخند حرص دار        
 !  خودش از گمت شدنش حرف بزنمي صراحت بتونم تو رونیفکر نکنم به هم:  لب گفتریز        
 ... نکهیچه برسه به ا!  تو گفتن هم سخته ي برایحت:  وگفتدی کششی به گلویدست        
 ! ترسهیم:  کالمش گفت انیآنا م        
 ! ؟یاز چ-        
 ... از آب-        
 ! گهی دي نشونه هی نمیا-        
 !ه؟ی که داره چي نشونه انی بهتریدونیم:  انداخت و گفتیو به صورت انا نگاه        
  ؟یچ-        
اسم بچه اش رو ... دو سال رهام تو ذهنش ثبت شده و ...  دو سال رهام خطاب شده نکهیا-        

رهام "و  "رهام "مثل پدرم .. . هیاسم پسرتون چ:  دمی که ازش پرسی بارکه تو عروسنیاول! گذاشته رهام 
 ... ! گفت "

 ی در دهانش خالعی مای ، دربش را باز کرد و کمدی کشرونی را بی کرد و قوطفشی کيدست تو        
 .  را بستشیچشمها. کرد

 !آنا چهار زانو نشسته بود        
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 ! کردی نگاه منیامی چسبانده بود و به عکس پدر بنشی هاقهیدو کف دستش را به شق        
 ... رهام:  مغزش اخطار امد يتو        
 ...ذهنش رفت سمت پسرش        
 ... !شوهرش:  کرد حیمغزش تصح        
!  امد ی نمنیامیاصال رهام به بن! رهام پسرش بود ! نه رهام ...  بود نیامیبن: تمام خاطراتش         

 ... !  کندشی صداتوانستینم
 ... وهاچشم و ابر        
 ... ابروها تا چشميفاصله         
 ... ابروهاانی ميفاصله         
 ! ینی بي غهیت...  یشانیچانه و پ... !  صورت يفرم استخوان بند        
  راحت تجسمش کندی توانست با لباس ارتشی بود حاال مدهی نپوشی وقت لباس ارتشچی هنیامیبن        

! 
 ... انداختفشی کي را تويرها بطر        
 ...  عکس بلند کردي نگاه رها سرش را از روینی به آنا انداخت ، از سنگینگاه        
 موقع است که ی بي خوابگردکی کردی مالیخ...  منگ يمثل ادم ها!  تر شده بود جیگ...  بود جیگ        

 ! کندی متشی دارد که هداییفقط همراه قصه گو
 ! دیرها خند        
 ی حاال چیکنیفکر م:  خنده اش گفتانی و رها مدی کشیپوف...  است یدنی نوشری کرد ازتاثالیخ        

...  یچیه!  ؟شهی میاخرش چ!  پرسم ی سوال رو هر روز هزار بار از خودم منیا...  یچیه!  ؟شهیم
 ... یتو هست...  خوشبختهنجای انیامیبن

 ...  گرفته شدی ناگهانشیصدا. دی اش کشنهی به گلو وسیدست        
 ... اش اغشته به بغض بودندی صوتي را صاف کرد ، اما تارهاشیصدا        
هم خواهر .... پدرش هست ... مادرش هست ...  یتو هست:  جمله اش را گم نکرد وگفتيادامه         

 ... اون حالش خوبه! داره هم برادر 
نه هوش ... نه تن سالم !  یچیه...  می نداريزی چگهی که دمییما:  را صاف کرد و گفتشیباز صدا        

 ! یچیه!  ی درست و حسابينه خاطره ... و حواس
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 شدم ائسهی که زودتر از موعدم دمی دختر ترشری پهیمن که :  را پاك کرد و با خنده گفتشیاشکها        
 ي مادرهی...  کنه تی که حماي برادرهی... آروم ...  خوب ی زندگهیداغ ! داغ بچه دار شدن به دلم موند ! 

 ! همش دود شد رفت هوا!  که حداقل بشناستت يپدر... که سر پا باشه 
 

 بود که نی که دنبال برادرم بودم ایلی از دالیکی...  تای آناهیدونیم:  و لب زد دی کشیقینفس عم        
 نتونستم انقدر خودخواه باشم که پدر و مادرمو ول کنم یعنی...  نداشتم یچون من وارث!  خواستمیوارث م

 !  بچمو گم کنممبادا  داشتم کهنویترس ا!  ؟ي ایاصال چه زندگ!  خودم یو برم دنبال زندگ
 !  دارم نسبت بهشای فوبهی        
م کنم  بچه رو گهی نکهی خودکارم من ناراحتم چه برسه به اهی با گم شدن یحت:  و گفتدیباز خند        
 من ی زندگتینها!  ؟یبعدش چ...  کنم داشیپ!  دنبالش بگردم ؟دی باگهیاون وقت چند سال د! دوباره 

 چه نجایا:  گهیم...  رهامگمیم! ؟ هی اقا کنیا:  گهی مقهیبعد دو دق!  رهام نی پدرم بگم اشیبرم پ...  نهیهم
 چند يماری همه درد و بنی که مادرم بعد از انهی اتشینها!  هی اقا کنی اگهیم...  پسرته گمیم...  کنهیکار م

 !خوابهیساعت با ارامش م
چون خودم خوب !  خوشحال بودم یلی از طالقتون خلی اوایدونیم: بغضش را قورت داد و گفت        

 برمشیم... شناستشی بمونه که پدرش نمرانی رهام اگفتمیبا خودم م! خوشحال بودم ...  نکردم یزندگ
... کنمی جور مش رو براتی موقعنیبهتر... میکنی می زندگییباهم سه تا...  خودم و مامانشیپ... لندن 

 !  مردمیخوشحال...  دوسال زنده است یکی تینها!  پزشک مادرم مادرمو جواب کردهیول!  ی زندگنیبهتر
 .  دست رها گذاشتي ورودیانا دستش را جلو کش        
 شده هی توجی کافيفکر کنم به اندازه :  آنا انداخت و گفتي دهی کشي به انگشت هایرها نگاه        

 ! یباش
 ! دی بهم شباهت داریلیخ:  ربط گفتیآنا ب        
 .  شدرهی آنا خي در چشمهامیرها مستق        
 ! دی هم هستهی شبیلیواقعا خ-        
...  برم دی باگهید:  گفت ي گرفته اي و با صدادی کشرونی دست انا بری حرف دستش را از زیرها ب        

 ... شب خوش!
 !  زدرونی و عروسک و عکس را برداشت و از اتاق بفیک        
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 تراژی که تونیزی کاناپه مقابل تلوي نبود ؛ رهام روتای از خاتون وبي امد ، خبری منییاز پله ها که پا        
 . هم با تلفن همراهش مشغول بودایبرد.  خوابش برده بودکردی را پخش میشنیمی انییانتها

 .خواندی اش سوار بود دعا مینی بي که روینکی نشسته بود و با عی خان کنجیمصطف        
 .  بود که متوجه رها شدی کسنی اولیرعلیام        
 !؟یخوب:  بلند شد و گفتشیاز جا        
 !چرابد باشم؟! خوبم :  و گفت دی کشیقینفس عم. ست  نشنیی پله از پانی سوميرها رو        
 امشب و يخوایم:  گفتی کتاب بلند کرد و با لحن ارامش بخشي خان سرش را از رویمصطف        

 ! دخترم؟ی بموننجایا
 ...يچه تعارف سخاوتمندانه ا        
 . نتوانست مانع لبخندش شود        
 .  را دوست داشترمردیمحبت نگاه پ        
 يشما انسان بزرگوار:  و گفت ستادی خان ای کنار مصطفی اراميبا قدم ها.  پله بلند شد ياز رو        

ادم ...  سن ساپورت کنه نیتا ا...  محبت خالصانه بزرگ کنه هی بچه رو با هی که بتونه یکس!  دیهست
 ! هیبزرگ

 ... تای امد، پشت سرش هم برونی بسی خيدرب اتاق باز شد خاتون با چادر نماز و چشمها        
 .ستادیدرب اتاق را بست و هاج و واج ا        
 !تموم شد دخترم؟:  به رها انداخت و گفت یخاتون پر استفهام نگاه        
 نه ستنی نرانیمادرتون ا: ا رفت و گفت مبل وي به عالمت مثبت تکان داد و خاتون رويرها سر        

 !؟
 ...!نه-        
 ! بره نه ؟رانی از ادی و مجبور کننیامی بننیخوایم: خاتون با اضطراب گفت         
  !"مجبور". رها ماتش برد         
 ... افاق خاتون:  خان با اعتراض گفتیمصطف        
 !واسه چند روز؟:  گفت هیخاتون با گر        
 . ندادیرها جواب        
 ... مامان تو رو خدا:  لب زدشی ماساژ شانه هانی و حستادی پشت سر خاتون اتایب        
 ! خودتون ؟ي خانواده شی پدشی ببرنیخوای و سه سال میقد س:  گفت هیخاتون با گر        



 409 

 !  فشردی هم مي را روشیرها لبها        
 ! افاق بس کن:  خان کالفه گفتیمصطف        
...  میدی و سه سال زحمت کشیما س!  رنیگی دارن بچمو ازم می دستیدست!  و بس کنم یچ-        

 مشی تقدی همه سال دو دستنیبعد ا!  دوستش داشتم شتری خودم بياز بچه ها...  میخون و دل خورد
 !بگم خداحافظ پسرم ؟! کنم و بگم بسالمت ؟

 !  در حال مذاب شدن بودندشیتک تک سلولها...  سوختیته حلقش م.اکت بودرها س        
 ! يریدخترم مبادا به دل بگ:  وگفت ستادی بلند شد و کنار رها ای صندلي خان از رویمصطف        
 ! ؟ی ممکنه منو برسونیرعلیام: رها اب دهانش را قورت داد و ارام گفت         
 . ماندشی خان سرجای که با اشاره مصطفدیایب خواست جلو یرعلیام        
 . زدی خودش هق ميخاتون ارام برا        
 ! دخترم؟ینی برادرتو ببی بمونيخواینم:  خان مصر گفتیمصطف        
 .  شدرهی خان خیرها به صورت مصطف        
 !  دار شددی خاتون تشديهق ها        
 ... !  از وقتش گذشتهگهیفکر کنم امشب د:  گفتیرها به ارام        
 ! قدمت سر چشمی بمونیلیاگر ما-        
 ... یحاج: دیخاتون نال        
حتما حال ...  پدره هیخودش ...  ستی بچه ننیامیدخترم بن:  توجه به خاتون گفتی خان بیمصطف        

 ... منو مادرشو
 ! فهمهیحال من پدرخونده و خاتون مادر خونده اشو م:  کرد و گفتیمکث        
 ... یمن مادر خونده نبودم حاج: خاتون مات ناله کرد         
 ی الزم باشه برمیهر قدم...  زاشیو...  طشیبل...  سفرشيبرا:  خان با صالبت گفتیمصطف        

 .دارم
 

بس کن .  دیزنی مشمی اتدیدار...  ینگو حاج:  بلند گفتيا و با صددی اش کوبنهی به سیخاتون مشت        
 ... تورو خدا

همون قدر که ...  برام گفته یرعلیام!  احوال پدرت ناخوشه دونمیم:  خان ارام تر گفتیمصطف        
 ...  خواهرش همي براتونمیم...  کردم ي پدرنیامی بنيبرا
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 . زدیخاتون زار م        
 !  بس کندمی قسم مدتیتو رو جان برادر شه:  هاش گفتهی گرانیم        
رو منم ...  باشه ی هست هرچیهرچ... نگران نباش دخترم :  توجه به خاتون گفتی خان بیمصطف        

 ! حساب کن
 ... ادی زیلیخ! حرفاتون قوت قلب بود ! ممنون : رها اشک کنار چشمش را گرفت و گفت        
 ! کنمی نمغی باشه دریهر کمک:  زد و گفتيند خان لبخیمصطف        
 .  تکان داد و به سمت خاتون که مچاله شده بود رفتيرها سر        
 !  از دست دادن ندارمي برايزیمن چ:  گفتتیکنارش نشست و با قاطع        
  گوشخواستیم.کردی بود اما حداقل هق هق هم نمامدهیاشکش بند ن. خاتون نگاهش کرد         

 !  را پاره کند و بردارد ببردشانی دختر بشنود که قصد ندارد زندگنی از دهان اخواستیم... بدهد
 ! دی از دست بدستی رو قرار نيزیشما هم چ: رها خشک لب زد         
 .خاتون نگاهش قرارگرفت        
 ... قرار گرفتنهیقلبش هم در س        
 :  کرد و ادامه دادیرها مکث        
 از دستش شی و سه سال پی که سرمی رو بگی ادمومدمین...  رمی رو پس بگنیامی بنومدمیمن ن -        

 فهی کثی شوخهی اون ي من براي خانواده يهمه ... پدرم.. مادرم ...  امبهی غرهیاالن من براش ... ! دادم 
 !دهینفس کش...   کردهیبا شما زندگ... با شما خاطره داره ... اون تو قاب عکس شماست ! 

 !  نفس قطع بشهنی استیقرارم ن        
 که مال ما يزی چخوامینم: را با پشت دست پاك کرد و گفت دی گونه اش چکي که رویاشک        

!  ازدست دادم یمن برادرم و تو دوسالگ...!  پسرشماست نیامیبن...  راحت التونیخ!  رمی رو ازتون بگستین
که تو دو تا چهار ...   که تو اون سالدمی خودم و مادرم هزار تا قبر بچه رو د واسه اروم کردن دلیحت

... !  نام ونشون مشهد و کردم اما نشد ی بي درخواست نبش قبر بچه هایحت...  فوت شده بودند یسالگ
 از شما یفقط مادر من که حداقل پونزده سال...  یچیه... !  شهی نميزیحاال هم چ...!  جوابمو نداد یکس

 سال ی پسرش سنهی که ببنیحداقل هم!  هشی اروم مکمی سال شکسته تره ستی اما انگار بکترهیکوچ
 بار منو رها هی که نیهم!  ما بسه ي برانیهم... ! سالمه ! درس خونده ... دهیخوب پوش... خوب خورده

 لحن مردونه هیار به مادرم با  بهی...  ما بسه يبرا! زنهی رو صدا متایهمون قدر مهربون که ب! صدا بزنه 
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 ما فقط واسه اروم کردن کی کوچي ارزوهانیا!  ستی متوجه اطرافش نصالپدرمم ا!  هیکاف... بگه مامان 
 ! دل خودمونه

 شتری بگمینم!  زهی ما هم عزي برانیامیخانم بن:  را پاك کرد وگفتشیبا پشت دست دوباره اشکها        
 !می و عاشقش بودمی ما نداشتدی و دوستش داشتنشی شما داشتیول... نه ... از شما 
!  ستیمادرم خوب ن...  نتشی مادرم ببادیفقط ب:  گفت ي گرفته اي را برگرداند و با صداشیرو        

 و سه روز ی از سشتریب... دمیقول م!  شده سه روز یحت!  روز فقط ی سياندازه ....  ستیاصال خوب ن
 ! نشه

اصال بهش محبت !  می اصال بهش محبت نکندمیقول م: شد و گفت رهی خاتون خيشمهادر چ        
 ما رو دوست نداشته باشه دیاصال شا... !  زنهیکه نم!  دلشو بزنهای که محبت شما رو فراموش کنه میکنینم
 شهی ها رو تو شیلیخ پدر من خون!  می نداشتی خوشيگذشته ...  می بودي پهلوی خانواده ساواکهیما ... 

 رانیا...  سابق ينگرش حکومت ها...  خی تاراسیق...  حداقل پنجاه تا مطلب نوشته نیامیبن... ! کرد 
 چیه!  ستی من هم سو نيبا خانواده ... فکرش...  دگاهشید... قضاوتش ! من همه اشو خوندم !  يپهلو

 ... فقط ظاهرشه...  نداره یشباهت
 که می متاسفیلیخ!  می ما هم دوستش دارنای اي با همه ایول: داد و گفتاب دهانش را قورت         

 به يوا...  اش شدمفتهی مدت کم شنیمن تو ا... خوش به حال شما !  می کنیقسمت ما نشد باهاش زندگ
 ... دی باششی شما مادر اصلدمیبخدا قول م... !  دی کردی سال باهاش زندگیحال شما که س

 ...شیشما خواهر اصل:  کبود بود گفتهی که صورتش از گراتیو رو به ب        
 ! یشما تنها برادرش... برادرم که نداره :  بود گفتنیی که سرش پاایرو به برد        
 خواهر ستمیمن که اصال بلد ن... اصال خوش به حال شما :  اشکش را پاك کرد و رها لب زد ایبرد        
 ... !هیبرادر داشتن چطور! هی خواهر بودن چطوردونمیاصال نم!  برادر باشم هیبزرگ 
... ...  بده یلیخ...  بده یلی خبیرق:  زد و گفتی اشک نگاه کرد و لبخند تلخي را از پشت پرده تایب        

 ! من کارم سخته... !  دهی خواهر برادر خوب و چشهی طعم داشتن نیامیبن!  سخت دارم بی رقهیمن 
 ... صورتش گرفت وبه هق هق افتادي را جلوشیدستها        
 .  اش فشردنهی سي به سمتش امد و بغلش کرد و سرش را توتایب        
 ...  سرش گذاشتيدستش را پشت رها حلقه کرد و سرش را رو        
 ... اغوشش باز بود و رها ، انگاررها شده بود        
 ...  بود و قصد رفتن نداشت النه کردهشی شانه هاي که روياز بار        
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 ...  دادن خالص شده بودیحاال از کول        
 ! رها شده بود        
 !  امده بودنییبار خودش پا        
 ... ! یمی کهنه و قدي خانه نیدر هم        
 ...  کردهیگر        
 هی کند، گرهی نبود در بغلش گرچکسی که بغض کرده بود و هیی روزهاي همه ي اندازه ، اندازه یب        

 ! انقدر محرم نبود که غرروش را کنار بگذارد و زار بزند...  محرم نبود ی دوستچیه! ... کرد
 ! کند ؟دای پخواستی می را در اغوش چه کسیکی و انقدر نزدیبگیانقدر غر        
 نی همخواستیهمه را م. .. پدرش مسکوت ي مادرش خود دار بود و جلوي که جلوییتمام سالها        
 اش شده بود نهی و حاالسکردی فربه که با اخم نگاهش ممهی دختر ننیدر اغوش هم... !  کند یجا خال

 ...! مامن ارامش
 ...  بوددهی بود و راه رفته بود و جنبدهی نفس کشنیامی بنشی خانه که هرجانیدر هم        
 ... خسته نبود.  گرفتیتنش هم رخوت خاص ...ی خالشیگلو...  خفه شد شیهق هق ها        
 صدا به ی وار بانهیمور...  خوردند ینم...  مثل خوره نبودند شیوارهای دگری دیمی قدي خانه نیا        

 ...  نگران نبودگرید...  زدند یجانش لطمه نم
 ! خوب شد! خوب بود         
 ! کرده بودهی گرریس...  بودند افتهی که به دهانش راه یی بود از طعم شور اشکهارشدهیس        
 ...ری سریس        
 .  که بفرما زده بود سرش را بلند کردي مردانه ايبا صدا        
 ...  اورده بودشی اب براوانی لکی ایبرد        
 .  گذاشتزی مي را رووانی لبخند زد و لایبرد.  به تشکر بود ختهینگاهش ام        

 امده بود کنار شی چشمها و حال زار و رنگ و روی گود رفتگيبا همه . آنا ان سمت رها نشست        
 ! رها نشسته بود

 ... لبخند زد        
 . جواب لبخندش را داد        
 ...  گذاشتشی را انا جلويدستمال کاغذ        
 .دی مالی را مشی شانه هاتایب...  را برداشت وانیخاتون ل        
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 ... !  برسدی وقت در خانه شان انقدر شلوغ نبود که هرکس به داد کسچیه        
 ! ردی را بگی نبود دست کسی اگر هم شلوغ بود کسیحت        
 انداخت و همانطور که وانی لي و دو حبه قند تودی کشرونی را از انگشتش بشیخاتون انگشترطال        
 ...  مادرادی حالت جا بکمیبخور :  گفتزدی را هم ماتیمحتو

 ... دیمادر گفتن خاتون چسب        
 ... تای در اغوش بشی کردن هاهی گرياندازه         
 ...  آمدن آناياندازه         
 ...  را گرفته بودندوانی که دور لی سرد ابي بخارهاياندازه         
 . ممنون:  زد و گفتيلبخند        
 سه ياندازه ...  گذشته بود ازدهیاز .  افتاد ینگاهش به ساعت مچ.  خورد نیری از اب شیکم        

 ... ! خانه مانده بودنیساعت در ا
 ... یسه ساعت کش دار و طوالن        
 !  بودامدهی که اصال به نظرش نیسه ساعت        
 نی زنگ بزن ببهیمادر :  گفتای رو به بردی دستش گرفت و با نگرانيخاتون دست رها را تو        

 ...  کجا موندهنیامیبن
 . گفت تو راهم... االن زنگ زدم -        
مادر تو شام خورده .  دادی داد بيا:  زد و گفتشی زانوي مرتبه روکی راحت شد و الشیخاتون خ        

 ! ؟يبود
 ... دیرها خند        
 ...  همتایب        
 ... همآنا         
 ... ایبعد برد        
 ...ی علریام        
 ...  خانیمصطف        
  نداشتیمعن "پدرخوانده و مادر خوانده و فرزند خوانده " گری شد ، دبی ترکشانی خنده هايصدا        

... 
 ... شدی مقی با هم تلفشانی خنده های ، وقتشدی در هم مخلوط مشانی صدایوقت        
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 ...  کنار هم باشندتوانستندی میبگی با تمام غریقتو        
 ... ! ندی نشی نسبت ها ميپشت همه  "خوانده " کی بفهمد خواستی میچه کس        
 ...!"  نا خواندهي خوانده کی"        

 
 :فصل پانزدهم        
 !  هم که نخوردیچیه:  رها را برداشت و گفتي وهی می دستشیخاتون پ        
 دیبا:  گذاشت و خاتون با خودش بلند گفتي مورد نظرش نشانه اي صفحه ي خان الیمصطف        

 . میداشتینگهش م
 ! نخورده رفتنیچیه:  را هم برداشت و باز گفتیرعلی امی دستشیو پ        
 که یحاال ناراحت. انیتو که به دلت نبود ب:  کاناپه لم داد و گفتي زد و روي خان لبخندیمصطف        
 !رفتن؟
 موقع نی پسر اصال تا انیا.  دی ندنمیامی طفل معصوم بنيتازه دختره ... من کجا به دلم نبود -        

 ... بهش بزنگهی زنگ دهی مادر ایبرد... ساعت دوازده شد ! کجاست ؟
 ! زنگ بزنم؟يخوایم. مامان پشت فرمونه :  و گفتدی کشي اازهی خمایبرد        
 . نه مادر زنگ نزن خطرناکه:  گفت و جواب دادیخاتون خاك برسرم        
 .باالخره اومد:  گل از گلش شکفت و گفتاطی بسته شدن درب حيبا صدا        
 دختره دیبذار!  ارهی به روش نیچی هچکسیه...  ها ی بهش نگیچیه:  خان با تذکر گفتیمصطف        

 !  بگه بهشدونهیهرجور که خودش صالح م
 ... شازده:  گفتای خان رو به بردی تکان داد و مصطفي سرتایب        
 !بله؟-        
  گفتم؟ی چيدیشن-        
 ...چشم-        
 !  دستت باشهیگوش-        
 ! يتو ازاد: و رو به آنا مهربان گفت        
 بخور بابا نویا: پوست گرفت و گفت آنا ي را برداشت و براي خان موزی زد و مصطفيانا لبخند        
 . چشمات گود افتادهریز. يری جون بگکمیجون 

 ! ؟یواه پس من چ:  گفتي با حسودتایب        
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 . تعارف زدتایآنا موزش را نصف کرد و به ب        
 سر دلتون دی موز نخورینصف شب:  بود گفتنیامی در منتظر بنيخاتون با اخم همانطور که جلو        

 ! شهی منیسنگ
وادارش کرد تا خم شود و .  داخل که شد خاتون جلو رفت و دست دور گردنش انداخت نیامیبن        

از ساعت ...  ؟ دلم هزارراه رفتي کردریچقدرد...  مادريخوش اومد:  و گفتدی را بوسشیباالخره گونه ها
 ... ! یرونیهفت شب ب

 .  شوکه ماندنیامیبن        
... ي کجا بودنمی تو ببایب...  مادر اتویب:  زد درب را بست و گفتي لبخندنیامی بني افهیخاتون از ق        

 ... کنفیتعر
 ! مادر ؟هی چنیا:  را از دستش گرفت و گفت فشیک        
 !  خاتونگهیگله د:  دسته گل را جلو گرفت وگفتنیامیبن        
برو زود بده .  هم هست یچه گل قشنگ... مبارکه صاحبش:  و گفت به آنا انداختیخاتون نگاه        

 . دست صاحبش بذارم تو گلدون
 ... ورم کرده بودشیچشمها.  خاتون انداختي دهی به سر و صورت رنگ پری نگاهنیامیبن        
 ...  همتای بيچشمها        
 ...  رنگیهمانطور ب....  آنا همانطور گود بود يچشمها        
 . خان سالم دادی جلو رفت و به مصطفیبه ارام        
 . هم سالم کردایبرد        
 ؟یخوب: دیرو به آنا گل را گرفت و ارام پرس        
 ...یمرس:  زد و گفتيانا لبخند محو        
 !؟یخوب-        
 . ی قشنگيچه گل ها: انا باز گفت        
 !؟یخوب:  مصر گفتنیامیبن        
 ! منه؟يبرا: دیانا پرس        
 !؟یخوب:  که سرش را تکان داد گفتینی حنیامیبن        
 ! خوبم:  رها بود انداخت و گفتي که همرنگ چشمهانیامی بني به چشمهایانا نگاه        
 ... بوددهیرهام خواب.  نشست ی مبلي تکان داد و روي سرنیامیبن        
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اب دهانش راه افتاده بود ، .  دی لپش را بوسي رهام گذاشت ،خم شد و روي ساق پايدستش را رو        
 .  خوردی برداشت و لب ولوچه اش را ارام پاك کرد که رهام تکانبشی از جیدستمال
 .دی لبش را گزنیامیبن        
تو که :  آنا بود گفتي که چشمش به گل هاتای و رو به بدی کشیرهام هنوز خواب بود ، نفس راحت        

 !؟یینجایباز ا
 ! بهتر ؟نجایکجا از ا. واه داداش :  زد وگفتي لبخندتایب        
 ! ؟يمادر شام خورد: خاتون جلو امد و گفت        
 ! یچیه. نه خاتون -        
 نوی بچمم انقدر انیا.  رمی بمیاله:  برداشت و گفتیکی رهام لی پاستيخاتون خم شد ا زبسته         
 ... کهیالست!  يدی براش خرهی چنیمادر ا. شام نخورد خورد 
        

 !  خاتوني چقدر دوست ندارنمیبیم:  به خاتون انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 ...  بچه به زور گذاشت دهنمنیا-        
 . دیآنا خند        
 . حواسش به آنا رفتنیامیبن        
 ! یتو خودت االن برداشت. دهیمامان بچه که خواب:  با کل کل گفت تایب        
 ! برداشتم؟یک: خاتون با غرغر گفت        
 !  ضرر دارهلیپاست.  دارهی برمرهی می زبونش هریمزه اش رفته ز:  با خنده گفتایبرد        
 مثل مرده ها رفتار گریقل دحدا.  نبود اما خوب بود یشگی هميانا. کردی به انا نگاه منیامیبن        

 . کردینم
 ! ؟يکجا بود:  چشم دوخت و گفتنیامی بني رهی خيانا در چشمها        
 !  بودی خوبي موقع کجاست نشانه نی آنا مهم بود تا اي هنوز برانکهیا... لبخند زد         
 .گمیبعدا برات م-        
 !پدرم ؟: دیانا ارام پرس        
 . رسوندمش خونه-        
 !د؟ی موقع با هم بودنیتا ا-        
 . گمیبعدا برات م. مفصله انشیجر:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
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 .انا اخم کرد        
 . مطب دکتر فرح بخشمیبا پدرت رفت.  فتادهی نیاتفاق مهم:  ارام گفتنیامیبن        
 .آنا اخمش باز شد        
...  بود ختهی بهم رکمی. می به خونه من زدي سرهیبعدش هم با هم :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 یسی نوتی و شکاتیشکا...  کردمی همراهيپدرت لطف کرد تا کالنتر!  دزد زده باشه دی شامیاحتمال داد
 ! بعدم پدرتو رسوندم.  دی طول کشکمی! 

 . آنا ارام شد        
 ... حس کندتوانستی منیمایبن        
 ! هم بردن ؟يزیچ! خونه رو دزد زده؟-        
 می برمی گرفتمیتصم...  نشون نداده بود يزی هم چيداری سرانیدورب.  بود ختهیفقط بهم ر... نه -        
 !يکالنتر
 ! انگار رابطه ات با پدرم خوب شده:  گفتی تکان داد و با لبخند کجيآنا سر        
 موضوع اتفاق هیاما امروز در مورد ...  میاختالف نظر داشت! چرا که نه :  و گفتدی کشی هومنیامیبن        

 !مینظر داشت
 !؟یچ:  لب زددیکشی و قرمز ش را بو می زرد و صورتيانا همانطور که دسته گل رزها        
 .ستیدرمان تو ن ي برای مناسبسیدکتر فرح بخش ک. می پزشکتو عوض کننکهیا-        
 .چه خوب:  زد و گفتيآنا لبخند        
 . غذاتو داغ کردمایمادر ب:  بلند شد ، خاتون بلند گفتشی از جای به ارامنیامیبن        
 به ی بود ، قاشقی فسنجون خاتون ستودنيبو.  قرار گرفت زی بلند شد ، پشت مشی از جانیامیبن        

 . دهانش گذاشت
 !  وقتهریمادر کم بخور د:  گذاشت و گفتزی ميخاتون پارچ دوغ را رو        
 نکی سياز تو...  بلند شد شی ،خاتون فراموش کرده بود ، از جاگشتی موانی لزی مي رونیامیبن        

 .نه مادر اونو برندار:  زد غی را برداشت که خاتون جیوانیل
 .  خان وارد اشپزخانه شدندی و مصطفای و برد و آناتای خاتون بغی جيبا صدا        
 !چرا اخه ؟:  شوکه گفتنیامیبن        
 ... فهی کثوانیاون ل: خاتون جلو رفت و گفت        
 ... خبشورمشیم:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
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 !  شدهیحاال گفتم چ:  کرد و گفتی خان از واکنش خاتون اخمیمصطف        
 ... ! بندازمش دوردیبا!  خورهیمادر اون به درد شستن نم:  ارام گفتخاتون        
 ...  خنده اش جمع شدنیامیبن        
 .  که ماتشان برده بود انداختتای به صورت انا و بی نگاهدیبا ترد        
 ! کردی خان نگران نگاه می و مصطفدیگزی لبش را مایبرد        
 ! خورهی به درد نمگهی دوانیمادر اون ل: خاتون باز گفت         
 !  الکليبو!  دادی مي تنديبو. اش گرفت ینی بي جلواطی را با احتوانی لنیامیبن        
 ! باال رفتشی ابروي تاکی        
 دست به یمانی افاق خاتون سلهی و حاجعی بدی حاج مصطفي جرات کرده بود در خانه یچه کس        

 خان دم ی بود و رفته بود و مصطفدهی امده بود و نوشیچه کس! قبحش را بشکند !  بزند ؟ی عملنیچن
 !  اش گذاشته بودیی ظرفشونکی سي را تووانی سر و صدا لینزده بود و خاتون ب

 ... تر شده بود ویعیانا طب        
 ! زنده اش کرده بود ؟یکس!  کرده بود ؟شی توجهیکس!  رفتی میواکنشش رو به نرمال        
 ! است ؟عقلی که مست الیکس        
 ! بودیدهانه اش رنگ.  انداختوانی به لیدوباره نگاه        
 ! مانده بودوانی لي زن رويرنگ لبها        
. که پماد آ  تای بي پوسته زده ينه رنگ لبها....  رنگ آنا بو دی بي نه رنگ لبهاوانی ليرنگ لبه         

 !شدید از دستش جدا نم
 !  زن لب زده بودکی را وانی لنیا        
 !  بوددهی زن نوشکی        
 ...  بودنجای زن اکی        
 ! آنا خوب بود        
 نی در اوانی لنی اگذاشتی نمرفتیسرش م!  شناختی نجس بود و افاق خاتون را خوب موانی لنیا        

 ... خانه بماند و حاال
 ! بودیی ظرفشونکی سيتو        
 ...!  به قولش وفا کردیرعلیپس ام:  به آنا زد و گفتيشخندین        
 . نشستی صندلي انداخت ، با ارامش رونکی سي را تووانیل        
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 ! شنومیم:  گفت هی حاشیسکوتش را کش نداد و پر صالبت ب        
 

 ! شنومیم:  گفت هی حاشیکش نداد و پر صالبت بسکوتش را         
 . نگفتيزی چیکس        
انتظار نداشتم به !  شهی مدای باالخره سرو کله اش پدونستمیم!  ادی مدونستمیم:  تلخ گفت نیامیبن        

 حرف ستی قرار نیکس... خب! انگار به نفعش هم شد که من نباشم !  ادی امشب بنیحرفم گوش بده وهم
 بزنه؟

 قی رفیرعلیام:  لب گفتری کرد و با حرص زبشی جياز سکوت جمع کالفه شد و دست تو        
 ! من ؟ایشماست 

 !مهیمادر ساعت دوازده و ن:  ، خاتون با هول گفتگرفتی که شماره مینیح        
 ! تازه سر شب امثال منه مادر-        
 .  گرفت و تماس را قطع کردنیامی را از دست بنیت ، گوشانا به خودش جرات داد و جلو رف        
 .  را فرستادای و بردتای بي خان با اشاره ایمصطف        
 رونی خان ارنج خاتون را گرفت و وادارش کرد از اشپزخانه بی ؛ مصطفکردیخاتون نگران نگاه م        

 . برود
 خیشامت :  و گفتختی برنجش ريسنجان رو از ظرف خورشت فی نشست و کمنیامیاناکنار بن        

 . کرد
 ! نه؟يای درمگرانی پشت دگهیحاال د:  لب زد ي کفرنیامیبن        
 ... بخاطر من. امشب نه : آنا با ارامش گفت        
 گفتی نميزی و چخوردیحرص م.  خوردی که حرص مشهی رگش متورم شده بود ، مثل همنیامیبن        

 .زدی هم نمشی لب به غذای حتگرید... 
 ...دو قاشق بخور:  وگفت دیانا بشقاب را جلوتر کش        
 . جوابش را ندادنیامیبن        
 . بخاطر من:  نگه داشت و گفتنیامی دهان بنيانا قاشق را پر کرد و جلو        
بخاطر تو چشممو رو  !؟یبخاطر تو خودمو بزنم به نفهم:  شد و گفترهی در صورت انا خنیامیبن        
 ! ببندم؟یهمه چ
 !مگه من کم کردم بخاطر تو ؟-        
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!  ؟نیامیهان بن!  ی و نگفتیختیمگه تو کم گفته هاتو تودلت ر:  و آنا ارام گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 !  خبر باشی بگهی روز دهی ياندازه 
 شبم ما نیا...  ی همه نگفتنیتو ا... ن بشه  هوا روشیتا وقت... فقط تا صبح:  و گفتدی کشیاه        

 !شه؟ی میچ!  مینگ
 !يخوای منویا! ؟ی کنی تالفيخوایحاال م-        
 .خوامینم... نه -        
 ! آنا ؟يخوای میپس چ-        
 .دی لرزشیصدا        
 ...ي شامتو بخورخوامیفقط م -        
 ...دی لرزی هم مشیچشمها        
 ... می برگردم سرزندگخوامیفقط م:  گفتی از ته چاهيبا صدا        
تو رو .... میمثل قد...  خودمیسر زندگ...  خودم باشمي تو خونه خوامیفقط م: بغض کرد و لب زد         

خسته شدم انقدر فکر کردم ندارمت ...  زنا باشه یاسترس هام مثل باق...  راحت باشهالمیخ... داشته باشم
 ... خستم...  یستین.. .

 دوباره خوامیم!  برگردم خوامیم.... خستم فقط:  صورتش گذاشت و گفتي لرزانش را رويدستها        
 !  درست بشهی همه چخوامیم... یدوستم داشته باش

 دوست ی بگخوامیم...  ی دوستم داشته باشخوامیم:  دست انا را گرفت و آنا خفه هق زد نیامیبن        
 ! ؟یگیچرا نم... دارم 

 ؟ چرا يخریچرا گل م! ؟یگیچرا نم:  انا را با دست خودش پاك کرد و انا باز گفتي اشکهانیامیبن        
 نکاری انکهی همش از ادیبا... یگی چرا نمياگر دوستم دار...  نجای اياریچرا منو م... ی سرمياز صبح باال

 ! نه؟ای ي بفهمم دوستم داريوبرام کرد
 ! دوست دارم-        
 ... خستم: با خودش زمزمه کرد ...  دیانا نشن        
 ! دوست دارم-        
 تکان نیامی از صورت بنشی مردمک چشمهایحت. فلج شده بود ... سرش را سخت باال اورد         

 ! خوردینم
 ! بود؟يباز خوابگرد.  نگفتيزیچ        
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 .  دوست دارمیلیخ! دوست دارم آنا :  باز گفتنیامیبن        
 !  اعتماد نداشتشیبه گوشها... آنا ماند         
 ! راجع به من ؟یکنی فکر میچ!  نمتی دوباره با حال صبح ببخوامیمن نم:  کالفه گفتنیامیبن        
 . آنا الل شده بود        
منم دوست دارم تو خونه :  فرو کرد وگفتبشی جي را توشی بلند شد و دستهازی از پشت منیامیبن        

 ...می خودمون باشي
 خوامیم!  می خودمون بخوري شاممونو تو خونه خوامیم: جلو امد بشقاب را حرکت داد و گفت        

 ! یتو خوب باش...  باشه تیپسرم تو امن... برگردم سرکارم
 :متحکم و قلدرانه گفت        
 ... وست دارمآنا من د-        
 .آنا قدرت تکلم نداشت        
 همه اتفاق پشت سر هم نیاز ا... ! منم خسته شدم:  فرو کرد و گفتشی موهاي دست تونیامیبن        

 ! خسته شدم
 ... انا من دوست دارم-        
 . خواهدیه دلش متا هرجا ک...  تواند برودی که مییاجازه داد تا هرجا... انا اشکش را پاك نکرد         
تو ...  مشت راز و نگفته هی با بهی شدن غرای دنياگر همه . آنا من دوست دارم:  اشفته گفتنیامیبن        

 ! حداقل اگر همه شدن ناخونده تو خونده باش! الاقل با من رو باش آنا 
... دوست دارم:  شد و گفترهی آنا خي در چشمهامی گذاشت و مستقزی مي را روشیکف دستها        

 دوست شتری بدمی درخواست طالقتو دیاز وقت!  دوست دارم شتری بیستی نیاز وقت!  دوست دارم یلیخ
 ... دوست دارمشتری بشهیاالن از هم... دارم

 ... حلقه کردنیامی را دور گردن بنشی و دستهادی پرشیانا از جا        
 گوش ي که رویی موهاي خم کرد واز الی شد، گردنش را کم دور کمرش حلقهنیامی بنيدستها        

 ... !آنا دوست دارم:  گوشش باز لب زدریآنا بود ز
 

       
 سبز ي ، قورباغه شدی ممنوعه منی کرد ، وارد سرزمی بالش آنا حرکت مي زرد از روناسوریدا        
 ...  بودنی به دست مراقب سرزمسیخودنو
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 !  از انجا رد شودشدی بالش بود و نمي سبز رويقورباغه ...  را عوض کرد رشی زرد مسناسوریدا        
 ... دی رسنیامی بالش حرکت کرد و به بالش بنریاز ز        
 آنا به قلعه ي رنگارنگش از قلعه واناتی نشسته بود و با حنیامی رخت خواب آنا و بنانیچهار زانو م        

 ! گشتی و برمرفتی منیامی بني
 .... ! نیامیبن:  خم شد و صدا زدنیامی صورت بني گذاشت و کسل رواهی زرد را کنار ببر سناسوریدا        

 . هنوزبسته بودشیچشمها.  نخورد ی تکاننیامیبن        
 ... بابا... بابا :  گفتنیامی گوش بنری کرد و ارام زیمکث        
 .  غرق خواب بودنیامیبن        
 ي انداخت و شانه ي کرده اش کنارنیی تعي قلمروي سبز را از محدوده يرهام کالفه قورباغه         

 ...بابا:  را تکان داد و صدا کردنیامیبن
 .  شداری را باز کرد و هوششی چشمهانیامیبن        
 ! شده رهام؟یچ:  برداشت و فورا گفتزیخ        
 ... من گشنمه:  گفتریرهام بدون سالم و صبح بخ        
 وادارش کرد دهانش را باز کند ي اازهی که خمینی امد وحی کش و قوسد،ی کشی نفس راحتنیامیبن        

 .  به آنا انداخت که هنوز خواب بودینگاه
 !؟يخریبرام شکالت صبحانه م:  انداخت وگفتنیامی بغل بنيرهام خودش را تو        
 ! رهام ؟يسالم کرد:  گفتي ارام و خواب الوديا صدا کرد و بی اخمنیامیبن        
 ! ؟يخریسالم برام شکالت صبحانه م-        
 . دست و روتو بشورمی برایب. اره :  و گفتدی رهام را بوسینی نوك بنیامیبن        
 .  تخت برداشت و تن زدي شرتش را از رویت.  بلند شد شی از جایو به ارام        
 . آنا خواب خواب بود        
 و دی مالي ژله اردندانی مسواك رهام خمي رونیامی رفتند ، بنرونی و از اتاق بدیرهام دستش را کش        

 !؟یکنی نگاه مينطوری چرا اهیچ: مقابلش زانو زد و گفت
 ! میدی جا خوابهی یی من و تو مامان سه تاشبید-        
 خاتون ي خونه میای بشهیهم:  دهان رهام فرو کرد و رهام با دهان پر گفتيو مسواك را تنیامیبن        

 ! میجون بمون
 !چرا ؟: دی پرسکردی خودش را مسواك مي که دندان هاینی حنیامیبن        
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 ! میخوابی جا مهی یی سه تاينطوریاخه ا-        
 . ندارمیمن مشکل.  ریاز خاتون جون و مامانت اجازه بگ! باشه :  زد وگفـتيشخندی ننیامیبن        
 .دهانش را شست و صورت رهام را خشک کرد        
 ! ؟ی شکالتي خامه ای يخوایشکالت صبحانه م:  گفتنیامی مبل نشست و بنيرهام رو        
 ... شکالت صبحانه:  فکر کرد و گفتیرهام کم        
 مبل ی مبل زانو زد و چانه اش را به پشتي شلوارش را برداشت و رهام روی از چوب لباسنیمایبن        

 !  ها بخری مامانمم از اون مربا نارنجيبرا:  داد و گفتهیتک
 !جیهو-        
 ... همونا-        
 ! بخرم ؟ی خودم چيبرا:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 !یوانیرلیپن:  کرد و گفتيرهام فکر        
 ! توله سگ خوشمزهقوانیل:  سرش را عقب فرستاد و با خنده گفتنیامیبن        
  بخرمی حلتای و عمه بایبرا عمو برد:  و گفتستادی انیامیمقابل بن.  امد نیی و از مبل پادیرهام خند        

... 
 !؟یخاتون چ:  و گفتدی کشی هومنیامیبن        
 .  منو خوردلیتمام پاست.  خودشي بسته فقط براهیاما !  لیپاست:  گره خورد وگفتشیام ابروهاره        
 !؟ی چیبابا مصطف: دی و پرسدی باز خندنیامیبن        
 . کره عسل...  یاها بابا مصطف-        
 امار خورد و خوراك همه یینجای هفته اهیتوله سگ تو :  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیامیبن        

 ! ؟يرو دراورد
 فقط من دوست دارم!  شکالت صبحانه دوست نداره که بخوره یشکیاخه ه: رهام بق کرد وگفت        

... 
 .تانی کاپیسر وصدا نکن.  خرمی برات مرمیاالن م:  و گفتدی لپش را کشنیامیبن        
  وردارم؟نویا: رهام کالفه چسب پانسمان سرش را کند و گفت        
 .  نداره کهيبه تو کار. حاال هست :  به پانسمان انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 . رفترونی از خانه بنیامی گفت و بنیرهام خب        
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 دستش ي تويبا تعجب به نان ها.  شد دای پای برديدو سه قدم که از در فاصله گرفت سر و کله         

 .نگاه کرد و جلو رفت
 !ي شدزیچه سحر خ-        
 .سالم:  زد وگفتي لبخندایبرد        
 .  سالمکیعل-        
 ! کردی مشکوك نگاهش منیامی نان تعارف کرد وبنایبرد        
نون .  شدم داریزود ب.  شهی انتخاب واحدم شروع ممیساعت نه و ن:  زد و گفتيشخندی نایبرد        

 ؟يخورینم
 ... نه-        
 !؟يریتو کجا م-        
 ... گردمیزود برم-        
 ... شبید:  گفتی ارنجش را گرفت و به ارامنیامی را دراورد و خواست برود که بندشی کلایبرد        
 .  ترس برش داشتایبرد        
 ...چند نفر! بودن؟نجای اای کشبید:  شدو گفتهری خزدی که دو دو مای بردي در چشمهانیامیبن        
بخدا هنوز ... ي خفت کردیمنو سر صبح! از خود خاتون و اقا جون بپرس . جون داداش ول کن -        

 ! ختمی رو نرهیشهر
 ! فقط بگو چند نفر:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 ! ؟یگیم یحاال تو چ. اقا جون گفته نگم:  ارام گفتایبرد        
 عمل ي هی با حرف نزدنت قضينطوریهم!  يچه حرف گوش کن شد:  کالفه غر زد نیامیبن        

 !ي کردیخاتون هم ازم مخف
 !  بازيکردی مینیری خودشيومدی که مگفتمیم:  کرد و گفتی اخمایبرد        
 ...  هاشهی مرمید:  با هول به ساعتش نگاه کرد وگفت ای با تاسف نگاهش کرد و بردنیامیبن        
 !انه؟ی هم بوده یرعلی امشبیبگو د:  مصر گفتنیامیبن        
  برم؟يذاریم...! اره بود -        
 !با هم رفتن؟: دی کنجکاو پرسنیامیبن        
 .  زودتر رفتقهی دقشیپنج ش... زنش زنگ زد.  زودتر رفتکمی یرعلیام... نه -        
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 ؟ي رو دارهیپول شهر:  تکان داد وگفت ي سرنیامیبن        
 بلند کردی باز مدی که در را با کلای و رو به بردستادی دور شد ، اما ای کمنیامی کرد و بنی اوهومایبرد        

 ! تا برگردمدیصبحانه نخور: گفت
 !؟يریگی ممیحل:  مثل بچه ها ذوق کرد و گفتایبرد        
 . شدی اصلابانی جواب بدهد وارد خنکهی زد وبدون ايشخندی ننیامیبن        
 ي آنا ، شکالت صبحانه براي براجی هويمربا. کردی ها را چک مسهی کاتی محتومیدر صف حل        

 .  درست بودزیهمه چ...  لیرهام ، کره و عسل و دو بسته پاست
 سردر کهنه و زرد نی بود همادشی که ی از وقتانیبیاژانس حب.  انداخت ابانی به ان سمت خینگاه        

 .نمادش بود
 .  رد شدابانی دستش از خي توي هادی سپرد و با خري نوبتش را به مرديبا فکر        
 .  زد و سالم کرديلبخند.  خان بود ی هم سن و سال مصطفدیشا.  نشسته بود زی پشت مانیبیحب        
 پسرم ؟ يچطور.  نجاستی ای کنیبه به بب:  بلند شد و گفتنیامی به احترام بنشیا خنده از جاب        

 ! یزنی کم به ما سر ميدی خرنی ماشگهید.  ورا نیاز ا.  جان نیامی بنیخوب
 ! ؟دیشما خوب.  انیبیممنون جناب حب: زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 . میزنده ا. شکر . الحمداهللا -        
 ؟یخواستی منی کجا ماشيبرا! ؟ی داشتيجانم امر: دی پرسانیبی کرد و حبی مکثنیامیبن        
 .  داشتمی سوالهی خواستمی نمنیراستش ماش-        
 . در خدمتم پسرم-        
 ! ؟دی فرستادنی خونه ماشي براشبی بپرسم دخواستمیم-        
.  زنگ زد ی بود که مصطفنطورای اازدهی ساعت شبید... اره :  گفت را باز کرد وی دفتربزرگانیبیحب        

 ! خواستی منی ماشهی
 ! کجا ؟يبرا-        
 ...اقا محمود... محمود :  انداخت وبلند صدا زد نیامی به صورت بنی نگاهانیبیحب        
نوبت من !  دارم؟سیسرو. جانم :  امد و گفترونی بی اژانس باز شد و پسر جوانيدرب اتاقک انتها        

 ... ستاین
 ي رسوندی حاج مصطفي که از خونه ی اون خانمشبید. نه پسرم :  زد و گفتي لبخندانیبیحب        

 ! کجا بود؟رشیمس
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 . سمت قلهک:  فکر گفتی انداخت و سالم کرد و با کمنیامی به بنیمحمود نگاه        
 ... دانستیم        

 ! ؟ابونیکدوم خ:  لب زد یبه ارام        
 یمی قدي محله هی! اون ورا ...  خچالیسمت . اما خود قلهک نبود .  ستی نادمیواهللا اسمش -        

 ! ي واحددیبن بست شه.  ادمهیاسم کوچه رو . بود
 ! شده پسرم؟يطور:  گفتدی انداخت وبا تردنیامی به بنی نگاهانیبیحب        
 و با خانمم دنشی دمیقراره امروز بر. راستش از اقوام خانمم هستن :  کرد و گفتی مکثنیامیبن        
 !خواستم از ادرس مطمئن بشم. می کنزشیسورپرا
 . امان از شما جوون ها:  و گفتدی خندانیبیحب        
 خونه هی. ود خونه ته ته کوچه بادمهی ی ولستی نادمیپالکش هم :  زد و گفتيمحمود هم لبخند        
 !  سمت چپهی الیمنته...  کوچه ي در تونیاخر...  یمی قدیلیباغ خ

 ... يدیچی از کجا پست؟ی نادتی ابونیاصال اسم خ:  فکر کرد و گفتی کمنیامیبن        
 بود که درخت ي بلوار مانندهی یول. ستمی به اون منطقه وارد نیلیمن خ!  بود دونی به مدهینرس-        

 .  داشتندسهی و ریهاش چراغون
 ...  کجاستزدی حدس منیامیبن        
!  هم اون ورا بود که اون وقت شب جلوش صف بود ی فروشی بستنهی:  فکر گفتیمحمود با کم        

 !  تو کوچهچمیکه گفتن بپ...  هی به خانمم گفتم که عجب صفیحت
 !  پسریسمر:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 !  هاي بریی جاستی سر زده خوب نیول!  یکنی مدایانشاهللا پ:  با خنده گفتانیبیحب        
 ...  صبحانهدییبفرما:  را باال گرفت و گفتدشی خري هاسهی کرد و کي و تشکردی خندنیامیبن        
 ي عسل را روي شهی بسته کره و شکی باز اصرار کرد و نیامی و محمود تشکر کردند و بنانیبیحب        

 . از اژانس خارج شدی گذاشت و با خداحافظ کوتاهانیبی حبزیم
 

 ي عسل را روي شهی بسته کره و شکی باز اصرار کرد و نیامی و محمود تشکر کردند و بنانیبیحب        
 . از اژانس خارج شدی گذاشت و با خداحافظ کوتاهانیبی حبزیم

 کی وارد سوپر شد و ی ارامي نداد ، با قدم هایتی سوزاند ، اهمیدستش را م کف میظرف حل        
 . دی عسل و دو بسته کره خرشهیش
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 .  امد انداختی که پشت سرش مي به قامت مردینگاه        
 بار کوچه نی اخري ، براندازدی را در قفل بدی کلنکهیقبل از ا...  و پا تند کرد سمت خانه دی کشیپوف        
 .  فرستاد و واردخانه شدرونی بنهینفسش را راحت از س. نبود ي کرد ، خبریرا وارس
 ! دی سوت کششیدر را که باز کردگوش ها        
 بلند ي امد و رهام با صدای مکی موزي صداایاز اتاق برد. همزمان روشن بودند وی و رادونیزیتلو        

 . کردیکارتون نگاه م
 ! زدندی وآنا هم بلند بلند حرف متایتون وبخا        
 ! چه خبره:  را کم کرد و گفتونیزی تلوي صدازیقبل از هرچ        
 ! مادر؟رتهی عوض صبح بخنیا:  ها را از دستش گرفت و گفت سهیخاتون با لبخند ک        
 ...  کهيدی ها خرکی الستنیباز ا:  ذوق کرد وگفتلی پاستي بسته دنیو با د        
 ! من کو ؟يشکالت صبحانه : رهام با دو خودش را رساند و گفت        
 کردی وگوجه خرد ماری سرش ساده با کش بسته بود و خي را باالشیموها.  به انا نگاه کرد نیامیبن        

. 
 کالسام شروع گهی ديازهفته . باالخره تموم شد:  گفتنیامی امد و رو به بننیی از پله ها پاایبرد        

 !شنیم
 ! هی ده واحد عاليدو روز در هفته برا:  را گرفت و گفتای انتخاب واحد بردنتیپر        
 . گرما بره دانشگاهنی حال داره تو ایک:  کاناپه ولو شد و گفتي روایبرد        
 !  دو روزگذرهی سخت نمیلیحاال خ:  کنارش نشست و گفتنیامیبن        
 . دی کشرونی ببشی را از جلشیموباایبرد        
!  دیخندی میشی مي دختر با چشمهاکی.  انداخت ی گوشي نهی پس زمری به تصوی نگاهنیامیبن        

 !  امدیکم سن و سال بنظر م
 ! ؟ستی ندتیی مورد تانمینکنه ا!  باز؟هیچ:  گفتنیامی سرش را بلند کرد و رو به بنایبرد        
 !  واست زودهزای چنیا:  زد وگفتای به بردي اهسته ای پس گردننیامیبن        
 !ی که زن گرفتيتو مگه چند سال از من بزرگتر بود-        
 !ي ازدواج کردی سالگشی و پنج شستیتو هم ب:  باز گفتای و برددی کشی پوفنیامیبن        
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تو !  و رفته بودم میسرباز.  ازدواج کردم که درسم تموم شده بودیمن وقت:  با حرص گفتنیامیبن        
بعدشم به خاتون بگو !  ي برو سربازری بگپلمتویفوق د...  ری مدرك معادلتو بگیهم انقدر عشق زن گرفتن

 ! باال بزنهنیبرات است
 !شنوم؟یحرف ازدواج م:  خان با خنده گفتیمصطف        
 .د شد و به اشپزخانه رفت بلنشی زود از جاایبرد        
 .  دادنیامی بنلی تحویی بلند باالری خان صبح بخیمصطف        
 . سالم از منه:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ! بابا؟یخوب:  نشست و گفتشیرو به رو        
 و رو به دی لبخندش جمع شد ، خودش را جلو کشنیامی زن ها که امد بني غش غش خنده يصدا        
 . برم انجام بدمدی دارم باي کارهیمن :  خان گفتیمصطف
 !د؟ی خواهش کنم مراقب رهام و آنا باششهیم: ادامه داد نیامی گفت و بنی خان خبیمصطف        
 ... که بتونمییتا جا. اره :  زد و جواب داديلبخند        
 ! که برگردمیحداقل تا وقت!  رونی برن بدی که اجازه ندنهیمنظورم ا... نه :  ارام گفتنیامیبن        
 شده يطور: دی شد و پرسرهی خنیامی بنينگران به چشمها.  اش افتاد ي خان تازه دو زاریمصطف        

 !بابا ؟
 انهیمهندس البرز هم درجر. از بابت جفتشون راحت باشه المی خخوامیفقط م. ستی نی مهمزینه چ-        
 شما شتریالبته ب...  ای بردای ممکنه شما گهی دي هرجاای...  دیاگر قرار شد برن پارك ، خر.  جاستنیکه آنا ا

 !د؟ی کنشونیهمراه! 
اره :  گفتي دهنده انانی و با لحن اطماوردی خودش نياما به رو.  خان مضطرب شده بود یمصطف        
 .امروز هم قصد نداشتم برم مغازه. پسرم

 .دی دم کشي چانیباالخره ا. صبحانه اماده است :  کرد که خاتون صدا زدي تشکرنیامیبن        
 .  و آنا نشسته بودنیامی بود ، رهام وسط بني خان فکریمصطف        
 !م؟یما بهم سالم کرد:  گفتي اهسته اي با صدانیامیبن        
 ...! نه:  زد وبا همان صدا گفتيانا لبخند        
 !؟يدیخوب خواب. ریصبح بخ! پس سالم:  و گفتدی کشی هومنیامیبن        
 . دی خندزیانا ر        
 . خاتون زدي به پهلوي سقلمه اتایب        
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 و انا کند ، لبخند پت و نیامی با اشاره وادارش کرد تا حواسش را جمع بنتای کرد و بیخاتون هان        
 .  خاتون نشستي لبهاي رویپهن

بابا :  غر زدي چاوانی لی در پی کالفه از هم زدن پتایب. زدی را هم مشی چاي خان فکریمصطف        
 ...  شما ضرر دارهي برانیری شيبعدم چا!  یختیسنگ که توش نر

 که اصال تلخه نیواه اقاجون ا:  مزه اش کرد وگفتی خان برداشت و کمی مصطفي را از جلووانیل        
 !د؟یزنی موهمیدوساعته چ.

 گذاشت ، نان سنگک برشته و نیامی خوردن را مقابل بني وگوجه و سبد سبزاری خی دستشیانا پ        
 .  جدا کردشی را برايکنجد دار

 . خان خودش به دست آنا دادی بود که مصطفقوانی لری پنی دستشیبا چشم دنبال پ        
 .  گذاشتنیامی بني را هم جلوری زد و پنيانا لبخند        
 ! ي شاهانه اییرایچه پذ:  گفتي دوستانه اي با طعنه تایب        

      
 ؟یزنی باز غر مهیچ:  سرش را بلند کردو گفتنیامیبن        
 ی مرتضنیا...  دیاون شکر و بد...  دی و بدنی اون دارچگمیدو ساعته م:  کرد و گفتیشی چتایب        

 ! جلو دستشنمی رو بچیکجاست ، من همه چ
 ! ادی بیگفتیم-        

 ! رونهیفکر کنم اونجا شده و.  مادر شوهرم موندن يبچه ها هم خونه ! چارهی بود بکیکش-        
 !  که هست چاق تر بشهینی جلوش از انی بچزی انقدر همه چي بعديصبحانه :  گفتي جدنیامیبن        
 ... چارهی کجاش چاقه بیواه داداش مرتض:  با اخم گفتتایب        
 !  نخورده بودممی وقت بود حلیلیخ:  با لذت گفتایبرد        
 .  لقمه هم نخورده بودکیهنوز .  گفت ی نوش جاننیامیبن        
 !؟يخوریچرا نم: دی و پرسدی نان مالي روجی هوي از مربایآنا کم        
 ... مشغولم-        
 ! است رهام رو لبزینر: و با تذکر به رهام گفت         
 !  کهتونمی نمی دستهیمن : رهام با غرغر گفت        
 !خب بگو به من:  ارام گفت نیامیبن        
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.  تو صبحانه اتو بخورنیامی بنرمیگیمن براش لقمه م:  و گفتختی ری نعلبکي رهام را تويانا چا        
 ! ي نخوردی شام درست و حسابشبمید

 . لب گفتری زيخاتون قربان صدقه ا        
 .کردی مپی و تاخوردی ممی حلی دستکی. شدی قطع نمای بردامی سوت پيصدا        
  چرا ؟يدی نکشمیحل! ؟يخوریمادر خامه نم: خاتون ظرف خامه را به سمت انا هل داد و گفت        
 !زنهی لب نمیچی داره به هجی هوي مربایتا وقت:  عوضش گفت نیامیبن        
 یچیه.  هم بخور می حلنی بخاطر من ایول. نوش جونش : خاتون با عشق نگاهش کرد وگفت        

 ! گوشت به تنت نمونده
 ! کجا الغر شدم. نه خاتون جون :  و گفت دیآنا خند        
 ! يچرا الغر شد:  خشک گفتنیامیبن        
 ! شهی االن اندازم ميدیکه پارسال برام خر هیپس اون مانتو نارنج! واقعا ؟: آنا با ذوق گفت        
 دی انشااهللا دوباره عقدکنستیشما دوتا که انقدر حواستون بهم هست قرار ن:  و رك گفتي جدتایب        

 !؟
 . نداشتتای حرف را از بنی انتظار انیامیبن.  و آنا شوکه شدند نیامیبن        
 دی برگرددی عقد کندفعهی دیخب انقدر خوب!  از کار شما دوتا مونهیواهللا ادم م:  گفتمتی با مالتایب        

 ! گهی دتونیسر زندگ
 ! دوننیخودشون م. ي کارا دارنی بابا تو چه کار به اتایب: خان با ارامش گفت یمصطف        
ه با هم باشن  دوباردیچرا نبا...  هم و دارن ي انقدر با هم خوبن ، هوایاخه وقت:  با لبخند گفت تایب        

 ! ؟نیامیهان بن! 
 ! میکنی چاق بشه بعد عقد مکمیآنا :  با ارامش گفتنیامیبن        
 ... دیجمع خند        
حاال نه انقدر چاق که از در خونه :  با تذکر گفتنیامی و بندیانا ظرف خامه را به سمت خودش کش        

 ! يایتو ن
 اش بود ی انداخت که سرگرم گوشای به بردی دار شد و نگاههی زاوشی لبهانیامی کرد و بنیانا اخم        

 آنا رو تونمی کارم ثابت نشه نمیتا وقت.  ستیاوال که من کارم مشخص ن:  گفتتی و جديو با خونسرد
 ! برگردونم

 . برداشتی دست از گوشایبرد        
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 !  ندارهي مستاجري خونه هی  بای فرقچیخونمم با اون همه قسط ه:  ادامه داد نیامیبن        
 .  ظرف انداختي قاشق را توایبرد        
 دی و برش گردونم به خونم بارمی قرار باشه دوباره دست انا رو بگیوقت:  با ارامش گفتنیامیبن        

 ی زندگی تو سختنکهی اتیانا ظرف.  ندارم طشویاالن واقعا شرا.  امی ها بربتی مسئوليبتونم از پس همه 
 بهتر براش ی زندگهی تونمی ميصبور کمی با یوقت!  امی موضوع کنار بنی با اتونمیکنه رو داره اما خودم نم

 انی کارت پاهیفقط !  و دو سه ساله ندارم ستی جوون بهی با ی فرقچیاالن ه! چرا عجله ... فراهم کنم 
کار .  خورهی منو نميسرباز يحداقل انا غصه !  بدرد بخور باشه کمی دی پولمه که شافیخدمت تو ک

 ! تهیبهرحال مسئول!  ستی نيودرامد کم مسئله ا
 ! شهی نمی سخت زندگي هاتی دم صبح شامل مسئولينون تازه :  کرد و تکه انداخت یمکث        
 . بودنیی همچنان سرش پاایبرد        
 . دست خاتون گذاشت و مانع شدي خان دستش را روی که مصطفدی بگويزیخاتون خواست چ        
 منو درك طیشرا.  هی هم انا خودش زن عاقلیاز طرف:  خودش گرفت و گفتي براي لقمه انیامیبن        

من االن بخوام به آنا برگردم و دوباره باهاش ازدواج کنم پدرش به . خانواده داره ...  بهینج. لهیاص.  کنهیم
 !  به حال االني اون بود واتی وضع مالی کار داشتی تاوقتگهیمن نم

 
 .انا ساکت بود        
 بی عجماتی اشاره به تصمنیامی بني تمام حرفهادیفهم...  کردی نگاهش متی خان با رضایمصطف        

 . استی بردبیو غر
 پدرش از بابت ي آنا جلوخوامینم:  به انا که چهره اش مچاله بود انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        

 ی اگر نخواد دوباره با من زندگی حتنای ايبا همه !  سر افکنده باشه کنهی بار دوم انتخاب مي منو براکهنیا
 !  خانمتای کنم بواج دوباره ازدستی قرار ني احدچیکنه من دوستش دارم و به جز آنا با ه

 . آنا صورتش گر گرفت        
 . و داغ کرددی پوستش دوری انگار زای دنيتمام لذت ها        
 .  زدیی لبخند گشاد و دندان نماتایب        
 دی داشته باشیروز خوب. من برم .  بابت صبحانه یمرس:  از جا بلند شد و رو به خاتون گفتنیامیبن        

 ! یهمگ
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 :فصل شانزدهم        
 ...  بودینشانه ها کاف        
 ! ابانی خلوت ان سمت خی فروشیتا بستن... ز خاموش بودند  که در روي زده اسهی رياز درخت ها        
 ! همه درست بودند        
 ... گشتی مي واحددی شهيبا چشم دنبال کوچه         
 ... منطقه " ي واحدمی ابرهادیشه"        
 سرش ي نبضش را توي داشتند ، صدای نامنظمتمی امد ، ضربان قلبش ری نمرونینفسش ب        

 . دی شنی مشی هاقهی شقيتو...  دیشنیم
 ته کوچه نگاه ي دهی کشرونی بواری سر از دي به درخت هاهیهمان سر کوچه پارك کرد ؛ چند ثان        

 ! کرد
 ، زدی ميدیانقدر سفت که استخوان پشت دستش به سف...  فرمان را سفت گرفته بود شیپنجه ها        

 . شددهای را خاموش کرد و پنی لحظه ماشکیدر 
 ... درب صندوق را باز کرد ، مکث کرد        
اما !  است ی واهدیام!  مسخره است نیا:  دی و بگوردی خودش را بگي قهی خواستیدلش م        

 .  بگذاردراهنشی پبی جي را بردارد و توخواستی که ميزی وادارش کرد چرناخوداگاهشیضم
 .  شلوارش فرستادبی جي را توشیدرب را محکم بست و دستها        
 بی عجي حال وهوایمی قدي اجريوارهاید.  رفت ی سمت چپ راه مهی الیسالنه سالنه منته        

 !  داشتندیبیغر
 . زنگ موجود فشار داددی تنها کلي و دستش را روستادیمقابل در کهنه و زنگ زده ا        
 !ه؟یک: دی پرسی زنهیبعد از چند ثان        
 !؟يمنزل خانم راز-        
 د؟ییبله بفرما-        
  دارن؟فیتشر-        
 .ستنینه ن-        
 !  دم دردیاری بفیممکنه چندلحظه تشر:  و گفتدی خشکش کشي لب هاي زبانش را رونیامیبن        
 .باشه چشم-        
 . و به دور و اطرافش را نگاه کردستادی پشت به در انیامیبن        
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 د؟ییبفرما:  دی نگه داشته بود پرسشی گلوری که چادر گل دارش را زي باز شد و زن فربه ایدر با تق        
 . دی به سمتش چرخنیامیبن        
 .  خانم ماتش بردهیفوز        
 ! ؟دی هستيخانم راز... شما مادر . ..شم...  دیببخش:  زد و با من من گفتی زورکي لبخندنیامیبن        
 يای زواي چشمش ثابت مانده بود رونطوریهم!  کردیفقط نگاهش م...  زدی خانم حرف نمهیفوز        

 ... ! نیامیصورت بن
 ... خانم:  جا به جا شد وارام گفتشی سر جای کمنیامیبن        
 . ستی نرانیمادرشون ا. ستمینه اقا من مادرش ن-        
 ! دی نفس راحت کشکی        
 ! انی غروب ميخودشون طرفا:  بردارد گفتنیامی چشم از صورت بننکهی بدون اهیفوز        
 ... هیک...  هیک:  زدی جلو امد و تند تند لب ميرمردیپ        
 .  اقارونی بدیشما چرا اومد:  را گرفت و گفت مساری خانم دست تهیفوز        
 .  سالم کردنیامیبن        
اما با !  نامرتب و بلند گم بود ي و موهادی سفشی ته رریصورتش ز...  در را کامل باز کرد رمردیپ        

 ! نداشتي بدي همه سن و سال قد و قواره نیا
 ! ي رازيسالم اقا:  دستش را جلو اورد و گفتنیامیبن        
 . هوش و حواس ندارن اقا: گفت و دی را سفت چسبمساری تي خانم بازوهیفوز        
 .دی گفت و دستش را عقب کشی اهاننیامیبن        
 !د؟یشما از اقوام هست:  را داخل خانه فرستاد و گفتمساری خانم تهیفوز        
 پشت به در کرد وراه افتاد مساریت!  خانم چه گفتهی فوزدی نشنی بود حترمردی حواسش به پنیامیبن        

 ...سمت ساختمان
 ... شما... پسرم :  ارام گفتهیفوز        
 ... افتاد:  لب زد نیامی ؛ بنرمردی پي ناله يوبا صدا        
 .  اجازه در را هل داد و پا تند کرد و وارد باغ شدیوب        
 ! ؟دی شدیاقا چ. خاك برسرم: و گفت دی کشیغی جهیفوز...  افتاده بود نی زمي رومساریت        
 .  بسته شدي بديدر با صدا        
 ! شد؟تونیطور! پدرجان حالتون خوبه ؟:  و گفت ستادی ارمردی سر پي باالنیامیبن        
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 .  بودشی دستش به زانومساریت        
 حالتون خوبه؟:  مقابلش زانو زد و گفتنیامیبن        
 ! با خودت ؟یکنیچه کار م!  شد اقا ؟تیطور: دی پرسی خانم با نگرانهیفوز        
 ! دارم ، برسونمشون درمانگاه ؟لهیمن وس-        
 ببرمش ی کمک کنیپسرم زحمت بکش:  انداخت و گفتنیامی بني به چشمهای خانم نگاههیفوز        

 ! باالسرشادی دکترش بزنمیداخل ، زنگ م
 حرکت بلندش کرد ، دستش را کی و با مساری بغل ترین داد و دست انداخت ز تکاي سرنیامیبن        

 وار به سمت ی خودش انداخته بود و تاتي حلقه کرد تمام وزنش را رورمردی پفیدور کمر الغر و نح
 .کردی متشیساختمان هدا

 ... ي پسرم به زحمت افتاددیببخش:  خانم جلو جلو امد و با بفرما گفتهیفوز        
 خوادینم:  خانم گفتهی را دراورد که فوزشیکفش ها.  کردی ساختمان نگاه مي به نمانیامیبن        

 ...مادر
 ، چشم هم کردی بلند نمشی زانوي دست ازرورمردیپ.  مبل نشاند کی ي را رومساری نداد ، تیتیاهم        

نگاه سبز چروك ...  دی لرزیصورتش هم م...  دی لرزی مشیلبها. داشتی برنمنیامی صورت بنياز رو
 ! خورده اش هم

 . اوردی سکوت تاب بنی در ارمردی پنی نگاه سنگری زتوانستینم.  دی کشیقی نفس عمنیامیبن        
... !  خانه لی که حالش جا امد ، زل زد به وسایکم...  دی کشقیچند نفس عم... ارام فاصله گرفت         

 !  و مجسمه هاناتیی ها و تزستالی مبلمان وبوفه و کرنیچشم چرخاند ب
 يفرش ها!  طال کوب ی سلطنتيمبلها...  شطرنج زیم...  ها قهیعت... !  موزه بود کی هی شبشتریب        

 ... یمی دست بافت قدشمیابر
 !  ثابت ماندنهی شومي باالواری ديمردمکش رو        
 ! کردی می به او دهن کجواری ديدش رو خودی وسفاهیقاب عکس بزرگ س        
 ... کردی می قلبش دهن کجيبه ضربان باال رفته         
 ! زدیبه فکرش پوزخند م        
 ! کردی می جا خوش کرده بود دهن کجبشی جي که تویبه عکس البوم چهارم امانت        
 !  خانه مثل چنگ انداختن به گوشت تنش بودنی اواری دي خودش رودی و سفاهیعکس بزرگ س        
 ... ! یبا لباس ارتش        
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 ! اهیبا چند مدال و ستاره و درجه وکراوات س        
 ! خشک... پر صالبت ...  يجد! با ان کاله و بدون لبخند         
 ! ستی خودش ندانستیاما م! خودش بود         

 
 ... به انجا رفتشیپاها!  ستیدش ن خودانستیاما م! خودش بود         
 ي بود مراقب گلدان رويگریاگر هر وقت د...  شده قدم برداشت يزی برنامه رشیمثل ربات از پ        

 ...  مبل ها بودانی می عسلزیم
 !  نبوديگریاما االن هر وقت د        
 .ستادی خاموش اي نهی شوميرو به رو        
 ... ندی را وادار کرد فقط مقابلش را ببشیچشمها... زل زد         
 ... ندی را ببنهی شومي رويعکس ها        
 !  طاقچه اش هزار حرف بوديرو...  بود ، پر از حرف بود یمی قدي کنج خانه ي نهیشوم        
 ... !  چهار نفرهي خانواده کی از ریهزار تصو... ی خانوادگيهزار عکس ها        
و لباس عروس ساده ...  که لباس داماد ، لباس ارتش سابق بود ی عروسي عکس هايچشمش رو        
 ! و بلند

 زن جوان کی ، دی رسی به نظر مبای زبی اش عجی مشکي موهاي که رويدی سفيبا ان گل ها        
 ! نوجوان بودی حتدیکم سن و سال شا

 ! بهی مشت غرکیعکس         
 !  کمرنگی هم صورتدیشا...  دی سفاهنری دختر بچه با پکیعکس         
 ي تن داشت روی کمرنگی صورتای يدی دار سفنی چراهنی بافته شده که پي دختر بچه با موهاکی        

 !... تاب بود
 ی نشسته بود و با لبخندِ خوشبختنهی دست به سی لهستانی صندلي که رویزن جوان با شکم بزرگ        

 ! کردیبه لنز نگاه م
 يزیبا ژست غرور ام... دیخندی کنار لبش مپی و با ابهت با ان پزدی جوان که با خودش مو نمکی        

 !  کردیبه لنز نگاه م
 ! کردی به لنز نگاه مي چانه بود و فارغ از هر مشکل و دردری دختر بچه دستش زکی        
 !  نوزاد که همان دختر بچه بغلش کرده بودکی        
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 اغوش گرفتن نوزاد را داد يدلهره ...  زدی نگران دختر بچه را داد ميچشمها!  زدیعکس داد م        
 ! زدیم

 ! کردی و نوزاد را بغل کرده بود و با لبخند نگاهش مدی خندیمرد با غرور م        
نگاه  نشسته بود و دختر بچه اخمو به لنز شی پاي روی نقش پسر کوچکزی و رفی زن جوان ظرکی        

 ! کردیم
 ... دیخندیم!  اخم نداشت گری مادرش بود و دي پاي دختر بچه رويعکس بعد        
 !  نداشتندی چهار نفره تماميعکسها        
 !  نداشتندی تمامي پهلوي با رؤساینی هم نشيعکس ها... !  نداشتند ی تمامی ارتشيعکس ها        
 ...  باال آمدهي هاکیپ        
 ! از عکس بشنودتوانستی گفتن جمع مردانه را هم می سالمتيصدا        
 ! دی به صورتش کشیدست        
 !  عرق بودسیخ        
 !دیکشی مریپشتش ت        
 ...! کردیگردنش ذوق ذوق م        
در ...  دی کشنروی دراورده بود ، بضی الدن فی را که از البوم چهارم امانتی عکسیبا دست لرزان        

 ... زدندیبا پتک و گرز به سرش م! مغزش غوغا بود 
 کدام مانع نشد تا چیه...  پشت کمرش سی منقطعش ؛ عرق خينفس ها... ضربانش ، تپشش         

 ... دیعکس را نبن
 !  شده را کنار قاب عکس چهار نفره گذاشتیسیبا دست لرزان عکس پشت نو        
 ! دیخندیزن جوان م...  نیدر لنز دورب        
 دو ساله که مادرش شانه ي پسر بچه کی...  دختر کوچک را بغل کرده بود کی مرد با ابهت کی        

 !  را گرفته بود تا حرکت نکندشیها
 ! زدی بهم برنی چهارنفرشان با رفتنش از قاب دوربیمبادا خوشبخت        
 ... مبادا عکس خراب شود و مرد جوان تا اخر عمر اخمش کمرنگ نشود        
 !  نخنددقی انقدر عمگریمبادا زن د        
 !  را نبافدي دختربچه اي موهاگری دیمبادا کس        
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 دو ساله ي پسر بچه اي شانه های که زنیهمان سمت. عکس دست خودش سمت راست قاب بود        
 " یِسی با پشت نوی عکس امانتي رودیمردمکش چرخ... !  نرود رونی بنیه بود تا از لنز دوربرا سفت گرفت

 "...  مشهد... پرورشگاه 
 ... نهی شومي عکس بااليمردمکش ثابت ماند رو        
 ! ... شده ، فقط لباس تنش فرق داشتیسی پشت نویعکس امانت        
 پسر بچه که تنها کنار ي را سفت گرفته بود با چشمهاشینه ها شای پسر بچه که زنياما چشمها        
 !  بودیکی بود ستادهی پرورشگاه ايپنجره 
 ... همانقدر سبز. همان چشمها بود         
 ... چهار دندان جلو... خنده همان بود         
 ! قد و قواره        
 ... گری عکس ديچشمش رفت رو        
 ي مرد بود و موهاي چهار شانه ي شانه يزن جوان هم سرش رو...  بار پسر بچه بغل مرد بود نیا        

 . صورتش امده بودي تواهشیس
 ...  قاب عکس بودي هم در گوشه ی حوضيفواره . دختر کوچک عروسکش را بغل کرده بود         
 ...  شدرهی دوساله خيبه پسربچه         
 ی هم صورتدیشا...  تن کرده بودند دیخواهر و برادر سف! دی با شلواك سفدی سفي  چهارخانهراهنیپ        

 ! کم رنگ
 . رفتراهنشیتا پ...  گردنش يرو...  فکشيرو...  گونه اش يرو...  اش سر خورد قهی از شقیعرق        
 سوت شیاگوشه...  امد رونینفسش به زور از دهانش ب...  اش به خس خس افتاده بود نهیس        

 ... دیکشی ميممتد
 ی سياندازه ...  دیتمام ادم ها را بلع... !  دیتمام صورت ها را بلع...  دیچشمش تمام عکسها را بلع        

 نهی که پس زمیی حرم طالیحت...  دی بلعیی و سه سال جدای سياندازه ... !  دی بلعيوسه سال دور
 !!! دی را هم بلعکردیعکس را کامل م

 !  پرونده پرت کرديرها خودکار را تو        
 .  بلند شد چند قدم در اتاق راه رفتشیاز جا        
 ! خونه؟ي بريخواینم: دی مبل نشسته بود پرسي که رویرعلیرها رو به ام        
 .نه-        
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 ...اخه فرشته-        
صبح .  حالش بد بود کمی شبید!  ششهیمادرش پ:  به صورت رها انداخت و گفتی نگاهیرعلیام        

 . بهتر بود
 ! بهش زنگ بزنم؟يخوایم:  گفت یرعلی را تماشا کرد وامرونی از پنجره بنهیرها دست به س        
 !ومده؟ی چرا نی بگیزنگ بزن-        
 ...  الزمه بهش زنگ بزنمیکنیاگر فکر م.  دونمینم-        
 ... ساعت از ده صبح گذشته بود        
 نخواسته یوقت!  تا االن اومده بود ادی بخواستیم:  کرد و گفتشی مانتوبی جيرها دستش را تو        

 ...  بشنوهخوادی نمیعنی!  با من حرف بزنه خوادی نمیعنی ادیب
 ! شبشهی کار دری حتما درگدونمی مدیبع: پا انداخت و گفتي را روشی پایرعلیام        
 خوامیحاال که م!  بدونه ؟خواستیمگه نم!  رو بشناسه تشی هونکهی مهمتر از ایچ!  ؟يچه کار-        
 !  نازشم بکشمدیتازه با... قهرکرده ..  ادینم. ستیبگم ن

 زی انتظار داشتم همه چشبید!  ی واقعيبه معنا. خسته شدم :  نشست و گفتزشیو کالفه پشت م        
دارم مرگ ... !  شهی می حرص بخورم چدیحاال تاشب با... گهی صبح دهیباز . گهی روز دهیباز ...  بشهتموم

 ! نمی بیخودمو به چشم م
 یخواستی منجایواقعا ا. نجای اومدی منیامی بنمیریگیاصال فرض م:  بلند شد و گفتشی از جایرعلیام        

 بهش نگفته باشن يزیاگر همه به قولشون وفادار باشن و از تو چ!  ؟ی بگیاصال چ! ؟یباهاش حرف بزن
 !  تلفن هاتهپرسهی از تو منیامی که بنيزی چنیاول... 

 باهاش خواستمیم...  برادرمو بشنومي صداخواستمیم...  مست بودمگمیم:  و گفتدی کشیرها پوف        
 ... !نمشی ببخواستمیم... حرف بزنم

 ! یاحت رنیبه هم-        
 انا حرف بزنم ي که برایی به جاشبید...  يکردی ها رو پاك مامیاگر تو اون پ: رها با حرص گفت        
 ! گفته بودم و تموم شده بودنیامی و به بنزیهمه چ
 !  کرده بودم رهامویمن سع... !  چرا پاك نشده دونمینم:  شرمنده گفتیرعلیام        
دارم سکته !  کشهی نبودن داره منو منیا... ي خبری بنیا...  استرس نی ایول... ری امستیمهم ن-        

 !یرعلی بودم امداری بشبیمن تمام د... کنمیم
 ! شهی مينطوری چرا ادونمینم:  و گفتدی کشیو اه        
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 .  خونهيبهتره بر:  با ارامش گفتیرعلیام        
 . فرو کرد و جواب دادبشی جي تلفن همراهش دست تويبا صدا        
 ! ؟نهیامیبن: دی تند پرسیرعلیام        
 ! یجانم دکتر بهرام: رها سرش را به عالمت نه تکان داد و گفت        
 يطور.  دکتر ستمیمن خونه ن. ممنون :  گفتشدی در هم مشی کرد و همانطور که اخم هایمکث        
 !شده ؟
 .کردی نگاهش می با نگرانیرعلیام        
 ! دی بردی دونیاگر صالح م.  خانم تماس گرفتند هیاها فوز: رها با ارامش گفت        
 ! شده ؟يپدرت طور: دی ارام پرسیرعلیام        
 ... ازهی ندیکنیحاال اگر شما فکر م... بله تازه چکاپ شده -        
 که پدر ستمی نانیچون در جر.  رمیگیبا خونه تماس م! متوجهم ... باشه :  گفتیبا تعلل کوتاه        

 بود بهتون اطالع ياگر ضرور... باشه .  است هی فوزیشگی همي همون ترس هاای افتاده یبراش اتفاق
 . دمیم

 !روز خوش. ممنون-        
:  و گفتدی کشیقی نفس عمیرعلی ، امدی پرت کرد و دستش را به صورتش کشزی مي را رویگوش        

 ! شده؟یچ
 هم هیفوز...  براش افتاده ی اتفاقهیپدرم انگار ... بهتره برم خونه .فکر کنم حق با توئه .  یچیه-        

 ! زنگ زده به دکترش
 ! برسونمت ؟يخوایم-        
 .  را بدهد باز تلفنش زنگ خوردیرعلی جواب امنکهیقبل از ا        
 !ه؟یبله فوز:  دی بود ، کالفه نالهیفوز        
 : گفتدهی بردهی برکی سالم و علیدستپاچه ب        
 ... نجاستی ایی اقاهی... رها خانم ... خانم-        
 ! ؟یچ:  شد و گفترهی خیرعلی امي در چشمهامیرها مستق        
بخدا !  فکر کنم برادرتونه یول... دونمینم...  یعنی... فکر کنم:  گفتي اهسته اي با صداهیفوز        

از اون ور پدرتونم خورد !  دیخودتونو برسون...  دیایتو رو خدا رها خانم زودتر ب!  خانم زنهیباپدرتون مو نم
 ! چش شدهدونمی نمنیزم
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 ... ! دیتو رو خدا زود خودتونو برسون. الو رها خانم:  گفتي بغض داريو با صدا        
 

 . اد از دستش افتیگوش        
 ... رها...  شد یچ:  مات گفتیرعلیام        
 . را برداشت ، صفحه اش خاموش بودیخم شد گوش        
 ... رفته خونه: رها با بغض گفت        
 ... خم ماندزی منیی همان پایرعلیام        
 ! ؟نیامیبن!  ؟یک-        
 رونیاز شرکت ب...  ای مشفق و عرشنای توجه به می ، بدی دورونی را چنگ زد و از اتاق بفشیرها ک        

 ...  رفتنیی پایکیپله ها را دو تا . منتظر اسانسور هم نماند یحت. زد 
شانه اش به ... دی دوی ها منی ماشانی ها موانهی رساند ، مثل دنگی پارکيخودش را به طبقه         

 رونی بفشی را از کچی سوئی نداد ، با دست لرزانتیاهم...  کتفش را گرفت يدرد کشنده ا...  خورد یستون
 ... زدینفس نفس م...  و سوار شورلت شد دیکش

 نیی را پایترمز دست... کردی حرکت نمنیماش... دنده را جا زد ... استارت زد...  را چرخاند چیسوئ        
 ... دیکش

 !  کرد و خاموش شدی جهشنیماش        
 بود فتادهیدنده جا ن... خوردی تکان نمنی وماشدادیگاز م... دوباره دنده را جا زد ... دوباره استارت زد         

 ... دی فرمان کوبي روی ، مشتگریکالفه تر از هر وقت د... 
 سرعت گرفت ، نیماش...  گاز فشار داد ي را روشی ، از دنده مطمئن شد ، پادی کشیقینفس عم        

 !  خرد شدي بدي سمت شاگرد به ستون گرفت و با صداي نهیا
 فرمان ي اش را رویشانیخسته پ...  دی به بار مشت به فرمان کوبیاپی و چند بار پدی کشیغیج        

برو اون :  در را باز کرد و غرزد یرعلی قطع شد ، امي اهی هق هقش ثانشهی به شي تقه ايگذاشت ،با صدا
 .نیور بش

 .  گذاشت و زار زدشی زانو هايسرش را رو.  شاگرد کشاند ی صندلي رل خودش را رواز پشت        
 .  را دور زددانی راه افتاد ، می اصلابانیبه سمت خ...  خارج شد نگی از پارکیرعلیام        
 ! خودتو کنترل کنکمی:  و به رها گفتدی کشرونی ببشی از جیدستمال        
 !  و سه سالیبعد س!  ریبرادرم برگشته ام! ست برادرم تو خونه ا-        
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 ! ؟ریخوبم ام:  هقش گفتانیبا دستمال صورتش را پاك کرد و م        
 . نکردرنگاهشیام        
 وونهیفکر نکنه پدرش د!  ؟وونمیفکر نکنه من د! خوبم ؟: رها صورتش را پاك کرد و باز گفت        
 ...تند برو...  يری مواشیچرا انقدر !  ری روز افتاد امنیبابام از نبودنش دق کرد به ا... است 

 .  نشان ندادی واکنشیرعلیام        
 چند بار نفسش را فوت کرد... دیچندبار نفس کش...  را بست شیچشمها. دی کشنیی را پاشهیرها ش        

... 
! شهر کش امده بود ... دی تپی مشی گلويدلش امده بود تو.  گرفتی نمقرار...  شد یدلش ارام نم        

 ...  دراز شده بودنديقد سالها دور...  و سه سال کش امده بودندی سي تهران اندازه ي هاابانیخ
 !  شدندی شهر تمام نمنی ايچراغ قرمز ها        
 چند ي اندازه قهی تا مقابل خانه باغ پارك کرد ، چند دقدیچیاز هزار جا پ...  رفتی از فرعیرعلیام        

 ...  شدری عمر پکی ياندازه . سال کش امد 
مثل مجسمه .  شدی نمادهی قدم فاصله داشتند رها پستی بدیحاال که شا... حاال که مقابل در بودند         

 ! به در خانه زل زده بود
 ... ! يدی رسیخواستی که ميزیباالخره به چ. رها اروم باش:  دستش را گرفت و گفتیرعلیام        
... سرگردون بودم...  بودم لونی همه سال ونیا:  چشم از درب خانه بردارد گفتنکهیرها بدون ا        
 ! حاال...  دمیچرخ... گشتم

 .و ساکت شد        
 ... برو رها:  با قوت قلب گفتیرعلیام        
 ریام... تو اتاقم تو لندن ...  بشمداری بترسمی من خوابم ؟ مریام:  گرفت و گفترهیدستش را به دستگ        

 !من خوابم ؟؟؟
 !؟یکنیچرا وقت تلف م...  شوادهیپ... يداریرها ب:  دوستانه گفتیرعلیام        
 ! ؟یاگر نمونده باشه تا برسم چ!  ؟یاگررفته باشه چ-        

 ... نیی پاایب: شد و درب سمت رها را باز کرد وگفت ادهی از پشت فرمان پیرعلیام        
 .خوردی تکان نمشیپاها. انگار فلج شده بود        
 لرزد ی خودش مدانستینم... دیلرزیم.  شد ادهی پیرعلی دستش را گرفت ورها با کمک امیرعلیام        

 ! شی پاری زنی زمای
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 . دی کشرونی خانه را بيدهای و کلدی را کشفشی کپیرها ز        
 .  را دستش داددی خم شد وکلیرعلیام...  افتاد دی زده بود ، کلخی شیپنجه ها        
 دی لرزیدستش م... رفتی به خطا مرشیت...  را مقابل قفل نگه داشته بوددی ، کلستادیمقابل در ا        

 ...رفتی قفل نمي تودیوکل
 ...  قفل چرخاندي را تودیرها به زور کل.  انداخت فی کي رها را تولی موبای گوشیرعلیام        
 ! مونمی جا منیمن هم-        
 !  گفته باشديزی چیرعلی امدی نشنیحت.  را به سمت ساختمان چرخاندشیرها رو        
 ... دی ترسیم        
 !  نزندخواستیقلبش م        
به ...  بود ستادهی و اکردندی به فلج بودن تمارض مشیپاها...  نندی نبستندخوای هم مشیچشمها        

 ! کردیخانه نگاه م
 ... اگر رفته باشد        
 ...اگر نباشد        
 ...  باشددهی رسریاگر د        
 ... اگر نمانده باشد        
 .دیجلو رفت ، انقدر جلو رفت تا به در خانه رس        
 ... زدیبش تند مقل        
 ...  جفت کفش مردانه را لگد کردکی...  باز بود مهیدرب خانه ن        
 !  را دراوردشی و کفشهادیای خانه بنی را سراغ نداشت که به ای مهمانچیه        
 ! ی اسپورت مشکيکفش ها        
 ... مردانه        
 شی عروسک هاي و پاداشتی انها را برمیواشکی اش نبود که ی دوسالگي کفش هاهیاصال شب        

 ! کردیم
 ....  را دراوردشی مثل عادت او کفشهانهای ايبا همه         
 ...  امدی عطرش ميبو        
به زور دستش را به ...  بودیدهانش خشک و خال... مانده بود ... نرفته بود!  امد ی حضورش ميبو        

 . ر را هل داددرچسباند و با تمام قدرتش د
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 ... نفسش را حبس کرد و وارد خانه شد        
 !  چرخاندمنیسرش را سمت نش        
مانده ... پس نرفته بود ... !  مساری تي رو به روی مبليمچاله طور نشسته بود لبه ... نشسته بود         

 !  مبادا خواب باشدکردیفقط خدا خدا م!  بود دهی نرسرید... بود
 ...  از دستش سر خورد و افتادفشیک        

 ي جهتش و پخش شدنشان روی و بخودی بشی پرت شدن لوازم ارارونی ها وبدی دسته کليصدا        
 ...  به نگاهش زل بزندمی بخورد و سرش را بلند کندو مستقیباعث شد تکان...  نیزم

 !  سبزش سرخ بوديدور چشمها        
 !  سبز خودش هم سرخ بوديدور چشمها        

 
 

 شیاشکها...  دیچانه اش لرز...  کند يری داد تا از سقوطش جلوگهی کنار در تکواریشانه اش را به د        
 ... ختندی رنییپا

 !ستادیبه احترامش از جا بلند شد و ا        
 بود حال شیپدرش سرجااگر هوش و حواس ... رفتی مشی بود اوضاع ساده تر پنجایاگر مادرشان ا        

 ! االن خودش بود و او!  داشت يبهتر
 ... صورتش گرفتيدستش را جلو        
گردنش را خم ...  رفترونی دهانش را گرفته بود بي که سفت جلوشی انگشتهاری زارش از زيصدا        

 ی خال سنگي اش را رویشانیپ.  پهن شد نی زمي در رويهمان جلو...  خم شد شیکرد و زانوها
 ... گذاشت و هق زد

 یک:  دی و پرسدی به پشت سرش چرخمساریت...  بود ستادهیا.  تکان بخورد توانستی نمشیاز جا        
 !اومده ؟
 ...  شدرهی خرمردی پي به چهره يبا دلسوز        
 ! اومده؟هی کنیا: دی نگاهش کرد و پرسرمردیپ        
به زور ارام ...  داد لشی تحویلبخند چروک.  گذاشت رمردی پي شانه يدستش را رو... جلو رفت         

 ... کنده شد و جلو رفت
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... مشت کرد... منصرف شد ... دستش را جلو برد ...  زانو بزند نی زميانقدر جلو رفت تا مقابلش رو        
 ... دیدستش راعقب کش

 ...  را باز وبسته کردشیلبها        
 ... زدیرها ضجه م        
 ي سرشانه ي پارچه شیدستش را جلو برد ، انقدر جلو که سر انگشتها... جسارتش را گم کرده بود         

 ...  رها را لمس کنديمانتو
 بودن خودش را ی و محکم واقعردی رها قرار بگي شانه ي کامل روشیانقدر زور زد تا پنجه ها        

 ... ثابت کند
 . و سرخ نگاهش کردسی بلند کرد و با صورت خنی زميرها سرش را از رو        
...  بغلش انداخت ي جان و ماتم زده اش را به جلو خزاند و خودش را توی بي کرهیبه زور پ        
 ...  حلقه کردنیامی پهن بني را دور شانه هاشیدستها

 ...  بودی متفاوتيچه تجربه !  داشت یچه عالم خوب... کردی مهی گرنیامی بني شانه هايتو        
 ...  دور کمرش حلقه شدنیامی بنيدستها        
 ... بودداریب...  شدیباورش نم        
 ! خواب نبود...  شدیباورش نم        
ده بود دوستانه ش! مهربان شده بود ...  نگاه کرد نیامی قرمز بني و در چشمهادیسرش را عقب کش        

 .کردی نگاهش نمبهی اول غري مثل روزهاگرید... 
 ...  شدرهی خنیامی بني در چشمهامی گذاشت و مستقنیامی را دو طرف صورت بنشیکف دست ها        
 ... لبخند زد        
 ...  بودیواقع... دی کشنیامی صورت بني را روشیپنجه ها.  دی خندشی اشکهاانیم        
 ! رهام برگشته است...  استداریب...  ستیخواب ن... برادر دارد :  توانست همه جا جار بزند یحاال م        
 ! يخوش اومد:  و گفت دی کشیقینفس عم        
 . نزدی حرفنیامیبن        
 !؟ي وقته منتظریلیخ: رها صورتش را پاك کرد و گفت         
 و سه سال رو توش ی که بشه سينه اندازه ا:   لب زدنیامی شد و بننشانی بیسکوت کوتاه        
 ! گنجوند
 ...  همنیامی زد و بنيرها لبخند        
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 !  قبولارتیز-        
 ! ؟یچ: رها هاج و واج گفت         
 که با شما بودم ي بارنیاز اخر:  چهار زانو نشست و دستش را ستون چانه اش کرد وگفت نیامیبن        

 ! ون بدهکارم بهتنویفکر کنم ا
 !  بلنديبا صدا...  دیرها خند        
 . کردی نگاهش منیامیبن        
 !االن بگم ؟!  بگم ؟دی بایچ:  را باز پاك کرد وگفتشیرها اشکها        
 ! ؟ویچ-        
 ... ویهمه چ... خب ... خب : رها لبخند زد وگفت        
 ! ؟کنهی میمگه فرق-        
 ! یچیه... نه : وگفت دیرها خند        
  سختهنی رو زمنجایا...  نی اونجابشمی برایب:  انداخت و با خجالت گفتنیامی بنشنی به پوزیو نگاه        

! 
 دستش را یرها دو دست.  دستش را گرفت نیامی ، بنشدیاول خودش بلند شد ، کمرش صاف نم        

.. ی رفته باشکردمیفکر م...  بگم چقدر خوشحالمي چطوردونمیالنماص...  خوشحالمیلیخ:  وگفتدیچسب
 ! ي موندیمرس

 . نزدی حرفنیامیبن        
 .  هم قالب کردي را توشی مقابلش قرار گرفت ؛ دستهانیامی مبل نشست و بنيرها رو        
 که در مساری برداشت و رو به تزی مي رويرها اب دهانش را قورت داد ، دو دستمال از جعبه         

 !ش؟یبابا شناخت: گفتکردیرمیاحوال خودش س
 . جوابش را ندادمساریت        
 ! ؟ي شدییرایپذ:  را صاف کرد و گفتشیرها صدا        
 . جوابش را ندادنیامیبن        
 !ه؟یخاله فوز...  هیفوز: رها صدا زد         
 !جانم خانم؟:  امد گفترونی از اشپزخانه بهی که با گرینی خانم حهیفوز        
 ... وهیم... اری بيچا!  ؟ي نکردییرایچرا پذ:  گفتشی توجه به اشکهایرها ب        
 !؟يخوریقهوه م:  دی پرسنیامیو روبه بن        
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 . باز هم جوابش را ندادنیامیبن        
 ... یدنینوش.  اری بيزی چهیبرو : رها دستش را تکان داد و گفت        
 .  خانم دوال دوال به اشپزخانه برگشتهیفوز        
 يزی چيخواینم:  شد و گفترهی خداشتی برنمشی که چشم از رونیامیرها دوباره به صورت بن        

 !؟یبگ
 ! بگم ؟دی بايزیچ! ؟یچ-        
 ... رها وا رفت        
 ! می باهم صحبت کني اگهی وقت دهیفکر کنم بهتره :  و گفتدی اش کشیشانی به پی دستنیامیبن        
 ... نه: خواست بلند شود که رها با هول گفت         
 يخواینم!  ؟ی بدونيخواینم!  ؟ی بپرسيزی چيخواینم:  ماند و رها گفتشی سرجانیامیبن        

 !؟يبشنو
     

 يخواینم!  ؟ی بدونيخواینم!  ؟ی بپرسيزی چيخواینم:  ماند و رها گفتشی سرجانیامیبن        
 !؟يبشنو

 .سکوت کرد        
 ! شینی که حتما ببدمی میبی ترتهی...  ادی زیلیخ!  شهی خوشحال میلیمامان خ: رها کالفه گفت        
 .  نگفتيزی باز هم چنیامیبن        
 دونمینم...  حرفها داشتم بزنمیلیخ! ؟یخوب:  قرار گرفت وگفتنیامی بلند شد و کنار بنشیرها از جا        

 ...  بگمیچ! از کجا بگم 
 . نگفتيزی باز هم چنیامیبن        
 !نه ؟!  سخته یول!  سخت باشه کردمیفکر نم:  لب زد نیامیرها خسته از سکوت بن        
 ! ؟ی بگيزی تو چيخواینم:  تکان داد و رها با بغض گفتيسر        
 ! میزنیحرف مبعدا ...بهتره برم-        
 ! ؟ي بری چیعنی! کجا ؟!  ؟يبر: دیخواست بلند شود که رها دستش را گرفت و خفه نال        
االن نه شما مساعد . می فرصت بهتر صحبت کنهیبهتره :  باال انداخت و گفتي شانه انیامیبن        

 ...  نهیهست
 ! شما ؟یگی هم متایشما ؟؟؟ به ب-        
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 !  خفه شدنیامیبن        
 ! ؟یستیخوشحال ن-        
 ! یلیچرا خ-        
 ! ؟ستی تو صورتت نیچیپس چرا ه-        
 !  باز سکوت کردنیامیبن        
 ! ؟یستیچرا خوشحال ن-        
 ! خوشحالم:  تاب رها انداخت و گفتی به صورت بی نگاهنیامیبن        
 ... نه-        
 ! ؟می درب و داغونیلیخ... !  یستینه ن:  و باز گفتدی لرزشیصدا        
 ! نه اصال-        
 ! ؟یپس چ-        
 ! بهتره من برم...  یچیه-        
 !  حرف رفتن و نزنکنمیخواهش م: رها خفه گفت         
 ... االندینیبب-        
ما که ...  يخشک و جد!  لحن نی ابا...  یزنی حرف مينطوریچرا ا!  ؟یزنی حرف میاه چرا رسم-        

 ! ستیمعارفه و مصاحبه هم ن... میستی ني کاريتو جلسه 
 ! نه ؟ی بمونيخواینم:  را برگرداند ورها ازته چاه گفتشی رونیامیبن        
 ...  بلند شدشی از جانیامیبن        
 ! ؟يری ميکجا دار:  و گفتستادیرها مقابلش ا        
 ... گهی وقت دهی:  دستش را پشت گردنش فرستاد وگفتنیامیبن        
 !االن مگه وقتش بده ؟-        
 ! ؟ي بريخوایچرا م:  فرستاد و رها مصر گفترونی را به زور بنشی نفس سنگنیامیبن        
 خوشحالم که از سر...  بودن یی چه ادم هامیخانواده اصل...  خانواده امدمیمن خوشحالم که فهم-        

 !درسته؟!  اتفاق بوده هی ادی به نظر مشتریب...  نبودمی سر راهیفقر و درموندگ
 ! رها ماتش برد        
 :خشک گفت        
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االن اروم !  ؟نی همیعنی... اتفاق بوده ...  از سر فقر نبوده گم شدنتینی ببي فقط اومدیعنی-        
... مادرتو...  ؟ پدرتو ی منو بشناسيخواینم!  ؟ی بفهمنوی همنجای ايفقط اومد!  راحت شد ؟التیخ!  ؟يشد

 ...عموهاتو
 .  ساکت بودنیامیبن        
 !تموم شد ؟!  ؟نیهم!  ؟یچی هگهی دیعنی: رها خفه گفت        
 .  ندادی جوابنیامیبن        
!  ؟ی خواهرتو بشناسيخوای نمیعنی!  ؟یچرا ساکت...  بگو يزی چهیتو رو خدا : رها کالفه گفت        

 ! نه ؟يخواینم! ؟...  اصل وجودتو يخواینم
 . ستی مساعد نطیاالن اصال شرا.  فرصت بهتر هیباشه سر -        
 ! خورد توذوقت...  ستیمادر ن...  ضهی پدر مرنکهیاز ا! خورد تو ذوقت نه؟. فهممینم:  گفتجیرها گ        
 . ستی نينطوریاصال ا... نه ابدا ... نه :  تند گفتنیامیبن        
 . يری انقدر زود ميپس چرا دار-        
 ! منتظرم هستن.  خونه باشم دی نهار بايبرا:  به ساعت انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 !خانواده ات ؟-        
 ... من! اده ات منم خانو:  کنترل داد زدی ناچار سر تکان داد و رها بنیامیبن        
 ...  را بستشی چشمهانیامیبن        
 که ییما! ؟ي بوده و بری بوده و کی چینی ببی فقط خواستیعنی! ؟ي بريخوایکجا م: رها داد زد         

 ! ؟ستیاصال برات مهم ن!  ؟یچی همی داشتنتو داشتي همه سال ارزونیا
 
 

 که ییما! ؟ي بوده و بری بوده و کی چینی ببی فقط خواستیعنی! ؟ي بريخوایکجا م: رها داد زد         
 ! ؟ستیاصال برات مهم ن!  ؟یچی همی داشتنتو داشتي همه سال ارزونیا

 ...فقط... معلومه که مهمه-        
 !؟یفقط چ: رها تند گفت        
 کمی.  خوامی زمان مکمی:  گفتنانی رها را گرفت و با اطمي را جلو اورد و بازوهاشی دستهانیامیبن        

 ! ی رفع دلتنگامیبعد م!  با خودم خلوت کنم خوامیم
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به عنوان !  دمتی هم نشده که دقهی دقی سیحت:  و گفتدی چکشیرها دو قطره اشک از چشمها        
 !ازت خوب استقبال نشد نه ؟!  دمتی برادر دهی

 ...ستی نينطورینه ا:  کالفه گفت نیامیبن        
 ! می بعد حرف بزنيباشه برا:  داد و گفترونینفسش را ب        
 ...شدیداشت خفه م        
 ! ؟ی کیعنیبعد : رها مصر گفت        
 ! ندهی هفته اای...  پس فردا ای...  فردا دیشا:  و گفتدی کشیی هونیامیبن        
 !  امدیتر به نظر م ی و سه سال طوالنی که گفت از سيبعد...رها ماتش برد         
 زود صحبت یلیخ:  به عقب برداشت و گفتی رها جدا شد و قدمي از بازوهاشی دستهانیامیبن        

 ...خداحافظ.  میکنیم
 ... و پا تند کرد سمت در        
 ... خواستیهوا م        
خودش را ...  هم نشد یرعلی متوجه امیحت...  را پا کرد و از خانه خارج شد شیبا خس خس کفشها        

 ... به زور به سر کوچه رساند و سوار شد
 . کمربند را هم نبست ، گاز داد و سرعت گرفتیحت        
 .  شد و وارد خانه شدادهی از شورلت پیرعلیام        
 . زدی خانم اب قند هم مهی نشسته بود و فوزی مبليرها گنگ رو        
 ! شد ؟یچ:  دی با بهت پرسیرعلیام        
 ! رفت: رها گرفته گفت        
 !رفت؟ کجا ؟:  را باال داد و گفتشی ابروهایرعلیام        
 نخواست یحت... رفت... خوشحالم نشد!  خوردتو ذوقش دیما رو که د!  خانواده اش شیپ... رفت -        
 ... بفهمه! بشنوه 
 ! گفت بعدا... رفت !  نخواست بدونه یحت:  و لب زد دندیتی صورتش غلي روشیاشکها        
 ! ؟ری امی کیعنیبعدا :  وگفت دی خندکیریستیه        
 ! نگفت ؟یچیه:  نشست و گفتی مبلي روریام        
فقط ...  دی گم شدنشو نپرسيچرا... دی اسمشو نپرسیحت... نه:  شد و گفت رهی خریرها به ام        

 ... نباشه! اصال به جهنم ...  ساال نیمثل همه ا...  ستیحاال هم ن! نباشه !  بره خواستیم
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انتظار نداشت ! تو ذوقش خورد:  کردی که با خودش زمزمه مینی را پس زد و حهی فوزوانیو ل        
من دست تنها چه کار ...  خودش ي خانواده نی عخواستی خوشبخت مي خانواده هی...  میبدبخت باش

به من ...  ا نگفت رهیحت!  گهی دي خواهرايمثل همه ...  کردم هیگر... بغلش کردم!  بکنم ؟تونستمیم
 ...یرعلیگفت شما ام

انگار ! رشمیانگار من مد... به من گفت شما :  اش اشاره کرد وگفت نهیبا سبابه چند بار به س        
 ...بعد رفت!  یرعلیمن خواهرشم ام... مصاحبش بود

 !  سالنه سالنه از پله ها باال رفتیرعلی توجه به امیب لبش نشست و ي رويپوزخند        
 ...  را برداردوانی خانم ارام خم شد لهیفوز        
  شده؟ی چدیدونیشما نم:  دی پرسجی گیرعلیام        
 ...  قاب عکس هانی چشمش افتاد به اهوی... نجای پسر طفلک اومد انیا...  مادردونمینم-        
 !  جا گذاشت مادرنمی ایحت:  گرفت وگفتیرعلی امي را جلویعکس        
 خب؟:  عکس را گرفت و گفتیرعلیام        
گفتم پسرم ... رفتم براش اب اوردم. رنگ و رخش عوض شد.. حالش دگرگون شد ...  مادریچیه-        
 رها دمی دهوی... رفتم جلو نگهید... بعد رها خانم اومد. جوابمو نداد... یی جاي ببرمت دکتریستیخوب ن

 خونه نی زده باشن از اشیات  و شربت اوردم پسره انگار پرشووهیتا م...  کنییرای پذگهی مزنهیخانم صدا م
 ! رفت

   
بعد . جوابمو نداد... یی جاي ببرمت دکتریستیگفتم پسرم خوب ن... براش اب اوردم...  مادریچیه-        

 و شربت وهیتا م...  کنییرای پذگهی مزنهی رها خانم صدا مدمی دهوی. .. جلو نرفتمگهید... رها خانم اومد
 !  خونه رفتنی زده باشن از اشیاوردم پسره انگار پرشو ات

 .دیشما هم مراقب رها باش. بهتره من برم:  فرو کرد و گفت شی موهاي دستش را الی علریام        
 ! بود ، برادر رها خانم بود نه؟نجای اقا که انیپسرم ا: دی خانم با هول پرسهیفوز        
 . و سرش را به عالمت مثبت تکان داددی کشی اهیرعلیام        
 . هم رفتیبا چه حال.  رمی بمیاله:  و گفتدی دستش کوبي خانم دستش را روهیفوز        
 ....با اجازتون-        
 .میبر: د و گفت دنبالش راه افتامساری که ترفتیبه سمت در م        
 !کجا اقا ؟:  را گرفت و گفتمساری خانم دست تهیفوز        
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 ... برم-        
 .  لب گفت و از خانه خارج شدری زی خداحافظیرعلیام        
از خانه باغ !  زدیحدس م...  را گرفت ، خاموش بود نیامی بني کرد و شماره بشی جيدستش را تو        

 .  نگه داشتشی جلوي سبزی تا تاکسستادی شد ، انقدر معطل ای اصلابانیخارج شد ، وارد خ
 .  را گفت و جلو نشستریمس        
 ي که نا متوازن کناره نیامی بننی ماشدنی چند متر از کوچه فاصله نگرفته بود که با دیهنوز تاکس        

 ... اقا نگه دار:  پارك شده بود داد زد ابانیخ
 ... رتونیمگه مس-        
 ! بشمادهی پدی بادیببخش-        
 دی سفلی شد و با دو خودش را به اتومبادهی فورا پیرعلی نگه داشت ، امنیامی بننی ماشيراننده جلو        

 . زدندی جلو و عقبش چشمک مي راهنماي رساند که چراغ هانیامیبن
 ! ؟نیامیبن:  را باز کرد و با هول گفتنیامیدرب سمت بن        
 .  فرمان بلند کرديسرش را از رو        
 ! شده؟یچته چ:  با ترس گفتیرعلی دو کاسه خون بود ، امشیچشمها        
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 ! يچه به روز خودت اورد.  مارستانی برسونمت بنیبرو اون ور بش:  با ارامش گفتیرعلیام        
 ! خوبم!  سوار شو ایب:  داد و گفتهی تکی صندلی سرش را به پشتنیامیبن        
 ! خوب؟یگی مافهی قنیتو به ا:  را گرد کرد و با حرص گفتشی چشمهایرعلیام        
حوصله ندارم باهات بحث !  ری سوار شو امایب:  در گرفت و گفت ي رهی دستش را به دستگنیامیبن        

 ! گفتم که خوبم. کنم
 .  حرکت کردی درب را بست ، استارت زد وبه ارامنیامی و بنرفتی ناچار پذیرعلیام        
 . دادهی تکشی اش را به پنجه هایشانی پنجره گذاشت و پيارنجش را لبه         
 .  آنایی همون داشی پمی بريخواینم!  ؟یخوب:  گفتی به ارامیرعلیام        
 ! ؟یدونی مچند وقته:  دی جواب پرسي به جانیامیبن        
 ! ؟یدونی چند وقته مدمیپرس:  داد زد ي بلندي جواب نداد ، با صدایرعلیام        
 :  فکر جواب دادی بیرعلیام        
 ! چهارسال-        
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 ! ؟ومدهی و صدات درنیدونیچهار ساله م: بردارد گفتابانی چشم از خنکهی بدون انیامیبن        
 توی دختر اعتماد کنم و تمام فکرو زندگهی به حرف تونستمی ميچطور!  یدونستیاون موقع تو نم-        
 ! زمیبهم بر
 !خته؟یحاال مگه بهم نر-        
 ! سرجاشه ؟یحاال مگه همه چ:  نگاه کرد و با اخم گفتیرعلی امي شرمنده يدر چشمها        

 
 

!  خراب نشه تیزندگ...  اتهی روحمیاستخویم!  بود زای چنی واسه هممیباور کن اگر سکوت کرد-        
 ... زدمی باتوحرف ميچطور! من خودم معلق بودم ...  یدونی منو بهتر مطیتو که شرا

 ي رچیه!  ي بهت گفتم فرزند خونده ام شوکه نشدی وقتنی هميواسه :  لب گفتری زنیامیبن        
 ! یدونستی منو بهتر از من میزندگ!  یدونستیم!  بود نیواسه هم!  ي نشون ندادیاکشن

 .  نزدی حرفیرعلیام        
 .  شمار بودهی به ثانشیچشمها.  ستادی و پشت چراغ ادی کشی پوفنیامیبن        
 ... ی ولستی وقتش ندونمیم:  نگران گفت یرعلیام        
 را یبعد ول... سد  شود و بپربی سکوت کرد تا ترغیرعلی نداشت ، امدنی به شنیلی تمانیامیبن        
 ! خواستیاما نم... بپرسد 
 ! ؟ی آشنا بششتری با رها بيخواینم:  ارام ادامه دادیرعلیام        
 !  ندارهیبه تو ربط:  رك گفتنیامیبن        
 ... تویقی حقيبهرحال اونا خانواده -        
 !  شدرهی خیرعلی به صورت اممی مستقنیامیبن        
 .  خفه شدیرعلی امشی چشمهادنیبا د        
 رد و بدل ی حرفیرعلی امي به خانه دنی نگفت ، تا رسيزی چگری هم فشار داد و دي را روشیلبها        

 . نشد
 من باهاش یی آشناينحوه ...  اومدنم به اون شرکتياصرارت برا: مقابل خانه پارك کرد و گفت         

 !یرعلی سر تو بود امریهمه اش ز...  میبهم خوردن زندگ... 
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 به رها خواستمیمن فقط م!  نداشتم ی نقشچی اصال من هنیامیبن... نه نه:  مات گفتیرعلیام        
 به برادرم خوامیاز روز اول گفت من م... رها خواهرت بود !  به تو کمک کنم خواستمیم... کمک کنم

 ! نیامی بنرکنمی کارخخواستمیم... برسم
 ! ؟ينطوریا-        
 ... !  خودشایتو !  یگفتی کلمه از روز اول مکی:  زد و گفتيپوزخند        
 !  به خونهزدی زنگ منی همياصال برا... خواست بگه -        
 ! ؟زدیزنگ م:  گفتجی گنیامیبن        
 ! ؟زدی که زنگ مهیهمون: دی کرد و پرسیمکث        
انا جوابشو !  ي بارم جواب تلفن هاشو ندادکی یتو حت:  دادحیض و ناچارا تودی لبش را گزیرعلیام        

 ! کنه؟ی باهات ارتباط برقرار کنه و خودشو معرفخواستی مي چطورگهید... نداد
 بود که شب و نصفه عقلی ادم مست الهیاون :  را دور فرمان قفل کرد و گفتشی پنجه هانیامیبن        

...  اشاره هم نکرد یحت...  داره ي بگه چه کارنکهیبدون ا!  کنهی خودشو معرفنکهیبدون ا! زدیشب زنگ م
 از کجا دیمن با!  ؟زدی مگ من زني بود که به خونه ی زننی اولنیمگه ا!  با من قرار بذاره ؟خواستیم
 هی کردمی مالیخ!  مزاحم احمقه هی کردمی مالیمن خ! من داره ؟ي به گذشته ی ادم ربطنی که ادونستمیم

!  مزاحم طالق و تا تهش بره که رفت نی اي به واسطه خوادی آنا مکردمی مالیخ! طرف البرزه پاپوش از 
 نیتمام ا... !  ام واسه آنا ی من چه آفت وحشتناکدمبا خودم فکر کر!  هی سر راههی شوهرش دهیچون فهم

 و بی با چهار تا تلفن عجدیچرا با...  بغرنج باشه ي من براش مسئله تی هودی کردم آنا چرا باالیمدت خ
 رو به اون رو نی از الی دلهی با می زندگدیچرا با...  پدرش از من جدا بشه ای سر خودشه ری زای که بیغر

 آنا پشت کنه دیشماها ،که همتون باعث شد...  دیشماها مقصر!  بودری تقصی زن من بممفهیبشه و حاال م
 !  و برهیبه نه سال زندگ

 با ي کردکاری چیفهمی مریام!  برگشته شیماریزنم ب...  دیپسر منو اواره کرد. همتون!  با سکوتتون        
...  تایب...  یحاج... خاتون ... تو ! زهی بهم برمی من زندگدی اجازه داددیهمتون ساکت نشست!  من ؟یزندگ

 نویا!  ؟ی چرا نگفتي بودقمی رفکه ییتو!  کرد ی خودش سعيبه اندازه !  شناختیاون دختر که منو نم
 ی زندگختنی بهم ری از دور نشستیخفه خون گرفت!  ری امیکه نگفت... یگفتی مدی بایدونستی که مییتو

 هاشو کف دستم دهی و شنکردی گل نمطنتشی شایاگربرد... ! همتون ! جفتتون !  يمنو تماشا کرد
 !دمیفهمی االنم نمی حتذاشتینم
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!  روزمره اتون جانیسبب ه...  شماها ي چهی من شد بازیزندگ...  من تیهو:  و گفتدی کشیاه        
 چقدر کردمی مالی خبر از همه جا خی و من بدیگفتیاخبارو بهم م... !  دی بودرشیچهار سال درگ! نه ؟

 ! خوشبختم
...  نداشت یرها گناه!  تو خوشحال نشدم و نبودم ی از خراب شدن زندگچوقتی من هنیامیبن-        

 بهتره کردمی مالیمن نذاشتم چون خ...  نشد ایامکانش مه...  جور نشد تشی روز اول بگه موقعخواستیم
 حضانت رهام ریدرگ... ودانا درخواست طالق داده ب...  يخوب نبود... ي بوددهیتو تازه فهم...  بگذره کمی

...  بشه ينطوری اخواستمی باور کن من نمنیامیبن!  گفتمی و بهت مزی همه چومدمی ميمن چطور... يبود
.  نیامی بنخواستمیباور کن نم!  بشه يفکر نکردم موضوع طالق انا ممکنه جد... خواستمیواقعا نم

 سر دیگردیدوباره برم... یکنیآنا ازدواج م دوباره با!  نشده ریحاال هم که د.  خواستی نمنوی اچکسیه
 ...یباهاشون اشنا بش!  شونینی فقط ببهیکاف!  ي داری خوبي تو خانواده نیامیبن!  تونیزندگ

 خوش تی سال هم با نهاکی نی هم؛تويدی رو فهمهی ساله اصل قضکیتو :  اضافه کرد هیو با توج        
 تو تا طی با شراییادم ها...  کنه دای خانواده اشو پتونهی میکمتر ادم!  نیامی بني کرددای خانواده اتو پیشانس

 دای پقتشونوی حقتشونوی شده واقعکه  بارمهی ي برانکهیحسرت ا!  حسرتو دارن نی اشونی روز زندگنیاخر
 !  کردهداتیپ... که دنبالت بوده !  که رها خواهرته ی خوش شانسیلی تو خنیامیبن! کنن 

 ! بسالمت:  را زد وگفتي قفل مرکزنیامیبن        
 !  من در حقت بد نکردمقیرف:  گفتی با ناراحتیرعلیام        
 ! بسالمت:  باز گفتنیامیبن        
 ... ! ی تو مثل برادرمننیامیبن:  و گفت دی کشی پوفیرعلیام        
...  بلند و کش دار بود شینفسها... رگ گردنش متورم بود !  کردیبه رو به رو نگاه م.  نگفتيزیچ        

 !  سرخ بودشیهنوز چشمها
برو .  نیامی بنیستیامروز خوب ن:  در را باز کرد وگفتی به ارامنیامی کالفه از سکوت بنیرعلیام        

 خونه باشه؟
 . ساکت بودنیامیبن        
 ! خونه ؟يریم:  با اصرار گفتیرعلیام        
 . جوابش را ندادنیامیبن        
 نیبا ا.  کن لکسی رکمی. حتما برو خونه : گذاشت و گفتنیامی بني شانه ي دستش را رویرعلیام        

 ... یچیه!  کنهی بهت نمی کمکچی هی باشلونی و سلونی وابونیحال و روزت تو خ
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 .  شدادهی گفت و پیخداحافظ ارام        
 !  ها از کوچه دور شدکی الستغی جي دنده عقب گرفت و با صدانیامیبن        
 ي را باالشی ، دستهاکردی رفته بود نگاه منیامی که بنيری بود و به مسستادهی وسط کوچه ایرعلیام        

 ! ی سادگنیبه هم!  رفت نیامیبن... سرش قالب کرد 
        

 . دی باز شد ، دستش خواب رفته بود ، سخت غلت زد به سمت درب اتاق چرخی به ارامشیپلکها        
 شد و با زی خمی نیرام ، به اکردی کنسول نشسته بود و نگاهش می صندلي مسعود که رودنیبا د        

 ! ؟یکنی چه کار منجایتو ا:  گفتي گرفته ايصدا
 ! دنبالت؟امی بی قرار بود بهم زنگ بزنکردمیفکر م:  کرد و گفتیمسعود اخم        
 .  کردزانی را از تخت اوشیرهاپاها        
 . انس اومدمبا اژ!  زنگ نزدم گهی وقت شد دری ددیطول کش:  گرفته گفتيبا همان صدا        
 . نگاه کردشیبه پاها        
 به صورت ورم ی بود ، دستدهیبا همان مانتو و شلوار خواب.  بوداوردهی را هم درنشی جوراب هایحت        

 . کامل چروك شده بودشیمانتو...  دیکرده اش کش
 هست به شی عطرهاي مسعود سرگرم تماشای کرد تا وقتی اش را صاف کرد و سعقهی یبه ارام        

 ... سر و وضعش برسد
 . شامه اش را نوازش کردي تلخ مردانه ايبو.  اش را مرتب کرد قهی        
 !  اش چسباندینی و به بدی و سردوش سمت راست مانتو را باال کشقهی را بست و شیچشمها        
 . د تار و پودش نفوذ کرده بوانی با اصرار ميعطر کمرنگ مردانه ا        
 کنسول برداشت و رو به رها ارام ي روومی پرفيستالهای کري قدو قواره يمسعود دست از تماشا        
 ! نجای بهم گفت اومده اهیفوز: لب زد 
 . دهدرونی بخواستیرها نفسش را نم        
 نفوذ شی مانتوي که در نخ و رشته هاي عطرتواندی که مییتا جا...  لحظه نی تا اخرخواستیم        

 ...  چهار نفس بودنی به هماتشی حفیح.  حلقش نگه دارد يکرده بود را تو
 . اش جا خوش کرده بودینی بيعطر اما تو...  کرد ی را خالشیگلو        
 ! کردی نگاهش مبیمسعود عج.  مانتو را رها کرد ي و سرشانه قهیلبخند زد و باالخره         
 ! ستن نبود خواحیخوب بود اهل توض        
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 ي مانتوي قهی سرشانه و ي ادم گم شده روکی عطر دی نداشتند که بخواهد بگویخوب بود نسبت        
 !  رنگش نفوذ کردهی طوسيادار

 .  بلند شد و کنار رها نشستشیمسعود از جا        
:  گفت شد ورهی پوستش نقش بسته بود خيبه صورت خسته و خواب الودش که خطوط بالش رو        
 !  بخوريزی چهی نیی پاایپاشو ب

 ... گرسنه نبود        
 !  حدس بزنمتونمی میول...  شده ی چی االن بگخوامینم: به مسعود نگاه کرد و مسعود ارام گفت        
 ! بگو حدستو-        
 ی که انتظار داشتيزی اومده با چشی که پيزیچ:  شد و گفترهی خشی به چشمهامیمسعود مستق        

 !درسته؟! فرق داشته 
 .  تا اسمون فرق داشتنیزم:  زد و به زور گفتيپوزخند سرد        
 . نزدیمسعود حرف        
گفت مگه چه !  نخواست بشنوه یحت:  جمله است اما دهانش باز شد وگفتنی کرد همالیرها خ        

 وچه ي به حالش داشت چطوريریچه توف... ردکی براش نمیفرق. گفتیراست م!  ؟کنهی برام میفرق
 !  زمان وبه عقب برگردوندشهیمگه م!  شو بشنوه يجور

 .دادیمسعود گوش م        
 شهی گلستون ممونیزندگ... درست شد !  تموم شد ی بغلم کرد فکر کردم همه چیوقت: رها لب زد         

 !  کار کنمی چدونمینم! سعود  اوار شد رو سرم میدوباره همه چ...  گفت بعدا یوقت! 
 برادرمه یوقت!  برادرم باش ؟ایبرم التماسش کنم ب: مسعود برداشت و گفت ينگاهش را از چشمها        

 ! چرا رفت؟دونهیحاال که م...  ادی و نمدونهی نمگفتمی مروزیتا د...  خوادی خودش نمیول
 بهش دیبا!  داره ی براش تازگیهمه چ...  دهی تازه فهمچارهیاون ب!  رها یکنی مي داورشیچرا پ-        

 ... ! يزمان بد
 رفت یاهی سشی کوتاه چشمهاي هی چند ثانيبرا.  رفتجیسرش گ.  بلند شد شیرها کالفه از جا        

 . کنديری خوردنش جلوگنی گرفت تا از زمواری،دستش را به د
 !  رهاي بری منیز ب خودتو ايدار:  و گفتستادیمسعود کنارش ا        
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... نیحال پدرمو بب! من زمان ندارم ... من وقت ندارم : حالش که جا امد به مسعود نگاه کرد و گفت        
!  مسعود ؟یفهمیم!  رانی اارمی مادرمو بدی باای می که برادی بدونم با من مدیمن با! مادرم وضعش بدتره 

 ! بره  وادی خنک و زودگذر بمی نسهی خرج نکردم که مثل موی همه زندگنیا
 ! دی ندادشیشما هنوز ازما...  یکنی عجله ميرها دار:  گفتيمسعود با خونسرد        
 ...ی چشیازما!  باباست هیدرست شب... صورتش چهره اش...  هیعکسا کاف...  چرا شیازما-        
 ! يری بگمی اون تصميت برا خوددیرها نبا!  شی داره به جواب اون ازماازی اون ندیشا-        
 .  شديرها فکر        
 هم کی ژنتشی به تطابق ازمادی اون شایول...  یدرسته تو خواهر بزرگش:  تر گفت میمسعود مال        

 ...  باعث شده که زود برهنی همدیشا!  داشته باشه ازین
 ! ؟یکنی فکر مي طورنیتو ا-        
 ! ستی نی منطقی فکر و بی تو اون ادم بي هافیوگرنه با تعر. اره-        
با !  باباست ي هایمثل جوون!  ستی هم نی احساساتیحت!  منطقی فکره نه بینه ب... اصال -        

 ! ی خشک و مقرراتیهمون منش ارتش
 باهم شام يدوست دار! ؟ی ازش بزني حرف داریلی امروز خنکهیمثل ا:  زد و گفتيمسعود لبخند        

 ! یاماده هم هست! رون؟ی بمیبر
باالخره :  زد و مسعود بل گرفت وگفتي به مانتو و شلوارش کرد و رها لبخند سرديو اشاره ا        

 !؟ي تهران گردمی امشب برکمی هینظرت چ.  منتظرتمنیبرو دست وروتو بشور تو ماش!  يدیخند
 !اگر دوباره برگرده ؟:  تکان داد و ناگهان گفتيرها سر        
 ! رسونمتی زود مدهی بهمون خبر مهیفوز-        
 !  ماندی دم ظهر منتظرش نمي به اندازه گری دگشتی اگر برمدیشا... رها دو دل بود         
 !  به صورتت بزنی ابهیزود باش برو : مسعود شانه اش را هل داد و گفت        
 .  توان مخالفت نداشتگرید        

 
حاال چه کار !  دی شد و چند مشت اب به صورتش پاشییوارد روشو.  توان مخالفت نداشت گرید        

 کرده نی تمرنهی هزار اي را که هزار بار جلوشی نخواست گفته هایحت! دغدغه اش گفتن بود !  ؟کردیم
 ! بود بشنود

 ! دیدوباره به صورتش اب پاش        
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 !  سبز و قرمزي پوزخند و صورت متورم و چشمهاکیبا!  کردی نگاهش منهی ازايچه زن خسته ا        
 ! دی پاشنهی اب به ایمشت        
از حاال به بعد !  ؟کردی چه کار مدیحاال با.  گذاشت یی سنگ روشويکالفه دو دستش را دو لبه         

 ...  بوددهی را دشیای را زده بود و دنشی بود که چرخ هایبیمثل س!  ؟کردی چه کار مدیبا
تمام جسم و روحش شده !  شدن تمام تنش را گرفته بود یترس متالش...  بود دهی رسنی زمکینزد        

 ! بود ترس
 ! ترس پس زدن        
ه چهل سال ب!  ؟دادی میان وقت به خودش چه جواب...  خواستیاگر نم...  زدیرهام اگر پس م        

 ! ؟دادی می از دست رفته اش چه جوابي که تباه شده بود و به روزها و ارزوهایزندگ
 ! ؟دادی می چروك ها را چه کسنیجواب ا.  دیدستش را به صورتش کش        
 . بودمساریت.  خورد در را باز کرد یی که به روشويبا تقه ا        
 .خداحافظ.  برم دی اومده دنبالم بایکی:  ارام گفت مساری امد و ترونیب        
 . شد و در رابستییوارد روشو        
 .من اماده ام:  اش را مرتب کرد و گفتيروسر.  امد نیی و از پله ها پادی کشیرها پوف        
 .کردی خانم با لبخند نگاهش مهیفوز        
 ! حواست بهش باشه.  در هم بسته ییبابا رفته روشو: رها باهشدار گفت        
 اگر اقا یراست:  کرد گفتی را چک مفشی کاتی که محتوینی گفت و رها حی خانم چشمهیفوز        

 !  نگهش دار تا خودمو برسونمي جورهیرهام برگشت اول بهم زود خبر بده بعد هم حتما 
 !قا رهام؟ا:  دی را گرد کرد و با استفهام پرسشی خانم چشمهاهیفوز        
 ! بودنجای که امروز اییهمون اقا! برادرم : رها اخم کرد و گفت        
 یامی زنگ و پچیه.  تلفن همراهش را روشن کرد شگری گفت و رها با استرس نمای خانم هانهیفوز        

 ! نبود
 . داده بودهی تکلشیمسعود به در اتومب.  از خانه خارج شد ی و با خداحافظ کوتاهدی کشیپوف        
 باز کرد ، رها جلو نشست و مسعود پشت فرمان قرار شی زد و درب را براي رها لبخنددنیبا د        
 .  رد وبدل نشدانشانی می حرفی اصلدانی به مدنیتا رس. گرفت 
 .  شکستی را منشانی سکوت بوی راديصدا        
 !  با بابا حرف زدمروزید:  و گفتدی کشیقیمسعود نفس عم        
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 ! ؟یراجع به چ: دی مکث پرسیرها ب        
 !  مسائل مردونهي سرهیراجع به -        
 !مثال ؟:  زد وگفتيرها لبخند        
 !  نهای خودم داشته باشم اری از واحد هاشو در اختیکی تونمی من منکهیمثال ا-        
 ! ؟می تر کنکی جشن به خودمون نزدهی رهام رو با هینظرت چ:  و مسعود گفتدی کشیرها هوم        
 ! ؟یجشن چ! جشن ؟: رها با تعجب گفت        
 ! ی حتیعروس! عقد ... يمثال جشن نامزد:  گفتی کجشخندیمسعود با ن        
 . صورت مسعود برداشتيرها نگاهش را از رو        
 ! رها ؟ومدی از فکرم خوشت نهیچ-        
 . نگفتيزیرها چ        
 ! شهیبا همه هم اشنا م!  ادیحتما هم م.  می دعوتش کنمیتونیم-        
 .رها ساکت بود        
 ! ؟ی بگيزی چيخواینم: مسعود کالفه از سکوت رها گفت        
 !راجع به رهام ؟-        
 .نه راجع به خودمون-        
 !  ندارم بگم مسعوديزیچ-        
 !می بهم بدی قولهی امشب ایپس ب:  و گفتدی کشیمسعود هوم        
 ! ؟یچ-        
 ! می خودمون حرف بزني ندهیفقط راجع به ا-        
 کردن رهام بود دایبهانه ات پ!  رها ي بهانه ندارگهید:  بزند که مسعود تند گفت یرها خواست حرف        

 ! ي کردداشیحاال هم پ! 
 ! مسعود ؟یدرم چما-        
 !  بمونهبی کشور غرهی نداره تنها تو لیدل!  رانی اگردهیخب زن عمو هم برم-        
 يزی چنی ازش چنتونمینم. عادت کرده !  کرده ی سال اونجا زندگستیب:  و گفتدی کشیرها پوف        
 . بخوام

 ! ؟امی که من بنهیمنظورت ا:  گفتدیچی پیمسعود همانطور که م        
 ! نه: رها رك گفت        
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 . مسعود سرعتش کم شد        
 . به رها نگاه کرددیپر ترد        
 . ردی بگدهی ناددادی محیاما ترج!  کردی نگاه مسعود را حس مینیسنگ.  بود رهیرها به رو به رو خ        
 !؟یکنیرها با من ازدواج م:  دی پرسيمسعود جد        
 . نزدیرها حرف        
 !  برگردمادهی پتونمی ممی از خونه دور نشدیلیخ. يبهتره نگه دار: خواست باز بپرسد که رها گفت        
 .مسعود دوباره سرعت گرفت        
 مشترك ی با هم زندگمیتونیمن وتو نم.  یکنیمسعود چرا مثل بچه ها رفتار م: رها کالفه گفت        

 ! میداشته باش
 .وابش را ندادمسعود ج        
تو همون ... من همون دختر نوزده سالم ...  مهی مثل قدزی همه چیکنیتو چرا فکر م: رها ادامه داد         

من و تو !  میما حرفهامونو زد.  عوض شده زیمسعود همه چ!  ساله ي و خرده استی بيجوونک سر زنده 
 می سال کنار هم باشستیب تینها!  می رو باهم ادامه بدی زندگهی میتونی ميراهمون جداست اصال چطور

  سال گذشتهستی بيمثل همه !  کنم ی تنها زندگدمی محی سال هم من ترجستی بنیا! و بعدش تمومه 
! 

 نیهم!  ؟يزدی حرفها رو منی همکردی باهات رفتار نمبهیاگر رهام غر:  زد و گفتيمسعود پوزخند        
!  هی من کافي روز هم باشه براکیرها اگر !  قدر خسته و پوچ ؟نیهم! ؟يکردیگاه م نندهی به ادیقدر نا ام

 !  من بسهي مشترك با تو برای زندگي روز تجربه کی
 چیه!  رابطه نداشتم ؟ی ادمچی من تو لندن با هي کردالیتو خ: رها کالفه از اصرار مسعود گفت        

 ! نبوده ؟ي مردچیه!  من نبوده ؟یکس تو زندگ
 . شدرهی متزلزل رها خمرخی برداشت و به نابانیمسعود چشم از خ        
 !  ندارمیی اباچیاز گفتنش ه! من همخونه داشتم مسعود : رها با حرص گفت        
 . دییسای هم مي را روشیمسعود دندانها        
 . شده بودادیسرعتشان ز        
 !  مسعودی تازه رو شروع کني رابطه هی دی ادم جدهی با یتونیتو م : را زد وگفترخالصیرها ت        
 که دارهی هوا برم مينطوریا!  من ناخنک نزن یتو رو خدا انقدر به زندگ:  اضافه کردیبا درنگ        

 .نه چهل سال!  سالمه ستیب
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 .  نگه داشتیمسعود مقابل رستوران        
 را نی منتظر ماند تا ماشي شد ، کنارادهی باز کند پشی مسعود در را برا منتظر باشدنکهیرها بدون ا        

 . دربان رستوران پارك کندي هاییبا راهنما
 .جلو جلو رفت ،مسعود خودش را رساند و دستش را گرفت        
 گرم مسعود هم ي را از دستهاشی پنجه هانکهی ايحوصله .  کلنجار رفتن را نداشت يحوصله         

 !  بکشد نداشترونیب
 .  دوم رستوران نشستندي طبقه ي کنار پنجره يزیپشت م        
 دو منو مقابلشان یپسر جوان.  هم قالب کرد ي قرمز توی مخمليزی رو مي را روشیرها دستها        

 .گذاشت و رفت
 . کردی شهر نگاه مي هایرها به چراغان        
 ! ستیبرام مهم ن: مسعود ارام گفت        
 !؟یچ: دی بردارد پرسکی تاري هاابانی خي چشم از منظره نکهیرها بدون ا        
 ! نهای ی رابطه داشتیکه تو لندن با کس-        
 با خوادیمن واقعا دلم م:  رها گذاشت و گفتي پنجه هاي زد و مسعود دستش را رويرها پوزخند        
 !  بچههیبا . می ساله داشته باشستی بی زندگهی میتونیم. ستی نریهنوزم د!  شروع کنم رها مویتو زندگ
 تو مادر خوادیواقعا دلم م:  و مسعود گفتدی دست مسعود ارام ارام کنار کشری را از زشیرها دستها        

 ! واسم شده حسرتگهید!  رها ی من باشيبچه 
 !  خودمم حسرتهيواسه : رها لب زد        
 !؟یچ: گفت و دیمسعود نشن        
!  کردم جسمم رو جوون نگه دارم ی سعیلیخ:  شد وگفترهی مسعود خي در چشمهامیرها مستق        

 هام ی بچگيبه اندازه !  ی اجازه بدم تو به ارزوت نرستونمی بچه دار بشم نه متونمیمن نه م. نشد مسعود 
 !  نکناصرار گهید... ه کشش ندگهید!  تمومش کن گهی خدا ديمحض رضا!  مسعود ستمیخودخواه ن

 ... دیمسعود نفهم        
 !  رهایگی می چفهممیمن نم: دیگنگ پرس        
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من :  شد و گفترهی را پر کرده بود در صورت مسعود خشی که چشمهای اشکياز پشت هاله         
 يزی چنهیری شاهاتی چقدر رونکهی درمورد اخوامیاز حاال به بعد هم نم!  بارور شدن ندارم مسعود ییتوانا

 ! بشنوم
 .  بچکدنیی پاشی قطره اشک از چشمهاکیاجازه داد         
 .مسعود ماتش برده بود        
 !؟... سوپ !  ؟می بخوردی بایچ:  گفتي خش داريرها منو را باز کرد و با صدا        
 . کردی به صورت مسعود انداخت که هنوز نگاهش مینگاه        
 ... !  توي قهی با سلیهمه چ!  شام اخر و تو سفارش بده نیا: منو را بست و گفت        
 ... !  شهري هایی ها وروشنایاهی و سی رفت به شلوغشیو دوباره چشمها        
.  دی هاش را هم دقهی سمت شقدی سفيتارها...  دی مسعود را دي برق اشک چشمهاشهی شياز تو        

 ... درست مثل خودش!  شده بود قی عمشی ابروهاانیخط اخم م
 !  شده بودقیخط لبخند دو طرف صورتش هم عم        
اگر انقدر ...  ي موندی مرانیاگر ا...  ي دادیاگر لفتش نم: اب دهانش را قورت داد و مسعود گفت        

 ... يدکری خودت فکر مای من ی به زندگکمیاگر فقط ....  و پوچچی سراغِ هیرفتینم
 !  مسعوديای با من بیتونخواست-        
 !  رهای بمونیتو هم نخواست-        
!  سال مسعود ؟ستی بعد بمیزنی رو می چي چونه میدار:  گفتي و با لحن ارام تردی کشیرها اه        

 !  نشدهیچی همی کنالیخ... میخوشحال باش! می از امشب لذت ببرمی کنی سعایب. ولش کن 
 ! رها ؟ی چامیباهات ب:  هوا گفتیمسعود ب        
 ! یتونینم...  هیبیغر... مسعود غربته !  ؟يایکجا ب-        
 ! امتحانش که ضرر نداره-        
 ! سوختی دلم نمی امتحانش کنيکردی می سعشیچهار سال پ:  و گفتدیرها خودش را جلو کش        
 ... ! یبه فرزند خوندگ! میکنیبچه قبول م هی:  و گفتدی کشیمسعود اه        
 ها تو بهی کنه مثل غرداشی پی سال دنبالش بگرده و اخرش وقتستیکه خواهرش مثل من ب-        

 ...  حرفهانی امیماقرار بود شام بخور!  هینشدن.  شهینم. نه مسعود !!! شما : روش بگه 
 !؟یبازم قراره چونه بزن.  امیباهات م. بدون بچه :  حرفش گفتانیمسعود م        
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 شدم مونی پشکنمی سال تحملت مکیتهش .  هیچ:  نگاهش کرد و مسعود گفتمیرها مستق        
 ! مهیاول چلچل.  ستی نریواسه من که د!  رانی اگردمیطالق و برم

 . رها ماتش برده بود        
 ! يخوری میبعدم بگو چ. ن  دستت کنویا:  کتش کرد و گفتبی جيمسعود کالفه دست تو        
 ! گفتم ؟ی من چيدیاصال شن:  انداخت و لب زدي کوچک مخمل سورمه اي به جعبه یرها نگاه        
 ! ؟يدیشن!  ؟یتو چ-        
 ... ! نه:  باز کند به سمت مسعود هل داد و گفتنکهیرها جعبه را بدون ا        
 ! نه؟یچ-        
 ! هیمن منفجواب . نه مسعود-        
 .کردیمسعود ساکت نگاهش م        
 از حد شیاصرار و پرسش ب.  یجوابتو گرفت.  چوقتیه.  بشنوم مسعودیچی هخوامی نمگهید-        

 !بدون عذاب وجدان...  دغدغه شام بخورم ی شبم که شده بهی يبذار برا!  جاستیب
 که یدنی من سوپ و ساالد سفارش بده با هر نوشيبرا: سرش مرتب کرد و گفت يو شالش را رو        
 !  دستهامو بشورمرمیم!  خودته لیباب م

 .  و مات تنها گذاشتجیو مسعود را گ        
 
 

مسعود با تلفن همراهش صحبت .  امد رونی بسیبا دستمال صورتش را خشک کرد و از سرو        
 . را باال دادشی شده بود ابروهاختهی اش اوی که از گوشی تاسزی اودنیجلوتر که رفت با د. کردیم

 ، مسعود با چند باشه و بله تماس را دی کشی از جعبه نبود ، نفس راحتي را نگاه کرد خبرزی ميرو        
 . را به سمت رها گرفتیقطع کرد و گوش

 ! بود ؟یک: دی به صورت مسعود انداخت و پرسیرها نگاه        
 ! هم سفارش دادمگویبرات م. ارنیو االن مسفارش دادم غذا ر-        
 . بودی کینگفت: دیرها اما مصر پرس        
 . و جواب نداددی کشیقیمسعود نفس عم        
 یرعلیام:  و گفتدی لبش را گزیرعلی امي شماره دنیبا د.  شد نی مخاطبستیرها خودش وارد ل        

 ! گفت؟يزیاز رهام چ. زنگ زده بود
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مگه قرار نبود فقط از خودمون حرف !  نه ای می شاممونو بخوريذاریرها م: مسعود اهسته گفت        
 !میبزن

 ! گفتی می چیرعلیام...جواب منو بده !  مسعود می حرف زدی کافيبه اندازه -        
 !  باشهومدهی تو نشی بدونه که پخواستیم!  گرفتیسراغ رهام رو م-        
 ...  شب گذشته بودمیاز نه و ن.  اش انداخت ی به ساعت مچی نگاهرها        
 ! ازش نداره ؟ي خبرچی هچکسی از ظهر تا به حال هیعنی: دینفسش را حبس کرد و با واهمه پرس        
 ....میپاشو بر:  را برداشت و گفتفشیمسعود سکوت کرد ، رها ک        
 !کجا ؟:  را گرد کرد و گفتشیمسعود چشمها        
 یاگر رهام اتفاق!  بخورم گوی و منمی اروم بشنجای اتونمیمن نم... می پاشو بردونمینم... خونه اش-        

 ...رمیمن با اژانس م... نیاصال تو بش!  ؟یبراش افتاده باشه چ
 ... دیدنبالش دو بلند شد و به سمت پله ها پا تند کرد ، مسعود ناچارا زیو از پشت م        
 . زمان بردقهی کمتر از پنج دقسی سرویکنسل        
برو :  شاگرد پرت کرد و گفتی صندليمسعود پشت فرمان نشست و رها با هول خودش را رو        

 ! ي رسوندشبی که منو ديسمت همون خونه ا
 . با اخم استارت زد و راه افتاد        
 . کت بودند جفتشان ساریدر تمام مس        
 کرد که مبادا هی را توجهی ، در تماسش به خانه ، فوزکردی اتش جلز و ولز ميرها مثل اسپند رو        

 در ی و کساوردی بشی پدري اش را به خانه ییمبادا رهام تنها... مبادا رهام پشت در بماند ... خوابش ببرد 
 !  باز نکندشیرا به رو
 !  تند تر بروکمیمسعود : نفسش را فوت کرد و گفت        
 تیتو جشن عروس:  پدال فشار داد و رها گفتي را روشی حال پانی داشت با ایمسعود اخم تلخ        

 ! کنمیجبران م
 که خواهش شیمثل چند سال پ... ری نگمیعجوالنه تصم:  گرفت و رها لب زدلی تحويپوزخند        

 ... !ری نگمیحاال هم تو عجوالنه تصم!  يومدی و نيایکردم ازت باهام ب
 ! رها ؟رمیگی ممیمن دارم عجوالنه تصم-        
 . رها جوابش را نداد        
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باز همون ...  باز از دستت بدم باز نداشته باشمت خوامیرها نم:  کرد و گفتشتریمسعود سرعتش را ب        
 ! یشگی هميتنها

 ...  نزدیحرف        
فقط جواب !  یکنی فکر هم نمیحت!  با من یکنی بد تا ميرها دار:  و گفتدی کشیمسعود پوف        

  !"نه"يدیم
با ...  ي رها رازپرسمی بار اخر ازت ميبرا:  و مسعود سر کوچه پارك کرد و گفت دی کشیرها اه        

 ! ؟یکنیمن ازدواج م
 !  و ارامش بخشي قهوه ايچشمها...  ملتهب مسعود انداختي به چشمهایرها نگاه        
اب از سر من !  شده ری هرچقدر که الزم بود دگهید:  فرستاد و گفترونی بنینفسش را سنگ        

 ری نگتی شروع و از خودت و زندگنیا!  ی شروع کنگهی ادم دهی با یتونیتو م! اما تو نه ... گذشته مسعود 
 ! مسعود
 ! فقط جواب خودت! حرف نزن ...  ری نگمیرها از جانب من تصم: ود کالفه گفتمسع        
 خوادی که چقدر دلم میدونیخودتم م! کنم ي تو بازی بازندگخوامیمسعود من نم:  کرد و گفتیمکث        

 ...یارامش داشته باش!  یخوشبخت باش... یخوشحال باش
 ! ب منو بدهرها جوا:  کالمش گفتانیمسعود اشفته م        
 .  را بست و باز کردشیرها چشمها        
 طیشرا...  ياگر هنوز سر حرفت بود! به من فرصت بده ...  سال به خودت کی:  گفتیبا لحن ارام        

 ،يری سخت بگمی تصمدی که باییمسعود تو! نه االن !  گهی سال دکیاما ... باشه !  یرفتیمن نازا رو پذ
تو !  خودمو زدم دیمن ق!  نه من ی با ارزش و بزنزی چهی دی قدی که باییتو... ی با خودت سنگاتو وا بکندیبا
 !؟ی خودتو بزندی قیتونیم

 !  باشه رهای راهدیشا: مسعود ارام لب زد        
 !  دستم بود مسعودياگر بود االن اون انگشتر تو-        
 ی فکر کندی خودت باگهید.  رو زدم مسعودي بشنوی داشتازی که نییمن حرفها:  زد و گفتيلبخند        

 ! يری بگمیتصم... 
راجع به :  و گفتدیاما منصرف شد و به سمتش چرخ... خداحافظ:اب دهانش را فرو داد و گفت         

 ! باور نکن!  نبود حرفم یواقع... رابطه ام 
 .خداحافظ: مسعود لبخند زد و رها باز گفت        
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 ری کرد ، ناگزشی که مسعود صدارفتی خان راه می مصطفي را بست و به سمت خانه نیدرب ماش        
 ... ای می سال قراره بازم بدون ارتباط باشکی نیتو ا:  ، مسعود خودش را رساند و گفتستادیا

 ... ! شهیمثل هم!  می داشتشهی که همیهمون ارتباط: رها با ارامش گفت        
 !ام؟ی باهات بيخوایم: مسعود دستش را گرفت و گفت        
 ...  نگرانمیول! فکر کنم خودمم اضافه ام... نه -        
 !خب؟.هر ساعت از شب که بود . پس باهام در تماس باش-        
 ! سال بعد دستت کن:  انداخت و گفتفشی کي تکان داد و مسعود جعبه را تويرها سر        
 .  برگشت و سوار شدلشی نزد و مسعود به سمت اتومبیحرف        

 نه دی ترسینه م!  زنگ فشار بدهد ي که دستش را رودی ترسی بار نمنیا.  ستادی در ايرها جلو        
 ! نگران بود

    
 !  ساعتي عقربه هايچشمش رفت رو        
 ...  صبح گذشته بودکیاز         
 ی هزارمهره گلحی صبح بود و خاتون تسبکی...  خاموش بود نیامی بن صبح بود و تلفنکی        
 ! شدی بار دوم تمام مي براشیکربال

 ... ارام و قرار نداشتاطی خان در حی صبح بود و مصطفکی        
 ی مبل پرت کرده بود و بي کوسن هاي همراهش را توی گوشی چند ساعتای صبح بود و بردکی        

 ! کردی نگاه مزی مي هاهی به پاشیتوجه به سوت سوتکها
 خوابش ی بدون بالش و رو انداز و کوشنی زمي روگری صبح بود و رهام اواره تر از هر وقت دکی        

 ! برده بود
 ... !  بودتای و پشت خط بدی پری زنگ مي صبح بود و با هر بار صداکی        
زن آبستنش را تنها گذاشته بود و با ... قصد نداشت به خانه برگردد  یرعلی صبح بود و امکی        

 !  را درست کندشی هاي امده بود تا به قول خودش گندکارسی خمهیصورت ن
 قلپ مزه مزه کی قلپ کی اورد و ی مرونی بفشی اش را از کیدنی نوشی صبح بود و رها قوطکی        
 !  انداختی مفشی و دوباره به ککردیاش م

 !  صبح بود و خانه ساکت و روشن بودکی        
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 همه صلوات نیا...  شدی دلش قرص مدیشنی خاتون را که مي کردنهانی سنی صبح بود و سکی        
 !  امدی صلوات ها به کار منی از ایکیحداقل !  کردند ی مراقبت منیامیحتما ازبن
 ! دیای صبح نکی عادت نداشت تا نیامیبن        

 !  وقت بخورد و صبح تا لنگ ظهر بخوابدیعادت نداشت شام ب        
 داریپنج صبح ب... دو بعد از ظهر نهار ...  خوردیهشت شب شام م...  شب خواب بود ازدهی نیامیبن        

 ! کردی دم مي و چاگرفتینان تازه م...  دی دوی خانه مکیتا شش صبح در پارك نزد...  شدیم
 !  دادی متی اش اهمیبه سالمت... دی رسیبه خودش م...  بود ی تا سال گذشته مقرراتنیامیبن        
 !  خوب بودزیتا سال گذشته همه چ        
 سبز رنگش منزجر ي از چشمهاخواستیم...  از او متنفر باشد خواستیم!  شد رهی رها خيبه چهره         
 ! اما نبود... د  باشزاری از فرم لب و چانه اش بخواستیم... باشد 

 !  را گرفتنیامی بنيتلفن همراهش را برداشت و شماره         
 ...خاموش بود        
 را بشنود ی کسي صداخواهدینم...  حرف بزند ی با کسخواهدی مشترك مورد نظرش نمنکهی اياوا        

 ! درد اور بود
مثل ...  باشد ختهی شهر درندشت سقوط کرده باشد ، فرو رنی از اییاگر مشترك مورد نظرش جا        

 !  کردزشی تمام خانواده ريان شب که جلو
 . پر بغض بودشیگلو        
 ! کردی نمي کارچی هچکسیچرا ه        
 بلند نی زمي از روی کرد ، رهام را به ارامبشیبا نگاهش تعق.  بلند شد شی خورد ، از جای تکانایبرد        

 ! نفسش را فوت کرد.  و از پله ها باال رفتکرد
 ! نداره که رفته باشه اونجا ؟ی دوستچیه: رها لب زد         
 !  سر او بودریهرچه بود ز. آنا جوابش را نداد        
 . نه مادر: خاتون گفت        
 !؟ی خودش چيخونه : دی پرسیرعلیام        
 ! داریآنا زنگ زد به سرا! اونجا هم نرفته : ك کرد وگفت چشمش را پايخاتون اشک کناره         
 شد و خاتون صلواتش را از زی خمی امد ، رها ننیی بدو پله ها را پاای زنگ تلفن آنا ، برديبا صدا        

 !  نفرستادانهیم
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 . را برداشت ؛ البرز بودیرها با هول گوش        
 !د؟ی نکرديشما کار!  نشده ينه خبر... الو بابا :  و با حرص گفتدی کشیپوف        
 بابا خوردنی مي همه دوست و اشنا پس به چه دردنیا:  بلند شد و با سرزنش گفتشی از جايکفر        

 !؟
 .  خان وارد خانه شدیمصطف        
 کیاالن ساعت !  نگران نباش کنمی مداشی پیگفت...  به شما بود دمیمن تمام ام: آنا با بغض گفت        
 ! صبحه
 .ریشب بخ!  دیبهم خبر بد... باشه :  و گفتدیدستش رابه صورتش کش        
 .  کانتر پرت کردي را رویگوش        
 ! شد بابا ؟یچ: دی خان با ارامش پرسیمصطف        
 !  کنهداشیپدرم هم نتونسته پ.  یچیه-        
 .  پله ها نشستي لبه ای فرستاد ، بردشی موهاي دستش را الیرعلیام        
 ! دی اش نوشي از بطرگری قلپ دکیرها کالفه         
 ... حیخاتون شماره اش را گم کرده بود ، امد اول تسب        
 !د؟یبچه خواب:  دی رهام پرسدنی خان با ندیمصطف        
 ! بردم تو اتاق خودم خوابوندمش:  ارام گفتایبرد        
 .  بابا جونيخوب کرد-        
 مینر: دی رفت ، انا پشت سرش وارد اشپزخانه شد و اهسته پرسیی ظرفشونکیبه سمت س        

 ! اقاجون؟می ها رو بگردمارستانیب
 .  نداشتستادنی خان طاقت ایمصطف        
 ! دونمینم:  نشست و گفتی صندليصرف شد و رو اب منوانی لکی دنیاز نوش        
 .  وارد اشپزخانه شدندای و بردیرعلیام        
 !  کجا رو دنبالش باشمدونمینم:  و گفتدی اش کشیشانی به پی دسترمردیپ        
 ! شناسمی حال و خوب منیا:  سالن گفتيرها از تو        
 .خاتون سرش را بلند کرد و نگاهش کرد        
 ! دی خبریشما چند ساعته ازش ب-        
 !  همه سالنیمن ا:  زد و گفتيپوزخند        
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 . نگران نباش... !  دخترم شهی مدایپ:  امد و گفت رونی خان از اشپزخانه بیمصطف        
 !  شدهنی باهام عجگهید!  حاج اقا ی نگراننیعادت دارم به ا-        
 . خاتون بغضش را خورد و صلواتش را فرستاد        
 پشت سر یرعلیام.  شد اطی فرو کرد و کالفه وارد حبشی جي را توشی خان دستهایمصطف        
 مارستانی چند تا بمیبر! م؟ی خبر بدي به کالنترنیخوایم:  و گفتستادی اوانی اي خان رفت و رویمصطف

 ... ای
  باز شدیکی رفت ، در با تنیی را تند پاوانی اي پله هایرعلی قفل در ، اميتو دی چرخش کليباصدا        

. 
 .  شداطی و لک لک کنان وارد حدیچی را دور مچ دستش پحشیخاتون تسب        
 در گذاشت ي ها همان جلوسهیک!  ی رنگلی پر بود از وساشیدستها.  در را ارام با پا بست نیامیبن        
 ! جمعتون جمعه!چه خبره ؟: و گفت
 !؟یی معلومه تا االن کجاچیه:  و گفتدیانا جلو دو        
دخترم شما از وقت :  زد و گفتي لبخندکردی جواب به خاتون که نگران نگاهش مي به جانیامیبن        

 ! خوابت گذشته ها
 . دلم هزار راه رفتيمادر کجا بود:  و گفتدیخاتون خند        
 !  نبودمي دوريجا:  گفت ی را بلند کردو با لحن مهربانلی بزرگ وساي هاسهی کنیامیبن        
 .  سالمش دادیرعلیام        
:  گذاشت و با طعنه گفتوانی اي ها را لبه سهی حرکت ککی به صورتش انداخت و با ینگاه        

 ... !  ورانیاز ا!  سالمکیعل
 . انداختنیی شرمنده سرش را پایرعلیام        

  ؟يدادی خبر مهی دی ؟ نه بايزدی زنگ مهی دینبا: دی پرسمتی خان با مالیمصطف        
 ... دیشرمنده که نگران شد:  خونسرد گفتنیامیبن        
  ؟يدادی جواب نمتوی همه وقت ؟ چرا گوشنی ايحاال کجا بود:  با غرغر گفتایبرد        
 ! مال خودم باشم ؟ًتونمی روز نمهی یعنی:  به صورت نگران تک تکشان نگاه کرد و گفتنیامیبن        
 .فرستادیخاتون صلوات م        
 ادمو ي کارا نبودنیتو اهل ا.  نیامی بنمی کردالیهزار جور فکر و خ:  و گفتدی را برچشیانا لبها        

 ! ي خبر بذاری همه وقت بنیا
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 .شهیتکرار نم!  دیببخش:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 ...! حاال شد:  تکان داد وگفتي خان سریمصطف        
 ؟! بابا جون نی چنایا: دی پرسی ها انداخت و با مهربانسهی به کینگاه        
 ! تولده ؟لیوسا:  ها را باز کرد و گفتسهی از کیکیانا کنجکاو         
 ! ؟يدی تم تولد خری و تو رفتمی ما نگرانت بودنیامیبن:  کرد وگفتیاخم        
 . ندادی جوابنیامیبن        
 .  باز شدشیآنا اخم ها        
 !  چقدر قشنگنیول:  و رو کرد و گفتری و کاله ها را با لذت زی رنگينوار ها و کاغذ ها        
 ! تولد رهامه ؟ي برانایا...  نیامیبن:  بادکنک ها و فشفشه و شمع شش گفت دنیبا د        
 ! ادیچه بهت م:  سر آنا گذاشت و گفتي دار را رولی اکلی بوقي از کاله هایکی نیامیبن        
 رهام يوا!  نیامی دارن بنیهمشون طرح باب اسفنج!  نای خوبن ایلیخ...  يوا: آنا با ذوق گفت         
 ! ي کردي عجب فکرنیامی بنيوا! نی شمع ها هم باب اسفنجیحت!  شهی منایعاشق ا
 ! ؟گهی دهی چنیا:  و دماغ را برداشت و گفت لیبی با سي دور گرداهی سنکیو ع        
 !چطور شدم ؟:  صورتش امتحان کرد و گفتيرو        
 ! دمی واسه تو نخرنویا:  و گفت دی خندنیامیبن        
 ! شهی مداری بچم االن بيوا: ا سوت زد و گفت با سوت سوتکش دو ت        
 . اوردیوگرنه دخل همشون رو م! خوبه خوابه :  و گفت دی خندایبرد        
 نمی اایب:  گرفت و گفتیرعلی عروسک کوچک دراورد و مقابل امکی ي اسهی کي از تونیامیبن        

 ! واسه دختر تو
 جا هی بسته رو یکی نیا:  رو به خاتون گفتدی با تاکنیامی عروسک دخترانه را گرفت و بنیرعلیام        

 .خوامی میی جايبرا!  نهیرهام نب!  خاتون یکنی ممشیقا
 !؟يدی رهام نخريمگه برا!  کجا بابا جون؟يبرا! ه؟یاسباب باز:  خان خم شد و گفتیمصطف        
 !  ببرم پرورشگاهخوامیم. نه -        
 ! رخواهانهیچه خ:  گفتي ابهی غريصدا        
 بود ستادهی اي اشهی همرنگ خودش که کنار درب شي ها بلند کرد و به چشمهاسهیسرش را از ک        
 ! دوخت
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 ! ی کنی شوخيبلد!  ي بخنديپس بلد: جلو امد و گفت        
 . پرت کردسهی کي را تونکیآنا کاله و ع        
 .  شده بودرهیبا حرص به رها خ        
 ! نه ؟گرانهی دي هات واسه یخوش:  گفتستادوی اوانی اي رونیامی بني جلونهیرها دست به س        
 دی خرشهی خوبه که خلوت کردن و با خودت کنار اومدنت میلیخ. خوبه:  امد و گفت نییاز پله ها پا        

 !  تولد پسرتي برایتم باب اسفنج
 . نگفتيزیچ        

 !درسته؟.  باشم تونی و خوشبختی مزاحم خوشدیپس نبا:  گفتشخندیرها با ن        
 .  شدرهی ساختمان خيوارهای را برگرداند و به دشی رونیامیبن        
 ! ي گرفتن تو خونته رهام رازدهیند:  زد و گفتيرها پوزخند        
 .کردی مشیبا حرص و اخم تماشا...  دیبه سمتش چرخ        
 دهیمنو ند. هوش وحواسش سر جا بود .  که حالش خوب بود مایقد...  اخالقت به پدر رفته نیا-        

بدتر ... ! اما نشد !  شهی وجدانش سبک مرهی بگدهی اگر منو ندکردی مالیچون خ!  چرا ؟یدونیم!  گرفتیم
!  ی رفتار کنبهی غرهیبا ادم مثل  يتو هم که خوب بلد!  روز افتاد نیاانقدر چشم انتظار تو موندتا به ! شد 

 ... خونتويبو!  حس کنم تونمیبوشو م! تو خونته 
 . جمع ساکت بود        
 !می نسبت حرف نزننیبهتره انقدر مطمئن ازا:  ارام گفتنیامیبن        
 ! نه ؟کنهی نمتیراض!  ؟ی باشيرهام راز!  ؟ی باشي رازيدوست ندار! چرا ؟-        
 وجدانت ی راحتي برایحت... ی هستی که پرورشگاهيریپذیم:  سکوت کرد و رها رك گفتنیامیبن        

 !چرا ؟!  ی هستي رازی قبول کنيخوایاما نم!  يخری وعروسک مي پنجاه تا اسباب بازيریم
 ! میکنیگفتم ما بعدا با هم صحبت م-        
 بهت ثابت يخوایم...  همه شاهد نی ايجلو...  حاال نیهم! بعدا چرا ؟: د و گفت زيرها پوزخند        
 ی و بیپدرمون ادم وحش... چون اسم خودت رهامه!  چرا اسم بچه ات رهامهیدونیم!  ؟ی هستيکنم راز

 بودن عرضه یاواکاون موقع س. که کارش بود شغلش بود.  بودانهی نبود، کارش فقط وحشیاصل و نسب
کتاب ...  خوندیپدر من شاهنامه م!  ؟کنهی کس و شکنجه نمچی کس هچی هنجای االن ایعنی!  خواستیم
تو ازتک ...  توخونه اش نداشت ی عکسچی کس هچی که هيتو دوره ا!  دکترا داشت يزمان پهلو! خوندیم

 ... راه رفتنت... ستادنتیا...  تولدت ي هاهیاز ثان!  ي عکس دارتی زندگيتک لحظه ها
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 ! تابش را نداشت بشنود. خاتون وارد خانه شد         
 ...  دست برد پشت کتف چپشنیامیبن        

 
 يچاره ا...  ی هستیول!  نه ؟ی باشي رهام رازادیبه مزاقت خوش نم:  و گفتستادی اشیرها جلو        

بعدم !  حوض هیتو .. ..من پرتت کردم تو اب !  ؟ي گم شدي چطوریدونیم!  ی قبول کنيمجبور.  يندار
پرورشگاه تو مشهد  اگر اون...  شدی نمیاگر پدرم سه روز بعد از گم شدن تو زندان!  می نکردداتیپ

تو ...  نشد یول!  میکردی مداتیحتما پ!  کشته شدن ي سوزشی اتي ده ها بچه توگفتنی و نمسوختینم
 تموم گهید!  نشد گهی سبزت شدن و دي چشماي فتهی خانواده هم زود شهی!  تهران يمنتقل شده بود

 ! مید مرگهید!  دی مادرم نخندگهید...  بابا از من عکس نگرفت گهید! شد 
 مطمئن یگی میبگی غرنیتو ع... اون وقت تو:  کرد و گفترونینفس تند و تلخش را از دهانش ب        

من هولت دادم ...  داره یشناس روانشهیر!  چرا مطمئن نباشم یترسی از اب مگهی زنت میوقت! حرف نزن 
اما االن ! داشتم   حتما عذاب وجدانيکردی مهربون تر باهام برخورد مکمیاگر امروز اولش ... تو اب
 !خوب کردم... ندارم

!  توب شی انداختی عروسکمو شکستيپا! حقت بود ... خوب کردم: بغضش شکست و گفت        
 ...هنوزم
 !  تو حوضکنمیهنوزم برگردم عقب پرتت م:  دارش گفتهی گري نفسهاانیم        
 ! کنمیاصال خفت م:  گفتی هفيبا صدا        
 همه سال نیبعد ا... که مثل امروز !  ي راحت بشه مردالمیتا خ:  دی اش نالدهی بغض ترکانیم        

 ! ؟یاصال چه حرف!  میزنی بعدا حرف مینگ ... "شما  " ی بهم نگیاوارگ
...  داشتمي عادی زندگهی مثل همه خواستیدلم م:  گفتی و با مکث کوتاهدیدماغش را باال کش        

اما !  لذت ببرم ی حوض پر از ماههی دنیاز د...  عروسک باشم ي فتهی دختر بچه ها شيمثل همه 
 نابود تی زندگادی نمنظر البته به! چون تو رو من گم کردم ... ! حقشو از خودم گرفتم !  تونمینم... !  شهینم

 شی شي بچه هیمن درونم ...  خراب شد میمن زندگ!  ي خوب داري خانواده هی... برعکس... شده باشه
 !  من چهل سالمهزننی صورتم همه داد ميچروك ها... ظاهرم...  رونیاما ب... ساله است 

 هیشب! شمات سبزه ؟ چرا چیدونیم:  شد و گفترهی خنیامی بنياشکش را پاك کرد و در چشمها        
پدر و ...  سابقيشورو!  بود هی روسنیجد ما از مهاجر!  ؟ستی نیچهره ات شرق... یستی نیرانی ايپسرا

و ... مادرمون... تو...  من...  ما سبزه يچشم هر چهار نفر خانواده ! مادرمون پسرعمو دختر عمو بودن 
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 خاطرخواه یلیحتما تو دانشگاه خ!  هی وحشوزپلنگی هی تو به قول بابا مثل يمنتها چشمها! پدرمون 
 ! نه ؟یداشت

 . دی اش کشنهی دستش را به سنیامیبن        
 ... زدی حرف بزنه حرف نمخواستینم....  باباست هیسکوتت هم شب: رها کالفه گفت         
 !؟ی خوبنیامیبن: انا ارام گفت         
 ... نیامینه بن! اسمش رهامه :  را بلند کرد و گفتشیرها صدا        
 .دی چرخنیامی به سمت بنیبا نگران        
 .کردی اش چنگ زده بود و به رها نگاه منهی سيدستش را رو        
 نیامیتو بن! متولد نشده ...  وجود ندارهنیامیاصال بن!  ادی بهت نمنیامیاصال بن: رها اشفته گفت         

 ! يرهام راز.. ی هستيتو راز... !  یستی نعیبد
 ... اسم خطاب شدهنی وسه سال با ای سنیامیبن. رهام اسم پسر ماست : آنا دخالت کرد و گفت        
 !  ادم اسمش رهامهنیا!  دی همتون بفهمنویبهتره ا!  وجود نداره عی بدنیامیبن-        
 ! ؟ستی حالش خوب نینیبینم. بس کن : انا با حرص گفت         
 ...  دوال شدی با آهنیامیبن        
 .  و رها خفه شددی کشینیانا ه        
 ! بابا ؟ي شدیچ:  کرد با ارامش بپرسد ی خان سعیمصطف        
 ... ستی نمیزیخوبم چ:  به زور گفت نیامیبن        
 . کرده بودریانگار نفسش گ        
 ... نیامینب: انا با بغض گفت         
 ! نترس... خوبم: ....  گفتدهی بردهی دست انا را گرفت و برنیامیبن        
 ! اری اب بوانی لهی برو ایبرد...  نی بشنجای اایب...  یستیخوب ن:  دی ارنجش را گرفت و نالیرعلیام        
 . مارستانی بمی بردیبا:  گفتی خان عصبیمصطف        
 .... خوادینم: ....  پله مچاله شده بود گفتي همانطور که لبه نیامیبن        
 دمش بازدم ی ولکردی دهانش و دهانش را خشک مي تورفتی ميباد... ی اما خالدیکشینفس م        

 !  شدیاما دم نم...  اش نهی سي تورفتیهوا م...  شدینم
 نتوی پسرم برو ماشیرعلیام! ر ؟ پسیکنی لج میبا ک:  اش گفتي از لجبازی خان حرصیمصطف        

 ! مارستانی بمشیروشن کن ببر
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 .  را به سمت انا گرفتی ابوانی لایبرد        
 ! خوبم:  باز گفت نیامیبن        
 ! یستیاصال خوب ن...  یستیخوب ن:  گفت هی نگه داشت و با گرنیامی بني لبهاي را جلووانیانا ل        
  ارام گرفتهی قلبش چند ثاني چهیدرد ماه...  کرد دای نجات پیاز خفگ...  نفسش قسر در رفت کی        

. 
بخدا خوبم :  شده گفت لی متمانی رو به زمي کمرش را صاف کند با همان شانه هاتوانستیاما نم        

 ... ! دینگران نباش.
 .  امدرونیبخاتون با هول درب خانه را باز کرد و با چادر نماز         
 ! شده ؟يطور-        
 . گذاشت ، دست چپش انگار فلج شده بودي اب را کناروانی لنیامیبن        
 ! میزنی حرف ممی دارمیخوب. نه خاتون: گفت یبه ارام        
 . اره جون خودت:  لب گفتری زایبرد        
نماز :  و گفت دی بوسی چادرش را گرفت و به اراميلبه .  به چادر خاتون انداختی نگاهنیامیبن        
 ! التماس دعا!  ؟یخونیشب م
 .میمحتاج:  زد وگفتيخاتون لبخند        
 . برو تو. هوا سرده . نگران نباش:  و گفتدی به چشمش کشی دستنیامیبن        
پر از ! دلش خوش شد  تذکر نیبا هم...  هوا بود ی دلش قند اب شد ، حواسش به خنکيخاتون تو        

 . ذوق شد
 . وارد خانه شد        
 .  بودستادهیرها مثل مجسمه ا        
 ...خب:  و گفتدی کشگری دقی نفس عمکی نیامیبن        
 ...شب خوش:  انداخت و گفتفشی کي دستش را توي تويرها بطر        

 
 ي توجه به دردی بلند شد و بشید و از جا خودش را جمع و جور کرنیامی که بنرفتیبه سمت در م        

 ! ؟نیهم:  مانعش شد و گفتي بلندي با قدم هاشدیکه کم کم داشت محو م
 ! ومدمی مدیاز اولم نبا.  برمدیبا:رها اشکش را پاك کرد و گفت         
 ! بازم هست ؟ای!  بود ؟نی حرفها هميهمه :  زد و گفتهی خسته به در تکنیامیبن        
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 و به نفع زی شبه همه چهی خواستمی مدینبا... زدمی حرف مدینبا... ومدمی مدینبا: رها با تته پته گفت        
 چوقتیه!  خراب کنم توی زندگخوامینم!  نیهم...  امشب راحت باشمخواستمیفقط م! خودم برگردونم 

 ! نخواستم
 .دیکش رونی اش را بی را باز کرد و قوطفشی کپیو با هول ز        
 ! ؟گهی دهی چنیا:  گفتنیامیدربش را باز کرد وبن        
!  خراب کنم خواستمینم... دبرمیبا!  یچیه:  گفتسی خي را نگاه کرد و با چشمهایرها قوط        

تو دو ...  دو تا ادمنی شباهت بهی!  همش توهم باشه دیاصال شا!  نی خانواده داشتم باشم همخواستمیم
 ينطوریا... می بدشیازما دیبا!  یکنی نگام مبهی که انقدر غریستی واقعا رهام من ندیشا... ! زمان مختلف 

 ! يریگی حق و ازم مای يدی بهم حق مایتو هم !  شمیراحت م
 !  فردانیهم.  کنمی رو به بعد موکول نمیکی نیا. حتما :  تکان داد و قاطع گفت ي سرنیامیبن        
 ...  خوبهیلیخ... خوبه : رها زمزمه کرد         
 ! برم ؟شهیم:  شد و عاجزانه گفترهی خنیامی بنيو در چشمها        
 .کردی نگاهش ممیمستق. جوابش را نداد.  در بودي جلونیامیبن        
 در توانستی چشمش را مي حدقه ي کرده بود که تمام رگ هاهیانقدر گر.  زدی دو دو مشیچشمها        

 . ندی بباطینور کمرنگ ح
 تا جواب کنمیصبر م... کنمی خراب نمتوی زندگگهید!  گردمی برنمگهیبرم د: رها باز ملتمسانه گفت        

 ! شیازما
! ساعت از دو گذشته !  وقت شب ؟نیا:  قدم جلو امد و گفتکی نیامیبا توجه به حال و روزش بن        

 ! ؟ي دارلهیوس
 ... دیرها خند        
 چون دوم شخص خطابش کرده دی اش خندهی گرانی را باال داد و رها مشی ابروي تاکی نیامیبن        

 ! بود
 ! زدم؟يحرف خنده دار:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 ! رمیبا اژانس م-        
 . اخم کردنیامیبن        
 !  پدرش بودهیرها نگاهش کرد واخمش هم شب        
 !  رو بده منی قوطنیفعال ا: کف دستش را جلو اورد و گفتنیامیبن        
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 .کردیمات و مبهوت نگاهش م        
 ! ادیرد کن ب. زود باش: تکان داد و گفت "ایب" را به حالت شی انگشتهانیامیبن        
 . خوبه:  در قرارش داد و گفتيلو خم شد و جنیامی گذاشت و بننیامی را کف دست بنی قوطعیمط        
 . به رها کرديو اشاره ا....  که شهیم:  خان انداخت و گفتی مصطفي به چهره ینگاه        
 . کرددیی زد و تاي خان لبخندیمصطف        
 ! شهی جرم محسوب مدنی نوشنجایا!  یبهتره امشب بمون:  کرد و گفتي سرفه انیامیبن        
...  که ياری در بگهی دي جاهی سر از ي پدري خونه يممکنه به جا:  مکث کرد و گفتیکم        

 ! انهی شهی مجازاتش شکنجه محسوب مدونمینم
 ی چنکهی ایحت!  رفت و امد من براش مهم نبود چکسیه: رها به اشاره اش لبخند زد و گفت        

 ... ای خورمیم
 ! از حاال به بعد مهمه: در دور شد و گفت ازیقدم.  دی کشی نفس عمقنیامیبن        
 ...اما:  به صورت رها انداخت و گفتیو از سرشانه نگاه        
 ! ؟یاما چ: رها تند گفت        
 !شهی سخت میزندگ-        
 !چرا؟-        
 ! ادهی زکمی هام تیمن حساس:  گفتي با لحن قلدرانه انیامیبن        
 !  باشهی خوبي تجربه دیبا.  نداشته تی روم حساسچکسیه:  و گفتدیرها باز خند        
 ... ی خود دانگهید-        
 به ی ، دستش را گرفت و با اخم نگاهدی جوی انگشتش را ميبه سمت آنا رفت که پوست کناره         

 !؟یتو که باز نگران:  شستش انداخت و گفتي رويدندان زده ها
 صاف ی زورکیکنی می سعيدار... تو چشمات درده .  فهممیمن م. نیامی بنیستیخوب ن: انا لب زد        
 ! يراه بر

 بره دی کنشیشما راض. دهیحرف منو گوش نم. تو رو خدا اقا جون:  خان گفتیورو به مصطف        
 !مارستان؟یب

 !  خوبمدیباور کن:  و گفتدی ابش را تا ته سر کشوانی پله نشست و لي لبه نیامیبن        
 !؟یکنی لج میبا ک:  خان کنارش نشست و گفتیمصطف        
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 پسره رو نی هم ایرعلیمنو ام. دخترم رها خانم و ببر استراحت کنن امشب : و رو به آنا گفت        
 ! مارستانی بمیبریم

 !؟ییسه کجا پری موقع شب فرشته نمنیتا ا!  ؟يتو سر و همسر ندار:  گفتیرعلی رو به امنیامیبن        
 !  ندارهی قلب با ادم شوخنیامیبن:  جواب گفتي به جایرعلیام        
 ! من االن خوبم!  میریباشه صبح م-        
 ! ؟ی چیاگر تا صبح نکش:  گفتی با نگرانایبرد        
 . دی خندنیامیبن        
 هیپسر جون !  میدید و حرف زدن تو هم مینمرد:  خان چپ چپ نگاهش کرد و گفتیمصطف        

 !چرخه؟یدورازجون تودهنت نم
 ! کننی همه جوون تو خواب سکته منیا:  با حرص جلو امدو گفتایبرد        
 ! از خداته ؟ای تو یاالن نگران من:  با خنده نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 ...هوی یشیمثل اون شب م:  با بغض گفتایبرد        
 ینصف شب.  می بخوابمی بردیپاش. دیخوبم نگران نباش:  و گفتختی را بهم رای بردي موهانیامیبن        

 ! دیجلسه گرفت
 .  را دراوردشیکفش ها.  بلند شد شی را برداشت وازجاوانیو خودش ل        
 .  بودستادهی در اي به رها انداخت که جلوینگاه        
 ... رها:  کلنجار با خودش گفت یو با کل چسباند شی به زور به لبهايلبخند        
 ... حواسش جمع شد        
 که حاال ساعت دو کردی دادند انقدر ذوق نمی مهی را هم هدایکه اگر دن...  کردند هی را هدایانگار دن        

 !  شب ذوق کرده بودمهین
 . انداختنیامی نگاه بنينگاهش را تو        
 ...  جا خوش کرده بودشیجانم پشت لبها        
 ! تو ؟ياینم:  اب دهانش را قورت داد و گفتنیامیبن        

 
 

 ! ؟یکنی کار می چيمعلومه دار:  وارد خانه شد و گفتنیامیانا زودتر پشت سر بن        
 . گذاشتنکی سي را تووانی وارد اشپزخانه شد و لنیامیبن        
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 !ونه ؟ بمنجای ای ازش خواستی چيبرا-        
 ! يدیحال وروزشو که د:  و گفت ختی ریی ظرفشوعی اسکاچ ماي با ارامش رونیامیبن        
 ! خب به ما چه-        
 . شستی را موانی با ارامش لنیامیبن        
اون تلفن ها همش !  نیامیهمون ادمه بن...  زدی که زنگ مهی همون دخترنیا:  گفتتیانا با عصبان        

 ! کار خودش بود
 ! دونمیم-        
 ! بمونه ؟ي و باز تعارفش کردیدونیم-        
اگر واقعا !  اجازه بدم تک و تنها تا اون سر شهر بره تونمی ميمن چطور... مسته!  نبود اریانا هوش-        

 ! خواهرم باشه
 ! ؟یهمه اش دروغ باشه چ... حرفهاش... عاشاگر اد!  ؟نیامیهان بن!  ؟یاگر نباشه چ-        
 براش یجواب...  دونمیاالن نم! خب؟!  بعدا ازم بپرس نویانا ا:  اب را باز کرد و گفتری شنیامیبن        

 . ندارم
 . رفترونی از اشپزخانه بی ، با پوفزدی خان که آنا را صدا می مصطفيبا صدا        
 ...  گذاشت و سرش را خم کردنکی سيبه  را لشی کف دستهانیامیبن        
 ! ياریتو که هوش! ه؟یچ:  کرد و گفتی اخمیرعلی امدنی شانه اش قرار گرفت با دي رویدست        
 . رمیدارم م.  کنمینه اومدم خداحافظ:  و گفتدی خندیرعلیام        
 ! شب خوش. خوبه : و گفت دی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 . نیامیببخشم بن-        
 که دختره از من ي چقدر گند زدستیمعلوم ن... فرشته رو تنها نذار !  بخشم یبخاطر دخترت م-        
 ! متنفره
 !قی رفریشب بخ:  و گفت دی را بوسنیامی بني سرشانه یرعلیام        
 ي توزیپشت م.  خشک کرد  را با دستمالشی اب چکان گذاشت و دستهاي را تووانی لنیامیبن        

 .  ساعدش گذاشتياشپزخانه نشست و سرش را رو
 . ، گردنش را بلند کردیبا حرکت صندل        
 ! بابا جون؟یخوب:  زد وگفتی خان لبخند ارامش بخشیمصطف        
 . خوبم-        
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 يبنده !  ی نگهش داشتيخوب کرد:  گذاشت و گفتنیامی دست بني خان دستش را رویمصطف        
 !  نداشتهیحام... تنهاست ...  استدهی کشیسخت.  باهاش صحبت کنکمیبعدا ! خدا تو حال خودش نبود 

 ! ؟گهید. چشم -        
 از ستیقرار ن...  سه تا میشیبا انا و پسرت م... يدو تا خانواده دار:  کرد و گفتی خان اخمیمصطف        

 ! میاالن بابت قلبت غصه بخور
 !گه؟ید. چشم :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 . شیی داشی تو رو فرستاده پگفتیم.  آنا یی داشیپ.  دکترمیریفردا با هم م-        
 !  اقاجونستی نمیطور-        
 !تو مگه چند سالته پسرم؟!  نداشتم ی قلبی بارم ناراحتکی دمی سن رسنیمن تا به ا-        
 ! ؟گهید!  رو به راه بشه چشممی وضع زندگکمی-        
 ! بود؟ی مراقبت انا و رهام چي هیقض-        
  ؟گهید. باشه بعدا. مفصله :  و گفتدی به صورتش کشی دستنیامیبن        
 ...ریشب بخ.  برو بخواب گهید-        
 ! رهام جان:  گفتیبا لحن شوخ        
 !  راحت ترمنیامی من با همون بنکنمیاقا جون اصال عادت ندارم خواهش م:  گفتی حرصنیامیبن        
 فرو برد شی موهاي را توشی کالفه دستهانیامی خان با خنده از اشپزخانه خارج شد و بنیمصطف        

 .  گذاشتزی مي اش را رویشانیوپ
 .دادی نان ميسفره بو        
 . لند شد بشی و از جادی کشیقینفس عم        
در اتاق را بست و از . بوددهیرها خواب. درب اتاقش را باز کرد. چراغ اشپزخانه و سالن را خاموش کرد        

 . پله ها باال رفت
  

 :فصل هجدهم        
سرو کله ات ... چه عجب :  روزنامه بلند کرد و گفتيدر را پشت سرش بست ، البرز سرش را از رو        

 !  شددای ورا هم پنیا
 .آنا با خنده سالم داد و جلو امد        
 !چند وقت نبودم دلت تنگ شد برام بابا؟:  پدرش گذاشت و گفتي روزنامه هاي راروشی هادیخر        
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 ! ؟هی چنایا:  ها انداخت و گفتسهی به کیالبرز نگاه        
 ! تولدشه!  دادن به رهام هی هدي کدومش خوبه برادینیبب: انا کنار پدرش نشست و گفت        
 !؟یک: دی صورتش برداشت و پرسي را از رونکشیع        
 ! پس فردا جمعه-        
 !جمعه ؟:  کرد و گفتیاخم        
 کدومش بهتره دینیبب.  دمی رو از طرف شما خرنایا.میری جشن براش بگهیقراره تو خونمون .اره -        
 ! بهش ؟میکه بد

 ! چه کار ؟خوادی مي همه اسباب بازنیچه خبره ا: دی و پرسدیکش یپوف        
 خوب یلی خزی چهی شما مثل هر سال خوادیدلم م! بچه است خب دوست داره :  و گفتدیآنا خند        

 ! يبهش بد
 ! امی نتونم تولدش بدیشا-        
 !چرا ؟: آنا لبخندش جمع شد و گفت        
 ي بکشد که آنا دستش را رورونی بسته ها بریالبرز جوابش را نداد ، خواست روزنامه اش را از ز        

 و ی همش طوسهیچ!  خودت ي براي بخردی بادمی کت و شلوار جدهیتازه : دست پدرش گذاشت و گفت
 !خونهچهار...  يسورمه ا!  یشی اش مفتهی شینیبب.  بابا دمی کت و شلوار برات دهی!  یمشک

 .  صورتش نگه داشتي و جلودی حال روزنامه را کشنیبا ا.  به صورت آنا انداخت یالبرز نگاه        
 !  برگردونم خونهلموی وسامیری هم بگونی کامهی دی بایراست:  گفتجانیآنا با ه        
 .کردی نگاهش ممیالبرز مستق        
 کنه ، دای کار مناسب پهی نیامی که بنگهیاحتماال چند وقت د:  پا انداخت و گفتي را روشیآنا پا        
 ! مونی سر زندگمیبرگرد

 . روزنامه را لوله کرد        
با هم ... دیریباهم م!  بابا ي شدکی تو جکی هم که خوب بادامادت جیتازگ:  زد و گفتيآنا لبخند        

 !ه؟یخبر!  دیایم
 .ش را ندادالبرز جواب        
شما اون !  ؟یچرا ساکت!  بابا ؟ی بگيزی چيخواینم:  صورتش کنار زد و گفتي را از روشیموها        

 !؟ی کجا رفتنیامی مرخص شدم ، با بنشگاهیشب که من از اسا
 .  پرت کردي بلند شد و روزنامه را کنارشیالبرز از جا        
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قراره !  دیدی به تفاهم رسگفتی منیامی بنیراست:  را باز کرد و گفت شیآنا کالفه کش موها        
شبا !  بودم واقعا حالم خوب بود نیامی بني پدري چند وقت که خونه نیبابا ا! مشاورم عوض بشه نه ؟

 ! يبدون خوابگرد... بدون کابوس ... دمیراحت خواب
!  مشهد رهی جمعه نمگهی دنیامی بنیراست:  فرو کرد و آنا گفت بشی جي را توشیالبرز دستها        

 ! کردهدایخانواده اشو پ
 . نزدیالبرز حرف        
 ! شده بابا ؟يطور:  و گفتستادیانا از جا بلند شد و کنار پدرش ا        
 ! ي نکردي کارچی و هيتو جمعه مسافر-        
 . آنا خشکش زد        
 .  از حس البرز چشم دوختی خونسرد و خالي به چشمهارانی و حرهیخ        
 ! ؟یچ:  دی گرفت و پرسدهینشن        
 نکهیآنا مثل ا.  یطبق همون قرار قبل.  دی بررانی از ادیتو و رهام جمعه شب با: البرز قاطع لب زد        

 ! رفته؟ادتی
 !برم؟:  و از ته چاه گفتدی کششی به گلویانا دست        
 .البرز سکوت کرد        
 ... نجاستی امیمن زندگ! کجا برم؟: دیآنا خفه نال        
من به فرح !  تهی تو سالمتیزندگ!  تو پسرته یزندگ: البرز انگشت سبابه اش را باال اورد و گفت        

 دیری مرانیب از اتو و رهام جمعه ش!  اشتباهمو دوباره تکرار کنم خوامی نمگهید...  کردمجایبخش اعتماد ب
... 
 
 
 

 : کرد و باز گفتیمکث کوتاه        
 رهام و ي هاي متوجه بشه و بفهمه تمام اسباب بازی کسنکهی بدون ازی که انقدر ساده و تمیکس-        
...  آنایاون وقت چ!  اون طفل معصوم رو هم خرد کنه يدستش بازه که بتونه استخون ها...  کنهیخرد م
 رو اب ختهی روی کي پته بار نی استیمعلوم ن!  پسره خطرناکه نیا!  ؟ي ادامه بدنیامیبا بن يخوایبازم م

 فری علدی جدي خانواده نی شدن ادای پي به واسطه ستی ندمیبع!  برداشتن يکه باهاش سر ناسازگار
 !باهاش چپ افتاده باشه
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 کاسه یوقت!  کارا اخر و عاقبت نداره نیگفتم ا... بهشم گفتم :  و گفتدی اش کشیشانی به پیدست        
 یکی يبعد برا...  کنهی اونا و تو شرکت اونا کار مي برارهی و مشهی میکی ي پهلوي خانواده هیکوزه اش با 

... چهی پی ؛ صداش مکنهیم ی خط مقدم دفاع بوده ، پوستر طراحي که هشت سال فرمانده فریمثل عل
 ينطوری زورداره افری عليبرا!  شهی خودش گرون تموم مياون وقت برا...  آنا چهی پی مردم منیصداش ب

 ! ادی در منی ادم سنگيمعلومه برا... انقدر ساده ! رو دست بخوره 
 . حرف بزندتوانستی نمیحت.  شده بود دی سفشیآنا لبها        
 فریعل.  من بد نشد يبرا: فت مبل گذاشت و گي دسته ي نشست و ارنجش را لبه ی مبليالبرز رو        

 نی سابق برانیامی ، به هرحال بنرمیگی میشی منم که ازش پنی سر وصداها انیبا ا. گردن کلفت بود 
 می و از زندگنیامی بننم.  تف سر باالست هی فری علي برگ برنده و براهی شهی من ميبرا! داماد من بوده 

 بخواد فریاگر واقعا عل!  و چه کاره است هی کنیامی بندی تازه تازه قراره بفهمه پدر جدفری و علدمیخط کش
 !  که بتونم مانعش بشمستیمنم انقدر قدرت دستم ن.  آنا تونهی رو نابود کنه منیامیبن

 .کردی مبل نگاه مي هی قوز کرده بود و به پاشیشانه ها... آنا وا رفته بود         
 و نیامی که بني همه خطرنی با ايخوای تو مطی شرانیحاال تو ا:  و گفتدی کشیقیفس عمالبرز ن        

 من ينوه !  نگران بچه ات باش یستینگران خودت ن! ؟یرجوع کن!  ؟ي برگردکنهی مدی رو تهدشیزندگ
 !؟یفهمیم... !  آنا شهی می بلوا فقط اونه که قرباننی کرده که تو ایچه گناه
 ... خشک بودشیصدا...  خشک بودشیلبها...  خشک بود شیآنا گلو        
  وقتچیه...  بابا کنهی نمدی رو تهدنیامی بنچکسیه!  قراره بشه؟یچ!  بابا ؟ی چیعنی:  دیبه زور نال        

! 
تو هم بهتره سفر جمعه رو از دست .  مشخصه لشینه دل...  هی کار کمیدونینه م. فعال که شده آنا -        

 ...ون خودتو پسرتو بردار بروج!  يند
دق !  رهیمیاون م..  میمن و رهام بر!  اوضاع ؟نی ؟ تو اطی شرانیتو ا! ولش کنم بابا ؟!  ؟نیامیبن-        

 ! ارهیقلبش طاقت نم...  کنهیسکته م...  کنهیم
!  ادی برنمیکی نی از پس اگهید!  رهیمیاگر برم م...  ستی قلبش خوب ننیامیبن...بابا :  گفت هیبا گر        

 ...! ادیبخدا برنم
 . دیتو و رهام بر... آنا : البرز محکم گفت        
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!  من بکشمش ؟يخوایم!  رهیمی متونهینم!  تنها بمونه تونهینم!  گناه داره نیامیبن...  باباشهینم-        
 یاون که با شما دشمن! ابا ؟ بستی برات مهم ننیامی بنیچرا زندگ!  خودم بکشمش؟يبا دستها! خودم ؟
 ! ؟ي دارنهیچرا انقدر ازش ک... نداره... نداشته
!  ندارم ي روزا باهاش خرده برده انی اگهید!  من مهمه ي هم برانیامیبن... انا : البرز لب زد        

! وده  درمورد فرح بخش بهم گفته درست بیحداقل هرچ! روشنم کرده ...  هیادم باهوش. چشممو باز کرده 
 ي که براییتو...  آنا یتو مهم  منياما برا.  نهی ببیبی اسای ادی سرش بیی بالنیامی بنخوادیمنم دلم نم
. دی بررانی از ادیتو و رهام با! من تو رو با چنگ و دندون نگه داشتم !  ی مادرتادگاریتنها . یمن با ارزش

 !شتونی پادی بفرستمی رو منیامی مدت بنهیمن بعد از . ستی کدومتون امن نچی هي واسه نجایا
 ! کنهی رو ول نمتای و بای و بردیاون خاتون و حاج. ادینم...  بابا شهی نمیراض-        
 سر رهام ییبال...  انایول... !  نیامی بنای...  جون پسرت ای... پس انتخاب کن : البرز با صالبت گفت        

 مو هی!  ی بخشی وقت نمچیتو اونو ه... !  یدونی و مقصر منیامیتو بن!  یشی متنفر منیامیتو از بن...  ادیب
 ! رهیمی برات منیامیبن... از سر رهام کم بشه 

 . بلند شد و آنا را با همان حال نزار تنها گذاشت و از پله ها باال رفتشیو از جا        
 ... زدیآنا هق م        
 تا زدی بادش مگری دیکیو ... گذاشتی مزمی هیکی... وشن کرده بود  شعله را رکی...  امده بودیکی        

 !  در کارش نباشدی که خاموشردی گر بگي جورشیشراره ها
 
 

 .  زباله انداختي سهی کي رهام را تونی چراغ ماشي شهی شنیاخر        
 سوار نشده بود که حاال با پتک ری قرمزش را سنیماش!  کردی سکته مدی دی وضع را منیرهام ا        

 کاناپه تلنبار کرده ي سالم را که روي و لباسهاختی جعبه شان ري سالم را تويلگوها. لهش کرده بودند 
 . بود ، بغل زد و وارد اتاق رهام شد

 !  بودی شکرش باقي که به تخت وکمدش حمله نکرده بودند باز جانیهم        
 کشو ي و توکردی را تا مشیاز کرد و مقابلش چهار زانو زد بلوز و شلوارها را بشی لباس هايکشو        

 ! گذاشتیم
  رهام بودي هاینقاش.  انها را برداشت ي چند کاغذ ، باکنجکاودنی را که باز کرد با دي بعديکشو        

... 
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مل چشم و  که شای زن و مرد دهانشان باز بود و خطوطکی یکیدر ... تک تک نگاهشان کرد        
 تلفن کی کرده بود ی چشمش گرفت ، سعي را را جلوي بعديبرگه ...  هم فرو رفته بود يابروها بود تو

 مربع نیکه ا  کوچک انها را نوشته بود ، حدس زدي مربع هاي که روی نا همانگياز شماره ها... بکشد 
 ... دی کشیپوف. کج و کوله تلفن است 

 ...  بوددهی خط بزرگ کشکی تلفن يرو        
 گوشه کی زن کی...  قرمز نی ماشکیکنار ...  بود دهیخودش را کش...  را برداشت ي بعديبرگه         

 سمت کاغذ تا نی فاصله بود از ای صفحه هم کلنی هميتو... گری دي گوشه کی مرد کی برگه بود وي
 ... ! ان سمت

 ! بود وجود نداشتدهی که از خودش کشيری تصوي توي لبخندنیاز داشتن ماش        
 چی قرمز بدون هنیحاال ماش!  قرمز نبو دنی از ماشي بود احتماال خبردهی را کشنیان موقع که ا        

 !  خردشده بودیلیدل
 . پر شدشی را که نگاه کرد چشمهای نقاشنیاخر        
 !  و زردی ابي گل پنج پر با گلبرگ هاکی...  بود دهی گل کشکی دست مرد يتو        
 ...  لبخند گذاشته بودی رو به باال به معنی منحنکی صورت زن با مداد قرمز يتو        
 ي رو به باال روی منحنکی بود و با همان مداد قرمز دهی قرمز کشنیخودش را هم کنار ماش        

 !  دل تهياز ان خنده ها...  بود دهیصورتش خودش بزرگتر کش
 .دی صورتش کشي و کاغذ را رودیبه عقب دراز کش        
 شاخه گل کی يبو!  دادی فکر رهام را ميبو...  دادی رهام را مي دست هايبو.  دادی می خوبيبو        

 ! دادی می زرد و ابيپنج پر با گلبرگ ها
.  را دراوردی کرد وگوشبشی جيدستش را تو.  تلفنش امدي برهی وي را جمع کرد ،صداشیزانوها        

 :  مخاطب جواب داددنی صورتش بود بدون دي که روی کاغذ نقاشریاز ز
 !بله ؟-        
 . سالم-        
 !؟ییتو-        
 !؟ياسم منو حذف کرد-        
 .نه-        
 !  منویپس چرا نشناخت: انا دلخور گفت        
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 ! شده؟يزیچ-        
 . نزدیحرف        
 ش؟ی ازماي برادیرفت: آنا ارام گفت        
 .اره-        
 ! ؟ادی میجوابش ک-        
 !  حدوداگهی ديسه هفته -        
 !؟ي بخری رهام قراره چيبرا: دی کرد وپرسیآنا مکث        
 ! ؟یتوچ. دونمینم-        
 براش نوی اخوامیمن م...  ریلوازم تحر!  مدرسه فی کهی!  می بخري که همش اسباب بازشهینم-        
 .بخرم

 ...  نشهرید!  می مدرسه اش نرفتيبرا. یخوب شد گفت-        
 .انا سکوت کرد        
 بود نگاه ختهی صورتش برداشت وبه لوستر توپ فوتبال که به سقف آنا اوي کاغذ را از رونیامیبن        

 .الو آنا: کرد و گفت
 .هستم:  گرفته تر شد و گفتشیصدا        
 !شنبه خوبه ؟.  رهامي مدرسه ي برامی بریک-        
 .دونمینم-        
 ! شهی مرید:  نشست و گفتیبه ارام        
 . ندادیانا جواب        
 بهم ي هست که بخوايزیچ:  دی ربط پرسی کشو گذاشت و انا بي چند تکه لباس را تونیامیبن        

 !؟یبگ
 !؟یچ: دی کرد وپرسی اخمنیامیبن        

 .دونمینم-        
 ! نه:  مکث گفتی بنیامیبن        
 !؟یمطمئن-        
 .آره-        
 ؟ییکجا: دی و پرسدی کشیقیانا نفس عم        
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 .خونه-        
 !کدوم خونه ؟-        
 ! خونه-        
 ! خودت؟يخونه -        
 . تعجب کردنیامیبن.  گفتظیخودت را با غ        
 . اره-        
 !ام؟ی بنیی تزي برايخوایم-        
 ...ایب:  کشو گذاشت و گفتي بلوز رهام را تونی اخرنیامیبن        
 ؟ينهار خورد-        
 .نه هنوز-        
 !ارم؟ینهار ب-        
 ! مهمون من.  خوادینم:  بلند شد و گفتشی از جانیامیبن        
 ؟ي بپزيزی چهی برام يخوای میعنی-        
 ! کنمی مشی کارهی ایحاال ب-        
 ... !امیاالن م:  و گفتدیانا خند        

     
 

 . تماس را قطع کردی خداحافظیب        
 رونی زباله را بي هاسهیک.  کاناپه را مرتب کرد ي شد، کوسن هامنی وارد نشی اراميبا قدم ها        

 .  را روشن کردونشیزیتلو. ستادیازدر گذاشت و ا
 . ستادی اخچالیمقابل . به سمت اشپزخانه رفت         
 ي رویدست.  بودند دهی چسبخچالی به ی کفش دوزکي شان با اهن رباهایی سه تايعکس ها        

 . دیعکس ها کش
 باعث شد ادداشتی کی خم شود ، نکهیقبل از ا... ها افتاد  از عکس یکیبا تکان خوردن اهن ربا         
 .  کندکی را بارشیچشمها
 .خوردی به چشم مشی آنا روی زرد رنگ که دستخط صورتادداشتی ي برگه کی        
 .  عکس هامانده بودریز        



 487 

 ...  نخواندهادداشتی کی        
 !  من دوست دارمی که هستيهرجور...  ی باشاری تو از کدوم دستیمهم ن. دوست دارم "        
 پرانتز يتو...  مرغ پاك شده ي نهیس.  ینی زمبیس.  کن دی برو خري شدداریب. مراقب رهام باش         

 . حتما پاك شده:  کرده بود دیتاک
 . کنسرو ذرت.  ي جعفرلوی کمین.  شنی بسته اوکی...  يفلفل دلمه ا        
 .  پاستا درست کنمخوامیم: شته بود اخر برگه نو        
 "!  گردمیزود برم        
 .  نداشتخیتار        
 دهی اول که فهمي ان روزهايبرا.  چند ماه قبل از طالق است مشکل نبود ي برانکهیاما حدس ا        
 ماند و زنش ی عرضه در خانه می بي شده بود و مثل ادم هالیهفته نامه اش تعط...  ستی نعیبود بد

 !رفتیسرکار م
 ! پاستا        
 را خچالی اهن ربا گذاشت و درب ری افتاده را زنی زمي نشست ، عکس روشی لبهاي رويپوزخند        

 . دیچی شامه اش پي توي بديبو.باز کرد 
 . ختی را دور رخچالی ي دهی پالسي هاوهی زباله برداشت و مسهی ککی        
 !  تخم مرغ ها هم گذشته بوديانقضا خی تاریحت        
 .  امدیآنا االن م....  کردی مدی خردیبا        
 .  زدرونی و از خانه بدی کانتر قاپي رااز روچی را بست و اشغال هارا برداشت ، سوئخچالیدرب         
 یکم...  را باال برد شی ابروي تاکی بانک سرکوچه دنیبا د.  سطل انداختي زباله ها را تويهمه         
 .ستادیوسط کوچه ا...  فاصله گرفت لیاز اتومب
 .بانک سر نبش کوچه بود        
 ...  بانک زل زده بودی خارجي مدار بسته نیبه دورب        
 . کردی رفت و امدش را ثبت منی دوربنی رفت حتما ای ميریاز هر مس        
 مدار ي هانی دوربلمی سمت کوچه امده باشد حتما فنیاگر از ا...  فرستادشی موهايدستش را ال        
 .  را گرفته بودندرشی بانک تصويبسته 

 ... دی کشیپوف        
 ...دیرسیآنا االن م        
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 !  بانک نگاه کردی خارجنیدوباره به دورب...  چرخاند ی که فرمان را مینی شد ، حلیسوار اتومب        
به رو به رو نگاه ...  فکر ساده کی!  دی چرخی مزی چکی حول محور الشیخ... رش فک... حواسش        

 !  بهم گره خورده بودشیابروها...  کردیم
 .  دادهی اش را به کف دستش تکیشانی پنجره گذاشت و پيارنجش را لبه         
 .مقابل سوپر نگه داشت        
فقط .  را بست شیچشمها.  فرمان گذاشت ي را به شاگرد سوپر داد و سرش را رودشی خرستیل        

 .گرفتی اش را در بر مي مغزي وتمام سلول هاکردی رشده مچکی سرش مثل پي بزرگ توي چراکی
 !  ده سال شناختي چرا به اندازه کی        
 دی تمام خریاز کرد ، پسرك جواندرب صندوق را ب.  فرمان بلند کرد ي سرش را از رويبا تقه ا        

 .  دادنیامی صندوق گذاشت و فاکتور را به دست بني را توشیها
 .  اسکانس ها را بشمارد ، مبلغ را به سمتش گرفتنکهیبدون ا        
 !دی نگرفتلی پسرتون پاستياقا برا:  زد وگفتيپسرك لبخند        
 .ستین:  زد وگفتيپوزخند        
 ستی دوکی با داری باز کرد ، پسر سراموتیدرب را با ر...  دنده عقب گرفت یو با تشکر کوتاه        

 .  خارج شودنگی از پارکخواستیوشش صفر م
 .  را باال دادشیابروها        
 . رفترونی بنگی پارکیی و دور گرفت وبا سرعت از سرباالدی را ندنیامیبن        
 . رفتنیی پانگی پارکیبی با کنترل از سراشنیامیبن        
 !  امدی اسپند ميبو...  چهار تخم مرغ شکسته شده بود نگی پارکيتو        
 ! مبارکه:  گفتی کرد و به ارامی ساختمان و همسرش سالمداری اقا سرازی عزدنی شد ، با دادهیپ        
 .دینده باشز.  اقا دیسالمت باش:  اقا جلو امد و گفتزیعز        
 کمک کنم اقا ؟:  اقا جلو امد و گفتزی درب صندوق را باز کرد ؛ عزنیامیبن        
 !  اقازی عزی چه کمکدهی وشش خرستی پسرت دوگهید:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 .زدیطعنه م        
 !میما هنوز محتاج نون شبمون... اون واسه خودشه .نه اقا :  وگفتدی خندرمردیپ        
 د؟ی برگشتالیبا عهد و ع.  اقا دی وقت بود نبودیلیخ:  برداشت و گفتسهیو چند ک        
 . نگفتيزی چنیامیبن        
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 باال رو دایمنزل و بفرستم ب:  ها را داخل گذاشت وگفتسهی اقا کزیوارد اتاقک اسانسور شد و عز        
  کنه اقا؟زیتم

 .ستی نيازینه ن-        
 نیاز صندوق ماش!  بودلشیتیمنتظر ش.  بودستادهی درب اسانسور ايجلو.  تکان داد ي اقا سرزیعز        

 .تا اسانسور مگر چقدر راه بود
 !  اقازی عزي در اسانسوريجلو:  کرد و گفتی اخمنیامیبن        
 . قدم به عقب رفتکی ی اقا با تعجب و عذرخواهزیعز        
 ، درب اسانسور کردی اقا نگاه مزی داد و همانطور که به صورت عزهی تکنهی کمرش را به انیامیبن        

 .بسته شد
      

 حال همه را با دست به نی تر بود با ای کمشیبا حوله صورت اصالح شده را خشک کرد ، موها        
 می تنظشی سرشانه هاي شرتش را روی اش را بست و درز تي شرت سورمه ای تيدگمه . د باال شانه کر

 .  تلخ خنکش را برداشتومیپرف. کرد
 . ندادیتی سوخت اما اهمیپوست صورتش کم        
 . امدرونی ، از اتاق بفونی زنگ ايبا صدا        
 .  باز گذاشت و وارد اشپزخانه شدمهی را ن باز شو را زد ، درب واحدي بپرسد دگمه نکهیبدون ا        
 .  گذاشتویکروویسلفون پاستا را کنار زد و ظرف را داخل ما        
 . را دراوردشیآنا کفش ها        
 ! ادی می خوبيچه بوها. سالم:  زد و گفتيآنا لبخند.  امد رونیاز اشپزخانه ب        
 قدم جلو کی به دست فی کرد و کزانی کنار در اوی چوب لباسي را روشیهمان ابتدا شال و مانتو        

 ! ي درست کردیبذار حدس بزنم چ: امد و گفت
 !  باشهای الزانتونهیم...  شنی اوي بونیا:  انداخت و گفتنیامی بني چشمهاي توینگاه        
 !  باشهتزایپ...  تونهیم... اممم:  فکر کرد و گفتیکم        
 !پاستاست ؟:  جلو امد و گفتگری قدم دکی        
الك !  دختر بچه شده بود کی مثل ی مشکنی بلند قرمز و جکیبا ان تون.  جوابش را نداد نیامیبن        

 . دست و پا و رژ لبش با هم ست بوديناخن ها
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 ي که صورتش تودی بگويزی جلو امد و خواست چگری قدم دکی شد و انا رهی خشی چشمهايتو        
 ! هم رفت و خم شد

 ... يوا:  و گفتدی کشیآه        
 ! شده ؟یچ: دی جلو رفت و پرسنیامیبن        
 ...اخ پام!  هی خرده چشهی شنیا:  را باال اورد و گفتشی نشست و کف پانی زميانا رو        
  ؟ي کردکاریچ:  مقابلش زانو زد و گفتنیامیبن        
 ...  توای من: آنا با اخم گفت        
 ! ؟ي رو جارو نزدنجایچند وقته ا:  و گفتدی کشرونی بشی پاي را از پاشنه شهی خرده شاطیو با احت        
 انا شی و دوباره پدی کشرونی بي فلزی مربعی قوطکی نتی بلند شد ، از کابشی فورا از جانیامیبن        

 .که چهارزانو وسط سالن نشسته بود ، برگشت
 . زخم گذاشتي و رودی کشرونی بي را باز کرد و چند دستمال کاغذفشی کپیانا ز        
 : کالفه گفتنیامیبن        
 !  بخوادهی بخدی درمانگاه شامیپاشو بر-        
 .اون باند وبده بهم. خوادینم:  زانو و رانش گذاشته بود گفتي را روشیانا همانطور که پا        
 ! ی کنهی بخنوی ایتونیتو مگه م.  نکن يپاشو لج باز:  را به دستش داد و گفت ی قوطنیامیبن        
 ! ي خودتو ناکارا کردومدهین:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن. انا دستمال ها را کنار زد         
 دستش را جلو نیامی را باز کرد ، بني بانداژي زخمش گذاشت و بسته ي روي و پنبه ادیانا خند        

 .ی کله شقیلیخ.  اناخواستی مهی بخنیا: اورد و گفت
 ! گهی مگی به دگید-        
 . شدرهی انا خي در چشمهانیامیبن        
 ! ؟هیچ-        
!  يدیگوش نم...  قلبت باشریگی برو پگمیچند وقته م...  بره ی چرا خوابت نمي بلدییتو اگر الال-        

 ! ؟یگیحاال به من م
 کنمی خواهش منیامیبن. یی داشی پمیتو رو خدا امروز بر:  و با التماس گفتدیدست از پانسمان کش        

چند .  چشمات گود رفتهری زهوی... ي الغر شدهوی.ستیتو حالت خوب ن!  ي به چکاپ دارازیتو واقعا ن! 
 ...یستیوقته به فکر خودت ن

 .دیچیپی انا مي با ارامش باندرا دور پانیامیبن        
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 ... حاال که... ي کرددایحاال که تو خانوادتو پ... رهی مشی داره خوب پزیحاال که همه چ: انا باز گفت        
 !؟ي برگرديخوایم: دی کالمش پرسانی پرده می بنیامیبن        
 .آنا ساکت شد        
 ! سوالم بد بود: فت را به بانداژ زد و گرهی گنیامیبن. چهره اش تو هم رفت        
 !؟يگردیبرم:  اصالح کرد نیامی بزند و بنیآنا خواست حرف        
 ... گرم...  ، پر طراوت و شاداب ي بهارياز همان سبزها...  شفاف بود نیامینگاه بن        
 . نزدیآنا حرف        
 .دی هم نپرسنیامیبن        
 . دی کشرونی را از مشت انا بی خوني را به بانداژ زد و با ارامش دستمال هارهی گنیدوم        
 ... شهی مفیدستت کث: انا هول گفت        
 از جا بلند ی بانداژ را برداشت و به ارامکی گذاشت و پالستگرشی را با دست دی درب قوطنیامیبن        

 . شد
 ی بود درد و سوزشدهیچی پشی باند را دور پاهی الهی النیامیانقدر بن.  گرفتواریانا دستش را به د        

 . دنبالش وارد اشپزخانه شد. کردیحس نم
 . بهت بگميزی چهی دیبا:  زباله باز کرد و انا گفتي سهی مشتش را در کنیامیبن        
 . نزدی حرفنیامیبن        
 ! ؟ی نگام کنشهی منیامیبن:  داد و گفتکهیانا به کانتر ت        
 .دی کشرونی ، دربش را باز کرد و ظرف را بویکرووی بوق مايبا صدا        
 .زنمیمن سسشو م: انا ظرف را گرفت وگفت.  دیچیعطرش در فضا پ        
 ... ارمی رو بی من جارو برقیتا سسشو بزن:  کانتر گذاشت و گفت ي ظرف را رونیامیبن        
 ! بردمش: نا ناراحت لب زد خواست به اتاق برود که ا        
 . ستادی وسط سالن انیامیبن        

      
 .کردی نگاه منی به زمفیبالتکل        
 !میزنیحرف م. می نهارمون رو بخورایحاال ب: انا وارد هال شد وگفت        
 !؟یراجع به چ:  خشک گفتنیامیبن        
 . خودمون-        
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 باب ي هایبا اون کاغذ رنگ...  می رو بادکنک بچسبوننجایا: انداخت وگفتواری به دی نگاهنیامیبن        
 ... البته...  هم گرفتم سهیر!  یاسفنج
 ... باهات حرف بزنمگهی دزی چهی راجع به خوامی من منیامیبن:  کالمش گفتانیآنا م        
 ! ؟يگردی برنمنکهیراجع به ا : اش فرو کرد وگفتي کتان سورمه ابی جي را توشی دستهانیامیبن        
 .آنا سکوت کرد        
 ! ستیمهم ن:  را باال انداخت و گفتشی شانه هانیامیبن        
 ست؟یواقعا برات مهم ن: خواست برود که آنا دستش را گرفت و گفت        
 ...  شدرهی خشی در چشمهامیمستق        
 ! نه-        
...  گرم شود خواستی می چه کسيبا چشمها...  رفتیاگر م... زل زده بود . انا نگاهش را برنداشت         

 ده سال ي اندازه خواستی مي کدام مرديبا چشم ها...  زنده شود خواستی می چه کسيبا چشمها
 ... !  مشترك داشته باشديخاطره 
 ! ي اشهی همه شفاف و شنیا...  همه سبز نی هم اان!  بود ی جنگلیاصال ته نگاه کدام آدم        
 .  گذاشتنیامی بني شانه يدستش را رو        
 ... نزدیحرف        
 !  هم ساکت بودنیامیبن        
 .کردیفقط نگاه م        
 ! ازت بخوام ؟يزی چهی شهیم:  گذاشت و گفتنیامی قلب بني و سرش را رودیآناخودش را جلو کش        
 .دی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 ! شهیمثل هم.  کردی مقیارامش تزر...  دی تپی بود ، ارام منیامی بني نهی سيآنا گوشش رو        
 ! بخوام ؟يزی چهی ازت تونمیم:  را بست و باز گفتشیانا چشمها        
 ! ؟یچ-        
 ...  راحت بشهالمیخ. چکاپ ي برامیامروز باهم بر:  زد و گفتيانا لبخند        
 ! ؟يگردیبعدش برم-        
 . ندادیآنا جواب        
 ! ؟ينکنه اگر سالم نباشم قراره برنگرد:  لب زدنیامیبن        
 ! نیامی بنستمی نوونهیمن انقدر د:  جدا کرد و با اخم گفتنیامی بني نهی سيانا سرش را از رو        
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 !ادته؟ی ی منو خواستیمن از تو ناقص تر بودم وقت:  گرفت وگفتنیامیبن ي قهیدستش را به         
 : گفتي حال با پوزخندنیبا ا.  قرمزش وسوسه کننده بود يلبها        
 !  خودم خواستمستی نیمنت!  ی کنی تالفیستیمجبور ن-        
 ؟يخوایهنوزم م: انا با بغض گفت        
 : تفاوت گفتی شد و برهی اش خي قهوه اي چشمهايتو        
 ! يخوایفعال که تو نم-        
... الل شد . اما نگفت... ! من غلط بکنم :  دی بگوخواستیم.  بغلش انداختيانا خودش را تو        

 . حرفش را ته ته حلقش نگه داشت
 .  بوددهی نکشرونی ببشی را هم از جشی هنوز دستهایحت.  نشان ندادی واکنشنیامیبن        
:  بود ، گفتنیامی بني نهی سي صورتش را کنار زد و همانطور که سرش روي مزاحم تويآنا مو        

 . نیامی تو حالت خوب باشه بنخوامیمن فقط م
 ! ؟شهی حالم خوب مي چطوریدونیم-        
:  پلک بزند گفتنکهی شد و بدون ارهی خنیامی صورت بني تومیآنا سرش را برداشت و مستق        
 !؟يچطور

 ی سرت چي تویبهم بگ:  صورت انا زل زدو گفتي تومی گردنش را جلو اورد و مستقی کمنیامیبن        
 ! گذرهیم

تمام عطر خنک و تلخش را ...  دی مردانه اش را بلعي جمله اش را کامل کند هرم نفسهایتا وقت        
 . دی بلعشیسلولها ضربان قلبش را هم با تک تک یحت...  دیبلع

 .  را در هم قالب کردشی فرستاد و پنجه هانیامی پشت گردن بنی را به ارامشیدستها        
 . کردی کل تنش را گرم منیامی پوست بنیداغ        
 ي مردانه ايخواست عقب برود که دستها...  دی را ارام بوسشی نوك پنجه رفت و لبهاي هوا رویب        

 مردانه ي همان دستهايال! همان جا ماند ...  نگذاشت برود گرید... قفل شد !  گاه شد هی کمرش تکيبرا
 ! ي اشهی همان جنگل شفاف و شيرو به رو... 

       
 .  کم بودشنشیپودر او        
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 یبا اشتها کم.  کندادی را کم و زيزی بزند و چنیامی نداشت تا دست به شاهکار بنیلی حال منیبا ا        
 حرفه ي دارگهید!  يواقعا خوب درست کرد:  دهانش گذاشت و گفتي گرم را تومهی و ندهی ماسيپاستا

 ! یشی ميا
 ! کافه بزنمهی یکنی وسوسه ام ميدار:  نگاهش کند گفتنکهی بدون انیامیبن        
 و پاستا و اون ری و پنپسی چي کافه با منوهی... فکرشو بکن :  وگفتدیآنا با ذوق خودش را جلو کش        

 !یکنی که تو درست مینی سکنجبمویشربت ابل
 ! البد ؟ي سه تاشو باهم سفارش بديای بيخوایاون وقت هر روز عصر م-        
 . ظرف رها کرديآنا چنگال را تو        
 .کردی حرکاتش را دنبال منیامیبن        
 آنا انداخت و وانی لي ، دو تکه را توخیخصوص  را لب نزده بود، با اهرم موانشی لي تویدنینوش        

 . گاز دلستر درامديصدا
 !همون طعم انگوره ؟:  جمع شد و گفتوانیانا حواسش به ل        
 ! همون طعم انگوره:  گفتی زد و با لحن مشابهي پوزخندنیامیبن        
 .  نداشتیلی مگریآنا د        
 .کردی مي بازي هم بازنیامیبن        
 به کنج و کناره رهی خينگاه ها...  اشی ، حواس پرترشیذهن درگ... سکوت آنا کالفه کننده بود         

 ! همه و همه کالفه کننده بود... اش 
 .اما حرف نزد        
 . سوال هم نکرد        
 مرغ تکه ي نهیس و کردی و رو مری ها را زيفقط با سر چنگال پاستاها و قارچ ها و فلفل دلمه ا        

 ! نی و همکردیشده را به سس اغشته م
 !  نهای آنا لذت بخش هست يطعمش برا!  نه ای دارد هی ادوی کافي به اندازه دانستی نمیحت        
 ... ! نهایآنا دوستش دارد         
 ....!  نهای درست کند گری دستور بار دنیبا هم        
 ...  نهای ندینشی مزی مکی سر گری بار دکیبا انا         
 !  نهای برگردد خواهدیانا م        
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 شد یچ: دی پاستا فرو کرد و از جا بلند شد ، انا حواسش را جمع کرد و پرسيبا حرص چنگال را تو        
 !؟

 . یچیه-        
 ! ي نخورديزیتو که چ: خواست بشقابش را بردارد که آنا مچ دستش را گرفت و گفت        
 . خودم خوردميبه اندازه -        
 ! يتو لب نزد.  نیامی بننیبش:  و گفتدیآنا دستش را کش        
 ! بشمهوشی که من بخورم و بیختی ريزینکنه توش چ: ومسخره لب زد        
 ! کنم ؟کاریکه باهات چ:  انا نشست وگفتي کناری صندلي رونیامیبن        
 !ي نکردزخورمیبخور مطمئن بشم چ: را ول کرد وگفت نیامیانا مچ دست بن        
 .کردی نگاهش مشخندی با ننیامیبن        
 تو دهنت ادی بزرگ داره می کشتهی... هوم:  بشقاب فرو کرد و گفتيانا چنگال خودش را تو        

 !!!  بزرگتانیکاپ
 ! با همان لحن کودکانه و گول زننده. زدی حرف مدادی که به رهام غذا میبا لحن        
 کردی میهرچقدر سع...  سبزش سرد نبود يچشمها.  نگه داشت نیامیچنگال را مقابل دهان بن        

 .  کوچک روشن شدي شعله کیهنوز . اما ان ته هنوز گرم بود... سرد رفتار کند و سرد نگاهش کند 
 ! ؟ی دست منو کوتاه کنيخوایم! ؟يخورینم:  چسباند و گفتنیامی بنيانا چنگال رابه لبها        
 .  پر از اشک شدشی زدو چشمهاي را باز کرد و انا لبخندشیبه زور لبها        
 !ي ندارتی وسواس و حساسلمیخوبه هنوز نسبت به من و وسا-        
 نفس کی.  را برگرداند شیانا رو.  اورد نیی دست انا گذاشت و چنگال را پاي دست رونیامیبن        

 . لرزانش امدي چانه ری زيدست مردانه ا.  بغضش سرپوش شود ي تا رودی کشقیعم
 مهربان و ارامش باعث شد ینگاه جنگل.  وادارش کرد تا صورتش را بچرخاندیمیبا حرکت مال        
 . گونه بچکدي چشمش روي مزاحم تويقطره 

 !  کلمه بگو و تمومش کنکی:  وگفتدی کشی پوفنیامیبن        
...  برگردم خوامیم!  تمومش کنم تونمینم...  نیامی تمومش کنم بنخوامینم:  گفتدوی کشیانا اه        

 ...می دوباره شروع کنخوامیم
 ! من ؟يخواستگار! ؟ی هستیمعطل چ. پس برگرد:  طاقت گفتی بنیامیبن        
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 را گرفت و رك فشی نازك و ظري زانو زد ، پنجه شیجلو رفت و نیی پای صندلي درنگ از رویب        
 ...  البرزتایاناه: گفت

 !  بلند شوکنمی خواهش منیامیبن: انا با حرص گفت        
 ...  مشترك با تویبعد از ده سال شناخت و نه سال زندگ:  محلش نداد و گفتنیامیبن        
 ... نیامیبن: انا کالفه گفت        
 ...  بار دوميابر-        
 حس کند توانستی را مشی گلوي توي توده دنی ترکيصدا...  دهانش گذاشت يانا دستش را جلو        

 ... ردی را بگشی جلوتوانستینم! بشنود ... 
 ... با من-        
 . مکث کرد        
 ... شی چشمهایحت...  اش سوخت نهی لحظه سکی        
 ... ي رهام رازای عی بدنیامیبن: اما از ته حلقش لب زد        
 . دردش امد        
 ! دونمینم: حرفش را کامل کرد         
 .  شدری سرازشیآنا اشکها        
 !؟يگردیدوباره برم... در واقع به من ... با من -        
 ! نه:  گفت شی هق هاانیم        

    
نه ، :  دستش را گرفت و گفتی انا را رها کند که آنا دو دستيخواست پنجه ها.. ددستش شل ش        

 ...  کنمی نخوام با تو زندگای!  نخوام با تو باشم ای...  نخوام برگردم نکهینه ا
 .  امدنیامی تلفن همراه بنيصدا        
 .ستی ننایاصال ا....  دوست نداشته باشمنکهینه ا: انا تند گفت        
 . قطع کردن نداشتالیخ...  جوابش را بدهد نیامی االن بننی مصر بود همیپشت خط        
 .کردی انا نگاه مسی خشک به صورت خنیامیبن        
 ... تونمیبدون تو نم. دوست دارم. نیامی بنخوامیم:  تر گفتعیانا سر        
 .  تلفن قطع شديصدا        
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 کشور هی... می بررانی از اایب!  نجایاما نه ا.  کنمی باهات زندگخوامیمن م:  و گفتدی کشیانا اه        
 ... گهی شهر دهی. گهید

باشه اگر قبول :  بلند شد و گفتی صندليانا با هول از رو.  دی دستش را از دست انا کشنیامیبن        
 ! میدی جا ادامه منیهم...  یکنینم

 ! ؟ویچ-        
 ! مونویزندگ. معلومه -        
 !شمیمتوجه نم-        
 .آنا ماتش برد        
تو فقط :  و آنا با هول گفتختی زباله ري سهی کي دست نخورده اش را توي بشقاب پاستانیامیبن        
 !  و کجایبگو ک

 ! و کجا؟ی کیچ: دی باز پرسنیامیبن        
 !شروعمون ؟... باره اموندو... عقدمون ... معلومه -        
 ... يچه عقد!  ؟يچه دوباره ا!  ؟یچه شروع:  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیامیبن        
 ... نیامیبن:  زد شیآنا با ناله صدا        
 .  کردی خالسهی کي پشتش را به آنا کرد و کل ظرف پاستا را تونیامیبن        
 ... نیامیبن:  دیانا باز نال        
 !  نهی ؟ گفتستی نادتی.  شد آنا اتیب-        
 .  مانده بودریآنا متح        
 ...  دستش را به ظرف ساالد برد ، آنا مانعش شدنیامیبن        
:  گفتهی کرد و آنا با گری زباله خالي وساالد را هم تودی با قدرت ارنجش را از دست انا کشنیامیبن        

 !؟یکنیچرا خرابش م!  ؟نیامی شد بنی چهوی
 . محلش نگذاشت        
 وا رفت ی صندلي نداشت ، روستادنی انداخت ، انا توان اسهی کي پر را هم تومهی دلستر ني شهیش        
 .غلط کردم: وگفت
 ! صدا نشنوم-        
 .... دیببخش: آنا با هق گفت        
 ... انا ساکت-        
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 ... !  بدهگهی فرصت دهی! من تو حال خودم نبودم ...  دی ببخشنیامیبن:  گفتهیآنا با گر        
فقط ... ی بزنخوادیزانو هم نم... اصال نپرس:  گفتهی گرانی را پاك کرد و با خنده مشیاشکها        

 ... گهی فرصت دهی!  خواب نمون گهیفقط خودت د! مثل اون شب ... ساعت بگو ...  بگوخیتار
 ... فرصتت سوخت آنا-        
 !ه؟یمگه باز:  انداخت و انا با بغض گفتسهی کي باز نشده را با حرص تویلیسس چ        
 ...  تويبرا-        
 دلستر و ي شهی برخورد شکستن شيصدا.  پرت کردي حرکت گره زد و گوشه اکی را با سهیک        
 ...  امدیلیسس چ
 ... ! دیببخش.  نباشی عصباننیامیبن: آنا به زور گفت        
 .بس کن.  آنا سیه-        
 . بلند شدنیامی بنلی موبايصدا        
 . کردی خالنکی سي آنا رابرداشت و تویدنی نوشوانیل        
 ی وقفه با لرزش گوشی زنگ تلفن همراهش هم بيصدا.  امدی دار انا مهی گري نفس هايصدا        

 ...  همراه بودبشی جيتو
 ... تو رو خدا:  دستش بردارد که آنا مانع شد و گفتریخواست بشقاب پاستا را از ز        
 . ستادی انکی و مقابل سدی دستش را عقب کشنیامیبن        
 ! توحال خودم نبودم. خوامیمعذرت م...  نشو یعصب:  بلند شد وگفتشیآنا از جا        
تو حال خودت ...  ي برگرديخوای میستیتوحال خودت ن... يریگی طالق میستیتو حال خودت ن-        

 ! ؟یک!  روت حساب کرد؟شهی میک!  آنا؟ی تو حال خودتیک!  نهیگی برگرد مگمی میستین
 .رفتی رفته رفته باال مشیصدا        
 ! ؟هی تهش چ؟ي وضع ادامه بدنی به ايخوای میتا ک-        
 . قطع شدی گوشيصدا        
 ... حاضرم هزار بار بهت بگم بله.  برگردم خوامیم...  نیامی بنخوامیمعذرت م-        
 . چوقتیه... !  التماس نکن يدی که خودت از دست ميزیواسه چ.  آناسیه:  کالفه گفتنیامیبن        
 و ي آدم خود راهی!  مثل تو ؟یکیبشم ... چرا التماس نکنم:  زدغی و جدی پرشی از جايکفر        

 ! خودخواه
 من خودخواهم؟-        
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 ...اره-        
... بگم باشه قبول !  آنا ؟کنهی متی راضی ؟چيخوای می چستی تو که معلوم نایمن خود خواهم -        

!  ؟هی راحتنیمهاجرت مگه به هم! اصال کجا ؟... يدیبه چه ام!  ؟يبه چه پشتوانه ا!  امی میهرجا تو بگ
 ی و که سرمردی پرزنی اون پتونمینم!  تونمینم... نه آنا !  به خاطر تو تمام خانواده امو ول کنم ي دارتوقع

 رمی بگدهی اونا رو نادتی رضاتونمینم!  يخوایچون فقط تو م!  کردن رو ول کنم به امون خداتمیسال حما
 !  نهای یشی می راضستیکه بازم معلوم ن... ی باشیتا تو راض

 : گفتیانا با لحن ارام        
 اونجا تی که مادر واقعي همون کشورمیاصال بر...  چند ماه يبرا!  نیامی مدت کوتاه بنهیفقط -        

 !ش؟ینی ببيخواینم...  کنهی میزندگ
 نی تو حال خودم نبودم انیامی بنی و تو بگمیپس فردا بر. میقبول بر:  کرد وگفتی مکثنیامیبن        

 ! ؟یاون وقت چ! ...  تونمی نمران،ی امی برگردایب... حرفو زدم 
 !  نداشتیجواب. آنا ساکت بود        
 بارم که کی ي برایهر وقت تونست:  گفتی انگشت اشاره اش را باال برد و با لحن متحکمنیامیبن        

 روت حساب شهیم... يار وفادمتی که به تصميثابت کرد... يری بگمی تصمتی زندگيشده خودت واسه 
 ... قبولهی تو بگیهرچ! قبوله ...!  بهت اعتماد کرد شهیم. کرد

 تو یهرچ...  قبوله آنا ي تو بخوایهر چ:  و گفتدی کوبزی مي جلو امد و کف دستش را رویقدم        
 یتونیتو هم م!  ی گاه باشهی تکیتونی نشونم بده که تو هم میول... امی باهات ميهرجا بخوا!  قبوله یبگ

 ي برداریتونی قدم درست مهی...   خودت و بچه اتي ندهی ايبرا!  خودت ی زندگيبرا... یعاقالنه فکر کن
! 

 به قهیچند دق.  را به سمت پنجره چرخاند شی فرستاد و رورونینفسش را بزور از حلقومش ب        
 ...  تلفن آنا از سالن امديسکوت گذشت که صدا

 
 به قهیچند دق.  را به سمت پنجره چرخاند شی فرستاد و رورونینفسش را بزور از حلقومش ب        

 ...  تلفن آنا از سالن امديسکوت گذشت که صدا
 قرمز رنگ کنج ي چند خرده دنی ، با ددی کشرونی را بفشی شالش بند کریوارد سالن شد و از ز        

 .خانه نفسش حبس شد
 !  رهام بودنی ماشي شده زی ريتکه ها        
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 . هم رفتي توشیاخمها        
 و تماس را دی کشیپوف. فرشته بود.  اورد رونشی بفی قطع شود ، از کنکهیقبل از ا...  دیلبش را گز        

 ! جواب داد
 ...يالو فر-        
 ! سالم-        
 . دی خندی مشیصدا.  بود یرعلیام        
 !؟یی توریام:  را صاف کرد و گفتشیآنا صدا        
 !؟ي فرشته صبح زنگ زده بودیبه گوش. اره-        
 .  زانو بلند شدي قرمز رهام را برداشت و از رونی ماشيانا خرده         
 !  حالشو بپرسمخواستمیم.  نداشتم يکار-        
 ... هیعال:  با خنده گفتیرعلیام        
 ! خوشحاله؟يادی شده صدات زيطور: انا دستش را مشت کرد و گفت        

 !  اومدهدایآ. بله -        
 !ه؟ی کدایآ: دیانا با تعجب پرس        
 ! دخترمون:  با ذوق گفتیرعلیام        
پاتند کرد و .  را گرد کرده بود شیچشمها.  امد رونی با هول از اشپزخانه بنیامی و بندی کشیغیانا ج        
 . ستادی آنا ايروبه رو
 ! اومده ؟ایبه دن: آنا مات گفت        
 ! ؟یک:  گفتجی گنیامیبن        
 !ه؟یرعلیام: دی گفت و پرسی اش افتاده باش آهانيو انگار تازه دوزار        
 . بگوکیتبر:  زد و گفتي لبخندنیامی تکان داد و بنيانا سر        
 یک! فرشته چطوره ؟.  بهتونگمی مکیتبر!  ي دادی چه خبر خوبیرعلیام:  لب زد یانا پشت گوش        

 ... هویچه !  کرد ؟مانیزا
 !  جفتشوندنیاالن خواب. خدا رو شکر خوبه .  صبح میساعت هشت و ن-        
 !دا؟ی شد اياسمش جد:  زد و با ارامش گفتيآنا لبخند        
 ! ادی بذارن به رهام بی اسمهیبگو ...  اسمه مگه یقحط!  ؟هی چدایآ:  کرد و گفتی اخمنیامیبن        
 . دی خندزیآنا ر        
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 ! ؟نهیامی بنيصدا:  دی پرسنیامی بني صدادنی با شنیرعلیام        
 . اره-        
 ! داداش دو بار زنگ زدم چرا جواب نداد ؟ي کلک شدیلیبگو خ!  دیپس با هم:  گفتطنتیبا ش        
 . دستش بند بود:  کرد هیانا توج        
عصر : دی پرسی از گوشش فاصله داد و به ارامی را کمی گفت و انا گوشي داری اهان معنیرعلیام        

 ! مالقاتشون؟میبر
 شه؟یم شروع ی کرمالقاتیام:  گفتجانی تکان داد و آنا با هي سرنیامیبن        
 . گهیدوساعت د-        
 !مینی کوچولوتون و ببمیای با هم ميباشه پس عصر-        
 .ی هم عالیلیخ...  دیایباشه با هم ب:  با خنده گفتیرعلیام        
 .  تماس را قطع کردی زد و با خداحافظ کوتاهيانا لبخند محو        
 !  اومدایعروست دو روز از پسرت زودتر دن:  انداخت و گفتنیامی بني به چشمهاینگاه        
 بی جي را توی ، انا گوشدی کشرونی را بینیی تزلی کنار در وساي سهی خم شد و از کنیامیبن        

 !ه؟ی چنیا:  دی باز کرد و پرسنیامی بنيمچش را جلو. شلوارش فرو کرد 
 !  رهام بودنی تکه از ماشکی ... به کف دست آنا انداخت ی نگاهنیامیبن        
 ... یچیه:  انداخت و لب زدزدی آنا که دو دو مي به چشمهاینگاه        
 ي برامی برمی زودتر تمومش کنایب:  را نشان داد و گفتسهی کنیامی که بندی بگويزیانا خواست چ        

 ! می بخريزی چهی و فرشته ری اميبچه 
 ! من باشه ؟ي قهی با سليخوایم: دی و پرسدی کشرونی و بادکنک ها را بی کشيانا کاغذها        
 !ي بخريزی هرچذارمی نمکنمینه خودمم دخالت م-        
 گر گرفته اش را پر يلپ ها...  کردی مشی تماشانیامی دهانش گذاشت ، بني توی بادکنکدیآنا خند        

 ... کردی بادکنک فوت ميکرده بود و تو
 !  بادکنک قرمز بودياندازه ... شی گونه هاي اندازه شیاما چشمها        
 ... ! دنی بارياماده         
 ری شد به زدهینگاهش کش...  بود و نوار چسب ینگاهش را سخت برداشت ، چشمش به کاغذ کش        

 ...واری به ددهی چسباتوریراد
 ! رهام افتاده بود سی شوفاژ سر سوار موتور پلریدرست ز        
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 :فصل نوزدهم        
 . پارك کردمارستانیمقابل ساختمان ب        
 شهی بهت بگم ميزی چهی نیامیبن:  انداخت و با غصه گفتشی رنگ و روی به صورت بیآنا نگاه        

 !؟ینه نگ
 می برایتو رو خدا ب:  منتظر جوابش باشد ملتمسانه گفتنکهی و آنا بدون ادی را باال کشی دستنیامیبن        

 !  نشون بدهي دکترهیخودتو به 
من جواب اکو و نوار قلب ها :  گفتي داد و با خونسردهی و کمرش را به در تکدیبه سمتش چرخ        

 ! ستیاالن همراهم ن
 ! رنیگیفشار خونتو م. رنیگیدوباره نوار م... یکنیخب دوباره اکو م-        
 !ی نگران من باشيخودی بخوادینم. آنا من خوبم -        
 ... !نگران بچم نباشم... نگران تو نباشم-        
 ي هالهی سر وسیی چه بالیگیچرا نم:  طاقت گفت ی را باال داد و آنا بشی ابروي تاکی نیامیبن        

 رهام اوردن؟
 : و لب زددی کشیپوف        
 !  آنایپرسی چرامیدونیتو که م        
 ! نیامی بندمیپرسی نمدونستمیاگر م: آنا با اضطراب گفت        
 رو دوباره ي خبر تکرارهی ستی شغلم نتی خاصنکهیهم ا...  شده ی چیدونیهم م!  آنا یدونیم-        

 ! بگم
 ! کنن؟کسانی بچه اتو با خاك لی تو خونه ات وسازنی برانی که بنهی شغلت اتیخاص-        
! مو به مو !  نیامی بني بدحی توضیموظف:  کرد و جوابش را نداد و انا با حرص گفتی مکثنیامیبن        
 ! شده؟یبگو چ

 .  شدرهی خشیبه رو به رو        
 ! راجع به ؟حیتوض -        
 چیه...  نشده بود کی بهت نزدی کسي انقدرجدچوقتیه!  نکرده بود دتی تهدی کسچوقتیه -        

 ! ستی نالتی خنیتو هم ع!  هیموضوع جد!  تو نذاشته بود يوقت پاشو تو خونه 
 ! التهی خنینه تو ع-        
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 ! نگران بچمم... نگران قلبتم... تمینگران زندگ!  من نگرانتم نیامیبن-        
 !  و پوچچیسر ه! تت بدم  از دسخوامی نمنیامیبن... نگران خودمم :  و گفتدی لرزشیصدا        
 ... ! یفرار کن!  مهاجرته نه؟تمی نگراننیته ا:  با پوزخند گفتنیامیبن        
 . خوردکهیآنا         
 !  را نداشتنیامی بني جمله نیانتظار ا        
 ! دی برنی تو و بچم جلو چشمم از بنجایبمونم ا!  کنم؟کاریپس چ:  و گفتدی کشیاه        
خودت . خودت عاقل باش. خودت فکر کن!  ری بگمی بارم شده خودت تصمهی يبرا. گفتم که -        

 !  غلط کدومههی درست چنیبب
 فتهی بابی ابا از اسیتا وقت!  مدت کوتاه هی يبرا:  گذاشت و گفتنیامی بني شانه يانا دستش را رو        

 !هم فاله هم تماشا. ییسه تا! من و تو و رهام ... 
 ...میتونی من و تو منیبب:  فرو کرد و گفتفشی کيدستش را تو        
 ! ؟یکنیبس نم:  و گفت دی کالمش پرانی کالفه از اصرار انا منیامیبن        
 . ماندفی کي کار تویدست جستجوگرش ب        
 ! ؟فتهی نی اتفاقچی هيدیتو قول م!  ؟یکنی منیتو تضم-        
 فکر خام نیا!  ؟کنهی از تو دوا مي من دردنیتضم. کنمی منیمن تضم. آنا . آره : اد محکم جواب د        

 !ندازه؟ی مرونیو از سرت ب
 ! دستش مشت شد!  نداد یجواب        
 !فکر خام ؟        
فردا شب !  بود فشی کيتو. فاصله داشت شی خودش و رهام چهار انگشت با پنجه هاي هاطیبل        

 ... ! پرواز داشت
 !هی تو اگر قاطع باشه برام کافنیتضم:  فشار داد و گفتفشی کي و رودی کشرونیپنجه اش را ب        
 تی نه رهام و نه تو رو نه موقعي خطرچی که هگمیمن قاطع بهت م:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 !  مطمئنت کنمتونمیحداقل از جانب خودم م!  نکرده و نخواهد کرد دیپدرتو تهد
 ! ؟ی ساواکي خانواده هی با وجود یحت: آنا به زور گفت        
 !هی هنوزم زمان پهلوکنهی مالیخ!  فکر البرزه ؟نیا: دی زد و پرسي پوزخندنیامیبن        
 ي من بودریدو زار تحت تاث!  ی پدرتریچرا انقد تحت تاث:  با تاسف تکان داد و رو به انا لب زديسر        
 !  آناسوختیدلم نم
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 دی فهمی وقتشیده سال پ:  گفت گرفتی را مگرهی که با پنجه اش دستینی را برداشت حچیو سوئ        
 پدر جانباز و هی ي روزهی کردی مالی داد باهات ازدواج کنم که ختی رضادهیپدر من هشت سال جبهه جنگ

 ی ساواکيه خانواده یمجلس و پدر زنِ داماد ! حاال ورق برگشته نه؟!  خورهی به دردش مدی شهي عموهی
 که نهی که تو سر تو فرو کرده، کل راه حلت ایی پرت و پالهانیبا ا! بودن با اهدافش منافات داره البد 

 !می بررانیمن و تو و رهام از ا
 !  شمامي پدر و دخترماتی تصمي فتهیش:  زد وگفتيپوزخند        
 .  شدادهی پنیو با حرص از ماش        
تو بعد از ! يکارینه ب...  خانوادمه ي هینه قض...  برهی منی که داره منو از بيزیچ...  آنا هی چیدونیم-        

 بزنه تو قبول یهر حرف...  پدرت بگه یا هرچام... یستی حرف من ارزش قائل ني دو زار براینه سال زندگ
 ... نا آی فکر کنکمیکاش ... ! بدون فکر! چشم و گوش بسته !  یکنیم

 .  کردیمکث        
 ی شد و به ارامرهیچشم در چشم آنا خ.  گذاشت لی درب اتومبيبا همان کمر خم ، دستش را باال        

 !  خستمیلیخ. خستم آنا : گفت
 .  رد شدابانی منتظر آنا باشد از خنکهیبدون ا.  دی و در را کوبدی کشیپوف        

 
 .  رد شدابانی منتظر آنا باشد از خنکهیبدون ا.  دی و در را کوبدی کشیپوف        
 را زد و با هم وارد ری دزدگابانی از همان سمت خنیامی رساند و بننیامیبا دو خودش را به بن        

 .  شدندمارستانیساختمان ب
 منگوله ي به کالج های مقابل اسانسور سبد گل را از دستش گرفت و نگاهنیامی ، بندی لنگیآنا م        

 . دارش انداخت
 !؟يدی بدون جوراب پوشنویباز ا:  کرد وگفتیاخم        
 ! ادی به شالم مدمید:  کفش دراورد و گفتي را از توشی پایفی خفنیبا ه        
 ي را گرفت و با هم وارد اتاقک فلزنیامی بني بازودیلنگیسانسور باز شد ، همانطور که مدرب ا        

 .  را نگاه کردشی داخل نبود ، خم شد و پشت پایشدند ، کس
 .خوادی مهیگفتم بخ!  داره آنا يزیپانسمانت خونر:  با اخم گفتنیامیبن        
 هی و بخنی ارمیمنم م.  ي خودتو به دکتر نشون دادیهر وقت تو رفت:  زد و گفت يشخندیآنا ن        

 ! کنمیم
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 زهی مزهی دختر رکی با ای که توجهش را جلب کرد ، پچ پچ برديزی چنیدرب اسانسور باز شد ، اول        
 ! بود

 !ا؟یبرد:  زد و صدا زد يآنا لبخند گشاد        
 . کردی نگاهش مي با اخم تندنیامی با هول سرش را به سمت آنا چرخاند ، بنایبرد        
 . دختر فورا وارد اتاق شد        
 . با من و من سالم کردایبرد        
 .  دختر آشناستي حس کردچهره نیامیبن        
 ! ؟یکنی کار می چنجای تو ا؟یسالم خوب: انا جوابش را داد و گفت        
 خاتون و مستوره خانمو رسوندم یچیه:  بردارد گفتنیامی صورت بني چشم از رونکهی بدون اایبرد        

 ! نجایا
 .  سالم کردنیامی لب رو به بنری زیو به ارام        
 !رهام کجاست؟: دی جواب پرسي به جانیامیبن        
 ! تایخونه ب-        
 .  در راباز کردي نزد و انا با تقه ای حرفنیامیبن        
 . داد و جلو رفتییسالم بلند باال        
 می نی تخت بود و فرشته به ارامي لبه یرعلی نشسته بودند ، امی مبليخاتون و مستوره خانم رو        

 .  شدزیخ
 ... یچه مادر خوشگل: آنا تند جلو امد وگفت        
 . مبارك باشه!  گمی مکیخانم تبر:  وگفتدی را بوسشیرو        
 . کردی خوش و بش میرعلی بود که با امنیامینفرشته چشمش به لبخند ب        
 .  گفتکی گذاشت و تبرزی مي فرشته ، جلو امد و سبد گل را رونیبا احساس نگاه سنگ        
 . انتظار نداشتم!  ي که اومدیمرس:  کرد و گفتيفرشته تشکر        
 ! ؟میایچرا ن: آنا با تعجب گفت        
 ... معذرتهی...  من بهت نیامیبن:  توجه به حرف آنا گفتیفرشته ب        
 ! گمی مکیخانم تبر:  کالم فرشته رو به مستوره خانم گفتانی دستش را باال اورد ، منیامیبن        
 ! انشااهللا دوباره قسمت خودتون.  قربونت برم مادریاله:  وگفتدیمستوره خانم خند        
 !  دختر بهم بدهي نوه هیخدا منو دوست نداره ... انشااهللا: ش گفتخاتون فورا پشت بند        
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 .  بودستادهی اي افتاد که کناري چشمش به دخترنیامیبن        
 . دختر خالم.ایدن:  کرد ی دست معرفي با اشاره یرعلیام        
 !ي کردعیقشنگ خودتو ضا!  نیامی زد بنیمامانم خوب حرف:  با خنده گفت نیامی گوش بنریو ز        
 !از چه نظر؟-        
 !ي بری سطح توقعات رو باال ميدار!  ي کار دست خودت داديبا انا اومد-        
 کردی انداخته بود نگاه منیی که سرش را پاای چپ چپ نگاهش کرد ؛ همانطور که به دننیامیبن        

 !د؟یکشیداشتن رهام رو م که زحمت نگه دی هستیشما همون دخترخانم: دیپرس
 .آنا توجهش جلب شد        
 .دی سرش را باال اورد ، مقنعه اش را با خجالت جلو کشایدن        
 !دی ارزیحداقل سرش به تنش م.  زد و چال گونه اش اشکار شد يلبخند        
داره .  بچه هاست  هم عاشقایدن!  دلمه زیرهام عز!  یمادر چه زحمت: مستوره خانم تند گفت        

 !  مهد بشهی مربخوادیم!  خونهیدرسشو م
 ! هیشگاهیپس پسر من موش ازما:  گفتی با شوخنیامیبن        
 ! کنمی ميخودم دوستش دارم باهاش باز. نه بخدا :  فورا گفت ایدن        
 . دیلطف دار. ممنون :  تکان داد وگفت ي سرنیامیبن        
 پتو ها ي تخت اليهمانطور که از باال.  به سمت تخت کوچک کنارپنجره رفت ی اراميبا قدم ها        

 :  با خنده گفتکردیرا جستجو م
 ! ؟رهیگی داره افتاب مومدهی دخترت نریام-        
 ! دندیخاتون و مستوره خانم بلند خند        
 !چقدر نازه.  زمی عزيوا: انا با ذوق گفت        
 ! کترهیم کوچاز رها-        

 
 !  بودي چقدرادتهی ي سر رهام بودياخه نکه از روز اول باال:  گوشش گفتریانا با طعنه ز        
 ! ؟می صداش کنیحاال چ:  جوابش را نداد و بلند گفتنیامیبن        
 ! گهیعروس د: فرشته ارام گفت        
شک نکن !  دمشی به االن که ديوسم بود وا عردهیند! اون که عروسمه :  و گفتدی خندنیامیبن        
 !هیاسم عروسم چ. توش
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 ! ایمی کمی بذارگمیمن که م:  با عشق گفتیرعلیام        
 !ستینه خوب ن:  کرد وگفتی نچکردی را نوازشش مشی پر مویشانی با سر انگشت سبابه پنیامیبن        
 ! برو اون ور بذار بغلش کنم!  نیامی بنشهی بچه تو دستت جا ميکل کله : انا با خنده گفت         
 ! ؟شیننداز:  دستش را جلو برد و نگران هشدار دادیبه ارام        
 .  بغلش گرفتيانا اخم کرد و پتو را تو        
 .  را داشتشی هوانیامیبن        
 یبه آنا م. عقب رفت  قدم کی شد ، ری بغل انا که جاگيتو.  بود ی رنگینوزاد خواب الود و صورت        

 ... امد
 !  امدی و دست نوازشگرش ماقی پر اشتيبه لبخند و چشمها        
 ياری دربي بازعی ضاگهی دکمی:  لب گفتری گذاشت و زنیامی بني شانه ي دستش را رویرعلیام        

 !  محضر شرش کنده بشهمی برمیتونیم
 !  رفتسهیو خودش از خنده ر        
 !  هادهی میحس خوب!  ؟ی بغلش کنيخوایم:  گفت نیامیانا جلو امد و رو به بن        
 دی را جلو کششی دستهانیامی ضربان قلبش باال رفت و آنا با ارامش جلوتر امد ، بننیامیبن        

 !من خودم بغلش نکردم هنوز:  با غر گفتیرعلیوام
 ! دمی مادتیبذار االن -        
 ! مراقب گردنش باش: ا تذکر دادآن        
گردنش را خم کرد و صورتش را با نگاهش .  چپش بود ي بازويسر نوزاد رو.  بغلش کرد یبه نرم        

 . دیبلع
 ...  بودی اما تپشش به قوت خودش باقدادیارامش م        
 ! دیکنی مشیمال دست دی همه دارنی اخورهی دختر به چه درد من منیا:  باز گفتیرعلیام        
 ! مونهی مدیمثل مروار:  شده بود گفترهی خشی همانطور که با لبخند به صورت مثل لبونیامیبن        
 ! هی چدیمروار:  جلو امد و غر زدیرعلیام        
 ! رسهی به ذهنمون نمی اسمچیه: فرشته دخالت کرد و گفت        
 ! ؟یذاشتی میدختر تو بود اسمشو چ: دی توجه به حرف انها پرسیانا ب        
 ! ادی که به رهام بی اسمهی:  و با لذت گفتدیی عطرش را بونیامیبن        
 ! مادر ؟یچ: خاتون دست از پچ پچ کردن با مستوره خانم برداشت وگفت        
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 ! رها... رزا ... رعنا.. ایرو-        
 يبعد. البته اسم رهام و من انتخاب کردم :  کرد هی توجنیامی کرد و بنی اسم اخر اخمدنیانا از شن        

 ! ادی باشه به رهام بی اسمهی دی بایول!  انتخاب کنه دیرو انا خودش با
 ... تا بعد!  دی دختر من بدي واسه شنهادی پهیحاال فعال :  و گفتستادی سر دخترش اي باالیرعلیام        
 !  بدهادی! ؟ي بغل کردي چطورنویا: وبا حرص گفت        
 !  تختي لبه نمی بشسایوا:  با هول گفتیرعلی نوزاد را به سمتش گرفت و امنیامیبن        
 . دیمستوره خانم غش غش خند        
 ! شهینخند مادر حواسم پرت م:  با استرس گفتیرعلیام        
 .  ثابت مانده بودای دني خنده يخاتون چشمش رو        
 ذاشتمی اسمو منیاگر دختر من بود ا! رکسانا :  گذاشت و آنا گفتیرعلی بغل امي نوزاد را تونیامیبن        

! 
 !  نکنگرانی خودمون رو خرج دياسم بچه .  ستیحاال که ن:  گفتي با قلدرنیامیبن        
 . انا لبخندش جمع شد        
 !  و فرشتهیرعلی مادر امي بود جلويفقط ابرودار...  ای ردی بگي را جدنیامی حرف بندانستینم        
 اسم تک و هیمن دلم !  هست لی تو فامیول. رکسانا هم قشنگه :  و گفتدی کشیفرشته هوم        

 ! خوادیخاص م
 !  فرشتهذاشتمیاسم خودت فرشته نبود اسمشو م:  با خنده گفتیرعلیام        
 . دیفرشته خند        
 !  مونهیمثل در م:  گفتکردی نرم و پر کرکش را نوازش مي همانطور که گونه نیامیبن        
 ... واقعا:  گفتدیی با تایرعلیام        
 ! هیحس خوب-        
 ! ي تجربه اش کردریتو با دو روز تاخ:  نگاهش کرد و با طعنه گفتیرعلیام        
 !  نهای یشیخفه م:  لب زدي کفرنیامیبن        
 !  داغ دل آنا تازه بشهیترسیم:  اهسته گفت یرعلیام        
!  فکر بود ي را گره زده بود و توشیاخم ها!  فکر بود يتو. به آنا انداخت یرکی زری زینگاه        

 . گشتی دنبال اسم مشیاحتماال برا
 ! دهی رکسانا بهت پا مهیقد . نترس :  حرفش گفتی پیرعلیام        
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 ! دی بلند خندياز با صداو ب        
 ! تو ؟ي زدیچ:  کرد و گفتی اخمنیامیبن        
 ! تو ؟ایمن -        
 . جوابش را ندادنیامیبن        
به جز !  دادی در و جواهر و می بود که معنی اسمهیکاش :  و فرشته گفت دی باز خندیرعلیام        

 !!! دیمروار
 ! نیدر:  و آنا با هم گفتند نیامیبن        
 ! ستیبد ن:  انداخت و گفتیرعلی به امی و نگاهدی کشیفرشته هوم        
 ! ادیبهشم م!  ي امجدنیدر!  هیبه نظر من که عال:  گفتکردی همانطور که نگاهش میرعلیام        
 زرد را به کادی باز کرد ، وان  درش رای به ارامدوی کشرونی را بی مخملي ، جعبه فشی کيانا از تو        

 !  گردنشدیبنداز.  که بزرگتر شد کمی.  نیامی از طرف من و بننمیا:  سنجاق کرد و گفتنی دريپتو
نبض !  ییمایبا آرم هواپ... ی آبي ورقه کی.  آنا بود فی باز کپی تمام حواسش به زنیامیبن        

 ! دی کوبی در کل بدنش میناهماهنگ
 . گذاشت و خم شد تا فرشته را ببوسدفشی کيآنا دستش را رو        
 . دیچی پی سرش مي تشکرها تويصدا        
 پنهان دشی نگاهشان از دیتالق...  هم وارد اتاق شد ایبرد.  جلو امد ایدن... نفسش را فوت کرد         

 . نماند
 فی کیحواسش پ...  وفرشته و آنا یرعلی گفتن امنی خاتون و مستوره خانم و آمي دعاهايالبه ال        
 . آنا بود

 ! فرشته جان خدا مادر و پدرتو رحمت کنه: خاتون لب زد         
 تعارف و کلمه ها را شیگوش ها.  بود يگری دياما حواسش جا...  اتاق را پرکرد امرزیخدا ب        

 ! کردیام مرور م که ضبط کرده بود را مديری تصوشیاما چشمها...  دیشنیم
 خواستیم!  انقدر خودش در خودش نکوبد خواستی اعتماد باشد ، می بشی به چشمهاخواستیم        

 ...  توازن قلبش را خفه کندی بي سرو صدانیا
 .به سمت چپ تخت رفت        
 بار کی وانی لي اب توی کنار تخت فرشته ، کمي را برداشت واز بطریکی سوار هم ي هاوانیاز ل        

 .کردی نگاهش مقیانا دق...  ختیمصرف ر
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 . گلو و حلقش را تر کردیکم        
 !  امدی نمنیی ضربان قلبش چرا پاتمیر        
 ! ؟یخوب:  دی وکالفه پرسستادیآنا کنارش ا        
 !  از اتاق خارج شدی کوتاهی تکان داد و با عذرخواهي سرنیامیبن        

    
 

 !  از اتاق خارج شدی کوتاهی تکان داد و با عذرخواهي سرنیامیبن        
 . درب اتاق رابست        
 یدست.  فرستاد شی هاهی پر از کلر و دارو را به خورد ري داد و هواهی کمرش را به در تکهیچند ثان        

 .  فرو کرده بود ، به سمتش رفتی گوشي که سرش را توای برددنی ، با ددی اش کشیشانیبه پ
 ستی همون دختره ننیا: دی پرسنیامی جا به جا شد و بنی کمای نشست ، بردی صندليکنارش رو        

 ! بود ؟تیکه عکسش رو بکراند گوش
 . نزدی حرفایبرد        
 !؟يای بربیندگ زهی تی از پس مسئولیتونیواقعا م:  فرستاد وگفترونی بنی نفسش را سنگینیامیبن        
 !  واسمهیجد.  ستی مثل اون نیکی نیا-        
 تو ي حداقل از نصف شاهکارایرعلیام!  نبود؟يآرزو جد! ؟يجد:  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 ...  کلمه بذاره کف دست خاله اشکی! باخبره 
 قبول شویدانشگاه تهران انتقال. کننی میبا پدرش شهرستان زندگ. مادرش فوت شده :  لب زدایبرد        
 ! مستوره خانمشیپ.  تهران ادیاز مهر ماه م. کردن 
کارمم که !  ازش خوشش اومده یلیخاتون خ:  گفتای و برددی اش کشنهی دستش را به سنیامیبن        
 !  دارمنمیماش. کنمیتو مغازه کار م. جوره 

 ! مگه ؟هی راحتنیبه هم-        
 ! شهی راحت ترم می که به نامته به نام من بزنییزهایدو دنگ از همه چ:  کرد و گفتیخم اایبرد        
 که به ییزهای به چی چشم داشتچی من هایبرد:  کف دستش را به جناغش فشار داد وگفتنیامیبن        

 ...یدونیخودتم م! ناممه ندارم 
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 که سر ییتو...  ازدواج کنمخوامیمن م.  مستاجره تای بیول... !  دونمیمن م:  گفت ی با ناراحتایبرد        
هم وانت اقاجون ... هم خونه ...  که هم مغازه هیاجی چه احتگهید!  يخونتو دار.  ي دارنتویماش.  یتیزندگ

 !یی فقط توي رازي وارث خانواده!  ي پولداریتو که االن اساس! به نام تو باشه 
 .ایبس کن برد-        
 حرف ی باهات منطقکنمیدارم جون م.  نداشتم از حرف اخرميبخدا منظور: ل شد و گفت هوایبرد        

 ...  وبحثیبدون دعوا و ناراحت! بزنم 
 : تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 !  نباشزای چنینگران ا!  موضوع حرف بزنمنیخودم قراره با اقا جون راجع به ا-        
 ! یاز دستم دلخور نش-        
 . نه-        
 تا اخر عمرم دست و پا یعنی چون قبال پشت هم گند زدم ی فکر کنخوامینم:  با لبخند گفتایبرد        

 خوامیاالن م! اونم گم و گور شده ... هی زندانزیپرو...  واسه من مرده گهیآرزو د!  عرضه ام ی و بیچلفت
 . مثل خودت!  جمع کنم مویزندگ. ازدواج کنم

 ! کنمیکمکت م! باشه :  قائم کرد و گفتشی زانوهاي را روشی خم شد و ارنج هانیامیبن        
 !ازش خوشت اومد ؟:  گفتنیامی گوش بنری هم دوال شد و زایبرد        
 !ا؟ی بردادی خوشم بدیمگه من با:  داد و گفتهی را زاوشیبه زورلبها        
 ! يل نکرد مثل قبل داد و قاگهیاخه د-        
 کردمی متی حالي جورهیحداقل . اوردمیوگرنه حالتو جا م! نا ندارم :  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        

 ! ستیاالن وقتش ن
 !؟ي نا نداری چیعنی:  گذاشت و گفتنیامی نگران دستش را پشت بنایبرد        
 !؟یخوب!  شده؟يطور: دی کرد و پرسیمکث        
.  تو رو ندارمحتیحال نص.  ای موندم بردمی زندگيفعال خودم تو دودوتا:  وگفتدی کشی پوفنیامیبن        

 ! ؟ی کنحتمی نصیتونیتو م
 .  ماتش بردایبرد        
 . دادهی تکی صندلی نفسش را فوت کرد و کمرش را به پشتنیامیبن        
 .درب اتاق باز شد و انا لنگان جلو امد        
 ! دیدوتا برادرخوب خلوت کرد:  گفتطنتیند کنج لبش با شبا لبخ        
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 یتو خوب:  شانه انداخت وگفت ي را روفشی کنیامی بني رهی و در جواب نگاه خدی خندایبرد        
 !ن؟یامیبن

 .جوابش را نداد        
 !؟ی رفترونی از اتاق بهوی شد يطور:  وگفتستادیانا مقابلش ا        
 .کردیفقط نگاهش م. باز هم سکوت کردنیامیبن        
 !؟یکنی شده نگام ميطور: دی پرسنیامیانا کالفه از سکوت بن        
 . ساکت بودنیامیبن        
 رو بده نایا: کرد و چند کارت پستال دراورد و گفتبشی دست در جنیامی گفت بني با اجازه اایبرد        

 ! یرعلیبه فرشته و ام
 !! تولد رهامه؟يکارت دعوت برا:  را باال داد و گفتشیابروها        
 .  با خنده وارد اتاق شدای تکان داد وبردي سرنیامیبن        
 ! شده ؟يطور: نشست و گفتای برديانا جا        
 !؟یکنی مگای نگاین:  و لب زدشی کودکانه گرفت به صدایلحن        
 !بده نگاهت کنم ؟-        
 رو به اون رو نیانگار از ا!  حس کردم رفتارت عوض شد هوی اخه یول. ی نگام کنستینه بد ن -        

 ! شده؟يطور!  يشد
بار ...  بندمیدوبار چشممو م...  بخشمتی بار مهی:  بود جواب دادرهی همانطور به رو به رو خنیامیبن        

زورم به ... زورم به هرکس نرسه ! ا اخر عمرم نبخشمت  نکن تي کارهی...  آنا یول!  ارمیسوم به روت نم
 ... به تو هم...  آنا رسهیپدرت م
 ! می نگاه کنگهی تا اخر عمرمون تو چشم همدمی نکن نتوني کارهی: مکث کرد وگفت        
 ! نیامی فهمم بنینم: انا مبهوت گفت        
 ! ی تو بکن که بفهمیحداقل سع.  یفهمیم-        

 سخت از جا بلند شد وسالنه سالنه به سمت دی را در صورت آنا ببنشی حرفهاری تاثنکهیو بدون ا        
 . اسانسور راه افتاد

        
 

 !ن؟یامی بفهمم بنویچ!  کنم بفهممی سعی چیعنی...  نمی ببسایوا:  و گفت دیانا به سمتش دو        
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 . فرو کردبشی جي را توشی اسانسور را فشار داد و دستهايدگمه . کردینگاهش نم        
 ! ؟يتو که خوب بود.  هویچت شد : آنا کالفه لب زد        
 . جوابش را ندادنیامیبن        
 !  شدهی کلمه بگو چهی!  ری سکوت نگي خدا االن روزه يمحض رضا:  حوصله گفتیانا ب        
 اورژانس می بريخوایم!نکنه حالت بد شد؟:  چسباند و گفتنیامین بيو نگران دستش را به بازو        

 !؟ی بشنهیمعا
 ! ابرگردیبا خاتون و برد:  و گفتدی کشرونی از چنگ انا بی را به ارامشی بازونیامیبن        
 ! چت شد؟هوی یگینم: دی باز شد و انا خسته نالشیدرب اسانسور به رو        
 همکف ي به طبقه دنیتا رس.  به جلو برداشت و انا هم دنبالش وارد اسانسور شد ی قدمنیامیبن        

 .  رد و بدل نشدانشانی میحرف
 .  از ساختمان خارج شدي تنديبا قدم ها        
 .دی دویانا به دنبالش م        
 ! سایوا:  داد زدي را گرفت و کفرشی جلویمقابل نگهبان        
 . ستادی انیامیبن        
 . اوردرونی بشهیمرد نگهبان سرش را از ش        
 . اخم کرده بودنیامیبن        
حرف ! ؟یگی مشت قصه درگوش من مهی!  ؟ي شدیجن!  ؟نیامی بنشهی چت مهوی! چته ؟: انا غر زد        

 ! چرخهی حرفت مدهی نکشهیبه ثان...  شهیبعد نظرت عوض م...  یزنی رو با من مندهیاز بچه و ا
 حمله کرده رو مونی که به زندگینکنه اون!  برات اومد ؟یامیپ!  بهت زنگ زد؟یکس: با ترس گفت        

 ! کردن؟دایپ
 ! باعث پوزخندش شد "مونیزندگ" ي واژه شیاز کل حرفها        
 ! بست ؟ی را جمع ميزیچه چ        
 ! کرده ؟دتیزنگ زده تهد فریعل:  وگفتدی کشی پوفنیامیاز سکوت و اخم بن        
 !فر؟یعل:  را گرد کرد وبه حرف امدشیبا تعجب چشمها        
!  پدرت هان ؟یافکار پوشال!  از کجا اومد ؟نیا:  شد و گفتلی تبدی عصبيپوزخندش به خنده ا        

 ؟یبابت چ!  کرده آنا؟دی منو تهدیاصال ک!  کنه ؟دمی تهددی بای چي برافریعل!  تو مغز تو ختهیهمه رو ر
 يکاتوریگرفتم؟ مگه کار یمگه عکس!  نوشتم ؟يمگه مقاله ا!  ؟کنمیمگه من هنوز تو هفته نامه کار م
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ده ماهه دارم با سود پس انداز و !  آنا کارمیمن ده ماهه ب!  ساختم ؟يمگه مستند!  نشر دادم ؟یتازگ
 فکر ذرهیچرا !  ؟يدیچه تهد!  ؟یزنی حرف میاز چ!  ؟یگی میتو چ!  کنمی شمال سر منیفروش زم

 عکس و نیبهتر!  رو داره ؟ی شعار انتخاباتنیترکه به! ؟یسر چ!  کنه آنا ؟دمی تهددی چرا بافریعل!  یکنینم
 نگران دی که باهیحاال مشکلش با من چ... کار براش انجام دادم پولشو گرفتم!  نامزدا مال اونه؟نیپوستر ب

 ! من داره مگه ؟ بایچه خصومت!  باشم؟فریعل
 ...  منی خبرش دراومده پدر واقعیچون تازگ. اها :  با تمسخر گفتنیامی نداد و بنیانا جواب        
 .خنده نگذاشت جمله اش را کامل کند        
 يزوری روزنامه نگار پهی دفتر هفته نامه باز بود از نظر پدرت من یتا وقت!  ام ؟یانا مگه من ک-        

حاال بعد از ده ماه بسته شدن دفتر هفته نامه و ممنوع القلم بودن ادم !  نهم بود يبودم که هشتم گرو
 ! بشم؟دی شدم که تهدیمهم

 !  آناهی شما ارثيتوهم تو خانواده :  با حرص گفتنیامی بود و بنيانافکر        
 ! نیامی بنی کننی من توهي به خانواده يحق ندار-        
...  دیتونی آنا ؟ چطور میکنی منیتوچطور به شعور من توه:  گفتي کنترل شده اي با صدانیامیبن        

 ! دیشورشو دراورد...  گهیبسه د!  ؟دیتو و پدرت منو احمق فرض کن
 . بدمحی چت شده برات توضهویبگو ...  شده یبگو چ: انا با دلهره گفت        
 ! یدونیودت مخ.  الزم بود گفتم انا یهرچ-        
 پدرتو قبول ي حرفهاياگر دوست دار:  رگ دردناك پشت گردنش فرستاد و گفت يدستش را رو        

!  ی رو انتخاب کنیکی من وپدرت نی بکنمیمن مجبورت نم!  ستیاصال برام مهم ن...  یباور کن... یکن
 ... نیا

 ! ستمی نیفیمن ادم کث!  هیفی انتخاب کثنیا:  و گفتدی کشیپوف        
 . نیامیبن: آنا با بغض صدا زد        
تو هم انتخاب :  صورت آنا گذاشت و گفتي اورد و رونیی دستش را از پشت گردنش پانیامیبن        

 ! ی ها کني کثافت کارنی ای خودتو قاطیفیح...  یفیح! نکن آنا 
 .کردیهش مفقط نگا.  نگفتيزی گذاشت و چنیامی دست بنيانا دستش را رو        
 .دی کشیقیتالطم قلبش ارام گرفت و نفس عم        
 !  بخواه برسونتتایاز برد:  قرار انا انداخت و گفتی بي در چشمهاینگاه        
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 تولد رهام يبرا:  و مقابل آنا گرفت و گفتدی کشرونی کارت قرمز بکی کرد و بشی جيدست تو        
 !منتظرتم
 ! یواسه تولد پسرت تو هم دعوت:  گفتيبازهرخند        
 .  از انا فاصله گرفتي تندي لب راند و با قدم هاری زیخداحافظ        

 
 

 انگشت سبابه اش را ی باال برد و با مکث کوتاهواری دي موجود رويدستش را به سمت تنها دگمه         
 . زنگ فشار داديرو

 . باز شدشی دارد ، در براي و چه کارستی بپرسد کی کسنکهیبدون ا.  باز شد یکیدر با کل        
 سنگ فرشها يرو.  وارد خانه باغ شد ی آرامي دستش جا به جا کرد و با قدم هايسبد گل را تو        

 يداری از اتاقک سرادنشیجواد با د. داشتی بودند اهسته گام برمدهی سرك کششیکه خزه ها از ال به ال
 .  امدرونیب

 ! دی خوش اومدیلیخ. سالم اقا : به سمتش پا تند کرد و گفت        
 .  کردي تشکرنیامیبن        
 .  بودستادهی اوانی اي خانم روهیفوز        
 . زد و سالم داديلبخند        
 ... بفرما تو. يخوش اومد. سالم پسرم:  خانم با ذوق گفتهیفوز        
 . اما زبانش را به دندان گرفتستی نيازی ندی خانم خواست بگوهیفوز.  دراورد  راشی کفشهانیامیبن        
 .  سرگرم بودي نشسته بود با روزنامه و خودکاری مبلي رومساریت. وارد سالن شد        
 .  نشستمساری خانم ، کنار دست تهیبا تعارف فوز.  گذاشت زی ميسبد گل را رو        
 ! شربت ؟ای يخوری ميچا!  ؟ارمی برات بی چپسرم: با هول گفت        
 !ستن؟ین: دی جواب پرسي به جانیامیبن        
 !رها خانم؟:  زد وگفتي خانم لبخندهیفوز        
 ! بله-        
 . گردهیاالن برم. رونی توك پا رفت بهی.چرا پسرم -        
 ! ؟ارمیبرات شربت ب:  پا و ان پا کرد وگفتنی ایکم        
 . ممنون-        
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 .  خانم وارد اشپزخانه شدهیفوز        
 . دیکشی صفحات روزنامه خط مي جوهر روی خودکار بکی انداخت که با مساری به تی نگاهنیامیبن        
 ! ؟دیکنیجدول حل م: سرش را جلو برد و گفت         
 !سمی ادرس بنوخوامیم:  گفتی ارامي سرش را باال اورد و با صدامساریت        
 !؟ی کيبرا-        
 !دونهی رو نمنجایادرس ا! پسرم -        
در سکوت . نیامی بني زل زده بود به چشمهارهی و خمیمستق.  انداخت نیامی بني در چشمهاینگاه        

 !  حرفیب. 
 !  خودکار جوهر ندارهنیا!  سمینوی من براتون ادرس و منیاگر بخوا:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 .  گذاشتنیامی شربت را مقابل بنی دستشی خانم پهیفوز        
!  شونهیمال ا... نکن اقا :  خانم با هول گفتهی شربت را بردارد ، فوزوانی دست دراز کرد تا لمساریت        

 ...کنمی درست میکیمن االن برات 
 ...  را بلند کردوانی با دست لرزان لرمردیاما پ        
 . میخوریبا هم م.  ندارهیاشکال:  دخالت کرد وگفتنیامیبن        
 !  هايزیریهوشمند خان م:  خانم نگران گفتهیفوز        
 شلوار ي روی و شربت کمدیلرزی برداشت ، دستش منیامی بني را از جلووانی لیهوشمند دو دست        

 .ختی رنیامیبن
 ... اقا شلوارتون. خدا مرگم بده :  و گفتدی کوبگرشی دست دي خانم دستش را روهیفوز        
 ! ستی نیمشکل:  زد وگفتی لبخند ارامش بخشنیامیبن        
 .ردی بگشی لبهاي را گرفت و کمک کرد تا هوشمند ان را جلووانی لریو خودش ز        
. ختی و چانه اش رراهنی پي و شربت رودیلرزی حال منی راگرفته بود اما با اوانی لیدو دست        

 . نخوردزی دفعه از دستش لکی وانی را داشت تا لشی هوانیامیبن
 دشی سفراهنیرپیاز چانه و گردنش رد شد و ز...  ختی ها و صورتش رشی ري رویدنی نوشیکم        

 . را لکه کرد
 . اوردنیی را پاوانیهوشمند ل        
 .  را پاك کردشیشهای برداشت و سر و صورت و ری دستمالنیامیبن        
 !تلخه: هوشمند اخم کرد وگفت        
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 . خوب شد من نخوردم پس! ؟يجد:  وگفتدی کشی هومنیامیبن        
 .  گذاشتی دستشی پي را از دست هوشمند گرفت و تووانیل        
 نیامی ، بندی روزنامه کشي رویداشت و خط خم شد ودوباره خودکار بدون جوهر را بررمردیپ        
 !سهینویاون خودکار نم:  دراورد و گفت راهنشی پبی را از جی رنگی مشکسیخودنو

 ی جوهر که ادرس نمیبا خودکار ب:  هوشمند گذاشت و گفتي انگشت هاي را السیخودنو        
 ! شهیباز گم م!  کجاست نجای بفهمه اتونهیپسرت نم.  پدرجانسنینو

 . کردی مشی ساکت تماشامساریت        
 انداخت مساری به تی گذاشت و نگاهنیامی مقابل بني با شربت تازه ای دستشی پکی خانم هیفوز        
 !ي کردفی لباستو کثنیاقا بب: وگفت
 . دی روزنامه کشي روی دستش خطي توسی با خودنومساریت        
 کی و حاال با نوشتی جوهر می خودکار بکیود تا به حال با  اش افتاده بيانگار تازه دوزار        
 .  را باال اورد و نگاهش کردسیخود نو.دیکشی روزنامه خط مي روان روسیخودنو

 . لباستو عوض کنممی برایب:  وگفتستادی خانم کنارش اهیفوز        
 !  راحت باشندی بذاردی نکنتشونیاذ:  دخالت کرد وگفتنیامیبن        
 ! ستیدرست ن. پسرعموهاتون.  ادیاخه بعد از شام عموتون م:  زد وگفتي خانم لبخندهیفوز        
 !عمو ؟        
 . دی به صورتش کشیدست!  شده بود دی شهشیعمو        
 ... ولم کن:  با غر داد زد رمردی کرد بلندش کند که پی را گرفت وسعمساری خانم دست تهیفوز        
شب !  پسرت اومده نیبب. ینی لباس بشنی با استیاخه اقا درست ن:  گفتی خانم با مهربانهیوزف        

 ... ادیبرادرت م
 !ه؟یپسرم ک:  انداخت وگفتهی به صورت فوزی نگاهمساریت        
 !؟ي که منتظرش بودیهمون. اقا رهام اومده :  گفتي خانم با لحن گول زننده اهیفوز        
 . نشسته بودشی سفت و سخت سرجامساریت        
 !  نکني لجبازگهی دایب. سوزهیاقا االن غذام م:  خانم کالفه گفتهیفوز        
 . چشمش به روزنامه افتادنیامیبن        
 را که مصر رمردی پي غرو نقهاي کج و معوج به زور رهام نوشته بود ، صدای نوشته ها با خطيال        

 .دیشنی را مدنی بنششیبود سرجا
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 ! من کمک کنم ؟دیدیاجازه م:  و دخالت کرددی کشیپوف        
 . شهیزحمتت م. نه پسرم :  خانم با خجالت گفتهیفوز        
  لباسشونو عوض کنمتونمی کجا مدیبهم بگ.  شمینه خوشحال م:  بلند شد و گفت شی از جانیامیبن        

. 
 ! شهی بفهمه از دست من دلخور مرسهیاالن رها خانم م:  خانم ارام گفتهیفوز        
 ! ستمیمگه من پسرش ن!  ؟دیکنیبا من تعارف م-        
 .  خانم ماتش بردهیفوز        
.  من انجام بدمدیاجازه بد. شهیرها هم احتماال خوشحال م:  گفتی با لحن ارامش بخشنیامیبن        
 !و عوض کنم؟ لباسشونتونمیکجا م
 .  خانم با من و من ادرس اتاق باال را دادهیفوز        
 .  بلند شد و دستش را گرفتشی فورا از جامساری امد ، ترونی بزی از پشت منیامیبن        
  ؟يریکجا م: با ترس گفت        
 .  باالي طبقه میبا هم قراره بر.  جا چیه:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 ، با هم به سمت پله ها کردی فرو مرمردی الغر پي انگشت هاي را الشیو همانطور که پنجه ها        
 .قدم برداشتند

 
 

 ، با هم به سمت پله ها کردی فرو مرمردی الغر پي انگشت هاي را الشیو همانطور که پنجه ها        
 .قدم برداشتند

 . کردی می وسرکشچرخاندی مثل رهام سرش را ممساریدرب اتاق را باز کرد ، ت        
 تخت ي گذاشت و با هم وارد اتاق شدند ، کمکش کرد تا لبه رمردی دستش را پشت کمر پنیامیبن        

 . دی کشرونی اتو زده را بدی سفراهنی پیکیدرب کمد را باز کرد و .  ندیبنش
 .  لکه را از تنش دراوردراهنیرپیخم شد و ز ، ستادی اکردی که بر و بر نگاهش ممساریمقابل ت        
 . اش را بپوشاندی برهنگشی کرد با دستهایسع.  دی خجالت کشرمردیپ        
 .کردی نگاهش منیامیبن        
 ... دی زده اش چرخرونی بي دنده هايچشمش رو        
 .  اش ثابت ماندنهی سدی سفي پوست چروك و موهايمردمکش دور زد و رو        
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 .  پر شده بودشیچشمها. نفسش را فوت کرد         
 و یمی قديزخم ها. دی لبش را گزشی پهلوي گلوله ي جادنیبا د.  تخت نشست يکنارش لبه         
 .  حبس کردنهی سي پشت کمرش نفسش را تويکهنه 

بغض ته .  فروکند راهنی پنی استي دستش را توخواستینم.  دستش را گرفت ، تقال کرد نیامیبن        
 .حلقش راه نفسش را بسته بود

.  کردی اش بردارد ، اما ممانعت منهی سي را از جلومساری تي کرد دست گره خورده یبا ارامش سع        
 !  لباسش را عوض کندنیامی بنخواستی دلش نمدیشا! مخالف بود . دادیاجازه نم
 . دادیاما اجازه نم...  دستش را گرفت متیبا مال...   کندی باز خواست سعنیامیبن        
 .  منصرف شدنیامی هوشمند ، بني ناله يدست اخر با صدا        
 باعث شد رگ پشت کنندی را تنش ميزی به زور چشهی و همکندی مخالفت مشهی همنکهیفکر ا        

 ! گردنش بسوزد
 گذاشت و شی زانويکمرش دوال شد ارنجش را رو.  دی چکنیی پاشیدو قطره اشک از چشمها        

 .  دادهی اش را به کف دستش تکیشانیپ
 .  بغض دارش کل اتاق را گرفته بودي نفس هايصدا        
 .  گذاشتنیامی بني شانه ي دستش را رورمردیپ        
 . دیار بوس پشت دستش را چند بي قهوه اي لک هايطاقتش طاق شد ، دستش را گرفت و رو        
 .  پوست چروك خورده اش را تر کردشیاشکها        
 دیلرزی مشیشانه ها.  گذاشتمساری تي زده رونی بي زانوي امد و سرش را رونیی تخت پاياز لبه         

. 
 . کوتاه به همان حال مانديچند لحظه .  فرو بردنیامی بني موهايهوشمند دستش را رو        
 .  و سرش را بلند کرددی کشیقینفس عم        
 اش نهی سبزيچشمها.  کردی را پاك مشیاشکها. دی کشنیامی صورت بنيهوشمند دستش را رو        
 .  سرخ و پر اب بوديبدجور

 ! ادیپسرم داره م:  زد و گفت يلبخند        
 ... ادیبله م:  هقش را خفه کرد و از ته چاه گفتنیامیبن        



 520 

از همان .  را بغل کرد شیزانوها.  را پاك کرد شی مسلط شد و با کف دست چشمهابه خودش        
 توانستی نمدشی سفي هاشی رانیاز م... مساری تي تخت زل زده بود به صورت چروك و خسته نییپا

 !  خودشيمثل چشمها.  زاغ بود شیاما چشمها.  بدهد صیفرم صورتش را تشخ
 ...نه همان قدر سبز...  نه همان رنگ دیشا        
 ! اما روشن بود        
 ! سرد... مرده !  تفاوت یب... روشن و خسته         
 !  جنگل سوخته و خاکستر شدهکیمثل         
 .دی به سمتش چرخنیامی بلند شد و به سمت کمد رفت ، بنشیاز جا        
 شرت ی درست همرنگ تراهنی پکی.  دی کشرونی ب چروكي رهی سبز تراهنی پکی مساریت        

 ! نیامیبن
 . خوادی اتو منیا:  نم اشک صورتش را پاك کرد و گفتنیاز جا بلند شد ،اخر        
 . اجازه ندادنیامیبن.  همانطور چروك ان را تن کند خواستیم        
االن اتو :  را برداشت وگفتراهنیپنجره، پ ری اتو ززی مدنیبا د. دور تادور اتاق را با چشم نگاه کرد        

 ! کنمشیم
 . پهنش کردزی مي را صاف کرد و روراهنیپ.  ستادی ازی اتو را به برق زد و مقابل ميدوشاخه         
 . کردی مشی تخت نشست و تماشاي لبه مساریت        
 د؟ی الزم نداريزیچ: دی پرسی خانم به ارامهیفوز.  ، در باز شد ي تقه ايبا صدا        

 
 
 

 د؟ی الزم نداريزیچ: دی پرسی خانم به ارامهیفوز.  ، در باز شد ي تقه ايبا صدا        
 .گفت و جلو رفت " یخاك برسرم" اتو زی پشت منیامی بندنیبا د        
پسرم بده من ... کشهیرها خانم بفهمه منو م! د؟یکنی مکاری چدیتو رو خدا اقا دار:  زدیتند تند حرف م        

 ! یکشیچرا تو زحمت م
 ! شهیاالن تموم م. چروك بود !  رو بپوشن راهنی پنیدوست دارن ا:  با ارامش گفتنیامیبن        
 .دادی مچی هم پي را توشی خانم دستهاهیفوز        
 میای مکنمیمن حاضرشون م.  نیی پادییشما بفرما!  نشده که ؟يطور:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 ! باهم
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:  تخت نشسته بود انداخت و گفتي که لبه مساری به تی و نگاهدی کشیقی خانم نفس عمهیفوز        
...  ساعت نی ازدی داشت دور مایهمش !  نشستی جا نمهی اروم نطوری اچوقتیه!  تی از جوونینی ببریخ
 ! رونی بره بخواستی مای

چند ساله که : دی پرسفرستادی اتو مری اش را زقهی که ینی را پشت و رو کرد و حراهنی پنیامیبن        
 ! هستن؟ماریب

دوسال نگذشته بود ...  تازه شروع شده بود شیضیمنو که به عقدش دراوردن مر.  بگم مادریچ-        
 ! شتری ده دوازده سال بدیشا!  حواس نداشت چی هگهید. که بدتر شد

 گفتن هم شیضیاول مر.  بودم وهیمنم ب:  خانم گفتهی را باال داد و فوزشی ابروي تاکی نیامیبن        
 به کارم يکار. ساکته.  هی ازاری برمردیپ.  دادم تی رضاگهید! هم رتق وفتق خونه با من باشه . ثوابه 
 !  سرش به کار خودش بودنطوریاز اولم هم! نداره 

 . نزدیحرف        
 . رسهیاالن رها خانم سر م! پسرم بده من اتو کنم :  خانم با هول دوباره گفتهیفوز        
 ! شهی نميطور. دینگران نباش-        
 يزیچ: دی امد پرسی از دستش برنمي کاردی پا و آن پا کرد و دست اخر که دنی ای خانم کمهیفوز        

  باال؟ارمیب. يشربتتم که نخورد!  پسرم ؟يالزم ندار
 . نه ممنون-        

 ! دیببخش:  صدا زدنیامی که بنرفتی تکان داد و به سمت درب اتاق مي خانم سرهیفوز        
 !جانم پسرم؟:  و گفتدی خانم تند به سمتش چرخهیفوز        
 ! بردارم ؟تونمی رو از کجا میچی و قلتیژ: دی را صاف کرد و پرسشی صدانیامیبن        
 ! ؟لتیژ:  تکرار کرد جی خانم گهیفوز        
 ! غیت-        
 فرستمی اقا رو هم میهر وقت جواد بره سلمون.  فکر کنم باشه ی پاتختي کشونیتو هم. اهان-        

 ! خداشاهده
 ! ؟ستی نیاز نظر شما که مشکل:  و گفتدی خندنیامیبن        
 !  پدر خودتهيجا. نه پسرم-        
 . اما نگفت... پدرش است !  ستی نشی جادی خواست بگونیامیبن        
 . باز کرد ، درب حمام اتاق خواب را باز کردشی خانم کشو را براهیفوز        
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 . رفترونی و از اتاق بختی پشت در حمام اوزیدو تا حوله به رخت او        
 تخت ي کرد و روزانی اوشی را روراهنی را برداشت ، پی که تمام شد ، چوب لباسراهنی پياتو        

 .پهنش کرد
 کنسول کنار تخت ي از رونیامیبن.  بود ستادهی در حمام منتظر اي بلند شد ، جلوشی از جامساریت        

 .کردی نگاهش مرهی را برداشت ، خیچیبرس و ق
 .کردیتمام حرکاتش را با همان نگاه مرده دنبال م        
 . و لبخند زددی کشیقینفس عم        
 !  اش گم بودی محاسن جوگندمي که اليبا لبخند محو. هوشمند هم مثل بچه ها جوابش را داد        

 
 !وه؟ی همه منیچه خبره خانم ا:  خانم غر زد هیفوز        
 ! وقته اومده؟یلیخ:  داد و گفتلشی تحویدونمیرها نم        
 !  ساعت سه ربعهمین-        
 خواستیدلم م...  ادی انقدر زود بکردمیفکر نم!  اشفته ام؟یلیخ:  وگفتدی کش به صورتشیرها دست        

 ! به سر و وضعم برسمکمی!  رمیدوش بگ
 ! ؟خورهی میاناناس ک!  ؟يدی خروهی همه منیاخه دخترم ا:  خانم با حرص گفتهیفوز        
 !  دوست داشته باشه خبدیشا:  و گفتدیرها خند        
 !دیخری میگفتیبه جوادم م-        
 و هلو چرا لی که شلی خدا داد و قال کنيمثل اون دفعه سر بنده :  کرد و گفتینیریرها اخم ش        

 !شل و کاله؟
 و انبه رو چطور بذارم جلو لیاخه مادر من نارگ:  نق زدوهی مي هاسهی کی خانم خسته ازوارسهیفوز        

 !  بخره کهدی نبانهیبی که ميزیهرچ ادم گهید!  پسره ؟نیا
 ! ببندم؟ایموهام باز باشه بهتره :  سرش را باز کرد و گفتي رهی و گدیرها خند        
!  ادیچه رنگش بهت م:  رها فرو کرد و گفتی بلوطي موهاي خانم با لذت دستش را الهیفوز        

 !ي قشنگ ترينطوریا. باز بذار. مبارکت باشه 
کاش !  دی همش چسبی فروشوهی رفتم میول... دی برام سشوار کششگاهیتو ارا: با خنده گفترها         

 ...رمی دوش بگتونستمیم
 ! باالست؟یمطمئن!  نرفته؟یمطمئن: نگاهش را به پله ها دوخت و گفت        
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اصال انگار نه !  با محبته یلیخ. کردیداشت لباس تن آقا م!  دختر هیدروغم چ. دیاره به قران مج-        
 !  استبهیانگار غر
 !  هابهی غری نشنوم بگگهید!  خونه است نیپسر ا! ه؟ی چبهیغر:  کرد و گفتیرها اخم        
 . نداشتميبخدا منظور.  دیببخش:  و گفتدی خانم لبش را گزهیفوز        
 برم خوادی طاقت ندارم دلم مگهید:  اش را بست و گفتییموی لزی شوميدی مرواريرها دگمه         

 ! نمشیبب
 .  رفترونیو از اشپزخانه ب        
 . ستادی سالن اانی درب اتاق ميبا صدا        
 رنگش را به پا کرد ، یی طاليبه عقب رفت و صندل ها. دی رنگش را باال کشیکمر شلوار مشک        

 . دادی نمي بدي اش گرفت بوینی بي را جلوزشی شومي قهی
 . ضربان قلبش باالرفته بود!  دیشنی را منیامی بنيصدا        
  دراوردیی جلوپی را از زی کوچکومی پرفي شهی و شدی را به سمت خودش کشفشی کانتر کياز رو        

. 
 را دوست شی بونکهیبا ا.  را گرفته بودند را پشت گوشش فرستاد دشی دي مزاحم که جلويموها        

 . که بهتر بودیچیاز ه.  خودش را معطر کردیکمنداشت اما 
 .  را با انگشت مرتب کردشی و موهادی به شلوارش کشیدوباره دست        
کمرش را به نرده . زد و جلو رفتي پله ها لبخندي رونیامی قامت بندنیبا د.  دی کشیقینفس عم        

 . گفتیی داد و سالم بلند باالهی پله ها تکيها
 .  زد و جوابش را دادي لبخندنیامیبن        
 !  بوددهی دهانش ماسيسالمش تو. بود انداخت ستادهی انیامی که پشت سر بنمساری به تیرها نگاه        
 ! کردیمات و مبهوت نگاه صورت پدرش م        
 ! دهانش باز مانده بود        
 !  اشپزخانه بودفندك زدن اجاق گاز...  موجود يتمام صدا        
 . امدنیی با ارامش از پله ها پانیامیبن        
 اش خوش حالت ی جوگندميموها!  شده بود مساری صورت تخیم.  نگاهش هم نکردیرها حت        

 جوان تر و شاداب شدی تاب دار پشت لبش باعث مي هالیبی بود و سدهی را تراششی هاشیر! مانده بود 
 . تر به نظر برسد
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 ... ی و شلوار مشکرهی سبز تراهنیپ        
 ! ي شدپیچقدر خوشت! بابا :  دهانش گذاشت و گفتيدستش را جلو        
 شی امد لبهای منییهمانطور که پشت سرش از پله ها پا.  را سفت گرفته بود نیامی دست بنمساریت        

 !  دنبال پسرممیریم:  و گفتدیلرز
 ! ي خوش اومدیلیخ:  گفتنیامیشد و رو به بنرها لبخندش جمع         
 ! میاصال انتظار نداشتم شام و باهم باش!  ي که دعوتمو قبول کردیمرس: با استرس لب زد        
 . ندی مبل بنشي کمک هوشمند کرد تا رونیامیبن        
 ! یچرا انتظار نداشت:  وگفتستادی رها اي زد و رو به رويلبخند        
 ! يای که بی قبول نکنکردمیفکر م...  دونمینم:  کرد وگفتیرها من و من        
واقعا از ته دلم ازت !  خوشحالم یلی خیینجای حاال که ایول:  را گرفت وگفتنیامی دست بنعیو سر        

 يممنونم که اومد
    
 

واقعا از ته دلم ازت !  خوشحالم یلی خیینجای حاال که ایول:  را گرفت وگفتنیامی دست بنعیو سر        
 ! يممنونم که اومد

 ! خدا کنه امشب بهت خوش بگذره: تند تند گفت ...  بزند ی حرفنیامی اجازه بدهد بننکهیبدون ا        
 ی حواست به همه چستی قرار نومدهی هنوز نیول:  ماند و گفتمساری تي ورودیمردمکش چرخ        

 ! باشه
کم کم ده سال جوون تر ! چقدر خوب شده :  پدرش بردارد گفتي تازه ي چشم ازچهر نکهیبدون ا        

 ! یینجای اياما حاال انگار حس کرده تو...  قرار بودی بیلیخ!  حضور توئه منیالبته به ! شده 
 که بزنه ناراحت ییمبادا از حرفها:  نگه داشت وگفتنیامی صورت بني را روشیهول شد وچشمها        

.  میاری درمشویمن ومامان تالف...  مونهی تو خاطرش نمای شناسهیاگر بابا تو رو نم!  يری به دل بگای یبش
 .دمیبهت قول م

 .کردی ساکت نگاهش منیامیبن        
 یلیهم بابا سر وشکلش خ. یینجای انکهیهم بابت ا. بازم ممنون:  زد و گفتیرها لبخند پر خجالت        

 واقعا یمرس!  ی چیعنی دستمه ي پسرم عصاگفتی ممای قدی وقتفهممیتازه م! خوب و ابرومند شده
 !انتظارشو نداشتم... یمرس
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 . ساکت شدیقی برداشت وبا نفس عمیباالخره دست از پرچانگ        
 به سر یمرس!  ي کردیچه فکر خوب. شناسمیاصال انگار بابا رو نم:  وگفتدی خندیبعد ازتعلل کوتاه        

 !يدیو وضعش رس
 : و گفتدی کشی اهنیامیبن        
 !  خودم کنجکاو بودمشتریب-        
 !از چه بابت ؟! کنجکاو ؟: دیرها مات صورتش شد و پرس        
 دور ي سالهاخواستمیم:  گفتکردی و چروك هوشمند نگاه منی همانطور که به صورت پر چنیامیبن        

 !نمیخودمو بب
 .رها لبخندش جمع شد        
 !  بودی خودخواهشتریب:  گفتي گرفته اي با صدانیامیبن        
 ! ؟یخودخواه:  لب زمزمه کرد ریرها ز        
 !شمی می خودم چه شکلنمی ببخواستمیم:  گفتحی صرنیامیبن        
 . دی چه بگودانستیرها نم        
 ...خواستم!  سرش اورده یی نبودنم چه بالنمیخواستم بب:  ارام گفتنیامیبن        
 ... کنمیخواهش م:  کالمش گفتانیرها م        
اصال راجع ! می حرفها نزننی امشب از اایب:  گذاشت و گفتنیامی را دو طرف صورت بنشیدست ها        

هوم .  می کنفیاز دور هم بودن ک... می شام بخوری خانوادگمیخوایم! ه؟ینظرت چ!  هان؟میبهش فکر نکن
 !  بعديباشه برا!  غصه دار وبذار کنار ي حرفهانیا! ؟

پدر !  بودم شگاهیمنم امروز ارا:  که دستش را بغل کرده بود گفت ی و درحالدیگونه اش را نرم بوس        
 !میدیو دختر امروز خوب به خودمون رس

 . کرد رفع و رجوعش کندی سعیخنده اش بغض شد و با نفس        
 .  نشستمساری کنار تنیامیبن        
:  صورتش گذاشت وگفتي را روشی سبد گل دستهادنیبا د..  گذاشت ی دستشی پشیرها برا        

 ! ی قشنگي چه گلهايوا
 !  دو شاخه گرفتمیکیاز هرکدوم !  ي دوست داری چه گلدونستمینم-        
 : به صورتش کرد و گفتیرها نگاه        
 !  خشک بشهذارمشیم!  هیسبد قشنگ-        
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 . برداشت و به سمت کانتر رفتزی ميبا ذوق سبد را ازرو        
 ...رهام:  و صدا زددی چرخنیامیبه سمت بن        
 . بودنییسرش پا        
 ...رهام: جلوتر امد و گفت        
 .به خودش امد و نگاهش کرد        
 ! ؟يبا من بود-        
 !جاش اونجا چطوره ؟:  زد وگفتيرها لبخند        
 .  خوبهیلیخ! خوبه :  سبد نگاه کند لب زدي به جانکهیبدون ا        
 ، ستادی انکیمقابل س.  پر از اشک بود شی خانم چشمهاهیفوز. رها با ذوق به سمت اشپزخانه رفت        

شامت اماده :  حوله اماده کرده بود گفتشی برا خانم کههی و رو به فوزدیچند مشت اب به صورتش پاش
 !ست؟ین

 . چرا:  را پاك کرد و گفتشی خانم اشکهاهیفوز        
 ! ؟یکنی مهی گرگهیتو چرا د: دی نگه داشت و پرسهی صورتش چند ثانيرها حوله را گرفت و رو        
مثل شاخ شمشاد ...  ی خوبنیپسر به ا!  گرفتمشی اتدمیحرفاشو شن:  خانم به زور گفتهیفوز        

 ! محترم. مهربون . اقا !  مونهیم
 .  برداشتی سرکشي کرد و درب خورشتش را براینچ نچ متاسف        
 . رها حوله را مشت کرد        
...  زدیحرف م... صبور بود ... حوصله داشت . امدی و هوشماند منیامی حرف زدن ارام بنيصدا        
 ینیامی اگر بنیحت.  گفتی هم مواری که به در و دییهمان حرفها!  دادی را گوش مشی پرت وپاليحرفها

 ! نبود تا اگر گوش بدهد
 ! گفتیباز هم همان ها را م        
 . دادی جواب منیامیاما بن        
 . دادی نشان می واکنشیبه هر حرف نا مفهوم        
 یاله!  کردی هوشمند خان اگر حالش سر جا بود چقدر ذوق م خدايبنده :  گفتهی خانم با گرهیفوز        

 یحت... از پله ها باال بردش.  بهش شربت داديجوری.  اقا رو داشت ي هوايجوری.  خانمينبود...  رمیبم
!  فهمهی اقا نمیوقت...  دهی فاچه یول!  دمشونیسوختم د! سوختم ها رها جان !  اتو کرد راهنشویواسه اقا پ

 !  دارهي ادهیچه فا



 527 

 نی همیانگار از بچگ!  کنهی نمیبی پسره اصال غریول:  امد و لب زدرونی اش بنهی از سیاه سوزناک        
 !شناسمی پسر و منی تو من ايانگار اندازه ! جا بزرگ شده

 خون خونو گنی ميدی ؛ شنهیفوز:  لب زمزمه کرد ری زکردیرها همانطور که از کانتر نگاهشان م        
 !!! نمی بیمن االن دارم به چشم م!  هکشیم
 

 !  بگه خانمیادم چ:  و گفتدی کشی خانم اه پر حسرتهیفوز        
 ! گذرهیداره از وقت شامش م.  بابا رو بدم يبهتره غذا:  برداشت و گفتیرها بشقاب        
 ... براش برنج بکشکمی:  گرفت وگفتهیبشقاب را مقابل فوز        
 !؟یخواستی ميزیجانم ؟ چ: دی و پرسدی به در اشپزخانه ، رها به سمتش چرخي تقه ايبا صدا        
 !؟ي الزم نداریکمک:  کرد و گفت بشی جي را توشی دستهانیامیبن        
 . کشمی بابا شام ميدارم برا. زمینه عز:  نثارش کرد و گفتیرها لبخند با محبت        
 !ست؟یزود ن!  ساعت ؟نیا:  را گرد کرد و گفتشیها چشمنیامیبن        
 ! خورهی ساعت غذا منی اشهیهم:  زد و گفتيرها لبخند        
 .میخوریخب همه با هم م:  کرد وگفتی اخمنیامیبن        
! ؟ی گرسنه هستیعنی! ؟یاخه مطمئن...  تو زود باشهي برادیگفتم شا! ؟يجد:  کرد هیرها تند توج        

 االن گمی میعنی... يخوری شام می چه ساعتدونمینم.  شب ي باشه برایستی ها اگر گرسنه نیتعارف نکن
 ... زود نباشه برات

. میخوری باهم شام مهیپس خاله فوز:  تکان داد و رها گفتی سرش را به عالمت منفنیامیبن        
 !؟ینی و بچزی میکشیزحمت م

  رو ؟نجای ازیم:  خانم با تعجب گفتهیفوز        
 ...رونینه ب-        
 ! کنهی میچه فرق:  ارام گفتنیامیبن        
 !  هاستی صندليتعدادمون به اندازه :  وسط اشپزخانه اشاره کرد و گفتزیبه م        
 !؟ي شام بخوريخوای تو اشپزخونه میعنی: رها با خجالت گفت         
 . چرا که نه! اره -        
 ! دهیچی غذا پيبو. ظرف وظروف هست ی کلنجاینه مادر ا:  خانم تند گفتهیفوز        
 !من مهمونم ؟:  زد وگفتهی وارد اشپزخانه شد و کمرش را به کانتر تکنیامیبن        
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 !ه؟ی چه حرفنیا! معلومه که نه: گفت یرها حرص        
 ! ؟یکنی مهمون رفتار مهیپس چرا باهام مثل -        
.  ي هرجور دلت خواست جولون بدذارمی میالک! اره اشتباه خودمه : رها از حرفش ذوق کرد و گفت        

 !  کار خودمو بکنمدیبا
 . دیخودش خند        
 .همه با هم. میخوری جا شام ومنیهم:  خانم تشر زد هیرو به فوز        
 .  امدی میبنظر راض.  انداخت نیامی بني چشمهاينگاهش را تو        
 !  همون باشهدی رهام بگه و بخواد بایهرچ!  امشب شب رهامه هیخاله فوز:  زد وگفتیلبخند پهن        
 .  را با خودش اوردمساری به سالن رفت و تنیامیبن        
 . ت انداخيزی به رو می نشست و نگاهزی پشت ممساریت.  دی را عقب کشی صندلشیبرا        
 .  رهامي شداقیخوب با بابا ا:  زد و گفتيرها لبخند        
 .جوابش را نداد        
 .  گذاشتنیامی را کنار بشقاب بنخی پر از وانی و لدی شام را چزی خانم تر و فرز مهیفوز        
 !مگه من چند نفرم؟! چرا انقدر زحمت ؟: بالفاصله گفت        
 ! ي دوست داری چمیدونستینم: گفت زد و يرها لبخند        
 .  انداختزی به می نگاهنیامیبن        
 !  رنگارنگي و دسرهاهی و ساالد الوگوی بود تا مياز فسنجان و قورمه سبز        
 ! ؟یستیبد غذا که ن:  دی به صورتش انداخت و پرسیرها نگاه        
 .نه-        
 ! دادی بهت غذا مدی به زور مامان بايبچه بود: رها با خنده گفت        
 انقدر مامان در گوشم از تو گفته یول!  ستی نادمی یلیالبته خودمم خ: خنده اش جمع شد و گفت        

 ! می که با هم مرور کنمی ازت خاطره ندارادیز!  اون دوسالو يهمه ! که همشو حفظم
 .  چرخاندییظرفشو نکی را به سمت سشی پر از اشک شد و روشیچشمها        
 ! ندارن ؟یی غذازیپره: دی پرسهی با اخم رو به فوزنیامیبن        
 همه تونهیم!  نداره ی مشکلینه بابا خدا رو شکر جز حواس پرت: رها اشکش را پاك کرد و گفت        

 !سازهی کالباس نمسیمعده اش به سوس. به جز فست فود !  بخوره زیچ
 ! مهیبرعکس مامان که کال رژ:  حرف بزند گفتو انگار با خودش        
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 . دی برنج کششی وبرادی کشی هومنیامیبن        
 .  بردی دستش را سمت ظرف می قرار هیب.  خواستی مي دلش قرمه سبزرمردیپ        
 . ارام شد و زودتر از همه شروع کردمساریت.  ختی برنجش قرمه ري دست دراز کرد و رونیامیبن        
 !دییشما خودتون هم بفرما:  خانم انداخت و گفتهی به فوزینگاه        
 . بمون با ما شام بخورهیاره خاله فوز:  زد وگفتيرها لبخند        
 با هم ییامشب و سه تا.  بعديحاال دفعه :  زد و گفتنیامی بني به روی خانم لبخند با محبتهیفوز        

 .  انجام دادم خدا شاهدهومدی ازم برمیهرچ. سرم  هاشو ببخش پيکم و کسر.  دیباش
 !دیدی زحمت کشیلیخ. دیلطف کرد. واقعا ممنون :  با ارامش گفتنیامیبن        
 تنت سالمت باشه شهی همیاله:  گذاشت و گفت نیامی بني شانه ي خانم دستش را روهیفوز        
 ! يخوش اومد. پسرم

 رونی خانم با خجالت دو قابلمه را بغل زد واز همان درب اشپزخانه بهیفوز.  ستادیبه احترامش ا        
 .رفت

 .کردی مشیرها دستش را ستون چانه کرده بود و تماشا        
 !کجا رفتن؟:  به لبخند ارام رها انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 .يداریاتاق سرا-        
 !  برات بکشمي دوست داریچ.  کنشروع:  گفت و رها لب زدی اهاننیامیبن        
 !؟ي کدومشو خودت درست نکردچیه.  کنهی نمیفرق-        
 !  دسر من درست کردمنی و اهی ساالد الونی و اگوی منیا! چرا :  و گفتدیرها بلند خند        
 ! نیپس از هم:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 !؟ي اول دستپخت منو بخوريدوست دار-        
 ! اره چرا که نه-        
 عاشق قرمه گفتی میرعلیام!  ي بخورزی از همه چدیبا!  ها شهی جا ختم منیفکر نکن به هم-        

 ! ی و فسنجون هستيسبز
 . نزدی حرفنیامیبن        
 بهم بگه دیدوست تو با!  ي دوست داری از دوستت بپرسم چدی بده که بایلیخ: دی لرزشیرها صدا        

 !  برادرمهلی باب می شام چيبرا



 530 

که ناراحت کننده ! می حرف بزنگهی ديزهایبه قول خودت بهتره راجع به چ:  با ارامش گفتنیامیبن        
 ! نباشه

. از بچه ات ... از ازدواجت ... تو بگو !  هیسر و ته من همش ناراحت!  ؟یچ: رها نگاهش کرد و گفت        
 . انوادتخ

 ! یدونیتو که همشو م-        
 . اره:  و گفتدیرها خند        
 . پس خودت بگو-        
 ! تو بپرس برات بگم:  را به سس اغشته کرد و گفتگوی ميرها سکوت کرد با سرچنگال تکه ا        
 ...از... از -        
 . نگفتيزیو چ        
 ! برات بگم؟یاز ک: رها کنجکاو گفت        
 . نگاهش کردنیامیبن        
 !؟یک:  شد و گفت رهی خشی چشمهايرها تو        
 ! مادر-        
 ... ضهیمر:  و گفتدی کشیقیرها نفس عم        
 !ه؟ی چشیماریب-        
 !  حواسش سرجاشهیول... !  ادم از کار افتاده هی!  هیکل. قلب . قند :  اب خورد و گفتیرها کم        
 ادم سالم هی رو هم میزیتن سالم بابا رو با مغز سالم مامان بر...  اریبه قول عمو شهر: و گفت دیخند        

 ! ادیازشون درم
 !خودت ؟:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 !خودم؟-        
 . ازخودت بگو-        
 ! بگم ؟یچ-        
 ! ؟يچند سال لندن بود:  چانه اش فرستاد و گفتری دستش را زنیامیبن        
 .  باباطیبخاطر شرا!  گشتمی و برمرفتمیالبته م.  سال ستیب-        
 !ازدواج؟-        
 ! نه: سرش را خم کرد و گفت        
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 !چرا ؟-        
 ! مسعود. عاشق پسرعموم بودم:  کرد و گفتیرها مکث کوتاه        
 !خب ؟-        
 از شترمیب.  که بابا هوش و حواس داشت مخالف بود لیاون اوا:  باال انداخت و گفتيرها شانه ا        

 یتا وقت!  ستی اش از ما نمهی نهی مسعود گفتیم!  ترنییباالترو پا!  تیبحث خان و رع! بابت زن عموم 
 ومدمیهر سال که م...  م خودم دل و دماغ نداشتگهی شد دضی مریوقت.بابا حالش خوب بود مخالف بود 

...  شدمی مکیتا جوابش بهش نزد...  میشدی مشی ازماری بعد درگدمشیدی مشابه بود که مسی کهی رانیا
منم ...  تحمل کنه تونستی رو نمنایمسعود ا!  کردی مي طرف ازم خواستگارومدی درمیجواب که منف

 ...  از نويدوباره روز از نو روز. می سر کار و زندگگشتمیبرم
 !شدن؟ی مکی من بهت نزديهمشون اندازه -        

 
 

 چیه. فقط در حد چند تا مالقات .  خونه باز نشد نی پاشون به ای هاحتی کدوم اون قبلچیه. نه -        
 ای یکی!  هاش درست نبود ی تو انقدر نشوني کس اندازه چیه!  تو به بابا شباهت نداشتن يکدوم اندازه 

 ... ای...  فرق داشت شیمی قدي عکس هاای...  خوردیسنش نم
 : گفتکردی مي بازي بشقابش بازي و همانطور که با سس گوشه دی کشیقینفس عم        
.  هاشی از مامان ، جراحي پرستارکمشی...  بابا يماری بری درگکمشی.  گذشت ينطوری اکمشی        

 رمی کار درگکمشی...  درس وقتمو گرفتکمشی!  مسافرت و سرگرم کردن خودم کمشی... مراقبت ازش
 !  از وقتش گذشته بودگهید! چهل سالمه دمیتا به خودم بجنبم چشم باز کردم د! کرد 

 !رزهی مي مخصوص منو بخوريگوی و مینی بشزی تو اون طرف منکهیالبته به ا:  زد وگفتيلبخند        
 . هنوز نخورده بود        
 .  را کنار بشقابش گذاشتوانی و لختی پدرش اب ريرها برا        
 شد رها با دستمال زی سر رزی مي از اب روی و کمدی لرزی را برداشت، دستش کموانی فورا لمساریت        

 خنک را از عی نفس قلپ قلپ تمام ماکی ی از فرط تشنگمساریدور بشقاب پدرش را خشک کرد ت
 .  فرستادنیی پاشیگلو

 ! یشی زود خسته مهوی:  لبش را پاك کرد و رها با محبت گفتي با دستمال گوشه نیامیبن        
 ! ؟یاز چ-        
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... ي وقتتو خرج کردینیبی میکنی چشم باز مهوی.  انتی نسبت به اطرافتیاز وسواس و حساس-        
 . گمی منوی که ادمیبهش رس!  ی خودت نذاشتي از خودت برایچی هگهید. يحروم کرد

 ! ي هنوز نخوردیچیحواسم هست که ه:  وگفت دیرها خودش را جلو کش        
 ! ؟ي رو بهم بدي ظرف قرمه سبزشهیرهام م:  زد ورها گفتي لبخندنیامیبن        
 .جوابش را نداد        
 ... رهام: رها باز گفت        
 !؟یبا من: سرش را باال اورد و گفت        
 ! کنم ؟ی خواهشهی شهیم:  ارام گفتنیامی داد وبن تکانيرها سر        
 !؟ی صدام بزننیامی بنشهیم:  لب زددادیهمانطور که ظرف رابه دست رها م        
 .رها اخم کرد        
 ... !  نباشمای ادی از اسم رهام خوشم ننکهینه ا:  ناراحت شود گفتنکهی قبل از اعی سرنیامیبن        
 ! فقط چون عادت ندارم! اسم پسرمه -        
 و یس...  ي بودنیامی خانواده بنهی ي و سه سال برایاگر س: رها پنجه اش را مشت کرد و گفت        

 ! ی ما رهام هستيپنج سال برا
اگر خوشت .  رهامگمی نمگهید. باشه :  شد و رها گفترهی ملتهب رها خي چشمهاي تونیامیبن        

 !هی رهام اسم بهتریول.  زنمی صدات منیامیهمون بن!  ستی نیاصرار و ابرام.  ادینم
 . نزدی حرفنیامیبن        
 ! ام ؟یمن متولد چه ماه: دی سکوت پرسهیبعد از چند ثان        
 !؟ی هستیتو شناسنامه ات چه ماه:  زد و گفتيرها لبخند        
 ! ابان-        
 !  تولدتهندهیماه ا!  ي اومدایتو پونزده مرداد به دن! مرداد :  کرد وگفتیرها نچ        
 ! خوبه:  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 ! يروز تولدت گم شد:  انداخت و گفتنییرها سرش را پا        
 . ماتش بردنیامیبن        
!  می بخورکی کمی قرار بود برارتیزبعد از :  و گفتدی چکنیی قطره اشک از چشمش پاکیرها         

 ! ينبود... سال دوم ...  بودمضیسال اول مر!  تولد تو رو نخوردم کی وقت کچیه
 . دی لرزی مشیشانه ها.  گذاشت زی مي مچاله شد و سرش را رویصورتش به آن        
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 . رها گذاشتي شانه ي رواطی از جا بلند شد و دستش را با احتنیامیبن        
 یچیهنوز ه.  شام و بهت زهر کنم یینجای امشب که اهی خوامینم: رها سرش را بلند کرد و گفت        
 . سرد شد.  ينخورد
 . خورمیم:  نشست و گفتي کناری صندلي رونیامیبن        
 ... عوضش...  ي تولد منو نخوردکیاگر ک:  کرد وگفتراهنشی پبی جيدست تو        
 تولد رهام و کیک. فردا تولد پسرمه :  دستش گذاشت و گفتي را جلوي قرمزکارت پستال        

 ! يخوریم
 ! ؟یکنی دعوتم ميدار-        
 . اوهوم-        
 !ام؟یبا بابا ب:  انداخت وگفتختیری خودش ساالد مي لرزان برای که با دستمساری به تیرها نگاه        
 . معلومه-        
 ...  نتونهدی بابا شاگمیم...  خانواده ات شیپ:  کرد و گفتیرها من و من        
 ! میابروتو نبر:  جور کرد و گفتيگری دي و به زور جمله دیحرفش را بر        
 ! رها ؟هی چه حرفنیا:  با حرص گفتنیامیبن        
 ... بازم بگو!  يچه خوب صدام زد: زد و گفتيرها لبخند        
 . بسته: کر د وگفت ی اخمنیامیبن        
 ! ؟هی بندرهیمگه ج:  وگفت دی بلند خنديبا صدا        
 ! بازم صدات بزنم؟یگیمن هنوز شام نخوردم تو م:  تر گفتمانهی صمی بلند شد و با لحنشیاز جا        
 چه طور ي که ازش حرف زدیی عمونی ایراست:  برگشت و گفتشی سر جانیامی وبندیرها باز خند        

 !ه؟یدما
 !شینیبی مادیم: رها لبخندش جمع شد و گفت        
 مسعودم هست ؟: دی پرسنیامی انداخت و بننییو سرش را پا        
 . اره: رها نگاهش کرد         
 . نگفتيزی چگری و ددی کشیهوم        

 
 

 . اره: رها نگاهش کرد         
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 . نگفتيزی چگری و ددی کشیهوم        
 !؟ي وقت شام بخورنی ايعادت ندار: دیرها نگاهش کرد و پرس        
 .چرا مشغولم-        
 !دستپختم بد بود ؟-        
 ! هی خوشمزه ايگویم. نه واقعا خوبه -        
 ! ازت بپرسم؟يزی چهی:  لب گفتری کرد و زیرها مکث        
 .حتما: کنجکاو نگاهش کرد وگفت        
 کنهی مالیخ...  نگفته باشميزی کال چنکهیالبته نه ا!  نزدم ین راجع به تو هنوز به مامان حرفم-        

 !  براش نگفتمیچی ها هی شباهت و درست بودن نشونياز اندازه !  ی قبلي هاسی مثل کي موردهی
 .دادی ساکت گوش منیامیبن        
 اصال با یعنی.  رو بهش بگم نداره زی همه چی تلفننکهیمامان تاب و تحمل ا: رها ادامه داد        

...  دست به سرش کنم ی واهي بهانه هی هر روز با تونمی نمگهی هم دیاز طرف!  ادی جور درنمطشیشرا
 هنوز با تو از گفتم!  پرسهی از تو مشهی همیعنی. دی از تو پرسزدمی امروزم که باهاش حرف منی همیحت

 ... شم خبر نداره کهاصال روح...  حرف نزدم یموضوع اصل
 .  تمام گذاشت و ساکت شدمهیحرفش را ن        
 ! بکنم؟تونمی مکاریمن چ:  دی اهسته پرسنیامیبن        
 !؟يپاسپورت دار-        
تنها ارزوش !  ؟میبا هم بر...  ی کنی رو خالی وقتهی یتونینم:  تکان داد و رها گفتي سرنیامیبن        

 ... ي بهانه اهی با ي جورهی تونمی من هنوزم می نباشلی ماای...  ي البته اگر تو نخوایعنی!  توئه دنید
 ! میکنی ميزی اومد برنامه رشیهر وقت جواب ازما:  کالمش گفتانی منیامیبن        
 !؟ی باهاش حرف بزنيخوای هم نمیتلفن-        
 .  بدهدی چه جوابدانستی نمنیامیبن        
 .دی باری مشی از سر و رویکالفگ.  فرو برد شی موهايا الدستش ر        
 می بعد از مطمئن شدن با هم قراره بریوقت.  ستی هم نيازیاصال ن:  تند گفتدنشیرها با د        

 کنم یدگی بهش رسستمی بشه من که نشیطور...  تلفن از حال بره ي اصال پا،ی چه تلفنگهید!  دنشید
 !؟

 ! االن تنهاست؟یعنی: دی نگران پرسنیامیبن        



 535 

 ! رسنی خودم که بهش نمي خب به اندازه یول. روز و شب . پرستار داره ... نه -        
 !؟ي تریمی صمشتریبا مادر ب-        
 ...  چنبره زدیمیکه باز ته حلقش بغض قد "مادر  " گفت ي ابهی جور غرکی        
 و بابا انقدر روم تعصب ياگر تو مسبب گم شدن من بود: واب داد  جکردیهمانطور که نگاهش م        

 پدر نی بيناچار بود...  کردنی مرونتی بشه و از خونه برونی وهی از پامونیداشت که با نبودنت کال زندگ
فقط ...  انتخاب نکردمدم خوموی زندگي جاچیه! البته من انتخاب نکردم !  ی رو انتخاب کنیکیومادرت 

 !شناختیحداقل منو م!  داشت ازی به من نشتریب!  بود دهی دبی اسشتری که بی اونشیرفتم پ
 . ساکت بودنیامیبن        
 تو ي خواهر برادري دعواهی يبه اندازه !  هی راحتنی شدن به هملونی و سلونیو: رها خسته گفت        

 هم مثل من خانواده یکی شهی حاجتش براورده میکی ، رهیگی شفا میکی!  که پر از باور و اعتقاده یصحن
 ... پاشهیاش از هم م

از همون روزا :  وگفتدی کشرونی بي بطرکی نکی سری زنتی بلند شد و از کابشیبا حرص از جا        
 !  اعتقاد ندارمیچی به هگهید

 . ساکت بودنیامیبن        
 مشغول بود ي که با درب بطرینی و حدی کشرونی بی سوم کنار اجاق گازدر باز کنيرها از کشو        
 ! گذشته. ستی هم مهم نیلیحاال خ: گفت 

االن که ...  یاالن که هست:  خم کرد و ادامه داد وانی لي را برداشت و سرش را تويدر بطر        
 ! ي نرفته بودچوقتیانگار اصال ه...  یینجایا

 !  برگشتنتیبه سالمت:  قالب کرد و گفت وانی را دور لشیپنجه ها        
فکر :  گذاشت و گفتوانی لي بلند شد و کف دستش را روشی از جانیامیخواست بنوشد که بن        

 !  واجب باشهیلینکنم امشب خ
البته اگر !  رمی سخت گکمیگفتم که :  کرد و گفتکی را بارشی چشمهانیامیرها ماتش برد و بن        

 !  نکردمی سال لندن زندگستی خب من که بیول!  بهت نداشتم ي کاري بودبرادر بزرگتر
 ! ؟ی چیعنی:  وگفتدیرها خند        
 ! نی ایعنی:  کرد و گفتی خالنکی سي را تواتشی و محتودی را از دستش کشوانی لنیامیبن        
 .  کردزی سر رنکی سي تمامش را توشخندی را هم برداشت و با نيو بطر        
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 کردی دلش اب مي کوچک هم قند را توتی حمانیهم.  اعتراض هم نکرد یحت.  نگفتيزیرها چ        
 .  خرج نکرده بودشی برای مردانه کسي رفتارهالی قبنیاز ا! نداشت ... 

حس مرده ...  کردن تیپشتوانه داشتن ، حما!  داشت ی خوب باشد اما واقعا طعم خوبکردیفکر نم        
 دلش جا خوش ي توی و مطلوبدی جديتجربه .  پوستش رفته بود ریز.  کردی وجودش زنده ميرا تو يا

 !  رفتن نداشتالیکرده بود و خ
 

 ی عسلي روي چایوانی برداشت ، لنیامی چشم از صورت بناری ، شهرهی فوزدیی بفرمايبا صدا        
 !  نشسته بودمساری که معذب کنار تنیامیکوچک مقابلش گذاشت و باز زل زد به صورت بن

.  کردی و بازش مدیچی پی رشته را مدام دور انگشتش مکی کرد ی مي بازشیرها نگران با موها        
 .  مبل فرستادری انها را زشی پاي انها را دراورد و با پاشنه شیکالفه از صندل ها

 نکهیا.  گمی مکیرهاجان بازم بهت تبر:  گفتي تک سرفه اي را باال اورد و با صداشیمسعود چا        
 ! شهی نمی هر کسبی کنه نصدای از وجودشو پکهی تهی همه سال نیادم بعد از ا

 ! نمتی خوشحالم که دوباره تونستم ببیلیخ:  گفتنیامیرو به بن        
 . هی منم اتفاق بزرگيبرا:  پا انداخت و گفتي را روشی پانیامیبن        
 . باز سکوت فضا را پر کرد        
 ! ؟دیکنی نملی موهیماهان چرا م... زن عمو : رها با استرس گفت        
 ... نیامی چشمش به صورت بنکی چشمش به قاب عکس بود و کی شیزن عمو        
 . دی حرف رها هم نشنیحت        
 اگر سرد شده برم براتون عوض تونییو چاعم:  لب زداری تکان داد و رها رو به شهريماهان سر        

 .کنم
 . خوبه بابا جان:  برداشت و رو به رها گفتنیامی چشم از بناریشهر        
 ...خب اقا رهام:  فرو کرد و از قصد گفت وانی ليخم شد و انگشتش را در دسته         
 ! نیامیبن: رها تند اصالح کرد         
 ... ! از خودت بگو! همون :  را باال داد و گفتشی ابروي تاکی اریشهر        
 ! هفته نامه دارم!  خوندم یعکاس:  خونسرد گفتنیامیبن        
 ! از داشته هات بگو پسر جون!  یداشت:  کرد وزود گفتی نچاریشهر        
 .  گرد شده بودشیرها چشمها        
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 پسر هی.  مییفعال جدا... ! زنم داشتم . بله حق با شماست :  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 ! هفت ساله هم دارم

 ! کردی مدی همانطور که خواسته بود تاکاری شهرلی افعالش باب ميرو        
 ! ستی نیدنی است شنهی حاششمیباق:  گفت شخندی با ننیامی زد و بني لبخنداریشهر        
 ! فکر کنم خسته ان:  بود گفتشی رو به رها که مات عمونیامی و بندی کشيا ازهی خممساریت        
 . بهتره بابا بره بخوابه. اره :  تکان داد و گفت يرها سر        
 ! ببرمش؟تونمیم: دی ارام پرسنیامیبن        
 . چرا که نه. اره :  زد و گفتیرها لبخند مهربان        
 زد که جوابش را داد و يمسعود لبخند. ا گرفت و به سمت پله ها راه افتاد  رمساری دست تنیامیبن        

 .  از پله ها باال رفتمساریدوشادوش ت
 .کردی رفتنش را نگاه ماریشهر        
 ! گرفتهادی خوب ادرس اتاق ها رو هم ومدهین:  و گفتدی کوبزی مي را رووانشیبا حرص ل        
 ...عمو:  و گفتدیرها لبش را گز        
 ! ستی حرفها ننیبابا امشب وقت ا: مسعود اخم کرده بود کالفه دخالت کرد وگفت        
 نیاز کجا معلوم ا! چرا امشب نگم ؟! چرا پسرم؟:  و گفتدی نوشی را کمشی خونسرد چااریشهر        

باباش از دار و !  هی پسره اطالعاتنیا!  باشن ؟دهی دختر ساده نقشه نکشنی اي براقشیپسره با اون رف
 ! هیپدرزنش مجلس!  جنگ و دفاعه يدسته 
 ! هینه بابا راحت: ماهان با مسخره گفت         
 ماهان رفت و ي برای و خط و نشان کشنی سنگي چشم غره اری زد و شهريشخندیمسعود ن        

 دوره ومدهین!  ما بشه کی انقدر هم نزدنکهی به حال ايوا. وجودش خطرناکه!  خطرناکه نیا: دوباره گفت
 ! ؟يادم انقدر موذ! افتاده تو اتاق ها 

 . بس کناریشهر:  خانم دخالت کرد وگفت یگل        
 !  برهی منی رو از بمونی داره زندگومدهی دختره ننی انیبب!  ؟ی رو بس کنم گلیچ-        
 ! شنوهی تر مواشی: رها کالفه گفت        
 ! مونهی بفهمه ما حالدیبا.  بشنوه دیبا-        
!  هاش درسته یتمام نشون!  موردهی شما بینگران. بابا تمومش کن:  و گفت دی کشیمسعود پوف        

 ! ؟يدی پرسشویرها گروه خون.  زنهیشکل و ظاهرش با عمو مو نم
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 ... نه: رها لب زد         
برادر .  خانواده است نیاون پسر ا.  بهم ثابت شد دمشیتو شرکت د که یمن از وقت. حتما بپرس-        
 ! ی همه شباهت باشنی منکر ایتونیشما نم! زادتونه 
 نیا!  بودن ؟هی ها کم شبیمگه اون قبل:  اشفته کمرش را به سمت رها چرخاند و گفت اریشهر        

 ها ساده واحمق یمنتها اون قبل!  همونا ي لنگه نمیا!  فتهی دنبالش راه منهیبی میدختره هر چشم زاغ
خوب !  ها یکومت حنی همنیع!  زهی تیکی نیا...  براشون پهن شده ی چه خواندونستنینم... بودن 

 با ما ي ای نسبت خونچی پسره هنیا...  شناسمی قماش و منیمن ا!  اب نره رشی زنهی کجا بشدونهیم
.  خوشم اومدیول...  موزمار دراز نیمسعود و ماهانن نه ا...  حواسته یپدر ب... هم خون تو منم. نداره رها

 نی ای کاشهی دونستنینم!  نبود شونیال ها حی چطور خودشو تو دلت جا کنه قبلدونهی خوب میکی نیا
 !  و رو کنهری رو زشونی زندگتونهیخونه م

 
 

 ... عمو: رها با بغض گفت         
 ي جهینت...  یذاشتی مگریدندون رو ج... يکردیدختر جون صبر م:  و گفتدی کشی پوفاریشهر        

 ! تی به خونه زندگيدادیبعد راهش م... ادی بدشییتا...  معلوم بشه شیازما
 ...کنمیعمو خواهش م:  وگفتدیرها دستش را به صورتش کش        
سه ... ي همه سال صبر کردنیاتو که ...  بگم یچ!  بگم یچ:  و گفتدی کشیقی نفس عماریشهر        

 ! يدفعات قبل انقدر هول نبود...  بهیعج! هفته هم روش 
 ... دیببخش-        
 .  دهانش را بستنیامی بنيبا صدا        
 . سرش را به سمت پله ها چرخاند        
 با نیامی فرستاد و بننیی پاشی با ترس اب دهانش را از گلواری امد ، شهرنیی پله را پانی اخرنیامیبن        

منطقم بهم گفت .  ومدمی ننجایاما امشب به خواست خودم ا. کنمی شما رو درك میمن نگران: ارامش گفت
 از شما شتری بیحت...  شما ي وگرنه منم به اندازه!  رمی رو نپذشونی اي دعوت محترمانه ستیصالح ن

 ! منتظر جواب هستم
 ! اطالع رسانم!  ستمی نیالعاتمن اط:  کرد و ارام گفتیمکث        
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... دمیعکس م... دمیمن به مردم از جامعه خبر م. خبرنگارم . من عکاسم:  و گفت دی کشیپوف        
 !  متفاوتهیلی که تو ذهن شماست خيزیشغلم با چ!  دمیاطالع م
 .زی چممنون بابت همه.  دیدی زحمت کشیلیواقعا امشب خ:  زد و رو به رها گفتيلبخند        
 یلی مجددتون خداریاز د:  دوستانه با او دست داد وگفتنیامی و بنستادیمسعود به احترامش ا        

 . شب خوش. خوشحال شدم
 . به سمت در سالن رفتاری و شهری از گلیبا ماهان هم دست داد و با خداحاظ        
 . دی کششی هاهی هوا را به ري تنديبا قدم ها        
 . امدی ها مركیرجی جيصدا        
 را چشیسوئ.  باغ را باز کردی و پر خزه ، تند قدم برداشت و درب اهنی توجه به استخر خالیب        

 .دی در به عقب چرخي همان جلودی دوی سنگفرشها مي که رویی قدم هاي که با صدادی کشرونیب
 .دی دوی به سمتش مسیرها با صورت خ        
 ... پا برهنه        
 شی پينطوری باور کن اصال قرار نبود ادیببخش... دیببخش: خودش را رساند و با نفس نفس گفت        

 ! خوامیمعذرت م.  خواستمیواقعا نم... بره
!  بشه ينطوری اخواستمینم....  دیببخش:  داد و گفتهی تکنیامی بني نهی سيسرش را تو        

 ...ي حال برنی با اخواستمینم
 شد رهی صورتش خي و تودی او را عقب کشی رها گذاشت و کمي بازوهاي را روشی دستهانیامیبن        
ازت .  بودي فوق العاده ايتجربه .  بود ی عالزیهمه چ.  بهم خوش گذشتیلیمن امشب خ: و گفت
 ! از محبتت... از اعتمادت! ممنونم 
 : لب زدشی هق هاانیم        
 دینبا.در حقت خراب کردم !  خراب کردم ومدهین...  دلت شکست ومدهین!  نیامی بنیگیدروغ م-        

 ! نیامیباز گند زدم بن!  خاطره اتو باز خراب کردم نیاول... کردمیامشب عمو رو دعوت م
 که بدون درنظر گرفتن جواب نیهم.  ستی نينطوریاصال ا... نه...نه :  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 محترمه ، حداقل یلیخ.  با ارزشه یلی خيتنها با در نظر گرفتن فاکتور شباهت انقدر بهم لطف دار... 
 نکهیا!  هی حس خوبیلی خبگم تونمیم!  دهی جدي خانواده هی با میی اشناي تجربه نی اولنی من که ايبرا
 پاره شده رو با چنگ و يتمام رشته ها... نواده اش باشه انقدر پشت خا...  خواهر مثل تو داشته باشم هی



 540 

 تنه با هی که نیهم... ی هستیلیتو دختر اص!  خوادی افتخار میلی خانواده خنیبودن تو ا... دندون نگه داره 
 ! هی کار بزرگي خانواده رو دور هم نگه دارهی یکنی می سعباز  ودغدغهی همه مشکل و نگراننیوجود ا
 امشب ياجازه داد!  باشم می حس منم سهنی تو ايممنون که اجازه داد:  کرد و ادامه داد یتعلل        

 هی ی اوارگياندازه ...  پدر هی ی سالمتي اندازه ی منه ولیخودخواه!  امی مهميحس کنم که مهره 
 ...من دی و سه سال شای بعد از سنکهیا!  مادر مهمم هی دنی درد کشياندازه ... خواهر 

 ! حتما...  نه دیشا:  کالمش گفتانیرها م        
 رو ازاول شروع يزی چستیانگار الزم ن!  کنهی حالمو خوب میلی که من براتون مهمم خنیهم-        

 ... ابهینا!  با ارزشهیلی من خي حس برانیهم...  می ادامه بددیفقط با!  میکن
 ! ؟ی حرفها رو از ته دل گفتنیا:  زد و گفتيرها لبخند        
 .زی خانم هم تشکر کن بابت همه چهیاز فوز!  ششونی پيبهتره بر:  و گفتدی خندنیامیبن        
تو :دی کرد و پرسی بود اخمستادهی سنگ ها اي رها که روي برهنه ي پاهادنیخواست برود که با د        

 !؟يدییپا برهنه دو
 . داخلگردمیاالن برم.  ستیمهم ن:  انداخت و گفتشی به انگشتهایرها نگاه        
 که چند قدم از در جلو تر بود رفت و درب صندوق را لشی گفت و به سمت اتومبی صبرکننیامیبن        
 . باز کرد
 ها پا برهنه زهی سنگرنی ايدوباره از رو:  رها گذاشت و گفتي پاي را جلوی ورزشی جفت کتانکی        
 ! رد نشو
 .شب خوش. فردا منتظرتونم:  زد و گفتیلبخند مهربان        
انقدر قراره ...  ی انقدر قراره خوب باشدونستمیاگر م: خواست برود که رها دستش را گرفت وگفت        

 ...  اون بال روچوقتیه... بودنت بهم بچسبه 
 . گفت و مانع شد تا حرفش را ادامه بدهدیسی هنیامیبن        

 شش ساله تحمل ي پسربچه یکی وستی بدیفردا با. خوب استراحت کن: با حفظ لبخندش گفت        
 !یکن

 یتا وقت.  پشت فرمان قرار گرفت و استارت زد نهی تکان داد و با طوماني سرنیامی و بندیرها خند        
رادر کوچکترش فرو  کفش چند شماره بزرگتر بي را توشیپا.  بود ستادهی کوچه محو شود ، رها اچیدر پ

 ...دیکشیکرده بود و ارام نفس م
 ! دی بلعی چهل سال ارام هوا را مياندازه         
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 . شانه اش قرار گرفتي رویدست        
 ...  جفت کفش دستش بودکی که دیبه سمت مسعود چرخ        
 !  شدمندرالیامشب س:  زد و گفتيلبخند        
از رفتار بابا :  لب گفتری کرده بود انداخت و زشی مردانه که رها پاي های به کتانیمسعود نگاه        

 .خودمم انتظارشو نداشتم!  رها خوامیمعذرت م
!  ناراحت بشم دی من چرا باستی ني انهی کي اصل کاریوقت: رها نفسش را ارام فوت کرد و گفت        

 . قهوه درست کنمخوامیم...  تو میبر
 ! نی بهتر از ایچ:  رها گذاشت و گفتي شانه يرا رومسعود دستش         
 خواستی چند شماره بزرگتر دلش ميبا ان کفش ها. داشتیرها با ارامش کنار مسعود گام برم        

 !  دوریلیخ... مقصد دور باشد
 
 

 : ستمیفصل ب        
 ... داداش:  سنگک ها را سر سفره گذاشت و گفتتایب        
 .رفتی ور میبا درب ترش.  حواسش نبود نیامیبن        
 !داداش ؟:  جلوتر رفت و گفتتایب        
 !جان ؟-        
 . بهت بگميزی چهی باشه بعد نهارادمی:  زد وگفتي لبخندتایب        
 ! شده؟يطور: دی نگاهش کرد وبااخم پرسنیامیبن        
!  ستی مادر االن وقتش نتایب:  گفتگذاشتی قاشق و چنگال می هر بشقابي که توینیخاتون ح        

 ! رسنی االن مهمونا مدی نهار بخوردیایب
پسرخوب تو که :  بود گفتستادهی که انیامی سفره چهار زانونشست و رو به بني خان جلویمصطف        

 ! ؟ی بود نهار هم مارو دعوت کني چه اصراری مهمون داشتیامروز کل
 !ی قبلي جوجه یتالف!  بهتون جوجه بدم خواستمیم:  را باز کرد و گفتی باالخره درب ترشنیمایبن        
 ! چکهی سرکه اش داره منیا:  هشدار داد ی زد و مرتضي خان لبخندیمصطف        
 . شهی سرد مدییبفرما:  گرفت و گفت رشی را زی دستشی پنیامیبن        
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 شی و رودیکشی برنج مسیآنا در د.  سفره گذاشت و به اشپزخانه رفتي را توی ترشی دستشیپ        
 . ایخودتم ب:  گفترفتی مرونی که از اشپزخانه بی هارا برداشت و درحالسی از دیکی. ختیریزعفران م

 .امیاالن م: انا لب زد        
 را سی شد و دمنینشوارد .  دی خندیفی خفغی و انا با جدی انا را کشي طرفه کی سی گنیامیبن        

 .وسط سفره گذاشت
 ! ؟یکنیچرا شروع نم:  گفتیرو به مرتض        
 ! رهام... فرهود فرهاد :  باشد ، بلند صدا زد ی منتظر جواب مرتضنکهیبدون ا        
 .  صورتش معلوم بوديهنوز رد اشک رو.  امدرونیرهام بق کرده از اتاقش ب        
:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن.  گذاشت شی زانوي نشست و سرش را روی مبلي رودهی برچيبا لبها        

 ! خرمی مهاتویرهام من که گفتم دونه به دونه اسباب باز
 ! ي هام و گم کردي اسباب بازيهمه !  خوامیمن همونا رو م...  خوامینم: رهام با بغض داد زد        
 !من گم کردم؟:  کالفه گفتنیامیبن        

 ! يتو منو پارك نبرد!  نشده بودم نمیمن هنوز سوار ماش: دیبا هق هق نال        
 مدل هی یحت... قرمز!  هموننیع.  خرمی منیمن برات دوباره ماش:  به سمتش رفت و گفتنیامیبن        
 ! باالتر

 ! همونو... خوامیمن همونو م. خوامینم:  گفتيرهام با لجباز        
 .کنمی به تمام دوستات کنسل مزنمیزنگ م!  ها رمیگیرهام تولد نم:  گفتتی با عصباننیامیبن        
 !  شب بچه رو خراب نکنينجوری نگو انیامیبن:  گفتمتی خان با مالیمصطف        
 ؟ی خبر داده حاجسیبه پل: دیخاتون ارام پرس        
 !  بچه رو ببرهلی وساادیاخه دزد که نم:  گفتی تکان داد و خاتون با نگراني خان سریمصطف        
 زود اومده باال اونم فقط چند تا اسباب دهی شنداری سراگفتی منیامیبن:  خان خونسرد گفتیمصطف        

 . برده و فرار کردهيباز
 .دی کشیخاتون اه        
...  نهاريخوایه کباب م جوجیرهام مگه نگفت:  رهام فرو کرد وگفتي موهاي دستش را النیامیبن        
 ! ؟ي بخوريخوایاالن نهارم نم!  تزایشام پ

 کدومشون چیه! گم شده ...  هام خراب شدهيتمام اسباب باز:  زانو برداشت وگفتيسرش را از رو        
 ! بگم ؟یمن به دوستام چ.  ستنین
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 ! رهیابروم م:  گفتهی با گرنیامیرو به بن        
 نهارتو ایب.  تو برم پسر قشنگم يمن قربون ابرو:  و خاتون با قربان صدقه گفتدیجمع بلند خند        

 . سرتيفدا. بخور مادر 
!  دمیمن خودم جواب دوستاتو م:  رهام گذاشت و گفتي دست گچ گرفته ي دستش را رونیامیبن        

 !رهیابروت نم
 يانرژ.  نهارتو بخورایب: فت وگفت برنج را سر سفره گذاشت و به سمت رهام رسی دنیآنا دوم        

...  سفارش دادهتزای پیکل.  دهی چقدر زحمت کشنیامی بننیبب!  ی کنییرای از مهمونات پذیداشته باش
 ! دهی خرزهی دوستات جاي همه يبرا...  هیساالد الو... یساالد ماکاران... نوشابه 
 هات ي اسباب بازياز همه :  صورت رهام را پاك کرد وگفتيدستش را جلو برد و اشک ها        

 !  رهاميریگیقشنگ تر امشب کادو م
 . رهام ارام شده بود        
 .يریگیتازه امشب تبلت هم م: فرهود از سر سفره داد زد         
 ده؟ی واسم تبلت خریک:  پر از ذوق شد و گفت شیرهام چشمها        
 مهمون گهیدو ساعت د. می نهار بخورمیپاشو بر: فت و آنا خنده اش را خورد و گفت گیی وانیامیبن        
 !ن؟یامیمگه نه بن.  دیخری مي اسباب بازدیری منیامیبعدشم فردا با بن. انیهات م
 همون نیع!  بخواد بخره یهرچ.  برمشیم. اره :  به صورت آنا انداخت وگفتی نگاهنیامیبن        

 ...  هاياسباب باز
 .  بودرفتهیرهام پذ        
...  دنی سرتم کشي هاهیبخ...  قشنگ غذاتو بخورنیبش:  و گفتدی کششی به موهای دستنیامیبن        

 !مگه نه آنا؟!  موهاتو سشوار کنه خوادیمامانت م
 !  باشهپی خوشتیلی خدیمامانش پسر من امشب با:  گفتی تو دماغیبا لحن        
 ...  قربون قدت برمایب...  مادر ایب: دخاتون صدا ز        
 .کردی انا را نگاه منیامیبن.  امد نیی کاناپه پاي داد و از روتیباالخره رضا        
 ه؟یچ: دی نگاه کرد و پرسنیامی پر استفهام بنيانا به چشمها        
 .  سرد شدمیبر...  یچیه:  باال انداخت و گفتي شانه انیامیبن        
 ! کجاست؟ایبرد: دی خان پرسی از مصطفنیامیسر سفره کنار رهام نشستند ، بن        
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چند :  با طعنه گفتنیامی گذاشت وبنبشی جي را تویگوش.  امد رونی بایدرب اتاق باز شد و برد        
 !  وقتتو به ما هم قرض بدهقهیدق

 . نگفتيزی زد و چي لبخندایبرد        
 !يدی جواب نميچه اقا شد:  زدهی با تعجب کناتایب        
 ! رهی زن بگخوادیپسرم م: خاتون با ذوق گفت        
 ! ؟ای برديجد!  ؟یبه سالمت:  دوغ دست خاتون داد و گفتیوانی لیمرتض        
 .صورتش قرمز شده بود        
 . خان با تاسف سر تکان دادیمصطف        
 می موضوع حرف بزننی راجع به هممیخواستیاتفاقا م:  انداخت و گفتنیامی به صورت بنی نگاهتایب        

 ! باهات داداش
 !دنی کشي مادر و دختر چه نقشه استیباز معلوم ن:  گفت ي خان کفریمصطف        

 
 

 بشقاب آنا ي برشته شده توي چند تکه جوجه شدی که رد و بدل میی به حرفهاتی اهمی بنیامیبن        
 . شدادی زیلی خنیامی بنيوا: گذاشت و انا غر زد

 !میی توله بدونی تا اخر شب دنبال ادیبخور امروز با-        
 . دی بخندشهی همیاله:  جفتشان انداخت وبا عشق گفتي به خنده ی و خاتون نگاهدیانا خند        
 !ال داداش من حرفمو بزنم؟حا:  ارام گفتتای زد و بتای به بي اشاره اایبرد        
 . بذار بعدا مادر:  کرد وخاتون نگران گفتی اخمنیامیبن        
 .  بودنیی که سرش پاکردی چپ چپ نگاه مای خان به بردیمصطف        
 !میری زن بگای برا بردمیخوایم... داداش اگر خدا قسمت کنه :  زد و گفتي لبخندتایب        
 بذار دو لقمه غذا مثل تایب:  گفتي خان فوریمصطف. دی زد و دست از خوردن کشي پوزخندنیامیبن        

 !  برهنییادم از گلومون پا
ما هم !  سپرده دست تو یچی و قشیر...  یشناسیبابا هم که م:  وگفتدی کشیقی نفس عمتایب        

 !هی نظرت چمینیبب... می امروز باهات حرف بزنمیگفت
 .بود ساکت نیامیبن        
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 ي مستوره خانمه، دخترخاله يخواهرزاده . ستی هم نبهیداداش دختره غر:  با اب و تاب گفتتایب        
 . یرعلیام

 ! ؟ایخاله دن: رهام با دهن پر گفت        
 !با دهن پر رهام ؟: آنا ارام تذکر داد         
 .رهام ساکت شد        
من با .  مستوره خانم بمونه شیقراره پ. گرفته اومده تهران یانتقال:  حرفش را گرفت و گفتی پتایب        

شما و اقاجونم ...  ایگفتم حاال که هم اون موافقه هم برد... دمی دهنشم فهميدختره حرف زدم مزه 
 ...می اشنا بشمی باهاشون حرف بزنمی بردی باشیراض

 .  نزدی حرفنیامیبن        
 .  انداختتای به صورت منتظر بیانا نگاه        
 شما و آنا گفتی خاتون میول. آنا يخوشگلم هست البته نه اندازه .  خانمهیلیدختره خ:  باز گفتتایب        
 !نشیدی مالقات دمارستانیهم تو ب
 ! ؟ی بگيزی چيخواینم:  گفتنیامی گوش بنریآنا ز        
 .زدی داشت حرف متایانگار نه انگار که ب.  شیوع کرد به خوردن غذا با ارامش دوباره شرنیامیبن        
البته منم موافقم :  گفتنیامی خسته از سکوت بنتای زد وبنیامی به واکنش بني خان لبخندیمصطف        

...  دختره که شناسه نیمخصوصا ا!  خوب و از دست بده تی موقعدی ادم نباگمی میول...  زوده ایواسه برد
 ! بهینج.  نهیمت

 .ختی کنار بشقابش ری ترشی خونسرد کمنیامیبن        
 !دهنم کف کرد انقدر حرف زدم.  بگو يزی چهیخب داداش :  وگفتدی کشی پوفتایب        
 !؟یزنیخب غذاتو بخور چرا انقدر حرف م:  گفتلکسی رنیامیبن        
 گمی میه!  ؟یخواستی منوی همایب:  گفتای با تشر رو به بردتای و بدی خان غش غش خندیمصطف        

 !  اصرار کنیه.  چونه بزنیه!  ستیاالن وقتش ن
 . بشقابش انداختيو با اخم سرش را تو        
 ... ایب:  و گفتختی رشی دوغ براخی پر از یوانی در لنیامیبن        
 .يدوست دار ! ها هیدوغ محل:  گفتانهی دلجونیامی رفت و بني چشم غره اتایب        
 ! دوغ بخور ؟یگی بعد میکنی معیخب داداش ادمو ضا:  با حرص گفتتایب        
 .دی نفس ان را سر کشکی وانی لي را از دستش گرفت و تا نصفه وانی حال لنیبا ا        
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 ره؟ی برادرت سر وسامون بگيمادر تو دوست ندار:خاتون با محبت نگاهش کرد و گفت        
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 کترشی ارزو نداره که برادر کوچي افاق ؟ کدوم برادریزنی حرفه منیا:  خان با اخم گفتیمصطف        

 ! ؟رهیسر وسامون بگ
 !  ندارهدنشویفعال که داداش ما چشم د:  گفتی با بد خلقایبرد        
 . گفتی خان ال اله اال اللهی و مصطفدی کشینی هتایب        

 قدم برداره هی برات ياری دلشو به دست بنکهیعوض ا.  خجالت بکشایبرد:  لب گفتریخاتون ز        
 !؟یزنی با بزرگترت حرف مينطوریا

 .  باز هم ساکت بودنیامیبن        
 ! ؟گمیمگه دروغ م:  کالفه گفتایبرد        
 .  کردای نگاه بردمی مستقنیامیبن        
 .  ساکت شدای بردمشیبا همان نگاه مستق        

 
 

... شناسمیخانواده اشو م... دمیمادر دختره رو د:  گفتنیامی ارامش بخش رو به بنیخاتون با لحن        
 دیتو با.  دی سفره بودهیسر .  ام هیمن با مادرش همسا... دیچند ساله رفاقت دار.  دوست توئه یرعلیام
 ! يدار برادرت قدم بريبرا

 کنه من کارم یمغازه هم بابا قراره خال.  رمیگی مپلمیتا اخر تابستون فوق د:  اهسته گفتایبرد        
 !  دارمنمیماش.  شهیدرست م
 !بازم برات بکشم ؟:  گفت نیامی گوش بنریآنا ز        
 .  سرش را به عالمت نه تکان دادنیامیبن        
 .يدی زحمت کشیلیخ.  بود ذی لذیلیواقعا خ. نیامیدستت درد نکنه بن : گفتی با مهربانیمرتض        
 ! من ؟ي خونه ي اوردمتویرژ!  ي حواسم بود کم خوردیول. نوش جان :  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
دستت درد .  از سهمم خوردمشتریامروز ب. نه برادر:  و گفتدی به شکم قلنبه اش کشی دستیمرتض        
 .  بودی عالزیواقعا همه چ.آنا خانم دست شما هم درد نکنه . نکنه 

 زد و مقابل دهان رهام گرفت و قبل از ي را داد و به سر چنگال جوجه ایآنا با لبخند جواب مرتض        
 ... شهی اخرنیا:  غرغر رهام را بشنود گفتنکهیا
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 .کردی انا را جمع م بشقاب خودش ونیامیبن        
 .  بشقاب پرت کرد و از جا بلند شدي با لج قاشق را توایبرد        
 التمی خنیع!  یکنی مخیادمو سنگ رو !  ؟يخندی میبه چ:  گفتای زد و بردي پوزخندنیامیبن        

 !  چه کارخوامی تو رو مي گریانجیم.  ي خواستگاررمیخودم پدر دارم مادر دارم باهاشون م.  ستین
 .  نگفتيزی چنیامیبن        
 .کنمیمن جمع م: انا دستش را گرفت وگفت        
 زحمت ی کافيامروز به اندازه .  کنمینه خودم درستش م:  را باال داد وگفتشی ابرونیامیبن        

 . يدیکش
 .  بودستادهیا وسط سالن فی بال تکلایبرد.و بشقاب ها را برداشت و وارد اشپزخانه شد         
 رو ی چيخوای می محلی بنیاالن مثال با ا:  فرو کرد و از سالن گفتبشی جي را توشیدستها        

 !؟یثابت کن
 شیگناه داره مثل اسپند رو ات.  باهاش حرف بزن نیبرو بش:  رساند و گفتنیامیانا خودش را به بن        

 ! کنهیداره جلز و ولز م
 .  کانتر گذاشتي را لبه شی کنار رفت و کف دستهایی از پشت ظرفشونیامیبن        
 .زدی طول و عرض سالن را قدم مایبرد        
 االنم خواستگار نیهم.  باهاش در ارتباط باشمينطوری اتونمیمن نم:  گفتنیامی و رو به بنستادیا        

 بهش نداشته باشن يتباط داشته باشه و کار مثل من اریکی بذارن با ستنی نيخانواده اش اونطور... داره 
 ! شونیشناسیخوبه م! 

 ! نه:  انداخت و گفتای به صورت بردی نگاهنیامیبن        
 !؟یچ: مات گفتایبرد        
 !  ندارهی ربطچیبه من ه!  زنمی نه حرف مشمی قدم مشیمن نه پ! نه :  رك گفتنیامیبن        
 نویهم!  دردونه اتزی عزنمی اایب:  رو به خاتون گفتی با ناراحتایبرد را برگرداند و شیو رو        

 .  پول کردهی ي راحت شد منو سکه التونیخ!  ؟يدی خانم شنتایب. یخواستیم
 ! بهی غري بهتره تا جلوی پول بشهی يجلو ما سکه :  با ارامش گفتنیامیبن        
 با نیامی گفت که بنی مبل برداشت و خداحافظي اش را از روقهیجل. به جهنم : لب غر زد ری زایبرد        

 .  را گرفتشی امد و جلورونیدو از اشپزخانه ب
 ... شرفیاخه ب:  و با حرص و عنان از دست داده داد زد ستادیمقابلش ا        
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 . دی پرشی از جاتای و بدیآنا دنبالش دو        
 .  شدزی خمی نیمرتض        
 ! بگم ؟یمن به تو چ... اخه المصب:  گفتنیامی و بندی با ترس عقب کشایبرد        
 !  تو رو خدا ولش کننیامیبن: انا ارنجش را گرفت وگفت        
 گوش سهیوا!  خواستیمگه جواب منو نم. بهش ندارم يکار:  را باز کرد وگفتشی اخم هانیامیبن        

 ! بده بعد هرجا خواست بره
 نی اایول کن ب. می حرف بزنمی خواستمیاصال اشتباه کرد. امروز تولد پسرته : ته گفت اشفتایب        

 !  تموم بشهمیبادکنک ها رو باد کن
 !  تو اتاقدی کني بازدیفرهود فرهاد رهام بر! بچه ها تو اتاق : و رو به بچه ها گفت        
 .  شدند وارد اتاقیی نوشابه اش را برداشت و سه تاوانیرهام ل        
 .  از ترس زهرترك شده بودایبرد        
        

 !  بدهحیراجع به درست به من توض:  به صورت رنگ باخته اش انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 . رمیگی مپلمیتا اخر تابستون فوق د:  با تته پته گفتایبرد        
 به فوق دی رسسانسی ، از لشیخاتون اول:  به صورت نگران مادرش انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        

 ! پلمید
 !؟یکارت چ: دی پرسایرو به برد        
 هی بهم سرمایگفت!  من اری در اختيذاری میمغازه رو خودت گفت.  گهی دلی موبایهمون گوش-        

 ! يدیم
 ! دمی بهت مهی سرماکنمی ممگه نگفت کمک:  خان گفتیو رو به مصطف        
 !ت؟یسرباز! ...  شی دومنیخاتون ا:  رك گفتنیامیبن        
 !معاف بشم... بابا قراره اقدام کنه-        
 ! ؟ی معافش کنيخوایم: خان نگاه کرد و گفت ی صورت مصطفي تونیامیبن        
 ! کنهیداره مجبورم م:  پا انداخت و گفتي را روشی خان پایمصطف        
 ! ی دوسال خدمت کندیمن دو سال خدمت کردم تو هم با-        
 ! ؟ي برم سربازدی بابا استفاده کرد چرا باي از جبهه شهی میوقت-        
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 شرفم نرم برات ی بيبرگرد اگر سر حرفت بود. دو سال برو خدمتتو بکن !  گمیچون من م-        
 ! يخواستگار

 !ر از جوندو: خاتون تند گفت        
 ! کنهیدو سال صبر نم:  گفتي با دلخورایبرد        
 ! حرفمو زدم-        
 . معاف بشمتونمی میوقت!  یگی مياخه زور دار:  مصر گفتایبرد        
 !رفتم!  و نشدم تونستمیمنم م-        
 ! کنهیصبر نم-        
 چند دمی تو رودیمن وقت:  شکست گفتی را مشی رو به آنا که با استرس مفصل انگشتهانیامیبن        

 !ماه از خدمتم مونده بود ؟
 .آنا ساکت بود        
 ! گهیبگو د: داد زد نیامیبن        
 :انا تند گفت        
 ... ده ماه-        
 !  پدرش و جلب کنمتیچهار ماه هم روش که رضا... ده ماه صبر کرد -        
 ! برات صبر کرد ؟تای که بيتو چند ماه خدمت بود:  گفتیرتض رو به منیامیبن        
 !  تموم شده بودمیتازه اموزش-        
به !  صبر کرده خواستی که می واسه اونیهرک.  ایب:  شد و گفترهی خای به صورت بردنیامیبن        

!  ؟یکنی تو گلوت مغازه مغازه ميندازی صداتو میالک...  هم ندارم یچیه!  من سربازم یگی ميریدختره م
 که ی کستی رضايبلد! ؟ی مدار باشي مشتريتو اصال بلد! ؟ی بار پاتو تو اون مغازه گذاشتکیتو اصال 

 ی مگه چتیتو زندگ!  مغازه دارم کار دارم ؟یگی میرو چه حساب!  ؟ی رو جلب کنیکنیبهت مراجعه م
 !شه؟ی انقدر ادعات میفروخت

 ! زدمی حرف مينطوری بابام به نامم بود همي هیرمامنم اگر کل س-        
 . درامدفشانی خفغی جي و آنا صداتایب.  دستش را باال برد نیامیبن        
 روم بهیغر!  ستی برادرم نگهیاخه االن بزنمش هم م:  اورد و با خنده گفتنیی دستش را پانیامیبن        

 ! دست بلند کرده
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! برو کار کن !  جنم تو نشون بده يخوایزن م:  گرفت وگفتای بردي جلوزی امدیانگشتش را تهد        
 از یتونی منیبب!  ي شو داریی توانانیبب!  ي شاخه گل براش بخرهی خودت بی از جیتونی اصال منیبب

 ! ؟يایپسش برم
 ...  جاننیامیبن:  خان با ارامش گفتیمصطف        
 !دمیدارم جواب م! زنمی خب دارم حرف مخواستیاقا جون مگه جواب منو نم-        
 !  نشویمادر عصبان: خاتون با بغض گفت        
 یتولد پسرمه چرا عصبان.  ستمی نینه عصبان:  بست وباز کرد و گفتي اهی چشمش را ثاننیامیبن        

 ! باشم
 
 
 

!  کنمی خوشبختش مدمکری تو مغرور بودم فکر منیمنم ع:  و دست انا را گرفت و گفتدی کشیپوف        
 !  نرفتهنیی اب خوش از دست من از گلوش پاهینه ساله 
 توجه به ی بای دستش را رها کرد و تند رو به بردنیامی چرخاند و بننیامیانا سرش را به سمت بن        
پس فردا !  ساده است ؟تی مسئولیکنیفکر م!  ؟هی راحتنی به همیکنیچرا فکر م:  آنا گفتي رهینگاه خ

 رهیدندونش درد بگ... ی باشو جوابگدی تو بارهیسرش درد بگ... دی کنی سقف زندگهی ریباهم ز... زنت بشه 
 ي الغر بشه باباش جورلوی ککی!  درد و دلش ي پاینی بشدیحالش خوب نباشه با...  دکترشی ببردیتو با

 که يدختر!  دهی کشی دختر من گشنگنهی نگاهش ای که معنسوزهی که تا مغز استخونت مزنهیبهت زل م
 مانیسر زا!  چرخهی دست لباس مهی تمام با سال کیحاال ...  دهیرسیبه خودش م. تو ناز و نعمت بوده 

 باورش یک!  يکردی و جور ممارستانی پول بی ثابت کن داشتای حاال بيشنوی تا اخر عمر طعنه ميزنت نر
تازه من .  خواستی نمیچیه!  ازم نداشت یتوقع. تازه من شانس اوردم زنم پا به پام کار کرد !  شهیم

 ! ای داشتم بردیول... شانس اوردم آنا رو داشتم
 روز هی!  ندارمش یاالن هست ول:  داد و گفترونی اش کند و از دهانش بنهینفسش را بزور از س        

جون کندم !  ستی زنم نی قدم فاصله کنارمه ولهیاالن با !  است گهی دزیمشکلم پول بود االن مشکلم چ
 بود خوب  موقع حالمونهی!  ستیخوشحال ن.  ستی نیراض!  ستی خوشبخت نیخوشبختش کنم ول

 که خوب باشه می نداری حالگهی دی ولمیرسیخوب به سر و وضعمون م! االن برعکس شد ... لباسمون نه 
من ! ی پرش کنیتونینم.  چاله است هی!  شکافه هی...  ترکه هی!  ایرد بشهی درست نمیچیه!  بد ای
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 نی با ایاگر بتون!  ؟یتونی و دو سال سن مستیتو با ب!  و پنج سال سن نتونستم یمن با س... نتونستم 
 ! کنمی ممی من جلوت تعظي مردیلی خی جمع کنتویسنت زندگ

 ... سی داده بود و آنا صورتش تماما خهی اتاق و راه رو تکانی مواری ساکت کمرش را به دایبرد        
 خونه رو نی قسط ایحت!  ندارم پسر جون یچی هی به ناممه ولیهمه چ:  و گفتدی کشیپوف        

وانت به چه درد من ! ؟یزنی مویاخه احمق تو حرص چ!  برو باهاش حرف بزنیگی داده که مقمیهمون رف
! ؟ی بزناجرش هی دست به یتونی پدر و مادر خودت زندن میمگه تا وقت! زه اون خونه اون مغا!  ؟خورهیم

 ! تو کار تو موندم! تو کارت موندم ...  يبخدا خستم کرد!  يخستم کرد!  فکر کنکمیاخه 
 .دیلرزیانا چانه اش م        
وام !  ی صبح تا ده شب سگ دو بزنشیاز ش!  سرکار ؟ي بریتونیاصال م:  با حرص گفتنیامیبن        

 شب یکشی می اتاقتو جارو برقهیتو !  خونه ؟يای خوش بياخر شب با رو!  ور به اون ور نیاز ا...  يریبگ
...  ی خودت جمع کنهواس! ؟ی نکنی ولخرجیتونی مياصال بر!  سرکار ؟ي بریتونی ميچطور...  یتو ژست

 شی بخری نتونینی بی شرت می تهیتو ! ه؟ی پس انداز چیدونی ؟ اصال ميتو اصال چقدر پس انداز کرد
طالق ... اصال اره راحته !  ؟هی راحتنیمگه به هم!  ؟يری زن بگيخوای ميچطور!  یکنی ناله ميایشب م

تازه ما خوب ...  من بنداز یه نگاه به زندگی... ! من موندم توش !  ؟ي اشو بدهی مهریتونیم!  ؟یبخواد چ
تازه من هنوزم دوستش !  ینابود شد همه چ...  ی و رو شد همه چریز!  شد ؟ی چنی ببیول!  میشروع کرد

 تی تو زندگی مراقب باشیتونیم!  شهی چاله پر نمنیا!  شهیگفتم پر نم...  شهی درست نمگهی دیول! دارم 
 !چاله نباشه ؟

 نی هم اشدمی هم خودم خنک مزدمتی وگرنه مثل سگ میستی برادرم نفیح:  زد و گفتيپوزخند        
 ! کردمی مرونیفکر و ازسرت ب

 ! تو رو خدا داداش اروم باش:  دی نالتایب        
 رو به راه باشه شی بزرگتره که زندگیکی! اصال کدوم برادر بزرگتر ؟:  و گفتدی چرختایبه سمت ب        
 که کل اسناد به نام نهی ارشیگ!  چه کار ؟خوادیمنو م! خواهر داره ... خودش پدر داره مادر داره ! نه من 

 ! نامردم فردا همه رو پس ندم! منه ؟
 .  خان باز ذکرش را تکرار کردیمصطف        
 زنمی حرف میرعلی امروز با امنی همنای ايبا همه :  و خسته گفت دی اش کشیشانی به پیدست        

حداقل !  جلوم يندازی مياری خدمتتو مانیرت پا کایکنی تموم ميری متوی سربازیول...  خودت ي رويجلو
 کدومو تا ته چیه!  ستی و زبان و کالس کنکور نتاری گیکی نیا... ی کار وتا تهش رفتهیبدونم تو 
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 یاز س!  ی درد ناخنتو داشتي سه روز عزاخوردی ممیدستت به س...  رمی بگادی برم ساز یگفت... ینرفت
 نیا!  ي مجاز نشدارمی برم اموزشگاه کنکور رتبه بیگفت! یجلسه کالس زبان جمعش پنج جلسه هم نرفت

 ! ستمی تو هم نی زندگراننگ!  ی بمالرهی سرم شیکی نی سر اذارمی نمگهید!  ستی ننایمثل ا
 من که نیع!  ی رو بدبخت کنچارهی اون دختر بترسمی می ولیدونی نداره خودت میاصال بهم ربط        

 ! ی وبکننکاری تو اذارمینم! بچمو بدبخت کردم !  رو بدبخت کردم یکی
 ! دی قرمز آنا انداخت و وارد اتاق خواب شد و در را کوبي به چشمهایو نگاه        

 
 . اب درب اتاق را پشتش بستوانی لکیآنا با         
 .  بودستادهی تراس اي رونیامیبن        
 . جلو رفتی اراميدم هابا ق        
 !يری ها زود از کوره درمیتازگ:  داد و گفتهی تراس تکي اشهیبه در ش        
 . به نرده ها قفل بودشی بود و دستهاستادهیخم ا. دی به سمتش نچرخیحت        
!  جور هی حاال هم يدادی جور حرص مهیقبال :  را به سمتش گرفت وگفتوانیآنا جلوتر امد و ل        

 ! سوزهی باز ادم میزنی حاال هم حرف مسوختی ادم ميزدیقبال حرف نم
 . نگرفتی را حتوانی لنیامیبن        
 جبران ی هتی حمایه!  ي بارش اوردينطوریخودت ا:  نرده گذاشت وگفتي را لبه وانیل        
 ... یشی مينطوریخودتم ا!  شهی مينطوریخب معلومه ا!  سرپوش گذاشتن یه.اشتباه

 انی کلمه برو جرکی:  نگاه کرد وگفتنیامی بنمرخی داد وبه نکهیاز پشت کمرش را به نرده ها ت        
 ...  بگو به خاتون بگویاون دختره رو به حاج

 !رهیابروش م-        
 کاریبرگرده چ...  هم بره شی سربازمیریاصال گ!  پول نشده ؟هی يسکه ! االن ابروش نرفته؟-        

موافقت ...  شهی لجباز تر مشهی تر مي جریکنیباهاش مخالفت م! باز همون ادم متزلزله !  بکنه ؟خوادیم
 اگر مایاون قد!  ممفهی و کنکورش من متاریاز کالس گ!  ؟يدی نفهمنوی هنوز افتهی از سرش میکنیم
 شدی تموم مزدی م دلشوگرفتیدوروز دستش م.  شدی فراهم میگفتی به بابات میرفتی تو مخواستی ميزیچ
 میری باشه میگفتی کلمه مکی... ی داد بزنی همه جنگ کننی انکهی ايبه جا!  نهیحاال هم هم! 

 ينطوری وقال چرا؟ تو که اد همه دانیا!  کردی می شونه خالتیخودش از ترس مسئول...  يخواستگار
 ! ؟يتو که ادم جر و بحث نبود!  ؟ينبود
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 نی اونا ازاي با خانواده شهیمگه م!  یرعلی املیدست گذاشته رو فام!  ؟دادمی می و چریجواب ام-        
 ! رهی می حاجي حرف بزنه ابروای کلمه از بردکی باز کنه ردهنیام!  ها کرد ؟یشوخ

از نفس !  از حال ببره نجوری که تو رو ایی نگه داشتن ابرونیا! بره :  را تر کرد وگفتشیآنا لبها        
 ستیجوون ن...  یستی و پنج ساله نستی بگهیتو که د!  ؟کنهی دوا ميچه درد!  ؟خورهید مبندازه به چه در

 ! ؟ی بزنشی به اب و اتخودتو يخوای میتا ک!  کنهی مي سن و سال قلبت داره باهات بازنیتو ا... 
 تشکر خشک هی مارستانی بیرفت.  ي بودیرعلی روز نگران بچه دار نشدن امهی:  وگفتدی کشیاخ        

 ازت ي کنارمون بودي سخت تو باهامون بودياون روزها... قی رفنیامی کلمه گفت بنکی!  کرد ؟یو خال
!  ي حرص خوردنقدر امی خودمون هنوز خونه نداشتيخوری رو متای بي خونه ي روز غصه هی! ... م؟یممنون

 نیع!  ي بری منی خودتو از بي دارينطوری همنیامیبن... قشیعال... دانشگاهش ...  ای روزم بردهی... 
!  خوادیتو رو م...  داره ازی تو ني حرفهانیرهامم به ا...  کهی کوچیلیرهام خ! ي که بچه دارستی نالتمیخ

 ! ازدواجش... دانشگاهش...  مدرسه اش يواسه 
 . صورت آنا نگاهش ثابت شدي برداشت و روابانی چشم از خنیامیبن        
چه !  ؟يذاریچرا حرف تو دهن ادم م!  گفته من خوشبخت نبودم؟یاصال ک: کرد و گفت یآنا پوف        

 که واسه خودمون ینی زمریچه تو اون ز... می که مستاجر بودابونی سر خي کوچولوي تو اون خونه یوقت
 من حالم از با تو یگ بيچرا اصرار دار! کنار تو خوشحال بودم خوشبخت بودم ..  نجایچه ا...  مشیدیخر

 !خوب نبود ؟!  ؟ستیبودن خوب ن
 !  آنايدادیخوب بود درخواست طالق نم-        
... میزندگ... خوابم... ارامشم!  کردم تاوانشم پس دادم ی اشتباههی. اشتباه بود: انا با حرص گفت        
! ؟ي نکردی کار غلطچی وقت هچیه!  کارات درسته ؟يتو همه !  ؟ی نداشتی اشتباهچیتو ه... تو... بچم 

ادما تا اشتباه نکنن !  نطوریهم هم ایبرد!  بود مگه ؟مونیحال!  ؟می تجربه داشتمیمگه من و تو ازدواج کرد
 هم یکی...  رهی مثل تو خودش با ازمون و خطا جلو میکی...  تجربه کسب کنن توننیتا خطا نکنن که نم

 تو ي که حتما از تجربه یزنیچرا چونه م!  ستیرا ن تا سرش به سنگ نخوره ول کن ماجایمثل برد
 ...به زور!  ؟ی کمک کنيخوای چرا مخوادی کمکتو نمیوقت...  خوادی نمیوقت! استفاده کنه 

 واقعا دارم گهید...  ترسمیم!  هم نگرانتم یلیخ. نگرانتم :  و آنا ارام گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 ! ترسمیم

 . نزدیحرف        
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 ضربان قلبت باال هوی...  يری از کوره در مهوی...  فتهی برات بی اتفاقهی ترسمیم: آنا کالفه گفت        
 !ی چکاپ کنهی یستی که حاضر نيانقدرم لجباز!  رهیم

 ! دمی هم دنای بشه بدتر از اخواستیم!  آنا شهی نممیزیچ-        
تمام جونتو !  نگران بچه ات باش یستینگران خودت ن!  نباش انقدر غد.  نیامی باره بنهیاتفاق -        
 ... دوننیارزشتو نم!  دوننی که قدرنمیگرانیاونم د! چرا اخه ؟...  یکنی مگرانیخرج د
 . ساکت بودنیامیبن        
 ! ستی انقدر حرص و جوش خوب نگمی خودت می سالمتيواسه . نیامی خودخواه باش بنکمی-        
 ! ؟یتو خودخواه:  لب زد نیامیانا خواست برود که بن        
 .انا نگاهش کرد        
 ! ؟ی خودخواهتی سالمتيبرا: دی تر پرسی طوالننیامیبن        
! فقط به فکر خودمم و پسرمم !  کنمی نمک نشناس نمي هارادمیمن مثل تو خودمو درگ. معلومه -        

 ... با تو
 !؟ي هم کردي کاری خودخواهنی ايواسه :  نگاهش کرد وگفتنیامیبن        
 .  گرد شدشیآنا چشمها        
 !؟ی چیعنی: با استفهام نگاهش کرد و گفت        
 ! ؟ی کنکاری قراره چی نمک نشناس نباشي ادم هاریاگر قراره درگ!  ؟ی کنکاری قراره چیعنی-        
 .دیفهمی را نمنیامیمنظور بن.  نزدیآنا حرف        
...  خبریب! ؟ي روز برهیممکنه :  امد وگفتی را به کمرش چسباند و کش و قوسشی دستهانیامیبن        

 !با رهام ؟
 . آنا وا رفت        
 دستت و با رهام فرار يری که جونتو بگیممکنه انقدر خودخواه باش:  و گفت دی کشی پوفنیامیبن        

 ! نمک نشناس دور وبرم؟ياز من و ادم ها... از من !  ؟یکن
 .  خشک بودشیگلو...  شدیآنا دهانش تلخ م        
 گرفته ي هم فشار داد و با صداي را روشی لبهاهی فرستاد وچند ثانرونی بینی نفسش را از بنیامیبن        

 ! ؟ی که منو از پسرم جدا کنیممکنه انقدر خودخواه باش:  گفتيا
 .کردیانا مسکوت نگاهش م        
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 از منِ پر يری بگمی تصمهوی ی ولي خوشبخت بودی که به دروغ بگیممکنه انقدر خودخواه باش-        
 ! ؟ادی سر و صداها به مذاقت خوش نمنیچون ا! ؟يری امروز فاصله بگيسر وصدا

 . الل شده بود!  نگفت يزیآنا چ        
 ! یستی نبگو انقدر خودخواه-        
 !  رها اومدهنیامیبن:  سرش را داخل اورد و با هول گفتتای در بيبا صدا        

 
 

 آنا ي از اتاق خارج شود به صورت بهت زده نکهی فرو کرد ، قبل از ابشی جي را توشیدستها        
 که یتنها کس.. . همه ماجرا نیبعد از ا...  امشب به رهام بد بگذره خوادیدلم نم:  انداخت و گفتینگاه

 ! حق داره امشب خوش بگذرونه رهامه
 وارد سالن یبه ارام.  دی کشنیی را پارهی داد و دستگهی زاوی را مصنوعشی و لبهادی کشیقینفس عم        

 .  نبودی و مرتضای خان و بردی از مصطفيشد ، خبر
 . مچاله شده بودي عالم دستمال کاغذکی زی مياما رو        
 !  قرمزشی چشمهاتایخاتون صورتش تر بود و ب        
 ... هی چه وضعنیا...  دیخودتون رو جمع و جور کن: لبخندش را گشاد تر کرد وگفت        
 . بودامدهیدرب واحد را باز کرد ، اسانسور هنوز باال ن        
 امروز خواستمیبخدا من اصال نمداداش :  کنارش امد و گفتتایب.  فرو برد شی موهايدستش را ال        

 ...انقدر در گوشم گفت بگو بگو...  اصرار کرد ایحرف بزنم انقدر برد
 !د؟یمد شده هم تو هم آنا موهاتون رو بافت:  و گفتدی را کشتای بي طرفه کی سی گنیامیبن        
 امشب رهام شب خوامیم.  ستیاالن وقتش ن:  امد تند گفتی اسانسور که داشت باال ميبا صدا        

 !  داشته باشهیخوب
 !؟ییکجا... رهام: و بلند گفت        
 .  سوم را رد کرده بودي اسانسور افتاد ؛ طبقه ي کنارينگاهش به دگمه         
 !دوستام اومدن ؟:  در رساند و گفتيدرب اتاق رهام باز شد و رهام با دو خودش را جلو        
 خوامیم. نه دو تا مهمون من االن اومدن :  گچ نبود گرفت و گفتي را که تو دست رهانیامیبن        

 باشه ؟. یخوش اخالق سالم و خوش امد بگ... مودب ...  آقا هیمثل 
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 زده بود را داخل شلوارکش فرستاد و رونی را که از شلوارکش بدشی سفراهنیخم شد و پ        
 .ود را صاف کرد خورده بچی سر شانه اش پيساسپندرش را که رو

 .  ششم نگه داشتياسانسور در طبقه         
 . کردیرهام کنجکاو نگاه م        
همانطور .  را گرفته بود مساریرها با لبخند دست ت.  و خاتون جلو امدند تایدرب اسانسورباز شد ، ب        
 . خارج شدندنی را داشت از کابشیکه هوا
 . د و سالم کرد نفسش را فوت کرنیامیبن        
 . داد و با ذوق جوابش را دادهی را زاوشیرها لب ها        
 . هم با تته پته سالم کردمساریت        
 ي را گرفت تا کمکش کند ، رها خم شد و کفش هامساری به جلو برداشت و دست تی قدمنیامیبن        

 . ستادی امساریخواست وارد شود که ت.  جفت کرد ي را کنارشیکالج ها. پدرش را دراورد 
 .رهام سالم داد        
 . تولدت مبارك. زمیسالم عز: رها با عشق نگاهش کرد و گفت        
 ...  در زانو زد تا هم قد رهام شودي زودتر جلومساریخواست خم شود تا بغلش کند که ت        
 ...  نهنجایبابا ا:  گذاشت و ارام لب زدمساری تي شانه يرها دستش را رو        
 ! سالم:  نگاه کرد و گفترمردی پيرهام به چشمها        
 !نیخوش اومد: با همان لحن کودکانه زود گفت        
 . زدیقلبش تند م...  را لرزان دو طرف صورت رهام گذاشت شی دستهامساریت        
 ... دی لرزیدنش مسر و گر. خوردی تکان تکان مشیلبها        
 ! ستی جاش ننجایا... بابا جون پاشو قربونت برم: رها با استرس گفت        
 ... دی ببخشنیامیبن: هول شد و لب زد        
 ینی بشدی در که نبايجلو... بابا جون پاشو قربونت برم:  فرستاد و گفتمساری ارنج تریو دستش را ز        

! 
 . دی شنی نمشی اما گوشهامساریت        
 ي بود و چشمهاختهی ریشانی پي رنگش رویی خرماي رهام زل زده بود که موهادیبه صورت سف        
 . زدی اش برق مرهی تيقهوه ا
 !  دري جلوینی بشدی نبانجایا... بابا پاشو : رها با حرص گفت         
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 ! بذار راحت باشن!  ستی نيطور:  خونسرد گفتنیامیبن        
 ! بابا جونم پاشو تو رو خدا:  گذاشت و گفتي دستش را کناريساك بزرگ تو        
 . ساکت بودندتایخاتون و ب        
 .ستادی در پا تند کرد و کنار خاتون اي جلوي همهمه دنیانا درب اتاق را باز کرد با د        
 . کردیورتش را نوازش م رهام زانو زده بود و صي جلومساریرها دوال شده بود ، ت        
 نی زمينوك پنجه اش را رو...  بود ستادهی افی را لوله کرده بود و همانطور بالتکلشیرهام لبها        

 .  و منتظر بود تا انها داخل شونددیکوبیارام ارام م
 فرهود و شی افتاد تا به حال به سمت اتاق پی قرمز نمي با روبان هایاگر چشمش به ساك نارنج        

 !  بوددهیفرهاد دو
 .گفتی نميزی اما چکردی متی صورتش را اذرمردی خشن پيدستها        
 ! ستین:  لرزانش را تکان داد وگفتي لبهامساریت        
 شی بلند شد و خواست به سمت پله ها برود که رها تند جلوشیو سخت با کمک چهار چوب از جا        

 ! تولد رهامه!  می مهموننجایامروز ا...  ور نیجون از انه بابا : را گرفت و گفت
 . ستیرهام ن!  ستین:  با حرص گفتمساریت        
 !من رهامم:  درامد و با اخم گفتشیرهام صدا        
 ... سیه:  سر رهام گذاشت و گفت ي دستش را رونیامیبن        
بابا جون :  خانه چرخاند و گفتي را به سمت ورودمساری تي و رها شانه هادی را برچشیرهام لبها        

 !  تو رو خدانیبرو تو بش
 دیمعطل شد...  تو دییشما بفرما.  خوامیواقعا معذرت م... شرمنده :  گفتریو معذب و سر به ز        

 ...  دريجلو
 .کردی متشی گذاشته بود و به داخل هدامساری را پشت تشیو دستها        
 .  ثابت شدنیامی بني هوشمند رويچشمها        
 . کردی نگاهش مزیت        
 . دییبفرما!  دیخوش اومد:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 !  ندارميخبر:  تکان داد وگفتي سرمساریت        
 !  خبر ندارمیچیمنم از ه!  نداره یاشکال:  فرستاد و گفتمساری تي بازوری دستش را زنیامیبن        

 ...روزیپر:  لب زدمساریت        
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 .و ساکت شد        
 ! شد ؟ی چروزیپر! خب ؟:  نگاهش کرد وگفتنیامیبن        
 . داشتی به سمت کاناپه قدم برممساری تيارام ارام هم پا        
 ! ادیگفتم ب:  را گرد کرد و گفتشی چشمهامساریت        
 ! ؟ادیحاال م: دی جوابش را داد و پرسنیامیبن        
کتتون رو :  راحت است مطمئن شد و گفتشی جانکهی از بابت انیامی کاناپه نشست و بنيرو        

 ! ؟ارمیدرب
 . جوابش را ندادمساریت        
 کند که زانی اویی از تنش دراورد ، خواست ان را جای را به ارامرمردی پي کت سورمه انیامیبن        

 . ببردنیامی کتش را بنخواستینم. دی کت را سفت چسبنی است شد ،زی خمی نمساریت
 !خوبه ؟!  مبل ي دسته يرو...  جا نی همذارمشیم:  گفتعی و سرستادی انیامیبن        
 .کردی با چشم حرکاتش را دنبال ممساریت        
 .  کت خودش را گرفته بودنیاست        
 شی جا پنیگذاشتمش هم:  کرد و گفتزانی مبل اوي دسته ي کت را مرتب کرد و رونیامیبن        

 ! خودتون
 .  داد و قرار گرفتهی کاناپه تکیبه پشت.  راحت شد الشی خمساریت        

 
 .  به رها ، سرش را به عقب چرخاندتای خاتون و بیی خوش امد گويبا صدا        
 نیامیبن.  دادی رنگ را به دستش مینارنج در مقابل رهام خم شده بود و ساك بزرگ يرها جلو        

 اش هیرهام ساك هد.  دیصورت رهام را چند بار محکم بوس. رها با عشق دی کششی موهايدستش را ال
 .دی ها گذاشت و با ذوق به اتاقش دوهی هدی کنار باقي نهار خورزی مریرا ز

 . ي خوش اومدیلی خيدیزحمت کش:  به رها گفتي بالبخندنیامیبن        
 مساری تي به صورت انا که چشمش روی نگاهنیامیبن.  دیکشیخجالت م. رها کمرش را صاف کرد         

 !  هرجا راحتن لباسشون رو عوض کننی کنشونییآنا ممکنه راهنما: ثابت بود انداخت و گفت
ها باز نگه  ري به جلو برداشت و اتاق خواب را نشان داد، در را برایقدم. آناحواسش جمع شد         
 . داشت

 .  بودشانی که توجهش را جلب کرد عکس بزرگ عروسيزی چنیاول.رها کنجکاو وارد اتاق شد         
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 ! دیچقدر کم سن و سال هست!  هیچه عکس قشنگ:  و گفتستادیبا لذت مقابل تابلو ا        
 ستیب:  زد وگفتي عکس لبخندي خندانش توي چهره دنیبا د.  کرد بی نگاه رها راتعقریآنا مس        

 !  سالم بودکیو 
 ! هیعکس قشنگ:  و گفتدی کشیرها هوم        
 . ممنون: آنا لب زد         
 ... تایآناه: خواست از اتاق خارج شود که رها صدا زد         
 اش حق یحداقل بعد از بهم خوردن زندگ!  لحنش زود بود ي توتیمیصم...  ستادیا.تعجب کرد         

 ! نداشت اسمش را انقدر راحت صدا بزند
 . بودستادهی در اي به طرفش برگردد جلونکهیبدون ا        
 . دیناچار به سمتش چرخ.  شانه اش گذاشت يرها دستش را رو        
 قبولش شمیخوشحال م.  تو يبرا!  کهی کوچي هی هدهی نیا:  را به سمتش گرفت و گفت يبسته ا        

 ! یکن
 .  نشان ندادیآنا واکنش        
 . در کنار رفتيآنا از جلو. کردینگران به آنا نگاه م.  وارد اتاق شد مساریت        
 . شتی پامیاالن م.  نجای ايبابا جون چرا اومد: رها خودش را رساند و گفت        
 . دست رها را گرفتمساریت        
 ! کنمیلباسمو دارم عوض م. الن  اامیم:  گفت نانیرها با اطم        
 .کردیآنا حرکاتش را دنبال م...  به سمتش رفت واری دي عکس رودنیبا د.  ارام تر شده بودمساریت        
 ی که از دست من دلخور و عصباندمیالبته بهت حق م:  حرفش گفت يرها با ارامش در ادامه         

 !  نداشتمي قصدنیاصال چن!  زهی شما بهم بری زندگخواستمی باورکن من نمیول!  یباش
:  بود انداخت و خشک در جواب گفتستادهی که مقابل تابلو مات امساری به قامت تی نگاهمیانا ن        

 ! ختهی بهم ریهمه چ!  ختهی بهم ریول
 ! ؟ادی از من برميکار: رها متاسف گفت         
 . دیکش نیامی بنری تصوي دستش را رومساریت        
 : گفتنیآنا سنگ        
 ! ؟ی زمان و به عقب برگردونیتونیم-        
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 در عکس نیامی صورت بني چرخاند که دستش را رومساری زد چشمش را به سمت تيرها پوزخند        
فکر کنم چراشم !  زمان و به عقب برگردونم خوامی وسه ساله میمن س!  یعجب سوال:  و گفتدیکشیم

 !یبدون
 . نگفتيزیآنا چ        

 ... بایفر:  لب زد مساریت        
دوست داشتم .  نبودم ي عادطیمن تو شرا:  خونسرد زمزمه کرد مساری تي توجه به جمله یرهاب        

 !  رومشِی راه پنی برسم از کوتاه ترجهیزودتر به نت
تو !  ستی ني منه که بازم عادی زندگطی االنم شرایحت...  نبود ي عادطی منم تو شرایزندگ-        

 ...ي کرددایبرادرتو پ
 تی بحران هوگهی دنیامیبن!  کرده دایپدرت پسر گم شده اش رو پ:  کرد وگفتمساری به تياشاره ا        
!  راه کوتاه هیاز !  ی به جواب برسیخواستیچرا؟چون تو م!  منه که نابود شده ی وسط زندگنیا! نداره 

 ! ستیصال منصفانه نا...  ستیمنصفانه ن
 ... نرو.  بایفر:  زد شی صدامساریخواست برود که ت        
 . ستادیآنا ا        
 .بایفر:  سمتش امد وگفتمساربهیت        
 ! ستی نرانی ابایبابا جون مامان فر: رها کالفه گفت        
 !؟يریکجا م...  بایفر:  دی لرزشی مچ دست آنا را گرفت و لبهامساریت        
 .اوردی دربمساری کرد دستش را از چنگ تیآنا سع        
 . ستی نبایمامان فر.  ستی نبایفر. بابا تو روخدا بذار بره :  را گرفت وگفتمساریرها ارنج ت        
 !يتو خرابش کرد:  هم فشار داد و گفتي را روشی دندان هامساریت        
 . نکردميمن کار: آنا با استرس گفت        
 . بابا تو روخداولش کن مچ دستش درد گرفت:  دیرها مستاصل نال        
 !یتو پسرمو ازم گرفت!  يتو گمش کرد:  شده اش گفتدی کلي دندان هاي از المساریت        
 !  نکردميمن کار: آنا صورتش مچاله شد و گفت        
 بود از ستادهی در اتاق اي آنا که جلودنی با دنیامی گفت ، بنی و آنا اخچاندی دستش را پمساریت        

 .  امدرونیاشپزخانه ب
 ! شده ؟یچ:  در رساند و گفتي خودش را جلوي تنديباقدم ها        
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 . باستی فرکنهیفکر م.  کنهیبابا دستشو ول نم: رها اشفته گفت        
 . قفل شده بود انداختمساری تي به مچ دست انا که در پنجه های نگاهنیامیبن        
 !ي خراب کردمونویتو زندگ:  داد زد ی عصبانمساریت        
 . انا بغض کرده بود        
 !يتو منم ول کرد: دی نالمساریت        
 . دی قطره اشک از چشمش چککیآنا         
 ... پدرجان:  خونسرد صدا زد نیامیبن        
 .  شل شد و دست آنا را ول کردشیپنجه ها.  جمع شد نیامین توجهش به بمساریت        
 .  اوردمیدنی تو سالن براتون نوشدییبفرما:  وگفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 .  رفترونیانا از اتاق ب        
 خودش را نگاه نکرد ، مانتو و نهی در ایرها حت.  ندی مبل بنشي کمک کردتا رومساری به تنیامیبن        

 .  نشستمساری تخت انداخت و کنار تيشالش را کناره 
 چهار نفره در اشپزخانه نشسته زیآنا پشت م.  رفتی طرف و ان طرف منی اشپزخانه اي تونیامیبن        

 .  در را باز کرد و وارد اشپزخانه شدنیامی بنفونی ايبا صدا. دادیبود و مچ دستش را مالش م
      

 خودش را نگاه نکرد ، مانتو و نهی در ایرها حت.  ندی مبل بنشي کمک کردتا رومساری به تنیامیبن        
 .  نشستمساری تخت انداخت و کنار تيشالش را کناره 

 چهار نفره در اشپزخانه نشسته زیآنا پشت م.  رفتی طرف و ان طرف منی اشپزخانه اي تونیامیبن        
 .  در را باز کرد و وارد اشپزخانه شدنیامی بنفونی ايبا صدا. دادیبود و مچ دستش را مالش م

 ! ؟کنهیدستت درد م:  به مچ قرمزش انداخت و گفتینگاه        
 . نزدیآنا حرف        
ببرمت : دی پرسکردی دستش گرفت و همانطور که نگاهش مي مچ دستش را تومتی با مالنیامیبن        

 !درمانگاه ؟
 . آنا ساکت بود        
 . خوامیمعذرت م:  ناراحت لب زدنیامیبن        
 !چرا ؟: دیآنا گرفته پرس        
 ...کردمیاگر دعوتشون نم:  مچ دست آنا را نوازش کرد و گفتنیامیبن        
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 ! کنهیدستم درد نم.  ستیمهم ن: ت کالمش گفانیآنا م        
 تونمی مياگر تو نخوا:  نوازشش گفتنی انا بردوحي طرفه کی سیدستش را ارام سمت گ        

 !باهاشون در ارتباط نباشم
 !ی نباشای ی درارتباط باشی که نظر بدم با کتمی زندگيمگه من چه کاره :  گفتيکفر        
 ! همه کاره... تو ؟ :  گفتی معطلیب        
 . انا خشکش زد        
 .  شدرهی خنیامی بني به چشمهامیمستق        
 !  نبودچوقتی هم نبود ، هی و چاپلوسياهل زبان باز...  گفتیدروغ نم        
 .  را پر کردشیاشک چشمها        
 و یشانیامت و فک و آرواره و پقد و ق!  شباهت داشت رمردی پيرنگ و حالت نگاهش با چشمها        

 ! زدی چروکش مو نميگونه اش هم با چهره 
 ... خم شود... شکسته شود ...  شود ری اندازه پنی روز تا اکی نکهیتصور ا        
 شیلبها...  شوددی سفشیموها! حواس و هوشش را از دست بدهد ...  اش را از دست بدهد یجوان        

 ... بلرزد
 ! بماند... مثال امروز !  ی مرحله از زندگکیدر ...  ثابت بماند ییش در نا کجافکر        
 ! صدا نابود کندی اش را بي مغزي از درون تمام سلول هاانهی مورکی مثل مریآلزا        
 !  ببردادیتمام خاطرات خوبشان را از         
 !  و رها نکندردی بگبانهیدستش را غر!!!  آنا صدا بزند ی اشتباهیی را در جای زنکی        
 ... شدی موانهیداشت د        
 ... اگر برود        
 . قطره اشک ارام از چشمش سر خوردکی        
 ! ؟یکنی مهیجانم چرا گر:  مهربان گفتنیامیبن        
  به همان اندازه درد داشتندی بنش صورتشي که روی داغیلی سنیع... جانمش از فحش بدتر بود         

! 
 .آنا ساکت بود        
 کنترل تونمی نمیی رو من تنهامی که دعوت کردیی جونور هانی امی برایب:  خونسرد گفتنیامیبن        

 !کنم
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 بود چشم دهی کانتر چي که رویخی پر از ي هاوانی برداشت و به لنیامیانا نگاهش را از صورت بن        
 ! نداره ؟یاز نظر تو که مانع!  خودم شی رهام و ببرم پخوامیمن امشب م: دوخت و به زور لب زد 

 .  بودندامدهی سرش را به سمت در چرخاند هنوز مهمان ها باال ننیامیبن        
 !؟یمونی جا نمنیچرا هم -        
 ! ؟ی مونیچرا نم:  نگاهش کرد و باز گفتزی تنیامی نزد و بنیانا حرف        
 ! بمونم ؟نجای ادی بای چيبرا-        
 . نزدی حرفنیامیبن        
 هیقانون!  موندی من مشی پدی رفته پنجشنبه و جمعه ها رهام باادتی نکهیمثل ا: آنا با حرص گفت        
 ! خواستم
 .کردیبا تعجب نگاهش م        
درب اسانسور که باز شد پسر .  ستادی در اي رفت و جلورونی ، از اشپزخانه باوردیاب بانا نتوانست ت        
 . امدندرونی بنی به همراه مادرش از کابیکوچک

 خوش رو جلوه کند کردی می سعی لبخند مصنوعکی خودش را رساند و کنار آنا که با نیامیبن        
 . ستادیا

 
 

 خوش رو جلوه کند کردی می سعی لبخند مصنوعکی خودش را رساند و کنار آنا که با نیامیبن        
 . ستادیا

 . امدندرونی از اتاقک بی خان و مرتضیدرب اسانسور باز شد ، مصطف        
 ي تاکی بود ستادهی و شرمنده پشت پدرش اری که سر به زای برددنی زد ، با دي لبخندنیامیبن        

 ! ؟دیکجابود: ال داد وگفت را باشیابرو
 تا غذامون می راه رفتکمی می بابا جون رفتیچیه:  را در اورد و گفت شی خان کفش هایمصطف        

 ! هضم بشه
 . اوردندفی هم که تشرژهیبه به مهمانان و:  زد وگفتي لبخندمساری تدنیبا د        
 ... شونیاقا جون ا:  گفت نیامی داد و بنیسالم        
 ! پدر رها هستن:  خان گذاشت و گفتیو دستش را پشت کمر مصطف        
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. سالم جناب :  برد وگفتمسارجلوی خان دستش را به سمت تی و مصطفستادیرها به احترامشان ا        
 ... باعث افتخاره که. دی خوش امدیلیخ

 . کردی بر و بر نگاهش ممساری هوا معلق مانده بود و تيدستش تو        
 ...  در واقع ، پدر رهایحاج:  کالمش گفتانی و مدی اش کشیشانی به پی دستنیامیبن        
 !  دارنمریآلزا: رها کامل کرد         
 خوش یلیبه هرحال خ:  و گفتدی کشیهوم.  بود دهی شنییزهایچ.  امد ادشی خان یمصطف        

 ! دیاومد
 ! دی که نبودکیتو تراف!  ؟دی کرددای رو خوب پنجایادرس ا:  به رها گفتیو با مهربان        
 . خان کنار خاتون که نگاهش نگران بود قرار گرفتی مبل نشست ؛ مصطفيرها رو        
 .  اومدهای به دنی خوبیلیرهام روز خ. امروز خدارو شکر خلوت بود -        
کار بچه ها قرار شد امروز جشن  خب بخاطر یول. تولدش فرداست :  خان با خنده گفتیمصطف        

 ! رنیبگ
 .  کرددییرها تا        
 .کردی اشاره موهی به ظرف ممساریت        
 ! دخترم ؟خوانی ميزیچ:  خان گفت ی انداخت و مصطفنیی را پامساریبا خجالت دست ت        
 .رها سرش را به عالمت نه تکان داد        
  هست ؟ی به معرفيازی نییبا همه که آشنا:  جلو امد و رو به رها گفت وهی آبمینی با سنیامیبن        
 !  نکنیبیپس غر:  زد و گفتی چشمکنیامیرها سرش را به عالمت نه تکان داد و بن        
 . ی قشنگناتییچه تز! يدی زحمت کشیلیخ. نه اصال:  برداشت و گفت مساری تي برایوانیرها ل        
:  را مقابل رها قرار داد و گفت ی گذاشت و عسلی کوچکی عسلي شربت رها را رووانی لنیامیبن        

 .  داشتن بردارازی و پدرنی خواستیهرچ. تعارف هم بذار کنار
 . یمرس! چشم :  نگاهش کردو گفت یمیرها صم        
 به  خاتون خم شد چشمشي که جلوینی گذاشت حینی سي را توی خالي هاوانی لنیامیبن        
 ! الزم نداره ؟يزیخاتونِ من چ:  زد و گفتيلبخند. ملتهبش افتاد يچشمها
 : خاتون مهربان نگاهش کرد وگفت        
 . نه مادر-        
 ! دمای هم خرلیبرات پاست-        
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 ! ؟يکاریتو چرا ب:  که بق کرده بود گفتتای رو به بنیامیخاتون باالخره لبخند زد و بن        
 :هول شد و گفت        
 ...  رو بده منینی سنیا!  کنم؟کاریجانم داداش چ-        
 ! ي تر بودوی اکتکمیقبال :  وگفتدی و خندردی را بگینی اجازه نداد تا سنیامیبن        
پاشواهنگ !  ی که چرا نشستنهیمنظورش ا:  نشست و گفت تای کنار بی شده بود ، مرتضجی گتایب        

 .بذار
! نگو اهنگ کمه !  چرا فضا انقدر خشکه گمیم. اها از اون لحاظ:  و گفت دی غش غش خندتایب        
 !؟ي و اوردنی فلش ماشیمرتض

 .  از جا بلند شدتای فلش را به دستش داد و بیمرتض        
 ای برداشت و مقابل بردوهی می دستشی پکی کانتر گذاشت ، ي را روی خالي هاوانی لینی سنیامیبن        

 يدی کمک مهی:  و گفتستادی فرو کرده بود ای گوشي خودش نشسته بود و سرش را توي برایکه کنج
 !؟

 . جدا کردی گوشي به زور سرش را از صفحه ایبرد        
 نی وصل کنم به اخوامی ها رو مسهی رنیا:  را مقابلش گذاشت و گفتوهی می دستشی پنیامیبن        

 ... ! ژن هاهالو
 !  از من بهترهتیتو برق کار:  زد وگفتي لبخندنیامی از جا بلند شد و بنایبرد        
 ختیری موهی ها ابموانی لي وارد اشپزخانه شد و رو به آنا که تونیامی زد و بني لبخند محوایبرد        
 !  کجا موندهنی بزن ببیرعلی زنگ به امهی: گفت 

 . ندادیآنا جواب        
 ! ؟ی چه کار کنيخوایم: دی را از تراس اشپزخانه برداشت و آنا کنجکاو پرسي اهی چهارپانیامیبن        
 ! می ها رو وصل کنسهی رنی اایبا برد-        
 .  اب را باز کردری با حرص پرت کرد و شنکی سي را توی خالي هاوانیانا ل        
 . کردی کالفه اش نگاه م به حرکات پرشتاب ونیامیبن        
 ! شورمی من خودم بعدا مي االن بشورخوادینم-        
 . نکردیآنا توجه        



 566 

معلوم !  اش بود لهی پي که امده بود تویاز وقت.  دی فهمی حرکاتش را نمیمعن!  دیفهمی نمنیامیبن        
 شی لبهاي و از ته دل روی واقعي لبخندکی اش را پاره کند و لهی پروانه شود و پخواستی مینبود ک

 ! ندیبنش
 .  و رها خوب با هم گرم گرفته بودندتایب. به سالن انداخت یانا نگاه        
 قرارت کنسل شد یبا خانم توتونچ!  مشهد ي بریخواستیامروز م...  شد یچ:  و گفت دی کشیپوف        

 !؟
 دختر خانواده ات نباشن نیاگر ا:  انداخت وگفت نیمای به صورت بنی گفت وآنا نگاهي اره انیامیبن        

 ! ؟یچ
 ! دمی رو از دست نميزیمن چ:  خونسرد گفت نیامیبن        
 ! يرسوندیبهتر بود به اون مالقات خودتو م: انا لب زد        
 !دستت خوب شد ؟: دی داد بود پرسهی تکشی را به پاهی جوابش را نداد ، همانطور که چهارپانیامیبن        
برو به مهمونا ! نیامیولم کن بن:  و گفتدی که آنا دستش را کشردیو خواست مچ دست آنا را بگ        

 !  ها رو وصل کنسهیر!  کن ییرایپذ. برس
 .  رفترونی حرف از اشپزخانه بی بنیامیبن        
 ! ش کلنجار برود با خودخواستی میتا ک...  دی مشت اب به صورتش پاشکیانا         
 به صورتش در خانه بچرخد و نقش دهی چسبي ماسک ظاهرنی با اخواستی مگریتا چند ساعت د        

 مثل يزی که چیوانمود کند خوشحال است درحال!  است فتادهی نی اتفاقچی کند که انگار نه انگار هيباز
 ! خوردیخوره داشت تمام وجودش را م

 !  احمق نبودنیامیبن... دی کشیپوف        
 نیامی تولد سال گذشته اش بود که بني هی مچ دستش که هدفی انداخت به ساعت ظرینگاه        

 !  بوددهی خرشیبرا
 ! هنوز وقت داشت... وقت داشت         

   
 ...  رهاي چهره ي به سمت به صورت خاتون که زوم شده بود رودی چشمش چرختایب        
 طرف کل حواسش جمع کیاز ...  شدیرها معذب انگار حوصله اش سر رفته بود ، مدام جا به جا م        

 . امدی بدون هم صحبت کالفه به نظر مگری بود و از طرف دمساریت
 ! کننی سر و صدا میلی بچه ها خنیا:  چسباند و گفتشی به لبهايلبخند        
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 !  کنهتیری مدتونهی خوب میلی خنیامیبن... نه اتفاقا : خاند و گفت  چرتایرها سرش را به سمت ب        
 . عاشق بچه هاست. با حوصله است :  رها خوشش امد و گفت فیخاتون از تعر        
!  بود ی پرورشی مربیرانتفاعی دبستان غهی عصر تو فتیدوسال ش:  حرف مادرش لب زد ی پتایب        

 !  بچه ها رو ببره اردوکردیسرش درد م
 !هی سختتیمسئول! واقعا ؟:  را باال داد و گفتشیرها ابروها        
 يواری تو روزنامه دیحت.  هاش دهی بابت اکردی متشیانقدر مدرسه حما:  با اب و تاب گفتتایب        

ران بود و  که اطراف تهیرانتفاعی غيدرست کردن بچه ها انقدر کار کرد و وقت گذاشت که مدرسه 
 و اموزش  رو تونیامی کرد بنی سعیلی خرشیمد!  اول استان ي شد مدرسه دونستی اسمشو نمچکسیه

 ! پرورش استخدام کنه
 !نشد ؟-        
اصال !  بکن و نکن ی بره تو اون ارگان ؟ هومدی اش مافهی و قپیاخه به ت:  وگفتدی خندتایب        

 .  ندارهي حرف شنوچکسی از هنیامیبن
 ! ؟يبچه ندار!  ؟يازدواج نکرد: دی هوا پرسی تکان داد و خاتون بدیی تاي به نشانه يرها سر        
 .نه ازدواج نکردم:  به لحن مهربانش زد و گفتيرها لبخند        
 غیچرا از خودت در.  ی بچه دار بشی االن خوبه شوهر کنگهید. چرا دخترم: خاتون ناراحت گفت        

 .ی هستی هم دختر قشنگیلیماشاهللا خ!  مادر ؟یکنیم
 . اکتفا کردشی لبهايرها به لبخند رو        
 رهام ي نصف دوستاگفتی منیامیتازه بن:  بچه ها انداخت و گفتي بازی به صندلی نگاهتایب        

 !  سردرد گرفتمي که بدجوریکیمن !  ومدنین
 ! نه ؟يشما خودتم دو تا پسر دار: رها نگاهش کرد و گفت         
 !  شدغی دختر ازم درينوه : خاتون باغصه گفت         
 دختر ي نوه هی برات نیامیبگو بن.  مامان رو من حساب نکن يوا:  و گفتدی غش غش خندتایب        

 .ارهیب
 بچه هاتون چند سالن ؟: دی از ته دل گفت و رها پرسیخاتون انشاالله        
 . کترهی سال از رهام کوچکیفرهود .  سال از رهام بزرگترهکیفرهاد -        
 !سخت نبود ؟. چه پشت سر هم : و گفت دی کشیرها هوم        
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 ي خب چون بچه ها هم سن بودن هم بازیول.  چرا لیاوا:  پا انداخت و گفتي را روشی پاتایب        
 . ومدی به چشم نشی سختگهید. شدن 

 شیری به حرف بگی هنکهی عوض اتایب:  اش را پاك کرد وگفت یشانی با دستمال عرق پنیامیبن        
 !  کنییرایازش پذ
 !؟يخوری نمیچیچرا ه:  اش کرد و گفتوهی به بشقاب پر ميو اشاره ا        
 .یمرس.  خورمیم: رها با عشق نگاهش کرد و گفت         
. راحت باش:  لب زدنیامی مبل رها نشست ، رها با ذوق خودش را جا به جا کرد و بني دسته يرو        

 .من راحتم
 . مادرنی بشنجای اایب: خاتون به کنارش اشاره کرد و گفت        
حاال :  گفتکندی موز را پوست مکی که ینی گذاشت و حشی زانوي را رووهی می دستشی پنیامیبن        

 ! بود ؟یبحثتون چ
 ! میکردی راجع به دختر داشتن تو صحبت ممیداشت:  را جمع کرد وگفت شی لبهاتایب        
 ! ذاشتمی اگر دختر داشتم حتما اسمشو رها میدونستیم:  به رها نگاه کرد و گفت نیامیبن        
 ... اممثل ره!  اسم تو ذهنت بود نیخب ا:  گفت کردی نگاهش مرهیرها همانطور که خ        
 . ناخوداگاهم ثبت شده بودریتو ضم-        

    
 . ناخوداگاهم ثبت شده بودریتو ضم-        
 رها اسم نی ايالبته جدا:  پوست کنده شده را به دست رها داد و گفت ي وهی می دستشیپ        
 دوست داشتم اسمش رو یلی مجوز هفته نامه ام صادر بشه خنکهیقبل از ا!  داره ي ازادیمعن!  هیقشنگ

 ! رها بذارم
 ! دتی جديهفته نامه !  نشده ریهنوزم د:  و گفت دیرها خند        
 : زد وگفتي لبخنداری و موز و خلی قاچ کردن شلنی حنیامیبن        
 . رها خانم! همون به اسم دخترم قناعت کن -        
 ! ؟ستی ني راه چاره ایکنیواقعا فکر م: گفت گذاشت و رها شی زانوي را رويگری دی دستشیپ        
 !  کردیی کاراهی شهیم...  ی هستقیتو تعل:  کرد و رها با اصرار گفتی نچنیامیبن        
 ... یراست.  گذشتمرشیمن از خ!  ستی مهم نیلیخ-        
 جانم ؟: رها تند گفت         
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 ! شرکت بسته شد ؟يپرونده -        
اون همه طرح !  يدی ؟ حقوق منو باال کشيخندی مهیچ:  گفت نیامی زد و بنیرها لبخند پت و پهن        

 ... زدم
 . دیخندیرها باز م        
 شهی منم مينوبت خنده ها... بخند ! بخند رها خانم :  کرد و گفت ی اخمنیامیبن        
 ذارمیمن نم... اصال نگران شغلت نباش :  گفت  گذاشت و رهاشی زانوي را روی سومی دستشیپ        

 ! ی بمونکاریتوب
 ! گهیمثل شرکت د:  با طعنه گفت نیامیبن        
 گذاشت و رو به تای خاتون و بي پوست کنده را جلوي وهی می دستشی دو پنیامی و بندیرها باز خند        

 ! دی شدیتعارف: انها گفت
 . لبخند زدندتایخاتون و ب        
 ! خاتون ؟یکنی پسرت تعارف ميخونه : وگفت دی کشی از ارامش صورت خاتون نفس راحتنیامیبن        
رهام ... عمو... عمو :  و گفتدی تند به سمتش دويخاتون خواست جوابش را بدهد که پسر بچه ا        

 ! کارتون داره
 از کمی!  دیخب خانم ها دست به کار بش: د و گفت نوچش را پاك کري با دستمال دستهانیامیبن        

 .دی کنییرایخودتون پذ
 ...عمو زود باش: پسربچه با استرس گفت         
 بود و دو سه ستادهی گوشه اکی ترسو ها ي به سمت اتاق خواب رفت، رهام مثل سر دسته نیامیبن        

 .پسر بچه دوره اش کرده بودند
 !د؟یکنی مکاری چنجایشماها ا: وگفتچراغ اتاق را زد         
 . رهام نبودریعمو بخداتقص:  جلو امد و گفتیکی        
 !  من بودریاقا اجازه تقص:  گفت ي صورتش داد با اجازه اي روي گردنکی که عیکی        
 ! رهام ؟ي بعد دوستاتو مقصر کرديتو صاحبخونه ا:  زد و رو به رهام گفت ي لبخندنیامیبن        
 !  مامان آنا رو نشون بدمیقی جعبه موسخواستمیبخدا فقط م:  و گفت دیرهام لب برچ        
 نوی من ارونی بدیحاال بر. باشه :  انداخت و گفتیقی موسي جعبه ي به در شکسته ی نگاهنیامیبن        

 ! کنمیدرست م
 ! ؟دیستیز دست رهام ناراحت ن ایعنی:  امده بود گفتنیامی که دنبال بنیهمان اول        
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!  امشب باشه ي برنده تونهی می کنمی ببخوامیم!  مسابقه ي تو هال تا ادامه دیبر. نه عمو جان-        
 !  موندهی اصلي زهیهنوز اون جا

 .  رفتندرونی و از اتاق بدندی کشییبچه ها هورا        
 که یقی موسيجعبه .  بود ختهی رزی مي آنا روي از الك هایکی مقابل کنسول نشست ، نیامیبن        

 .  افتاده بود را برداشتنی زميرو
 !  مامان بخري برانایاز ا.  نخر ي برام اسباب بازگهید.  دیببخش:  و گفتدیرهام گونه اش را بوس        
 ! برو خرم نکن:  و گفتدی خندنیامیبن        
 . رفت رونی و با دو از اتاق بدیرهام خند        
با چشم دور و ...  باله اش نبود ي چشمش نگه داشت ، رقصنده يچهار زانو شد و جعبه را جلو        

 . بوددهی ندي اي جدبی درش درامده بود و اسچیاطراف را نگاه کرد ، پ
 .  جا انداختزی مي را با سوهان ناخن روچشیپ        
 که با گشتی اش مي اشهی شينبال عروسک باله  کنسول گذاشت و ديبلند شد و جعبه را رو        

 .  شال انا افتاده بودي برقش خم شد ،رودنید
 .  کردزانی اویشال انا را به جا رخت        
 . ستادی اشی باز آنا سرجای صورتفی کدنیبا د.  جعبه گذاشت يعروسک را تو        
 ... بابا: رهام صدا زد         
 . بوددهی دويگری در اتاق به سمت دياز جلو.  نزدی حرفگری گفت ، رهام ديبله ا        
 ... خم شد        
 . اما بالفاصله کمرش را راست کرد        
 ...  نکرده بود که حاالي کارنی وقت چنچیه        
 !  اتاق گرفته بوديهوا        
 از يخبر. فرستاد فی کي و دستش را تو کردی خودش را راضي مانندی چرمي دفترچه دنیبا د        

 !  بودفشی کي تویاما پاسپورت!  نبود ی آبيکاغذ ها
 ! نخواست بازش کند        
 انا زانو فی کي کنسول جلوزیمقابل م...  رفتیخواست برش گرداند اما ضربان قلبش به تند شدن م        

 . زد
 !  اول پاسپورت را باز کرديصفحه         
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 ! دیخندیعکس رهام به صورتش م        
 .  لبش نشستي رويپوزخند بد... !  آنا بود فی کي رهام تويگذرنامه         
 .  سمت راستش چرخانديواریسرش را به سمت کمد د. گردنش را صاف کرد         
 .با سر انگشت سبابه در را کامل باز کرد... درب کمد باز بود         
 .  لباس ها نفسش حبس شدیختگی بهم ردنیبا د        
!  نامرتب بودند ی کمد مخفي جلويلباس ها.  امد قفل باشد ی ،بنظر نمی داخلیدرب کمد مخف        

 !  بماندی ، مخفی بگذارد تا کمد مخفشانی که حوصله نداشت انها را درست تا کند و سر جاشهیمثل هم
 . دی شنی مشی چشمهايا پشت حدقه  نبض قلبش ريصدا.  امد ینفسش در نم        
 ! دادی مي اوهی عطر ميبو... پاسپورت رهام را به صورتش چسباند         
 .صفحه را روشن کرد...  زدیتلفن همراه آنا چشمک م        
 بدون باز کردن قفل صفحه ی لمسی روشن گوششی نماي داده بود ، از همان صفحه امیالبرز پ        

 ! آناي پرواز دارگهیچهار ساعت د:  را بخواند امی پي مهی نتوانستیم
 .  سوتش اتاق را پر کردي و صدادی رسيگری دامی البرز بود پامیهمانطور که چشمش به پ        
 ! دی جدامیدو پ:  نوشته شده بود ی گوششی نماي صفحه يتو        
 ي و پاسپورت را تویگوش!  اول را هم کامل باز نکرده بود امی همان پی دوم را باز نکرد ، حتامیپ        

 . ستادی کنسول گرفت و ازی مي فرستاد ، دستش را لبه فیک
 فتدی بنکهیقبل از ا...  رفت و تعادلش را از دست داد ی جسم نرمي روشی قدم جلو رفت که پاکی        

 نهی سيکف دستش را مدور رو...  دادی قلبش را فشار مي چهی از درون ماهیکس...  تخت نشست يلبه 
 .  چرخاندیاش م

 ! دیکشی سوت مشیگوشها...  شده بود نیسرش سنگ        
...  دی بلعیذره ذره هوا را م...  امد ی مرونی نفسش بدهی بردهیبر! دهد رونی بتوانستینفسش را نم        

 . تالطم و شتاب ضربان قلبش ارام گرفتیانقدر دهانش را باز و بسته کرد تا کم
... خم شد .  دیکشی مریکتف چپش ت...  کردی را حس مخوردی اش سر مقهی شقي که رویعرق        

با همان !  رهام بود یکوش.  افتاده بود را برداشتشی پاری که زيزی حال چنیبا ا. پشتش گرفته بود 
 یم رونی اش بیشی از بدن پوليفته و خش دار گري بود وصدافی اش ضعيباتر!  ي اشهی شيچشمها

 .امد
 ! شدی روشن و خاموش نمشی چشمهایحت        
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 شاد و پر سر می مثل قدتوانستی نمگرید! کم اورده بود ... نا نداشت . نفس نداشت . جان نداشت         
 ! ...وصدا آواز بخواند

       
 . به در ، سرش را بلند کرديبا ضربه ا        
 !  و اوردنکیک: آنا لب زد         
 .جوابش را نداد        
 ! شده ؟یچ!  ؟یخوب: دیبا هول جلو امد و پرس        
 که دستش را پس زد و ردی تخت انداخت و از جا بلند شد ، آنا خواست دستش را بگي را رویکوش        
 .  رفترونی را برداشت و از اتاق بنشیرب و دوهی کنسول سه پاي جواب آنا را بدهد از کناره نکهیبدون ا
 ...شی پیکی...  خواندی پس میکی ، خوانندیسرود تولدت مبارك را بچه ها نا هماهنگ م        
 بزرگ باب کی مبل سه نفره شاهانه مقابل کي گچ روي دست توکی و یرهام با ان کاله بوق        
 . زدی نشسته بود و لبخند میاسفنج
 بچه ها نشست و ی باقشی ، کنار رهام پی شد ، با ان لبخند مصنوعدای سالن پي آنا تويکله سر و         

 .  گذاشتکی کي رهام را تک تک رويشمع ها
 . شدندیهمه در قاب جا م.  بودند امدهی نشتری بچه ، دوازده نفر بکی و ستیاز ب        
 .  کردمی را تنظهیسه پا        
 .  گذاشتشی را رونیدورب        
 !  توشفتهی بنی دوربستی حوض ننجایخدا رو شکر ا:  با خنده گفتتایب        
 صورتش ي که توی و فلشنی دوربيبا صدا.  دی چیانا شمع ها را ارام م...  خم شده بود نیامیبن        

 .خورد ؛سرش را باال اورد
 .  چشمش بودشی آنا پریتصو...  چرخاند ی فوکوس را کمي با دست حلقه نیامیبن        
 ...  شاتر گذاشتيدوباره انگشتش را رو        
 خان و خاتون و یبعد هم نوبت مصطف...  و فرهود و فرهاد دور رهام وآنا را گرفتند ی و مرتضتایب        

 ! بعد هم دوستان رهام...  بود ایبرد
 !؟يریگیعکس نم: کمرش را صاف کرد و رو به رها گفت         
 ... از خدامه:  برق زد و گفتشیرها چشمها        
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 خان خواستند بلند شوند ی کرد ، خاتون و مصطفمساری به تي اشاره انیامیخواست بلند شود که بن        
 .  دستش را به عالمت نه باال نگه داشتنیامیکه بن

 ... دیهمه تو قاب هست:  بپرسد گفتی کسنکهیقبل از ا        
!  انداخت ی می اش نگاهی به ساعت مچیهمه به جز انا که هر از گاه.  شد شتری بشانیخندهالب        

 !  به وقت نداشتنديکار!  کردندی لنز نگاه ميتو
 !  نشده بودرشانیهمه به جز آنا د        
بودند  ستادهیبچه ها مودب ا...  شدندی جا به جا میکم...  خندانشان ي صورت هاي توخوردیفلش م        

 .  تمام شودی خانوادگيتا عکس ها
 . گرفتی هوا عکس میفقط ب!  دی چرخیزبانش در کام تلخش نم. گفتی دو سه هم نمکی یحت        
 ! من با توعکس ننداختم: دوباره کمرش را صاف کرد و رهام گفت        
 ! رمیگیمن م:  جلو امد و گفت ایبرد        
 .  تکان داد ، کنار رهام نشستي سرنیامیبن        
 ... نیبش:  لب زدنیامیانا خواست برود که بن        
 !  بودیی عکس دوتاهیفکر کنم منظور رهام : آنا ارام گفت        
 !  عکس سه نفرمون باشهنی اخرنی ادیشا:  شد و گفترهی صورتش خي تومی مستقنیامیبن        
 .  زل زدنیامی بني جدمرخیمات و مبهوت به ن        
 ... سه.... دو ... کی.  رو نگاه کن نجایزن داداش ا:  بلند گفت ایبرد        
 .  امدنی دوربکیلی چيصدا        
 ... رها:  و صدا زدستادی انیامیبن        
 . را بلند کردمساری را به رها داد ، خودش تشی جانیامیبن. رها خودش را رساند         
 !حالت خوبه؟:  در گوشش گفتمساریت        
منتظر جواب هم ! جوابش را نداد .  انداخت و لبخند زد رمردی به صورت پی نگاه با محبتنیامیبن        

 ! نبود
 .  گذاشتمساری تي شانه يدستش را رو        

     
 . دیآنا لرز.  آنا گذاشت ي شانه ي دست چپش را رونیامی رها و آنا بود ، بننیرهام وسط ب        
 . سه گفت... دو ...  کی دوباره ایبرد...  دی خندیرها با جان و دل م        
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عمه ناخنک ... حاال با شمع روشن عکس بندازه رهام :  صورتش را کنار زد وگفتي توي موتایب        
 .نزن

 .  اوردرونی دهانش بي و انگشت اشاره اش را از تودیرهام خند        
 . کردی نگاه منیامیخاتون دل نگران به صورت در هم بن        
 را به سمتش گرفت، تی کبري کردن فندك ، آنا جعبه دای پي فرو کرد برابشی جيدستش را تو        

 .  محل ندادنیامیبن
 .زدی نمی حرفی پسربچه ها کسي وهمهمه کی موزيبه جز صدا        
 صورت باب ي دندان هاي روي با فندك شمع هانیامی نشست و بنی مبلي خان رویمصطف        
 ... تی با کبرای بسوزهیدستت م: انا خفه گفت.  را روشن کردیاسفنج
 .  ، دهانش را بستسشی هيبا صدا        
 و کی کگهی و دمیخب چند تا عکس با شمع روشن بنداز:  را کم کرد و گفت کی موزي صداایبرد        

 ! ؟نیامی نه بنمیببر
 خاموششون شهینم:  را روشن کرد و رهام با ذوق گفت کی کي شمع رونیجوابش را نداد ، اخر        

 !نکنم؟
 .  رفتنی پشت دوربنیامیبن        
 ... دیستی رهام باشی پنیبچه ها بر:  عقب تر برد و گفت ی را کمهیسه پا        
 ي برو رویستیفرهاد تو کادر ن... دینی رهام بششیخاتون اقا جون ، پ: نفسش را فوت کرد و گفت        
 . یی داسای مبل وايدسته 
 سای واتای بشیرهاجان پ:  بود انداخت و گفتستادهی افی بالتکلشی به رها که سرجای نگاهنیامیبن        

... 
 ... رو به راه بود! حال همه خوب بود .  کردی لنز به صورت تک تکشان نگاه مياز تو        
 .  برودیی را گرفته بود که مباداجامساریرها دست ت        
 مبل ی پشتي را روشی کف دستهاای حلقه کرده بود ، بردتای بي دستش را دور شانه هایمرتض        

 .  گرفته بوديگذاشته بود و ژست جوانانه ا
 .  خوب و واضح بودشانی خان هم جایخاتون و مصطف        
 !همه حاضر ؟:  کرد و لب زديتک سرفه ا        
 !؟یخودت چ: آنا دهانش را باز کرد وگفت         
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 . محل نگذاشت        
 ...  شاتر فشار داد و عکس را گرفتيدستش را رو        
 رهام و خاموش شدن شمع ها ي کبارهی صورتشان خورد با نفس ي که توی و فلشکیلی چيصدا        

 ...  شدیکی
 . زنگ زدن:  گفتای دست زدن جمع که آمد ، برديصدا        
 .  را دادفونی منتظر باشد خودش جواب انکهیو بدون ا        
 ! هیرعلیام:  را گذاشت وگفتیگوش        
 ... ! دیچه به موقع رس:  و گفتدیخاتون خند        
 ... کنرهام منو نگاه :  قرار گرفت و به رهام گفت نشی پشت دوربنیامیبن        
 . خاتون خنده اش جمع شد        
 ! بچه رفت تو اتاق برگشت چش شد ؟نیا:  خان نشست و گفتیکنار مصطف        
 . بودنیامی نداد حواسش به صورت بنی خان جوابیمصطف        
 . دی دستش بود ، سرها به سمت در چرخی بزرگینیری شي که جعبه یرعلی اميبا سر وصدا        
 ... رهام تولدت مبارك:  گفتی با سرخوشیرعلیام        

 ...ریعمو ام:  ، بلند گفت دی به سمت در دوکیرهام از پشت ک        
 را به دستش داد و ی بزرگي و جعبه دی داد و خم شد ، رهام را بوسای جعبه را به دست بردیرعلیام        
 . تولدت مبارك: گفت 

 تا کردی کمکش متای کانتر گذاشته بود ، بي را روکی کینی گذاشت ، انا سي را کنارهی سه پانیامیبن        
 . بچه ها پخشش کندنی بود تا بستادهیآن را ببرد ، رها هم ا

 ...یچه تو هم!  سال ياحوال پدر نمونه :  کمرش را راست کرد وگفتیرعلیام        
 ! يرد کرید. يخوش اومد:  زد وگفت يبه زور لبخند        
 . دی مادرم ، طول کشي رو بذارم خونه نیتا فرشته ودر-        
 !ه؟ی چي واسه گهی دنیا:  کرد و گفتینیری شي به جعبه ي اشاره انیامیبن        
 !بچه ات مرخص شد ؟:  بلند گفت ایبرد        
 ...ي شام بددیبا... ! ياری سر و تهشو هم بیتونی نمینیری جعبه شهیبا :  با حرص گفتیمرتض        
 :دی پرسنیامی و بندی خندیرعلیام        
 ! خوبه ؟نیدر-        
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 ! محشره:  با عشق گفت یرعلیام        
انشااهللا قدمش براتون . پسرم گمی مکیتبر:  خان بلند گفت ی زد و مصطفی لبخند کمرنگنیامیبن        

 ...  باشهریخ
 تعارف و ی شود ، بعد از کلکی شلیرعلی ها به سمت امکی تبرلی بود تا دوباره سی جمله کافنیهم        

 با یرعلی کنارش قرار گرفت و امکی کی دستشی پکی نشست ، رها با ی مبلي رویرعلیخوش و بش ، ام
 !  وفای دوست بيچطور: طعنه گفت 

 !دخترت چطوره ؟! خوبه ؟یهمه چ!  يتو انگار بهتر:  صورتش زد و گفتي به پهنايرها لبخند        
 !  خوبهی همه چرهی نگيزرد!  نی بهت درمیاسمشو که گفت -        
 .  بدجور دلم براش تنگ شدهی ولدمشی ندشتری بار بهی نکهیبا ا-        
 ي اومدی مرسیراست. می نذاشت پلک رو هم بذارشبید:  و گفت دی بلند خندي با صدایرعلیام        

 . تشکری نه درست وحسابمی کنییرای شلوغ شد نشد ازت نه پذکمی. انمارستیب
 . براتون خوشحالمیلی خیول. امی تونستم بروقتی ددیببخش:  گفتیرها با شرمندگ        
 .انشااهللا قسمت خودت-        
 کردمیفکر نم:  دهانش گذاشت و گفت ي را توکی با سر چنگال کیرعلی و امدیرها از حرفش خند        

 ! يایب
 :  جواب داددادی و پزش را مفروختی که انگار داشت فخر میبا لحن        
 . دعوتم کردنیامیبن-        
تو باورت . نمی بی دارم خواب مکنمیهنوزم فکر م:  گفت ی و رها با سرخوشدی کشی هومیرعلیام        

 ! انقدر همشون راحت قبولم کردن؟شهیم
 .  هستنی خوبي خانواده گفته بودم که-        
 !م؟یبر:  نگاهش کرد وگفترمردی شانه اش امد ، پي رویدست        
 .سالم پدر جان:  زد و گفتي لبخندیرعلیام        
 . بابا خسته شده... اخ اخ: رها تند گفت        
 !م؟یبر:  شد و بازگفت رهی خیرعلی امي در چشمهامساریت        
 کانتر در سالن نشسته بود و حواسش جمع سه چهار نیی زانو پاي رونیامی بلند شد ، بنشیرها از جا        

 شده بود و ی شکالتیکی دی سفراهنی پيرو!  بودنددهیپسر بچه بود ، که انگار با هم به تفاهم نرس
 .  استدهی دوستش نمالراهنی که چنگالش را به پخوردی خدا را قسم ميگرید
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 .دادی جفتشان گوش ميه حرفها بقی دقنیامیبن        
 ! ؟نیامیبن: رها خم شد وگفت         
 ... جانم-        

 
 

.  میفکر کنم بهتره ما بر.  خسته شده گهیبابا د:  زانو بلند شد و رها با خجالت گفت ي از رونیامیبن        
 !يممنون که دعوتم کرد. گمیواقعا م.  بود ی روز خوبیلیخ

 !مینشد حرف بزن:  نگاهش کرد و گفت نیامیبن        
 ... می دارادیواسه حرف زدن وقت ز-        
 زحمت یلیخ: با تشکر گفت نیامی سرش را به عقب چرخاند و رو به بنمساری تي خنده يبا صدا        

  بهش خوش گذشتهیلیخ.  بود شی روز زندگنیبابا که فکر کنم امروز بهتر.  بودیواقعا روز خوب. يدیکش
... 

 ! ی مادرت خاليجا:  رها انداخت و گفت ي به چشمهای نگاهنیامیبن        
 همه نیبعد از ا...  بعد از مادر که به زبانش امده بود ، ناراحت شود اما نشد يخواست از شناسه         

 اگر یحت...  تولد دوستانه کی و تدارك دی رفتن با پسربچه ها و خرنییزحمت و توجه و باال و پا
 دلش را نتوانست يوفقط جل. درك کرد .  اوردیخم به ابرو ن.  توانست ناراحت شودی هم نمخواستیم

 ! مادرمون:  لب زدحی و با تصحردیبگ
 .  به لبخند نداشتی شباهتچیاما ه.  کج شدشی لبهانیامیبن        
 ادشی روز هم نی بود تو اادتی که یمرس. يدی زحمت کشیلی حال خنیبا ا:  درنگ گفتیبا کم        

 ! دی ببنگروی همدي به زوددوارمیام.  یکن
حداقل !  نی نچي لطفا برنامه اجیتا قبل از نتا:  و گفت دی خشکش زبان کشي لبهاي رونیامیبن        

 !  نباشهی بدون هماهنگگهید
 ! ؟يتو هنوز مردد: رها با اضطراب گفت         
 ...  برگردم بعدمی زندگنی به وضع روتکمی اجازه بده یول. نه -        
 . خوامی زمان مکمی: دستش را پشت گردن سوزناکش فرستاد وگفت         
 : که رها تند گفتدی بگويگری ديخواست جمله         
 .دمیقول م!  کنمی نميسرخود کار. حتما. باشه. باشه -        
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 خوادیفقط دلم م...  االنم خوشحالمنیمن هم:  فشار داد و گفت نیامی بني شانه يپنجه اش را رو        
 تی که تو ته دلت ما رو اولودونمیم...  یستی تو خوشحال ندونمیم!  کنم می با مامان هم تقسمویخوشحال

 ...  کهدونمیم...  یدونیدوم م
 ... یامادگ!  وامخی فرصت مکمی رو به رو شدن باهاش يفقط واسه ... نه :  خسته گفتنیامیبن        
 . نداشتستادنی تاب اگهی دشیزانوها.  دادهی پشت سرش تکواریکمرش را به د        
 ! شده ؟يزیچ:  اش انداخت و گفتي قراری به بیرها نگاه        
 !توحالت خوبه ؟:  زل زد و گفتنیامی کرد و به صورت بنیمکث        
 .  فقط خستمکمی-        
!  ی هستی پدر خوبیلیخ!  شدی تو بود خسته مي هم جاي اگهیهرکس د:  زد وگفتيرها لبخند        

 !مونهی تولد حتما تو ذهن رهام پر رنگ منیا
 !د؟یمونی شام نميبرا: دی و پرسدی کشی هوفنیامیبن        
 .  بابا فست فود هم نخوره بهترهگهی دمیبر-        
 . کنمیجوجه کباب م-        
 اونجا دیای روز بهی.  بعد يباشه دفعه :  حرکت داد و گفتنیامی بني شانه يستش را رورها د        

 !همونجا بهمون کباب بده...  یهمگ
 ... حتما:  و گفتدی صورت رها کشي انگشتش را رونیامیبن        
 ! دیزنی حرف مدی راه داريجلو: آنا با حرص گفت        
 . خان رفتی به سمت مصطفي چاینی ، با سدی عقب کشیرها کم        
 . هنوز دلش با من صاف نشده:  رفتنش را دنبال کرد و گفتری ، مسدی کشیرها اه        
 ! ستیمهم ن-        
 ... ! ستیآنا برات مهم ن:  را گرد کرد و گفتشیرها چشمها        

 
 ! ؟هی کیوش گنیا:  امد گفتی مرونی بی بهداشتسی همانطور که از سروایبرد        
 . ادیاز اتاق م!  شماستلی موبای گوشيزن داداش فکر کنم صدا:  بعد بلندتر گفت ي اهیو ثان        
 .  به سمت اتاق رفتي تندي داد و با قدم هاای را به دست بردینیآنا س        
 !انا چرا انقدر تو خودشه ؟:  دیخاتون با دلهره پرس        
 ...می برگهیفکر کنم بهتر باشه ما د:  جوابش را نداد ، رها با خجالت گفت نیامیبن        
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از همه .  و دستش را گرفت دی بود چرخستادهی و حاضر وسط سالن ای که حمساریو به سمت ت        
 . تشکر کرد

 .امی منییباهات تا پا-        
رهام وسط سالن .  تشکر کرد ای و بردی خان و مرتضیاز مصطف.  دی را بوستایرها صورت خاتون و ب        

 .  اتاق بوديآنا هنوز تو.  بود ستادهیا
مودب :  گفته بود نیامی حال بننی شناخت با ایاصال اورا نم.  که رها نرود کردی نمیرهام بد قلق        

 ... باشد
 رونی رهام بي طالزی با اوری زنجکی ی کوچکي جعبه ي و از تودی رهام را هم بوسيرها گونه         

 ...پدر بزر...  از طرفنیا:  و گفت دیصورتش را محکم و اب دار بوس.  و دور گردنش انداخت دیکش
 .  پدر منهیعنی:  منصرف شد ، کلمه را چرخاند و گفت یبه آن        
 !چند تا ؟ چه خبره ؟:  با اخم گفت نیامیبن        
 !  که انگار دوستش داشتکردی نزد به واکنش رهام نگاه میرها حرف        
چانه اش را به .  خوب به گردنش نشسته بود یی طالیتو گردن.  دی اش کشنهی به سیرهام دست        

 نداده هی کس تا به حال به او گردنبند هدچیه.  را نگاه کند زشی اوکردی می اش چسبانده بود و سعنهیس
 .بود

 ! ؟يرهام تشکر کرد:  تشر زد نیامیبن        
 . رهام به خودش امد        
 .  عمویمرس:  رفت و گفت مساری تيمودب جلو        
 ... ایتو هم ب:  به صورتش انداخت و گفت ی نگاهمساریت        
 .نه من مهمون دارم:  فکر گفت یرهام با کم        
 !  شدهرید: رو به رها گفت  قرار ی و بدی کششی موهاي روی دستمساریت        
 را بپوشد ، از همه شی حلقه کرد و کمک کرد تا کفش هامساری تيرها دستش را دور بازو        

 .  کندی سپرد تا از انا هم خداحافظتای به بی کرد ، حتیخداحافظ
 که تمام شد باالخره شی ها و تشکرهای خواست سالمش را به فرشته برساند ، تعارف زنیرعلیاز ام        

 . سوار اسانسور شدندنیامیبه همراه بن
 . را جلو نشاندمساریدرب شورلت را باز کرد و ت        
 ! ؟ي بلدیمطمئن: دی اش که مطمئن شد رو به رها پرسیاز راحت        
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 !یتو منو دست کم گرفت:  وگفت دیرها خند        
 ! ی ها اشنا نباشی ها و فرعابونی به خدیگفتم شا-        
 .  برجي منو ببردی بار باهی: رها با ذوق گفت        
 !  برمتیحتما م. چرا که نه :  وگفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
:  گوشش تذکر دادری و زدی پشتش را مالیکم...  خم شده بود نیامیبن... رها با عشق بغلش کرد         

 .  نکنهیگر
 !  بودمتدهیکاش زودتر د:  خفه کرد و گفت  رافشیهق خف        
 ی کنيری بهم سخت گیالبته اگر قرار بود ه:  و گفت دی شالش را مرتب کرد ، رها خندنیامیبن        

 ! گذشتیانقدر خوش نم
 . دی باالخره خندنیامیبن        
 . تند نرو:  لب زدنیامیرها پشت فرمان قرار گرفت و بن        
 ! ي شام تولد برادر زاده اتو نخوردرهی نمادمی:  گفتنیامی تکان داد وبنيرها سر        
 ... ماتش برد        
 .  دلش آب شديقند تو        
 ! برادر زاده        
 زود طلبتو یلی خدیکه با!  یشی شام بهم بدهکار مهیعوضش :  گفتیجانی بلند و پر هيبا صدا        

 . یصاف کن
 . يممنونم که قبولم کرد:  و رها با مکث گفتدی کشی هومنیامیبن        

 !  هم داشتمي اگهی ديمگه چاره :  کرد و گفتی اخمنیامیبن        
 . مراقب باش:  لب زد نیامی و بندیرها غش غش خند        
 . بغض کرد        
 .  بلغور کرد و راه افتادی تکان داد و خداحافظياما خودش را نگه داشت ، سر        
 ي ذهن و روي توي و چند ساله نی چندنی اي هایتمام خستگ...  بود دهیمراقب باشش چسب        

 .  بودختهیدوشش را برداشته بود و دور ر
 شی فرو کرده بود و تماشابشی جي را توشی که دستهادی دنهی را از انیامی بندیچیاز کوچه که پ        

 .کردیم
 ... ی حال خوب و ارامش قلبنی همیعنی یاگر خوشبخت...  دی کشینفس راحت        
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 ! خوشبخت است:  دی بگوتوانستیحاال م        
از همان .  البرز بود لیتمام توجه و نگاهش به اتومب.  بود ستادهی در خانه اي هنوز جلونیامیبن        

 !  پالکش را بخواندتوانستیفاصله هم م
      

 : کمی و ستیفصل ب        
 ! دیسرمون ترک! خدا رو شکر رفتن :  به آن گفتهی درب واحد را بست و با تکایبرد        
 ي براتزای همه پنیمادر ا:  کانتر انداخت و لب زدي رويتزای پي به جعبه هایخاتون با غصه نگاه        

 ! ؟ي سفارش دادیک
 .  خاتونومدنیخب ن:  مبل گفت ي از روتایب        
اضافه ...  ینیریچقدر ش...  هست وهی چقدر منی باز ببمی همه خوردنیا:  کرد و گفتیخاتون نچ        
 ! مونده

 داداش خسته رمی بمیاله:  با خنده گفتتای نشست و بتای بي مبل کناري روی با خستگنیامیبن        
 ! هايشد

 با تشر رو به ی ، مرتضکردی منیی و جعبه هارا باال و پادادی مچی هم پي را توشیخاتون دستها        
 ! دست نزن فرهاد:  گفت رفتی ور می جلو مبلزی مری زیی کادويفرهاد که داشت با جعبه 

 ! ؟ی بازشون کنيخوایرهام نم:  و گفتدیفرهاد عقب کش        
 .جوابش را نداد        
 ! زی برام برگهی ذره دهی:  و با اصرار گفت گرفتنیامی بني را جلوخشی پر از وانیل        
 ! امشب ؟ي چقدر نوشابه خوردیدونیرهام م:  کرد و گفتی اخمنیامیبن        
 ! گهی کم دهی. تو روخدا : گردنش را کج کرد و گفت         
 رهام قالب کرد و رهام با ي نهی سي را جلوشی نشاند و دستهاشی زانوي حرکت او را روکیبا         

 !  کوچولوهیتو رو خدا : خنده گفت 
رهام لباسهاتو بپوش :  از اشپزخانه بلند گفت کردی را خشک مشیآنا همانطور که با حوله دستها        

 ! میبر
 ... ! من که هنوز کادوهامو باز نکردم! م؟یکجا بر:  گفت ظیرهام با غ        
 میرهام زودتر بپوش وقت ندار:  گفتی و مصممي کلنجار رفتن نداشت ، با لحن جديآنا حوصله         

! 
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 .کردی را شل نمشی دستهانیامیبن        
 ..  خوشش امدياز باز. برود که اجازه ندادرونی بنیامیرهام با غرغر خواست از چنگ بن        
 ! ذارهی نمنیامیمامان بن:  و گفتدیغش غش خند        

 .بگو بابا جون. بگو بابا .  پسر قشنگمهی چنیامیبن:  نشست وگفتشی مبل رو به رويخاتون رو        
:  و خطاب به رهام گفتستادی انیامی بني امد ، رو به رورونی گفت و انا از اشپزخانه بیرهام اهان        
 . لباستو عوض کنممی برایرهام ب
 .کردی نگاهش هم نمی حتنیامیبن        
 ... ي منو ببرذارهیبابا جونم نم:  گفتطنتیرهام با ش        
 !مگه نه بابا ؟:  چرخاند و گفتنیامی را به سمت بنشیو رو        
 با حرص دستش را نیامی ، بنردی زد و آنا دستش را جلو برد تا دست رهام را بگي لبخندنیامیبن        

 .آنا ماتش برد. پس زد 
حاال : دی شده بود پرسنیامی در تلفن همراهش بلغور کرد و رو به آنا که مات بنیافظ خداحیرعلیام        

 ! عجله ؟نیکجا با ا
 . خان ساکت نشسته بودیمصطف        
 ... بابا جون:  و گفتدی کشنیامی صورت بني گچ نبود را روي که تویرهام کف دست        
 . منتظر نگاهش کردنیامیبن        
 ! ؟می هم بخوری بستنشهیم:  و گفتدیسی را لشی لبهارهام        
 ...رهام:  کرد و آنا صدا زد ی اوهومنیامیبن        
به من نگاه :  متحکم گفت نیامی رهام خواست سرش را به سمت آنا بچرخاند بننکهیبه محض ا        

 ! کن رهام
 .  شدرهی خنیامی ملتهب بنيرهام در چشمها        
 چشمش ی حتگری نشسته بود دی کنجایبرد. خاتون نگران بود. کردی نگاهشان مزی خان تیمصطف        

 .کردی را تماشا منیامیبن!  نبود ی گوشيهم به صفحه 
 .  را به صورت مثل گچ آنا دوخته بودشی اخم کرده چشمهایرعلیام        
 !؟يخوای می با چه طعمیبستن:  گفتي با خونسردنیامیبن        

 ....رهام: آنا با بغض گفت         
 ! خوبه پسرم؟یشکالت:  با صالبت گفتنیامیتا خواست به سمت آنا برگردد بن        
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 !  با خامهی شکالتی بستنهی. اره:  و گفتدیرهام خند        
 ...رهام: دیآنا نال        
 رهام گذاشت ي چانه ری دستش را زنیامی بار سرش را به سمت انا بچرخاند که بننیخواست ا        
 ! منو نگاه کن رهام: وگفت
 ! زنهیاخه مامان صدام م-        
 تانیباشه کاپ!  ي جوابشو بدزنهی مامان صدات می وقتدینبا! هی بازهی:  زد وگفتيشخندی ننیامیبن        

 !؟
 ! اخ جون:  زده گفتجانیرهام ه        
 ! هم داشته باشه ؟زی اسمارتتیرو بستن:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ! رهام:  باز گفت دوی چکنیی قطره اشک از چشمش پاکیانا         
 ... !رهام:  صدا زدنیامی خواست سرش را به سمت آنا بچرخاند که بنجیرهام گ        
 ...  کرده بودریگ        
 ! زیالمه اسمارت عهیاره :  را داد و گفتنیامی حال جواب بننیبا ا        
 ...رهام: آنا از ته حلقش صدا زد        
 ... !رهام:  لب زد نیامیتا خواست نگاهش به سمت آنا بچرخد بن        
 !دیزنی صدام میچرا ه:  طاقت با حرص و اخم گفتی فوت کرد و بنیامی صورت بنينفسش را تو        
 . جمع ساکت بود        
 .  برودنیی پانیامی بني دستهاي و رهام خواست از حلقه دی کشی پوفنیامیبن        
 !  کادو هاتو باز کنمی برایرهام عمه ب:  از جا بلند شد و گفتی حرصتایب        
 تو اتاق دیخب بر...  ي شد بازنمیا!  يباز:  تشر زدرفتی و انا چشم غره منیامی که به بنینیو ح        

 ! دیحرف بزن
 ! شهی راحت مالتونی خنمی ببدی بچه کوفت کننی امشبم به اهی: رو به جفتشان غرغر کرد  لب ریو ز        
 . به سمتش گرفتتای جعبه را بنی کاناپه نشست و اوليرهام رو        
 . دیخندیم        
 . کردی باز متای با کمک بی دستکی جعبه را جانی کوال مانده بود ، با هي رد نوشابه شیدور لبها        
 ! کردی مشی چانه اش ستون کرده بود و تماشاری دستش را زنیامیبن        
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 خان با ارامش ی بود ، مصطفستادهی وسط سالن انیامی بني جلوفی تلفن آنا که بالتکليبا صدا        
 ! ؟ي تلفنتو جواب بديخوایدخترم نم: گفت

 . تر به دستش داد کاني را از روی ، گوشدی خان چرخیآنا به سمت مصطف        
 . هم رفتي توشی صفحه اخمهادنیبا د        
 شی براتای که بی تبلتدنی رهام از دغی جيکوبش در با صدا!  وارد اتاق شد ي تنديبا قدم ها        

 !  شدیکی بود دهیخر
به عکس خندان خودش .  نداد یتی پدرش باعث شد گوشش سوت بکشد ، اما اهمادی فريصدا           

 .  تخت نشستي شد و لبه رهیدر لباس عروس خ
 .  را نامتقارن کرده بود ، ان را برداشتتشی که وضعیبا احساس جسم        
 لب کردیهمانطور که بر وبر نگاهش م.  دی شنی را با گوش ازادش مفشی ضعيصدا...  بود یکوش        

 ! امینم: زد
 . سکوت کردي اهی خط ثانيان سوالبرز از         
 ! مثل خودش...  خاموش شده بود یکوش        
 !  دور منو خط بکشای...  نیی پايای آدم مي مثل بچه ایانا :  کرد وگفتیالبرز پوف        
حاال که !  جور شده ؟یحاال که همه چ:  گفتي زد و البرز با لحن ارام تريآنا پوزخند خسته ا        

 !؟ی راحت داشته باشی زندگهی با پسرت یتونیم
 .کردی نگاه میانا به کوش        
 ! من تمام مقدمات رفتن رهام رو فراهم کردم.  راحت باشه التیخ... دخترم :  تعلل گفتیالبرز ب        
 . تخت انداختي روي را کناریآنا کوش        
تو حرف پدرتو !  شتونی پادی هم بنیامی بنندهی تا دو سه ماه ادمیبهت قول م: البرز با حرص گفت        

 ! آنا ؟يقبول ندار
 منو يخوایم!  آنا ؟ي منوسکته بديخوایتو م:  و البرز با چانه گفتدی به صورتش کشیانا دست        

 !ي مردم ببري منو جلوي که ابرودی کردیکی دست به ییتو و اون شوهر احمقت دو تا!  نه؟یداغون کن
 !اره آنا ؟
 یاز پرواز عقب م!  کهیاالن تراف.  به پروازت نمونده يزیچ. نیی پاایب. دخترم:  کرد و باز گفتیپوف        

 ! یمون
 . امدی میرعلی بلند امي دست جمع و سوت هايصدا        
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 رنگارنگ رهام و لپ ي و از کادوهانشستی منیامی بنشی ان سمت درب اتاق پخواستیدلش م        
 بشنود و کی خرت خرت پاره شدن کاغذ کادو ها را از نزدي صداخواستیم!  کردی مفی قرمزش کيها

 ... مثل رهام ذوق کند
 ...  فاصله نباشدنیا!  در نباشد نی اخواستیم        
 !  سرش نباشديتو...  گوششي اش ، توي مغزي سلول هاي مزاحم روکی پدرش مثل يصدا        
!  نیامی کف دست بنذارمی و مزیهمه چ...  باال امی خودم مای...  نیی پايای مایآنا : البرز کالفه گفت        

 !بخشتت؟ی مياون وقت فکر کرد
 !  نکندیمنو تهد!  بابا ؟بخشهی اگر ولش کنم منو ميفکر کرد:  و گفتدی خندیآنا حرص        
 ... ! نیی پاایب: البرز خونسرد گفت        
 !یدونیخودتم م.  بابا امیبدون رهام نم-        
 ... ایبا رهام ب-        
 !جشنش تموم نشده-        
 ي خانواده ي خنده ها و همهمه انیم.  کرد و انا دلش را پشت در اتاق جا گذاشته بود یالبرز هوف        

 نیامیچشم در چشم بن...  نیامیکنار بن... د خودش را ان طرف اتاق جا گذاشته بو!  جا گذاشته بود نیامیبن
! 

 !  من دور تو خط بکشمیکنی مجبورم ميدار.  باال آنا امیدارم م-        
 : گفتشی تجمع کرده در ته گلوي داد و با هق هارونی بنیانا نفسش را سنگ        
 !  بابايریگی ازم مموی زندگيدار!  کنم ی زندگخوامیم!  نکن دمیبابا بسه تهد-        
 . دندی غلتی صورتش مي مهابا روی اشک بيقطره ها        
 نیی پاایب...  یدونیخودتم م!  ی کنی زندگیسی بنورزای می الاوبالي تو با اون پسره ذارمیآنا من نم-        

! 
 .آنا جواب نداد        
 ! يدی از دست مشهی همي و برانیامی بنينطوریا:  زد وگفتيالبرز پوزخند        
 ... بغض مثل مار ته حلقش چنبره زده بود.  گذاشت شی گلويدستش را رو        
 ! ي برگردنیامی دوباره به بنيخوای مي چطورنمیبب.  باال امیدارم م... !  یخودت خواست. باشه آنا-        
! من دوستش دارم ...  کنمیالتماست م!  کنمیخواهش م...  بابا این:  را بست و گفت شیچشمها        

 ...  دوست دارممویزندگ
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 ! يکردی ولش نمی دوست داشتتویتو زندگ-        
 ... تو رو خدا بابا...  بابا يتو باعث شد:  گفت هیمچاله شد و با گر        
من !  ی اشتباه رو تکرار کنهی دوباره ذارمیآنا من نم:  آنا از پشت خط گفت ي هق هق هاانیم        

 ...  سقفهی ری زي دوباره برگردزی همه چی بي پسره نی با اذارمینم
 چرا بابا ؟-        
 . البرز محل نگذاشت و تماس را قطع کرد ، آنا دوال شد        
 ! زننی مادر دارن زنگ منیامیبن:  خاتون را بشنود که بلند گفت ي صداتوانستیاز همان جا هم م        
 ! مهندس البرزه... اِ : ا تعجب گفت  بتایب        
 ! در و براشون باز کن...  یخب دختر چرا معطل:  خان تشر زدیمصطف        
 ... اخ جون بابا البرز اومده کادمو بهم بده:  رهام که گفت الی خوش خيصدا        
 يو حاال با ناخن تو بودند دهی نمک پاششی که رويزخم باز...  زخم بود يمثل چنگ انداختن رو        

 ! دندیکشی خط مشی و رورفتندیگوشت م
 
 

 .  را برداشتی گوشتای ، زنگ دوباره به صدا در امد ، بدی را کششیموها        
 ... باشه چشم. ... بله .  باال دیاری بفیتشر!  البرز؟يدرباز نشد اقا-        
 !نیی پايگفتن بر.  با تو کار دارننیامیبن:  امد شیو صدا        
 ... چه کارت دارهنی ببنییبابا جون برو پا:  خان با ارامش گفتیمصطف        
 ...  منو بدهي کادوخوادیم! ام؟یمنم ب: رهام لجوجانه گفت        
هش  خان نگای رفت ، مصطفرونی و از اتاق بدی پرشی و از جادی را از کنار کنسول کشفشیبند ک        

 .خوردی تکان مشی و لبهاکردی را با سبابه و شستش لمس محشی تسبيخاتون مهره ها. کرد 
 ... دندی لولی ها مي کاغذ کادو ها و اسباب بازيرهام و فرهود و فرهاد ال        
 !نیینرو پا:  و گفتستادی اي درب ورودينفسش را حبس کرد و جلو        
 . اخم کردنیامیبن        
 ! کنمیخواهش م.  نیینرو پا: آنا مستاصل گفت        
 !چرا دخترم ؟:  زد و گفتي خان لبخندیمصطف        
 ! ی هستی آنا نگران چرمیمنم باهاش م:  و گفتستادی انیامی کنار بنیرعلیام        
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کجا ...  نشونت بدمسایوا...  نیبب:  شانه اش انداخت و با حرص گفتي را روفیانا بند ک        
 ...گذاشتمشون

 رونی بفی کی پشتپی را باز کرد و باالخره دو کاغذ را از زشی پس و پي هاپی لرزان زيبا دستها        
 ... نیبب:  و گفتدیکش

 !خب ؟!  نیینرو پا:  ها را پاره کردو گفتطی بلنیامی بنيو مقابل چشمها        
 بی جي و پاسپورت را توستادی انیامیمقابل بن. رفت  قدم جلو کیپاسپورت رهام را دراورد ،         

 !ن؟یی پاي نرشهیم! خب ؟:  گذاشت و گفتنیامی بني نهی سي روراهنیپ
 مال امشب طای بلنیآنا ا:  را برداشت و گفتنی زمي کاغذ را از روي تکه کی خم شد و یرعلیام        

 !بود ؟
 بابا بهت بگه رو خودم بهت یهرچ:  به سمت در رفت ، انا خودش را جلو کشاند و گفتنیامیبن        

 ! نیی نرو پاگمیم
 ! بابا جون ؟یترسی میتو از چ:  خان کالفه گفتیمصطف        
 !ن؟یامی بني نرشهیم:  شد و گفترهی خنیامیآنا با استرس به صورت خشک بن        
 ! شده ؟یچ: دیسرهام جلو امد و نگران پر        
 .  بخرمی برات بستنرمیدارم م.  یچیه:  خم شد وگفتشی و جلودی کشی پوفنیامیبن        
 ...می هم دارتزایتازه پ!  بخوره ؟کیک!  باال کادمو بده ؟ادیبابا البرز نم-        
.  باال ادی برم اصرار کنم تعارفش کنم بخوامیم. چرا :  و گفتدی کششی موهاي دستش را النیامیبن        
 !خوبه ؟
 . اره:  زد و با ذوق گفتيرهام لبخند        
  ؟نی چنایا:  انداخت و گفتی ابي به کاغذ هایو نگاه        
 !شه؟ی روشن مي تبلتت چطوری گرفتادی یاز عمو مرتض.زمی عزیچیه:  خسته گفتنیامیبن        
مگه تو اون روز ... فرهود تبلت منو بده : اد تبلتش دست فرهود است با داد گفت افتادشیرهام تازه         

 !  کنمي من باهاش بازيمال خودتو داد
 . دی به سمت کاناپه رفت و تبلت را از فرهود قاپدیکوبی منی زمي را روشیو همانطور که پا        
 ! گهینرو د:  شد و با التماس گفترهی به صورتش خمی رفت و انا مستقرهی دستش به دستگنیامیبن        
 ! نه؟ای چه خبره دیگیم:  گفتي کفرتایب        
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 کنار در ی چوب لباسي حواس از روی را بتای ، انا شال بدی را پوششی در را باز کرد و کفشهانیامیبن        
 !ه ؟ نگهی ديدیحرف گوش نم:  انداخت و گفترونیبرداشت و خودش را از خانه ب

 . دی را پوششی هم کفش هایرعلی خان امی مصطفيبا اشاره         
 . کردی پا و ان پا منی ، آنا کنارش ادیای اسانسور باال بنی منتظر بود کابنیامیبن        
 کرد ، نیامی بني بازوزانی وارد اتاقک شد ، انا هول دستش را اونیامیآسانسور که باال امد ، بن        

 .  و فاصله گرفتدی دستش را کشنیامیبن
 نی زل زده بود که چشم از زمنیامیانا فقط به صورت بن.  همکف را زدي دگمه یرعلیام        

 .داشتیبرنم
.  کردی منیی را باال و پاي اشهی شزی مي روي روزنامه هايترهای نشسته بود ، تیالبرز در الب        

 .ستادی مقابل البرز ا فرو کرد وبشی جي را توشی دستهانیامیبن
 .  نگاهش را باال اوردنی کرد و البرز سنگيتک سرفه ا        
به خواهرت گفتم :  گفتنیامی جوابش را بدهد رو به بننکهی گفت و البرز بدون ای سالمیرعلیام        

 ! ؟يتو که اهل لشگر جمع کردن نبود!  باهات تنها حرف بزنم خوامیم
 . نزدی حرفنیامیبن        
 . تولد پسرت مبارك:  داد و گفت هی تکی مبل چرمیالبرز به پشت        
 .  پرت کردزی مي فرو کرد و چند تراول شمرد و روبشی جيدست تو        
 که آنا براش ازطرف من یی رفت اون خرت وپرت هاادمی:  لبش چسباند و گفتي رويشخندین        

 ... عوض همونا که!  بخر ي خودش براش اسباب بازي قهی بردار با سل پوال رونیا!  ارمی بود رو بدهیخر
 ! شونی بردنیشما از ب:  کالمش گفت انی منیامیبن        

 
 ! کمه:  خم شد ، تراول ها را شمرد و گفتنیامی شد و بنرهی خنیامیآنا مبهوت به صورت بن        
 رهام ي که براینی نصف پول ماشنیا:  شلوارش گذاشت و گفتبی جي همه را تويخونسرد        

 ! ستی شد، هم نری اقا خرد و خاکشزی بودم و احتماال به لطف چماق پسر عزدهیخر
 .کردیالبرز خشک نگاهش م        
 !شماره کارت بدم ؟: دی کرد و پرسی مکثنیامیبن        
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 یباج:  زد وگفت ي لبخندنیامی پناه گرفت و بننیامین بلند شد ، آنا پشت بشیالبرز با حرص ازجا        
!  بود نبود ؟ي روادهی زکمی ساختمون ي مدار بسته نی دوربلمی بابت پاك کردن فدی دادداریکه به پسر سرا

 !  سر وتهشو هم اوردشدی مدی پراهیبا 
 .کردی مشیالبرز ساکت تماشا        
 دی خرج کنغاتتونی ازاون که تو ستاد تبلشتری بیلی روزها خنیا: دی و پرسدی کشیقی نفس عمنیامیبن        

 نوه اتون وحاال هم ي هاي اسباب بازبی بود به تخريازیچه ن!  دیکنی خرج مگهی و اماکن دي کالنتريتو
 ... ! جبران خسارت و

 !؟يکالنتر:  و گنگ سوال کرددی کشرونی کلمه را بکی شی حرفهاي از الیرعلیام        
 و تی ؛ شکامیبر "..." ي شعبه ي همون کالنتري اصرار داشتن تویلیخ:  داد حی توضنیامیبن        

بخاطر ! رهی میلی که اتفاقا پسرعمه اشون اونجا به شدت آشنا دارن و به اصطالح خرشون خمی کنمیتنظ
!  گرفتن دیند  ملت سر کوچه رو به کل از پرونده حذف کردن وي بانک شعبه ی خارجنی هم دوربنیهم

 !  نهای بهشون شنی میدگیرس...  بود ی که پر شد واقعیی اون فرم هاستمیاصال مطمئن ن
چقدر بده شما از من تو :  البرز زل زد و گفتي رهی به نگاه خمی کرد و مستقکی را بارشیچشمها        

 ! دی احمق ساختهیذهنتون 
 دیکنی روزها شما خرج منی چقدر ایول: ده گفت کرد وبا خنی مکثنیامی زد و بنيشخندیالبرز ن        

 ! جناب البرز
حاال بماند که چقدر خرج :  جا خوش کرده بود و همانطور با حفظش گفت شی لبهايلبخندش رو        

 ! رانی خروج رهام از اي برادیکرد
 :با تاسف لب زد        
 رو با پول دور زد نشی که بشه قوانیتو مملکت.  ستیفهمش هم سخت ن. ستی ني عادریالبته غ-        

 ! دی اش باشندهی هم نداره شما نمایتعجب... 
 نیهم!  يتو حرفهات ثبت کرد...  منو تو ذهنت ، تو کالمتگاهیخوبه که جا: البرز با صالبت گفت        

 ! نیامی بنهی برام کافیدونی مندهیکه منو نما
 !  باشهی کافيزی مثل شما چی ادم طماعي برابهیعج-        
 : را بلند کرد وگفـتشیالبرز صدا        
 ! نیامیاز حدت نگذر بن-        
 !  شدرید:  اش را باال اورد و رو به آنا گفت ی و البرز دست چپ و ساعت مچدی خندنیامیبن        
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 فرودگاه ری مسدونمی مدیبع. وقت هست :  گفتي با خونسردنیامی انداخت و بننییآنا سرش را پا        
 !امام االن شلوغ باشه

 ! ي وقت داري بريخوایاگر هنوزم م:  کج کرد وگفتیسرش را به سمت آنا کم        
 !  شما پاره کردي پاشی ها رو آنا پطیالبته بل:  شد و گفترهی البرز خي در چشمهامیو مستق        
 هم بهتون اضافه طی بلي دوباره ي هیته ي اضافه ي نهی هزهیفکر کنم :  زد و گفتیلبخند فاتح        

 ! شد
الزمه : دی و پرسدی البرز در ان جا خوش کرده بود کشي که تراولهایبی همان جيدستش را رو        

 !ط؟ی بليبرا!  رهام و پس بدم ؟ي هايخسارت اسباب باز
 ! ؟میکنی بعدا باهم حساب ممی هسترانیحاال من و شما که ا:  زد و گفتیچشمک        
 حساب کتاب نی امی بودلی بعد از نه سال فامگهید:  با ارامش گفت نیامی و بندی سایالبرز فک م        
 !واهللا پول هست...  دیتعارف نکن!  نداره یتیها اهم
 ! دادی تند تمسخر ميقسمش بو        
 . نگفتيزیالبرز چ        
 و شک دی البرز بردارد ، مخاطبش انا شد و با تردي  چشم از صورت برافروختهنکهی بدون انیامیبن        

 :دیپرس
 متی عمو ابراهشی پي بریخواستی مدمیشا!  عمه ات ؟شیرم پ! ؟ي کجا قرار بود بریراست-        
 ! تورنتو

 : لب زددادی ميروزی پي که بونیامی بنيالبرز کالفه از طعنه ها        
با گزاف !  کرد ؟بی که پدرتو تخریبا کس!  ؟ی بموننی با ايخوایم!  آنا نه ؟نهی امتیپس تصم-        

 ! مطبوعات برد ؟ي ابروشو توشییگو
! مردم حق داشتن بدونن !  و گفتم مهندس البرزقتیمن حق:  جلو برداشت و گفتی قدمنیامیبن        

 ! مردم حق دارن بدونن
 : باال امد و گفتزی امدیانگشت اشاره اش تهد        

 از شتریب... بخاطر نسبتت با آنا ...  با من تیلیبخاطر نسبت فام... يتو از من سو استفاده کرد-        
 تمام ي چشم و رو چشمتو روی بيتو... !ي من استفاده کردهیتو از دونسته هات عل!... یدونستیحقت م

 ...دونستمیمن تو رو مثل پسرم م!  ی من بستيمحبت ها
 : رك گفتنیامیبن        
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 !  کالهبردار نبودی دولتهیپدر من -        
 قایدق!  که بزرگت کرده ؟ی اونای که باعث تولدت بوده یاون!  ؟هیمی قدای دهیجد! کدوم پدرت ؟-        

 !کدومشون ؟
 ! ضربان قلبش نا هماهنگ شد.  دادی هم فشار مي را روشیاز طعنه اش لبها        

 
 !  نداردی کند جوابالی نفسش باعث شد البرز ختمی برگشتن ريتعللش برا        
!  يتو اسم منو لکه دار کرد:  لب زدي حاضر کند ، کفرنشی استي توی ساکت نماند تا جوابگرید        

 ... از شغلم استعفا بدميمنو مجبور کرد!  يتو به زنت هم رحم نکرد... اسم البرز و 
 ! دی مجلس هستی اصلي هادیز کاند شما که بد نشد ، حداقل االن جيبرا-        
 ! ي بودم رو متزلزل کرددهی که سالها براش زحمت کشیتیتو موقع-        
 !  و گفتمقتیمن فقط حق-        
 ...  اون مورد بخصوص اگر منيجناب البرز تو:  جلو امد و گفت یرعلیام        
 .  ساکت شدیرعلی سد کرد وامشی دستش را جلونیامیبن        
ادم !  هستم ي انهی ادم کهیمن ...  بد ایخوب !  گذشته ها گذشته گهید:  زد وگفتيالبرز لبخند        

حال دخترم با تو خوب ... ي که دامادم بودیحاال هم به حرمت اون چند سال!  ستمیبخشش و گذشت ن
 یدونی خودت موگرنه!   بهت ندارميکار...  داره انی خون پسرت اصالت من جري تونکهیبه حرمت ا! بود 

 ! ارمی بتونمی مییسر تو و امثال تو چه بالها
حرف االنم با تو :  هوا ببلعد و البرز ادامه دادی شد تا از دهانش کمی زد ، فرصتيشخندی ننیامیبن        

 ... ستین
 ! ؟يایبا من نم:  را در نگاه مضطرب آنا انداخت و گفتشیچشمها        
 . نگفتيزیانا چ        
 ! انا؟ياینم: البرز تکرار کرد         
 !  انتخاب کنهي ناچاري عمل کنه واز روی تا احساسدشی نذارقهیتو مض:  دخالت کرد نیامیبن        
! ...  رهی بگمی تصمشی زندگي خودش برادیبذار:  لب زدنیامی شد و بنرهی خنیامیالبرز به صورت بن        

 ! تونهی نه اون مدی ازش دست بکشدیتونینه شما م!  نباشه دختر شماست یهرچ
 ! تو دست بکش از دختر من-        
 ! تونمیمنم نم:  گفتزی مسالمت امنیامیبن        
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 می احساساتش تصمي که آنا از روکنهی مي کاري که دارییپس تو:  و گفتدی کشیالبرز هوم        
 ! رهیبگ

 ...  گرفتهيادی زي هامی تصمشیچون انا تو زندگ....  رمی پذیالبته من نم: علل گفت تیبا کم        
 ! کنمیبابا خواهش م: انا جلو امد و با ترس گفت        
 !  نداشتممی تصمنی اي تویمن اصال دخالت! نمونه اش انتخاب تو -        
 محرك هیمن فقط ! نمونه اش طالقتون :  فکر کرد و گفتی و البرز کمدی کشیقیآنا نفس عم        

 ي من و تو جارنی طالق که بي غهیص!  رو گرفت یی نهامیانا خودش تصم... !  بودشنهادی پهی... بودم
 ! گرفتمیپس انا خودش تصم!  دختر بود نی تو انیب! نشد پسر جون 

 .آنا الل به دهان پدرش چشم دوخته بود        
 ...  مثالای...اها ... اممم:  گفت یرز با مکثالب        
 ... بابا تمومش کن... تو رو روح مامان: آنا با بغض گفت        
 .آنا التماس نکن:  کالفه گفت نیامیبن        
 باهات یبابا بخدا هر جا بگ:  توجه به حرفش به زور از ته حلقش کلمات را پرت کرد و گفتیانا ب        

 ... رسهی زورم نمگهید... کشمینم گهید! امیم
دست از سرم .... دیبس کن...  دیخستم کرد:  کشاند و گفتنیامی را به صورت بنسشینگاه خ        

 ... ! دیبردار
 .  صورتش گرفتي را جلوشیدستها        
 فاصله گرفت يداری و اتاقک سرای از البی گفت و کمي ای درامد ، لعنتشی صدای علریتلفن ام        

 . ستادی مختلف بود اي که قبض هایی برد هايپشت ستون مقابل اسانسور جلو.
 .زدی حرف منی دري هايداریفرشته با خنده از خواب و ب        
 .  آنا بودفی خفي ناله ها و هق هاشیاما گوشش پ        
 !  بدون رهامیول...  ، برو ي بريخوایآنا اگر م:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 ! بدون تو و رهام نه:  صورتش برداشت و گفتي را از روشیانا دستها        
 ! وقت از تعارف گذشته دختر جون:  زد و گفت يشخندیالبرز ن        
 ده سال ياندازه ...  خوشبختمنیامیمن با بن... بابا تو رو خدا :  را کج کرد و گفتشیآنا به زور لبها        

 ... سقفهی ری مشترك زینه سال زندگ.. .شناخت 
 !؟ی چرا طالق گرفتيخوشبخت بود-        
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 :تند گفت        
 ... ! نیامیهم تو بابا هم بن!  جفتتون يبرا... جبران کنمخوامیم... اشتباه کردم-        
 ...  شدهری دگهید!  شده بابا جون رید:  کردو گفتیالبرز نچ        

 
 !  که چاره نداشته باشهستیمرگ ن!  نگو بابا ينطوریا...  ستی نرید: دیانا ملتمسانه نال        
 ! ستی نباشه کمترم نشتریب!  ؟ستی مرگ نیمطمئن:  و گفتدیالبرز خند        
 چوقتیمن ه...  سهینوی نميزی شما چهی وقت علچی هنیامی بنگهیبخدا د:  و گفت دیآنا لبش را گز        

 ! کنمیالتماستون م!  دیتو رو خدا تمومش کن! کنمی شما رو خراب نمتیموقع
 ! آنا گفتم التماس نکن:  گفتی حرصنیامیبن        
 دی داری سعدی با تهدستیخوب ن: به لبخندش انداخت و گفت ی نگاهنیامی زد و بنيشخندیالبرز ن        

 !  دخترتوندیاونم تهد! دی ببرشی رو پتونی ذهنماتیتصم
من فقط :  گفتشخندشی نانی که گرد کرده بود میی را دراورد و با چشمهانیامی بنيالبرز ادا        

 !  روشن بشهقتی حقخوامیم
 نیامی منو از چشم بنيخوایچرا م!  نکن نیبابا تو رو خدا وضع منو خراب تر از ا: آنا با هق گفت         

 ! خوب بودم... خوشحال بودم... من خوشبخت بودم!   بکنمموی زندگيذاری ؟چرا نميبنداز
 .کردی آنا را تماشا مي بود و زنجموره هاستادهیمثل سنگ ا.  نشان ندادیالبرز واکنش        
 ... کنمیبابا خواهش م:  وگفتدی صورتش کشي را روخشی يآنا دستها        
 . شدرهی خشی انداخت و متفکر به نوك کفشهانیالبرز نگاهش را به زم        
 !  خدا آنا بس کنيمحض رضا:  دستش را پشت گردنش فرستاد و گفتنیامیبن        
 اش بلند کرد ی چرمي قهوه اي نوك کفشهاي اش انداخت سرش را از روی به ساعت مچینگاه        

 !  اخرتهمی تصمنیپس ا: و رو به انا گفت
....  دوستم ندارهکردمیفکر م....  کنهی مانتی داره بهم خکردمیفکر م:  و گفتستادی انیامیانا کنار بن        
 ...  طعمش تلخ تر و سخت ترهیلی دفعه خنی اکردمیفکر م... خورمی دوباره دارم شکست مکردمیفکر م

 .  گردنش متورم بوديرگ ها...  انداخت نیامی به صورت بنیالبرز نگاه        
 ... شدی منیی باال و پای اش طوالننهی سيقفسه         
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 هی که ساراهنی چپ پبی جي رودی ، کف دستش را کشدی چرخنیامی حرکت دست بنيچشمش رو        
 نیی البرز ، دستش را زود پاي نگاهش با چشمهای با تالقدیدی مشی را توی رنگي قهوه اي دفترچه ي

 .اورد
 هی... همش ...  فکرام اشتباه بود يهمه :  کردهی را باال داد و آنا تند توجشی ابروي تاکیالبرز         

 ... دونمیاصال نم... میماری بخاطر بدیشا! توهم بود بابا 
 خراب بشه بابا ، می دوباره زندگخوامینم:  را پاك کرد و گفتشی و اشکهادی به صورتش کشیدست        

 گهید...  شمی نمتی مزاحم زندگچوقتی هگهیبخدا د...  نویامیبن... پسرمو... مویزندگ! من دوستش دارم
 ...  جوناباب... کنمیخواهش م!  میکنیجبران م... میدیقول م...  بابا میکنیاشتباه نم

 .دادی التماس ميلحنش بو        
 ... بابا جون:  بازگفت نیامی قدم جلو امد و پشت به بنکی        
 ! ؟یبابا جون چ: ز خونسرد گفتالبر        
 ... بابا:  داد وبا التماس گفت چی هم پي تونهی سری منجمدش را زيانا دستها        
:  با استفهام گفتکردی نگاه منیامی باال انداخت و همانطور که به صورت ملتهب بنيالبرز شانه ا        

 ! آنا ؟یچ!  ؟یبابا چ! ؟یچ
 .دی لرزی مشیانه هاش.انا الل شده بود         
 شد و رهی خنیامی بنی سبز خوني در چشمهاشی ابروي باال رفته ي و با همان تادی کشیالبرز پوف        

 ... باشه...  خبیلیخ: گفت
 !باشه بابا جون ؟:  دیانا از ته حلقش پرس        
 ماه قبل از کی ی گرفتمی تصمیی نگم خودت تنهايخوایم:  کرد و فاتحانه گفت یالبرز مکث        

 ! گمیباشه نم... يطالقت بچه سقط کرد
 ...  امدرونی از ته حلقش کش دار بي خفه اغیآنا ج        
 ! ...  افتاد و فقط فشار بود و هوا نبودشی هول داد و طناب دور گلوی را کسشی پاری زیصندل        
 !  صورتش گذاشت و خم شد و زار زدي را روشیدستها        

 
 

 ي و خس هانی بود و نگاه سنگنیامیپشت به بن...  فرو برود نی زمي همان جا توخواستیدلش م        
 ! رانشنود و حس نکندنیامی بني نهیس
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 و نگاهش کردی او هم نگاهش نمیکه حت...  بود نیامیتمام حواسش جمع بن. کردیالبرز نگاهش نم        
 ... آنا مانده بوديرو

 ...! دی طلبی باز هوا ممهی و دهانش ندیدیمردمکش آنا را م        
 ...  باال امدنهی سي اراده دستش تا رویب...  شدی اش باز و بسته مینی بيپره ها        
 .  امدنیی البرز پاي ابرويتا        
 ... شدی مچاله میجیصورتش تدر...  جا به جا شد شیسرجا        
 .  گره خوردی آنشیالبرز ابروها        
 ... نیامیبن: اخم کرد و صدا زد        
 ...!سکوت        
 به آنا نگاه ی سبز و خونيفقط با همان حدقه !  شده بود بهی اسم غرنی نشان نداد با ای واکنشچیه        

 ی فشار مبشی جي توي قهوه اي همان دفترچه ي چپش روي نهی سي قدرت رویدستش را ب. کردیم
 . داد

 ...  هوا داشتشتری بنیانگار زم...  خم شد شتریب        
 .  فشار دادشی زانويدست ازادش را رو        
 ... نیامیبن: البرز باز صدا کرد         
 ...!سکوت        
 ! شدی درحال خرد شدن تکه تکه مي مجسمه کیمثل         
 باز ي هاامی پی گوشيفت و از ستون فاصله گرفت ، همانطور که در صفحه  گی خداحافظیرعلیام        

 . امدی می ، به سمت البگذراندینشده را از چشم م
 ... نیامیبن:  گفتي بلنديالبرز با صدا        
 ...!سکوت        
 صورتش برداشته بود و از پشت ي را از روشیدستها...  دی البرز به عقب چرخيانا از صدا زدن ها        

 آشنا نیامی صورت عرق کرده و کبودِ بننیبا ا!  مثل چوب خشکش زده بودکردی مشی اشک تماشايپرده 
 ! ... نبود

 ...  شدندی تر مکی نزدنی که به زمیی کمر دوال و زانوهانیا        
 . با دو خودش را رساند... خم بود  نیامیقامت بن...  سر داد راهنشی پبی جي را توی گوشیرعلیام        
 ! چت شده ؟نیامیبن:  مشتش گرفت و نگران لب زديالبرز قبل از افتادنش ، شانه اش را تو        
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 ...!سکوت        
 ! ؟نیامیبن!  شده ؟یچ:  خودش را رساند و با داد گفتیرعلیام        
 ...!سکوت        
 ... نیامیبن:  رمق صدا زد یآنا ب        
 .سکوت        

...         
 !  نداشتشی به رنگ به چشمهای شباهتچی هشگری نمايرنگ خط صاف سبز رو        
         
 رفت و فونی سالنه سالنه به سمت اي شرت خاکستری و تیخواب الود با همان گرمکن مشک        

 !ه؟یک: دی پرسی در گوشيخواب الود
 ! انگار نه؟ي خواب بودیول. منم -        
 ...دیمنمش چسب        
 ...  خوابش برده استونی تلوزي همان کاناپه جلويحس کرد خواب است ، حس کرد رو        
 ! ؟یعنیبرم :  لب زدی گوشي نشده بود که تواریهنوز هوش        
 .  باالایب. يکجا بر.. نه : تند و هول داد زد        
 فرستاد ، ی را عقب مشیدرب را باز کرد و به سمت در واحد رفت ، همانطور که با دست موها        

 را شی وسط سالن قرار نبود ابرويزیحداقل چ. جمع وجور بود.  به دور و اطراف انداختی اجمالینگاه
 . ببرد

چرا :  تر شد وبا خنده گفتاریهوش امد ، ی باال میکی که پله ها را مثل دختربچه ها دو تا دنشیبا د        
 ! ؟يومدیبا اسانسور ن

:  گفتشی نفس نفس هاانی پله را باال امد و منی اخرزدی که برق میی باز و چشمهايخندان با رو        
 ! مسعود ؟يخواب بود

 ... زدمیداشتم چرت م!  ؟ینه چه خواب:  در کنار رفت و گفتياز جلو        
 !؟يای مییاز جا:  انداخت و گفتکشی شي به سر تاپاینگاه        
 . تولد دعوت بودمیول. واهللا مفصله :  را دراورد و گفتشیکفش ها        
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 را باال داد و رها تمام قد وارد خانه شد ، خودش درب را بست و به ان شی ابروي تاکیمسعود         
 ! تولد برادر زاده ام دعوت بودم:  شد و گفتهری مسعود خي دهی و ژولی داد و در صورت هپلهیتک

 !خوش گذشت؟. یچقدر عال. به به :  زد و گفتیمسعود لبخند گرم        
 !  چقدر خوش گذشتشهیباورت نم!  بود مسعود ری نظیب: رها شالش را در اورد وگفت        
 با ندی کاناپه بنشي روکردی که تعارفش میمسعود دستش را پشت کمر رها گذاشت ودرحال        

 . دیخوبه انقدر زود باهم جور شد! خدا رو شکر :  گفتیخوشحال
 !بد موقع اومدم مسعود ؟:  مبل انداخت و گفت ي دسته ي را روشی تکان داد ومانتويرها سر        
 رو از کجا نجایادرس ا!  یینجای اشهیهنوز باورم نم. اصال :  اش تند گفتازهی خمانیمسعود م        

 ! ؟ياورد
 . ماهان-        
 .دم برادرم گرم:  زد و گفتيشخندیمسعود ن        
: دی پرسکردی شده بود که دور واطرافش را نگاه مرهی رها خي کرد و همانطور که به کنجکاویمکث        

 ؟يخوری میچ
 ! یهرچ...  دونمینم-        
 . مسعود وارد اشپزخانه شد        

 تابلو و ای يبدون نهارخور...  ونیزی و تلوی دست مبل راحتکی. کردی نگاه مواریرها به در و د        
 .  اپارتمان کوچک خوش ساختکی. دنج و خلوت بود!  ي در کنج و کنارینییتز

 . ستی خوب نشی پا انداخت و با خودش فکر کرد کاناپه جاي را روشیپا        
 انداخت ی مخی ها السی گيبار کنج اشپزخانه برداشت و همانطور که تو از ی کوچکيمسعود بطر        

 .  کن رهافیتعر: گفت
 ...  بگمیاز چ-        
 !عمو خوبه ؟-        
!  سپردم هی بابا رو به فوزي چطوردمیانقدر ذوق داشتم که نفهم:  زد و گفتهی مبل تکیرها به پشت        

 !  شام هم نخوردمی حتشهیباورت م!  دراوردم نجایچطور سر از ا
 هی تو تولد برادر زاده ات برادرت یعنی:  رها گذاشت و گفتي را جلوالسی کرد و گیمسعود اخم        

 !شام بهت نداد؟
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 ناچارا بلند گهیبابا خسته بود د...  نه يوا:  اش کش امد و گفتی تا حلزونشی برادر لبهاياز واژه         
 .  اصرار کردیلی خچارهیب.. . میشد

 ! من قدغن شدم:  را باز کند که رها گفتيخواست درب بطر        
 ! داداشم گفته ممنوعه:  را باال داد و رها با لذت گفتشی هايمسعود ابرو        
 !ارن؟یزنگ بزنم برات شام ب!  ندارم تو خونه رها یچیه:  و گفتدیمسعود خند        
 راه رونی بمی شو برداری کم بهی زحمت ی بیول.  خوامینه شام نم:  و گفتدی کشیرها نفس ارام        

 ... حرف بزنمخوادیدلم م! میبر
 ادم يراستشو بخوا!  کنم می با تو تقسمویاومدم خوشحال:  و رها خونسرد گفتدیمسعود باز خند        

 !  نکردم مسعوددای از تو پيهمدم تر
 !یینجایخوبه االن حالت خوبه و ا!  شمی پيومدی حالت بد بود می وقتمایقد-        
 ! ؟يایم!  برم برج خوادیدلم م... پاشو لباس بپوش :  و گفتدی کشیرها هوم        
 . صبر کن لباسمو عوض کنم. از خدامم هست :  تکان داد و گفتي سرجانیمسعود با ه        
 ها را برداشت و السی وارد اتاق شد ، رها بلند شد و گيگفت و مسعود با اجازه ا يرها باشه ا        

 . گذاشتشی را سر جايبطر
 خی! مسعود هنوزم وسواس داشت . بر خالف انتظارش مرتب بود .  اجازه وارد اشپزخانه شد یب        

 .  گذاشتنتی کابي کرد و توی ها را ابکشالسی و گختی رنکی سي ها را توالسی گيها
 اسم فرشته ، با دنیبا د.  را جواب داد ی ، گوشدی دورونی رها از اشپزخانه بلی زنگ موبايبا صدا        

 ! سالم بر مادر نمونه: ذوق گفت
 . بودی بغضشیصدا        
 ! خوبه ؟نی ؟ دریکنی مهیچرا گر!  شده ؟ی چيفر:  مبل نشست و گفتيرها لبه         
 ... رها:  گفتهیگرفرشته با         
 !جانم ؟-        
 ! من اماده ام: مسعود درب اتاق را باز کرد و گفت        
 . رها صورتش مچاله شده بود        
 ! شده؟یچ: دیمسعود با اشاره پرس        
 ...  افتادهی اتفاقهیرها :  گفتي گرفته اي باال انداخت و فرشته با صدايرها شانه ا        

 ! شده؟شی طوریکس!  شده ؟یچ: دیرها با هول بلند شد و پرس        
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 ! مارستانیاوردنش ب...  حالش بهم خورده یرعلیام:  گفتدهی بردهیفرشته بر        
...  دمشیچرا ؟ من د!  ؟مارستانیکدوم ب:  مسعود انداخت و گفتي رهی به صورت خیرها نگاه        

 !حالش خوب بود فرشته
 ! رها دست تنهام... دونمینم:  بلغور کرد و در ادامه لب زدیفرشته مقطع ادرس        
 : مکث گفتیرها ب        
به !  حالش خوب بود یرعلیام. فرشته تو رو خدا نگران نباش . فتمی االن راه منیهم. زمیاومدم عز-        

 !  مسموم شدهدیشا. خودت مسلط باش 
 . تماس را قطع کرد حرف یفرشته ب        
 !  حالش خوب بودیرعلیام... مسعود ...  يوا: رها با اخم گفت        
 !مارستان؟ی بي شده؟ قراره بریحاال چ: مسعود با ارامش گفت        
 : گرفته گفتدوی اش کشیشانی به پیدست        
 !  تنهاستچارهیب.  هی مهمونری هم که درگنیامیبن.  کردهمانیفرشته تازه زا. اره -        
 !؟ی دونفرمون چي روادهیپس پ:  زد و گفتيمسعود لبخند        
 !  امیرعلی من نگران اممی برایب:  را برداشت و باتشر گفتشیرها مانتو        
 !؟ي اوردنیماش. باشه : مسعود تند گفت        
 .  را به سمتش گرفت و با هم از خانه خارج شدندچیرها سوئ        
!  کردی و صورت شاداب و سرحالش را مرور میرعلی امي رها خنده هامارستانی به بدنیتا رس        

 ...مگر! اصال بد نبود ! حالش بد نبود 
 

مان وهم  و به ساختستادی باز کند، مقابل مرکز قلب تهران اشیصبر نکرد تا مسعود در را برا        
 ! زل زد، قلب؟زشیانگ

 ! داشت ؟یمگر شوخ        
 ! اورند؟ی را مرکز قلب می و حالت تهوع و افت فشار کستی مسمومکیمگر بخاطر         
 !  گمانت اشتباه استزدندی سرش پوزخند مي توشیانگار تمام سلول ها        
 ! شدی ملیجلوتر که رفت مگرو انگارش کم کم داشت به حتم تبد        
 از دی لرزی که میی به سرشانه اش امد و با پاهايفشار.  شانه اش گذاشت يمسعود دستش را رو        
 . مقابل ساختمان باال رفتيپله ها
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 داده بود ، هی پشت سرش تکواری نشسته بود و سرش را به دی رنگی ابی صندلي آنا که رودنیبا د        
 . دندانش فرستادریلبش را ز

 . پنجه اش را مشت کرد        
 ! ستادی ایرعلی امدنی کف دستش فرو رفته بود ، جلوتر که رفت با دي توشیناخن ها        
 ... رها:  که مسعود بلند گفتفتندی بخواستی شد ، می خالشی پاریز        
 مسعود به سمتش امد با ي با صدایرعلیام...  ندی بنشی صندلينگهش داشت و کمکش کرد تا رو        
 ! ؟یکنی چه کار منجایتو ا: دی و گرد پرسسی خيچشمها
!  کردیبه صورت درهم رها نگاه م...  نداد ای جوابش را داد دی نفهمیرعلی کرد و امیمسعود سالم        

 ! خبرش کرده بود؟یچه کس... ماتش برده بود 
 يحاال منها! مثل سر شب حالش خوب بود ... ا بود سر پ... سالم بود .رها بر و بر نگاهش کرد         
 ...  نامرتبشراهنی اشفته و پي و موهای و صورت نگران و کالفگسی خيچشمها
 ! حداقل سر پا بود        
 .  صورت آنا نگه داشتيچشمش را رو        
ه قرمز و پر بغض همان جا با نگا!  باز مرده بود يبا چشمها...  با مرده نداشتی فرقچیه! مرده بود         

 !  مرده بودی صندليرو
 .  صورتش گذاشتيدستش را جلو        
 ! رها ؟یکنی کار می چنجایتو ا:  خم شد وگفتیرعلیام        
 ! ؟نهیامیبن: از ته حلقش لب زد        
 ! نه ؟نهیامیبن:  را بست و رها با بغض گفتشی چشمهایرعلیام        
 ! بهت خبر داد ؟ی ک؟يدیاز کجا فهم: دی کالفه پرسیرعلیام        
 ! شده ؟یچ... حالش که خوب بود ! چش شده ؟:  را گرفت و لب زدیرعلیدست ام        
 !ر؟ی شده امیچ:  آنا ثابت شد و گفتيو دوباره مردمک ملتهبش رو        
 ... خدا بگم فرشته رو چه کار کنه:  غرغر کرد یرعلیام        
 ! ستی نشیزیچ:  فرستاد و کنار رها نشست و گفتشی موهايدستش را ال        
 ! مرکز قلب؟نشی اوردستی نشیزیچ-        
 ! آنا به اون روز افتاده ؟ستی نشیزیچ: دی آنا زوم کرد و با بغض ناليو دوباره رو        
 .ستی نشیچیه... بخدا خوبه :  و گفتدی کشی پوفیرعلیام        
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 ! ؟ری سوادم مگه امیمن ب!  شده یبگو چ:  را بلند کرد و گفتشیرها صدا        
 ! مرکز قلبه ؟نیامی بنی چيبرا:  گفتهی رفت و رها با گریمسعود به سمت        
 رها نگه ي اب را جلویکی پالستوانی و مسعود برگشت ، لدی دستش را به صورتش کشیرعلیام        

 ! شده ؟ی چیدونیهنوز که نم. اروم باش رها جان : داشت و گفت
 ! ؟نجای اادی بدی شب باازدهی ساعت ی چيبرا! شده ؟یبگو چ: دیرها دست مسعود را پس زد و نال        
 .  جوابش را ندادیرعلیام        
 !  شب مرکز قلبازدهی ساعت انی که نمادتیواسه ع: رها با حرص گفت        
 !چش شده ؟... شب تولد پسرش خوشحال بود خوب بود :  و رها با هق گفتدی کشی پوفیرعلیام        
 ! دونمیبخدا خودمم نم-        
 !؟یدونینم: دیرها از ته چاه پرس        
...  نفس داشت یتنگ.  اش درد گرفتنهی سيقفسه :  نفسش را فوت کرد و گفتیرعلیام        

 .  بوداری تا اورژانس هوشمارستانی بمشیاورد
 ! بود؟ی چیعنی: دی شد و پرسرهی خیرعلی پر آب اميرها مبهوت به چشمها        
 ... تو اورژانس ضربانش رفت:  را گرفت وگفت شی با شست و سبابه اشک چشمهایرعلیام        
!  هی بستروی ی سیاالنم تو س!  کردن برگشت اشیاح:  تند گفتیرعلیرها دهانش را باز کرد و ام        

 ! ش خوبهحال
 .رها ساکت بود        
 !  گذشتریبخ:  صورتش را پاك کرد وگفتیرعلیام        
 !کجا ؟: دی برداشت ، مسعود دستش را گرفت و پرسزیخ        
 ...نمشیبب-        
مالقات ممنوعه اگر ممنوع نبود که من و انا هم .  که رها جانشهینم:  با ارامش گفتیرعلیام        

 . دنیاجازه نم! می بودششیپ
 .رها الل مانده بود        
 ! حالش خوبه. نگران نباش .  سرشه يباال.  آنا دکترشه ییدا:  گفتی با تعلل کوتاهیرعلیام        
 داره کی عمل کوچهیفردا صبحم :  دادحی توضیرعلی چرخاند و امیرعلیرها گردنش را به سمت ام        

 !شینیبیم!  بخش ادیبعدش م... 
 ! باور کن حالش خوبه:  با بغض گفتیرعلی وا رفت و امی صندليرو        
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 !؟یجراح: دیرها نال        
 آنا ییبه قول دا!  کهیعملش کوچ!  باز کننخوانیرگ قلبشو م:  کرد و گفتی باز پوفیرعلیام        

 ! ییسرپا
 ! سرپاست ؟وی ی سیرو تخت س-        
 ! حالش خوبه. خوبه رها :  هقش را کشت و گفت یرعلیام        

 
 آنا ییبه قول دا!  کهیعملش کوچ!  باز کننخوانیرگ قلبشو م:  کرد و گفتی باز پوفیرعلیام        

 ! ییسرپا
 ! سرپاست ؟وی ی سیرو تخت س-        
 ! حالش خوبه. خوبه رها :  هقش را کشت و گفت یرعلیام        
 تو گذرهی و پنج سال و ده ماه و دو هفته از عمرش میبه برادر من که س!  خوب ؟یگی میبه ک -        

 ! شده ؟يمرکز قلب بستر
 کرده ی قلبستی برادر من اریام!  خوب ؟یگیتو بهش م:  گفتهی شد و با گررهی خیرعلیدر نگاه ام        

خوب بود االن تو !  کنن شی جراحخوب بود فردا قرار نبود... ری نبود امنجایخوب بود ا!  خوبه ؟یگیتو م
 ! تولد پسرش بود

 ستیمگه ادم شب تولد پسرش قلبش ا! فهممیمن نم:  و گفتدیدست لرزانش را به صورتش کش        
 ! ؟ی چيبرا!  ؟کنهیم

 !دونمینم-        
 !دونه؟ی میپس ک:  گفتي کنترل نشده ايباصدا        
 .  ساکت نشسته بودیرعلیام        
 . فشردی مشی کف دستهاانی گذاشت و سرش را مشی زانوهاي را لبه شیارنج ها        
 یکس!  بهش دادن؟يخبر بد! اخه حالش خوب بود !  شده ؟یتو رو خدا بگو چ: رها ملتمسانه گفت        

 ! براش افتاده ؟یرهام اتفاق!  شده ؟شیطور
 ساختمون با یداشت تو الب.  باور کن من خبر ندارمرها!  یچیه... نه نه :  مکث گفتی بیرعلیام        

 از شتریباور کن منم ب...  نیهم.  مارستانی بمشیاورد! ستی خوب ندمشی دهوی!  زدیآنا و پدر آنا حرف م
 ! دونمیتو نم
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 اش نشسته بود چرخاند و از جا بلند شد هی زاوریی بدون تغشیرها نگاهش به سمت آنا که رو به رو        
 .  را داشتشیود هوا، مسع

 .  به سمت آنا رفتي کش داريدستش را به عالمت خوبم باال گرفت ، با قدم ها        
 !  رهاستیوقتش ن:  لب زدیرعلیام        
 ! حالش خوب بود:  و گفتستادیمحلش نگذاشت ، مقابل آنا ا        
 ! نگاهش به همان ناکجا بود        
 ! شده ؟یچ: رها لب زد        
 . سرش را هم تکان ندادیحت        
 !چرا حالش بد شد ؟: رها خم شد و مصر گفت        
 ي هایاهیرد س... واری راستش افتاده بود و سرش به دي شانه يگردنش رو... آنا منگ نشسته بود         
 .  را گود تر کرده بودشی چشمهاری زشیمژه ها
 !نجا؟ی به ادیلد پسرش که حالش خوب بود ، کارش رسچرا شب تو:  گفتيرها کفر        
 . ندادیجواب        
 ! شدی من خانواده اشم بد مدی فهمی حالش بد بشه وقتخواستیم-        
 .  خوردیآنا تکان        
 يوسط جلسه .. مارستانی پسرش افتاد بی وقتای!  شدیبد م...  داره مری پدرش الزادی فهمیوقت-        

 روزا حالش نی ايهمه ...  دی منو دی وقتای!  فرزند خونده است دی فهمی وقتای!  شدی حالش بد ميکار
 !چرا شب تولد پسرش حالش بد شد ؟! خوب بود 

 .  را چرخاندنشی گردن سنگی ها برداشت و کمیانا نگاهش را از کاش        
 ! ي ما رو خراب کردی زندگيچون تو اومد:  شد و زمزمه کردرهی رها خسیبه صورت خ        
چرا همون موقع حالش بد ...  یگیباشه اصال راست م:  اش گفتهی گرانی زد و میرها لبخند کج        

 !چرا امشب؟... نشد 
 . دی لرزشیآنا شانه ها        
 خودش فکر کرده شی پی فرشته چدونمیمن نم. رها برو خونه :  دست رها را گرفت وگفتیرعلیام        

 ! اونم االن! که به تو خبر داده 
 ! رمی جا نمچیه:  فاصله از انا نشست و گفتیرها با دو صندل        
 ! خونه؟ي بررمی اژانس بگهی برات يخوایم:  رو به آنا گفتیرعلیام        
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ولش کنم !  برم؟تونمی و دارم که برم؟ مگه میی جاگهیمگه د! کدوم خونه ؟:  زد وگفتيشخندیانا ن        
 !ر؟یام

 ! کنهی نمی کدومتون کمکچی موندن هنجایا! یرفتی با پدرت مدیبا:  با ارامش گفتیرعلیام        
 ! ری بدم امیجواب رهام و چ: آنا خم شد و گفت         
 .  شدزی تشیرها گوشها        
 ! کشتمیرشو مداشتم پد:  هق زدهی صورتش گذاشت و با گري را روشیآنا دستها        
 ! ادی بشی همه پي اتفاقه ممکنه براهی. آنا تو رو خدا بس کن :  مقابلش زانو زد و گفتیرعلیام        
 نیامیخودم بن!  کردمی ممیتیداشتم خودم بچمو :  صورتش برداشت وگفتي را از جلوشیانا دستها        

 ! فرستادمیو داشتم تو گور م
 !چرا ؟: رها مات گفت        
 !  بگو برهریام: آنا اخم کرد وگفت        

 
 !  شدنهی سفت نشست و دست به سشیرها سر جا        
 ! به شما گفت امشب ؟یک:  و گفتدی به سمتش چرخیآنا عصب        
 ! فرشته:  رها گفتي به جایرعلیام        
 ! ؟یرعلی مرد امی مشدیفرشته خبر دار نم: انا اشفته گفت        
 !  برسونمت خونهای بیستیآنا خوب ن:  و گفتدی اش کشیشانی به پی دستیرعلیام        
 ! بمونه ؟ششی پبهی غرهیمن برم : آنا براق گفت        
 دکتر حکمت سرشان به سمتش ي بزند که با صدای خواست حرفیرعلیرها جوابش را نداد و ام        

 . دیچرخ
 ! همه ادم ؟نیچه خبره ا-        
 !خوبه حالش؟!  شد ؟یچ:  به سمتش پا تند کرد و گفتیرعلیام        
تو که وضعت از اون !  کنم ي تو رو هم بسترمی برایب:  و رو به آنا با خنده گفتدی کشیحکمت هوم        

 ! ییبدتره دا
 .انا ساکت بود        
 ! شده ؟ی چدی بدحیممکنه بهم توض:  بلند شد و گفتشیرها از جا        
 ...  من شما رودیببخش: دی اش انداخت و پرسینی به بینیحکمت چ        
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 ! خواهرش هستم:  حرفش کامل شود گفتنکهیرها قبل از ا        
 رهی بدهد که حکمت همانطور که خحی خواست توضیرعلی را گرد کرد و امشیحکمت چشمها        

 تو اتاقم صحبت ای دشینی ببنیخوایاول م. متوجه شدم  : سر تکان داد و گفتی ، با اهانکردینگاهش م
 ! ؟میکن

 !دش؟ی دشهیم: رها با هول گفت        
 !  کردیی کاراهی شهیبه هرحال م:  زد وگفتيحکمت لبخند        
 . ادیحتما حالش جا م!  نهیبشه ادم همزادشو بب:  گفتیو با سرخوش        
 .رها ساکت بود        
 . جالبه! دی بهم داریبیشباهت عج:  ادامه دادحکمت        
 !واقعا ؟:  گفتدویرها دستش را به صورتش کش        
 . البته-        
 ! نمشی ببشهیم: دی لبش چسباند و پرسي به زور رويرها لبخند        
! چه خبره ؟! ؟یینجایهنوز ا:  و حکمت گفتستادی راست ایرعلیام.  از جا بلند شد واریانا با کمک د        

 . نفرهیچند نفر به 
 !  عوض کندی مقطعی را حتی حال کستوانستی لحن شوخش هم نمنیبا ا        
 . طرف لطفانیاز ا:  رو به هر سه شان گفت يحکمت با اشاره ا        
ه  رو به مسعود کداشتی حکمت قدم برمي امد ، همانطورکه شانه به شانه ی دنبالش معیرها مط        

 .گردمیبرم:  ها نشسته بود لب زدی صندليرو
هنوز :  امد با اخم گفتی زد و حکمت رو به آنا که لک لک کنان پشت سرشان ميمسعود لبخند        

 !  کهی نشده خودتو باختیچیه
 . آنا محل نداد        
 ! شهی دلت خنک مشینیحاال بب:  و گفت ستادی اسانسور انیحکمت مقابل کاب        
اتاقک .  کنار اسانسور را زد واری دي روي کرد و دگمه یحکمت اخم!  شد ری سرازشیانا اشکها        

:  و گفتستادی اشنی امد ، مقابل استرونی بود که بی کسنی دوم نگه داشت ، حکمت اولي در طبقه يفلز
 ! گذرهی بهش خوش مشتری با کدومتون بنمی ببدیصبر کن
 زحمت سه دست لباس ی بیمانیخانم ا:  نشسته بود گفتي مرمري که پشت سکويو روبه پرستار        

 ! اماده کن براشونلیاستر
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 ما ضیمر:  کرد و گفت شی پایی جفت دم پاکی فرو کرد و ی جا کفشي را توشیکفش ها        
 !چطوره؟
 !خش؟ بمی بفرستستی تخت سه رو قرارنیراست! خوبه :  تکان داد و گفتي سریمانیا        
 . حاال بذار امشب ومهمون ما باشه:  تکان داد و گفت يحکمت سر        
 ! ستای سرد خونه نيورود:  زد و گفتي انداخت و لبخندشانی به صورت هاینگاه        
 .  در امتداد راهرو حرکت کردکردی می که برداشته بود را وارسيو همانطور که پرونده ا        
 .  زد و درب را باز کردي بازش انداخت ، لبخندي به چشمهای نگاهي اشهیاز اتاقک ش        
 !؟يچطور: دی را باال دادو پرسشی ابروي تاکی        
 .جوابش را نداد        
 ! نه ؟يشدی می افقدیحتما با:  و با اخم گفتستادی سرش ايباال        
 .نگاهش نکرد        
 ! نتتی ببخوادیآنا م-        
 هی:  لب گفتری گفت و خواست از اتاق خارج شود که ارام زي را بست و حکمت باشه اشیچشمها        

 !...بفرستمش تو ؟!  خواهرتهگهیم!  توئه هیشب!  هم هست يدختر
 .  نزدیحرف        
 نی که چرا امشب به ايدی محیحاال بعدامفصل بهم توض: حکمت دوباره به سمتش بازگشت و گفت        

 !يحال و روز افتاد
 .  را باز کردشیچشمها        
 .صورتش مچاله بود        
 !؟یستیراحت ن!  شده ؟يزیچ: دیحکمت خم شد و پرس        
 .جوابش را نداد        
 ! دو تا از دنده هات شکسته: با ارامش گفت        
 !  خندههیشب.  کج شد شیلبها        
حداقل !  ادی مشی پای احنیح:  باال داد و گفتیی حکمت ابرودیخندی حال و روزش منی با انکهیاز ا        

 ! دیرزیم!  ياالن زنده ا
 !  دارهازیانا بهت ن!  ی بشينطوری انمی نبگهید:  گذاشت و گفتنیامی بني شانه يدستش را رو        
 . اخم کرد        



 607 

 ! یعلریام:  گرفته لب زدنیامیخواست برود که بن        
 !بفرستمش تو ؟:  و گفتستادیحکمت ا        
 ! اره-        
 .موافقم. خوبه ! ذارهی اون دو نفر تو رو تحت فشار نمياحتماال اندازه !  هی خوبي نهیگز-        
 .  رفترونی زد و از اتاق بیچشمک        
 که یی هالونی با ان لباس مسخره و ماسک و نایرعلی امدنی ، با ددی طول کشقهی پنج دقدیشا        

 !  کرده بودند خنده دار بودشی اجبارا به پاشی کفش هايرو
 .  بخنددتوانستی نمفیح        
 ... جلو امد        
 .  ها و دم دستگاه ها بودمینگاهش به س        
 !رهام ؟:  خشکش را باز کرد و گفتشیلبها        
 !جانم ؟:  ، به سمتش خم شد و گفتدی نشنیرعلیام        
 ... خاتون! رهام ؟: دی پرسدهیبر        
رهام که . زنگ زدم خونه . نگران نباش:  گذاشت و گفت نیامی ساعد بني دستش را رویرعلیام        

 ! دهی نفهمی راحت کسالتیخ.  سپردم حواسش باشه ی خان هم به مرتضیخاتون و مصطف...  بود دهیخواب
 ! به جز رها:  کرد و با طعنه گفتکی را بارشی چشمهانیامیبن        

 ...  دهن لقيفرشته !  من نبود ری تقصیکی نیا:  و گفتدی خندیرعلیام        
 .  را بستشیچشمها        
 !؟ینی آنا رو ببيخواینم: دی خنده اش جمع شد و اهسته پرسیرعلیام        
 ! نــه: خش دار لب زد        

 
 ! ؟يخوای نميزیچ! ؟ي نداريکار:  تکان داد و با استفهام نگاهش کرد و گفتي سریرعلیام        
 ! برو خونه:  بسته جواب داد يبا همان چشمها        
 ! مذاریتنهات نم:  کرد و گفتی اخمیرعلیام        
 ... رها رو هم بفرست! گفتم بروخونه :  را بلندتر کرد و گفتشیصدا        
 ! ؟یآنا چ-        
 ! بگو بره-        
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 .  بسته بودشی چشمهانیامیبن.  نزد ی حرفیرعلیام        
 !  نگميزی چیبه خاتون و حاج:  و گفت دیلبش را گز        
 ... نه-        
 یمن به مرتض!  ؟ییبگم کجا!  که ازشون پنهون نگه داشت ؟شهیاخه نم:  کالفه گفتیرعلیام        

 ! فهمنیباالخره که م... رها خبرداره ! به فرشته گفتم . گفتم
 . نگاهش کردزی را باز کرد و تشیچشمها        
 .  ساکت شدیرعلیام        
 !  راحتالتیخ!  کنمی دست به سرشون مي جورهی.  نشو یحاال عصبان:با ارامش گفت         
من .  یبهتره استراحت کن:  گفتي فوری علرید و ام کري بزند که سرفه ای خواست حرفنیامیبن        

 !  بفهمهذارمیمطمئن باش اونو نم! نگران رهامم نباش ... برم 
 .  از اتاق خارج شدیرعلی را بست و امشی چشمهانیامیبن        
 . داد و خم شدهی مقابل اتاق تکواری فرستاد ، کمرش را به دشی موهاي را توشیدستها        
 ! شده؟یچ: حکمت لب زد        
 ! بمونه ؟ينطوریقراره ا:  سرش را باال گرفت و گفتیرعلیام        
 .  زديحکمت لبخند        
 .من هستم نگران نباش!  کنهی نمی موندنت کمکنجایا!  خونه يبهتره بر! معلومه که نه -        
 .  بودندستادهی اشنی کنار استفی نزد ، رها و آنا بالتکلی حرفیرعلیام        
 ! نتشونی ببخوادینم:  گوش حکمت گفتری زکردی همانطور که نگاهشان میرعلیام        
 . دیحکمت خند        
 ! ستی نی مشکلشهیبهشون گفتم از پشت ش!  ؟ي دو تا رو بدنی جواب ایتونی تو میول.  دونمیم-        
 .  رفتشنی و به سمت استدی کشی اشفته اهیرعلیام        
 شیزانوها.  ستادی اي اشهیمقابل اتاق ش.  دی لباس را چنگ زد و به سمت حکمت دويانا بسته         

  لباس و تنت کننیانا ا:  و حکمت با تذکر گفتدی کششهی شيشل بود ، قبل از افتادنش پنجه اش را رو
! 

 !برم تو ؟-        
 ... استراحت کنهدیبا:  انا گذاشت و گفتي شانه يحکمت دستش را رو        
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 ي روزهاهیشب:  چسباند و گفتدادی می مواد ضد عفوني سرد که بوي شهی اش را به شیشانیآنا پ        
 ! اخر مامانه

 !؟یی داادتهی!  مرد ينطوریمامانمم هم:  به صورت پر اخم حکمت انداخت وگفتیبا ترس نگاه        
 ي توژنی اکسي لوله د،ی گم بود چرخمی ان همه سي که النیامیه سمت بنو دوباره چشمش ب        

 !دادی و نا مفهوم دور و اطرافش آزارش مدهیچی اش و ان همه دم و دستگاه پینیب
 ! بگم ؟ی من به رهام چرهیاگر بم: دی لب پرسریز        
! بس کن انا !  نه ؟يداری خوندن دست برنماسی ي هیاز ا:  و زمزمه کرد دی کشیحکمت پوف        

 ! حالش خوبه
 !  به حرفهام گوش بدهتونهیپس اگر خوبه م-        
 يدختر جون االن برا!  ستینه اونقدر خوب ن:  لباس را از دستش گرفت و گفت يحکمت بسته         

 !  بپوشنویحداقل ا!  يستادی انجای سر و شکل انی داره تو با اتیمن مسئول
 . نشان ندادینشانا واک        
 .  آنا پوشاندي مانتويحکمت لباس را رو        
 .  حکمت مزاحمش بوديحرکت دستها        
 ! باهاش حرف بزنمخوامیم:  طاقت گفت یب        
 ! االن نه آنا:  باال برد و گفتی را کمشیحکمت صدا        
 . مت از انا فاصله گرفت که با حکمت کارداشت ، حکشنی پرستار پشت استيبا صدا        
 .  بودشهیهمانطور مستاصل پشت ش        
 ...  باز بودشی چشمهانیامیبن        
 .  زدشهی به شيبا سر انگشت سر شده اش ضربه ا        
 .  را بستشیچشمها        
 . پرت کرد هوا درب اتاق را باز کرد و خودش را داخل یب!  چرخاند یاگر رها بود گردنش را م        
 .  بغضش شدت گرفتدنشیبا د        
 ... نیامیبن:  صورتش گرفت و از ته حلقش صدا زد يدستش را جلو        

 
 حس شی پوستش فرو رفته بود را در نوك پاي که تویوکتیدرد سوزن انژ.  را بسته بود شیچشمها        

 . شدندی سوزن سوزن مشیتمام انگشتها. کردیم
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 .  تخت درامدي باالشگری ازنمای بوقي گذاشت ، صدانیامی پشت دست بني را روخشیدست         
 . دیبا هول دستش را عقب کش        
 . گره خورده بودشیابروها        
 ... نیامی بشه بنينطوری اخواستمیباور کن نم:  دیخم شد و نال        
 .  دادیجوابش را نم        
 .  امدی در مشی بار صداکی هیچند ثان... بوق ممتد نبود         
که تو ...  که ياونطور...  بدم حی بهت توضدیبا!  باهات حرف بزنمدیمن با... من :  گفتهیانا با گر        
 ! ستی نیکنیفکر م

 .دادی را نشان می خطوط کج و معوجشگرینما        
 هیفقط !  نیامیتو رو خدا بن:  ثابت نگه داشت و گفتنیامی بني بسته ي چشمهايچشمش را رو        
 !  لحظه نگام کنهی!  جمله هی دنی شنياندازه ... لحظه 
 .  نشان ندادیواکنش        
 . شدی امد، باعث تنشش می بار در مکی بوق که هر چند لحظه يصدا        
 . کردی را تار مدشی اشک در چشمش ديجمع قطره ها        
 ! يداری بدونمیم: آنا به زور گفت        
 ... دی لرزشیپلکها        
 ... ! نیامیبخدا دوست دارم بن:  انداخت و گفت رونیآنا نفسش ب        
 ...  را باز کردشیچشمها        
 . نگاه خمارو کسلش درد داشت        
 ...  تو رو خدانیامیبن: انابا هق هق گفت         

 نقطه کی سابق و تلخش که به ي ان نگاه هایتالف!  کند ی تالفخواستیم.  کردیبه سقف نگاه م        
 ...  بودرهی کور خي

 رهام خوامینم!  رمی رهام و ازت بگخواستمینم!  گهی فرصت دهی...  گهی باردهیفقط : انا با زار گفت        
 ... نیامی بنخواستمی وقت نمچیه...  ازت رمیو بگ

 . صورتش مچاله بود        
 ی تا دوباره قبولم کنمونمیمنتظر م... مونمیانقدر م....  نیامی بنمی تا ببخشکنمیانقدر صبر م:  دیانا نال        

! 



 611 

 . نزدی حرفنیامیبن        
 !ه ؟ باشمیکنی شروع ممونویدوباره زندگ!  ؟یبخشیمنو م!  مگه نه ؟یکنیقبولم م: انا با اصرار گفت        
 ...  ساکت بودنیامیبن        
 !؟يهنوزم دوستم دار! ؟ی منو ببخشیتونیهنوزم م! ؟يدی فرصت مهیدوباره بهم ! باشه ؟-        
 ! خودش از حرف اخرش به هق هق افتاد        
 . زدی صورتش گذاشته بود و زار مي را جلوشیدستها...  کردیناله م        
 ...رونیبرو ب:  خفه گفت نیامیبن        
 را شی بزند که سرفه اش گرفت و چشمهايگری خواست حرف دنیامی اورد و بننیی را پاشیدستها        

... اروم باش:  ، انا با هول گفتدیچی ممتد بلند شد و در کل اتاق پشگری نماي هم فشار داد و صدايرو
 ...ییدا...  نیامیبن...  نیامیبن

 ... رونیبرو ب!  تو ایمگه نگفتم ن: عقب بدود که حکمت با حرص گفتخواست به         
 از ی تا حتدی را کشي بست وبالفاصله پرده اشی درب را محکم رويانا عقب عقب رفت و پرستار        

 ! دی ببنيزی هم نتواند چشهیپشت ش
:  فرستاد و با حرص گفترونشی ارنجش را گرفت و کشان کشان از بخش مراقبت ها بیرعلیام        

 !ش؟ی بکشيخوایم
 .  را بغل کردشی وا رفت و زانوهانی زميرو        
 .دیلرزیتمام بدنش م        
دلت به !  ؟سوزهی نمشیدلت به حال جوون!  آنا ؟یکنی وباهاش منکاریچرا ا:  خسته لب زدیرعلیام        

 ! گهیبس کن د!  ؟سوزهی خودت نميحال بچه 
 ...  را گرفتیرعلیا دست امره        
 جلو چشمش پاره طیدو تا بل!  يکردی ولش می داشتشیتا دو ساعت پ:  گفتظی با غیرعلیام        

 ... دیتو و پدرت کمر به قتلش بست! شیکشی ميدار! بخشتت؟یم!  تموم شد؟ي کردالی خيکرد
 ...  بس کنریام: رها خفه گفت        
 یحاال حت!  آنا ي بال رو سرش اوردنیتو ا:  داد و گفت هی تکواری کالفه کمرش را به دیرعلیام        

 ! یکنی مي با جونش بازيدار!  که از سرش بگذره يدیبهش زمان نم
 از سر شب انگشت اتهامت فقط سمت منه يخسته نشد:  زانو بلند کرد و گفتيآنا سرش را از رو        

!  ي بودقشیتو هم رف! من شدم ادمکش ؟! حاال منم که مقصرم ؟!  من ی به زندگدیجفتتون گند زد! ؟
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 بچه دار يبرا... تی زندگيبرا...  خونه ات يبرا... تی عروسيبرا... برات همه کارکرد ...  يدوستش بود
 ! ؟ي کردانتیتو چرا در حقش خ! شدنت 
 يهمه ! حاال من مقصرم ؟: ت زار و ناله اش گفانیانگشت را به سمت خودش نشانه گرفت و م        

 تو رو تنگ يجا...  مونمیحاال هم پش!  زن ازش جدا شدم هیبه عنوان !  گردن من ؟ی رو انداخترایتقص
 !د؟ی نداری گناهچیشماها ه! د؟ی منو تنگ نکرديشماها جا!کردم ؟
 !  نشستنی زمي سر خورد ورویرعلیام        
 ... رها معلق مانده بود        
 ... دی را به صورتش کششیدستها!  کردی مهی گریرعلی و امزدیانا با خودش حرف م        
 بزرگ ورود يدرست مقابل تابلو.  ستادی بخش اي وروديبا حرص لباس را از تنش دراورد و جلو        

 ... و خلوت بودیراهرو خال!  بود ستادهیممنوع ا
 ... دی شنی آنا را مي هاهی گريا چسباند ، صدواریشانه اش را به د        
 !  شددای سر و کله شان پشی پلکهاری را بست ، دو قطره اشک ارام اززشیچشمها        
 ! زدی که در فضا پخش بود ، حالش را بهم می مرگيبو        
 !  مرگ گرفته بوديخاطرات کمرنگ چند ماهه و چند روزه اش را هم بو        
باز خودش زنده !  کردی و با درد مادرش طلب مکردی بارها با نشناختن پدرش ارزو م کهیهمان مرگ        
 ! گشتی و برنمرفتی نفسش مي اشهی اتاق شکیدر ...  ان جا یکیبود و 

 ! نیهم!  نباشد النی کند و ودایچون خواسته بود گم کرده اش را پ... چرا         
 

 خواستی اش نگرفت ، دلش مینی بيدستش را جلو.  در انداخت ، خانه پر از دود بود ي را تودیکل        
مثل !  ، دم و بازدمش از عطر دود تند و تلخ پر شود شی هاهی رخواستیدلش م...  اش بسوزد نهیس
 . قلبش پر از درد باشد و درد بکشدنیامیبن

 که از ي سوخت ، اما نه انقدرشی ، گلودیرا بلع نیکوتی نظیدهانش را باز کرد و چند نفس از مه غل        
 .  کاناپه نشسته بودي که رودی البرز را دي هیسا. جلوتر رفت! پا درش اورد 

 . درست مقابل البرز نشست...  کاناپه داد لیجسم خسته اش را تحو        
 .  له کردلترهای فی کنار باقيگاری سری زي را توگاریس        
 ! ؟يچرا اومد: دی به صورت آنا انداخت و پرسینگاه        
 ! شهی حالش بد منهیبیمنو م:  گفت ی زد و با لحن تلخهی مبل تکیبه پشت        



 613 

 ! نه ؟يدی رسیخواستی میبه هرچ!  بابا ؟یاالن خوشحال:  زد و انا خفه گفت يالبرز پوزخند        
 ! فتهی بی براش اتفاقخواستمینم-        
 یبی اسی جسمخواستمیحداقل نم:  داد و اضافه کردهی مبل تکی و به پشتدیکمرش را عقب کش        

 !نهیبب
...  البد یکنی مفیک!  برات بابا ؟ستمی نیچیمن ه!  ؟ستمیمن برات مهم ن:  زد و گفتيشخندیانا ن        

 ! االن نه ؟تهیخوش
 ... آنا: البرز لب زد        
...  بود نی هدفت ايهمه !  ؟یآنا چ!  بابا ؟یچ!  ؟یچ:  کنترل گفتی و بدی پرشیبا حرص از جا        

 منو از یفقط خواست!  مجلسم واست باالتره ی لذتش از کرسنیامیحاضرم قسم بخورم خرد کردن بن
 منو چوقتی هگهید!  مردم نیامی بنيمن واسه ... !  تموم شد گهید!  يموفقم شد!  يچشمش بنداز

 ! راحت شد ؟التیخ!  بخشهی منو نمچوقتیه! خوادینم
 ! نه ؟يدی رسیخواستی که میاالن به هرچ: دیبغضش پاره شد و نال        
 ... تایآناه-        
 ! کردی ته حلقش داشت خفه اش میآنا نگاهش نکرد ،بغض لعنت        
 شتی پفرستمشیگفتم م! تو و پسرت ... دیردم که بربرات تمام مقدمات و فراهم ک: البرز خفه گفت        

 ! نه ؟ای گفتم نویا! 
 ! دروغ بود... دروغ بود بابا -        
 ادم به نیاز روز اول گفتم ا... از روز اول گفتم مخالفم : البرز کالفه از حال آنا شمرده شمرده گفت        

از روز اول !  می باهاش هم سفره بشستیاز روز اول گفتم در شان من و تو ن!  خورهی با تو نمیدرد زندگ
 !  آناستی نوط به من مربگهیاز حاال به بعدم د!  يخودت کرد! همه رو بهت گفتم 

 :مات گفت        
!  کنار يدیحاال خودتو کش...  یختیزهرتو ر!  خراب شده بابا یهمه چ! ؟ی چیعنی! ستیمربوط ن-        
 ی نه سال زندگيابرو... ي منو جلوش برديابرو!  من نگاه کنه ي تو چشماستی حاضر نی حتگهیاون د
 ! ثابت کنم ؟ش بهيمن چطور... !  تای اناهيابرو!  من يابرو...  دخترت يابرو!  لحظه هیرو تو 

 يورچط...  زدم انتی که خودم بهش تهمت خیمن! ؟يچطور:  را بلند تر کرد وگفتشیصدا        
 ! نداره ؟ی به من ربطیگیحاال م!  ي خراب کردمویزندگ...  از دستم رفت بابا میزندگ! درستش کنم بابا ؟
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اگر به تو مربوط نبود چرا دخالت ! ؟یاگر ربط نداشت پس چرا گفت:  هق هقش ضجه زدانیم        
 ...يکرد

:  امد شی صداشی انگشتهاي صورتش گذاشت و از الي را جلوشیدستها...  دی لرزی مشیزانوها        
 ...ییبا چه رو!  برگردم سراغش؟یی با چه روگهید

 !دی لرزی مشیشانه ها...  دی چسبنی به زمشیکمرش تا شد و زانوها        
 .  چرخاندواریالبرز نگاهش را سمت د        
 : آنا خفه گفت        
 !  بابا تموم شدگهید!  تموم شد گهید        
 گردهیدوباره برم!  دختر جون کشهی تو نمراثیاون دست از م:  آنا تشر زدي از ناله و زاریالبرز حرص        

 !  راحتالتیخ! 
 .  صورتش کنار زدي را از روشیدستها        
 يخندیچرا م! ه؟یچ:  نشست ، البرز با تعجب از حالتش پر استفهام گفتشی لبهاي رویلبخند کج        

 !؟
 !شی بشناسیتونی نمچوقتمیه...  ینشناخت!  یشناسی و نمنیامیتو بن-        
 .  سوار شدشی پاهاي روی البرز گذاشت و به سختي جلوی عسلزی ميکف دستش را به لبه         
 .  نزدیالبرز حرف        
 ... بابا:  وگفتدی و از سرشانه به عقب چرخستادی پله ها ايانا جلو        

 .البرز جوابش را نداد        
 . دی صورتش چکي را بست ، دو قطره اشک همزمان روشیانا پلکها        
 ... بابا: مصر باز صدا زد        
 !بله ؟:  و گفتدیالبرز دستش را به صورتش کش        
 .  زل زده بودسشی خيانا نگاهش کرد و البرز منتظر به چشمها        
 ! هفته نامه اشو بهش برگردون-        
 کار نی که بتونن چني هنوز اونقدر دوست و اشنا داردونمیم:  اخم کرد و آنا اضافه کردیالبرز آن        

 !  رو در حقت انجام بدنیکیکوچ
 !و در ازاش ؟: دیبا حفظ اخمش پرس        
 ! دمی وکالت نامه بهت مهی مامان ي هی ارثيبرا: آنا خسته گفت        
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 . نگفتيزیالبرز چ        
 برات نیاگر ا:  لب زدی گرفته و پر از خش و خطي بود با صداشی لبهاي که رويآنا با زهرخند        

 !زنمی و منیامی بندیق...  ستی نیکاف
 . از بهت باال رفتشیابروها        
 شد رهی را برگرداند و به رو به رو خشیه را که باال رفت رو پلنیاول.  کاره مانده بود مهیآنا حرفش ن        

 !  منو زدهدی قگهیچون اون د:  لب با خودش گفت ریو ز
 
 

...  زد هیسالنه سالنه از پله ها باال رفت، وارد اتاق که شد ، در را پشت سرش بست و به آن تک        
 . وا رفتنی زمي سر خورد و روشیزانوها

 .  دادهیا به در تکپس سرش ر        
 !  روشنش کرده بودی وارد اتاق شده بود و کمی دم صبح دزدکشی گرگ و ميهوا        
لپ رهام و ! حفظش بود ...  دی را کنار تخت ببننیامی عکس بنتوانستی اگر روشن هم نبود ، میحت        
 خوش رنگ و ي با ان لبخند دندان نماي پدر و پسري عکس دو نفره کی بود ، دهی بهم چسبنیامیلپ بن
 ! لعاب

 بود و با ارامش با حفظ دهی را دشی هاهیگر...  بود دهی قاب عکس شننی را اشیتمام درد و دل ها        
 !  کرده بودشیهمان خنده ، تماشا

 اش افتاده بود که ي عکس هم دوزارنی دم صبح هم انگار اشی گرگ و مي هوانی ايحاال تو        
 !  بخورد دوباره اش محال استنی چشمش چي که گوشه ی نگاهنی خنده و انیا! حال است م

  گذاشتشی استخوان زانوي داغش را رویشانیپ...  تنش بود ي توي را بغل کرد ، لرز بدشیزانوها        
. 

 ... دی لرزی مشیشانه ها        
 نبود که توان تحمل وزنش ی اجر معلقچیه.  شده بودند کسانی پشت سرش با خاك يتمام پل ها        

 ...  برگرددنکهیتوان ا... را داشته باشد 
 !  را که خراب کرده بود و شکانده بود را بند بزنديزیهرچ! برگردد و درستش کند         
 ...  کندشیرفو        
 ! دیسمت رس رد شد و به آن شی نبود که بشود از روي بلوك و الوارچیه        
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ان ...  بودند ای و بردتایب...  خان بودند یخاتون و مصطف... رهام بود ...  بود نیامی که بنیان سمت        
 ! ای روکیسمت شده بود 

 ! یافتنی کوتاه و کمرنگ دست نيای روکی        
 !  دور بودیلیکه انگار خ        
 !  بودیراهش دراز و طوالن        
 اش گز گز یشانی زانو بلند کرد ، پي استارت و متعاقبش بسته شدن در سرش را از رويصدابا         

 ! افتاب درامده بود.  صورتش خشک شده بود ي روي ، پوست صورتش از اشک مانده کردیم
 ...  بودنیسرش سنگ. دیکشیگوشش سوت م        
 ! بغض ته حلقش هم به قوت خودش پا برجا        
 اش يبازمان مجرد.  به اتاق انداخت ی ، نگاهستادی خواب رفته و خشکش اي پاهاي رویبه سخت        

که همه !  گری دي مشت خاطره کی مشت خاطره و جمع کردن کی ختنیجز دور ر.  نکرده بود یفرق
 ! شدی چند البوم و قاب عکس خالصه مياش تو
 کنسول دربش باز ي روی مخملي ، جعبه ستادی انهیابل ا مقد،یکشی منی زمي دردناکش را رويپا        

 !  خوردی به چشمش مي رنگ مردانه ادی کدر سفيحلقه ! بود 
 ! شی ساده رونی نگکیبا         
 ...  شدشتری بغضش بیچگال        
 دست تو يبرا: دیچی سرش پي مردانه اش تويصدا...  کرده بود ، پنجه اش را جلو برد خیدستش         

 ! مونهیمثل النگو م
 ...  امدی سرش مي هم توشانی خنده هايصدا        
 باز کرد ی که سالگرد نهمشان گرفته بود را به ارامي ماه و ستاره اریدستش را به گردنش برد ، زنج        

ملتهبش  پف کرده و ي به چشمهانهیدر ا.  دی اش کشنهی سيدستش را رو.  انداختری زنجيو حلقه را تو
 .  شدرهیخ

 یلیصورتش هم خ...  دیکشیگوشش هم سوت نم... کردی گزگز نمشینفسش را فوت کرد ؛ پا        
 !  سرش هم سبک شده بودینیسنگ. خشک نبود 

 دستش گرفت ، شماره را که از يتلفن را که تو...  امد نیی امد ، از پله ها که پارونیاز اتاق که ب        
 ... شتدفترچه تلفن بردا

 ! ته حلقش نبودی بغضگری خط امد ، دي که از ان سوي مرديصدا        
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 نیه ماش!  ریصبح بخ. سالم :  خشکش را باز کرد و زبانش را تکان داد و محکم گفتيلبها        
 !خواستمیم

 ! کجا خانم ؟يبرا-        
 .  را بستشیچشمها        
  !"رابادیام" ابانیخ-        
 !د؟یکنیادرس رو مرحمت م. چشم . بله -        
 ته ي دهی ماسشی عوض کرد ، ارانیی پای را از همان چوب لباسشیادرس را گفت و لباس ها        
 . دی کشرونی را بيری را باز کرد و پاکت شخچالی شست ، درب یی ظرفشونکی را در سشیچشمها
 .  زنگ امدي از طعمش پر نشده بود ، که صداشیلو پر کرد ، هنوز کل گمهی را تا نوانیل        
 در ي باز شوي رفت ، دگمه فونی رها کرد و به سمت انکی سي را تووانینفسش را فوت کرد ، ل        

 .را فشار داد
 .  رفترونی سرش مرتب کرد و از خانه بيشالش را رو        

   
 :  و دومستیفصل ب        
 زیعز...  دی باری خانه مي از سر و روی باز شد ، اشفتگيژینداخت ، درب ارام با غ در اي را تودیکل        

 . ستادی را دراورد و وارد شد ، منتظر کسب اجازه وسط سالن اشی زودتر از او کفشهاانی گوااهللایاقا 
مبل ها رو هم کنار .  اقا زی عزدیفرش و جمع کن:  برداشت و رو به او گفتواریآنا چشم از در و د        

 ! دیبزن
 .  تکان داد و دست به کار شديسر        
 به ي ای رنگزی چچی برداشت ، هی رنگي و بادکنک های رنگي و کاغذهای رنگي هاسهیچشم از ر        

 !  اوردیوجدش نم
 لونی ، ناکردیاز م ، جا بکردی اقا هم کمک مزی اوردند ، عزی اسباب خانه را میکی یکیکارگرها         
 . کردی را جمع و جور مزهای برداشته بود و خرده ريزباله ا

 ! دی ها باشیمراقب شکستن: با اخم هشدار داد         
 هم واری را با شدت کند که رنگ دی چسب کاغذ رنگي اقا که حواسش نبود و جورزیو رو به عز        

 ! ي و کندواری اقا گچ دزیعز: کنده شد تشر زد
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 تخت برداشت ، يتلفن همراهش را ازرو...  تخت افتاده بود ي روی حال وارد اتاق شد ، کوشیب        
 !  پاسخ از حکمتیسه تماس ب

 .  حبس کردنهی سينفسش را تو        
 . حال تماس گرفتنی با ادیکشی اخرش را مي نفسهایشارژ گوش        
 . گ زد زنیرعلیحکمت جواب نداد ، به ام        
 ... جواب نداد        
 ... فقط هفت درصد مانده بود        
 ...به فرشته زنگ زد        
 ... جواب نداد        
 ... شش درصد        
 ...نیی پاکردی ششم پرت مي امده باشد ، خودش را از همان طبقه نیامی به سربنییبال        
 . تماس گرفتیرعلیند که ام اش زنگ بزییخواست دوباره به دا        
 ! پنج درصد        
 ! معلوم هست اونجا چه خبره؟چیه!؟يدیچرا جواب نم:  گفتينفسش را فوت کرد و با تند        
 ! شده ؟یچ.دمی نشندیببخش:  گرفته جواب دادیرعلیام        
 حالش چطوره؟: دی و پرسدی کششیدستش را به گلو        
 .نگران نباش! خوبه -        
 !عملش انجام شد؟-        
 . شدی قطع و وصل مشی صدایرعلیام        
 ...ریالو ام: دیکالفه نال        
 !  به بخششهی بره فردا منتقل مشی خوب پزیاگر همه چ. اره نگران نباش-        
 ! بره ؟شی خوب پی همه چی چیعنی: دی پرسدهی بردهیبر        
 .زدی حرف می انگار با کسیرعلیام        
 ...ریام:  زدغیج        
بهوشم اومده ! خدا رو شکر االن خوبه ... عروقش رو باز کردن ! استنت گذاشتن :  تند گفتیرعلیام        

 ! پس فردا هم مرخصه...  بخششهی بمونه فردا منتقل می باقنطوریتا شب هم. دارهیوضعشم پا. 
 ... دی کشینفس راحتآنا         
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 . تماس قطع شددی بگويزیتا خواست چ        
 . بوداهیصفحه اش س.  را نگاه کردیگوش        
 ! خودش خاموش شد.  هم نداد ی خداحافظي اجازه یشارژ گوش        
 به ی امد ، نگاهرونی پرت کرد ، شالش را پشت گردنش گره زد و از اتاق بی را کنار کوشیگوش        
 ! دادی انداخت که مبل سه نفره را وسط سالن هل ميکارگر

 را ی زندگنی ای قبلي وتخته هاری بود ، تدهی خرنیامی که بنيدی جدزی و مدی جدي کاناپه نیبا ا        
 ! ؟دادیچطور دوباره جا م

 .  کارتون ها رد شدي و از الدی کشينفس کالفه ا        
 ...  بودی مزی خانه کامل و تمنی ادی باشد،ی مرخص مگرید دو روز نیامیاگر بن        
 . بودفی اقا بالتکلزیعز        
  اقا؟زی کمک عزادیپسرتون نم: دیبا اخم پرس        
 ! کهی پر ترافرشیمس. ادیاز دانشگاه م! چرا سپردم بهش تو راهه خانم -        
... چطور بگم...  یعنی...  ستی نيخانم پسرم اهل کارگر:  اقا نگران گفتزی رفت و عزيچشم غره ا        

 ... دی به من بگدی داري دستوريشما هر امر
 سر دییشما هم بفرما!  ستی به کمکش نيازین!  اقا زیبا خودش کار دارم عز: انا با حرص گفت        

 ! خودم هستم! کارتون 
 سر کار گرها ي باالامی بدیاخه گفت! د؟ی با من نداريامر!  برم؟یعنی:  اقا با من و من گفتزیعز        

 ... بمونم حواسم باشه و
 !  باالدشیپسرتون اومد بفرست!  برم ستی قرار نییجا. نه خودم هستم-        
 .  از واحد خارج شدی کرد و با شرمندگی اقا مکثزیعز        
 تای را بشیحداقل نصف کارها...  نبود فی و ظروف کثی دستشی از پي ، خبردی کشیقینفس عم        

 ! انجام داده بود
 

 ! به سالمت:  اسکانس را شمرد و گفتنیبعد از سه ساعت چانه زدن، باالخره اخر        
 !  باالمی اوردلهی همه وسنیخانم ا: سرکارگر اتوبار که راننده هم بود ، با اخم و تخم گفت        
 ! بله با اسانسور: گفت یانا حرص        
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 شانی بلغور کرد و در را محکم روی بزند بسالمتيگری اجازه بدهد ، مرد حرف دنکهیو بدون ا        
 !دیکوب

 .  کرددای پی کارتون ها راهي از الیبه سخت        
 .  مقابلش نشستیظی ثابت نگه داشت و با اخم غلششی صورت پر از رينگاهش را رو        
 ... خب: و لب زد دی صورتش کشي را روخشی يدستها        

 .کردیمنتظر نگاهش م        
 !  شودتی احساس حماقتش تقوشتری بشدی باعث مشی لبهاي مزخرف روشخندین        
 چی را از همان سوئیی و نوی تازگي داد ، بوی و تاب مچی اش پرهی تي انگشتهاي را الچشیسوئ        

 !  حس کندتوانستی هم میمشک
تا ....  که به پدرتون گفتم با شما کار دارم شیاز سه ساعت پ:  پا انداخت و ارام گفتي را روشیپا        
 ! ؟دی داشتفیدانشگاه تشر! االن 

 !بله چطور؟:  را باال داد و گفتشی ابروي تاکی        
 !  رو بدونمزیه چ از اول همخوامیم:  اش را به زور حفظ کرد و گفتيآنا خونسرد        
 !و؟یچ: دیبا تعجب پرس        
 من ي تو خونه دی بدحی کلمه به من توضکی... یثربی ياقا:  را بلند کرد و گفتشی صدایانا حرص        

 هی و يداری حقوق سراهی که با دی کرددای من شما گنج پي خونه ییرایوسط سالن پذ!  افتاده یچه اتفاق
 !د؟یشی و شش مستی دوهی صاحب هوی ، ییمادر خانه دار و روزگار دانشجو

 شما از کجا می پرسیمگه م...  می شما نظر داريخانم ما مگه به داشته ها:  با اخم گفتیثربی        
 ...  ودیخوری و مدیاریم

 ! رمی رو از شما بگنی االن زنگ بزنم واون ماشنی همتونمیاگر بخوام م: دیآنا وسط حرفش توپ        
 .  ساکت شدیثربی        
اگر دزد ...  هیاصل ماجرا چ!  شدهی بدونم چخوامی پسر جون من فقط منیبب:  وگفتدی کشیانا پوف        

 فشهیوظ...  دارهی پدر شما که سراشهی و ترسوندن بوده مگه مطنتیاگر ش...  نبرده یچیکه چرا ه... زده 
 !  بودهی چهی بدونم قضخوامیمن فقط م! هان ؟!  ندونه یچینگهبانه ه... 

 و می نبوديما کاره ا... میری تقصیخانم بخدا من و خانواده ام ب:  گفتي با صورت گرفته ایثربی        
 ! میستین



 621 

 که می خونه رو دست شما نسپرددیکل... نطوریبه مادرتون هم هم... من به پدر شما اعتماد داشتم-        
 ... حاال

 ! ستی ندیکنیخانم بخدا اونطور که شما فکر م:  کالمش گفتانی میثربی        
 !ه؟یپس چطور:  لب زدیآنا حرص        
 !  بهم ندادهی و کسنی ماشنیخانم ا:  اشفته گفتیثربی        
 .انا وا رفت        
 که هی همون وامي صدقه سرنی ماشنیا!  پولشو نداده يهمه ...  یعنی:  با من و من گفتیثربی        

 گذاشت تو بانک وسرش ي عمر کارگرهی که بعد يهمون پس انداز!  بابام جور کرد ياقاتون پارسال برا
 ! میخدا شاهده نصف پولشو داشت! وام گرفت 

 ! پسرم؟ي هايبا خراب کردن اسباب باز! د؟ی چطور جورکردشویبق: دیآنا مات پرس        
 !  شما و خانواده اتون چه خبرهنی بدونمیمن نم:  انداخت و گفتنییش را پا سریثربی        
 ... ای دی بدونم که شما پول گرفتخوامی من فقط مدینیبب-        
 که از اعتماد میهنوز اونقدر نمک نشناس نشد!  خانم می ساکت باشمیپول گرفت:  تند گفتیثربی        
 دو تا مرد اومدن دمیمن خودم د... میری بگمیخواستی همون پولم نمخدا شاهده! می سو استفاده کنهیهمسا

 می کردی سعیهرچ!  اومده  و بگو دزدعی بدي من گفتن زنگ بزن به اقايبعدم به بابا... تو واحد شما 
...  می بگسی به پلمیخواستیبخدا م!  هم دادن دهنمون بسته بشه ی پولهی...  نشدهی چهی قضمیبفهم

 چارهی بيبابا...  رو هم خودشون پاك کردن نیی پانی دوربلمیف...  کنهی ميریگی پادی بعیخودشون گفتن بد
 گفتن ساکت دیتهش با تهد... ی محبت و دوستبا بعدم اولش...  من هرکار کرد نتونست مانعشون بشه ي
 ! می کاره اچیما ه!  حرفها نی و از ادیباش

 ! بودن ؟یچه شکل... اون دو تا مرد : دی پرسیآنا عصب        
 هم شیشونی پي و روی جو گندميبا موها... قد بلند ...  هم مسن شونیکی!  جوون بود شونیکی-        

 ... !  شده اسمش همدی که کاندیهمون!  مهر يجا
 !البرز: آنا به زور لب زد        
 ! بله مهندس البرز:  سر تکان داد و گفتیثربی        
 .  فرو کردشی دستهاي گذاشت و صورتش را توشی زانوهاي را روشیانا ارنج ها        
 رو من سر چهار پنج ماه بهتون پس دیگی که شما می پولیخانم اون مابق:  خونسرد گفتیثربی        

ون در وگرنه اقات...  می مجبور شدیول...  نبودیپدرم هم راض...  نبود یبخدا مادر خودم هم راض!  دمیم
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 شرم ی بدیکنی مالی که شما خابخدا هنوز اونقدره...  بود ي ازاریادم ب...  کرده یحق من و خانواده ام خوب
 ! می نشدایو ح

 . نزدیآنا حرف        
...  نی داره ، اگر بخوايوتری کامپي از دوستام اشنایکیمن :  بلند شد و گفت شی از جایثربی        

 !  بتونه برگردونهدیشا...  که پاك شده رو بهش بگم یلمی اون فتونمیم
 !واقعا ؟: انا سرش را بلند کرد و گفت        
حاال ! نشد ...  بگم عی بدي به خود اقاخواستمیاون روز هم م. بله خانم :  سر تکان داد و گفتیثربی        

 ! ونمگردیاون پولم برم! دمی انجام منیبخوا... ي کاریهرکمک. به شما گفتم
 !لطفا؟... ی به همون دوستت بگشهیم:  گفتجیآنا گ        
 ...  نهای کرد ي کارشهی منهی ببادی بگمیم!  زنمی بهش زنگ منییباشه االن برم پا:  فورا گفتیثربی        
 !  از واحد خارج شدی با خداحافظ کوتاهیثربی گفت ویانا ممنون        

 
   

 بود ، دشی دي توشتری تلفن از همه بيجعبه ...  سر پا شد ی و به سختدیشالش را از سرش کش        
 . دی کشرونیدربش را باز کرد و دستگاه را ب

 !  شکسته بودیسر گوش        
 شی کاناپه ها رها شده بود را برداشت و تلفن را روي که الی گرد کوچکزیاداپتور را به برق زد ، م        
 . گذاشت
 ...  لق شده بودزیم ي هیپا        
 ...  مبل کنار شال انداخت و مشغول شدي دسته ي را روشیمانتو        
 ...  که قبال برده بود ، دوباره اورده بودي الهیهر وس. جعبه ها را تک تک باز کرد         
 بوفه ي هالستای رفت و امد کج و معوج شده بود ، تا کرنی و اباژورو کالهش که در ای عسلزیاز م        

 ...  بالاستثنا لب پر شده بودندیکه همگ
 !  کرده بود نصف شده بودهی که خاتون در پاگشا به او هدي ایمی قدي خورینیری شسید        
 ...  درب بوفه ترك خورده بودي شهیش        
 ... حباب لوستر هم شکسته بود        
 ...  را باز کرديگری ديجعبه         
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 ... مجسمه ها شکسته بود        
 ...  اش شکسته بودهی دار ، پاهیگلدان پا...  دی کشنی زمي را به سمت خودش رويجعبه ا        
 ...  را باز کردي خوروهی ابميجعبه         
 ! دسته اش ترك خورده بود        
 و ي نهار خوري های صندلي هی دور و اطرافش انداخت ، پای به شلوغی نشست ، نگاهنی زميرو        

 !پر از خط و خطوط...  بودند یمبل ها پر از زدگ
 ...  را باز کردشی پاي جلويجعبه         
 ...دی کشرونی بود بدهی خرنیامی که دو سال گذشته از اصفهان به همراه بني ایچراغ شاه عباس        
 !  سالم بود وجفتشیاول        
 ... داهش را خفه کر        
 ! جفتش ترك خورده بود        
 ...  نقش بسته بودی الله اش شکاف بزرگيرو        
 ! الله اش را خط انداخته بودی و طوالنقی شکاف عمکی        
 ي روقی خط عمکی با یکی الله سالم مانده بود و ان کیفقط ...  ی جفت چراغ الله عباسکیاز         

 ! رنگش درمانده و پر درد بودي اناري شهیش
 !  وقت قرار نبود خوب شودچیکه ه...  زخم تازه کیمثل         
 !  هم نداشتی درمانچیه        
 شده یمیقد! از مد افتاده بود ...  رفتی اگر به اصفهان هم میحت!  شدی نمدای الله پنیدر بازار هم ا        

 ! د شکاف افتاده بویمی قدي الله يبود و رو
 !  بوددشی ديتو        
 ! ...پررنگ و برنده        
 !  کرده بودری دوم شناسنامه اش را درگي که صفحه يبا همان مفهوم احمقانه ا        
 ... گذاشتشی اش را رویشانی را جمع کرد و پشیزانو        
 ! پر از برده و نبرده...  بود ی اش پر از خط وشکستگیزندگ        
...  اش بود قهینه سل. سرش را باال اورد ...  داد هی بود تکدهی خرنیامی که بنيکمرش را به کاناپه ا        

 !  حضور داشتدشینه در خر! نه رنگش را با او مشورت کرده بود 



 624 

 رشی زی چوبي هی اش پاره شده بود و پای که خودش اورده بود کوسن چرميحاال کاناپه ا        
 ! شکسته بود و کج مانده بود

 ... کج و معوج        
 !  شودنی بند بود تا ان همه ابهت نقش زمییبه مو! کنج خانه وا رفته بود         
 ... !  کنندی را خالستی هرچه هست و نشیگذاشت چشمها.  صورتش را پاك نکرد ي روياشکها        
 ... ذهنش در کلنجار بود        
 !ضی تعوشی خرد شده بودند و نبرده هاشیده هابر        
 دسته نداشت یکی...  ناقص بود یکی...  شکسته بود یکی...  را اورده بود شیحاال هم که برده ها        

 !  بودختهی سالم بود رنگش ریکی!  نداشت هی پایکی...  لب پر بود یکی... 
 !  بوددهیچی روزنامه پي ها را الستالی کرياگر همه         
 ...  سر کارگر ها مانده بودياگر باال        
 !  جعبه ها نگذاشته بودریاگر کوسن ها را ز        
 !  تنگ و نمور به زور جا نداده بودنی زمری زياگر همه را تو        
 ! اگر حواسش بود        
 ! اگر نرفته بود:  زدبی ور وجدانش نهکی        
 ... ! وداگر مانده ب        
 !  نرفته بودچوقتیاگر ه... اگر مانده بود         
 ... اگر بود        
 ترك يان هم عزا.  همه مال ترك خورده عزا گرفته بود نی اانینه خودش م...  نبود نیامینه بن        

... نه مانندش  ... نه لنگه اش بود گری بود و ددهی خرنیامی که از اصفهان با بني ای چراغ شاه عباسيالله 
 !  شدیکه درست هم نم

 
 پوشه ي سه در چهار و شناسنامه را توي را برداشت ، پرونده و پاکت عکس های بزرگیساك دست        

 ی ساك انداخت ، خم شد تا کوشي بود را توشبشی که هماهنگ با لباس دی رنگی صورتفیگذاشت ، ک
 . را باال دادشی ابرويا تکی ی کنار پاتختي بسته ادنیرا بردارد ، با د

 ...  به او بدهدخواستی بود که رها ميهمان بسته ا        
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 ستادی انهی و مقابل ادی سرش کشيان را رو.  بود ی شال زرشککی کاغذش را پاره کرد ، یبه ارام        
 .  قرمزش همخوان بوديبا چشمها. 

 .  پوشه را چک کردي سرش گذاشت و دوباره مدارك تويهمان را رو        
مرد با اخم و تخم از جابلند شد ...  امد رونی را برداشته بود، از اتاق که بازشی مورد ني هازیهمه چ        
 ! ؟خورهی شکسته به چه درد من منای ايخانم همه : وگفت
 .وقت داشت...  به ساعت انداخت یآنا نگاه        
 ! دی بردارخورهی که به دردتون میهرچ:  و گفتدی کشیپوف        
 ...  های چراغ عباسنیبا ا...  ي خورزنهاری مبل و منیا:  انداخت و گفتی اجمالیمرد نگاه        
 ! ستی نیاون چراغ ها فروش:  کالمش گفتانیانا م        
 ! دیخانم خودتون گفت:  کرد و گفتیسمسار اخم        
 زی منی دست مبل و اهی نی ها و استالی کرنیا. من عرض کردم. جناب نه : انا جلو رفت و گفت         

 ! ينهار خور
 !  هادمی می خوبی چراغ پولنیواسه ا:  زد و گفتيسمسار لبخند        
 .ي مبلمان و نهارخورنیهم.  ستی نینه جناب عرض کردم فروش:  گفتيانا کفر        
 . تکان داد و حساب کرديناچار سر        
 .  کندزی را از پرلشی شارژر موبامیبه همراه شاگردش مشغول بردن شدند ، آنا س        
 ! ؟ياینم:  بود دهی پرسیرعلیام        
 ! سراغمو گرفته؟نیامیبن:  کرد پی تاشیبا هول برا        
 ! داشتینگاهش به سمسار بود که چشم از چراغ برنم        
 .  دوباره برگشت بار رفت وکیاسانسور         
 .  را باز کردامی پي امد ، فورا پوشه ی گوشي پاك کرد ، صدای کانتر را کميبا دستمال خاك رو        
 ... ! آره:  نوشته بود یرعلیام        
 !مالقات ساعت چنده ؟:  کرد پی گشاد شد ، تند تاشیاز ذوق چشمها        
 ي برنداشت ، صفحه اش روشن شد و دستگاه توی جوابش را بدهد چشم از گوشیرعلی امیتا وقت        

 .دیدستش لرز
 ! از االن شروع شده-        
 . و آنا در را قفل کرددی پاگرد چي ها را توی بند و بساطش را برداشت ، سمسار صندلجانیبا ه        
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 !  به خودم خبر بدهیروش اون چراغ ها رو بفیخانم خواست: سمسار با خنده گفت        
 !د؟یلنگه اشو دار...  الله اش شکسته هی: دی و پرسدی کشرونی قفل بي را از تودیآنا کل        
 . دیریباهام تماس بگ. نمی ببدیبا:  وگفتدی کشرونی براهنشی پبیسمسار کارتش را از ج        
نتظر اسانسور نماند ، شش طبقه را از پله  ساك انداخت ، مي و کارت را تودی را پوششیآنا کفشها        

 .  رفتنییپا
 ...عیخانم بد:  اقا مانعش شد و گفتزی رد شود که عزی نگهبانيخواست از جلو        
 !جانم ؟:  زد و جواب داد ي کرد لبخندشی صداعی بدنکهیاز ا        
 نی دوربلمیف...  فلش رو بدم به شما نیپسرم گفتن ا.  بال خانمیجانتون ب:  اقا مهربان گفتزیعز        

 ! هیداری سرايمداربسته 
 ! و برگردونن ؟لمیواقعا ؟ تونستن که ف:  زد و گفتی برقشیآنا چشمها        
 ...  و دادن بدم به شمانی ادونمیفقط م...  کردنکاریواهللا من خبر ندارم چ:  خبر گفتی اقا بزیعز        
 نی زحمت مراقب ایب. دی اقا لطف کردزی عزیمرس:  مشتش فشار داد و گفتيانا فاتح فلش را تو        

 !  نباشههی بقي برای مزاحمتدی ها رو فروختم بهش مراقب باشی مبل وصندلنیا...  دیسمساره باش
 .  شاگرد پرت کردی صندلي ، ساك پرونده ها را رودی گفت و انا به سمت در دوی اقا چشمزیعز        
 از يخبر.  سرخ بودجانی از هشیگونه ها...  دی صورتش را ببننهی اي تا تودیخودش را باال کش        

 ! دهی را نخوابشبی دزدی داد مشی چشمهاياما کاسه ... تورم چشم نبود 
 .دی مالشی لبهاي و رودی کشرونی بی داشتبرد برق لبياز تو        
 ... استارت زد        
 ...  شروع بس بودي برانیهم!  سراغش را گرفته بود نیامیبن        
 !  و فلش و هفته نامه و برگشتن به خانهنیهم        
 .  پدال گاز فشار دادي را روشی نشست و پاشی لبهاي رویلبخند پت و پهن        
 !  خوش بو کننده نداشتي عرق شده بود و اسپرسیخ        
 مشتش گرفت و از ي پارك کرد ، ساك را تولی حمل با جرثقيابلو تریپشت نرده ها درست ز        

 .  شدادهی پنیماش
 ...  دو ساعت قبل نبودیحداقل به افتضاح.  بار صورتش را چک کرد نی اخريبرا        
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 که درب اسانسور درحال بسته ی لحظاتنی وارد ساختمان شد ، درست در اخري تنديبا قدمها        
 .  انداختنیشدن بود ، خودش را داخل کاب

 .دی کشیقینفس عم        
 .  مهم نبودشی برامارستانی بي تند و تلخ و زننده ي کلر و بوي بوگرید        
 را که به هم شی موي و با سر انگشت سبابه رشته هاختی اش ریشانی پي را توشی از موهایکم        

 ...  بودند باز کرددهیچسب
 . شدیلبخندش از لبش کنده نم        
 ارام تنفسش نشان تمیر.  انتظار در چرت بود ، رساند ی صندلي که رویرعلیبا ذوق خودش را به ام        

 شانه اش قرار ي روی بزند که دستي موقع ، خواست غری چرت بنیکالفه از ا.  است دهی خوابدادیم
 . گرفت
 .دیبه عقب چرخ        
 . کردی نگاهش مي چاي کاغذوانی لکیرها با لبخند و         
 ! ادیچه بهت م:  جواب ارام گفتي گفت و رها به جایسالم        
! حالش خوبه ؟: دی کنترلش کند پرستوانستی که نمیجانی و با هدی کشی به شال زرشکیدست        

 ! بخش؟کننیمنتقلش م
 !  االن حالش خوبهیول.. .شب-        
 !نش؟یدیشما د: دی رها انداخت و تلخ پرسي خسته ي در چشمهایآنا نگاه        
 ! شی ساعت پمیهم ن... هم صبح . اره:  نشست و گفتیرعلی مقابل امی صندليرها رو        
 ...دیخنده اش ماس        
 ! بوددهیرها را دو بار د        
آنا :  و با تعجب گفتدی کشي اازهی خمیرعلی بود ، امستادهی افیبال تکل... ورت داد اب دهانش را ق        

 ! ؟ياومد
 !خودش سراغمو گرفت؟: دی و پرسدی چرخیرعلیبه سمت ام        
 ! یی که کجادی از منم پرسیحت... اره :  رها گفت یرعلی اميبه جا        
 ...کاش مونده بودم! رفتمی کاش نميوا: آنا ناراحت گفت        
 .کنهی میحاال چه فرق:  را باال داد و گفتشی ابروي لنگه یرعلیام        
 !  که ولش کردم رفتمالمی خی من چه بکنهیاالن فکر م: آنا با غصه گفت        
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 .  باهات حرف بزنهخوادیم...  يحاال که اومد:  و گفتدی کشي اازهی خمیرعلیام        
 ...رمیپس من برم لباس بگ:  گذاشت و گفت ی صندليك را روانا سا        
 هم یالک!  ی کن خسته اش نکنیسع:  و با هشدار گفتدی ارنجش را کشیرعلیخواست برود که ام        

 هنوزم یول... عملش صبح زود بود تا االن حالش خوب بوده ! نکن شیکال عصبان!  دیبا هم بحث نکن
 ! مراقب حرفات باش.  دی نکن دوباره تنش داشته باشیسع! خطر ازش رفع نشده 

 ! خودم حواسم هست:  و گفتدی کشرونی بیرعلی اميانا دستش را از حصار پنجه ها        
 رفتی رفت ، هر چه جلوتر مشنی به سمت استی ارامي تکان داد و آنا با قدم هاي سریرعلیام        

 .  اش کردییتن زد ، پرستار راهنما شی مانتويلباس را رو.  شدی مشتریتپشش ب
 ! قهیفقط پنج دق:  درب اتاق تذکر داديجلو        
 .دادی هم فشار مي خشکش را رويانا لبها        
 .زدی دو دو مشیچشمها        
 ! به زور تعادلش را حفظ کرده بود!  به لرزه افتاده شی پاری زنی زمکردیحس م. دی لرزی مشیپاها        

ترس !  بود دهیترس...  کمرش را پر کرد ي رهی تيعرق سرد...  زد ی نبض مشی گلوریقلبش ز        
 که ییاز حرفها...  دیترسیاز نگاهش م... دیترسی منیامیاز واکنش بن!  مغزش را پر کرده بود يهمه 

 !  بزندخواستیم
 !  سراغ گرفتنش هم ترس داشتنیا...  کردیحاال که فکرش را م        
 !  تا خوشحالکردی مضطربش مشتری بود بدهیکه از رها پرس "آنا کجاست" نیا        
با ...  حال تر ی بیکم...  کبود تر یکم...  باز بود شیچشمها. نفسش را هوف کرد و جلو رفت         

 نکهی بدتر شده بود عوض اشی تا به حال رنگ و روشبیاز د!  و مزخرفنی سنگيهمان دم و دستگاه ها
 ... بهتر باشد

 .  جلوتر بروددی کشی نمشیپا        
ناخوداگاهش کشان کشان جسمش را جلو اورده ...تا همان جا هم که رفته بود دست خودش نبود         

 ...! بود
 .  خشکش را باز کرديتمام زور و تالشش را به کار گرفت و لبها        
 ... ! سالم:  خفه لب زدتوانستی که میی صدانیبا بلند تر        
 . محلش نداد        
 . کردیچشمش سقف را نگاه م        
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 ...  جلو امدگری دیقدم        
 بازش ياخم ها... دی را ببنشی مژه هاي هیسا...  ندی نگاهش را ببي رهیانقدر که بتواند رنگ سبز ت        

 تفاوت ی چهره بنیر جلو امد که بفهمد چقدر ا هم رفته انقديرو... ندی خشکش را ببيلبها... ندیرا بب
 ! وسرد است

 !  باز مرده استي با چشمهاکردی خودش فکر مشیحتما پ...  دی شنی را نمشی نفس هاياگر صدا        
 ... ارام. زدیپلک م.  هم قالب کرد ي را توشی کنار تخت وا رفت و دستهای صندليرو        
 اش حتما ینی بي توژنی اکسيلوله ... شدی منیی باال و پای منظمتمی ر اش هم بانهی سيقفسه         

 !  دوختشی و نگاهش را به نوك کفشهااوردیطاقت ن. دلش مچاله شد ...  کردیناراحتش م
 ... دی کشي نفس بلندنیامیبن        

 
 ... تمام تنش گوش بود و چشم. انا حواسش را جمع کرد         
 ! ؟ی خوبنیامیبن:  دیاب دهانش را فرو داد و پرس        
 !  جواب مردمکش را به سمتش چرخانديبه جا        
فکر کنم از :  را پر کرد و گفتشی زد و اشک چشمهاي بود نگاهش کند لبخندقی هنوز النکهیاز ا        

 ! ي بهتریلی خشبید
 ! ی کنسهیقا مشبمی که االنمو با دنمتینخواستم بب-        
 ...  تنش بودي رودنی مثل ناخن کشنیامی بني گرفته يصدا...  را بست شیچشمها        
 ...  پر از خش و از ته چاهش دردناك بوديصدا        
 تلخ نکهی از اشتریطعم حرفش ب... لحن گرفته اش به کنار .  دی صورتش چکيدو قطره اشک رو        
 داغ کرده دهیهنوز نگفته و نپرس... !  شی گوشهاي تکه گدازه گذاشته بودند روکیانگار !  سوزاندیباشد م

 ! بود
 ! هست برات بکنم ؟يکار!  ؟یپس چ: دیاشکش را پاك کرد و پرس        
 ! هست-        
 ! ؟يخوای ميزیچ! جانم ؟:  را گرد کرد و گفتشیچشمها        
 ... رهامي مدرسه يبرا: ت کرد و ارام و شمرده گفی مکثنیامیبن        
 ....  وی دبستانشی پياتفاقا مدارك و پرونده :  کالمش تند گفتانیآنا م        
 ! حرفم تموم نشده:  خشک گفتنیامیبن        
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 ! آنا الل شد        
 !همون جا ثبت نامش کن.  دادم یرعلیادرس مدرسه رو به ام:  ادامه داد نیامیبن        
 !  حتماباشه-        
 .  ساکت شدنیامیبن        
 ! هم هست ؟ي اگهی دزیچ: دی لب پرسریآنا ز        
 !  بخرهيببرش اسباب باز-        
 ! حواسم بود...  ببرمشخواستمیاتفاقا شب م.  دونمیم:  زد و گفتيآنا لبخند        
اگر از نظر تو .  جا به جا بشه ی سکه ات کملیممکنه موعد تحو:  را بست و گفتشی پلکهانیامیبن        
 ...  هستیمشکل

 ... نیامیبن: آنا خفه گفت         
 ! کردی مشیمبهوت تماشا        
 ! ؟نیامی بنیزنی مهی چه حرفنیا-        
 ! ي بریتونیم! خوبه .  ستی نیپس مشکل-        
 ! ماتش برد        
 !برود ؟        
 ... دو جمله از ته چاه!  بود که دو جمله بشنود و برود ؟دهی همه دونیا        
 ! ؟نیفقط هم:  وگفتامدیکوتاه ن        
 .جوابش را نداد        
 ! انجام بدم ؟ي نداري اگهیکار د-        
 .سکوت کرده بود        
 ! ؟يخوای نميزیچ-        
 ! ؟ی بگي اگهی دزی چياخوینم:  و گفتدی اش کشیشانی به پیآنا کالفه دست        
 ! در الك سکوتش فرو رفته بود        
 ! ؟ي بشنويخوایم-        
 ... نگاهش کرد        
 ! بدم ؟حی بهت توضيخوایم:  و گفتدی را گزشیآنا لبها        
 .  نزدیحرف        
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 ! ؟يخوایم-        
 . نگفتيزیچ        

    
!  انتهیفکر کردم خ...  تهیفکر کردم واقع!  بودم دهی ترسیلی بهت بگم خيخوایم:  گفت هیآنا با گر        

 دمیترس!  بهت بگم دمیترس...  دوم ي بچه هیحاال !  بچه هیبا ...  تو رو از دست دادمنکهی از ادمیترس
باور کن ...  نشد یول...  می خونه بودهیتو!  يتو تنها بود... تنها بودم!  دمی ترسیلیخ...  دمیترس! بهت نگم 

 ... خواستمینم!  بشه ينطوری اخواستمینم
 !  ساکت بودنیامیبن        
 بذار همه گمینم...  دوستم داشته باشگمینم...  منو ببخشگمینم: آنا اشکش را پاك کرد و گفت        

 یول!  يه بودهر وقت تو اماد...  یهر وقت تو بگ...  يهر وقت تو بخوا... نه !  و االن درست کنم زیچ
 !باشه ؟!  کنار ي بذارتی هم نباشه که کال منو از زندگينطوریا

 رشیی تغای عوض کنه نوی اتونهی نمیکس.  ی مني ؛ مادر بچه یتو مادر رهام:  خفه گفت نیامیبن        
 ! بده

 ! ؟ی بخشی منو میعنی:  زد و گفتيآنا لبخند        
 ...!نه-        
 که انتظارش يزیکشنده تر از چ... همانطور که نشسته بود کمرش خم شد ...  یدل همان صنيرو        

 دیایانگار اصال خبرش کرده بود ب... بدون فکر ... بدون مکث !  صورتش پرت کرد يرا تو "نه"را داشت 
 !  و بروددیایو بپرسد و نه را بشنود و حساب کار دستش ب

 ! کی فرصت کوچهی: دی امد و نالرونی اجازه از حلقش بیهقش ب        
 ! کردی نگاهش هم نمگری دیحت.جوابش را نداد         
 وکتی انژي تر از سوزن هانیی پایکم...  نیامی ساعد بنيبه سقف زل زد و آنا دستش را رو        

 ... هم سرد بودنیامیدست بن! دستش سرد بود ... گذاشت 
 بابا رو گرفتم لمی فيداری سرانیامروز از دورب!  کنمیدرستش م!  مکنیاشتباهمو جبران م: خفه گفت        

 ...ی کنتی ازش شکایتونیم! 
 .  لبش نشستي رویفیپوزخند خف        
...  استفاده کن ششی چهار سال پي غهیاز ص...  کن تیاز پدرم شکا!  حاضرم شهادت بدم یحت -        

 ... یتونی مای!  بشه هان ؟تیبذار رد صالح...  نشر بده شوی بند و باریب
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 ! بس کن:  کالمش لب زدانیم        
 نیامیبن...  ندهی سال ایحت...  ندهیتا ماه ا...  ستیاالن حالت خوب ن!  نکن ينطوری انیامیبن-        

 !  کنمی باهات زندگخوامیهنوزم م... من هنوزم دوست دارم ...  می برگردم سر زندگخوامیم! بخاطر رهام 
 .  شدشتریپوزخندش ب        
کشان کشان خودش را به سمت ...  بود لی متمانی به زمشی بلند شد ، شانه هاشیآنا سخت از جا        

 :  آمدشیدر رساند که صدا
 !؟يکورتاژ کرد-        
 . ستادیا        
هنوز انقدر پست ! هنوز انقدر سنگدل نشدم : به زحمت گردن خشکش را به سمتش چرخاند و گفت        
 ...  تو و رهام باشههیفکر کردم اگر چشماش شب!  نکردم یخواستم ول... نشدم

 : را پاك کرد وگفتشی و اشکهادی صورتش کشيدستش را رو        
:  صورتش خم شد و گفت ي فرو کرد و رونیامی بني پنجه هاي قدم جلو رفت و دستش را الکی        

 ! میزنیبعد باهم حرف م... خوب شو 
 .اخم کرده بود        
 .  تفاوت نبودی بگریحداقل د        
 !  حامله ام قرصامو قطع نکردمدمی فهمیفقط وقت:  را پر کرد و گفت شیاشک چشمها        
 ... بعدشم!  بود کی کوچیلیخ!  بود کیکوچ: دینال        
 .دی چکنیامی بني چانه ي قطره اشکش روکی        
فقط قرصامو !  يخوای منو نمگهید... ي دوستم ندارگهی دکردمی مالیخ!  خودمم سخت بود يبرا-        

 ...  کردمشتریب
 ... نیامیببخشم بن... ببخش... !  نیهم:  دی لرزشیلبها        
بشو همون ! ببخش و زود خوب شو ... ببخش :  زد و گفتي را بوسه اشی لبهايخم شد و رو        

 ! کردیحالمو خوب م...  خواستیمنو واسه خودم م!  که دوستم داشت یهمون...  سابق نیامیبن
 کرده بود را با سر انگشت سی لبش را خياشکش را باال.  دی کشنیامی صورت بنيانگشتش را رو        

 ! یبخشی منو نم اگریحت! خوب شو : پاکش کرد و گفت 
 ...  انداخترونی گفت و پا تند کرد و خودش را اتاق بیخداحافظ        
 ... همان پشت در...  نشست نی زميهمان پشت در رو        
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 ...! نیامی با تخت بنی در چوبکی و ی چند کاشيبا فاصله         
 ... همان پشت در        
 !  وقت قرار نبود ببخشد و برگردد زار زدچیابقش که ه شوهر سيبا چند قدم فاصله برا        
 !  و اواره شدنش زار زدالنی ويبرا...  خودش يبرا        

     
 .  ، رها بوددی چسبشی اب به لبهاوانی لکی        
 ! ی اروم بشکمی بخور نویحداقل ا: خواست پس بزند که رها با تشر گفت         
 . نزدیآنا حرف        
 !  خوبهیلی خودش گفت که حالش ختییدا! حالش خوبه : رها با ارامش گفت        
 . آنا محلش نگذاشت        
 !  شدهی بهم گفته چیرعلیام: رها اضافه کرد         
 .آنا نگاهش کرد        
هممون ...  بکشم شی حرف گذشته رو پای تو رو مقصر بدونم خوامیمن نم: رها خونسرد گفت        

 ! لنگهی کار باز مي جاهیتهش هم ! می درستش کنمیکنی میهممون سع... میکنیاشتباه م
 .  باز کردتییسکوی بي صورتش کنار زد ورها بسته اي مزاحم را از رويانا موها        
 .  دهانش گذاشتي را تویکی        
 !؟یینجای اشبیاز د: دیسآنا نگاهش کرد ، با لبخند تعارفش کرد آنا پر        
 ! ؟ادی می کشیجواب ازما:  گفت و آنا لب زدیرها اوهوم        
 ! گهیحدودا ده روز د:  بود را قورت داد و گفتدهی جوی هرچیبه سخت        
 !  نموندهيزیپس چ-        
 .  دستش مشت کرد و آنا نگاهش کردي که گاز زده بود را تویتییسکویرها نصفه ب        
 : لب زدیبا مکث و تعلل کوتاه        
 ... شیاگر جواب ازما-        
 ها تطابق داره ینشون!  بهش فکر کنم خوامینم: نگذاشت جمله اش را تمام کند ، رها خسته گفت         

 ... مادرمشی پمیقراره با هم بر...  کردم دایمن برادرمو پ... 
 !کجا ؟: آنا خشک گفت        
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 خودم برم تا مقدمات سفر مامان رو دیالبته اول با... !  هیترک:  زد و جواب داد ی برقشیرها چشمها        
 تونهیتا بعد هم اگر خواست م!  خوب باشه یلیفکر کنم خ...  می ببنگروی همدهی ترکيتو. جور کنم 

 ! میش دعوت نامه بفرست برامیتونی راحت مينجوریا...  عوض کنه شویلیفام
 

 ! ی مهاجرت کني تو هم دوست داردونمیم:  انا گره خورد و رها گفت يابروها        
 ! برنامم لندن نبود-        
 ! ستی نيشهر بد:  داد و گفتهی تکواریرها پس سرش را به د        
 ! ری دلگکممی...  هی بارونکمی:  شد و گفت رهی خشیانا به روبه رو        
 !  شمال بودميبچه بودم عاشق بارون ها. اوهوم -        
 ...  شمال نرفتمادیز: انا نگاهش کرد و گفت         
 !  عموميبا خانواده !  النی سمت گشتریب-        
 !  عاشق چالوسهنیامیبن-        
 ! پس مازندران و دوست داره!  ؟يجد:  زد و گفتيرها لبخند        
 ... ! شدی اش هم مثل ما مقهی سلشدیبا ما بزرگ م:  و رها لب زددی کشینا اهآ        
 .انا ساکت بود        
 ! نگران نباش...  شهیحالش خوب م:  آنا گذاشت و گفتي زانويدستش را رو        
 !  که منو نخوادنمی نگران اشتریب-        
 ! باهاش حرف بزنمتونمی ميبخوا-        
 ...  شدرهی خشی به چشمهامیانا مستق        
 !  شده بود واسطهامدهی نبهی غرکی        
 .  دادی و شباهتش اجازه نمی لعنتي کند اما چشمهایخواست توپ پرش را سرش خال        
 ! ؟یگی میبهش چ: دیخفه پرس        
 ! کردمی کار و منی تو بودم همي منم اگر جاگمیم:  زد و گفت يرها لبخند        
 عقل درست و یلی خیدونیالبته منم که م:  کش امد و گفتشتریانا نگاهش کرد و رها لبخندش ب        

 !  ندارمیحساب
 ... دیانا خند        
 !  بهتر باشهی نگیچیفکر کنم بهش ه:  و آنا گفتدیرها هم از خنده اش خند        
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 ! می اوونهی بدتر فکر کنه جفتمون دترسمیم... اره :  تکان داد و گفتيسر        
 پسرت شی پيبهتره بر:  دهانش گذاشت و گفت ي را توتشییسکوی بي و رها نصفه دیآنا باز خند        

 ! من هستم. 
 ! يخسته ا-        
 ... ! نه خوبم:  امد و گفتیرها کش و قوس        
 ! گردمی و برمزنمیام م به رهي سرهی:  بلند شد و گفت شیآنا از جا        
 ...  زد و آنا خواست برود که ماندی جانیرها لبخند ب        
 ! ممنون!  نی بابت ایمرس:  و گفتدی به شالش کشیدست        
 ! زهی و ناچکی کوچیلی خدیببخش. قابل تو نداشت :  شد و گفترهی خشی به چشمهامیرها مستق        
 . تلفن رها زنگ زد        
 : گفتن رها زمزمه کرد"سالم مسعود  " انی لب مریآنا ز        
 ... خداحافظ. ممنون-        
 نق زده ی کلچارهی خان بیرهام تا االن حتما سر خاتون و مصطف. و به سمت اسانسور پا تند کرد         

 ! بود
 

 !  سر کوچه بودشدی ددانی کرد ، ممی تنظی را کمنهی نگه داشت ، اي اجرواری دریز        
خندان و .  به مالقات فرشته امده بود مارستانی که در بزهی مزهی و آن دخترك رایسر کوچه و برد        

 ! کردندیخوشحال سر کوچه پچ پچ م
 ...  بودنجای انیامیاگر بن        
 نکهیزنگ را زد ، خاتون بدون ا.  شدادهی پنی را به حالت اولش برگرداند و از ماشنهی ، ادیلبش را گز        

 .  باز کردشیبپرسد در را برا
 ي اب کنار حوض لوله کرد و با لبخند کش دارری خان شلنگ را دور شی که شد ، مصطفاطیوارد ح        

 .سالم دخترم.  اومده ی کنیبه به بب: گفت
 . در بوديآنا شرمنده سالم کرد ، هنوز جلو        
 ! بابا جان ؟یخوب!  داخل ؟يایچرا نم: ان جلو رفت و گفت خیمصطف        
 ! ؟دیممنون شما خوب:  تکان داد وگفتيآنا سر        
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 که مهمون ي من خبر اوردرتی غیاز پسر ب! چه خبرا ؟... یزنده باش:  خان با خنده گفتیمصطف        
 ! ؟ستی هم ازش ني خبرچی ول کرده هیهاشو نصفه شب

 ... بابام اومده بابام اومد:  زدی رهام که داد مي دويبا صدا        
 . حواسش به داخل خانه جمع شد        
 ! رتی غی بگفتی نمنیامی که چه خبر شده ، حتما به بنشدی خان خبردار میاگر مصطف        
 ...اب دهانش را قورت داد        
 ... بابا:  و داد زد دی را پوششی هاییرهام دم پا        
 ! ییاه تو:  آنا با اخم گفتدنیو با د        
 ! ؟ومدیچرا بابام ن: لک لک کنان جلو امد و گفت        
 !سالمت کو بابا جون ؟:  خان غر زدیمصطف        
 !ومد؟یچرا بابام ن... سالم -        
 ...ادشیم:  و گفتدی به صورتش کشیآنا دست        
 ! شده بابا جون ؟يطور: دی به صورت آنا انداخت و پرسی خان نگاهیصطفم        
 .زنمیبعدا باهاتون حرف م:  ، لب زددی خاتون را که دي هیسا...  دی کشیقیآنا نفس عم        
باهم !  کجاست ؟نیامیبن.  مادريخوش اومد:  و گفتدی را بوسشیخاتون رو. جلو رفت و سالم داد        

 !  اومد که مجبور شد همونطور برهشی پي اياخه چه کار فور.  دل نگرانشم شبی داز!  ؟دیاومد
 نی از امی مدت گفتهی!  ییالبد باز رفته دنبال اون اخبار کذا:  خان با اخم و تخم گفت یمصطف        

 !  سر داره هزار سوداهیپسره ...  نه نمیبیم! کاراش دست برداشته 
 ! بخدا من مردم وزنده شدم!  بزنه دی زنگ نباهیخب :  زدو خاتون گفتيآنا لبخند        
چرا چشمات !  ؟یچرا انقدر ناراحت! ؟تهیطور!  ؟یمادر تو خوب:  دی به صورت انا انداخت و پرسینگاه        

 !قرمزه ؟
 !  امروزمی بخري اسباب بازمیبابام قول داده بود بر: رهام غر زد        
 ! ي بخريمنو فرستاده ببرمت اسباب باز: ارامش گفتآنا با         
 !واقعا ؟:  زد و گفتی برقشیچشمها        
 !  داده امشب در خدمت تو باشم رهامتیبهم مامور... معلومه -        
 ... اخ جون: رهام با ذوق گفت         
 . خاتون را کنار زد و با دو وارد خانه شد        
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 . کردیشکوك نگاهش م خان میمصطف        
 .  خودم باشهشی امشب پبرمشیم. شمیمزاحمتون نم...  تو دییتو رو خدا بفرما: آنا با تعارف گفت        
 شام و يخواینم.  مزاحمت ها نیتا باشه از ا... ی ؟ تو مراحمیتو مزاحم:  زد و گفتيخاتون لبخند        

 ! میخودمون...  نیامینه بن...  هست تاینه ب...  مییامشبم تنها!  ؟یبا ما باش
 .  کرد تا داخل خانه برودی تعارف تکه پاره کردن ، باالخره خاتون را راضیانا بعد از کل        
 .  را بپوشدشیبه سمت در راه افتاد و منتظر بود رهام کفشها        
 نیکه تا ا!  شبونه داشته ؟ی چه کار واجبنیامیبن!  ؟هی چهیدخترم قض:  خان نگران گفتیمصطف        

 !  به ما زدهیوقت نه خبر بچه اشو گرفته نه زنگ
 ... ای بهتون بگم دی بادونمینم: آنا به زور لب زد        
 ... ختی ري خان دلش هریمصطف        
 . قلبشيبرا!  بشه ي بسترمارستانی بمی کردشیراض.  دینگران نباش: انا تند گفت        
 کمی...  بگم يچطور... همون شب تولد هم :  کرد هی گرد شد و آنا توجشی خان چشمهایمصطف        

 ! مارستانی بمیرفت...  بابام که اومد گهید... حال ندار بود 
 .کردی نگاهش مزی خان تیمصطف        
 ينطوریا! سر رفتن من حالش بد شد ...  برم خواستمیم!  من بود ریهمه اش تقص: آنا کالفه گفت        

...   گفته بودییزهای چهی ی به اقا مرتضیرعلیفکر کنم ام!  که خاتون حالش بد نشه ي کار و گرفتارمیگفت
! 

 ...  مامان من حاضر شدممیبر: رهام با دو خودش را رساند و گفت        
 ي بهم خبر ندادشبیچرا همون د!  ؟مارستانیکدوم ب:  و گفتدی کشي خان نفس کالفه ایمصطف        

 !؟
 . حالش خوبه-        
 !ش؟یدید-        
 . خوبه. بله -        
 ! حالش بده ؟یک: رهام تند گفت        
 باشه فردا خودم ستیاالنم وقت مالقات ن. دینگران نباش:  جوابش را نداد و آنا به زحمت گفتیکس        

 ! فقط اقاجون...  دنبالتون امیم
 !جانم بابا جان ؟:  گفتجیخان از فکر درامد و گ یمصطف        
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 ي داره جدیرعلی امي اش با دخترخاله هیفکر کنم قض!  حواستون بهش باشه شتری بکمی...  ایبرد-        
 !  فکر کردم بهتون بگمیول!  کنم شوی چغلخوامیالبته نم!  رهی مشی پيجد

 نویخودم ا... ی گفتيخوب کرد. باشه بابا جون :  هوا سر تکان داد و گفتی خان بیمصطف        
 ! ؟يدیفقط تو بازم بهم خبر م...  کنمیدرستش م

 .دینگران نباش.  مارستانی ببرمتونی مامیبله فردا صبح خودم م-        
 ! ؟ي شدضی باز مریمصطف! مارستان؟یچرا ب: رهام ارام گفت        
 .  خوش بگذره بابا جوندیبر:  وگفتدی خم شد و سرش را بوس خانیمصطف        
 !آنا جان ؟:  خان هول شد و صدا زدی رفت ، مصطفرونیانا که از در ب        
 . از سر شانه نگاهش کرد        
 ... ي هنوزم بخواستی ننیامینکنه حاال که بن: دی خان با تته پته و نگران پرسیمصطف        
 ! شی ببريخواینکنه م: ا عوض کرد و لب زدحرفش ر        
 !  جانی همارمشی مگهیاصال دو ساعت د... معلومه که نه : آنا قاطع گفت         
 ...ارشیاره ب.. اره :  خان گنگ گفتیمصطف        
 حالش خوبه یتو مطمئن...  بگم واهللا یچ.  هینه بابا جون چه حرف: و باز تند اصالحش کرد و گفت        

 !؟
 حرف یرعلیبا ام...  راحت باشه التونیخ:  خان گذاشت و گفتی ارنج مصطفيانا دستش را رو        

 ! دیای خودتون هم باهامون بنیخوای مدیازبابت رهام هم اگر نگران هست.  دیبزن
 ...می برنایابا خاتون جون ...  تو رو خدا نیایاره بابا جون شما هم ب: رهام با اصرار گفت        
 . خوش بگذره... دیشما بر:  خان سرش را به عالمت نه تکان داد و گفتیمصطف        
 ! گردونمی برش مگهیدو ساعت د: آنا محکم گفت        
 .خداحافظ.  دیخوش باش!  حرف و نزن بابا جون نیا:  خان شرمنده گفتیمصطف        
 .  رهام باز کردي و درب عقب را برادی کشیانا اه        
 !  خوردی هم به او اعتماد ندارد ، بدتر از خوره جانش را منیامی پدر بنی حتنکهیفکر ا        

 
 

 :  و سومستیفصل ب        
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! معلومه که منم دلم برات تنگ شده ! ...  خرمی هم مزهیچشم من برات جا!  خب یلیخ... باشه -        
 ! میدی رو ندهگیاره پنج روزه که همد... حتما 

 ! دیخندی مزی رزینگاهش به رها افتاد که ر        
 ! ؟ي سواالتشون جواب داديبه همه !  باهوش تانی کاپنیافر:  کرد و جواب دادیاخم        
 برگشتم حتما برات تیاز مامور... چشم ... باشه ! ... ه؟یلباس فرمت چه رنگ: دی و پرسدی کشیهوم        

!  نکن باشه ؟طنتیرهام ش... باشه ... باشه پسرم!  ادی که به لباس فرمت بخرمی مي خاکستریکوله پشت
 .خداحافظ.مراقب خودت باش .  باهات ندارم ينه کار...  باش یپسر خوب
 .دی کشي را قطع کرد و نفس بلندیگوش        
 اصال انتظارشو نیامی بنیت پسرعیچقدر مط!  بود ی عاليوا:  و گفت دی بلند خنديرها با صدا        
 ! نداشتم
 کردیدر سکوت چپ چپ نگاهش م        
!  کنم ی درمورد رهام باهات شوخدی نبادمیباشه باشه فهم: رها خودش را جمع و جور کردو گفت        

 !باالخره ثبت نام کرد ؟
 ! با مادرش رفتن ثبت نام کردن. اره -        
 !  اضافه شدنی به جمع محصلطونی محصل شهی!  کیپس تبر:  زد و گفتيرها لبخند        
 !جات ناراحته ؟: دی داد و رها جلو رفت و پرسهیسرش را به بالش تک        
 .  راحت ترمنجایا. نه خوبم -        
  و امکان نداره وشهینه و نم...  بهت بزنم خوامی می حرفهی:  تخت نشست و گفت يرها لبه         

 !  جوابش باشه چشمهگمیاز االن دارم بهت م!  رمی پذی رو نمیحرفشو نزن و کال هرگونه فعل منف
 . کردکی نگاهش را بارنیامیبن        
عصر ...  پنج روزشهی با امروز میچهار روز سخت پشت سر گذاشت: رها دستش را گرفت و گفت        

 با من ستیقرارم ن!  الزم رو بهم کرده يادکتر حکمت هم تمام سفارش ه...  یقراره مرخص بش
 یکل...  ه چقدر براش سمیدونی منهی حال ببنی خدا تو رو با اي هم خاتون بنده یاز طرف...  یمخالفت کن

 ي هم که بنده تایب!  ماجرا باخبر شد ي نفهمه اخرم پدرت از ته و تویچی هیشکی همیخودمون رو کشت
 شتی انا پيدیاوال که خودت اجازه نم...  خودت ي خونه يبر!  داره طونیخدا دو تا پسر وروجک و ش

 یک!  هم که خودش نوزاد داره یرعلیام! رهی از سر و کولت باال منتتیرهامم که کوچولوئه تا بب... باشه 
 ! از تو مراقبت کنه ؟خوادیم
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اونجا هم ...  يای که بيدار جا رو هیفقط :  که رها اجازه ندادو گفت دی بگويزی خواست چنیامیبن        
اون خونه اونقدر .  خونه است هی! پدرت ي خونه ای...  پدرم ي خونه ای...  من ي خونه گمینم! خونه است 

دارم که چهار روز از تو مراقبت  هیانقدرم توان وبن... !  یبزرگ هست که چهار روز تو توش استراحت کن
 و خوامی و نمشهی نه و نمگهید! خب ؟!  سابق نیامیبن همون ی و بشی دوباره سرپا بشیکنم که بتون

 !  که نون توش باشه نگویکال حرف...  نگو تونمینم
 !  نگویچیاصال ه: دهانش را باز کرد و رها تشر زد        
 !  کوچولو اظهار نظر کنهی یحاال خواست:  گفت یشی نمای را بست و رها با اخمشی لبهانیامیبن        
 ! هفت روزه!  ستیچهار روز استراحت ن:  زد وگفتيشخندی ننیامیبن        
 . دی بلند خنديرها سرش را عقب داد و با صدا        
بگو هفتاد سال ... بگو هفت سال... تو بگو هفت ماه... هفت روز که سهله :  گفت شی خنده هاانیم        

 ! کنمیمن ازت مراقبت م
 به شهیهم... به به :  گفتی اتاق باز شد ، دکتر حکمت با نگاه متعجب زد و دربي لبخندنیامیبن        

 ! خنده
 ! ما چطوره ؟ضیمر.  دیسالمت باش:  گفتيدی تخت بلند شد و با خسته نباشيرها از لبه         
 چهار نفر مثل شما مراقب و نگران و خندان هی:  و گفتکردی و رو مری که پرونده را زینیحکمت ح        

 ! شهیدور و برش باشن بهترم م
 ! ی مرخصم کنستیقرار ن:  حوصله گفتی بنیامیبن        
حالتو !  هم کردم یاتفاقا باهاش چاق سالمت!  هنوز پشت دره لیعزرائ: حکمت با اخم جواب داد         

 ! دیپرسیازم م
 ! دور از جون:  لب گفتری رها ز زد ويشخندی ننیامیبن        
!  به سر تو اومده یدو روز اول که خودم ترس برم داشته بود که چ... تهیواقع:  گفتیحکمت حرص        
بهت اوانس ...  حاال صبر کنم یستی گفتم حاال خوب نروزی و پرروزی تو بخش دي هم که اومدیاز وقت

 !ادیات در محداقل صد!  ی االن خوبیول! دادم سرت غر نزدم 
 .  ساکت بودنیامیبن        
!  يگوش نداد...  برستی ادم به درمانت برس به وضع سالمتيگفتم مثل بچه : حکمت غر زد         

 ... حاال هم بکش
 .  جا به جا شود ؛ حکمت کمکش کردی کرد کمیسع        
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اگر :  گفتي و با صورت مچاله ادی را باال کش اجازه نداد و خودشنیامی که بندیایرها خواست جلو ب        

 ! کردمی مي فکر بهترهی منو بکشنن حتما ي مجربت قراره دنده هاری کادر غدونستمیم
!  نمتی ببطی شرانی تو اخوادیدلم نم.  ی پسر منيتو جا:  و حکمت کالفه گفت دیرها ارام خند        

 تونی سر زندگدیگردی برميریگیبعدش دست آنا روم!  دمی هفته هم بهت فرجه مکی...  يمرخص که شد
! 

 ! دکتر ؟یشی ناراحت مرمی رو بگگهی زن دهیدست :  شد و گفترهی به حکمت خمی مستقنیامیبن        
 .حکمت جا خورد        
 . دیرها خنده اش ماس        
 !  برگردهستیقرار ن!  فکر برگشت و ننداز تو سر آنا نیا:  گفت ي جدنیامیبن        
 ...  کهنهیمنظور من ا. حاال اونش به خودتون مربوطه :  زد و گفتی تصنعيحکمت لبخند        
 مارستانتونی کادر بذارمی نمگهی راحت دالتونیخ. منظورتون رو متوجه هستم :  خشک گفتنیامیبن        

 ! ننی رو اموزش ببای من احيرو
 ... یم امشبم بموندوست داشت:  و گفتدیحکمت خند        
 !  زحمت دادمادیچهار شب و پنج روز ز.  هیکاف-        
 حالت خوبه کنمی خودم حس میول!  نگهت دارم تونمی بخوام میدونیم:  و گفتدی کشیحکمت پوف        

 ! ی بموننجای استی نزی جانی از اشی تو بي هی با روحیبا ادم! 
 ... ! خوبه-        
 ! شما ؟شی پادیقرار شده ب:  به رها انداخت و گفتیحکمت نگاه        
 .  را بستنیامی دهان بنیی قاطع و رساي و با بله دی کشیرها هوم        
ما که هشت نه .  رفتار کن ينطوریباهاش هم:  تکان داد و حکمت با خنده گفت ي سرنیامیبن        

 !  نهای يای از پسش بربیتونی شما ممینی ببدهیساله زورمون بهش نرس
 ! قلقش دست خودمه.  راحت التونیصد در صد خ:  و گفت دیرها خند        
 . اخم کرده بودنیامی رفت و بنرونی از اتاق بیحکمت با لبخند کوتاه        
 یچ: دی صاف کرد و پرسشی را که کج شده بود برامارستانی بي مردانه ی ابراهنی پي قهیرها         
 !شده ؟
 ! انجام داده ؟ی منو کصی ترخيکارا-        
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 خودم شمیباق.  باهاش حساب کتاب کردیالبته حاج مصطف... یرعلیام: رها دستش را گرفت و گفت        
 . انجام دادم

 ! ي تو زحمت افتادومدهین:  و گفت دی کشی پوفنیامیبن        
 ! بگم ؟يزی چهی: دی جواب اهسته پرسيرهابه جا        
 ... بگو-        
 گهی با کس ديخوای که میراست گفت...  یعنی...  که آنا رويخوایواقعا م: رها نگاهش کرد و لب زد        

 ! جز آنا ؟ی ازدواج کنيا
 ! آره:  نگاهش کرد و گفت می مستقنیامیبن        
 تونمیتا اخر عمرم که نم : انها را عقب فرستاد و گفتشی کالفه از موهانیامیرها ساکت شد و بن        

 ! مجرد باشم
 . دیای بنیی تا از تخت پادی خودش را جلو تر کشی به ارامنیامی کرد و بنیرها من و من        
 ! مورد ؟نی در ای هستيواقعا جد-        
 !در کدوم مورد ؟:  اش داد و گفت ینی به بینی چشی از درد دنده هانیامیبن        
 ! گهی زن دهیازدواج مجدد با -        
تو هم اضافه ...  و دکتر حکمت کم بودن یرعلیام!  آنا ؟می تو تیتو هم رفت: دی زد و پرسيشخندین        

 ! ؟يشد
     

اخه دوست داره :  گفتکردی فرستاد و همانطور که کمکش منیامی بغل بنریجلو رفت و دستش را ز        
هر بار اومده مالقاتت با چشم ...  من يپابه پا.  نجاستیچهارشبه ا... ب دوست داره  قلمیواقعا از صم! 
 من عذاب وجدانم يطورنیبعدشم ا!  يدی انقدر عذابش مشهی مدتی عایخب چ!  اطی برگشته تو حونیگر

 ... شهی مشتریب
 !چرا عذاب وجدان ؟:  دی کرد و پرسزانی را از تخت اوشی پاهایبه سخت        
 ! فتهی روز بنی به اتونیمن باعث شدم زندگ-        
 !  خواسته اش هم بمونهيپا. خودش خواست !  درخواست طالق بده يتو که مجبورش نکرد-        
 !  هم تمومش کني بحث تکرارنیا:  خسته گفت نیامیرها سکوت کرد وبن        
 اون بود ي جایهرکس:  و گفتدی کشرونیاز کمد ب که آنا اورده بود را ي ادهی اتو کشراهنیرها پ        

 ! گرفتی رو ممی همون تصمدیشا
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 . جوابش را ندادنیامیبن        
 ! متیگناه داره حداقل انقدر قاطع حرف نزن از تصم: رها کالفه گفت        
 . ساکت بودنیامیبن        
 ... ! ي اشتباه کردتیتو هم تو زندگ-        
 . فت نگيزیچ        
 !دی بهم بدگهی فرصت دهی: رها لب زد        
 ! باز هم سکوت        
 ي ترفندچی با هرفتی الك سکوتش که ميتو:  گفتیآنا راست م...  را باال داد شیرها ابروها        

 !  امدی نمرونیب
 !  باز صدات کنمي که جواب منو ندستمیمن آنا ن:  دوشش انداخت و گفتي را روراهنیبا حرص پ        
 کردی را باز مدهی اتو کشدی سفراهنی پي با تعجب نگاهش کرد و رها همانطور که دگمه هانیامیبن        

 ! زنمی که حرف نمواریبا د!  دهی جواب نمیچی هگمی می هرچیه: گفت
 مانع شد نیامی تنش را باز کند که بنی ابراهنی پي زد و رها خواست دگمه هاي لبخندنیامیبن        
 !؟یکنی مکاریچ: وگفت
 !؟ی مرخص بشيخوای ممارستانیبا لباس ب: رها خونسرد گفت        
 !ی مرسدمیخودم انجام م-        
 بچه هی شما یول. بشه ی اخرش قراره چدونمیمن نم:  و باز گفتدی را عقب کششیرها دستها        

 ...صالح جفتتونه که!  کهی کوچیلیبچتون هم خ. دیدار
 .کردی نگاهش مشخندی با ننیامیبن        
 !؟ی پوشیخب چرا نم: رها با تعجب گفت        
 ! ؟رونی بي بريواقعا قصد ندار-        
 بعدا در می صبر کنشیفکر کنم بهتر باشه تا جواب ازما:  کالفه گفتنیامیرها متوجه نشد و بن        

 !  عوض کنم لباسمودمیحضورت قول م
 ! ی معذب باشادیبهت نم:  و گفت دیرها خند        
 ! هم لباسمو عوض نکردمتای بيجلو-        
 پر ي و همانطور که به سمت در رفت ؛ خنده اش را جمع و جور کرد و با صدادیرها بلندتر خند        

 ! یکنی متشی اذي دارشتری اون دوست داره بيدی تو هم فهمیول:  گفتیحرص
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 : کرد و با تشر گفتیمکث        
 دفعه بگم نی انیهمچ!  نه گمی می ههی مسعود مونددونمیم... خود من ! میتو خونمون ژنشو دار-        

 !فتمینه و بگه باشه خودم به پاش م
 دارم نویا!  فکر کنییحداقل با خودت تنها! روش فکر کن:  شد و گفتي و رها جددی خندنیامیبن        

 ! گمی خواهر بزرگتر بهت مهی عنوان به
 !  فعالرونی بدییخواهر بزرگتر بفرما:  تکان داد وگفتي سرنیامیبن        
 ! دمتی دي هم نبوددهی پوشیلی واهللا خوی ی سیتو س:  و با طعنه گفتدیرها خند        
 رفت و درب را پشت رونی دستش را به بالش برد تا به سمتش پرت کند که رها از اتاق بنیامیبن        

 . سرش بست
 

 !جات ناراحته ؟: دی را نگاه کرد و پرسنیامی رخ بنمیرها راهنما زد و ن        
 ! نه خوبم-        
 !  بهت بدنگذرهدمیقول م:  زد و گفتيرها لبخند        
 ! شمی مادهی جا پنیوگرنه هم!  ي به خودت زحمت بدستیقرار ن-        
 !  کردههی کارا رو فوزيهمه ...  نکردم يارنه ک-        
 گمیهنوزم م!  ارزش داشت یلی من خي براي موندمارستانی بي که تونیهم: نگاهش کرد و گفت        

 ! هی خونه ام کافیمنو برسون
...  صدا نشنوم یگی متی تو عصبانگهیبه قول آنا که م:  و با ارامش گفتدی کشیقیرها نفس عم        

 ! يکردی نمی به تبع تو هم کوتاهفتادی من مي اتفاق برانیمطمئنم اگر ا! وم صدا نشن
 ! دور از جون:  لب گفتری زنیامیبن        
 . دی چسبی منیامی از زبان بندنیدور از جان شن...  زد یرها لبخند پهن        
 .  تلفن همراه رها ، همانطور که پشت رل ، منتظر سبز شدن چراغ بود جواب داديبا صدا        
 !  بفهمدنیامیاجازه نداد بن. آنا بود        
 التینه خ! خوبه حالش نگران نباش !  مرخص شد شی ساعت پکی... آره:  زد و گفتيلبخند        
. باشه ! ...  شمی خوشحال مشتری بينطورینه من خودم ا. باشه حتما !  فرستمیادرس رو برات م. راحت 

 .خداحافظ.  یسالمت باش.  راحت التیخ
 . تماس را قطع کرد        
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 . مانده بودی تا سبز شدن باقهی ثانیهنوز س        
 . آنا بود:  رابست ورها گفتشی چشمهانیامیبن        
 ! دمیاسمشو د:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 ! ؟مونهی ازت پنهون نمیچیواقعا چرا ه:  بسته اش انداخت و گفتي به چشمهای نگاهرها        
 !  ازم پنهون شدهمیکل زندگ:  را باز کرد و گفتشیپلکها        
 یخب داشت.  الیخیب...  هیچه کار!  می راجع بهش حرف نزنای نه اصال بيوا: رها تند گفت        

 ! میگفتی ممی داشتیچ... یگفتیم
 ! سبز شد-        
 . سکوت کردنیامیرها دنده را جا زد و بن        
 .گفتی نميزی شده بود و چرهیبه رو به رو خ        
 ... ی چدونمی نمیول!  یکنی فکر ميزی چهی به يدار:  گفت یرها با تعلل        
 یکنی من و آنا شده فکر میکی حال و روزت باعث نزدنی انکهیبه ا:  زدرها گفت ي لبخندنیامیبن        

 !؟
 ! نه-        
 ! که از دست داده ؟يبه بچه ا! ؟یپس چ: رها کنجکاو گفت         
 ...نه-        
 ! من نه ؟يالبد مزاحمت ها-        
 !کنمی فکر نمیچیبه ه! نه رها نه -        
 .دیبخشباشه ب:  امد تند گفتی مانهی راست به منی که از الینیرها ح        
 !حالت خوبه ؟: دی بعد پرسیو کم        
 .  جوابش را دادی کوتاهي حال با اره نیبا ا.  سوال خسته شده بود نیاز ا        
 دیچون من با!  مالقات مامان ؟می قراره با هم بریانقدر حالت خوب هست که ازت بپرسم ک-        

 ... زودتر برم و
 ! ارهیفرصتمم بس!  کارمیمن ب... ومد  اشیهر وقت جواب ازما-        
 !  انقدر نگران کار نباشندازمیاون شرکت و راه م:  و گفتدیرها خند        
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 هیکه تولدت ترک!  مرداد ؟لیاوا!  کنم ؟يزی اخر ماه برنامه ريبرا: و خنده اش را جمع کرد و گفت         
 هوم؟...  میباش

 !تولدم ؟:  گفتچی گنیامیبن        
 ! ؟ي اومدایتو پونزده مرداد به دن... اره : رها خشک گفت        
  رفت؟ادتی:  کرد و اضافه کرد یاخم        
 .  اومدادمی!  ياره گفته بود-        
 ی ولیستی هم نی چون کال ادم حرافی حرف بزنیلیالبته انتظار ندارم خ! چرا فکرت مشغوله -        

 ! شده ؟ي طورگمیم
 ! نه-        
 !  همه جواب کوتاه کالفه شده بودنیاز ا        
 ! ؟یکنیبه آنا فکر م: وارد کوچه شد وگفت         
 !  بگذردزی ننیا!  ستیمهم ن-        
 را باز کرد ، دوباره پشت فرمان قرار گرفت نگی شد و درب پارکادهی نزد ، مقابل عمارت پیرها حرف        
 .  کردکی به پله ها نزدشدی که مییت کهنه را تا جاو شورل
 چپ چپ نیامی باز کرد خواست کمکش کند که بنشی شد و در را براادهی پنیامیزودتر از بن        

 ي بار مردهی يحاال فکر کرد...  شوادهیخودت پ!  خبیلیخ:  و گفتدینگاهش کرد و خودش عقب کش
 ! ذارمی به الالت می لی لیلی خيزنده شد
 نظرت فتمی من نری تو دست منو بگيخوایم:  بست و ذوق زده مثل بچه ها گفتشیدرب رابرا        

 !ه؟یچ
 !  حواسم به توئه تا خودمشتریباور کن ب:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 ! هوا چقدر گرم شده...  تو می برایحاال ب: رها با خنده گفت        
 نتتیبابا بب:  گفتی که آنا اماده کرده بود را برداشت و با خوشی ، ساک عقبی صندلياز رو        

 . شهیخوشحال م
 ! ي خودت خوش اومديبه خونه : را گرفت و گفت نیامیدرب را بست و ارنج بن        
 .  و از پله ها باال رفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 به یبه خدا رها خانم برام گفت چ.  دیصفا اورد.  اقا دیمدخوش او:  با اسپند جلو امد و گفت هیفوز        

 ... سرتون اومده
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 کور بشه یاله:  بچرخاند گفت نیامی سر بني باالکردی می که اسپند را سعینیبغضش گرفت و ح        
 ...  خم شوکمیپسرم ...  شما رو چشم زده یهرک

 ... خواست به احترام حرفش خم شود که به دنده اش فشار امد و اخش بلند شد        
 !  خانم تو رو خدا ول کنهیفوز: رها با تشر گفت         
 ! ؟ي شدیچ:  نگران گفتنیامیو رو به بن        
 ... براشبخدا اسپند دود کردم!  شد پسرم ؟یچ...  خدا مرگم بده يوا:  با هول گفتهیفوز        
 .دیسالمت باش.  دیلطف کرد.  از شما یمرس. خوبم خوبم :  به زور صاف شد و گفتنیامیبن        
...   تنتون سالمت باشهشهی همیاله:  چشمش را پاك کرد وگفت ي اشک گوشه ي با روسرهیفوز        

! 
 ازت ينطوری اومدهی نایب. .. نی بشکمی ایب:  گذاشت و گفت نیامی بنيرها دستش را پشت شانه         

 ی چیدونیم... رفتی خودت رهام از سر و کولت باال مي خونه یرفتیحاال فکرشو بکن م.. استقبال شد 
 ! ؟شدیم

 ! ؟شدی میچ:  مبل نشست و خسته گفتي رونیامیبن        
 ! رها حق با توئهي وایگفتی مدیبا... يدیپرسی منوی ادی نباگهینه د:  و گفت دیرها خند        
 ! رها حق با توئهيوا:  لحنش مردانه گفتدی با تقلنیامی نشست و بنشیو رو به رو        
 .  کردشی تماشانهی زد دست به سيرها لبخند        
 اومدنت لی که دلستمیخوشحال ن:  شد و رها با ارامش گفترهی به صورتش خمی مستقنیامیبن        

 ... یینجای خوشحالم ایول!  بوده تیماری و بیناراحت...  نجایا
:  و گفت دی را بوسنیامی بنیشانی بلند شد و پشیکم مانده بود چشمش دوباره پر شود که زود از جا        

 ! یینجای خوشحالم اادی زیلیخ
  بابا کجاست؟هیفوز: و بلند گفت         
 .باالست خانم-        
 ! اماده است ؟نیامیاتاق بن:  و گفتدی کشنییرها شالش را از سرش پا        
 !  و امده کردم براشوننییاتاق پا. بله خانم: از همان اشپزخانه جواب داد         

 
 مختو ناجور به کار نتتیبابا هم بب.  تا شام ی استراحت کنيبهتره تو بر:  گفت نیامیرها رو به بن        

 . رهیگیم



 648 

 .  هنوز نشسته بودنیامیبن        
 ! ؟نیامی بنیتو هنوز معذب: رها با اخم گفت         
 ...  اونجاای تو بي دوست داریلیخ!  خودم راحت تر باشم يفکر کنم تو خونه -        
 میری باشه با هم مي بودتی اگر اذمی حاال امشب و بگذرونیول...  امیاون که م:  و گفت دیرها خند        
 ! ییسه تا! من و تو و آنا !  شما يخونه 

 تخت دراز ي زد و باالخره با زور و تشر وادارش کرد به اتاق برود و رونیامی به اخم بنیو چشمک        
 . بکشد

 !  کارا مناسب سن رهامه نه مننیا:  غر زدنیامی مرتب کرد و بنشیمثل بچه ها پتو را برا        
 حرکت یب...  اورد ی بود وفشار منی سنگشی قالب کرد ؛ وزن دستها اشنهی سي را روشیدستها        

 : گفتکردی تخت را مرتب منیی که پاینیدو طرف بدنش انها را گذاشت و رها ح
 !  ندارهی فرقچیبا بچه ه...  چه مرد چه زن شهی مضیبه قول مامانم هر کس مر-        
 ! هی جالبيدئولوژیا:  را بست و گفتشی چشمهانیامیبن        
 ! یشی اش مفتهی ششینیبب... خودشم جالبه :  و گفتدیرها خند        
 .  نزدیحرف        
 باز کرد و ی را ناگهانشی چشمهانیامی صورتش دوال شده بود که بنيرو. رها کمرش را خم کرد         

 . دی عقب کشیفی خفغیرها با ج
 ... ی ترسونی ادم ومهوی گفتیآنا م!  ي اوونهیدواقعا تو :  و رها گفت دی خندنیامیبن        
 ! گفته ؟ی از من چگهیانا د-        
 یهر چ!  که انتظار داشتم يزی از چشتریب!  می شدیمی چهار شب باهم صمنیتو ا...  زای چیلیخ-        

 ! که الزم داشتم از تو بهم گفته
 دلقک احمق هی ازم برات ای!  بخشم؟یگفته راحت نم!  ام ؟ي انهیگفته ک:  با اخم گفت نیامیبن        

 !ساخته ؟
عذاب وجدانت !  روم نداره يریتاث! انقدر از آنا حرف نزن رها :  گفت نیامیرها به تته پته افتاد و بن        

 همه  جلو ويای بي باشک بازمی نه با قایگفتی و به خودم مزی از روز اول همه چدی بانکهیهم بذار بابت ا
 ی و هرچیذاشتی مکی کوچامی پهی يبود اری ، اون موقع که هوشي نبوداری هوشنکهی گردن اي و بنداززیچ
 !  تو ندارهي به تلفن های ربطچی آنا همیتصم!  یگفتی میخواستیم

 ! استراحت کن.  خوامیمعذرت م.  نشو یعصبان. باشه باشه: رها تند گفت        
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 .  رفترونی بزند ، از اتاق بيگری اجازه بدهد حرف دنکهیو قبل از ا        
 هی من دیای لحظه بهیرها خانم :  ظاهر شد و گفت شی خانم نگران جلوهیدر را که بست فوز        

 !  داشتمیعرض
 نشست زی خانم وارد اشپزخانه شد ، باهول پشت مهی فاصله گرفت و فوزنیامیرها با اخم از اتاق بن        

 ! شده؟یچ:  و گفت دی را عقب کشیدلو رها صن
 ينطوری ادونستمیخدا شاهده من اصال نم... خانم بخدا من شرمندتونم:  خانم نگران گفتهیفوز        

 ! شهیم
 ! شده ؟یچ: رها مات گفت         
خدا منو مرگ !  دینیتو رو خدا از چشم من نب... رمی تقصیبخدا خانم من ب:  خانم با ناله گفتهیفوز        

 !  خبرمیبخدا من از همه جا ب... بده 
 ! ؟ي سکته ام بديخوای مای شده ی چیگیم:  نشست و گفتی صندليرها رو        
 ...  دروغ بگمدی صاحبم نچرخی زبون بنی چرا ادونمیبخدا نم:  خانم با بغض گفتهیفوز        
 . رها منتظر بود        
 کی از غیاما در...  شود رشی دستگيزی تا چکردی نگاه مهیبا دلهره به صورت پر از عز و جز فوز        
 ! ... جمله

 دونمیمن بخدا اصال نم... رها خانم ! خانم تو رو خدا منو ببخش :  گفتشی ناله هاانی خانم مهیفوز        
 !  بند و اب دادمينطوریچرا ا

 ! شده ؟ی چياخه چه بند: رها کالفه گفت        
 ! شده اقا ؟یچ:  به پشت سر رها نگاه کرد و گفتهیفوز        
 ... نیامیبن: رها با هول گفت        
 ؟يخوای میجونم بابا چ:  و گفتدی کشی نفس راحتمساری تدنیبا د        
 . خداحافظرمیدارم م:  لب گفتری زمساریت        
 . رفتمنیو به سمت نش        
 !هی خاله فوزیکنی جون به لبم ميدار!  شده یبگو چ: گفت هی و رو به فوزدی کشیرها پوف        
 ! من بخدا شرمندتم... تو رو خدا خانم منو ببخش:  با من و من گفتهیفوز        
سراغ ...  زنگ زد ، حال احوالاریاقا شهر... دم ظهر... يشما نبود:  ارام گفتهیرها مشت کرد وفوز        

منم خونه موندم دارم جمع ... یمارستانی هم برگشتم گفتم شما بی خبر از همه چیمن ب. شما رو گرفت 
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 دی که ببخشدادیاقا داد و ب!  ها مسوخت...  نگفتمنویخانم ا!  نجای اياری رو بنیامی شما اقا بنکنمیوجور م
 !  جوون بنده خدا کردنیثار ا دلش خواست نیغلط کرده و هرچ... نیامی دور از جون اقا بندیببخش

 ! ؟ی چیعنی:  وا رفت و گفتی صندليرها رو        
 ينطوری ااری اقا شهردونستمیمن چه م...  خانمرمی تقصیبخدا من ب:  گفت هی خانم با گرهیفوز        
...  نی و نفرنی جوون شاخ شمشاد هزار جور توهنیبه ا...  به دهنش گفتدی رسیهرچ... شهی میعصبان
خانم بخدا رو حرفاش ...  کالهبرداره... اومده پول و باال بکشه و جا رو باالبکشه ...  کرده خودیکه ب

خدا به سر !  زنمیمن نصفِ نصف دارم حرف م...  تلفن گفتن ي پانهایخدا شاهده بدتر از ا...  ها ذارمینم
 !  رها خانمدونستمیمن چه م...  نداشتمریشاهده من تقص

هرچقدر اقاست !  پسر شرمنده امنی ايبخدا از رو:  و گفتدی کششی چشمهاي اش را روي روسرو        
 ...شرمندم!  خانم اهیبخدا روم س... مودبه ...  نهیمت... 

 .دی کشیقیرها نفس عم        
 .  دانستی را مشی درمان عمویدرد ب        
 . نگفتيزیاما چ!  دهانش را نگه دارد پی نتوانست زنکهی را خواست سرزنش کند بابت اهیفوز        
 ! شدی شماتت مدی خدا از صبح به جان خانه افتاده بود و حاال بايبنده         
 . به خودش مسلط شد        
 یحاال فکر کردم چ...  نشده که يطور. غصه نخور :  گذاشت وگفتهی دست فوزيدستش را رو        

 ! ی رو به مامانم گفتیتت در رفته همه چ کردم از دسالیخ! شده 
 ! گفتمی ماری به اقا شهردینبا! خانم بخدا شرمندم :  خانم با بغض گفتهیفوز        
به ... به برادرم ... نیامی به بنکنهی اون وقت جرات منمیبب... ادی بشیبذار جواب ازما!  نداره یبیع-        
 يزی که سالمت و ارامشش واسم از هرچفیح... نمیامی بنریالن درگ افیح!  نه ای حرفها رو بزنه نیرهام ا

 ! صبر کن.  هی فوزرمی بگنای از ایوگرنه چنان حال... مهمتره 
 
 
 

 .  بلند شدلشی موباي که صدادیکشیهنوز داشت خط و نشان م        
 . کرد و جواب داددای را پفشی کی رفت ، با بدبخترونیبا هول از اشپزخانه ب        
 !بله ؟:  گفتي اهسته ايبا صدا        
 !؟یزنیچرا اروم حرف م! الو رها ؟-        
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 ! مسعود ؟یخوب.  خوابه نیامیبن:  پنجه رفت و از سالن خارج شد و گفتيرها رو        
 ...  نهایزنگ زدم بپرسم ، مرخص شد . قربانت -        
 .اره خدا رو شکر-        

 !حالش چطوره؟-        
 . کنهی داره استراحت مگمیم. خوبه -        
 !اونجاست نه ؟-        
 ! ؟نجای ااوردمشی مدینبا. اوهوم -        
 خوشش یلی خممی تصمنیانگار پدرت از ا:  برود سر اصل مطلب رفت و گفتهی حاشنکهیو بدون ا        

 ! ومدهین
 ي ناجور افتاده رو دنده یلیبابا خ!  بهت بگم رها نویاقا زنگ زدم هماتف:  کرد و گفتیمسعود پوف        
 کفش هیپاشو کرده تو !  میکوبی انگار اب تو هاون ممیزنی هم من وماهان باهاش حرف میهرچ!  يلجباز

 زد و يرها پوزخند! من   برادری اومده وسط زندگنی اومدهی نشی چرا تا جواب ازماگهیم! سر حرفشه 
 ...  مسعودزدی من سر نمي چارهی بيسال تا سال به بابا... برادر شناس شده ! برادر؟: گفت

 همه نی ايچشمش رو رو! باور کن زبونمون مو دراورده!  بگم رها یچ:  و گفتدی کشیمسعود اه        
 ! یچی داده به هریگ...  و شباهت بسته ینشون

 واسم يزی از هرچنیامی بنشیاالن ارامش و اسا... رو خدا کنترلش کن مسعود تو : رها کالفه غر زد        
 یانی درجرشیکم و ب...  مشکل داره ی کافيخودش به اندازه !  مسائل بشه نی اری درگخوامینم! مهمتره 

! 
 ! ؟یخودت خوب. زمیخودتو ناراحت نکن عز.  رها دونمیم...  دونمیم:  گفتانهیمسعود دلجو        
 !  چقدر خستمیدونی مسعود نميوا:  و گفتدی کشي اازهیرها خم        
  اونجا ؟امی برمی شام بگيخوایم-        
 !  شام سبک بخورهدی بانیامیمسعود بن:  وگفتدیرها خند        
 ! کنمی ميمنم تو رو از داداشت خواستگار!  میخوری میی سه تارمیگیخب شام سبک م-        
 و به نفع زی همه چي دارتی موقعنیاالن تو ا... ي کالهبرداریلیخ:  وگفتدی غش غش خندرها        

 ! یگردونیخودت برم
من مجبورم باهات راه ...  يایتو که راه نم...  کرد شهیچه م:  و گفتدیمسعود هم از خنده اش خند        

 ! امیب
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 و کی شادیبدمم نم! چرا که نه ...  بهتر بشه نیامی حال بنکمی. فرصت مناسب هیمسعود سر -        
 ! ی کني ازم خواستگاریرسم

 ! گهی کنم تو جوابت مثبته دي ازت خواستگاری و رسمکیاالن من ش... اوه -        
 دفعه جواب و نیهم... !  ي کشش بدی الکذارمی نمگهی رها دیول:  و مسعود کالفه گفتدیرها خند        
 ... ! فتهیجوونتر از من قلبش داره از کار م...  ازم گذشته یسن گهید!  رمیگیازت م

 !  خوب بگويچهار تا جمله !  حرفها رو نزن نی اگهیمسعود تو رو خدا د: رها با اخم گفت        
 ! نطوریتو هم هم... منم پا به سن گذاشتم :  گفتيجد        
 . دیو ته حرفش بلند خند        
 ! کشمتیمسعود بخدا م:  گفتیرها حرص        
 يزنگ زدم صدا.  يخندیخدا رو شکر م:  و مسعود گفتدی مسعود خودش هم خندياز خنده ها        

! باشه ؟.  بود ازی که نی هرچدونمینم...  یمارستانیب...  ییدارو...  خبرم کنی داشتيکار! خنده هاتو بشنوم 
 !  منم هستيپسرعمو... هرچقدر برادر توئه 

 ي خوب کردیلیخ.  مسعود یمرس!  داشتم ازی تلفنت ننی ناجور به ایعنی:  زد وگفتيرها لبخند        
 ...يزنگ زد
 .يدی نخوابیچند شبه درست و حساب. صدات خسته است . برو خودتم استراحت کن -        
 . باشه-        
 ! ؟ي باريکار-        
 .فظفعال خداحا. ممنون. زمینه عز-        
 .  و وارد خانه شددی کشیمسعود هم جوابش را داد و رها نفس راحت        

 
 

 کاسه ماست کم چرب هم کنارش گذاشت ، قاشق و کی گذاشت ، ینی سيظرف سوپ را تو        
 :  گفتهی اب را برداشت و رو به فوزوانیدستمال و ل

 ! شده ؟داریبنظرت تا االن ب        
مال شما :  و گفتدی را عقب کشینی ، رها سردی رها را بگینی ، دستش را دراز کرد تا سمساریت        

 ...  باباستین
 !  باشنداریفکر کنم ب. اره خانم:  با ارامش گفتهیفوز        
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 مانعش شد و هی هم دنبالش را راه افتاد ، فوزمساری رفت ، ترونی تکان داد و از اشپزخانه بيرها سر        
 .  شامتو بخورنیاقا بش: گفت 

 ... پسرم اومده:  لب زدمساریت        
 .و دنبال رها رفت        
درب اتاق را باز کرد و .  دی کشنیی را پارهی به در زد و ارام دستگي ، تقه استادیرها پشت در اتاق ا        

 . دی داخل را سرك کشیدزدک
 . زدی خودش را باد ميله ا تخت نشسته بود و با مجي لبه نیامیبن        
 ! ؟ی عرقسیتو چرا خ: جلو رفت و با هول گفت         
 ! اتاق کولر نداره نه ؟نیا:  زد وگفتي لبخندنیامیبن        
 نینه ا... اصال حواسم نبود ...  نیامی بنيوا:  گذاشت و گفتی پاتختي را روینیرها خم شد وس        
 !  ندارهچهیاتاق در
 ! يدی تو گرما خوابرمی بمیاله:  و گفتدیلبش را گز        
 ! دمی خوب خوابیول:  وگفتدیخند        
 ... برو باال:  لب زد مساریت        
 !  باالمیبر:  با او دست داد و گفتمساری و سالم کرد ، تستادیبه احترامش ا        
 ! ؟يسرحال شد. ب صحت خوا:  تکان داد و رها گفتي سرنیامیبن        
 ... اره-        
 ! ؟يچرا اومد:  نشست و گفتنیامی هم کنار بنمساری گذاشت ، تشی پاي را روینیرها س        
 ... ي چرا اومدی چیعنیبابا ...  ي وايا: رها با هول گفت         
 !  های بابا ناراحت نشياز حرفها:  شد و گفترهی خنیامی بنيو در چشمها        
 ! واقعا متاسفم برات رها:  رها زد و گفتیشانی به پی ارامي مجله را لوله کرد و ضربه نیامیبن        
 دوست نیبخور بب!  که نداشتم ي خب حاال منظوریلیخ:  و گفتدی ضربه را با سر انگشت ماليجا        

 ! يدار
پنج روزه دارم غذا رو تو رخت . رونی بامیبذار برم دست و رومو بشورم م:  بلند شد و گفتنیامیبن        

 ! مینیشی دور هم مرونیب!  خورمیخواب م
چه !  می شام بخورمینی که کنار تو بشنی از اشتری بي چه افتخاريوا:  زد و گفتيرها لبخند        
 ... یسعادت
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 .  رفترونی و از اتاق بدی خندنیامیبن        
 ... يریبابا جون تو کجا م: ها مانعش شد و گفت خواست دنبالش برود که رمساریت        
 . میشام بخور... می بخوروهیم.. می باهم گپ بزنمینی تو هال بشمیبر:  را برداشت و گفتینیس        
 يشام را جلو:  را از دستش گرفت و رها خطاب به او گفت ینی خانم سهی رفت ، فوزرونیاز اتاق ب        

 . خورندی مونیزیتلو
 فونی اي ، هنوز کمرش راست نشده بود که صدادی کشرونی را بي حوله انیامی ساك ، بنياز تو        

 .امد
 ... خدا مرگم بده:  خانم با هول گفتهیفوز        
 .... بله:  رابرداشت و با هول گفت یگوش.  ستادی افونی اي امد و جلورونیو از اشپزخانه ب        
 . و صورتش ارام شددی کشینفس راحت        
 .جواد بود خانم-        
 !می باهم شام بخورادیخوبه بگو ب: رها هم نفسش را فوت کرد و گفت        
 .  گفتيخوادی خانم نمهیفوز        
 صورتش را خشک ی امد ؛ رها حوله را به دستش داد ، با تشکر کوتاهرونی بسی از سرونیامیبن        

 ! اومده ؟یکس:  دیکرد و پرس
تعارف و بذار !  ی وقت معذب نباشهی يری دوش بگي اگر دوست دارگمیم. اقا جواد اومده . اره -        

 . کنار
 . ممنون:  زد و گفت ي لبخندنیامیبن        
!  حضرت ی مالقات علرمیم:  زد و کت به دست به سمت در رفت و گفتي لبخندمساریت        

 .خداحافظ
 .  شد و در را پشت سرش بستید اتاقو وار        
 ! نهی حسابش با کرام الکاتبرنشی بگابونیتو خ:  زد وگفتيشخندیرها ن        
 .  زنگ دوباره امدي و صدادی خندنیامیبن        
 .دیرها لبش را گز        
 .  را برداشت و با من و من جواب دادی خانم تند گوشهیفوز        
 .نکرده بوددر را باز         
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 توانست بفهمد چه ی نگرانش مياز ته چشمها.  بزند ی حرفهی نبود فوزيازین. رها به سمتش رفت         
 !  پشت در استیکس
 
 

 .  سرش گذاشتي دگمه را بزند ، شال را روهیاجازه نداد فوز        
 .  گذاشتشی گرفت و سر جاهی را از دست فوزیگوش        
 ! شده ؟يطور:  با اخم گفتنیامی امد ،بنی وقفه می زنگ بيصدا        
 . امیاالن م. زمینه عز: رها نگاهش کرد وگفت        
 زنگ ي دست از رواری و با دو خودش را به در رساند ، در را باز کرد ، شهردی را پوششیکفش ها        

 . برداشت
 ! ؟دی داشتيجانم عمو جان ؟ امر:  و گفتستادی اشیخواست داخل شود که رها شق و رق جلو        
:  پا لهش کرد و گفت ری پرت کرد و با نوك کفش زنی زمي کنج لبش را روگاری سی حرصاریشهر        
 ! پشت در بمونه رها ؟يذاریهم خونتو م!  يدی ها رو راه مبهی غرگهید. خوبه 

 ! هست ؟یاز جانب شما مشکل! اتفاقا هم خونمو راه دادم عمو -        
 ! ي خودت پهن کردي برای چه داميدخترجون خبر ندار:  گفتظی با غاریشهر        
 نی مسئله به اهیعمو اخه چرا ... سیه:  گذاشت و گفتشی لبهايرها انگشت اشاره اش را رو        

 ! دیکنی خودتون بزرگ مي رو انقدر برایسادگ
 مثل مار ادی شبه خودشو برادرت جا بزنه و بهی یکی که نیا!  ؟کهیرها کوچ:  اشفته گفتاریشهر        

 صاحب افتاده ی اون خونه بي توقهی اون همه عتمتیخبر ق!  ؟کهی برات کوچنیا!  بزنه مهی اموالت خيرو
 يتازه منها!  شهی رو مون رو به انی از اشی برداره کل زندگزی خرده رهیدستشو دراز کنه و!  يرو دار

 ...  خونه ونی و انی و ماشنیزم
 ! ؟دیگی مدی داریعمو تو رو خدا شما چ: رها مات گفت         
 ی که چنجای اشی اوردشی برداشتکارهیحاال ! گفتم بهت رها ... شیگفتم صبر کن تا جواب ازما-        
 ي مطلقه رو اوردي ساله ي و خرده ای مرد سهی ؟ یترسیتو نم!  باهات داره ؟ی چه نسبتبهی غرهیبشه ؟ 

 ! يخبر دار نه از روزگارش...  چرا جدا شده یدونینه م... هی کیدونینه م... تو خونه ات
تو رو خدا به !  دیستی ندیزنی که مییعمو جون بخدا اصال متوجه حرفها:  وگفتدیرها لبش راگز        

 ! دیخودتون مسلط باش
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...  یکنی می چه غلطي داریدونی که نمیی تونیا! من به خودم مسلطم دختر جون :خشک لب زد         
 ! یستی ما نيدوزار فکر ابرو

 ! ؟دیدیحاال بحث ابرو رو وسط کش: رها با حرص گفت        
 دختر يدی سر و شکل جلوش جولون منیبا ا:  گفتری رها انداخت وبا تحقي به سر تاپاینگاه        
 !جون ؟
 ! فکرش تا کجا رفته بود. رها ماتش برد         
 ! کری در و پی بي خونه نیتو ا...  وقت شبنی ابهی پسره غرنیتو با ا-        
 :سخت لب زد        
 ی میزن بابام و برادرش زندگ... کنهی می ؛ پدرم زندگکری در و پی به اصطالح بي خونه نیتو ا-        
 ! کنهی میبرادرمم زندگ! کنن 

 !با کدوم مدرك ؟!  ؟یدونیتو اونو برادر خودت م! برادر ؟:  زد و گفت يشخندی ناریشهر        
 !  عمودمی نفر به شما خبر منی اماده شد اولشیجواب ازما-        
من فردا !  کنه کی تو رو به خودش نزدي چطوردهیفهم!  دهی ساده نقشه کشي توي پسره برانیا-        

 ! ارهی سرت بیی بالهی پسره نی که اکنمی تعجب نمچی هرونی خونه بکشم بنی جنازه اتو از اامیب
 انقدر دیتونی مي و چطوردهیشما نشناخته و ند...  دیتو رو خدا انقدر تهمت نزن: رها با بغض گفت         

 ! ؟دیراحت قضاوت کن
دختر جون من از تو :  صورت رها تکان داد وگفت ي جلوزی امدی انگشت اشاره اش را تهداریشهر        
 کالش و از خونه ي پسره نیا!  نکردم دی سفابی موها رو تو اسنیمن ا...  پاره کردمشتری برهنیده تا پ

 ... توامی خودم مشهیتو روت نم!  رونیات بنداز ب
 منو يتو رو خدا عمو ابرو:  گفت هی را گرفت وبا گرشی که رها جلوندازدیخواست خودش را داخل ب        

تو !  دی خودتونشهی ممونی رفتار پشنی که از ای کسنیاگر برادرم باشه اول!  دی بری وپوچ مچی سر هدیدار
 ! ستی ندیکنی که شما فکر مي اصال اونطورهیقض... رو خدا عمو 

 يخوایم...  یکنی برادر من سو استفاده می حواسی از بيتو دار. رونی پسره رو بنداز بنیرها ا-        
 !  شدهداشی و از کجا پهی و چهی کستی که معلوم نيهبردار موذ کالي پسره نی دست اي بسپارراثشویم

 : رها با هول گفت        
 ! دی خبر داریشما که از همه چ! من خودم رفتم سراغش ...  کردم عمو داشیمن پ-        
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فکر !  است بهی پسره غرنیا... رها خجالت بکش !  منت قبول کرده ي دهی اونم به دیتو رفت-        
 !  و جواد باشهی فوزيفکر ابرو!  باش رمردی اون پيفکر ابرو...  یستی خودت نيابرو

 ....خداحافظ!  منه ي هم خونه نجایا!  که هست نهیهم: رها خسته گفت         
 رو با من ي اي بد بازيرهادار:  در گذاشت و گفتي را الشی پااریخواست در را ببند که شهر        
 و صاحب بشه چون زی سال همه چي و خرده ای پسره بعد سنی اذارمیمن نم!  دختر جون یکنیمشروع 

 ! ستی نی که اون برادرته وليتو توهم دار
 !  با شما بزنمی حرفچی هگهی دخوامی نمشیعمو تا جواب ازما-        
 خی...  شیاز سر تا نوك پا.  دی لرزیتمام بدنش م.  داد هیکمرش را به فلز سرد تک. دیو در را کوب        

 !  کرده بودخی اول تابستان تهران ي گرمانیدر ا! کرده بود
 ...اری شهرياز حرفها        
 نی زمي برادرش روالی دالر و رکردی مالی که به شامه اش خورده بود و خي ایبگی غرياز بو        

 !  تصاحبش کندبهی غرکی تا ختهیر
 ! زدی برادرش مو نمیوان که با جي ابهیغر        
چون خودش !  ندی ببخواستی که خودش مدیدی را ميزی بسته بود و فقط چقتی حقيچشمش را رو        

 ! باور کرده بود
 . سالنه سالنه وارد خانه شد        
 ...  حلقش بودي تويتوده ا.  فرستاد رونی بنینفسش را سنگ        
 . در را باز کرد        
 .  بودستادهی خانم دل نگران وسط سالن اهیفوز        
 ! شده ؟یچ: شال را از سرش کند و گفت        
 !  برهکنهیخانم فکر کنم اقا داره شال و کاله م:  داد و گفتچی هم پي را توشی خانم دستهاهیفوز        
 در يهمان جا جلو!  دید بغضش ترک رفتن بوي که اماده دنشی شد ، با دنیامیبا هول وارد اتاق بن        

 ...  افتادنی زميرو
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 مچاله شد؛ با ی ، چهره اش کمدی کشنیی گرفت و سخت خودش را پاواری دستش را به دنیامیبن        
 دمیفقط بهت اجازه م!  شهی نظرم عوض می کنهیفکر نکن گر:  رها نشست و گفت يزحمت رو به رو

 ! یمنو تا دم خونم برسون
 .دادی می شوخيلحنش بو        

 و ی ناراحتي که از روی کن بفهمیسع:  لب زد نیامی نشست و بنشی لبهاي رویلبخند کج        
قصدم ...  برمدمی محی ترجیول!  ذاشتمی نمنجای بود اصال پامو انیکه اگر ا...  رمی که دارم مستی نیبگیغر

!  کولر داشته باشه که یاتاق...  خواب خودميبهترم هست تو جا!  امشب نیحاال هم...  بود صبح برم نیا
 هان؟

 . ارام تر شده بود        
 ... خونسرد و ساده.رها اشکش را پاك کرد ، صورتش پرا از ارامش بود         
 همه بد نیاز ا...  همه قضاوت نیاز ا...  يشنوی که مییاز حرفها: اب دهانش را قورت داد و گفت        

 !  به خودت ناراحت نباشگرانی دینیب
 ! ستمین-        
تا اومدن ... ی ارامش داشته باشنجای هفته اهی خواستمیم!  من هستم یول:  و گفتدی کشیرها اه        

 ! کنمی کار و منی بکوبم تو صورت همه ای تو دهنهیکه شده مثل !  جهیتا معلوم شدن نت... شیجواب ازما
هرچقدر هم فاکتور شباهت رو ...  ام بهی غرهیمن !  عموت حق داره رها یول:  زد و گفت يلبخند        

 ! دمیمن بهشون حق م!  است گهی دزی چهی یخون و ارتباط خون... میریدر نظر بگ
 ! نه ؟يدیهمه رو شن-        
 ! خبرنگارا فضولن-        
 يهم مستند ساز... يهم روزنامه نگار... يتو هم خبرنگار:  داد و گفتهی اش را به در تکقهیرها شق        

 ! يهم شوهر... يهم پدر... يهم برادر! 
 ! کاره امچی هي همه کاره هی-        
 درست انجام خواستمی که مي کنم کارالیبذار خ!  بموننجایحداقل امشب و ا: دی زد ، ناليلبخند        

 ! بدم و نصفه انجام دادم
 یکی نیا!  مطلقه ي بهی غرهیبه قول عموت !  ام بهیمن هنوز غر:  را باال فرستاد و گفتشیابروها        

 !قوز باالقوزه
 ! خب عقد کن-        
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 !؟ي رو سراغ داریتو کس-        
 !  دختر خوب سراغ دارم واستهی:  شد و گفترهی خشی به چشمهامیرها مستق        
 ...میزنیباشه بعدا حرف م:  و گفت دی کشیپوف        
 ! ؟ی مونی واقعا اصرار هم کنم نمیعنی: خواست بلند شود که رها دستش را گرفت وگفت        
 ! نه-        
 را گرفته بود مشیتصم.. حالت صورتش ...  شیچشمها. انقدر محکم گفت که دهانش بسته بماند         

 ! پدرشدرست مثل!  دهد رشیی تغتوانستینم! 
 .صبح برو:  گفتي زد و دستوريلبخند        
 ! نه امشب:  رك گفتنیامیبن        
 ! باشه ؟يری بعد ميخوریپس شام م: رها مستاصل گفت        
 رها از نکهی قبل از استادی ای مشی پاي که روینیسرش را به عالمت مثبت تکان داد و ح        

 !ینیبی مبی اسشتری تو بينطوری مطمئن نباش ، ایلی رها خیول:  لب زد ردیچهارچوب در فاصله بگ
 ! ؟یاز چ:  گفتی و سوالدیاز سرشانه به سمتش چرخ        
 . مکث کرد        
 . دلش نگه دارد و صبر کندي همانطور توای دی بگودانستینم        
 ! شده ؟يزیچ: دی قدم به سمتش جلو امد و پرسکیرها         

 . دادی می تلخيمزه ...  کردیحرفش را مزه مزه م. جوابش را نداد        
 !ه؟ی چهیقض: رها نگران زمزمه کرد         
 ! مطمئن نباشم ؟یاز چ:  اضافه کرد یبا تعلل کوتاه        
 .باز هم سکوت کرده بود        
 !نم؟ی بببیچرا اس:دیکالفه پرس        
 ...  پرورشگاهيتو!  که هست ازم یاون عکس:  و گفتدی خشکش کشي لبهايرو زبانش را نیامیبن        
 ... خب: رها مضطرب گفت        
 ! کنهی عکس شما هست فرق منی اخري که توی که تنمه با لباسی لباسیعنی... لباسم -        
ممکنه لباست .  ستی نیبی عجزی که چنیخب ا:  حال گفت نیبا ا....  ارام شده بود یرها کم        

 ... ایعوض کرده باشن 
 !  شما نباشمي عوض هم نکرده باشن و من گم شده ای-        
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 ... کلمه ها را گم کرده بود...  زدیحرف نم        
 قهی به دققهی خفقان اور ، دقي توده کی مثل يزی هم انگار چشیدر گلو...  سوختی مشیچشمها        

 . کردی و راه نفسش را تنگ تر مشدیبه حجمش اضافه م
 ...  پرورشگاهيتو... وسط اون بمباران و جنگ :  خشک گفتنیامیبن        
 . قبول کندخواستیرها نم        
 خانواده نیتو عضو ا!  کن رونی فکر و از سرت بنیا. خب لباس تو عوض کردن : با اصرار گفت         

مهم سر وشکل و !  به هم ندارن ی ربطچی هزای چنی ایفهمیخودت م...  ادی هم مشیجواب ازما...  يا
 ! اثبات باال تر ؟نی از اگهید!  زنهیظاهرته که مو نم

 !  احتمالههیبه هرحال -        
 ! هی معنی احتمال مزخرف و بهی:  گفتیرها حرص        
 ! کنمی احتمال فکر منی منم به ایفقط خواستم بدون-        

البد !  من ذهن تو هم خراب کرده يعمو.  بشنوم ي اگهی دزی چخوامینم:  و گفت دی کشیرها پوف        
 ... شیاز خداته که جواب ازما

 پدر هی!  خواهر دلسوز مثل تو داشته باشم هیاز خدامم باشه ... نه اصال :  کالمش گفت انیم        
 ...  رهامیمن از خدامه که با هم نسبت داشته باش.  نی بهتر از ایچ!  بی مادر نجهی کرده لیتحص

 ؟ی و از ته دل گفتنیا:  باز شد و گفتششیرها ن        
 ! ادی ات بند بهی گفتم که تو رو خوشحال کنم گريزی چهینه :  رك گفتنیامیبن        
 ! نه خوشم اومد:  زد و گفتي لبخندنیامی و بندی بلند خنديرها با صدا        

 !؟یاز چ-        
 ! کنمی مفی شام برات تعرزی سر ممیبرو دست و روتو بشور بر-        
 . خوامیبازم معذرت م:  و گفتدیرها گونه اش را بوس        
 ي انتهاسی بزند ، دستش را گرفت و کشان کشان او را به سمت سرويگریاجازه نداد حرف د        

 . کردتیسالن هدا
 . بوددهیشپزخانه را چ ازی مهیفوز        
 . زدی نمی بود و حرفونیزی تلوي مشغول تماشامساریت        
 ادی رها بکنمیصبر م:  بکشد که مانعش شد وگفتشی خواست براهی نشست ، فوززی پشت منیامیبن        

. 
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 .  کرده بود دوباره داغش کردمخیپسرم :  زد و گفت ي خانم لبخندهیفوز        
 . دی شما هم به زحمت افتادیلیخ. دستتون درد نکنه -        
 خانه انقدر مهربان نی از اهل ایکس...  بارش بود که به جز رها نیاول...  دی خندزی خانم رهیفوز        

 ... کردی وتشکر مگرفتی ملشیتحو
 !؟یگفتی میخب داشت:  نشست و گفتزیرها با دستمال صورتش را خشک کرد و پشت م        
 ! بود ؟یحرف چ:  کرد وگفتی مکثنیامیبن        
 يزی چهی یبعدش گفت...  ي حرفتو چرخوندی بعد تهش با شوخي حرف زدي جدیهمون که کل-        

 ! کنمی مفیبرات تعر
 : و گفتدی کشی هومنیامیبن        
 خوشحالم باهات ازدواج کردم و باالخره اون یلی خگفتمیداشتم بهش م...  ازدواجم با آنا لیاوا-        

 خودت شیگفتم نه بابا چرا پ...  نیامی بنیراست گفت: تهش گفت !  داد و دوست دارم جهیهمه تالش نت
 ...يریگی مي و جدزیهمه چ
 !خب ؟:  کرد و گفتی دهانش خالي از سوپ تویرها قاشق        
 ! زدی هفته باهام حرف نمکی تا گهی دیچیه-        
 ! ؟ي کردی شوخنکهی فقط به خاطر ایعنی! خوب بود یلی خيوا:  و گفتدیرها بلند خند        
 ... یزنی حرفها رو بهش منیخب چرا ا...  نیامی بني مردم ازاریلیخ:  و گفت دیباز خند        
 !  اخرمي به جمله چسبهی مکنهیتمام حرفهامو ول م...  بگمنویباور کن بعد ده سالم هنوزم بهش ا-        
 ...  گناه دارهزمیعز:  زد و گفتيرها لبخند        
 ! ساده است-        
 گرگ هفت خط هی!  زنت ساده باشه ؟يدوست ندار!  شهی سادگنی خلق و خوش همییبایخب ز-        

 ! ؟يخوایم
 !  آدم ابلههی شهیم. .. ی ساده لوحشهیم...  حماقتشهی می به بعد سادگیی جاهیاز :  گفت يجد        

 
 ! دی بهم بدگهی فرصت دهی مشترك یبعد از نه سال زندگ-        
 معلق ينطوریا.  نکنتشی اذينطوری ایول...  االن گمینم:  اخم کرد و رها فورا گفتنیامیبن        

... منم تو خال بودم!  فهممشیمن م!  یستی ندونهینه م...  ی هستدونهینه م... تو خال ! نگهش ندار 
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 نه ي دور از جون مردمیستدونینه م...  متی نداشتیوقت...  ي نبودیوقت... مادرم... پدرم... من ! هممون 
 ... !کنمی دارم بهت اصرار مفهممشیچون م!  فهممشیمن م...  ي زنده امیدونستیم

 !؟یزنی حرفها رو به خودتم منیا:  سوپ خورد و گفتی کمنیامیبن        
 ! کنهی امون فرق مهیمن و مسعود قض:  داد و گفتهی تکی صندلیبه پشت        
 ! شنومیم:  گفتيجد        
دوما من ...  می مخالفت خانواده ها بودریخب من و مسعود اوال که درگ:  زد و گفت يرها لبخند        

 مامانم يماری بری ده ساله درگشترازیچهارما من ب...  ادیسوما مسعود حاضر نبود ب...  کردمی نمی زندگرانیا
 ی دوره افسردگهی شدیو تهش م دنی شکست بود و دور خودم چرخرانیپنجما هر بار برگشتن من به ا... 

 ...ششما! و دوباره گشتن و گشتن و گشتن 
 .  پر از اشک شدشیچشمها        
 !و ششما؟: دیو پرس کنجکانیامی و بندیرها دماغش را باال کش        
دوران !  دوست دارم شتری بیتو از خاطراتت با آنا بگ...  می شبمون رو خراب نکنستیمهم ن-        

 ... دی داشتینیریش
 !و ششما؟: دیمصر باز پرس        
 ! ؟يدیاون نمک رو م:  و گفتختی بشقابش ري توموی ابلیرها کم        
 !و ششما؟: نمک را به سمتش گرفت و دوباره گفت        
 ی هپرسهی می هکنهی مری ادم سوزنش گیشی ساکت مهوی خودت که نیع:  زد و گفتيرها لبخند        

 !تاصبح بگو ششما... حاال بکش !  رهیگیجواب نم
 ! رها خانم ؟یکنیمقابله به مثل م:  و گفت دی خندنیامیبن        
 .  شدنیریش شکام        
 شبمون خراب بشه خوامیفقط نم.  ینه چه مقابله به مثل:  لبش نشست و گفتي رویلبخند پر ذوق        

 ! ی من بشی متالشی زندگری درگی ارامش داشته باشيخوای ساعت که مکیتوقع ندارم ! 
 مانعش شد و نیامیکه بن را دوباره بلند کرد موی انداخت و ابلنییسرش را پا. و خنده اش جمع شد         

 . شهی ترش ميادیز!  یختیر: گفت
 . دیاز توجهش خند        
 ... یختی رنمیا:  دستش برداشت و گفتي ان هم از جلونیامیدستش به نمکدان رفت که بن        
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فقط به پا تند نشه .  امتحان کن نوی ای اضافه کنيزی چيخوایم:  گذاشت و گفتيفلفل را جلو        
 ! زبونت بسوزه

 نمیا:  و کنار بشقابش چسباند و گفتختی رشی اب خنک برای را کنار پارچ گذاشت و کموانشیو ل        
 ! باشه دم دستت

 .دیخندیرها م        
 ! ؟يخندیچرا م:  پر سوال گفتنیامیبن        
... تند بشه ... ترش بشه ...  من شور بشهيود که غذا وقت حواسش نبچی کس هچی هیدونیم-        

 !  آب دست من بدههی کس نبود چیه
 . دیدستش را به صورتش کش        
 . کندی می بغضش را مخفدیفهم        
 .  بوديچهره اش فکر        
 .  راحتالتیخ!  هست آب دستت بده یکیحاال :  و گفتدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 ... ی چمی باشبهیاگر غر: اب دهانش را قورت داد و گفت         
تو رو من حساب !  باشه خوادی می هرچشیجواب ازما:  گفت نیامی امد و بننیی قطره اشک پاکی        

 ! کن
 !  بشنومخواستمی حرف و منیچقدر ا:  و گفتدی اش خندهی گرانیرها م        
 خودت قرار ي جديحاال جد:  گفتي جدنیامیهم سوپ خورد و بنبا ذوق دو قاشق پشت سر         

 ! ی اون ششمارو بگستین
 ...البته به آنا گفتم! گفتمی وگرنه مادی ازت برنمیکمک:  شد و گفت رهی خشی در چشمهامیرها مستق        
 !  بعدا برو خودت ازش بپرسی بدوني دوست داریلیخ:  گفت انهی موذيشخندیبا ن        
 ! پرسمیباشه ازش م:  ظرف سوپش را دوباره پر کرد و گفت نیامیبن        

     
 که میانقدر سرگرم حرف شد:  و گفتدی پر کرده بود را سر کششی برانیامی را که بنی ابوانیرها ل        

 ...  نهای شام برد هی فوزدمینفهم
 .  بهتره برمگهیمن د-        
 ! يباز که شروع کرد:  اورد و گفت نیی را پاوانیرها ل        
 ! زنمی هم باهات میی چاهیتو ششما و بگو من -        
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 .زمی عزستی نی خاصزیچ:  و گفت دی مابانه اش بلند خندیاز لحن الت        
 . کنمیاصرار نم. باشه :  تکان داد و گفت يسر        
 ! چشات که پر از اصراره و خواهشه-        
 !  کنری تعبينطوریو ات-        
 ! زنهی داره موج مي چقدر کنجکاونمی بینه اخه دارم م:  گذاشت و گفت نکی سيرها بشقاب را تو        
 .یگیباشه تو راست م-        
 هست من ی نشده و تاکسریاالنم بهتره تا د. ممنونم.  خوب بود یلی خزیهمه چ:  کرد وگفتیمکث        

 ! برم
 ! رسونمتیخودم م!  ي بری تو با تاکسذارمیمن مگه م! ؟یتاکس:  را گرد کرد وگفتشیرها چشمها        
اونم ...  یمی قدنی ماشهیاونم با !  تنها خونه ؟ي شب برگردمیبعد ساعت ده و ن:  کرد وگفتیاخم        

 ! گهی که ششماشو نمي دخترهیاونم !  تهران ي هاابونیخ
 ! رسونمتیخب م...  ی هستیعجب ادم:  و گفتدیرها غش غش خند        
 . رمیخودم م. الزم نکرده : خشک گفت        
 ! برسونمت ؟يذاریششما رو بهت بگم هم نم-        
 ! ؟ي نداريخب کار.  وقته رید... نه نه :  کرد و گفت یمکث        
 يچا...  ي هم نخوردوهیم. حداقل تا صبح بمون... ي تازه امروز مرخص شدنیامی بنیضیتو مر-        

 !میزدیتا صبح حرف م.  دم کنم خواستمیم
 !  رها جانيدیزحمت کش. نگران نباش .  بودمي بسترمارستانی از کپنم تو بشتریب. حالم خوبه -        
 !ارم نگهت دتونمی که چرا نمسوزمی مشتریبا رها جان گفتن ب-        
 .ی خانم هم تشکر کن هم خداحافظهی ؛ از فوززی از همه چیمرس:  زد و گفتيلبخند        
 در چرت ونیزی تلوي جلومساری رفت ، ساکش را برداشت ، ترونی از اشپزخانه بی اراميبا قدم ها        

 .  ؛ چرتش پاره نشددیخم شد و سر شانه اش را بوس. بود 
 يخودتم خسته شد:  روشن بود را خاموش کرد و رو به رها گفتيخودی که بونیزیبا کنترل تلو        

 . استراحت کنکمی.  مدت نیا
 . الاقل زنگ بزنم اژانس-        
 .خداحافظ.  رمیگی میتاکس-        
 .  از خانه خارج شدفتدی اشکش راه بنکهی مانعش شد و قبل از انیامی که بندیایخواست تا دم در ب        
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 .  رساندابانیخودش را به سر خ        
  دادهی تکی صندلی نکند ؛ ادرس را گفت و سرش را به پشتی کرد توجهی ، سعسوختی اش منهیس        

. 
 ...  هم گذاشتي را روشیچشمها        
 و خواهش کرد مقابل دی کشیقی را باز کرد ؛ سر کوچه بود ؛ نفس عمشی راننده پلکهايبا صدا        

 . اختمان نگه داردس
 شد ، بند ادهی داشت ، حساب کرد و پي موجودهی کراي پولش را باز کرد ، خوشبختانه اندازه فیک        

 . نداشتدی ، کلکردی مینی شانه اش سنگيساك رو
 .  باز کردشی اقا در را برازی را فشار داد ؛ عزيداریزنگ سرا        
 .  شدیوارد الب        
 ششم رساند ، ي زاپاس واحد را گرفت و با اسانسور خودش را به طبقه دی کلکیبعد از سالم و عل        

 . را دراوردشیکفش ها.  قفل در چرخاند ي را تودیکل
 . را روشن کردیهالوژن.  ماتش برد لی وسادنیبا د        
 ... خانه مرتب بود        
تابلوها و !  بود شی بود هم سرجادهی که خودش خري و کاناپه ازیم ... برگشته بود یمبلمان قبل        

 ... اباژور هم برگشته بودند
 زی و مونیزیتلو... وصل نبود .  را زد ، برقش روشن نشد دی بود ، کلزانیلوستر هم از سقف او        

 . بودندشانی هم سرجادی سفي و ان سه فرشته ونیزیتلو
 . خوردندی به چشم مي نهار خورزی مي رویعباس شاه ي چراغ هایحت        
 .  و مرتب بودزیاشپزخانه تم.  کاناپه گذاشت يساك را رو        
 .  باز بودمهیدرش ن.  به سمت اتاق خواب رفتی اراميبا قدم ها        
 !  در را باز کند و او باشدخواستیم!  خواستیاما م...  نه ای ندی او را ببخواستیمطمئن نبود م        
 ...  شده در خوابیحت        
 !  بستهي شده با چشمهایحت        
 فکر کند که هی که چند ثاندی ارزی هم مالشیهمان خ!  کند که هست الیخ...  شده فکر کند یحت        

 !  استفتادهی نی اتفاقچیکه ه... که هست ! برگشتد 



 666 

 نی و اولگذاشتی می مبلي امد ، ساکش را روی متی از ماموریه وقت گذشتيکه مثل سال ها        
 ...  اتاق بوددیکشی که سرك مییجا

 !  گرسنه در چرت بودشهی امد و همی وقت مری دشهیهم        
 را باز شی های امده است ، اول سوغاتری شد و با غرغر که چرا دی مداری در بي لواليبا صدا        

 ! کردیم
 ي اهی ثانی حتدیترسیم!  نباشد دیترسیم...  نزد تا ان را باز کند ياما زور...  دیدستش به در چسب        

 !  هم نکند که برگشتدالیخ
 

 .نفسش را فوت کرد        
 ....  به در داد و در باز شدی ، فشار کوچکدیکشی مری تشیدنده ها        
 . دی به داخل اتاق سرك کشی هالوژن هم کمییناروش...  امدی در نشی لواليصدا        
با ! برگشته بود .  بود ختهی صورتش ري توشی تخت مچاله شده بود و موهاي که رودنشیبا د        

 ... !  و خودششی و تابلو ها و مجسمه های شاه عباسياثاث و جهاز و چراغ ها
 . جلوتر رفتیکم        
 ! خواب خواب بود        
صورتش نسبت به .  متورم بود شی از رد اشک نبود اما پلکهاي صورتش خبريرو... اخم کرده بود         

 . چند روز قبل الغر تر شده بود
 . دی کشیقینفس عم        
 . خوردیتکان        
 ... عقب رفت        
 جستجو ي پنجه هايرا جلو ، پتو گشتیاما دستش دنبال پتو م. غلت زد و پشتش را به او کرد         

 .  گرفت و غرق خواب شدی ارام ومنظمتمی رشی و نفسهادی پتو را باال کششی موهاي ، تا رودیگرش کش
 نهی با سر و صدا و حضور و خس خس سنکهی برداشت و قبل از ایبه سمت کمد رفت و گرمکن        
 . رفترونی کند ، از اتاق بدارشیاش ، ب
 .تادسیوسط سالن ا        
 . به در باز اتاق رهام نگاه کرد        
 ... اگر رهام هم باشد        
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 .  وارد اتاق رهام شدي تنديبا قدم ها        
 .  پتو گم شده بود لبخند زدری که زدنشیبا د        
  غنچه بود و ابی کوچکی مثل ماهشیلبها.  کرد دای تخت نشست و صورتش را پي لبه یبه ارام        

 . بالشش کش امده بوديدهانش رو
 . دی اش را بوسیشانیپ.  دیخم شد و صورتش را بوس        
 ... دادی مشنی و اویلی وانی بستنيبو        
 !  خورده بودتزایپ        
 ! مسواك هم نزده بود.  بفهمد توانستی کنار لپش مياز قرمز        
 را یپس شب خوب.  کنج اتاقش انداخت ي خاکسترپی و جدی جدي هاي به اسباب بازینگاه        

 . گذرانده بود
 . ردی را گاز بگشی کند و لپ هادارشی بخواستیدلش م.  خورد ، نگاهش کرد یتکان        
 .  زل زدنیامی را باز کرد و خمار و خواب الود به بنشیچشمها        
 ... تانی کاپيچطور:  و گفتدیخم شد و صورتش را بوس        
 ... نیامیبن:  گفتي گرفته ايبا صدا        
 ! نمیبگو بابا بب:  کرد وگفتیاخم        
 ! ؟ی برگشتتیاز مامور:  تر شد و گفتاریهوش        
 ! ؟گذرهی خوش متانی کاپیخوب-        
 ! باهات قهرم... یچرا از تولدم رفت:  و گفت دی را مالشی نشست و چشمهاشیسر جا        
 ! ؟ي بغل مردونه بديخواینم.  باش یامشب اشت. باشه فردا :  و گفتدی خندنیامیبن        
 شده ي زده اش کامال دودرونی بيگچش کهنه شده بود و پنبه ها.  گچ بود يدستش هنوز تو        

 .بودند
 !  فردا باهات قهرمیول:  دست ازادش را باز کرد وگفتکی یبا مکث کوتاه        

 دو تا بابا بگو دلم هی!  باش یاالن اشت. باشه فردا قهر باش : سفت و محکم بغلش زد و گفت         
 ! تنگ شده

 !  ندارم تا صدات کنمتیاخه کار: رهام خشک گفت         
 !  توله سگيا:  از شانه اش گرفت و گفتی گاز کوچکنیامیبن        
 ... بابا-        
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 ! ؟گذرهیخوش م!  ؟یخوب.  جان: ارام شد وگفت        
 !  رو اوردهلی مامان مبال و وسايدید. اره -        
 امدهی در نکی دون کوچکش جکی بود و از جدهی را فهمزیهمه چ!  بود دهیپس فهم... ! اخم کرد         

 ! بود
 !دمیاره د-        
 ! خونمون مثل قبلنا شده        
 ! خونه مثل قبل شده ؟یخوشحال-        
 ! کجابرونم پس ؟نمویاخه ماش... اولش نه -        
 .  االن خوشحالمیول:  و رهام گفتدی سرش را بوسيرو.  کرد فیاز فکر کودکانه اش ک.  دیخند        
 چون من برگشتم؟-        
 !  برگشتنالیاوس...  مامان برگشته یتو برگشت. اون که اره :  کرد وجواب داد یمکث        
 . دی کشی هومنیامیبن        
 ! کنم ؟ي باکس بازکسی تو اتاق من ايذاری و مونیزیپس اون تلو:  کرد و گفتیرهام من ومن        
 ؟ي باکس دارکسیتو مگه ا:  و گفتدی کشرونیرهام را از بغلش ب        
 ... ! يدی بعدا برام خرگهینه د-        
 اوردی را بیکی دارند و ونیزی دو تا تلونکهیحرف را چرخاند که برسد به ا... توله سگ باهوشش         

 ! اتاقش ؟يتو
 تبلت بود وحاال روزیتا د!  دشیهدف جد!  باکس کسیتا برسد به ا... حرف را چرخاند و چرخاند         

 ونیزی تلوي بود االن رهام برادهیاگر تبلت را سرخود نخر!  نرسد تایمگر دستش به ب!  باکس کسیهم ا
 !دی کشینم  دهانش نقشهشنی و اولی و عطر وانی لپ سسنی با ای باکس نصف شبکسیدوم با ا
 .  مسواك بزن حاالمی برایپاشو ب:  کرد وگفتیاخم        
 ... دمینه خواب:  و گفتدیفورا دراز کش        
 ! يدی خوابيمسواك نزد... پاشو .  نمیپاشو بب:گفت با غرغر         

 
 دنیبا د. را باز کرد یی روشوي نهی کنار اي برد و درب قفسه سیکشان کشان او را به سمت سرو        

 یمسواك باب اسفنج.  باال رفت شی ابروي تاکی خودش ي آنا کنار مسواك سورمه ایمسواك صورت
 .  دهانش فرو کردياش را تو
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 موقعش چقدر وضع را خراب ی بی توانست بفهمد دلتنگی بازش مي بود ، از چشمهادهیخوابش پر        
 .  بودختهی بود و رهام وقت خوابش بهم رازدهی کیساعت نزد! کرده است 

 ! ؟يدی دنمویماش:  گفتیبا دهان کف        
 . مبارك باشه.  دمیاره د-        
 خوشگله ؟-        
 . یلیاره خ-        
 !از اون قرمزه قشنگ تره ؟-        
  ؟يمگه خودت انتخابش نکرد-        
 دم؟ی من قرمز نخري تو ناراحت نشدیول... چرا -        
 ! ستمینه ناراحت ن: وگفت دیاز حرفش خند        
 !؟يخری قرمزشو مهیبعدا برام -        
 ي خاکسترپی جکی و ان وقت رفته بود خواستیم قرمز نیهنوز ماش!  اش نبود یدردش ناراحت        

 !  بوددهیخر
  ؟يدیخب چرا قرمز نخر... رهام :  وگفتدی کشیپوف        
 ! اما مدل من باالتره!  داره نایاخه محمد رضا دوستم از ا-        
 ! شهی مداری حرف بزن مامانت بواشی-        
 بارم هی ی ؟من حتي قرمزم بعدا برام بخرنی ماششهیحاال م:  اورد و گفتنیی را پاشیرهام صدا        

 ! سوارش نشدم
 !  ناراحت بودشی چشمهاي توياز غصه         
 ! ي تولد ندادي بهم کادویچیاصال تو تولدم ه:  و گفتدی کشیاه        
 ! ی بزندیوبا باکس کسی و اونیزی تلودی قیول...  خب یلیخ:  و گفت دیلبش را گز        
 . رهام اخم کرد        
 ! خرمیبعدا هر وقت صالح دونستم برات م-        
 ! يتو بهم کادو نداد-        
 قرمز ي خم شد دهانش را با حوله خشک کرد و ان لکه دیای فشار نشی که به دنده هاییتا جا        

 ! شدیپاك نم...  لپش هم پاك کرد يرو
 . زخم بود.  کرد کی را بارشی در هم شد اما چشمهای خم شد ، صورتش کمشتری توجه به درد بیب        



 670 

  شده ؟یصورتت چ: با اخم گفت        
 ! دونمینم:  و گفتدی زخم کشيدستش را رو        
:  کالفه گفتنیامی که رهام آخش درامد و بنرفتی با سر انگشت با صورت رهام ور منیامیبن        

 ! ؟يصورتتو چرا زخم کرد
 ! فکر کنم بافرهود دعوا کردم سر اون-        
 چون عمه گهیم!  رهی تبلت منو ازم بگخواستیم:  داد حی را بپرسد زود توضشی چرانکهیقبل از ا        

  بابا ؟گهیراست م!  ازش استفاده کنه تونهی مدهی خرتایب
 !  نباشسیخس!  يدی خودتو به کشتن مي تبلت دارهیسگ سر توله :  زد وگفتيشخندین        
 ! يدی میبگو بهم کادو چ-        
 ! زدیانگار داشت با نوچه اش حرف م        
 ! خنده اش گرفته بود        
 ... يخوای میبگو چ-        
 ! ونیزی باکس و تلوکسی قرمز و انیبه جز ماش:  گفت ي جواب بدهد فورنکهیوقبل از ا        
پس با مامانم :  جمله را تف کرد و گفتکی صورتش يرهام نگاهش کرد و رك مثل خودش تو        

 !  کنیآشت
 ی کوچک آنا زل زل نصف شبي نمونه ي درشت و قهوه اي بود و با ان چشمهادهی را برچشیلبها        

 ! خوردی اش را گرفته بود و حرص مقهی
 !  نداشتی صورتش اصال شوخي چنگ رويبا ان جا        
 !  قرمزنی دوم بال استفاده و ماشونیزی باکس بود و تلوکسی اي کردنش با آنا هم رده یاشت        

 
     

 !  برو بخوابایب: نفسش را فوت کرد و گفت        
 ! ؟دیکنی نمیاشت-        
 .  بغض داشتشیصدا        
 شود و بغض کند و کل روز خوبش را سی خشی نکرده بود تا چشمهاشداری از خواب بینصف شب        

 ! مثل تولدش کوفتش کند
 !  کندی کرده بود رفع دلتنگدارشیب        
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 !  تولد هم نداده بوديکادو...  گفتیتازه راست م! نکه هم بدخوابش کند هم زهرمارش کند         
 ؟ی بخوابيریحاال م!  میکنی میاشت... باشه : گفت نیامی انداخت و بننییرهام سرش را پا        
 . سرش را زود باال اورد        
 ! بابا البرز؟ي مامانم بره خونه ي نذارگهی ديدیقول م:  زد و گفتی برقشیچشمها        
 خودش انداخت، پر از اخم و ي و چهره نهی به آی داد و نگاههی تکیی روشوواریپشتش را به د        

 ...  بابا البرزي بره خونه ذارمینم! باشه : اما گفت . حرص بود 
 ! ؟يقول داد-        
 !  استی لحنش دل خوش کنک الکدیانگار فهم        
 ! دمیاره قول م:  برداشت و رو به رهام که منتظر بود قاطع گفتنهی اي تورینگاهش را از تصو        
 !  قرمزم برام بخرنی ماشهی یبعدا خودت خواست:  زد و گفتيرهام لبخند        
 .  رفترونی بیی را دراورد و از روشوشی هایی و رهام دم پادیخند        
...  ی وبستنخوردی متزایپ...  دیخری مياو هم اسباب باز. سرحال شده بود !  دیکوبی را مشیپاها        

 ! دی کوبی را مشی پاهای نصف شبگرفتی هم میقول زورک!  شدیخوابش هم پاره پوره م
 .  روشن حمام ، ان را خاموش کردي هی تهودنیبا د.  کرد و درب قفسه را بست یاخم        
 را از کمد یبالش.  را کامل باز کردراهنی پي و دگمه هادیوارد اتاق رهام شد ، گرم کن را پوش        

 . دی دراز کشنی زميبرداشت رو
  ؟یخوابی منجایا: رهام با تعجب گفت        
 ! بخوابم ؟نجای من ایاره ناراحت-        
 یی خاتون جون که سه تايمثل خونه .  دیخوابی منجایکاش مامانمم ا. نه :  وگفتدیرهام دراز کش        

 ! میدی خوابی جا مهی
 ! کردی مي الف بچه داشت با احساساتش بازکی ینصف شب        
 . چشماتو ببند بخواب. بخواب رهام : گفت ي را بست و دستورشیچشمها        
 ! ؟شتی بخوابم پنی رو زمامیب:  کرد و گفتزانیرهام خودش را از تخت او        
 !ن؟یی پايای بيخوای می چي براي داری به اون خوبيرهام تو خودت جا-        
 .ریشب بخ. دمی خوابمن:  را بست و گفتشیو دوباره چشمها        
 ... امدی در نهی چند ثانشیصدا        
 ! مامان بابا اومده: بعد از چندلحظه اهسته گفت        
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 . امدی ازش در نییصدا        
 ! می تو اتاق با هم بخوابایتو هم ب: رهام تند گفت        
اما سکوت کرد ! خواست مخالفت کند .. .خواست داد بزند... خواست غر بزند .  راباز نکرد شیپلکها        

 ! دادی انجام مخواستیرهام سرخود هرکار که دلش م.  نگفت يزیچ. 
 .  شامه اش نشستي تونشیری عطر شيبو. ستادی سرش ايارام باال...  دی را شنشی قدم هايصدا        
 .  بخوابنجای اایتو رو خدا ب...  ؟ تو رو خدا یخوابی منجایمامان ا: رهام باز گفت        
 !  که کنارش زانو زده بوددی خم شدن و شکستن قلنجش را هم شنيصدا        
 !  و کوچک بوديفرش اتاق رهام چهار متر        
 !  ماندی مکی سرامي انجا دراز بکشد تمام تنش روخواستیاگر م        
شانه و نصف تنش از فرش  سردی کنار کشی دلش گفت و خودش را کميتو "یدست رهام"از         

 .  شدی فرش جا مي زد اما حداقل انا رورونیب
 .  گذاشتنیامیبالشش را کنار بالش بن        
 رهام هم که ي وول خوردن هايصدا...  ضربان قلبشيصدا...  دی شنی را مشی نفس هايصدا        

 ! دی شنی هم مشدی تخت جا به جا ميرو
 ... رهام خوشحال بود        
 !  بفهمدتوانستی مکردی که باخودش زمزمه میواشیحداقل از کلمات         
 .  و باالخره ارام گرفتدی کشنیامی بني را روییپتو        
 ...  نگاهش را حس کندینی سنگتوانستی بسته ميبا همان چشمها.  دی که دراز کشدیفهم        
 ... دهیلو دراز کش کدام پهي بداند که رودهی ندتوانستی میحت        
 ! کندی مشی گوشش گذاشته و بر و بر تماشاریدستش را ز        
 ! خوردی به گوشش مشینفسها        
 !  عطرش فرق کرده بودياما بو!  نیری شلی پاستي اش هم که پر بود از بوینیب        
 ! اصال عطر نزده بود        
 عادت قبل از خواب حمام يبو!  شامپو بود يبو!  بود شی موهايبو. دی تر نفس کشقی عمیکم        

 ! رفتنش بود
 !  بودی نه سال زندگيبو        
 !  دروغ و قهر هم بوديبو        
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 ... دادی که به بالش پس مینم...  را حس کندشی موهاي ترتوانستیم        
 !  گرم نبودیلیامشب خ...  فردا دیشا!  بود نداختهی بود که هنوز کولر را راه ننی اش ایخوب        
 ... دی کشيگری دقینفس عم        
 !  بودسشی خي موهاي شامپويبو!  نبود لی پاستيبو!  کرد دییتا        
!  دیخری مشهی که همیهمان!  که عادتش بود یهمان!  یشگیهمان هم! نرم کننده ... شامپو که نه         

 ! با همان اسانس
 !  نبود تا ان را بزندیز رفتنش کساز بعد ا        
 !  را نرم کندشی موهاخواستی نمیکس        
 تند نرم ي بونی و دوباره اگرفتی خانه دوش منی بار بود که دوباره در انیاز بعد از امدنش اول        

 ! نشستیکننده ته حلقش م
خانه را مرتب کرده ... برگشته بود ! عادتش هم عوض نشده بود ! پس عطرش را عوض نکرده بود         

 .  هم باز بودشیچشمها!  بود داریب!  بود دهی دراز کشي فرش چهار مترکی يبود و به خواست پسرش رو
 .  را برنداشته بودنشیهنوز نگاه سنگ        
 ! برگشته بود        
 ! برگشته بود " ی ولایفقط " ری دکمی        
 !  برگشته بودی ولری دکمی ای....  فقط برگشته بود ری دکمی!  دانست با کدام پر کند ی را نمترشیت        
 ! نفسش را فوت کرد        
 ...  گرفتشی از عطر موهاینفس        
 "! برگشته بود":  مغزش را کامل کرد تریت...  را کنار زد یفقط وول        

     
 

 .  اش را سخت باز کرددهی بهم چسبي ، پلکهاکردی مینی سنگيزی چپش چي بازويرو        
 ... افتاب خوب طلوع نکرده بود هنوز.  بودشیهوا گرگ و م        
 !  بودنی چپش ناجور سنگي اش باال امده بود و بازونهی سي رویدست        
 يپنجه ها...  دی کشی پوفشی بازوي سر آنا رودنیبا د.  گردن خشکش را حرکت داد یبه سخت        

 نهی سي نبود که به قفسه نی سنگي اش جا خوش کرده بود دستش انقدرنهی سي رودشی و سفدهیکش
 . اوردیاش فشار ب
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 ! امدی اغوشش جا داده بود بدش ني به زور خودش را تونکهیاز ا        
 ...  اما زود ساکت شددی کشيری تشی باال اورد ؛ دنده هایسرش را کم        

 . رهام هم غرق خواب بود        
 .  بالش فرود امديدوباره رو        
مژه .  خوردی تکان می بسته کمي پلک هاری زشیمردمک ها....  شد رهی آنا خي بسته يبه پلکها        

 بازو و ي و شانه نشده اش که رودهی ژوليموها...  کمرنگش ی صورتيلبها... ها و فرم چانه و صورتش 
 ! کردیساعدش حسشان م

 . دستش کامل خواب رفته بود        
 ... دندی کشی بازو و ساعدش را انگار از درون مي هاچهیعضالت و ماه        
 را باز و شیپنجه ها.  تکانش دهد اما منصرف شد یخشک شود کم نکهی قبل از اخواستیدلش م        

 . بسته کرد
 ... !  هم گذاشتي را دوباره روشیپلکها        
 ! ؟نیامیبن:  صدا زديبا لحن گرفته ا        
 ! دنیخودش را به خواب زد و نشن        
 ... نیامیبن: دوباره گفت         
 .جوابش را نداد        
 ! يداری بدونمیم-        

 ! دی خوابی دوباره مزدیاگر حرف نم        
 فرود نیامی بني سرشانه ي که فقط چانه اش روي ، انقدراطیبا احت.  کرد کی نزدشتریخودش را ب        

 ...  پهن نبود که بتواند مانع و حائل شودي انقدردشی سفی کنار رفته بود و بند رکابراهنشی پد،یایب
 .  بودنیامی بني بازدمش لب و چانه دانی و مدی آنا به سرشانه اش چسبي چانه خیپوست         
 : گفتشی نفس هاانیم        
 ... ی هم کنرونمی بنجایاگر از ا-        
 . نگران شد        
 !  آنا را واضح بشنودينفسش را حبس کرد تا صدا        
 :د لب زی طوالنیبعد از مکث        
 ...! رمینم-        
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من برگشتم سر . رمی جا نمچیه!  رمی نمی کنرونممی اگر بیحت!  ؟نیامی بنيدیشن: خسته گفت         
 !  نکنرونمی حداقل ب؛یکنیبخاطررهامم که شده اگر قبولم نم!  میزندگ

 که بهش یی همون آناشمیدوباره م!  کنمی و درست مزیهمه چ. بهم فرصت بده :  لب گفتریز        
 و ارامش و خواسته هاش برات مهم ی که خوشبختیهمون!  ی که دوستش داشتیهمون!  يکردیافتخار م

 ... ! نیامی بنفروشمتی نمیثی حرف و حدچی به هگهید!  فروشمتی نمگهید...  همون آدم شمیم! بود 
 يداریتو خواب و ب... رد  کدارمیرهام ب...  امی بخواستمینم!  ي شدتی اذشبید:  وگفتدی کشیاه        
 ... استراحت کن...! اومدم 
 شی برداشت و بعد کم کم موهانیامی بني شانه ياول چانه اش را از رو...  برود شدیداشت بلند م        

 !  نبودگری پوستش بلند شدند و دياز رو
 ....  بودینی از سنگينه خبر        
 .... شینه موها        
 ...! خشی ينه چانه         
 ! دیاینه بازدمش که به صورتش فرود ب        
 ... رفتیداشت م        
 !...  عادت کرده بودینیحاال که سبک شد فکر کرد به ان سنگ. دستش از خواب درامده بود         
 .  در هم رفتشیاخمها        
 . دیآنا خم شد و گونه اش را ارام بوس        
 ...فتادی برات مي اتفاق بدهیاگر ...! خوشحالم حالت خوب شده : فت گوشش گریز        
 ! نیامی تصورش هم برام سخته بنیحت: بغض کرد وگفت        
 ... دی صورتش چکي قطره اشک روکی        
 !  و اما هنوز به قوت خودش بسته نگهشان داشتهدی لرزنیامی بني که پلکهادید        
 پوست اصالح شده يسبابه ارام ارام رو...  تا پاکش کند دی کشنیامی صورت بنيوسبابه اش را ر        

 .  لبش ماندياش جلو رفت و رو
 کنار ي صورتش پس زد و پتوي ان را از رویبه آرام.  دست آنا گذاشتيدستش را باال اورد و رو        

 ! دی صورتش باال کشيدستش را تا رو
 ! هنوز زود بود        
 ! آنا نبود.  باز کرد ی را کمشی فرستاد و پلکهارونی بقینفسش را عم        
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 ...  ظرف و ظروف از اشپزخانه امديخواست بلند شود که صدا        
از همان کنار ...  چروك شده بود راهنشی پنیآست.  انداخت شی به بازوی راحت شد ؛ نگاهالشیخ        

 !  حک شده بودشی پوست بازوي آنا رو لجوجي خطوط موهاراهنشی پیرفتگ
 
 

از همان کنار ...  چروك شده بود راهنشی پنیآست.  انداخت شی به بازوی راحت شد ؛ نگاهالشیخ        
 !  حک شده بودشی پوست بازوي لجوج آنا روي خطوط موهاراهنشی پیرفتگ

 تخت رهام يلبد ، دستش را لبه  طی خواب نمگری چشمها دنی ادی ؛ باالخره فهمی سعیبعد از کل        
 .  جدا کردنی خودش را از زمیگرفت و به ارام

 .  چروکش را بستراهنی پي و دگمه هاستادی اشی پاهايرو        
 . ساعت هفت صبح بود        
 .  سالم کرددنشیآنا با د.  امد رونی رهام مرتب کرد و از اتاق بيپتو را رو        
 شی رنیماش. مسواك زد.  دی شد ، چند مشت آب به صورتش پاشسی تکان داد و وارد سرويسر        

 .دی طول کشقهیتراشش را برداشت ؛ کارش پنج دق
 شی تماشاي اشپزخانه نشسته بود و منتظر با لبخند ژکوندزی امد ، انا پشت مرونی که بسیاز سرو        

 . کردیم
 .  آنا محو شودي که لبخند از لبهاقیم تر شد انقدر عقی عمشیاخمها        
 . را باز کردخچالیوارد اشپزخانه شد و درب         
 :  امدشیصدا        
 .  کردمدی خرروزید!  زی اوردم سر مزیهمه چ-        
 ! برات تخم مرغ اب پز کنم ؟يخوایم:  را بست و آنا گفتخچالیناچار درب         
نذاشتم :  گذاشت و گفت شی را جلوری پنی دستشی نان برداشت ، آنا پی نشست و برشزیپشت م        

.  ياری به خودت فشار بدی نبایلیخ. داروهاتو بخور دوباره استراحت کن.  يصبحانه اتو خورد!  نه ؟یبخواب
 ! خوب شدن دنده زمان بره

 . نگاهش نکرد        
 !ببرم گرمش کنم ؟: ت را برداشت و گفری شوانیدستش را جلو اورد و ل        
 ! نیبش: خواست بلند شود که متحکم گفت        
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 .  برگشتی صندليآنا رو        
 !  فقط به خاطر رهامهگمی نمیچی ، هکنمیاگر تحملت م:  گفت ي خشک و جدنیامیبن        
 . نگاه کردنیامی بنيآنا سرش را باال گرفت و به چشمها        
 هم که یلیتمام وسا... بسالمت !  ي بریتونی االن منی همی وضع و تحمل کننی ایتونیاگر نم-        

 ! گردونمی اشپزخونه و اتاق خواب بهت برملی به انضمام وساياورد
 ! زدی حرف میرسم        
 ! کردی را بلند بلند زمزمه مسدی بنوخواستی که میی داشت حرفهاشتریب        
 ! خوامینه م...  تونمی نه مگهید!  دوباره با پدرت و تو کلنجار برم تونمیمن نم-        
اگر قراره دوباره دردسر و مشکل و :  سفره پرت کرد و گفتي دستش را توي توينان برشته         

 ...  از جانب پدر تويدیتهد
بهش گفتم ! زدم من با بابا حرفهامو !  دمیبهت قول م!  یچیه.... نه :  کالمش گفتانیآنا م        

 ... انتخابمو
 یحت:  گذاشت و گفت زی مي رونیامی بندی دي را جلويدستش را به سمت کانتر دراز کرد و پوشه ا        
... قبول کرده !  که دست از سر من برداره دمی که به ناممه بهش وکالت نامه می تمام امالکيدارم برا

 ! یچیه!  نیامی بنادی نمشی پی مشکلچی هگهید
 ! ؟يدی به پدرت وکالتنامه ميدار: متعجب نگاهش کرد وگفت        
 !چرا ندم ؟. آره :  تکان داد وگفتيآنا سر        
 !  البدیزنی هم بهم میاالن بهت بگم چرا انگ پول پرست:  زد و گفتيپوزخند        
 !  نهگمیم...  نه یاگر تو بگ: آنا با هول گفت        
من چشم !  خرجش کن يمالته هرجور دوست دار!  نداره ی ربطچیبه من ه:  و گفتدی کشیپوف        

 ! خودت سوتفاهم و مسئله نسازيبرا!  ندارم یداشت
 !؟ي رهام هم چشم داشت نداريبرا-        
 .  شدزی نگاهش تنیامیبن        
.  باشه پدرمه ی هرچنیامیخب بن.  است گهیزدی منظورم چیعنی...  ستی ننیمنظورم ا: انا فورا گفت        
.... دور باشه اون روز...  سال ستیبعد از صد وب...  دور از جونش یول!  سر من کاله بذاره ستیقرار ن

 ! ؟نهی از اریمگه غ!  گردهی به خودم برمزیدوباره همه چ
 ! ری بگمیخودت تصم!  نداره آنا یبه من ربط-        
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 :با التماس گفت        
 ! دمی بدتر تمام اعتماد به نفسمو از دست مينجوری من انیامیمنو به حال خودم نذار بن-        
 :با طعنه گفت        
!  شی بردنی ازش داشته باشم از بي من خبرنکهی منو بدون اي بچه یتو به حال خودت رفت-        

 چه رهیگی ممی تصمییفت سالشه تنهارهام ه!  سالته یس!  بهت بدم آنا ؟ی من چه اعتماد به نفسگهید
 !؟يتر خودتم کميتو ازبچه !  رهیگی ممی تصمدشی و تردی دودلتیبا نها!  داشته باشه ینیماش

 ی وباهم قاطزیچرا انقدر همه چ!  ؟یکنی انقدر عجوالنه رفتار ميچرا دار:  و گفتدی کشیپوف        
 نیاما ا!  به من نداره ی ربطچی وکالت اموال مادرت هدنی بشه؟ انا بخشی که چیکنیمخلوط م...  یکنیم

 من دنبال یکنی مالیخ يمنو قبول ندار!  يریگی خودت از خودت تمام اعتماد به نفستو مي که دارییتو
آنا من پس فردا !  لی وکهی...  مشاورهیالاقل با !  مشورت کن تییبرو الاقل با دا...  پسرم يارثتم برا

 هیپدرت ...  یتک و تنها با دست خال! من ارث دارم ؟! دم تو دستت به کجا بنده ؟ مرنیسرمو گذاشتم زم
  بچههی ی حتدیشا...  غهی صهیدوباره !  یوپاش نباش  که تو دستشگاهیبهانه جور کنه دوباره بفرستت اسا

! 
 ! ستی باشه انقدر پست فطرت نیهرچ!  نیامی بنستی صفت نیپدر من انقدر ب-        

 
 

 ی ادمنیپدر من چن!  يدی شاخ و برگ مزی به همه چيادی زشهی تو همنیامیبن:  کرد و گفتیمکث        
 ! ستین

 کرد که کسانی خودشو با خاك ي من و نوه ي بچه ي هاي که تمام اسباب بازهیآنا پدر تو کس-        
 رفتن یفهمیم!  ، پدرت بود ي که برکردی که داشت تو رو وادار میآنا اون!  يفقط تو رو مجاب کنه بر

 دلش ي که هرکارهش بي عمل بدي ازادیعنی!  ؟ی چیعنی ی نباشیدونیم... ی نباشیعنی!  آنا ؟ی چیعنی
 که دونمیاما م...  گذرهی می تو ذهن پدر تو چدونمیآنا من نم!  ي بددونی بهش میعنی! خواست بکنه 

 دی چرا بای سالمی خودت هستیتا وقت!  ستی درست نی موجهلی دلچیدادن وکالت نامه اونم بدون ه
 !  کنهتیری مال تو رو مدگهی دیکی

 !  به تودمیوکالت نامه م-        
!  چه کار ؟خوامیم! هان ؟!  چه کار ؟خوامیمن م... یفهمیآنا چرا نم: وبا مالمت گفتدی کشیپوف        

روز ...  استهیسرما... هش دار  نگی بذل و بخشش کننکهی ايتو هم به جا!  تو مال توئه ي هیارث
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 دیشا...  ي بندازه کار بزرگ راهی ی خواستدیشا... ي بررانی از ای خواستي روزهی دیشا... مباداست 
 ستی درست نمی تصمنیا!  ستی که درست ندونمی منوی ایول!  آنا دونمی نمی به هزار نفر ببخشیخواست

 !پوچه آنا! یچیه!  ستی پشت سرش نی هدفچیچون ه
 ! هدف دارم: آنا اب دهانش را قورت داد وگفت        
 ! ؟هیهدفت چ.  خبیلیخ!  ؟يجد:  وگفتدی کشیهوم        
 : شد وگفترهی پر حرصش خي به چشمهامیمستق        
 !  هفته نامه و قلم تو رو برگردونمخوامیم-        
 حراج ستتوی هست و نيزاش همه در ا: دستش را ستون چانه اش کرد و گفت...  زديپوزخند        

 ! کنمی فکرشم نمیحت...  برگردم به اون شغل خوامیآنا من نم!  ؟يزوری پي هفته نامه هیبخاطر !  ؟يکرد
 :مات گفت        
 !  کردضتی مرتیکاری بنیهم!  ی بمونکاری بیتونیتو نم! چرا؟-        
 : گفتحیشمرده شمرده صر        
 یغاتی تبليزرهایهمون ساخت ت.  همون شغل سابقمو شروع کنم خوامیم!  مونمی مکاریآنا نگفتم ب-        

!  رهام هم خوبه ي ندهی ايواسه ! نه خطر ... نه جنجال ...  داره هینه حاش!  راهه نیدرامدمن از هم! 
م  کنهی بهت بگم و توصود الزم بی هم هرچراثتیدر مورد ارث و م!  هم فکر هفته نامه رو نکن گهید

!  رهی هم ارزشت برام باال نمیاگر نبخش...  شهی ارزشت برام کم نمیاگر ببخش!  یدونیخودت م! گفتم
 ! ؟يدیفهم

 ! اره-        
 ! خوبه-        
 ! ؟يدیمنو بخش: دی آنا نگاهش کرد و پرسیبعد از مکث کوتاه        
 . خشک شده بودشیانقدر حرف زده بود که گلو.  دی سر کشوانی ليرتوی از شیکم        
 !دی پرسیهنوز کامل قورتش نداده بود که از بخشش م        
 !بخشش؟        
 !قرار بود ببخشد ؟        
 ! را ببخشد؟يزیچه چ        
 با تظاهر و کم خواستینم!  وانمود کند خواستینم!  کشش بدهد خواستینم. ذهنش کش نداد         

 !  و دودش کندردی دو زار اعتماد به نفس را هم بگنی به قول خودش همیمحل
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 ی کافيبه اندازه !  طراوت شده بود ی بی کافيبه اندازه !  گود بود شی چشمهاي پایبه اندازه کاف        
 ! دور مانده بود

 ...ی ولدمتیبخش:  فرستاد و گفترونی بینینفسش را از ب        
 !؟ی چیول: آنا تند لب زد        
فراموش :  شد گفترهی خشی اش زد و همانطور که در چشمهاقهیانگشت سبابه اش را به شق        

 !نکردم انا
 ! ؟ی دوباره عقدم کنستی قرار نیعنی: آنا بابغض گفت        
 ! چرا-        
 !؟یک-        
 ! شرط دارم-        

 
 

 شرط؟-        
 !؟یچه شرط: دینفسش را حبس کرد و پرس        
 ازم داشته ینه توقع!  ازت دارم ینه توقع:  و گفتدی سر کشرشی شوانی از لگری دی کمنیامیبن        
 ! فقط به خاطر رهام! باش 

 !  نهدیمنتظر بود بگو        
 ! شدی ذهنش اکو مينه تو...  از سکوت آنا استفاده کرد شیگوشها        
 !  نبودهیآنا اهل نصفه و نس        
 ! خواستی نمای خواستی کامل مایآنا         
 !  را گفته بودنیموقع طالق هم هم        
 ...  شدی طوالنيادیمکثش ز        
 !  از ته حلقش درامدي خفه اي باشه ي بزند که صدایخسته نفسش را فوت کرد وخواست حرف        
 .  را باال دادشیو ابري تاکی        
 ... قبوله. باشه :  نگاهش را بردارد دوباره گفتنکهیبدون ا        
 ... فقط:  لب زدیبا مکث        
 !؟یفقط چ: دی نگاهش کرد و پرسيجد        
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 ! که خواسته بودم ؟هی همون فرصتنیا-        
 :اخم کرد و پر استفهام گفت        
 !چطور ؟-        
 ! ؟شهی عوض مطی شراای نهی بدونم تا اخرش همخوامیم-        
 !؟یچ-        
 : گفتدادی حرص مي که بویبا لحن        
! م؟ی دوست باشدی نبایعنی...  و ی مادر رهام باشم و تو هم فقط پدر رهام باشدی من فقط بانکهیا-        

 ي عالقه اچیبدون ه... !  سقفهی ریز...  کنار هم میفقط دو تا ادم!  نه ؟می عاشق هم باشگهی دمیتونینم
 ! ؟ی ازم متنفر باشتی روز زندگنی تا اخريخوای میعنی! ؟

 : منتظرش بگذارد گفتنکهیبدون ا        
 ! ستمیمتنفر ن-        
 .  باال رفتی کمشیصدا        
 چرا ستیخب اگر ن!  ؟ستیبود و نبود من برات مهم ن... !  ؟ی تفاوتیب! ه؟ی حست چنیپس ا-        

 !  کنرونمیب!  ی کنتی خودتو اذيخوایم
 !  نکنهیانا گر-        
 : گفتشیبا همان بغض و اشکها        
 ...  روشن بشهفمی تکلخوامینه م-        
 : خشک جواب داد        
 !  روشن شدفتیتکل-        
 ! يدیو بخشتو همه ر -        
!  يدیتو همه رو بخش:  و زمزمه کرددی جلو کشزی مي نگاهش کرد وآنا خودش را روزی تنیامیبن        

 ی که سیخاتون و حاج...  خراب کرد مونوی که زندگییرها....  نگفته بود یچی که از اومدن رها هیرعلیام
 دلش ي هرکارو  دلش خواست بهت گفتی که هر بار هرچایبرد...  و بهت نگفتن قتیوسه سال حق
از !  يدیتو همه رو بخش!  پدرم یحت!  ازدواج کرد ی بامرتضی که با مخالفت تو ولتایب... خواست کرد 

 ... یهمه گذشت
 : گفتزدی موج مشی حرفهاي که تویگرفته از عذاب        
 !  خبر ازمن سقط نکردن آنای منو بيهمه بچه -        
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 .دی لرزی مهی گرآنا از        
 : لرزانش زل زده بود، گفتي همانطور که به شانه هانیامیبن        
 ! من بود ؟ياصال بچه -        

     
 

 داشت از حدقه شیچشمها!  ادم شک نبود نیامیبن!  بود رخالصیت! مات و مبهوت نگاهش کرد         
 ! رده بود کری اش گنهی گلو و سانی میینفسش هم جا!  امد ی مرونیب

فقط خواستم ! انقدر بهت اعتماد دارم که دنبال جوابش نباشم آنا :  زد و گفتي پوزخندنیامیبن        
 بهت اعتماد نداره ی چقدر سخته وقتینیبیم!  چقدر گَنده ینیبیآنام!  فکر نیا!  سوال نی درد داره ایبفهم

 يپشت کرد!  که خائنم يکرد منو متهم!  ي کار و با من کردنیتو هم هم!  داشته باشه دی که بایاون
 ! یرفتی مرانی از ایداشت... گفتم برگرد آنا ... بهم 

 :با هق هق گفت        
 !  شدممونی پشیول-        
 : گفتدنشی کشسی هانی لبش گذاشت و ميانگشت سبابه اش را رو        
 !  اخريلحظه -        
شناسنامه امو :  و گفتدی کشرونی شرتش بی تي و حلقه را از توریدستش را به گردنش برد و زنج        
 ... ای بخاطر خودم نه رهام يدیفکر کردم بهم فرصت م! حلقه اتو اوردم ... اوردم

 يای از پسش بربی که نتونستیشرطمم اونقدر سخت ن!  تی برگرد سر زندگگمیم!  یبخاطر هرک-        
 ! هنوزم سر حرفم هستم! 

 : گفتيمثل بچه ها با لجباز        
 ! ی تو هم ازم توقع داشته باشخوامیم...  ازت توقع داشته باشمخوامی من میول-        
 !یچرا انقدر عجول-        
 ! ؟يدی من عجولم پس چرا انقدر دقم میدونیتو که م-        
 تو رو نکهیمن از ا...  ستمی نیآدم تالفمن !  کنم تتی اذخوامی من نمتایآناه:  و گفتدی کشیپوف        

من نه ! شمی از خودم متنفر مشتری بیکنی که با هر حرف من شکننده برخورد منمی بی مفیانقدر ضع
 تونمیمن نم! خوام یمن فقط فرصت م! شمی نه خنک مبرمیظالمم نه سنگدلم نه از عذاب دادن تو لذت م

 !  درك کننویهم...  بفهم نویهم!  و فراموش کنم زی شبه همه چهی
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 نهی با کخوامیفقط نم...  می بد شروع کنخوامیفقط نم!  فهممیم:  را پاك کرد و گفتشیانا اشکها        
 ! نی هممیشروع کن

 ! پس زمان بده-        
 !؟یگیدلت ازم صاف شد خودت بهم م: آنا با اضطراب گفت        
 ! ؟ی خودت بگيدیقول م: سرش را تکان داد و آنا با هول گفت         
 ! دمیقول م-        
 !کشه؟یچقدر طول م: دی طاقت پرسیب        
 . خنده اش گرفت        
 ... از عجله اش        
 ...  قدر عجله داشت برودنیهم!  طالقش افتاد ادی        
 . دیخنده اش ماس        
 !کشه؟ی طول میلیخ: دیآنا نگران پرس        
 !  صبر کنشیتا جواب ازما. نه -        
 ...خوبه!  هی شکرش باقيخب باز جا: زد و گفتيلبخند        
 هم چکسیبه حرف ه!  مونمی منجایتا اون موقع ا!  رمی نمنجای من از ایول:  گفتیبا لحن متحکم        

 !  ندارميکار
 !  خودتهيخونه : زد وگفت ی پلکنیامیبن        
 ! ؟یدونی من مي رو خونه نجایواقعا ا:آنا نگاهش کرد و گفت         
 تو رو ي قرار نبود جاي اگهی زن دچیآنا من اگر با تو ازدواجم نکنم ه:  وخسته گفتدی کشیپوف        

 !  من بسهي برای بفهمنویهم.  رهیبگ
... یشی مفی ضعينطوریا...  ي نخوردیچیه:  آنا هول گفـت بلند شد وزی از پشت میو به ارام        

!  شهی هم درست میهمه چ...  يخوایزمان م. يدیمنو بخش...  يخوایفرصت م!  گهی ددمیبخدا فهم
 ! گهی ددمیفهمی مدی رو بانایهم! خوبه ؟
 !یکشیتو آخرش منو م:  لب گفتریز        
 !؟یچ: دی پرسجیانا گ        
 !؟یاصال چند وقته نرفت!  سرکار ؟ي برستیتو قرار ن-        
 !  برمدی بامی هشت و نیول.  طلب داشتم ادی زیمرخص-        
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 . خوبه        
 !؟يریکجا م: دیاز کانتر فاصله گرفت و آنا پرس        
 ! می صبحانه بخورییقبل از رفتنت سه تا.  کنم داری رهام و برمیم -        
 !  صبح بودمیتازه هفت و ن.  به ساعت انداخت یآنا نگاه        

 
 :  و چهارمستیفصل ب        
 ... شی شمعدان کشاند به قران باز رو به رونهینگاهش را از ا        
 ي روي نخودینیری که با قالب قلب شییرهای پر از تور و نان سنگک و پنيبعد هم به سفره         

 ! کردندیم ییسنگک خودنما
 !  شدرهی خدشی کوتاه سفي ساده و پر از تور برداشت و به ناخن هايچشمش را از بساط سفره         
 ! امدی نمشی رنگ به دستهانیا        
 !  ماندی سرش چفت نميساتن رو... سر بود .  دی شالش کشنییپنجه اش را به پا        
 شد ی مشی هاهی وارد ریرکی با زي تندي و عطر مردانه کردی مي بازدشی شال سفيبا رشته ها        

 !  جانش را پر کرده بودياضطراب همه ... 
 . پا انداختي را روشیپا        
 !  اش در امدشهی ششی خورد و صدازی ميپنجه اش به لبه         
 ! ختی رنیی پاشتری و دلش بدی خندزی ریکس        
 ! رفتیزمان چرا جلو نم        
 ! نه عقب...  رفتینه جلو م!  قهی همان ساعت و دقي لش مانده بود رويواری ساعت ديعقربه         
 ... شلوارش باال رفته بود        
 ي امد جلویخجالتش م!  دی خاری مشی ساق پاي کش جوراب درست روریز.  دی کشنییان را پا        

 !  را بخاراندشی همه چشم ساق پانیا
 خواستینم... ساده بود !  نی نگای بدون سگک دی تخت چرم سفي بود و کفش هادیجورابش سف        

 ! باشددی سفخواستی نمیحت! هم پر زرق و برق باشد 
 !دیخری اش را مي قهوه اایرنگ کرم ... اگر اصرار مرد کنار دستش نبود         
 ... دینه سف        
 ! بودغی جدشیسف        
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 !  بودغی جيادیز        
 !  حاضر بود به خودش اعتراف کند که جلف هم هستیحت        
 !  بوددی سفيادی هم از نظرش زدی مانتو و شلوار سفنی همیحت        
 !  و سادهدیسف        
 که جان داشت در کمد اتاق پرو فرو کرد یی اش که کله اش را تا جایبه قول مرد کنار دست        
 ! ادیبهت م...  هیواقعا عال: وگفت
 ...  حرف را نزده بود و مثل دزدها درب اتاق پرو را باز نکرده بودنیاگر ا        
 !  تنش بوديگری دزیاالن چ        
 ! دی پوشی نمدیحداقل سف        
 !  ساده بودنش خوشش امده بودنی همه از همنیبا ا!  مراسم عقد است ي برازدی داد مدیسف        
 ! دست از ورانداز کردن خودش برداشت        
 ! دیکشیچقدر طول م        
 ! دیلولی مشی گلوياسترس و دلهره تو. همه ارام بودند ...  به جمع انداخت ینگاه        
 !  انقدر سخت باشدکردی نمالیخ        

 ! را مجبور است تحمل کندشی انقدر حجم تشوکردیفکر نم        
 ...  هم نداشتيراه فرار        
 !  بودیمحضر تنگ و کوچک        
 !  و دنجینقل        
 !  و جلفدی سر و وضع سفنیان هم با ا...  ییهوی و ی ناگهاني عقد هانی اي برادادیجان م        
 !  مناسبش نبودچیکه ه        
 ...نه مناسب حال و روزش        
 ... نه        
 ! ؟یخوب:  زمزمه کرد شی لبهاي کنار گوشش فکرش را پاره کرد و با لبخند ثابت رویکس        

      
 ... نه        
 ! ؟یخوب:  زمزمه کرد شی لبهاي کنار گوشش فکرش را پاره کرد و با لبخند ثابت رویکس        
 ! ؟میکنی می کار درستمیدار: دی شد و نگران پرسرهیخبه صورتش         
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 .اخم کرد        
 ! اخم و لبخندش تناقض داشت        
 !  امدی حال به چهره اش منیبا ا        
 ! ؟ی شده ؟خوبيزیچ: دی و پرسستادی کنارش انیامیبن        
 ! شم من خوب بایکنیواقعا فکر م: رها سرش را باال اورد و گفت        
 ! صبح حالش خوب بود!  شد مونی پشی بهش گفتیچ:  با اخم رو به مسعود گفتنیامیبن        
 بشاش مسعود دوخت مرخی کند و به ننیامی و رها نگاهش را از بندی بلند خنديمسعود با صدا        
 ! ؟میکنی می کار درستمیواقعا دار: وگفت
! مسعود پدرت !  جوشهی و سرکه مریدلم داره مثل س:  برد و گفتشی را به سمت گلوخشیدست         
 ! بهشون جواب بده ؟خوادی میک! لیفام! مادرت 
 .  که هستنهیهم!  ي بری دفعه دست خالنی اذارمی نمگهیرها د: مسعود دستش را گرفت و گفت        
 ؟ي رو دعوت کردایتو ک!  ؟گهی دهی کنیا: دی پرسنیامی رو به بنی سالم واحوالپرسيبا صدا        
 .  اومدهتایب.  یشکیه:  با خنده گفتنیامیبن        
 می کنسلش کنشهی نمنیامیبن... قرار نبود انقدر شلوغ بشه :  داد و گفترونی بنیرها نفسش را سنگ        

 ! پدر و مادر خودت!  ستیبابا ن... ستیمامانم ن...  سفر که برگشتمنی بعد از اایهان؟ مسعود ب! 
 ! پدر و اوردم:  گوشش گفتری زنیامیبن        
 !  گردنش درامدي مهره هاي که صدادیرها چنان به سمتش چرخ        
 !  خفه بودکمی نجایا!  نشستن نیی پاینگران نباش با حاج مصطف:  زد و گفتی چشمکنیامیبن        
 یول...  نبود اهاتی کدوم از روچی ههی شبنی ادونمیم: ش گفت  گوشری کرد و مسعود زيرها ناله ا        
 ...یرفتی بار منیا!  شهی هممونمی میمن دست خال...  يریتو م!  ي اجازه بدم برتونستمی نمگهیرها د

 ... ! گشتمیبرم... رفتمی بار با دست پر منیا!  مسعود کردی بارفرق منیا-        
 !  حالت بهتر بودمی دادشی ازمامیرفت: مسعود با اخم گفت         
!...  میشی نمای میشی همه سال جور منی بعد امینی ببمی بدشی ازمامی بریتو گفت:  گفتيرها کفر        

 کنهی نمجابی اطی فعال شرایول!  ی گرفتمتوی تصمیگفت...  يبعدم چهار کلمه حرف زد... منم گفتم باشه
 ! خوامی نميمنم گفتم خواستگار... ي خواستگاريایب

 ادم عقد خوادی نمي خواستگارگهید. یخودت گفت! خب : مسعود انگار که بل گرفته باشد گفت        
 !  عقدهي مرحله بعد از خواستگارهی! گهی دکنهیم
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 !  اش خنده اش گرفتیرمنطقی غی منطقهیاز توج.خنده اش گرفت         
 !  کندهی گرخواستی دلش مشتریب        
 ... نداشتیادگام        
 و ان دی لباس سفنی جوابش ای خشک و خالي بله کی!  شود ي جدی شوخی شوخکردیفکر نم        

 ! اش نبودی کنار دستیکت و شلوار مشک
 ی نماریشهر...  شدی نممانی اگر خودش هم پشیحت...  شدی ممانیمسعود پش! هنوز مطمئن نبود         

 !پسرش پاسوز شود! گذاشت 
 !  نبودی درد کمیینازا        
       

 .  محضر دار ؛ حواسش جمع شدي سرفه يبا صدا        
 شی که رو به رونیهم. کردیلبخند خاتون دلگرمش م.  خانم پچ پچشان تمام شد هیخاتون و فوز        

 هیفوز.  کردی مقی پر از برگ بود ، ارامش تزرشی که از دوخت خود پارچه روینشسته بود و با چادر مشک
 شدیهم باعث م کردی پاکشان مي که با روسریی اشکهایلبخند و هراز گاه.  خودش را داشت يهم جا

 دوباره گرفتی ، دلشوره اش که داشت قرار ممساری خان و تی و مصطفتایبا امدن ب! کمتر دلش بجوشد 
 . دوبرابر شد

 چفت شی اما پنجه هادیرسیه زور م خان تا سرشانه اش بی به قامت پدرش کرد که مصطفینگاه        
 ...  بودمساری تيانگشتها
 ! کردیبا او راحت برخورد م        
 درست کنار مسعود نشست و مساریت! انگار عقد دخترش است !  اش است نهیری دقیانگار رف        
 ... مساری خان کنار تیمصطف
 !  خان را داد و با او گرم صحبت و خوش و بش شدی مصطفکیمسعود جواب تبر        
 و زدندی حرف میباهم کم... هم سن وسال. هم قد و قواره بودند .  بود ستادهی اایماهان کنار برد        

 !  گذراندندی به سکوت میکم
خانواده  از ینصف... شی عموي از خانواده ی روز از ارتباط دو خانواده وحشت داشت و حاال نصفکی        

 ... برادرشي از خانواده ینصف...  خودشي
 !  مهم نبودچیکه ه!  دارند یبا هم چه نسبت:  نبود تا بپرسد انشانی مي ابهیخوب بود غر        
 ! شدی که از شانه اش جدا نمنیامی بني و مردانه نی خاتون بود و دست سنگی گلحیمهم تسب        
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 !  بودمساریشستن کنار ت ازنی حاج مصطفیمهم راحت        
 ! بسپارش به من:  گفتیمهم مسعود بود که م        
 نیهم!  وا نرود ی صندلي از روي ذوب شده اي و مثل گدازه ندی صاف بنشکردی هاوادارش منیهم        

 !  فرار کندابانی ها به کوچه و خوانهی داد بلند شود و مثل دیدستش بود که نگهش داشته بود و اجازه نم
 .  کم کم شروع کندخواستیمحضر دار م        
 ! شودی مي جدی شوخی دارد شوخزی بفهمد همه چتوانستی مشدی که به جو حاکم میاز سکوت        
 .  ، سرش را چرخاندی کفشي تق و تق پاشنه هايبا صدا        
 !  عروس ها بود تا خودشهی او شبشتریب.  بود ی خالشی آنا لبخند زد ؛ جاي قد و باالدنیبا د        
 . دی را بلعشیسر تا پا        
!  و کفش قرمز فیشال قرمز و ک...  ی و شلوار صورتی صورتزی و شومی جلو باز گلبهيبا مانتو        

 ! ی هم مشکشیموها...  هم سرخ بود شیلبها
 مقابل رها و مسعود زی مي را روی شانه جا به جا کرد و ظرفي قرمزش را روفی کیی طالریزنج        
 . گذاشت
 !  اش شده بودی عکس عروسهیشب        
 .  اش نشستینی بي توي اوهی ملی پاستيبو        
  ببردادی که طعم شور بغض را از نیریانقدر ش. کردی منیریکامش را ش. عطرش ارامش بخش بود         

! ... 
 .  سالم کرد و دستش را گرفتیفی ظريبا صدا        
 کیبه مسعود هم تبر.  گفت کیتبر.  دی به سمتش خم شد وصورتش را بوسیبا لبخند و مهربان        

 ...  کنارش را تعارف کردیخاتون با لذت صندل. گفت و مسعود محترمانه جوابش را داد
 ! نه خودش! عروس آنا بود . کردیخودش هم با لذت نگاهش م        

با ان ...  لبخند کمرنگ کیبا .  کردی مات نگاهش منیامیبن. با لبخند سرش را باال گرفت         
 ...  مرتب وآراستهيبا صورت اصالح شده و موها!  ی طوفانی جنگليچشمها
 !  داشتی نگاهش تناقض جذابي و کراواتش با سبزدی سفراهنی و پيکت و شلوار سورمه ا        
 !  نصف بودشی که موهاينه خود چهل ساله و مسعود... اد آنها بودند عروس و دام        
 .  زدنیامی به ران بنياز فکرش خنده اش گرفت و سقلمه ا        
 !جانم؟:  اش به آنا برداشت و خم شد وگفترهیدست از نگاه خ        
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 ! يعروسمو خورد-        
 !  هم باز بشهينذار رومون تورو:  گفتی چپ چپ نگاهش کرد و با لحن شوخنیامیبن        
 .  شدتی لب تثبيلبخندش رو...  یی سالم آشناي و با صدادی خندزیاز حرفش ر        
 . دی را بوسشیفرشته با سر و صدا جلو امد و رو        
 ... شهیواقعا باورم نم...  رها شهیباورم نم:  داد و گفت ي فشارشی گفت و به بازوکیتبر        

 ! دی بردشی سر و صدا همه کارا رو پیخوب ب...  کیخانم تبر:  با خنده خم شد وگفتیرعلیام        
 .  تربا مسعود دست دادي جدیو کم        
 ای هی شوخمی گفتی می هشبی از دریمن و ام!  بود ی واقعا خبر خوبیول:  و گفت دیفرشته هم خند        

 ... ! يجد
 . کردی خوش و بش منیامی با بنیرعلیام        
 .  شدهی و آنا و خاتون و فوزتای با بیرها لبخند زد و فرشته گرم سالم و احوال پرس        
 .محضردار اجازه خواست تا شروع کند        
 . جوابش را دادنیامیبن        
 !  دلش اب شدي قند تونیامی بنيقلدرانه  "دییبفرما" ياز صدا        
 ! میبسم اهللا الرحمن الرح:  گفتی اراميمحضر دار با صدا        
 .  حبس شدنهی سينفسش تو        
 . مسعود دستش را گرفت        
 .  جلو امد و قران را به دست جفتشان دادتایب        
 .  ظرف را کنار زديپوشش رو.  را کنار خاتون گذاشت فشیانا ک        
 کنار ینی سيآنا از تو.  سرشان گرفتند ي باالتای را با بی خوش دوختي فرشته ترمه  زد ويلبخند        

 ...  صورتش خورديسفره دو کله قند کوچک برداشت و فلش تو
 !  پر از اشک شدشی دور گردنش چشمهانی و دوربنیامی بندنیبا د        

 
 ...  مشترك تمام شدی از زندگحتشیمحضر دار نص        
 اوردی واقعا او را به عقد مسعود در بخواستیم...  دی از آغاز بگوخواستیم... خطبه بخواند خواستیم        

! 
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 و ته نندی زبانش بنشي رونکهی اش قبل از ای بزاق لعنتي زد و مولکول های مانی در میکیقلبش         
 طرف کیاو هم ...  تایته و ب مثل آنا وفرشخواستیدلش م!  تر کنند خشک شده بودند یحلقش را کم

 !  و با خنده قند بسابدردیترمه را بگ
 . ندی توانست ببی سفره ذوق وشوقشان را مي ظرف دور نقره کوب توي نهی آياز تو        
 ... به خاتون انداختینگاه        
 ...  بودی خاليادیز!  بود ی مادرش خاليجا        
 شیلبها. را بست وباز کرد شی سرش را تکان داد و چشمهاشیبرا. دخاتون با لبخند نگاهش کر        
 .  نداشتنیامی به بنی شباهتچیه.  گفتیذکر م

 ... اما خنده و نگاهش        
 !  بودنیامیطعم خنده و نگاه بن        
اما ابهت نشستن .  نداشت یاو هم شباهت.  دی خان چرخی مصطفينگاهش رو. دادیهمان مزه را م        

 .  بودنیامی بني چشمهاي مثل انتهاشی ته چشمهايو کالم نگفته و نهفته 
 ! ؟سمی رو چقدر بنوهیمهر: دیمحضردار پرس        
 ه؟یمهر: مسعود مات گفت        
 ! می نکردنیی تعيزیچ: رها از ته چاه گفت        
 ! برادر عروس بگه: ت انداخت و گفنیامی به بنیمسعود نگاه        
 ! نبات بسه...  قران هی...  ی نگادیز:  زد و رها با هول گفت ي لبخندنیامیبن        
 !  بهم بخورهگمی نمي جورهینترس :  گفتی با شوخنیامیبن        
 ... !  دلته بگویهرچ... بگو دخترم :  و محضردار گفتدیجمع خند        
 . دیشما بگ:  و گفتدی خان چرخی مصطفينگاهش رو        
با ان کت و شلوار .  جا نشسته بود و ارام بود کی بود که یی لبخند زد از معدود وقتهامساریت        

 . بردی اش نمی حواسی به بی پچکسی هزدی حرف نمنطوریاگر هم...  و کراوات يخاکستر
 ! شدیچه ها که نم... اگر حواسش سر جا بود         
هان بابا .  بسوزه نه کباب خی بگم که نه سي جورهی:  خان گفتیجواب لبخندش را داد و مصطف        
 جون ؟
 !  بگوتتهی نیهرچ.  یبگو حاج: گفت نیامی زد و بنيرها لبخند شرمنده ا        
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 يواسه ...  دختر خودم گرفتم صد و چهار ده تا يواسه :  و گفتدی کشی خان هومیمصطف        
 ...ي نداری فرقچیتو با دخترم ه... ونو گرفتمپسرمم هم

 خوبه پسرم ؟ باال که نگفتم ؟:  مسعود انداخت و گفتي را در چشمهاشیو چشمها        
 .کمم هست:  زد وگفتيمسعود لبخند        
 !  تو رو خدانیبسه هم: رها هول گفت        
 ! عروس انقدر حرف نزن:  از شانه اش گرفت وگفتیفرشته بشکون        
 نهیا!  امد ی کنار چشمش نمنیبه چ...  امدینم!  دی که نثارش شد ؛ خجالت کشی عروسياز واژه         

 !دی آیعروس به تو نم!  دی آی نمگفتیم
 . حاج اقا صد و چهار ده تا:  فکرش را پاره کرد و بلند گفتي رشته نیامیبن        

 !  و گفت شروع کرد به خواندن خطبهيمحضر دار مبارك باشد        
 ...  خواند و خواند و خواندیه        
 . نگاه کردری دور همه را سکی        
 !  استيلمبرداری کوچک مشغول فنی دوربکی با ای اش و بردی بود ماهان با گوشدهیتازه فهم        
 !  شدیتمام نم        
...  بود ستادهیزمان ا.  خورد ی لش هم جم نميعقربه ... دی رسیبخش معروفش هم نمبه آن         

 ... دی ها چرخهی اي گفتند و نگاهش روینی امی خانم و خاتون الههیفوز
 ...  شدی نمرشی دستگيزیچ...  دیفهمی نميزیچ        
 ... عروس رفته: فرشته گفت        
 !  جا بودنیهم!  نرفته بود ییجا!  دی اش را نشنیباق        
 !  بودنیامیبن.  صورتش خورد يفلش تو        
 جیگ...  بار چندم است دانستینم...  شانه اش گذاشتي برگشت و دستش را روشی سر جانیامیبن        

 ... شده بود
غم و غصه مثل ان چهار شب !  بود نیریلحنش ش.  ادا کرد فی آنا امد و عروس رفته را ظريصدا        

 !  نبودشی صدايتو
 ! اهش را خورد        
 . دادی را فشار مشیمسعود پنجه ها.  را بستشیچشمها        
 . کردی دلش را قرص متشیقدرت و حما.  شانه اش گذاشت ي دستش را رونیامیبن        
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 ...  امدی ضربان قلبش هم نميصدا.  امد ی عاقد نميصدا. راباز کرد شیچشمها        
 ! دیدهانش به جمله نچرخ...  ردی اجازه بگهی وفوزمساری از تخواستیم        
 ! ...  اما دهانش باز نشددیجمله به فعل رس...  ردی که نبود اجازه بگي و مادرنیامی از بنخواستیم        
 ... دهانش را باز کرد        
 ... دیزبانش نچرخ...  دی اجازه بله را بگویخواست ب        
 رونی لب بری زی خان را تماشا کرد و نفسش را با بسم اهللا کوتاهیلبخند خاتون ونگاه مصطف        
 ! بله! ...  ونمی که بهشون مدی خاتون و حاج مصطفيبا اجازه : مطمئن لب زد . فرستاد 

 
 ! راحت نفسش را فوت کرد. مسعود پنجه اش شل شد         
 ... ! دی ساله از ته دل کشستی و بقی نفس عمکی        
 سوت یرعلیام...  زدی هم دست ممساری تیحت...  دست زدن امديصدا...  دندی و فرشته کل کشتایب        

 ... دیکش
 !  خاتون بودسی تمام چشمش به صورت خیول        
... اشتباه نکرده بود !  راحت شد الشیخ...  را پاك کرد و به رها لبخند زد شی اشک هایبا دستمال        
 !  اش دل نشکانده بودی آنمیبا تصم
 ! می از اقا دامادم بپرسدیاجازه بد! هنوز تموم نشده : عاقد گفت         
 ! دی کشی رابه رخ رها مشی لبهاي رويروزی پراز پيشخندین...  شکستیمسعود با دمش گردو م        
 ...لمیوک:  دی اش انداخت و عاقد پرسیخوش به صورت پر از ینگاه        
 !بگم نه؟:  لب گفتریمسعود ز        
 ! يمگه جرات دار:  خشک گفت نیامیعوض رها بن        
 ... بله حاج اقا بله:  و گفتدیمسعود خند        
 !  بودشی تمام استرس ها و هول و والهايمحضر دار انگار دوا و شفا "مبارك باشد"        

 .  انداختی عکس منیامی که اورده بود را باال گرفت و تعارف کرد ، بنیآنا ظرف عسل        
اما حالتش با . سبز نبود .  دی درخشی مشی ظرف فرو کرد ؛ مسعود چشمهايانگشتش را که تو        

 ...  شدرهی به صورتش خمی فرق نداشت؛ مستقیلی خنیامیبن
 ری زی سادگنی زودتر به همشدی میچرا وقت!  آن با خودش فکر کرد چرا چهل سالش بود کی        

 ... نندی بنشي مترمی ني ترمه نیهم
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 ! خودش را لعنت کرد که چرا چهل سالش بود        
 به سمت یمسعود اخم کرد و رها انگشتش را به ارام.  امد نیی پای اشکيبغض کرد و قطره         

 !یشی پدر نمچوقتی که هدیببخش:  برد و گفت مسعوديلبها
 ! يانشااهللا ازدواج بعد: گفتي مسخره ايوبا خنده         
 !  دوست دارمیلیمنم خ:  و گفتدی زد و انگشتش را بوسيمسعود لبخند        
 !ي زدلیب... چه خبره !!!  کمی:  و گفتدی عسل فرو کرد و رها خنديو دستش را با ذوق تو        
 !؟يری عکس بگيخواینم:  که خشکش زده بود گفتنیامیآنا با خنده از حرف اخر رها رو به بن        
 .جواب نداد        
 ! ؟نیامیبن: انا نگران گفت        
 ...  چرخاندنیامیرها سرش را به سمت بن        
 !  و ماتشیک...  بود و مات بود دهیرا فهم"ششما " نیامیبن        

     
 ! ؟ي و گل زدنیمسعود چرا ماش:  داشتبرد گذاشت وگفتيدسته گلش را با خجالت رو        
 !مگه بده ؟. منه زن داداش ي قهیسل: ماهان با ذوق گفت        
دوستانه . گفت کی هم تبرای و برددیماهان خند. کردی ها نگاهش مبهیمثل غر "زن داداش"        

 . شناسدی که انگار هزار سال است که همه را مکردیا همه خوش و بش م بيجوابشان را داد و مسعود جور
انشااهللا خدا ...  ی بخت بشدی سپیاله.  دخترمی خوشبخت بشیاله: خاتون لنگان جلو امد و گفت        

 ...  کنهبتی نصي بخوایهرچ
 ...  کنهریخدا همه رو عاقبت بخ:  و گفتدی را بوسشی زد و خاتون رويرها لبخند        
من :  گوشش گفتری خاتون حلقه کرده بود زي را دور شانه هاشیتشکر کرد و همانطور که دستها        

 ! از شما هزار بار تشکر کنم کمه
نگو !  کردم ي پسرم مادريمن برا. نگو مادر : گرفت و گفت شی دستهاانیخاتون صورتش را م        

 ! میشی ناراحت مدیایبخدا ن...  میما منتظرتون. شنگم دختر قی خوشبخت باشیاله...  حرفو نیا
 ...یاخه چه اومدن: رها با خجالت گفت        
 ! میستی به زحمت شما نیحاج خانم راض: و مسعود هم جلو امد و گفت        
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. ما در حد وسعمونه .  ستی نتایرها کم از دخترم ب...  یچه زحمت:  خان با خنده گفتیمصطف        
عجله هم نباشه ...  دی هاتونو به اندازه بکنیخوش... دیبوق هاتونو بزن... دی دورهاتونو بزندیبر. میظرتونمنت

 ! طونهیکه عجله کار ش
 . دیتو رو خدا شرمنده نکن:  که سرخ شده بود گفت ینی و رها حدیمسعود خند        
 . میشی ناراحت مدیایبخدا ن:  جلو امد وگفتتایب        
 . دی خندیچهره اش ناراحت بود اما به زورم.  انداخت نیامی به بنیرها شرمنده نگاه        
 . فتهیاالن بابا به شک م. داداش من برم خونه :  لب گفتریماهان ز        
 .  کردی بردارد از ماهان خداحافظنیامی چشم از صورت بننکهیمسعود تشکر کرد و رها بدون ا        
  شده؟يطور:  قدم به سمتش برداشت و گفتکی        
 ! نه-        
  دنده هات درد گرفته باز؟يانقدر خم و راست شد-        
 ! نه-        
 ! و زودتر از موعد بهت اعالم کردن ؟شیجواب ازما: دیرها نگران پرس        
 ! نه.  زمینه عز:  وگفتدیخند        
 !؟یپس چ: فرستا دو گفت رونیرها نفسش را راحت ب        
 . میمنتظرتون هست.  یچیه-        
 !  اسباب زحمت باشمخوامینم-        
 ! یستین: قاطع گفت        
!  قشنگه یلیخ:  وگفتدی گردنش انداخته بود کشي تونیامی که بنيری به زنجیرها شرمنده دست        

 . واقعا ازت ممنونم
 ! می شدریغافلگ.  بود کی اگر کم و کوچدیببخش. قابلتو نداشت :  زد وگفتيلبخند        
 .  برام با ارزشهیلیخ:  وگفتدی خندزیرها ر        
.  میدخترم رها ما منتظرتون هست. گهی دمیخب بر:  گفتستادنی خان خسته از سر پا ایمصطف        

 . اتمام حجت کردم باهات
 .  خاتون را کمک کرد تا سوار شودای زد و بردیحیرها لبخند مل        
 دور از جون ؟ انقدر ي از دست دادزیتو عز:  انداخت و گفتنیامی به صورت بنی خان نگاهیمصطف        

 ! سگرمه هات توهمه
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اونم زنت ...  محضرنی انایا...  شده تیحسود:  گفتي خان به جدی و مصطفدی خندی تصنعنیامیبن        
 !  عقدش کنببر باال! 

 .  شدای بردنی فاصله گرفت و سوار ماشنیامی بود از بنشی ابروهاانی که میو با اخم کوچک        
عروس داماد :  اورد و گفترونی جا داد و سرش را از پنجره بای بردنی هم خودش را عقب ماشتایب        

 !می دنبالتون بوق بزندیفتیراه ب
 .  رها باز کرد ، خودش هم پشت رل نشستي گفت ودر را برایمسعود چشم        
 .  مسعود بودند ؛ رها هم نشستنی عقب ماشمساری و تهیفوز        
 ! دنبال عروس و دوماد ؟میریما نم: آنا جلو امد و گفت        
 ! ؟ینیشیم:  داد و گفتچی دستش پي را توچی تکان داد و سوئي سرنیامیبن        

 
  شده ؟يطور: آنا با تعجب گفت        
 ... نه-        
 !نمی کفش ها خودم بشنی با ایاگر ناراحت:  انداخت وگفتشی به کفشهایو نگاه        
  شده؟ی چیول!  نمیشینه م-        
 ! میفتادی تا عقب نمیبر...  یچیه-        
 !  دادهی تکی صندلی سرش را به پشتنیامی حرف پشت فرمان نشست و بنیآنا ب        
 . پر از سوال بود... ! هنگ کرده بود         
  ؟یاز دست من ناراحت: دی و پرسدیشالش را جلو کش...  بود جی گنیامیاز اخم بن...  زد یآنا بوق نم        
 .دینشن        
 ن؟یامیبن: آنا خفه گفت        
 بله؟:  گفتجیگ        
 ینی پنجره گذاشت وحي نگاهش کند ، ارنجش را لبه نکهی بدون انیامیکرد وبنآنا سوالش را تکرار         

 ...  از تو ناراحت باشمدیچرا با! نه:  گفتدی مالی اش را میشانیکه با سر انگشت پ
 !  و کفشمفیرنگ ک... مانتوم...  لباسم ای...  کردمي روادهی زشمی تو ارانکهی از ادیگفتم شا-        
 ! ينه خوب بود-        
 واقعا ؟: دیآنا با ذوق پرس        
 رهام و فرهود و فرهاد کجا موندن ؟:  جواب سوال کرديبه جا        
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 چطور ؟. مستوره خانم شیپ-        
 !  موندنی مرتضشیفکر کردم پ-        
 . ادی بود نتونست بکی خدا کشي که بنده یاقا مرتض: انا فرمان را چرخاند و گفت        
 ! شده ؟ی چیگینم:  و آنا گفتدی کشی هومنیامیبن        
 ! ستیمهم ن-        
  ؟يدی شني بهت زنگ زد ؟ خبر بدیکس!  نیامی بنيشدی رو به اون رو نمنیاگر مهم نبود تو ازا-        
 !شه؟یرها چرا بچه دار نم-        
 . انا چراغ قرمز را رد کرد        

 ! يدی اشو خودت ممهیجر:  با اخم گفتنیامیبن        
 !  عروس موند پشت چراغنیماش:  لب زمزمه کرد ریز        
 . جواب منو بده: دی خفه پرسنیامیبن        
 ! ستی نیکی قسمتش هست یکی!  سوال نداره کهیینازا-        
 !ل؟ی دلی بیعنی:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 !  زودتر از موعدیائسگی.  گهیاره د...  بگم اخه یخب چ: انا با من من گفت        
 ! ؟یچ: خفه لب زد        
 ... آنا سکوت کرد        
 ! ياریبه روش ن:  داد و گفترونی بنینفسش را سنگ        
 .... نگه دار-        
  ؟یچرا خوب: دیآنا هول کرد وپرس        
 ! دار آنانگه -        
 .  نگه داشتي چرخاند و کنار بلوارابانیفرمان را با هول به سمت کنج خ        
 یچ:  رفت در را باز کرد و نگران گفتنیامی را باز کرد و به درب سمت بننی هوا درب ماشیب        

 ؟ی خوب؟يشد
 ! خوبم نترس:  و گفتدی صورتش کشي دستش را رونیامیبن        
 ... شدی دوال شود و نمخواستیمدلش         
 ... شدی بکوبد و نمیی سرش را به جاخواستیدلش م        
 !شدی و نمردی بمخواستیدلش م        
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بذار برم :  اول و دوم را هم باز کرد و گفتيآنا دست برد و با هول کراواتش را باز کرد ، دگمه         
 ...ارمیبرات آب ب

 .  بودي سوپرابانیان سمت خ        
 .  رد شدابانی پاشنه دار بدو بدو از خي و با ان کفش هادی عقب کشی را از صندلفشیک        
 ... ! ی و اوارگي همه دربه درنیبعد از ا! احمق نبود !  داشت ی حس خفگنیامیبن        
 درهم یلنگان با صورت...  مغزش را خفه کرد ي هاییآنا با نفس نفس تند تند جلو امد ؛ گزاف گو        

 ... آب بخورکمی ایب:  باز کردو گفت ی به سختشی را برای اب معدنيبطر. مقابلش خم شد 
 آنا باعث شد زودتر به خودش ی شلوار خاکیعنی...  توانست به خودش مسلط شود یقیبا نفس عم        

 ! دیایب
  شده؟یچ: دی به صورتش انداخت و پرسی و نگاهدی اب نوشی را گرفت و کميبطر        
 . یچیه:  و گفتدی کششی به پایدست        
 ... دیچی تنش پي همه جای لعنتي خم شد ؛ درد دنده ی کمنیامیبن        
  کفشت شکست؟يپاشنه :  جمع شده گفتیبا صورت        
  خونه ؟ایخاتون  ي سمت خونه میبر.  ستیمهم ن:  تکان داد وگفتيآنا سر        
 ! رونمیمن م.  نی ور بشنیا. رهام هم تنهاست .  خاتون ي خونه مینه بر-        

 
 
 

 . دی را به دستش داد و خودش را پشت فرمان کشيو بطر        
 ؟یخوب: دیآنا سوار شد و پرس        
  ؟کنهیپات درد م-        
 ! نمی کفش نازنیول. نه -        
  نه ؟ي خوب شدیول:  را دراورد وگفتهی گريوادا        
 : مکرر انا لب زديکالفه از پرسش ها        
 . کمربندتو ببند. خوبم آنا -        
 . رد و بدل نشدی خانه حرفکی به چهار راه نزددنیتا رس        
 ...یراست:  گفتي افتاده باشد فورادشی يزیانا انگار که چ        
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 کمیخاتون ازم خواست بهت بگم که :  را تر کرد و گفتشی نگاهش کرد و آنا با زبان لبهانیامیبن        
 !ی حرف بزنیرعلی با امایراجع به برد

 هی!  کنن ی عروسای که با دنی کنشی نبود که راضنیالبته فکر کنم منظورش ا: اخم کرد و آنا گفت        
 ... بعدها... البته نه امروز ها !  برداشت کردم ينطوریمن ا یعنی! فکر کنم ...  از طرف اونا نه بشنوه يجور

 ! بچه ها رو سپرد نه ؟ایبرد-        
 ! گهیبهانه دستش افتاد د:  زد و گفتيآنا لبخند        
 . دی کشی پوفنیامیبن        
 !  پر شدای به خانه فکرش از برددنی تکان دادو تا رسيسر        
 مجدد هم داری دي بود بهانه دهی زودتر رسایبرد.  شد شتری بشی غلظت اخمهانشی ماشدنیبا د        

 . مستوره خانمشی دنبال رهام پرمیم: مقابل در پارك کرد و گفت. دستش امده بود 
 .  هم فشار دادي را از درد روشی گذاشت و چشمهانی زمي را روشیآنا پا        
 رد نه ؟ خوچیپات پ:  با اخم گفتنیامیبن        
 !  کفشم شکستينه پاشنه :  و گفتدیآنا لبش را گز        
 ! راست بگو انا!  کفشت شکست ي خورد بعد پاشنه چیپات پ-        
 !  نمون هوا گرمهرونی بادیز. منم برم به خاتون کمک کنم . حاال برو دنبال رهام :  وگفتدیآنا خند        
 . باز شد ؛ لنگان وارد خانه شدشیآنا زنگ زد و در برا        
 کوتاه به ي هیچند ثان.  کرد زانشی اوی پشت صندلی چوب لباسيکت و کراواتش را دراورد و رو        

 . سقف نگاه کرد
 داشتبرد ي سردست را باز کرد وتويدگمه ها.  دی که با آنا مخلوط بود را بلعییچند نفس از هوا        

 ! نفسش حبس شد...  بود نی ماشي که توشگاهی قبض ازمادنیبا د. انداخت 
 ! کردی می دهن کجخشیتار        
 ... فردا        
 !  فرمان گذاشتي اش را رویشانیبا حرص درب داشتبرد را بست و پ        
 ! خوردندی مچی سرش پيهزار تا اگر تو        
 ... هزار تا اما        
 ...یهزار تا ول        

 !  کاشيهزارتا ا        
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 ...  را درست کردزی شد همه چی کاش ميا...  زمان را به عقب چرخاند شدیاگر م        
 !  عوض بشو نبودزی چچی هیول        
 ! کرد ؟ي کارشدی مگر مگریاما د        
 .  شدادهی پنی و از ماشدیبا حرص خودش را عقب کش        
  ؟یهست... نیامیبن:  آمد فونی آنا از ايصدا...  ستادیستوره خانم ا ميمقابل درب خانه         
 بله؟:  رفت و گفتفونیبه سمت ا        
 !  بچه ها رو اوردهایبرد.  تو ایب-        
 ا؟یبرد:  گفتیحرص        
 . توایب.  بودندای دنشیبچه ها پ. مستوره خانم نبود. اره -        
 .امیباشه االن م-        
 مستوره خانم بود که درست یمی قدي درب خانه دشی ددانی باز کرد ؛ اما هنوز مشیآنا در را برا        

 .  قرار داشتی خاتون و حاجي خانه يرو به رو
 . دی کششی موهايدستش را ال.  جلو رفت ی نا مطمئنيبا قدم ها        

 
 

 دیفهمیاگر هم م!  به ضرر خودش بود دی فهمیاگر نمکه !  دی فهمی نمای...  دیفهمی مای دختر نیا        
 ! به نفع جفتشان بود

 !  شودمانی پشمشی که مبادا از تصمعیانقدر سر. دستش را باال برد و زنگ را بدون تعلل زد         
  ؟هیک: دی پرسیدختر جوان        
 . نیامیبن!  هستم عیبد:  کرد و گفتیمکث        
 . دییبفرما:  باز کرد و با هول گفتشیدر را برا        
 : را بگذارد فورا گفتفونی ای گوشنکهیقبل از ا        
 !  دم دردیاری بفیممکنه چند لحظه تشر-        
 . بله چشم-        
 .  کم سن و سال بودشیصدا        
 .  فرو کردبشی جي را توشیدستها        
 . سالم:  وگفتدیلش را جلو کش در را ارام باز کرد ، شاایدن        
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 .  تودییبفرما:  خجالت زده گفتای انداخت و دنشی به سر تاپاینگاه        
 مستوره خانم هستن ؟-        
 ! نه-        
 . گمی جا منیپس هم: نفسش را فوت کرد و گفت         
 ... ومدن و بچه ها رو بردن اای دنبال بچه ها ؛ اقا بردنیاگر اومد:  با من و من گفتایدن        
 !  خانمای دنستیبحثم بچه ها ن-        
شما هم . هیبرادر من پسر کم و سن و سال:  گفتحی رك و صرنیامی نگران نگاهش کرد و بنایدن        

 که ی تا وقتدیصبر کن!  دیری بگمی از االن تصمندهی عاقالنه در مورد ادی که بتوندی نداریاونقدر سن وسال
 !  زودهیمی هر تصمياالن برا!  فتهی روال بي جفتتون روی زندگکمی

 . دادی خوب گوش مایدن        
 دختر داشت؛ کردوی ازدواج می سالگستیاگرب...  به صورت بچگانه اش انداخت ی نگاهنیامیبن        

 !  شدیدخترش هم سن وسال او م
 . روز خوش.  دیت نکرده باش از حرفهام بد برداشدوارمیام:  کرد و گفتیپوف        
 ... نیامیاقا بن:  صدا کرد ی مرتعشي را به سمت خانه چرخاند که با صداشیشانه ها        
 . ومنتظر نگاهش کرديجد        
 ! دی شما مخالف هستگفتی مایبرد:  با خجالت گفتایدن        
 ! ایامان از برد:  لب گفت ری کرد و زیپوف        
برادر من نه کار !  زوده گمیمن فقط دارم م.  دختر خانم ستمیمن مخالف ن: نگاهش کرد و گفت        

خودت ...  من کیمثل خواهر کوچ... تو مثل دختر من! نه درسش تموم شده ...  رفته ينه سرباز... داره 
 !  نهای ي بسازیتونی منی دو دو تا چهار تا کن ببنیبش

 .ه بود بغض کردایدن        
 يزیاز هرچ!  ی حرفها رو نزدم شما دلت بشکنه و ناراحت بشنیمن ا:  اخم کرد و گفتنیامیبن        

هر وقت درستون تموم .  دی نداری ؛ سندی که درستون رو ادامه بدنهی خودت و برادر من ايواجب تر برا
 خوبه ؟!  میکنی مي فکرهیشد ؛ بعدش 

 . بله:  تکان داد و گفت يسر        
 ندن و تی رضاشونیاگر ا.  دیلطفا از ارتباطتون به مستوره خانم هم بگ:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        

 ! دیمخالفت دارن لطفا به حرفشون گوش بد
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 : گفتي دهی برچي ارام و لبهايبا صدا        
 . باشه چشم-        
 !  آناییبایالبته نه به ز... مثل انا ! مظلوم و ساده .حرف گوش کن بود. خوشش امد        
 . ریروز بخ.  خباریبس:  و گفتدی کشیاز فکرش هوم        
 سرشان گذاشته يرهام وفرهودو فرهاد باز کل خانه را رو.  خانه شد اطی وارد حی اراميو با قدم ها        

 ! بودند
 
 

  را دراورد ؛شیفش هاک        
 ! رسنی االن ممی بخوري نهار حاضرهی ای مادر بنیامیبن: خاتون با هول و وال گفت         
 ! حاال کو تا شب:  به ساعت انداخت و گفتی نگاهنیامیبن        
 . راست به اشپزخانه رفتکی        
 ... آنا جان...  سفره رو پهن کن نیادر ا متایب...  هزار کار نکرده دارم يوا: خاتون نگران گفت        
 ! جانم خاتون ؟کردمیداشتم ژله درست م: آنامثل شل ها جلو امد و گفت        
دست .  رو هم گذاشتم رو گاز بپزه هیمواد الو...  تونی و روغن زموی ابلنی انیبب. قربون دستت -        

 ...  مادر ؛ فسنجون هم با توتایب.  بوسه یخودتو م
 !  محضرومدمی مدینبا.  کارام مونده يهمه : خاتون با استرس گفت        
 ...  بشقاب ها رو ببرنیمادر ا:  که مقابل اشپزخانه به انا زل زده بود تشر زد نیامیو رو به بن        
 يال! من  مادر خوادی بشقاب نمگهیکوکو که د.  رو دوباره بشوره نای اخوادی میک: با اخم گفت تایب        
 !گهی دمیچی پینون م

 .گرفتمی غذا مرونیاز ب!  خاتون يندازی خودتو به زحمت مي داریالک:  کالفه گفتنیامیبن        
 ! ری غذا بگرونی تو از بنیمن هر وقت سرمو گذاشتم زم!  مونده نمیهم: خاتون با حرص گفت        
 ...  گفتم مگهیچ! دور از جون :  مات گفتنیامیبن        
 !  دلخورمیلی خیکیبرو جلو چشمم نباش از دست تو : خاتون چپ چپ نگاهش کرد و گفت        
 غر کردی باز و بسته ميزی ها را به دنبال چنتی و درب کابدی چرخیو همانطور که دور خودش م        

 يدینه ببخش!  ؟ي شدبی غهوی از مهمون برات واجب تر بود که یچ! ؟یاز شب تولد پسرت کجا رفت: زد
 ... ینه زنگ... 
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خب خبرش .  يریبه دل نگ: گوشش گفت ری زداشتی برمنتی از کابی دستشی که چند پینی حتایب        
 !  نگران نشهمینکرد

 .و به سالن رفت و دوباره برگشت        
 ... گهی اومد دشیپ.  خوامیمن معذرت م:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 ی چیچ:  گفتي و کفردی کشرونی خوردن و ماست را بي را باز کرد و سبزخچالیتون درب خا        

بگم ...  خبر بهش بدمهی!  شهی مادرم نگرانم میگی اصال با خودت نمشم؟ی من نگران مینگفت!  اومد شیپ
!  براش بسه کشمیم  که مادرم بدونه نفسنیهم... هر جا باشم !  مادرم بسه ي برانیهم! خوشم ... زندم 

 ! ي نشده منو فراموش کردیچیهنوز ه
چرا .  خاتون جون میحاال که بازم همه دور هم هست:  و آنا دخالت کرد وگفتدی خندنیامیبن        
 ! دیناراحت

 !  عادت ها نداشتنیاز ا!  رهی مذارهی خبر می امشبم مثل اون شب بهوی...  مادریچه دور هم-        
 نهارمون رو می برایب.  مادر من تهیاالن چه وقت گله و شکا.  گهیحاال بسه د: رص گفت با حتایب        

 . می کار داری کلمیبخور
 !  نوش جونتوندی بخوردیبر. خورمیمن نم: خاتون با اخم گفت        
 !  گفته باشمخورمیبدون تو منم نم:  جلو امد و گفت نیامیبن        
 ! خاتون تازه صبحم صبحانه نخورده: آنا شورش کرد و گفت        
خدا !  ؟ي نخوردیچیچرا ه!  مادر ؟ي از صبح تا االن ضعف نکردیعنی: خاتون نگاهش کرد و گفت        

 !برو سر سفره.مرگم بده 
 !  من روزه ام اصالياینم.  امی ميایم:  گفتي جدنیامیبن        
 برو رهیگیتو ضعفت م... خدا مرگم بده .  هنوز ماهش نشده که يچه روزه ا: ب گفتخاتون با تعج        

 ! نمینهارتو بخور بب
 یحت.  فسنجون یحت!  زنمی نمیچیلب به ه!  یچی چشم اگر نه که هيای خودتم ميدیاگر بخش-        

 ! يپزی مي که داري اچهی ماهنیا
 هیتو بگو من !  هی الوی حتیحت:  گفتنیامی را باال گرفت و تقلب رساند و بنموی ابلي شهیانا ش        

 ! ذارمیکاهو بذارم دهنم نم
 برات دارم ي تو دوست داریامشب هرچ.  خب مادر یلیخ:  نازك کرد وگفتیخاتون پشت چشم        

 !  هاير بي خبر بذاری باز بنمی نبگهی دی ولدمتیبخش.  شهیمگه م. ي پزم بعد تو نخوریم



 703 

 ! ...  و تودونمی من ميبهم خبر ند:  زد و گفتنیامی را برداشت و محکم به شکم بني فلزيمالقه         
 .  از ته دلش گفتی آخي بلندي و با صدادی لبش را گزنیامی و بندی کشینیآنا ه        
 !من که محکم نزدم...  مادر یکشی هم مياوه چه داد: خاتون با اخم گفت        
 ! چت شد ؟نیامی بنيوا: انا با هول گفت         
 نفسش را توانستیشدت ضربه اش کم بود اما هنوز هم م...  ضربه گذاشت ي جايدستش را رو        

 . اوردیبند ب
  ؟شی بکشيخوای منهی داداش ؟ مامان اخه اون مالقه سنگیخوب:  با استرس گفتتایب        
 ! مادر من که محکم نزدم: خاتون با بغض گفت        
 ...  چه کار کنددانستیانا نم        
  ؟مارستانی بمیبر: لب زد        
 . نه خوبم:  فکش را منقبض کرد و گفتنیامیبن        
 ! بخدا محکم نزدم مادر:  کرد هیخاتون توج        
 .  خوبمستی نمیطور:  خفه گفتنیامیبن        
خوبم :  ارام تر شد و گفت ی کمنیامی رفت و بننی کرد ؛ درد کم کم از بیآنا به صورتش نگاه        

 . نگران نباش
 نی رو زمستیبراتم خوب ن.  تو هال انداختم زی ميداداش سفره رو رو:  نگاهش کرد و گفت تایب        

 ! ینیبش
 ! ي سر خودت اوردییبال ؟ باز چه ستیچرا براش خوب ن: دیخاتون پرس        
 ... دی ماند چه بگونیامیبن        
 نی سنگي تو باشگاه وزنه کمی... رهیباز باشگاه م:  داد و آنا با تته پته گفت هیکمرش را به کانتر تک        

 ! واسه اونه!  دنی دبی اسکمیزده دنده هاش و پهلوش 
 يری بخورم که منوی اي باز غصه دی ؟ حاال بايباز شروع کرد: خاتون مالقه را تکان داد و گفت        

 ! باشگاه وزنه تو سرت نخوره
 ! کننیمادر من مگه وزنه تو سر هم پرت م:  گفتتای و بدی خندنیامیبن        
 ! ا در جا مردسرش خورد ج... مگه پسر خانم منفرد نبود .  باره هیاتفاق -        
 ! پسر خانم منفرد که با موتور تصادف کرد: دی پرسجی گتای گفت وبینیامیآنا دوراز جون بن        
 . دیخندی مزی رزیانا ر        
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 ! گهی دشهی وزنه بخوره همون منمیامیمادر تو سر بن: خاتون با اخم گفت        
 ! شیکشی می دستی دستيدار:  را گرد کرد وگفتشی چشمهاتایب        
 . برو غذا تو بخور از دهن افتاد!  تو دختر ایمن :  و خاتون گفت دی بلند خندنیامیبن        
اخه تو که ترك !  باشگاه نرو یول... کوه برو...  کن ي روادهیپ... باشگاه نرو :  گفتنیامیو رو به بن        

 ! يکرده بود
  ؟یکنی مادرا ارزوشونه بچه اشون ورزش کنه تو منو منع ميه هم:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
گفتم زن !  کردیهمه جاتم درد م...  خونه يومدی و کبود ماهی باشگاه ؛ سیرفتی تو مادمهی یاز وقت-        

 !  سراغ اون کارای رفتي زن موندی باز بایب...  یشی ادم ميریگیم
 !  روده بزرگه رو هم خوردکهی روده کوچنیا:  خان از سالن گفتی و مصطفدی بلند خندتایب        
 .  کارام موندهيهمه ...  بسه خنده می برمیبر:خاتون با هول گفت         
 ی رها نزني حرفها رو جلونیمامان تو رو خدا ا:  گفتداشتی خوردن را برمي که سبزینی حتایب        

 ! رهی منیامی بنيابرو
 ... ختیدلش ر        

 
 ی رها نزني حرفها رو جلونیمامان تو رو خدا ا:  گفتداشتی خوردن را برمي که سبزینی حتایب        

 ! رهی منیامی بنيابرو
 ... ختیدلش ر        
 .  اب چکان گذاشتي مالقه را تویبا دست لرزان        
 !  هم با سر وشکلشدیشا...  دی اش کشي به روسری دستش؟یبا حرفها!  برد ؟ی پسرش را ميآبرو        
 . رفترونیآنا پارچ دوغ را برداشت و لنگان ب        
 ! برد ؟ی را منیامی بنيابرو...  بود ستادهی اب چکان ايجلو        
 ؟يهنوز از دست من دلخور:  کنارش قرار گرفت و گفتنیامیبن        
 . خاتون حواسش جمع شد        
 .نه مادر: نداخت و گفت به صورتش اینگاه        
  ؟یپس چرا تو هم-        
 ... نیامی ؟بنيایخاتون نم:  خان صدا زدیمصطف        
 . خاتون بغض کرد        
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 .  نشستشی و رودی اشپزخانه کشزی پشت میخودش را به سمت صندل        
 . دمیقول م!  خاتون رمی باشگاه نمگهید:  ارام گفت نیامیبن        

 .  امدنیی قطره اشک از چشمش پاکیخاتون         
 ... دی فهمی نمنیامیبن        
 ! شد افاق خاتون ؟یچ: دینگران پرس        
 . خاتون صورتش مچاله شد        
 .  آمدی اشک مشیاز هر دو چشمها        
 .  ماتش بردنیامیبن        
 ! ؟ي شدیمادر من چ: دردش امد ؛ محل نداد باز گفت.. مقابلش خم شد         
 . من کار دارم. برو نهارتو بخور ...  یچیه:  اشکش را پاك کرد و گفتي روسريبا گوشه         
 يایتا خودت هم ن...  شده ی چیتا نگ:  کنار دست خاتون نشست و گفتی صندلي رونیامیبن        

 ! رمینم
 .میباشه بر-        

چرا بغضت گرفته ؟ من که !  ؟کنهی مهی شده ؟ خاتون من چرا گریاخه چ:  کالفه گفتنیامیبن        
 . معذرت خواستم

 ! ستیواسه خاطر اون ن:  گرفته گفتيبا همان صدا        
 . یپس چ:  صبور گفتنیامیبن        
 .ي نخوردیچیاز صبحم ه. کردخیغذات -        

 ! شده ؟یبگو چ.  نداره بیع-        
 ! برم مادر ؟یمن ابروتو م:  شد و گفت رهی خنیامی نگران بنيخاتون در چشمها        
 ! خاتون ؟هیبی و عجخودی چه فکر بنیا! نه : اخم کرد و بدون فکر گفت        
 ! و حرفهام ؟ي سوادیبا ب!  برم ؟ی من جلو مردم ابروتو نمیعنی-        
 یگی مي داری از کجا اومده ؟ چگهی فکر دنیا.  فهممیاصال من نم!  ؟ی چیعنی:  گفتجی گنیامیبن        

 ! ؟يچه آبرو بر! خاتون ؟
 ...  بهم گفت حرف نزنم ابروت جلو رها نرهتایب-        
 !  کرد خاتونیشوخ: نفسش را فوت کرد و خفه گفت        
 ! ؟يتو بهش نسپرده بود-        
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 . دهانش باز ماند        
 ...  گرد شدشیچشمها        
 ! ؟یچ:  و گرفت و لب زددهیاصال نشن        
 نای که بهم بگه مادر ساکت باش امشب جلو رها ايتو بهش نسپرده بود: خاتون با بغض گفت         

 ! ابروم نره
 ... دیبازم نشن        
 ... کردیهضمش نم        
 ! دیفهمینم        
 ...  خشک شده بودشیدهان و گلو        
 . زدی پلک هم نمیحت        
 ! دیفهمینم        
 ... دی فهمیفکر خاتون را نم!  دی فهمی حرف خاتون را نمنی فکر و انیسر وته ا        
 !  و خنگ شده بودجیگ        
 !دی فهمی اشک و صورت مچاله و بغضش را نمیمعن        
 !  چشم راست خاتون بودنیی پاي مژه ينگاهش به اشک رو        

 
 

 ... کردیخودش حس م.  اش کبود شده بود یصورتش از حرص نفهم        
 ي توي مغزش و رگ هایاز داغ.  چقدر داغ کرده است کردیخودش از حرارت سرش حس م        

 . دی کشی مریش ت ایشانی پکردندی و جوش مزدندیسرش که انگار داشتند قل م
 !  فکر از کجا امده بودنیا        
 ! یگفتی برم خب به خودم میمادر اگر من ابروتو م:  گفتیخاتون با ناراحت        
 ! کردی تکه تکه اش مشتری بی و هگفتی میه...  کردیداشت خردش م        
 ملتهبش گذاشت و ي هاقهی را دو طرف شقشی گذاشت و کف دستهازی مي را لبه شیارنجها        

 . فشارشان داد
 ! ومدمی نمرونمی اصال از اشپزخونه بیگفتیبه خودم م: خاتون با غصه گفت         
 ! بزنمی حرفنیمن گه بخورم چن: خفه گفت         



 707 

 . خاتون ماتش برد        
 !  تو سرم باشهي فکرنی بخورم که چنيادیمن گه ز: گفت ی عصبنیامیبن        

 بخورم که يادیمن گه ز:  و گفتدی کوبی مشتزی مي اش کنار زد و با حرص روقهیدستش را از شق        
 ! ي فکرنی همچهیاصال مغزم بره سراغ 

 !هی چه حرفنیا! مادر دور از جونت: خاتون نگران گفت        
تو ... تو ...  ی چیعنی اصال... خاتون !  مادر من ؟ي فکر و از کجا اوردنیا: کالفه گفت نیامیبن        

 ...  من ويابرو
 . نتوانست جمله اش را به فعل برساند        
 !  حرف خاتون اتش گرفته بودنی که اسوختی خورده بود انقدر از درون نمدیاگر اس        
 و پنج سال از خدا یس!  بزنم ؟ی حرفنی چنتای به بدیمن چرا با: خاتون اشکش را پاك کرد وگفت        

 ...  فکر نکردم که حاالزای چنی باربه اکیعمر گرفتم 
 نی که هستم تا اخر عمرم هم همنمیمن هم.  من زیعز... مادر من :  و ارام تر گفتدی کشیپوف        

 رو با ی تو و حاجي تار موهیمن !  همشون باهم يگور بابا!  به جهنم خوانی بخوان نمخوانیم! مونمیم
 ! کنمیا مثل رها عوض نمصد ت

 . خاتون لبخند زد        
 ی بچسبم به دوتا ادمکنمیمن شما رو ول نم...  دی مني تمام ابرویتو و حاج: دی خسته نالنیامیبن        
 !  انیچ!  ان ی کدونمینه م...  شناسمشونیکه نه م
 . کردی اتش جلز و ولز ميمثل اسپندرو        
 !  هم کم اورده بودهیجمله و توج... کلمه کم اورده بود        
 ! زدی موج ميخاتون ته نگاهش هنوز ناباور        
  شده ؟یچ:  خان وارد اشپزخانه شد و گفتیمصطف        
 . دندی لولی اشپزخانه مي هم مثل مور وملخ جلوای و آنا و بردتایب        
 . خاتون بودسی خي چشمهای حواسش پتای انداخت و بنیامی به صورت قرمز بنیآنا نگاه        
 .  باال رفتشی ابروهاایبرد        
نه به !  انی نزنمی االن زنگ منیاصال هم:  نگاهشان کند رو به خاتون گفتنکهی بدون انیامیبن        

که دل تو !  بشه ؟ی که چنجای امی رو دعوت کنبهیدوتا غر!  اومدهشینه جواب ازما...  رزهیزحمتش م
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... ی خسته بشخوامینم... ی دلخور باشخوامینم. تازه اسباب زحمتم هست !  ؟یکه تو دلخور بش! بشکنه ؟
 ! زای چنی فکرت بره سراغ اخوامینم

 .  بلند شدزی و از پشت مدی کشرونی ببشی اش را از جیگوش        
 ...ی گفتتایمن فکر کردم تو به ب. نکن مادر:  د وگفتستای پشت سرش ایخاتون با خاك برسرم        
 ! والسالم!  نجای امشب اانینم:  متحکم گفتنیامیبن        

 
 ؟ی بعد حرف بزنی فکر کنيریمیتو م:  گفتتای رو به بگرفتیو همانطور که شماره م        
 ! کردم مگه ؟کاریمن چ:  بهت زده گفتتایب        
 خواهر ارهی به زبون بدی رو نبارسهی به فکرش می ادم هرچیی وقتاهی... !  یچی ؟ هيد کرکاریچ-        

 ! کنمی به خودم بگو ؛ خودم ادبش مای از سکوتت قضاوتت کرد بیهرک!  نگو یچی وقتا ههی! من
 ...یفکر کردم تو بهش گفت:  گفتهیخاتون با گر        
 !  فکر و بنداز دورنیخاتون ا!  بهش بزنمی حرفنی بکنم چنيادیمن غلط ز: با داد گفت        
  نه ؟ای چه خبره نجای اگهی میکی:  گفتی خان حرصیمصطف        
چرا حرص !  نشده که يزیچ...  ياری جوش مهویاخه چرا . مادر زنگ نزن :خاتون با بغض گفت         

 ! پسرم ؟يخوریم
بعد !  راجع به منیکنی فکر مخوادیهرجور دلت م! ؟چرا حرص نخورم :  اورد و گفتنیی را پایگوش        

 ! نشده ؟يزی چیگیم
 ! ستی بد نيری زبونتو بگي جلوکمی!  توئه ریهمش تقص:  گفتتایو با اخم رو به ب        
 ! دی هاج و واج مانده بود چه بگوتایب        
 .رها جواب داد        
 .نیامیجانم بن-        
 ... الو رها: خشک گفت        
 . جانم بگو صداتو دارم-        
 ... امشبيبرنامه -        
 ... الو دخترم:  را گرفت وگفت ی جمله اش را کامل کند ؛ خاتون با هول گوشنکهیوقبل از ا        
 ! دییجانم بفرما. سالم خاتون جان -        
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نکنه . میدخترم شب ما منتظرتون هست: تند تند پشت سر هم گفت نیامیخاتون با ترس از نگاه بن        
 .  برهادتونی وقت هی

شما رو هم به .  تو رو خدا دیببخش.  میشیچشم مزاحمتون م.  راحتالتونیخ:  و گفتدیرها خند        
 ! شرمندتونم.  میزحمت انداخت

 . را داد و رها قطع کردشیخاتون جواب تعارف ها        
 یی جاهی لطف کن بگو من امشب برم ی فکر کنينطوری ايخوایم:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        

 !  کنم خاتونستیخودمو سر به ن
 . دی رفت و درب سالن را کوبرونی از اشپزخانه بردی را بگی گوشنکهیو بدون ا        
 ! ؟کنهی چرا افسار پاره مهوی!  چشه ؟نیا: دی پرسي با کنجکاوایبرد        
 ! شده ؟یمامان چ:  با تعجب گفتتایب        
 نهارتون رو دیبر!  گفتم بهش برخورد يزی چهی.  خودم بود ری تقصیچیه: خاتون با غصه گفت        

 . دیبخور
 ! منو گرفت پس؟ي قهیچرا : دی ناراحت پرستایب        
 ينطوری ادیی خواهرش بدوی مهموني همه برانی اایب:  با تاسف عوض خاتون جواب دادایبرد        

 ! حقتونه!  دهیجوابتونو م
 !  حرف نزنگهی دیکیتو .  ایساکت شو برد:  با تشر گفتتایب        
 ! گمیمگه دروغ م:  خونسرد گفتایبرد        
 تو نهارتو ایدخترم ب:  نشست و رو به آنا گفتي نهارخورزی خان وارد سالن شد ، پشت میمصطف        

 .بخور
 ؟یبابام کجا رفت بابا مصطف: رهام با دهان پر گفت        
 . االنادی مرونی پسرم رفتش بیچیه:  وگفتدی کششی موهاي الی دستی خان با مهربانیمصطف        
 . زهیپسرم مراقب باش رو لباست نر:  گرفت و گفتي فرهود لقمه ايوبرا        
شما نگران :  گفتکردی را جدا مي از کوکو سبزي نشاند و همانطور که تکه ازیمانا خاتون را سر         

 !  نهار وحذف کردهنی بخوره واسه همادی شب زخوادیاون م. دی نباشنیامیبن
 برم باهاش حرف بزنم ؟:  گفتي فکرتای قرار گرفت و بزی پشت میبه ارام        
 .  هم نشستتای گفت و بي خان نه ایمصطف        
 . رفتی به غذا نملشیم        
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 و مادر فرنگ مساری شهر و پدر تي بااليخونه !  میای ما به چشمش نمگهید:  لب گفتری زایبرد        
حاال شب که اومدن !  ندازهی دعوا راه منجای ایکی کوچزیمعلومه که سر هرچ! رفته و خواهر با کالس 

 !  دورندازهیهممون رو م!  بچرخه  چطور دور دختره مثل پروانهدینیبب
 . ختی اب ری کمشیبغض خاتون شکست و آنا برا        
 ! زنهی دوره زمونه پول حرف اول رو منیا.  مادر من يدید:  زد وگفتيشخندی نایبرد        
 ! زی بس کن سر مای بردستی نی ادمنی چننیامیبن:  خشک گفتتایب        
 . و با اشاره به رهام وادارش کرد سکوت کند        
 .  خان جوابش را ندادیمصطف.  مشغول شدشی با غذاایبرد        
 که لب حوض ندی اش را ببهی ساتوانستی سالن مي از پنجره نیامیآنا نگران بن.  بود نیجو سنگ        

 ! خوردینشسته بود و هنوز حرص م
 
 

 !  نباشمنجای امشب ادمی محیترج!  دوستم ي خونه رمیمن م:  بلند شد و گفت زی از پشت مایبرد        
 ! بهتر:  خان نگاهش کرد و گفتیمصطف        
 که ی اوندیدونی خودتونم میول! انگار از خداتونم بود امشب نباشم اقا جون :  اخم کرد وگفتایبرد        

 !  بودنیامیبن!  رو فراموش کرد من نبودم  گرم بود و شمادشی جدي خانواده شی هفته سرش پهی
سراغ تو ...  نیامی کاش عوض بنيا:  لبش نگه داشت و گفتي ابش را جلووانی خان لیمصطف        

 ! دادی که ما رو از شر تو نجات مدادمی می هم دستی پولهی دتی جديخدا شاهده به خانواده ! اومده بودن 
 .  ساکت باشایبرد. اقا جون تو رو خدا :  لب گفتری زتایب        
 که بسته شد ، انا اطیدرب ح.  باال رفت یکی کنار رفت و پله ها را دو تا زی با حرص از پشت مایبرد        
 .  بستهی را چند ثانشیچشمها
 .  هم نزده بودشی لب به غذایخاتون حت        
  شد ؟ينطوریگفتم ا یآنا من مگه چ:  لب گفتری زتایب        
 ... حواسم نبود.  دونمینم:  را باز کرد و گفتشیانا پلکها        
 نگفتم ؛از يزیمن اصال چ! میدیخندی ممیهمش داشت.  بود ی شوخمی گفتیهرچ:  ناراحت گفتتایب        

 ! نداشتمي از حرفهام منظورچکدومیه
 ! نه اون...  نینه ا!  لقمه غذا نذاشتن دهنشون هیجفت پسرام :  وگفتدی کشیخاتون اه        
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 مگه نه آنا ؟!  دمیقول م.  مامان میاری درمشویشب تالف:  زد و گفتی زورکي لبخندتایب        
 .  بلند شدزی از پشت می خان با تشکر کوتاهی تکان داد و مصطفيآنا سر        
آنا .  دست گرفت ی نشست و کتابونیزی تلوين جلو خای فرستاد و مصطفی بچه ها را به اتاقتایب        

 که ختمیبراش گردو و زرشک ر:  که خاتون با غصه گفتگذاشتی میرکسی کوکو را در ظرف پيبرش ها
 ! بخوره دوست داشته باشه

 دینیشب بب!  دوست داره شتری رو بهی و فسنجون و الوچهی پلو با ماهیباقال:  زد وگفتيآنا لبخند        
 ! رهی بگیچه جشن
 نی زنگ بهش بزن ببهی برو ستی ناطیمادر تو ح:  سالن انداخت و گفتي به پنجره یخاتون نگاه        

 . نگرانشم.کجا رفت 
 ! زنمیچشم سفره رو جمع کنم بهش زنگ م-        
 !االن زنگ بزن: خاتون با اصرار گفت        
 باز کدومتون افسار ستیمعلوم ن!  تو حال خودش باشه کمی دیبذار:  گفتي خان کفریمصطف        

 ! دیزبونتون رو نداشت
 !شهی مبی غرهیمثل اون دفعه م: دیخاتون نال        
اون دفعه هم افتاده :  گفتي بلندي انداخت و با صدازی مي خان روزنامه را لوله کرد و رویمصطف        

 ! حث کن باهاش باز بیحاال خاتون ه!  مارستانی بيبود گوشه 
 . خاتون ماتش برد        
 ! ؟مارستانیب: لب زمزمه کرد ریز        
 . بودستادهی وسط پله ها اایبرد        
 :  خان کالفه گفتیمصطف        
 ی قلبستیا!  سکته رو نداشت هیحالش کمتر از ...  بود مارستانی رو تخت بشی پيپسره تا هفته -        

...  آنا شاهد ییدا...  آنا شاهد نیا... بفهم . خاتون کشهی نمگهی سنش قلبش دنیبا ا... ن پسرم! کرده بود 
 ... آنا تو بگو

 تو پهلوش صداش در یزنیدو تا دنده اش شکسته با مالقه م: منتظر جواب آنا نماند و ادامه داد        
 ! از دست تو خاتون!  دمی خودم با چشم خودم دگهی که دنویا!  بعد تو خاتون ی که تو ناراحت نشادینم
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...  کرده دای خانواده اشو پستیپسره دو روز ن!  به دو کن کهی باهاش یحاال ه:  و گفتدی کشیاه        
 که چرا به اون يخوری منوی ايغصه ...  باشه تیخوش... ی خوش باشنکهیعوض ا...  کرده دایاصالتشو پ

 !نگاه کرد به من نکرد ؟
 آدم هی. به عرصه رسوندمش .  بزرگ کردم ی طفلهی... من جوابمو از خدا گرفتم : با تاسف گفت        

  از پسر مردم دارم مگه ؟ی چه طلبگهید.  جامعه دادملیتحو
 .خاتون به هق هق افتاد        
 از پسر و ترشی سنشم بنیکه با هم!  بشه؟رمردی تا اخر عمرش پاسوز من پدیچون بزرگش کردم با-        

 نفر ادم چقدر مگه توان هی!  نه کمه یگی باز تو خاتون میول. حواسش هست ! دهیدختر خودم بهم رس
 و دوا و شی ازمایچتا پارسال هر!  کمم واستون نذاشته دونمی مدمیکه خودم د! داره به همتون برسه 
 چهار روز خوادیحاال که م!  دمی نديریمن از پسر و دختر خودم خ...  خودش بود يدرمون من و تو بود پا

خاتون امشب وقتش !  نگفت ی چی گفت و کی چیک!  دی راه بندازی بامبولهی یه... ارامش داشته باشه 
 نگفته اون یچی هدونممیکه م!  یاشتذی مگری گفت ؛ دندون سر جیاصال هرچ!  ؟یبود خلقشو تنگ کن

که هم !  است گهی دي سرشتش از جاستینچون اصال هم خون من !  فکر حرف بزنهی که بستی نیادم
 تو می عسل و بکني شهی توشمی دختره است و اون پسر که تا ارنج دستمون رو بفرستنیخون من ا

 !می که بدهکارمییدهنشون باز ما
 !  نزدمیاخه بابا من که حرف:  با بغض گفتتایب        
 هم من صداتو دمتیکه هم د!  سالن تا اشپزخونه مگه چقدره ؟نی ايفاصله :  لب زد تایرو به ب        

 شب هی!  ؟يدی خودتو نشنيخودت صدا!  نکن يزی رها ابرو ري جلوی که به مادرت گفتدمیشن
 !ينطوری انمیا...  دی خوشحالش کندیخواستیم

 .  ساکت شدتایب        
 .  بودستادهی پله اي هنوز روایبرد        
 ! شکسته بود ؟شیدنده ها! ؟ی قلبستیا!  ؟مارستانیدر ب!  شده بود ؟ي بسترنیامیبن        

 
 .  بلند شدوانی اي از لبه دنشی با دای را در قفل انداخت و با پا در را بست ، برددیکل        
 ! می که داشتینیریش:  دستش انداخت و گفتي توینیری شي به جعبه ینگاه        
 خوابن ؟!  هی واسه اشتیکی نیا:  زد وگفتيشخندی ننیامیبن        
 . بچه ها و اقاجون آره-        
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 ! می بزنینیری شیی چاهی تو میبر-        
 !؟ي بودمارستانیتو ب: دی لب پرسری زای که برداوردی را در مشیکفشها        
 . کرد و جوابش را ندادیاخم        
 یخواستیچرا م...  گفت دمیاز زن داداشم پرس! اقاجون گفت :  اب دهانش را قورت داد و گفتایبرد        
 ! ؟میما نفهم
 !  من بخري کمپوت براهیبعدا !  داشت يری چه تاثدیدیفهمیم-        
 ! نه ؟ي امروز حرف زدایتو با دن:  خفه گفتای زد و بردیچشمک        
 ! آره:  و گفت ستادی در ايجلو        
 ! ي شو زديرا-        
 !  رو روشن کردمقی حقاشی براکمینه فقط :  گفتيجد        
 ! ؟دیمگه کات کرد: دی پرسنیامی دوباره نشست و بنوانی اي لبه ایبرد        
 !  بدمامی حق ندارم بهش پمی گفت تا اخر سربازیول! نه -        
 ! يچه فکر عاقالنه ا:  و گفتدی کشیهوم        
 ! ی فکر و تو تو سرش انداختنیا: کرد و گفت نگاهش ایبرد        
 ی نرفتيمن فقط بهش گفتم سرباز:  نشست و گفتوانی جلو امد و کنارش لب ای قدمنیامیبن        

 ! نیهم! ودرست مونده 
 !یکارم گفت-        
همه رو گذاشته کف ! راست گفتم ! اره اونم گفتم :  را باال داد و گفتشی ابروي تاکی نیامیبن        

 !دست تو ؟
 يشخندی انداخت و با نای پر از دستور دني هاامی به پی نگاهنیامی اش را جلو اورد و بنی گوشایبرد        

 ! خوشم اومد! نه خوبه : گفت
 .  را کنار گذاشتی گوشایبرد        
!  تموم کن تویگفت تا درسم تموم بشه ؛ تو هم سرباز.  برام کنهی صبر میول: گفت و دی کشیپوف        

 ! می خواستگارایبعدش ب
 ! ي از دستش بدذارمینم.نگران نباش :  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
 مظلومه کردمیفکر م! ازش خوشم اومد !  هیدختر درست:  گفتنیامی گرد شد و بنشی چشمهاایبرد        

 !  انگشت بچرخونههی تو رو رو تونهی انگار خوب میول... 
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 !؟ی کنيری قدرسختگنیتو واسه رهام هم قراره هم: کالفه گفت        
 دیتو با!  ی هواشو داشته باشدی نکنم تو بايریمنم سختگ! معلومه :  به غبغبش انداخت وگفتيباد        

 !؟يدیفهم!  یچشم منو باز کن
 .  تکان دادي سرایبرد        
 !  هم هستگهی دزی چهی یراست: خواست بلند شود که لب زد         
 ! ارزو چند بار به خطم زنگ زد:  گفتای منتظر نگاهش کرد و بردنیامیبن        
 ! خطمو عوض کردم:  فورا گفتای اخم کرد و بردنیامیبن        
 !  دست خودت باشهنیا:  گفت به سمتش گرفت وی کارتمیو س        
 ! ی هرچایخودت واگذارش کن :  گفت ای فرستاد و بردبشی جي کارت را تومی سنیامیبن        
 !  کنوشی اس ام اس کردم سدموی جديشماره :  گفتای و برددی کشیهوم        
 . می بخوري تو چامیبر. باشه -        
 !  کردمي کارهی:  خفه گفتایبرد        
 ! ؟ی چگهید:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 .  نگاهش کردمی مستقایبرد        
 ! شده ؟يزیچ: دی منتظر پرسنیامیبن        
 !حالت خوبه ؟-        
 ! خوبم:  و جواب داد دیخند        
 ! ؟یشی نمیعصبان-        
 ! نه خوبم بگو-        
 ! نشه!  نخوره شتونینذر کرده بودم جواب ازما:  و گفتدی کشی اهایبرد        
 !  شدممونیبعدش پش:  گفتای را باال داد و بردشی ابروي تاکی        
 !خب ؟:  و گفتدی خندنیامیبن        
 ! نی همیچیه-        
 ! ادی بارون نماهینترس به حرف گربه س-        
 دستم ی پول درستهینذرات کار سازه نذر کن من : با خنده گفت نیامی زد و بنی لبخند کمرنگایبرد        

 !  دوري جاهی بزنم به فتهیب
 ! ی برامون مهمیگفتم که بفهم!  يرینگفتم برام دست بگ:  خفه گفتایبرد        
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 !  نهای ادی درمنمیبب!  من بکن ي دو تا نذر براهیحاال تو -        
 ! یکنیمنو مسخره م...  کنمی باهات مثل ادم رفتار مایب!  هگیبس کن د: حرص خورد و گفت        
 .  توایب. خفه :  زد و گفتشی به پاي و لگددی خندنیامیبن        

 
      

 
 . و خودش با ارامش وارد خانه شد        
 .  و آنا هر سه در اشپزخانه بودندتایخاتون و ب        
 .  کانتر گذاشتي را روینیری شي کرد و جعبه یسالم        
  ؟يکجا بود.  ماهت يسالم به رو:  خودش را گرفت و گفت يخاتون خواست بغض کند که جلو        
 .  اومدمدمی خرینیری جعبه شهی.  زدم ي دورهی رفتم یچیه-        
 ! خانم ؟تایاحوال ب:  انداخت و گفتتای به بینگاه        
 !  داداشمی که داشتینیریش:  زد و گفتيلبخند سرد        
 ! ؟میداشت!  می و قهوه نداشتیرولت شکالت-        
 .  چسب جعبه را باز کرد ؛ درش را برداشتنیامی زد و بنی برقشی چشمهاتایب        
 ي خوشمزه يهنوزم همون مزه ... هووم:  به آن زد و گفتی برداشت و با لذت گاز بزرگی رولتتایب        

 ! داداش؟ی تا اون سر شهر رفتيوا.  دهی رو ممیقد
 ! نداره ؟یناپلئون:  جعبه کرد و گفتيآنا سرش را تو        
 ! فکر کن نداشته باشه-        
 .  زديآنا لبخند        
 ي با کل خامه اش بخوردی نبایول!  گرفتم فهیواسه خاتونمم لط:  به خاتون انداخت وگفتینگاه        

 ! ها
 .دستت درد نکنه مادر:  و گفتدی خندخاتون        
 .  شددای پای برديسر وکله         
چه !  ينخورده ا:  با حرص گفتتای برداشت و بيدستش را در جعبه فرو کرد و چهار نان خامه ا        
 !  شدیجعبه خال. خبره 

 ! میخورده ا فکر کنن نی رو نکننکای انایجلو رها ا:  گفتتای محلش نگذاشت و بایبرد        
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 ي خاك برسرم داداش بخدا منظوريوا:  اش افتاد و گفتي تازه دوزارتای نگاهش کرد و بنیامیبن        
 !ي و گردن من ننداززیاالن باز همه چ! نداشتم
 !  خواستم بگمی خودمم مي جدنوینه ا:  و گفتدی خندنیامیبن        
 ! ي رهامم نگه دار نون خامه ايواسه :  زد و گفتای بردي به شانه يو ضربه ا        
 !  برات غذا داغ کنمایب:  زد و گفتيآنا لبخند        
 .ستمینه گرسنه ن-        
 ینا سالمت!  ساعت پنج بعد از ظهره ي نخوردیچیاز صبح ه.  ی چگهید: خاتون با اخم گفت        

 !  مادریضیمر
 که شهیخب نم:  کرد وگفتی خاتون اهمتای بي سرفه يد وبا صدا با تعجب نگاهش کرنیامیبن        

 ! یگشنه بمون
 . می قراره شام بخورگهید-        
 .حاال کو تا شام:  بلند شد و گفتزیخاتون از پشت م        
 ! داداش ؟يخوریخودت نم:  با دهان پر گفتتایب        
 .نوش جان. ي هامو خوردم همون جا تو قنادینیریمن ش-        
 ! برات غذا گرم نکنم:  گفتفیآنا بالتکل        
 ! چسبهی مشتری بي بدیی چاهی.  خوادینه نم-        
 .  برداشت و به اتاقش رفتگری دي دو نان خامه اایبرد        
 . گفت و آنا لبخند زدی به خاتون کرد و خاتون اهاني اشاره اتایب        
 ! شده؟يطور:  کرد و مشکوك گفت نگاهشاننیامیبن        
 کنار ي کوچک از کشوي جعبه کی تای اش را باز کرد و بي روسري ته دسته يخاتون گره         

 . دی کشرونی بخچالی
 . ندی فهماند که بنشي و با اشاره دی عقب کششی را برایانا صندل        
 .  مادرمهامرزی خدا بادگاری نیا:  را به سمتش گرفت و گفتي نشست و خاتون انگشتری صندليرو        
 .کردی گوش منیامیبن        
 .زدندی خوش لبخند می و آنا هم الکتایب        
 فوت شد که هم عروس یبنده خدا وقت:  انداخت و گفتنیامی منتظر بني به چشمهایخاتون نگاه        

...  شهیدخترم ناراحت م... گفتم بدمش به آنا ...  شهینا ناراحت مآ...  تایگفتم بدمش به ب. داشتم هم دختر 
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گفتم ...  ومدیدلم ن.  روشمشگفتم بف!  دوتا رو بده نی جواب اخوادی میک... ایگفتم بدمش به زن برد
 !  برسهیسرش بحثه که به ک... نگهش دارم

 . بوددهی هنوز نفهمنیامیبن        
 امشب که دارم پاگشاش خوامیم.  ستی هم نبهیغر. هم مثل دخترم رها : خاتون مهربان گفت        

 ! ؟ي پسندی تو منمی ببخوامی میول.  هیمی قديطال.  ستیالبته قابل دارم ن.  بهش کادو بدمنویا. کنمیم
 ! ؟هی واسه چگهی دنیا! چه خبره :  مات گفت نیامیبن        
 ... مادر رسمه:  کرد و گفتیخاتون اخم        
 ! هم فسنجون...  چهی پلو با ماهیهم باقال...  بخورههی الوادیهم ب! اخه چه خبره -        
 نیامی گوش بنری ، ظرف ژله اش را باال گرفت و زکردی منیی را تزشی ژله هايآنا همانطور که رو        

 ! ساالد... ژله : گفت
 ... ساالد... ژله :  و تکرار کرد دی نفهمنیامیبن        
 !  تویگی میآنا چ: و با خنده گفت        
 اگر قشنگه و فکر یول!  دمینم... زشته ... اگر بده . قربون خنده ات برم مادر: خاتون با عشق گفت        

 ! مناسبه کادوش کنم بدم هان ؟یکنیم
 ! شهیآنا ناراحت نم.  تایبده به ب.  فهیح!  ادهیاز سرشم ز...  هیمناسب چ-        
 .  بفروشمشمیمجبور م! بده به من خب من که دختر ندارم بعدا بدم بهش :  با غصه گفتتایب        
 !حاال قشنگه ؟. تازه کمم هست .  ستی نادی زچمیه:  زد و گفتيخاتون لبخند        
 . خوادی نه نمیقشنگه ول-        
!  دارم ارشویمالمه اخت. بدم خوادی دلم مخودم!  تو ؟یزنیچرا با من چونه م: خاتون با حرص گفت        

همه کارام .  من نباش ي مادر تو دست وپارونیپاشو برو ب! دی پرسزای چنی از ادیاصال از مرد جماعت نبا
 ! مونده

 !  نهای با من داره ی نسبتستیمادر من طرف معلوم ن:  و گفتدی کشی پوفنیامیبن        
 .رونیبرو ب!  من دلم روشنه. داره داره -        
 !  نخوردم هنوزمویچا-        
 .  تو هالارمشیم:  و گفتدیاناخند        
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 .  کردرهی را ذخای برديشماره .  نشست ؛ تلفن همراهش را دراورد ی مبليرو        
 .  لنگان جلو امدینیری با دو شی دستشی و پي چاوانیآنا با ل        
 !  خوردهچیپات پ!  یلنگیتو م: انداخت و گفت شی به سر تا پای با اخم نگاهنیامیبن        
 . ستی نيخوبم طور-        
 ! ؟یخواستیتو اون انگشتر و نم: دی نگاهش کرد و پرسنیامیبن        
 . افتادرونی و حلقه از گردنش بریزنج. خم شد         
 .  و حلقه انداختری به زنجی نگاهنیامیبن        
 ! من که دختر ندارم:  گذاشت و گفتزی مي را روینیری و شي چاآنا        
 !از کجا معلوم ؟:  کرد و گفت کی را بارشی برداشت و در نگاه انا مردمکهاری را از زنجشیچشمها        
 . دی نگاهش خجالت کشي توياز خط فکر        
 !؟يلباس اورد: دی کرد و پرسی اخمنیامیبن        
 خورده بود و اری قبل خی خان بود که ساعتی مصطفی دستشیهمانطور خم مشغول جمع کردن پ        

 !چطور ؟: گفت
 !  لبست بازهي قهی:  با همان اخم گفتنیامیبن        
...  ینگفت:  کرد و دوباره گفتیمکث. ستادی بازش گذاشت و صاف اي قهی يدستش را فورا رو        

 ! ؟يلباس اورد
 ! رمیگی متایاز ب-        

 .  اش را پشت گوشش فرستادي تکان داد و آنا سرخ شد و چتريسر        
 ! ادی بهت میمشک:  ارام گفت نیامیبن        
 ! یقبال دوست نداشت-        
 ! ادی که بهت منمی بیحاال دارم م:  صورتش گرفت و گفت ي را جلوي چاوانی خم شد و لنیامیبن        
 !  نپوشمای بپشوم یچ!  نه ای ادی بهم ميزی چي وقت بود که نگفته بودیلیخ-        
 ! ؟ادی فردا مشیجواب ازما: دی لب پرسری زد و آنا زيلبخند        
 ی من وتو هم بستگیجوابش به زندگ:  سر تکان داد و آنا گفتدیی بوی را ميهمانطور که عطر چا        
 !داره ؟

االن اومدن ؟ چه زود :  زنگ در امد ؛ خاتون هول شد وگفتي جوابش را بدهد صدانکهی اقبل از        
 ...اومدن
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 . اومده مامانیمرتض:  را برداشت و گفتی گوشتایب        
 رو نایمن ا:  گذاشت و گفتزی مي خورده اش را رومی ني چانیامی و بندی کشیخاتون نفس راحت        
 ! کنمیجمع م
 .  را از دست آنا گرفتی دستشیو پ        
 . ومدهی نیهنوز که کس.  بخورتوییچا:  انداخت و گفتوانشی به لیانا نگاه        
 ! برو لباستو عوض کن-        
 ... تایب: و بلند صدا زد         
 به دستش داد يزی در را باز کرد و شومهی بعد از چند ثانتای شد ؛ بنیامی و وارد اتاق بندی خندزیآنا ر        
 !حاال مگه لباس خودت چش بود ؟: و گفت
 . خوب نبود:  وگفتدی کشراهنشی به پیدست        
 ! هیما هم که پشت گوشمون مخمل:  تکان داد وگفتي سرتایب        
 !؟ي باهاش حرف زدیراست: دی نگران پرستای و بدیآنا خند        
 ! وقت نشد.نه -        
 الشی خنیاون که ع.  اخه یپس ک!  کشهی فکر شما دو تا داره منو میعنی:  وگفتدی کشی اهتایب        

 ! ستی تو انظار هم درست نیول...  یناراحت نش.  یچی تو هم که هستین
 ای. نکردن!  که باهمن عقد کردن ؟نای اگهی مستوره خانم هر بار به خاتون منیهم: و با اخم گفت        
 !  اسم شما دو تا رو اوردهشتریده بار ب! یمرتض

 بازم باهاش دیبا.  دونمی نمیعنی فعال قبول نکرده یول.  تای بدونمیم:  تکان داد و گفتيآنا سر        
 ! حرف بزنم

 تو روخدا دست کمی یول...  فتتهی شنمی بی که من میاون. نگران نباش :  زد و گفتي لبخندتایب        
 ! یخال خشک وينطوری اهیچ.  دیبجنبون
 !اد؟ی مدمی که پوشي با شلوارنیحاال ا:  زد و گفتشی به پهلويانا سقلمه ا        
 . ستیبد ن!  ي شدي اکشنبهیچه شنبه :  مسخره گفتتایب        
 .  رفترونی از اتاق بتای زنگ بيبا صدا        

 
 

 . ستیبد ن!  ي شدي اکشنبهیچه شنبه :  مسخره گفتتایب        
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 .  رفترونی از اتاق بتای زنگ بيبا صدا        
 .  زدیقی کالسکه ، لبخند عمدنی ؛ با ددی و فرشته را دیرعلی اماطیاز در ح        
 امد ی دگمه اش را بست ؛ با شلوارش نمنی انداخت و تا اخری راه راه مشکي به بلوز ساده یدست        

 .  دوست داشتشتری را بنی انیامیاما بن
 .  وارد هال شدی ؛ به ارامگفتی که از پشت در اتاق اسمش را مشیبا صدا        

 .  رفت که غرق خواب بودنی ، لنگان به سمت درکیبعد از سالم و عل        
 .  بودی برجسته اش خوردني و لبهای صورتيلپ ها        
 .  بردنیامی را به اتاق بننیفرشته در        
 .  امدندنیی و بچه ها هم از پله ها پاایبرد.  خان در سالن نشست یمصطف. آنا به اشپزخانه رفت        
 ... ای لحظه بهی:  رو به آنا گفتنیامی گرداند که بنی را مي چاینی ستایب        
 .  رساندنیامی بنيکشان کشان خودش را جلو        
 !بنظرت شکسته ؟.  خورده چیپاش پ:  گفتی دست انا را گرفت و رو به مرتضنیامیبن        
 .  نشستشی به مبل اشاره کرد و آنا رویمرتض        
 ! شده ؟یچ:  کنجکاو گفتیرعلیام        
 ! یکنیچرا انقدر شورش م. بخدا خوبم :  جوابش را نداد و آنا گفتنیامیبن        
 !  دخترمنهی ببی بذار مرتضیحاال که خوب:  گفت خان با ارامشیمصطف        

 .  را با سر انگشت فشار داد و چرخاندشی مقابلش خم شد قوزك و مچ پایمرتض        . 
 .  انا رفتي حواسشان به پاای و بردیرعلیام.  از دهانش درامد یفیانا اخ خف        
 ؟ي سر خودت اوردییچه بال:  با خنده گفتیرعلیام        
 ! ؟یکنی فکر میچ:  گفتی رو به مرتضنیامی اکتفا کرد و بنيانا به لبخند        
 ! ورم کرده:  شلوار انا را باال فرستاد و گفت ی کمی کوتاهی با عذرخواهیمرتض        
 .  تو اتاقدیبر: گفت ي با تک سرفه انیامیبن        
 دیاجازه بد.  باند هست فمیتو ک.  مشیتره ببند بهیول. نشکسته :  تکان داد و گفت ي سریمرتض        

 .ارمشیبرم ب
 ! برو تو اتاق:  با تشر گفتنیامیبن        
 .انا لنگان به سمت اتاق رفت        
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 نی را از صندوق ماشفشی رفت تا کرونی از خانه بیمرتض.  شد ی بهداشتسی وارد سرویرعلیام        
 .اوردیب

 شلوارشو تو ي زنت پاچه دارهی برنمرتتیغ:  انداخت و اهسته گفتنیامی به بنی خان نگاهیمصطف        
 ! ي دهن مردم رو ببندی عقدش کني که ببري نداررتی انقدر غیول! جمع بده باال 

 . سکوت کرده بودنیامیبن        
... يکرخودت به ف....  ی خودت عاقلگمی مگمی نمیچی بهت هیهرچ:  خان با تاسف گفت یمصطف        

 ! یکنی نمي کارچیه!  نه نمی بیباز م
 ! چه کار کنم:  خسته گفتنیامیبن        
 الاقل یکنی باهاش رفتار مخوادیهرجور دلت م!  گهی نمیچی هکنهی میخودش خانم! عقدش کن -        

 ی حرفدیدی اتاق خوابهیبا هم تو ...  وقته گذشته یلیخ... ازعده اتون هم گذشته !  زنته میعقدش کن بگ
.  نزدمیحرف...  دی ، امددیترف!  نزدم ی حرفدیشب و صبح کنار هم نشست. گفتم به پسرم اعتماد دارم . نزدم

 برات مهم اوردمی بار نينطوریمن که تو رو ا!  بهت نگم یچی هتونمی نمگهید!  نیامی بسه بنگهی دیول
 ! ؟ستیپس چرا االن برات مهم ن! نباشه 
 هی ي مسئله اهی هر بار یعنی!  وقت نبود دیاقا جون باور کن: رش نشست و گفت کنانیامیبن        
 ...یمشکل

کم ازش ... کم حرصش بده !  کن تشیکم اذ...  اری بهانه نگهید!  حرف و به من نزن نی اگهید-        
 ! ری بگيسوار

 ... ! هی چه حرفنیاقا جون ا!  گرفتم ؟يمن ازش سوار: مات گفت        
!  باهات داشته باشه ی نسبتچی هنکهی بدون ادارهی همسر واست قدم از قدم برمهی...  زن هیمثل -        
 ! کنهی ملی عقلتو داره کم کم زااهویاما انگار فشارو ه.  ي کردم چون خودت عاقل بوديصبور

 .  راحتالتونیخ!  میکنیزودتراقدام م. اقاجوندینگران نباش:  فرستاد و گفترونی نفسش را بنیامیبن        
 ای نجای اشیاری ميریگی که دستشو مي بعديدفعه ! امشب که گذشت :  خان خشک گفتیمصطف        

 ! نجای ادیای بدیری نگمی هم که کال تصمای تهیزن عقد
 .  گفتی لب چشمری زنیامیبن        
 بمال نویمادر ا:  گفتنیامی جلو امد و رو به بنيخاتون با کاسه ا,  وارد خانه شد فشی با کیمرتض        
 !  بزن بهشنوی اي ببندنکهیقبل از ا. ارد و تخم مرغ و زردچوبه است .بپاش 
 !  دارمي کارهی پسر نی جان خودت انجام بده من با ایمرتض:  خان تند گفتیمصطف        
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 ! دهی جواب منیا.  خاتون یمرس. حتما -        
 .  وارد اتاق شدی زد و مرتضيخاتون لبخند        
با ! تو نه ! دکتر محرمشه :  خان دستش را گرفت و گفتی خواست به اتاق برود که مصطفنیامیبن        

 ! ي نداريری توفچی هیرعلی و امایبرد
 !!!  بخوروهیم:  و کنار خودش نشاند گفتدیو دستش را کش        
 گفتی خان درست میمصطف!  نداشت حی و توضهی توجي برايزیچ!  با حرص سکوت کرد نیامیبن        

 . کردی آنا را عقد مشیبعد از جواب ازما!  رفتیپذی مدیبا! 
     

 .  عکس را هم گرفتنی بار تا سه شمرد و اخرنی اخريبرا        
 هی.  کنمی متی محضر ادلمیبا ف رو نایمن ا:  که گرفته شده بود انداخت و گفتی به عکسینگاه        

 .دمی کامل بهتون ملیفا
 . دیدی زحمت کشیلیواقعا امروز شما و خانمت خ.  نیامی بنیمرس:  زد و گفتيمسعود لبخند        
 درست ی عقد و عروسلمی اهل فنیامیرها جون بن:  گذاشت و گفت ی نعلبکي فنجانش را توتایب        
 ! زهی خاطر شما چقدر براش عزنیبب.  ستایکردن ن
 ي چطورمیدونی واقعا نممیامروز اگر شما رو نداشت.ممنون از همتون :  زد وگفتيرها لبخند        

 ! میگذروندیم
 ! شهی جبران مدیشما خوشبخت بش:  رها نشست و گفتي رو به رونیامیبن        
 . نهی همي هر پدرمادريارزو. شن  جوون ها خوشبخت بيهمه :  خان با ارامش گفتیمصطف        
 ! می نداری عقد و عروسیچی هگهی دلیما که تو فام:  با غصه لب زدتای گفت و بینی امیجمع اله        
 ! رفتادتی!  ؟ی چایپس برد:  گفترفتی ور منشی که بادوربینی حنیامیبن        
.  دمتی اصال ندی نشستیی جاهی يوا:  با خنده گفتتای تکان داد و بتای بي براي با تاسف سرایبرد        
 ... شرمنده
 ! مورد نظر هست ؟یحاال فرد خاص:  زد وگفتيرها لبخند        
 ! میکنی اقدام مشی بعد از سربازیول... هست هست :  جوابش را داد و گفت نیامیبن        
 ! نمیو بب زنده م اون روز یعنی:  رفت وگفتيخاتون قربان صدقه ا        
 .  بدهیخدا به شما عمر طوالن. معلومه .  هی چه حرفيوا:  کرد وگفتیرها اخم        
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 نیامیبن. دخترمو جابه جا کردم خدا رو شکر: خاتون انگار تازه سر درد و دلش باز شده باشد ؛ گفت         
 یعمر طوالن.  برام بسه نمی و خنده اشو ببیخوش. نمی ببشوی پسرمم زندگنیا.  خودشه يهم خودش روپا

 !  چه کنمخوامیم
 ... نمی رهام هم ببی عروسخوادیمن که دلم م...  حرفونی ادی نگيوا: رها با خنده گفت        
 !من ؟:  دی به خودش گرفت و پرسنیامیبن        
 ! منظورش منم:  گفت ینیریرهام با دهان پر از ش        
 نجای اایبعدم ب! بگو منظورشون ...  هیمنظورش چ:  با اخم گفتنیامی و بندی بلند خنديجمع با صدا        

 ! لب و لوچه اتو پاك کنم
 رها شی اش را پاك کرد ؛ دوباره پي با دستمال سر و صورت خامه انیامیرهام جلو امد وبن        
 .برگشت
 ...! دی فکرشو بکنيوا!  نیامی بني نوه هایبعداز رهام عروس:  و گفت دی رهام را بوسيرها موها        
 ! نی بکشن اونا از دست ایچ:  وگفتدی کشی اهایبرد        
 !  داداشمینی بیتو رو هم م:  زد و گفتيشخندی ننیامیبن        
 ... ستشین!  آنا کجا رفت ؟یراست:  کنار مبلش گذاشت وگفتنی زمي را رونی دوريفرشته پتو        
 .اطیفکر کنم رفت تو ح:  از قندان برداشت و گفتي قندیرعلیام        
 . با اون پاش طفلک امروز همش سر پا بود:  امد و گفتی کش و قوستایب        
 کجا مونده ینی ببيریچرا نم:  شده بود و گفتي انداخت که فکرنیامی به بنی خان نگاهیمصطف        

 !؟
 کردی می خان سعی مصطفي هی وکناشیترس تذکر و ناز سرشب از .  اجازه بودنیفقط منتظر هم        

 .ردیفاصله بگ... دور باشد 
 ! هان ؟می سفره بندازمیدخترا پاش:  زد وگفتيخاتون لبخند        
 . من اماده اممیبر:  بلند شد و گفت تایب        
 ... خم و مچاله.  حوض نشسته بود ي شد ؛ انا لبه اطی وارد حنیامیبن        
 .با هول جلو رفت        
.  اشک بود سیتمام صورتش خ.  بلند شد شیسرش را باال گرفت و از جا. متوجه حضورش شد         

 ... برم کمک!  سفره بندازه ؟خوادیخاتون م:  را دست به دست کرد و گفتیگوش
 ! ؟ي حرف زدیبا ک: دی برود دستش را گرفت وپرسنکهیقبل از ا        
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 .بش را ندادجوا        
:  گونه اش را پاك کرد و گفتي روي چانه اش فرستاد و با شست اشک هاری دستش را زنیامیبن        

 ! ؟يبا پدرت حرف زد
 . وسکوت کرددی کشیاه        

 
 

 ! بهت گفت؟یچ:  دی به صورت مغمومش انداخت وپرسی نگاهنیامیبن        
 یهرچ!  به اسم تو ندارم ي دخترگهی جمله گفت دهی... برداشت نه ... نه گذاشت : انا گرفته گفت        
 ! ي تو انتخابتو کردگهیم!  دهی جوابمو نمگهی دزنمیزنگ م
 هم تو رو داشته باشم هم تونمیچرا من نم:  انداخت و گفتنیامی بني به چشمهایبا گله نگاه        

انگار !  پدرم يهم خونه ...  تويهم خونه ...  نجایهم ا!  امبهی غریلی خينجوریا!  ؟نیامیچرا بن! پدرمو ؟
 !  ناراحتهیکی باشم ییهرجا!  و آواره لونی ادم سرگردون و وهی... !  جا رو ندارم برم چیه

 ! زده ؟ی بهت حرفیکس!  ناراحته ؟ی کنجایا: دی با اخم پرسنیامیبن        
!  نجامی ای که انگار من اشتباهکننی نگام ميرجویهمه !  ستمیبچه که ن...  نگاه هاشون یول. نه-        

 !  بستنی نه سال زندگيچشمشون رو رو
 !  فکر توئهنیا.  اناکنهی نگاهت نمی جور خاصیکس-        
 بابامو هم خواستیدلم نم: دوباره لب حوض نشست و گفت.  خم شد شی زانوهاي جان رویانا ب        

 ! ازدست بدم
دوباره . نگران نباش .  آنا ياز دست نداد:  کنارش نشست و گفتی سخت خم شد؛ به ارامنیامیبن        

 . دیکنی میآشت
در ازاش ...  خواستميزیاصال انگار نه انگار من ازش چ!  تورو برگردونه يبهش گفتم هفته نامه -        

 یچی دفعه هنی اگهید ! واسش ستی اونم مهم نگهید...  که دارم و بهش بدم ییزهای همه چخواستمیم
 ! نیامی بنشهیدرست نم

 زیهمه چ... چند وقت بگذره ... غصه نخور :  آنا را گرفت و گفت يدستش را دراز کرد و پنجه         
 يدو تا قابلمه !  تو از مهر ماه سرما خورده است یتینوزیپدر س... تابستون که تموم بشه !  شهیدرست م

 ... رهایسوپ و نون تازه حالشو جا م
 ! ؟یکنی فکر مينطوریتو ا: دیآنا نگاهش کرد و پرس        



 725 

 مجبور کنه از تو که مادر تونهیمنم که نم!  بگذره یی که توشیی از تنها داراتونهیاون که نم. اره -        
 ! ادیمجبوره کنار ب!  بگذرم ی منيبچه 

 ! ؟يایتو با پدرم کنار م:  دی شد و پرسرهی خشی در چشمهامیآنا مستق        
 !  داماد سر به راههی شمیم!  یقتینه حق... ینه قلم...  هست ي نه هفته نامه اگهید... اره -        
 ! میشدی وقت جدا نمچیکاش ه:  فرو کرد وگفتنیامی بني پنجه هاي را الشیآنا پنجه ها        
 که گردهینه برم! گذشته تموم شده رفته !  کنهی بهت نمی کمکچیفکر کردن بهش ه. ولش کن -        

 !  بود تموم شدی دورانهی!  شهینه خودش درست م...  یدرستش کن
 ! ؟یستی ازم دلخور نگهید: دی لب پرسریآنا ز        
 گردهیبزنمت اون بچه برم!  بکنم ؟تونمی مکاری چیول. چرا :  فرستاد وگفترونی نفسش را بنیامیبن        

 باره نی اخرنیچون ا...  ی من بعد بگدوارمیفقط ام...  ی نگفتيزی چهی! ؟گردهیچشممو روت ببندم برم! 
 ! رهی نمادمی از یچیچون معموال ه!  و فراموش کنم زی همه چکنمی میکه سع
 ! ی ولگردهی برمگهی جور دهی! نه : انا رك گفت        
 . ستادیشد ؛ انا هم ا بلند شی زد و از جاي لبخندنیامیبن        
 ی بوده هرچیهرچ!  به گذشته فکر کنم خوامی نمگهید:  به سر وظاهر آنا انداخت و گفتینگاه        
 ! کنهی بهم نمیهر چقدر خودمو مقصر بدونم کمک... هست 
 مقصر ؟ چرا مقصر ؟: دیانا لنگان جلو امد و پرس        
 ! فکر بچه دار نشدن رها واسم عذاب اوره-        
 !  بهش فکر نکننیامیبن...  موضوع نیا!  ستی نچکسی هریتقص!  نیامی تو که نبود بنریتقص-        
 ! تونمینم-        
 ! نیامی خودت دغدغه درست نکن بني همه برانیا. اخه چرا : آنا نگران گفت        
 چرا عموش فهممیحاال م... وارث رهامه !  یی وارث توگفتی می چرا هفهممی م آنا حاالیدونیم-        

همش !  و اونا کردمی میمن خوشحال زندگ!  چقدر تنها بوده فهممی ؛ حاال مومدیانقدر از من بدش م
 من يرها جا...  بود  کاش برعکسگمی وقتا با خودم مهی!  فقدان هی...  غصههی ریدرگ...  یضی مرریدرگ
 !بود

 ! فکرا از کجا اومده ؟نیا!  ی رو عوض کنيزی چیتونی تو که نمنیامیبن: انا نگاهش کرد و گفت        
 !  آناترسمیم-        
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 : گفتیانا با لحن آرام        
 ... ! شیاز جواب ازما-        
 :خشک گفت        
گشتن ..  یسرگردون...  درده هی باشه یاگر منف ! آنا ترسمیمن از بعدش م!  مسئله است هیجواب -        

 خانواده ی سرگردونيتماشا! بازم درده ... اگرم مثبت باشه !  طرف مغزم سواله هی شهیهم... ! يریگیپ... 
... رشونی پيصورت ها...   شکسته اشوني چهره هايتماشا...  شونیریگی پيتماشا...  تی واقعي
 هی!  شناستتی نمی هم پدرته که همخونته ولیکی...  پدرته که بزرگت کردهیکی نکهیا!  شونیضیمر

از مواجهه شدن !  ي باهاش حرف نزدیحت...  شیدی که اصال ندي طرف مادرهی...  خاتونهمیطرف زندگ
 طرف هی!  ی بهش بگیچ!  بهت بگه یچ... ی صداش کني چطوریدونیاصال نم!  یترسیباهاش م

 پدر و هیقبال غصه ام ... !  شده ادیز...  هام کم نبود تیمسئول...  آنا ترسمیم... !  طرف رها هی...  تاستیب
 ... !  اگر هر کدومشون رو از دست بدمکنمیآنا من فکر م! حاال شدن چهار تاادم ... مادر بود 

 . سبزش پر اب شده بوديچشمها... نگاهش کرد         
 ....  مادر رهاای مساریمگه ت...  گمیم وقتا با خودم هی:  کرد وگفتیپوف        
 زنده گهیمگه چند سال د...  دونمینم!  مادر خودم صداش کنم تونمی نمیحت:  زد وگفتيپوزخند        

 نکهی فکر ای باورت نشه ولدیآنا شا...  کردمدای کشش بهشون پهی...  ی وابستگهی مدت کم نیتو هم... ان 
 ... ي رو از دست بدزنی واست عزي جورهیچهار نفر که هر چهار تاشون 

... شیخاکسپار... مراسمش...  کنمی فکر ممساری نکرده به فوت تییخدا: نفسش را فوت کرد و گفت        
 ...ی عمر دست خداست ولیعنی!  ستی حالش خوب نیلیخ

... ! فشضع...  شیماریب...  ضهی مادرش مرگهیاز اون طرف رها م:  کرد و گفتیمکث کوتاه        
 !  شدمدایچرا پ! بعد افسوس بخورم چرا اصال گم شدم !  بشناسمش بعد از دستش بدم ترسمیم

 ...نیامیبن:  زد شیآنا خفه صدا        
 !  کاش من زودتر برمگمی وقتا با خودم مهی: از ته چاه گفت        
 گمیبعد با خودم م:  خسته گفتنیامی دهانش گرفت و بني و دستش را جلودی کشیفی خفغیانا ج        

 ...  انای فکر لعنتنیا!  کاش اصال مرگ وجود نداشت گمیبعد م!  یپس رهام چ
 قهی دقکی یحت...  فکرا کشنده است نیا!  ؟نیامی بنیکنی فکر مزای چنیچرا به ا: آنا جلو امد وگفت        

انشااهللا بعد از ...  که بعدا يخوریغصه م يتو از االن دار...  کنهیدق م!  شهی مریهم بهش ادم فکر کنه پ
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چرا انقدر ...  به خودت مسلط باشدا تو رو خنیامیبن!  ؟شهی می چياز دستشون داد...  سال ستیصد و ب
 ! يذاریخودتو تحت فشار م

 !  الزمت دارم آنايچون اون موقع بدجور...  اون وقتا ي ببخشمت واسه خوادیدلم م-        
 شهیمن هم. من هستم:  وگفتدی گونه اش کشيانا دستش را رو.  امدنیی سمج پاي قطره کی        

 ... !می بچه دارهی ما نیامیبن...  یکنی مریچرا انقدر خودتو درگ!  یکنی فکرا رو منیچرا ا.  نیامیهستم بن
 هم تا اخر احتماال! االن دو تا بودن ...  یداشتی رو نگه میکیاگر اون :  گفت ي گرفته ايبا صدا        

 ! نی دري هم بازشدیم!  ومدی مایتابستون دن
 که متولد می کنيزی برنامه ري جورهی میتونیم:  گفتنیامی انداخت و بننییآنا شرمنده سرش را پا        

 ! بهار باشه
 . کرده بودری آانا گي به موهاری دستش را جلو برد ؛ زنجنیامی لبش نشست و بني رويلبخند        
.  دی کشرونی اورد ؛ قفل را باز کرد و حلقه را برونی بری را از قفل زنجشی موي تارهامتیبا مال        

 ...  برات بخرمگهی دیکی دیبا.  دهیتوش چند تا از موهاتو کش:  انداخت و گفتری به زنجینگاه
 !  قشنگهیول:  زد و گفتيآنا لبخند        

 
 !  قشنگهیول:  زد و گفتيآنا لبخند        
 نی ادیبا! اندازه شده :  دست چپش فرو کرد و با تعجب گفتي حلقه را در انگشت انگشترنیامیبن        

 . بتهیدوباره چاق بشم مص! وزن و حفظ کنم 
 .زدی آنا انداخت که برق مي به چشمهاینگاه        
 يری پلو سی و باقالچهی که نسبت به ماهیدونیم!  بخورم ادی نذار زنیکنارم بش:  زد و گفتيلبخند        
 !  راحت باشهالمی تا تموم بشه خخورمیانقدر م! ندارم 

 .  گونه اش نشستندي کوچک روي خورد دو تا قطره نی چشیچشمها.  دیآنا خند        
:  گذاشت و گفتنیامی پشت دست بني و آنا پنجه اش را رودی دستش را به صورتش کشنیامیبن        

 ! ی دوباره دستت کنکردمینمفکر 
 تو هم دستت ایب:  و گفتدی کشرونی بي کوچک و کهنه اي فرستاد و جعبه بشی جيدستش را تو        

 ! کن
 ! ؟ي منو اوردي خونه حلقه یرفت: آنا مات گفت        
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شانه و  سري گودي و سرش را تودیخودش را باال کش...  مشتش فشار داد يجعبه را چنگ زد و تو        
 حلقه کرد و نیامی را پشت گردن بنشی و دستهادیادکلن تلخش را نفس کش.  فرو کرد نیامیگردن بن

شه حلقه اتو دستت یباورم نم... يدی بهم پس مي حلقه امو دارشهیباورم نم!  نیامی بنشهیباورم نم: گفت
 ! نمی بیانگار دارم خواب م...  شهیباورم نم...  يکرد

 و يری بگیمی دوباره سرخود تصمذارمی نمگهید:  وگفتدی کمر آنا کشي دستش را رونیامیبن        
 ! ی بشمونیبعدش پش

  ؟یکنیدستم م:  امد و گفترونیانا از بغلش ب        
 . دی کشرونی ست حلقه اش را بفی ظري درب جعبه را باز کردو حلقه نیامیبن        
 يتضاد نگاه قهوه ا.  زدی دوبرابر برق مشیچشمها.  نگه داشته بود نیامی بنيآنا دستش را جلو        

اما ...  محضر نبود ی به سرخشیلبها.  را دوست داشت دشی و پوست سفی مشکيبا موها... روشنش
 . هنوز رنگ قرمز را داشت

 ...  داشتندي ساده اشی اراشیچشمها        
 . دوست داشت        
 . هش را دوست داشت چشمها و نگایسادگ        
 ...  سالهستیانگار شده بود همان دختر ب        
 .  انگشتش فرو کردي و حلقه را تودیشستش را نوازشگر پشت دست آنا کش        
 !  که برات گشاد شدهنیا:  کرد و گفتیاخم        
 ! ارمیدرش نم! نه اندازمه خوبه :  و جواب داد دی دستش را عقب کشجانیآنا با ه        
 ! زنمیبعدا بهش چسب م!  هی کافادی که در نمنیهم:  گرفت و گفتنییدستش را به پا        
 ! میدی سفره رو هم چيما همه !  شام ؟ي برادیاری نمفیتشر:  و بلند گفتستادی در چهارچوب اتایب        
 . داخل شدتای زد و بيآنا لبخند        
 ! يدیخوبه هنوز به من گوش م:  گفتی ارامي با صدانیامیبن        
 ! یزنیخوبه که تو هنوز با من حرف م:  و جواب داد دیخند        
 يانگار دوزار.  بود دهی کشتای را بسته بودند و پرده ها را هم بوانیدرب ا.  به سالن انداخت یو نگاه        

 . اش افتاده بود
 . زدي به داخل نداشت لبخنديدی دنکهیاز ا        
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 اش روشن و گرم ينگاه قهوه ا.  دی باری مطنتی برق و ششیاز چشمها.  کردی نگاهش منیامیبن        
 ... بود

 گره شی ابروهای کمشیاز شدت درد پا...  را نشانه گرفت نیامی بنيلبها.  پنجه اش بلند شد يرو        
 به او وارد کند ي فشارشی با سر پنجه هانکهی فرستاد قبل از انیامیت گردن بنخورد اما دستش را پش

 ... خودش خم شد
 ...  بودشیمنتظر دستها        
 پنجه يخودش را رها کرد رو...  مردانه اش پشت کمرش قفل شد ي هم امد ؛ پنجه هاشیدستها        

 . نیامی بننی سنگيها
 .آنا سبک شده بود        
 ... شروع شده بود        
 ... ! کردی کار رها نممهی شروعش را نگرید        
 آنا ي لبهاي تا صبح مزه خواستیم...  تا صبح ادامه اش دهد خواستیم... بوسه اش را ول نکرد         

 ...  زبانش بچشدریرا ز
 !  بودنیریش        
 ! یپلئون که از صبح مانده بود و نایلیبا طعم پاست        

     
 

چرا لبت قرمزه :  جا کرد و با تعجب گفتنیامی آنا و بنانیسر سفره که نشستند ؛ رهام خودش را م        
 ! ؟ي خوردیچ! ؟

 . دی خندزی با هول لبش را پاك کرد وآنا رنیامیبن        
 . کردیخاتون با بفرما بفرما تعارف م        
 . دیواقعا شرمنده کرد. ون درد نکنه خاتون دستت:  گفتفی با کیرعلیام        
 . دی رها کشيمسعود برا        
...  تاستیفسنجون کار ب...  ي بخوری کن امشب از همه چیسع:  با خنده رو به رها گفتنیامیبن        

 گهید.  و ژله و ساالدم کار آناست هیالو...  است دونهی ما لی خاتون هم که تو فامي چهی پلو و ماهیباقال
 ! ي بخوردی رو بای کن که همه چیخودت کالهتو قاض

 ...لیبا کمال م:  وگفتدیرها خند        



 730 

 !  بخور برات خوبهچهیمادر ماه:  و گفتدی فرشته کشيخاتون برا        
 ! ناراحته نه ؟ جاتوندی نشستنیرو زم: دی کرد و رو به رها پرسيفرشته با خجالت تشکر        
 زحمت یلیخ!  چسبهی مشتری بمی دور هم هستينطوریا.  حاج خانمهیعال:  رها مسعود گفتيبه جا        

 .  به شمامیداد
 ... ! هیچه حرف, نوش جان پسرم :  زد وگفتيخاتون لبخند        
 شباهت یلی خي از لحاظ ظاهرنیامیشما با بن:  به صورت مسعود انداخت و گفتی نگاهیمرتض        

 . دیدار
 .دی هم به ذهنم رسدمتونیواقعا از روز اول که تو شرکت د:  کرد و گفتدیی هم تایرعلیام        
 !  بهترمکمیمن . نه بابا :  به غبغبش انداخت و گفتيمسعود باد        
 !  پسرعموي و نسازيداوم:  خورشت فسنجان را به سمتش گرفت وگفتنیامی و بندیجمع خند        
 هیوگرنه همه !  بگم در دفاع خودم يزی چهی دی باگهید: مسعود با خنده بشقاب را گرفت و گفت        

 ! ننی بی و دارن مقتیجفت چشم دارن حق
 ! میکتیما کوچ:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 .من مخلصتم:  تکان داد وگفتيمسعود سر        
 ! دنی بهم نون قرض میه!  تو رو خدا دیری بگلی منم تحوذرهی:  گفتی مصنوعیخمرها با ا        
 ...  شماي برانمیا:  رها را از دوغ پر کرد و گفتوانی لنیامیبن        
 . خوامی منم مییدا: فرهود از ان سمت سفره گفت        
 . انداختخی هر کدام ي ها را پر کرد و تووانیتک تک ل        
 .خودتم بخور:  با تشکر گفتیرعلی داد وامیرعلی به دست امیخی پر وانیل        
 !  پسرميتو نهارم نخورد. زمیریخودم م. مادر شروع کن :  گفتیخاتون با نگران        
 !چرا ؟: دیرها نگران پرس        
 ! خورهی نمیچیوز قبلش ه از اوناست که هرجا شام و نهار بره رنیامی بنیچیه:  جواب دادتایب        
 . دیلطف کرد.  ذهی لذیلی واقعا خاتون جان دستتون درد نکنه خیول:  تکان داد و گفتيرها سر        
 شما که یرعلیام.... فرشته جان تعارف نکن.  یاقا مرتض... دییتو رو خدا بفرما. نوش جانت مادر-        

 ... ! يهنوز شروع نکرد
 . دییتو رو خدا خودتون هم بفرما:  دوغش را باال اورد و گفتوانیرها ل        
 .  خاتوننجای اایب:  کنار خودش را نشان داد و گفتنیامی زدو بنيخاتون لبخند        
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 . ختی برنج و فسنجان ری کمشی برانیامیخاتون با ذوق کنارش نشست و بن        
 .  درد نکنهی بود دست همگی عالزیچواقعا همه :  و گفتدیرها خودش را عقب کش        
 ! ي نخورديزیمادر تو که چ: خاتون دلخور گفت        
 پلو یسالها بود باقال... بخدا تو عمرم انقدر غذا نخورده بودم دستتون درد نکنه :  و گفتدیرها خند        

 .نخورده بودم واقعا خوشمزه بود دستتون درد نکنه
 ...ي و ژله هم نخوردهیالو:  کرد و گفتیانا اخم        
 از دستپخت عروسم نخورم شهیمگه م... خوردم زیاز همه چ:  کرد وگفتيرها به بشقابش اشاره ا        
 اصال ؟
 . ...اوا منم دلم خواست خب:  گفتي با حسودتای و بدیانا خند        
 . می پشت سر آنا حرف بزنمینی بشدی باییدوتا.  جان تای بیتو که خواهرم:  زد و گفتيرها لبخند        
 ! ییسه تا: فرشته دخالت کرد وگفت        
 ! ؟ي مثل گنجشک غذا بخوردیچرا تو با:  گفتنیامی و بندیجمع خند        
 ...  من وسط غذام بودمدیشما اومد.  خوردم یلیبخدا خ: رها نگاهش کرد وگفت        
 ! یستی چاق نستیخوب ن:  اخم کرد و گفتنیامیبن        
 . نگران نباش.  پسرعمو شهیچاق م:  زد وگفتيمسعود لبخند        
 ...  هايقول داد:  رو به مسعود گفتنیامیبن        
 . ری بگلی تحوییلوی صد کهی گهیسال د. اره بابا خاطرت جمع -        
 به نیفرشته با در. ها شدند  و خاتون مشغول شستن ظرفتای و بعد از صرف شام ؛ بدیجمع باز خند        

 .  رفتیاتاق
 

 به نیفرشته با در.  و خاتون مشغول شستن ظرفها شدند تای و بعد از صرف شام ؛ بدیجمع باز خند        
 .  رفتیاتاق

 نگه داشته شی برانیامی که بنی دستشی پي از تونیامی بني پايرهام رو.  نشست نیامیرها کنار بن        
 . خوردیبود ؛ انگور م

 ...  و لذتشگفتی منی دري از زحمت هایرعلیام        
 . کردی می خالی ها را در سطلی دستشی پي وهیانا پوست م        
 !خوامی منیمنم در:  نگاه کرد وگفت نیامیرهام به صورت بن        



 732 

 .  گرد شدشیانا چشمها        
 . ام زل زد حرفش را قطع کرد و با خنده به رهیرعلیام        
 ! خرمی میکی من برات فروختی منی دري کرددایتو فروشگاه پ:  کرد و گفتی پوفنیامیبن        
 ! زنده.  ی واقعنینه در-        
 !  حرفهاستنی االن چه وقت ایپدر صلوات:  لب گفتری خان زیمصطف        
 !  بهم بدهنی درهی!  تولد نداده يبابام هنوز بهم کادو: رهام با اخم گفت        
 !  انگورتو بخورتانیکاپ:  زد و گفتی لبخند کجنیامیبن        
 !  خوشگلهیلیخ!  خوامی منیمن در. بگو باشه -        
انشااهللا :  زد و گفتيشخندی خان نی و مصطفدندی بلند خندای و بردیرعلی و امیمسعود و مرتض        

 . انشااهللا. رهام جان 
 . خجالت سرخ شده بودانا از         
 ! ؟يخری منی برام دریعنیانشااهللا :  گفت نیامیرهام رو به بن        
 !  پسر خوبستی نیدنیخر:  لبخندش گفتانی کرد و می اخمنیامیبن        
  ؟هیپس چطور-        
 . ها را به حال خودشان گذاشت و لنگ لنگان به سمت اشپزخانه رفتی دستشیآنا پ        
 . دیخندی و مدیکوبی مشیبا کف دست به پا.  از خنده کبود شده بود یرعلیام        
 . گرفتندی دست مای و بردی خان ننشسته بود مسعود و مرتضیاگر مصطف        
.  دمی محیبعدا برات توض:  چهار نفرشان انداخت وگفتي مسخره ي چپ چپ به خنده هانیامیبن        

  نگو باشه ؟یچی هگهیاالن شما د
 . رهام ساکت شد        
 .  شدریرها که از خنده س        
 تا خونمیجواب و نم!  رمیگی و مشیفردا جواب ازما:  و گفتدی نرم رهام کشي موهايدستش را ال        

 !؟یموافق.  میبا هم بخون...  توشی پامیب
 . به عالمت مثبت تکان دادي نگاهش کند سرنکهی بدون انیامیبن        
خاطره ... !  نیامی بني مدت برام رقم زدنی ای خوبيخاطره ها: رها نفسش راحبس کرد وگفت        

 خاطره بودند ی که صاحب کلیی به ادم هاشهیهم! حسرتشو داشتمشهیهم...  وقت نداشتمچی که هییها
 ... کردمیحسادت م
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 که برام تو ی بدونخوامیم...  باشهیجواب هرچ:  گفتيا لبخند و رها بدی کشیقی نفس عمنیامیبن        
 باشه ؟ چون ی روم حساب کندیبا...  ي اگهی دزیچه هرچ... یچه مال...  یهرکمک...  يزی عزیطیهر شرا

 . من روت حساب کردم
 . نطورهیحتما هم:  سر رهام گذاشت و گفتي چانه اش را رونیامیبن        
 ! رهام ؟یکنیانگورتو تعارف نم:  گفتنیامی و بندیلپ رهام را کش        
 .دییبفرما:  رها گرفت و گفتي انگورش را جلوی دستشیرهام پ        
 .  دلمزی عزیمرس:  گفت و رها با عشق دو تا انگور برداشت و گفتيزی گوشش چری زنیامیبن        
 ... گهی دبگو:  گفتنیامی شد وبنرهی خنیامیرهام با تعجب به بن        
 .اخه من خودم دارم-        
 ! دو تا باشن ؟يدوست ندار! شدن دو تا .  هست نمیا-        
سرش را تکان داد و .  گردنش انداخت ي توری به زنجیرهام چانه اش را به گردنش چسباند و نگاه        

 . چرا دوست دارم: گفت
 !  عمه رهادییبفرما:  گفتيانه ا رها گرفت و با لحن کودکي را جلوی دستشیپ        
 . رها ماتش برد        

 
 .  انگور عمه رهادییبفرما:  گفت و رهام باز گفتيزی گوش رهام چری زد و زي لبخندنیامیبن        
 ... دادی فشار مشی دندان هاریلبش را ز        
بغضش بترکد و ...  از هوش برود دی ترسیم...  زار بزند ی از خوشدیترسیم...  بزند غی جدیترسیم        

 ... خشکش زده بود... شب همه را خراب کند 
 به او ي درشت قهوه اي که با چشمهاکردی اش نگاه ميمثل مجسمه به صورت کوچک و نخود        

 . زل زده بود
 . دی دانست چه بگویاز ذوق نم        
 .  پسر خوشگلیمرس...  دلم زیعز... عمه قربونت بره :  و گفتدیصورتش را بوس        
 ... نمیریممنونم ش: دو تا حبه برداشت و گفت         
 ...واقعا ممنونم... ! ممنونم !  یمرس:  شد و گفترهی خنیامی بني در چشمهامیو مستق        
 ...رها جان مادر:  بغضش بترکد خاتون ارام گفتنکهیقبل از ا        
 ... دیرها به سمتش چرخ        



 734 

 نجای اایب:  و گفتدی کشی خالي جاي نشسته بود ؛ دستش را روي دونفره اي کاناپه يخاتون رو        
 .مادر

 گذاشت و با خجالت جلو رفت ؛ کنار دست خاتون نشست نیامی کنار بنی صندليرها تلفنش را رو        
 ... می زحمت دادیلیما به شما امشب خ! جانم خاتون جان ؟: و گفت
 ... یتو دختر گل من.  هیچه حرف:  زد و گفتیخاتون لبخند مهربان        
 ...  ناقابلهي هی هدهی نیا...  دیانشااهللا خوشبخت باش: خاتون دستش را گرفت و گفت        
 مادر خدا ادگاری.  کهی و کوچزی ناچیلیخ:  کف دست رها گذاشت و گفتیو جعبه را به ارام        

 .  بشنریعاقبت بخ.  جوون ها خوشبخت بشن مادري همه یهال.  امرزمهیب
.  دی مدت لطف داشتنی به من ای کافيشما به اندازه !  ی چيبرا...  هی چه کارنیا: رها مات گفت        

 هی من ي امشب برانیتو رو خدا خاتون جان هم... شمی شرمنده مشتری بينطوریمن ا... کنمیخواهش م
 ! من کم به شما زحمت ندادم...  با ارزش بود ای دنهی...  بود هی هدایدن

.  رحمته ستیزحمت ن...  ییتو مثل دخترما. دخترم ناقابله :  خان عوض خاتون گفتیمصطف        
 .دیانشااهللا خوشبخت باش

 یلی خنیا:  فرستاد و گفتشی دندان هاری انگشتر لبش را زدنیرها با خجالت جعبه را باز کرد با د        
 من يوا... اخه چرا من ...  دست شماست ي برازنده نی خاتون جان اکنمیخواهش م...  و با ارزشه یمیدق

 ...  قبولش کنمتونمینم
  ؟ومدهیخوشت ن: خاتون با هول گفت        
 .کنمیاصال من قبولش نم...  نهی سنگیلیخ.  قشنگه یلی خنیا. هی چه حرفنینه ا-        
.  دخترمادیچقدر به دستت م... چه اندازه است :  دست راست رها کرد و گفتيخاتون انگشتر را تو        

 ...من دخترمو پاگشا کردم. رسمه .  هی حرفها چنیا. مبارکت باشه 
 . رفتادمیانقدر هول شدم دامادمو : و با خجالت رو به مسعود گفت        
 که واقعا دیدیشما امشب انقدر زحمت کش.  ادهیهمون از سرمون هم زبخدا :  و گفتدیمسعود خند        
 رها نیهم.  فوق العاده بود می من و زندگي برانیامیقدم بن. ممنون از همتون. بود رینظی و بی عالزیهمه چ

.  است هی باشه برام هدمن  که قبول کرده بانیهم. شما دارم ي شما و خانواده يرو هم از صدقه سر
 . دیینفرما

واقعا ازتون ممنونم :  ؛ سفت و محکم بغلش کرد و گفتدی را بوسشی زد و رها رويخاتون لبخند        
 . دیواقعا لطف کرد... 
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... ی زنده باشیاله. نکن دخترم نکن : خم شد دست خاتون را خواست ببوسد که مانع شد و گفت        
 ...یخوشبخت باش

 داره زنگ تیرها گوش:  رها را برداشت و گفتی اوردو گوشنیی پاشی پاي رهام را از رونیامیبن        
 ... ! خورهیم

 ...  مامانهيوا:  عکس مادرش ، هول شد و گفتدنیرها با د        
 واقعا ؟:  با تعجب گفتنیامیبن        
 !؟ی تو باهاش حرف بزنيخوایم:  اش را به زبان اورد وگفتی آنمیرها تصم        
 .  اهنگ و لرزشش کل فضا را گرفته بوديصدا...  خوردی زنگ میگوش        
بگو رها . فقط باهاش حرف بزن ...  ی کنی خودتو معرفستیالزم ن:  بلند شد وگفتشیرها از جا        

 ! ؟يخوایم! هان ؟...  ستیدم دست ن
 ... کردی نگاه می گوشي سبز زن در صفحه ي گنگ به چشمهانیامیبن        
 .  لبش تضاد داشتي با لبخند سرد رونشیچشمها و نگاه غمگ        

 !هان ؟... صداشو بشنو ... جوابشو بده ...  شهیاالن قطع م: رها خفه گفت        
 ... !  را به سمت گوشش بردی حال صفحه را لمس کرد و گوشنیبا ا... دیلرزیشستش م        
 .  امدیصدا از دور م        
 ...  امدی ازدور می زنيصدا        
 ! رها جان... الو -        
 ... سالم: خفه گفت         

    
 .امدی نییصدا        
 ...  باشددهی نرسشی که صدادیترس...  که زن رفته باشددیترس...  که قطع شده باشد دیترس        
 ... الو:  شود لب زدرهی دگرگونش به لحنش چي حال و هوانکهیقبل از ا        
 !  انگار اشتباه گرفتمدیببخش-        
 ... رها. نه-        
 ي اهسته اي با صداسشی خي صورتش برداشت و با لبخند با چشمهاي را از روشیرها دستها        
 ... اطیبگو رفته تو ح:گفت 

 :حرف رها را تکرار کرد        
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 ...  نبود همراهششیگوش!  اطهیرها تو ح-        
 ! ؟دیممکنه صداش کن. نطوریکه ا:  ارام شد وگفتشیزن صدا        
 ... ادیاالن م. بله -        
 .  از بچه ها فاصله گرفتیکم. کردندیفرهود و فرهاد باهم بحث م        
 !  گفتم بره صداش کنهی دوستهیبگو به ... باهاش حرف بزن : رها ارام گفت         
 !  گفتم رفته صداش کنهیبه دوست:  را حبس کرد و زمزمه کرد نفسش        
 ... !ممنونم پسرم-        
.  تن خسته اش را رها کند گشتی مییدنبال جا...  ستدیپسرم گفتنش باعث شد نتواند با "میم"        

 ... هوا هم کم بود... قامتش خم شده بود 
 ...  رهاي تر از صدافی ظریکم...  بود فی زن کش دار وظريصدا        
 ... جان تری بیکم        
 ... سن دار تریکم        
 ...  خسته تریکم        
 ...  توانستند ساکتشان کنندی و آنا نمتایب. کردندیبچه ها سر و صدا م        
 کردی منگاه نگران خاتون را حس.  نشست ي پله اي و رودی خودش را به سمت پله ها کشیبه ارام        

 ! کردی مینی سنگشی خان هم روینگاه مضطرب مصطف... 
 . دی اش کشیشانی به پیدست        
 ! زنمی با شما حرف مادیتا رها ب.  رمیمن برام سخته دوباره شماره رو بگ:  کرد وگفتيزن سرفه ا        
 . لیبا کمال م: از ته چاه لب زد         
 . ر منهباعث افتخا: دی لرزشیصدا        
 . کرديزن خنده ا        
 .  بودنیسنگ.  نشستیبه دل م.  بود نیریخنده اش ش        
 ! ؟دیشما از دوستانش هست:  ارام و پر از ارامشش گفت يبا همان صدا        
 ... بله-        
کلمه ها باال و ...  گشتي ذهنش دنبال جمله ايتو.  جوابش را بدهد ي تک کلمه اخواستینم        

 ...  شدندی منییپا
 ! میامشب دور هم جمع شد: به زور جور کرد         
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...  بشناسد نکهیبدون ا...  زور بزند نکهیبدون ا.  زدیزن برعکس خودش روان و راحت حرف م        
 ! دی تپیکه در درونش م! برعکس خودش !  راحت تر بود الشیخ

 . دی خوش باششهی همدوارمیما. چقدر خوب -        
 : حرف دلش را به زبان اورد        
 ! هی شما خاليجا-        
 ...  مايدوستان به جا. ممنونم :  و گفتدیزن باز خند        
 . دی کوبی اش منهی وار در سوانهیقلبش محکم و د...  زدی سرش نبض ميتو        

 
 ! دی تپیدرونش م        
 . دی خوش باششهی همدوارمیام. خوب چقدر -        
 : حرف دلش را به زبان اورد        
 ! هی شما خاليجا-        
 ...  مايدوستان به جا. ممنونم :  و گفتدیزن باز خند        
 . دی کوبی اش منهی وار در سوانهیقلبش محکم و د...  زدی سرش نبض ميتو        
 .  نشستنی زمي روشیرها جلو        
 ... دی چرخی صورتش مي روشیمردمک چشمها. دادیلبخند پهنش قوت قلب م        
 ... ! دی شما هم باشي بعديانشااهللا دفعه :  فرستاد وگفترونی بنینفسش را سنگ        
 ....  بودحیمل...  وقار داشت شیخنده ها.  دیزن ارام خند        
 ! ؟حال پدرش چطوره.  دوارمیام-        
 .خوبن شکر-        
 !خودش چطوره ؟-        
 . دیزنی با خودش حرف مادیخودشم خوبه االن م-        
 . گذرهیمعلومه داره بهش خوش م.  شده ی طوالنیلی سفرش خنیا.  براش تنگ شده یلیدلم خ-        
 ! باشد فقط شنونده خواستیدلش م.  ارام زن را دوست داشتياوا.  ندادیجواب        
دوست داشت ! باز بشنود ...  سکوت کند و دهانش را ببندد و فقط بشنود خواستیدلش م        
لحن !  را ذره ذره مزه مزه کند شیحرف بزند و حرفها...  را ببندد و صوتش را از راه دور ببلعد شیچشمها

صدا قبال در  نی کند االی خخواستیدلش م!  کلماتش را کم کم بچشد نی اهنگي کلمات و نغمه يو ادا
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 و نیریانقدر ش...  و موقر است نی متشی دور انقدر براي هایی و بابت همان الالگفتی مییگوشش الال
 ! خوش اهنگ است

 !  اوستيپسرم گفتنش واقعا برا:  کند الی خخواستیدلش م        
 ...  بود وی رهام مي پسر بچه هم قد و قواره کی مثل خواستیدلش م        
 .  را نگه داردی دستش قدرت ندارد تا گوشگریانقدر تند که حس کرد د. ضربان قلبش تند شد         
 ! ؟ومدیرها ن: دیزن ارام پرس        
 .از من خداحافظ.  با شما یخوشحال شدم از هم صحبت.  بهشون دمی رو میچرا گوش: خفه گفت         
 . خداحافظ پسرم. ممنونم از لطفت . خوشحال شدم -        
 .  باال رفتیکی مانده بود پله ها را دو تا شی که برای را به دست رها داد و با تمام جانیگوش        
 پنجره گذاشت و سرش را ي را لبه شیدستها...  رساند و پنجره را باز کرد ایخودش را به اتاق برد        

 ... چند با پشت سر هم...  دیچند بار نفس کش.  فرستاد رونیب
 ...نگاهش را باال گرفت        
 !  بودنددنیستاره ها و ماه قابل د... گری ديبرعکس شبها... اسمان الوده نبود         
 .  امدی ماطی از حییغوی جغی جركیرجی جيصدا        
 ... ! دهانش خشک شده بود        
 . ض سرش هم ساکت شدنب.  قرار گرفت یتالطم قلبش کم        
 . چقدر تنها مانده بود که درب اتاق باز شد...  چقدر گذشت دانستینم        
 .  پنجره قرار گرفتي لبه ی اب خنکوانیل        
 .  شدرهی هم رنگ خودش خي و در چشمهاستادی کنارش انهیدست به س        
 دیپر از برق و ام.  نبود نی هم غمگشیشمهاچ...  لبخند عکس زن بود اما گرم ترهیلبخندش شب        

 ... ته نگاهش روشن بود. بود 
 .  دست رها گذاشتيدستش را رو        
 دی لباس سفهی خواب من يگفت تو...  دهی دی خواب خوبهیمامان گفت :  زد وگفت يرها لبخند        

 ! میخوردی نهار ممی داشتی قشنگي جاهی يگفت چهار نفر... دمیپوش
.  هست یی خبراهیبه دلش برات شده بود امشب :  شد و گفترهی خنیامی بني در چشمهامیمستق        

 ... زهی تيمامانم بدجور!  از مسعود شده ؟يخبر:  دی ازم پرسیحت... ته دلش افتاده بود 
  بهش؟یگفت: دی پرسي گرفته ايبا صدا        
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 !و؟یچ-        
 ... زویهمه چ-        

بعدم گفتم که قراره با تو .  کرده و بهش جواب مثبت دادم ي گفتم مسعود ازم خواستگارینه ول-        
 ...شویبق!  داشت بدونه ازی که نییتا جا.  و نصفه نصفه گفتمزیهمه چ...  بدم شیبرم ازما
 ! می بهش بگمی برییقراره دوتا:  گذاشت و گفتنیامی دست بنيدستش را رو        
 !واقعا ؟: دی دو دل پرسنیامیبن        
 باهات مچ خوادیمسعود م!  ؟نیی پاياینم. تو هم دلت و روشن کن ...  نیامیمن دلم روشنه بن-        
 ! گردهی مفیدنبال حر.  رو برده ای و بردی و مرتضیرعلیام! بندازه 
 ! ؟یخوب:  دی و رها پرسدی کشی پوفنیامیبن        
 .جوابش را نداد        
 . ي دارازیفکر کنم بهش ن.  داد نویآنا ا:  اب گذاشت و گفتوانی را کنار لیرها قرص        
 ! خدا کنه منم بتونم مثل آنا حواسم به مسعود باشه:  زد و گفتيلبخند        
 ! درمورد بچه:  و گفت دی از قرص ها سر کشیکی نفس با کی اب را وانی و لدی خندزیر        
 !همون ششما ؟:  زد و گفتيرها لبخند        
 ...دمی فهمیمن واقعا ناراحت شدم وقت... من متاسفم -        
 .  برام بسهنیهم.  خوبه یلیخ...  یبه فکرم...  یچه خوبه تو برام ناراحت:  و گفتدیرها خجالت کش        
 با دیحاال شا.  کنهی مسعود هم بهش فکر نمکنمیمن بهش فکر نم:  وگفت دی کشینفس راحت        

 خوندم ي کری من کلمیبر!  خدا بزرگه گهیحاال تا سال د...  می کرديریگی پشتری بکمیمسعود تو لندن 
 ! میی تومیمن و آنا تو ت! من طرف تو ام !  ی مالیکه تو پوز مسعود و به خاك م

  تو اممی تو تشهیمن هم:  گذاشت و گفتنیامی بني شانه ي زد و رها دستش را روي لبخندنیامیبن        
! 

 لندن رمی و مرمیگی مطی بلهیبعدش ... فردا که جواب اومد :  نفسش را فوت کرد و رها گفتنیامیبن        
بعدش .  تا من مقدمات سفر مامان رو اماده کنمیکنی و کارتو شروع ميندازیبعدش تو شرکت و راه م... 

 هی انا يبرا...  ماه عسله مسعود  من ويبرا.  اونجا ارمیمامان هم م...  اواسط تابستونهی ترکيایهم که م
اگر ! باشه؟!  خوب ي عالمه لحظه هی تو و مامان هم يبرا...  قبل مدرسه حی تفرهی رهام يبرا... شروعه

 ! ؟یگیچرا نم...  گهیبگو د... بگو االن ... بگو باشه ! نگو نه ...  نه یقراره بگ
 . باشه: لب زد         
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 . هم جوابش را دادنیامی زد و بنیرها لبخند ارام        
شرکت و ...  فتهی بیهر اتفاق... همونه ... صالحه ...  رهی خیهرچ! توکل به خدا : رها با ارامش گفت        

 ! چه من باشم چه نباشم! سفر سرجاشه گفته باشم 
 .  زدی پلکنیامیبن        
 میبر:  گفتي متفاوت و پر انرژیبا لحن. که تازه کرد ی بعد از نفسنیامی وبندیها گونه اش را بوسر        

 !  تا پوز شوهر تو رو به خاك بمالم
 

 یانیپا:  و پنجم ستیفصل ب        
 

پسر عمو با :  صورتش را مچاله کرد وگفت دی مالی که مچ دستش را مینی حیشیمسعود نما        
 !  انصافی تازه داماد بودم بهیمن ...  رفتار نکن نطوریمهمون ا

 ! ی نخوني کریتا تو باش:  زد وگفتيشخندی ننیامیبن        
 ! ستی دفعه قبول کردم که صالح ننیا!  ندازمی باهات مچ مي بعديدفعه -        
 .  تکان دادي سرنیامیبن        
 . دیمراقب هم باش: وگفت دست داد و بغلش زد نیامیمسعود با بن        
 به خونه ات و ی برگشتنکهیممنون از ا: مسعود محکم و مردانه به خودش فشارش داد و گفت        

 ! رهاميخوشحالم که تو عقد خواهرت بود! خانواده ات 
 نکهی ادیبه ام.  نمتی بیفردا م: و رها گفت دی بوسیمی زد ورها را گرم و صمي لبخندنیامیبن        

 ! می چند ساعت و بخوابنی امیبتون
 ! حدودا هفت ساعت مونده:  اش انداخت وگفتی به ساعت مچی نگاهنیامیبن        
 ... ادیحلقه به دستت م! قشنگه :  وگفتدی کشنیامی بنيرها انگشتش را به حلقه         
 خان سوار ی خاتون و مصطف ازی تشکر و عذرخواهی و رها و مسعود بعد از کلدی کشی هومنیامیبن        

 .  مسعود شدند و رفتندلیاتومب
 !  خونهمی بری لباس بپوشيتو قصد ندار:  انداخت وگفتی رو به آنا نگاهنیامیبن        
 . شمیاماده م...  می ظرف و ظروف رو جمع و جور کنکمیچرا : آنا خودش را بغل کرد و گفت        
 ! فرهود در خانه خواب بود و فرهاد هم مشغول نق زدن بود . نشسته بود وانیرهام لب ا        
 ...  وفرشته زودتر رفته بودندیرعلیام        
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 ! تانی کاپيچرا بق کرد:  کنار رهام نشست و گفتنیامیبن        
 !  ندارمي خواهر و برادرچیمن ه: رهام سرش را باال اورد و گفت        
 ...خب: کنارش نشست و گفت         
 یبابا مصطف!  کنه ي که فقط با من بازستی نچکسیه...  کننی ميفرهود و فرهاد با هم باز-        

 و ندارم باهاش چکسیمن ه...  ای هم با عمو برديکردی مي بازتای هم با عمه بي تو هم بچه بودگهیم
 ! ستی ما ني خونه شهی که همنیدر!  کنم يباز
 ! کنهی نمي با من بازچکسیه:  را باال داد و رهام با غصه گفتشی ابروهاشیاز حرفها        

 . کنمی ميمن خودم باهات باز-        
 ! يتو که همش سرکار-        
 . غصه نخور.  تانی باشه کاپمیکنی مي فکرهیحاال بعدا :  و گفتدی را بوسشی موهايرو        
 ! به خانمه بگم عمه رها ؟یچرا گفت:  انداخت وگفتنیامی به صورت بنیرهام نگاه        
 . خواهر منه اون خانم... چون عمته رهام -        
  ؟تایمثل عمه ب:  گفتيرهام فکر        
 .اوهوم-        
 !پس تا االن کجا بود ؟-        
 . شور بودخارج از ک. کردی نمی زندگرانیا: نفسش را فوت کرد و گفت        
 . دی نپرسيزی چگرید.  مهم نبود شی هم برادیرهام قانع شده بود شا        
 ... خسته شدم!  ؟کننی منوبازی ایک:  به گچ دستش کرد و گفتياشاره ا        
 . نگران نباش.  زود پسرم یلیخ:  و گفتدی گچ دستش را بوسيرو        
  برم ؟دی بانیمدرسه با ا-        

 .  راحتالتیخ.  کننی دستتو باز می تحمل کنگهی کم دهی. زودتر از مدرسه ... نه -        
 !مدرسه سخته ؟-        
 ! یکنی مدای خوب پي دوست هایکل... نه -        
 ! ؟ی دبستانشیمثل پ-        
 ! يریگی مادی خوب يزهای چیکل.  ی دبستانشیمثل پ:  و گفتدی کشی هومنیامیبن        
 اسمت دهی روز اول مدرسه معلمش ازش پرسگفتیفرهاد م:  نگاه کرد وگفتنیامیرهام به بن        

 ... هی چشیمعن
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 خب ؟:  اش داد و گفتینی به بینی چنیامیبن        
  ؟هی اسم من چیمعن... بلد نبوده -        
 يخوری وقت شکست نمچیتو ه یعنی... ری شکست ناپذیعنی... رهام:  زد و گفتي لبخندنیامیبن        
 .  بگونوی همدی ؟ اگر معلمت ازت پرسيدیفهم. رهام 

  خسته است ؟تانیکاپ:  و گفتدی اش را بوسیشانی پنیامی و بندی کشي اازهیرهام خم        
  خونه ؟میریبا مامان م: دی پرت کرد و خواب الود پرسنیامی بغل بنيخودش را تو        
 یی مامان جاگهید.راه رهام : شان بود حرصش گرفت و گفت یی هنوز نگران جمع سه تانکهیاز ا        

 ... رهینم
 ! خوبه:  را بست و گفتشیچشمها        
 .  بغلش گرفتيرهام را تو        
  ؟دیرهام خواب:  را تن زد و گفت شیآنا مانتو        

 
 .  بغلش گرفتيرهام را تو        
  ؟دیرهام خواب:  را تن زد و گفت شیآنا مانتو        
تو بهتره به .  ارمشی و روشن کن من منیبرو ماش:  تکان داد وانا خم شد وگفتي سرنیامیبن        

 . ياریخودت فشار ن
 . امیبرو تو من م:  را از داخل خانه زد و گفتچیسوئ        
 .  رفترونی بغل کرد و از خانه بی گفت و رهام را به نرميانا باشد        
 زیبابت همه چ:  را برداشت و گفت نشی ؛ وارد خانه شد ؛ دوربستادی اشی پاي خسته رونیامیبن        

 . ممنون خاتون
 . امشب برات نماز بخونمخوامیم: خاتون بغلش کرد وگفت        
 .بخون خاتون-        
 زحمت ادی زیلی خيدیزحمت کش:  و گفتدیش را بوسدستش راباال اورد و پشت دست چروک        

 . يدیکش
 .  خبر نذاریما رو ب. برو خدا به همراهت :  و گفت دیخاتون شانه اش را بوس        
 .  تکان داديسر        
 ... من با تو اتمام حجت کردم ها:  خان مردانه بغلش کرد و گفتیمصطف        
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 .ریشبتون بخ. شم چ:  و گفتدی خندنیامیبن        
 . ي موندداری بادی زيفردا کالس دار:  گفتایرو به برد        
 ؟یبرنامه ام رو حفظ:  با تعجب گفتایبرد        
 . خوب درس بخون... یپس چ-        
عکساش قابل برگشت ...  که افتاد تو اب یاون:  گردنش کرد وگفتي تونی به دوربي اشاره اایبرد        

  ؟ستین
 . کنمتی اونا رو هم ادبرمیچرا م:  اورد و گفترونی بیکی کوچی کرد و قوطبشی جيدست تو        
اگر امروز ناراحتت . دستت درد نکنه .  يدیامشب زحمت کش: گفت تای زد و رو به بي لبخندایبرد        

 .خوامیکردم معذرت م
 به یلیخ. مراقب خودت باش ...  ی دلمزیعزتو .  هیچه حرف:  وگفتدی با عشق صورتش را بوستایب        

 . ما هم خوش گذشت
 .  کنیاز بچه ها هم خداحافظ... مراقب خواهرم باش :  دست داد و گفتیبا مرتض        
 . شهی درست میهمه چ. نگران نباش :  و گفتدی را بوسشی رویمرتض        
 .خداحافظ.  یشب خوش همگ:شانه اش را فشرد و گفت         
 .  رفترونیو از خانه ب        
 .  کردی را طاطی حي بلنديبا گام ها        
 .انا پشت فرمان منتظرش بود        
 .  زد و سوار شديلبخند...  لبش را دوست داشت يلبخند رو        
 . دندی شب گذشته بود که به خانه رسمهیساعت از دو ن        
 حالت خوبه ؟: مانتو را با لبخند از دستش گرفت و گفت .  را دراورد شیچراغ را روشن کرد ؛ مانتو        
!  کردم خودمو خوب نشون بدم ی سعیول... کنمیدارم سکته م:  وگفتدی به صورتش کشیدست        

 !  کردم سرپا باشمیسع... لبخند بزنم...  کردم یسع
 ... ندی بنشی مبليفت و وادارش کرد رومسعود دستش را گر        
 .  رهايدی که نشون می هستيزی تر از چيتو قو:  گفتدی مالی را مشی که شانه هاینیح        
  ؟ینیبی مينطوریواقعا منو ا:  انداخت وگفتشی به چشمهایرها نگاه        
  ؟يخوری قهوه مهی. معلومه -        
 !  بهش قول دادمیول...  خوادی مي اگهی دزیدلم چ-        
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 ...  هايامشب مجاز...  ذره هی:  زد و گفت یچشمک        
 ! ستیهنر که ن! تو هم منعم کن .  منعم کرده نیامیبن... نه نه :  فورا گفتی ولشدیکم کم رام م        
  ؟يخوریقهوه م. چشم :  زد و گفتيمسعود لبخند        
 . من درست کنميخوایم.از خدامم هست . اوهوم-        
بگو من !  رها دارمیبگو من ب:  پشت دستش نشاند و گفتی نرميبوسه ... مسعود دستش را گرفت         
 ...ستمیخواب ن
 ی باشداری با من بدیهم تا صبح با...  یستیهم خواب ن...  يداریتو هم ب:  و گفت دیلپش را کش        
 ! شمی اصال بخوابم صبح زنده بلند نمکنمیحس م...!  جهیاز نت... از فردا ... ترسمیم!  مسعود
 ! رها شبمون رو خراب نکن: مسعود با اخم گفت        
  شد ؟یپس قهوه چ. کنمینه خراب نم:  زد وگفتيلبخند        
 چراغ چشمک زن تلفن ؛ بلند دنیبا د.  به فضا انداخت یرها نگاه. مسعود فورا از جا بلند شد         

 ...ي دارامی پهیمسعود : گفت
 ... هی کنیبزن بب-        
 .  تلفن را زدری گغامی پيرها دستش را دراز کرد و دگمه         
 : مادرش بود        
 ! نگرانتم...  يدی جواب نمزنمی زنگ میچرا هرچ!  ؟یی معلومه کجاچیه. الو مسعود -        
 ! ری باهام حتما تماس بگی گرفتغاممویمسعود پ: از پدرش بود ي بعدغامیپ        

    
 به پدر و مادر تو خوادی میحاال ک:  وگفت دی کشی رها اهدیچی فضا پي که توی بوقيبا صدا        

 .  بدهحیتوض
 . . . من منه کله گنده-        
 شهی میفردا چ:  شد وگفترهی مسعود خي در چشمهامی و وارد اشپزخانه شد ؛ مستقدیرها خند        

 !مسعود ؟
 ... یچیه-        
 ي ازاالن جلوخواستیدلم م...  ارمیتا فردا طاقت نم:  زد وگفت هیرها گرفته کمرش را به کانتر تک        
 ! موندمی مشگاهیدر ازما
 . برات رو تخت لباس گذاشتم. برو لباستو عوض کن :  کانتر گذاشت وگفتيمسعود دو فنجان رو        
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 . خودم لباس بردارميمن که اصال حواسم نبود برا. چه خوب :  زد و گفتيرها لبخند        
 ! تشکر کن: مسعود گونه اش را جلو اورد و گفت        
 !  تشکرنمیا:  وگفتدیعوض گونه اش لبش را بوس        

 ...امیمنم م. برو تو اتاق . نه خوشم اومد :  و گفت دی کشیمسعود هوم        
 يباال...  دیلبش را گز...  گل رز ي سبد هادنی به سمت اتاق خواب رفت با دی اراميبا قدم ها        

 .  شده بودییتخت گل ارا
 ... دی کشیقیبا لذت نفس عم        
 . مثل بچه ها ذوق کرد... دختر هجده ساله بود کیانگار         
 شده یچ: مسعود از اشپزخانه داد زد. دی بلند خندي لباس خواب با صدادنی تخت نشست با ديلبه         

 ! ومدی؟ خوشت ن
 .  را بازکردشی مانتويدگمه ها. رها جوابش را نداد         
 لبخندش نهی در آشیشمها چدنیبا د...  مقابل خودش نگه داشت نهی ايلباس ساتن خنک را جلو        

 ... دیماس
 ... نفسش را فوت کرد        
از !  دیکشی خجالت منهیاز ا...  ان را تنش کند توانستی هم منهیبدون ا...  فاصله گرفت نهیاز ا        

 !  از مسعوددیشا... خودش 
 ...  کرده بودخی شیپنجه ها        
 .  تخت وا رفتيلبه         
 .  به در زد با دو فنجان قهوه وارد اتاق شديمسعود تقه ا        
 ! ؟ومدیخوشت ن-        
 . اتاقنیمخصوصا ا. هی عالزیچراهمه چ-        
 ... می حرف بزنایب... حداقل تاصبح ... فکر نکن رها : کنارش نشست وگفت        
 از کجا ؟-        
 ... از هرجا-        
 م؟یحرف بزنفقط -        
 ! میامشب فقط حرف بزن... دمیبهت اوانس م:  نگاهش کرد وگفتطنتیمسعود با ش        
 ... ! تو حرف بزن.... تو بگو:  شانه اش گذاشت و گفت يرها سرش را رو        
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  ؟ی ارام بخش بهت بدم بخوابهی يخوایم:  گفت یمسعود با لحن ارامش بخش        
 . بمونم خوابترسمیم-        
 . کنمی مدارتیب. من حواسم هست . نه نترس :  حلقه کرد و گفتشیمسعود دستش را دور شانه ها        
 . خوامیارام بخش و م-        
 . مسعود از جا بلند شد        
 . دی تخت دراز کشيبا همان بلوز و شلوار رو.  کرد زانشی اویبه چوب لباس.  دیرها لباس رانپوش        
ارومت ...  بخور نویا:  قرص کنارش نشست و گفتي محتوی دستشی پکی و وانی لکیمسعود با         

 . کنهیم
 ! خواب نمونم: نگران لب زد        
 .زمینه عز-        
 بالش ي شد وسرش را رورهی مسعود خيدر چشمها.  وقرص را فرو داد دی سر کشمهی را تا نوانیل        
 . گذاشت
 .  تخت نشست و دستش را گرفتنییمسعود پا        
 ! یازم دلخور نش:  لب گفتریرها ز        
 ! بخواب... چشمهاتو ببند ... بخواب رها -        
 .  تو رو نگاه کنمخوامیم...  خوادیدلم نم-        
 ... مسعود اباژورکنار تخت را روشن کرد        
 ...  شدنی شد که کم کم پلکش سنگرهی اش خي ا قهوهيانقدر در چشمها        
 ...  امدی منییپا...  رفتی تاب باال ميرو        
 ... دادی با خنده هلش می و مرد بلند قامتدی دوی مي دنبال پسر بچه ایزن        
 ...باالتر... باالتر :  زدی مغیج        
 ... طناب پاره شد و از تاب پرت شد        
دستش را به سمتش دراز ... مقابلش خم شد ...  بود ی زخمشی جلو امد ؛ زانويمرد... کردی مهیرگ        

 . کرد
 ...  و خودش را جمع کرددیترس        
 ... ستدی کمکش کند تا دوباره باخواستیاما مرد م        
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 زد ؛ ي اش لبخندیمی نگاهش با نگاه سبزش و لبخند مهربان و صمیسرش را باال گرفت با تالق        
رها شده بود از بند هرچه درد و .  درد نداشت گرید.  او گرفت يدستش را به سمت دست دراز شده 

 ... !  بود رها شده بودیخستگ
 

 .  کردکی لپ تاپ کلبوردی کي روي بار ؛ با انگشت خسته انی اخريبرا        
 .  را بسته بودشی وقت نبود که پلکهایلیانا خ        

 یبه نظر خودش مشکل.  کردی را نگاه میی نهاتیاد...  اورد نیی حد ممکن پانی را تا اخرشیصدا        
 ...  بودامدهی هم در ني بدلمیف. نداشت 
 . دی نوشیماگ قهوه اش را باال اورد و کم        
 .  ؛ ان را صاف کردخوردی مزی مبل لي آنا داشت از لبه ي ورم کرده ي پاریکوسن ز        
 .  مرتب کرد وبه اشپزخانه رفتشیپتو را رو        
 ...  زنگ بزنددیترسیم... هوا روشن شده بود .  را روشن کردي کترریز        
 ... دی را چزی دم کرد ، ميچا. درامد ي سوت کتري را تماشا کرد که صدارونیانقدر از پنجره ب        
 ... ساعت از نه گذشته بود        
 ... ای ردی تماس بگدانستینم        
  ؟یی کجانیامیاومدن ؟بن!  شد ؟یچ: دی و پرسدی از دستش افتاد ؛ انا از خواب پرریکارد پن        
 ... برو بخواب.  انا نجامیا-        
 ...دارمینه ب ... شده يفکرکردم طور:  وگفتدی به صورتش کشیبا ترس دست        
 ؟يدی تو روم کشنویا:  را تا کرد و گفتی مسافرتيپتو        
 ... ي دم کرديچا: خواب الود وارد اشپزخانه شد و گفت. جوابش را نداد         
 .  قرمز بودشیچشمها        
  سرکار ؟ي بردیبا.  انا يبدخواب شد:  به صورتش زد وگفتيلبخند        
 ! رمی بدون حقوق بگی دوسال مرخصخوامیم.  رمیگی میمرخص. نه -        
 !يری بدون حقوق بگی مرخصخوادی نميریگی می مرخصمانی زايبرا:  نگاهش کرد و گفتنیامیبن        
 . دی را نفهمنیامیمنظور بن...  منگ بود ی خوابیاز ب        
 تموم شد ؟:  امد و گفتیکش و قوس        

 . اماده استلمشونیاره ف-        
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 م؟ینی ببارمیب:  شد وگفتاریانا هوش        
 .اوهوم-        
 یی ظرفشونکی را در همان سشی و انا قبل از رفتن به سالن ، دست و روختی ري چاشیبرا        
 . شست
 .  نشستزی را برداشت و کنارش در اشپزخانه پشت منیامیلپ تاپ بن        
 . زدی را هم مشی چانیامیبن        
 افتاد تو نی اون شب که دوربياون عکس ها:  گفتي را مقابلش گذاشت و انا با لبخندوانیل        

  ؟ي کردتیحوض هم اد
 .خوشش امد " حوض افتاد ي تونیدورب " گفت نکهیاز ا        
 : زد و گفتيلبخند        
 ... هی بدلی فالمیف! ام ندادم  روش انجیکار خاص...  دهیاسال. اره -        
 ...من چه خوب افتادم:  گفت کردیانا همانطور که نگاه م        
 ... دی خندنیامیبن        
 .  کردکی عقد را کللمیف        
 . ي خوب دراوردیلیخ. چقدر خوب شده :  گفتخوردی مي که چاینیانا ح        
 . رو حذف کردمی اضافي صحنه هاهی-        
 ... هیچه اهنگ خوب...  قشنگ شده یلی خنی ایول!  مادر رو که دارن لمیف.  ندارهیاشکال-        
 ... فونی نزده بود چشمش به ساعت بود و گوشش به زنگ اشی لب به چانیامیبن        
 ... نویبخور ا:  گرفت و گفتشی برايآنا لقمه ا        
 .  درامدفونی اي دهانش گذاشت که صدايدهانش را باز کرد و انا با ذوق لقمه را تو        
 . و به سرفه افتادشی گلوي تودیپر        
 .  به پشتش بزندای جواب بدهد دانستیانا با هول نم        
  ؟یکنیدر و باز م:  انا لقمه را فرو داد و گفتيبا چا        
 . دگمه را زد...  بپرسد هنکیبدون ا        

 
 

 . دگمه را زد...  بپرسد نکهیبدون ا        
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 يصفحه ...  کردیبا استرس به آسانسور نگاه م.  نشسته بود ؛ انا در واحد را باز گذاشت نیامیبن        
 . زدی مانده بود و چشمک می پي اسانسور روي فلزي کنار درهااهی سیمربع

 ... نیامی به حال بني وادزیقلب خودش تند م        
 ... پنج... چهار ... سه ... دو ...  کی...  کردی رد میکی یکیطبقه ها را         
 .  ششم توقف کردي طبقه يرو        
 . سالم دادي قرمز و لبخند خسته ايدر باز شد ، مسعود با چشمها. نفسش را فوت کرد         
مسعود دستش ...  رها بود ی قرمز و خونيتمام نگاهش به چشمها...  نه ای جوابش را گفت دینفهم        

 ... دی کشرونی بنیرا گرفت و او را از کاب
 .  تعادلش را نگه داردتوانستیرها نم        
 خوابه ؟:  دی را مسعود دراورد و پرسشیکفش ها        
 ... نه:  گفتي خش داريبا صدا        
 ... داشتیچشم از رهابرنم        
 . ارام ارام رها وارد خانه شد        
 بود ، ستادهی که وسط سالن انیامی قامت بندنیبا د... در خود به خود بسته شد .  دی لرزی مشیپاها        

 .  دادهی تکواریخودش را به د
 !  بازش نکنماوردمیطاقت ن:  را باال اورد و گفت یرها پاکت        
 ... دیلرزی مشیلبها        
 ! چقدر خونتون سرده:  بغلش زد و گفتری را زشیدستها        
 ... اروم باش:  رها انداخت و گفتي شانه هايمسعود کتش را دراورد و رو... لرز کرده بود         
 ... کردی بود و نگاهش مستادهی خشک و ساکت انیامیبن        
چشم از صورت مثل ...  سبز و قرمزشيچشم از چشمها...  چشم از رها بردارد نکهیبدون ا        
 ... امدی و باال مرفتی منیی اش که پانهی سيچشم از قفسه ... چشم از لرز چانه و لبش... گچش
 ...  دستش مچالهيپوشه پاره شده بود و تو        
منم :  چسباند و گفتواری دي غهی به سمت مسعود برداشت و مسعود کالفه خودش را به تیقدم        

 !  به خودت بگهخوادیگفتش م!  یچیه.... نگفته بهم !  نیامی بندونمینم
 ! سرده...سر... س ... چقدر... فقط... اومدم به خودت بگم... اره : رها سرش را تکان داد و گفت        
 ! خوردی بهم مشیدندانها....  دی لرزی مشیلبها        
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ضربان قلبش ...  کردیفقط نگاهش م...  دی پرسی سوال هم نمیحت...  کرد ینم ی حرکتنیامیبن        
 ... باال رفت

 .... نیامی بنیلیخ!  منتظر امروز بودم یلیخ:  شد و گفت رهی به نگاهش خمیرها مستق        
 .  نزدی حرفنیامیبن        
 ...  شده بودیجنگل نگاه زنانه اش باران!  دندی باریم...  را از دست داده بود شیرها عنان چشمها        
 و سه سال منتظرش یس:  و گفتدی کشرونی بي پوشه فرو کرد وکاغذيبا حرص دستش را تو        

 ! بودم
 ... نفسش را فوت کرد        
 . همچنان ساکت بودنیامیبن        
 ! ؟ی پرسی ؟ چرا نمیگی نمیچیچرا ه: خسته لب زد        
 ...  سکوتش ادامه دادبه        
 . هق هق انا امديصدا        
 ! گلوم خشک شده...  تشنمه یلیخ:  گفتیرها با دهان خشک        
 ... شدیلرزش خفه نم        
 انقدر کردمیفکر نم...  نیامی سخته بگم بنیلیخ... سخته بگم :  و لب زد رونینفسش را تف کرد ب        

 !  بگمتونمینم... سخت باشه 
 .  بودبهی خودش هم غري گوشهاي براشیصدا        
 . کردی فقط نگاهش منیامیبن        
 . را مشت کرده بودشیپنجه ها        
 ...  افتادشیکت مسعود از شانه ها...  قدم جلو رفت کیرها         
 .  بود که سکوت را شکستیی تنها صدانی ها با زمدی کليصدا        
 ! میستین:  فرستاد و گفترونی بنیفسش را سنگن        

 
 .  دستش نگه دارديانقدر که نتواند کاغذ را تو... شیدستها... شیپاها...  دی لرزیبدنش م        
 .  را بستشی پلکهانیامیبن        
 ....میستین: رها باز لب زد        
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 خواستندیم...  برسند خواستندی منی که به زمیی شد و زانوهارهی خنیامی بني بسته يبه چشمها        
 ...  خم شوندخواستندیم...  جاذبه شوند ریدرگ

 ...کردی نمهیگر        
 ...  سرخ بودشیاما دور چشمها        
 ... نگاهش خشک بود        
 ...میستین: باز گفت        
 .  را بسته بودشیاما پلکها...  گشتیمردمکش دنبال نگاه سبز م        
...  شدی اش تند باز و بسته مینی بيپره ها.  بود دی خشک و سفشیلبها... دیکشیاز دهان نفس م        
 . کرده بودستی ستبرش هم انگار اي نهی سيقفسه 
 . ..میستین: از ترس حال و روزش لب زد        
 ! میستی نبهیغر:  بار گفت نی کلمه پشت فعلش گذاشت و اکی کردیهمانطور که نگاهش م        
 ....  باشددهی اشتباه شننکهیاز ترس ا.  را تند باز کرد شیپلکها        
 .  اعتماد نداشتشیبه گوش ها        
 .... ! میت.... سین....  بهیغر.... غ ... غ :  شد و با لکنت گفتشتریلرز رها ب        
 ... تو... !  یرهام... تو ! ....  یمن... برادر ... تو... تو:  جان گرفت و رها جان داد و گفتنیامیبن        
...  کاغذ نیا...  یحت... همه :  فرستاد رونی به زور کلمه ها را مقطع بدی لرزی که میی لبهاانیاز م        

 ! داره...  قیتطب...  یبرادرم... تو ... نود و نه درصد 
ناباور ...  بود که تازه زنده شده و دم از خدا گرفته ي شد مثل مرده ارهی خنیامی مات بني چشمهادر        

 ! مبهوت نگاهش به رو به رو بود
 ! زنمیم...  خی... دارم ... سرده .... خونتون .... یلیخ: رها خودش را بغل کرد و گفت         
 ...  بودجیسرش گ        
 ... دی چرخی دور سرش م خانهنی ايایدن        
 ... دی چرخی دور سرش مي نگاه سبز و قهوه انیا        
 ...  در خودش فرو ببردخواستیم...  ببلعد خواستی خسته اش را مکریجاذبه پ        
 ...  جاذبه کردمیخودش را تسل        
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قبل از ....  دیای فرود بنکهی شد و قبل از ااهی سشیای تا دندی چرخي سبز و قهوه ايانقدر چشمها        
  او را ببلعدنیزم...  شود نینقش زم... فتدی بنی زمي خم شود و رونکهیقبل از ا...  جاذبه شود ری درگنکهیا

... 
 .  مانعش شد و او را گرفتنیامی بنيدستها        
 ....! دی نگاهش را دشی پلک هاینی بار قبل از سنگنی اخريبرا        
 ... فتدی از تاب بنکهیاز اقبل         
 ...  زخم شودییزانو        
 ...  زودتر دراز شد و او را گرفتیدست        
 ان ياجازه نداد رو... !  فتدی و لبخند اجازه نداد بیبا همان مهربان...  صاحب دو نگاه سبز يدستها        
 ...  سقوط کندبی و غربی عجی با اسمي نود ونه درصدقی تطبي مچاله يبرگه 

 ... !  را گرفتنی زمدنی بلعيجلو.  را گرفت شیجلو... مانعش شد         
 ... سردش نبود        
 ...  و آواره هم نبودالنیو... سرگشته وسرگردان هم نبود         
 !  خواب هم نبودیول....  نبود داریب        
 !  زن هم نبودیول... دختر نبود         
 ...!  فرزند هم نبودیمادر نبود ول        
 ... برادر هم بود... فقط خواهر بود        
 ...  و هوا گرفتنی زمانی شد و افتاد اما برادرش او را ماهی سشیای بود که دنيخواهر        
 یکیارنگذاشت در ان ت... نگذاشت سقوط کند ...  فتدی بنینگذاشت به زم... معلق نگهش داشت         
 ...  فرو برودنیسهمگ
 ...  شوددهیبلع        
 ... برادرش مانعش شده بود        
 !برادرش ؟        
 ... ! برادرش        
 !برادر ؟        
 !خواهر ؟        
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... يبرادر... يشوهر... یکس.... يزیداشتن چ!  داشتن را صرف نکرده بود کیتا به حال انقدر از نزد        
...  گرفتی مادی!  چطور داشته باشد دانستینداشتن را از بر بود وحاال نم! تا به حال نداشت !  يدرما

 ! ستیسخت ن!  گرفتی مادی! خواهر بود ... برادر داشت ! سخت نبود 
      

 .  کردشی رنگ وروی بی مشکفی کی چرميدستش را خوب چفت دسته         
 . باالخره جرات کرد جلوبرود.  نداد یتی اش هم اهمی خنک تابستاني کج مانتوي قهیبه         
 . زدی اراده لبخند میب        
 .  ذهنش حفظ کندي را خوب توشانی تمام نگاه ها و لبخند هاخواستیم        
 رنگ و رو بود ی چمدان خودش انقدر کهنه و بنکهیاز ا...  به چمدان به دستها انداخت ینگاه        

 ! دیکشیلت مخجا
 ادی رنگ چمدان را به کل از کردی چمدان نبود حتما خودش را مجبور مي محبوبش تولیاگر وسا        

 !  ابرو برشي چمدان کهنه نیان هم با هم!  عالم خاطره جمع کرده بودکی فیح. ببرد 
 . با عشق نگاهشان کرد        
 راحت الشیخ... به کدام کوچه و گذر...  برود ابانیم خبه کدا...  از کجا شروع کند دانستی مگرید        

 ...خوردی چمدان نو مکی و حسرت کردی نگاه مشانی بارها به چمدان هادی و شاشدندیادم ها رد م. بود 
 . خاطرات ناب او وجود نداشتچکسیاما در چمدان ه        
 . گشتی و برمرفتی از خاطره ها میکیهربار فکرش به ...  کرد یخودش را راض        
 .  تلفن همراهش ، به خودش امديبا صدا        
 ان انیدرم...  خونسرد استکردی که وانمود مي زوریبا لحن. دی صفحه کشينرم انگشتش را رو        

هرچند که ....  بزند غی از تلفن جتوانستینم...  اش را دادبزندی کل ذوق و خوشتوانستی نمتیهمه جمع
با !  ای صبر خدایدکان... گفتی تلفن مي پاهی را در چند ثانزی باخت و همه چیودش را م خکردندیولش م

 یخوش
 :لب زد        
 .سالم-        
  هنوز ؟يفتادی ؟ راه نیخوب. سالم -        
دارم . گهی ساعت دمینه ن. خوبم مامان:  چرخاند و گفتشانیلب تر کرد و دوباره چشم به صورتها        

 .  آرهدمی ملیچمدون هامو تحو
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 . دنبالت فرودگاهادی از دوستام میکیسپردم . خدا رو شکر .  خب یلیخ-        
 . باشه.چه بهتر : باخنده گفت        
 ! ي نشدی عصبانبهیعج-        
 ...راحتم هستم... نه چرا -        
 ! یباش تو حال خودت يخوای مدیگفتم شا:  وگفتدیخند        
 .  خانمبای منو به حال خودم رها کنه فری کسخوادینه اتفاقا اصال دلم نم-        
 . دلم برات تنگ شده.مراقب خودت باش .  خب یلیخ -        
  ؟ي نداريکار. منم مامان-        
 . نمتیبینه م-        
 کنمیمن حس م: اخت وگفت به صورت سرخوشش اندی نگاهیرعلیرها نفسش را فوت کرد و ام        

 ؟ی واقعا نگرانای ینگران
 ... از... از واکنشش !  به مامان بگم ترسمیم....  نگرانم کمی-        
 … هم نباش یچینگران ه … فتهی نمیباور کن اتفاق خاص:  گفتي با خونسردیرعلیام        

 . من دلم روشنه. بسپارش به خدا 
 به خودش ي شانه اش فرود آمد ، گاردي روی بود که دستی علری امي ودار موعظه هاریدر گ        
 .مسعود ناراحت بود.  دیبه پشت سرش چرخ. نگرفت
 ! ي مسعودگردمیزود برم: بغلش کرد و گفت        
 . کنمی و درست مزی من همه چيتا برگرد:  و گفتدی اش را بوسیشانیمسعود پ        
 خب ؟.  باش نیامی شرکت و بنمراقب:  گوشش گفتریرها ز        
 . حواسم هست-        
 ! اریسرمم هوو ن-        
 . دمیقول نم: با خنده گفت        
 .رمیگیباهات تماس م:  و گفت دی را باز بوسشیرو        
 . ومدیپس چرا ن:  را باال داد و گفتشیبا اعالم پرواز ابروها        
 . ادیاالن م. ییرفت رهام و ببره دستشو: و گفت دی کشي اازهی خمیرعلیام        
  برم ؟دی واقعا بایعنی: وگفت دی کشی ولبخندش ، اهنیامی بندنیبا د        .
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 نشده یچیدختر تو که هنوز ه … مارو ي کنه عاقبت همه ریخدا به خ:  و گفت دی خندی علریام        
 !!! ي شدمونیپش

 ... برمخوادیاصال دلم نم. معلومه -        
 .  دوره اش کردندنیامیرهام و انا و بن        
 باشه ؟...  یقول بده مراقب خودت باش:  حلقه کرد وگفتنیامی را دور گردن بنشیرها دستها        
 !  منم خوبمیتو خوب باش: همانطور که سفت و سخت اورا بغل زده بود گفت         
 گذرهیهر روز که م...  روزی ازپریحت...  بهترمشهیاز هم!  خوبم یلیمن خ: رها نگاهش کرد و گفت        
 . شمیبهترم م
 رهام ارهی بیعمه برات چ:  و گفتدی را بوسشیگونه ها...  رهام خم شد ي کرد و برایبا انا روبوس        

 ؟
 ... یچیه: رهام با خجالت گفت        
  ؟ارهی بیعمه رها برات چ.  گهینه د:  و گفتختی را بهم رشیرها موها        
 . عمهدیدونی خودتون صالح میهرچ:  ارام گفتنیامیبن        
گچ دستش را باز کرده ...  دی حرفش را تکرار کرد و رها با عشق دوباره صورتش را بوسنایرهام ع        

 . بودند
 هیبرات ... ود خوب بشه  دستت زياگر قول بد:  نشاند و گفتی نرمي بانداژ دستش را بوسه يرو        

 خوبه ؟.  خرمی می نقاشلیعالمه وسا
 .چشم عمه رها.  یلیخ:  زد و گفتی برقشیچشمها        
 ... گمی مکیبازم بهت تبر:  به صورت انا انداخت وگفتینگاه.  پا امد يرو        
 . به مادرت سالم برسون...  گمی مکیمنم به تو تبر: انا بغلش کرد وگفت        
:  گفتجانیبا ه.  به سمتش برگردند ي چند نفرتیانقدر که جمع...  دی خندي بلنديرها با صدا        

 ... حتما
 .نمتی بی ميبه زود...  باش نیامیمراقب بن:  و گفتدی را بوسشیرو        
 .  قرار گرفتنیامی تکان داد و رها مقابل بنيانا سر        
 . ندهی ماه ايبرا...  نمتیمب... یخب داداش:  زد و گفتیلبخند پهن        
 . مراقب خودت باش:  تکان داد و گفتي سرنیامیبن        
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باشه .  نیامی بابا نکن بنری هم خودتو درگیلیخ.  مسعود هست ی داشتی شرکت و کار مشکليبرا-        
 ؟

 !  شدم رها خانمریدرگ-        
 تو ي از انرژکمی... قسمت سخت ماجرا هنوز مونده . خودتو اماده کن:  گفت تکان داد و رهايسر        

 .... نگه دار واسه مامان
 !  کنهیفیمامان چه ک:  شد و گفترهی خشیدر چشمها        
 : نشست و گفتشی لبهاي رویقیلبخند عم        
 ! کنمی مفیمنم ک-        
 . دی به بعد زنگ زدم لطفا جوابم روبدنیاز ا:  گوشش گفتری و رها زدی اش را بوسیشانیپ        
 .  بار دوم اعالم شدي و پرواز برادی خندنیامیبن        
 نی از فرشته و درریام...  ي به زودنمتونیبیم...  خداحافظیخب از همگ: رها با هول گفت        

 ... کنیخداحافظ
 نیامیآنا و بن...  مراقبش باش از دستم نره نیامیبن...  عاشقتميمسعود: رو به مسعود گفت        

 ... خداحافظ...  دیخوشبخت باش
...  سرش حفظ کرد ي را توشانی ، خنده هادادی و دست تکان مرفتیهمانطور که عقب عقب م        

...  ي بعديدفعه ... اما مهم هم نبود !  را جا گذاشته بود نشی دوربنیامی که بنفیح...  عکس کیمثل 
 !  و البوم پر کنندرندینقدر وقت داشتند عکس بگا

 ... دیدیانگار خواب م        
 ...  تاب بوديانگار رو        
 ... دادی هولش میانگار کس        
 ... فتدیانگار قرار بود ب        
 ...  که در دست چپش نشسته بودي ایبه شروع زندگ... به حلقه اش ... به پنجه اش نگاه کرد         
 که در ی وقتنی که تا اخريبه برادر... نگاهش را به دو چشم سبز نگران دوخت...سرش را چرخاند         

 !  بودستادهی گم نشود محو نشود اتیجمع
 ... !  بودستادهی خواهرش ايبرادرانه پا        

 
 ر. دیبه قلم خورش 1:53 ساعت 95 مهر 7...  النی ِو... انیپا        


