
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 اگر نباشد، ایدن نیاما هم دهد؛یکه طعم اشک م
 .کنندینم دایزرد و سبز و قرمز و... معنا پ یاهایکدام از دن چیه گرید
 .یبه رنگ نارنج ییایدن



 

 

2 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 
*** 

سو و آن سونیبه ا یگاهازکه هر شیپا ریز ینوایب یها. سنگداشتیبرم یگریپس از د یکیرا  شیهاگام مشوش
تند به تند ی. قلبش طورکردندیبلند اعتراض م یزدن داشتند، قطعاً با صداحرف یبرا یاگر زبان شدند،یرتاب مپ

را  یقیموس کردنلیتکم یتند برا تمیبا ر یقرار دارد و نقش طبل یدر سالن کنسرت ییکه گو دیکوب یم اشنهیسـ*ـ
 دارد.

داشت، حتماً  یارتجاع تیخاص یبود که اگر صورتش کم دهیدست کش اشرهیت ییخرما شیربه صورت و ته قدرآن
مثل دو تکه چوب  یاز نگران شیو ابروها زدیدودو م شیها. چشمشدیم زانیاز پوست صورتش آو یمتریچند سانت

 شده بودند. کیرا بسازند به هم نزد یکه بخواهند دو ضلع مثلث
 خوردهچیدر که شکل گل پ یدستش را به تکه آهن رو کیمتوقف شد.  رنگیاقهوه یمیقد یمقابل در آهن باالخره

شماره را  نیقدر ارا گرفت. آن یابار هزارم شماره ی. برادیکش رونیب بشیتلفنش را از ج گریبود گره داد و با دست د
 .ردیآن را بگ یصفحه لمس یرو ینقاط فرض لمسبا  توانستیبسته هم م یهابا چشم یگرفته بود که حت

 .کردیم یکجدهن شانشیپر یشده به چهرهضبط یبار هزارم پاسخ یباز هم برا و
 «باشد... یمشترک مورد نظر خاموش م دستگاه»

که نقش زنگ را داشت  یمیقد درنگیسف یدکمه یسُر داد. انگشتش را محکم رو بشیرا با حرص درون ج تلفنش
شده بودند که به جانش افتاده و  ییهاانهیش مثل مورنشد. خاطرات و افکار یگذشت؛ اما خبر قهیفشرد. چند دق

 را داشتند. رساندنشانیآرام قصد به پاآرام
محکم کرده بود  واریکه لوله را به د یبست فلز یرا رو شیگرفت. پا یآجر واریگاز کنار د یهارا به لوله دستش

 شی. از پدادندیبد م یباز خانه به دلش گواه یهاخاموش و پنجره یها. چراغدیخودش را باال کش یگذاشت و کم
منتظر  قهی. چند دقدیبا کف دستش در را کوب یبار ندزنگ شد و چ الیخیها کنار آمد و دوباره سمت در رفت. بلوله

 .دیرقصیم شیصدا یهادر رگه یسرش گرفت. بغض آشکار یرا رو شینشد صدا یخبر دید یماند و وقت
 «!الی. لمیکنم الاقل بذار حرف بزن یخوام. خواهش م یمن ازت معذرت م الی! لدرو باز کن ؟یی! کجاالیل»
 یاز اشک رو یگره کور بغض باز شده و رود کوچک نیا یآرامبغض سمجش را نگرفت و گذاشت تا به یجلو گرید

نامنظم  اشیشانیپ یرو کیبار یهاخط شدند،یصورتش روان م یکه رو ییهابسازند. همراه با اشک شیهاگونه
که هرکدام در اثر حوادث مختلف روزگار  ددر دفترچه خاطرات بودن ییهاها مثل نوشتهخط نی. اشدندیومعوج مکج

 .دادندیم شانشیشده بود، خبر از حال پر دایشان پحک شده بودند و حال که دوباره سروکله



 

 

3 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 اندازدیدرون چاه م یسنگ وانهید کی یگاه دردها درمان ندارند. راست گفته بودند که یگفته بودند که همه راست
 یاوج کالفگ یعنیدرد،  یعنیبکشند. راست گفته بودند که اگر مرد بغضش بشکند  رونیآن را ب توانندیو صدتا عاقل نم

 راست گفته بودند که ... ،یوانگیو د
 یند که ندامتش کنند، که پتکها قد علم کرده بودها و حرفالمثلضرب یلحظه تمام عالم و آدم و حت نیدر ا ییگو

 مرد را آوار کنند. نیا یارا بر سرش بکوبند، که در لحظه شیالیشوند و نبود ل
 یهانشست. دانه نیزم یو رو دیرنگ لغزکرم یآجر یمیقد وارید یزد و آهسته خم شد. آرام رو واریرا به د اشهیتک

خودش  یی. در حجم تنهادیلرزیمردانه م یآرام ول شیهاجا خوش کرده بودند. شانه اشرهیت ییخرما یموها یبرف رو
گذاشت و  شیزانو یرا بشنود. سرش را رو شیصدا ینفراردیلیمهفت یایدن نیاز ا یشکسته بود، بدون آنکه کس
 گرفته گفت: ییلب با صدا ریچشمان ملتهبش را بست. ز

 نن؟یرو بب وروز مناالن کجان که حالو مجنون دروغه؟  یلیل یگفته قصه یک -
*** 

مخصوص  یشهیرا در ش دیداشت مخلوط کرد، محلول جد رنگیآب ییکه محتوا یمحلول را با بشر نیاز آنکه آخر بعد
 گذاشت و محکم کرد. اطیو در آن را با احت ختیر

کارآموزان را از نظر گذراند،  یهیمسئول داد. بعد از آنکه بق لیزد و آن را تحو شهیش یاسمش را هم رو برچسب
را پر  شگاهیآزما یجاهمه کنندهیالـ*کـل و مواد ضدعفون یصورتش برداشت. بو یمخصوص بزرگ را از رو نکیع

 کرده بود.
که  یادلهره هم مثل جوجه گذاشت،یپا م شگاهیآزما نیهر لحظه که به ا کردیخودش اعتراف م شینبود اگر پ دروغ

 اشیروز کارآموز نیهم شده بود. امروز آخر شتریدلهره ب نیو امروز ا شدیدنبالش روانه م فتدایپشت مادرش راه م
تا کارآموز انتخاب شوند، چه دوازده نیکه قرار است از ب یچهار نفر شدیمعلوم م گریساعت د کیتا  قاًیبود و دق

 هستند. یکسان
کرد خودش  ینشست و سع یچرم مشک یهایاز صندل یکی یآمد. در سالن انتظار رو رونیب شگاهیآزما یمحوطه از

را بزند به چشم چپش خورده بود و  نکشیها قبل از آنکه عاز محلول یکیمشغول کند. بخار  زیم یرو یهارا با مجله
 یکفش یهاتق پاشنهتق یبود که صدا نزدهورق  شتری. هنوز چند صفحه بسوختیم یچشم چپش کم نیهم یبرا

را سه  شیهابلند شد. دست کرد،یم فایرا ا یآزمون عمل یکه امروز نقش مراقب برا یخانوم یش صداآمد و به دنبال
 بار محکم به هم زد و گفت:

 وقتتون تمومه. ونیخانوما و آقا -
 گفت: یبلندتر یکرد و بعد با صدا یمکث
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تو سالن  رونیب نیداد لیهاتون رو تحومحلول نکهی. بعد از انیمحلولتون بزن ینره برچسب اسمتون رو رو ادتونی -
 رو اعالم کنن. یینها یجهیتا دکتر نت نیمنتظر بمون

بود تا زمان را  یادکمه خواستیضرب گرفت. دلش م نیزم یرو شیرا درون دهانش جمع کرد و با پا شیهالب
 بدهد. انیحال و استرسش پا نیجلوتر ببرد و به ا یکم
 یحال مجله را رو الیبودند درون سالن انتظار جمع شدند. ل شگاهیکه درون آزما ییدخترها و پسرها یهمه کمکم

کارآموز بود  شگاهیکه درون آزما یمدت ی. بارها و بارها طرفتیگذاشته بود و با پوست کنار ناخن انگشتش ور م زیم
هم  یاوقات رد شدنش را و گاه شتریکنند را تصور کرده بود. ب مآخر را اعال جیکه قرار است نتا یاتا به امروز، صحنه

با  یدختر الی. لشدیاعالم م یقطع یجهیامروز نت ی. بعد از سه ماه کارآموزکردیسرخوشانه قبول شدنش را تصور م
را از پدرش  نیا. دیجنگیم اشیدر زندگ زیچهمه یبرا شهیالعاده نبود؛ اما همهوش باال و خارق ای یماورائ یقدرت ها

 گرفته بود. ادی
-خانوم افتاد که طاهره یروز ادیانداخت.  دشیروپوش سف یهابی. نگاهش را به جدیکش دشیبه روپوش سف یدست

 مادرانه گفته بود: یآن را تن زده بود با شوق الیل یدوخت روپوشش را تمام کرده بود و وقت -مادرش
 دل من! زیعز نم؟یلباس بب نیا یمادر من تو رو تو شهیم یقربون دختر قشنگم برم! ک یاله -

 یافکارش با صدا یآرام شود. رشته یو در دل چند صلوات فرستاد تا کم دیروپوشش کش یوار رورا نوازش دستش
 از هم گسست: شگاهیمسئول آزما

تنها بر اساس  یینها یهجینظر بوده و نت ریهاتون زالعملتمام رفتارها و عکس نیبود نجایکه ا یمدت نیتو طول ا -
 .ستین یو عمل یکتب یهاو آزمون نیارائه کرد شیپ یهاکه هفته یدو گزارش کار

 یهاشهیبود قرار گرفت. ش شگاهیکه مسئول آزما یراحیدکتر باشد کنار خانوم  زدیحدس م الیکه ل یمرد همان
 داد:ادامه  یراحیمخصوص در دستانش بود. خانوم  یکوچک محلول هم در جعبه

 ...تینداره. و در نها یکم ریهم تاث نیکه کرد یو کتب یعمل یکارها نیاما ا -
. دست از دیجویسراپا گوش شده بود و مضطرب پوست لبش را م داشت،یبرنم یراحیکه چشم از خانوم  طورهمان

 را در هم قالب کرد. شیهاکندن پوست کنار ناخنش برداشت و دست
 را قطع کرد: یراحیصحبت خانوم  دکتر

 نجایهم تا ا شترتونیمحسوس بود. عملکرد ب راداتشونیاز دوتا که ا ریگزارش کارها خوب بودن. البته به غ یهمه -
 خوب بوده. پس...

 .کردیگشاد شده بودند به دکتر نگاه م یمنتظر که کم یحبس شده بود و با چشمان اشنهیدر سـ*ـ الیل نفس
 .میها انتخاب کنمحلول یجهینت یفر رو از روچهار ن میگرفت میپس ما تصم -
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 میتصم یی. دکتر هم گوآمدیکش م ،یطعمش را بچش یخواستیم یشده بود که وقت ییتزایمثل تکه پ هیهر ثان انگار
 را اعالم کند. ییکذا یجهیببرد و برگرداند تا باالخره نت یگردداشت همه را چند بار تور آخرت

 ...یهاروشون به نام یهاسه محلول با برچسب نیشدن. ا یبه رنگ ارغوان جهیها درست طبق نتتا از محلولسه -
 تیکه در نها ی. محلولشدیم دنیو مانع از شن دیچیپیدر گوشش م ییصدا یی. گودیرا نشن شیهاحرف یادامه الیل

 به خودش آمد. کیدست و تبر یبا صدا .یبه خود گرفته بود نه ارغوان یاسی یدرست کرده بود، رنگ
 هیهر چند ثان یکرده بود و با نگاه نافذ شیها بیرا درون ج شیکرد. حال دست ها یهنوز داشت صحبت م دکتر

 رفت. یاز کارآموزان را نشانه م یکیبار  کی
 یکه باق ینفر کی. و اما اون نیمراجعه کن دهیاسمش رو بهتون م یراحیکه خانوم  یاشما سه نفر حتما به شعبه -
 .مونهیم
ها را از نظر گذراند. خودش به شخصه شاهد تمام و بعد بچه دیرنگش کش یمشک یبه مقنعه یمشوش دست الیل

که  ییهالحظه بخواهد چوب حراج به تمام تالش کیدر  یکس یبود. و چه سخت است وقت شانیهاتقالها و تالش
 نیو هم زدیتک شان موج متک صورتکرد. دلهره در  یحاضر صدق م یهاام بچهدر مورد تم نیبزند. ا یاکرده
 .کردیتر مرا دگرگون الیحال ل

دوتا  تیمختلف داره و در نها زوتوپیدر واقع دوتا ا میکه ما ازتون خواست یبیترک میو متوجه شد میکرد یما بررس -
 .یو ارغوان یاسی. ادیبدست م باتشیرنگ از ترک

جانش که بابا ستینگریبه دکتر م یبه دکتر دوخت. طور ینامرئ یبالفاصله سر بلند کرد و نگاهش را با نخ و سوزن الیل
 .شدیم ونیزیتلو یرهیاخبار گوش کند خ خواستیم یوقت
ده بو یاجهیبه نت ترهیشب تونییکه محلول نها ییو از اونجا نی. شما نفر چهارم هستگمیم کیتبر میبه خانوم حک -

 و ... نیشیمنتقل م یاصل یبه شعبه میخواستیکه ما م
 دنیبا د یالحظه ی. براشدی. باورش نمکردیم ریابرها س ی. انگار رودیشنیرا نم شیهاحرف یهیبق گرید الیل

 نیبه ا شتریب اشیها سوخت اما خوشحالتمام بچه یها خودش هم آشوب شد و دلش برابچه گریغمبار د یهانگاه
بکشد  غیج ریس یاتاقش بود تا دل یاالن تو خواستیو دوباره لبخند را به صورتش بازگرداند. دلش م دیچربیحس م

 یمشک یمانتو یاز رو یحت کردیبرقصد؛ اما االن تنها واکنشش ضربان تند قلبش بود که حس م یو از خوشحال
 رنگش هم معلوم است.

 دیکه گفته بودند برود. با یسوار اتوبوس شد تا زودتر به آدرس حاتیتوض ریسا دنیبعد از گرفتن آدرس و شن بالفاصله
 .کردیم دایامروز قبل از ساعت سه در آنجا حضور پ نیهم
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نشسته بود و مضطرب  یاصل یانتظار شعبه یهایصندل یبه خودش آمد، رو یغرق افکارش بود که وقت قدرآن
. زدندیچشمانش دودو م یاما هرازگاه دادیرا نشان نم اشیب دروناز اضطرا یزی. صورتش چدادیرا تکان م شیپاها

داشت.  دیدیکه م ییزهایخاطرسپردن چدر به یو با دقت سع چرخاندیبار اطراف سالن م کی هینگاهش را هر چند ثان
 رونیب یو سرد یروحیمحوطه را از ب نیبودند که ا ییزهایتنها چ دیسالن شا یهاسبزرنگ گوشه یهادرختچه

 کردند،یالقا م نندهیبه ب یرخوتیکه تنها حس ب ییو تابلوها دیسف یهایواریکاغذ د انیهم در م نی. همدندیکشیم
 دنیو جام بود. با د ریشد که پر از مدال و لوح تقد یاشهیتمام ش نیتریو یرهی. نگاهش خشدیم بمحسو متیغن

 شده بودند. شیمانتو یدرشت رو یهابه دکمه هیشب شیهاممانده بود و چش بازمهیافتخارات دهانش ن همهنیا
 یهامقنعه هیکه شب یاو مقنعه یابا لباس فرم سورمه یدختر یگذشته بود که باالخره سروکله قهیده دق درست

 شکل. یو بادام کیبار ییهانازک داشت و چشم ییشد. ابروها دایبود، پ ییمایکارکنان هواپ
. چند دادندیسوق م اشیکالباس شکلیکوچک و قلب یهابود که نگاه را به سمت لب یمثل پرچم شکلشیقلم ینیب

 رنگش معلوم بود. یاسورمه یمقنعه ریهم از ز رنگییطال یتار مو
 کرد،یدر دستش را مرتب م یهاطور که برگهو همان دیپاش الیبه صورت ظاهراً خونسرد ل یتصنع یلبخند دخترک

 را به دخترک دوخت. رنگشیشیچشمان م
 «.نیکه قبول شد گمیم کیتبر بازم»
 فیبلند شد و ک شیاش سر داد. از جامقنعه ریرا ز رنگشیسمج مشک یبالبخند سر تکان داد و دسته مو الیل

وجورتر را که تا بناگوشش باز شده بود بست و لبخندش را جمع ششین یسختشانه مرتب کرد. به یرا رو رنگشیریش
 کرد.

 «کار کنم؟شروع به تونمیم یمن ک خب»
 .کردیشده را تکرارمضبط یکارش نشست. انگار که نوار زیچرم سبزرنگ پشت م یصندل یرو یمنش دختر
 :گفت

پس بهتره از  نیایها هم بپنجشنبه دیه بانر شیوقتا اگه کارا خوب پ یشنبه تا چهارشنبه است. بعض یکار یروزا -
 یلیسر ساعت اومدن خ نجایکه ا کنمیم دیتاک نمی. انیباش نجایا دیقبل حواستون باشه. رأس ساعت هشت صبح با

 مهمه.
 دوخت و ادامه داد: الیمصممش را به ل نگاه

 شهیچون ورود و خروجتون ثبت م ن؛ینداشته باش ریکارمنداست. بهتره تأخ یساعت کار انیرأس ساعت پنج هم پا -
تون کم بشه. لباس کارتون هم که معلومه. روپوش از حقوق ماهانه شهیهم باعث م یرو رهاتونیتاخ تیو در نها

 .نیاگه ندار نیکن هیته دیبا دیسف
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د. کر یمکث یمعلوم بود. دختر منش دشیسف یروپوش تا شده بازشمهین پیز نیانداخت. از ب فشیبه ک ینگاه الیل
 تر ادامه داد:دوستانه یو بعد با لحن ندیرا بب شیهاحرف ریشد تا تأث رهیخ الیبه ل

 یپاتو محکم کن یجا ییطورا هیو  یخودتو اثبات کن یبتون نکهیاما بدون ا یبگم. تو قبول شد زهمیچ هیفقط  -
 .یتره. موفق باشسخت نیتره و البته امهم

خم  زیم یدوخت و فرم را از او گرفت. رو یمهربان به دختر منش یهمراه لبخندرا قدردان به رنگشیعسل چشمان
 دیبه آدرس محل سکونت رس ی. وقتکردیبودند، فرم را پر م ادشیدرهم که نشان از دقت ز ییهاشده بود و با اخم

و زبانش را با  ستادهیخودش ا رو به یانهیآ یبرگه بلند شده، جلو یاز رو یهشت حرف ینوشته  نیا کردیحس م
اما  دیطول کش یاقهیرا هم پر کرد. پانزده دق ماندهیباق یخال یکرد و جاها ی. هوفدهدیتکان م شیبرا یتخس

چند وقت را از تنش خارج  نیا یبرگه گذاشت، تمام خستگ نییپا تیکه در نها ییباالخره فرم را کامل کرد. آن امضا
 اش دوباره سرحال شوند و بعد از جا بلند شد.شدهتاب داد تا عضالت خشک یکم یطور نامحسوسبه راکرد. خودش 

 ییجادو ییرا سوار جارو کردیم یط دیکه تا خانه با یریمس خواستیکه دلش م دیگنجیقدر در پوست خود نم آن
هم داشت. دلهره هم در  ییهاینگران اش،یشاد لیتمثیحجم ب نیا انیسمت خانه پرواز کند. هرچند در مشود و به

 .دادیجوالن م یاحساساتش گاه انیم
 یخبر را به پدرجان و مادرجانش بدهد. حت نیکه زودتر به خانه برسد، تا ا کردیدل مسوار اتوبوس شد دل یوقت

شد.  مانیشان فکر کرد، پشچهار نفره یبه خانواده یاما وقت ردیبگ یکند و تاکس یولخرج یبار کم نیا خواستیم
 زود بود. هایولخرج نیا یهنوز برا

. دیگنجیدر پوست خود نم یاش استخدام شود. از شادمورد عالقه شگاهیکه در آزما دیگنجینم اشلهیهم در مخ هنوز
 یودش با دست و دلبازقدر امروز در خلوت خنشسته بود. آن جهیبه نت شیهاخواندن و زحمتانگار باالخره تمام درس

 .کنندیدرد م شیهاگونه کردیلبخند زده بود که حس م
. دیخر یاخامه ینیریهم ش یدر راه کم نیگیبه عشق خواهرش آ نیهم یبه خانه برود. برا یدست خال خواستینم

هم  یو خاک و کم گاریو س یسبز یشد. بو یکیبار یدستش بود وارد کوچه یرو ینیریش یطور که جعبههمان
 یکم نکهی. باادیرسیزودتر م قهیده دق حدودآمد  یراه م نی. هر وقت از ادیرس یو به مشام م ختهینا در هم آم یبو
 .آمدیراه م نیو البته ترسناک بود، اما هر بار از هم کیو تار کیبار

 یایراه ب ادهیپ شتریب قهیاست، چند دقکوچه پاتوق معتادا و خالفکار نیبچه ا»کرده بود که  شیمادرجانش دعوا بارها
 ، گوشش بدهکار نبود که نبود.«خطرناکه انقدر از اون کوچه رد نشو شه،یازت کم نم یزیکه چ

نبود.  ریگخودشان هرچه که بود الاقل تنگ و دل ی. کوچهدیکش ی. نفس راحتدیخودشان رس یبه کوچه باالخره
 .دادینم گاریس یچندان هم بو
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 وار گفت:زمزمه یقیعم بالبخند
 .شهیخود آدم نم یمثل کوچه یاکوچه چیه -

در هم تاب  شی. صورتش مچاله شد و ابروهادیکش ریچپش ت یبود که پا امدهین رونیحرفش کامل از دهانش ب هنوز
 شیپا کینزد ییجا یکیپالست یهیشد. توپ چند ال رهیدردناکش خ یجا کرد و بعد به پاجابه یخوردند. جعبه را کم

و چند نفر  هیهمسا یساله. عماد پسر ششدید ودشخ یمتوقف شده بود. سر بلند کرد و چند جفت نگاه منتظر را رو
 و حال منتظر توپشان بودند. کردندیم یباز «کیگل کوچ»از دوستانش بودند که  گرید

 گفت: عماد
 نن؟یدوستام هم بب یزنیاز اون شوت محکمات م دونههیخاله  -

 :دیکه دوستانش نفهمند بگو یطور انه،یصورت مخفدهانش گرفت تا مثالً به یدستش را به حالت حلقه جلو بعد
 بهشون پز بدم. خوامیم -
 یکه حواسش به جعبه یزد. بعد در حال یزیگشاده به عماد چشمک ر ییرا از هم باز کرد و با رو شیابروها الیل

 شیو پ شکافتیطور که هوا را مخوران همانضربه زد. توپ چرخ هم بود سمت توپ رفت و محکم به آن ینیریش
 رییکرد بلکه توپ زبان نفهم تغ یگرد شده بود. خدا خدا م یحساب الیشد. چشمان ل لیبه سمت مخالف متما رفت،یم

بزند، به در  الیل یبه رو یطانیش ینداشت و توپ انگار که لبخند دهیرا کج کند اما فا رشیمس یدهد و کم هیرو
 خورد. یریشمش یآقا یخانه اطیسبزرنگ ح

شوند.  میپناه گرفتند تا قا ییهر کدام جا کشانغیو ج دادکنانیها متفرق شده و دادوبتمام بچه هیعرض چند ثان در
 و یابر یهاییکردن دمپاو پرتاب دادیچند دادوب ینهیچند ساعت و با هز یها طآن بچه یکه پدر و مادرها یکار

 شان را از وسط کوچه جمع کرده بود.همه یانجام داده بود. به نحو هیدر چند ثان الیل کردند،یم شانیدست یجاروها
 یبعد سروکله یهیدر را باز کند که درست چند ثان خواستیم د،یکش رونیب بشیرا از ج دشیکل عیسر الیل

که  یجوگندم ییسالخورده بود با موها یمرد یریشمشیشد. آقا دایپ اشژامهیو پ رنگیآب ریگبا عرق یریشمشیآقا
 کیبه دو هالل بار هیداشت. درست شب یوندیکلفت و پ دیسپ ی. ابروهازدندیم یدیبه سپ گرید شیمو یتارها شتریب

. چشمان دندیرسیبزرگ تر به نظر م دیکشیداد م یکه وقت شیادرشت قلوه یهاباشند. و لب دهیهم چسب ماه که به
اش را مثل دفتر صورتش که چهره یرو وچروکنیچ همهنی. با اکردندیترسناکش م شتریداشت که ب یروشن سبز
با دوستانش  الیها بود که لبودند، هنوز هم ترسناک و پرابهت بود. درست مثل همان وقت کرده یخطخط ینقاش
 .شدیم دایپ حوصلهیاخمالو و ب یریشمشیآقا یو سروکله  کردندیم یشان بازخانه یجلو
نشده در را باز  دشیعا یزیچ دید ی. وقتدیکش یآورد وسرک رونیدر ب نیکنان سرش را از بهنهن یریشمشیآقا

افتاد  الینگاهش به ل یو وقت دیکوچه را سرک کش یآمد. همه جا رونیقرمزش ب یورورفتهرنگ یهاییکرد و با دمپا
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. با همان دیشکمش باال کش یرا تا رو شلوارشراهش برد و راه یژامهیسمت کش پمتوقف شد. دو دستش را به
 را در هم کرده بودند گفت: دیسپ یدو کالف کاموا ییترسناکش که گو یهااخم

 زد به در؟ یک یدیتو ند ،یدختر رسول نارنج -
کرد و بعد با  یومنمن الیبود. ل یکاف الیل الخصوصیها و علترساندن بچه یارتعاش داشت اما هنوز هم برا شیصدا

 بود گفت: زشیکه مثل آوار هر لحظه در حال ر یامهینلبخند نصفه
 .دمیرو ند یکس نجاینه من ا -

 دستش را به سمت گردنش برد و پشتش را صدادار خاراند. یریشمشیآقا
 !طورنیکه ا -
 رهیخ الیا به در گرفته بود، به لو دستش ر رفتیعقب مطور که عقبدوخت. همان الیبعد نگاه مشکوکش را به ل و

 یزیچ کرد،یو تا عمق وجودت نفوذ م شکافتیرعد بود و م ییکه گو یریشمشیآقا زی. با آن نگاه تکردینگاه م
 شد. دهیبه درگاهش کوب باًیبسته و تقر محکم یبد یکه در با صدا دیلب به اعتراف بگشا الینمانده بود ل

لبش  یرو کردیفرار م یریشمشیاز دست آقا یها که وقتدرست از همان بارطنتیش یو لبخند دیکش یراحت نفس
 خواستیقدر ذوق داشت که مخبر استخدام شدنش را بدهد آن نکهیایباز کرد. برا دشیزد. در را با کل شد،یم دایپ

 یاهندوانه و خربزه شان که شد چشمش بهخانه وچکک اطی. وارد حیاز پشت گوش یخبر را بدهد. نه حت نیحضوراً ا
حس  نیاز ا یرا درون آب فرو کند تا کم شیهاشناور بودند. وسوسه شد تا دست رنگیافتاد که درون حوض آب

 تر شده بود.هم گرم شیاز تابستان سال پ یتابستان حت نیدرونش را کم کند. ا یگرما
را درون آب فرو برد. به خاطر  گرشیدست د زدیطور که مادرش را صدا محوض نشست و همان یمانیس یلبه یرو
 رنگیکه حوض آب اطیبخش از ح نیبودند ا دهیچیپ اطیح یباال یمو و انگور که دور حصار آهن یهاو شاخه هاچکیپ

گرم  یخنک مانده بود اما باز هم کم یآب درون حوض کم نیهمیبود؛ برا هیسا شهیوسط آن قرار داشت هم قاًیدق
 بود.

 یسمت حوض خم شد. با لحن شتریگذاشت و ب اطیکف ح یخاکستر یهاکییموزا یرو اطیرا بااحت ینیریش یجعبه
 بچگانه گفت:

 ؟ییمن کجا یگلگل ؟یگل -
 یخوردهترک یسفال یاز درون کوزه زکنانیوخقرمزش جست یجا کرد تا باالخره ماهجابه یآب را کم شیهادست با

 :دیمادرجانش را شن یخم شود که صدا شتریب خواستیآمد و به سمت دستش رفت. م رونیکوچک ب
 تو حوض. یفتیم الیخم نشو ل -
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خانوم حلقه را دور گردن طاهره شیهاطور که دستسمت مادرجانش رفت. همانبلند شد و با دو به شیاز جا بالفاصله
 باشوق گفت: کردیم
 کار کرده؟ یبگو دخترت چ یمامان گل -

 داشت گفت: الیل یهادر بازکردن حصار دست یطور که سعهمان خانومطاهره
 .یکرد یچ نمیبعد بگو بب نییپا ایاول از سروکول من ب -
با  ی. نگاهستادیخانوم اطاهره یرا باز کرد و جلو شیهامادرجانش کرد، دست یاز گونه یماچ آبدار نکهیبعد از ا الیل

 رفته باشد گفت: ادشیانداخت و انگار که حرفش را  اشیگلچادر گل
 ؟یریمامان کجا م -
 .امیبزنم ب خانومحانهیسر به ر هی رمیجان. مرو ندارم که برم مامان ییجا -

خانوم در  حانهیگفتن خبر خوشش شد. ر الیخیرا بست و ب بازشمهیدهان ن دیرا شن خانومحانهیاسم ر الیکه ل نیهم
. کردیم فاینقش سازمان آمار را ا یگاه یآن را داشت. حت یدهاطالعات و ارائه یآورازمان جمعکوچه و محل نقش س

 .شدیتصور در تمام محل پخش م لزمان قاب نیترکوتاه یط گفتیخبر را م نیاگر االن ا
 گفت: خانومطاهره

 ال؟یل یبگ یخواستیم یحاال چ -
 کرد و گفت: یرا خال شیهاباد لپ دادیطور که خودش را تاب مرا پشت سرش قفل کرد و همان شیهادست

 .گمیم ی. اومدیچیامم. ه -
 .انیب نایا یصمدخانوم دی. شب شاامیتا من م نیوجور کنخونه رو جمع نیگی. با آرمیم گهیباشه. پس من د -

 نیهم یبرا شودیگرم نم یآب نیگیاز آ دانستی! مشیولقب یهم کادو نیشده بود. ا زانیآو یحساب اشولوچهلب
 یشدن در به خودش آمد. نگاهش که به جعبهبسته ی. با صداکردیوجور مکل خانه را جمع ییتنهابه دیخودش با

 افتاد با تعجب گفت: ینیریش
 د؟یند -

 داخل رفت. ینیریش یباال انداخت و بعد از برداشتن جعبه یاشانه
 اهل خونه من اومدم. من اومدم. یآ -

انداخت و با  ییرایبه اطراف پذ یسرسر ینشسته بود و باباجانش خواب بود. نگاه ونیتلوز یپا نیگیمعمول آ طبق
شان لشکر ها به درون خانهخانه را بست تا دوباره پشه یجلو یخانه آه از نهادش بلند شد. در تور یشورباشلم دنید

 کنار در به آشپزخانه رفت. یچوب یدر جاکفش شیهاکردن کفشفتنکنند و بعد از ج یکش
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سمت آشپزخانه کشان بهپرت شده بود، سرک ونیراه انداخته بود حواسش از تلوزبه الیکه ل یبلند یکه با صدا نیگیآ
 نیگیهنوز متوجه حضور آ الیل ییسه طبقه شان خم شده بود رفت. گو خچالیتا کمر در  باً یکه تقر الیسمت لآمد. به

 یرو یرهیدستش را به دستگ نیگیبود. آ یخامه ا ینیریشجعبه  یمشغول جاساز اطینشده بود که باحوصله و احت
 به سمت داخل برد: الیسر ل یگرفت و سرش را درست از باال خچالی
 ه؟یچ ینیریش -
 نیگیخورد. با چشمان گردشده به آ نیگیآ یهکه همزمان سرش به چان دیو عقب پر دیکش یبلند نیه بارهکیبه  الیل

 میهر ضربان قلبش تصم ییقلبش بود. گو یطور ناخودآگاه رودستش به کیو  کردینگاه م خچالی بازمهیو در ن
لحظه کم مانده بود از  کی یهم برا نیگی. آدیکوبیاش م نهیطور تند به سـ*ـ نیکه ا ردیبگ یشیپ یگریداشت از د

 کند. یترس قالب ته
 کاسته شود گفت : یتا از دردش کم دادیاش را گرفته بود و فشار مکه چانه یدر حال نیگیآ
 وونه؟یاِ چته د -
 گفتن. منم خوبم. به لطف شما. یترکیگفتن کوچ یترعوض سالم احوالته؟ بزرگ -
لب  ریبه سر دردناکش بود، ز گرشیدست د کیو  رفتیچشم غره م نیگیطور که به آو همان ستادیصاف ا الیل

 وار گفت:زمزمه
 شد امروز! یعجب استقبال گرم -
 باز گفت: شیبا ن الیگرفته ل یچهره دنیبا د نیگیآ
 !الیشده؟ ل ی. بگو چگهیحاال قهر نکن د -

 ضرب گرفت: خچالی یرو عیسر یحرکت یزد و ط الیدرهم ل یبه ابروها بارطنتیش یلبخند
 .الیزبونم ل نیریش الیل الیل الیل ال،یکمونم ل ابرو الیل الیل الیل -

 :دیآوازش پر انیم الیکه گرفته بود ادامه بدهد، ل یدارخنده یشعرش را با لحن تو دماغ یاز آنکه ادامه قبل
 بچه. زیمزه نر -

 :دیکف دستانش را باشوق محکم به هم کوب کبارهیانداخت و  نیگیآ زانیآو یولوچهبه لب ینگاه
 قبول شدم. قبول شدم. -
 شانیو معن الیل یهاحرف یبه خودش آمد وتازه مزه یبترسد. وقت الیل یبود که از حرکت ناگهان نیگینوبت آ نباریا

که کم  یجانیخودش و ه یجلو توانستینم نیاز ا شیهم که ب الیانداخت. ل الیخودش را در آغـ*ـوش ل دیرا چش
از خودشان  بیوغربیعج یو صداها دندیپریم نییدو باال و پا هررا بغـ*ـل کرد.  نیگیآ رد،یمانده بود فواره بزند را بگ

 :دیبه گوش رس شانیصداها انیدر م یبم ی. صداآوردندیدر م
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 .نیهم یالحق که جفتتون لنگه -
 ییهاشده بود و با چشم داریها بآن یباباجانش که از سروصدا دنیبا د نیگیمتوقف شدند. آ شانیدو در دم سر جا هر
را  نیگیهم که منظور آ الی. لدیرا هم دنبالش کش الیسمتش رفت و لبه طنتیباش کرد،یها را نگاه مکرده آنپف
حلقه کرد و دوباره به بپربپر کردنشان ادامه دادند. آقارسول  انشرا دور کمر باباج شیهادست نیگیبود همانند آ دهیفهم

 دست بلند کرد. یرا رو شانیهر دو یابه خنده باز کرد و در لحظه کم لبکم -باباجانشان-
 آره؟ رنیگیها منو مپدر سوخته -

بودند و دست  دنیحال در حال دو نیگیو آ الیبلند شده و کل خانه را برداشته بود. ل شانیهر دو یخنده یصدا
از  یکیپشت  الی. لگذاشتینم بشانینصیب شیهاقلقلک یانتحار یاز حمله د،یرسیآقارسول به هر کدامشان که م

کند  دایباباجانش نجات پ یهاتا از دست قلقلک زدیموپا دست ودادکنانغیکه ج نیگیها پناه گرفته بود و به آمبل
 رهیبود خ نیزم یکه رو یاتاق پدر و مادرش، به لباس نارنج بازمهیدر ن نیسر برگرداند و از ب یا. لحظهکردینگاه م

 شد.
را در نطفه سرکوب  اشیکه تمام سرخوش یسراغش آمد. حس یو باز حس بد دیدر دم خشک شیهالب یرو ندهخ

 هم امانش نداد. هیثان کی یکرد و حت
سمت اتاق رفت. در به عیقطع شده بود. آقارسول که نگاهش به ساعت افتاده بود سر نیگیآ یخودش که آمد صدا به

بود. از جا بلند  الیل یگرفتهدر قاب چشمان مه رشیهم پشت در جا ماند. اما هنوز تصو یکه بسته شد لباس نارنج
 کی. قبل از آن که در را ببندد دیسمت آن دوو به دیکش ینیه خچالیدر باز  دنیشد و سمت آشپزخانه رفت. با د

 از جعبه برداشت و بعد در را بست. ینیریش
به تن  یخاکستر یرهنیو پ یمشک یشد. شلوار پارچها دایپ یساک مشکباباجانش با  یبعد سروکله یلحظه چند

به آن لباس فکر  ادیکرد ز یدرون ساک در دست بابا جانش است. سع ییکذا یهایکه همان نارنج دانستیداشت. م
 دنیباباجانش جست زد که در حال پوش سمتههم موفق شد. ب باًیبنشاند که تقر شیهالب یرو ینکند و باز لبخند

 سمتش گرفت:را به ینیریبود. ش رنگشیمشک یهاکفش
 حداقل. یخوردیم ییچا هیبابا  -
 منه. فتیشده. االن ش ریاالنم د نیباباجان. هم گهینه د -
 دیرا در آغـ*ـوش کش الیخم شد. ل الیسمت لساق دستش سر داد و به یگرفت. ساک را رو الیرا از دست ل ینیریش

 :دیرا پدرانه بوس اشیشانیو پ
 روزیاز د شتریکه هر روز ب شاالی. ارسمیمبارکت باشه باباجان. خدا رو صدهزار بار شکر. انگار منم دارم به آرزوهام م -
 .نمیرو بب شرفتتیپ
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چند گاز بزرگ  یهولهول د،یدویسمت در مطور که بهآلود به صورت داشت. آقا رسول همانبغض یتنها لبخند الیل
 گردکنان به داخل رفت.عقب الیشدن در آمد. لبسته یبعد صدا یهیزد و چند ثان ینیریبه ش
 یرا گاه لشیو متنفر بود، و دل زاریب یهم از رنگ نارنج یچشمانش بود. از همان بچگ یجلو یآن لباس نارنج هنوز

 کرد. یبه خودش هم اعتراف نم یحت
پخش و پال بود. هنوز اتاق  نیهم بر زم لیوسا شتریکرد. ب گردگرفته یهاشهیو ش زیبه خانه و م ینگاه دوباره

 کهنی. همآوردیم یجاشکر به یسجده دیبا ییرایدر برابر اتاق پذ د،یدیبود که اگر م دهیرا ند نیگیمشترکشان با آ
را به هم فشرد. کنترل در دستش  شیهامحکم بست و لب ار شیهاچشم دیرا د الیچشم ردشدن ل یاز گوشه نیگیآ

 شده بودند. دیکه انگشتانش سف دادیفشار م یرا طور
 لب شروع کرد به شمردن: ریز
 دو، سه. ک،ی -

 دار داد زد:بلند و کش ییبه هوا رفت، با صدا الیل یسه بود که صدا یبا گفتن شماره همزمان
 !نیگیآ -

تمام کارها را انجام داده  هاشهیش زکردنیجز تمبود و به ییرایپذ نزکردیدست مشغول تمبهبعد دستمال یقهیدق چند
 دیرسیغرزدنش به گوش م یبار صدا کی قهیهر دو دق قاًیکند. و دق زیرا هم مجبور کرده بود تا اتاق را تم نیگیبود. آ

 یدسته یکرد، دستمال را شست و رو زیرا هم تم ونیزیتلو یشهیش ی. وقتدیخندیخوردنش ملب از حرص ریز الیو ل
. سر کج دیکش یپخش شد و نفس راحت ونیزیتلو یجلو یمبل دو نفره یاز مبل ها انداخت تا خشک شود. رو یکی

 گفت: ینسبتاً بلند یمعلوم نبود. با صدا یادیز زیفاصله چ نیبه در باز اتاقشان انداخت. از ا یکرد و نگاه
 ن؟یگیتموم نشد آ -

 شد گفت: یبلند م یواریاز درون کمد د ییکه گو یفیضع یآمد و بعد به دنبالش صدا خشخش یصدا
 چرا. تمومه. -

به  کهنی. همندازدیب نیگیگل آبه دسته یمبل بلند شد تا نگاه یاش داد و از روشدهها و کمر خشکبه دست یقوس
عاجزانه  یکرده و لحن رییتغ ییکه به حالت هشت باال رفته بودند، با صدا ییو ابروها زانیآو یاولوچهبا لب دیاتاق رس

 گفت:
 !ایمجازات کدوم گـ ـناه منه خدا نیکنم! آخه ا کاریچ نیمن از دست ا ایخدا یوا -
بفهمد که  دندیلرزیها و کمرش که مشانه دنیخم شده بود، با د یواریکه درون کمد د نیگیاز پشت آ توانستیم
 :دیاست. دست از مناجات با خدا برداشت و دوباره با همان لحن ترسناکش داد کش دنیدر حال خند یرکیرزیز
 که تمومه آره؟ -
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را طلبکارانه به کمرش زد و با همان لحن  شیهادست الینگاه کند. ل الیآورد تا به ل رونیسرش را از کمد ب نیگیآ
 ادامه داد:

 ن؟یزم یرو هیچ نایپس ا -
 اشاره کرد. نیزم یرو یوپالپخش جاتیسر و بدلکش و گل به
که هانسل و گرتل اگه راهشون رو گم کردن  یوسط؟ نکنه به عنوان ردپا گذاشت نیا گنیم یچ نایاگه تمومه پس ا -

 نجا؟یشن ا تیهدا میمستق
 یچهره دنیبا د الیه بود. لاش گرفتدوباره خنده نیگیکه آ دادیرا در هوا تکان م شیهاو دست خوردیحرص م قدرآن

هم دوباره درون کمد رفت و پناه  نیگیبرداشت. آ زیو به سمتش خ اوردیتاب ن گرید نیگیآ یخندان و سرخ شده
 تا در کمد را باز کند. کردیتقال م الیاش بلندتر شده بود و لخنده یگرفت. صدا

 که. یبمون یخوای. اون تو نمرونیب یایباالخره که م -
 یورواز پشت دیرسیم نیگیداغ شده. اگر دستش به آ یپشت گردنش هم کم کردیو حس م زدینفس محرص نفس از

 .کردیدار نثار گردنش ممارک یادهیو کش گذاشتینم بشینص یدستش ب
 وروریز داکردنشیپ یسه روز تمام خانه را برا قاًیافتاد که دق اشیدست مشکمو و ساق یرهیشانه و گ یرو نگاهش

نتوانست  گری. ددیپرحرص و صدادار کش ی. پوفنیگیبازار درون کشو و کمد آجز آشفتهکرده بود. البته تمام خانه را به
 شود و با کف دست به در کمد زد: الیخیب

 گشتم. نایآره؟ کل خونه رو دنبال ا ی! که تو برنداشتنمیبب رونیب ایب -
 از پشت در کمد بلند شد. نیگیآ فیضع یصدا

 هست من برنداشتم. یهر چ ؟یگیم ویچ -
 گفت: ینداد و حرص یتیزنگ در بلند شد. اهم یصدا

 رونیب ایسبز شدن اومدن باال؟ ب نیاز وسط زم هویبودن  یزیچ یزیسحرآم یایآره؟ نکنه لوب یکه تو برنداشت -
 .نیگیآ

 به کمد زد. گرید یتقه چند
 !یدونیوگرنه خودت م رونیب ایندارم. ب تیورو بزنم بهت بعد کاردختر خوب دوتا پشت هیمثل  رونیب ایب -
 !امی. نمامینم -
قصد داشتند دو طرف صورتش را به هم  ییدرهم که گو ییهاطور که دستش را مشت کرده بود و با اخمهمان الیل
 گفت: دادیهم فشار م یرا رو شیهاکه دندان یبزنند، در حال وندیپ
 و تو! دونمی! من میاتاق بخواب نیتو ا یخوایشب که م -
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از کار  شهیهم یآنقدر سروصدا کرده بود تا اعالم حضور کند که کم مانده بود برا چارهیسمت در رفت. زنگ ببعد به و
هول  یعقبگرد کرد تا به خانه برود. حساب عی. سردیرا شن یصمدخانوم ی. در را هنوز باز نکرده بود که صداوفتدیب

سمت سمت در برگشت. در را باز کرد و با دو بهداد. دوباره بهیرا مضطربانه در هوا تاب م شیهاکرده بود و دست
به ساعت انداخت. اصال متوجه گذر  یزد. نگاه ینفس مزد. نفس هیاتاقش رفت. در را پشت سرش بست و به در تک

 قهدرون آن پناه گرفته. ت نیگیآمد آ ادشیسمت کمد لباس ها رفت که تازه به عیهوا نشده بود. سر یکیزمان و تار
 آهسته گفت: ییبه کمد زد و با صدا یا

 اومدن. نایا یصمدخانوم رونیب ایب نیگیآ -
 به نظر برسد. انهیجوصلح یکم شیداشت لحن صدا یسع

 آمد. نیگیآ فیضع یهم به کمد زد. صدا گریبار د کی الیل
 .امی. نمیمن رو گول بزن یتونینم -
 قشنگ دوتامون رو... ادیاالن مامان م رونیب ایب -

 شد: انیخانوم نماباز شد و سر طاهره مهیحرفش تمام نشده بود که در اتاق ن هنوز
 ن؟یو حاضرش نیجا رو جمع کن. مگه نگفتم همهیتو که هنوز حاضر نشد -
دادن اثبات کند که اصالً نگفته بود حاضر شوند. پس به تکان توانستینم کردیهم م یاوضاع هر کار نیقطعاً در ا الیل

 اکتفا کرد. یسر
برداشت که با  زیسمتش خبه عیسر الی. لآمدیم رونیشد که از کمد ب دایپ نیگیآ یآمد و بعد سروکله یتق یصدا
شده و کج یبـرده بود. با لبباال  میتسل یرا به نشانه شیهادست نیگیخانوم متوقف شد. آطاهره زیدآمیتهد یصدا

 که از ترس خم شده بودند گفت: ییابروها
 ؟یبس تا بعد مهمونآتش -

 .زدیخانوم را صدا مبلند شد که طاهره یصمدخانوم یصدا
 در عقب برد و گفت: نیسرش را از ب خانومطاهره

 .جانیصمداومدم خانوم -
 ادامه داد: نیگیو آ الیرو به ل زیدآمیبا همان لحن تهد بعد
 !ارمیدرم گرتونویج نیحاضر نباش گهید قهیتا ده دق -
 شان را رها کردند.خانوم نفس حبس شدهبعد از رفتن طاهره نیگیو آ الیل

 راهنیبه پ الیحاضرشدن بودند. ل یبرا شانیهاکمد لباس روروکردنیمشغول ز یادیبعد با سرعت ز یهیثان کی درست
سرش انداخت؛  یهم رو رهیت یاقهوه یبسنده کرد و شال شیرو ینیتزئ یاقهوه یتنهمیساده با کت ن یبلند زرشک
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 یشکلش را که تا رومردانه دیسف راهنیتوجه کند همان پ الیل یهابه غرزدن نکهیطبق معمول بدون ا نیگیاما آ
 یاز اتاق خارج شد. پوف ردیرا از سر بگ شیهافرصت کند تا دوباره غرزدن الیتن کرد. و قبل از آنکه ل دیرسیرانش م

 ینبلند شد و با لح شیاز جا الیل دنیبا د یصمدروانه شد. خانوم ییرایسمت پذاز اتاق به نیگیدنبال آو به دیکش
بود. ذهنش شروع به کنکاش کرده بود  بیغر الیل یبرا یخودمان ازحدشیرفتار ب نیکرد. ا یپرسواحوالدوستانه سالم

هم  الیو ل کردیم دایپ قتیحق ییروزها نیدر چن گفتندیکه م یگرگ طمعی. سالم بزدیهم م ییهاو درواقع حدس
 را حس کرده بود. نیا

خانوم به دست گرفته و طاهره یصمدنشسته بودند و به قول معروف سکان مجلس را خانوم طورنیهم یاقهیدق چند
صحبت  اشدانهکییکیاز پسر  یصمدمواقع خانوم نیا و در کردندیمکث م شانیهاحرف انیهم م یبودند. هرازگاه

سوق دهد تا لبخند  یگرینگاهش را سمت د کردیم یو سع نشاندیم شیهالب یرو یزورک یهم لبخند الی. لکردیم
فربه و ناموزون،  یمتوسط، اندام یودوساله بود، با قدپنجاه یزن یصمدنشود. خانوم یگرید زیبه چ لیتبد شیزور

دور کمرش  شتریکه ب یگلگل یهم چادر شهیگلگون و سرخ بودند. هم شهیکه هم ییهاگندمگون و گونه یپوست
سال  کیویس ،یبود. ول -یول-پسرش  کردیکه منزجرش م یزینبود؛ اما چ یداشت. زن بد سربه  شدیم دهیچیپ

با دوستانش  ینداشت. وقت یات خوشخاطر یاز ول شیهایتر بود. از همان بچگبزرگ الیاز ل یداشت و حدود هفت سال
 دایاش پسروکله شدند،یم کردنبتیکردن و غپاک یمشغول سبز اطیدر ح شانیو مادرها نشستندیدر خانه م یجلو

راهش  یو دوستانش جا کند و وقت الیل یهاباشکمیو قا یبازبه زور خودش را در خاله خواستیو هر بار م شدیم
کوچک  یهاو همان قابلمه لیو هر بار وسا شدیم شیدایبود پ ازیو پ ینیزمبیکه شامل س زاتشیبا تجه دادند،ینم

 .ختیریرا به هم م شانیکیپالست
ها را تا آن دندیچرخیو دنبالش م کردندیکنند، او را گرگ م دایپ یاز شرش خالص خواستندیهم که م یبار چند
و  شدیم سیها و صورتش از عرق ختا کف دست دیدویقدر مناش آبا همان بدن چاق و شکم گنده یو ول ردیبگ

 کند. تیتا شکا رفتیم انهم قهرکنان سمت مادرش ی. چند بارشدندیسرخ م یحساب شیهاگونه
افتاد. و حال  نیچ یکم اشینیکه کنار ب یدر هم رفت طور یخاطرات گذشته صورتش به طور محسوس یادآوری با

پسرش  یول ییکه گو گفتینداشتند م یکه وجود خارج یو از خاطرات کردیم فیاز پسرش تعر یطور یصمدخانوم
 یشده و منتظر شاهزاده یبلند زندان سقفبا  یاست که در قصر یهمان شاهدخت الیاست و ل الیل یهایقهرمان کودک
 است. شیزرد و مشک یهاسرخ و دندان یهاگرد با گونهتپل و صورت

شده بود که هر لحظه با  رهیخ الیخندان و گاهاً متعجب به ل یابا چهره نیگیچرخاند. آ نیگیرا سمت آ نگاهش
 .گرفتیبه خود م یمختلف یهاو حالت شدیرنگ مبهصورتش رنگ یاخاطره یادآوری
 هر دو به خود آمدند: یصمدخانوم یصدا با
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 .انیم یک نمی. برم ببمهیگل زندگ دونههی یوا -
را نگاه  یصمدشده رفتن خانومچپرچالق یاافهیبا ق الیرفت. ل اطیسمت راهرو و حبه ییرایدست از پذعد تلفن بهب و
 گفت: نیگیکه آ کردیم
 .شهیزندگ یشوهرش هم باغچه میگردو بود. احتماالً آقا کر یفکر کنم منظورش همون ول -
 نیگیخنده زد. آ ریبلند ز یبا صدا الیو موشکافانه به خود گرفته بود ل یجد یاافهیق یآن هم وقت نیگیحرف آ نیا با

 یبود که سقلمه دهینکش هیرا برداشته بود. به ثان ییرایکل پذ شانیهر دو یو صدا دیخند الیل یبا مزه یهم با خنده
 فرو رفت. شانیهر دو یخانوم در پهلودار طاهرهخانواده

 !نیخندیبه اون م نیدار کنهیکر مف شنوهی! االن صداتونو مسیه -
 باز گفت: شیبا ن نیگیآ
 ...میدار قاًیخب دق -
 .دیکش یاحرفش را خورد و آه مظلومانه یگرفت ادامه شیاز پا الیکه ل یشگونین با

 گفت: الیرفت و بعد به ل شانیبه هر دو یاچشم غره خانومطاهره
 .انیم نایا یآقاصمد گهید قهیکجاست. بهش بگو چند دق نیزنگ به بابارسولت بزن بب هیپاشو  -
 با تعجب گفت: الیل

 نا؟یا یآقاصمد -
 تکه گفت:دهد باحوصله و تکه حیتوض یکودک یانگار که بخواهد برا خانومطاهره

 تکون به خودت بده آخه! هی الیل گهی. بدو دیو پسرش ول یصمدی. آقاگهیآره د -
خانوم در نگاه طاهره زیتند و ت رین گرگ و سالم و طمع بود. از جا بلند شد تا از تحدسش درست بود. ماجرا هما پس

شکل قرار داشت رفت. به بابارسولش کوچک چهارگوش یهیپا یکه رو یمیامان بماند و به سمت تلفن قرمزرنگ قد
شرح داد. آقارسول که جانش  شیبرا اتشیفرض یحت و اتیو حدس یصمدرا از جمله آمدن خانوم زیزنگ زد و همه چ

 گفت: یجد ییو لحن ناراحتش با صدا الیل یهاصحبت دنیبند بود با شن شیبه دخترها
 !نمیخانوم ببرو بده به طاهره یگوش -
 هیشب یزیپرپشت اما کوتاه بابارسولش را تصور کند که در هم رفته و چ یابروها توانستیاز پشت تلفن هم م الیل

سر کج  الیتماسش تمام شده بود. ل ییشد. گو دایکم پهم کم یصمدخانوم یاند. سروکلهردهضربدر نصفه درست ک
انداخت. دخترش بود. هرچه  الیبه ل یرعدوبرق ینگاه مدتلفن آ شیخانوم که پخانوم را صدا زد. طاهرهکرد و طاهره

 یصمدبه خانوم یابا سر اشاره الیکرده. ل ییلبش چه کارها یلبخند رو نیدر پس ا دانستیباشد بزرگش کرده بود و م
 انداخت و گفت:
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 تنها بمونه. یصمدزشته خانوم گهیمن برم د -
مبل نشسته بود  یحال رو الیخانوم تلفن را برداشت و کنار گوشش گذاشت. لشد. طاهره بیغ هیاز ثان یبعد درکسر و

 خانوم چشم دوخته بود.طاهرهبه  رفتیاش ورمشدهقالب یهاکه مضطرب با انگشت یو در حال
زود  گهیکه... رسول گوش بده... مسخره نشو د شهیرسول نم یگیم یبگم بهشون؟ چ یچ انهیآره. نه. خب همسا -
 ال؟یل ؟ی... کایب

خودش را مشغول صحبت با  الیانداخت، ل الیبه ل یرعدوبرق یخانوم سر برگرداند و دوباره نگاهطاهره کهنیهم
خوشحال و  الیزدن لهم که از حرف ی. خانوم صمددیتند دزد یداد و نگاهش را به سرعت طوفان نشان یصمدخانوم
هم که  الی. لکردیصحبت م یاز هر در الیل یبرارا باز کرده بود و  شیهاحرف یزده شده بود، دوباره بقچهذوق

و  کردیبار خودش را لعنت م نیچند صدم یو در دل برا دادیکرده باشد تنها سر تکان م ریگ ییدر تنگنا ییگو
 یکرده بودند! انگار که کس دایپ قتیحق شیها براالمثلباز شود. امروز چقدر ضرب موقعیکه ب یلعنت به زبان گفتیم
 باز کرده باشد. الیاطراف ل ییها را جاها را بشکاند و آنالمثلضرب ییجادو یشهیش
 یکه تن زده بود با حالت یو شلواربا کت  یول دنیبا د الیشد. ل دایپ یو پسرش ول میآقاکر یبعد سروکله یقهیدق ده

 یتفاوتینشست و خودش را به ب عیبلند شد اما سر میآقاکر یدر خودش جمع شد. برا یچندش به او نگاه کرد و کم
 ییلویهنر کرده بود که پسرک نودوچندک یلیخ چارهیمبل بلند شد. مبل ب ریرجیج یمبل نشست صدا یکه رو یزد. ول
 .کردیم ریرجیاعتراض ج یخودش جا داده بود و تنها برا یرا رو

از  یهر لحظه ممکن است رگبار ییبود که گو دهیمبل چسب یبه پشت یطور نیگیافتاد. آ نیگینگاهش به آ الیل
 نشانه برود.ها را بسته بود او را آن یسختکه به یول یآسمان یآب راهنیپ یهادکمه

 هیتک اشیصندل یبه پشت نیگیکه به زور بسته شده بودند مثل آ دیرا د شیهادکمه یرد نگاهش را گرفت و وقت الیل
 ییبودند که گو یطور الیل یو سرسر یحاضر یهاو پسرش شروع شد و باز هم پاسخ میآقاکر یپرسزد. دوباره احوال

 خودش را برساند. ودترها را از سر باز کند تا بابارسولش زآن عایسر خواهدیم
سوق  یگریرا در هم کرد و نگاهش را سمت د اشافهیق الی. لزدیبر ییاشاره کرد که برود و چا الیبه ل خانومطاهره

 ینیم با سخانوبعد طاهره قهی. چند دقشدیبلند م شیاز جا کاشی. که اندیبنش شیسر جا تفاوتیکرد ب یداد و سع
 بود آمد. یاخامه ینیریش یکه حاو یو ظرف یچا

 یاش مراسم سوگواررفتهاز دست زانیعز یبرا خواهدیم ییکه گو کردینگاه م هایاخامه ینیریبه ش یطور الیل
 یهاینیریبا دو گاز بزرگ دخل ش میو آقاکر یصمدو خانوم یبود تا آنجا که ول هاینیریش یرو قاًی. نگاهش دقردیبگ
 یگرید ینیریش شیرورا تمام کرد دستش را دراز کرد و از ظرف روبه اشینیریش یکه ول نیرا در آوردند. هم زشیعز

 برداشت.



 

 

19 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 نیرا نفر یهمان ول یعنیکوچک  یآمد. در دل صمد یآخش هم در نم یصدا چیخون که ه یزدیرا کارد م الیل
کنه تو  ریسنگ شه گ یات! الهلوزالمعده یزهرمار بشه بره تو یات! الهمعده یکوفت بشه بره تو یاله» کردیم

 «...اتهیتو کل رهات راهش کج بشه بمعده یتو راه مجرا یات! الهورود به معده یمجرا
خانوم طاهره یسه بار-متوجه نشده بود دو یبود که حت اشیکار تخصص نیو غرق در ا کردننیمشغول نفر قدرآن

مانده بود و  رهیکوچک با حرص خ یشکم بزرگ صمد یکه رو یشده، نگاهمشت یدست با الیکرده و ل شیصدا
 خشکش زده. فشردیهم محکم م یکه رو ییهالب
کوچک باال آورد. با  یفرو رفت به خودش آمد و نگاهش را تا صورت گرد صمد شیکه در پهلو نیگیآ یسقلمه با
. قبل از دینگاهش را دزد عاًیداد و سر اشینیبه ب ینیو زردش چ یمشک انیدر م یکی یهاباز و دندان شین دنید

 شیکه آمد مثل فشفشه از جا یزنگ یرد با صدایخانوم قرار بگنگاه طاهره بیسخت و مه یآنکه مورد هدف گلوله
 بلند شد.

 لب گفت: ریز کردیپرواز م اطیسمت در حکه به طورهمان
 !یع اومدموققربونت برم باباجانم که به یاله -
خانوم از بود. طاهره ستادهیدر ا یدست جلوبه یصبحش و ساک مشک یهارا که باز کرد آقارسول با همان لباس در

دوباره مشغول  الیکه ل زدیوگو بودند. حدس مدونفره گرم گفت یکه حساب کردیم شانیداشت تماشا شهیپشت ش
 باشد. هیگال
که  آمدیپشت سر باباجانش م یهم پشت سرش روانه شد. طور الیوارد شد و ل انیگو اهللیبعد آقارسول  یقهیدق چند
از  یکی یکرد رو یپرسدفاع از خودش. آقارسول بعد از آنکه سالم و احوال یدر دست گرفته باشد برا یسپر ییگو

 ها نشست.مبل
پر لب یهم شکسته و به عبارتاز چوبش  یورورفته شده بود و قسمتمبل افتاد که رنگ یچوب یهینگاهش به پا الیل

 آقارسول نگاه از مبل گرفت. یرسا یکج شد و با صدا یشده بود. لبش با بدخلق
واحوال و به همان حال هیشب شدیرد م نشانیکه ب ییها. حرفکردیو بابارسولش نگاه م میبه آقاکر مستاصل

 شانیتاکیکه  شیآقارسول با ابروها ی. هرازگاهگفتیم یگرید زیدوستانه بود اما حرکات صورتشان چ یوگوگفت
 .دادیجوابش را م کافانهموش یبا نگاه میهم آقاکر یو گاه کردیصحبت م انداختیرا باال م

 شده بودند. بیو غر بیعج یدو کم هر
دوئل  کیو اند نشسته یدانیدر م ییکه گو کردندینگاه م یرا طور میآقارسول و آقاکر یبه طور نوسان نیگیو آ الیل

 میآقاکر یبا حرکات صورتش برا ییکند گو یبا کلمات باز نکهیا یرسول به جا. آقاکنندیدوستانه را نگاه م یمقدمات
 کند. یکه بتواند با کلمات باز شتقدر هم سواد نداآن قتی. در حقدیکشیونشان مخط
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 یجز خواندن و نوشتن و چهار عمل سادهبه یادیکه دانش ز یو مهربان بود. مرد کرانیب یساده اما با قلب یمرد
 نیگرفته بود. به هم ادیخط از روزگار بهکه خط ییهانداشت اما پر بود از درس قیو جمع و تفر میضرب و تقس

 ببرد. یخشک ینیریو دخترش را با ش دیایب میمثل آقاکر یکس گذاشتیهم نم هایسادگ
را بدرقه کرد و  گرید یهایو صمد یصمدیآقا یطور قهیچند دق یط ادیچندان زلغات نه یرهیبا همان دا آقارسول

 هایکه صمد نی. همدیبگو یزیخانوم هم مهلت نکرد چطاهره یکرد که حت رونشانیمحترمانه از خانه ب ینحوبه
 ماندهیهم باق یزیچ ندیرا نگاه کند بب زشیعز یهاینیریش یسمت آشپزخانه رفت تا جعبهبه الیرفتند ل اطیسمت ح

 داده است. هایصمد لیتحو یشان را دو دستخانوم همهطاهره ای
 یافتاد. وقت خکیم یهابا گل یو دسته گل کوچک ینیریش یانرفته بود که نگاهش به جعبه خچالیسمت  هنوز
 هم دم در ییخوشامدگو ینشسته بود و برا شیشان آمده بودند، لجوجانه سر جاکوچک به خانه یوصمد میآقاکر

 ریرا باانزجار جمع کرد و آهسته ز شیهابود. لب دهیو دسته گل را ند ینیریش یجعبه نیهم ا نیهم ینرفته بود و برا
 لب گفت:

 ...خکیآخه مگه مراسم عزا اومدن که دسته گل م -
 ینیریش فیخشک و دو رد یهاینیریش دنیبود. با د ینیریش یمشغول بازکردن جعبه زدیکه حرف م طورهمان

 :دیعقب کش ینیریش یجعبه یرها کرد و سرش را از رو مهیحرفش را ن یدانمارک
 یایاخامه ینیریاون ش فی. اه اه! حارنیب یدرست حساب ینیریدسته گل و ش هیکه حداقل نکردن  سنیانقدر خس -

 پرپر شدن! یطورکه اون نینازن
 هایخانوم در امان بماند. بعد از رفتن صمدطاهره یهاتند و مواخذه یهااتاقش پا تند کرد تا از دست نگاه سمتبه

 یکی یرو ییرایدر پذ نیگیخانوم به اتاق خوابشان رفتند و در را هم پشت سرشان بستند. حال تنها آآقارسول و طاهره
باال انداخت و بعد اطرافش  یا. شانهکردیکه درشان بسته بود نگاه م یقها نشسته بود و مات و مبهوت به دو اتااز مبل

 ختهیهم ر در خانه منفجر شده باشد که دوباره خانه به هایبا آمدن و سپس رفتن صمد یبمب ییرا از نظر گذراند، گو
خم شد و  زیم یرو ینیریجا را نگاه کرد و بعد با همان صورت درهم سمت ظرف شبار همهغم یشده بود. با نگاه

 بودند. الیل یهاینیریش یجعبه یبازمانده ینیریه مانده بود را برداشت. حال دوشتا شک یاخامه ینیریاز سه ش یکی
اما از لحنشان مشخص بود  دیفهم یرا نم شانیاز حرف ها یزیچ الیآمد، ل یخانوم و آقارسول مآرام طاهره یصدا

بعدش نوبت  یو چند لحظه شدیآقارسول بلند م یهم صدا یوگو هستند. هرازگاهکه مشغول بحث و گفت
 ییزهایچ دهیبردهیرا به در چسباند. بر ش. سمت در رفت و گوشردیرا بگ اشیکنجکاو یخانوم بود. نتوانست جلوطاهره

 :دیشنیرا م
 و ... انیب یطورنیهم ستیکه ن یالک -
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 دن؟یدر صف کش یجلو ای خته؟یر ابونیتو خ یتو فکر کرد -
 آمد. نییپا شانیچند لحظه صدا دوباره

 هام؟سروسامون بدم به بچه دینبا مونم؟یرسول مگه من چقدر زنده م -
 که... ستیسرکار. قرار ن رهیدخترمون داره م نیطاهره بب قصاب؟میآدما؟ کر نیا ؟یطور نیآخه طاهره ا -
 گفت: یبلندتر یکم یداد که بابارسولش با صدا یخانوم چه جوابکه طاهره دینفهم الیل

سر  ارمیلقمه نون حالل دارم م هی. گهید یکارمندم مثل کارمندا هیگه جرم کردم مگه قتل کردم؟ منم خانوم م -
 داره که... یخانوادم. بعدشم چه ربط یسفره
 .امدیاز طاهره خانوم ن ییصدا

دستش  کمکم گهیبندازم... خدا رو شکر د یدخترمو ترش خوامیاصالً م انیصد سال ن خوامیتفکراتشون م نیبا ا -
بچه رو. خودمون  نیکن نه ا تینه خودت رو اذ نیاز ا شتریب گهی. دشهیهم نم یکچیخودش محتاج ه بیتو ج رهیم

 .انومکه خ یدید مونویلحظه زندگبهکه خودت لحظه دمینکش یکم سخت
و بعد بازشدن در  رهیدستگ دنیچرخ یبعد صدا یهی. چند ثانکردندی. دوباره داشتند آرام صحبت مدینشن یزیچ گرید

 .دیرسیتر به گوشش مآمد. حال صداها واضح یاتاق کنار
 گفت: خانومطاهره

 رسول؟ یریم یحاال کجا دار -
 ستمیمن ن یوقت گهید گم،یم یچ نیخانوم بب. طاهرهامیم ساعتهمی. بهش گفتم نستادهیوا فتیمن ش یبه جا یعل -

 مهمون نه دعوت کن نه راه بده.
 جان من حواسم نبود امشب.خب رسول -

 خانوم نصفه بماند.آقارسول باعث شد حرف طاهره یادکمه یاینوک یزنگ گوش یصدا
 شد. رید -
 باز و بسته شد. یآمد و به دنبالش در تور یتند یهاقدم یبعد صدا و
 .یرسول لباسات رو جا گذاشت سایوا -

را نشان  میو ندوازده  شیهابه ساعت انداخت که عقربه ینگاه الیخانوم که بلند شد لطاهره یهاییدمپا یصدا
گرفته به بابارسولش نگاه کرد که مه یرا کنار زد و با نگاه رنگیلین یاتاقش رفت. پرده ی. سمت پنجرهدادندیم

 رفت. اطیح درسمت خانوم چنگ زد و باعجله بهرا از طاهره یساک مشک
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که  دینکش هی. چند ثاندیدرست کرده بود دراز کش شیکه بابارسولش برا اشیتخت چوب یرا انداخت و رو پرده
در تمام وجودش رخنه  یرا گذرانده بود و خستگ یبیهم افتادند و خوابش برد. امروز روز سخت و عج یرو شیهاپلک

 کرده بود.
امروز  الیرا که ل یخبر خواستیراه افتاد. دلش نم نیگیو آ الیسمت اتاق مشترک لخانوم بهبعد طاهره یلحظه چند
 یطیشرا نیشده بود را از زبان رسول و آن هم در چن مانیآخر پش یبدهد و لحظه خواستیشوق و ذوق م یبا کل

 بشنود.
که در را باز  نیاما هم اوردیتمام اتفاقات امروز را از دلش درب ینحوصحبت کند و به الیبا ل خواستیم نیهم یبرا

مادرانه نگاهش  یاقهیزد و چند دق واریرا به د اشهیتخت خوابش بـرده بود تک یکه معصومانه رو الیل دنیکرد با د
 کرد.

 یهاچشم یکه باال کیاما بار یکمان ییهم نداشت. ابروها یبیعج یهایژگیپرنسس نبود، و ایدخت شاه دخترش
 بود. یاکه نوک آن کوفته کیبار ینیدارش را قاب گرفته و بحالت یعسل

 ییهابود. لب شیهایاز برخورد توپ در کودک یکه ناش خوردیبه چشم م اشینیب یغهیت انیهم م یکم یشکستگ
 دهیکش یگرد اما کم یو صورت شدیاوقات لبخند مهربانش از آن پاک نم شتریداشت که ب دهیکش یکوچک و کم
 .گذاشتینم شیرا به نما اشهگون یهایبرجستگ کرد،یم هیگر ای دیخندیکه م یجز مواقعداشت که به

 اتشیتمام جز هانیلپ سمت راستش قرار داشت. ا یهم درست به موازات لبش اما سه سانت دورتر رو یزیر خال
 بود. زیمهم و عز تینهایپدر و مادرش ب یبرا هانیبود و با تمام ا الیل شیسادگ نیبا هم الیبودند. ل
اش دور صورتش پخش شدند و صورتش آشفته یرش برداشت که موهابه سمتش رفت. شالش را از س خانومطاهره

چند  یبالش بنفشش گذاشت. پتو گریسمت د یرا دسته کرد و رو شیوار موهانوازش یرا قاب گرفتند. با حرکت
هنوز با  نیگیها و... مشغول کرد. آوانیکردن لرفت و خودش را با جمع رونیو بعد از اتاق ب دیکش شیرا رو اشکهیت

 مبل نشسته بود. یرو یهمان حالت قبل
*** 
 شتریبار چندم از او تشکر کرد. هجده سال سابقه باعث شده بود تا ب یگرفت و براپس یرا از عل شیجارو
 یبود و عل تریمیها صماز آن ییاز همه با چندتا شتریها دوست باشد. اما بشهر را بشناسد و با آن یهاپوشینارنج

 گذاشت. نیزم یرا رو شیگفت و جارو یااهلللب بسم ری. زشدیها محسوب منهم جزء آ
 یشمارش نوران رقابلیغ ینقطه نیشده بود که تمام شهر را در بر گرفته و پوشانده بود و چند یاآسمان جامه یکیتار

بزرگ بودند. و  یجامه نیا نتیبلند و آسمان دودگرفته مشخص بودند، ز یهاها و ساختمانبرج انیاز م یسختکه به
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 یگرو جلوه دیدرخشیم ییبه تنها رهیت یجامه نیا یرو یزیرنهیآن بود که مثل سـ*ـ یبایز یدردانهیکی ییماه گو
 .کردیم

که دوستش داشت.  ییصدا شد،یبلند م نیاز برخورد جارو و زم ییصدا دیکشیم نیزم یرا رو شیبار که جارو هر
 .شتیش شت،یش شت،یش

عبورها و  نیا ی. اما حتدادیقرار م دیلباسش را روشن و در معرض د ینارنج یالحظه یبرا شدیکه رد م ینیماش هر
 .شدینم افتاد،یاتفاق م هاپوشینارنج یبرا یگاهیوبگاه یهاروشن مانع از تصادف یهاچراغ

و  یپوست یهایماریب ها،یآلودگ ها،یفیها را در برابر کثآن شهیهم کردند،یکه به دست م یمیضخ یهادستکش
 توانندیاست، نم انیدر م تشیفیخوب و باک یهاکه صحبت از استاندارد ینارنج یها. لباسکردیو... حفظ نم یعفون
 باشند. شاندهندهیاریگوارا و  یو کم رندیسرما و گرما را بگ یجلو

 یادیز ی. مرخصشودینم شانیزندگ یهابر زخم یبهم چندان چس هایکاراضافه یحت ست،یدر کار ن یآنچنان حقوق
 .ستیو .. هم در کار ن ایسال و مزا انیهم ندارند، جشن پا

 یشان را بامهربانو هر لحظه ردیگیدر آغوششان م روند،یاست که هر سمت که م یمحل کارشان آسمان پهناور سقف
ممتد را  یهاتا زمان زودتر بگذرد و کمتر روزها و شب کنندیپا تند م شانیبرا هاهیو ثان هاقهیها، دق. ساعتزندیتن م

 .کندیو برف و باران حفظ نم هایها، آلودگبرش ها،مرا زخ شانیپا پوشندیکه م ییهاحس کنند. کفش
 انیم ی. گاهخواندیلب شعر م ریز رفت،یو آهسته جلو م دیکشیم نیزم یرا رو شیطور که جاروهمان آقارسول

 نیزم یرو شیجارو شدندهیکش ی. اما صداشدیمتوقف م یاهیو چند ثان کردندیاش مافکارش دوره شیشعرها
 .کردندیاز افکار رنگارنگش م یو عار زیتم شیپا ریز نیذهنش را هم مثل زم

قرمز، نه نه  ،یکه نه صورت ییایداشتند، دن گرانیچندان متفاوت از دنه ییایبود که دن یمردان گریاز د یکیمرد،  نیا
 یخواهیم ندهیبه سوال در آ خواهدیم یوقت یکه کمتر کس ای. همان دنیبه رنگ نارنج ییایو نه سبزرنگ است، دن یآب

 اشیبزرگسال یایرنگ دن یبرا یکودک چیکه ه ییایبکشانم، دن اتتر به رخ کلم. واضحکندیرسمش م یچه کاره بشو
 .کندیآرزو نم

پاداش و  یحت دیدر کار نباشد، شا شیبرا یچنانحقوق آن دیداشته باشد. شا یکم ییایدن یهابهره دیکه شا ییایدن
 ارزشیاعتبار ندارد. کم پاداش ندارد و کم ب یرنگ یاهایخالق دن شیهم نداشته باشد اما کم پ یدرست و حساب یمهیب
 ترکینزد ییبلکه درست جا مان،یاهخانه یهانه از پشت سقف ن،ابرها، نه از پشت هفت آسما ینه از باال ی. کسستین

 میکنیها که حس مرا دارد. آن هم درست همان لحظه مانیاز همه هوا شتریمان نشسته و باز رگ گردنمان به نظاره
 پس است. یبدجور مانیهوا
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حضورشان را  یگاه دی. شاندیایبه کارمان ن ادیها زاز آن یلیخ دیشا ،یمداد رنگ یهارنگ هیدرست شب ینارنج ییایدن
 یاما برا ندیایبه مذاقمان خوش ن یحت ای ندیایبه چشممان ن ادیز دیشا م،یحس نکن مانینقاش دیسف یدر صفحه

هم  یها کرد. گاهآن نیگزیرا جا یگریرنگ د چیه توانینم یهستند و گاه یضرور مانیزندگ یکردن نقاشکامل
 ها باشد.رنگ نیاز ا یکی تواندیم ینارنج
*** 

را به روزها و  شانیشده و جا یکه مثل برق و باد سپر ی. هفت روزگذشتیهفته از شروع به کارکردنش م کی
به نام سارا  یراستا دختر نیوخم کار دستش آمده بود و در اچم بایمدت تقر نیدادند. در ا گرید یهاقهیها و دقساعت

 کمکش کرده بود. اریبس
 اشدهیکش یداشت و ابروها یمشک یبلندتر بود، چشم و ابرو الیاز ل یزده سانتپان ایبا قد بلند که حدود ده  یدختر

چشمان  زد،یچشمانش م یکه رو یگرد و درشت نکی. عکردیم میرا ترس یدختر شرق کیکامل  یچهره الیدر ذهن ل
 ییها خودنماآن یرو یروشن یارژ قهوه شهیکه هم شمتوسط یهاو لب دادیتر نشان ممهربان و خندانش را بزرگ

 به خنده باز بود. شهیهم کرد،یم
 .شدیم دایپ کاردانیآقا یکه سروکله ییهابه.جز وقت شهیهم البته
 شیمو یچهل و پنج سالش بود اما تمام تارها ایچهل  دینداشت، شا یادیبود که سن و سال ز یمرد کاردانیآقا

گذاشته باشد اما باز  دیرا رنگ و مش و بعد رنگ سف شیماالً موهاکه احت گفتیبودند. البته سارا م دیبدون استثنا سف
 بود. بیعج الیل یهم برا

هم قرار داشتند و  یرو یبیبه حالت عج شهیهم شیهاکه نه الغر و نه چندان چاق بود. لب انهیبا قد م یمرد
 .آمدیم شگاهیآزما نیکارها و کارمندان تکنس یبررس یدو بار برا یروز نهیسـ*ـبهدست
به  یمرموز و البته از خودراض یباعث شده بود تا حالت گرفتیبه سمت باال م شهیکه هم یموشکافانه و سر نگاه

 شدیم دایناگاه پاش بهچنان سروکله یبود. گاه دایهم هو شیتک رفتارهادر تک تیمرموز نیصورتش بدهد. البته ا
 اهلل گفته باشند.بسم شیر براکه انگا زدیم بشیهم چنان غ یجن بود و گاه ییکه گو

 الینظر داشت. سارا به ل ریرا ز شیتک کارهاوارد مشغول به کار بود، تکبه عنوان تازه الیکه ل یاهفته کیتمام  در
 یچندان با رو قتشیو حق داندیتک کارکنان را متک یاستخدام اتیجزئ نیترکوچک یحت کاردانیگفته بود که آقا

 استقبال نکرده بود. الیخوش از ل
بزرگ  یکارخانه کیکه درون  یشگاهیدر آزما یچه پست مهم قاًیدق کاردانیآقا نیکه ا دانستیهم نم خودش

 بود. کارهچیکاره و همرد مرموز همه نیسارا ا یاما به گفته کندیم فایواقع شده بود را ا
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از  یبا او دارد که حت یچه پدرکشتگ دانستیگرفته بود که واقعا نم یلیاسرائیبن راداتیا الیهم از ل یبار چند
در  یواقع شده بود بخش کاردانیکه هدف آقا یقیدق یاما نقطه گرفت؛یم رادیهم ا شیکارها نیتردرست

بود. پر کرده  یکارمند شهردار یرا با دو کلمه شیجلو الیو ل«. شغل پدر»بود که نوشته بود  الیل ینامهاستخدام
که دارد فهم و درک وجود  یشیبا توجه به گنجا یهر کس یداد. به هرحال برا رییتغ توانیها را نمنگاه یبعض یگاه

را  ششانیکم گنجاکم شانیو کارها یها هستند که با انسان دوستآدم نی. استیکس استثنا ن چیه یبرا نیدارد و ا
 .کنندیبرعکس محدود م ای شتریب
 یشد. هرازگاه فشیوظا گریمحلول مشغول انجام د یدما یمخصوصش را دوباره به چشم زد و بعد از بررس نکیع

-. دوکردیسپرده بود نگاه م الیرا به ل شیمسئول کاردانیآقا شیپ یقهیچند دق نیکه هم یبه دختر یرچشمیهم ز
تر از بدهد اما دخترک تخس ادیته بود به او گرف ادیها را که از سارا دهد و همان حیتوض شیبرا خواستیم یسه بار

 ها بود.حرف نیا
. هرچند از کارها و اوردیخودش بدست ب یهارا با تجربه الیل یروزهساله که نه اما راه هفتخواست ره صد یم

معلوم بود که  دیپرسیم شگاهیآزما یهالهیوس نیتردر مورد اسم ساده یکه هرازگاه ییهاو سوال شیهایدستپاچگ
جامعه است.  یاز قشر سطح باال یبود که دختر منکرده است. از ظاهرش معلو یرا هم ط یکارآموز یدوره یحت

از حالتش حدس  الیداشت که ل یکوچک ینیو ب یآب یچشمان ،ییکوتاه اما توپر خرما ییشده, ابروهابلوند رنگ ییموها
 باشد. یکه عمل زدیم

 یکیشکستن  یصدا یاهیپرت شد و در صدم ثان شیروم کرد و حواسش به محلول روبهچند لحظه سرش را خ یبرا
 یداد و بدون آنکه به رو لشیتحو یکرد و سرش را بلند کرد. دخترک لبخند بزرگ یها بلند شد. پوفارلن شهیازش

اند که مراقبش گذاشته ششیرا پ یاسالهکودک پر شروشور پنج کردیحس م الیرفت. ل یگریسمت د اوردیخودش ب
چشم حواسش به دخترک بود که سمت  ی. از گوشهباشدینفهم مکار و زبانهم خراب اریکودک بس نیباشد و از قضا ا

 یبلند طور یبا صدا دییپایرفت. همان طور که هم سرش به کار خودش بود و هم دخترک را م یم هادیاس نیتریو
 که دخترک بشنود گفت:

 هم باهاشون ور نرو. نکیبا دستکش و ع ی. حتنیقو یلیهاست. خ دیاون بخش اسمراقب باش.  -
خود  یکم کارمندان هر بخش کارهارا بردارد. کم لنیپشت سرش رفت تا ظرف ات نیتریدوم و یبعد به سمت طبقه و

را  دشانیسف یاهروپوش شان،یهاادداشتیها و برداشتن کردن ظرفو مرتب زیم زکردنیرا تمام کرده و بعد از تم
سرپرست بخش  یاحمدیمانده بود و طبق دستور آقا یارساعت ک انیبه پا قهیدق ستی. تنها برفتندیو م آوردندیدرم
هم  الیبروند. ل هیزودتر از بق توانستندیتمام کرده باشند م یساعت اخر کار میرا تا ن شانیکه کارها یکسان شگاهیآزما
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ها ظرف تدختر تمام هوش و حواسش را بـرده بود. داش نیکه تند و فرز باشد اما امروز ا کردیرا م شیهر روز تمام سع
 بلند شد: یغیج یصدا بارهکیکه به  دیچیرا درون دستگاه م

 سوختم... سوختم! -
 یو چشمان دهیترس یافتاد و چندهزار تکه شد. با نگاه نیزم یدرون دستش رو یاز بشرها یکیکه  دیکش غیج یطور

 خشک شده بود. شیسر جا دهیمات و مبهوت ماند. ترس دنشیو با د دیسمت دخترک چرخده بهگردش
 نیزم یقطره روکج شده بود از آن قطره زیم یکه رو یهنوز هم باز بود و در حال کیدروکلریه رنگیاقهوه ظرف

 .خوردیشده بودند به چشم م زیزریر بایکه تقر شهیش یخردشده یهاهم تکه نیزم ی. روختیریم
و سردرگم  شانیو پر دادیرا در هوا تاب م شیهاهول شده بود و مغزش هم انگار قفل کرده بود. دست یحساب الیل
 آمدیکه از دستش بر م یلحظه تنها کار نیدر ا یی. گوخوستیو در دل از خدا کمک م دیدویطرف مو آن طرفنیا

 بود. نیهم
فعال شد که  الیاز اطالعات درون سر ل یانگار حجم انبوه بارهکی. به زدیو پرپر م دیکشیم غیهم ج نوایب دخترک

 آب برد. ریسمت ش. دست سالمش را گرفت و بهدیسمت دخترک دوکردن بهبدون معطل
ود که جمع کرده ب یسختآب پرفشار گرفت. حواسش را به ریبود را ز ختهیر دیاس شیکه رو یرا باز کرد و دست ریش

کرده بود که  هیزده و گر غیقدر ج. دخترک آنزدینر گرید یهاهیشده به ناح یدیکه اس یدستش تکان نخورد و آب
 :دی. داد کشکردیتر مرا دستپاچه الیو ل ستادیایثابت نم شیگرفته بود. هنوز هم سر جا شیصدا

دست و بدنت  گهید یهابخش یرو دیسآب باشه که ا ریخودتو بکش عقب فقط دستت ز کمیانقدر تکون نخور.  -
 .زهینر
آمد و  نییپا شیکم صدا. کمکردینم شگاهیآزما دیسف یهاواریبا د یبود که تفاوت دهیدخترک پر یرنگ و رو قدرآن

 هم سست شده بودند. شی. زانوهاشدیم هوشیداشت ب ییکمتر شد. گو شیتقالها
نمانده بود تا  یزیچ باً ینشود. تقر نیزد تا پخش زم هیخودش تک یشانه یاز کمرش گرفت و سرش را رو یسختبه

تا قالب  گریبا شتاب داخل آمدند. د یپنج نفر کیبلند شد و نزد یبد یشود که در با صدا یدستش کامل ضدعفون
 یی. گوشدیم هوشیط خودش هم مثل دخترک بیشرا نیدر ا خواستینمانده بود. دلش م یافاصله الیل کردنیته

 شگاهیآزما یبود که انعکاسش در فضا یالعملعکس نیاول کاردانیداد آقا یبود. صدا طیشرا نیکردن ابهتر از تحمل
 .دیچیپ
 سر؟رهیخ یدختره یکارش کرد یچ -
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محکوم  کیکردن داشتند، قصد محاکمه ییو گو گفتندیم یزیپنج نفرشان دورشان را احاطه کردند. هر کدام چ هر
وبلند  دهیکش رونیب الیکه دخترک را از دست ل دیسف یبا موها انسالیبود م یمرد یرهیتنها خ الیما لا ؛یو پنج قاض

 :زدیداد م
 دخترم بابا چشمات رو باز کن. لدایبابا چشمات رو باز کن.  لدای -

 شد: رهیخ الیخون گرفته به ل یزار بزند. با چشمان گریبزرگ کم مانده بود د مرد
 .ادیسرش ن ییدعا کن بال -
 نکهیبشمارد. قبل از ا قهیدق کیها را در تعداد آن توانستیم یو حت کردیحس م یخوبوتاپ بلند قلبش را بهتاپ الیل

 نهیزم شتریکردن با پانسمان بست تا ب یشست و بعد از ضدعفون یشتریبا آب ب دیدستش را با دیفرصت کند تا بگو
 .فراهم نشود شیآلوده شدن برا ی

سقف دهانش  کردینفس افتاده بود و حس مدست بلند کرده و رفته بودند. نا خودآگاه از ترس به نفس یرا رو دخترک
نشان دهد  یاز آنکه بتواند مقاومت شیشد و پ دهیدستش کش بارهکی. به سوختیم یهم کم شیهم خشک شده. گلو

 یموها دیکه د یزیچ نی. اولشدندیم دهییاس بایتقر نیزم یرو شی. پاهاشدیبه جلو هول داده م یتوسط کس
 گفت: یکه با دندان غروچه م دیرا شن کاردانیآقا یبودند و بعد صدا رنگدیسف یعیرطبیغ
 .یایباهامون ب دیتو هم با -
چهل و دو را نوشته  یشماره  شیکه باال یبعد مقابل در اتاق یشده بود و چند لحظه  نیخودش که آمد سوار ماش به

 بود. ستادهیا مارستانیدر ب
 یخصوص مارستانیب کیدر  شرفتهیمدرن و کامال پ زاتیو تجه یآنچنان یها یواریهمه کاغذ د نیزد با ا یم حدس

 ییکرد که گو یبا اخم نگاهش م یبود و طور ستادهیچند سانت ا یکاردان درست پشت سرش با فاصله  یباشد. آقا
 کرده باشد و از قضا مجرم قصد فرار را داشته باشد. ریارتکاب آن دستگ نیرا درست در محل جرم و در ح یمجرم

و مشغول مداوا و درمان و...  ستادهینام داشت ا لدای ایکه گو یسر دخترک یباشد سه دکتر هم باال دهیدرست د اگر
کاردان با  یاره آقاکه دوب ندیسبز رنگ انتظار بنش یها یاز صندل یکی یدو قدم عقب گرد که تا القل رو الیبودند. ل

نسبتا  یکاردان با صدا یاشاره کرد که بالفاصله آقا یبه صندل هکامال مظلومان یاش شد. با حالت رهیترسناک خ ینگاه
 گفت: یبلند

 الزم نکرده! -
به  شیبار هم جم نخورد. از همان لحظه که پا کیو  ستادیصاف ا شیکه سر جا دیتوپ چارهیبه دختر ب یطور

شد و با  یاش م رهیخ یشد که کس یم یطور نیا یی. تنها وقت هادیخار یمدام م شینیبود ب دهیرس مارستانیب
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 نیا قتیکاردان باشد اما حق یآقا یهابخاطر نگاه  دیکرد شا یگرفت. اول فکر م ینظر م ریاو را ز نیسنگ ینگاه
 طور نبود.

و  میکن یآن را حس نم یپرواز است و حتسرمان در حال  یدر اوج غم و مشکالتمان مرغ سعادت درست باال یگاه
 د،یآ یم دیکه بعد از باران پد یکمان نیمثل رنگ یگاه ستند،یکه تمام اتفاقات بد فالکت بار ن شهی. هممینیب ینم

 کند. یها را به ما گوشزد نم نیا یکه کس فیشوند. اما ح یم یاتفاقات هم منجر به اتفاقات خوب نیبدتر
چه کند. ساعت  دیدانست با یبودند، نم ی. ذهنش پر از افکار منفدیکش یم یفرض یخط ها نیزم یرو شیپاها با

 داد. یرا نشان م قهیشده بود شش و چهل دق زانیآو مارستانیب یکه از سقف راهرو ینسبتا بزرگ
مرد گند دماغ که  نیمطمئن بود ا یبکشد. از طرف رونیب یتلفن همراه نداشت که بتواند خانواده اش را از نگران الیل

تکان خوردن هم به او  یاجازه  چیکه ه مارستانیزنگ زدن با تلفن ب یاجازه  ستادهیمثل برج زهر مار پشتش ا
 نخواهد داد.

و حواسش  دیشن یکلمه ا یو رو کرده بودند. لحظه ا ریتا حاال کل شهر را ز یخانوم و آقا رسول حتما از نگران طاهره
که داخل بودند دور تخت  ی. البته اگر چند نفرندیتوانست داخل رابب یباز بود و کامال م به درون اتاق پرت شد. در

 .دید یشدند بهتر هم م یجمع نم
 . خدا رو شکر االن بهتره.نیواقعا به موقع اقدام کرد -

 پاسخ داد: ستیمتعلق به ک دید یکه نم ییصدا
 .یاقعا ازت ممنونم که انقد زود مارو رسوند. پارسا جان ومیپارسا جان یدست فرمون عال ونیمد نویا -

 کرد و گفت: یساختگ یپوش سرفه ا دیدکتر سف همان
. نیاقدام کرد دهید بیقسمت آس شتریکردن ب یو خنث دیکم کردن اس یبود. به موقع برا یا گهید زینه منظورم چ -

بوجود  یدیاس نیبا همچ یشد فقط انقدر سوختگ ی. باورم نمهیقو یلیخ نیگ یکه اسمش رو م یدیاز قرار معلوم اس
 .هتونست باعث حل شدن انگشت هاش هم بش یم دیاس نیا ی. حتادیب

 دیشده. سرش را که بلند کرد چهار جفت چشم را د شتریب شینیکرد خارش ب یاز تمام شدن صحبت دکتر حس م بعد
دانست  یکه نم ی... نگاهیگریو د یتفاوت یبا ب یکیبا تعجب،  یکی ،یبا رنگ قدر دان یکیکردند.  یکه نگاهش م

 تواند داشته باشد. یم ییچه معنا
آشنا بود. حس  شیچهار نفر از آن ها برا ینظر گرفته باشد. چهره  ریمانست که موشکافانه او را ز یم نیبه ا شتریب
کرده  شیزده و دخترم صدا را بغـ*ـل لدایکه  ینفر هم همان مرد کیو  دهیکار د طیکرد سه نفرشان را در مح یم

 بود. دهیکارخانه بود اما آن نفر پنجم را تا به حال ند یو به عبارت شگاهیآزما ریبود همان مد
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شعله  ییاش گو رهیتنومند داشت. نگاه خ یمردانه و تن ییبلند و شانه ها یهم کم سن و سال تر بود. قد هیاز بق ییگو
 کرد. یم سوزاند و تا عمق وجود نفوذ یبود که م یا
انداخت و خودش را مشغول ور رفتن با انگشتش نشان داد اما حواسش حال به داخل اتاق و حرف  نییسرش را پا الیل

 شد جمع شده بود. یکه زده م ییها
 دیرا د لدایکج کرد و  ی. سرش را کمدیشن یفیخف یناله یحس کرد صدا الیکه ل کردیدکتر داشت صحبت م هنوز

دوباره  یشانی. همان حس اضطراب و پردهدیرا تکان م اششدهیچیو دست باندپ خوردیخود تکان م یکه آرام در جا
 را گرفت. بانشیگر
رفتند.  لدایسمت درون اتاق کامالً قطع شد و به یهم متوجه به هوش آمدنش شدند که سروصداها هیکم بقکم ییگو
توانست سرپا بماند  ینم نیاز ا شتریکه ب الیبه داخل اتاق رفت. لزد و  الیاش به لبا شانه یاهم تنه کاردانیآقا یحت

 سبزرنگ پشت سرش رفت و نشست. یهایسمت صندل
 کی. سابقه نداشت که ترشانیپر الیو ل شدیم اریهوش شتریب لدای کردیحرکت م شتریشمار ب قهیدق یچه عقربه هر

را گرفته بودند هم رفتند و  لدایکه دور  یکم کسانگذاشته باشد. کم خبریاش را از خودش بطور خوانواده نیبار هم ا
داشت در آنجا بود و  یابرنده یها. البته هنوز هم آن مرد که نگاهکاردانیو آقا لدایو  لدایماند و پدر  الیتنها ل

 .کردیم الیل یروانه شیهااز همان نگاه یهرازگاه
شده و موشکافانه نگاهش کرد.  زیر ییهاافتاد و بالفاصله با چشم الیهش به لنگا بارهکیبه  لدایشدن دور خلوت با

 .دیاز آن ترس دیکه با ستییزهایدر حال فکر به چ ییکه گو یطور
 گفت: کردیاشاره م الیطور که با دستش به لو همان دیسمت پدرش چرخ به
اونا  دونستمیشروع از اون سمت شروع کنم. من که نم یاون دخترهست. اون بهم گفت که برا ریهمش تقص -
 الاقل بهم نگفت که دستکش دستم کنم. یو خطرناکن. حت دنیاس
به  دیباریها شرارت مظاهر شکل معصومانه به خود گرفته اما از آنکه به یو با همان چشمان دیچرخ الیبعد سمت ل و
 .کردیاهش مبا بهت نگ بازمهین یبا دهان الیشد. ل رهیخ الیل

هم به ناحق  جانیبود، تا هم یکاف شیبرا گریماندن دبلند شد. ساکت شیاز جا عاًیلحظه به خودش آمد و سر کی در
سمت اتاق برود و به خواستیسکوت کند. م ینامرد نیدر برابر ا توانستینم گریشده بود و د داشتهمؤاخذه و نگه

 باز بزنند. سرآن  رشیهرچند که باور نکنند و از پذ دیرا بگو قتیحق
 .ستادیا شیسر جا کاردانیآقا یبا صدا اما
ش معلوم بود که ! از همون محل سکونت و سطح خانوادهمیکردیدختر رو استخدام م نیا دیمن که از اول گفتم نبا -

 !ادیاز آب در م یچه آدم
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 خوردن بود انداخت و ادامه داد:و در حال حرصکه گر گرفته  الیل یشدهبه صورت سرخ ینگاه
و بعد  میریرو ازش بگ هیو د مارستانیپول ب گمیمنفعته. من که م میریضرر رو هر کجا بگ یجلو گنیهر چند م -

 ...دونمیم دیبع نکهیبره. با ا مشیبفرست
 انداخت و ادامه داد: زیرآمیتحق ینگاه الیل یسر تا پا به
 درصد از ... هیرو بفروشه بتونه  شیاگه کل زندگ یحت -
 لب گفت: ریکه مچاله شده بود به اعتراض ز یاخورد حرفش ناتمام ماند و با چهره شیکه به پهلو یاسقلمه با
 گم؟یمگه دروغ م -

 به سمتش گفت: یگرزده بود. با لحن شماتت شیبود سقلمه به پهلو لدایپدر  ییکه گو یمرد همان
 !دیبسه حم -
 شیهافوران کند و شعله بارهکیبه  یبزند و مثل آتشفشان جاکیرا با هم  زیکار و احترام و همه چ دینده بود قکم ما الیل

کم و کم شدندیدوباره درون چشمانش جمع م ینامرئ ینگذارد. ابرها بینصیکه دورش بودند را ب یکسان یهمه
واج هم از دهانش خارج نشده بود که  کیرد اما هنوز . لب باز ککردندیگرفته مو چشمانش را مه ینگاهش را باران

 بود به سمتش گفت: لدایکه پدر  یهمان مرد
 .ینجاتش بد یمن خوبه و تو تونست یلدایکه االن  نهیکه افتاده مهم ا یهر اتفاق -
 .یدلگرم شد اما تنها کم یکم الیل

 .خوامیهم نم یاگهیخسارت د چیو نه ه هیازش بگذرم. نه د یراحتبه تونمیاما من نم -
 شد و ادامه داد: رهیخ الیبه تخم چشمان ل میمستق

 .یرو جمع کن لتیوسا دیفقط تو با -
آوارش کند. اشک چشمانش را و بغض  یاهیبه کار ببرد تا در صدم ثان شیاخراج را برا یکلمه قاًینبود تا دق الزم
چشمانش  یجلو شبشمهیشب و ن یهاخواندنو درس یرا پر کرده بود. تمام آن چند هفته تالش و کارآموز شیگلو

 .بود. دستش را مشت کرده کردیآمده بود و گره بغضش را کورتر م
 گریبرداشت. د گری. دو گام دکردیم تشیاوقات دوستش داشت اذ شتریالـ*کـل هم که ب یلحظه بو نیدر ا ییگو
 مانده بود: یادیهم ز جانیها خواهد شد. تا همکه بعداً پشت سرش چه دادینم یتیاهم

 نیخوایو از من م ستیرو بلد ن هالهیوس نیتراسم ساده یکه حت یدرحال شگاهیآزما یتو نیشما دخترتون رو آورد -
از محلول  نکهیا یدونه برا ینم یکه حت یبدم؟ کس ادیرو  یچدو روز همه-یکیو لجبازه تو  دندههیکه  یبه دختر

 یکه االن حت یکنه درحال تیرو رعا ییهایمنیکنه و چه ا فادهاست ییزایاز چه چ دینه، بااستفاده ک دیاس کیدروکلریه
دخترتون باشن و مطمئن  شیامروز پ تونستنیم گهید یاز کسا یلیاز من خ ری. به غدوننیهم م یرستانیدب یهابچه
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دخترتون  یتوق نیدیکه اجازه م نییحرفا نیتر از اشما خودخواه ی! ولوفتهیاتفاق ممکن بود ب نیبدتر از ا یحت نیباش
 مشغول به کار بشه. ییجا نیهمچ ینرفته تو یکارآموز یدوره یحت

 را هم قورت داد و بعد از آن که با پشت دست چشمانش را پاک کرد ادامه داد: شیبا بازدمش بغض گلو همراه
 یهمه یهوا شهیدادن هم ادیبزرگ شدم که بهم  یامن تو خانواده ن،یزنیکه ازش دم م یو اما خانواده و سطح -

دشمن  ایدوستن  ن،یهستنن، چه شکل ینگاه کنم از چه قشر نکهیکمک خواستن بدون ا یآدما رو داشته باشم و وقت
تنشون قضاوت نکنم.  یخاطر لباساک و آدما رو بهیدادن احترام نگه دارم چه بزرگ چه کوچ ادیکمکشون کنم. بهم 

 ییاز جا نایاز اون دورب شتریب یلیخ یکس هیمداربسته ضبط کردن اما  یهانیامروز افتاده رو اون دوربکه  یهر اتفاق
اگه شما هم  یحت نی. مطمئن باشذارهینم جوابیو مطمئناً امروز رو هم ب کنهیداره هممون رو نگاه م کاینزد نیهم
 ...ییجا نیهمچ یمن تو نیگفتینم
 نگاه کرد و ادامه داد: کاردانیآقا به
 . روز خوش!موندمیهم نم گهید یلحظه هی -
. دادیخودش را به مردم نشان م یو شب دوباره رو شدیم کیکم تاررفت. هوا کم یسمت در خروجتند به یهاگام با
 یهاات و حرفتمام کلم یینفس افتاده بود. گوسر هم زده بود که حال به نفس را پشت شیهاقدر تند حرفآن الیل

شده بودند. گره بغضش را سخاوتمندانه باز کرد  یخال بارهکیهم تلنبار شده و  یوجودش رو یدر پستو ییناگفته جا
 ببارند. شیهاگونه یرو ریچشمانش دل س یطوفان یو گذاشت تا ابرها

شمرد.  یکییکیرا  شیهانشست و غصه یبه خانه با افکارش به دورهم دنیرا تا رس ریسوار شد و تمام مس یاتوبوس
 .کردیم یشده بود که سر دلش اضاف یگریتابستان هم داغ د یگرما

که  یاهوا از کوچه یکیخاطر تاربار به نیا شهی. برخالف همدیشان رستمام شد و به کوچه شدهنینفر ریمس باالخره
 داشتیرا سست برم شیها. قدممودیرا پ گفتیخانوم مکه طاهره یامن ریمس شیجارا داشت نرفت و به برانینقش م
شده بود که  ریقدر درگتنش بود. امروز آن شگاهشیآزما دی. هنوز روپوش سفدیکشیم نیزم یرو باًیرا تقر شیو پاها

اش بدهد؟ هنوز خبر اخراج شدنش را به خانواده خواستی. حاال چطور مشدیندیب اتیفرصت نکرده بود به جزئ یحت
 ...توانستینگذشته بود. چطور م رشتیهفته هم ب کی

که چادرش را سرش کرده و پرک چادرش را به دهان  یخانوم در حال. طاهرهستادیمات ا دیدر خانه که رس یجلو به
را که بر  الیل یهیسا نکهی. به محض اکردیاطراف را نگاه م یکوچه با نگراندر نشسته و چشم به یگرفته بود، جلو

چادرش از دستش رها  یلبه الیل دنیسر چرخاند و با د دیتر شده بود را داثر نور چراغ بلند کوچه کش آمده و بزرگ
 شد.
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خانوم را نگاه طاهره میسر بلند کند و مستق توانستیبرداشت. نم گریچند قدم د یسختبه الی. لستادیبلند شد و ا عیسر
آشفته حال  گونهنیبود که ا یشماریب یهامشغول شستن رخت سیتازهتأس ییشودر درونش خشک ییکند. گو

 .دیرا د درشما یشدهلحظه سر بلند کرد و صورت گلگون کی ی. برانمودیم
 دهیرس انیبارش تازه به پا کینشان از  شود،یکه بعد از باران درست م یکماننیخانوم مثل رنگچشمان طاهره برق
 داشت چادرش را جمع کند گفت: یکه سع یگرفته در حال ییخانوم با صدا. طاهرهدادیرا م

 ال؟یل یکجا بود -
ساختمان  یمحل افتاد که از پنجره یکه چشمش به منبع اطالعات دیبگو یزیاش را باز کرد تا چشدهدهان خشک الیل

خانوم هم متوجه شده طاهره یی. گوردکیخم شده و بادقت نگاهشان م رونیسمت بدوم به یدرست از طبقه یکنار
 کردیحس م شدیخانوم که رد مداخل برود. از کنار طاهره هاشاره کرد ک الیدر کنار رفت و با سر به ل یبود که از جلو

 .زدیم کیو ت دیپری. پلک چشم راستش هم ناخودآگاه مکوبدیقلبش درست در دهانش آمده و تندوتند م
 شیآمد. هنوز هم صدا الیسمت لخانوم با دو گام بلند و تند به. طاهرهستادیا اطیح انیلرزان م یکه بسته شد با پاها در

 دار بود:گرفته و خش
 به ما؟ یخبر نداد یزنگ نزد هیمادر چرا  ال؟یآخه ل یکجا بود م؟یشیم وونهیما د یگینم -
 شدهیبندبسته یاها را ساخت و در لحظهدروغ نیذهنش چطور ا دانستیناراحتش کند. نم خواستینم نیاز ا شتریب

 مادرش داد: لیتحو
ندارم  ینکردم که زنگ بزنم. من که گوش دایاتوبوس خوابم برد. تلفن هم پ یخونه تو ومدمیتو راه که داشتم م -

 بهتون؟ دادمیخبر م یچطور
 خانوم باور کرده بود.طاهره ییگو وجودنی. باادیلرزیم یکم شیصدا

 . زنگ زدم بهش از عصر از کارش هم مونده.اریدرش ب یزنگ به بابات بزن از نگران هیالاقل برو  -
زد و مشابه  یسمت داخل پا تند کرد. تلفناز خداخواسته به ردیخودش را بگ یجلو توانستینم نیاز ا شتریهم که ب الیل

. سرش دیتختش پر یبابارسولش داد. بعد از آن به اتاقش رفت و رو لیخانوم زده بود را تحوکه به طاهره یهمان حرف
 دیشد با داریصبح که ب دانستی. حال نمستیو پرباران گر اهیس یبرا یرا با بغض درون بالشش فرو کرد و به اندازه

 بگذارد و ... ییکذا شگاهیپا به آن آزما توانستیچه کند. اصالً چطور م
 چه به روزش انداخته بود! یرفحپنج یکلمه نیا «اخراج»

*** 
رنگ زرد یاباز شده و جوجه رنگشیااتاقش انداخت که دو در کوچک قهوه وارید یشکل روبه ساعت خانه ینگاه

 آمده بود. رونیمتصل شده از آن ب یمشک یکه به فنر
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 دیکرد پوش دایهر چه دم دستش پ باز،مهیکرده و نپف یهابلند شد. با چشم شیاز جا رخوتیتخت زد و ب یرو یغلت
 رونیو کره خورد، از خانه ب ریپن یدوتا لقمه-یکیدرون شکمش  یهاقورباغه یاجبار مراسم سروصدا و بعد از آنکه به

 رفت.
 ییاما گو گرفتیم لیو تحو کردیرا هم جمع م اشماندهیباق لیوساچند تکه خرده دیبا گریاز دو ماه و چند روز د بعد

خودش  شیبردارد. هر قدر هم پ ییکذا شگاهیرفتن به آن آزما یبرا یقدم یدل و دماغش را نداشت که حتاصال 
 رفتن به آنجا بردارد. یقدم از قدم برا توانستیباز هم نم کردیم قیجمع و تفر

بزرگ  یشهینشست، سرش را به ش یصندل یشد و بعد از آنکه رو یدو ماه گذشته سوار اتوبوس نیمثل ا هدفیب
 بشیتاشده از ج یاسکناس آب کیشد.  ادهیاتوبوس پ یباز شدن درها ستیپ یبعد با صدا ستگاهیکنارش چسباند. دو ا

 اتوبوس را حساب کرد. یهیبرداشت و کرا
و افکارش آزادانه در  کردینامعلوم نگاه م یابود و به نقطه ستادهیشده بود، ا ادهیها همان جا که پشدهسان مسخ به

 .زدیشود و به هم بر رورویز یاکه با آمدن زلزله ی. حالش دگرگون بود. درست مثل شهرزدندیوجودش پرسه م شهر
 درنگیسف یسمت کوچه راه افتاد و از دکهسر کوچه افتاد. به یکه نگاهش به دکه ندیبنش یصندل یشد تا رو خم

گرفت. درست  یاو ... بود، روزنامه یینمایس لمیو ف یبستن یغاتیتبل یهاپر از پوستر و برچسب وارشیدر و د یکه رو
 گذشته بود. اشیکاریدوماه که با ب نیمثل هم

قصد کرده  یی. آفتاب هم که گونشست ستگاهیا یورورفتهرنگ یفلز یهایصندل یبرداشت و رو حواسیگام ب چند
 .دیتابیبه صورتش م ماًیمستق ستگاهیا بانهیبا وجود سا یکه حت ردیپس بگ الیرا از ل شیبود تمام طلب.ها

قرمز  یگدارو گاه اهیتک کلمات سنگاهش را به تک یصورت نوسانبودند وبه بازمهیخاطر آفتاب نبه شیهاچشم
 .انداختیم

قرار بود مرغ سعادت و قاصدک  زیظاهر ناچو به چیه اسمنی نیبود اما هم چیتازه ه اسمنی نیسمن داشت که ا قدرآن
 بود. دهیپر کش شیهاشانه یمرغ سعادت از رو نیبشود. و چه زود ا شیزندگ یهایخوش

 ی. هرازگاهکردیم رورویکه در هم رفته بود، صفحات روزنامه را ز یو صورت افتادهنیچ یشانیخورده، پگره ییابروها با
 یهاکه پره ی. طورتادافینفس مکه در حقش شده بود به نفس ینامرد یادآوریو با  دیدویهم خون به صورتش م

 .شدندیباز و بسته م اشینیب
استخدام  یهاهیاز اطالع یکرده بود، دور بعض شیدایزور پشده و به میقا فشیکه ته ک یکوچک رنگیمداد مشک با

که دورشان خط  ییهاشماره یبه همه یکارت یبا تلفن عموم بارهکی خواستی. تلفن که نداشت، مدیکشیخط م
 بود، زنگ بزند. دهیکش
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را  اشیچپاند. ساعت مچ اشیخاکستر یتمام شد، روزنامه را لوله کرد و درون کوله شیهایکشاز آنکه خط بعد
در گذر زمان را  شانیبازودلو دست یروادهیتمام ز یکودتا کرده بودند که تالف هاقهیو دق هاهیثان ییکرد. گو ینگاه

حاصل از دروغ دو ماه  یهمان لرز خربزه نی. اکردیم یسپر یبه نحو دیرا با یگریچهار ساعت د-بکنند. هنوز سه
 بود. ششیپ

 .کردیم یسپر یطورنیهم دیکه به خاطر دروغ با کردیفکر م یگرید یو مشوش به روزها دیگزیلب م مدام
ناتمامش را به اتمام برساند. دلش  یبرود و کارها شگاهیاز جا برخاست و به راه افتاد. قصد داشت به همان آزما ناچار

با چه ذوق  ی. روزدیکم به ساختمان آجرنماشکل بزرگ رس. کمکردندیها را متر مکوچه شیاما پاها رفتیبه راه نم
 !یبیبا چه حال غر نکیواردش شده بود و ا یو شوق

که  درنگیسف یو محوطه نیکف زم یهاکیسرام نیشکل را فشرد. امثلث یو دکمه ستادیآسانسور منتظر ا یجلو
گرد  شانیرو یباربه طرز غم ییقبل را نداشت و گو یآن باکالس شیبرا گریشده بود د نیتزئ یمشک لیبا وسا

 صورت گرد سارا بود. دیکه د یزیچ نیدر آسانسور باز شد و اول نگید یبودند. با صدا ختهیر یخاکستر
سوار آسانسور شد و بلند  یرپوستیز یباشد باخوشحال دهیبه صورتش خون دو ییرفته.اش باز شد و گودرهم یچهره

 کردند. یپرسجوابش را داد و با هم احوال یمیسالم کرد. سارا هم مثل خودش صم
شدن کرد. بعد از تمام فیسارا تعر یماجرا را برا یتمام انیم نیدر هم الینبود اما ل شتریفاصله چهار طبقه ب دیشا

را از دست بدهد  یدخترک مهربان و خاک نیا خواستیدرهم شده بود. دلش نم یشانیارا هم باپرحرفش صورت س
 نگه دارد. را الینداشتند که بتواند ل یعادل یقاض شیهااعتراض ییاما گو

سمت را گرفت و به الیکمد ل دیدرهم شود و خودش کل نیاز ا شترینگذاشت ب د،یرا د الیل یافکندهنییسر پا یوقت
نبود  رهیسبز ت یچهار عدد اسکناس ده تومان-جز سه یاجهیهفته و چند روز کارکردن نت کیاتاق مخصوص رفت. 

 کرد. هیها را هم تسوکه سارا آن
 یدرون سالن طبقه یمشک-یاقهوه یهایاز صندل یکی یکه رو الیسمت لشد و به دایاش پکه سروکله دینکش یطول

بود  یدور چشمانش آب یزدهبود و نم اشک حلقه یمیبغـ*ـل گرم و محکم صم کی اشیفت. خداحافظاول بود، ر
 .ختندیریمسافر م یبدرقه یکه برا
و قلب پاکش را با مهر به  یقلیمدت کم وجود ص نیبود که در هم یدختر الیهم نبودند اما ل شیپ یادیز مدت

بلند و تند از آن خارج شد. بند  یآرام و سست وارد ساختمان شده بود اما با قدمها یها. با گامدادینشان م گرانید
 تا مانع فوران حجم احساستش شود. دادیاش را محکم گرفته بود و فشار مکوله

سرهم چند بوق پشت یرو را بشمارد. صدا ادهیپ یهایتعداد کاش توانستیگرفته بود که م نییسرش را پا قدرآن
 .دیآیپشت سرش به دنبالش م ینیکه ماش کردی. پا تندکرده بود اما حس مکردینم شیرها
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 شیها. اخمدیسمت عقب چرخشده بودند بهگرفته و سرخدادن کارش مهخاطر از دست که به ییو با چشم.ها یعصبان
 بدجور در هم گره خورده بودند.

 یکه نگاهش به چشمان مشک نیبدهد؛ اما هم لشیحوت یحساب یاالاقل چشم غره اینثارش کند  ییناسزا خواستیم
باال انداخت و باز به راهش  یا. شانهنمودیآشنا م شینگاه برا نیا ییطور خودکار متوقف شد. گومرد راننده افتاد به

 که نبود! ودبشو نب الیخیب رنگیمشک نیماش ییادامه داد. اما گو
کم که راه رفتنش کم ی. طوررفتیراه م یبلندتر یپا تند کرده و با گامها چ،یهم از سرعتش کم نکرد که ه یالحظه

 باسرعت از کنارش رد شد. ییکذا نیو بعد همان ماش دیبه گوشش رس نیگاز دادن ماش یشده بود. صدا هیبه دو شب
 یهاکیالست شدندهیکش یکاسته بود که با صدا شیهاراحت شده و تازه از سرعت قدم نیاز دست ماش کردیم فکر
 .ستادیعاجزانه ا نیآسفالت زم یرو نیماش

و چه  ستیمرد ک نیا آوردینم ادیبه  آوردیبود تا مانعش شود. هر چه به ذهنش فشار م ستادهیا شیجلو درست
 با او داشته باشد. در سمت راننده باز شد. تواندیم ینسبت ای ییآشنا

 شد،یمرد خطر محسوب م نیشده بودند. اگر ا دیسف شیکه انگشت.ها یتر گرفت طوراش را محکمبند کوله الیل
 بود. دهیهم آن را سفت چسب نیهم یدفاع بود برا یتنها سالحش برا ییلویکمین ینوایب یکوله نیا

در تضاد  رشیز دیسف شرتیبود که با ت یرنگیاجا گرفت، کت و شلوار سرمه شیهاکه در قاب چشم یزیچ نیاول
 باشد. توانستیم اشیمال تیدر دستش نشان از وضع یسوخته یاپول چرم قهوه فیکمربند و کفش و کبود. ست 

باشد. آخر در  یزیچ یاخارجه ریپسر وز کردیبا خودش فکر م الیبود که ل دهیو اتوکش دهیکت و شلوارپوش یطور
 هاالیدر سر ونیتلوز رنگی. البته در قاب مشکندیرا بب ییهاسر و وضع نیکه چن آمدینم شیپ ادیمحله و اطرافش ز

 .بودن یعاد شیبرا ادیز الیکم نبودند اما در دور و اطراف ل
آمد.  الینداشت، چند گام کوچک برداشت و به سمت ل شتریو چند سال ب ستیب ای یس ییکه گو پوشیاسرمه مرد

 میگذاشته و تعظ اشنهیسـ*ـ یمرد که دستش را رو یکه با حرکت مودبانه دیبگو یزیدهان باز کرد تا چ الیل
صورتش  یرو یظاهرشده یهانیخط و چ ورنگ تعجب گرفتند  اشیعصبان یهاکرده بود، متوقف شد. چشم یکوتاه

 صاف شدند.
 .میسالم خانوم حک -

 ادامه داد: دیرا که د الیل یشاک نگاه
 .رمین رو بگوقتتو کمی نی. اگه اجازه بدستمیمن مزاحم ن دیببخش -

 به انگشتش کرد و مردد گفت: ینگاه الیاشاره و انگشت سومش را به هم چسباند و نشان داد. ل انگشت
 .ارمیجا نمشما رو به دیببخش -
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 :دیکتش کش یقهیبه  یدست مرد
 .میباهم صحبت کن دیاما من از صبح منتظر شمام. حتما با ن؛یالبته حق دار -
 به دور و اطرافش کرد. ینگاه الیل

 داشته باشم؟ دیبا شما با یمن چه صحبت -
 زد: یلبخند کوتاه مرد

 .ستیجالب ن ادیز ابونیوسط خ یزود نی. امینیجا بش هی نیباش لیام. اگه ماواسطه هیدر واقع من فقط  -
 سبز گذاشته شده بود. یهاتر کنار چمنطرفدرست چند قدم آن یرنگیاقهوه مکتیبه اطرافش کرد. ن ینگاه الیل

سانت  کیقدر به سمت لبه رفته بود که اگر آن نشست. آن یرفت و رو مکتیسمت نبه مرد تکان داد و به یسر
 اشاره کرد: مکتین گرید ی. به لبهافتادیم مکتین یاز رو رفتیعقب م گرید
 .کنمی. گوش مدییبفرما -

در کنترل  یصورتش مشخص بود که سع کیمیخندان شده بودند. از م شیها. چشمدیاش کشبه گونه یدست مرد
 الینشست. ل الیآن بافاصله از ل گرید یو خندان لبه بارطنتیرفت و با همان نگاه ش مکتیسمت ناش دارد. بهخنده
 یا به لبهر شیهادست الیرا در هم قالب کرده بود اما ل شیهاگذاشته بود. مرد دست مکتیاش را درست وسط نکوله

 .فشردیگرفته و م مکتین
 از شما درخواست کنم که... خواستمیم -

 درست سر اصل مطلب رفته بود: ییگو د،یکنار هم چ یگریحروف را طور د دیرا که د الیل نگاه
 نیریرو بگ شتریب یسوختگ یجلو نیتونست خوبیلیاون اتفاق افتاد و شما خ شگاهیآزما یاون روز که تو قتشیحق -

 یمجموعه هیبگم که ما خودمون  دیرفته بودم. در واقع با شگاهیاز اون شرکت و آزما دیبازد یبرا یاتفاق یلیمن خ
 نه. ایبه گوشتون خورده  کویتا حاال اسم برند پ دونمی. نممیهست یو بهداشت یشیو صادرات لوازم آرا دیتول

 گفت: کرد،یو دوباره از هم بازشان م رفتندیبود که در هم م شیهاطور که نگاهش به انگشتهمان الیل
 .کنمیاستفاده نم یشیراستش... من اصالً لوازم آرا -

 زد: یانداخت و لبخند الیبه صورت معذب ل ینگاه مرد
 .نیهم ندار یازیچنان نالبته آن –
 شیهاطنتیش یباشد هرازگاه نیمؤدب و مت کردیم یمرد دوخته شده بود! هر قدر هم که سع نیبا ناف ا کردنطنتیش

 ادامه داد: دیرا که د الیل زی. نگاه تکردندیم دایپ یگرجلوه یو راه خودشان را برا دادندیجوالن م ییاز جا
 یوقت یول میکرد رویاز شما دعوت به کار کنه. البته ما قباًل جذب ن خوادیما م یدر واقع مجموعه یعنیمن  -

 .میکه شما رو از دست بد فهیح میگفت م،یدیشما رو د یشدهحسابموقع و و به عیعکسالعمل سر
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بودند هم از  یاز پدرکشتگ ییشده و گو شیکه گره آرزوها ییهاحال صاف نشسته و کمر راست کرده بود. اخم الیل
 .ستینگرینافذ و منتظر م یبا نگاه شیهم باز شده و به جا

 شیهاحرف ریتأث دنیمنتظر د دی. شاگشتیم یزیدر چشمانش دنبال چ یی. گوکردینگاه م الیبه ل ماًیهم مستق مرد
 بود. ادامه داد:

 ییهاباشه و هم به آموزش دهیدکه هم آموزش میدار ازینفر مثل شما ن هیبه  یفیبخش کنترل ک یاما در واقع ما تو –
 ییکه قراره کاال ییها. فقط موقعستین تونیکار قبل یالاقل به سخت ست،یهم ن یسخت ادیمسلط باشه. کار ز دهیکه د

هستم. خودتون  یسررشته ندارم. من تو بخش امور ادار ادیمن ز بته. النیکنیم یرو بررس اشرهیو غ تیفیبشه ک دیتول
 .نیدونیبهتر م
 یزیگفت که لبخند ر شدیم یهم نبود. حت شیهاغره و اخماز چشم یبه.کل عوض شده بود. خبر الینگاه ل رنگ

 کرده بود. تردهیکش یرا کم شیهالبخند چشم نیجا خوش کرده و ا شیهالب یهم رو
 یآدرس و شماره تلفن یکیبراق و ش ی. با خودکار مشکدیکش رونیب یکتش برد و کاغذ بیدستش را درون ج مرد
مرد بود برگه را از دستش  یوکولهدست خط کج یکه نگاهش رو یگرفت. در حال الیآن نوشت و به سمت ل یرو

 .دیکش
 پرسشگر گفت: یآرام و لحن یها نداشت. با صداخط دکتراز دست یکم دست

 ن؟یشما دکتر -
را  الیتا منظور ل دیطول کش یاهیرا با تفکر چرخاند. ثان شیهاکرد و چشم الیبه ل یباال رفته نگاه یبا ابروها مرد

 .دیدخن یآرام یمتوجه شد، با صدا یبفهمد. وقت
 یبه همون شماره نیبخون نیهم نتونست درست کنه. اگه نتونست یسینوکالس خوش یرو حت یکی نیشرمنده، ا -
 خودمه. ی. شمارهنیکه براتون نوشتم زنگ بزن نییپا

 :دیمظلوم پرس یخنده اش را خورد. با حالت عیبه خنده کش آمدند اما سر الیل یهالب
 نداره اگه با تلفن خونه زنگ بزنم؟ یاشکال -

 سرش را خاراند. مرد
 مگه... یول ینه چه اشکال -
 سر تکان داد: من تلفن همراه ندارم. الیل

 تکان داد. میتفه یسرش را سه بار به نشانه مرد
از حقوق ماه اولتون رو  کمهی کنمیبه بعد الزمتون بشه. من صحبت م نیاز ا گهید کنمیفکر م ینداره. ول یرادیا -

 .نیریتلفن بگ هیزود تر بهتون بدن تا 
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 شرمنده تشکر کرد. یلحن با
شما  نکهیبدون ا یو برم. ول امیکه هر وقت دلم خواست ب ستمین ریشاغلم، مد ییجورا هیمن برم. منم  گهیخب د -

 بوده. رهیمدئتیه میتصم میرو استخدام کن
هم کوتاه سر خم کرد. بعد از رفتن مرد هنوز در بهت  الیکرد و ل یمرد بلند شد. مرد خداحافظ یهم متقابالً به پا الیل

در دستش  یخط خرچنگ قورباغه.اش بودند؛ اما کاغذ با دستیواه االتیخ هانیتمام ا یی. گوشدیبود. باورش نم
 افتاد. اهبه خودش داد و به ر یخلف افکارش بود. تکانبرهان

روز هم  کیبه خرج داده بود اما حال در عرض  روروکردنیها را زو روزنامه یچند ماه کارآموز اشیکار قبل یبرا
حق  یخدا جا»در ذهنش گفت:  یزیبگذارد. چ دیاسمش را چه با دانستیکرده بود. نم دایاخراج شده و هم کار پ

 خانه پا تند کرد. یسوشد و به ترظیلبخندش غل«. نشسته
*** 

 بخونه! تونهیخط نوشته رو نم هیکنه!  ی! انگار داره اتم کشف منمیببدش به من ب -
 نق زد: نیگیآ
 .خونمشیبذار االن م گهید یصبر و تحمل ندار قهیدو دق -
آخر را بخواند.  یسه کلمه توانستیکرد. کج و راست کرد اما باز هم نم نییرا در دستش باال و پا یچند سانت یبرگه و
 .دیرسیبه ذهنش نم یزیهم بارها برگه را چرخانده بود اما چ الیل

 نیا گذاشتینم دیکرده بود. ذوق و شوق کار جد فیتعر نیگیآ یرا برا زیهمان موقع که خانه آمده بود، همه چ از
ناراحت  بار وغم شتریب نیگیآ یچهره آمدیم رونیبماند. هر کلمه که از دهانش ب یمخف اشنهیسـ*ـ یراز در گنجه

از هم باز شدند و کل خانه را با  نیگیآ یهادش شد، سگرمهیکه صحبت به اتفاقات امروز و کار جد نیاما هم شدیم
 سرش گرفته بود. یرو شیصدا
خورد و هر دو با چهره  الیکه محکم به سر ل دیسرش را عقب کش نیگیبودند. آ کاغذ خم کرده یدو سرشان را رو هر
را  شانیهاکه دست یگرد شد و همزمان در حال شانیهاباره چشم کیشده به هم نگاه کردند. بهچپرچالق ییها
 گفتند: دادندیدر هوا تاب م کیتمیر
 .ییداروخانه دکتر عطا یروآذرخش، روبه ابانیبعد از بن بست دوم، خ -

ته بودند، درست مثل هالل ماه در شب به خود گرف یهالل قشنگ شانیهارا محکم به هم زدند. چشم شانیهادست
 .ستییای. داشتن خواهر هم دنداشتیرا به لبخند وام یانندهیصورتشان هر ب یچهارده. لبخند رو

*** 
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در حال  یوشلوارکت یمختلف و مردان یهابا لباس فرم ییهاشد. زن یم دهیهمه جا شن تیجمع یهمهمه یصدا
 یاستخدام یکه مربوط به کارها یرفت تا باالخره توانست بخش نییروها را باال و پاسه بار راه-دو الیوآمد بودند. لرفت
 کند. دایبود را پ رهیو غ
در همه  یو گاهاً مشک دیرنگ سبز و سف بینوش جان کرده بود. ترک یاسه تنه-دو تیجمع لیس انیهم در م یگاه
 .دیرسیبه نظر م یبخش. رنگ آرامششدیم دهیساختمان د یجا

نبود،  بیو غر بیعج یهاو مجسمه یتجمالت لیاز وسا یساختمان چندان خبر نیدر ا اشیکار قبل طیمح برعکس
 .نمودیم بایحال ز نیساده و در ع زیهمه چ

پوسترها و  نیا انیکه در م یزیآراسته شده بود؛ اما چ یشیلوازم آرا یغاتیتبل یهابا پوستر و برچسب وارهاید یرو
 ییها جلوه نماپل یسردر راهرو یبود که باال یکیو بار لیطو کادیوان یتابلو کرد،یاش را جلب مها توجهبرچسب

 .کردیم
 یسینوبا خط درشت و خوش شیکه رو خوردیبه چشم م ماًیمستق یهم در سالن اصل یشکل لیبزرگ و مستط یتابلو

 .«یهذا من فضل رب»شده بود:  یخطاط
از  یحساب الی. لافتادیبار چشمش به آن م کیحداقل  شد،یکه هر کس که وارد ساختمان م نمودیبزرگ م قدرآن

گفت و  یااهللزدند. بسم شیکه استخدام شود. باالخره صدا کردیلب خداخدا م ریو ز آمدیخوشش م دیمحل جد نیا
 کرد. ینشسته بود. سالم بلند زیمهربان پشت م یابا چهره یاوچندسالهوارد اتاق شد. زن چهل

 .نیبش ایتو دخترم. ب ایب -
 .لرزندیم شیپاها کردیاما هنوز حس م ختیاز ترسش ر یکم

. اول از زندیچندساله به او لبخند م ییآشنا یی. گودادیبه او م یزن حس خوب ینشست. حالت چهره ریزسربه الیل
 یبود که خانوم دادنحیآرام مشغول توض ییهم با صدا الیرد. لشروع ک التیتحص زانیمثل اسم و سن و م یسواالت
سه -طبقه، دوسه یفلز زیم یرو یهمان جاکاغذ ای هیکاز زبلند شد و ا زیبود، از پشت م اشیلیفام ییثنا ایکه گو

 .دیکش رونیب یابرگه
ها از برگه یکیعنوان سر  دنیبا د الیگذاشت. ل زیم یرو الیها را رو به لرفت و نشست. برگه زشیسمت مبه مجدد
 شتریدو برگه ب-یکیو تا استخدام  شدیداشت استخدام م یراستیراست ییگو«. فرم استخدام»مات ماند.  یالحظه

 کردن فرم کرد.به پر شروعسمتش گرفت، به ییثناکه خانوم یفاصله نداشت. با خودکار
 یبا نگاه ییثنا. خانومخواستیتلفن همراه را م یمارهبود که ش یمانده بود، کادر یکه خال یآخر تنها بخش در

 لبانش نقش زد: یرا رو اشیمیشد. دوباره لبخند صم یخال یها متوجه تنها جابه برگه یسرسر
 مورد به من گفته بودن. نگران نباش دخترم. نیدر ا یمحمدیآقا -
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 گرفت. الیداشت، برداشت و به سمت ل یکه طول دراز شکللیمستط یرا گشود. پاکت زشیم ریز یکشو
 .یریخط بگ هیو  یگوش هیباهاش  یاز حقوقته. اونقدر هست که بتون کمهی نیا –

 شد: تریجد یکم ییثناخانوم لحن
 ای یبش مونیپش یبخوا ی. اگه روزیامضا زد رشیو ز یفرم رو پر کرد نیرو هم بدون دخترم. تو ا زیچ هیاما  –

 شیپ یوقت مشکل هی نکردهیی. پس اگه خدایخودت شخصاً متحمل ش یخسارت هی دیسرکار، با یایب گهید ینخوا
 ه ساله است.یچون استخدامت  یسال منتظر بمون هیتا  دیبا ،یایب یاومد و نخواست

 یخوب بود؛ اما حت یلیخ نیسال قرار است شاغل باشد. هم کیمتوجه شد که  ییسر تکان داد. با حرف خانوم ثنا الیل
 یدادن خسارت باق متیاگر به ق ی. حتدیایکار ب نینخواهد سر ا گریبرسد که د یکه روز دیگنجینم اشلهیدر مخ

 مانده باشد.
را هم مشخص  تیفردا گر،ید استیمحکم شده. دن شیپا ریحاالحاالها ماندگار است و ز کردیخودش فکر م شیپ

 سال بعدت. کیچه برسد به  کندینم
از اتاق  دیگنجیدر پوست خود نم یطور که از شادمحکم دست داد و همان ییثنابلند شد. با خانوم شیاز جا سرخوش

 آمد. رونیب
و طبقه و محل کارش را نشانش دهد.  حیرا توض فشیتا وظا کردیم دایرا پ ینام یمیرح ،ییثناطبق گفته خانوم دیبا

 یرا حت نی. کم مانده بود از شوق پرواز کند. ازدیم یزیبا دو انگشتش بشکن ر یواشکیهم  یهرازگاه انیم نیدر ا
 بود. دهیهم فهم یمیرح یآقا
. چهارشانه بود اما الغر و یجنوب یابلند داشت و چهره یبود، قد سالهوپنجستیب ای چهاروستیب یجوان یمیرح یآقا

 .کردیم فایشرکت را ا ی. به قول خودش نقش آچارفرانسهیقماسیر یگفتن یبه قول
 الیل یرا خودش برا هانیکرده بود. ا ادگرفتنیعمرش را صرف کار  یهاسال یهیدرس نخوانده و بق شتریب پلمید تا

 انیم یهم هرازگاه اشیجنوب یبود. لهجه زباننیریپرچانه اما ش یمرد ییگو یمیرحیآقا نیداد. ا حیتوض
 .گذاشتیجمالتش م یدرانتها« عامو آره»هم  یهو گا دیکشیکلمات را م ی. مثالً گاهدادیجوالن م شیهاصحبت

 :دیکرده بود، پرس ریکه ذهنش را درگ یباالخره سوال الیل
 شلوغه؟ نقدریا شهیهم نجایا -

 به خنده کش آمدند: یمیرحیآقا یگوشت یهالب
 .هاکشنبهیکه نه عامو. فقط  شهیهم -
 داره؟ یچه فرق گهید یبا روزا هاکشنبهیمگه  -

 گفت: کردیطور که در را باز مبه اتاق سوم سالن اشاره کرد و همان رفتیراه م الیکه جلوتر از ل یمیرحیآقا
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 .گهید دوفروشهیروز خر هاکشنبهیخا  -
 نیبود در سرزم سیآل ییکه گو نمودیم بیحال عج نیجالب و در ع شیهمان قدر برا زیسر تکان داد. همه چ الیل

 وار گفت:لب زمزمه ری. زبیعجا
 .بیعجا نیدر سرزم الیل -
 .دیخند یرکیرزیاش زخودش به گفته و
 عامو؟ یگفت یزیچ -
 نگذاشته بود. یخودش ابهت باق یبرا امدهیاش را خورد. به قول خودش هنوز نابرو باال انداخت و خنده الیل
 یمیرحیآقا یمحکم کار یهم برا تیامهم و محل کارش آشنا شود. در نه یهاتا با اتاق دیطول کش یساعت کی

 نشان داد تا به قول خودش که با خنده گفته بود: الیرا به ل تیریاتاق مد
 عامو. ادیروز حقوق ندادن بهت، الزمت م هی دیشا -

کم کم رهیو غ حاتی. بعد از توضکردیاز فردا شروع به کار م دیبا یمیرحیآقا یالزمش شود. طبق گفته یروز
 هم رفت. یمیرحیآقا

 بزرگ افتاد. یشدهیسینوخوش یدوباره نگاهش به تابلو د،یکه رس یآمد. به سالن اصل نییها پااز پله الیل
 شیبود. از سه رنگ مختلف برا «یهذا من فضل رب» ی. همان تابلوستادیبه سمتش رفت و مقابلش ا شدهمسخ

شده آراسته شده بود. و مات یسینوخوش یبا حروف عرب اشنهیزم. پسیقرمز و آب ،یاستفاده کرده بودند، مشک
 یهمهمه ی. هنوز صداکردیدرهم کرده بود و به تابلو نگاه م پایبه حالت چل اشنهیسـ*ـ یرا ناخودآگاه رو شیهادست

 .خوردیجماعت به گوشش م
 ست؟یطور ن نیتابلو خوشتون اومده. ا نیشمام از ا –
 زد. یلبخند مچهین شیرومرد روبه دنیدبالفاصله سر چرخاند. با  الیل
 باشه. تونهیخط شما که نممسلماً دست –

بود،  ستادهیا الیچند قدم کوتاه پشت ل یشلوارش کرده بود و با فاصله بیرا درون ج شیهاطور که دستهمان مرد
 .دیرا پشت گردنش کش شیهااز دست یکی. دیخند مالحظهیب
 .ستینه خب قطعاً ن –

 هر دو ساکت ماندند. یاهیثان چند
 ن؟یکارتون درست شد؟ به مشکل که نخورد -
 متواضعانه تشکر کرد و گفت: الیل

 هم خوش برخورد بودن. یلینه اتفاقاً خ -
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در آن غرق  یکه حساب کردیفکر م یزیبه چ ییشده بود. گو رهیخ نیسر تکان داد. حال به زم میتفه یبه نشانه مرد
 .دیکش رونیب شیهابیرا از ج شیهابعد دست یاندکشده و درهمش کرده بود. 

 :دیچرخ الیل سمتبه
 کنم؛ی. من حتماً کمکتون منیبذار انیافتاد حتماً من رو در جر یاتفاق ایاومد  شیپ یبرم. اگه مشکل دیبا گهیمن د -

 زندیآقا نیبپرس هیکاف نیکن دامیپ نی. اگه خواستکنمیقبول م تیآوردمتون خودم هم مسئول ینحوچون خودم به
 .نیام رو هم که دار. شمارهشناسنیمن رو م نجایا شتریب باًی. تقرنیکنیم دایکجاست، زود منو پ

 صادقانه گفت: الیل
 .شمیحتماً مزاحمتون م –
آمد.  رونیاطراف را از نظرگذراند و بعد از آنجا ب یهم کم الیها رفت. لسمت پلهتکان داد و به یبا لبخند دست زندیآقا
 داشت. گرید یکار انجام نشده یکل

*** 
دسته بلندش هم  یخش جاروخش یداشت. صدا یو سعد اریبه اشعار شهر یبیعج ی. عالقهخواندیلب شعر م ریز

بسته  یمشک لیرا با طناب نازک اما طو شیجارو ی. دور دستهشدیم دهیشن خواند،یکه م ییهاتیب انیم هیهر دو ثان
 نکند. تیبود که دستش را اذ

 شود و پرواز کند. شیدوست داشت سوار جارو شهیکه کوچک بود هم الی! لریبخ ادشی
 اطیتنها در ح قتیاما در حق رودیم گریبه شهر د یها از شهراست که در آسمان یجادوگر پرقدرت کردیم تصور

طور که سوار بر آن بود، و همان گرفتیرا م شیهم جارو ی. گاهدیپریو گاهاً با همان جارو م رفتیکوچکشان راه م
 .آوردیبچگانه درم بیوغربیعج یاز خود صداها

ظاهر به یایدن نیحدس زد که ا توانیوقت نم چیاست. ه یبیغر یایهم دن یکودک یایتر شد... دنکه بزرگ یکم اما
 خواهد گرفت. ییچه رنگ و بو ندهیکوچک در آ

 یشده بود برا ها از دستش افتاده و گمزباله انیدر م شیچند وقت پ نیهم اشیبود. ساعت مچ کیهنوز تار هوا
 ساعت چند است. قیکه دق دانستینم نیهم

 .ستادیایکار م یتر پاکه اضافه شدیم یوقت چند
از سود  ی. در آخر مقدارفروختیرا م شیهاو هندوانه گرفتیرا م مانیآقاسل دیآزادش هم وانت سف یهاوقت در

 .خوردیم یاز زندگ یبه درد زخم شد،یهم جمع م یده روز رو ی. کم بود اما وقتگرفتیفروش را م
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 یلیخ یشده بود و حت یخودش خانوم ی. براردیبگ یگوش الیل یکه عزمش را جمع کرده بود تا برا شدیم یوقت چند
 یبرا ماًیاما با برکت است. مستق ست؛ین ادیهم که ز یند شهردار. حقوق کارمگرفتیتلفن م شیبرا دیبا هاشیوقت پ

 .ردیبگ لینام کرده بود را تحوثبت شیکه هشت سال پ یاداشت تا خانه گری. هنوز چند قسط دشدیاجاره خانه خرج م
شده را از دستش و چرک اهیس یمکث کرد. دستکش نارنج یزنگ خورد. اندک بشیدرون ج یادکمه یاینوک تلفن

به ساعت تلفنش انداخت.  ی. نگاهکردیم ییآن خودنما یرو یبرداشت. اسم محمدعل بشیو تلفن را از ج دیکش رونیب
 کند. یادآوریرا  نیا خواستیم یعلمحمد ییساعت کارش تمام شده بود و گو

مشغول کار شده بود. تماس را قطع کرد  یداربه شهر آمده و در شهر شانیاز روستا یساله که به تازگوسهپنجاه یمرد
 را برداشت و به راه افتاد. شیسر داد. جارو بشیو تلفنش را درون ج

 نیزم یآن رو اتی. سطل کج شده بود و محتودیشن یخشخش یکه صدا شدیرد م یبزرگ یمقابل سطل زباله از
. دندیچرخیهمه جا را برداشته و چند پشه و مگس اطراف سطل م رهیوغ دهیگند یهاوهیزباله و م یبود. بو ختهیر

 شی. جارودیرسیهم به گوش م یفیخف یهیگر یخش، صداخش یصدا انیسطل متوقف شد. در م دنیآقارسول با د
 رفت. ترکیگذاشت و نزد روادهیپ یچراغ برق کنار گوشه ریرا کنار ت

نداشت،  شتریشش سال ب ایپنج  دیکه شا یو نشست. پسرک کوچکخم شده بود، زانو زد  نیزم یسطل که رو کنار
به گوشش خورد.  شتریهم ب هیگر یکه شد صدا ترکی. نزدکردیو رو م ریها را زها خم شده و آنتا کمر درون زباله

 مهربان گفت: یدردناک گذاشت. با لحن یزانو یدستش را رو
 شده باباجان؟ یچ –

 یدر خودش جمع شده بود و صورت ی. کمدیخز رونیخش قطع شد. پسرک بخش یو صدا هیگر یصدا بالفاصله
و  اهیکامالً مشخص بود؛ اما باز هم در پشت صورت س اهشیصورت س یرو شیهاداشت. رد اشک شدهاهیس

 گفت: دید دهیطور ترسبودنش معلوم بود. رسول که پسرک را آنو معصوم تیاش، مظلومشدهچرک
 ندارم. تیجان نترس من کاربابا -

 کوچکش بغـ*ـل زده بود، از خودش فاصله داد. یدرون دستش را که محکم با بازوها یهاکرد و زباله یمکث
 ؟یریمنو بگ یخواینم یعنی -
 باباجان؟ رمتیچرا بگ رمت؟یبگ -

 .دیرا سفت چسب شیهانگفت. دوباره زباله یزیچ پسرک
 تو؟ نیا یکرد دایپ یچ -

را نشان رسول  شیهاخم شد و چند تا از زباله رونیبه سمت ب شتریبه لحن مهربانش اعتماد کرده بود که ب یکم ییگو
شده بودند. آقارسول که نگاهش به  سیهم خ یپاره و برخ یشده بود که برخ ختهیداد. چند تکه کاغذ و کارتن دور ر
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و  دهیالمپ برو خرده شهیکوچکش را ش یهاز دستا ییدر هم رفت. چند جا شیهاپسرک افتاد، سگرمه یهادست
 زخم کرده بود.

 پسرجان؟ یکارا رو بکن نیبهت گفته ا ی. کیدستات رو هم که زخم کرد -
 هق گفت:من کرد و بعد با هقمن یکم پسرک

 .دنینبرم شب بهم غذا نم یزیآخه اگه چ -
 را صدادار پاک کرد. اشینیشده، بو زخم اهیس یهارا سمت صورتش برد و با همان دست دستش

گفت  یااالاهلللب الاله ریبه هم برسند. ز شیکه کم مانده بود دو سر ابرو یتر شدند. طوررسول محکم یهااخم گره
 .دیشد. دوباره سمت پسربچه چرخ رهیبه آسمان خ یاهیو ثان

 ؟یجمع کن دیبا یخب حاال چ -
 سمت رسول گرفت.و به دیکش رونیها بزباله انیاز م یبرنج یگون
و پول  خورنیغذا م شتریب کننیجمع م شهیکه ش ییاونا دمیخودم د یبهم گفتن فقط کارتن و کاغذ جمع کنم؛ ول -
 .ادیم رشونیگ

صورتش  یرو یرنگیکه رد مشک دیدستش را به صورتش کش فیدستکش کث حواسیب نمود،یکه کالفه م رسول
 فت تا نگاه کند.را از پسرک گر یبه جا گذاشت. گون

 پاره ست. نشیهم که پائ نی. ادادیداد ب یا -
 گرفت: شینگفت. از بازوها یزیبچگانه شده بود. پسرک چ یناخودآگاه نرم و کم لحنش

 !رونیفعال ب ای! بایب -
 .و در خودش جمع شد دیسطل خز یسمت انتهابه عیسر پسرک

کمکت کنم  خوامی. مکنمیرو جارو م نی. زمکنمیها رو جمع م! منم آشغالنیندارم. لباس منو بب تیمن که کار -
 .ایب

رسول را گرفت  ینور چراغ برق مشخص شد. دست درازشده ریز اهشیس ینگاه کرد و بعد چهره یلخـ*ـت پسرک
 پیآورد و زبرد و نشاند. دستکش را در روادهیکنار پ یهاسمت جدول. رسول پسرک را بهدیکش رونیو خودش را ب

 نخورده مانده بودند.بود، دست کردهشامش درست  یخانوم براکه طاهره ییهارا باز کرد. هنوز لقمه بشیج
به  یو به سمت پسرک گرفت. نگاه دیکش رونیها را بنداد. لقمه یتیشکمش هم بلند شده بود اما اهم یصدا کمکم

*ـل در ـیسر برگرداند، پسرک با م کهنیاما هم د؛یرا بشو شیکند که پسرک دست ها دایپ یآب ریاطراف انداخت تا ش
 حال خوردن بود.
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را تن زد و  شیسمت سطل رفت. دوباره دستکش هاوضع پسرک کرد و به نیا ینثار باعث و بان ییلب ناسزا ریز
که از همان  یگرید کیو کاغذها را هم در پالست کیپالست کیرا در  هاشهیخرده ش اطیدرون زباله ها خم شد. بااحت

 .ختیریبود، م داکردهیسطل زباله پ
 یهاسهیزحمت درون همان کوپال شده بودند را بهکه پخش ییهاگذاشت. زباله یرا کنار هاسهیکه پر شد، ک یکم
 .ختیشده رپاره

چقدر وقت  نیزم یها از روزباله نیکردن همجمع یها برازباله یآورو جمع کیهمکارانش در بخش تفک دانستیم
 تلف کنند. دیبا

برگشت  ستادهیسطل به حالت ا کهنیزحمت آن را صاف کرد. همسطل برد و به ریکه تمام شد، دو دستش را ز کارش
 شینیب ریتند زباله ز یبو یالحظه یسمت سطل رفتند و گِردش جمع شدند. براها هم پراکنده شده و دوباره بهمگس

 .دیچیپ
 زهایچ یعادت کند اما بعض یزیکم به هرچشده که کم دهیآفر یطور زادیکرد، اصالً آدم عادت شودیم زیهمه چ به

 .شودیم رتیگبانیگر ییکه تنها ییها. مثل وقتشوندیکه نم شوندیعادت نم یهم کن یرا هر کار
 خورد؛یم نیچ اشینیعادت کند و هر بار ب توانستیبود که به آن نم ییزهایرسول جزء چ یبد زباله هم برا یبو نیا

 .آمدیبا آن کنار م بایرا کرده بود و تقر شیاما سع
مزاحم  یهازبالهاما باز خرده کردینم شیهالباس شدنزیبه تم یکار چندان کمک نیرا تکان داد. ا شیهاو لباس دست

 سمت پسرک رفت.را برداشت و به سهی. دو کداشتیرا از خودش برم
. نون بازو و ینون دلت رو بخور شهیکن هم یتو سع یول مونه؛یجور نم هی شهیهم یپسر جان! زندگ نیمنو بب -

 هوش و استعداد همش حرفه.
. کردیبه رسول نگاه م ماًیدوم بود اما مستق یگذاشت. پسرک مشغول گاز زدن به لقمه نیزم یرا کنارش رو هاسهیک

 شب. یاهیداشت، درست مثل س ییبایز یدرشت مشک یهاچشم
بزرگ  شیبرا ی. بلوز تنش هم طورماندیم یسان شلوار کرد به شیقدر گشاد بود که براکه به تن داشت، آن یشلوار

 .زدیآن را در شلوارش کرده بود، باز هم در تنش لنگ م نییپا یوقت یبود که حت
. دیکش راه منصرف شد و دستش را پس یهامهیپسرک بگذارد که در ن یشانه یدستش را رو خواستیم رسول

 .کردیم حتیرا نص« بچه ذرههی»به قول خودش  نیدانست چرا ا یخودش هم نم
 !دی. شااموزدیبه او ب یدرس زندگ خواستیهم م دی. شاکردینم دایپ یهم صحبت یبرا یچون دلش پر بود و کس دیشا

 یشورخانهبه راه افتاد. فردا رخت شیاالاهلل گفت و بعد از برداشتن جارولب الاله ریشده بود. دوباره ز فیکث یحساب
 .بردیرا امشب با خود به خانه م فیکث یهاینارنج نیا دیبا ییبسته بود و گو یمخصوص کارگران شهردار
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که با  ییهاوقت یبود برا دهیدلش پر کش بی. رسول امشب عجکردیم یگردرست وسط آسمان آمده بود و جلوه ماه
خواب بودند باران  یبار هم وقت کی. کردندیو به آسمان نگاه م نشستندیشان مانهپشت بام خ ریگجانش در پشهآقا

 خرس. یخواب زمستان ینیداشتند، درست به سنگ ینیسنگبودند. آخر هر دو خواب  دهیکدامشان نفهم چیزده بود و ه
 میبود دهیشن»جانش که با خنده گفته بود: شده بود. به قول مامان یخال سیخ شانیشده بودند همه جا داریکه ب صبح

ضرب  دیشما با یهم آب ببره هم خواب ببره. برا میبود دهیند گهید یول بره،یهمه رو آب ببره شما رو خواب م گنیم
 «درست کنن. دیالمثل جد

 نشست. شیهالب یتلخ رو یاخنده
*** 

خواب  یساعت می. امروز حدود ندیدویهم با حالت دو پشت سرش م الیو ل کم شروع به حرکت کرده بودکم اتوبوس
 شیلحظه هم برا کی یاما حت کندیکه نگاهش م ندیبب توانستیراننده را م یکنار اتوبوس چهره ینهی. از آمانده بود

 کرده بود. ترادیسرعتش را هم ز چ،یکه ه ستادینا
گرومپ به اعتراض گذاشت. قلبش به شماره افتاده بود و گرومپ شیزانو یرا رو شیهاو دست ستادیا زناننفسنفس

و  خوردندیستون فقراتش سر م یغهیت یدرشت عرق رو یها. دانهدیکوبیم اشنهیسـ*ـ یبه قفسه دنشیتند دو
 یی. گوچمن و سبزه به مشامش خورد یکرد. بو استو بعد قد ر دیکش قیسه بار نفس عم-. دورفتندیم نییسمت پابه

 ها را کوتاه کرده بودند.تازه چمن
باسرعت و با  هانیاطراف را از نظر گذراند. ماش زد،ینفس مرا به کمرش زده بود و نفس شیهاکه دست طورهمان
با خانواده و  یدارید یرلبیز یهابود و با حرف ستادهیا شیطور سر جا. همانرفتندیو م شدندیرد م یژیو یصدا

 .دیبا او فاصله نداشت، از جا پر شتریچند سانت ب ییکه گو یوانت یکه با صدا کردیم یگرام یجدوآباد راننده
 :دیکشیداد م د،یخراشیآهن را م ییکه گو ییسرش گذاشته بود و در بلندگو با صدا یرا رو شیصدا مرد

 ...خچالی رآالت،یآالت، ش. آهنمیداریخر نتیکاب رآالت،یآالت، شآهن -
را محکم به دندان گرفته بود. ضربان قلبش هم که  شیهادرشت شده و لب شیهابود. چشم یدنید الیل یچهره

 .ستادیایاز جا م دنیقلبش از شدت تپ شکیب افتادیم گرید یاتفاق ناگهان کی. اگر رفتیهزار راه م یرو ییگو
کرد. هنوز  یوانت هم مالقات یپشت سرش در دل با جدوآباد راننده رنگیوانت آب دنیعقب برگشت و با د به

 وانت بلندتر داد زد: یتمام نشده بود که راننده شیغرغرها
 !مونیزندگ یپ میبر ورنیا ای... برآالتیآالت، شآهن -
 :زدیلب نق م ریاتوبوس با حرص پا تند کرد. هنوز ز ستگاهیسمت ابه خودش آمد و به الیل
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رو بگو!  یکی. اون نهیب یم رآالتیآالت شمنو آهن دمیدارم! شا رآالتیآالت شآهن تیموقع نیمن االن تو ا انگار -
اضافه هم  هیکرا دونههیسوار شم! بگو آخه  ستهینمیلحظه وا هی دوئمیم ندازمیم تختهلنگیمن دارم ش نهیبیاِ اِ اِ م

 که. شهیبه نفع خودت م
را حس کرد اما هنوز سخت مشغول  اشهیسا الی. لکردیبد نگاهش م یچشم ریکه کنارش نشسته بود ز یدختر

اتوبوس  ستگاهیبود از کنار ا یغیتدو عدد پسر جوجه یکه حاو یرنگیانقره دیپرا نیاوصاف ماش نیغرزدن بود. در هم
شده  زیر یبا اخم و نگاه الیخم شده بود. ل رونیب سمتتا کمر به هایغیتاز همان جوجه یکیکه از قضا  کردیعبور م
 خم شده بود گفت: رونیکه همان پسر که تا کمر به ب دینکش هی. به ثانستینگریم نیبه ماش

 جون بابا! -
 :دیکمان رها شده باشد از جا پر یکه از چله یآتشفشان یمثل گلوله الیل

 ! جون بابا و...رقانیجون بابا و زهرمار! جون بابا و درد  -
برگشت و خم شد تا سر  ستگاهیسمت انفس به. با اعتمادبهکردیرا جمع کرده بود و با انزجار نگاهشان م شیهالب
بود منظور آن پسرک  دهی. حاال فهمدیکه نگاهش به دختر بغـ*ـل دستش افتاد. تمام بادش خواب ندیبنش شیجا

 بوده. یچه کس ماًیمستق
 اشیشراب یهایزرد به سر داشت که چتر یهابا خط یاسرمه یابود. مقنعه ییمایژانس هواپکارمند آ ییگو دخترک

 شیهاگونه یدو توپ گرد قرمز رو ییزده بود که گو شیهارژگونه به گونه یزده بودند. طور رونیاز آن ب یمیاز ن شیب
 :دیبه سمت دخترک چرخ عیسر دنکرده باش عیخودش را ضا نکهیا یچسبانده باشند. برا

 دکشون کن. یطورنی. هر وقت مزاحمت شدن همخوانیآستر هم م یرو بد ناینگاهشون نکنا. به ا یجور نیا -
چپ اطفال مادرزاد. دخترک چپبود، درست مثل فلج شیهاشدن لبکج هیشب شتریزد که ب یادهیبعد لبخند پالس و

 .کردینگاهش م
سمت به نیماش یهاکیالست شدندهیکش یزد. با صدا شیبه رو یشینما یلبخند دیرا که د الیل یشدهزانیآو لبخند

 نیسمت ماشبه ینگه داشت. بالفاصله همان دختر آژانس ستگاهیا یجلو یقرمز بلندیشاس نی. ماشدیچرخ شیجلو
 رفت و سوار شد.

ظاهر  شدهنیآمد و به دنبالش اتوبوس نفر ستیپ یبعد صدا هیشده سر برگرداند. چند ثانوچولهچپ ییهابا لب الیل
اول بود که درست کنار پنجره و از سمت راست  یصندل نیهم یخال یسوار شد. تنها جا عیو سر دیپر شیشد. از جا

 .ودب دهیرا سفت چسب فشیکنار در قرار داشت. همان جا نشست. ک
از او بدزدند. هرچند هنوز  دیترسیرده بود و مآو رونیبار ب نیاول یبود را برا دهیخر یکه به تازگ یهوشمند یگوش

 یکه رو یبود اما مارک سون ینیچ یکارکردن با آن را هم بلد نبود. به قول فروشنده گوش ینحوه یدرست و حساب
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 یافتاد که وقت نیگیآ ادیبود.  دهیتر خرهم آن را ارزان نیهمیبرا داد؛یبودنش را نشان نم کیآن حک کرده بودند، ف
هوشمند داشته باشد، با آن ور  یهاتلفن نیسال از ا نیکه چند ییگو جانیتلفنش را نشانش داده بود با ه روزید
بدهد. هنوز وقت نکرده بود به بابارسولش هم آن را نشان  ادی الیبه ل کردیم یرا سع ییهازیو تندوتند چ رفتیم

 .دینشد، رفت و خواب یبرخ یدو ساعت منتظر آمدنش ماند اما وقت-یکیتا  شبیبدهد. د
 یگاه نیگیآ کهنی. بااردیبگ یهم گوش نیگیآ یدوماه که حقوقش را جمع کرد، برا-یکیخودش عهد کرده بود  با
بود  دهیدر نگاهش د روزیکه د یشوق خواستیدوستش داشت. دلش م یلیاما خ کرد،یم یروادهیمخش پ یرو ادیز

سمت دو بهرا حساب کرد و به  هیاتوبوس از جا بلند شد. کرا ستیپ یکند. با صدا هیرا خودش به چشمانش هد
 طبقه رفت.ساختمان چند

 یشد. لبخند رهیمکث کرد و به آن خ یاهیافتاد. ثان شدهیسینوخوش یدوباره چشمش به تابلو دیکه رس یسالن اصل به
 نیظاهر اتاق بود، اما هم. البته بهدینظرش رسکرد، باالخره به اتاق مورد  رورویها را که ززد و دوباره پا تند کرد. پله

 .شدیمحسوب م یخودش سالن نسبتا بزرگ یرا پس گرفت. آنجا برا شحرف دیکه در را باز کرد و وسعت آن را د
بلند به همه سالم داد. هنوز  یخودش حس کرد، ناخودآگاه به طور خودکار و با صدا یچند نفر را که رو یرهیخ نگاه

 به سمتش آمد: یبود که دختر فتادهی. هنوز نفسش جا نکردیوهن مهن دنیدر دو شیبه خاطر سرعت باال
 .یدینداره. بدو که به موقع رس یبار اشکال نیا یول یکرد رید -

 ش اشاره کرد:مطمئن به خودگرد شد و با تعجب نگاهش کرد. اطرافش را از نظر گذراند و نا شیهاچشم
 ؟یگیمن رو م -
 .میکار دار یاستخدام شدن؟ بدو دختر کل روزید نجایتو چند نفر ا ری. مگه غگهیآره د -
سمت . دخترک دستش را بهبردندیتعجب به سر م چالاهیاش هنوز در سشدهگرد یهازد. مردمک الیل یشانه یرو
 دراز کرد: الیل

 .مینیهم رو بب ادیبعد زبه  نیمن زهرام. قراره از ا یراست -
 .آمدیخوشش نم یشل و آبک یهادادنبود. از دست نیعادتش هم شهیخودش آمد و محکم دست داد. هم به
 ...لیمنم ل -

 دادیهل م یگریسمت دبه باًیرا تقر الیکه ل یو در حال دیحرفش پر انیحرفش تمام نشده بود که دخترک م هنوز
 گفت:

 .میوقت هدر داد یالک یجور نیکه هم ای. بدونمیم -
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تند حرف  قدرنیا دیآیدختر زبانش بند نم نیکه ا کردیبا خودش فکر م رفتیسمت جلو مطور که بههمان الیل
دختر چست و  دیخانوم بازهرا نیکه ا دیفهم امدهی. نکردیتلفظ م هیثان کیجمله را در  کیسه کلمه در  زند؟یم

 .ستادندیا یرنگدیسف زیباشد. پشت م یچابک
 گهید ی. االن قراره سه نفر از جاهایکن همون کار رو بکن یتو هم بهم نگاه کن و سع کنمیم یمن هر کار نیبب -
کارا برس.  هیبه بق یو با خونسرد اریبه رو خودت ن یکرد یخرابکار ییاگه جا یاومدن. حت هیاز بق ی. اختصاصانیب

 ؟. خبیکنیر مکا نجایساله ا هیرفتار کن که انگار  یطور
 یرا درهم کرده بود. رو شیهازده و انگشت هیتک زیم یزهرا دوخت که رو یهاتکان داد و نگاهش را به دست سر

 یلهیوس نیو چند یشگاهیو چراغ آزما کروسکوپیو کوتاه بود. م کیبار یاشهیش یهاپر از بشرها و ارلن و لوله زیم
گرد کنارشان بودند  یشهیو چند ش یشیلوازم آرا خورد،یاز همه در چشم م شتریکه ب یزیاما چ شدیم دهیهم د گرید

 .گذاشتندیم شیرا به نما یشیلوازم آرا یدهنده لیتشک یهیما ای هیاول یهیما ییکه گو
 کروفونیو م نیآمد و به دنبالش چند نفر با دورب یتق یکه صدا دیبگو یزیچ خواستیخم شد و م الیسمت لبه زهرا
ها مشابه همان نایهم ع الیرا برداشت و ل یشی. چند تا از لوازم آرادیوارد اتاق شدند و حرفش نگفته به اتمام رس رهیو غ

 چنگ زد. زیم یرا از رو
دار شده اند. از استرس تب شیملتهب و چشمها شیهاگونه کردیخونسرد به نظر برسد اما حس م کردیم یسع الیل

 باشد. یزیچه چ نیاول کندینم یت است. فرقآدم سخ یبرا هانیاول شهیهم
 یکه همان را انجام دهد. اما گاه کردیرا م شیسع تیو نها کردیهم با نگاه دنبالش م الیل کرد،یم یهرکار زهرا

 هم تند و فرز بود. شیدر کارها زد،یحرف م عی. انگار تنها زبان زهرا نبود که تند و سرافتادیعقب م هیچند ثان یبرا
که  یهنوز مرد الیو ضبط مستند و مصاحبه بودند. ل یلمبرداریمشغول ف ییکه به اتاق آمده بودند هم گو یچندنفر

 مجموعه باشد. نیکل ا ریکه مد زدیشناخت اما حدس م یمشغول مصاحبه بود را نم
اش . اما از چهرهنمودیم دهیتک یزده بود و کم شیهابه چشم یدارریگرد زنج نکیالغر که ع یبا قد بلند اما تن یمرد

 داشت. یاپنجاه و خورده دیهم ندارد. شا یادیمشخص بود که چندان سن ز
حرف  ی. وقتدادندیمهربان به او م یمرد حالت داروچروکنیچ یکم یشانیبه صورت داشت اما پ یشکلهالل یابروها

سرش بود که  یکوتاه هم رو یهابا لبه ییکابو دیهم دارد. کاله سف ییرایگ یکه صدا دیفهم شدیم یبه راحت زدیم
 رنگ و مش کرده باشد. ییشده بودند. گو دیسپ انیدرمیکی شی. موهاآمدیبه کت و شلوار همرنگش م

 رونیبود از دهانش ب کیکه نزد یلنگر انداخت. آخ بلند شیدر پهلو یابه فکرش زد که بالفاصله سقلمه یزیر لبخند
 ها برداشت. دوباره نگاهش را به زهرا انداخت و مشغول شد.ورت داد و چشم از آنق یقیبزند را با نفس عم
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گفت و بعد به سمت زهرا  دیبود به همه خسته نباش ریمد ییکه گو یکه کارشان تمام شد و همان مرد دینکش یطول
 آمد.

 .رنیگیم لمی. انگار نه انگار که دارن ازتون فنیوردیکار م دیخوب داشت یلیرستگار. خخانوم نیشما هم خسته نباش -
 .کردیم یباز شیهاانداخته بود و با انگشت نیسرش را پائ الیل

 .نیباش میحکخانوم دیدرسته؟ اگه اشتباه نکنم با نیشما انگار تازه اومد -
ا گرفته بود. مثل همان ر الیمرد ل نیا ربودنیابهت مد دیچرا. شا دانستیقلبش تند شده بود اما خودش هم نم ضربان

شد و سر  رهیبه مرد خ ماًیمستق یداشت. سرش را باال آورد و با لبخند کم ییاش در دوران ابتدامدرسه ریکه مد یابهت
 تکان داد.

 .دیموفق باش دوارمی. کار شما هم خوب بود. امدیخوش آمد یلیخ -
استرس داشت ناخودآگاه خودش  یوقت شهیاش را شل کرد. همشدهو تن منقبض دیکش یقیکه رفت، نفس عم نیهم

 .کردیرا جمع م
 یرو لیوسا شتریبعد ب یدر افکارش غرق شده بود. کم ییمعلوم ماند. گونا یابه نقطه رهیخ یاقهیهم چند دق زهرا

که زهرا  کردیبا تعجب نگاه م الی. لبودند زیم یهنوز رو یشیگذاشت. چندتا از لوازم آرا یرا جمع کرد و کنار زیم
 داد: حیبا حوصله توض شیبرا
 یهابیرق شیپ دی. بازیرو م میبود دهیبود که چ لمیمصاحبه و ف یشدن، االن فقط برا شیقبال آزما اشونیبعض -
 .گهید مینشون بد یخود گهید
 متفکرانه سر تکان داد. الیل

 .ریشون رو اندازه بگPhرو!  نایا نیکمک. بب ایب نستایوا کاریدختر ب ایب -
 یمنینبود و چندان ا شیمحل کار قبل یبه سخت نجای. کار در ادادیرا باحوصله انجام م گفتیکه زهرا م ییکارها

 انیدر م یاجبار کرد که حتما از دستکش و ماسک استفاده کند. گاه الیالزم نداشت؛ اما از همان اول زهرا به ل ییباال
 نداشت. یاتجربه ادیز دیکار جد نیبود اما در ا دهید یکارآموز ی. دورهستادیایو م کردیم ریها گکار
. دادیپاسخ م عشی. زهرا هم باحوصله اما با همان زبان تند و سردیپرسیو سوال م ستادیایجاها م شتریب نیهمیبرا

 کم وقت ناهار شده بود که زهرا متوقف شد:. کمزدیو حدس م شدیاز کلماتش را متوجه نم یبرخ الیل یگاه
 بعد. یبمونه برا شیناهار بق یبرا میبسه. بر گهیخب د -
 بود سر تکان داد. زیم یرو یشیلوازم آرا یرو شیهاکه چشم یدر حال الیل

 اصالً حواست هست؟ ؟ییدختر کجا -
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بعد زهرا درست کنارش ظاهر شد. کنار  یهی. چند ثانآمدیم رونیاز ته چاه ب ییگفت که گو یوار بله.الب زمزمه ریز
 گوشش گفت:

 .دنیبه ما هم م نایقشنگن نه؟ از ا -
 داریکوچک پد زیر یچند ستاره شیهاکه باال رفته بودند نگاهش کرد. در چشم ییو با ابروها دیسمتش چرخبه الیل

 شده بود.
. مثاًل دنیمختلف به کارکنا هم از محصوالت م یاهوقتا به مناسبت ی. بعضگمیم ینگاه نکن جد یاون طور -
 بود. ملیکرم و برق لب و ر هیزن دادن که توش  یکوچولو به کارکنا فیک هی دهایدو بار تو ع-یکی

. کردیصحبت م یشتریو شوق ب جانیبا ه د،یرا که د الیکش آمدند. زهرا نگاه مشتاق ل طنتیاز ش الیل یهالب
 هم شده بودند. ترعیسر شیهاحرف نیهمیبرا
چون  شن؛یبمونن خراب م ادی. اگه زکمتره یدیاز تعداد محصوالت تول کمیکه  بندنیتعداد قرارداد م هیوقتا  یبعض -
 یها هم از محصوالتموقع جورنیهم دارن. تو ا یخاص یانقضا خیتار هی کنهیاستفاده م یعیاز مواد طب شتریشرکت ب نیا

 .دنیاضافه م
کرد در  یسع الیشده بود. ل مانیاما پش د؛یبگو یزیچ خواستیم ییصحبتش را خورد. گو یدامهکرد و ا یمکث

 وار گفت:پچآمد و پچ ترکینزد یبگذارد. زهرا کم شیاش اعتماد را به نماچهره
 کننیرو جمع م مونهیکه م یمحصوالت نیها همچندتا از بچه دمیمن شن ینه؛ ول ایگفتنش به تو درسته  دونمینم -
کار رو کرده  نیکه ا ستیهم ن دیداره. البته بع قتیچقدر حق دونمی. نمفروشنیباال م متیبا ق یفروشدست رنیم

 ها! کننیباز نم یروت حساب گهیبعدش د یکار رو بکن نیا یبخوا یبگم بهت که حواست باشه. اگه روز یباشن ول
 هرا نگاه کرد:مردمک چشمان ز یمشک قیعم یهادر چاله ماًیمستق الیل

 هی ی. ولخوندمیدرس نم نقدریوگرنه ا زایچ نیدارم نه دنبال ا یفروشدست یمن نه عرضه کار؟یچ خوامینه بابا م -
 خوشحال شدم. نی. بخاطر همزاستیچ نی. اون عاشق انهیخواهر دارم اسمش آبگ

اش نگاه کرد و صورتش را به چهره قیعم ی.کمدیبه صورتش پاش یقیزد و بعد لبخند عم الیل یبه شانه یدست زهرا
 بود. دهیروز اول صاف و ساده بودنش را فهم نی. از همستین زهایچ جورنیکه اهل ا گفتی. راست مدیکاو
 متعجب دور و برش را نگاه کرد. الی. لدیچیاذان در بلندگو پ یبعد صدا یکم
 ؟یکنیهمه جا رو نگاه م یگرد دار یتو از صبح با چشما یدقت کرد -

 جواب داد: صادقانه
 متفاوت. یهازیمتفاوت چ یها. آدمبهیو غر بیبرام عج زیجا همه چ نیاومدم ا یاز وقت یراستش رو بخوا -



 

 

52 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 ی. خدا هم به قولمیناهار و نماز دار یبرا یمیتا هی ی. حتهیمرد معتقد نجایا رکلی. مدکنهیفرق م یکی نیاما ا -
 کهیکه روده بزرگه کوچ میبر ای. بگذرهیسخت نم ادی. زیکاریاوقات ب شتریب انجی. ازهیریداره از سروکولش م یگفتن

 رو خورد.
 دیو سف یکیدر طول سالن قرار داشت که پالست یاما دراز کیبار زیناهار خوردن گذاشته بودند. م یبرا یلیطو سالن

. در دیچیپیکارکنان در سالن م یهمهمه یوجود داشت. صدا زیهمرنگشان هم در دوطرف م یهایرنگ بود. صندل
را خدا در سرنوشت  نجایواقعا ا یی. گودهیچیدر سالن پ اسی یبو کردیحس م الیالـ*کـل نبود اما ل یاز بو یخبر نجایا

 نوشته بود. شیبرا
ا ب دیروزها با یهیبق دن،یها ناهار مشنبهها و سه. چون فقط دوشنبهیاومد یدختر. خوب موقع یدار یچه شانس -

 نگران نباش. ی. امروز ناهار مهمون شرکتیاریخودت ناهار ب
 وار گفت:لب زمزمه ریز بعد
 .زننیبه دل نم یچنگ ادیز نجایا ی. غذاهایاریهمون بهتر که با خودت غذا ب یول -

همه کارمند را دو روز غذا بدهد  نیکه بخواهد ا دیرسینبود. در واقع وسع شرکت هم نم یچنانآن زیآن روز چ یغذا
 خورد،ی*ـل مـیبا م الی. لشدیبود. خصوصا که با دوغ همراه م متیکوکو و گوجه و بادمجان هم غن یسبز نیاما هم
 شیگذشته بود که از جا یربع کی. کردیم یباز شیغذا بادرهم تنها  یاش بود اما زهرا با چهره.اگرسنه یحساب
 پاشد.

 : کجا؟الیل
 ؟ی. اهل نماز که هستاینماز خونه. تو هم بخور ب رمیممن  -
 درون لپش را با صدا قورت داد: یلقمه الیل

 .آره ونیدرمیکی -
 :دیرا عقب کش یبلند شد و صندل شیجا از
 .امیمنم م سایوا -

 الیل یبرداشتند و سر کردند. برا یکی یچوب یشمار در جعبهانگشت یگرفتند و بعد به نمازخانه رفتند. از چادرها وضو
. نگاهشان که به هم افتاد کردیرا جارو م شیپا ریز نیزم ییکه گو یبلند. طور یکوتاه بود و چادر زهرا هم کم یکم

 .ستادندیرا با هم عوض کردند و به نماز ا شانی. چادرهادندیخند
نماز  یهاسجده نیا شهیوا معلق است. همه یشده که رو یمثل پر سبک کردیآخر که بلند شد، حس م یسجده از

حالش  یبود که وقت نیبخاطر هم دی. شادانستیرا نم شی. خودش هم چراکردیو آرامش م شدیم یمثل مسکن
شکل که بلند شد سجاده یهافرش یرو ز. اگرفتیدرونش آرام م یو بعد آشوبه ستادیایبه نماز م شدیدگرگون م
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 یرا بو شانی. جادادینم رهیو غ اسی یبو گرید یها و جاهابخش برخالف سالن نیاش در هم رفته بود. اچهره یکم
 جوراب پر کرده بود.

قدر محو کار شده بودند که . آنبود یکم دوباره شروع کردند. امروز روز نسبتاً خوببازگشتند و کم یهمان اتاق قبل به
گذشت. وقت رفتن  یدلبازانه حرکت کردند و زمان به تندوساعت دست یهادندهزمان از دستشان در رفت و چرخ 

 بود.
 یرا برداشت و با زهرا خداحافظ فشیهمهمه نبود. ک یاز آن صدا یو خبر دیرسیتر از قبل به نظر مشرکت آرام حال
 کرد.

ساک را زهرا به او داده  نیدانست. ا یم بایآن را تقر یاش در دست داشت که محتوهم عالوه بر کوله یکوچک ساک
از چند قلم  یا. جعبهندیآیدارد و چندان به کارش نم ادیز زهایچ نیاز ا گفتیبود تا به خواهرش بدهد. خودش که م

آشنا  یادیو دوباره به راهش ادامه داد. هنوز با افراد ز ختکوچک اندا یدستبه ساک یاز محصوالت شرکت بود. نگاه
 ذهنش را مشغول کنند. یخوبها هم توانسته بودند بهما هماننشده بود ا

 .رفتیو در هم م افتادیکه رخ داده بود، م یو اتفاقات یمحل کار قبل ادیهم به  یخودش نبود، هرازگاه دست
. دادندیم یبعد ستگاهیرا به ا شانیو جا گذشتندیم دگانشیتندوتند در برابر د هاستگاهیاتوبوس که شده بود، ا سوار

 .راندیسرعت مبا گونهنیاتوبوس هم سرخوش بود که ا یامروز راننده ییگو
رشته محل و آش یسبز یسمت خانه حرکت کرد. باز بوبه ماًیبلند مستق یهاشد. با گام ادهیمورد نظرش پ ستگاهیا در

 .خوردیبه مشامش م شتریبو ب نیا شدیم کیرا برداشته بود. هر چه به خانه نزد
. دادیرشته مآش یجانش را هم برا یگفتن ی. به قولنمودیرشته سرمست هم مآش یبو نیبشاش بود و با ا اشچهره

 .شدیرشته در کوچه بلند مآش یکه بو ییهاخانوم بود؛ اما امان از وقتدستپخت طاهره یآن هم وقت
 .دانستیمناسبت را هنوز نم را آش بدهد. یاخانوم قصد دارد محلهمعنا بود که طاهره نیبه ا نیا

 یشدنش را برااخراج تا استخدام یکرده و تمام ماجرا یلقدهن نیگیکه آ زدیحدسش را هم نم یلحظه حت نیا در
 خانوم گفته باشد.طاهره
چاقو  یزیبرق ت دیکه د یزیچ نیظاهر شد. اول شیجلو یچهار قدم مانده بود که به ناگاه کس-شان سهتا خانه هنوز

هر لحظه ممکن  کردیو عقب رفت. حس م دیکش ینیبا چشمانش فاصله داشت. ه متریچهار سانت-بود. درست سه
 .افتدیب رونیرا بشکافد و ب اشنهیسـ*ـ یاست قلبش از شدت ترس قفسه

 عجله خانوم حک... نیکجا با ا –
 حرفش را خورد. ی ادامه
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بود، از  دهیکه د یمزاحم یها. برخالف تمام آدمدیدیاش را بهتر متر رفته بود، چهرهدو قدم عقب-یکیکه  حاال
را  شیسمتش برداشت و ابروها به یکند مرد قدم دایکردن پ. قبل از آنکه فرصت شکدیباریشرارت نم شیهاچشم

 درهم کرد.
مرد را گرفت و به  ی. گلودیآمد و به سمتش پر گرید یلود نشده بود که فرد یقول معروف هنوز درست و حساب به
 :دیکشیو در صورت مرد داد م دیغری. مدییگرایم یکم به رنگ ارغوانچسباند. صورتش سرخ شده بود و کم وارید
 که؟یمرت یکردیم یچه غلط یداشت -

وارد  عیسر نیهم یدر باز بود برا. دیسمت خانه دوفرصت استفاده کرد و تند به نیاز ا عیسر الی. لزدیدست و پا م مرد
 .کردیهن مو هن زدینفس مزد. نفس هیشد و در را هم محکم پشت سرش بست. به در تک

را باز  یپرتاب کرد. در تور یارا در آورد و گوشه شیسمت در خانه رفت. کفش.هاکه نفسش جا آمد با دو به یکم
سمت در رفت. گوشش را به به نیپاورچنی. متوقف شد و پاورچدیشن یزیپچ رپچ یکرد اما قبل از آنکه وارد شود صدا

 یگر صحبت مهم شماتت یو کس زدینفس منفس دارصدا ی. کسدیشنیتر مکرد. حال صداها را واضح کیدر نزد
 کرد.
 .یبود، هن... هن. منو بکش کی، هن... نزدواقعا باورت شده بود من مزاحمم! هن یداداش انگار –
 یباز ی. توهم که اصالً واقعمیکردیتوجهش رو جلب م یطور هی دیبا گهیکار کنم د ی. چدیداداش حم تمشرمنده -

 ؟ینشد ی. تاحاال مزاحم کسینکرد
 ،یطارمیهمان پسر حاج دیآقاحم نیآمده بود که ا ادشی. حال دیخند زیدهانش گرفت و ر یدستش را جلو الیل
 نیهمیاش نبود براشدهبسته یقهیمرتب و  یشدهشانه یاز موها ینماز جماعت مسجدشان بود. امروز خبر یشوایپ

 اول او را نشناخته بود. یدر لحظه
. اگه ستیراهش ن نیا ؟یشیم تیبه راه راست هدا ی. گـ ـناه داره به خدا. پسر آخه تو کشمینه من مزاحم مردم نم -

 .کردمیکار رو م نیعمراً تو عمرم ا یامروز ازم آتو نداشت
 را عوض کرد: فحر
عجله خانوم  نیکجا با ا یگفتیم دیبا م؟یعجله خانوم حک نیکجا با ا گهیمزاحم شه م رهیم یوقت یآخه پسر ک -

 دادم. ادیکوچولو. از قبل که بهت 
نگاه کرده بود  شیقالب یناج یبه چهره  ی. اگر کمستیچ یبرا هایبازنیفرد نیکه ا دیفهمیاز همان اول م دیبا
 .دیخندیم زیزری. هنوز رشناختیپز را مشلهکمال یراحتبه
 ؟یببر وهیم یخواستیمگه م ره؟یگیکج م یطورچاقو رو اون یآخه پسر ک -

 گفت: یکوچه آمد و بعد پسر حاج یهابچه غیج یلحظه صدا چند
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کارا قباحت داره  نینکن ا. کنمینم یاگهید یاز چاقو استفاده وهیگرفتن مجز پوستاالاهلل! خب برادر من بهالاله –
 به خدا.

 دارم. ریمنم که قصد خ ست؟ین امبریبابا؟ اصالً ازدواج مگه سنت پ هیچ یقباحت چ -
 دارشبیمشت را در دماغ ش نیبود هم شیرا محکم مشت کرده بود و مطمئناً اگر پسرک جلو شیهادست الیل
 .دیکوبیم
 خانوم رو پس بده.. حاال گردنبند حاجیدیخب به کارت که رس یلیاستغفراهلل! خ -

 یکار نیمحله دست به چن نیبود که پسر ام نیهمیحرف در حدقه گرد شد. پس برا نیا دنیبا شن الیل یهاچشم
گردنبند  نیهم دیحم یبرا شیادگاریکه به رحمت خدا رفته بود و تنها  شدیم یراحله چند سالخانومزده بود. حاج

 شده بود. یحسن حکاک ای شیرورنگ بود که سرخ قیعق
 ...دی. بابرادرینچ! هنوز کارم باهات تموم نشده آقا -
پز شلهبود. در را باز کرد و باحرص خودش را درون کوچه انداخت. کمال یته نامرد گریکار د نی. استادینا گرید الیل

به  یتوجه یحت نکهیبدون ا الیچرخاند. ل یدر انگشتانش م لیاست ریبود و گردنبند را مثل زنج ستادهیا دیمقابل حم
. به ندیاو را بب توانستیهم نم نیهمیبود برا الیکمال به ل پشتبرهنه اش بکند به سمت آن ها پا تند کرد.  یپاها

 .دیدستش را برد و گردنبند را از دستش کش بارهکی
و حال  دهیاز دستش لغز یبه راحت ریزنج نیهم ینشده و برا الیخودش بود، اصالً متوجه ل یکه در حال و هوا کمال

خود  یو دهانش را کج کرد تا با همان لحن الت دیبود. کمال بالفاصله به عقب چرخ الیل یدر دستان مشت شده
 گرد مانده بودند. شیهادهانش کج و چشم طورهمانشده ماند. خشک الیل دنیکه با د ندیاز ناسزاها را بچ یفیرد
 رهیاش خو برنده زیطور که با نگاه تمردمک چشمان کمال بود. همان یرهیبه جلو برداشت. درست خ یجسارت قدم با

 الیلب تشکر کرد و رفت. ل ریهم ز دیدراز کرد و گردنبند را به طرفش گرفت. حم دیسمت حمشده بود، دستش را به
 کج کرد: نییسمت پا. لبش را بهدادیهم م دهیگند یباقال یاش. طبق معمول بوپز با دهان کج شدهشلهماند و کمال

 خجالت بکش! -
. دیشد و در را محکم پشت سرش کوب اطی. وارد حدیسمت عقب دو قدم برداشت و بعد کامل به سمت خانه چرخ به
 کرده بود. یخال اطیح یدر فلز یکه به صورتش نزده بود را رو یمشت یتالف ییگو

 گفت: طنتیدخترانه با ش ییصدا
 تو! یات هم جذبه داربرهنه یپاها نیبا هم اصالً –
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 اشیبود. دوست دوران کودک هیدختر همسا مهیشد. صدا از سل رهیخ شیو بعد به پاها دیسمت صدا چرخاول به الیل
 اشیی. دوست دوران تنهازدیحرف م الیو با ل شدیخم م شانیاطبقهکی یپشت بام خانه یاز باال شهیتا به حال. هم

 .دیباریدختر بود که از چشمانش شرارت م نیهم
 اش داشت گفت:در کنترل خنده یکه سع یدر حال الی. لدندیدو با صدا خند هر
 بار... یبرا نی! ایحاال سُل یوفتین -

 کامل کرد: مهیرا سل حرفش
 .شیش دمیو چهار! شا یپونصد و س -

را کنار زد و وارد  یتکان داد. در تور یدست شیسرش انداخت و بعد برا یرو یکج شده یگلگل یبه روسر یلبخند
 نی. ارفتیخانه هم باال م یوارهایخانه شد. به محض ورودش حرارت بود که به صورتش خورد. گرما از سروکول د

 به پا کرده بود. ییبزرگ رو گیگرما را د
 ه؟یچ یهمه آش برا نیا ؟یکنیکار م یسالم مامان. چ -

 گفت: زدیادر را دور کمرش گره مطور که چهمان خانومطاهره
 آخه؟ هیچ یبرا یکار دار ی! تو چپزمیم کندومیکر یواسه پشت پا -
 :کنندیکردن موضوع استفاده معوض یاستفاده کرد که مادرها ماهرانه برا یکیبعد از همان تکن و
 کوچه بهار. یببر برا ایرو پر کردم. ب ینیس نیا ایب نیگیآ -
 ببره اصالً. الی. خودت ببر. بده لامیبلند گفت: نم یبا صدا نیگیآ
 زیخانوم همه چبود، فکر کرد که طاهره دهیخانوم را دو طاهره الیکه صحبت کردن ل نیگیرفت. آ نیگیسمت آبه الیل

من کنان بکشد. من شیداشت با دست پ یسع نیهم یرا کف دستش گذاشته و برا الیاز ل اشینیاز جمله خبر چ
 گفت:

 .دیزبون کش ریزور از زرو بهش بگم. خودش به یچهمه خواستمیباور کن من نم الیل -
 گفت: یو شگفت رتیمانده بودند. باح بازمهیاز بهت ن الیل یهالب
 کف دست مامان؟ یرو گذاشت یچمگه تو همه -
 گفت: عاًی. سرداده یسوت یگفتن یکه عجب ماجرا را سه کرده و به قول دیتازه فهم نیگیآ
 ببرم کو؟ یآش که گفت ینیمامان اون س زهیچ -
رفت.  اطیتختش انداخت و بعد به ح یتحمل گرما را نداشت. کوله و ساک کوچک را رو گرید الیشد. ل بیغ عیسر و

 زانو باال زد. کیوجب نزد کیشلوارش را تا  یهارا در آورد و پاچه شیها. جورابستادیکنار حوض ا
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لب  ریرا لمس کردند. ز شیآب پاها یرا درون آب فرو برد. خنکا شیحوض نشست و پاها نگریآب یلبه یرو بعد
 گفت. یظیغل شیآخ

قرمز  یهایو ماه شدندیدر حوض درست م یکوچک یهاکه موج یطور دادیتکان م یرا درون آب به آرام شیپاها
 فرار کنند. الیتا از دست ل کردندیسو شنا مبه آن سونیمدام از ا زکنانیوخجست

 شد. دایآقارسول پ رنگیخانوم با ساک مشکطاهره یبعد سروکله یلحظه چند
و  ازداغیها رو بکشم و پست. منم برم آششون بستهشور خانهباباتو بشور امروز رخت یهالباس نی! ببر االیل ایب -

 .زمیکشک روشون بر
بودند  زیتم یوقت یها حتلباس نی. از اندیها را ببلباس یاهیچرک و س توانستیفاصله م نیساک باز بود. از هم پیز

بدجور به هم  شیها. سگرمهدیباریم یفیکث شانیبود چه برسد به حاال که از سر و رو زاریب زد،یبرق م شانیو نارنج
 گفت: یبلند یبا صدا بعدبا انزجار نگاهشان کرد و  یگره کور خوردند. کم

 !خانومنیگیمامان! بده به همون آ شورمیرو نم نایمن ا -
 .شستمیدستم بنده وگرنه خودم م الینکن ل تیاذ -
 بلند داد زد: یلجباز با
 !شورمینم -

. کندیدرد م یحساب شیدو ابرو انیم ییبه خودش آمد حس کرد که جا یکه وقت یشده بودند طور ترظیغل شیهااخم
 لب غر زد: ریرا از هم باز کرد و ز شیهااخم

 داره؟ یاصالً چه لزوم خوره؟یم یو آش به چه درد یهمه نذر نیا دونمیآخه من نم -
 بود: دهیرا شن شیخانوم از پشت سرش غرهاطاهره ییگو
از  گهی. دمیریم نجایمن قبول شده. اگه خدا بخواد آخر امسال از ا یمونه. انگار دعاهاخونه ینیریمادرجان ش -

 .میشیهم راحت م یمستاجر
آب مهربانانه  ییدرون آب تاب داد. گو شتریرا ب شیگفت و پاها یشد. آهان آرام رهیمتفکر به آب خ هیثان چند

 .نمودیتر مبود که حال آرام دهیرا به جان خر شیهایخستگ
*** 

 *فصل دوم
 

د شدن در آمباز یبود. صدا اکیمحلول آمون ختنیچشم مشغول رمخصوص به یکیپالست نکیدست و عبه دستکش
 افتاد. الیبشر در دست ل یرو یاهیو به دنبالش سا



 

 

58 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 !میبه دادم برس حک -
 اد:محلول خم کرده بود جواب د یکایکرده و سرش را تا نزد زیرا ر شیهاکه چشم طورهمان

 زند؟ یشده آقا یچ -
. با چشم به زهرا اشاره کرد. ابرو باال دیگذاشت و به سمتش چرخ زیم یرا رو کیبار یلوله الی. لامدیاز او در ن ییصدا

 .آمدیرفت. زند هم پشت سرش م رونیکشان از اتاق بانداخت و پوف
شدم از صبح  چارهیاستخدام جواب بده. ب یهایبه آگه ستین ی. کسخوادیم روین یی. پارسایرفته مرخص ییموال -

 شتریکه ب پلمهید هیاالن فقط  میگرفت رویشده! ن ادیز پلمی. چقدر دمیاستخدام کرد گمیم یالک دمیدارم تلفن جواب م
 !میخواینم

 در هم شده گفت: ییکرد و با ابروها پایچل اشنهیسـ*ـ یرا رو شیهادستش
 ؟یبگ یخواستیرو م نیهم -
 .گهیآره د -

 یشیآرا یماده یسمت اتاق رفت. لوله را دوباره در دست گرفت و روبرو بابا در هوا تاب داد و به یرا به نشانه دستش
 .ختیر
 هم هست. گهید زیچ هیخب  -
از دستش  اکیاز دستش کج شد و تمام آمون یشگاهیآزما یبود لوله دهیکنار گوشش شن بارهکیکه به  یبلند یصدا با

گرد شده  شیها. چشمدیاز آن بلند شد. نا خودآگاه خودش را عقب کش یبیمه زیج ی. بالفاصله صداختیدر محلول ر
 :دیسمت زند چرخکرد. به یشده نگاه م اهیبود و به محلول س

 نه؟ ای میکارمون رو بکن یذار یبابا م یا -
 دیکامل به سمت عقب چرخ نباریا الیو دوباره با چشم به زهرا اشاره کرد. ل دیکرد. لب گز یزیآمطنتیش یخنده زند

 سمت زند برگشت.است. به ینشسته و بادقت مشغول وارس یچرخان فلز یصندل یکه رو دیو زهرا را د
. هر کارمیسه روز ب-رو تموم کنم بعدش تا دو شیدوتا دونه آزما نیکنم جناب زند؟ بذار الاقل ا کاریچ یگیخب م -

 .ایب یوقت خواست
تا تلفن جواب بده . سهییموال یجا نینچرخ بش یسه روز الک-دو نیا ایب هیستت خال! تو که دنی. آفرگهید نیهم -

 .شهی. دلت هم وا منیتا آدم ببسه
 رفت: یاغره چشم

 دلت وا شده؟ یدیهمه آدم د نیهفته است ا هیتو االن  -
 وار گفت:پچآرام پچ ییگرفتند، با صدا طنتیزند رنگ ش یهاچشم
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 . دلم وا شده زهرا اومده تو دلم.گهیآره د -
 را کنترل کرد: شدندیکه رو به خنده باز م ییهازحمت لببه الیل

 خانوم!زهرا شیمن پ یجا یایب یخوای. مهیپس بگو دردت چ -
 اش زد:گونه یسه بار رو یلیرا به حالت س دستش

 .ارینه ن رهیتن بم نیا -
 را برگرداند. شیرو
 .شهیم یچ نمیفعالً بذار کارم تموم شه بب -
 : دمت!یعل ریام

 اش خورد:شانه یبه رو یکه زند رفته. دست دیسر برگرداند د یشدن در آمد و وقتتق بازوبسته یصدا
 !خوادیهم م یانقدر بهش رو نده! آستر گمیبهت م -

 را گفت. نیبود که ا زهرا
 .ستینکن اونقدرام بد ن تشیاذ -
 !یاز من گفتن بود. خود دان -

. کندیرا درجا م الیزند را تحمل کند حتما پوست ل یرعلیام الیل یبه جا گریکه قرار است چند روز د دیفهمیم اگر
 رفت. زشیزد و سمت م یبارطنتیلبخند ش الیل
 .گذشتیشدنش به کار مدو هفته از مشغول-یکیماه و  کی

. از همان رسندیبه انتها م عیقدر سرها چگونه آنو شب شوندیشب م یروزها ک دیفهمینم آمدیروز که سر کار م هر
 است. یادهیپسر مؤدب و فهم کردیبود، فکر م دهیرا د یرعلیاول که ام یروزها

شدنش که از استخدام یاو برود؛ اما کم شیکمک پ یآمد برا شیپ شیبرا یمشکل ایکه گفته بود اگر کار  خصوصاً
. هر وقت سر انددهیبر طنتیپسر را با ش نیکه ناف ا زدیاز همان اول حدس م دیبرعکس شد. با زیچگذشت، همه 

بدعنق که نگهبان ساختمان  یکرمانیآقا یحت. کردیم یو با همه شوخ گذاشتیسرش م یشرکت را رو آمدیکار م
دو طبقه از  یکه چهل و هشت پله یکرده بود، طور اشیعصبان یدو بار هم حساب-یکی. دیخندیم یبود هم گاه

 .کردیم دادیافتاده بود و داد و ب یرعلیساختمان را دنبال ام
صد و هشتاد  د،یایب گرید یهااز شرکت یمشتر ای ریبود تا مد یاما کاف د؛یبار یاز کت و شلوارش هم م یحت طنتیش

 یو مثل مردها شدیو شر است. مؤدب م پرشور یرعلیهمان ام یرعلیام نی. انگار نه انگار که اشدیدرجه عوض م
خطش همان دست یکردیاما جان به جانش هم که م ؛کردیرده باال رفتار م دستبهفیو ک یوشلوارکت یدهیاتوکش

 بود که بود. یاخرچنگ قورباغه



 

 

60 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 ییهاالیخ طانیپسر پرشور و ش نیکم باورش شده بود که انگار اهم کم الی. لدیچرخیم الیدور و اطراف ل ادیز لیاوا
 یهاهمکار تندزبانش را نشانه گرفته باشند. به قول الت شیهاالیکه خ زدیحدسش را هم نم ی؛ اما حتدر سر دارد

زدنش مند نشده بود. حرفبا زهرا بهره ینیمدت کم از همنش نیهم در ا الیل. «خواستیخاطر زهرا رو م»شان: کوچه
 .کردیدر خانه با لحن تند صحبت م یهکرده بود و گا رییتغ
بودند؛ اما زهرا  یمهربان اما پرتالش یها. آدمشناختیها را مخودشان آشنا شده بود و آن یکارمندان طبقه شتریب با
 .ینیرا بب شانیواقع یتا رو یبه قول معروف انگولکشان کن یاست تا کم ی. کافستیطور ن نیکه ا گفتیم
 .کردیو بحث را عوض م انداختیمواقع شانه باال م نیهم در ا الیل

باز شد و وارد  یتق ی. در با صدادندیرس ییدر شرکت راه افتاده بود تا باالخره به طبقه و اتاق کذا یرعلیدنبال ام به
 شدند:

 !میحک ینیبب تیاز جوون ریخ ی. الهنجاستیهم -
 نگاهش کرد: چپچپ

 بکنم؟ دیر باکا ی. چزیانقدر مزه نر گهیبسه د -
 ...ینیبش نجایا یایب دیراحته. فقط با یلیخ -
را مشت کرد و  شیهاکرد. دست جادیاز خود ا یجز بم یصدا ینشست که صندل یدار چرم مشکچرخ یصندل یرو
 گذاشت: زیم یرو
استخدام  یچهار نفر رو برا-و از ساعت دو به بعد سه یتا تلفن رو بدسه-. فقط جواب دویلم بد یطورنیهم -
 ...ند ی. کارنی. همینیبب

در هم رفت. تلفن را برداشت و با حرص سر  شیهاناتمام ماند. اخم زیم یتلفن رو نگیلیزنگیلیز یبا صدا حرفش
که دشنام داده باشد.  زدیحدس م الی. لکه پشت خط بود گفت یبه تلفن و کس یزیوار چلب زمزمه ری. زدیکوب شیجا

 شیکه عصا شدیم ییغرغرو رمردیبه پ هیدرست شب نمود،یدارتر مخنده یلیخ خوردیحرص م یوقت یرعلیام یچهره
 باشند. دهیرا دزد

خودش را  یبار نتوانست جلو نی. ادیپاش الیاش را به صورت لزنندهو دوباره لبخند مثالً گول دیچرخ الیسمت ل به
 شد: میتسل دیرا که در چشمانش د یالوقوعبی. ترس قردیخند یرعلیام یو به چهره ردیبگ
 بپرسم. یبگم و چه سواالت یکنم. چ کاریچ دیکه با یبد ادیبهم  دیبا ی. ول. قبولهخبیلیخ -
 !میاون که حله حک -
 !میحک. خانومممیحکمن خانوم زندیصد دفعه آقا -

 داشت. طنتیرا ماهرانه عوض کرد. دست خودش نبود. ذاتاً ش بحث



 

 

61 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

به  یخداحافظ یحرف زدن دو انگشتش را به هم چسباند و به نشانه قهیداد و بعد از چند دق یحاتیتوض الیل یبرا
 چسباند: اشقهیشق
 .میخداحافظ حک -

 حرفش را اصالح کرد: دیرا که د الیتند ل نگاه
 !خانوممیحک -

نگذشته بود که  قهیت. چند دقنشس زیگفت و بعد پشت م یااهللاالالهلب ال ری. زآمدینم رونیخونش ب یزدیم کارد
 .زدیزنگ م یگری. بالفاصله فرد دکردیرا قطع م یو گوش دادیسمتش روانه شد. تندوتند جواب مها بهتلفن لیس

و  کردیها را تکرار مهمان واریطوط داشتیرا برم یتلفن یها را تکرار کرده بود که وقتپاسخ یقدر بعضآن یگاه
طور بار به کی قهی. نگاهش هر چند دقکردیرا قطع م یبپرسد گوش یگریبدون آنکه بگذارد فرد پشت تلفن سوال د

 .افتادیساعت م یخودکار رو
 یجا قهیتا چند دق کردیرا م اشیهمه چاپلوس نینبود که زند ا خوردی. بزدندیامروز سه نفر زنگ م یقهیده دق هر

 .ستدیبا ییموال
 حق داشته است. یمرخص نیا یرفته بود چقدر برا یهفته مرخص کیکه  چارهیب ییموال دیفهمیم تازه
 یرو یعرق سرد شیهاکردنصحبت نیاما هم دیچرخیدار مچرخ یهم با صندل ینشسته بود و گاه شیجا سر

که ورد  یپاسخ داشت،یرا بر م یگوش زدیتلفن که زنگ م گرید کیبه ساعت  قهیکرده بود. چند دق یجار شیشانیپ
اذان بلند  یکه صدا نی. همدیم تلفن را کشیو س اوردی. آخر تاب نکردیو تماس را قطع م گفتیزبانش شده بود را م

 سمت در رفت.و به دیشد، مثل فرفره از جا پر
 یاضیرس رها نه تنها دجور موقع نی. اداشتند یاضیو زنگ آخر درس ر رفتیرا داشت که مدرسه م ییهاوقت حس

 یزنگ همه یدرآمدن صدا منی. و به افتییم شیو افزا آمدیکش م تزایپ ریمثل پن ییبلکه گو شد،یتمام نم
 .بردندیهجوم م یسمت در خروجبه معلم به توجهیآموزان بدانش

رفت. به محض  یسمت سالن غذاخوررا برداشت و به شیدر آن را باز کرد. ظرف غذا دیکمدش رفت و با کل سمتبه
شرک مظلوم  یسان گربهرا به شانیهاشد. چشم دایپ میزهرا و مر یظرفش برداشت، سروکله یدر را از رو نکهیا

 از خودش دور کرد. یکرد و ظرفش را کم یکرده بودند. پوف
 الیه به تعارف لک یبود؛ اما از وقت رهیو غ تزایو پ ینیزمبیفود و سفست یعاشق غذاها شهیکه زهرا هم آمدیم ادشی
خودش  یغذا یگاه ینخورده باشد. حت الیل ینبود که از غذا یخانوم را خورده بود، روزلقمه از دست پخت طاهره کی

تعارف »: گفتندیم شهیهم هایمیبود که قد نی. همشدینم الیخیب آوردیرا در نم شیداد و تا ته غذا یم الیرا به ل
 «داره!  ومدیاومد ن
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 یگونه یسوخته داشت. روآفتاب یکه صورت یمیونپنج فوت یآشنا شده بود، دختر میکه با مر شدیم یوقت چند
 یدهیو کش نیریش یبود و لحجه اشیدوران کودک یهاطنتیش ادگاریکه  کردیم ییخودنما یاهیبخ یراستش جا

 .کردیتوجه همه را به خود جلب م شهیهم اشیاصفهان
 ییتادادند، سه الیهم به ل یادو لقمه-یکی یرا درآوردند و در آخر محض دلسوز شیتا ته غذا ییاز آنکه دوتا بعد

 سمت نماز خانه راه افتادند.
را گرفته بودند.  اشیامروز تمام انرژ یها. تلفنتر شدهآرام یکم کردینمازش را خواند، احساس م الیاز آنکه ل بعد

 .آوردیم یجا شکر به یصبح سجده یهاتلفن نیخواهد داشت حتماً به ا یکه بعد از نماز چه حال دانستیاگر م
نشسته  یصندل یاتاق رو رونیهم ب سالههشتوستیب ینشست . دخترک زیهمان اتاق رفت و منتظر پشت م سمتبه

 .فرستاده بود الیل شیکمک او را پ یبود که تازه باخبر شده و زند برا ییموالخانوم یمنش یی. گوبود
 ناً یکه زند گفته بود را ع ییهاتمام جوابش را داد و سوال ینفر که وارد اتاق شد، با لبخند و حوصله و خونسرد نیاول

 یکیکرده بود.  رییدرجه تغ ستیاما از نفر چهارم به بعد صد و ب دادیادامه م هیرو نی. تا نفر سوم به همدیاز او پرس
کرده بود  دیتاک الیبه ل یرعلیبود؛ اما ام یردپلمید یکیداشت و  پلمیدقفو یکی. دکترا یکیداشت و  سانسیمدرک ل

 قبول کند. پلمهیکه تنهاوتنها د
 ریرا استخدام نکرده بودند. دستش را ز یزنگ و تماس هنوز کس همهنیا نیحال از ببود که تا به نیهمیبرا پس
 .کردیو جوان را رد م ریرد و دختر و پو زن و م دیپرسیاش زده بود و تندوتند سواالت را مچانه

 زده کرده بود.شگفت یرا حساب الیآمده بود که ل ییروستا یها پسرکآن انیاز م یحت
 ؟یکار دار یسابقه نمیخب بب -

 مترو نشسته است. یهایصندل یرو ییخودش را جمع کرده بود که گو ینشسته بود و طور یصندل یرو ریزسربه
 نه خانوم. -
 ه؟یچ تونیخانوادگنام و نام -
 .انیسعادت یریش الیسه ر دیفواد حم -

 کدام؟ شیلیگرد شد. اسمش کدام بود و فام شیهاچشم
 ؟یکار کن وتریبا کامپ یبلد -
 نه خانوم. -
 ؟یچ یدر حد مبتد -
 نه خانوم. -
 آخه. شهیکه نم یطورنیا -
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 .دیرا با پشت دست مال شیها. چشمدیکش یپوف
 .نیشما بگ یاصالً هر چ -
 ؟یحساب و کتاب کن یتونیم -

 پاسخ را تکرار کرد. همان
 .نیشما بگ یهرچ -

 :دیمکث کرد و پرس یالحظه
 ؟یکن یابیخوب بازار یتونیم ؟یچ یابیبازار -
 .نیشما بگ یهرچ -
 خم شد: زیم یکرد. در خودکارش را بست و دوباره رو ادداشتیکاغذ  یرا رو ییهازیچ
 سر کار. یایب دینج روز تو هفته باپ -
 .نیشما بگ یهرچ -

 باال رفت. شیآبرو یتاکیکرد و  یمکث
 ؟یدار پلمیاصالً د -
 .نیشما بگ یهر چ –
 گل کرد: طنتشیشود ش یآنکه عصبان یبه جا نباریکرد. ا یجمله را مدام تکرار م نیا ییروستا یهمان لهجه با
 ؟یندار ی. مشکلیبخواب کیتار نیرزمیز یتو دیشبا هم با -
 .نیشما بگ یهرچ -

 شد: رهی.بارش به پسر خطنتیها را به دندان گرفت و با چشمان شکم مانده بود به خنده باز شوند. آن شیهالب
 که نداره؟ یسوسک و موش هم داره اشکال -
 .نیشما بگ یهرچ -
 و نه و هشتصد تومنه. ستیب یحقوقت هم ماه -
 ؟ی... چیهرچ -

را هم با پا هل داد. با  شیجلو زیبلند شد و م شیاز جا یباره عصبان کیرا قطع کرد و سرش را باال آورد. به  حرفش
 داد زد: یهمان لحجه عصبان

 بابا! یاَ ن؟یخانم؟ شما مردم روو مِسخره کِرد یکه چ یعنی -
با خودش بلندبلند حرف  ییکه گو دیرسیبلندش م یغرها یبرود صدا رونیکه از طبقه ب یدر رفت. تا وقت سمتبه
 :زدیم



 

 

64 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 یتومن که هرچ ستی. آخه بنیشما بگ یاونجا فقط بگو هرچ یشمام همش بگو رفت یآقاحاج ؟یکه چ یعنیآخر  -
 بابام! ینداره. آ نیشما بگ

 شد. دایدر چارچوب در پ ی. در باز شد و دخترک منشدیخندیم یشدت گرفته بودند و با بدجنس شیهاخنده
 ست؟ین یکس گهید -

که نگاهش به سالن  ی. در حالآمدیم فیبه طور خف ییپسرک روستا یبه راهرو انداخت. هنوز صدا ینگاه دخترک
 بود گفت:

. گهید نیبر نیتونیانگار. شما م ومدهیامروز بود که ن ستینفر هم تو ل هیبسه. فقط  گهیامروز د یبرا یچرا ول -
 .ماند حرکتیب شی. سر جادیرا شن یکس ااهللیااهللی یلب گفت و از جا بلند شد که صدا ریز یاباشه
سبزرنگ  یادنبالش خود مرد داخل شد. پوشهو به زدیگرفت که چند تقه به در م یمردانه در قاب چشمانش جا یدست

 :زدینفس مبغـ*ـل زده بود. نفس ریز
 .کردمینم دایپارک پ یشد. جا ریکه د دیسالم. ببخش -
 پرسشگر گفت: یبا لحن الیل

 .شما.. -
 استخدام اومدم. یهستم. برا یتهام انیپو -
 نشست: زیسر تکان داد و پشت م الیل

 .دییآهان. بله بفرما -
 متشکرم. -

به  ماًیگذاشته بود و مستق شیپا یرا رو شیهاآن نشست. دست یو رو رفت یسمت صندلکرد و به یکوتاه میتعظ
 .کردینگاه م الیل
 یکوچک یچرم فیبه تن داشت و ک یالجورد یآب یرا ورانداز کرد. بلوز مردانه شیبه او انداخت و سرتاپا ینگاه الیل

 اش انداخته بود.شانه یهم کج رو
. با خودش فکر کرد ستین نیج ای یاست؛ اما مطمئن بود که ل یاز چه نوع شلوار رنگشیا.دانست شلوار سرمهینم

موزون بود که گشاد و نا شانیقدر برابودند و آن دهیکننندگان امروز پوشاست که مراجعه یهتر از کت و شلوارالقل ب
 .زدیبه تنشان زار م ییگو

 حک کرده بود. شیهالب یورود رو یاز همان ابتدا یانام داشت لبخند دوستانه انیپو ییکه گو مرد
 درسته؟ گهید نیدار پلمیخب شما د -
 .کرد دیینگاه و سر تا با
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 .طورهنیبله هم -
 .دیتکان داد و سوال بعدش را پرس دییتا یبه نشانه یسر
 ن؟یکار داشت یتا حاال سابقه -
 سال و پنج ماه. کیبله.  -

برگه را  نییباال و پا یشیاما نما آوردیسر در نم یزیچ ادیز الیگذاشت. ل الیمقابل ل یارا باز کرد و برگه اشپوشه
 داد. انیانداخت و سپس آن را به پو ینگاه

 نم؟یرو بب تونیشناسنامه و کارت مل یکپ تونمیدرسته. م -
 البته. -

 گرفت: الیسمت لبه یخم شد و دو دست زیسمت مبه ی. کمدیکش رونیو رو کرد و دو برگه از آن ب ریپوشه را ز دوباره
 .دییبفرما -

کند. چند سوال  دایپ خواستیم یرعلیبود که ام یهمان کس یآخر نیا ییکرد. گو یکرد و مدارک را وارس یتشکر
 تکرار کرد. ناًیداده بود، ع ادیبه او  یرعلیکه در مورد کار بود و ام یحاتیو بعد توض دیپرس نانیمحض اطم گرید

 انیشده بود و م رهیخ الیبه چشمان ل ماًیمستق ییرایمرد هم با نگاه نافذ و گ کرد،یصحبت م الیکه ل یزمان یط در
 را تحمل کند. شیهازور بخواهد حرفبه ییکه گو کردینگاه نم گرید یبه جا شیهاصحبت

 گریراست نشسته بود و مثل د یصندل یرو ی. حتکردیو تشکر م دادیمؤدبانه پاسخ م گفتیم الیچه ل هر
 شیزانو یرا رو شیهاو دست شدیسمت جلو خم نمبه ای انداختینم یگرید یرا رو شیپا کیکنندگان مراجعه

 .گذاشتیطلبکارانه نم
باشد که تمام  یکس دیشا تینها کردیبا خودش فکر م الیخوانده باشد. ل پلمیبود که تنها تا د دیبع یکس نیچن از

 پلمیاز د شتریآمده و بنخاله از آب در ینحوخانواده است، به یتغارچون ته یکی نیبوده و ا یاش آدم حسابخانواده
 نخوانده.

که  کردیکه از جا بلند شد هنوز فکر م یاستخدام را پر کرد، تا وقت یبرگه انیها تمام شد و پوصحبت یچند وقت هر
 یکاسه نیآش و هم نیتر از آن بود که بخواهد او را رد کند و فردا دوباره هماما خسته ؛دیآیجور در نم یزیچ کی

 خوش به حالش شده بود. یحساب یرعلیهم ام یطورنیتکرار کند. هم واریامروز را طوط
سمت در به یخم کرد و بعد از خداحافظ یشیحالت نما. سرش را بهستادیا شیهم متقابالً به پا انیو پو ستادیا الیل

 .خوردیبه مشامش م رفت،یشرکت م یسمت در خروجحاضر و آماده به الیکه ل یتا وقت یعطر سردش حت یرفت. بو
هوا شناور  یداشت تا رو ییماورا ییروی.کرد که کاش نی. در دل آرزو مشدیبند نم شیپاها یرو یاز خستگ گرید

 .دیشان فرود آخانه اطیکند و بعد درست در ح یط یطورشود و تا خانه را همان
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. ستادهیا طشانایح یدر فلز یجلو دیشد و به خودش که آمد د یشرکت تا خانه ط نیب ریغر زد که باالخره مس قدرآن
سمت عقب به یزد که ناگهان در تکان خورد و کم هیباال انداخت و زنگ در را فشرد. به در تک یابا تعجب شانه

پخش  چسبانند،یم وارید یکه رو ییهاهیبود که مثل اعالم کیموقع خود را کنترل کرد وگرنه نزد. بهشد لیمتما
 شود. نیزم
نبود. رفت داخل  یبه داخل انداخت. خبر یسرسر یدر را هل داد و نگاه اطیدر را باز گذاشته بودند. با احت یال ییگو

ها. خانوم به ورود پشهطاهره بیعج تیبا وجود حساس ی. حتو در را هم پشت سرش بست. در خانه هم باز مانده بود
 :ستادیا اطیجا وسط حهمان

 مامان! -
 نسبتاً بلند گفت: یهمان صداکرد و دوباره با  یمکث

 ست؟یخونه ن ی! بابا! کسنیگیآ -
و از خود حباب  زدندیحوض جمع شده بودند و تندتند لب م یلبه الیل یبا صدا هایهم خاموش بودند. ماه هاچراغ

 یابه حوض انداخت. شانه یحواسش به حوض پرت شد و نگاه یاها لحظهحباب دنیترک ی. با صداکردندیدرست م
به داخل  یو تا کمر داخل خانه خم شده بود، سرک رفتهطور که درگاه را محکم گسمت در رفت. همانباال انداخت و به

 خورد. به مشامش یبد یکه گذشت بو یاهیرا صدا زد. ثان شیو مامان و بابا نیگیو دوباره آ دیکش
 انگار... انگار... -

گاز جزغاله شده بود و با زغال  یرو ی. غذادیبه سمت آشپرخانه دوپرتاب کرد و  رونیرا با عجله به ب شیهاکفش
که  یبوده باشد. هول کرده بود طور یسبزمثل قورمه یزیشود، چ اهیکامالً س نکهینداشت. احتماالً قبل از ا یفرق

شد و قابلمه که بالفاصله با لمس آن آهش به هوا بلند  ردقابلمه را بلند ک یبردارد و همان طور رهیرفت دستگ ادشی
 .دیو خودش را عقب کش دیافتاد. ناخودآگاه پر نیزم یاز دستش رو یبد یبا صدا

 :زدیهوا پرپر م یرو
 سوختم! سوختم! خدا لعنتت کنه قابلمه! -
بعد حس  یاما کم دیاش چسباند. چند لحظه دردش خوابزدهبرفک یهاوارهیرا به د شیهارا باز کرد و دست زریفر در
و دار درد  ری. در گشدیدوباره دردش شروع م دیکشیکه دستش را م نیدردش را گرفته بود. هم یزدن بود که جا خی

 نخورد. یسبزقورمه گریبا خودش عهد بست که د شیهادستش
 یپرت کرد. آب را که باز کرد، صدا نکیبا حرص درون س باً یقابلمه را برداشت و تقر رهیتر شد، با دستگکه آرام یکم
کجا برود و چه  دی.دانست بایرفت. نم اطیقابلمه بلند شد. آب را بست و کالفه به ح یاز بدنه یظیبلند و بخار غل زیج

 شور افتاده بود. یکند. دلش کم
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 !شتیپشتیپ -
 که از پشت بام خم شده بود. دیرا د مهیکه بلند کرد، سل سر
 .ستیپستیپ یبگ دی! باگنیبه گربه م شتیپ -

شد که دور هندوانه  رهیحوض خ یهایزده بود. شانه باال انداخت و به ماه بشیغ مهیکه تمام شد، سل حرفش
 .دندیچرخیم
 !ستیپستیپ -
 خنده سر بلند کرد. با
 دختر. یاوونهیتو د -
 منه که اومدم به تو خبر بدم. ریاصالً تقص -
 سمت باال بلند کرد:. سرش را بهستادیجا بلند شد و صاف ا از
 ؟یرو بد ینه نرو! خبر چنه -
 فکرشم نکن. یسر محل. حت یرفتن کالنتر نیگیخانوم و آکه طاهره گمینم گهید -
 ها را پا زد.پرتاب کرده بود. آن یکه هر کدام را سمت دیکفشش دو یهابه سمت لنگه عیسر الیل

 ه.شد یمن که هنوز بهت نگفتم چ ؟یریکجا م -
 فرستاد. یبا دست ماچ شیهوا برا یرو
 .میدستت درد نکنه سل -
به ذهنش رجوع کرده بودند:  یپا تند کرد. تمام افکار منف یسمت کالنتردر را پشت سرش بست، به نکهیبعد از ا و
 هایصمد نیگیگرفته باشن؟ نکنه آ قرمهیدعواش شده؟ نکنه مامان رو به جرم احتکار سبز یتو مدرسه با کس نیگیآ»

 «رو کشته باشه؟

 یگرم خوب کارحالل باشه دمش رشیکرده که ش اگه》و دوباره پا تند کرد. جواب خودش را داد:  ستادیا یکم
کاسه  هیپز تو شلهدستش با کمال یپسر حاج یصلواتدیپز دعواش شده باشه؟ نکنه حمشلهنکنه بابا با کمال یکرده! ول

 «دم؟یکه من گردنبندشو دزد گفته باشه سیبه پل یباشه و الک
 «پز گرفتم.شلهمن اون گردنبندو از کمال هینامرد یلیخ:»اتفاق افتاده باشد.  نیواقعاً ا ییجواب خودش را داد، گو دوباره

که  کردینگاهش م یطور رندیتلفنش را بگ خواستندیم یکردند. وقت یبررس یرا در درگاه ورود فشیو ک لیوسا
 .شده نیقر یبه رحمت خداوند یاست که به تازگ زشیفرزند عز ییگو
را  نیگیقدر رفت و آمد که باالخره آ. آنکردیم نییباال و پا هدفیها را ببرود. پله دیکدام سمت با قاًیدق دانستینم

 تکاند. یرا م شیهاکه دست دیخواهران د یعموم ییمقابل در دستشو
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 شده؟ مامان کجاست؟ ی! چنیگیآ -
 کردن. تیاز بابا شکا یشده ول یچ قیدق دونمی. نمیسالم آج -
 !رسهیآزارش به مورچه هم نم ادیشب م رهیاز بابا؟ بابا که صبح م -
به  ییکه گو کردینگاه م یبه مردم در کالنتر ی. طورزدندیبا هم حرف م رفت،یراه م نیگیکه دنبال آ یحال در

 .نگردیمجرمان م یدارودسته
از  یول ستین ادمی. اسم سازمانش کارتن و زباله دزدا کمک کرده. لباس کارشم تنش بوده نیاز ا یکیبه  یانگار -
 .آدما بوده انگار جورنیها هستن، از افالن ستیزطیدوستدار مح نیا

 لب گفت: ریبا خودش حرف بزند ز ییحرص گو با
از کجا  ستی. فقط شعاراش رو بلدن که معلوم نیچ یعنی زایچ نیجور آدما تا کمر تو آشغال نبودن که بفهمن ا نیا -

 حفظ کردن.
مشغول بحث بود. سرباز  یخانوم پر چادرش را به دهان گرفته بود و با سرباز. طاهرهستادیا یمقابل در نیگیآ باالخره

 :گفتیهم مدام م نوایب
 !میکار نکن ما اضافه خدمت بخور هی. ستمین یاخانوم به خدا من کاره -

 خانوم را صدا زد.طاهره گرشماتت
 مامان! -

 فرستاد. یخانوم خالصش کرده بود، در دل درودکه از دست طاهره یبه ناج چارهیسر چرخاند و سرباز ب خانومطاهره
 خبرت کرد؟ یک ؟یاومد ی! تو چجورالیل -
 شده حاال؟ ی. چیکالنتر نیگفت اومد مهیسالم. مامان سل -

 رفت: یزیت یغرهچشم نیگیبه آ خانومطاهره
 ها هست.بلندصحبت نکن دختر. حرفمون تو همه خونه گمیبهت م یه -
 پناه گرفت. الیپشت ل نیگیآ
 شده؟ یرو ول کن. بابا چ نیگیمامان آ -
آدما زباله دزدن چرا بهشون کمک  نیگفتن ا نکهی. مثل اکننی. بردنش تو اتاق سوال جوابش مکه مادر دونمینم -

. مگه زباله رو هم مادر ارمی. من که سر در نمیکرد انـتیو به شغلت خــ ـ یو زباله دزد یینایو همدست ا یکرد
 دزدن؟یم
 لب گفت: ریتلخ ز یزبان با
 تر از ما هم هستن.بدبخت یسر هیآره.  -
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 جان؟مامان یگفت یچ -
 .یچیغصه سرش را برگرداند: ه با

 نیزم یشکل رومربع یهایرا درست درون کاش شیاهانشد. پ یخبر یطرف کرد؛ ولو آن طرفنیراهرو را ا یکم
خط  یرو شیکه پا کردیم یسع کردند،یعبور م روادهیاز پ یوقت شهیافتاد که هم شیدوران کودک ادی. گذاشتیم

 جا خوش کرده بود، گفت: شیهالب یکه گوشه ینرود. با تلخند
تو  کردنیخط رد نشن، االن جرئت نم یکرده بودن که از رو نیبار تمر هیحداقل  شونیبچگ یآدما تو یاگه همه -

 پا بذارن! گهیهمد میحر
 یزیتا چ کننیم نیها رو پخش زمهستن که کل سطل و زباله ییآدما کسا جورنیا نینیاما بب م؛یحکیدرسته آقا -

 !کنهیم شتریا رو هم ب. در ضمن کار همکاران شمکنهیم فیشهر رو زشت و کث نی. همارنیرو بدست ب خوانیکه م
به راه  توجهیآمده بود. در را پشت سرش بست اما نه کامالً. و ب رونیاز آنجا ب یباز شده و سرباز یالحظه یبرا در

 بشنوند. شیوبرا کم شانیصدا توانستندیدر م نیافتاد. از ب
 .مردیم یبچه کمک کردم که داشت از گرسنگ هی. من فقط به کنمینم دییکدوم رو تا چیسرکار من که ه -
 گن. یم یاگهید زیاما اونا چ -
 نیته ا میدون یآدما بوده، م نی. ما سرکارمون با ازانیچ نیو ا یسازآدما دنبال رسانه طورنیا میحکیآقا نیبب -

تبصره و قانون  نکهیبدون ا نیزنیشما حرف حق رو داد م ارن،یدادگاه و هزارتا تبصره م کشوننتونی. مهیماجراها چ
 ...یاما اونا با خونسرد نیبلد باش

 دروغ بگم. تونمیمن که نم -
 نیشاهد بوده. نقض کن یاگهیکس د چیو نه ه رهیبگ لمیداره که از شما ف ینی! اون بخش نه دوربمیحکیآقا -

بهتره گوش  گمی. برادرانه دارم بهتون مومدهین ی. هنوز مافوق من با شاکنیدردسر ننداز یهاتونو خودتونم توگفته
 .نیکن
ها هم گـ ـناه دارن به خدا، اونام حق اون بچه ن،یزنیحرف از قانون و مجرم بودن من م نجایا نیبرادر منو آورد -

دزد هم سن کم افتادن به کارکردن االن اسم زباله نیدارن درس و مشق داشته باشن، لباس قشنگ بپوشن! تو ا
 کار درست درمون! هیسر  نشونیببر نیخب راه و چاه نشونشون بد نیشتبراشون گذا

 .نیکه خودتون خانوادتون رو از نون خوردن ننداز نی! شما بهتره االن به فکر خودتون باشمیحکیآقا -
 وبه دهیصورتش کش یخانوم انداخت که پر چادرش را روبه طاهره ی. نگاهآمدینم رونیخونش ب یزدیرا کارد م الیل
ها چادرش چقدر مهمان بغض یاهیس ریکه ز زدیچقدر پدرش را دوست دارد و حدس م دانستیزده بود. م هیتک وارید

 است. شیهاهیو گر
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 .دیکشیم یخط فرض نیزم یرو شیسمت نبود و با پاها نیهم حواسش به ا نیگیآ
 اما... ده؛یمنو خدا م یروز رن،یکه از من بگ دنیمنو اونا نم یسرکار، روز یآقا -
به اتاق رفتند. در را  گریدو مرد د-یکیاش به همراه شانه یرو یاستاره یهامرد سبزپوش با درجه کیباز شد و  در

 .افتدیکه درون اتاق دارد م یاتفاقات دنیعاجز ماند از فهم الیهم محکم پشت سرشان بستند و ل
 یدست بگذارد. فکر یدست رو توانستیبود اما عاشقانه پدرش را دوست داشت. نم زاریشغل آقارسول ب ینارنج از

 خانوم رفت.. به سمت طاهرهدیبه ذهنش رس
 .ارمیرو ب یطارمیحاج رمیمامان! من م -

 سرخ شده بود. یکم اشینیها و نوک بصورتش کنار زد. چشم یچادرش را از رو خانومطاهره
 زحمت نده. شونینه به ا ؟یچ یبرا یطارمیحاج -
چهار دونه آشغال به  تی. نهاهیچ نایحرف حساب ا نهیبب ادیباهاشون صحبت کنه. اصالً بذار ب تونهیم یمامان حاج -

 جرمه؟ نیدزد کمک کرده ااون زباله
 کار داشته باشن. دیموقع شا هی یعنی گمیمادر. م دونمیچه م -
 آرامش گفت: یهمان صدا با
 از من. شهیکه کم نم یزی. چگردمیبر م هگیاگه نشد د -

 دیبه اذان نمانده بود. در راه حم یزیمسجد محل را نشان کرد. چ میبه راه افتاد. مستق الینگفت و ل یزیچ خانومطاهره
 سمتشان رفت.تر از خودش محاصره شده بود. بهپز و دوستان نخالهشلهکه دوباره توسط کمال دیرا د یپسر حاج

 .دیحمآقا -
 بود اما هر پنج نفرشان سر برگرداندند. یتنها پسر حاج مقصدش

 شده بانو؟ یچ -
 .مد کرده یبانو گفتن را چه کس نیا دانستیدر محلشان مد شده بود! فقط نم دایهم جد نیا

 گفت: دیسمت حمحرف را زده بود نکرد و به نیبه کمال که ا یتوجه
 کجاست؟ یحاج -
 اومده؟ شیپ یشکل. مرنیموقعا مسجد م نیا -
 شاءهلل!ان رهیلب نامطمئن گفت: خ ریز

 دیرا د یدر سبزرنگ مسجد حاج یبه خودش نکرد. جلو رهیبه چهار جفت چشم خ یمسجد راه افتاد و توجه سمتبه
 ی. حاجستادیرفت و ا ترکینزد یدر دستانش بود. کم شهیمثل هم شیاروزهیف حیکند. تسب یکه با سه مرد صحبت م

 اش شد.متوجه
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 شده دخترم؟ یزیچ -
 . راستش آره.یسالم حاج -
 باشه. ری. خکمیسالم عل -
 برا بابا پاپوش دوختن االن... ،یحاج ستین ریخ -

 گفت: یآرام یسمتش برداشت. با صدابه یقدم یطارمحاج
 .میبهتره تنها صحبت کن -

ها فاصله گرفتند از آن یبودند. کم ستادهیگوش ابود که چندتا گوش هم قرض کرده و فال یسه نفر-به دو منظورش
ماند. نگاهش به کف تازه  یمنتظر جواب حاج تیکه متوجه شده بود را شرح داد. در نها یزیچ یسرسر الیو بعد ل

 .دادیهم م ریق یکوچه بود که بو نیزم یآسفالت شده
 دخترم. میبر -
 نماز جماعت؟ ؟یحاج یاز آن مردها گفت: پس مسجد چ یکی

 بودند! دهیرا شن شانیهاتمام حرف باًیها مثمرالثمر نبوده و تقرچندان هم فاصله گرفتن از آن پس
 .گردمیباشه، برم یباق یشاءهلل اگه عمران -
 ...دینماز واجبه با یحاج یول -
 نماز. یبرا انیم یمیکرشاءهلل حاجتره. انمومن واجب هی یبرادر من آبرو -

 گرفتیبود حتماً آن چند نفر را م الیتند راه افتاد. اگر دست ل یهابا گام الیرا جمع کرد و به دنبال ل شیاسورمه یعبا
و هم دلواپس  یلحظه هم عصبان نی. در ارفتیزندان م بارهکیو  گرفتیجرم پدرش را هم گردن م کرد،یو خفه م

 بابارسولش بود.
به  یاتقه یطارمکه پدرش را بـرده بودند، پا تند کردند. حاج یسمت اتاقبه راستکیرفتند،  یاز آنکه به کالنتر بعد

از  یکی یرا نداشت. رو شیپاها یرو ستادنیا ینا گرید الیدر زد و وارد شد. در را دوباره پشت سرشان بستند. ل
 .دیایب شیگذشت تا نفسش دوباره سر جا قهیخانوم نشست. چند دقسبز کنار طاهره یهایصندل

را  الیل یرا بست و خواب مثل دزد شیهاگذاشت. چشم الیل یشانه یگرفت و سرش را رو یهم کنارش جا نیگیآ
 با خود ربود.

 دخترم! الیجان! بابا! ل الیل -
بودند، باز کرد. بابارسولش درست مقابلش  ختهیها آوآن یرو ییلویچندک ییهاوزنه ییرا که گو شیچشم.ها یسختبه
آمد  ادشیبه اطرافش انداخت و فضا را کندوکاو کرد تا باالخره  یو گنگ نگاه جیگ هیزانو نشسته بود. چند ثان یرو

 گرد شدند: شیهاه چشمیاز ثان یافتاده است. در کسر ییهاکجاست و چه اتفاق
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 شد بابا؟ یچ -
 شد. باهاشون حرف زد، حل یرو که آورد ینگران نباش باباجان! حاج -

 :گفتیکه با طعنه رو به رسول م دیخانوم را شنهطاهر یصدا
 شد. ادهیپ طونیبا بابات حرف زد تا از خر ش شتریالبته ب -

. از جا بلند شد و دنبال هم به سمت خانه دیکش رونیرا از تنش ب الیل یخنده تمام خستگ نیو هم دیخند بابارسولش
 کوچک! ییچهارتا یخانواده کیراه افتادند. 

 الیبرخالف ل آمد،یخوشش نم هایمعطل جورنیاز ا ادیدر هم رفته بودند. ز شیهادمغ بود و سگرمه نیگیآ یچهره
 یبلند شد و از حال و هوا نیگیآخ آ یگرفت. صدا شیاز بازو یشگونین الیداشت. ل یطاقت و صبر و تحمل کم

 آمد. رونیخودش ب
خانوم و هر دو به خنده باز شده بود. طاهره یبعد چهره یزد. کم الیل یبه بازو یظاهر آراممشت به یتالف یبرا

 .گفتندیلب م ریز یزیوار چپچو پچ کردندیبه هم نگاه م هیآقارسول هم که هر چند ثان
خودش را دارد.  یایاما هر کس دن کنند؛یم یزندگ یخاک یکره کی یو رو ایدن کیو جالب که همه در  بیعج چه
 وجود داشته باشد. ایو چند دن اردیلیهفت م ییگو
که  یاخوشمزه یسبزقورمه یبه خانه برسند، به جا یکه وقت نیخودشان بودند، فارغ از ا یکدام در حال و هوا هر

 .خوردندیاملت سرهم شده م تینها ای مروین دیخانوم از صبح بار گذاشته بود، باطاهره
آن هم درست  رنگاهیس یرهیدا لیو تشک هیزیجه یسالهچندوستیب یسوختن قابلمه یخانوم هم براطاهره یغرها

 از دستش افتاده بود هم به کنار. الیکه ل یاوسط فرش توسط قابلمه
*** 

سمت  یچشم ریآمد. ز یبلند یهاگام یبودند که صدا یشیلوازم آرا دیجد یهازهرا در سالن مشغول بازکردن بسته با
داد. سمت  صینداشت را تشخ ریاز سهامداران شرکت که کم از مد یکی یصانعدسچپش را نگاه کرد و بالفاصله مهن

 توانستینبود و م یشگیهم یهااز همهمه یخبر نیمه یبرا شدیمحسوب م ی. امروز روز خلوترفتیزند م یرعلیام
 بشنود. یخوبصداها را به

 .یدسته گل به آب داد نمیبب امیباز ن یرعلیاومد خودت راه و چاه رو نشونش بده. ام یحواست باشه تهام یرعلیام -
 ه؟یک گهید یتهام ؟یتهام -
 ینگاه جیرا جلب کرد. مات و گ یرعلیشتلق آن توجه ام یزد که صدا اشیشانیبه پ یاضربه یرعلیام یجیاز گ الیل

 بلند گفت. یانداخت و بعد آهان الیبه ل
 که استخدامش کردم. خب حواسم هست. یآهان همون تهام -
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 را تصور کند. یرعلیاش به امچشم غره توانستیاما م دید یرا نم یصانعصورت مهندس کامل
 .کنمینم یکار! تو چشمام نگاه کن بگو خرابیرعلیام نیمنو بب -
سمت مهندس خم کرد. به یرا گرد کرد و سرش را کم شیهاکه چشم دیرا د یرعلیچشم صورت ام یاز گوشه الیل

 یطور که سراش را خورد و همانزور خنده. مهندس بهکردیگشادشده نگاهش م یهابا چشم یداربا حالت خنده
درهم  ییهاو طبق معمول زهرا با سگرمه دیخندیلب م ریز الی. لرفتیسمت در مبه داد،یتأسف تکان م ینشانه به
 .کرد.یرا نگاه م یرعلیام

. از صدا دیچیدر سالن پ کردیم کیوتوک کارمندان سالم و علبلند با تک یکه با صدا یکس یبعد صدا یقهیدق چند
که  کردینم یفرق د،یدیکه سر راهش م یباشد. با هر کس تواندینم یتهام انیجز پوبه یو لحنش معلوم بود که کس

االن  نیهم یی. گوبود دهیو اتوکش بیعج یادیز یکم الی. از نظر لکردیم یآشنا باشد سالم و احوال پرس ای بهیغر
 باشند. دهیکش رونیاتو ب ریرا از ز شیتمام سرتاپا

زهرا هم  یهارفتند. سکوت دوباره حاکم سالن شد. سگرمه رونیشدند و از سالن ب یراه یرعلیمحض آمدنش با ام به
 یهاکه پشت سگرمه یبارنگاه غم لیدل یگاه الیاهلل؛ اما لجن بود و زهرا خود بسم یرعلیام ییاز هم باز شده بودند. گو

 .دیفهمیزهرا پناه گرفته بود را نم
 شد. دایپ یصانعمهندس یمشغول بودند که دوباره سروکله هایبندبا بسته هنوز

 .میحکخانوم دیرستگار، شما هم خسته نباشخانوم دیخسته نباش -
 سمت زهرا چرخاند و ادامه داد:را به سرش

گفته  یقوامی. آقانیبکن یبررس هی دیبر میحکاگه بشه شما و خانوم لهیامروز روز تحو میشرکت قرارداد بست هیبا  -
محصول از  هیباره که قراره  نی. چون اولادین شیبعد پ یبرا یثیبهتره که حرف و حد میکن یبررس لیقبل از تحو

 بازار هم نشده. واردشده و هنوز  دیتازه تول نکهی. مثل امیریبگ گهیشرکت د
 بودند. شانیهر دو شیها. مخاطب حرفستینگریو هم زهرا را م الیهم ل کردیصحبت م نکهیا نیح در
 .میکنیم دیرو تول نیخودمون هم میبهش وارد بش کمیشاءهلل ان -

 ادامه داد: یشاءاهلل گفتند و سر تکان دادند. صانعلب ان ریدو ز هر
 یرو هم باهاش بفرستم. اشکال یباهاتون باشه. البته احتماالً تهام دیبا یکیتتون شرکت. ببر ادیزند باهاتون ب گمیم -

 که نداره؟
 کرد: یدست شیپ زهرا

 .میکن کاریچ دیبا قاًیدق میکه ما بدون نیرو به من بگ اتیفقط جزئ ؟ینه چه مشکل -
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 لشیوسا الی. لشدیمحو و قطع م شانیکم صدارفتند و کم یسمت در مهر دو به زد،یکه با مهندس حرف م همزمان
 .ختیر فشیکارش جمع کرد و درون ک زیم یرا از رو

 شد. دایپ انیو پو یرعلیام یاز ناهار سروکله بعد
 یبعد سوار کمر یقهیها رفتند و چند دقسمت پلهزهرا بود، به یبرا یبخاطر چاپلوس شتریکه ب یپرساحوال یاز کم بعد

 .دندیو چوب داشت، رس شهیش یکه نما یاطبقهدر راه بودند تا به برج هفت یربع کیشدند.  یرعلیام یمشک
فرو  یکرده بود و زهرا هم از قصد درون صندل میصورت زهرا تنظ یرو قاًیرا دق نهیآ یشهیش یرعلیراه ام یط در

 بر شده بود.از خنده روده یرکیرزیهم ز الینباشد. ل دیرفته بود تا در دسترس د
 یرعلی. امدیتا باالخره رس ستادندیا قهیآسانسور چند دق یشدند. جلو یسمت ساختمان راهشدند و به ادهیپ نیماش از

 انیو بعد زهرا و بعد پو الیسوار شوند؛ اما مقصودش در اصل زهرا بود. اول ل هیقدر تعارف کرد که بقو آن ستادیآخر ا
 سوار آسانسور شدند.

 یدارخنده یچهره بتیکرد. با آن ه ریدر گ نیدر آسانسور به طور خودکار بسته شد و ب دیکه رس یرعلیبه ام نوبت
 .دیخندیزهرا هم م یبار حت نیکرده بود و ا دایپ

صورت خندان زهرا  یرهیرفت و خ ادشیآسانسور بود  یاز ضربه یکه ناش شیدرد پهلو دیزهرا را د یکه خنده زند
 را داخل بکشد. یرعلیام یشدهباز کند و تن له شتریب یدر تقال بود تا در آسانسور را کم انیتنها پو انیم نیماند. در ا

 یپوف انیشد. پو دهیبه داخل کش انیشده مثل مجسمه توسط پوخشک یبا همان چهره یرعلیدر باز شد و ام باالخره
گذاشته و تازه متوجه درد شده بود. آسانسور  شیبازو یو نگاهش را به کف آسانسور دوخت. زند هم دستش را رو دیکش

 د.یضبط شده گفت: خوش آمد ییو صدا ستادیچهارم ا یدر طبقه
شده  دهیبار مارگز کیکه  ی. مثل کسدادیکه به آسانسور و مخترع آن دشنام م دیرا شن یرعلیام یلب ریز یصدا الیل

 داده بود، پا تندکرد. یکه صانع یت آدرسسمآمد و به رونیاز آسانسور ب هیباشد، از ترس زودتر از بق
و  یجد یدوباره چهره یرعلیوار وارد شدند. امپشت سر هم جوجه یکییکیو بعد  ستادندیا یرنگیریدر ش مقابل
نسبتا  یبلند به محض ورود سالم کرد. مرد یبود، به خود گرفته و با صدا دهیکه او را د بارنیاول یبرا الیکه ل یرسم
هم داشت که از پشت  یبلند یداشت. موها یمشک-دیو سف ندشد. محاسن بل ریسمتش سرازدار بالفاصله بهوسالسن
 وارهاید یرنگ و وارنگ رو یشیلوازم آرا یپوستر و تابلوها یرهیحواسش به فضا پرت شد و خ الیبسته بود. ل یاسبدم

 وار گفت:پچو بعد به خودش آمد. پچبه جلو پرتاب شد  مترمیزهرا ن یشد. با سقلمه
 .میکن یبررس میبر دیبا گهید ایب ؟یکنینگاه م یبه چ الیل -

شده بود، در تمام ساختمان به  ختهیکه با هم آم سوختهمیعطر و چوب ن یدنبال زهرا روانه شد. بوتکان داد و به سر
 .دیرسیمشام م
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 یخانوم یهاهیبه آن سمت رفتند و بعد از توص ماًیوزهرا مستق الیقرار داده بودند که ل شیآزما یبرا ینسبتاً بزرگ اتاق
 مشغول شدند. لیبودند، با وسا دهید یاسبدم یکه کنار آن مرد با موها

 !الیل -
 بود. نییپا سرش

 هوم؟ -
 اد؟یبهت م دیروپوش سف نیچقدر ا یدقت کرد -

 ال انداخت.را با شیابرو یتاکیرا باال آورد و  سرش
 ؟یجد -

طور . هماندیبگو خواستیدر دلش بود که م یزیزد. چ یلبخند الیباز و بسته کرد. ل دییتا یرا به نشانه چشمانش
 گفت: رفتیور م لیکه با وسا

 با تو آشنا شدم حرف زدنم مثل تو تند شده؟ یمن از وقت یدونستیم -
 را باال انداخت: شیابرو یتا الیل مثل

 ؟یجد -
 کرد. دییزد و تا یچشمک

 که. تر شدهبا تو همکار شدم صحبت کردنم آروم یاز وقت کردمیمن فکر م -
 .یگیم یچ فهممی. من اصالً نمیزنیتند حرف م یلیخ ییوقتا هی یراستش رو بخوا -

درست پشت سرش هم  انیشد. پو دایپ یرعلیام یو شانه باال انداخت. هنوز مشغول بودند که سروکله دینرم خند زهرا
کرد و  لیمتما یگریسمت درا به شیرو کرد،ینگاهش م یچشم ریکه ز یزهرا شد و در حال کینزد یرعلیبود. ام

 ظاهر مشغول و منتظر نشان داد.خودش را به
که ناخودآگاه  دیدیم شیدر رفتارها ی. متانت خاصکردیرا نگاه م الیل یبود و کارها ستادهیا یاهم گوشه انیپو

 .نشستیاش ممتوجه شود به نظاره آنکهیو ب شدیم خکوبیم شیسرجا
 .وارهید -
 ؟یچ -
 .هیخال رنگیریش وارید هی یساعته بهش زل زد هیکه  یهمون -
 هان؟ -
 گفت: یترآهسته یصدا با
 بودم! دهیعمرم ند یاز تو تابلوتر تو -
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. تجربه ستین دهدیزهرا هم آنچنان که نشان م کردیزد. حس م یرعلیزهرا و ام یهابه جروبحث یلبخند گشاد الیل
 نکهیچه برسد به ا کندیکل نمبا او کل یشود، حت زاریمتنفر و ب یآدم واقعاً از کس ینشانش داده بود که وقت یو زندگ

 سرش بگذارد.مثل زهرا سربه
. کردینگاه م الیبه حرکات ل یظاهر شد. با کنجکاو اشیدر چند قدم انیرا حس کرد. به.دنبالش پو یکس یهیسا الیل

 .دهندیگس م یو مزه کنندیرخنه م تیته گلو یکنیها که حس م. از همانبو بودداشت؛ اما خوش یعطر تلخ
 .دیرس انیکم به پاکارش کم الیل

 .دمیند یمن که مشکل -
 شینیب کیونزد دهیکش رنگدیپودر سف یدستش را روبدجور درهم بود.  یرعلیام یهاهم سر تکان داد. اما اخم زهرا

 زبانش گذاشت. یاز آن را رو یو بعد کم دیرا به هم کش شیهانگه داشته بود. انگشت
 ن؟یکنیم کاریچ زندیآقا -
 پودر را کف دستش پخش کرد. شتریگرفت و ب ستیا ی. زند دستش را به نشانهدیسوال را پرس نیبود که ا الیل

 .ستیوسط درست ن نیا یزیچ هی -
 گفت: انیکرد و بعد رو به پو یمکث

 تهام؟ یفندک دار -
 نه تهام. نه ندارم. یتهام -
 .میکردیرو استخدام م گهید یکی دی. باشهیگرم نم یاز تو آب دونستمیم -
 گفت: طنتیبا ش الیل

 که فندک داشته باشه. یکیالبد  -
 ...زیقربون آدم چ یا -

 کرد: نیگزیبه زهرا که افتاد حرفش را خورد و کلمات را جا نگاهش
 .کنندهلیبر هوش تحل نیآفر یعنی -

 م؟یایمعطل چ گهید میکرد: بر یلب پوف ریز زهرا
 .ستمیرنگ رو نشناسم که زند ن نیبو و ا نی. من اگه انیسینه وا -
 .یاریساعته ادا در م هی یکشف کرد یچ گهیخب بگو د -

 حرف تنها متعلق به زهراست. نید که امشخص بو طبعاً
 دارن. از درصد خالصشم استفاده کردن. فیزرنگ تشر یلیخ نایا -
 .گهیحرف بزن د ؟یخب چ -
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 بابا نپر وسط حرفم بذار بگم! یا -
 یبا چشمان الیرا در آورد. ل یرعلیام یرا کج کرده بود ادا شیهاکه لب یچرخاند و در حال الیسمت لرا به شیرو زهرا

 اش را بپوشاند.لبش در تالش بود تا خنده یدست رو کیزهرا بودو با  یرهیخندان خ
 دیمشغول تقل یکرد که با ظرافت خاص یزهرا نگاه م یگرد شده به چهره یسر کج کرده بود و با چشمان یرعلیام

پودر  ریدر آورد و ز بشیاز ج یرنگیی. فندک طالستادیرا جمع کرد و دوباره صاف ا شیهاحاالت خودش بود. لب
 گرفت. اشینیکرد. دوباره آن را به سمت ب رییتغ یاگفت. رنگش به قهوه

 !هیشرفیو ب یته نامرد گهید نیا -
 به سمتش رفت. انی. پوشده بود یبار واقعا جد نیا

 ؟یرعلیام -
 نیخاصه. بعد از ده سال هنوزم ا یبو هی یول مونهی. بوش مثل عطر مشناسمیجنسو م نیمن خوب ا نو؟یا ینیبیم -

 بو تو ذهنم مونده.
 گرفت و بو کرد. یرعلیپودر را از ام انیپو
 .دمینفهم یخاص زیمن که چ ه؟یخب مشکلش چ -
که انقدر  ستین خودی. بیتا معتادش بش یازش استفاده کن هیبار کاف هیو وحشتانکش.  رحمیمخـ ـدر، از نوع ب -

 فروش داره.
 !هیشیآرا یلهیوس هیفقط  نیا یعل ریام -
 هیگفتم همون موقع  ی. به صانعدمیفهمیاز همون اول م دی. بایچکیبهش؟ ه کنهیشک م ی! کگهید نیخب هم -
 گوش نداد. ستیوسط درست ن نیا یزیچ
شده باشد با همان  رشیدستگ یرعلیام اتیتازه کشف یی. زهرا گوکردیبا چشمان گرد شده و زهرا مبهوت نگاه م الیل

 حالت مبهوت گفت:
معتادش  شهیازش داشته باشن. جذب پوست که م شهیهم دیحتماً با کننیکم حس مبه پوستشون و بعد کم زننیم -
 ...جهیو در نت شنیم
 مبهوت حرفش را کامل کرد: الیل

 .شتریمحصول هم ب متیق واشیواشیو  شهیم شتریفروششون ب -
 .دادیمتفکرانه سر تکان م یتنها با حالت انیم نیهم در ا انیو پو کردندیها به هم نگاه مسه مثل کارآگاه هر
 واکنش نداد؟ یشیپس چرا نسبت به مواد آزما هیطور نیاگه ا یول -
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عتادش اومده بود که با همون بار اول م رونیازش ب یبیتوج یهایمدت دستمال کاغذ هی. نهیماده هم نیا عتیطب -
 .یشدیم
 نه؟ ستین شونیحال نایناموس و ا نایا -
 حرفش در دهانش ماند. یسمت راست افتاد و ادامهنگاهش به انیپو

هر کدام از چهار نفرشان بهسمت  ییجاجابه نیترقرار داشت که با کوچک شانیرودرست روبه یامدار بسته نیدورب
 نیطور که نگاه از دورببود. همان شیهم نشان از ضبط صدا رشی. چراغ سبز رنگ ز.خوردیو تکان م دیچرخیها مآن

 مسخ شده گفت: یبا حالت داشتیبر نم
 !میبر نجایزودتر از ا دیفکر کنم با -
 به خود گرفت: یبیحالت غر یرعلیام
 کار دارم! یلیخ یاسبدم اروی نیموافقم. خصوصاً که من با ا -
 برداشت: زیسمتش خبا دو به انیا تند کرد. پوسمت در پبعد به و
 ...دینبود ما با نیمنظور من ا ؟یریکجا م سایوا -
بود. رگ گردنش متورم شده و  ستادهیا شیرفته و صاف جلو یاسبسمت همان مردک دمبه ماًیحال مستق یرعلیام اما

 یهالحظه چشم کی یکه برا یطور دیکوب یمحسن یجلو زیم یرا محکم رو شیها. دستنمودیم یصورتش ارغوان
 خودش هم ناخودآگاه بسته شدند.

 ؟یکشیتو خجالت نم -
 کردیشد. فکر نم یرعلیام یرهیدر هم شده و درمانده خ یاخود زد و با چهره یشانیبه پ یابا کف دست ضربه انیپو
 بگنجد. اشلهیباشد که در مخ یزیاز چ تروانهیپسر د نیا

سمت به راستکیبه اتاق آمدند و  یها سه مرد کت و شلوارآن یشد و از سروصدا دایا هم پو زهر الیل یسروکله
 خم شد و به آن سه مرد اشاره کرد. الیسمت لوار بهپچپچ یرفتند. زهرا با حالت یمحسن یآقا
 ستن؟ین بیعج نایا الیل -
 . چطور مگه؟بهیعج زیهمه چ نجایا -
 تا کارمند شرکت. گاردانیباد هیشب شتریب ن،یرو بب هاشونافهیق -
 گفت: کردیم شانیکه مثل کارآگاه با نگاهش وارس یدر حال یجد یبا حالت الیل

 .دونمی. نمدمیند کیاز نزد گاردیتا حاال باد -
 هوف! -
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 که با هم در حال بحث و جدال بودند، جلب یمحسنیو آقا یرعلیاز هم فاصله گرفتند و حواسشان به ام یدو کم هر
واقعاً  الیکه ل یطوربه کردیم یدر انکار کردن داشت و انصافاً خوب هم نقشش را باز یاول سع یمحسنیشد. آقا

ها شرکت خودشان آن یجلو خواهندیو م انددوختهپاپوش  شیبرا یمحسنیآقا یهاباورش شده بود که طبق گفته
 کرد. رییکل تغلحنش به د،یرا د یرعلیمصمم ام یبعد که چهره یرا بدنام کنند؛ اما کم

 .ادیب شیپ یشب به خونه نرسن مشکل یرسم یفکر نکنم اگه چهار نفر بعد از ساعت ادار -
 نیسر هم ریاز اول ز هانیا یهمه دیاصالً شا» کرد: یشد. ذهنش بالفاصله قصه باف انیتازه متوجه نبود پو الیل

 «شده. میمردک باشه که حاال ج
 ...رونیب نجایا از یچکیه دیسع د،ینو -

 کی یحت توانستندیها رفته بود و نم. برقدیدیجا ظلمات شد. چشم چشم را نمحرفش تمام نشده بود که همه هنوز
به  یکم شیهابلکه چشم زدیبود و تندتند پلک م ستادهیا شیهنوز مات و مبهوت سر جا الیقدم از قدم بشناسند. ل

کجا و کدام سمت  هیاالن بق دانستینم یدهد. حت صیتشخرا  اءیاش یهیعادت کنند و بتواند الاقل سا یکیتار نیا
. صدا کندیم شیصدا ی. حس کرد کسدیشنیم یمحسن یدادهایدادوب انیرا در م یزیر یهاپچپچ یهستند. صدا

 تر شد.کم واضحکم
 !گهید ایب ؟یستادی... خانوم! پس چرا واالیل -

 به راه افتاد. دیدیکه نم ییسمت جابا شتاب به هوایشد و ب دهیلباسش کش نیآست
 اس.پله نجایمراقب باش ا -

 باشد گفت: یرعلیمخاطبش زهرا و ام ییداد. گو صیرا تشخ انیپو یصدا
 .نیها. بجنبکردم بچه داشیپ -

 کرد. یوار حرکت ممورچه نیهم یبرا ندیبب یکیتار نیدر ا توانستیرا نم هاپله
 ن؟یایب نجایاز ا نیآخه مگه مجبور بود -
 !میکردیسوارت م یوگرنه حتماً اختصاص کنهیشرمنده آسانسور کار نم -

دستش  خواستی. دلش مداشتیرا تندوتند برم شیهاگام ی. حرصآمدیها م یکیبود که از همان نزد یرعلیام یصدا
بود.  ینثارش کند که نفهمد از کجا خورده. فرصت مناسب دهیکش یتا جور دیرس یم یرعلیبه ام یکیتار نیدر هم

 افتیدر یلیقصد و منظور چند حواله س یاز رو هک دیفهمینم یکیتار نیسه تا کتک خوردن هم در ا-بعد از دو یحت
 .دیدیرا نم ییجا یکیبود که خودش هم در آن تار نجایکرده؛ اما مشکل ا

 دی. شادیرسیو مخوف به نظر م کیتار قدرنیعصر بود، ساختمان ا کیساعت از روز که نزد نیبود که در ا بیعج
نشان  ترکیاطرافش تار یوارهایهم که به خاطر در و د یاضطرار یهابه خاطر سبک ساخت ساختمان بود. پله شتریب
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 نیآخر ایپله  نیاول یرو یحت دانستی. نمدیش لغزیکه پا کردیو پنجه نرم م دست شیها. هنوز با حرصدادندیم
 و هوا شناور شد. نیزم انیخودش را خواند که م یپله است. فاتحه

 ... خانوم.الیمراقب باش ل -
 ایتنگ اسم  یو زور شدیسخت ادا م قدرنیداشت که ا یچه پدرکشتگ یپنج.حرف یکلمه نیواقعا ا دیفهمینم
 همه ادا و اطوار نداشت. نیخانوم گفتن که ا کی. کردندیم اشیلیفام
 گرفت. یطناب در دستش جا ایمثل بند  یزیچ
 دوباره. یوفتین ریمنو بگ فیبند ک -

 یکه حدس م ییبه جا یکیقرار گرفت. در همان تار شیاز کنارش رد شد و جلو یاهی. حس کرد ساستادیا شیجا سر
 یمحکم زیکج شد و به چپله  یرو شیرفت و بند را رها کرد. هنوز دو پله نرفته بود که پا یاباشد، چشم غره انیزد پو

رفت.  نییها پاکنان از پلهتلوقتلق یآخ بلند یصدا باچندان هم محکم نبود که تکان خورد و  ییبرخورد کرد. گو
 یو بعد انیپو یداد که اول صیها دو برابر شد. از لحن صدا تشخپله یافتادن رو ینگذشته بود که صدا هیهنوز دو ثان

 بوده. یرعلیام
 نییها را پادانه پلهها با پشت نشسته و دانهپله یرو شانبتیرا که هر دو با آن ه یالحظه در ذهنش صحنه کی یبرا
 :دیرا شن یرعلیام ی. صدادیخند صدایتصور کرد و ب روندیم
 خودمو کنترل کنم. تونمیدنبال منه نم یکیبرو کنار  یهر جا هست ؟ییزه... رستگار کجا -
. دستش را به دیرا د ینور ی. کورسودیشنیهمان اطراف م ییزهرا را هم جا زیر یخنده ی. صدادیبا صدا خند نباریا
 بود! یآسانسور هم عجب نعمت رفتند،یم ادهیپ دیچهار طبقه پله را با قاًی. دقرفتیم نییها پاگرفته بود و از پله وارید

. کندیدوتا م-یکیها را راحت پله الیتلفنش را روشن کرده و با خ یکه چراغ قوه دیشد، زهرا را د ترکیکه نزد یکم
کارکردن  یافتاد هنوز درست و حساب ادشیزد. تازه  شیشانیبه پ یاضربه شیحواسیافتاد و از ب دشیتلفن جد ادیتازه 

 شد. ترکیو به زهرا نزد نکردخودش را شماتت  نیهم یبرا داندیبا آن را نم
 منیکردند. به  دایطلسم و ناتمام شده بودند، نجات پ یتوسط جادوگر ییکه گو ییهاتا از پله دیساعت طول کش مین

 شیهایبچگ یبه قلک سفال هیشب الیکه به تصور ل ییهایشلواروچندتا از همان کت یها سروکلهخروجشان از پله
از جا  یبیمه ژیق یبا صدا نیزند پرتاب کردند و ماش نیماش ونموقع خودشان را درشد. پا تند کردند و به دایبودند، پ

 کنده شد.
حال کدر  شیاشهیش یو پشت سرش را نگاه کرد که ناگاه چشمش به ساختمان افتاد که نما دیبه عقب چرخ الیل

نبود که ساختمان در  خودی. بدیساختمان د یهاشهیرا پشت ش یرنگ رهیت یهاکه دقت کرد کرکره یشده بود. کم
 مطلق فرو رفته بود. یکیتار
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 هن کنان گفت:ها شده بود هنمتوجه پنجره الیکه تازه مثل ل زهرا
 .لمایفتو  یایماف نیاز ا ایبودن  یشیلوازم آرا دکنندهیتول نایا میدیما که نفهم -
 یلب با حالت مخوف ریز دیکشیم ییال هانیماش انیکه با دقت چشم به جاده دوخته بود و از م یدر حال یرعلیام

 گفت:
 کنن. ستین. انقدر که بخوان ما رو سربهنایبدتر از ا یزیچ هی دمیشا -
 گفت: انی. رو به پوآمد رونیب شیآن لحن جد از
 طرف من. یای! وسط دعوا دست تنها انتظار داشتم القل تو بایشد میدفعه خوب ج هیتو  -
 ؟یکن ادیباعث شدن نجات پ یاله یهامعجزه یکنیفکر م -

 .دیخند
 ؟یاون ساختمون با اون عظمتو به اون روز انداخت یچطور ییخدا -

 گفت: طنتیبشنوند با ش الیکه خودش و ل یلب طور ریز زهرا
 .رو به اون روز انداخت بتیشما دوتا با اون ه الیکه ل یهمونطور -

 .دندیخند یرکیرزیدو ز هر
 .نیبا ا -
 نگاه کرد. انیبه شارژر پو یرعلیام
 !یاوونهید یلیخ -
 دوباره به درد بخوره. نیا میشارژر به آب داد نیبا ا ریقدکه تو اتاق مش یبعد از دسته گل کردمیفکر نم -
 .یخطرناک بود ممکن بود خودتم بترک یلیکارت خ یول یرو پروند وزیکه ف نیبا ا -
رو زدم به برق  میس نیا یوقت تیریلحظه کل اتاق مد هی. دیبرق اونا کامالً ترک انیفکر کنم جر یخودم که نه؛ ول -

 عقب... دمیپر یمترمین باًیشد. خودمم تقر یاز نور آب
افتاده بود که  الیل یشده از خندههالل یهاکنار نگاهش به چشم ینهی. از آدیدر دهانش ماس شیهاحرف یادامه

کل صورت  کردیگرفت. حس م نهیچشم از آ یسختداد و به. آب دهانش را صدادار قورت زدندیبرق م یبیطرز عجبه
 ییگو یبست. حت یرا لحظه ا شیو چشمها دیکش شبه پشت گردن یچرا. دست دانستیو گردنش ملتهب شده اما نم

 .دیشنیاو را نشانه گرفته بود را هم نم ماًیکه مستق یرعلیام طنتباریش یطعنهها
زمان متوقف  یهادندهچرخ انیتو در م ییاما گو گذرد؛یخودش تندوتند م یزمان هم برا ست،یدست خودت ن یگاه
 .گذرندیهم از کنارت تند م هیبق یکه حت ی. در حالیاشده

 زد. نیبه فرمان ماش یاو بعد با کف دست ضربه دیکش ینفس صدادار یرعلیدر شرکت توقف کرد. ام مقابل
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 م؟یکار کن یخب حاال چ -
 هم که تموم شده. یهست مگه؟ ساعت کار میاگهیکار د خونه میبر نکهیجز ا -

شده  رهیخ نیداشبرد ماش ینامعلوم رو یاها به نقطهشدههنوز مثل مسخ انیتکان داد. پو میتفه یرا به نشانه سرش
 سمت جلو سر خم کرده بودند.متفکرانه به الیبود و زهرا و ل

 کار ناتموم دارم. یسر هیمن  یول د؛یشما بر -
 به سمت زند سر کج کرد: انیپو
 اد؟یاز دست من بر م یکمک -
 .رهیگیم مونوقهیامروز  هیقض رمیرو نگ ییزایچ هی ی. اگه جلودینه داداش. شما بر -
 گه؟ید ناسیو ا ریگمنظورت همون گروگان -

 کرد. یاخنده تک
 .یگیحاال همون که م -

 :گفت زهرا
 خب. پس فعال خدانگهدار تا فردا. یلیخ -
 خداحافظ. -
 قاً یانداخت. دق اشیبه ساعت مچ یپا تند کرد. نگاه ستگاهیسمت ابه راستکیشد.  ادهیپ نیهم بهدنبالش از ماش الیل

 .دیرا شن ییکه صدا کردینگاه م ابانیاش را محکم گرفته بود و منتظر به خوقت آمدن اتوبوس بود. بند کوله
 !میحک... خانوممیحکخانوم -

 باال رفت. شیابرو یتاکی انیپو دنیچرخاند و با د سر
 شده؟ یزیبله چ -
 نه. فقط... -

 . ادامه داد:کردیدست مو آن دستنیا یکم
 ن؟یریبا اتوبوس م شهیشما هم -

 جا کرد.اش جابهشانه یرا رو ااشکوله
 چطور مگه؟ -
 ست؟یخطرناک ن نیریساعت تنها م نیا -

 گفت: دیکه سکوتش را د انیبود نگاه کرد. پو دنیاز دو یباال انداخت و به صورت سرخش که ناش یاشانه
 .امیباهاتون ب ییجا هیتا  نی. اگه اجازه بدرمیمنم امروز با اتوبوس م -
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 .میباش ریفکر نکنم هم مس -
 ...خوامیساعت از شب م نینداره فقط تو ا یرادیا -

 گفت: یکامالً مصمم و جد یحرفش به اتمام برسد. با لحن نگذاشت
 .دیی. بفرمانداره یلزوم -

سوار اتوبوس شد. روز  عیشد. معطل نکرد و سر داریدنبالش اتوبوس سبزرنگ پدو به دیاتوبوس به گوشش رس یصدا
که کامالً از  ید و تا وقتنگاه کر شیروبه روبه میمستق ینافذ و جد یجا گرفت و با نگاه یخال یهایاز صندل یکی

 را به سمت پنجره برنگرداند. شیدور نشدند، رو ستگاهیآن ا
 اتوبوس جا گذاشت. ستگاهیشده در ارا مسخ انیاتوبوس رفت و پو با

*** 
گذشته و هوا  شیاز گرگ و م ی. کمدیکشیسو مو آن سونیبه ا نیزم یرا آرام رو شی... خشت... خشت. جاروخشت

سروصدا نکند و مردم را از خواب  ادیرسول تمام حواسش را جمع کرده بود که زحال آقا نی. با اشدیکم کم روشن م
 نکند. داریب

. قطرات درشت عرق دیرسیتر به نظر مو افتاده شدهوچروکنیو درشت چ زیر یهاخط یرایگونش پذگندم صورت
 .کردندیم ییصورتش خودنما یرو یهاخط انیم
 داشت. صدا را دوست نیا

 یتا پاکبان با آن چهره ستادیایمدرسه م یجلو یمیمقابل پارک قد آمدیاز مدرسه م یکه وقت شیهایهمان کودک از
را در  شیدو بار هم اجازه داده بود تا جارو-یکیدوست داشت.  یلیرا خ شیجارو ی. صداندیمهربان را به نظاره بنش

 بکشد. نیزم یو رو ردیدست بگ
 نیتراز خوشمزه یرا حت دادیو به دستش م آوردیم رونیب بشیاز ج اهیس یهاکه با همان دستکش ییهاشکالت
 دوست داشت. شتریها هم بشکالت

 ییاز چهارم ابتدا شتریکه ب کردیفکرش را نم یبرسد. حت نجایکه خودش به ا کردیگز فکرش را نمروزها هر آن
شان را به دوش بکشد. شش نفر به جز پدر معتادش نفرهشش ینوادهخا نیمدرسه نرود و در همان سن کم بار سنگ

 فروخت. صدایب دموا یرا هم به بها شانیمترهشتادوسه یکه ترکشان کرد و خانه
 یگریشان تب کرد و بهار عمرش به روز دسالهکه دو سال بعد به خاطر نداشتن پول، دختر هفت ینفرشش یاخانواده

 کفاف نداد.
. هوا هم دیکش رونیب بشیاش را از جپارک نشست و لقمه کینزد یاورورفتهرنگ مکتین یآب رو ریش کی کنار

 .شدیم دایها و کارکنان پکارمند یکم سروکلهروشن شده بود و کم گرید
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بعد  یجلب شد. کم ونیتلوز یهایبه مجر هیشب یوضعبا سرو یتازه تمام شده بود که توجهش به دختر اشلقمه
ها با لباس از پاکبان گرید یکی کینزد ییدنبال دختر آمد. جادر دستش به یبزرگ نیبا دورب یفرفر یبا موها یمرد

 .اشترا برد شیباال انداخت و جارو یا. شانهستادندیا یزرد فسفر
که سه بار  ییهادرختان بود. گرد و غبار و برگ یشدهخشک یهاآکنده از گرد و غبار و برگ نینشده زم زییپا هنوز
وپال ها دوباره پخشتمام آن ابانیاز خ نیعبور ماش کیها را جمع کند و با تا آن دادیتکان م نیزم یرا رو شیجارو

 .شدندیم
 .دیخبرنگار بود را شن ییکه گو یدختر یهااز حرف یکم ناخودآگاه

تمام شهر در  یها که وقتهمان ر،یتمام ناپذ یبا انرژ منتیب یکشاناز جنس جسارت، زحمت رتمندیغ یمردمان -
 یهامرد نی. اکنندیو شهر را پاک م مانندیم داریتا صبح ب مانیها یبه خواب رفته، برخالف شعر کودک یآسودگ

 ...وریغ
سمت را  کینکرد و به کارش مشغول شد. باالخره  یها توجهآن یهابه حرف گری. ددیکش یتکان داد و آه یسر

نشسته بود. شکالت  هامکتیاز ن یکی یرفت. نگاهش ناخودآگاه به خبرنگار افتاد که رو یگریسمت دتمام کرد و به
 انداخت. نیزم یرو الیخیرا باز کرد آن را ب شیبه دست داشت و بعد از آنکه جلد رو یکیبار

چند گذاشته بود.  نیزم یپوست شکالت رو یرا هم رو شیپا کیشده بود و  یصبحت با همان مرد موفرفر مشغول
 نگاهش کرد و بعد جلو رفت. یاهیثان
 دخترجان پات رو بلند کن. -

 ی. رسول خم شد و پوست شکالت را از روبلند کرد یرا کم شیغرق در صحبت بود و در همان حالت هم پاها هنوز
 کرده بود. زیکه آنجا را تم شدیهم نم قهیبرداشت. ده دق نیزم

نگاه  صدایرا به دندان گرفته و ب نشیینگفت اما لب پا یزیشد. چ رهیلحظه از سر بلند کرد و به رسول خ دخترک
 :دیبگو خواستی. رسول دلش مکردیم
شون خونه یآدما وقت یمردم. همه یهیمثل بق میآدم هیما هم  ست،یسلمبه الزم نقلمبه یهاحرف نیدخترم، ا -
دارن. و  یاحساس بد و کالفگ هیهم کنن  زیالاقل اگه نتونن تم ایکنن  زشیتا تم وفتنیبه تقال م عیسر شهیم فیکث
 یهیبا لبخند به بق شهیم زیجمع و جور و تم زایچ هین و بقیزم یرو یهازهیرخرده ی.کنن و همهیم زیهم که تم یوقت

فکر  زهیتم نیزم ننیبیها هر روز صبح که مو کوچه ابونایتو خ انیم یوقت ی. ولگنیم شیآخ هیو  رسنیکاراشون م
 شه،ینم یزیدونه که چ هی نیحاال ا گنیاز زباله شده بود. همه مشب قبله که پر نیهمون زم نیزم نیکه ا کننینم
 دونه... هی نیهم یبرا یول کنه؛ینم فیرو کث نیدونه زم هی نیا
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انداخت و  ینگاه کوتاه شی. به جاامدندین رونیش از دهانش بدل یهاکلمه از حرف کی. اما گریپر بود د یکم دلش
 .دادیخشت آن گوش مخشت یشده به صدامنقلب یو دخترک با حال دیکشیم نیزم یرا رو شیرفت. جارو

*** 
 کردینبود. دروغ نبود اگر اعتراف م شیدایکه از سر صبح پ یرعلیبه جز ام نمودیم یعاد باًیتقر زیسر کار همه چ امروز

و مدام لب  کردیصحبت م گرید یامروز تندتر از روز ها نیهم یبرا یشده. حت امدنشیزهرا هم نگران ن یکه حت
 .نمودیاش مشوش و صورتش ملتهب م. حالت چهرهدیگزیم

و زهرا قدم  الیسمت لراست به کیبرافروخته  یاشد. با چهره دایاش پکم سروکلهاذان و ناهار بود که کم وقت
 دیایسمتش بافتاد با سر اشاره کرد که به انیبعد از آنکه نگاهش به پو د،ییدرنگ کرد و اطراف را پا یابرداشت. لحظه

 رفت. ند،نشسته بود زیو زهرا پشت م الیکه ل یسمتو بعد به
 یکه رو نی. همندیشبن زیبرسد و پشت م انیکه پو ینگفت تا وقت یزیکرد و نشست. چ یسرسر یپرسو احوال سالم

 شان گفت:گرفت گره دستانش را از هم باز کرد و رو به هر سه یجا هایاز صندل یکی
 افتاده که... چطور بگم... یاتفاقات هیهابچه -

شوخ و  شهیهم یرعلیام نینبود. چرا که ا یبه حتم خبر خوش دیبگو خواستیکه م یزی. چکردیم دستدست
 من ادامه داد:در افکارش غرق شده باشد. با من اشیکشت ییکرده بود. گو لیآرام و درهم تبد یرا به فرد طنتیپرش

 .نیشیمنتقل م گهید یجا هیشماها به  یعنیرخ بده.  یراتییتغ هیقراره  -
 .زمیتو سرم بر یچه خاک نمیبب دیکه خودش بشنود گفت: منم با یلب طور ریز
 :دیبود هاج و واج پرس دهیرا شن اشیلب ریحرف ز ییکه گو الیل

 آخه؟ یچ یعنی نینه؟ منتقل ش ایشده  یچ یگیکنده مراست و پوست -
 هم پشت بندش گفت: زهرا

 بود؟ ایبا ک قاًیمنظورت دق یجمع بست ن؟یش یگفت نمیبب سایوا -
کردند از نظر  ینگاهش م هابهیو هر سه نفرشان را که مات و مبهوت مثل غر دیبه پشت گردنش کش یدست یرعلیام

 گذراند.
 هر سه نفرتون. یعنی -
 جز من.خفه و بم گفت: به آمدیم رونیآب ب ریاز ز ییکه گو ییبا صدا و
 بابا من که تازه اومدم نکنه از پا قدم منه؟ ی: اانیپو
 .ستین نینه داداش. موضوع ا -
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. هر سه دیدو برابر به گوش رس زیبودن م یبه خاطر فلز شیشد و انعکاس صدا دهیکوب زیم یرو یدست بارهکی
 :دندینفرشان به جز خود زهرا از جا پر

 .باشه تا چشاتو درارم اتیمزگیاز ب یکی نمیزند دوست دارم فقط ا -
 .گفتیم یگرید زیچ یرعلینگاه مطمئن ام اما
 ...یباشه ول یدوست داشتم شوخ یلیخ -
 روزه؟ید یمربوط به ماجرا -

 تکان داد. سر
 ادتریحد هم من ز نینگفته بمونن بهتره. تا هم زایچ یکه اون روز اتفاق افتاد. بعض هیزیاز چ شتریب یلیراستش خ -

و من دوست  شهیم داشونیدوباره پ نجای. قطعاً اونا امیماجراها نش نیا ریما درگ گهی. بهتره که ددونمیم دیکه با یاز اون
 .شمیشما م یاز همه شرمنده شتریخانوم که من ب الی. خصوصاً شما لگهید زیچهر  ای نیش کاریندارم که شماها از کار ب

 .نمودیم بیغربیمؤدبش عج لحن
 .جمیآخه؟ هرچند من هنوز گ یچ یبرا ینه شرمندگ -
 .دمی. االن هم خودم دارم خبر انتقالتونو منجایخب من بودم که آوردمتون ا -
 به شانه اش زد: یابا خنده ضربه انیپو
. تازه حقوقش میکار کن گهیجا د هی میبر نجای. قراره از اایهمه رو نصف جون کرد یکه گرفت یاافهیق نیبابا با ا -
 باشه از خدامونم هست. شتریب

 چرا... یندار یازی. آخه تو که ننگو یچیتو ه انیپو -
را کف  یرعلیبا پا حساب ام زیم ریاز ز انیحدس زد که پو شدیکه خورد م یزی. با تکان ردیدر دهانش ماس حرفش

 کرد و ماهرانه حرف را برگرداند. یمصلحت یادستش گذاشته. سرفه
 م؟یبر دیحاال کجا با -
 .هیمیحک ی. طرفانجاستیا یهارمجموعهیاز ز یکی -
 م؟یبر دیبا یخب از ک -
 ؟یسه نفرتون پس خودت چ ی! گفتانیآقا پو سایوا -

 پشت گردنش داغ شده. کردیحس م. کردیم ینیسنگ شیشان روهر سه نگاه
 و دو درصد سهام.. یس دی. بارهیدستم گ کمیمن  -

 را بست. شیهاو چشم دیاش کشگونه و چانه یرا رو دستش
 اون رو روشن کنم. فیتکل دیبه اسم منه. با نجایو دو درصد سهام ا ی. سگهید نیمن که گفتم بذار کامل بدون -
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 که... نهیا شیپس معن میبر دیاگه واقعاً با -
 کامل کرد. یرعلیزهرا را ام حرف

که نه  میوانمود کن ی. طورمیها بهتره درموردش صحبت نکنبچه گهی. بسه دستین خبریچندان هم ب یصانع یآقا -
 افتاده. ینه اتفاق میدید یزیچ
 آخه... یول -
باند مواد مخـ ـدر که  هیبا  یچطور نیشما انتظار دار رسهیمن زورم به پسرخاله خودم نم یوقت ؟یآخه چ یول -

 ن؟یطرف ش کننیاستتار م یشیپوشش لوازم آرا ریخودشون رو ز
 یرعلینگفتند. ام یزیچ گریکدام د چیاست. ه یصانعیاش همان آقااز پسرخاله یرعلیکه منظور ام دیتازه فهم الیل

 داد و بعد از جا بلند شد. حیرا هم توض اتییجز ریسا
 بلند رفت. یهامشان نگاه کند، راهش را کج کرد و با گامکدا چیآنکه به ه بدون
قلبش  یپستوها انیدر م ییجا ی. دلتنگموفق هم شده بود باًینگاهش را از زهرا بدزدد و تقر کردیم یسع یلیخ امروز

 خواستیهم خواهد شد. خودش شروع کرده بود و خودش هم م شتریکه با دوربودن از زهرا ب دانستیرخنه کرده و م
 .ستیبرنده ک شیاانته دانستیکه نم ییبرساند. ماجرا انشیتنه به پا کی
 ییآن خودنما یشده بود که تلفنش زنگ خورد. نام زهرا رو کشانیبار یشد و به راه افتاد. وارد کوچه ادهیاتوبوس پ از
ها که مشغول بچه یدارا کنار گوشش گذاشت. ص یتماس را وصل کرد و گوش رفت،یطور که راه م. همانکردیم

و به  ستادیا یاتند زهرا بفهمد. گوشه یهااز حرف یزیچ یدرست و حساب گذاشتیمردم نم یبودند و همهمه یباز
 زد. هیتک وارید

دادن دعوا بود. هر دو بلند ها از هم و خاتمهپز کنار دوستانش رفته و مشغول جداکردن آنشلهجلوتر کمال یکم درست
توسط چند نفر محکم گرفته شده بودند؛ اما  نکهی. با ادندیکشیوشانه مشاخ گریکدی یخوانان برا یکُر و زدندیداد م

 افتادند. یم ریچند تا زدوخورد دوباره گ زو بعد ا داشتندیبرم زیسمت هم خبه یهرازگاه
زده بود. دستش را  هیتک واریها به دزدن بود و با فاصله از آنخورد که مشغول حرف الیبه ل یالحظه یکمال برا نگاه

 سه بار زد و رو به دوستش گفت: یصورتش به حالت نماد یرو
 .کنهیبزنم. داره نگاه م یکیبذار  رهیتن بم نینکن. ا طیجون من رو خداداش دیسع -

و  انداختندیمدام باد در گلو م یگفتن یو به قول دادیم یزسبقورمه یشان بوو فاتح دو جوان محل که کله دیسع
دوست کمال با تعجب به او  یبودند. عل یکارحال پرشان به هم گرفته و سخت مشغول کتک کردند،یم یخرکله

 گفت:
 ؟یبزن ای یجدا کن یتو اومد -
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 یقهیسمت عقب هل داد و ها جلب نشده بود. فاتح را بهکرد. هنوز حواسش به طرف آن الیبه ل یبرگرداند و نگاه سر
 کرد: زیحال چشمانش را ملتمسانه ر نیرا گرفت. در ع دیسع یآب ریگعرق

 نکن. مونعی. ضاکنمیجبران م تیبزنم عروس یکیجون داداش بزار  -
 .کردیشده نگاهش مبا چشمان گرد دیسع
 .که هنوز ومدهین -
 سه نکن. گهید ادیداره م -
 !یریگیتوهم جلوم رو نم کنمیبعدش من دهن اونو صاف م یباشه ول -
 خوبه؟ فقط اومد بهم بگو. کنمیاصالً منم کمکت م -

. چقدر دیکش شیآن تف کرد و بعد به موها یمشمئزکننده چند مرتبه رو یدهانش گرفت و با حالت یرا جلو دستش
 .دیصحنه را ند نیا الیلبود که  اریشانس با او 

 اومد، اومد. -
 خب. یلیخ -
که  یزیچ نی. اولسرش انداخته بود یرا رو شیرا صاف کرده و صدا شیچسباند. گلو واریرا به د دیحرکت سع کی با

 :دیرا بلند داد کش دیرسیبه ذهنش م
 ؟یمگه خودت ناموس ندار کهیمردت ؟یشیمزاحم ناموس مردم م یکشیخجالت نم -

داشت از خود  یوپازنان سعهم دست نوایب دی. سعآمدندیفرو م دیسع یرو یگریپس از د یکیمحکمش  یهامشت
 .ردیضرباتش را بگ یالاقل جلو ایدفاع کند 

اصالً نسبت به کمال و  ییکه از کنارشان رد شد. گو دینکش شتریب هیکمال پا تند کرد و دو ثان دنیبه محض د الیل
 داشت. نفرت خاصش به کنار. یاش آلرژدارودسته

. کمال دیچیپیکنان به خود مزنان و نالهنفسشد. نفس نیرا ول کرد که بالفاصله پخش زم دیسع یقهیاز رفتنش  بعد
 گفت: یجلو داد و رو به عل نهیسـ*ـ

 زدم داداش؟ یچه حرکت یدید ؟یکرد فیک -
 :سرش را خاراند یعل
 د.فکر کنم داداش اصالً نگاه نکر یول -

 کرده بود با حرص گفت: دایرمق پ یکه تازه کم دیسع
 !ذارهیبود؟ خوبه محل سگ هم بهت نم دونهی نیا زنمیم دونهی یگفت -
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که  یهم در حال ی. علزد و پا تند کرد دیسع یبه پهلو یکرد و بعد با حرص لگد یرا نگاه الیعبور ل ریمس کمال
 کنان به دنبالش روانه شد.هنوشکمش را گرفته بود هن

*** 
نداشت و کارکنانش  شتریچندان بزرگ نبود اما کوچک هم نبود. دو طبقه ب یقبل یمحل کارش برخالف جا ساختمان

که  دینکش یها در اتاق محل کارشان مشغول شدند. طولزدن در سالن و طبقهگشت قهینبودند. بعد از چند دق ادیهم ز
 آمد. یم به چشم میبود و مستق یخال یلیخ زیچ کیبه آنجا هم عادت کردند اما 

برخالف  نجای. اگرفتیاول تا آخر ساختمان را در بر م یکه از همان اول صبح از طبقه شیهاطنتیو ش یرعلیام نبود
 یبا تلخند رفتیورم لیبا وسا طور کهبودند. زهرا همان دهیپاش وارشیگرد غم بر درود ییساکت بود و گو یقبل یجا

 گفت: الیرو به ل
 .یاوردیتو از کار شانس ن ما،یخودمون -
بار سه بار جا عوض کرده  نیبا ا ریچهار ماه اخ-. در سهگفتی. راست مدیباال رفته نگاهش کرد و بعد خند یابرو با

 یهم خبر وارید یرو یسینوخوش یاذان و وقت نماز و تابلوها یاز صدا نجاینگفت. ا یزیچ گریبود. سر تکان داد و د
 .نبود

 .«شدیتنگ م یهذا من فضل رب»بزرگ  یسینوخوش یتابلو یدلش برا زیاز همه چ شتریب الیل
 را برداشت. یدرهم بود. محلول آب شیهااخم

 ست؟ین ظیغل یادیز نیزهرا به نظرت ا -
 .ظهیپررنگه. احتماالً غل یلیرنگش که خ -
 .کنمیم دایپ یزیچ نمیمن برم بب -

از کجا سبز شده  دانستیکه نم یدر را باز کرد با ستون نکهیسر تکان داد وبه کار خودش سرگرم شد. به محض ا زهرا
 چشمانش را بست. یاقلبش گذاشت و لحظه یافتاد. دستش را از ترس رو نیزم یبرخورد کرد و بِشر از دستش رو

 .دمتونیمن ند خوامیمعذرت م م؟یحکخانوم دیخوب -
 حبس کرد و بعد آرام گفت: یا. نفسش را لحظهدیصورتش د یرا در چند سانت انیباز کرد و پو چشم

 .ستین ینشد. مشکل یزیچ -
 خم شد: شیهم پا انیکه بالفاصله پو نیزم یشد رو خم

 دستتون رو ... نیدست نزن یطور نیا -
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هول  دنشیبود که با د انیدر وجود پو یزینبود؛ اما چ یوپا چلفتقدر دستآن الیقطع شد. ل الیآخ ل یبا صدا حرفش
 اشنهیو تند به سـ*ـ گرفتیها بهانه متا زودتر برود. قلبش مثل بچه کردی. خداخدا مافتادیروز م نیو به ا شدیم
 .دیکوبیم

مردمک  چالاهینگاهش به س یاشد. لحظه شتریخون ب کیبار یرگه شدنیانگشتش با جار یسوزش رو احساس
 ماند. حالتیشده و بپرت شده باشد خشک هاچالهاهیاز ارتفاع به درون آن س ییافتاد و گو انیچشمان پو

که  یبهداشت سیسمت سروبه میبلند برداشت و مستق یهابلند شد. گام نیزم یبه خود آمد و از رو انیپو یصدا با
 نگاه کند. زندیم شیرا که نگران صدا انیبار هم بر نگشت تا پو کی ی. حتبود رفت دهیسالن د یهنگام آمدن جلو

تازه  ییاش رفته و گو. حالت از چهرهشدن قطرات آب آه از نهادش بلند شد یآب گرفت و با جار ریش ریرا ز دستش
 متوجه درد دستش شده بود.

. نگاهش را به دختر رنگ شدیآن م یخون رو انیجر شتریب شدنیکه باعث جار دادیرا محکم فشار م انگشتش
در وجودش  ی. کسدیکش شیهاگونه یگرفته مقابلش دوخت. دست سالمش را مردد رولک ینهیدرون آ یدهیپر

 :زدیطعنه م
 ال؟یچت شده ل –

. دید شیپا یرا جلو رنگیقهوها یجفت کفش چرم ورن کیو به محض خارج شدن  دیآب به صورتش پاش یمشت
صاحب آن را بشناسد. بازدمش را فرو داد و  توانستیعطرش م یکم از بو یفاصله نیبلند کند، از همالزم نبود سر 

 گفت:
 .نشده یزیمن که گفتم چ –

 باال آورد. انیپو یمردانه یرا با صدا سرش
 .دمتونیواقعاً ند خوامیمن معذرت م میحکمن بود. خانوم ریتقص یول –
 مجدد؟ دارید ایبود؟  یعذرخواه یهمه اصرار و سماجت تنها برا نیا

شد. اگر  رهیخ شیهاافتاد. ناخودآگاه به چشم انیپو یهادرون دست نینگاهش به چسب زخم و پنبه و بتاد تازه
 .آوردینگاه کوتاه چه بر سر مرد جوان م نیکه با هم دانستیم

 نیهر لحظه ممکن است وا برود و پخش زم گفتیکه با خودش م کردیدر قلبش حس م یزیچ گریاز سمت د انیپو
 .داشتیقلبش او را سرپا نگه م یهاها بود و با وجود سماجتحرف نیتر از اشود؛ اما تنش محکم

 ..کمک کنم. زخمتون نیبذار کنمیخواهش م –
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از  شتریسرخ آن در حال گسترش بود. ب یفام شده و لکهسرخ شیرو یبه انگشتش انداخت که دستمال کاغذ ینگاه
خشک و  یرا از دستش گرفت و با تشکر نی. پنبه و بتادستدیها باشدهبه کردار مسخ انیمقابل پو توانستینم نیا

 رفت. شگاهیسمت آزمابه راستکیهوا پرتاب کرد  یکه رو یخال
 ش خورد.زهرا به گوش یزدهشگفت یداد. صدا رونیب نانیرا که پشت سرش بست بازدمش را صدادار با حس اطم در
 ؟یبرگشت یشد دیشه الیاوه! ل –
 ... اون بشر از دستم افتادنه –
 !نمیبب ایب –

 گذاشت. نیزم یرو الیجلوتر مقابل ل یرا برداشت و کم یایصندل
 خت؟یدستت که نر یرو اکیاز آمون یزیبذار دستتو نگاه کنم. چ نیبش –
 .دیدستمو بر شهینه فقط ش –

 چسب زخم زد. شیکرد و رو یبا حوصله زخمش را ضدعفون زهرا
شانس خوش یلی. از اونجا هم که خگهیاست د شهیش یدو سانت جا ؟یخورد ریرو نگاه مگه زخم شمش افهیق –

 دست تو. یتو رفتیم دیبا ماًیمستق یدار فیتشر
 شد. زهرا ادامه داد: رهیرنگ خنگفت و به چسب زخم کرم یزیچ
 .دهیچرا تو دستت بر دونمی.کرد من نمیرو جمع م هاشهیجارو بدست داشت ش یتهام –
 .شد رهیدرشت شده سر بلند کرد و به او خ ییهارا که گفت با چشم نیا
 ان؟یپو –

 گفت: بستیرا م نیتکان داد. همان طور که در بتاد سر
 داره؟ سانسیلجناب زرنگ مدرک فوق نیا یدونستیم یراست –
 جدا؟تعجب:  با
 .رهیگیکمک نم یمن که کس شمی. از حس شگهیخب د یول هاپلمهیاز د شتریآره. از همون اول معلوم بود ب –
 ؟یدیحاال تو از کجا فهم –
 .گهید گهیسر تکان داد: د طنتیش با
 چپ نگاهش کرد که هنوز چک نخورده لب به اعتراف گشود: الیل
 .داره یچ سانسیل. حاال حدس بزن فوقیبا خود تهام کردی. داشت با تلفن صحبت مدمیراستش از زند شن –
 .شانه باال انداخت دانمینم یمعن به
 ؟یولوژیکروبیم –
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 نچ. –
 ؟یمولکول ستیز –
 نچ. –
 ؟یمیوشیب –
 نچ. –
 .اینچ خوردبابا توهم قرص نچ یا –

 .دیخند کوتاه
 .اتیادب –

و  شگاهیو آزما یشکل نیا یداره به کارا یچه ربط اتیکنه؟ ادب یم کاریچ نجایدر حدقه گرد شدند: پس ا شیهاچشم
 نا؟یا
فکر کنم عالقه نداشته رفته سراغ  یخونده ول یوتکنولوژی. چند ترم هم تو دانشگاه بستیهم ن ربطیب نیهمچ –
 .اتیادب

پنهان  لیاست؛ اما دل دیبع پلمیمدرک د کیرفتار و ادب داشتن تنها  نیکه با ا زدیها حدس مهم همان اول خودش
 .دیفهمیکردن آن را نم

ساعت تکان  یهاعقربه یسانت هم از رو کیها که نگاهشان شده بود، همان هایامروز مثل بچه دبستان دوباره
 تا وقت رفتن فرا برسد. خوردینم
 خواستیآمد. هم م رونینثار زهرا کرد و از سالن ب ییهوا یایرا چنگ زد و خداحافظ فشیبه چهار بود که ک قهیدق کی

. دیفهمیرا نم کویاز پ گرید یشعبه نیدر ا یحضور تهام لیرودررو نشود. اصالً دل انیبا پو نکهیزودتر برود و هم ا
 شود. شیررورود گریبار د کی خواستیچرا اما نم دانستینم
 یقبل و بعد از خودش در فضا رد پا باق قهیچند دق شهیعطرش را حس کرد که هم یبو رفتیم نییها که پاپله از
 آسانسور مشغول صحبت با مرد نگهبان بود. یکه جلو دیرا د انیو به دنبالش پو گذاشتیم

 .ستادهیاتوبوس ا ستگاهیو چگونه در ا یکه خودش هم متوجه نشد ک داشتیتند گام بر م یطور
اتوبوس چپاند و در پشت سرش  یاش را آزاد کرد. خودش را درون شلوغشدهآمدن اتوبوس نفس حبس ستیپ یصدا

 بسته شد یستیپ یبا صدا
 توانستیدر عوض خوب م دیرسیبه هر کس که نم الی. زور لپز نبود و همان بهتر که نبودشلهاز کمال یخبر امروز

 .پز بچربدشلهبه کمال
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 اشیداشتنکوچک دوست یخانوم کنار باغچهچمن و سبزه به مشامش خورد. طاهره یبو را که باز کرد اطیح در
 شیهایشمعدان ادیداشت مشغول کاشتن دو گلدان بنفشه بود. تازه  یچوب یکه دسته یکوچک یفلز لینشسته بود و با ب

 افتاد.
ها را کاشته بود و به لطف سال خودش آنها آب بدهد. تابستان پاربه آن رفتیم ادشیکار شده بود که  ریدرگ قدرآن
 تر هم شده بودند.سرسبز یخانوم هنوز خشک نشده و حتطاهره یهایدگیرس

اش را با بودند. مقنعه دهیبه هم چسب شیکرد و به سمت اتاقش رفت. گردنش از گرما عرق کرده و موها یسالم
تخت  یاز پشت خودش را رو اندازدیبه تختش ب یآنکه نگاه یپرت کرد. ب یاو گوشه دیاز سرش کش یحوصلگیب

 نیگی. آدیبالفاصله به سمت تخت چرخ و دی. هنوز پخش تخت نشده از جا پردیشن یفیخف یناله یپرت کرد که صدا
 کرد. شینثار بازو یبود. مشت دهیتخت دراز کش یهم رودر یابا چهره
 مگه نگفتم رو تخت من نخواب؟ حقته. —
 !گهیبگو د بهش یزیچ هی مامان–

 را ساکت کرد. شانیخانوم هر دوغر طاهره یصدا
 کنم؟ کاریچ نایخودت بگو من از دست ا ای. خداگهیافتادن به جون همد نایاومد ا الیخدا بازم ل یا –
 شکر! یبلند گفت: سجده طنتیبا ش نیگیآ
 الیآورد و شکلک درآورد. ل رونیزبانش را ب کردیرا به کمر زده و با اخم نگاهش م شیهاکه دست الیبعد رو به ل و
 رفت. رونیبلند شد و از اتاق ب عیسر نیگیبرداشت که آ زیسمتش خبه

 یرهیوخ دیتخت خواب یتر روآرام نباریا حالنیاتختش نبود. با یرو یزیتختش را نگاه کرد. چ اطیکرد و با احت یپوف
 .گرفتندیامانش را هدف م مالحظهیرها بفک یبعض یسقف شد. فکرکردن را دوست داشت اما گاه

 .کردیم یسپر یگرید یوهوادر حال یی. عاشق فسنجان بود اما گوکردیم یباز شیبا غذا لیمیشام ب موقع
منوال  نیقصد داشت به هم ییصاحب افکارش شده بود و گو یمشک یهابا چشم یکم مرداما کم دانستینم خودش

 کند. یبه قلب و ذهنش هم لشکرکش
 بدهد. یبپرسد چه جواب یزیاگر چ دانستیخانوم شد اما نمطاهره یچشم ریز یهانگاه متوجه
 هاشهیش ی. باران بود که سخاوتمندانه رودیغرش ابرها راشن یبعد صدا یهیروشن شد و چند ثان اطیکل ح یالحظه
 ده بود.آور اهانیگل و گ یبا خودش برا یو خبر زندگ گرفتیم یو سقف جا نیو زم

 یبعد با قابلمه یهیسمت آشپزخانه رفت. چند ثانبلند شد و به شیحواسش به باران پرت شد. از جا خانومطاهره
 گرفت: الیسمت لساخته شده( برگشت. آن را به یچون از رو هییاصلش رو یول ی)همون روح ییکوچک رو

 نشه. سیکمد. فرشتون خ یبذار گوشه نمیاتاق ا یبر یمادر خواست –
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 بهانه از جا بلند شد. نیتکان داد و به هم یسر
.. . تلق تلق تلق.دادیسقف با قابلمه گوش م یبرخورد قطرات آب از ترک رو یبود و به صدا دهیتخت دراز کش یرو

 .کردیم جادیا وارید یرو ییهاهیو سا شدیاتاق بخاطر رعدوبرق روشن م یخانه خاموش بودند اما گاه یهاچراغ
از گذاشتن سرش  قهیرد شد. چند دق نیگیاز کنار آ یآرامزده که به مشامش خورد از جا بلند شد. بهخاک باران یبو
 .شدیمتوجه نم بردیرا آب هم م ایغرق در خواب شده بود و دن یطور نیبالش نگذشته بود که ا یرو

اش نشسته سجاده یبعد وضوگرفته رو یرفت. چند لحظه رونیآرامش زد و از اتاق ب یدهیبه صورت خواب یلبخند
 رفت؟ ادتیما رو  یخانوم شاغل شد الیل»: دیگویته دلش م ییصدا کردی. حس مبود
 مُهرش سقوط کرد. ی. نمازش را خواند و آرام رودیگز لب
ا ر شیهاشده بود و تمام وقت یاکه زمان خوره شدیم یبعد از نماز را دوست داشت؛ اما مدت یهاسجده شهیهم

 ببرد. ادیرا هم از  شینماز ها یکه گاه یطور دیبلعیم
دو جانبه  ی: الهکردیجمله شروع م نیبا ا شهی. همکردیمهر سجده کرده و با زبان خودش با خدا صحبت م یرو

 شده... یچ یدونیدورت بگردم خداجونم... م
 .دیبه درازا کش یکم شیهاصحبت

شدن در به خودش تق بازوبسته یبا خدا شده بود. با صدا شیهاحرف ینهیپس زم یقیموس ییباران هم گو یصدا
 خوابش برد. دهیتخت دراز نکش یاش را جمع کرد و رو. سجادهآمد. بابارسولش هم آمده بود

*** 
وقت را چگونه بگذراند.  دانستیتمام شده بود و نم شی. کارهارفتینشسته بود و با تلفنش ورم یصندل یرو کاریب
 .شوندیها هم اگر بخواهند لج کنند قشنگ قاتل جانت مربهعق نیا

تکان  یبسته بود اما هرازگاه شیهازده بود. چشم هیپشتش تک یریش وارینشسته و سرش را به د یاهم گوشه زهرا
 ها سرشان خلوت بود.وقت شترینداشتند و ب یادیچندان کار ز یقبل یبرخالف جا نجای. اخوردیم

 شیشان جلوطبقه یاز همکارها یکی یریسمت آبدارخانه برود که خانوموز. از جا بلند شد تا بهکردیم یتشنگ احساس
 را گرفت.

 د؟یبریم فیتشر نییپا میحکاِ خانوم –
 بدهد. یداشت تا زودتر جواب منف یخوانذهن یتکان داد. اما کاش قوه سر
 .یتهامیبه آقا نیو دو، بد یاتاق س نییپا نیببر نویپس دستتون درد نکنه ا –
 زبانش جا ماند. یصحبتش رو یریوزلب باز کرد که با حرف خانوم الیل
 نکنم کمر درد دارم. نییپا-طبقه رو باال هی نیبده، من ا رتونیخدا خ –
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روپوش  یرا از رو یبخواهد قاصدک ییگفت که گو کنمیآهسته خواهش م یزور گرفت و طوررا به یکاغذ پاکت
 نیکه در ساختمان گذاشته بودند چندتا فحش و نفر یبه آسانسور رفتیم نییها که پافوت کند. از پله رنگشدیسف

 یآسانسور داشته باشد و حاال هم که دارد برا دیبا زیساختمان با چند طبقه ناچ نیچرا ا دانستیارسال کرد. اصالً نم
 .خوردیساختمان خاک م یچه خراب گوشه

. ستادیو دو ا یدر اتاق س یعطرش را حس کرد. جلو ینشده بو انیهنوز وارد اتاق پو دیرسکه  نییپا یطبقه به
 یو رو ستادهینشسته بودند ا وتریکامپ زیکنار دو نفر که پشت م انیباز شد. پو ریرجیج یدستش را به در زد که با صدا

 صحبت بود. غولکرد و مش یاشاره م زیم یرو یخم شده بود. به کاغذ زیم
 ... یآقا –
 یحت ییرا فراموش کرد. گو یبعد یشد کلمه اشرهیخ انیپو نکهیهر سه نفر سر بلند کردند. به محض ا شیصدا با

کنان حرفش مناز خاطر بـرده بود. من انیادا کرده بود را با نگاه پو یریوزخانوم شیپ یقهیرا که چند دق انیپو یلیفام
 داد. رونیچسباند و با حرص از دهانش ب اآق وندشیرا درست کرد. ناچار همان اسمش را به پ

 سمتش آمد.زد و به اشیحواسیبه ب یلبخند انیپو
 ن؟ی. بهترمیحکسالم خانوم –

 .کردیبود و سر بلند نم نیزم یرهیتکان داد. نگاهش خ یبود. سر اشدهیمشمول دست بر ماًیمستق اشاشاره
 ما؟ یطبقه نیایب نیآفتاب از کدوم طرف درآومده که به ما افتخار داد –

 را به سمتش گرفت: پاکت
 . گفتن که کمرشون...ارمیدادن که براتون ب یریوزرو خانوم نیا –

 شیهاتا بر لب کردندیذره رنده مکلمات جانش را ذره یی. گودیبخش ییحرف رها یرا هم از ادامه الیکرد و ل یآهان
 شوند. یارج

 کرد. یرا وارس شیگرفت و محتو الیرا از دست ل پاکت
 طول... کمیفقط  –

 و دوخت: دیبر عی. از خداخواسته خودش سرحرفش تمام شود نگذاشت
 .امیم گهیساعت د مین رمیپس من م –
نگاهش را با نخ و سوزن به  ییشده بود که گو الیل یرهیخ ینشست. طور زشیگفت و پشت م یامردد باشه انیپو
گردنش ملتهب  کردیو مشغول شد. هوا گرم نبود اما حس م دیکش اشقهیبه  یکه رفت دست نیدوخته بودند. هم الیل

 شده.



 

 

96 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

و به صورت  ردیرا نشانه بگ الیزمان عزمش را جمع کرده بود تا ل ییشد که گو یسپر یطور ییساعت کذا مین
هم  قهیاما بعد از چهل دق زدی( گول مگهید ارهیخودش م انیحرف که پو نیبا اکند. خودش را  یدهن کج شانشیپر

-. سهگرفتیپاکت را م یجهیو نت هاگهشده بود که سراغ بر دایپ یریخانوم وز ینشد. در عوض سروکله یخبر
اش کرد که راه اعتراض را بر او ببندد. ناچار از جا بلند هم حواله یشاءهلل خوشبخت بشبده و ان رتیچهارتا هم خدا خ

متوجهش نشد.  انیکرد اما پو یمصلحت یسه بار سرفه-رفت. در اتاق باز بود. دو نییسمت پاسالنه بهشد و سالنه
 یزیشتن چمشغول نو کردیآن را به دوات آغشته م یکه هرازگاه یدورنگ یچوب یشده بود و با قلم ن مخ زیم یرو

 بود.
 زیم یرو یرفت و به برگه زیسمت مبه خود گرفتند. کنجکاوانه به یرنگ شگفت شیهامتعجب شد و چشم صورتش

 ریو ماهرانه آن را زبرگه قرار گرفت  یرو انیپو یهادست بارهکینخوانده بود که  شتریشد. هنوز چند کلمه ب رهیخ
 کرد. یمخف زیم یکالسور گوشه

 یاهیس یهاکوچهپساز کوچه یبه خود گرفت اما هنوز کنجکاو حالتیو ب یجد یاداد و چهرهرا لو ن خودش
 .کردیم دادیچشمانش ب

 ها و پاکت که قرار بود ببرم.اون برگه دیببخش –
 پاچه شده جواب داده:دست ییبا صدا انیپو
 .ارمیرفت. االن براتون م ادمیمنم  نیببر نیومدیآهان. بله. شما ن –
 یرهیبار نگاهش خ نیگرفت. ا الیسمت ل. آن را بهدیکش رونیب ترلیطو یکنار پنجره رفت و پاکت یقفسه سمتبه
 .ستینگریکه برگه را جا زده بود، م زیاز م یبه قسمت یچشم رینبود بلکه ز الیل

 پا تند کرد.ها سمت پلهلب گفت و به ریز یآمد. به محض خارج شدنش عجب رونیکرد و از اتاق ب یتشکر
که هنگام  ییهارا به دندان گرفته بود. درست مثل بچه نشییبود و لب پا الیل یخال یدر و جا یرهیهنوز خ انیپو

تنها با نگاه از کنارشان  یحرف چیاما بدون ه ردیمچشان را بگ یکنند و کس یبازیکتاب گوش ریز یخواندن پنهاندرس
 بگذرد.

 یرنگ گرفته بودند اما حال رگ گردنش بود که نبض گرفته و قلبش هم کم شیهادختر بود به حتم االن گونه اگر
 .زدیتر آهنگ تپش متند

 یخداحافظ ایتشکر  دنیبه او محول کنند بدون شن یگریکار د نکهیداد و از ترس ا یریوزخانوم لیپاکت را تحو الیل
 .آمدیبه خاطرش نم یزیچ آورد،یتلفنش سرگرم بود. هر چه به ذهنش فشار مبه اتاق رفت. زهرا هنوز با  عاًیسر
 زهرا؟ –
 بله. –
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 ه؟یدولت چ گمیم –
 صاف نشست: شیبلند کرد و سرجا سر
 دولت؟ -
 .گهیآره د –
 وا! –

 یکه در دبستان در درس اجتماع یاضبط شده یفکر جمله یرا با انگشت خاراند و بعد از کم اشیمشک یمقنعه
 آموخته بود را به زبان آورد:

 است که... ینهاد ایدولت ارگان  –
 کرد. یرا قطع م حرفش

 دولت... ستیکه چ ی. آها. دانستینچ! نه. منظورم اون دولت ن –
 کرد ینگاه م الیباشد به ل ستادهیا شیناشناخته روبه رو یموجود نکهیشگفت زده و مثل ا زهرا
 ؟یشد یجور نیخب؟! تو چرا ا –
 زد. اشیشانیبه پ یابا عجز ضربه الیل
 ه؟یچ شیبق گمیم شویبابا بق –
 ؟یبگ زادیمثل آدم شدیجونت درآد از اول نم –
 که. دمی. بعدم کامل ندومدینم ادمیخب  –
 ؟یدیکامل ند ویچ –
 ؟یدونیم شوی. بقیچیه یچیه –
 .گهیحافظه دشعر مال داداشمون خواجه نیبه! فکر کن ندونم! ا –
 «هیمنم فردوس یالبد بابا»: دیبا طعنه بگو خواستیم الیل

ظاهر مظلوم و دختر به نیتا ا دیایب رونیکلمه از دهانش ب کی ستیکاف دانستیحرفش را خورد و منتظر ماند. م اما
 کند. لیپرچانه و تندزبان تبد یرا به دختر شیروروبه ریزساکت سربه

 دیبار بودنش را فهمغم شدیم یکه به سخت ییخودش را رها کرد و با صدا اشیصندل یفکر کرد. رو یکم زهرا
 گفت:
 .دنیدل نشستن، بر خسرو لب گز یبر کو دن،ید اری داریدولت، د ستیکه چ یدان –

فراموش کرد و به  الیشعر را از ل نیا ییچرا یبرا شیکنجکاو یکه حت یزهرا را با خودش بـرده بود طور یفکر
 شد. رهیخ نیزم یرو طرحیو ب دیسف یهاکیبه سرام شیجا
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 .هیلب زمزمه کرد: شعر قشنگ ریز الیل
 .کردندیم ریس یگرید یایاتاق بودند اما هر کدام در دن کیها شده بود. در شدهسان مسخهم مثل زهرا به او

ها با تن افکارش. درست مثل برخورد موج یاهویحال پر از ه نیچرا؛ اما آرام بود و در ع دانستیشده بود، نم آرام
 .دیساحل. رو به زهرا چرخ یهانرم ماسه

 ه؟یبه کنار، به نظر خودت دولت چ نایحاال جدا ا –
 ؟یدولت واقع –

کمان رها شده باشد  یکه از چله یریشد. نگاهش مثل ت رهیخ الیزد و به ل هیتک شیزانوها یرا رو شیهادست زهرا
 بود و نافذ. زیت
 ..یعنیبگم  یخب راستش... اگه بخوام واقع –

 ور بود ادامه داد:که کامالً در حس غوطه یدرحال
 کلمه. یواقع ی.. اونم به معناتی. انسانتهیانسان یدولت واقع –

که وهم به جان  یهامیشده. ا یافتنینروزها دست نیکه ا یهمان آرمان ی. انسان واقعگفتیتکان داد. راست م سر
 چه برسد به انسان بودن. زنند،یپا مودست تیآدم یکه هنوز در همان درجه دانندیها افکنده و خود نمآدم شتریب

*** 
 .گهینکن د تیمامان اذ –
 اصرار نکن. الیل شهینه نم –
 مامان! –
. رمذایفردا آبگوشتم رو بار م ی. شب هم برامیکه هر جمعه آبگوشت دار یدونیرستورانه؟ خودتم م نجایمگه ا –
 دلت رو صابون نزن. خودیب
 ..یرزاقاسمیمن هـ*ـوس م یول –

رفت. پنجشنبه بود و امروز  ییسمت دستشواز کنارش رد شد و به نیگیشانه انداخت. آ یرا رو فشیکرد و ک یپوف
. ستین شهیدر خودش چمباتمه زده و مثل هم یپرشورو شر کم شهیهم نیگیآ نیامروز ا کردیمدرسه نداشت. حس م

 آمد. رونیب خانهاز  یبه ساعت انداخت و ناراض یباال انداخت. نگاه یامتعجب شانه
شد. مرد راننده جوانک کم  یسوار یهانیاز ماش یکینکند سوار  ریتاخ نکهیا یکرد و برا یدست و دلباز یکم امروز
 نیکه هنوز در ماش گارشیدود س ی. بودیکشیرا باال م اشینیبار آب ب کیبود که هر چند لحظه  یقماسیوسال رسن

گاز  یرا هم سخاوتمندانه رو شیها بود. پااتوبوس یبرخ یو خاک فیکث یهایصندل یبدتر از بو یمانده بود حت
 .کردیم ییو رخ نما دادیم راژیو هانیماش نیب شدیکه از ضبطش پخش م یادهیگذاشته بود و با آهنگ ها
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 یارهیکوتاه و غ اتیها و آبار تمام ذکر کیبه  کی. تا به مجتمع برسد نزدکردیم را نگاه الیل نهیهم از آ یهرازگاه
گل  اشیدلبازوکه چرا حس دست کردیم نیبار چندهزارم خودش را نفر یکه بلد بود را ختم کرد تا سالم برسد. برا

 شده. یاراننده نیبا چن نیماش نیکرده و بدتر از آن سوار همچ
 .یآبج میدیسیر -

را  هیجلو رفت تا کرا یشد. به سمت پنجره ادهیپ نیگفت و از ماش یلب الحمدلله ری. زبه ساختمان انداخت ینگاه
 گفت: الیرو به ل خاراندیاش را مطور که چانهحساب کند. جوان همان

 خونتونه؟ نجایا ی. آبجشهیتومن م قابل نداره پنج -
 .رینخ -

 متش گرفت.را س یرنگ دوهزارتومان یآب اسکناس
 .ستهیدو و دو قیهم دق اشهیمحل کارمه. در ضمن کرا نجایا -

 نییپا یشهیپول گذاشت. پول را از ش یو رو دیکش رونیرا هم ب یستیدو یکرد و سکه بشیرا درون ج دستش
 شد. ریسمت ساختمان سرازگذاشت و به یصندل یراننده روکمک یصندل

 نیزم یروان باشد و رو یآب ریدرست مثل آن که ش د،یشنیم یفیخف یهمهمه یصدا رفتیپله ها که باال م از
 برخورد کند.

. پا به طبقه ستادیبزند. کنجکاوانه و ناخودآگاه ا ایکه به در یشدند. مثل طوفان شتریب یصداها کم نیاول ا یطبقه
در جداکردن دو نفر که مثل  یسع د،یها دآن انیرا در م انیگذاشت و متوجه چند نفر شد که مشغول دعوا بودند. پو

را هم باز  شیباال یبه تنش بود و دو دکمه دیبه رنگ سف دانهمر یراهنیداشت. پ کردندیو پلنگ به هم حمله م ریش
 یتنش جا یپوش روخودش ساخته شده بود که خوش یدرست برا ییگو رنگشیگذاشته بود. شلوار کتان مشک

 گرفته بود.
که با  یانشده بود؟ جنبه جنبهیب یجسمش کم هایاند. تازگنبض گرفته انیپو دنیبا د شیهاقهیشق کردیم حس

 .گذاشتینم یرا در او باق یجسارت گریبه تاراج رفته و د انیپو دنید
 یرویمثل ن شانیهاافتاد و دستپاچه شد. نگاه شیرو انیکه نگاه پو نیو هم دی. لب گززدندیدودو م شیهاچشم
 اطراف. یستهیو نه از الکتر گرفتینشأت م وتونین یکه نه از جاذبه ییروی. نهم جذب شده بود به یسیمغناط

 یجلو یا. برگهدو مرد در دعوا پخش هوا شده بودند یهاشده بود که با تقال ییها. تازه متوجه برگهدیرا دزد نگاهش
 را خواند: شیبود. خم شد و برگه را برداشت. رو دهیدست خط را د نیسرخورد. ا شیپا
 هم. زیاو شد و جان ن یهم دل فدا زیاست و درمان ن اریدردم از  –



 

 

100 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

عقاب شوند تا  یهاالزم نبود آن لحظه چشم شیهانوشته شده بود. چشم یزیر زیبرگه با خودکار چ یهیحاش در
خودسرانه از آن  شیشد. برگه از دستش افتاد و پاها رهیخ انیکه نوشته شده بود را بخواند. با بهت به پو یزیر یالیل

 دادند. زشیمهلکه گر
و مضطربانه  دیکش رونیرا ب گذاشتیم فشیدر ک شهیخانوم همکه طاهره یاشهیش وانی. لبه آبدارخانه رفت راستکی

 یبود. حرکت قطرات عرق را رو امدهی. هنوز آب جوش نستادیکنار سماور ا گرفتیضرب م نیزم یطور که روهمان
چشمانش  یسوخته یاقهوه یهیدر عنب یطور شیهاروز بود اما مردمک ی. روشناکردیستون فقراتش حس م یمنحن

 شب باشد. یکیدر تار ییدرشت شده بودن که گو
هنوز  .ختیآب ر یکم شیسردکن رفت و به جاسمت آببودند. به توقفیممتد و ب زیم یرو شیهاانگشت ضربات

. قطرات دیکوچک وسط آبدارخانه از جا پر زیم یرو یزیچ شدندهیشق کوب یبود که با صدا دهیاز آن را سر نکش یمین
تکه شده بود تکه خایمثل جگر زل نیزم یرو که اشیگلگل وانیشدند و به سکسکه افتاد. ل ریاس شیآب درون گلو

 برد. ادیاز  انیپو یچهره دنیرا با د
 .در را هم پشت سرش بسته بود انیبه سکسکه افتاده بود. نگاهش به در خورد. پو ناخودآگاه

 ؟یمتوجه نشد یچیکه ه یبگ یخواینم –
 اول شخص شده بودند. بارهکیکه  کردیفکر م انیبه لحن پو شیهامنظم سکسکه تمیر انی.. در مکی...هکیه

 در هوا مانده بود. حرکتیهنوز ب دستش
 با توام من رو نگاه کن! الیل –
. پاسخش تنها ختیر یرفت. دلش هرر شیاش پپرت شد و تا معده شیاز همان گلو یزیحس کرد چ یالحظه یبرا

 چیانجام ه یبدنش لمس شده و قوا کردیدر جانش رخنه کرده بود. حس م انیبود که با آمدن پو یاهمان سکسکه
به او دوخته شده بودند.  حرکتیب همجسم کیمثل  شیهاد و چشمرا ندارد. صورتش حالت از دست داده بو یکار
 گفت: دهیبردهیبر
 ن؟ی...گیم نیدار ی... شم... شما... چیتهام یآق...ا... –
به  یپر از عجز و درماندگ یاش را به دندان گرفت. با نگاهسمت دهانش برد و پشت انگشت اشارهدستش را به انیپو

رد شود. سد راهش  انیکرد از کنار پو یخورد و سع ی. دخترک تکانشده بود رهیخ الیل یدهیمعصومانه و ترس یچهره
 .شده بود

 کنار؟ نی......شه بریم –
اش را از هم فاصله داد تا شدهخشک یها. لبستادیا شیبرداشت و درست رودررو الیسمت لبه گریقدم د کی انیپو
 که در باز شد. دیبگو یزیچ
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برود. قلبش مثل گنجشک  رونیفرصت استفاده کرد تا از اتاق ب نیاز ا عیفرستاد و سر رونیاش را بشدهنفس حبس الیل
 .دیکوبیم اشنهیبه سـ*ـ بیو غر بیباران غم کز کرده باشد. عج ریشده بود که ز یکوچک

 نمودند؟یو پر از راز م یعاص شیهابود؟ پس چرا چشم انیبود، همان پو دهید شیپ یکه چند لحظه یتهام انیپو نیا
آمده ستوهجسور و به انیپو نیبود کجا و ا دهیکه روز استخدام د یانی. اما آن پودیرسیطور م نیا الیهم به نظر ل دیشا ای

 را به آسمان پرتاب کرده بود؟ نیزم یکس ایآمده بود  نی. آسمان به زمدکرده بودن رییهم تغ شیهافعل یکجا که حت
نبود اما  یاطرافش چه خبر است. دختر باهوش قاًیدق دانستیشده و خودش هم نم رهیبه زهرا خ صدایو بم ب جیگ

. دادیگرفته و چند بار تکان م الیصورت ل یباشد. زهرا دستش را جلو خبریقدرها هم خنگ نبود که از دوروبرش بآن
 یزیچ چیفرو رفته باشد ه یقیشده و درون آب عم یبابح ییاما گو کردیسر هم صدا م تندوتند هم نامش را پشت

 .کردیحس نم
 پوستش باالخره به خود آمده و به زهرا نگاه کرد. یحس داغ با
 ! ده بار صدات کردما.یخیدختر تو چرا انقد  -
 .ستین یزیچ -

 باشد. توانستیم یصبحگاه مینس کیقدر آرام و آهسته بود که آن شیصدا
 لب گفت: ریز زهرا

 معلومه. -
 زانو بلند شد. یاز رو و
و  کیو بار زیر یهابا اندازه یاشهیش یها. عاشق ظرفکردیها نگاه مرفته و به آن هاشهیش یسمت قفسه الیل

زهرا  یلب ریغر ز یمواد. صدا ییجامخصوص جابه یهابشرها و لوله ها،یشمعها، چراغها، بالندرشت و پهن بود. ارلن
 تر بود.آمده و حواسش جمع رونیب کارشخلسه اف یدهیمحکم تن یلهیاز پ ی. کمدیشنیرا م
حتماً  ن؟یختیریحقوقا رو م روزیهمون د نیمردیمگه؟ م شهیم یروز فرق چ هی دونمی. آخه من نمختنیباالخره ر –
و پنجاه و  قهیپنجاه و نه دقو چهار و  ستی! اونم ساعت بنیزیبر امیس نیایب بارههیو هشتم باشه؟  ستیب قایدق دیبا

 .هینه ثان
 ؟ی: چدیچرخ شیجغد سرجا کیسر چرخاندن  سرعتبه

 خورده بودند گفت: نیاش چباالرفته یهاکه از ابرو یشانیوار با پطعنه زهرا
 ؟یرو چ یهات نرفتن؟ چالحمدهلل هنوز جن -
 امروز چندمه؟ یگفت -
 و هشتم مهر. ستی. بگهیو هشتم د ستیب -
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 را هم محو کرد. انیفکر پو یزد به حتم حت اشیشانیکه به پ یاضربه
 فوت کرد. الیل یحوال ییخواند و جا سیپسیمثل پ یزیلب چ ریکرد، ز یاهللکرد. بسم یمبهوت نگاهش م زهرا
 شاءهلل.. اندهیم ده،یم –
 چشم غره رفت که زهرا حرفش را کامل کرد. الیل
 .زیز عزرو نیبه حق هم دهیشاءال شفا مان –

. البد فکر زدیبود که صبح آن طور عبوس و گرفته م نیهم ی. پس برانیگیهم بود! تولد آ یزی. عجب روز عزدیخند
 با خودش زمزمه کند گفت: ییلب گو ریبود. ز طورنی. خب واقعاً هم هماندبـرده ادیکه تولدش را از  کردیم
 .میشیم لی. الاقل امروز زودتر تعطخوبه -
 شده بود. اشرهیخ نهیسـ*ـبهبه زهرا کرد که دست رو
 ؟یایباهام ب قهیبعد از کار چند دق یتونیزهرا امروز م گمیم –

 ادامه داد: دیپرسشگرش را که د نگاه
 .رمیبراش بگ یزیچ هی. اگه بشه نهیگیامروز تولد آ –
 :دیگذاشته بود خند شیرا به نما شیهادندان دیسف فیکه رد ییهالب با
 در کار نبود. ییکادو گهید ومدیم ایروز زودتر بدن هیداشته! اگه  یچه شانس –

 .دندیخند کردند،یکه به هم نگاه م یزهرا حقوق و دستمزدشان بود. هر دو در حال منظور
مت سحالت صورتش را حفظ کند تا به کردیم ی. بعد از آن تنها سعنبود شتریب هیزهرا چند ثان یهالب یلبخند رو عمر
ها که در کتاب یدلبر و آنچنان یهادار زهرا از همان نگاهستاره یهانگاه دیفهمی. دختر بود، محائل نشود ینیغمگ

 .کرده بودند انهیقسمت چشمانش آش نیترییبودند که در انتها یبغض یها رد پاستاره نی. استین سند،ینویم
متوجه  نجایهم بعد از آمدنشان به ا یطورنیداشته باشد و بتواند ذهن زهرا را بخواند. هم یینبود تا قدرت ماورا الزم

 کردن زهرا شده بود. رییتغ
. زدیتر هم حرف مآرام یشده بود که حت ییبه زهرا لیحال در نبودش تبد ندیرا بب یرعلیکه چشم نداشت ام ییزهرا

زند را داشت،  ی. شمارهکردیاز ذهنش عبور م یکرده بود. فکر و حصار غم اطرافش را احاطه زدیم لهیدر خودش پ
 ش کرد:ی. زهرا صداکردیبا او صحبت م آمدیهفته که م نیاول هم

ساعت  مین هیبدم  بشویکنن برن. برم ترت لیزودتر تعط خوانیها ممغازه شتریامروز پنجشنبه است. ب ال،یل گمیم –
 م؟یزودتر بر

 !دنایآخه؟ بهمون اجازه نم یچطور یول –
 اون با من. –
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زهرا  یرفته ریبه مس یکم الیسمت در رفت. لگفت و نگاه از او گرفت. بالفاصله از جا بلند شد و به یاباشه نامطمئن
 ریز یرا برداشت. حس کرد لحظه ا یمتوسط زیرفت. بالن با سا هاشهیش یسمت قفسهشد و بعد دوباره به رهیخ

 .دیدستش لغز
زد؟ آرام دستش را به سمت قفسه برد تا از محکم بودنش مطمئن  یلق نم یقفسه کم نیشد. ا رهیاخم به قفسه خ با

 یخال شیآن رو یهاشهیبه حتم تمام قفسه با ش زدی. اگر لق بود و دست مدیآخر دستش را پس کش یشود اما لحظه
 را درست کنند. نجایگزارش بدهد که ا یرسولبماند تا به خانوم ادشیلب زمزمه کرد که بعداً  ری. زشدیم

 شد. دایزهرا پ یمانده بود که سرو کله یساعت کار انیبه پا قهیو هفت دق چهل
 بردار. لتوی. وسامیبر -
 ؟یزود نیبه هم -
 !هایزهرات رو دست کم گرفت یآبج -

 گفت: نیریش ی. با لحندیخند
 !کردمیم کاریزهرا رو نداشتم چ یآبج نیمن ا -
 .ریها سرازسمت پلهسالن خارج شدند و به از
کرده و  یروادهیکه چقدر ز کردی. با خودش فکر مشدیطور م نیا دینشسته بود. نبا اشیصندل یمشوش رو انیپو

 دیدیرا م الیدوباره ل دی. بادیمکیشده بود که به جانش افتاده و تا مغز استخوانش را هم م یاخوره یمانیاحساس پش
 گفت؟یبار چه م نیاما ا
 کیبه او نداده بود. سرش را به  یامهلت کلمه یو حت ختهیبا بازشدن در گر زپایگر ییصبح بود که مثل آهو نیهم

 :دیچیاز کارکنان در فضا پ یکی یدیحم یکه صدا زدیزده و در افکارش غوطه م هیدست تک
 ده؟یرو ند دیمجآقا یکس -

 شرکت بود. یآبدارچ دیامج. آقبود دهیدو یی. گوزدیم نفسنفس
 شده مگه؟ ینه. چ –
 نش؟یدی. ندختهیر شگاهیآزما یهادوتا از قفسه –

افتاد و ناخواسته  نیزم یدمر به پشت رو یمثل سوسک اشی! چنان از جا برخاست که صندلالیقفسه؟ ل شگاه؟یآزما
که از  یازد و شانه یدیکه حم یامتوجه تنه یسمت در رفت. حتبه عیافتادند. سر نیزم زیم یرو یهاچندتا از برگه

 نشد. کردیزق مدرد زق
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به در  یا. ضربهستادیا بازمهیزنان کنار در ننفس. نفسکردیم یکیتابلندش سه یهم با پاها دیشا یکیرا دوتا هاپله
طور که به در انپرتاب کرد و هم رونیاش را با شتاب به بباز شد. نفس حبس شده یریرجیج یزد که در با صدا

 وارفت. نیزم یزده بود رو هیتک درنگیسف
. کردیم یزودتر کار دیرا با دو انگشت ماساژ داد. با شیهاگفت و چشم یلب خداروشکر ریبود. ز یخال شگاهیآزما

 خوانده بود. اتیباشد که در ادب ییسان شعرهاوصف حالش به خواستیدلش نم
 شوند،یم فیکاغذ رد یزور دستگاه چاپگر روکه به رنگیمشک یکلمه یدر مشت بانهیغر شیادهایفر خواستینم

. نه با لشکر یدرست و حساب د،یجنگیم دیبا یشان رفته بود. کمتا خانه الیدنبال ل یدو بار هم پنهان-یکیحبس شود. 
 کلمات!

بود  یعکس دو خرس فانتز شیکه رو یقرمزرنگ یکیرا در آغـ*ـوش گرفت و سوار اتوبوس شد. ساک پالست زهرا
به جعبه  کردیسرد اتوبوس حلقه م یلهیرا دور م اشدهیکش یهاطور که انگشت. همانخوردیدر دستانش تکان م

 شده بود. رهیخ
 یو نوار زیر یهایکاغذرنگ انیزده و در م رونیاز جعبه ب شیهادر آن بود که گوش یرنگیصورت یعروسک خرس

. در لحظه انتخابش کرد دندیعروسک که رس نیبه ا تیگرفته بود. چند مغازه را پشت سر هم گز کردند و در نها یجا
 .شودیهم عاشقش م نیگیآ دانستیم

درشت  یهاکج کرده بود و با چشم یاکه سرش را به طرز مظلومانه شمیبه لطافت ابر یدااشتننرم و دوست یعروسک
 شیو بو یکه در آغوشت محکم بچالن یداشتقدر دوست. آندادیهم م یخوب ی. بوردکینگاه م شیادکمه یمشک

که هزار تومان  ینه با سوار آمدیبا اتوبوس م هاکه صبح ییالیل ی. بامزه بود. البته پولش هم قشنگ بود. برایکن
 .تشانینبود. آن هم با آن وضع یولخرج یبماند. حق هم داشت. زمانه زمانه بشیدر ج شتریب

باشد اما جلوتر از او قبل از  ادشی کردیبه خانه زد. فکر نم یتلفنش را برداشت و زنگ دیشان که رسکوچه یجلو به
 یهاکیآن ک یبرا رفتیاست. دلش ضعف م یاخامه کیکردن کآنکه هنوز حرفش را بزند گفت که مشغول درست

 چیها را به هقاچ از آن کی. شدیم بشانینص هادیتولد و ع یکه تنها در روزها یاخوشمزه و خوش رنگ و لعاب خامه
 .دادینم حیترج یایفروش ینیریش یچند طبقه کیک

محل کمال و  شتریها بود. بپزطاهر افتاد. درست کنار رستوران چرک و پر از مگس شلهآقا یمترنه یبه بقال چشمش
و همه با نام  کردیاش برپا مدر خانه یکشکه قرعه ییعطا. مثل خانومزدندینام صدا م نیاش را با همخانواده
 .کردندیم شیصدا یکشقرعهخانوم
 نداشت داشت؟ یکه اشکال دنیتا بادکنک خر چند

 داد و به راه افتاد. یجا بشیدر ج د،یرا که خر هابادکنک
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داخل رفت. مشغول  نیپاورچنیبود پاورچکرده  میکه ساک قرمز رنگ را پشتش قا یرا باز کرد و در حال اطیح در
 خانوم گفت:بود که طاهره دنیکشسرک

 راحت. التیرفته حموم خ -
 سالم مامان. ؟یینجایاِ شما ا -
 ؟یگرفت یحاال چ نمی. ببیجان خسته نباش الیسالم ل -
 خرس را سمت مادرش گرفت. ینشدنوصف یشوق با
 !نیشیوقت بزرگ نم چیشما دوتا ه -

 .دیخند دلبرانه
 کمک. ایکن ب میجا قا هیلباساتو عوض کن. اونم  الیبرو بدو ل -

 شیهاکردن لباسسمت اتاق رفت. مشغول عوضبه دادیطور که خودش را تاب مگفت و همان یادهیکش یباشه
 :دیخانوم را شنطاهره یصدا

حموم باشه  نیگیو آ امیمن ب الی. لامیو م یعباسخونه خانوم رمیسر م هی! من رونیب ادیرو هم بگو ب مردهلیاون زل -
 بسوزه. ی. به فر هم نگاه کن ول نکنایبد دیماه پول آب رو با نیخودت ا

بود. دستش را چند بار تند  انیبرداشت. بحث حقوقش در م زیخ عیسمت در حمام سررا درون کمد گذاشت و به ساک
 به در زد. تق تق تق... تق تق تق...

 .یکرد یاریجا رو آبهمه نیگیآ رونیب ایب -
 دوش آب به گوشش خورد: ریاز ز نیگیآ یخفه یصدا

 .امیاالن م -
ساعت و  کیهجوم برد.  ییسمت دستشوشکمش به نییپا یهیهم به در زد و با احساس درد در ناح گریبار د چند

 که خودش را نگه داشته بود تا به خانه برسد. شدیم یاخورده
 .دیخانوم را شنمانند طاهره ریداد آژ یبود که صدا شیهاشستن دست مشغول

 ! مگه دستم بهت نرسه.نیگیآ –
که آب از  ییو موها دیرسیم شیزانوها ریتا ز شیدور تنش که بلندا یبا حوله نیگیآمد. آ رونیب ییاز دستشو عیسر
 خانوم هم درست پشت سرش بود.و طاهره دیدویم ییرایسمت پذبه کردیها چکه مآن
 !درآدگرتیج سای! وامردهلیزل سایوا –
 به سمتش پا کج کرد: دیرا د الیکه ل نیهم نیگیآ
 کشه. یکن االن مامان منو م میتروخدا منو قا یآج –
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 شد. رهیخ نیگیآ یاز ترس گرد شده  یرا با شلوارش خشک کرد و به چشم ها شیدست ها الیل
 دوباره؟ یکار کرد یچ –
 درو باز کرد! هویمن نبود! مامان  ریبه خدا تقص –

شده بود مثل  دهیچیکه دور کمرش پ یطاهره خانوم با همان چادر گل گل دنیکه با د دیبگو یزیباز کرد چ دهان
 .ستادیمجسمه ها ا

 !نیگیآ سایکنن؟ وا یدرست م اچهیآخه تو حموم در ؟یدرست کن اچهیخاک بر سر که در –
 داد زد: که افتاد رو به او الیبه ل نگاهش

 رون؟یب ادیتوهم هست! مگه من نگفتم بگو ب ریتقص –
. طاهره ختندیر یم الیلباس ل یرو شیرا با ترس گرفته بود و قطرات آب از موها شیشانه ها الیاز پشت ل نیگیآ

 .دندیکش یخانوم که به آشپزخانه رفت هر دو نفس
 فکر کنم خطر رفع شد. –
تق باز شدن در آمد. تازه نگاهشان به طاهره خانوم افتاد  یبه سمت اتاق بروند که صدا نیپاورچ نیخواستند پاورچ یم

را  یداد. جمالت یقرار م تیآمد و با سخنان گهربارش آن ها را نورد عنا یبه سمتشان م میکه جارو به دست مستق
 .دندیدو اطیسمت حو هر دو به  دندیکش غیح نیگیو آ الیبرد. ل یبه کار م ضشیکلمات پر ف انیهم در م

 کنم من؟ زیرو تم نایا یکل خونه رو آب برداشت! حاال چجور –
 نیخشمگ ینظام که از دست فرمانده ا ادهیپ ییبود. هر دو مثل سرباز ها دهینجاتشان، بابا رسول به موقع رس ی فرشته

 :دیخند یپشت آقا رسول سنگر گرفتند. آقا رسول م عیباشند، سر ختهیگر
 ...ای نیگُل کاشت ن؟یکار کرد یبابا. چقدر زود دلتون برام تنگ شد. حاال چ یا –

کردن! از قد و سنشون هم  یاری: گل کاشتن؟ جنگل درست کردن! کل خونه رو آبدیکش غیخانوم با حرص ج طاهره
 کشن! اونو نگاه کن خرس گنده اس! یخجالت نم

داد. با بهت و  یرد که با دست او را به بابا رسولش نشان مک یگرد شده به طاهره خانوم نگاه م یبا چشم ها الیل
 زمزمه کرد: یناباور
 وسط! نیکار کردم آخه ا یمن چ –
 تو حرف نزن! تو حرف نزن پدر سوخته! –
 به آقا رسول هم اصابت کرده بود. یطاهره خانوم حت یشعبه ها ری. تدندیخند یم یرکیز ریز نیگیو آ الیل نباریا
 االن اومدم!خانوم من که  –

 .دیکش یداد و شاخ و شانه م یآقا رسول بود. طاهره خانوم جارو را در هوا تاب م یمظلومانه  یصدا
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کنه؟ رسول برو کنار  یخشک م یده؟ فرشا رو ک یم یبرد! پول آبو ک لیرفتم سر کوچه کل خونه رو س قهیدو د –
 زنم! یوگرنه تو رو هم م

 یسع نکهیکرد. آقا رسول هم با ا یم شتریطاهره خانوم را ب تیعصبان نیگیو آ الیهمراه با استرس ل یخنده ها یصدا
 یم شیبه دو طرف باز کرده بود، اما چشم ها نیگیو آ الیدفاع از ل یرا برا شیدر کنترل خودش داشت و دست ها

 آمدند. یباال م شیچشم ها ریتا ز شیگونه ها یو گاه دیخند
 االی نیحاال شروع کن نیاز هم نیبر نیتا خشک شن! بر نیکن یرو فوت مفرشا  نینیش یخندن! تا صبح م یم –
 !نمیبب

 گفتند: ریلب با تح ریشده بودند. ز رهینا باور به او خ نیگیو آ الیپر تحکم آقا رسول بود. ل یصدا
 بابا؟! –
تازه متوجه  الیمبهوتشان زد و به اتاقشان اشاره کرد. ل یبه صورت ها یو چشمک دیحرکت چرخ کیرسول در  آقا

آرام تر شده  یداد با سرعت نور به اتاق رفت. طاهره خانوم کم یرا به سمت اتاق هل م نیگیکه آ یشده بود و در حال
 یرو شیبخواهد غالف کند چرخاند و کنار پا که یریرا مثل شمش شیصورت داشت. جارو یبود اما هنوز اخم رو

 گذاشت. نیزم
 ه!ک ینگفتم چششونو کور کن گهید –
 :دیرسول خند آقا
 شده؟ ی! حاال چیاریچشم من و بچه ها رو با هم در ب یخواست یم شیپ قهیتو که تا دو دق –
 شده!؟ یگـه چ یتازه م –
 به آدم؟ ید یخب خانوم جان مگه تو امون م –
حموم اومده  یسوراخ حموم رو گرفته آب تا نصفه ها یفقط دختر دسته گلت رفته حموم با تشت پر آب جلو یچیه –

درست کنم توش شنا کنم! خدا رو شکر هنوز من نمردم  اچهیخواستم در یگـه م یکنه م ینم ایمرده ح لیباال. زل
 کردن! یم لیرو به استخر تبد نجایوگرنه ا

داد و  یرا هم در هوا تاب م شی! دست هایدنیکرده بود د دایپ یخورد و سرخ شده بود که چهره ا یحرص م یطور
شود  یعصبان ایآنکه اخم کند  ی. آقا رسول اما به جاونیتلوز یکرد. درست مثل دوبلور ها یم نییباال و پا را شیصدا

قاب گرفته شده  زیر یها نیاز خنده اش که با چ ه. چشمان حالل شددیخند یطاهره خانوم م یبه حرص خوردن ها
 .دیچیپ یخنده اش در خانه م یکرد. صدا یبودند به طاهره خانوم نگاه م

 باز کرد و به سمتش رفت: یرا با همان نگاه خندان و مهربان شیها دست
 نشده که! یزیحرص نخور خانوم چ –
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تازه  الیبودند. ل دهیچسب واریتخت نشسته و به د یکردند از اتاق جم بخورند. هر دو رو یجرئت نم نیگیو آ الیل
رو  یآب هم ب ی هیع شده در کف آن معلوم بود. بقافتاد. در حمام هم هنوز باز بود و آب کم جم نینگاهش به زم

 نکند کامال جذب فرش ها شده بود. جادیا یونیکه مد یطور یسیدروا
 آخش بالفاصله بلند شد: یزد که در خودش جمع شده بود. صدا نیگیبه آ یمحکم یرا باال برد و پس گردن دستش

 !؟یآج یزن یچرا م –
 چرا. یفهم ینگاه به خونه بنداز م هی –

 با خودش حرف بزند گفت: یلب ریز ییکه گو یطور بعد
 کردم! یوسط چه گناه نیدونم ا یمن نم –
 زد: نیگیبه آ یپا ضربه ا با
 .یخور یپاشو لباس بپوش حد اقل! سرما م –
 شیو حوله را دور موها دیرا پوش شیبلند شد و به سمت کمد رفت. لباس ها یانگار خشکش زده بود. به سخت نیگیآ
شد.  یلگد آرام نم کیو  یپس گردن کینمود که با  یخشن م یبرود. طور الیکرد سمت ل یجرئت نم گری. ددیچیپ

 کرد. یم ننوازش کتک نوش جا ینشست تا صبح چند فصل یم ششیمطمئن بود اگر پ
آقا رسول  دنیگرفتند. با د یتکان نخوردند. در که باز شد هر دو حالت تدافع شانیکدام از جا چیهنگام شام ه تا

 دادند و خود را همان جا که بودند رها کردند. رونینفسشان را با صدا ب
 .رونیب نیایباباجان ب گهیبسه د –
 اوت نبود گفت: دینسایناراحت در کارتون ا تیشباهت با شخص یکه ب یبا لحن نیگیآ
 آخه مامان... –
 !یکرد یحداقل درو از پشت قفل مبود آخه!  یچه کار نیفعال امن و امانه. بابا جان ا نینترس –

 هوار طاهره خانوم بلند شد: رسول؟! یصدا
 !گریماند. مامان بود د ینم یطاهره خانوم مخف زیت یاز گوش ها زیچ چی. هدندیصدا خند یسه ب هر
آمدند. آقا رسول هم از عمد  یجا بلند شدند و همان طور که پشت آقا رسول پناه گرفته بودند وجب به وجب جلو م از

 یاز گوشه  الیتوانست حدسش را بزند. ل ینم ی. حتندیمقابلش را نب یصحنه  نیگیرا باز کرده بود تا آ شیدست ها
 تر شد. قیگرفته بود، عم یصورتش دست و دلبازانه جا یکه رو ی. لبخنددیمبل د یچشم چند بادکنک باد شده رو

 پر صالبت و پر تحکم طاهره خانوم بلند شد. یبودند که صدا دهیو مبل ها رس زیم کینزد به
 !نمیبب نجایا ای! بنیگیآ –
 .آقا رسول بلند شود یخنده  کیکار باعث شد شل نی. ادیاز پشت به بابا رسولش چسب نیگیآ
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 .نجامیبرو بابا جان نترس من ا –
 و با اعتراض گفت: رسول؟ دهیخانوم کش طاهره

 نگفتم آخه دخترم. یزیباشه باباجان من که چ –
گفت.  یوقت ها به طاهره خانوم هم دخترم م یاش گرفت. بعض نهیسـ*ـ یرو میتسل یرا به نشانه  شیدست ها و

 برد. یاز او بود هم به کار م شتریکه سن و سالشان ب یافراد یبرا یبابا جان هم که تکه کالمش بود و حت
آمد که ماتش برد.  رونیشد. نا مطمئن از پشت آقا رسول ب رهیبه سقف خ یا هیو بعد ثانلب گفت  ریز یزیچ نیگیآ
 یاز رو زشیکه در حال ر یبا آن کارامل خوشرنگ ش،یدار رو نیچ یصورت یخامه  یها هیبا حاش یا رهیدا کیک
 بدنه اش پخش شده بود. یبود و رو کیک

 و دلت نرود؟ ینیشد بب یم مگر
 :دیکش یغیج دیپر یم نییکه باال پا یناگاه هر چه در ذهنش بود را از خاطر برد و در حال به
 !یوا یبود وا ادتونیبود  ادتونی –
 زد و کنه وار در آغوشش گرفت. رجهیسمت طاهره خانوم ش به
بود  کشیبار یابروها نیکه ب یطاهره خانوم هم با وجود اخم تصنع یحت د،یخند نیگیآ د،یآقا رسول خند د،یخند الیل

 آمد. یم یزندگ یبدجور بو نجای. بعد از مدت ها اما از ته دل. اقیبا شکوه، عم با،یز دند،ی. خنددیخند
 رسم. یرفته ها! فردا حسابتو م ادمیخب دختر انقد نچسب به من. فکر نکن  یلیخ –

 بخشنده و ... مامان جونم؟ مامان خوب و قشنگ و مهربون و ؟یسر کج کرد: مامان مظلومانه
 من! یچند تا هم نگه دار برا هیبابا دخترم  یا –
 نیآقا رسول چشم نازک کرد. در هم یکرد؟ طاهره خانوم لبخندش را جمع کرد و با اکراه برا یم یرسول حسود آقا

و را از کمد برداشت. همان طور که با دست پشت بلوز گشاد و رنگ و ر شیبه سمت اتاق رفت و کادو الیفاصله ل
 پنهان کرده بود به سمت آن ها رفت. شیآب یرفته 

گفت:  عیسر الیغنچه وار جمع کرد که ل شیسر خم کرد و لب ها نیگیروشن بود. آ کیک یرو کیشمع بار دو
 .نیسیوا نیسیوا
 و تلفنش را برداشت. دیسمت اتاق دو به
 شه. یبدون عکس که نم –
 !ادایخوشم نم ایمن از لوس باز الیل –
 .گهینکن د تیمامان اذ –
 نشست: نیگیآ گریمبل سمت د یکرد و رو یدست شیرسول پ آقا
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 .ریبابام جان اصال از من عکس بگ ایب –
 عیلپش گذاشت. خنده دار شده بود. طاهره خانوم سر ریدستش را هم ز کیو  نیگیآ یشانه  یدستش را رو کی

 نشست. شیمبل سرجا یبرگشت و رو
 .ریمامانم از من بگ ریالزم نکرده. مرد و چه به عکس! بگ –
بود.  یدنید شانیهوا چند تا عکس از آن ها گرفت. چهره ها یمادر و پدرش زد و ب یبه بحث ها ینیریلبخند ش الیل
 گفت: یغنچه مانده بود. با همان حالت به سخت یهنوز همان طور با لب ها نیگیآ
 ؟یلیتموم نشد ل –

شدن لپ شروع شد. آقا رسول و طاهره خانوم از جا بلند شده  سیخره شمع را فوت کرد و مراسم ماچ و خ. باالدیخند
نگذاشته بود که طاهره  شیپا ینشست. هنوز کامل ساک را رو نیگیکنار آ الیفاصله ل نیو به سمت اتاق رفتند. در ا

را سمت  یدیسف-یراه راه آب کینوم پالستطاهره خا ولآمدند. ا شانیدر دست ها ییخانوم و آقا رسول با کادوها
 گرفت. نیگیآ
 خشک شدو بعد طاهره خانوم را در آغـ*ـوش گرفت. یشوق بازش کرد. لحظه ا با
 خوشکل شده. یلیخ –
بود که پارچه اش را دو  ییطاهره خانوم همان مانتو ی. کادودیخند یرکیرزیدهانش گذاشت و ز یدستش را رو الیل

را هم خودش گرفته و مانتو را هم  نیگیآ ی. اندازه هابود دهیپارچه فروش محل خر یمحمد یاز آقا شیسه هفته پ
کرده بود  چیگذشته کادو پ خیتار یرا با روزنامه ا ببه کتا هیشب یزیخودش دوخته بود. آقا رسول هم چ ی قهیبه سل
 دوباره به هوا رفت. شیغویج غیج یداد. به محض باز کردنش صدا نیگیبه آ
 .هیعال نی! دستت درد نکنه بابا ازمیعز یکافکا یوا –
نوزاد تپل و  یمادر ییدر آغـ*ـوش گرفت که گو یآقا رسول نشاند و بعد کتاب را طور یگونه  یرو ی..وسـ..ـه ابـ

 را بغـ*ـل کند. دشیسف
کنجکاو نگاه  ییبا چشم ها نیگیبرداشت و به سمتش گرفت. آ شیپا یقرمز رنگ را از رو ی. جعبه دیرس الیل نوبت

 رونیبسته دستش را درون ساک برد و خرس را ب یچشمانش را بست و همان طور با چشم ها یکرد. لحظه ا یم
 را باز کرد: شی. چشم هادیکش
 نرمه! گدیخودا چ یوو –

به  یمثال ماچ سرسر یداد. گونه اش را به نشانه  یرا بچگانه کرده بود و خرس را به خودش فشار م شیصدا لحن
 کرد. ینسبتا دلخور نگاهش م یبا حالت الیرفت و ل یخرس م یچسباند و خرس را بو کرد. قربان صدقه  الیل ینه گو
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 الیخرس ل یگونه و برا یمحکم رو یکتاب پدرش بـ..وسـ..ـه ا یآغـ*ـوش محکم، برا کیمادرش  یمانتو یبرا
را  شیلب ها ی. طوردیرس یکه در هوا رها شده بود؟ منصفانه به نظر نم مهیگونه آن هم نصفه و ن کیتنها زدن 

 حقش را خورده باشند. ییجمع کرده بود که گو
 را محکم در بغلش فشرد. الیهم خرس و هم ل کبارهیانداخت و  الیبه ل یچشم ریز ینگاه نیگیآ
 !یقشنگ خودم یآج –

*** 
 یامروز روز پر کار و سخت شهیبود. بر خالف هم ستادهیوبوس امنتظر آمدن ات یزییآفتاب پا ریساعت ز مین درست

رفت. آنقدر خسته بود که  یسالنه سالنه راه م گرید دیبود. کشان کشان خودش را به محل رساند. به کوچه که رس
 .دیآ یم رونیداغ ب ییبخار ها دماغشکرد تمام بدن گرم شده و از  یتوان راه رفتن هم نداشت. حس م

او را بلند کند و  یخواست کس ی. از همان روز ها بود که دلش میو از صورتش کالفگ دیبار یم ینگاهش خستگ از
 .اوردیهم اتاقش فرود ب دیخانه شان شا یدر هوا حرکت دهد و درست جلو

سرخ شده آفتاب ماندن  ریکرده بود. صورتش از ز هیهد شیآفتاب به ابرو ها یپرتو ها یزیرا تند و ت شیاخم ها گره
 نیماش کی. کوچه شان آنفدر تنگ بود که دیاز جا پر ینیبوق ماش ی. با صداکندیپوستش گز گز م کردیبود و حس م

 محل پشت سرش بود. یب یوسمثل خر نیماش کی قایتوانست رد شود و حال دق یبه زور م
 یمحل رد شود. صدا یخودش را در آن چپاند تا خروس ب دیکه رس یکوچه ا نیرا تند کرد و به اول شیگام ها ناچار

سوزاند بعد  یرا م ینیب یکه انتها یزنانه ا نیریآمد و عطر به شدت ش یم رونیبه ب نیاز ماش انیبلند آهنگ شجر
را که در  فشیو بند ک دیصورتش کش یبه پهنا یست. کالفه ددیرس یهنوز در کوچه به مشام م نیاز رد شدن ماش

 .دیبود باال کش شیشانه ها یوردن از روحال سر خ
 یشد اما هنوز هم برا یم لیمتما یاسیبود که حال کم کم به رنگ  کیبار یانگشتش خط یرو شهیزخم ش یجا

 زد. یکرد و در چشم م یم ییخودش جلوه نما
 نی. از همخانه شان افتاد یها یکیپارک شده در نزد نیخانوم و ماش کیقدم جلوتر نرفته بود که چشمش به  چند

ساتن  یآراسته شده بود، روسر یسنت یکرم که با طرح ها -یقهوه ا ی. مانتوندیتوانست ظاهرش را بب یفاصله م
گذاشت.  ینم شیرا هم به نما شیتار مو کی یبسته شده بود که حت یسرش با مدل لبنان یکه ماهرانه رو یمشک

 سوخته ست شده بود. یقهوه ا یبود که با کفش ها شیکم رنگ هم به پا یشلوار کتان قهوه ا
 داد. یو اصل بودن آن م یمتیدرست در وسط طرح گرد آن داشت که نشان از ق یچرمش مارک بزرگ فیک
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 یمحله و اطراف را رصد م ی. طورستادیرنگ خانه شان ا یدر قهوه ا یجلو تیگشت و در نها یخانه شان م یحوال
و  دیکش شیرا متفکر به لب ها شیانگشت ها الی. لندازندیبه او ب ییتاناکورا ایقرار بود جنس بنجل  ییکرد که گو
 جلوتر رفت:

 ن؟یداشت یکار دیببخش –
که حال با  یشیم یچشمان ،یو کمان کیبار ییشد. ابروها رهیبه صورتش خ الیانداخت. ل الیل یبه سر تا پا ینگاه
ماهر حالت داده  یاش را مجسمه ساز غهیت ییکه گو یسرراست قلم ینیدند، باش شده بو رهیخ زیتند و ت ینگاه

بود اما حالتش چندان  دیمثل سطح برنج آرام و صاف و سف دشی. صورت سفدهیانار رس یبه سرخ ییباشد، لب ها
 .دیرس یدوستانه به نظر نم

 ؟ییتو الیل –
 داد. یشناخت اما مودبانه و آرام و موقر جواب م یدختر کم سن و سال مقابلش را نم نکهیا با
 بله خودمم. شما؟ –

 کرد. پایاش چل نهیسـ*ـ یقفسه  یرا رو شیها دست
 کنم وبرم. یادآوریبهت  یزیچ هیدختر جون من اومدم  نیبب –

 یش مهم نگاه ریبا تحق دیشا یبه چشم نداشت بلکه حت نیدر نوسان بود. رنگ تحس الیل یسر تا پا یرو نگاهش
بار هم در عمرش  کیچهره را  نیکرد ا یکرد. هر قدر که فکر م ی. کنجکاوانه به دختر نگاه منگفت یزیچ الیکرد. ل

 .دیرس یبود اما آشنا به نظرش م دهیند
 .یر یکج م یکه بفهمونه بهت دار ارهیسه تا نشونه برات م ایاشتباه باشه دن خیاز ب یزیچ هی یوقت ه؟یچ یدون یم –

 داشتتد. الیل یحالت چهره  ختنیقصد از هم گس یچیمثل ق شیها اخم
 بار هشدار. نیده بهت. دوم یبار فرصت م نیاول –
 :دیبه سمتش دو الیرنگش که ل یسورمه ا نیکج کرد به سمت ماش پا
 ؟یچ شی. سومیخانوم. حرفت رو کامل نزد سایوا –
 وجود نداره. یبار نیسوم –

 محکم کرد. شیرا سر جا شیو بند مشک دیرا کش کمربندش
محکم از پشت هلت  یکی دمیشا ،یدون ی. از کجا منیزم ینوبت به بار سوم برسه با کله خورد نکهیچون قبل از ا –

 ته چاه. یپرت شد دمیشا داد
 ه؟یشم! منظورتون چ یخانوم من متوجه حرفاتون نم –

 .دیکش نییسمت خودش را پا ی شهیراننده نشست. ش یصندل یزد. در را باز کرد و رو یپوزخند
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 ایآسون نیکه به ا ستین یتو لقمه ا یبرا انی. پویدراز تر نکن متیدختر جون من اومدم که بهت بگم پاتو از گل –
منو! من  نییکنه. ب ریکه تو گلوت گ یو قورتش بد ییبجو یبخوا نکهیچه برسه به ا یتو دهنت جاش کن یبتون

 .شیاز خودت برون یکرد امشعقب و همونطور که خ یزودتر بکش نکهیفرصت اولتم. فرصت برا ا
. دیچیدر کوچه شان پ متشیگران ق نیماش بیغرش مه یباز کرد تا جوابش را بدهد که استارت زد و صدا دهان
 مات گذاشت. شیرا سرجا الیرا در آسمان به پرواز در آورد و ل یمحمود یآقا یکه کبوتر ها یغرش
 نشیماش ی شهیاز ش کی یکه به نشانه  دیانگشت سبابه اش را د یز نظرش محو شود اشاره کامل ا نکهیاز ا قبل
 آورده بود. رونیب الیل یبرا

 یهم بغض گره محکم دیگردنش با تمام قوا منقبض شده بودند؟ شا ی چهیماه یبافت ها ایکم شده بود  ژنیاکس
با  یی. ابرهاو مه گرفته اهیس یکرده بود. پر از ابر ها یرا رعد و برق شیچشم ها نیچن نیزده بود که ا شیدر گلو

 .ریاحتمال بارش! سخت و نفس گ
خواست داد بزند اما  یدر همش ظاهر شد. م یبا همان اخم ها یریش یآمد و به دنبالش آقا یباز شدن در یصدا

 ری. زشد یم دهیدر صورتش د یاز نگران یاز صورتش کنار رفتند. تعجب و هاله ا شیاخم ها دیرا که د الیل یچهره 
 آگد گفت: یرون میآب ب ریاز ز ییبود که گو دیبع یریش یکه از آقا یلب با لحن

 شده باباجان؟ یچ –
داخل خانه رفته و در را هم پشت سرش بسته بود. خودش را به اتاق رساند و سرش را محکم درون  دهینشن الیل اما

 پنهان بماند. یهم چند روز ایدن دیاز د یخواست آن قدر محو شود که حت یم ییبالش پنهان کرد. گو
از خودش  الیبود تا ل ستادهیمنتظر نا یکوچکش جا مانده بود و دخترک حت یدر قلب معصومانه  یجا شیها حرف

 دفاع کند.
 یبنده تپش کو یکرد. صدا یبالش را حس م یاش به رو ینیب ی غهیت یشدن قطرات درشت اشک از رو یجار

 یرو یکه وقت یشهایش ی. درست مثل بطردیکوب یاش م نهیتابانه به سـ*ـ یکه ب دیشن یقلبش را هم به وضوح م
ش خش دار و گرفته بود مظلومانه یکه صدا ی. پر بغض در حالزدیخ یشکستنش بر م یشکند صدا یافتد و م یم نیزم

 گفت:
 کار کردم؟ یچ من مگه –

 ...کیعل ومیلک و  ومی ومانِ،ی الدهر
باشد  الیکه قرار بود به نفع ل یچرخاند... پس همان روز یرا سر م الیل کیعل ومیرحمانه در همان  یروزگار چه ب نیا
 د؟یرس یسر م یک



 

 

114 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

سر  یتلفن همراهش به سخت نگیلید نگیلید یداد. با صدا ینشان از آمدن طاهره خانوم م اطیباز شدن در ح یصدا
انداخت.  شیبه اسم رو یو نگاه دیاش را باال کش ینی. بدیبلع شیها هیبه ر صانهیرا حر ژنیاز بالش برداشت و اکس

خواست  یاز تلفنش بلند شد. نم امکیپ یصدا نباریهمان بالش فرود آمد. ا یگذاشت و رو نیزم یدوباره تلفن را رو
 نگاه کند اما ناچار آن را برداشت.

 افتاده. یبد یتروخدا جواب بده. اتفاقا –
 مکث تماس را وصل کرد: یبار دوم که زنگ خورد ب یابر
 الو زهرا؟ –

 بود. خش دار و بم. الیبدتر از ل یزهرا حت یخورد. اما صدا یو گرفته به گوش زهرا م یتو دماغ شیصدا
 و .. گرفتن!ر ی.. علریام.. ام ال؟یل –
 شده زهرا؟ یچ ؟یچ –

 یاز حد او را ترسانده بود به طور شیصاف نشست. ناخودآگاه ضربان قلبش تندشده بود. لحن زهرا ب شیسر جا عیسر
 برد. ادیامروز آن زن را از  یکه حرف ها

 زهرا حرف بزن جواب بده! –
 ... برقا رفته بود. میش.. شرکت شاهپور... ه.. همون که رفته بود –
 شده؟ یچ یخب؟ زهرا جون به لبم کرد –
 !ستی.. نی...ن.. ن یخبر چیکه.. ازش ه..ه نهیهم یرو گرفتن! برا یعل ری.. امایاون ماف –
 رفته زمزمه کرد: لیتحل یی. با صدادیلرز یوضوح دستانش م به
 ؟یچ –
 . من من...الیگردن ل یدنبال ما م –

لغزان شده بود که از دستش سر  یتلفن در دستش مثل ماه یی. گودیچیپ یدر گوش یهق هق مظلومانه ا یصدا
 و تلفنرا برداشت. تماس هنوز قطع نشده بود. دیصورتش کش یبه پهنا یافتاد. دست نیزم یخورد و رو

 زهرا؟ میکار کن یچ دیحاال... با –
خوام از دستش بدم  یمن نم ؟یبشه چ شیزیشعور، من احمق.. اگه چ یدونم. من خر، من ب ینم الیدونم ل ینم –

 ه نه!نه دوبار
 شده بود. زیر یبه ناله ا هیشب شیصدا
 س؟یپل شیپ میگم، بر یم –
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 هی. دیجد یشعبه  نیدونست که ما رو آورد به ا یم یزیچ هیاون  س؟ین ادتیرو  یعل ریام یحرفا ؟یا وونهید –
 ...هست که یزیچ

 گفت: ی. به سختدیترک بغضش
 ! تروخدا کمک کن.ایخ خدا –
 ؟یکن یم هیگر یدار یعل ریزهراتو واقعا بخاطر ام –
خواستم  ی. من نمدمیبار طعم دوست داشتن و ترک کردن رو چش هی. دمیرو چش ییبار طعم تنها هیمن...  الیل –

 خواستم ... یبشه. نم امیخواستم مثل ت یوابسته اش بشم. نم
 بدهد. شیکرد دلدار یسع
 شیپ میبر دیشده با یمتیبه هر ق یشه! ول ینم یزیشه. نگران نباش.. چ ینم یزی. چزمیباشه، آروم باش عز –
 !سیپل
اون مرد که موهاشو بسته بود!  گاردا،یکرکره دار، اون باد یرفته؟ اون پنجره ها ادتیاون روزو  نکهی! مثل االیل –

 !داشیتهد
 راست بودن تلخ را اصال دوست نداشت. نیگفت. ا یتخت وا رفت. راست م یرو
 !؟رونیب میبر یار؟ اصال چطورسرک میبر یحاال از فردا چطور –
 ها. ینر ییدارم. جا یزنم پشت خط یزنگ م گهید قهیمن چند دق الیل –

 خسته زمزمه کرد: ییلب با صدا ریممتد بوق. ز یصدا
 آخه من کجا رو دارم که برم؟ –
کرد وگرنه امانش  یرا چال م شیبغض سمج گلو نیهر طور شده ا دینشد. با ی. خبرساعت بعد هم منتظر ماند مین

 زد. هیمقابلش تک واریباز کرد و به د یرا برداشت و سمت حمام روانه شد. دوش را کم شیربود. لباس ها یرا م
سرد حمام نشست. نگاهش به قطرات دوش بود که مثل اشک  نیزم یپشتش سر خورد و رو یها یکاش یرو آرام
که از فرط اشک ملتهب  یچشمانش شده بود. چشمان ییشرشر آب الال یآمدند. صدا یپشت سر هم فرود م شیها

 و غمبار بودند.
 ببارد. تیباشد و به جا یبار هم که شده کس کیخواهد  یدلت م یفقط کم ،یکم یگاه

اش را، تگرگ ها، برف ها، رعد و برق و  یو طوفان اهیس یقرض گرفت، ابر ها یشد آسمان خدا را گاه یم کاش
که دلت  ییشده. درست مثل وقت ها رتیگ بانیاز کجا گر یدان یکه نم یبه حال زار ستیگر ریرا. و س شیباران ها

 بخواند. ییالال تیبرا یو کس یخواهد کودک شو یم
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 یرو یرا تن زد. لبخند شیگرفت و لباس ها یگرفت و از جا بلند شد. دوش کوتاه واریرا به د شیرمق دست ها یب
خودش بودند.  یفقط و فقط برا شیطور بود. درد ها نیهم یاز بچگ شهیآمد. هم رونیو از حمام ب دیکش شیلب ها

 !یا شهیش ینیتریاش در و نهیکنج سـ*ـ
 باشه مامان. تیآف –

 بود و هر دو دستش رنگ سبز گرفته بودند. یرا باال آورد. طاهره خانوم مشغول پاک کردن سبز نگاهش
 دلم. زیعز یسالمت باش –
 .دیرا از اتاق شن شیشد که صدا یسمت اتاق ره به
 !ایخور یموهاتو خشک کن. سرما م الیل –

کج و کوله از  ی رهیدا کی یبالشش به اندازه  یسوق داد. رو یگریگفت و نگاهش را سمت د یا دهیکش چشم
 رد به جا مانده بود. شیاشک ها

د و بعد جواب داد: الو کن میرا تنظ شیکوتاه کرد که صدا یزد. سرفه ا رجهیبه سمت آن ش عیزنگ خورد. سر تلفنش
 زهرا؟
 .نمتیب یشه. فردا تو شرکت م یاز پشت تلفن نم یبهت بگم ول دیهست با ییزایچ هی... الیل –
 .. یزهرا مگه نگفت یول –
دنبالت باهم  ادیفردا م انیگم بهت. پو ی. موفتادهین ی. در ضمن هنوز اتفاقیایتنها ب ستیقرار ن یچرا گفتم. ول –
 .نی. با هم هم برگردنیایب

 اعتراض کند تماس را قطع کرده بود. الیبگذارد ل نکهیاز ا قبل
 .دیتخت کوب یپر حرصش را رو مشت
 اّه! –

*** 
زهرا مجبور شده بود  زیر کیتند و  یخواست برود اما با غرغر ها یبه گوشش خورد. نم نیماش فیغرش خف یصدا

با  یکنند حت شیدایتوبوس برود بردارد. هر چند معتقد بود اگر بخواهند پامروز هم با ا نکهیو دست از ا دیایکوتاه ب
 .رندیتوانند او را بگ یهم م انیپو نیماش

و به راه افتاد. چقدر کوچه شان را  دیکش قیعم یرنگ را پشت سرش بست. نفس یآمد و در قهوه ا رونیخانه ب از
 رفت دوست داشت. یسکوت فرو م دریوقت
که برخالف  ریسخت در هم بودند. مثل دو شمش شیداشت که سگرمه ها یپشت سر هم بر م یرا در حال شیها گام

 باشند. دهیهم به هم چسب
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که  یزیچ نیو آخر دی. بدون مکث به سمتش چرخدیرا شن انیخانوم گفتن پو الیل یکه از کوچه دور شد صدا یکم
 داد. یان از گرانبها بودن آن مبود که نش یخوشرنگ یگرفت بدنه آب یدر قاب چشمانش جا

 نهیتوانست از آ یم انیهنوز پو شیها میگرفت اما با وجود تمام تنظ یجا انیعقب درست پشت سر پو یصندل یرو
 .ندیچهره اش را بب

 داشت. طنتیش یکم انیرا نداد. لحن پو انیجواب سالم محکم پو یبود که حت یقدر حرص آن
 بودآ! یجلو هم خال یصندل نیا –

واج که از  کی یکلمه و حت کیاز  غیرا کور تر کرد. در شیو گره اخم ها دیاش چسب یصندل یتر به پشت محکم
 سکوت را شکست. انی. عاقبت پودیایب رونیب الیدهان ل

 ن؟یاز من سر زده که ازم دلخور یخانوم اشتباه الیل –
 یشگیشد. راه هم رهیخ رونیبه ب یدود ی شهیش انیو از م دیاما لب گز یخود اشتباه قایتو دق دیخواست بگو یم

 بود؟ امدهیکش ن یامروز کم
 که باشه. یکنم هر چ یمجازاتمو؟ بعدش قبول م لیدل نیشه بگ یالقل م م؟یخانوم حک –
 کوره در رفت: از
 .امیخودم م نیمن عجله دارم. اگه هم نه که نگه دار نیآقا؟ لطفا تند تر بر یچه مجازات –

 شب تا صبح خاک خورده بودند. کیاش  نهیکنج سـ*ـ تیکه در نها ییاز آن زن و حرف ها شتریبود. ب یعصبان
 بود. نیفرمان ماش یرو گرشیدست د کیباال آورد. هنوز  عیرا سر دستش

 اد؟یاز کجا م تیباشه باشه! حاال انقدر عصبان –
را  الینگاه ل یپا زیگر یرنگش قصد شکار آهو ییخرما یدوخت. چشم و ابرو الیبه ل نیماش ی نهیرا از آ نگاهش

 کرده بودند.
 کرد نجوا کرد: یکه سنگ را هم خرد و نرم م یلحن با
 خانوم؟ الیل –

کرد  یکرد. حس م یم یباز فشیک یشد. اخم داشت و با دسته  نهینگاه مخمور مرد در آ ی رهیسرکشانه خ نگاهش
لب  انیدر نگاه پو یزیصورتش مشخص است. چ یرو یخوباش متورم شده و به  یشانیپ یاز شدت اخم رگ رو

 :دیبار یغضب م شیرا به حرف در آورد. از صدا شیها
 !یتهام یآقا نینیبب –
 یشخص اول نبودن حساب نیاش فشرده شد. ا نهیکه بهم چسباند قلب مرد در سـ*ـ یاجالل یدو کلمه  نیهم با

 داد عجول بود. یآرامش نشان م یاز آنچه چهره  شتریکرد. ب یکامش را تلخ م
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زدن چه  یکه از شما حرف م یدونم اون خانوم یندارم. هر چند نم یکار چیمن نه با شما و نه با خانوادتون ه –
 .ستیاگه بدونم هم اصال برام مهم ن یبا شما داشتن و حت ینسبت

 یم یش معصوم و دوست داشتنهنوز چهره ا تشیبا وجود عصبان یشده بود. حت یعصبان یالیل خیپسرک م چشمان
 نمود.
بفهمم  دیرو با یچ قایدق ه؟یچ بتونیعج یاون همه شعر و رفتارا لیدل ن؟یخوا یم یفهمم شما از من چ یمن نم –

 !نیکن یمنو خورد م نیشما دار یتهام یازش باخبرن! آقا انمیاطراف یدونم و همه  یکه هنوز خودم نم
و رگ گردنش نبض گرفته  یشانیرا گرفته تر و بم کرده بود. پ شیصدا یکرد بغض حساب یآخر را که ادا م ی جمله

 .دیکوب یوار م وانهیبود و قلبش د
روبه  یبه جاده  ضیرنگش بود و با غ ییخرما یابروها انیم یزیکرد. اخم ر ینگاه نم الیبه ل نهیاز آ گرید انیپو
که  یآخر یبود. خواهرش! و جمله  افتهیرا  الیحال مسبب شعله ور شدن آتش درون ل یی. گوشده بود رهیخ شیرو
 که رگ گردنش برجسته شود. یبود. طور دهیاو را به آتش کش بایتقر
 پر تالطم و منقلب گفت: یآرام اما قلب یلحن با
 ن؟یش یکنه... آروم م یازتون عذر خواه نیگ یکه م یاگه همون –

 محو شدند. شیاخم ها یگرفت و کمرنگ تعجب  الیل نگاه
 فهمم شما... یمن نم –
گفته  دیکه با ینداره. اما حرف یاشکال نیریبگ دهیو منو ناد نیانکار کن دیخوا یخانوم.. اگه شما م الی... لمیخانوم حک –

. همش نهیهمه به قول شما ادا و ... هم نیا لی. دلادیشه نگهش داشت. من از شما خوشم م یزد. نم دیبشه رو با
 ! من قصد آزار شما رو ندارم فقط...نیهم
پروا  یب ی. کمدیلرز یم یکم شیشد. صدا انیمردمک چشمان پو ی رهیخ ماینشست و مستق خیاش س یصندل یرو

 شود. یعشق است. منطق و صبر و انتظار سرش نم تی! خاصانینشده بود؟ درست مثل خود پو
با رفتارتون  نیهست؟ که بفهم یجور مواقع چه رسم و آداب نیتو ا ندادن که ادیاون وقت به شما  ن؟یهمش هم –
 ن؟یرو انقدر آزار ند یکی

 یکه خواهرش بود... کم یو دختر انیسر و وضع پو دنینمود. اما آشوب تر از لحظات قبل بود. با د یآرام تر م یکم
اش  قهیشاهزاده و گدا که... شق ایو مجنون بود  یلیل یبکشد. مگر قصه  ریت یکرد تا قلبش حساب یم تیکفا اسیق

 را با انگشت اشاره اش فشرد.
 حیانقدر صر الیکه ل دیگنج یاش نم لهیدر مخ یهم حت انیرا نداشت و متقابال پو یحرف نیانتظار گفتن چن انیپو از

 فت:با صورت گر گرفته شده بود گ الیل خیکه دوباره نگاهش م یپاسخ بدهد. نا مطمئن و شمرده شمرده در حال
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 از راه و اصولش باشه؟ دیکه با نیگ ی... شما میعنی پس –
 نباشه آره. هیاگه توهم و به سخره گرفتن بق –
اش گرفت و به سمت عقب  یصندل یدستش را به پشت انیمتوقف شد. پو نیماش یشدن ترمز دست دهیکش یصدا با

 . حال کامال مقابل هم بودند. رخ به رخ.دیچرخ
 فردا... نیاگه هم یحت –

 قطع کرد. عیساختمان بودند. حرفش را سر ی. جلودیرا دزد نگاهش
 . دستتون درد نکنه.میدیرس –
نبود. قلب کوچکش به  دیکرد اصال بع یاگر سکته م نباری. اختیکامال ماهرانه از مهلکه گر یبه عبارت ایتند کرد  پا

 را داشت. ستدیکامال با نکهیزد که هر لحظه انتظار ا یتند م یقدر
 ...شیترس زندگ نیدر قلبش بود که... همان بزرگ تر یغم
 باال رفت. عیها را سر پله

رفت.  شگاهیکرد و به سمت آزما یاز موارد امروز سرگرم بود. سالم آرام یستیو ل وتریسرش با کامپ شهیمثل هم یمنش
گرد شده سر  یینشسته بود. به محض وارد شدنش در پشت سرش بسته شد. با چشمها یفلز یصندل یزهرا رو

بود که با بسته شدن در به سمت  ستادهیا هیهم در سا یخانوم چادر کی. دیناآشنا را پشت سر د یبرگرداند که مرد
 زمزمه کرد: ریزهرا رفت. ضربان قلبش به شماره افتاد. متح

 زهرا؟ –
 ...حیبرات توض الیل –

 حرفش را قطع کرد. یخانوم چادر همان
 یشخص یلباس ها لی. دلمیینجایکمک به شما ا ی. ما فقط برامیخانوم حک نیگم. نترس ی. من مستین یازینه ن –

 .نینظر ری. چون مطمئنا االن زمیکه شناخته نش نهیمون هم بخاطر ا
هم درون  یرنگ ییداد. آرم طال یبودنش م سیکه نشان از پل یاش انداخت. کارت ییبه کارت سبز رنگ شناسا ینگاه

 بود. سیبود که نماد پل یچرم فیک
 نمود سر تکان داد. یآرام تر م یکه کم یرا تر کرد و حال شیها لب
 شیرو به رو یدخترک قد بلند و جد ی رهیبود نشست. سراپا گوش خ دهیکش رونیب سیکه خانوم پل یصندل یرو

 شد.
کارشون ماهرن  یشه گفت اونقدر تو ی. در واقع ممشونی. ما سه ساله که تحت نظر دارستیمربوط به االن ن هیقض –

 نذاشتن. یاز خودشون باق یرد چیکه تا حاال ه
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 کرد و دوباره ادامه داد: یجمع تر کرد. مکث یرا کم چادرش
 دهیفهم یزیچ ایرده و اگه هم بدست آو ارهیبدست ب یازشون نتونسته مدرک یمعناست که تا حاال کس نیبه ا نیو ا –

 .دهی... به قتل رسمتاسفانه
. صبر کرد تا ادامه داد ینم یدیترد چیه یجا شی. لحن مصمم دختر رو به رودندیلرز اریاخت یب شیکرد شانه ها حس

 حرفش را بزند. ی
 هی ایقدرت  هیپرونده اشون بسته شده بود. اما از طرف  شیکه اگه بودن همون چهار سال پ ستنین یکیباند کوچ –

 .میو ردشون رو زد میکرد داشونیپ شیشن. دو سال پ یم تیبزرگ حما یحام
 عجوالنه گفت: الیل
 ن؟ینکرد رشونیپس چرا دستگ –
طور پرونده ها معموال محرمانه  نی! اشترینه ب میبد حیشما توض یبرا میاجازه دار ییجا هیما تا  میخانوم حک نینیبب –

 وفتهیب یاتفاق نکهیشدن ما زودتر از ا ینم یکرده بودن و زود عصبان اطیاحت شتریب یکم ییهستند. اگه سرگرد سخا
 .میکرد یم شونیدستگر

کنن؟  دایامروز فرداست که ما رو هم پ نیزند رو گرفتن و هم یعل ریکه االن ام نیاز ا شتریاتفاق ب وفتاده؟ین یاتفاق –
 به خونوادم بگم! یزیجرئت نکردم چ یمن حت

 ...میکخانوم ح –
 خونمون و.. یتو زنیبر هویروز  هی اگه
 !میخانوم حک –
 نیرا متوقف کند. نگاهش به زهرا افتاد که ساکت و خوددار به زم الیتا موفق شد ل دیمقابلش داد کش سیپل نباریا

 زن رو به زهرا گفت: سیتوجه به همان پل یزد. ب یکلمه هم حرف نم کیشده بود و از همان اول  رهیخ
 زهرا؟! م؟یخبر کن سیپل دینبا یمگه نگفت –
 ...یچرا ول –
مثل دود  تیگر گرفته بود و عصبان الیل یبدهد. چهره  الیقصد نداشت مجال صحبت به ل ییگو سیدخترک پل نیا

 زد. یم رونیاش ب ینیاز ب یفرض ییها
 نه؟ ایمن حرفمو تموم کنم  نیذار یم میخانوم حک –

 که گفت از صد تا فحش با عربده هم بد تر بود. یظیغل دییبفرما
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ما رو خبر نکرده. در واقع ما از زهرا خانوم  ی. کسمیپرونده رو تحت نظر دار نیوقته ا یلیمن که بهتون گفتم! ما خ –
 میداد یچون احتمال م میبذار انیدر جر میکنن. متاسفانه شما رو نتونست یکه باهامون همکار میخواست یتهام یو آقا

 رم سر اصل مطلب. ی. مدید یخواستم کم کم بهتون بگم اما امون نم یکرده باشن. م دایاز شما پ ییرد ها هی
تا  دیگز یشدند. مدام لب م یو غضب باز و بسته م جانیاش از ه ینیب ینشسته بود. پره ها شیصاف سرجا الیل

 شیدست دختر رو به رو یضرب گرفته بود. هر از گاه نیزم یرو شی. نا خواسته با پاهاببرد نیاسترس درونش را از ب
شده بود با احساسات متفاوت.  یبه موجود لیتا آن را متوقف کند. دست خودش نبود. تبد گرفتیقرار م شیپا یرو

 غم! ،ینگران جان،یه نت،یترس، اضطراب، عصبا
 کرد. یم قیموارد تحق نیا یما رو یزند مدت ها بود که به عنوان نفوذ یعل ریهمون ام ای ییسخا ریسرگرد ام –
 سه؟ی... پ... پلیعل ریام یچ.. چ –
 دختر چه شده بود؟ نیگفت؟ ا ینم یزیکلمه هم چ کیلکنت زبان گرفته بود. زهرا چرا  الیل
که  میخوا ی. از شما فقط ممیوقتشه که ما وارد عمل بش گهیهست که گروگان گرفتنش و د یبله درسته. سه روز –

 .نیکن یبا ما همکار
 ؟یچه همکار –
. همان طور که دیچیپ یاش در فضا م یچرم طب یپاشنه کلفت سه سانت یتق تق کفش ها یجا بلند شد. صدا از

 الیکرد! ل یم ینقش چغندر را باز ییکرد. مرد کنار در هم که گو یکرد صحبت م یم یطول و عرض سالن را ط
 باشد. یزیچ یا فهیزد سرباز وظ یحدس م

 .مید یو شنود به شما م ابیرد یسر هی. ستین سخت ادیز –
را از بر است. انگار از قبل  سیدختر پل نیا یتمام حرف ها ییکرد که گو ینگاه م یشد. طور رهیزهرا خ یچهره  به
 داده بودند. حیتوض شیبرا
 ست؟یسخت ن ادیز نیگ یاون وقت م نیطعمه بساز هیاز ما  دیخوا یشما م ن؟یهم –
 هم از جا بلند شده بود. الیل
چند  نیتمام زحمات ا میریجلوشون رو بگ می. اگه ما بخواانیزود سراغ شما م ای ری. دمیخانوم حک نیگوش کن –

که  یکنن طور یم ینظر دارتشون و خودشون رو مخف ریز سیشن که پل یره چون متوجه م یسالمون به هدر م
و تا چند ساعت بعد  میزن یرو م ردتونراحت  یلیما خ نیکن یهمکار کمیهرگز دستمون بهشون نرسه. اما اگه شما 

 .مید یخودمون نجاتتون م
 نه چندان دوستانه گفت: یحالت با
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رو  یماه نکهیبه نظرتون بعد از ا ریزنن به قالب گ یو کرم رو م رنیبگ یخوان ماه یم یوقت یخانوم ول دیببخش –
 ارن؟یاز آب گرفتن کرم رو از دهنش در م

 .دیرس یچند لحظه به گوش م یبود که برا ییهمان مرد تنها صدا زیر یخنده  یاصد
 !ییعطا –

 گریبود و د ستادهیا یمرد انتظام کی یدستش را کنار گوشش گذاشت. مثل مجسمه  کیو  دیرا به هم کوب شیپاها
 ذره هم از خنده اش نمانده بود. مین
 سروان. دیببخش –
و خشک و  یخندان بودند اما هنوز چهره اش همان حالت جد یکم شیبرگرداند. چشم ها الیرا به سمت ل شیرو

 را داشت. یرسم
 خم شد: شیرو به زانو یرا در هم گره کرد. کم شیها دست
 شن؟ یم یپس خونوادمون چ –
 شما باشه. یاز نظر ما تموم شده است البته اگه همکار اتیعمل نیبفهمن. ا یزیچ ستیقرار ن –
 ه نباشه؟و اگ –
 !وفتهیم یکه اگه تا خونتون ردتون رو بزنن و وارد خونتون بشن چه اتفاق نیحدس بزن نیتونیم –

 آرام و ناچار گفت: یرنگ با لحن دیسف یها کینگاه به سرام میقورت داد و بعد از ن شیدهانش را به حالت نما آب
 قبوله. –

 .دیچیدر فضا پ شیرو به رو سیپر تحکم خانوم پل یصدا
 .میکن یپس از فردا شروع م –
 کردند. یآرام صحبت م ییشده بودند و با صدا رهیبه هم خ یشرح داد. به طور جد شانیهر دو یرا برا اتییجز ریسا
 یوار رفتند. طور هیصدا و سا یصدا آمده بودند، همانطور هم ب یهم رفتند. همان طور که آرام و ب قهیاز چند دق بعد

خودش حکومت  یرحمانه برا یکه ب ی. و سکوتیخال شگاهیسالن آزما کیمدند، دو نفر بودند و به خودشان آ یکه وقت
 کرد. یم

 شمار. قهیدق یساعت به تن عقربه  یجامه  دنیپوش یگذشته بود. به اندازه  قهیدق چند
 ال؟یل –

 جا به جا شد. شیشوت کرد. در جا رونیخورد. نفس حبس شده اش را ب یتکان
 چه عجب! پس زبونتو موش نخورده؟ –

 .دیخند تلخ
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 شن با بغض ته گلوم. یم زیر زیزمونه زبونمو بسته. حرفام ر ینه. ول –
مانند و آرام آرام  یها در دهانت م قهیبعد از دق شانیکه تلخ یتلخ ینگفت. حرفش تلخ بود. مثل شکالت ها یزیچ

 شوند. یدر جانت حل م
 یعنیخوب نبود.  یچیامروز ه یشه؟ ول یکارمون تموم م گهیساعت د هیشه  یمامروز چقد زود گذشت. باورت  –
 .ستیخوب ن گهید یچیه
است.  دنشیآرام مشغول از هم پاش یا غولهیمثل گره غم کنج قلبش در ب یزیکرد چ یآرام سر تکان داد. حس م الیل

 تعدادشان را شمرد. دم، بازدم... دم، بازدم! شیصدا یشد از رو یسخت شده بودند و راحت م شینفس ها
اسمشون عقربه است! زمانه  نکهیشمار... ا قهیشمار، دق هیثان یتا حاال به ساعت؟ عقربه ها ی. دقت کردگهیآره د –
 گن عقربه. یبهش م نهیبخاطر هم دیکنه. شا یزنه و تموم روزگارتو زهر م یم شیمثل عقرب ن یگاه گه،ید
 زد. سست و کرخت شده بود. هیاش تک یصندل یانداخت و به پشت گرشید یاپ یرا رو شیپا کی
 !الیل ایرو نکرد یحرفا بلد بود نیتوئم از –

 کرد. یکه کامش را گس و تلخ م ی. خنده ادیخند
 نداره؟ یسبک بدم؟ اشکال نیجوابتو به هم –

 مهربانانه سر تکان داد. یبا نگاه زهرا
 یرو درست م یزیکنه، نه چ یبره، نه حال آدمارو خوب م یگذره نه آدما روبا خودش م یزمان که م یدون یم –

 کنن. یعوض م زویچ هیذاره هم فقط  یکه به جا م ییکنه. دردا
 ادامه داد: الیداد. ل یتکان مین یسرش را به حالت سوال زهرا
شب  کیکه نه چند هزار و  کی. انقدر که تا هزار و سندهیمشت نو هی دمیشا ایسازن.  یمشت شاعر م هیاز آدما  –
 گفتن و نوشتن داشته باشن. یاز شهرزاد قصه و شعر برا شتریب

 برد گفت: یدستش را باال م کیکه  یدر حال طنتیمکث کرد و بعد با ش یلحظه ا زهرا
 و.سخن گهربارتون نیکنم ا ادداشتی ارمیب یزیچ یقلم یمن خودکار نیسیاجازه خانوم. وا –
 کنترل کرد و چشم غره رفت. یلبخندش را به سخت الیل

 .دیباز خند زهرا
 باحال بود! یلیخ ؟یخوند یعموم ییاز پشت کدوم دستشو نویا یحاال جد –

 شد گفت: یکه از عمق هنجره اش منعکس م ییرا جمع کرد. با صدا شیها لب
 حرف دلم بود. –
 آمد. رونیخودش ب یباره قد راست کرد و از حال و هوا کی
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 باشه! سیشه زند پل یاصال باورم نم یوا –
 کرد: حیتصح زهرا

 !ییسخا ریام
 گفت: ینداد. با حالت شگفت زده و مبهوت یتیاهم الیل
 سهیگفت خطاط خوش نو یاگه م یکردم! حت ینقاش ساختمونه باور م یحت ایقاتل  ایگفت قصاب  یاگه م یعنی –

 کردم! یهم باور م
 را برگرداند.مکث کرد. حرفش  یکم
 !ییحرفه! سرگرد سخا یلیخ گهید یکردم. ول یباور نم سهیگفت خطاط خوشنو یخب نه، اگه م –

 کرد. دوباره گفت: یمکث
کردم  یقبول م دیگفت شا یبود بهم م نایمودب و ا یلیروز که اومد منو به کار دعوت کرد و خ نیاگه اون اول یول –

 االن نه! یباشه ول سیکه پل
 ال؟ینبودنش مهمه ل ایبودن  سیاالن پل –

 را تر کرد: شیرا به دندان گرفت. نگاهش در نوسان بود. لب ها نشییتند بود. لب پا یفقط کم یکم لحنش
 نه؟ ای یزن یزهرا؟ حرف م –
 کنم. یکنم گل که لقد نم یکار م یچ پس ‐
 .یگ یکه بهم نم دیشا یدون یکنه منو در حد دوست نم یم ینیکلمه رو دلت سنگ یسر هیمنظورم اون نبود.  –
 گرفت: شی. سرش را با دست هادیبار ینگاهش عجز و التماس م از
 به خودمم اعتراف نکردم که ... یدرست و حساب یمن هنوز حت –
 که؟ –

 بود. شیآشکارا در صدا یارتعاش
 که دوسش دارم! –

 اش کش آمد. یقلیفک گرد و ص یبه پهنا الیل یها لب
 دونستم. یم –
 از کجا؟ ؟یچ –

 کرد. دیباال انداخت و لبخندش را تمد شانه
 ؟یدون یمن هنوز خودم به خودم نگفتم تو از کجا م یوقت –
 .دیحسش کرد و فهم دی. فقط باستین یدنید یو حت یو اعتراف کردن یحرف دل که گفتن –
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 ؟یدقت کرد الیل –
 ؟یبه چ –
 ؟یش یم لسوفیسخت ف طیتو شرا شهیتو هم نکهیبه ا –
 که سر کج کرده بود گفت: یدر حال دهیمعترض و کش یلحن با
 !یمسخره ا یلیخ –
 ببرد. ادیو هر چه بود را از  یکه تمام عشق و عاشق یزهرا گرفت طور یاز پا یشگونیهوا ن یب

 دهیاش را شن یخداحافظ یدانست حت یم دیبع الیاز شرکت رفت. آن قدر در فکر بود که ل الیزودتر از ل قهیده دق زهرا
 باشد.

دوم  یطبقه  یورود یجلو یبود. لحظه ا دهیچیدر فضا نپ انیعطر پو گرید یمثل روز ها امدیم نییراه پله که پا از
 تفاوت به راهش ادامه داد. یکه باال انداخت ب یمکث کرد و بعد با شانه ا

 ک،یاتوبوس برسد.  ستگاهیشمارد تا به ا یرو را م ادهیدر پ شیپا ریز یها کیی. موزاشهیبود. مثل هم نییپا سرش
 .رایحال بم و گ نیمردانه در ع یی. صدادیشن ییدو، سه و... چهل و سه تا بود. ده تا را رفته بود که صدا

 م؟یخانوم حک –
حس کرد خون در  ی. متعجب شده بود. لحظه ادندیاش چسب یشانیسوم پ نیناخواسته به چ شیبرگرداند. ابروها سر

 اش را تکان داد: بله؟ ینجمد شده. باالخره زبان چند سانتم شیرگ ها
بود. الزم نبود چندان به ذهنش فشار وارد کند  دهیکه آن روز در محله شان د کیو آنت کیبود. همان دختر ش خودش

 .اوردیتا او را بخاطر ب
 الیل ضیمودبانه به سمت او هلش داد. دخترک هنوز با غ بایآن دخترک گذاشت و تقر یشانه  یدستش را رو انیپو

 مقنعه به سر داشت. یروسر یبود و به جا دهیپوش یو مشک دیسر تا پا سف نباریکرد. برخالف آنروز ا یرا نگاه م
 :دیرا شن شیصدا الیآهسته بود اما ل شیکنار گوش دخترک خم شد. صدا انیپو
 پرگل؟ یبگ الیبه ل یخواست یم یزیچ هیفکر کنم  –

 .دیرس یطور به نظر م نیهم ا دیاست. شا دیو بمشان پر از تهد ریتحکم داشت. از همان ها که ز شیصدا
بود اما عضالت ستبر  ستادهیا نهیانداخت که حال دست به سـ*ـ انیبه پو یبه زور سه قدم جلوتر آمد. نگاه دخترک
سرش،  یکج شده رو یکم یمقابلش با آن مقنعه  یشدند. دختر ساده  یم نییاش آشکارا باال و پا نهیسـ*ـ یقفسه 
درست در کف  یزیکرد، سارق چ یحمل م یسختکه به  یفیرنگ و رو رفته و ک یساده و حت تینها یب یمانتو

 اش بود؛ قلبش! نهیصدف سـ*ـ
 ...یحرف چیمن ه –
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 پرگل! –
 خورد. یزیهم تکان ر الیل ینسبتا بلندش حت یصدا با
 خوام. یدختر، من ازت معذرت م نیخب باشه! بب یلیخ –
 لب ادامه داد: ریز دییسا یهم م یکه رو ییدندان ها با
 مثل تو دهن به دهن شدم! یکه با پاپت –

 : پرگل! سوار شو.انیپو یهمان غرش و همان تحکم صدا دوباره
فرو  بشیرا درون ج شینشست در را با صدا و محکم بست. دست ها یرا باز کرد و علنا به داخل هلش داد. وقت در

 :دیرس یبرد. صدا و لحنش آرام تر به نظر م
 .هیلوسه چون ته تغار کمیپرگل خانوم ما  نیخوام. ا یخانوم من واقعا متاسفم و بازم از شما معذرت م الیل –

 خاصش در حال پخش بود. ی نهیزم با پس یسنت یبلند شد. آهنگ یسرسام آور یبا صدا نیضبط ماش یصدا
 من... یگلبن صحرا یباران من، ا یابر ب یجان جانِ جان من، ا یا ا،یسو ب نیآن سو مرو، ا –

آمد که انگشت  رونیبود. دست پرگل از آن ب نییعقب سمت راست پا یسوق داد. پنجره  نیرا به سمت ماش نگاهش
بود  یکوتاه کاف یداد. لحظه ا یم الیرا خم کرده و با دو انگشت سبابه و انگشت سومش عالمت دو را نشان ل شیها

 تا منظورش را بفهمد.
داد.  یسبک آهنگ ها گوش م نیبود. پس او هم مثل خواهرش از ا انیپو نیرنگ مقابلش همان ماش یمشک نیماش

 اما او کجا و خواهرش کجا!
صورتش آراسته تر شده  یرو ییخرما شی. ته ردیکش یصورتش دست م یه شده بود و به پهناکالف انیوضوح پو به

 بودند و نا مرتب. شانیاش پر رهیت ییخرما یبود. اما موها
 فاصله گرفت. نیقدم از ماش چند
قل به گردن ال دوارمیشه اما ام یکم نم تونیکار از دلخور نیدونم با ا یم ه؟یحاال نظرتون چ ؟یخانوم حاال چ الیل –

 .مونویته تغار نیا نیسیمن ننو
 یوصل به آن بود که در تنش حساب یبا کاله خاکستر یچرم مشک وشرتیس ی رهیکرد. خ یبه صورتش نگاه نم الیل

 نیبود. چقدر به ا یخورد هم تا دو سانت خاکستر یم پیکه ز ییدرست جا وشرتیس یداد. لبه  یخود را نشان م
 آمد! یتن مردانه م

 انیپو ی رهیکرد که خ یدوخت. قلب کوچکش التماس م شیپا ریچرک ز یآجر یو نگاهش را به کاش دیگز لب
 چشمان نافذ مرد، نلغزد. یداد که نگاهش مختارانه رو ینم ینیماند تضم یم گرید ی قهیدق کی یشود. اگر حت

 گفت: تند
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 .میکن یصحبت م گهیوقت د هیبرم.  دیمن با دیببخش –
از قاب نگاهش دور شد سوار شد  نکهیشد. به محض ا الیرفتن ل ی رهیلحظه را هم از دست نداد و خ نیتا آخر انیپو

 .دیبار ی. از نگاهش غضب مدیو به سمت پر گل چرخ
که  الیل یبغضش را نداشت. درست مثل چشمان مشک یکه قصد گشودن سفره  ینم داشت، نم باران از آسمان هوا
 ند.شد یبودند اما باران نم یابر
کرد.  یحساب م وشرتیس دنیخر یماهش برا نیحقوق ا یرو دیاتوبوس نشست. با ستگاهیسرد ا یها یصندل یرو

 .دیرس یم زییپا یها مهیشد و به ن یهوا هر روز سرد تر م
به راننده و اتوبوس گفت  یبده ا رتیآن هم درست کنار پنجره چند بار خدا خ یخال یصندل دنیکه آمد با د اتوبوس

 گرفت. یو همان جا جا
 شد به راه افتاد. یبلند م شیمیهن هن که از موتور قد یرنگ با صدا یآب اتوبوس

 یچشمش رو یجلو ایقصد کرده بودند تئاتر زنده در ذهنش بر پا کنند که خاطرات را آنچنان گو ییگو الیل یها فکر
 .دیچیپ یهمان پرگل نام بود که در ذهنش م یدند. صدا، صدادا یم شیکنارش نما یا شهیش یهمانپنجره 

 بار هشدار. ( نیده بهت. دوم یبار فرصت م نی) اول
 همان دخترک وجود نداشت. یکه به گفته  ی. بار سومدیرس یکم کم نوبت به بار سوم م پس
زرد و سبز و  ی*ـان و بعضا با برگ هاـیعـر یدرخت ها ی رهیپراکنده شدند. خ شیو امواج فکر ها دیکش یهوف

 شد. ینارنج
لباس پدرش  یها ینارنج ادیها او را به  ینارنج نیاش را. ا یزرد و نارنج یالقل برگ ها ایرا دوست نداشت.  زییپا
 بود و متنفر. زاریبود، ب ایدر دن یانداختند. از هر چه نارنج یم
 کجا! زییجا و پااما پدرش ک دیپوش یم یهم مثل پدرش نارنج زییپا
 ؟یخر یآدامس م هیخاله  –

آراسته و  یکه ظاهر یکنارش رفته بود و به خانوم فیهم شش ساله سمت رد دیشا ایپنج  ی. پسرکبلند کرد سر
 .داد یکوچکش را نشان م یکارتون یپولدار داشت بسته 

داده  نیداد و چهره اش را چ یرا در هوا از خود براند، دستش را در هوا تکان م یمگس ایبخواهد پشه  ییهم گو زن
 بود.
 کند. از دل مهربان خودش خبر داشت. یخواست نگاهش با نگاه پسرک تالق یبرگرداند. نم سر
 در دلش گفت: یکس
 !رو هم فروخت کستهیشد دل ش یکاش م –
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 هم هست که دل شکسته بخرد؟ یفروشند؟ اصال مگر کس یمگر دل شکسته هم م اما
گذاشت و  گرید ی هیدرون چند ال د،یچیپ یحساب یمشک قیعا یدوجداره  کیدرون پالست دیشکسته را با دل

کند و آن را با  نیدر زم ردیگ یم یکه درونش جا ییبه وسعت تمام غم ها قیعم یمحکمش کرد. آن گاه چاله ا
 محکمش چال کرد. یحساب یهمان بسته بند

شده اند و نه از  دیکه نه تول ستییغم ها یانتقال دهنده  یها روسی. پر از ودار است ریشکسته بدتر از وبا واگ دل
 رفته اند. رخنه کرده اند و همان جا درون قلب جا خوش کرده اند. نیب

صافش  یکم کرد یدر دستش مچاله شده بود. آن را باز کرد و سع یآنکه متوجه شود حساب یب چارهیسبز ب اسکناس
 که شدند، از جا برخاست و به سمت راننده رفت. ستگاهیا کی. نزدکند
 شد. ادهیرا حساب کرد و پ هیکرا

 شانیبودند و صدا یافتاد که مشغول توپ باز یقد م میقد و ن ینگاهش به بچه ها د،یرس یمعمول به محل که م طبق
 داشت. یکل محل را بر م

 .دیرس یبه مشام م یرب خانگ یپخته شده برا یگوجه  یهم بو یو گاهها  هیهمسا یپاک کرده  یسبز یبو
 انیآب در آن جر یهم در اثر باران کم یبست و گاه یم یخدا جلبک سبز و قهوه ا ی شهیوسط راه هم کیبار یجو

 کرد. یم دایپ
رنگ خانه شان  یطرف و آن طرف پرتاب کرد که به در قهوه ا نیرا به ا شیپا ریز زیدرشت و ر یسنگ ها انقدر

بود، باز کرد و  زانیکوچکش که از آن عروسک کوچک کالغ با منقار درشت زرد رنگ آو دی. در را با دسته کلدیرس
 وارد شد.

 نیبود آقا رسول ا دی. بعرا از پا درآورد و داخل شد شی. با تعجب کفش هادیآقا رسول را شن یهمان بدو ورود صدا از
 شود! دایموقع از روز در خانه پ

. دیخندان جواب سالمش را شن ییو با صداها ی. اما پر انرژنا آرام سالم کرد یخودآگاه قلبش به ضربان افتاد. با لحن نا
 :اوردیطاقت ن

 شده بابا؟ یزیچ –
 شد. دایشکل قطاب پ لیشفاف و مستط یکیبا ظرف پالست نیگیآ یو کله  سر
 ندم؟ ینیریبهت ش ای ید یم یاول مژدگون –
 یدرشت که حساب یاز قطاب ها یکیمهلت کند جعبه را عقب بکشد،  نیگیرفت و بدون آنکه آ کشیهوا نزد یب

 نشست. نیزم یرو ونیتلوز یدندان نما زد و کنار آقا رسول جلو ی. لبخنددیزد را قاپ یچشمک م
 !گهیشده بگو د یبابا چ –
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 له شد. بخور تا بگم. تو دستت وینیریبابا جان هول نکن. اول اون ش –
 انینما شیکنار چشم ها زی. سه خط ردیگفت و درسته در دهانش گذاشت. آقا رسول مهربانانه خند یا دهیکش چشم
 شدند.
 .انتخاب واحد میفردا قراره با مامانت بر –
 .کردن بود سیپ سیبه پ هیشب شتریگفت اما ب یبه انتخاب واحد با حالت سوال هیشب یزیدهان پر چ با
تا آخر بهمن  میکن هیشه. گفتن اگه تصو یزودتر از موعد کار ساختمونا داره تموم م نکهیآره بابا جان. مثل ا –

 دن. یم لمونیتحو
پدرش در دهانش  یبه سقف خانه انداخت. قطاب با حرف بعد یشیهم به حالت نما یدل خدا را شکر کرد و نگاه در

 .دیماس
. بازم شترهیخب حقوقش ب یسخت تره ول کمیگن  ی. میقراره برم بخش اصل کرده دایخدا رو شکر شغلمم ارتقا پ –

 .ادیم شیپ یچ نمیخدا تا بب یبه رضا می. راضشکر خدا
اخبار  یرا برداشت و مشغول تماشا ونی. بعد کنترل تلوزرا باال گرفت و خدا را شکر کرد شیرسول دست ها آقا

 شد. یمروزین
گاز زده قورت داد و به سمت اتاق رفت. کار کردن آن هم در بخش  مهیرا همانطور ن شیدرون گلو ینیریش یسخت به

شده  دهیمردار پالس یبه مراتب بدتر از بو یحت ییکه بو ییجا یمخصوص شهردار یزباله ها در کارخانه  کیتفک
 توانست داشته باشد؟ یم یدارد... چه شکر

منفور  یها ینارنج نیزودتر خودش را بازنشسته کند و دست از ابود کل حقوق هر ماهش را بدهد تا آقا رسول  یراض
خورد.  یخودش را م یرفت و نان بازو ینم گرانیبار منت د ری. به قول خودش زشناخت یبردارد. اما او را خوب م

 ؟یمتیاما به چه ق
 یرو یپر از ترک اجاره ا یفرسوده  یخانه  نیا ی. معلوم نبود چه زمانخانه انداخت یبه سقف ترک خورده  ینگاه

 سرشان خراب شود.
مرده که بعد از برگشتنش  ایماند  یدانست فردا زنده م یانتخاب واحد بروند. فردا! خودش هم نم یقرار بود برا فردا

 شدند. یو چند سال صاحب خانه م ستیذوق کند. بعد از ب دشانیجد یخانه  یبه خانه برا
. امروز آورد رونیرخوت از تن ب یرا ب شی. لباس هادیبه صورتش کش یدستبه پوزخند کج شدند.  هیشب شیها لب

 .شست یآن ها را م دیبا گرید
بخرد تا  یقسط یحت یدرست و حساب ییلباسشو کیماهش  کیبا پول  رندیکه بگ دیجد یخودش فکر کرد خانه  با

 .دیلباس ها را بشو شیطاهره خانوم هم مجبور نباشد با دست ها
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 آمد. یم رونیفرت و فرت کنان ب ریگرما کنار حوض کوچکشان که آب از ش یسرما و تند یزیهم در ت آن
*** 

 یخونسرد و کامال عاد دی. بادید ابانینام داشت را درست آن طرف خ نیموزیل ییرنگ که گو یمشک نی. ماشدید
 لحظه ممکن بود آوار شود.سست که هر  یهم کوه دیآتش بود. شا یگلوله  کیکه از درون  یکرد در حال یرفتار م

تکه گوشت  کیرا سوار داشت. مثل  ییکه جالدها ینیبه آن سمت نگاه نکند. ماش گریکرد د ی. سعدیکش ینفس
که چشمش به  نیشده به سمت ساختمان چند طبقه راه افتاد. به محض ورود سالن را کند و کاو کرد و هم یقربان
 شد. قیتزر شیآرامش به رگ ها لویک لویک ییبزرگ افتاد گو یسیخوشنو یتابلو

 نبود. هرگز! نجایتابلو ا نیا یجا
 لب زمزمه کرد: ریچشم بست. ز یا لحظه
 تو! دیبه ام ایخدا –
 در پله ها گذاشت. پا

به همون  یر یم یزنن. بالفاصله با همون فرم ادار یبهت زنگ م یکه داشت یحقوق و سابقه کار یبه بهونه  –》

 《ات. یمحل کار قبل
ملتهبش را تند و تند به  ینبودند. پلک ها یکه عاد ییباعث سردرد شده بودند. گوشواره ها شیگوشواره ها ینیسنگ

 بود. دهیداشت. ترس قتی. حقدیکش ینفس م یزد. به سخت یهم م

 دیجداگونه اما شا یها نیببرنتون تو ماش مید ی. احتمال مرنیگ یرو م انیپو یساختمون یکه تو تو یلحظه ا –》

 《.یجلوه کن یجا. حواست رو جمع کن تا عاد هیکارشون طول نکشه هر سه نفرتونو ببرن  ادیز نکهیا یبرا
 به در زد. یو بعد تقه ا دیکش شیعرق کرده اش را به مانتو یدست ها کف
االن  یعنیتوانست دانه دانه آن ها را بشمارد.  یو م دیشن یضربان قلبش بود. به وضوح م یبوم، بوم بوم! صدا بوم

 !یگرید یمشک نیهم در ماش دیشا ایدر بودند؟  یرنگ جلو یمشک نیدر ماش کت و کول بسته انیتنها بود؟ زهرا و پو
 هستم. میحک –
 تو. ایب –

 زد. خی شیدر رگ ها خون

بهتره.  یچشممون باش یجلو وفتهیب ی! اگه قراره اتفاقیچیکنم به ه یم دی. تاکیزن یلب نم یچیبه ه الیل – 》

 《شکالت. هی یلب نزن. حت یچیبه ه یساختمون یتو یپس تا وقت
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را  شینشسته و دست ها یلیبزرگ و طو زیپشت م تیبا جد یصانع یدر گذاشت و هل داد. آقا یدستش را رو کف
 در هم قالب کرده بود. زیم یرو

 《رسه. ینوبت به زهرا م ،یهست یظاهرا ادار یمشغول درست کردن کارها یدرست وقت –》
قصد داشتند  ایهمه بند و بساط داشت؟  نیا یریگروگان گ کیساعت معطل شد.  مین س،یهمان پل یطبق گفته  نایع

 رند؟یراحت آن را بگ الیبه لبش برسانند و بعد با خ یزیجانش را بدون خون و خونر

 یعاد یلی. خستین یمشکل گهیگن که کارت تموم شده و د یزنگ خورد بهت م یتلفن صانع نکهیبه محض ا –》
شن  یشکشون بهت باعث م نی. کوچکتری. مواظب باش با گوشواره ها و مچ بندت ور نررونیب یایپوشه بدست م

 《. میکن داتیپ مینتون
داشت تا  یکاله ای یآفتاب نکی. کاش القل عنمود یآمد مضطرب تر م یم نییساختمان که پا یجلو یپله ها از
 کند. یاز صورتش را مخف یمین

 《.ینره نفستو حبس کن ادتیکنن.  ی. دنبالت میر یدونن با اتوبوس م یم –》
را پشت  یتند یگام ها ی. صدابود امدهیهم غلط از آب در ن شیحرف ها یجا کی یرفت. حت یم شیبه مو پ مو

 . ناخودآگاه قدم تند کرد.دیسرش شن
ذهنش بود را از  اتیلحظه هر چه محتو کی یبرا کرد. یتقال م یقو ییبعد در حصار بازوها ی هیچند ثان درست

دستمال  نیا دینفسش را حبس کرد. نبا یتقال کرد. زود به خودش آمد و به سخت دنینفس کش یخاطر برد و برا
 کرد. یاش را بو م ینیدهان و ب یمرطوب رو

 . هرگز!دیخواب یم دیشده. نبا هوشیکرد ب یوانمود م دیشل کرد و عضالت منقبضش را رها کرد. با یرا کم خودش
دوش مرد  یوارونه شد. رو شیو آسمان برا نیهوا معلق شد. زم یرو یاز آنکه سقوط کند مثل پر قاصدک قبل

 شانه اش بگذارد. یرا شکار کرده باشد و آن را رو ییکه آهو ی. درست مثل شکارچبود زانیآو یناشناس
. اش قدرت گرفته بود ییحس شنوا ییبسته بود اما گو شی. پلک هافی. زمزمه وار و خفدیشن یچند نفر را م یصدا

کار گذاشته بودند،  شیکه برا یدانست درست چه تعداد اما چند نفر پشت دستگاه مخصوص توسط دستگاه شنود ینم
 .ردندک یو کنترل م دندیشن یو درشت را م زیر یتمام مکالمات و صداها

خواست هم  یاگر م یشده بود. حت رید گریبه غلط کردن افتاده بود اما د بای. تقردیرا شن نیباز شدن در ماش یصدا
 !دیرس یبود و زورش به چند نفر نم ریآمد. اس یاز دستش بر نم یکار
 ییاش را باز کند اما جرئتش را نداشت. صدا یلعنت یخواست هر چه زودتر پلک ها یپرت شد. م یصندل یرو بایتقر
 کرد. خیکه مو به تنش س دیشن
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 .. کاملنشیبگرد –
 آمد کجا از دستش در رفته که مشکوک شده اند. ینم ادشیآورد  یقدر به ذهنش فشار م هر

احساس  یحساب زدندیم یریگ یکه سر قالب ماه یبه شماره افتاده بود. حال با همان کرم طعمه ا شیها نفس
 کرد. یم یهمدرد
 ی مهیکه سبک شدند روح تا ن شی. گوش هاختیر یدر وجودش هر یزیدور دستش باز شد و همزمان چ دستبند

 رفت. شیجسمش باال آمد و دوباره سر جا
 را هم برداشته بودند. شیها گوشواره

 ینشان دهد. مثل چوب خشک ب یبخواهد عکس العمل نکهینفس بکشد چه برسد به ا یکرد حت یترس جرئت نم از
 کردند. یخودشان را مکم کم کار  یلعنت ی هی. همان چند ثانحرکت مانده بود

کردند،  یم دارشیمدرسه ب یصبح ها برا یها که وقت قهی. از همان چند دقعمر کوتاه کی یآمد، به اندازه  یم خوابش
 خودش در ذهنش منعکس شد: یبچه گانه  ی. صداخواست بخوابد یم
 !گهید ی قهیمامان فقط چند دق –
و بعد  دیچیتو در تو منعکس شوند در سرش پ ییدر داالن ها ییگو یبم مرد یشد. صدا هوشیب دهینکش هیبه ثان اما

 انتها فرو رفت و غرق شد. یب یآرام در خلسه ا
 و دو تا شنود. ابی. چند تا ردمیکرد دایهمه رو پ –
 خوبه! –

 رفت. ینم شیآن قدر ها هم طبق نقشه پ ییفرا تر از افتضاح! گو یزیبود؟ نه! چ خوب
 یخانواده آب را رو ینوشابه  ی شهیش کی یو چشم باز کرد. کس دیکش یقیعم نیکل صورتش ه یسیحس خ با

 کرده بود. یصورتش خال
 چه راحتم جا خوش کرده! –
 د؟یحم یریبگ یالل مون یتون ینم قهیتو دو د –

 آمد. یاز جلو م صدا
 !یریگ یباو چته تو همش امروز پاچه م –

کرد، تمام تنش  یرا حس نم شی. دست هابود یریچرم ش یها یصندل یبه اطرافش انداخت. رو یو بم نگاه گنگ
اطراف قلبش مثل گنجشک به  ینا شناخته  یفضا دنیاز جا بلند شد. با د یکرخت و سست شده بود. به سخت

 .دیکوب یاش م نهیسـ*ـ
 .ستی. پستیپ –
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 چته باز؟ –
 م؟یگم چشماشو نبند یم –
 کردم! یم یگوله تو اون مخ پوکت خال هیداد خودم  یاگه طاهر اجازه م دیحم یعمارت! وا نمیا گهید میدیرس –
 تو که... ایمخ من پوکه  –
 !نیبس کن –

اخمالو کنارش نشسته بود. چهره اش ترسناک بود و پر تحکم. نگاهش  یرا به سمت راست برگرداند. مرد سرش
 غضب کنارش نشسته بود. ریخصمانه بود و پر شرارت. درست مثل م

گردنش تاب تحمل سرش را نداشت که مدام کج  ییرفت. چشمانش را به زور باز نگه داشته بود. گو یم جیگ سرش
 افتاد. یشانه اش م یشد و رو یم

 انداخت. یو تنش را به لرزه م دیچیپ یمثل سوت قطار در حلزون گوشش م یزیت یصدا
 نفوذ گر وارد ذهنش شوند. یتا اطالعات مثل مهاجمان دیطول کش قهی. ده دقبود یخال دیسف یمثل کاغذ ذهنش

 یسمت راننده م ی مهین یکه از پنجره  یصورتش دست و دلبازانه رها بودند و با باد یرو رهیت ییخرما یموها تار
 شدند. یسمت و آن سمت م نیآمد، ا

را از  شیتوانست. دست ها یسر درد ناکش بگذارد اما نم یداشت دستش را رو یکرد. سع یلب ناله م ریخودآگاه ز نا
 .ستادندیا یرنگ و رو رفته ا یدر آهن یپشت با کابل برق بسته بودند. جلو

 شو درو باز کن! ادهیپ یوراج یجا –
 :دیچرخ الیبه ل رو

 آرومت کنم؟ ای یریگ ی! آروم میخور یتکون م یه چته
کرد.  یم یقرار یب یو قلبش حساب دیکش ینفس م ینداشت. به سخت. جرئت تکان خوردن هم دیدر کنارش چسب به

 که قرار بود نجاتش بدهند کجا بودند؟ یلعنت یروهایپس آن ن
 یطیشد به عنوان مح یم ی. آن قدر بزرگ بود که حتستادندیا یروانیو سقف ش یچوب یبا نما ییالیو یخانه ا یجلو
 کارخانه از آن استفاده کرد. کی یبرا
سرفه کردن داشته  یقوا نکهیکرد چه برسد به ا ینم دایپ دنیکش یدرون حلقش بود. نفس برا مایمستق گاریس یبو

 باشد.
زد.  یلنگ م نیهم یراستش خواب رفته بود و برا یهلش داد. پا رونیکنارش باز شد و همان مرد به سمت ب در

 حس سوزن سوزن شدن دارد. نیگذرد که چن یم فیخف یا تهیسیالکتر انیکرد از کل بدنش جر یحس م
 پف کرده اش را نشانه گرفته بود. یچشم ها مایبه دور و برش کرد. آفتاب مستق ینگاه
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 زیر یپر از برگ بود. برگ ها نیبرگشان کرده بود. زم یب بای*ـان و تقرـیعـر زییکه پا ییجا پر بود از درخت ها همه
 !یو درشت، تازه و خشک شده، زرد و سبز و نارنج

 ی. که حالینبود به جز همان در بزرگ آهن یراه چیکند. ه دایفرار پ یبرا ییجا را از نظر گذراند تا بلکه کورسو همه
 داد. یم کیو کش ستادهیا شیجلو یغماسیر یوتن انهیبا قد م یمرد
 .دیچرخ یدور سرش م نیشد. زم یم اهیچشمانش س یبار جلو کیچند لحظه  هر

 چرخه( یداره م نی)چرخ، چرخ، دوچرخه، زم
خواند. ناخودآگاه بغض  یشد م یسر کوچه شان م یسوار چرخ و فلک آقا نمک یکه وقت ی. همانشیها یکودک شعر
 کرد.

 داد. یزد و به جلو هلش م یم بشیکه پشت سرش بود مدام نه یخورد و مرد یتلو تلو م بدجور
برگ ها افتاد. لبخند  انیم نیزم ید و با کله روسست ش شیزانوها د،یلغز شیتوانست تنش را حمل کرد. پا ینم گرید

 .ختندیسرش ر یهوا شناور شدند و رو یزد. برگ ها رو یمحو
برگ ها بودند که تن خسته اش را  نیگرفتند. القل ا یبرگ ها جانش را م نیهم انیجا م نینداشت اگر هم یاشکال

 باشد! یاگر رنگشان نارنج ی. حترندیدر بر بگ
رمق عطسه کرد.  یاش افتاد. ب ینیب یسرش سر خورد و رو یاز برگ ها از رو یکیو آسمان معلق شد.  نیزم انیم

 .دیشن یکه او را بلند کرده بود م یغر غر تند و خشن کس یصدا
را وارونه  ایباز بودند و دن شیچشم ها نباریشده بود. اما ا زانیاش آو یپهن و عضالن یشانه  یرو یمثل گون دوباره

 .دید یم
رمقش را با همان  یب یشود. مشت ها ریکرد هر لحظه است که خون از دماغش سراز ی. حس مداغ کرده بود سرش

 زد. یبسته به تن مرد م یدست ها
 !وونیولم کن! ولم کن ح یلعنت یهست یک گهی! ولم کن بذار برم. تو دیولم کن عوض –

 :دیرا از پشت سر مرد شن یزیر یخنده ها یصدا
 گـه! یراس م ویکی نیالحق که ا –
 اللت کنم؟ ای یش یالل م –
 .دیرس یبه گوش م شانیپا ریخش خش خرد شدن برگ ها ز یسه نفرشان ساکت شدند. تنها صدا هر

 یاش گرفته بودند حساب ینیب ریکه ز ینداشت. دستمال مرطوب یا دهیداد. فا یکرد و خودش را تکان م یم تقال
 سوخت. یم یاز تشنگ شیزدند و ته گلو یچشمانش دو دو م ین یحالش کرده بود. ن یسست و ب

 .اوردیسفت شده. تاب ن یکرد زبانش مثل تکه چوب یم حس
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 !کهیمرت نیبذارم زم –
 و آرام. ریز یتر شده بودند با تن دهیکش شیها حرف
تف  یاریکه جد و آبادتو باال م ادینکن اون روم باال ب یکار هیپس  وفتم،یبچه من عادت ندارم با بچه ها در ب نیبب –
 صاحابو تا خودم نبستمش. یکف دستت! پس ببند اون ب یکن یم

باز  ژیق یداد. صدا یم صیاما صداها را تشخ ندیرا بب یزیتوانست چ یکه نم یوضع درست و حساب نیبود. با ا وارونه
 سرما شالق وار به صورتش خورد. . بالفاصله بعد از وارد شدندیرا شن یآهن یشدن در

به  یآورد. نگاه نییرا از شانه اش پا الیمتوقف شد. ل نیاش با زم یچرم مشک یبرخورد کفش ها ی. صداستادیا مرد
 .دیبه صورتش کش یو چشمان گود افتاده اش کرد. کالفه دست دهیصورت رنگ پر

 :دیبم پرس یهمان صدا با
 ه؟یاسمت چ –
 .الی... لیخورد. با لکنت گفت: ل... ل یزد و تلو تلو م ی. مدام لنگ مستدیپا با یتوانست رو ینم

 یگذاشت. طناب نیزم یرا رو الی. کنار ستون لرفت یدوشش نگذاشت. به سمت ستون یبار رو نیکرد. ا بلندش
 .دیچیبرداشت و سه دور دورش پ

 بچه! نیمنو بب –
 دست و دست کرد تا باالخره گفت: یباال آورد. کم یشانه اش کج شده بود به سخت یرا که باز رو سرش

 س؟یسردت که ن –
 یبود و دهانش آن قدر خشک نشده بود حتما از تف ب کینزد گریسانت د کیرا با انزجار جمع کرد. اگر  شیها لب
 گذاشت. ینم بشینص
 به مرد زد. از جا بلند شد. یدراز بود ضربه ا نیزم یکه رو شینگفت و تنها با پا زیچ چیه

 . به ناگاه داد زد:دیبلندش کش شیبه ر یدست
 !ادیب دیسع نیبگ –

 .دیرا از چند متر آن طرف ترش شن یخفه ا یصدا
 !ال؟یل –
 پشت سرش بست. یبیمه یشد از درگاه خارج شد و در را هم با صدا یم دهیکش نیزم یرو بایکه تقر ییگام ها با

معلق در هوا به  یکه بخاطر گرد و غبار ها دیکش یقیفرستاد و نفس عم رونیبازدمش را ب الیهنگام بود که ل آن
 سرفه افتاد.
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 یمیقد شیکه آجر ها ییها واریو مخوف. با د لیطو یبه انبار. انبار هیشب ییو مرطوب بود. جا کیاطرافش تار یفضا
 و فرسوده بودند.

 یاز آن ها روشن بود. آن هم مدام روشن و خاموش م یکیبود که تنها  زانیچراغ بزرگ هالل شکل از سقف آو سه
 کرد. یسوز شده جز جز م مین یشد و به سان المپ

 .دیرس یخاک و باروت به مشام م یبو
 آمد. یبم و گرفته ا یصدا
 ال؟یل –
به اطرافش  هدیشده بود. ترس شتریب شیگلو یتن خشک شده اش را تکان داد. سر چرخاند. سوزش انتها یسخت به

 .دیکوب یاش م نهیکرد. قلبش تند به سـ*ـ ینگاه م
 شما؟ شم... ؟یتهام یآقا –
 که کرد صامت ماند. یسرفه ا با

 ستون او را بسته بودند. کیدو متر آن طرف تر کنار  دیاش خرسند نبود. شا یلیچندان از صدا کردن فام ییگو
 حالتون خوبه؟ –
و  نیاز آنچه فکرش را بکند سنگ شترینداشت. طناب ها ب یا دهیبه سمت جلو خم شود اما فا یکرد کم یم یسع

 محکم بودند.
 را واضح تر کند. شیصدا یکرد تا کم یکوتاه ی سرفه
 ن؟یمن خوبم. ت... شما خوب –
 .دیدرد کشپر  ی. نفسدیکش یاش چه م چارهیافعالش را هم جمع ببندد. قلب ب ی. مجبور بود حتالیاز دست ل آخ

 .ندیاش را بب یو زخم یتوانست صورت خون ینم الیفاصله ل نیبود و از ا ادیخوب بود که فاصله شان ز چقدر
 ن؟یپس... پس زهرا!؟ شما از زهرا خبر ندار –

نفس  یحت طیشرا نیصورت بکشد اما در ا یتوانست دستش را طبق عادت به پهنا یبود. کاش حداقل م کالفه
 .سخت بود شیهم برا دنیکش

 از جراحاتش نلرزد. یکرد تا از درد ناش یرا کنترل م شیصدا یکرد. به سخت یخس م خس
 خب خب راستش... –
 ؟یتهام یشده آقا یچ ؟یراستش چ –
 و شنود هارو. ابیرد یماجرا دنیازونجا فهم نکهیاول از همه رفتن سراغ خانوم رستگار. مثل ا –
 لب ناله کرد: ریز
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 خدا! یوا ا،یخدا یوا –
 بست. یا هیملتهبش را ثان یزد. چشم ها هیاش تک یشانیتا کرد و به پ یچپش را به سخت یزانو
 یکرد و ابر ها یبه حتم بغضش سر باز م دیتاب یصورتش نم یرو میگرد مستق یکه از پنجره  ینور کیپرتو بار اگر

 شدند. یچشمانش باران م
 االن کجاست؟ –

 دو رگه و خش دار بود. شیصدا
 رو بردن. یعل ریکه ام ییاحتماال همون جا –
 گفت: یخفه ا یمطمئن با صدا نا
 کنه؟ ینم دامونیپ یکس گهید یعنی... یعنی –

 :دیرا شن انیمردد پو یبعد صدا یباعث شد به خود بلرزد. کم سکوتش
 .سیمعلوم ن یزیهنوز چ –
 کنه. دایازمون پ کیرد کوچ هیتونه  ینم یحت یچکیکنن. ه ینم دامونیپ یول –
 که ... ستیهنوز معلوم ن –
 کشنمون. ی. ممیریم یم نجایهم –

 .دیچیپ یلرز داشت و با همان لحن مظلومانه در فضا م شیصدا
 شلوغ... یالک ستیهنوز معلوم ن –
 .میمُرد یفهمه چطور ینم یچکیه یحت –
 شد؟ یجهنم تر هم م ایخود جهنم بود؟  نجایا

 :دیداد کش باینداشت. تقر یا دهیفا
 !الیل –

 آرام تر نجوا کرد: ی! با لحنشیالی. لدیلرز یم بانهیغر شیالیگور پدر هر چه سوم شخص و افعال جمع بود! ل اصال
 شه. یدرست م یآروم باش! همه چ –

 بغض داشت، تلخ شده بود. شیصدا
ما  ن؟یزم ین توبر هوی ادیلرزه ب نیزم اینکنن؟  کینکنه قراره طبق معجزه تفنگ هاشون شل ؟یچطور ؟یچطور –

 !مییکجا میدون یخودمونم نم یجناب! حت میتو نا کجا آباد
 سست و لحنش آرام تر شد: شیصدا
 !نیگی! مامانم! بابام! آدیکردم نبا یقبول م دیاز اولش نبا –
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 ی. با لحندیگونه اش بار یباالخره کار خودش را کرد و هق هق وار رو شیبغضش گلو ی. غده گریبود د سمج
 مسحور کننده زمزمه کرد:

 . سالم. همه مون!میر یجا م نی! آروم باش. ما از االیل –
 کرد: یرا قرص م الیدل ل دی. مطمئن نبود اما باتر کرد لب
 دم. یبهت قول م –

. دیچک شیپا یاش در هم شده بود، رو یشانیپ یرو یدرشت عرق که با خونابه  یرا از درد جمع کرد. دانه  صورتش
 زده. خیکرد تمام بدنش  یحس م

 یکار دستش داده بود. تا لحظه  یگشتن حساب یآمد. سرتق بودنش برا یدر نم شیو صدا دیچیپ یدرد به خود م از
 بماند. اما... یاز آن ها باق یکیشده  یها نشوند حت ابیرا کرده بود تا متوجه رد شیآخر سع

 به چند نفر؟ د؟یرس یچقدر زورش م مگر
نکرد.  افتیدر یپاسخ چیکرد اما ه شیکرد. چند بار آرام صدا یهق هق نم یحت گری. دشد یبلند نم الیاز ل ییصدا

 .ختیر یدر قلبش سقوط کرد و هر یزیچ
 را به ستون چسباند. خودش

تنها  شینداشت. با تقالها یا دهیداشت طناب دورش را باز کند. فا یو سع دییسا یهم م یرا رو شیدست ها مچ
 .کرده بود دیسرش را تشد یرو یجار یخونابه 

 ال؟یزد: ل شیبا عجز صدا گریبار د یبرا
 فرستاد. رونیب یجان. بازدمش را با آسودگ یب یمی. مثل نسدیشن یفیهوم خف یصدا
 پس؟ ید یچرا جواب نم –
 .ادی. خوابم مجمیدونم. گ ینم –
 ال؟ی! لاینخواب –

 .دیکش ی. پوفامدین ییصدا
 ال؟یل –
 هوم. –
 دوباره گفت: طنتیپر ش ییصدا با
 نخواب. –

 رمق گفت: باشه... یدار و ب کش
 خورد. یکه در خودش مچاله شده بود تکان نم یدخترک یسانت هم از رو کیسکوت. نگاهش  هیچند ثان باز
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 ال؟یل –
 بلند تر. یهنوز پچ پچ وار بود اما پر تحکم و کم شیصدا
 .دارمیمن ب ؟یهمش اسم منو صدا کن یخوا یم یتا ک –
 تا هر وقت که مطمئن بشم. –

 جوابش را داد. دیالق
 .یا وونهیتو د –

حواس  یب الیاگر ل یمزه کرد. حت یحساب انیدندان پو ری. زشده بود لیتبد 'تو'به  'شما'زد. باالخره  یمحو لبخند
 تلفظ کرده بود.

گوشت تنش را داشتند.  یو حتپوست  دنیقصد بر ییکه دورش بود گو یمیضخ یجا به جا شد. طناب ها شیجا سر
 کرد. یاحساس راحت یآن قدر جا به جا شد تا کم

 ؟یتو هنوزم دلخور ال،یگم ل یم –
 الیل الیل نقدریکرد که ا یم ی. احساس پسر خالگگذاشت یبود حتما حسابش را کف دستش م یگرید تیدر موقع اگر

 ورد زبانش شده بود؟
 .دیچیحس گرما در تنش پ یزانو جابه جا کرد. در خودش جمع تر شد. کم یگفت و سرش را رو یفیضع هوم
 هوم نه؟ ایهوم آره  –

 صاف شد. شیجا سر
 ؟یبلد میا گهید زیاصال تو به جز هوم چ نمیبب –

 بسته بود. شیهنوز چشم ها زدیحرف م یهم گذاشت. وقت یرا رو شیپلک ها یکرد. لحظه ا مکث
 رو اعتراف کنم. یزیچ هیخوام  یم –

گرفته باشد پر هراس بالفاصله سر بلند کرد و با چشمان  یانرژ ییگو الی. لدیباز شدن در ماس یبا صدا حرفش
 یو شلوار خط دار ورزش یخاکستر وشرتیشد. همان مرد قد بلند و تنومند با س رهیکنجکاو و گرد شده از ترس به در خ

 رفت. یکه تنش بود به سمت ستون مخالف م
گام  یداد. صدا صینبود، بالفاصله زهرا را تشخ ادی. فاصله اش با در زمچاله شده ی. جسمشانه اش بود یرو یزیچ

 هم در راه بودند. گریچند نفر د ییها بلند بود. گو
 هوشَح! برو تو! ؟ید ی. راپورت ما رو میعوض وفتی! راه بوفتیراه ب –

آن هم در آن  یعل ریام دنیچشمانش ظاهر شدند. با د یجلو ریاوبعد تص ی هی. چند ثاندیشن یگنگ را م ییصداها
 که داشت را هم از دست داد. یا هیجو روح مین تیوضع
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 د؟یایقرار بود سر همه شان ب ییچه بال گرید یبه عبارت ایسرشان آورده بودند؟  ییبال چه
 :دیبلند را شن یها شیکلفت و ر یها لیداد همان مرد با سب یصدا
 . هفت تا جون داره المصب.نشیمحکم ببند ویکی نیا –

 یبرا یعل ریبرد. در حال بستن طناب دور ام الیداد او را به سمت ستون مقابل ل یرا به جلو هل م یعل ریکه ام یمرد
 شد و سر بلند کرد. اریهوش یلحظه ا

 :دیکلمه را بگو کی نیتمام زورش را جمع کرد تا هم فیهمان تن ضع با
 شرفا! یب –
 ...دیحتما با ،یش یتو آدم نم نکهیبار آخرت باشه ها! مثل ا یببند دهنتو! ببند! ه –

 یمقابلش با چشمان الیرفتند. از درد نفسش بند آمده بود و ل یرا نشانه م ریام یپهلو یگریپس از د یکی شیها لگد
 زد. یم غیداشت حتما ج ی. اگر تواندیکش یم نیلب ه ریگرد شده ز

 ولش کن. بسشه. –
 .دیکش عقب
 کنه! یدراز تر م مشیداره پاشواز گل نیآخه بب –
 !ننیش یلرز خربزه هاشونم م یدراز تر کردن! غلط اضافه کردن پا مشونیپاشونو که از گل –
 کارش کنم؟ یچ نویا سیرئ –

 : بذارش تو سر من!دیآنکه به سمت صدا برگردد رو به آن مرد غر بدون
 شد. دهیگردنش شن یمهره ها یکه صدا یچرخاند. طور سر
 .گهیگوشه پرتش کن د هی –
 مش؟ینبند –

. کارو تموم کنه نه ما ادیب دیندارم. خودش با دویسع ی. حوصله غر غرهارهیم یم یدست بزن نویهه. ا نو؟یزد: ا پوزخند
 !میکار دار ینون کل فهیح گهید وفتیراه ب نیدِ بذارش زم

 چشمانش را محکم بست و دردناک زمزمه کرد: الیگذاشت که ل نیزم یزهرا را رو یطور
 ابوالفضل! ای –

 .بسته شدن در نیو سنگ بیمه ی! باز هم صدابوم
 شدند: یکه کم کم محو و محو تر م دیشن یرا هنوز از پشت در م شانیصدا
 مونده؟ یپس خودش کدوم گور –
 . تازه محموله ها رو گرفته.ادیداره م –
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 ...شیپ یقرار بود هفته  اونا که یمحموله ها؟ ول –
 محو و مبهم. یی. تنها زمزمه هادیشن یرا نم شانیصدا گرید
. زهرا با فاصله شد لیقورت داد و به جلو متما یشد. آب دهانش را به سخت یم نییاز بغض باال و پا شیگلو بکیس
 افتاده بود. نیزم یمتر از او رو مین ی
 زهرا؟ زهرا؟ زهرا پاشو! زهرا منو نگاه کن، زهرا! -
را هم  شیدست و پا یبود که حت یکه از او خارج شود. آن قدر زخم ییصدا مچهین یحت ایکوچک  یاز تکان غیدر

 نبسته بودند.
دورشان را باز کند و از  یتوانست طناب ها یجنباند، م یکرد و زودتر دست م یتالش م یشد، اگر کم یم داریب اگر

 بروند. یآن انبار لعنت
 چیه شیکه پشت اخم ها لهیپ لهیش یپر چانه اما ساده و ب ی. نگران دخترحرف ها نگران خودش بود نیاز ا شتریب اما
 .ستین زیچ

 نداشت. یکرد اما او هم تاب و توان یسرفه م یخورد. هر از گاه یعل ریبه ام نگاهش
 در تکاپو بود. یاننوس یبا نگاه ناباور

 پاشو زهرا! میبر دیکردن؟ پاشو، پاشو با تیشکل نیزهرا چرا ا -
 یا دهی. فادییسا یرا به هم م شیداد، انگشتاتش را مشت کرده و مچ ها یداد، بدنش را تاب م یرا کش م خودش

 نداشت که نداشت. تنها خسته تر شده بود.
داشت  یبیغر لیآمد. م یرفت. سردش بود، خوابش م یم یاهیچشمانش س کباری هیروشن نبود اما چند ثان ادیز فضا

 .شده بود یگریکرد جهان طور د یچشم باز م یوقت دیپلک از هم باز نکند. شا گریرا ببندد و د شیکه چشم ها
 یبرا آرام و ،یاصحاب کهف. طوالن یبه اندازه  دیشا یشد کمتر درد مردن را حس کند. خواب یباعث م نگونهیا دیشا
 که قرار است از او بدزدند. یعمر کی

 باز کردن طناب دور مچ دستانش. ی. تقال براشد. سخت مشغول تقال بود یبلند نم انیاز پو ییصدا
 خورد باز تشنه اش بود. یهم آب م اچهیدر کیسوخت که اگر  یم شیرمق به اطراف انداخت. آن قدر گلو یب ینگاه
قرار نبود  یشب. کس یحت ایدانست االن روز است، عصر  ینم یدانست. حت یبودند؟ نم نجایساعت بود که ا چند

 !یمنج کیهم  دیشا ایمعجزه  کیو به انتظار  ینیگوشه بنش کی. نه! سخت است، دیایب
 یرا م تیزندگ ی. با حساب و کتاب و نقشه برنامه یبعدت هم خبر ندار ی قهی! از دو دقسدینو یعجب م روزگار

 برد. یتو را جلو م یگریتاز طور د کهیاما  ینیچ
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لبانش جا خوش کرد.  یرو ینازکش انداخت. پوزخند تلخ یبه مانتو یشد. نگاه یگذشت هوا سردتر م یچه م هر
 بخرد. وشرتیخودش س یماه برا نیخواست آخر ا یتازه م
داد.  یواکنش م عیسر یکتحر ایصدا  نیبه ستون باعث شد سر بلند کند. به کوچکتر یزیشدن چ دهیکوب یصدا

 تماما فعال شده بودند. شیحس گرها ییحساس شده بود و گو
 ! شانس هم...یآخ لعنت -

بود. آنقدر تقال کرده و ثمر نگرفته بود که پر حرص سرش را به ستون پشت سرش زده بود. گوش  انیپو یصدا
 .بود یشانه اش جار یاز آن رو یخون ی کهیکرد و بار یزوق زوق م یضربه حساب نیشکسته اش با ا

 شد؟ تونیزیچ ان؟یآقا پو ؟یتهام یآقا -
 دورگه و گرفته کوتاه گفت: ییصدا با
 خوبم. خوبم. -

 .کرد شهیسکوت پ کبارهیکشف کرده بود که  یزیچ ییگو
 .دیکه بسته بودند. ناچار سر کج کرد و گوش شکسته اش را آرام به ستون پشت سرش کش شیها دست

 !ایخدا یکنه! فعال شد! وا یزده و لرزان زمزمه کرد: کار م جانیه ییصدا با
خمـار از خوابش را باز  یپچ پچ وار چشم ها یبا حس صدا الیدر فضا گم شد. ل یزیقدر آرام که مثل پچ پچ ر آن

 :دیپرس ریکرد. پر تح
 !ان؟یآقا پو -
 .نینشده. نگران نباش یزیچ -

 د:که تنها خودش بشنود زمزمه کر یطور
 .یخود نگران یعنی مینجائیکه ا نیهم -

 یافتاد مسخ م یم الیکرد تمام بدنش تب دار شده. اما چشمش که به ل یکرد. رنجور و خسته. حس م یدرد م تنش
 شد. مات و بم.

 را آکنده ساخته بود. شیچشم ها طنتیش
 ...الیگم ل یم -
 گرفته گفت: ی. پر حرص با همان صدااوردیتاب ن گرید نباریا

 !میخانوم! خانوم حک -
 پوف کرد. لب زد: رونیرا به ب نفسش

 بازم همون آش و همون کاسه! -
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 خانوم! الیخب. ل یلیخ -
 کرد. ی. داشت از فرصت سواستفاده مکرد. لبش از شرارت کج شده بود دیخانومش از عمد تاک الیل یرو
 شه؟ یم یامون موند اون وقت چ نهیو حرفامون تو سـ*ـ میوداع گفت ویخانوم. اگه ما دار فان الیگم ل یم -

 .یساز نهیهم زم دیکند شا ینیداشت مقدمه چ یسع
 .نیبگ نیخوا یکه م ییتا حرفاتونو به کسا رونیب نیبر نیبتون گهیفکر نکنم د -
 ؟یباشه چ نجایاگه هم -

زبان تند و  یچند ساعت دلش برا نیخورد؟ در هم یزهرا بود. چرا تکان نم ینگفت. نگاهش رو یزیکرد. چ سکوت
 .و پشت سر همش تنگ شده بود زیر کی یحرف ها

 ؟یچ نیباش شما حرفام مخاطب اگه ‐
 را دوباره شروع کرده بود. ی. قلپش تاپ و تاپ کردن و مراسم طبل کوبدیوضوح لرز به
 .نیخ... خب... بگ -

 ز نکند چه؟چشم با نیگفت. اگر قرار بود بعد از ا یبود اما راست م مردد
 خوام اعتراف کنم. من... من... دوستتون دارم. من ... یم -

 کرد: حیتصح دیپروا و الق یتر کرد. ب لب
 .الیمن دوستت دارم ل -

لحظه  کی یبرا زیو هوا معلق ماندند. همه چ نیزم انیم ابی. آب ها از آسستادیلحظه شد و ا کیهمه تن  زمان
شده  رهیچشم بر هم زدن خ یلحظه ا یباشد، ب انیکرد پو یکه تصور م ییزد. به جا یصامت و متوقف شد. پلک نم

 بود.
 .لحظات طلسم شده بودند ییشنود. گو یخودش را م یدم و بازدم نفس ها یکرد تنها صدا یم حس

ورد. قلبش خ یتکان هم نم یکرد. حت ینگاه م الیقرار به ل یب یو قلب شانیپر یبا چهره ا هیآن سمت در سا انیپو
 کرد. یم یطاقت یزد و ب یم نهیبه سـ*ـ نگونهیمنتظر جواب بود که ا یی. گودیکوب یاش م نهیتند و تند به سـ*ـ

 هم ضربان گرفته: شیصدا یکرد حت یکه حس م دیلرز یتنش م آنقدر
 ...خ... خانوم؟الیل -
خانوم را اختراع کرده بود؟ اگر  یحذف کند؟ اصال چه کس شهیهم یرا از جمالتش برا یخانوم لعنت نیشد ا یم یک

 !گریکرد. عاشق بود د یتنه آبادش م کیحتما  دیرس یدستش م
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 واریباز شد و به د یبد یهم نگذشته بود که در با صدا هیثان کیشکست. هنوز  یکه نم یهم سکوت المصب باز
 یماند. م یم شهیهم یزمان برا هیکاش در همان ثانشد. اصال  مانیکه کرده بود پش ییشد. از آرزو دهیپشتش کوب

 از آن اضافه تر! ی. تا ابد و چند روز هم قاچاقشهیهم یشد، برا یم الیعسل پر رنگ نگاه ل ی رهیماند و خ
 کرد. یاش اعالم حضور م یاما همان عطر لعنت دید یرا نم انیگرفت. پو هیچشم از سا یسخت به

 افتاد حس کرد رگ گردنش گرفت. شیرا برگرداند. نگاهش که به مرد رو به رو سرش
 ییفراوان. دست ها تیجد انه،یقد م نیبه خاطر داشت. ا یهم نقره فام را به خوب دیشا ای دیدست سف کی یموها نیا

 شده بود.کج  نییاز آن به سمت پا یمیکه ن یچفت شده بودند و لبخند مرموز نهیسـ*ـ یکه طلبکارانه رو
 در ذهنش پخش شد: لمیف کیآشنا مثل فلش بک  ییصدا

! از همون محل سکونت و سطح خانوادش معلوم بود که میکرد یدخترو استخدام م نیا دیمن که از اول گفتم نبا -
 هیو د مارستانیگم پول ب یمنفعته. من که م میریضرر رو هر کجا بگ یگن جلو ی! هر چند مادیاز آب در م یچه آدم

 بره. مشیو بعد بفرست میریرو ازش بگ
مرد با خشم  یآب دهانش را رو یریگروگان گ یها لمیخواست درست مثل ف یهمان لحظه ها بود که دلش م از

 ناممکن. بایکه داشت تقر یپرتاب کند اما دهانش خشک بود و با فاصله ا
خودش مرد را خفه کند. اما نه  یابکشد و با دست ه رونیب یواشکیدرون دستبندش را  یمخف یهم چاقو دیشا

 .یمخف یچاقو ایداشت و نه خنجر  یدستبند
 دوخته شده بود. شیقد رو به رو انیبه مرد م زیبازش خصمانه و ت مهیپف کرده و ن یها چشم
به  یدست رانهیدوزانو نشست و تحق نیزم یرفت. کنارش رو یم یعل ریبود. سمت ام وفتادهین الینگاهش به ل هنوز

 بلند شد. ریاز ام یفیحف یناله  ی. صدادیصورت گلگون از خونش کش
 با دو خودش را به او رساند: یو چند ساله ا ستیب پسرک

 سره کنه. هیخودش کارو  ادیقرار بود ب دی! سعنی! شما چرا اومددیآقا حم -
 :دینکره اش را شن یصدا

 .نجایکنم. هم ی! خودم تمومش منیدومیالزم نکرده. شما احمقا از پس چهار تا جوجه بر ن -
 دیشا ست،ین ادمی شویلیرستگاره فام زهیدختره رستخ نیا دیشا یحت سه،یپسره پل نیا نیدون یآقا! شما که م یول -
 کنن... دامونیدر افتاد. اگه پ نایبا ا دیباشه! نبا سیپل نمیا

 به سر پسرک زد: یکلت دست سازش ضربه ا یدسته  با
ترسم. خودم  ینم ی. من از احد الناسیکن یچفت و بندو احمق! الزم نکرده تو به من امر و نه یببند اون دهن ب -
 کنم. یکار م یدونم دارم چ یم
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 از افرادش جلو آمد: یگرید فرد
 ن؟یخودتون شخصا وارد کار نش و نیبمون یمدت مخف نیا یمثل همه  ستیبهتر ن یجسارت نباشه آقا ول -
 تاینامینکنن. د یزرنگ یکه ادعا سایشه واسه اون پل یدرس بزرگ م هی نیزنم. ا یگدار به آب نم ینترس. من ب -

 که حاضرن؟
 .سر تکان داد عانهیمط پسرک

بند انگشت خاکستر از  هیرو هم بگردن نتونن  نیوجب به وجب زم ینابودشون کنم که حت یجور هیخوبه.  -
 کنن. دایجسدشون پ

! الیبود؟ آخ ل نیهم یباروت برا بیعج یپس آن بوها ت؟ینامی. دیزیاز هر چ یته بارهکیشد و تمام ذهنش  خشک
شود؟ مظلومانه و  ینم دایبند انگشت از خاکسترشان هم پ کی یکرد. حت یماند و چشم باز نم یکاش در خواب م

 کند. هیقبرش گر یباال یقرار نبود کس ی. حتدیلرز بیغر
رفته بودند. مگر جرم بود؟ گـ ـناه بود؟ قتل کرده  یشیمواد آرا یبرس یخبر بود؟ مگر چه کار کرده بودند؟ تنها برا چه

 بودند؟
به سه نفرشان  یها هم کشف کرده باشد، چه ربط زیچ یسر کیزند  یعل ریهمان ام ای ییسخا ریام انیم نیدر ا حال

 کشف کوچکش؟ نیگرفته بود مگر با هم را ایدن یداشت؟ اصال کشف هم کرده باشد، کجا
 هم مگر چقدر زور داشتند؟ ینفر رو چهار
 هیکاردان در عرض چند صدم ثان ی. از ترس به سکسکه افتاده بود. آقادیپر رونیب شیاز گلو یفیکرد. هق ضع بغض

 سوزاند. یرا م الیاش تا عمق وجود ل یشد. نگاه خاکستر رهیخ الیپر شرارت به ل یبرگشت و با نگاه
 !نجاسیا یک نیبه! بب -

 شد: رهیبرداشت و به پسرک خ الیاز ل یا هیرا ثان نگاهش
 کنم! یکامال مطمئن باش که خودم کارو تموم م گهیحاال د -
را  یروز نیتوانست چن یدرصد هم نم کی یانداخت. حت یرا به لرزه م الیبود که جان ل یا نهیطمان شیچشم ها در

 بوده. شگاهیتنها نظارت کننده بر کارکنان آزما یشود که وقت یمرد یو قربان ری. اسندیبب یدر زندگ
بود. در کل تنها  نیشده اش هم پایچل یصورت و دست ها یرو ی مهین شهینگاه مرموز و لبخند هم نیا لیدل پس

 باشد! ییایماف یاگر نظارت بر گروه یکارش نظارت کردن بوده و بس. حت
 :دیبه پسرک چرخ رو
 خوام! یرو م دیجد ی. من گزارش جنس هاستین داشیاز صبح پ ه؟یکدوم گور دیپس سع -
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نداشتند. هنوز نگاه پر  یکدام پاسخ چیبودند تکان خوردند. ه ستادهیها ا گاردیدادش سه مرد که به سان باد یصدا از
 برنداشته بود که در با شدت باز شد. الیل یاخمش را از رو

شد. نفس  انینما یمشک یالغر با چادر یبلند قد اما تن یبتی. هدندیهمه به سمت در چرخ هیعرض چند صدم ثان در
 صورتش را پوشانده بود. شتریکه به پر چادر گرفته بود، ب یزد و با دست ینفس م

 :دیاز افراد کاردان داد کش یکی
 تو... نمیبیتو؟ ب ادیراه داده ب نویا یاس؟ کدوم خر لهیمگ طو ینجیا -

 آنا الل شد. دیکش یکه شاخ و شانه م یسرش برداشت و مرد یرا از رو چادر
 رو سرت واسه من؟ یکنم! صداتو انداخت یکرده بگو خودم راحتت م یادیکله ات به سرت ز ؟یتو چ -

گفتند حالل زاده آمد؟ اصال مگر  یم دیبود. با دیهمان سع ییپر از هشدار بود و ترسناک. گو یبیبه طرز غر شیصدا
 نه؟ ایشد که زاده اش باشد  یل هم سرش محال

 خب من آخه... نیایشوما ب دمیغلط خوردم من ند سیرئ -
 ندارم! زایچ نیکه وقت برا ا فیببند گاله رو. ح -
زنانه  یو لباس ها یساق دار بلند مشک یو دستکش ها یسر و وضع چادر دنیکه با د دیچرخ گریسمت دو نفر د به

 اش سرخ شده بودند و سخت مشغول کنترل خنده.
 !نیراحت باش -

پنجره  یها شهیدادش ش یخنده زدند. بالفاصله صدا ریز یبودند که پق دهیطعنه داشت اما آن دو نفر نفهم شیصدا
 انبار را لرزاند: ی
 حروم لقمه ها! نید خفه ش -

 ماندند. رانیحرکت و ح یته شده باشند، بکه اط اول آنجا ساخته شده و نگه داش ییمجسمه ها مثل
 پاک حالل خورده؟ ریشد؟ ش یچه محسوب م قایدق خودش
اسمش هم  یکاردان! آخ که حت دیشد. حم یصورتش پاک نم یوقت از رو چیبود که ه یزیچ دیحم یچهره  آرامش
 کرد. یآورد. با همان آرامشش نگاه م یتنفر م

 مردک؟ یبرا خودت درست کرد هیچه سر و وضع نیا -
 نیکنه. با ا ینم یرد ما رم بزنن. کار از کار که محکم کار ستین دیبندرو زدن. بع یرد جنسا نکهیخان مثل ا دیحم -

 کرد. یشک نم یک چیسر و وضع ه
 شد؟ رتیدستگ یخب حاال چ یلیخ -
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 یزیمنتظر چ یی. گودر گردش بود یانمدت پس از ورودش به حالت نوس نیا ینام داشت مدام ط دیکه سع یمرد نگاه
حرف ها بود که بتواند آن را  نیاز ا شتریب دیشد از چشمانش خواند. اما غرور حم یرا م یالوقوع بیباشد. خطر غر

 و حق هم داشت. ندهدوقت دم به تله  چی. آن قدر به خودش مطمئن بود که هندیبب
 .بود. هجده سال دم به تله نداده بود نداده

 مرز رو مشخص نکردن. قایسنندج. هنوز دق میبرا گرفتنشون بر میمجبور ش دیامن و امانه. شا مرز -
 .خوبه نیلحظه ا نی. تو اخوبه -
 ...یگفت یکه م ستنین ییهمونا نای... انایا -
 چرا خودشونن. هر چهار تاشون. -

 .زیکرد. موشکافانه و ت زیر چشم
 ؟یکار کن یباهاشون چ یخوا یم -
 .میکن یخاله باز -

 شد: یجد
 .ایطرفه بفرستم اون دن هی طیکار کنم؟ چهار نفرو با بل یخوام چ یم یکن یاحمق! فکر م -
 هم پنج نفر. دیلب نجوا کرد: شا ریرفت ز یرا اشاره م دیسع مایپر شرارت که مستق ینگاه با

 شد. رهیخ الیمتفکر خصوصا به ل یبرگرداند. با حالت سر
در آوردن جفت  د،یکرد قبل از خفه کردن حم یکه م یکار نیباز بودند اول شیعوض شد. اگر دست ها نظرش

 چشمانش از حدقه بود.
 به من؟ شونیمگه قرار نبود بسپر -
 کنم. یخودم تمومش م -
 کاردان! دینماند. رسما همان خفه شو بود به سبک حم یگریحرف د چیه یجمله را گفت تا جا مین

 م؟یبر دیبا یک -
 .میهشت و ن -
 کنن. هیساعت وقت هست. بگو تخل هیپس  -
 رم که... یباشه پس من م -
 کاردان حرفش را قطع کرد. یکرد. صدا یدست به سمت در اشاره م با
 الزم نکرده. زنگ بزن. -

 را داشت. یزیاز همان بدو ورود اضطراب چ یی. گودیگز ی. لب مستادیا شیجا سر
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که در مچ دست  یکاردان شده بود و با وجود درد ی رهیبا خشم خ انیکردند پو یمکالمه متمام مدت که آن ها  در
 مچهیآن ن گرید ییسخا ریهمان ام ای یرعلیکرد، ام یصدا تقال م یهنوز ب دیچیپ یبا طناب م شیسا لیبه دل شیها

 ...الیمانده بود اما ل نیزم یروحرکت  یکرد، زهرا هم که از اول مات و ب یسرفه ها را هم نم
گفت.  ینم یزیدهاتش که بسته نبود اما چ یتر. رو نیسنگ شیساکت بود. نگاهش تر شده و بغض گلو بیعج الیل

 آمد. رونیجمله از دهانش ب کیتنها 
 خوره. یحالم از همتون به هم م -
 لغاتش هم به تاراج رفته بود. ی رهیآمد. دا یبه ذهنش نم یگرید زیچ

 زد. یجمله پوزخند نیکاردان بعد از ا دیحم
 !می. خود ک*ثافتمیستیخوره. ما تو ک*ثافت غرق ن یاتفاقا ما هم حالمون از خودمون بهم م -

 یفلز یافتادن جسم یبود که با صدا امدهیبرداشت. دو قدم جلوتر ن نهیسـ*ـ یشده اش را از رو پایچل یها دست
 متوقف شد. شیسرجا

 اش گرفته بود. ینیب یافتاد بهت زده به سمت در رفت. دستش را هم جلوکه نگاهش به آن  نیهم
 ییاز در خارج نشده بود که صدا دی. هنوز حمدیچیپ یشد و در هوا م یبلند م یرنگ از آن جسم فلز یخاکستر یدود

 قرار داد. ریبا بلندگو همه را تحت تاث
از  شتریتا ب دیکن میخودتون رو تسل د،یهست سیپل یشما در محاصره  یهمه  دیهمه جا محاصره شده، دقت کن -
 ...نیا

 شد. یم یعصبان نثدریبار بود که ا نیبرداشت. اول زیخ دیسمت سع به
 !یدونست یم یعوض یتو ؟یدونست یتو م -

 داد. یگرفته بود و گردنش را فشار م دیسع ی قهیرا به  شیها دست
 و خس خس کنان جواب داد: یسخت به
 دن. یم فی... کنم بهم... تخفیمنو... گرفته بودن. گفتن اگه همکار یشرمنده. ول -

 .دیکوب دیکنار سر سع وارید یرا مشت کرد و رو دستش
 !یلعنت -

 .تیحس امن یهم... لحظه ا دیشکر و شا ،یبود. شاد یرنگ زندگ الیآمد. رنگ نگاه ل یبلندگو م یصدا هنوز
 ادیفر یو تمام افرادش نبود اما صدا دیو سع دیاز حم ی. خبردیرس یبه گوش م ادیتفنگ و داد و فر کیشل یصدا

 شد. یتر م ظی. دود غلدیچیپ یدر فضا م سیپل یها
 !ینفس نکش الینفستو حبس کن. ل الیل -
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چند کلمه که به زور به  نیهم ی. برادندیخراش یرا م شیاز سر گرفته و صدا شی. سرفه هاخفه بود و آرام شیصدا
 .کننده نوش جان کرده بود هوشیب یاز آن بخارها قیام عمچند ک دیبگو الیل

 یو زمان دور سرش م نیداشت. زم یجیهم حس گ الیشانه اش کج شد. ل یشدند و سرش رو نیسنگ شیها پلک
مشخص بود  شانیکه صورتشان پوشانده و تنها چشم ها اهپوشیس یتار شده بود. هجوم مردان دشی. ددندیچرخ
 بودند که از مقابل نگاه مواجش گذشتند. یلحظات نیآخر
 بسته شد. شیمخصوص به سمتش آمدند و پلک ها ییزن با لباس ها دو

*** 
 سوم فصل

 
آسمان که کم  ی. باالخره سر باز کرده بود. بغض دو هفته ادیو عطر باران را به مشام جان خر دیکش قیعم ینفس

 شود. رشیز یناه گرفته مردمان پ یبرا رینفس گ یبه حناق لیمانده بود تبد
 یرفت. باران نم نم م اطیو به سمت در ح دیرا پوش شیباالخره باران شده بودند. کفش ها اهیو س غیم یابر ها آن
گشود. آقا  یژیق یرا با صدا اطیاش حبس کرد. در ح نهیبه درون سـ*ـ یوصف نشدن یخاک را با حس ی. بودیبار

 .کند یدر زهوار رفته را روغن کار نیرفته بود ا ادشیرسول باز هم 
لبانش جا خوش کرد. چسب  یمحو رو یو لبخند دیپوستش دو ریز ی. خوشستادیمات ا یکه برگرداند لحظه ا سر

 اطراف بود. نینشده بود. پس احتماال هم سیبرداشت. هنوز خ اطیرا برداشت و برگه و شاخه را با احت شیرو یکاغذ
به شدت محتاط  یبا لحن دیچرخ یم شی. همان طور که سر جادیرا ند یر گذراند. کسچرخاند و کل محل را از نظ سر

 !یا وونهید یلیو آرام زمزمه کرد: خ
بگذارد  فشیاگر درون ک دیترس یگذاشت. شاخه گل رز را هم در دستش گرفت. م فشیرا لوله کرد و درون ک برگه

درخت تنومند کاج پناه  ریز ی. گوشه ادیرا ند انیپو یلب ها یرو قی. از سر کوچه رد شد و لبخند عمخراب شود
 یممکن رو یجا نیرا هم تا آخر شیشکگشاد م وشرتیزد. کاله س یرا از سرما به هم م شیگرفته و دست ها

پشت درخت  یو تنومند به سخت دهیکرد.با آن تن ورز یچکه م شیبود. آب از سر و رو دهیکش نییاش پا یشانیپ
 پنهان شده بود.

و هر  سدیبنو یشعر تیبود. ب نیهوا زده بود. کار دوهفته اش مدام هم یرا رو الیجواب ل یکلمه و نصف کی همان
 در بچسباند. یمتفاوت رو یبار با شاخه گل

 .دیرس یتا از رفتن آقا رسول مطمئن شود و بعد به کارش م ستادیا یحساس است. آنقدر م یکم الیدانست ل یم
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رنگ و وارنگ  یهمه گل ها نیکه ا فی. حیاش چسباند. رز مشک ینیبه ب بایکه سوار اتوبوس شد گل را تقر نیهم
شده بود و لحظه  رهیمحل کارش برسد به گل خ یکه جلو یگذاشت و تازمان شیپا یماندند. آرام رو یشاداب نم

 کاغذ را بخوانند. یبا زهرا شعر رو شگاهیکرد تا در آزما یم یشمار
 یداشت. رد یوانگیاز د یکرده بود. هر چند زهرا خودش هم رد تیبه زهرا هم سرا چیکه ه الیبه ل انیاز پو ینگواید

 بر جا مانده بود. ییسخا ریکه از ام
خودش را درون  بایکرد و تقر یبه منش یسرسر ی. سالمدیرنگ دو یریدو تا کرد و به سمت در ش یکیها را  پله
 پرت کرد. شگاهیآزما

 نگو که بازم؟ -
 اوهوم. -

 .دیخند
 نوشته برات. یدفعه چ نیعاشق ا یآقا نیا مینیبب ایب -

 زد و پشت چشم نازک کرد. شیجانانه به پهلو یا سقلمه
 برقشو ما! رهیگ یم نیحاال! گل و شعرشو ا یزن یچرا م -
 گه؟ید یساخت یما رو چراغ نفت رهیگ یاالن از ضرب المثل همه رو برق م نویا -
 الهام گرفتم بابا. -

لوله شده  یرفت. برگه ا زیم شیپ الیداد و سمت ل یگچ گرفته اش را تکان یپروا. پا ی. نرم و بدندی. هر دو خنددیخند
 .دیگذاشت و گل رز را هم کنارش چ زیم یرو
 !امایتا من ب یباز نکن -
 دم. یقول نم یخب ول یلیخ -
 زهرا! -
 :دیشن یغرغرش را م یآنکه دور شده بود اما صدا با
 دختر. نیا شیپ میدلمونو سفره کرد میکرد یریمثال مال منه ها! عجب گ -
. بعد با جعبه اش آمد یکند. چند لحظه  تیآمد اذ یلوله شده نزده بود اما خوشش م یانگشتش را هم به برگه  یحت

 و گل ها را درون آن گذاشته بود.بود که دورش را با حوصله کاغذ کادو کرده و تمام برگه ها  ینیریش یجعبه 
 دوازده؟ -

 نه باال انداخت. یرا به معن شیابروها
 چهارده. نیبا ا -
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 یگل ها یگفت. چهار ده تا گل و چهار ده تا برگه. جعبه را باز کرد که بالفاصله بو یگل ها و برگه ها را م تعداد
 .دیچیپ شانینیب ریشده بودند، ز ختهیمختلف که با هم آم

طرف جعبه و  کیداد تا درون جعبه اش بگذارد. گل ها  الی. بعد به لرا برداشت و بو کرد زیم یرو یگل مشک زهرا
 .گریطرف د کیپنج هم -آ یبرگه ها

لول شده را باز کرد. به خط  یحبس کرد و بعد برگه  یآب بپرد نفسش را لحظه ا یبخواهد درون استخر ییگو
 روان تر شده بود: نباریتوانست بخواند. اما ا یرکات را نمح یبعض یعادت نداشت. گاه ادیخوش ز

 خواهم یچه م یاز زندگ یدان -
 تا سر تو یتو باشم تو پا من

 گر هزار باره بود یزندگ
 تو گریتو، بار د گرید بار
 ؟یاز ک -
 .ننوشته -

 چانه زد. ریمتفکر ز ینشده بود را با حالت یچیسالمش که باند پ دست
 بابا اسمش نوک زبونم بودا! یا -
 گفت: طنتیبود. با ش اتشیبه زهرا انداخت که سخت مشغول مرور ذهن ینگاه الیل

 .واست حواس نذاشته که ری. امگهیآره د -
 نشانه گرفت: الیل یگچ گرفته اش را به سمت ساق پا یپا
 نذار ناقصت کنما! -
 آرام و محزون زمزمه کرد: یلحن با
 ...مارستانیو لوله تو ب میمشت س هی ری. زطفلک روحشم خبر نداره -

 در دل خودش را لعنت کرد. الی. لگرفته شده بود شیصدا
 شه نگران نباش. یمرخص م گهیاِ زهرا! چند روز د -
 جا به جا شد. یفلز یصندل یرو
 ؟ینوک زبونت بود؟ آم بذار حدس بزنم. سعد یچ ؟یکشف کرد یچ نمیبگو بب -
 نه. -

 ؟یفردوس حافظ؟
 .هم جوابش نه بود باز
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 ؟یسپهر ؟یمولو ؟یرودک -
 سر تکان داد. یعالمت نف به
 ثاغورث؟یف ـان؟یطاهر عـر ریم -
 زهرا بلند شد. یخنده  کیشل
 !الیل دیتو گور لرز چارهیب ـان؟یطاهر عـر ریشاعر بوده؟ م ثاغورثیمگه ف -

 غنچه کرد. لب
 بابام؟ ایدونم. مامانم شاعر بوده  یخب من چه م -
 . فروغ!نهیهم ولیا -
 فروغ؟ -
 اومد. ادمیآره فروغ فرخزاد.  -

دار  دیرا باز و با دقت کرد. درون جعبه گذاشت و درش را هم بست. همان طور که به سمت کمد کوچک کل کاغذ
 رفت گفت: یم یفلز
 .یبلد نایو ا یاعراز اون شعر و ش شتری. تو که ببد در رفته انیاسم پو -

 یشکست زندگ نیو بزرگتر نیبود که بعد از اول ییها ادگاریاز  یکیهم  نی. ادیاز آن فاصله ند الیتلخ زد که ل یلبخند
 مانده بود. ادگاریاش به 

 وجه قصد خروج از آن را نداشت. چیبه ه ییکه گو یزهرا را با حرف آخرش به فکر فرو بـرده بود. خلسه ا یحساب
 ریبود که ز ادشی تیاز آن چند ب ییبه کارش سرگرم شد. پاره ها ستین یخبر دید یکرد و وقت شیدوبار صدا یکی

 کرد. یزمزمه م مهینصفه ن یلب با لبخند
 شد. یفکر فرو رفت. دست خودش نبود. اتفاقات آن روز از ذهنش پاک نم به
در دستشان در تقال بودند و مدام در رفت و  یو تفنگ ها میسیبا ب سیچشم باز کرده بود. چند پل یبلند یصداها با

 گوشش را پاره کرد: یچند سانت پرده  یبا فاصله  ییآمد. صدا
 !ستینفر ن هی! چهار نفر بودن. نیعجله کن -
 سروان سرگرد فخر و آذر هم هنوز تو هستن. -
 !نیخدا! بجن یوا یوا -
 آرام تر زمزمه کرد: یلحن با
 !میخالص ش اشیوونگیمرد و د نیتموم شه از دست ا تیمامور نیشه ا یم یک -

 .دیدو یم بایقدم جلو تر رفت. تقر چند
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 ن؟ینکرد داشی. پستایشکور! وا -
 تونه دور شده باشه. ینم ادیز ینه قربان ول -
رسته هوا! رو بف یاون ساختمون لعنت نکهیقبل ا نیکن داشیخوام! زنده! پ یم دویشه. حم ینم میحرفا حال نیمن ا -

 کنن؟ یکار م یفخر و آذر تو چ
 کنن! یبمب هارو خنث نیقربان خودتون دستور داد -
 هیرو سرمون خراب شه. اون مرد  نجای! االناس که اعیسر رونیب انیب نیبگ نیکن داینه! نفر چهارمم پ گهیاالن د -

 به تمام معناس! یروان
 یبود احترام شیکه مخاطب حرف ها ی. مرددیرس یخش دار و نا هنجار به گوش م شیداد زده بود که صدا آنقدر
 .دیچیپ الیگوش ل ریو به دنبالش دو آمبوالنس ز یآتش نشان نیبوق ماش ی. صدادیگذاشت و دو ینظام
خشک  یبا لباس سبز او را وادار به نشستن کرد. چند سرفه  ی. زنستدیپا با یداشت رو یکرد. سع یفیخف ی ناله

 دور و اطرافش در رفت و آمد بودند. ی. هنوز افرادسوخت یم شیکرد. گلو
 بتیبا آن ه میو قرمز و زرد به خود گرفت. ساختمان عظ یهمه جا را برداشت. نگاهش رنگ نارنج یبیمه یصدا

 یحظه ابود. ل دنیهم قابل د الیاز عسل چشمان ل یسوزانش حت یمقابل چشمانش در حال سوختن بود و شعله ها
جستجوگر  یکرد و ذهنش همانند موتور یمتر به عقب رفت و بعد صامت ماند. بهت زده به اطراف نگاه م یلیچند م

 در حال کند و کاو بود.
 ؟یآورد رو داد ییکه خانوم عطا یگزارش بسته ا الیل -

 شد. دهیکش رونیافکارش ب لیقدرتمند از س یبا دست ییگو کبارهیبلند کرد و  سر
 زمه کرد: ها؟زم جیگ
 گرفت. یسراغشونو م دیآقا توح ؟یداد لیگم گزارش کار رو تحو یم -
 رم. یآها. چرا. االن م -

 حاتیشد. به محض آنکه توض ریسراز نییگذاشت و از پله ها به سمت پا رازهیتلق و ش انیدسته شده را م یها برگه
 در سرش سر باز کردند. نیرا داد و کارش تمام شد، افکارش مثل دمل چرک یاضاف
. درون ساختمان بود یمانده  یپر چانه همان باق ی. زهراوی یس یآ یا شهیدر ش ی رهیتن چشم شده بود و خ همه

 .ختهیدر هم فرو ر یبا قلب یکردند. دخترک ینجاتش آنقدر تقال م یهمان که برا
 یزیخواست پدر و مادرش چ یشد. نم یمراحت ن الشیخ دید یگفتند خطر رفع شده اما تا چشمان بازش را نم یم

تمام اتفاقات را کف دستان طاهره خانوم و آقا رسول گذاشته  یونیمد یبدون ذره ا یبفهمند اما حال که سروان گرام
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صدادارش که درون  یبسته و نفس ها یها پلک یکند. حت شیبماند و تماشا ششیپ شتریب یتوانست قدر یبود، م
 را. دیچیپ یلوله م

کرد.  یگاه فراموش نم چیشد را ه یطاهره خانوم که مدام از او گرفته م یدر هم آقا رسول و نگاه ها یها سگرمه
کرد.  ینم ینیسنگ شیشانه ها یرو یبار گریکرد. د یاحساس آرامش م یکم تیچقدر سرزنش شده بود. اما در نها

 نمانده بود. یدر قلبش باق یراز
 زاریب یتوجه یکه از ب ییالی. لشد یمحسوب م الیل یبرا ینیمجازات سنگبودن  نیهفته قهر و سر سنگ کی درست

 بود.
کرده اند اما  دایرا پ دیگفتند حم ی. مشده نیزهرا چشم باز کرده بود اما شش روز بعد از انفجار آن ساختمان نفر و

از او  یرد چیه ییهوا یو نه حت ینه آب ،ینیزم ی. نه راه هافرو رفته بود نیبود که آب شده و درون زم نیا قتیحق
 نداشتند.

 ؟یفکر یرو دستت! بدش به من کمک نخواستم! تو چرا امروز انقد تو یزیبود بر کی!؟ نزدیکن یکار م یچ الیآخ ل -
 زد: یتلخند

 گم. یم الویفکر و خ روسیکرده. و تیاز تو به من سرا -
 یشده  یچیگچ گرفته و دست باند پ یهر بار که نگاهش به پا الی. لزد و شانه باال انداخت یا مانهیلبخند صم زهرا

 شد. یدر هم و ناراحت م یافتاد، حساب یزهرا م
 دادن بهت! یم یمرخص دیماه با هیذره رحم ندارنا! حداقل  هیمروت ها  یب نیا -
 یهفته مرخص هیکنم. همون  یسر م یطور هی گهینداره د یدارم. اشکال ازیجان. به حقوقش ن الیخودم خواستم ل -

 .گهیبس بود د
 ؟یکن نییپله ها رو باال پا نیا یخوا یم یپا چطور نیاما آخه با ا -
 مگه بهت نگفتم؟ -
 مصرف به دست سمت آبسرد کن رفت. کباری وانیبلند شد و ل یصندل یرو از
 رو؟ یچ -
 بمونه. دیدستم با یکنم ول یهفته گچ پام رو باز م نیآخر ا -
 .شاالیا یالمتبه س -

 :دیرا شن شیصدا الیلب زمزمه کرد اما ل ریباز تلخ شد. ز کامش
 مال اون باشه نه من. هیسالمت یکاش هر چ -

 چشمانش دوباره رنگ گرفت. ی پرده
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 شده بود. دهیدانست اصال چطور بحث به آنجا ها کش یاما افتاده بود. نم وفتدیخواست آن اتفاق ب یروز عصر نم آن
دوستانه  ینزده بود. تنها بالحن الیهم به ل یاو را سرزنش کند. حرف بد و تند شیپنهان کار یرسول حق داشت برا آقا

 دادند. یهشدار هم م یبو یتنها کم ،یکم شیکرده بود اما حرف ها حتشیو پدرانه نص
 ی رهیخ یود و کامال هم جدرسد. گفته ب یم انیبه پا الیل یسرکار رفتن برا گریاگر تکرار شود د نکهیاز ا هشدار

 زد. یچشمانش حرف م
 یم نییآمد و نه پا یشده که نه باال م یحناق شینشده بود، اما به جا هیبه گر لیمثل هربار تبد شیگلو یانتها بغض

 کرد. یسال ها را خال نیا یخواست اما تمام دق و دل یرفت. نم
زباله ساز.  یشهر و تمام آدم ها یاز تمام زباله ها زاریب ش،یها یشب کار ش،یبودن او از شغل پدرش، لباس ها زاریب
سال بود  کیها که تنها  هیهمسا یها هی! طعنه و کنادشیسف یپر رنگ لباس آقا رسول و خط ها یاز نارنج زاریب

 که کم شده بودند.
با سقف  شانیا اجاره یکولشان گذاشته و رفته بودند، خانه  یکه بخاطر شغل پدرش دمشان را رو ییها خواستگار

 شد و... یسرشان خراب م یترک خورده که امروز و فردا رو
هر  ایسوپور، پاکبان  ،یبودند. رفتگر، جاروکش، کارمند شهردار یلعنت یها یآن نارنج ریها تقص نیا یو همه  همه

کردند.  یشغل را پنهان نم نیا قتیحق الیکدام از آن ها از نظر ل چیبتوان نام گذاشت. اما ه شیکه برا یگریاسم د
 داشت؟ ی! چه افتخارگریزباله جمع کن بود د

انتخابات  یها یرا ینسبت به مردم و جمع آور شانیخواه ریدادن خ شینما یتنها چند تن از مسئوالن برا نکهیا جز
سرت ها و اصال تمام ح شان،یها ی. تمام بدبختزیچ چیشغل بود؟ ه نیدر ا یگرید زیچه چ رندیبا آن ها عکس بگ

 پدرش بود. یشغل لعنت نیهم ریتقص شیها یبدبخت
آوار آقا رسول  شیآورد تا آن روز که حرف ها ی. اما دم بر نمردیاز پدرش فاصله بگ الیشد ل یکه گاها باعث م یشغل

 نگفته بود. الیدر جواب ل زیچ چیشدند. و آقا رسول ه
. رنج ندیآقا رسول را بب ی دهیخم یتوانست شانه ها یزد، م یحرص و آز را از چشمانش کنار م یروز اگر کم آن

 یو درشت. دست ها زیر یها نی. همان چندیصورتش را بب یروزگار رو یها ی. خط خطندیدرون چشمانش را بب
تنه دادگاه  کیبود و  دهیبود. ند دهیند. اما ندیمردمک چشمانش را بب اهچالیس ی. درد در انتهاندیبسته اش را بب نهیپ

 کرد. یمبرپا 
به اتاقش  ردیخودش را بگ یآنکه جلو یکرد. برا یتر م یرا جر الیل نیدختر دردانه اش نداده بود و هم ال،یبه ل یجواب

 کرده بود. یخال شینوایبالش ب یپناه بـرده و تمام حرصش را رو
 فردا؟ یایگم م یم -
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 هم در اتاق بود و هم نبود. یی. گودیزهرا ترک یخاطرات با صدا حباب
 کجا؟ -
 .ییسخا ادتیع میر یم -
 بدن ها! ادتیفکر نکنم فردا بعد از کار وقت ع -
 .لهیحواست کجاست بابا فردا تعط -
 گرد نگاهش کرد که ادامه داد: یچشمان با
 . والدت حضرت رسوله.گهید دهیفردا ع -
چه  الیدانست در سر ل یخوشحال بود و نم یبه آهان زمزمه کرد. زهرا بخاطر فردا حساب هیشب یزیناراحت چ یلحن با
 گذرد. یم
 یطور. حت نیهر سال را هم هم یها را دوست نداشت، والدت ها و شهادت ها را هم. محرم ها و رمضان ها دیع

شدند تنها  یکه در گلو خفه م یینداشت. درد کمر پدر و ناله ها یخوش یخاطره  یشعبان. از کودک ی مهیجشن ن
زدند... اصال  ینم یصلوات یها ستگاهیا ند،داد ینم یوقت نذر چیشد. کاش ه یم بشیروزها نص نیبود که از ا یزیچ

 داشت. اما رفتگر نبود. یکیالکتر یشش متر یمغازه  یحت ایمعمار ساختمان،  ایکاش پدرش مهندس بود 
کرد.  ی. زهرا با تعجب نگاهش مدیورچخانه و آن موجود مفلوک و منفور لب  یادآوریکه به ساعت افتاد با  نگاهش

 :دیعاجز و درمانده پرس یبا لحن
 کنن؟ یگم زهرا پشه ها چند روز عمر م یم -
 چهار ده روز. دمیهفته، ده روز، شا کیحدود  -
 را در آورد و نق زد: هیگر یادا
 ره؟یمنتظر بمونم تا بم گهیپنج روز د دی! باایخدا یوا -

 کردند. یبه خرگوش م هیکه گاه او را شب ییشدند. دندان ها انیدرشتش نما یدندان ها فیزد که رد یلبخند زهرا
 شده مگه؟ یچ -
کردم  یحشره کش مامانمو خال یکردم نتونستم بزنمشون. اسپر یگردن کلفت اومده اتاقم! هر کار یدو تا پشه  -

شم. فقط  امرزی. کم مونده بود خودم خدا بندادن لیآخرشم جون به عزرائ یشدم ول یم هوشیتو اتاق انقد که داشتم ب
 کشتم. شونویکی

 خندان بودند. یحساب شیروانه شد. چشم ها الیبغـ*ـل زد و لنگ لنگان سمت ل ریاش را ز یچوب یعصا
 .رهیبم یمنتظر بمون گهیپنج روز د دیمدت زاد و ولد نکرده باشه با نیتو ا یاریتازه اگه شانس ب -

 گفت: طنتیبا ش دیرا که د الیزار ل ی چهره
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 !گهیکنه د یم شویگوشه داره زندگ هیبنده خدا رو؟  یدار کاریحاال چ -
کنه ها! چند بارم گفتم جهنم محکم  یگوش من بدبخت؟ شبا انقد وز وز م یتو ایکنه؟  یم یگوشه داره زندگ هی -

 بره! عیسرتونه انقد  یکنه بنز نم یفرار م یجور هیراحت شم!  رهیزدم تو گوش خودم بلکه بم
نگاه  کیروده بر شده بود و  ی. زهرا از خنده حسابدییگرا یم یخورد که صورتش به رنگ ارغوان یحرص م یطور

 بود تا سد خنده اش بترکد. یکاف الیل
زنه.  یم شیمتر ن یاندازه سه سانت یستیسانتم ن مین ؟یرو بزنه بره! آخه بگو مگه تو چقد ششین دونهی ادیکاش ب -

 شین ادیبار ب شیپنج ش یروز نکهیبار شام. نه ا هیبار ناهار  هی خورهیبار صبحونه م هیحاال جهنم باشه اونم قبول. ادم 
 بزنه!
زد و حرص  یهنوز بال بال م الیشد. ل انیدر قاب چشمانش نما انیلحظه به در نگاه کرد. قامت پو کی یبرا زهرا

 خورد: یم
 گم! ی! بخاطر خودت میپرواز کن یتون ینم یش یچاق م یخور یفردا انقد خون ممن به جهنم. بگو بدبخت  -
 زد: شیزدند هشدار وار صدا یخنده درونش موج م یکه رگه ها ییصدا با
 !الیل -
 پر بود. ینداشت. دلش حساب یا دهیفا
 استفاده کنه! یهمون چهارده روز عمرشو حساب قایخواد دق یکشه. م یخجالتم نم -
را طلبکارانه به کمر زد بند خنده اش از هم  شیها تید الیکه ل نیتوانست سر پا بماند. هم ینم گریکه د انیپو

خنده زد.  ریز انیاشاره بود به دنبال پو کی. زهرا هم که منتظر دیچیمردانه اش در فضا پ یخنده  یگسست و صدا
 بود. ختهیدر هم آم شانیصدا

کرد پشت گردنش داغ شده.  یسرخ شد. حس م هیدر ثان انیخندان پو یچهره  ندیبا تعجب سر برگرداند و با د الیل
 شد. رهیخ نیکف زم یها کییموزا نیو به خط ب دیبه صورتش کش یخجالت زده دست

آورد تا  یم ریخواست فرصت گ یهم دلش م دیو خنده با هم. شا طنتیشرم دخترانه و ش دیمجهول داشت. شا یحس
 .ندیرا بب انیپو یحساب زهرا را برسد. جرئت نداشت سر بلند کند تا چهره 

دانست دخترک  یبماند اما م الیصورت گلگون ل ی رهیطور خ نیچانه بزند و هم ریخواست دست ز یدلش م انیپو
 فضا خاتمه دهد: نیکرد تا بلکه به ا یمصلحت یمعذب شده. سرفه ا یحساب شیرو به رو

 .ستی. البته اگه سختتون ننییپا یطبقه  نیاریب فیتشر تونیمرخص یگفتن برا یاکبر یخانوم رستگار. آقااهم،  -
 مرتعش شده بود. جانیاز ه شیصدا

 موافقت شد؟ -
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 .نیطوره. باز باهاشون صحبت کن نیظاهرا که ا -
مهربان که  یرا تنها گذاشت با نگاه الیشد. ل بیغ بایرفت و تقر رونیب عیبدهد عصا بدست سر یآنکه پاسخ یب

 صورت گردش را نشانه گرفته بود.
 قدم عقب رفت. کیپا و آن پا کرد و بعد  نیا یکم
 من کار دارم. به کارم برسم. -

گذاشته و دست به  یبه حالت ضربدر یگرید یپا یرا رو شیپا کی. بود ستادهیدر ا یبه همان حالت قبل جلو هنوز
 پلک زدن. یلحظه ا یو ب طنتیکرد. پر ش یاش را به در زده بود نگاهش م هیکه تک یدر حال بیج

 دل رفتن نداشت؟ ایرفتن نداشت  قصد
 نگاهش ذوب و ذره ذره آب شود. ریرا کنار گذاشت. بهتر از آن بود که ز یسیدروا رو
 سر کارتون؟ نیر ینم -
 خاص و آرام گفت: یلحن با
 !نمتیب یفردا شب که م -
که دوباره سکوت سالن را برداشت. فردا شب؟ منظورش  ییمحو و محو تر شد تا جا شیپاها یتند کرد و صداها پا

 .دیکش یچه بود؟ شانه باال انداخت و نفس راحت
لبش را به دندان گرفته  یدندان نما زد. گوشه  یانداخت و لبخند نیتریو ی شهیش یخودش رو ریبه تصو ینگاه

 کرد: یلب خودش را نکوهش م ری. زدیخند یش مخود یبود و به کار ها
 که! ی! آبرو نذاشتالیاز دست تو ل -

صدا دلش  یآمده و ب یاست. کس یقلبش خال یکه جا دیبه خودش آمد فهم یدانست چطور اما وقت یهم نم خودش
 را ربوده بود.

 یبود، چشمان شیروشن تر از موها یکه کم یشیو ته ر رهیت ییخرما ییو تنومند، موها دهیورز یچارشانه با تن یمرد
آراست. مغرور نبود و همان  یرا م شیلب ها شهیکه کم بود اما هم یداشتند و لبخند یخدا برق خاص ی شهیکه هم

 آرام و نکته دان. ،یو خاک ایر یبهتر هم که نبود. ب
آن هم در محل کار  داریو چند د بـرده بود. مگر از چند برگه شعر یبه آن ها پ الیبودند که ل ییها زیها تمام چ نیا

 برد؟ یشد پ یاز آن م شتریب ییها زیبه چه چ
 ی. حتستیهم ن یروز مین قتیو حق ستیشب ن مهین یای. روستیدو روز ن یکی یدانست هر چه هست برا یم اما
 هم نبود. یتابستان ی لولهیق

 بود تا بماند. آمده
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که مثل  ییایرا حدس زد؟ دن ایدن یشد فردا یرود. مگر م ینم شیآدم که پ یطبق خواسته ها زیهمه چ شهیهم اما
 انیکند اگر م یهم نم یخالف تو بتازد و بتازد. فرق قایتو را کنف کند. تا دق قایتخس و لجباز کمر بسته تا دق یبچه ا

 .گریکند د ی. کار خودش را میزمان جا بمان
هم از همان دفتر امور  دی. شادیایخواست ب ینم یی! گوریرفت. خ یرو به اتمام م یاز زهرا نشد و ساعت کار یخبر
 به خانه رفته بود. یادار
 رونیرا بغـ*ـل زد و از ساختمان ب فشیک امدین یاما وقت دیایدر ب شیمنتظر ماند بلکه از خجالت خنده ها قهیدق چند

بود که  یهمان اتوبوس قراضه ا نیزنگ زده آمد آه از نهادش بر خاست. ا یاتوبوس آب یاتوبوس وقت ستگاهیآمد. در ا
 دیشا ی. حتدیچیپ یاتوبوس م یاش در همه جا یمیدترک ترک موتور ق یآورد و صدا یدودش نفس را بند م

 قدمتش مربوط به دوران قبل از انقالب بوده.
 ینیبب یکرد یم یبررس دیشدن حتما با ادهیهنگام پ یشد یسوارش م یهم بماند! وقت شیو پرش ها بیو نش فراز

 گذاشت که! یآدم نم یجا به جا نشده باشد. کمر برا ایبدنت کم  یاز اعضا یزیچ
خواست به  یاز پسر بچه ها چند سانت آن طرف تر قل خورد و در جوب افتاد. م یکی ی هیراه کوچه توپ چند ال در

. دیوتر عماد را دجل یرفت. کم یگریماهرانه راهش را کج کرد و از سمت د یریش یآقا دنیسمت توپ برود که باد
 رفت. یمعصومش م یدرشت و چهره  یچشم ها یدلش برا د،ید یاو را م یکه وقت یپسر بچه ا

خواست  یشده بود. به سمتش رفت. م رهیبه توپ خ یکز کرده و با چشمان اشک یکوچک گوشه ا یهمان جثه  با
و  نیپشت ماش بایو تقر ستادهیهم اآن طرف تر دوستانش  یاشاره کرد. کم یریش یبپرسد که عماد به آقا یزیچ

 کرده بودند، پنهان شده و پناه گرفته بودند. دایموتور و هر جا که پ
نقش برج زهر  قایدق یریش یحساب کار دستش آمد. آقا دیدر دستش را که د یانداخت. چاقو یریش یبه آقا ینگاه

توانست از چشمان  ی. کم ابهت نداشت اما نمنیب زیو ت یفوق العاده قو یدبانیمار کوچک محله شان را داشت. با د
 یبودند و برا دهیخر شیشرط و شروط برا یکل ابود که پدر و مادرش ب یتوپ نیتر دیجد نیعماد بگذرد. ا یاشک

 بود. دهیچیاش را دورش پ یقبل یپاره شده  یتوپ ها یها هیحفاظت هم که شده ال
 بکند. دیدانست چه با یاما م دیخواهد بگو یدانست چه م یرفت. نم یریش یبه سمت آقا مصمم

 زد. شیمرتعش و لرزان صدا تیاما در واقع یبه ظاهر جد ییصدا با
 ؟یریش یآقا -

کند. دست خودش نبود.  یاش را مخف دهیداشت تا نگاه ترس یآفتاب نکیها ع لمیپولدار در ف یها گریمانند باز کاش
هم غلبه  یبه خوب الیشد و بر ل یم شیدایپ یگاه گدار شیها یو چند سال سن هنوز هم ترس کودک ستیبا وجود ب

 کرد! یم
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که  شیجا به جا شد تا با دست ها یکم الی. لدیچرخ الی. به سمت لستادیرنگش ا یآب ریبا همان عرق گ یریش یآقا
 پشتش بـرده بود به عماد اشاره کند که توپش را بردارد.

 شده؟ یدختر رسول، چ -
به عماد  یچشم ری. زهیهمسا یخانه  وارید یترک ها یرو ی. حتدیچرخ یم ییکرد و نگاهش هر جا یمن م من
 یهم با دست اشاره کرد، آن قدر خودش را تکان م گریخورد. چند بار د یتکان نم شیشد. بچه از ترس از جا رهیخ

توپش را بردارد  د،یایب انهیخودکفا یعمل یکه ط دبچه آن قدر هم جسور نبو نی! اریزد. نه خ یبال بال م بایداد که تقر
 .یمظلوم و دوست داشتن یباال فرار کند. عماد عماد بود، پسرک یکولش گذاشته با سرعت یو رو

 آهان، بابا گفتش که... بابا گفت که... یریش ی. آقازهیام... چ -
شکمش  یرو ییو چاقو را جا دیکش رونیگشاد کرم رنگش را به سمت ب یکرد. کش شلوار کرد یپوف یریش یآقا

ترسناکش  یو با همان صدا دیاش را باال کش ینیدر هم شدند. ب شیپ ی هیبدتر از چند ثان شیگذاشت. سگرمه ها
 را قطع کرد: الیحرف ل

 هیمن اعصاب ندارما!  نیزنن به در! دختر رسول بب یبار آخرشون باشه م یبرداره بره. ول ادیندارم ب شیبگو کار -
 کنم؟ شونیخودم حال ای یگ یون مبهش یزیچ

 شیلب ها یرو شتریو ب شتریکه هر لحظه ب ردیلبخندش را بگ یتوانست جلو یبود اما با آن کارش مگر م ترسناک
 شد. یپخش م ایولو 

بود. در  دهیچسب نیگفت و به سمت عماد رفت. مثل مجسمه به زم یا دهیخندان چشم کش یهمان نگاه و لب ها با
 را عوض کرد و به سمت توپ رفت. رشیراه مس نیب

 کرده بود، برداشت. ریگ چهیکه به تکه آهن در یخم شد و توپ را از جو نیزم یرو
 خورد. با خودش زمزمه کرد: نیو انزجار چ یجو یاش از بو ینیب

 .خواستم باالخره دستامو بشورم ینداره. من که م یبیع -
هنوز آن سر کوچه  یریش ی. آقاآمد الیز جا بلند شد و به سمت لا ی. عماد بالفاصله پر انرژسمت عماد رفت به
 کرد. یو نگاهشان م ستادهیا

 یبه جا نیهم ی. عماد منظورش را گرفته بود براچاندیپ یشیگوش عماد را گرفت و به حالت نما یشد و الله  خم
 .دیخند یاخم کند م ایآنکه بترسد 

 ! اظهار ندامت کن!یزیچ یا هیذره گر هیکنم.  یم هتی. مثال دارم تنبکنه یبچه داره نگاه م سیه -
 شده بود. شتریاش ب خنده

 خاله؟ یچ یارزاه چ -
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 .کوچه بن بسته نیهم نیخب؟ بر نینکن یسمت باز نیا گهیبابا ولش کن. عماد حواست باشه د یاظهار ندا... ا -
 .میکن یباز میتونستنپارک کرده بود  نشویماش ییآقا هیاونجا آخه االن  میر یخاله ما همش م -

 تکان داد. سر
 گه؟ید یعماد! قول داد رمایمنم نتونم توپتو پس بگ دیشا یبعد یدفعه  -
 قول خاله. خاله؟ -
 از آفتابش کرد. اهیبه صورت س یزانو خم شده بود. نگاه یرو
 بله خاله جونم؟ -
. من نیسیبنو نیکاره بش یچ نیخوا یم نیبزرگ شد نکهیمعلممون گفت در مورد ا میامروز انشا داشت یدون یم -
 خاله. یمهربون یلیخوام بزرگ شدم مثل تو بشم. تو خ یم

 تلخ شده بود. از جا بلند شد. یحساب شیزد اما ته گلو شیزبان نیریبه ش یلبخند
 .گهیخوندم د . منم درسیبش یکاره ا هی یخاله؟ درس بخون بزرگ شد هیچ یدون یم -

 چیو همان طور به سمت در خانه شان رفت. کاش ه دی. لب ورچدیگفت و به سمت دوستانش دو یبامزه ا ی باشه
 به او نشود! هیاش شب یوقت زندگ

بزند. آخر دو سه بار که با  یحراج کیبزرگ شود  یخواست وقت یهم کوچک که بود کم از عماد نداشت. م خودش
بود که چطور فروشنده پول ها را از  دهیرا حراج کرده بود رفته بودند، د لشیکه وسا یمغازه  کیطاهره خانوم به 

و نان  ستندی. مردم به صف بانانوا شود اناوس رحم هیخواست شب یبعد هم م یشمرد. کم یو م گرفتیم یمشتر
 خودت. یبماند برا ندیهم اگر پول خرد نداشت، مردم بگو ی. گاهبخرند

 هم که بماند! یو بقال فروش یسبز
تهران  یدر گوشه  کیتنگ و تار یآن قدر ها هم بزرگ نبود. تنها به وسعت کوچه ا شیای. دنگریبود د الیل یکودک

فروش  وهیو م یهم وانت سبز یو گاه ییرستوران شله پز ها، نانوا ،یاتوبوس، بقال ستگاهیکه تنها امکاناتش همان ا
 بود.
. دید اطیدرست وسط ح یریحص یرا رو نیگیکه سر برگرداند طاهره خانوم و آ نیانداخت و در را باز کرد. هم دیکل

 پر از انار هم کنارشان. مشغول دانه کردن انار بودند. یبود و کارتن شانیبزرگ جلو یقابلمه 
 ش را دادند.کرد که هر دو جواب یهمه انار؟ سالم بلند نی. ادندیاز تعجب باال پر شیابروها

 ؟یدیهمه انار خر نیمامان ا -
 کرد گفت: یشده بود را با پشت دست پاک م دهیصورتش پاش یکه آب انار که رو یحال در
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جعبه مونده بوده،  هی. انگار فقط بهش فروخته یوانت هی. سر کار که بوده یدونم از ک ی. بابات گرفته. نمنه مادر جان -
 .شاالیبده ا رشیارزون داده. خدا خ

 دهان باز نکرده بود که طاهره خانوم ادامه داد: هنوز
همه انار که  نیرب انار درست کنم. ا کمیظرف  نیمن برم با ا نیرو دونه کن نایا نیگیبا آ ایکمک. ب ایبدو مادر ب -
 شه. یمونه. خراب م ینم

 دانه انار به دهانش گذاشت. کیشد. خم شد و  یانار افتاد آب از دهانش جار دیقرمز و سف یکه به دانه ها چشمش
 بخور. یخوا یدونه کن هر چقدر م ایکنم. ب یساعته دارم دونه م هی! الیناخونک نزن ل -

 شده بود. ی. صورتش از قطرات قرمز آب انار خال خالانداخت نیگیطلبکار آ یبه چهره  ینگاه
 خوردما! دونهیهمش  -
 !یکرد ین مهم خودت دو دونهی! همون یهر چ -

 ینشست. قاشق غذا خور ریحص یگذاشت و رو نیزم یحوض رو شیرا پ فشیفوت کرد. ک رونیب یرا حرص نفسش
دل و روده  یشد تا همه  یمحکم به انار بدبخت باعث م یرا برداشت و انار قاچ شده را در دست گرفت. چند ضربه 

 بود. نیگیاز نگاه آ ریتعب نی. ازدیبر رونیاش ب
 :دیطاهره خانوم را از آشپز خانه شن یصدا

 ؟یکن یانار دون م یدار یهمون جور ای ؟یاومد رونیاز ب یدستاتو شست الیل -
که با آن دست ها سه تا انار کامل  دیفهم یاگر طاهره خانوم م یآب افتاد و چهره اش حالت از کف داد. وا یجو ادی

 رفته داد زد: لیتحل ییرا دانه کرده بود. با صدا
 آره شستم. -

 انداخت. نیگیآ یبه نگاه موشکافانه  ینگاه
 .امیمن برم لباسامو عوض کنم ب -
 .دیدو ییرا برداشت و به سمت دستشو فشیک

 یرا عوض کرد. روسر شیبه سمت اتاق رفت و لباس ها د،ییرا گربه شور کرد و سا شیدست ها یاز آن که حساب بعد
 انداخت. نیبلندش را برداشت و سر کرد. گره اش را از پشت بست و دو پر آن را به طرف ینخ
 انار ها نشست. شیپ نیگیبه آ کینزد ییرفت و جا اطیسمت ح به
 بلند رو به طاهره خانوم گفت: یانداخت و بعد با صدا الیبه ل ینگاه نیگیآ
 رم سراغ درسام. ی. من مننوشتم نامویمامان من تمر -
 شد. رهیخ الیبد جنسانه به ل و
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 پنچرش کرد: یطاهره خانوم حساب یصدا
 خسته است بچه ام. الینه بمون کمک کن زود تموم شه. ل -
 از حرص کج شده بودند. شیزد. لب ها یلب غر م ریز
 کنم خانوم خسته شده! یمن از صبح دارم انار دونه م -
 . قاشق را بدست گرفت و مشغول شد.دیخند یرکیز ریز الیل
 کرد. یپخش م الیسر و صورت ل یزد و قطرات سرخ را رو یاز عمد با قاشق محکم پشت انار ها م نیگیآ
 !یکل صورتمو قرمز کرد یکن یکار م یچ نیگیاِ آ -
 کنم. یکمک م یطور نیکه هست. اگه قراره من بهت کمک کنم هم نهیهم -

 باال انداخت. ابرو
 ؟یکن یاعالن جنگ م یرپس دا -

طاهره  یکل خانه را برداشت. سر و کله  غشانیج غیج یبعد صدا ی قهی. چند دقدیگفت و محکم تر کوب یاوهوم
به سمت داخل  ادیز یاز جا بلند شد و با سرعت عایسر نیگیشد. آ دایبه دست پ یرب انار یخانوم آن هم با مالقه 

 .دیدو
نکرد  دایماندن پ شتریفرصت ب نیهم یگرفت برا یکرد و داخل رفت. رب انار زود ته م یلب غرغر ریخانوم ز طاهره

 و سر قابلمه اش رفت...
خوردند که آن هم جزو  ینداشت شام را با هم م یکه شب کار یمعمول شام را بدون آقا رسول خوردند. گاه طبق

 شد. یفردا بدتر هم م یمعدود دفعات بود. اما اوضاع قطعا برا
کند قامت چند  یکند؟ خدا قبول م یرا هم قبول م ینذر نیها. اصال خدا ا ی! پر از آثار نذرکیپر از پالست یشهر

 ها را جمع کنند؟ ینذر یاز مانده ها یناش ابانیدر جوب و کف خ یمرد خم شود تا زباله ها
ربات  شیکرد و به جا یشغل را از کل کشور حذف م نیجمهور بود حتما ا سیکرد اگر رئ یبا خودش فکر م یگاه
 گذاشت. یزباله جمع کن م ییها

 یگذاشت و مطابقا پاداش برا یم ختنیزباله ر یبرا یهنگفت ی مهیجر دیرس یکار نم نیا یاگر بودجه اش برا اصال
 دهند. یم لیکه زباله تحو یکسان

 شد. یبالش نگذاشته غرق خواب م یشد و سر رو یم یرفت شب ها به سان جنازه ا یروز که سر کار م هر
 .دیرا شن ییبود که صداها ایو رو یداریخواب و ب انیم

 را گرفتند. شیمتفاوت جا یواناتیکرد و ناخودآگاه ح رییخوابش تغ یفضا
 :دیشن یم ایرا واضح و گو صداها
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 کنند. یم یگذارکنند و به دقت قلمرو  یرسد شروع به غذا خوردن م یبدنشان به درجه حرارت مطلوب م یوقت-
 رد:ک یم شیو صدا دهیظاهر شد که لباس مارمولک پوش کبارهی واناتیح انیاز دور م نیگیآ ی چهره

 !الیل ال؟یل -
غذا استفاده کنند. البته تمام مارمولک  یکنند تا در زمستان از آن به جا یم رهیدم خود ذخ یرا در انتها یآن ها چرب -
شده  کیبه هم نزد یریشوند. آن ها هنگام جفت گ یشوند، دشمن محسوب نم یم کیاو نزد یکه به قلمرو ییها

 و ...
آمدند. در خواب  یبه قلب شده بود و عشـ*ـوه م هیشب شانیرفتند. چشم ها یکه به سمت هم م دیمارمولک را د دو

 .دیشن یم یرا هم هر از گاه نیگیگفتن آ الیل الیل یبا چشمان گرد شده نظاره گر اطراف بود. صدا
 شود. آن ها... یتر م میرنگ داده و ضخ ریینور آفتاب پوستشان تغ ریمارمولک ها در ز نیا -
شد. انتظار  رهینور آفتاب پلک از هم گشود. با تعجب به اطرافش خ میاز تابش مستق شیحس سوختن چشم ها با

اما در اتاق  ندیرا با لباس مارمولک بب نیگیآ ی. حتندیباشد و مارمولک ها را اطرافش بب یابانیب نیزم انیداشت م
 یهم صدا یرا برداشته بود و هر از گاه انهمستند کل خ ی ندهیبلند گو یاش. صدا یتخت چوب یخودش بود رو

 آمد. یم نیگیپاشو گفتن آ الیل
 تخت پخش شد. یو دوباره رو دیپف کرده اش را محکم مال یها چشم

 زد: یلب غر م ریز
 اه اه ! میذارن بخواب ینم میلیطروز تع هیبابا  یا -
 :دیبلند تر داد کش و
 !ونویاون تلوز یکم کن صدا نیگیآ -
 نیبود که در ا دهیکش شیرا پ الیاش از ل یسهم االرث و طلبکار ی هیدوباره قض یی. آفتاب هم گوپتو فرو رفت ریز

 شد. ینم الیخیسرما هم ب
را روز  شیرا نداشت. با اخم و لنگ زنان از جا بلند شد و همان طور که پاها ونیقصد خاموش کردن تلوز یی! گوریخ
 رفت. نیگیسالنه سالنه به سمت آ دیکش یم نیزم

 دورگه و خواب آلود بود. شیصدا
 بخوابم؟ یذار یروز موندم خونه ها! نم هیمن  نیگی! آیاول صبح ؟یکن یچرا کمش نم -
 کنم! دارتیداده ب تی. مامان بهم مامورستیمن ن ریباور کن تقص -

و هر چه  واریهم در راه به در و د یرفت. دو سه بار ییو غر غر کنان به سمت دستشو دیکش قیکش دار و عم یهوف
 مانع بود، بر خورد کرد.



 

 

165 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

چشم  نتیکاب یگوشت منجمد شده رو یبسته ها دنیو صورتش را که شست به سمت آشپزخانه رفت. با د دست
 گرد شدند. شیخواب یکرده از ب پف یها
 :دیچرخ نیگیپا به سمت آ یرو
 گوشتا از کجا اومده؟ نیا نیگیآ -
 .دهیمامان خر -
 چرا؟ نهی. منظورم امهندس دمیاونو که فهم -

 باال انداخت. شانه
 .میفکر کنم شب مهمون دار -

 کرد: ناله
 اه! نا؟یا یمثل صمد یکیخدا بازم  یوا -
 ممکن بود. یصدا نیدو آن هم با کمتر یدر شبکه  یالیسر ی. حال مشغول تماشادیخند یم یرکیز ریز نیگیآ
 زد. دشیبه گردن سف یعمد از پشت سرش رد شد و با کف دست ضربه ا از
 ؟یزن یآخ چرا م -
 !یمحل نش یخروس ب یاول صبح یتا تو باش -

درشت نبودند اما  الیمثل ل شیهم داشت. چشم ها یتر دهیکش یروشن تر بود و صورت کم الیاز ل نیگیآ پوست
 داشتند. یخوش رنگ ینبودند اما قهوه ا یداشتند. عسل یخاص یدگیکش

 نیهم یخشک بود برا یبودنش، حساب یتخت انداخت. به خاطر چوب یکنان سمت تخت رفت و خودش را رو پوف
 ی ندهیگو یداد. هنوز صدا یاش را ماساژ م قهیدست به کمر شق کیدرد گرفته بود.  یآخش بلند شد. کمرش حساب

 .دیرس یحسابش را م نیگیآ یجا به! دیرس یم ندهیشد. آخ که اگر دستش به گو یمستند در گوشش بود و منعکس م
 خودش جواب خودش را داد: د؟یگو یاول صبح مستند م یکدام آدم عاقل آخر

 برنامه از قبل ضبط شده بود. -
 کرد: باال انداخت. زمزمه شانه

 که اول صبح مستند گذاشتن؟ نهیب یاول صبح مستند م یخب کدوم آدم عاقل -
 در وجودش جواب داد: یزیچ
 .ستیکه عاقل ن نیگیآ -

 یکه گوشه  قی. آن قدر عمدیکش ازهیکرد و خودش را کش و قوس داد. چند بار پشت سر هم خم ثانهیخب یا خنده
 لبش ترک برداشت.



 

 

166 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

آمد.  یشدنش آمد. از جا بلند شد. طاهره خانوم بود که پر چادر به دندان به داخل م دهیو کوب اطیباز شدن در ح یصدا
 به سمتش رفت. الیراست به سمت آشپزخانه رفت. مشغول در آوردن چادرش بود که ل کیپر بود.  شیدست ها

 و ... ؟ یگوشت و انار و سبز ه؟یمامان. خبر سالم -
 یگوشتارو قسط ی. مفت گرفته. ولدهی. نه. انارو که بابات کال ده تومن هم نخرماهت مامان جان یسالم به رو -

 درست کنم. مهیق کمیخوام  یبرداشتم. برا شب م
 چانه اش زد: ریاپن گذاشت و طلبکارانه ز یرا رو شیها دست

 ن؟یکرد هیقبل رو تسو یبازم؟ مگه قسط دفعه  -
 زنه به حساب. یدونه وضع و اوضامونو. گفت م ی. مهیمحسن آقا مرد با انصاف چارهیب ینه. ول -

را تن زد. شالش را هم سر کرد. به  شیراست به سمت اتاق رفت و مانتو کیدر هم رفتند.  یحساب شیها سگرمه
 را گرفت. شیمحض خارج شدنش از اتاق طاهره خانوم جلو

 کجا مادر؟ -
 صاف کنم. امونویرم بده یم -

 را به کمر زد: شیخانوم دست ها طاهره
 ؟یکه تو خرجمونو بد می! مگه من و بابات مرد؟یچ یعنی ال؟یل -
. هنوز میبخور میکن ینم داینبود. مهمون کوفت بخوره بهتره. ما خودمون گوشت پ نیآخه مامان جان من منظورم ا -

 ... یخونه؟ چجور یقسطا یره برا یراست نم هیمونده. مگه حقوق بابا  مونیقبل یقسطا
 کرد: شی. با تحکم صدادیخانوم حرفش را بر هطاهر

 !یخور ی! از تو که گوشت نگرفتم انقد حرص قسطشو ممید یم یعنی مید یبسه! گفتم م الیل -
 کوره در رفت: از
 الیل شیکنن. چند وقت پ ینگامون م گهیطور د هیمحل  یهمه  م،یو زمان بدهکار نی! به زمیچ یآخه واسه  -

خوام بذارم  یپوال رو م نیا ن؟یذار یتونم کمک کنم چرا نم یمن م یبهش نداده بودن. وقت رهیرفته بود ماست بگ
 سر خاکم؟

 ای میدیپول مردم رو باال کش م؟یقتل کرد م؟یقراره نگامون کنن؟ مگه آدم کشت یدختر! چه طور ریزبونتو گاز بگ -
 مام بزرگه مادر جان. یخدا مید یسطمونو ممردم. باالخره مام ق ی هیمثل بق می. بدهکارگهیقسطه د م؟یقمار کرد

 کرد و ادامه داد: یدست شیگرفت که طاهره خانوم پ یحالت تدافع دوباره
 ...تا میمون یچقدر زنده م میدون یخوره. ما که نم یات م ندهینکن. بدرد آ یانقد ولخرج یکمک کن یخوا یاگه م -
 مامان! -
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 .رمیگیاون ازت قرض م یبرا میاریکم ب کمیخونه  یبرا دیخب. شا یلیخ -
 :کرد دینگفته بود که طاهره خانوم تاک یزیاعتراض باز کرد اما هنوز چ یرا به نشانه  دهانش

 ! قرض!الیقرض ل -
زبان طاهره خانوم شد! حرف حرف خودش بود و بس! وسالم صحبت تمام!  فیشد حر یوقت نم چی. هدیکش یپوف
 گفت:آرام تر  ینشد. با لحن یراض الیاما ل

 پس انداز کنم. کمیکنم هم  هیماهمونو تسو هیهست که هم بتونم حساب حداقل  یاما مامان حقوق من اون قدر -
وجود داشت. هر  یخسته اش فروغ یچشم ها ی. در انتهاستادیآمد و درست مقابلش ا الیخانوم به سمت ل طاهره

 چند کم نور.
. اگه میبد دیگفتن حداقل نصفشو با یاز پول خونه بمونه. ول کمینشنوه. بابات صحبت کرده  نیگیبگم آ واشی -

 .گهید یکمکمون کن دیمادر. تو هم با گهینکن د یسر خونه خودمون. لجباز میر یزودتر م مینصفشو بد میبتون
 یدر ذهنش ثبت م شیخاطره ها یبود. از وقت ییشد اما در دلش بلوا میاسلحه اش را غالف کرد. ظاهرا تسل الیل

 نیبدهکار نانوا و بقال و قصاب و ... بودند. ا ایو  دندیچرخ یم دیشب ع یها یدر حراج ای، به خاطر داشت که شدند
 قرار بود خوب شود؟ یک یزندگ

 نگاه بندازه! هیکشه به خونه  ینم لشی. آدم مفهیکمک کن همه جا کث کمی نجایا ایب ا،یانقد نرو تو فکر. ب -
 :دیرا از پشت کش رشیخواست نق بزند که طاهره خانوم شمش یم
 .می! نه و نو هم ندارایروز خونه ا هی -

 :دیخند الیل یشد. به صورت گرفته  رهیخ نیگیدلخورش را چرخاند. به آ نگاه
 ره؟ یقربون صدقه ات م روزیمامان از د یچ یبرا یپس فکر کرد -

 .دیاخمش شکست و کوتاه خند ی شاخه
 !امیتا من ب گهید نیخورد یحتما لقمه رو بذارم دهنشون! م دی. انگار بچه ان! من بانیصبحونه اتونو بخور نیایب -
 یآدم دلبر یبرا یو حساب ختهیتازه دم با هم آم ینان تازه و چا یپارچه نشستند. بو یسمت آشپزخانه رفتند و رو به
 کرد. یم

 ریکه نبود، پن یمعمول ریشد. پن یم شانیدعوا ریخوردند، سر پن یبا هم صبحانه م الیو ل نیگیخدا هر گاه آ ی شهیهم
 ماند. یم نیگذارند و سالها درون زم یبود! از همان ها که درون کوزه م ینیزم

قبل از آنکه به رحمت خدا برود، به  شیآقا رسول سه سال پ امرزیزرد رنگ که از حاج ننه؛ مادر خدا ب -یآب یا کوزه
 داده شده بود. هیا هدآن ه

 شد. یگفتن طاهره خانوم فراموش نم امرزهیبار هم سر سفره خدا ب هر



 

 

168 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 آتش بس اعالم کرد: الیل شانیجر و بحث ها انیم
 .یکار کن یکل دیبخور که با یتون یهر چقدر م -

 گفت: دهیبر دهیشد. بر ری. آنقدر سرفه کرد که اشک از چشمانش سرازدیپر شیدر گلو لقمه
 ... گردن من؟ی... کار... خودتو... بندازیخوا یم -

 هم داشت! ییها تیمز ینزند. خواهر بزرگتر بودن هم گاه ریلب به پن گرید نیگیبود تا آ یترفند کاف نیهم
 ها را. شهیهم ش الیکرد و ل یم زیها را با دستمال تم نتیکاب نیگیاز صبحانه هر دو دست به کار شدند. آ بعد

 یخانواده بدهند و اصال برا لیقرار بوده جوجه شوند، بزرگ شوند، تشک یناهار سه تا تخم مرغ بد اقبال که روز  موقع
 بشوند را نوش جان کردند. یخودشان در جامعه کس

 شده بود! الیل یبرا یلیروز تعط عجب
 استراحت داد دوباره دست به کار شدند. یدو ساعت فرجه که طاهره خانوم برا یکیاز  بعد

مورد عالقه اش  ینشست. برنامه  ونیتلوز یجلو دیکش یدور خانه را جارو برق کی نکهیخانوم هم بعد از ا طاهره
حق دست  یشد کس یشروع م یبودند و وقت زاریاز آن ب الیو هم ل نیگیکه هم آ یشروع شده بود. همان برنامه ا

 .زدن به کنترل را نداشت
مجسمه  ،ینام داشت. شامل بافتن ییها زیچ نیهمچ ای میگرد یبه خانه بر م م،یرو یبه خانه م ییکه گو یا برنامه

 شد. یجا بخواهند آه از نهادت برآورند، م کیکه  ییها زیو تمام چ یسخنران ،یآشپز ،یساز
 شهیش یریمشغول گردگ یآن حوال ییهم جا نیگیپشت مبل آمد و آ یها کیبه دست سمت سرام یط یجارو الیل

 گلدان ها بود. ریز یها هیو پا زیم یها
 یگذاشته بودند و به غرولند طاهره خانوم هم توجه یآهنگ طنتیخنداند. با ش یرا م الیآورد و ل یشکلک در م مدام

 آوردند. یو ادا در م دندیرقص یم طنتیکردند. پشت سر طاهره خانوم با ش ینم
طاهره  یگرفت. هر دو از خنده سرخ شده بودند. دو سه بار یداد و ژست م یجارو را در هوا تاب م یهم گاه الیل

کردند  یخودشان را مشغول م یزحمت کش طور یگشت مثل کارگران یکه بر م نیاما هم دیخانوم به سمتشان چرخ
 .دندیرقص یکه انگار نه انگار داشتند م

به عقب برگشت و دست به کمر  یدفعه ا کیرا گرفت و به طور  شانیبار طاهره خانوم مچش هر دو کی باالخره
 شان شد. رهیخ

 خشک شدند. شانیکمر و دستمال و جارو به دست سر جا یدو همان طور لنگ در هوا و دست رو هر
 ن؟یکن یمرده ها منو مسخره م لیزل -
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کدام از رو نرفتند و مقابل چشمان  چیخنده بزنند. ه ریز یبود تا سد خنده شان بشکند و پق یجمله کاف کی نیهم
 دندی. آن قدر دستش را کشخود ادامه دادند. طاهره خانوم هم خنده اش گرفته بود دنیبه رقص طنتیطاهره خانوم با ش

 آن ها آمد: شیشد و پ میکه باالخره تسل
 وسط بگم خرم به چند من؟ امیبرقصم؟ من ب نیسن و سال آورد نیمنو با ا نیکش یخجالت نم -

 بود. یدنید یحساب شانیشد. اداها یدو خواهر قطع نم طنتیپر ش یخنده  یصدا
 رم به کارم برسم. یها! بعدش م قهیخب فقط دو د یلیخ -
 !وهووی -
 جامعه دادم. لیبچه بزرگ نکردم که دو تا رقاص تحو -

 بود.لبخند  شیلب ها یشد اما با همان اخم هم رو یقطع نم غرغرش
. و خنده شان کل خانه را برداشته بود غیج یو دستش را گرفتند. صدا ستادندیدو کنار چپ و راست طاهره خانوم ا هر

 .بایو ز نیشده بود. باشکوه، دل نش یدنید ییبایبه طرز ز زیهمه چ
هم در  یبود اما برق خوشحال شانیگلو یهم بود. بغض انتها یرفت، اما شاد ینم رونیبود، از کنج دلشان که ب غم

 یتر از آن هاست. سخت م یقو ایهم وجود دارد. انگار نه انگار دن ییایشد. انگار نه انگار دن یم دهیچشمانشان د
 آورد و... ! یتازاند، اشک در م یسخت م رد،یگ

و  دیدو الیسمت لده بهشخانم هولزنگ در بلند شد. طاهره یکه صدا دادندیرا نشان م مینوساعت هشت یهاعقربه
خانم طاهره یسرشان بستند. صداهم به دنبالش وارد اتاق شد و در را پشت نیگیسمت اتاقش سوق داد. آاو را به

 :دیرسیبه گوش م شدیطور که دور مهمان
جون از مکه آورده که خانوم یدی. بجنب دختر! چادر سفایرو که برات دوختم، بپوش هیشلوار بادمجوناون کت ال،یل -

 لباسات گذاشتم؛ اون هم سر کن. ریبود هم ز
 اون که... یول -

را به در زده بود به کمدش چشم دوخت.  اشهیطور که تککرد و همان یساکت شد. پوف دیرا که شن یاحوالپرس یصدا
 خانم حکم دستبرد به بانک را داشت؟طاهره شیزدن به آن پکه دست یهمان ؟یشلوار بادمجانکت

 بودند؟ یبـرده چه کساننام یهامهمان نیبه آسمان؟ ا نیزم ایآمده بود  نیبه زم آسمان
رنگش را به تن کرد. چادرش را سر کرد و شلوار هم. کتدیکش رونیرا از کمد ب رنگیباال انداخت و کاور مشک شانه
 .دیرسینظر مو موقر به  نیدر مت. چقستادیا یقد ینهیآ یجلو
 یکلمه که متوجه شود! حت کیاز  غیکه در کردندیقدر آرام صحبت ماما آن د؛یشنیرا م یزیر یهاهمهمه یصدا

 نه؟ ایشال سر کند  دیبا دانستینم
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شده بودند و صورت گردش را هم  تردهیکش یکم شیهاسرش سفت بست. چشم یو باال دیرا محکم کش شیموها
 سرش انداخت. یرو اطیهم محض احت یرنگی. شال زرشکدادندینشان م دهیکش

 کیبه  کیبد باشد؟ نزد شدیخانم بود، مگر م. دوخت طاهرهدادیتر نشان مشلوارش دمپا بود و قدش را بلند نییپا
 دوختنش وقت گذاشته بود. یهفته و چند روز برا

 نیگیبرود آ رونی. قبل از آنکه بدیکش نییدر را پا یرهیگردنش زد و آرام دستگ ریانگشتش، ز یبه اندازه یعطر، کم از
 را صدا زد:

 ؟ی! تو چرا حاضر نشدنیگیآ س،یپ س،یپ -
 وار جوابش را داد:پچهمان لحن پچ با
 .رونیب امیمامان به من گفته امشب حق ندارم از اتاق ب -
خودش  یبرا زیچو فارغ از همه دیطور القکه آن نیگی. به حال آستادیمتفکرانه ا یگفت و لخـ*ـت یالخالقلب جل ریز

 یرفت. تالشش برا رونیو از اتاق ب دیکش ی. پوفخوردیغبطه م رفت،یو با تلفنش ور م دهیتخت دراز کش یرو
 دار قرار گرفت.سالوسن یانمنگاه خ ررسیدر ت قماند و به محض خروجش از اتا جهینتیرفتن ب نیپاورچ
. کردندیرا نگاه م الینشسته بودند و تنها طلبکارانه ل شانیسر جا هیاما بق ستاد؛یسر پا ا شیجوان، بالفاصله به پا یمرد

 اجبار بود و بس. یاز رو شتریشد که ب دهیهم شن یخالوچند تکه پاره سالم خشک
 انگار.نهرانگا هیاما بق ستاد؛یپسرش ا یبعد به پا یپدر خانواده بود، کم ییهم که گو یمرد

 نداشتند! شتریدست مبل که ب کیخانم نشست. کنار طاهره نیزم یسالم کرد و رو مؤدبانه
که کنج لبش  یبا پوزخند شیروبهدخترک رو یرهیسر بلند کرد. خشکش زده بود. نگاه خ دیرا که شن ییآشنا یصدا

 باد کرد و راه نفسش را تنگ. الیل یشد که در گلو یقجا خوش کرده بود، حنا
 یرنگ روپر یرز آب یهاگلبود نگاه کند. دسته ستادهیا شیکه به پا ینداشت سر بچرخاند تا به مرد جوان جرئت

 .شدیم دهید ونیسمت تلوز یعسل
 د.منجمد شده باش شیهااو بود. انگار خون در رگ یعطر معروفش هم که گواه بر معرف یبو

 .شدیجا مبهداشته باشد، مدام جا خیم رشیز نیزم یی. گوشدیپا بند نم ینشسته بود؛ اما رو شیجاسر رانیو ح ریمتح
 قاً یباشد، دق دهینقشه کش یی. خودش هم که گوانیدخترک مغرور همان خواهر نچسبش بود و آن مرد پدر پو نیا

 مبل نشسته بود. یرو الیمقابل ل
 :دیبود را شن انیمادر پو ییدار که گوسالوهمان خانم سن یصدا

 ارن؟ینم فیتشر میحکیآقا -
 جواب داد: عیرا باز کرد و سر شیهاگره دست خانمطاهره
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 چرا چرا، االناست که برسن. -
انداخته و  ریزبهسر که کردیرا نگاه م انیچشم پو یاز گوشه قتیبود؛ اما در حق یقال یرفتهرووبه گل رنگ چشمش

 آرام و صبور و مهربان. شهینشسته بود. مثل هم شیصاف و موقر سر جا
 :دیچیپوزخند خواهرش در فضا پ یصدا

 هم طول بکشه. دیخب حق هم دارن. کارشون سخته، با -
 :دیآرام غر یبا تن بایتقر انیپو
 پرگل! -
 کتاب نداره.که حساب یرفتگر گم؟یمگه دروغ م هیچ -

 ادا کرد: یگریحرفش را چرخاند و طور د دیرا که د انیپو زیت نگاه
 .نیجان کارمند شهردار الیکه پدر ل دیانیجان در جربود. مامان ی! منظورم همون کارمند شهرداردیآخ ببخش -

بود  نییسرش پا الی. خوب بود که لکردیرا نگاه م الیل زیآمریتحق یشده و با نگاه دیتشد انیمادر پو یهاسگرمه
گذاشته  الینقطه ضعف ل یشوند. در همان بدو ورود درست دست رو یباران شیهاکه چشم دیکشینم یوگرنه طول

 بودند.
 دشدهیسف یهاانگشت یدرست رو انیو نگاه پو دادیفرش فشار م یرا درون پرزها شیهابود؛ اما ناخن نییپا سرش

 فرش بود. یرو الیاز فشار ل
 یبرا ییابهت. گوبود و پر نیدر فضا سنگ ی. سکوت جارفشردیمبل را م یدستش را مشت کرده بود و دسته انیپو

 باالخره طلسم را شکست. انیبودند. پدر پورفتهتمام شهر در خواب فرو یلحظات
 ه؟یخب دخترم مدرکت چ -

مرتعش و آرام  ییدارند. با صدا ییچه معنا اپن یرو ینیریگل و شدسته دانستیدار قورت داد. مدهانش را صدا آب
 پاسخ داد:

 .سانسیفوق ل -
بودنش را در  یمیآنکه قد یبرا شدیجا مبهمبل جا یبار از عمد رو کی هیسکوت. پرگل هر چند ثان هیچند ثان دوباره

 ذوق بزند.
 یلیبه وسا ییصورتش را جمع کرده بود که گو یو طور دیچرخیداخل خانه م یهم مدام در فضا انیمادر پو نگاه

 بخواهد نگاه کند. فیکث
 ریحال پخته شده بود، اگر آب بود بخار شده بود... بس که زبهحال آب شده بود، اگر غذا بود تابهبود تا یبستن اگر

 .دینگاهش را بشود فهمکه جنس  کردیهم که اصالً سر بلند نم انی. پوکردیو داغ م سوختیآن سه نفر م یهانگاه



 

 

172 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 مال خودتونه؟ نجایا -
 چادرش را جمع کرد. لبخند به لب پاسخ داد: خانمطاهره

 .میمستأجر نجایخب نه. ا -
 تر کرد.شل یرا کم شیخانم گره روسر. طاهرهدیچیدر فضا پ یپوزخند بلند یصدا

 خودمون. انشاهلل تا آخر امسال. یخونه میریم گهیاما تا چند وقت د -
 .صدایبار ب نیهم پوزخند؛ اما ا باز
 ه؟یشما چ یلیمدرک تحص -

 داد. یخانم را مخاطب قرار مبود که طاهره انیپو مادر
 ...پلمید تونستمیم خوندمیم گهیسال د هی! البته اگه کلیس -
 م؟یحکخانوم گمیباشه. درست نم وجود داشته یمدرک نیهنوز چن کردمیفکر نم کل؟یهوم، س -

 پاسخش را داد. رکانهیز خانمطاهره
 دارن. التیتحص یکاف یبله درسته؛ اما مهم جوونان که شکر خدا به اندازه -

 .شدیهم گرمش م دیمخمل بلند با ی. با آن مانتوزدیظاهر باد مو خودش را به دادیصورتش تکان م یرا جلو دستش
 ه؟یچ نتونیماش -
از  خواستیگرفته بود. م نییبس که سرش را پا کردیخشک شده بود و درد م یسر بلند کرد. گردنش حساب الیل

 نشد. رشیدستگ یزیحرفشان را بخواند؛ اما چ شانییاشهیش یهاپشت چشم
در دلش  یزیو چ دیکشی. گوشش سوت مدیگنجیهم نم اشلهیدر مخ ان؟یبود؟ همان پو نجایا یتهام انیپو ان،یپو

 .رفتیم نییو دوباره پا آمدیباال م شیو تا گلو دیجوشیبا حرارت م
 .دادینشان از شدت اضطرابش م نیقلبش دوباره به کار افتاده بود و ا ییشورخت
خانم زودتر از او زد تا بلند شود که طاهره هیتک نیزم یرا رو شیهازنگ در که بلند شد از خدا خواسته دست یصدا

 کار شد.بهدست
و دلش را قلقلک  دیچیمشامش پ ریز مهیخوش ق یجا شد. بوبهجا شیسر جا یو کم دیکش ییصدایاما ب قیعم نفس

نک به خورشت در حال پخت ناخ یواشکی ایراحت و فارغ از دن الیبودند تا با خ یگرید تیداد. کاش االن در موقع
 بخورد. داغداغطور سرخ شده را همان یهاینیزمبیاز س ییتابزند و چند

 نیبود؛ اما ا یذاتاً دختر آرام کرد،یاوقات سکوت م شتریو مشوش بود. ب ختهیرهمحال تمام ذهن و افکارش در اما
 .کردینم شیاریو مغزش لجوجانه  دیبگو یزیچ خواستیحرف نزدنش را دوست نداشت. دلش م

 .دادیجوالن م شیبه بغض در گلو هیشب یزیو چدهانش خشک شده بود  کام
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خانه را گرفته بود  یجاهمه انی. عطر پودیکوبیم نهیبه سـ*ـ محابایاش، قلبش بخالف تن خشک شده و خسته بر
 یادیز یهاگم بود، گنگ و مبهم. سوالدر. سرکردیم تابشیو ب دیرسیم الیبه مشام ل مهیق یبا وجود بو یو حت

 ذهنش را پر کرده بودند.
اش خسته شد. چهره انینما ییرایدر پذ اشدهیبعد قامت خم یرسول کل خانه را برداشت و کماهلل گفتن آقا ای یصدا

 .گفتیو خوشامد م کردیم یباز سالم و احوالپرس یبود؛ اما با رو
 یخانواده کرد،یهم نم یفرق ییبود. البته گو الیکه ل یامروز خبر داشتند جز اصل کار یهمه از خواستگار ییگو

 .گرفتندیم اشدهیرسماً ناد یتهام
 یکوچک سبز یهاسبد ها،وانیها، لباز شد و بشقاب نیزم یرو ییرایپذ یبه پهنا یابعد سفره یقهیدق ستیاز ب کمتر

 آن قرار داده شد. یماست و خورشت رو الهیتازه، چند پ
که از  یافرار از خوره یبود! اما برا یسفره مکافات نیکردن اتنها بازدست کرد،یرا حس م نیگیتازه کمبود آ الیل

 .شدیمحسوب م یخوب یافکارش به جانش افتاده بود، چاره
 یرا به همه یکه حس خفگ نیقدر سنگهم شد. آن ترنیجو حاکم سنگ چ،یرسول اوضاع بهتر که نشد هآمدن آقا با

 افراد حاضر القا کند.
کلمه از  کی یکه کامالً حواسش پرت سفره بود حت الیرسول بود و لبزرگ مشغول صحبت با آقا یتهامیآقا هنوز
 .دیشنیرا نم شانیهاحرف
پف کرده بودند. تمام  شیهاملتهب و پلک شیاه. چشمشدیجا نمبهجا شیسانت هم از رو کی انیپو نیسنگ نگاه

 شود. یآورروز خفقان نیچن کردیفکرش را هم نم یروز بود؛ اما حت نیطول هفته را منتظر ا
 یبرا یاخانه نیتک پسرشان به چن یشده بودند برا یکرده بود تا باالخره راض یپافشار شیهاحرف یرو چقدر

 ندارد. یاننشسته و ثمره یکرس یکه حرفش چندان هم رو دیفهمیاز همان اول م دیاما با ند؛یایب یخواستگار
 ریز نیزم یبرنج از دستش افتاد و رو سید دیکشیداد م باًیرسول که تقرآقا یبلند شد. با صدا شانیصدا بارهکیبه
تاالپ قصد شکافتن پکه تاال ینکرد و با قلب شیبه پا دهیچسب یهاشهیبه خرده ش یهزار تکه شد. توجه شیپا

در دهانش  باًیبود و قلبش تقر دهی. رنگ از صورتش پردیدو ییرایپذسمت از آشپزخانه به عاًیرا داشت سر اشنهیسـ*ـ
 .دیکوبیم

شده بودند و  رهیچشم هم خ یهاو به مردمک ستادهیچهره و دوشادوش هم ابهرخ، چهرهبههم، رخ یپابهمرد پا دو
 .زدندیمؤدبانه داد م باًیتقر
 ن؟یزنیم یروز نیچن یتو هیچه حرف نیا ن؟یاومد میمن و خونه زندگ یمگه خواستگار یمرد حساب -
 .دیلرزیبه خود م تیاز فرط عصبان رسولآقا
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 کنه! یزندگ ییجاها نیهمچ یاجازه بدم پسرم تو تونمی! من نمنیندار یسطح اجتماع یبرو آقا! شما حت -
 پسرتون؟ یبرا نیبخر نیخونه و ماش نیاومد ای یخواستگار نیاومد -
 !نیهم ندار یدنیمال خر نیهمچ -
 حواله کنه. خوشبخت شه جوونت. گهید یخودت و خونوادت رو جا یبرو آقا، برو خدا روز -

 اشاره کرد. اطیرا پر از غضب در هوا تکان داد و به سمت در ح شیهادست
 !؟ستیپسر من ن یبیپول توج یکه حت تیحقوق دوزار ؟یدیتو م یکور شه. پز چ نهیبب تونهیکه نم یچشم اون -
 .یکنینگاه م یطورنی. شما برو به سوادت بناز که به مردم امیستیهاش نشکر خدا محتاج بنده -
 هوا. نیبنداز شتری. کالهتون رو بنیستیتون بدهکار نمحله ی! فقط به گدایهوم پس چ -

 شیاز عمد صدا فشردیتمام چرمش م یبدنه یرا رو شیهاانگشت کهیحالرا با حرص و در شیاهکفش انیپو پدر
 :کردیم دادیو ب دیکشیرا م

 که تو آشغاال بزرگ شده ازدواج کنه! هه! یبا دختر ادیکه ب میپرقو بزرگش کرد یعمر ال هی -
 بابا! -
 !انیساکت شو دهنت رو ببند پو -
 رفتندیطور که به سمت در م. همانزدیم یمتورم و رنگ رخسارش به ارغوان اشیشانیپ یهافرط غضب رگ از

 :شدیتر ممحو و محو شانیصدا
 نیتو همچ قیال ه؟یقیدختر ال یگفت یطورنیا ان؟یآره پو م؟یپول بش هی یسکه یخواستیم ؟یخواستیرو م نیهم -

 ؟یبگ یخوایم یات چخونوادش دو کالس سواد ندارن! فردا به بچه یحت ن؟یوضعسرو نیبا همچ ییآدما
 لحظه صبر کن شما... هیبابا جان  -
 !یزنیما رو م دیق شهیهم یبرا ای یایم ای! انیپو -
 پدر! -
 .نمیبب فتی! راه بسررهی! پسرک خیدیشن کهنیهم -
رفته  انیبکند؛ اما پو یزیچاز هر یبزند و دلش را عار ادیفر انیپو یهابا نگاهش درون چشم خواستیدلش م یلیخ

 .رفتیو م گذاشتیم الیل یو ساده وغشغلیقلب ب یهاشهیخرده ش یمحکم. پا رو ییهابود. با گام
 یها را بشمارد تا به عدد سه برسد. خودش شمارهآن الیو ل ندیرا کنار هم بچ شیهانبود تا پرگل دوباره انگشت یازین

 اطیح یخوردن در آهنهممحکم به یقلبش. با صدا کیبود، آن هم در داالن تنگ و تار دهیسه گفتن روزگار را شن
 داشت. ختنیو درون خودش مچاله شد. حال مجال فرور دیلرز

 .ردیبار بم نیچند هزارم یبرا صدایآرام از هم بپاشد و ب توانستیم
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را  نشیتند و سنگ یهانفس ی. صدادیکوبیم نیزم یرا رو شیپاها باًیتقر رفتیسمت خانه مبه کهیحالدر رسولآقا
 شده بود. رهیخ یاباور به نقطهو نا ستادهیواج اوجا خشکش زده بود. هاجاز همان فاصله بشنود. همان توانستیم

شعر و  یشب را با حس کنجکاو ست؟یدر انتظارش ن دیجد یشعر و گل گریشد؟ فردا صبح که به سر کار برود د تمام
 تا صبح سر نکند؟ دینوع گل جد

 غنج نرود؟ زدیلبخند م شیبه رو یکه با مهربان یمرد یآرام و پنهان یهاعاشقانه یبرا دلش
 آورد؟یتا صبح طاقت م اصالً
 یاشهیش یهارهپشت پنج هاهیچند تن از همسا زدی. حدس مرسول کل خانه را برداشته بودآقا یهاغرولند یصدا

 .کنندیها نگاه مآن یچانه زده و به خانه ریدست ز
که سواد  یی! تومیکه ندار میسواد ندار م؟یدستمون گرفت ییگدا سهیک م؟یآدم کشت م؟یمردم کرد بیدست تو ج -

 چقد... . یکه سواد دار ییتو ؟یرو گرفت ایدن یکجا یدار
 بفرستند، گفت: یسمت ارتفاع کوهرا از ته چاه به شیصدا ییمرتعش گو ییصدا با
 بابا؟ گنیمگه دروغ م -
سرخ و  الیشد. چشمان ل الیل یرهیهوا مانده بود خ یرو حرکتیکه ب یخشک شد و در همان حالت با دست رسولآقا

 کبود شده بودند. شیهاگونه
 شیبه سمت جلو برداشت. صدا یجودش زده. قدمدر و شهیاز کجا ر دانستیکه نم یبه خود جرئت داد. جرئت یقدر

 .کردندیتر مرنگچشمانش را پر یبود که عسل درشتوزیر یهاو چشمانش پر از نقطه دهیپربغض داشت. رنگش
 ونیشب در م هی م؟یتنمون نبود یقسط یبدهکار لباسا یحت شهیمگه هم م؟یستیمگه ما به عالم و آدم بدهکار ن -

زمستون از سرما خواب  ی! شبابردیاز ذوق تا صبح خوابمون نم شدیم دایماست هم که اگه پ م؟ینون و ماست نخورد
 .میروشن کن شیآت میزیتوش چوب بر میبذار رفظ هیآفتاب! که  ریز میتا صبح که بر ومدیتو چشمامون نم

نه  موندیم گهیآب و... برق و گاز و هزار کوفت ]...[ دشد. پول  یم دهیبردهیگاهاً بر شی. صدادیرا باال کش اشینیب
 نه گاز. م،یبرق داشت

 .دیرا از سر کش اشیگل چادر
که چشم به  ییمنتظر؛ خدا ینگاه دی. شادیرگ گردنش لرز یهایکیهم همان نزد دیدر عرش آسمان شا یزیچ

 دوخته بود. اشیباران یبنده
 .دندیکشیم یاز رو ریشمش شیهاکم درهم و سگرمهرسول کممبهوت آقاومات یچهره
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. از مردم میفیما کث گفتنی. مومدیطرفمون نم یکچیتو! ه میبگ میتو مدرسه جرئت نداشت میخوردیم یتوسر -
! میکشینفس م میکنیم یزندگ میما! تو لحظه دار مییبابا، ما زنمیحرف نم شیقرن پ هیمردم  ای یسومال یزدهیقحط

 ...یول
 گوش کن... ال،یل -
بود ارزون  زیبار. چون تک سا هی ،یبود دهیجفت کفش نو خر هیبار  هی بچه که بودم ؟یگوش کنم بابا، به چ یبه چ -

تا جا باز  دمیود. انقدر پوشب کیکوچ زشونیچون سا شدن؛یپام نم وقتچیه یقشنگ بودن؛ ول یلیبهت داده بودن. خ
و  اهیکه هنوزم س ییپاهام. ناخونا یتاول زده یتهش من موندم و انگشتا یکردن. باالخره اندازه پاهام شدن بابا؛ ول

 برامون؟ یکار کرد یبابا؟ تو چ میخواستیم یکدرن! مگه ما چقدر از زندگ
اتاق، در خودش  یشکست و پشت در بستههمهم در نیگیقدر که بغض آرا لرزاند. آن هاشهیخانم شداد طاهره یصدا
 تر بود.و شکننده فیهم ظر حانیظاهر سرسخت، از برگ گل ردخترک به نیرفت. افرو

 یشد یقدرنیبراتون کم گذاشته؟ انقدر براتون کرده که االن ا ی! خفه شو! با بابات درست حرف بزن! چالیبسه ل -
 ! انقدر کرده که... .یزنیسرش داد م یطورنیتو روش ا یستادیوا یبزرگ شد

اش ! گونهشدی. الکردار قطع نمدیچیپیسوت هنوز در گوشش م ی. صدادیخانم را کشدست طاهره رسولآقا
 ده بودند.صورتش پخش ش یرو ختهیرهمبه شیاش افتاده و موهاشانه یطور کج رو. سرش همانسوختیم
 !سینگو طاهره، ه یزیچ -
 بودنش را از پدرش طلبکار باشد. اهیس لیکه دل ی. جوجه کالغپناهیب یامثل جوجه د؛یلرزیم
 دانستیاست. نم ترکیاست که از رگ گردن به او نزد یآغـ*ـوش کس یاز گرما دنیلرز نیا دانستیو نم دیلرزیم
 .ستیاش نکرده خیقلب  یاز سرما دنیلرز نیا

ش رو از جنازه یکهیروز  هیهم روش. باالخره  نیسال دم نزدم ا همهنیخفه شه ا الیخفه شه. بذار ل الیآره بذار ل -
 الل بمونه. الیخفه شه! حرف حق تلخه؛ پس بذار ل الی! بذار لکنهیجمع م موندهرونیو یهمون خونه ریز یآوارا

را سفت به شلوارش گرفته بود تا لرزششان در چشم  شیهادست نیهم ی. برادندیلرزیم رسول آشکاراآقا یهادست
 نزند. مرد بود، غرور داشت.

من رو نگاه کن! با توئم سرت رو بلند کن! دو کالس سواد ندارم  الیکه نکردم؟ ل کردمیم دیکار با یمن چ الیل -
 یباشه، انقدر رفتم و اومدم تا باالخره رفتم سرکار. اون هم به کنار؛ ول دادنیزندون داشتم بهم کار نم یباشه. سابقه

 مونیزندگ یلحظهبهور نزدم؟ مگه خودت لحظهاون و ورنیدر ابهدر مگهمگه از تموم وقت و جون و توانم نذاشتم؟ 
 یچ ده؟ینرس یزندگ نیزورم به ا نیااز  شتریبکنم که ب دیکار با ی! من چالیرو کردم ل امیسع یمن همه ؟یدیرو ند
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که  فروختمیرو م هاشوهیم رفتمیم یکاریوقتا تو ب یبعض گرفتمیرو قرض نم هیبکنم؟ مگه وانت همسا دیکار با
 ارم؟یدر ب کمهی
 .دیبار داد کش نیا

 ابونایتو خ فتمیدستم ب رمیجارو بگ هیکه  نهیشغل من ا یباال! فکر کرد ری! گفتم من رو نگاه کن! سرت رو بگالیل -
جارو گرفتم دستم و  هیسال  ستیب نیکل ا نه؟یفقط هم یآسفالتا رو نوازش کنم و برگا رو جارو بزنم؟ فکر کرد

 نکنم؟ یکار چیام هزن و بچه یقدر خودخواه شدم که برااون
 .شود رهیو لرزان مرد خ یدر نگاه موج کردینگاهش را باال آورده بود؛ اما جرئت نم

رو خوب بکنه؟ همه دکتر و معلم  ضایمر یدرس بده؟ همه معلم بشن، پس ک یدکتر بشن؟ پس ک دیمگه همه با -
شهر رو  یمدار بشن، آشپز بشن... وقتبسازن برن تا آسمون، دولت یطورنیساز بشن همو مهندس بشن، ساختمون

 کنه؟ زیرو تم ابونایخ یک رهیگیکثافت م
 :دیلرزیم شیصدا

 یهر چ ایمهندس، معلم  ،یدکتر شد یتو بزرگ بش یرفتم سر کار، رفتم که وقت یاومد ایاز همون موقع که بدن -
 نره تو پات، خار نره تو چشمت! شهیباشه. ش زیپات تم ریز یذاریکه توش پا م یشهر ،یشد یکه دوست داشت

 :رفتیتر مهر لحظه باال شیصدا تن
 یبود برا یمتینخور به هر قدردهر چند نازک و به یپتو هی یتا تو پر قو بزرگت کنم! ولتم که قو نداشتم شرمنده -

 .نینمون نیزم یخانوم گرفتم که روو طاهره نیگیتو، آ
 رفت و در همان حال نشست.مبل وا یکم مانده بود سقوط کند. رو گرید
موتور و  ی! وقتیدیم رو ندزده! صورت سرمایدیم رو ندزدهتاول ی! پاهایدیرو ند میزخم ی! دستاالیل یدیند -

! تو فقط الیل یدیگرم شم و ند ستادمیمیوا قهیمواد فروشا دو دق شی. کنار سطل آتالیل یدیرو ند زدنیبهم م نیماش
! من هم الیم آدمم ل. من هکننیش مآدم مسخرهوکه عالم یمدستم و اس یتو یجارو هیو  یدید یلباس نارنج هی

 من هم! ال،ی! من هم لارمیپول درم کنمیکار م
و او خوب  کردیسمتش رو نمبه گرید گاهچیبود. بخت ه یاما عصبان شد؛یها به قول خودش الل محرف نیبا ا دیبا
 .دانستیم

جوالن  شدند،یخارج م شیکه از گلو یاصوات انیهق در مهق زیر ی. صداکردینگاه نم شیهاهم به چشم هنوز
 .دادیم
 !بابای! آقامیحکیآقا یرسول! نتونستآقا ی... نتونستینتونست یول -

 داد زد: بایتقر آمدیم رونیو دورگه ب شدیم دهیکه از بغض خراش ییرا گرفت و با صدا شیزانو
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رو  یچیتو ه یبابا؟ حرفا یلعنت یایدن نیتو ا یآوردبابا؟! چرا ما رو  یچرا ما رو بدبخت کرد یتونستیتو که نم -
 تموم شد امشب بابا! تموم شد! الی! تموم شد! لکننیعوض نم

 برداشت. زیخ الیسمت لباز به خانمطاهره
 !الیل -
 :دیمبل هلش داد. غر یرو باًیو تقر دیدستش را کش رسولآقا
 نه! گهیطاهره نکن! نکن، تو د -

سمت اتاقش هجوم برد. شدند و بغضش شکست. به یخنث گرید آمدندیم رونیکه از بغضش ب یهقهق یهاترکش
 نیگیتخت پشت به آ یرا پشت در حس نکرد. رو نیگیکه له شدن آ دیقدر در را محکم باز کرد و محکم هم کوبآن

 ر،یبعد آمد. با تأخ یرسول دمآقا یمچاله شد. صدا دشدر خو وارنیرا هم تا سرش باال آورد و جن شی. پتودیدراز کش
 داد.جا خوش کرده بود را فرو شیگلو بکیس یکه رو یادار و دورگه؛ اما باالخره بغض مردانهخراش

 ال؟یگفتم ل یچ یدی. شنیاون پسره اونجاست حق رفتن ندار ی. تا وقتیریسر کار نم گهیاز فردا د -
 مانده بود. بازمهیشده و دهانش نحال گرد  شدندیکنار زد. چشمان سرخش که به زحمت باز م شیاز رو عیرا سر پتو

 غرامت بدهد. قرارداد بسته بود. دیبا دیبگو خواستیاعتراض کند، م خواستیم
 نیدوخته بودند. آخر هم را به شیهاکرده و لب نشیکلمات هم نفر گریغرامت بدهد؛ اما د دیسر کار نرود با گرید اگر

 سکوت مطلق غرق شد.و  یو بعد خانه در خاموش دیرسول را شنحرف آقا
 یتو مسئول زندگ ال،یباشه ل ادتیدست تو نبوده؛ اما  یداشته باش یاو چه خونواده یایب ایبدن یطیتو چه شرا نکهیا -

ت روز نرسه بچه هی. یکنیبدش رو انتخاب م ایدست خودته. خودت خوب  گهیکه د ی. زندگشیسازیکه م یهست
 !نمی! نبالیل نم،یرو نب وزمشت چرا رو سرت خروار کنه! اون ر هی سته،یتو روت وا
 را به صالبه بکشد. الیکرده بود تا ل دایپ یگرهم تازه فرصت جلوه دی. شاکردیم یکششده و گردن داریتازه ب وجدانش

 مگر نه؟ گشت،یبود باز نم ختهیکه ر یآب
 ... .یپا گذاشت. و دختر ریرا ز یاش رفت و دخترخاطر خانوادهبه یپسر امروز
کابوس  کی هانیرا نداشت. کاش تمام ا شیهاکردن پلکچقدر گذشته. جرئت باز دانستیرا بسته بود. نم شیهاچشم

 .کردیذهنش را سوراخ م یواریساعت د تاککیت یرا باز کرد. نه، کابوس نبود. صدا شیهاباشد. چشم
شده بود.  داریوقت بود که از خواب ب یلینداشت. خ یادهیرا بست، باز کرد، بست، باز کرد، بست... نه! فا شیهاچشم
 کام. یکننده! تلخ و زهریواقع یِبود. واقع یواقع زیچهمه
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 یرا کم شیهاپلک نیشده و درز ب ترنیسنگ لویهم چند ک دیسرش چند گرم شا سوزد،یم شیوگل کردیم حس
طور که در خودش همان واریکنار د نیگی. آرام از جا بلند شد. آسوختیبود، تمام تنش در حرارت م اند. گرمشدوخته

 :دیکش ادیدر وجودش فر یزی. چاندازدیب شیوچنبره زده بود، خوابش بـرده بود. دستش به پتو رفت تا ر
 «ال؟یل یچطور شه؟یروت م یچطور»

قدم برداشت و از اتاق  کیچنگ زد.  زیم یآخر از رو یتخت افتاد. تلفنش را لحظه یاز دستش سر خورد و رو پتو
 بودند. دهیپاش را الیخانه مرگ ل یجاآور! انگار در همهو ساکت. ساکت و مرگ کیبود. تار کیجا تاررفت. همه رونیب

 «!یاباران شده غرق»
سرخ درون حوض  یهایبه ماه یحت کردیکند. حس مرا درون آب فرو شیپاها خواستیحوض نشست. دلش م کنار

 درون آب برد. بارهکیرا  شیرا بست و پاها شیهاهم بدهکار است. چشم
 «.زندیریدلت م یو اندوه به ژرفا غم»

 کردند؟یباران شره م یهادانه شیبه خودش که آمد از موها الیو چگونه باران گرفته بود که ل یک آسمان
 «!یلرزیتا سر به خودت م یپا»

 هم تلنبار شده بودند چه؟ یرو یکه از کودک یینباشد؟ اما دردها توانستیرسولش بود، مگر مبابا عاشق
 «.بارندیکنان مها رقـ*ـصابر »

 .زدیو تلنگر م دیچیپیآلود خودش در گوشش مبغض یصدا
 .«... یاتو تنها شده و»

 او را در آغـ*ـوش نگرفته باشد؟ گریهم د شی. نکند خدادیلرزینم گریشده بود مگر نه؟ د تنها
بود و هوا  ید یهاکیتا در فضا محو شود. نزد دیطول نکش شتریب هیرا فوت کرد که بخار شد و چند صدم ثان نفسش

 د،یایزمستان ب یگشودن سفره یبه دست برا لدای یزودتر از آنکه ننه سرما بقچه شی. چند وقت پشدیسردتر هم م
 .نینشبود و دل بایبود. کم بود؛ اما ز دهیبرف سال بار نیاول

 از او نماند. یاثر گریکه د ییبخار محو و محوتر شود تا جا نیمثل هم شدیم کاش
 «یکور بغض ست،یامن گره در»

. همه از جانب امکیپ کیو  پاسخیکوچک کنارش صفحه باز شد. دو تماس ب یرا برداشت و با فشردن دکمه تلفنش
 زهرا بود.

خوش  دیبگو شدیزهرا بود! کاش م یبرا یبه هوش آمده بود. پس امروز عجب روز ییسخا ریرا باز کرد. ام امکیپ
 .دادیو آزارش م زدیرا چنگ م شیشده بودند. بغض گلو شهیتر از هم. چشمانش سرددیچرخیبه حالش! زبانش نم

 اش را گرفت. بعد از پنج بوق جواب داد:مکث کرد و بعد نامطمئن شماره یکم
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 هوم؟ -
 آلود و دورگه بود، مردد گفت:خواب شیصدا

 منم... ! -
 تر شد:واضح شیو بعد صدا دیچیدر تلفن پ یزیشدن چجابهخش جاخش یصدا

 ؟ییتو ال؟یل -
 آ... آره. -
 ؟یشده نصفه شب یدختر چ -

 مکث کرد. یکم
 .ستین یزیچ -
 .زدیدلش طعنه م گر؟ینبود د یزیچ
 .یشده بگو دختر نصفه جونم کرد یخب چ -
 ... .یعنی... دیزهرا من... من شا -
 !الیل -
 که... . یصحبت کن ییبا سخا یتونیسر کار. م امینم گهید -

 مانندش گوشش را پاره کرد: غیج یصدا
 ؟یدیند یزیچ یخواب ال؟یل ینصفه شب یشد وونهیسرکار؟ د امیکه نم یچ یعنی ؟یچ -

 رخنه کرد و در عمق جانش نشست. شتریاش بزده خی یرا در حوض تکان داد. سرما در پاها شیپاها
 باشه که بشه قرارداد رو... . آشنا داشته دیشا نجایاون ما رو آورد ا ؟یحرف بزن ییبا سخا شهیم -
 تو... ؟ یگیم یدار یچ یفهمیم چیه الیل -

 را قطع کرد. حرفش
 نه. گهی. الاقل اونجا دامیب تونمینم گهی. من دکنمیزهرا! خواهش م -
 هم خبر داره؟ انیپو -

 اش... لعنت به او!سخاوتمندانه یهالبخند ش،یهااش، شعردلبرانه یهابه گل ان،یبه پو لعنت
 سحرش کرده بود؟ یهمچون طلسم انینام پو ای دیکلمه هم بگو کینداشت  قصد

 با توئم! الیل -
 :دیچیرسول در گوشش پآقا یصدا

 با توئم! الیمن و نگاه کن ل -
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 رده بود.را هم تازه قسطش را تمام ک نی. همفتدیاز دستش سر بخورد و درون حوض ب یمانده بود گوش کم
 ؟یتونیم -

 انیزبانش نشست و از م یاش عبور کرد، روشده دیکل یهادندان انیکلمه جانش را باال آورد تا از م کی نیهم
 آمد. رونیب شیهالب
 ادیخب فردا قراره ب ؟یببر یرو جمع کن هاتلهیوس یایمگه نم یول کنم؛یم ادیاز دستم بر ب یباشه حتما، هر کار -

 ... .یتونیشرکت اونجا م
 ؟ی... نداری. کارامینه زهرا، نم -
 .شدیم دایبغض پ یکلهداشت سرو گرید
 یول ؛یرو بگ یبرام همه چ دیباهات کار دارم! با یلیدختر. صدات داغونه! کار که خ یستی! خوب نیستیخوب ن الیل -

 .یهروقت بهتر شد
 .ریشب... بخ -

 ییداشت اگر جا ی! چه اشکاللشیدهد تماس را قطع کرده بود. وسا لشیقابالً تحومت یریاز آنکه زهرا شب بخ قبل
 گرفت؟یرا م ایدن یمگر کجا ماند؟یم یباق الیکوچک از ل یردپا کی
 خانم افتاد:حرف طاهره ادی. دیپتو خز ریسمت اتاقش رفت. زجا بلند شد و آرام به از
 .کنهیدعوا نشه. بال رو دور م نیتا صلوات بفرستهفت نیدیخند ادیهروقت ز -
 تا؟بال شده بود؟ هفت نیفقط هفت صلوات باعث نزول ا یعنیتا صلوات را نفرستاده بود. رفته بود. هفت ادشی
 ...یلب زمزمه کرد: اللهم صل عل ریز
 انیصلواتش به پا کهنیهم قاًید، دقنگذاشته بو دستیروهم که دست شی. بغض لعنتشمردیانگشت هر دانه را م با
 .کاشتیاش مگونه یقطره اشک رو کی د،یرسیم
 محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یاللهم صل عل -

 بود و آب از آب هم تکان نخورده بود. شیکه نازل شده بود سر جا ییهفت تا شد. هفت تا شد؛ اما هنوز بال باالخره
 هفت صلوات را بفرستد. نیکه ا گفتیم هانیزودتر از ا یکس کاش

 :زدی؛ اما عقلش سقلمه م. نجوا کردن با خداخواستیرا به سقف ترک خورده دوخت. دلش نجوا م نگاهش
 «شه؟یروت م یچطور ینماز امشبت رو نخوند یحت ؟یریگیشد سراغ خدا رو م ری! باز کارت گمعرفتیب یالیل یا»
 شیها. نگاهش به سقف ترک خورده بود؛ اما با همان چشمدیاش باال کشتا چانه . پتو راشد نییباال و پا شیگلو بکیس
 :کردیناله م صدایب
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اگه بارون بودم  د،یخریمنو نم یکچیبودم ه وهیخدا من اگه م یدونیجز تو؟ مکمک بخوام به یکجا برم خدا؟ از ک -
بودم  گاریاگه س ،یخراب بودم و تو اوراق شهیبودم هم نیاگه ماش کردم،یجا رو داغون مهمه شدمیم لیس دمیباریم

 !ایته آشغاال بودم... خدا شهیهم
. کردیامروز سرسختانه مقاومت م یقلبش هم به تالف شدند،ینم یخط نگاهش جار ی! کلمات ناکس روآمدندینم
 .دیسمت سقف چرخغلت خورد. دوباره به شیسه بار سر جا-دو
دلم که سر باز  یهستن رو یچرک یهادمل یسر هیفقط بگم خدا، خدا، خدا. آخه  تا خود صبح خوادیدلم م -
. انقدر که نتونم بهت بگم رهیبغض ته گلوم که هر لحظه ممکنه جونم رو بگپر یتوده هیانقدر که شدن  کنن،ینم

پشت  شهی. همینو تا صبح نگاهم ک یبخون وآخه چه مرگمه خدا! فقط صدات کنم خدا. خودت از خ تا الف حرفم ر
وقتش شده من مثل بارون ببارم و تو تا  گهیآسمونت رو نگاه کنم. انگار د یهاتا بارش ابر نشستمیپنجره م یشهیش

 .ستیقشنگت باشکوه ن یزییپا یهاکه چندان مثل بارون یدرد. بارش پریصبح نگاهم کن
 .را به دندان گرفته بود شیهالب

 .دیکوبیم اشنهیگرومب به سـ*ـگرومب قلبش
 .شدی. تنش گرم نمدیباال کش اشینیرا تا نوک ب پتو
خدا و نگام به آسمونته.  بارهی. چشام داره مبارهیبه آسمون م نیاالن داره از زم ده،یبار نیاز آسمون به زم شهیهم -

 هوا؟... . یتو یریگیسمتت رو م انیکه م ییهااشک
 .دیاز خواب پر شیرو یزیحس افتادن چ با
 بخواب. یآبج دیآخ! ببخش -

 گرفت.آکنده از غم وجودش را فرا یمحض هجوم اطالعات به سرش حسکاو کرد و بهواطراف را کند هیثان چند
 نیامروز آن را از چند نیتنها هم شدینم شد؟یاختراع م یبه گذشته سفر کرد ک شدیزمان که با آن م نیماش نیا پس

مستند چشم  یندهیگو یکه با صدا یروز قبل سفر کند؟ همان وقت کیبار به  کی و فقط ردیقرض بگ ندهیسال آ
 گشوده بود.

باال باشد که هر لحظه ممکن  یهوا در ارتفاع یشناور رو ی. انگار درون حبابآمدیاصالً خوشش نم تیوضع نیا از
 .اشیبود و خودش خبر نداشت. با همان شکستن بغض لعنت دهیهم ترک دیاست بترکد و سقوط کند. شا

را گرفت و  مشی. مطمئن نبود؛ اما باالخره تصمبرود یآزاد دانیچند ساعت به م یخانم براقرار بود طاهره ییگو
 را جمع کند. لشیوسا خواستیشد. م یسمت شرکت راهبه
مانتو و شلوار و  کهنیداشت و نه نگاه مردم. تنها هم تیاهم شیحاضر شد. نه سرووضعش برا قهیعرض چند دق در

 .کردیم تیلحظه کفا نیشال تنش باشد در ا
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نه جرئت  گریبشکند. د خواستیاما نم شد؛یتر مشده بود که هر لحظه بزرگ شیدر گلو ینیمثل دمل چرک بغض
شده  ینبات یکه دچار زندگ یثل شخصو نگاهش سرد شده بود. م فروغیب الیرا. چشمان ل شیشکستن داشت و نه نا

 باز باشد. شیهاباشد و چشم
استشمام  خواستینم ای کردیهم اگر بود آن را استشام نم دی. شاآمدیعطر مردانه نم یبو گرید دیها که رسپله به

 کند.
 کیآمده بود؛ اما اگر  شهیرا جمع کرد. زودتر از هم لشیکرد و با دو سمت اتاق رفت. وسا یبه منش یسالم یلب ریز

 .دیآیگرفته و نم یهم که شده مرخص یرعلیام یبرا دانستی. مشدیرو نمدربا زهرا رو آمدیهم م گریساعت د
زهرا راست گفته  ییباشد. گو دهیرس نجایبه ا شیهادنیزدن و دوهمه حرص. آنشدی. باورش نمآمدیسرکار نم گرید

. اصاًل کردندیاضافه م شیهایرا هم به بدشانس اشیکل زندگ دی. نه تنها شغل بلکه باوردهایبود که در شغل شانس ن
 بود. یخود بدشانس الیل یزندگ

بود؛ اما از جعبه  روحینکرده بود، هنوز هم سرد و ب یرییمکث کرد. نگاهش تغ یاکه به جعبه افتاد لحظه چشمش
 .کندیدل نم

بار قلبش  نیها را نگاه کند؛ اما اجعبه را باز کند و کاغذ و گل شدیم کاریکه ب ییهاداشت تا مثل وقت یدیشد لیم
ها هم مجنون قدرمجنونش آن یلیل نیبود ا دهیفهم ییکار شده بود! گوچقدر محافظه های. قلبش تازگدادیاجازه نم

 .ستین
بدتر هم  دادیو با هر بار که آب دهانش را قورت م سوختیم شیگلو یانتهاسمت در رفت. هنوز جا بلند شد و به از
 .شدیم
 لحظه! هی م،یحکخانوم -

 بدهد. صیرا تشخ ییعطاخانم یصدا توانستی. مستادیا شیجا سر
 ؟یریم یزند زنگ زده بود، واقعاً دار االننیهم -

... قتیو در حق شوندیم ینیریها پر از شهد و شکه در داستان یآخرش بود؟ همان آخر نیواقعاً ا رفت؟یداشت م واقعا
 .دیو سر جا چرخ دیکش صدایب ی! آه
 :دیرسیبه گوش م نیزم یدرون یهاهیاز ال دیشا چ،یاز ته چاه که ه شیصدا

 درسته. -
 گفت: بارهکیفکر کرد و  ی*ـتلخـ

 .امیاالن م سایوا -
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رفت و چند  یسمت اتاقطور که دستش را به کمر گرفته بود بهکمرش صدا دادند. همان یهامهره که دیچرخ یطور
 برگشت. یرنگ کاغذ دیبعد با ساک سف یقهیدق
 شرکت. نیاز ا یادگاری هیهم  نی... ایول ؛یبر کردمی. فکر نممیها کنار گذاشتبه تعداد بچه -
 من که... یول -
 یموفق باش یری. هرجا که مشهینم یزیکه چ یریخب تو جلوتر بگ یکل میدیبه کارمندا م دیع ی. براگهید ریبگ -

 دخترم.
 ییزد. با صدا یلبخند مچهیاش را کش داد و نمنقبض شده یهالب یسختاو را در آغـ*ـوش گرفت. به مهربانانه

 آمد. نییها پادورگه تشکر کرد و با همان حالت دو از پله
 یاخانم زودتر به خانه برگردد دلشورهطاهره نکهیاتوبوس نشسته بود. ترس از ا ستگاهیبغـ*ـل زده در ا ریرا ز لشیوسا

 .انداختیدر دلش م
واج  کیحق گفتن  کسچیه گفتیم یزیچ یدخالت کند؛ اما وقت نیگیآ ای الیل یهاسابقه نداشت در کار رسولآقا
را روانه  شیهاهیو توص حتینص لیس شانیهاکار نیتریجزئ یخانم که براخالف طاهرهحرفش را نداشت. بر یرو
 .کردیم

سقف آسمان  یرو ظیغل یاداد و تنها هاله صشانیاز هم تشخ شدیبودند نم رهیقدر تکه آن ییهابود. ابر یابر هوا
 را داشت. الیآسمان هم قصد شماتت ل دیدرست کرده بودند. شا

 یبرنامه یدرست همان روز که پا کردیم یداشت؛ اما هرگاه که اشتباه یچه صنم دانستیافتاد. نم شیهایکودک ادی
 الیچشم انتظار نشسته بود تا ل یی. گوکردیپورنگ از همان خطا صحبت معمو نشست،یم ونیتلوز یپورنگ پاعمو

 زش را بسازد.آن رو یخطا کند و او برنامه
دار بود؛ اما تا عمر دارد سمت اشتباهش نرود. خنده الیکه ل کردیمتفاوت صحبت م یهاقدر هم با داستان و شعرآن و

شود و همان  هیوعده ناهار تنب کیقدر که گفته بود آن یبار دروغ بزرگ کی! دانستیداشت. چطورش را نم قتیحق
 روز موضوع برنامه دروغ بود.

اش چه نشان اشتباه یدرباره نشست،یم ونیتلوز یبود و به پا یونیتلوز یزد. اگر االن هم همان برنامه یتلخ لبخند
را به خنده  شیهالب دنشانیپر نییباز هم با باال و پا کردند؟یاجرا م یاچه برنامه خواندند؟یم ییهاچه شعر دادند؟یم
 که باز درون خودش مچاله شود؟ زدندیداد م سرشقدر آن ای داشتند؟یموا

حتماً  توانستیبزرگ زباله پرتاب کرد. اگر م یدرون سطل مشک ضیها را با غگل و شعر یجعبه دیکوچه که رس سر
 یبرا ایو  بودند هالمیف یبرا ای زهایچ نیاما ا نشست؛یسوختنش را به نظاره م هالمیو مثل ف ختیریم شیرو ینیبنز
 پولدار. یهاآدم



 

 

185 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 هم... سوختن خودشان را. یو گاه نشستندیسوختن دلشان را به نظاره م دیتنها با الیمثل ل یکسان
 یارا لحظه شیها. چشمدیکوبیم نهیتند به سـ*ـضربان قلبش از شماره خارج شده بود و تند دیدر که رس یجلو

 یکه رو یگنجشک کیجکیج یجز صدانبود به یخبر چیخانه را از نظر گذراند. ه اطیبست و بعد در را باز کرد. ح
نگران به حوضش  ی. نگاهدیپریم گرید یبه شاخه یاشاخه یخودش شادمانه از رو یبرا اطیدرخت توت کنج ح

 انداخت.
سمت اتاق رفت. خانه در سکوت و بهرا به دندان گرفت  نشیری. لب زکردندیکنان شنا موورجهورجه هایماه هنوز

 :شدیم شتریبشتروی. صدا هر لحظه بدیچیدر کوچه پ یوانت یآقا یبعد صدا یمطلق بود. چند لحظه
 ...ینمک ه،ینون خشک ه،ینمک -
سمت به اطیبسته شدن در ح ی. با صداکردندینگاه م الیطلبکارانه به ل ییخانه گو لیوسا یتختش نشست. همه یرو

 بود. زاریلحظات ب طورنیخانم را نداشت. چقدر از ارو شدن با طاهرهبهدر اتاق هجوم برد و آرام در را بست. جرئت رو
کرده بود.  شیدعوا یخانم به جوش آمده و حسابرا خودش امضا کرده بود، خون طاهره شیامتحان یبار که برگه کی
و او را  دیایب یقدر که باالخره کستا چند ساعت در همان حالت مانده بود. آن پناه بـرده و شیپتو ریهم به ز الیل
 .دیایپتو ب ریآوردنش از ز رونیب یبرا یپتو بماند، کس ریروز ز کی یبرا یبکشد؛ اما حال مطمئن نبود اگر حت رونیب

 گذراند؟یم یپانزده ساعت را چطور نیساعت مانده بود. حال ا مینوشب پانزده تا
 لب حساب کرد: ریبعد ز یقهیدق دو
 .قهیدق هشتوستیپانزده ساعت و ب -
 شدی. کاش مگرفتیحرفش را پس م شدیاگر م گذرند،یروز در شرکت اعتراف کرده بود که لحظات کند م کی

 یرا در بقچه هاو آن شودینگهبانشان م ایدر دن یچه کس د،یآیم رونیها که از دهان و از عمق دل بحرف دیفهم
 .زدیریبزرگش م

 ماندیم ینه دل شکستگ گری. دختیها را برداشت و دور راز حرف یسراغش رفت و مشت یهر ازگاه شدیم یطورنیا
حرف کلمات با هم بهکه حرف زدیقدر هم مو آن کردیم سهیهم دستش را درون ک دی. شایو نه توقع و نه انتظار

 گذشته را نداشته باشند. یآن معنا گریشوند و د ختهیآم
 کردیم یکارکنده نوایدل کاغذ ب یبا خودکار رو ینامفهوم و فرض یهابرداشت و مشغول شد. خط یو خودکار کاغذ

 .ختیکاغذ ر یو تمام حرصش را رو
 کرد،یم یخطرا خط شیرو یتفنگ بدست در حال دوئل با آن باشد، حساب ییو گو نوشتیهم چند کلمه م یگاه
 .شدیکه کاغذ پاره م یطور
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از  یاآورد و گوشهرا در شیخوش بو یهااز مدرسه آمد. طبق معمول جوراب نیگیبود که آ مینوکی کینزد ساعت
اش اگر حوصله دی. جرئت باال بردن صدا و اعتراض که نداشت! شاچدیبپ الیل ینیب ریز شیبو قاًیاتاق پرتاب کرد که دق

 .نداش بزبه کله یپس گردن کی شدیرا داشت تنها م
خودش  یهیاما بعد از آن دوباره رو داد؛یدو بار حرف گوش م یکی دیدخترک شا نی. اکردینم یادهیفا صورتهردر

سمت شته بود بهگذا اشینیب یدستش را رو کهیحالرا در نیگیلنگه جوراب آ کیو  دیکش ی. آهگرفتیم شیرا پ
 ها را نشسته بود؟بود. چند وقت بود که آن هجوراب مقدس شد یپرتاب کرد. تمام اتاق از بو یگرید

 از خودشان خجالت بکشند. دیها باشده بود که انگار آن رهیمچاله شده خ یهابه جوراب ی. طوردیکش یآه
قورش شده و قور داریهم که تازه ب الیل یمعده یها. قورباغهبهم خوردن قاشق و چنگال یجز صدابه آمدینم ییصدا

 را از سر گرفته بود.
سمت اتاق آمد. با همان دهان پر لپ سمت چپش از فرط غذا باد کرده بود به کهیحالدر نیگیبعد آ یلحظه چند

 زمزمه کرد.« ناهار ایب یآبج»به  هیشب یزیچ
 .کردیم تیبود کفا ریخودش س کهنینداشت، هم یکار هازیچ نیبا ا نیگیخانم است وگرنه آار طاهرهک دانستیم

 یتیهم اعتراض کرد؛ اما اهم گریدوبار د یکیاش خم شد. معده یگرید دیکاغذ سف یزمزمه کرد و رو یآرام خورمینم
 .دیقور کردنش خوابقور یقدر که باالخره صدانداد آن

. ندیداخلش را بب خواستیحرکت برداشت. م کیافتاد. خودش را کش داد و آن را با  یبه ساک کاغذ چشمش
 .ردیبود تا غرولند و افکارش را از سر بگ یوقت خال کیسررفته بود و مغزش هم که منتظر  یاش حسابحوصله
 یهاکرد. چشمش به جعبهاشاره کند و ساک را باز  کیکه مارک شرکت بود را با  شیرو یپلمپ کاغذ برچسب

 متفاوت افتاد. یهابا ساز لیمکعب مستط
ساخته  یطورنیرا خصوصاً ا هانیا دینبود. شا یگرید زیها چآن یجز مارک بزرگ شرکت روبودند و به دیسف هاجعبه
 بودند.

داشت. درش را باز  یگرد و بزرگ یدرون آن بود. بدنه یرنگ یها را برداشت و باز کرد. عطر کوچک صورتاز آن یکی
را برداشت. کوچک و  ی. بعددیچ نیزم یرو شیهم خوب بود. آن را مرتب درون جعبه گذاشت و کنار پا شیکرد. بو

 مربع شکل بود. بازش کرد.
از آن استفاده  یروز دیزد. شا یشده بود. لبخند محو ختهیر یبا سه رنگ متفاوت درون پالت کوچک در دار عیما رژ
 !شدیم نیگیآ بینص یقبل یتاهم مثل دو دی. شاکردیم



 

 

187 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

بود  یرنگ یمشک ملی. رچاندیبود. درش را پ لیشکل و طو یااستوانه یبعد یرا برداشت. کرم پودر بود. جعبه یبعد
نگاهش کرد و دوباره  ینوشته بودند. کم یسیانگل حاتیتوض گریرا درشت کنار د یسیانگل چهاروستیعدد ب شیکه رو

 در جعبه مثل اولش قرار داد.
 هم بود. یکوچک فیک

مربع شکل درونش بود.  ینهیآ کیمتفاوت و  یهاکوچک با سر یشیآرا یکف دستش. شش تا فرچه یاندازه دیشا
. دلش کردیرا اصالً امتحان نم یکی نیرا کنار گذاشت. ا نهیزد. آ یزیها لبخند رآن ی. از نرمدیبه سرشان کش یدست
 .دادینم نیگیرا به آ یکی نیا دی. شاآمدیکوچک خوشش م فیک نیشود. از ا رهیخودش خ یبه چهره خواستینم

 !دادیرا که حتماً نم یکی نی. بازش کرد. کرم ضد آفتاب بود. امانده بود گرید یجعبه کی تنها
و هر بار فراموشش  ردیکرم ضد آفتاب بگ خواستیزد. راست کار خودش بود! چقدر دلش م یبار لبخند درشت نیا

 به نوک انگشتش زد. خوب بود. ی. کمدادیبابونه م یگرفت. بو اشینیب ریکرده بود. درش را باز کرد و ز
 یلبخند هم قسط یکه حت دیرسیقدر منفور به نظر ماما آن شد؛یتر هم محتماً خوشحال کردیغم دلش را رها م اگر
 .کردیجا خوش م شیهالب یرو

بود.  نیزم یسمت راستش رو ی. گونهدیدراز کش نیزم یو رو دیچ دیسف یرا دوباره مرتب درون ساک کاغذ همه
 .کردندیم یینماخود الیچشمان ل یاتاق، مقابل عسل یفرش کهنه و زهوار در رفته یزده رونیب انیدر م یکی یهاپرز

با انگشت سد راهش  هدفی. برفتیفرش راه م یرو یسختکوچکش به یخورد که با آن پاها یابه مورچه نگاهش
فرش  یرفت و دوباره رو الیانگشت ل یادامه دادن به راهش رو یهم برا یچند بار یحت آمد،ی. کوتاه که نمشدیم

 سر خورد.
 !یچشمانش جان گرفت. دگرگون شده بود، آن هم چه دگرگون یجلو یاد. خاطرهکوچک ز یبه مورچه یخند تلخ
 وانیح کیخودش نگه دارد؛ مثل  شیپ شهیهم یداشته باشد که برا یزیچ خواستیدلش م یلیکه بود خ بچه
 .یخانگ

 یو حساب دهیکش لونیاز نا یاهیال یبطر یگذاشته بود. رو یرا گرفته و درون در بطر یینوایب یبار مورچه کی
 مورچه درست کرده بود. یبرا لونینا یهم رو زیمحکمش کرده بود. چند سوراخ ر

 دیدو روز نکش یکیگذاشته بود. به  یمورچه درون آن در کوچک بطر یبودند که برا ییهاگندم کوچک تنها آذوقه دو
 مورچه هم مُرد.بعد آن  یکرد و دم دایپ گرید یمورچه کینوا مرد.  یب یکه مورچه
خانم گفته به طاهره یها بود. وقتکمتر از مورچه یلیها خرا هم امتحان کرده بود؛ اما عمر کفش دوزک کفشدوزک

 حرفش را متوجه بشود گفته بود: الیکودکانه که ل یبود، او با حالت
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 ادیقفس! تو خوشت م یتو ندازنیم برنیم یطورنیتو رو ا انیها مروز فرشته هیجان گـ ـناه دارن! مامان الیل -
 ؟یدر بطر یبندازت تو یطور نیا یکی

 جا شد.بهجا گرشید یزد و به پهلو یغلت نیزم یرا به دندان گرفت. رو نشییپا لب
را کرده  یخانگ وانیفکر داشتن ح یبار هم نه سمت مورچه و کفشدوزک رفته بود و نه حت کی یحت گریاز آن د بعد
 بود.

. ممکن آوردیبودن را تاب نم ریو اس یزندان یاموجود زنده چیاست! ه یزندان یندارد، زندان اهیو انسان و گ وانیح
دل، احساسات،  یمثل دزد، کالهبردار، زندان یزندان یاست! گاه یزندان یداشته باشد؛ اما زندان یمتفاوت یهاوهیاست ش

 .ردیاسارت بم یقدر که غصه. آنردیگیدلش م آدم. اصالً گرید یهازیچ یلیغم، بغض و خ
 رفت؛یم نییورجه وورجه و باال و پا الیدست ل یبود که رو یااز جنس همان مورچه یدرون در بطر یمورچه آن

 اما آزاد بود! و خوشحال!
انگار نه. انگارا شده بودبر خانه حکم فرم یبیگذشته بود و حال سکوت عج گریساعت د کیبه ساعت انداخت.  ینگاه

 کند. یخانه زندگ نیدر ا یکه کس
خودش هم  یو حت شودیم یآدم زندان یاست. گاه یباشد تا بفهمند زندان یآهن ییهالهیدور آدم م ستین الزم

 در دلش اعتراف کرد. الیبود که ل یحرف نی. افهمدینم
بسازند،  قهیدق کیتا  چسبندیشصت بار به هم م هاهیثان نیا شدی! باورش نمی! عجب گذر زمانتاککیت تاک،کیت
 چسبندیبه هم م گریبار د چهاروستیب تیتا ساعت بسازند و در نها چسبندیبه هم م گریشصت بارها شصت بار د نیا

 تا روز را بسازند!
 یهاتعداد گل یرو ی. حتدیکشیر مپ خواستیو ذهنش آزادانه هر جا که دلش م گذشتیخودش نبود، کند م دست

 فرش اتاق. نییپا زیر
 ییهادلو پر از راز. پر از درد رهیت ی؛ آسمانبود. شب دهیرسفرا یکیو تار هاهیشد. وقت حکومت سا کیکم تارکم هوا

 .ینصف شب یهابالش و غصه یرو یهاپر از اشک کنند،یروانه م شیسوها بهکه آدم
کنده شد و چند  نهیقلبش از سـ*ـ دیرسول را شنسالم آقا یصدا یبود؛ اما وقت تفاوتیباز شدن در آمد. ب یصدا
. راندندیسمت جلو مرا محکم به اشنهیدور خانه را زد. ضربان قلبش چنان تند و محکم بودند که سـ*ـ یدور
اش را . تن خشک شدهدیکش یکه دور شد نفس راحت اهاپ یو آب دهانش را قورت داد. صدا دیکش ینفس یسختبه

 داد. یتکان
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به هم خوردن قاشق و  یبود. باز هم صدا دهیملتهبش را بست. وقت شام رس یهازد و پلک هیتک واریرا به د سرش
خودش هر  یکه برا یالیچشم دوخته بود و در خ واریبه د تفاوتیآمدن را نداشت. ب رونیقصد ب الیچنگال ها؛ اما ل

 غرق شده بود. کرد،یم ریس ییجا
 بود. یآرام خانه را برداشت. بهتر از آن سکوت لعنت ییهاو زمزمه ونیتلوز یصدا

 رسول بود.آقا یقلبش از جا کنده شد. صدا ییبا صدا بارهکی
 !نمیکرد! بدو بب خی! شامت ال؟یل ال؟یل -
رسول آقا یخطاکار منتظر جزا و مجازاتش بود؛ اما در صدا یمثل کودک دی. شاگشتیم یزیرسول دنبال چآقا یصدا در

 بود. شهیمثل هم شینکرد. صدا دایپ یزیچ نیترکوچک
سمت در رفت. حال به یاش را به در دوخت. از جا بلند شد و قدردرشت شده یهامحسوس خورد و چشم یتکان

 تر شده بودند:زمزمه مانند واضح یصداها
 روز سپردمش دستت! هی م؟یخانوم داشتکه ناهار هم نخورده؟ طاهره یچ یعنی -

شدند. بغض کرده بود. آقا رسول  یباران یتا به حال مقاومت کرده بودند، در آن دنیکه لجوجانه در مقابل بار ییهاچشم
رسول را دوست داشت! پدرش آقا اما زار؛یمتنفر بود و ب شیهالباس ی! درست بود که از نارنجیلیرا دوست داشت. خ

 بود!
 داد. یچه جواب قاًیکه دق دینشن نیهم یرسول بود براتر از آقاخانم آرامطاهره یصدا

تخت قاب  یرو شیهادست انیتخت گذاشت و سرش را م یرا رو شیهاو دست دیرا از کنار در عقب کش خودش
 به جا گذاشته بود. شیهاچشم ریو ز ینیب یسرخ هم روشسته بود و چند رد  یگرفت. اشک صورتش را حساب

شدن در را در باز یلوال ریجریج یمظلوم شده بود. از صدا ی. بدجورآمدندیبه چشم م شتریچشمانش حال ب یعسل
رسول درست تند. آقا تمیزدن را شروع کرد، آن هم با ر. قلبش دوباره طبلدیچیپ اشینیب ریصابون ز یحس کرد. بو

 سرش درون اتاق بود.پشت
 و از اضطراب برافروخته شده بود. زدیدر دهانش م باًی. نبضش تقردیکشیدر قلبش تنوره م یزیچ
 ال؟یل -

 شیهاکند و سرش را برگرداند. چشم دنیگردنش عزم به چرخ یرسول باعث شد تا ناخودآگاه عضلهآرام آقا یصدا
 رسول بود.آقا راهنیپ یسوم رو یدکمه یرو

جانم  یهاواج توانستینم یقدر صاف بود که حتبله زمزمه کند جانم؛ اما اکنون ذهنش آن یبه جا خواستیم دلش
 به جانم تلفظ کند. هیشب یزیو چ ندیرا کنار هم بچ
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از ضربان تند  یلرزش لباسش که ناش توانستیم شدیم رهیخ الیسمتش رفت. اگر به لباس لبه گرید یقدم رسولآقا
که  ییتا جا دیسمت باال کشبه یها را قدرکرده بودند. آن خیرا گرفت.  الیل یها. دستندیو کوبش قلبش بود را بب

 .ستادیپا ا یرو الیل
 کرد! خیباباجان؟ شامت هم که  یچرا صبحونه و ناهار نخورد -

 شیهاگونه یرو محابایب شیهاو اشک دیرا در هم بشکند. بغضش ترک الیبود تا سد ل یلحن مهربان کاف نیهم
 کرد. هیپدرش گذاشت و با صدا گر ینهیسـ*ـ ی. سرش را رودندیو بار دندیبار

 زمزمه کرد: دهیبر دهیکه بخواهد تازه شروع به حرف زدن کند بر یکودک مثل
 ب...ب...با...با! -

 یهارا در آغـ*ـوش گرفت. چشم الیو بعد او هم ل کردیبود. اول مات و مبهوت نگاه م الیسر ل یرسول روآقا دست
 داشت! دنیبه آسمان عجب د نیاز زم یهادنیبار نیا الی! به قول لیاو هم نم باران داشتند و عجب باران با شکوه

هزار تکه  الیرسول و لآقا یرو د،یتابیمپنجره که به داخل اتاق  یشهیو از ش خوردیبه هالل ماه م ییخدا گو لبخند
 .شدیم

کرده  قیتزر شیهااز آرامش درون رگ یبود؛ اما انبوه دهیطول نکش شتریب هیبند آمد. چند ثان اشهیبعد گر یکم
 یو رو زدیداد م یجا بماند. کاش کودک بود. وقتهمان خواستیبلند کردن سرش را نداشت. دلش م یبودند. رو

به  الشیو در خ شدیاز آن نفرت دارد م گفتیکه م ییسوار همان جارو ینبود که گاه ادشی شد،یرسول آوار مآقا
نه بخاطر  کرد،یاستفاده نم وقتچیه اشینارنج یرنگرفته بود که از مداد ادشی. کردیها و کل جهان سفر مآسمان

و قامت  رسولقاآ ادی گرفتیآن را در دست م یوقت دیتمام شود. شا ستخوایاز آن رنگ متنفر بود نه، نم نکهیا
 استوار و بلند قامت بماند! شهیهم خواستی. دلش مافتادیم اشدهیخم

. آخ بردینم یاما دست به مداد نارنج کرد؛یرا زرد م شینقاش یهاپرتقال کرد،یم یرا با زرد و قرمز نقاش شیهاآتش
 دست نخورده دارد. یسه تا مداد نارنج الیل دانستیم که اگر

گرفته بود،  زهیرا از مدرسه جا یکیداشت،  یرنگدر کل سه بسته مداد شیهفت سال زندگ-ششوستیب نیطول ا در
 یگریو د دهیخر شیرا برا نیترش اگفته بود که خواهر کوچک الیگرفته بود و به ل نیگیتولد آ یرسول برارا آقا یکی

 به رحمت خدا برود. کهرسول بود قبل از آن جان، مادر آقامادر یهیهم هد
 !گرید «شانِ یها»... نی! و چندشانیهازباله شان،یکارها شان،یهاها بود و نگاهآدم ریتقص آمد،یبدش م ینارنج از

زمان را قرض  نیالزم نبود تا ماش گرید یعنیرسول...! گذشته بود و آقا روزشید یهادادیبوساعت از داد دووستیب تنها
 باز هم سرکار برود؟ توانستیم رد؟یبگ
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شده بود و حال در قلبش  رهی. عشق به نفرت در قلبش چکردیهم نم یفرق گریرا چندان مطمئن نبود؛ اما د یکی نیا
 .کردیم یحکمران

 !خوامیمعذرت م -
اما...!  داد؛یم حیرسول ترجآقا یبرا شتریسر کار را ب یرسم یهاشلوارکت یرا دوست نداشت، مشک ینجهم نار هنوز

 ماندند. چه ماهرانه حرف را عوض کرده بود: مهیدر دل ن شیهاسه نقطه را چه طور پر کند. اعتراف نیا دانستینم
 !ذارناینمبرامون  یچیو مامانت ه نیگیبدو بابا جان االن آ -
 متراکم از دهانش خارج شدند. یدوباره تکرار کرد و کلمات مثل ابرها الیل اما
 بابا! خوامیمعذرت م د،یببخش -
جان شد و در قلبش نشست. مثل همان  خت،یرسول رآقا یهااش خون شد و به رگآخر جمله یچهار حرف یبابا نیا

 کرده بود! شیبار اول که بابا صدا
 آورده بود؟ شانیچه به سر هر دو یساعت قهر بودن لعنت دووستیب نیهم

نما پشت در درگاه ظاهر شد. دندان یبا لبخند نیگیشد. آ دهیپشتش کوب واریآمد و در با صدا به د یتق یصدا
 .درشت شده بودند جانیاز فرط ه شیهابود و چشم ستادهیفاصله دست به دهان ا یخانم هم با کمطاهره

 گفت: شانیرو به هر دو یادار و بامزهبا لحن کش رسولآقا
 ن؟یستادی! گوش واایپدر صلوات -
دوبلور معروف افتاد  یصدا ادیبه پا کرده بودند! در ذهن  یباز یرا پاک کرد. عجب هند شیهاتر و فرز اشک الیل

 زد: یحرف م یهند گریباز یرو یوقت
 آه پدر! پدر مرا ببخش پدر! -

 یو کلهسر شدینم گرفت؟یرا چطور پس م شیها. حرفدیکشیش؛د اما هنوز هم قلبش تنوره م دیتشد اشخنده
 زد؟یمشت به هم بربهها را مشتکند و حرف اشسهیشود و دستش را درون ک داینگهبان کلمات پ

 .امدین رونیرا سر سفره ننشاند، از اتاق ب الیل یدو کتفش بود و تا وقت انیم ییجا الیرسول پشت لآقا دست
اصالً اگر چند  شد؟یوقت چه مآن شکستند،ینم گریقهرشان را د ای کرد،یم یها لجبازاز آن یکیبود تنها  یکاف

 شدند؟یهم تلنبار و انباشته م یکه رو ییهایجز دلتنگبه کرد؟یم رییتغ یزیچه چ ماندندیقهر م گرید یهفته
حرف  دیبا یاما گاه ست؛یخوب زی. غرور هم چستندیبدون هم کامل ن کیچیشاه تن است و قلب سلطان روح و ه عقل

 .ندیبنش یدل به کرس
*** 
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سر  لیوسا یو در کارتون بودند. نگاهش از رو شدهیبندبسته لیوسا یبه اتاق انداخت. همه یبار نگاه نیآخر یبرا
 یهیهمسا یرا درون وانت آقا لیهم وسا یبودند و با همکار ستادهیا اطیدر ح یجلو هاهیافتاد. همسا اطیخورد و به ح

 .دندیچیفروش م وهیم
و آن را  ستادیا اطیرفت. وسط ح رونیسمت برا برداشت و به یلم داد. کارتون کوچک شیهاکنج لب یلبخند مچهین

تنگ  یلیحوض خ نیا یشد. مطمئن بود دلش برا رهیگذاشت. به حوض خ گرید یهاکارتون گریکنار د نیزم یرو
 .شودیم

ها بشود؛ اما نه حوض داشت و بدهند، قرار بود مال آن لشانیکه باالخره قرار بود تحو یمذکور ینود چند متر یخانه
پختن  یداشت از آن برا خانم قصدچپانده بودند که طاهره ییرایدر کنج سالن پذ یمتر می. تنها بالکن ناطینه ح

 نشود. فیاستفاده کند تا گاز کث یروغن یغذاها
خنک از  یهاوهیرا درون آب ببرد؟ م شیتابستان پاها یدر گرما توانستینم گشتیاز سرکار برم یوقت گرید یعنی

 طور گاز بزند؟درون حوض بقاپد و همان
 شدیرا دوست داشت؛ اما خب! نم زدیسرشان بر یکه سقفش امروز و فردا قرار بود رو یااجاره یخانه نی. ادیکش یپوف

 .شدینم گریکه بمانند. د
 خواستیصاحبخانه که م یدهایدر محل به پا کرده بود. آن هم بعد از تهد انیکه خواهر پو یزیهم بعد از آبرور آن

 شود! شتریب شیهاد اجارهرا بکوبد و چند طبقه کند تا سو یکلنگ یخانه نیا
بودند و  دهیشان صف کشخانه یکل محل جلو بای. تقرندیایبه کمکشان ب هاهیکه همسا کردیفکرش را هم نم یحت

 گرفته بود. ی. مرخصشدیم دهیها دآن انیرسول هم مآقا بتی. هکردندیبه هم کمک م
 یزندگ تیکبر یمثل قوط ییبه بعد قرار بود در جا نیاز ا الیهم مثل ل هایرا برداشت. ماه یشد و تنگ ماه خم

و افکارشان پاک  اتیتمام ذهن هیهر سه ثان گر،یبودند د یاما ماه شدند؛یها هم دلتنگ حوضشان مکنند. به حتم آن
 !شدیم

فکرش را  یحت ماتش برد. هاهیصف همسا انیدر م یریش یآقا دنیآمد. با د رونیبه بغـ*ـل از خانه ب یماه تنگ
ها رسول به آنآقا گذاشتیو نم داشتیمها را برکارتون نیترباشد! بزرگ یآدم نیمرد اخمالو چن نیکه ا کردیهم نم

 دست بزند.
 !شودیاول به صف م فیحضور داشته باشد، رد الیکه ل ییجا شهیپز هم که همشله کمال

رفت.  نیسمت ماشبلند کرد و به یکارتون افهیو با همان ق دیسپر کرد و شکمش را داخل کش نهیسـ*ـ الیل دنید با
 ظاهر شد. شیافتاد و برآمدگ رونیرفت خودش را رها کرد و شکمش دوباره ب یتاکس نیسمت ماشبه الیل کهنیهم
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 یها. خانمدادیخود را به آن م یجا یرنگیآب سانیپر شده بود و ن بایجا گرفت. وانت تقر نیگیشد و کنار آ نیماش سوار
خانم طاهره یهم بود. برا یخانم صمد ی. حتکردندیرا بغـ*ـل م گریخانم آمده بودند و همدطاهره شیهم پ هیهمسا

 رب انار و رب گوجه آورده بودند. ،یمربا و ترش یهاشهیش شده،یبندبسته یهایفرنگو نخود کردهپاکیسبز
 یاز باغ خواهرش برا شد،یمحسوب م هیتر از بقپولدار باًیتقر یفکستن یمحله نیهم که در ا هاهیاز همسا یکی

 لیدر آغـ*ـوش و تحو ژهیخانم او را وکوچک زعفران آورده بود. ناگفته نماند که طاهره یبسته کیخانم طاهره
 گرفته بود.

 گرفته بود.و کل محل را فرا ختهیآمهمها درپربغض زن یهایها و خداحافظمرد یهمهمه یاصد
! اما به مسافرت رفته بودند. ندیبب توانستیرا هم م مهیخانه انداخت. کاش سل یبه باال ینگاه نیماش یشهیش از

 .رفتندیچشمانش رژه م یجلو شیهایتمام بچگ
جا بشوند تا به جابه ترعیبود که سر نیا هاهی. هوا هم بغض داشت. آسمان گرفته بود و تمام تالش همسادیکش ینفس

 .شدیم سیخ لشانیوقت تمام وساباران نخورند. آن
ها شاهزاده بودن خودت، مگر تمام مرد شکشی! اسب پیباش دیسوار بر اسب سف ی! قرار بود شاهزادهانیآخ پو ان،یپو

 ستند؟یرا بلد ن
آب  یرا عاشق خودش کند و برود؟ مگر دل را سر جو یکی دیو قانون است که هرکس از راه رس صاحبیب ایدن مگر

 گذاشته بودند؟
 ی. نفسسدیکتاب بنو کی شیهادلبا درد یحت توانستیشده بود و م یها. به قول زهرا فلسفحرف نیبود از ا پر

و ناراحت از  رفتندیخودشان م ی. همه هم خوشحال بودند و هم ناراحت. خوشحال بودند که باالخره به خانهدیکش
 رفتنشان.
 اشهیشده بود. توپ چند ال رهیخ الیزنان به لبغض و برقپر شیدرشت مشک یهابه عماد افتاد. چشم بارهکی چشمش
سمتش شد. به ادهیپ نیچپاند و از ماش نیگیبود. تنگ را بغـ*ـل آ ستادهیا یاو مظلومانه گوشه بغلش زده ریرا هم ز

 .دیچهار پنچ ساله پر کش نیریپسرک ش نیا یرفت. دلش برا
 خاله؟ زیشده عز یچ -
 دو زانو کنارش نشست. یرو

 را پاک کرد. اشینیبا پشت دست ب عماد
 خاله؟ یری... میدار -

 توپ گذاشت. یداخت و سر تکان داد. دستش را روباال ان شانه
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رو جمع  لمونیتا ما وسا کنهیچه قدر مهربونه! چه قدر کمک م یدیترسیازش م شهیکه هم یینگاه کن! اون آقا -
 !نیازش نترس. بب گهی! دمیکن
 لشیرا تحو نیاما ذهنش هم د؛یپسربچه بگو نیکردن اآرام یبرا توانستیبود که م یزیچ نیترلحظه احمقانه نیا در

 داده بود.
 !الیدوستش ندارم خاله ل ن؛یشما بر کنهیدوستش ندارم، چون داره کمک م -
 یتونیسه تا. م دمیاومدن که دو تا پسر داشتن، شا ییخانوم و آقا هیما  یجا دیاصالً شا میریقشنگم ما م نیعماد! بب -

 .یکن یباهاشون باز یباهاشون دوست ش
 رو خراب کنن. نجایا خوانیم یول -
 گولش زد، نه؟ شدینم

 به ذهنش خورد. از جا بلند شد. یفکر
 .امیاالن م ستایلحظه وا هی -

. مثل دادینم یتیاما اهم زدند؛یم شیفوتبال صدا یبرا شیها. دوستخورد یهم عماد از آنجا جم نم گفتینم اگر
 به آغـ*ـوش داشت. یاشهیبرگشت. تنگ ش الیبعد ل ی. چند لحظهبود دهیرفته و آنجا چسبفرو نیدر زم یخیم
 عماد، چه قدر کوچولو و قشنگن! نگاهشون کن! نیرو بب نایا -

 :دیکودکانه و پر بغض پرس یشکم عماد چسباند. با لحن یرا رو تنگ
 مال من؟ -
 مال تو. -

که با تکان خوردن  کردینگاه م هایماه زیبه جست و خ ی. با شاددیمکث کرد. برق شوق را در چشمانش د یکم
 هم شده بود. شتریتنگ ب

 تره...که از همه تپل نی. اترهطونیمراقبش باش از همه ش یلی. خهیکوچولوئه اسمش گُل نی. انیبب -
 حرفش را با شوق کامل کرد: یادامه عماد

 مامانشونه! -
 پل بود و کوتاه قامت.ت باًی. مادر عماد هم تقردیخند اشینیریبه ش الیل

 را نشان داد: یگرید یزد و ماه یاشهیبا انگشت کوچکش به تنگ ش عماد
 هم باباشونه! نیا -

 شد؛ اما بعد باز بغض کرد. رهیخ هایبه ماه یکم
 خاله؟ ینر شهینم -
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 .دیفهمیهم تلنبار شده جوابش را م یرو یهاو کارتون هاهیهمسا لی. از سدانستیخودش جوابش را م ییگو
 داد. لشیتحو یبود. لبخند رید« نشدن» یبرا گرید
 کنن. فیعالمه قصه از من بلدن تعر هی. زننیباهات حرف م ی. هروقت باهاشون حرف بزننیرو بب نایا -

را  شیهاهم لب الی. لزدیرا غنچه کرده بود و به هم م شیهاآورد. لبرا در شانیکرد و ادا ینگاه هایبه ماه عماد
 .دندیآورد. هر دو خندطرف چرخاند و شکلک درو آن طرفنیرا ا شیها. چشمجمع کرد

 .اشهیو توپ چند ال یاشهیرا بغـ*ـل کرد. با همان تنگ ش عماد
سمت صدا . بهکردیکنان صدا مپچبود و عماد را پچ ستادهیچندسانت کنارشان ا یاز دوستانش با فاصله گرید یکی

 گفت: الیکرد و بعد رو به ل ی. نگاهدیچرخ
 باشه؟ ایخاله زود ب -
 .دیرا گز نشیری. لب زدادیو به دروغ قول م شدیها بدقول ممثل آدم بزرگ دیبا
 !یمهندس شد یآقا نمیاومدم بب یباشه خاله. حواست به درس و مشقت باشه ها! وقت -

تنگ دست  یو او هم رو دادیرا نشان دوستش م هایسمت دوستش رفت. با شوق ماههگفت و ب یدارکش یباشه
 .دیکشیم

 بودن هم عجب به مزاقش خوش آمده بود! خاله
چندان  ند،یگویقرمز م یها ماهکه به آن ییهایماه نیبود ا دهیتازه فهم ییعماد و تنگ مانده بود. گو یرو نگاهش

 !یبودند. نارنج یج. نارنستندیهم قرمز ن
زمزمه  یلکیگ یلب آهنگ ریز یحال پر شده بود. راننده با سرخوش نی. ماشرسول هم آمدندخانم و آقاطاهره کمکم

سرشان شناور بود پشت یگل محمد یهاگلپر شانیآب که رو یبعد به راه افتادند و چند کاسه ی. چند لحظهکردیم
 .ختیر نیزم یرو

به  الیتمام مدت ل ریمس یکه قرار بود بروند فاصله داشت. ط یابا خانه یشان کل. محلهساعت در راه بودند مین حدود
 .وقفهیو ب نیتمام سکوتش. سنگ یشد و فکر کرد. به اندازه رهیخ برگیب یهادرخت

 .کردیغربت م احساس
 الیسمت لصورتش گرفته بود به یور که چادرش را جلوطخانم همان. طاهرهستادیده طبقه ا یمجتمع یجلو نیماش
 مسرور گفت: یخم شد و با لحن نیگیو آ
 آسانسور هم داره! -
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 لیاز وسا یشدند. هر کدام بخش ادهیپ نیبود. از ماش امدهیبدش ن نیگینگفت؛ اما آ یزیهم چ نیگیو آ دیکش یآه الیل
در مورد ساختمان و  یحیخانم توضبار طاهره کی هیبغـ*ـل زده و به راه افتادند. هر چند ثان ریز توانستند،یرا که م

 داد.یکه اطرافش بود م یها و امکاناتمغازه
که جمع و  ی. درست به همان مکافاتدندیچیم دیکه دوباره با کردیفکر م یلیماتم زده به وسا یابا چهره الیل

 نبودند که کمکشان کنند! هاهیهمسا گریاز آن چون د شتریودند. چه بسا بشده ب یبندبسته
 .دیچرخیدر فضا م الیو ل نیگیکنجکاو آ یها. در که باز شد نگاهستادندیسوم ا یآسانسور شدند و در طبقه سوار

از  یکم نیکف زم یهاکییبودند و موزا یریبه رنگ ش هاواریشدند. د رهیآمدند و به اطراف خ رونیب یاتاقک فلز از
 .نمودندیم تررهیت هاوارید

 ایها آن یبود؛ پس خانه یو پادر یکفشها جادوتا از آن یها بود. جلوخانه یبرا یبه سبک چوب یاتا در قهوه چهار
شده بود رفت.  رهیبه آن خ الیکه ل یسمت همان درخانم ماندند. بهدوازده بود. منتظر طاهره اینُه  یشماره یخانه

 دوازده. یشماره
 نیاول نیگیو آ الیهم وارد خانه شدند. لسررا چرخاند. در با صدا باز شد. پشت دیلب بسم اهلل گفت و کل ریز خانمطاهره

 .آمدندیم نجایبار بود که ا
خشک  یهاپر از گچ شانیبودند و براق؛ اما رو دیسف هاکییشد. موزا رهیخ شدهکییموزا نیو زم دیسف یهاوارید به

 .پا بود یشده و جا
سمتش رفت، به الیکه ل ییجا نی. اولقدر هم کوچک نبودقدر بزرگ نبود؛ اما خب آنخانه را نگاه کردند. آن یجاهمه

ر و اطرافش پر از . نگاهش را در محوطه چرخاند. دوستادیا رونیبود. در را باز کرد و ب ییرایبالکن کوچک پذ
 پانزده طبقه بودند. ایده  یهاساختمان

 کرد: شیصدا ینیخانم سبه داخل برگشت. طاهره بیو دست به ج دیبار کشغم یآه
. الاقل مشونینیبچ ارنیرو م لیوسا یدیتا بابات و آقا وح میجور کنوزود جمع نینمون، کمک کن کاریب ایمادر، ب ایب -
 .میبخواب میشب بتون م،یدو تا از اتاقا رو تموم کن-یکی
رنگ، گچ و چوب  یرفتند و به سرفه افتاد. بو شیهاهیمعلق در هوا به ر یهاکه گچ دیکش ینفس الینق زد و ل نیگیآ

 .دیرسیخانه به مشام م یجادر همه
 خروار افکارش له شود. ریبلند را برداشت و مشغول شد. بهتر از آن بود که زدسته یجارو الیل

حق  گریو تمام! رفته بود، د شدیچال م یکلنگ یجا در همان خانههمان دیبا انی. پوکردیفکر م انیبه پو گرید دینبا
 بندش هم مصرانه سر تکان داد.را در دل گفت و پشت هانیا الیداشته باشد. ل ییجا الینداشت در قلب ل
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 کردنزیهم مشغول تم نیگی. آکردیها را وصل مبود و المپ ستادهیا هیچارپا یرسول رو. آقاشدیم کیکم تارکم هوا
 .کردیها را باز مخانم هم کارتون. طاهرهو آشپرخانه بود هانتیکاب

به  هاهیاز همسا یکیچهار شربت قرمز رنگ آمد. شربت آلبالو بود. آن را هم  یمحتو ینیبعد با س یقهیدق چند
 خانم داده بود.طاهره
. شدیپاک نم کدامچیه یهاشان را جا آورد. خسته بودند، هر چهار نفرشان؛ اما خنده از لبشربت حال همه یخنکا
سرشان  یطرف. کل خانه را رو کیهم  الیو ل نیگیآ یهابحثوطرف و جر کیخانم رسول با طاهرهآقا یهایشوخ

 گذاشته بودند.
 شتریاتاق سر کنند؛ چون دوتا اتاق خواب ب کیبا هم در  دیبودند باز هم با دهیفهم نیگیو آ الیفاجعه آن بود که ل یجا

 نبود.
 اتاق و آشپزخانه را جمع کنند. کیشب توانستند  تا

 یو صدارا به برق زدند  مشیآن گذاشتند. س یرا رو ونیگذاشت و تلوز یارا گوشه یاشهیش زیبعد م یکم رسولآقا
 نشست. ونیتلوز یجلو یخاک یهارسول اخبار شروع شده بود. با همان لباسخانه را برداشت. از شانس آقا ونیتلوز
 خانم برخاست:داد طاهره یبعد صدا یکم
 !؟یکنیتو اخبار نگاه م کنمیرو جمع م نایدست تنها دارم ا نجایرسول! من ا -
 متر با او فاصله داشته باشد، گفت: ستیخانم دوطاهره ییکه گو یبلند طور یبا صدا رسولآقا
 .هیدست ک ای. دنچه خبره ایدن نمیبذار بب قهیدق هیخانوم  -
 ن؟ییکارتونا رو مگه نگفتم ببر پا نیشورباست! اجا شلمخونه خودت چه خبره! همه نیبب ایالزم نکرده! فعالً ب -

 !یگلگل به آب داده بود آن هم چه دستهدسته نیگیآمد. آ یزیشکستن چ یلحظه صدا همان
و  دیباشد از جا پر نیعمر هم کیکارش  ییفرز گوترو نیگیمانده بود! آ اشهیزیخانم که از جهمادر طاهره یادگاری

 رسول پناه گرفت.پشت آقا
 !الی. لفرود آمد د،یکه د یکس نیاول یخانم رو. توپ طاهرهدیخندیو م کردینگاه م شانیبه تقالها الیل

*** 
سو و آن سونیبه ا یگاهازکه هر شیپا ریز ینوایب یها. سنگداشتیبرم یگریپس از د یکیرا  شیهاگام مشوش
تند به تند ی. قلبش طورکردندیبلند اعتراض م یزدن داشتند قطعاً با صداحرف یبرا یاگر زبان شدند،یپرتاب م

را  یقیموس کردنلیتکم یتند برا تمیبا ر یقرار دارد و نقش طبل یدر سالن کنسرت ییکه گو دیکوبیم اشنهیسـ*ـ
 دارد.
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داشت، حتماً  یارتجاع تیخاص یبود که اگر صورتش کم دهیدست کش اشرهیت ییخرما شیربه صورت و ته قدرآن
مثل دو تکه چوب  یاز نگران شیو ابروها زدیدو دو م شیها. چشمشدیم زانیاز پوست صورتش آو یمتریچند سانت

 .ودندشده ب کیرا بسازند به هم نزد یکه بخواهند دو ضلع مثلث
خورده  چیدر که شکل گل پ یدستش را به تکه آهن رو کیمتوقف شد.  رنگیاقهوه یمیقد یمقابل در آهن باالخره

شماره را  نیقدر ارا گرفت. آن یابار هزارم شماره یرا. بدیکش رونیب بشیتلفنش را از ج گریبود گره داد و با دست د
 .ردیآن را بگ یصفحه لمس یرو یبا لمس نقاط فرض توانستیبسته هم م یهابا چشم یگرفته بود که حت

دستگاه مشترک مورد نظر » .کردیم یدهن کج شانشیپر یشده به چهرهضبط یبار هزارم پاسخ یباز هم برا و
 سُر داد. بشیتلفنش را با حرص درون ج«. ...باشدیخاموش م
 یگذشت؛ اما خبر قهیکه نقش زنگ را داشت فشرد. چند دق یایمیقد رنگدیسف یدکمه یرا محکم رو انگشتش

 رساندنش را داشتند. انیآرام قصد به پاشده بودند که به جانش افتاده و آرام ییهاانهینشد. خاطرات و افکارش مثل مور
محکم کرده بود  واریکه لوله را به د یبست فلز یرا رو شیگرفت، پا یآجر واریگاز کنار د یهارا به لوله تشدس

 شی. از پدادندیبد م یباز خانه به دلش گواه یهاخاموش و پنجره یها. چراغدیخودش را باال کش یگذاشت و کم
 ها کنار آمد و دوباره سمت در رفت.لوله

را  شینشد صدا یخبر دید یمنتظر ماند و وقت قهی. چند دقدیبا کف دستش در را کوب یزنگ شد و چند بار الیخیب
 متراکم از دهانش خارج شدند: ییکلمات مثل ابرها د،یرقصیم شیصدا یهادر رگه یسرش گرفت، بغض آشکار یرو
 ...!الی... لمیالاقل بذار حرف بزن کنمیخواهش م. خوامیمن ازت معذرت م الی... در رو باز کن... لیی... کجاالیل -
 یاز اشک رو یکور بغض باز شده و رود کوچکگره نیا یآرامبغض سمجش را نگرفت و گذاشت تا به یجلو گرید

منظم نا اشیشانیپ یرو کیبار یهاخط شدند،یصورتش روان م یکه رو ییهابسازند. همراه با اشک شیهاگونه
 .شدندیمعوج موکج

مختلف روزگار حک شده بودند  یهادر دفترچه خاطرات بودند که هر کدام در اثر حوادث ییهاها مثل نوشتهخط نیا
 .دادندیم شانشیشده بود، خبر از حال پر دایشان پکلهوو حال که دوباره سر

 اندازدیدرون چاه م یسنگ وانهید کی یند. راست گفته بودند که گاهها درمان نداردرد یگفته بودند که همه راست
 بکشند. رونیآن را ب توانندیتا عاقل نمو صد
 ... .یوانگید ،یاوج کالفگ یعنیدرد،  یعنیگفته بودند که اگر مرد بغضش بشکند  راست
ها قد علم کرده بودند که ها و حرفلمثلضرب ا یآدم و حتولحظه تمام عالم نیدر ا ییگفته بودند که ]...[ گو راست

 مرد را آوار کنند. نیا یارا بر سرش بکوبند. که در لحظه شیالیشوند و نبود ل یندامتش کنند. که پتک
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 یهانشست. دانه نیزم یو رو دیکرم رنگ لغز یآجر یمیقد وارید یزد و آهسته خم شد. آرام رو واریرا به د اشهیتک
 جا خوش کرده بودند. اشرهیت ییخرما یموها یبرف رو

 اردیلیهفت م یایدن نیاز ا یخودش شکسته بود، بدون آنکه کس یی. در حجم تنهادیلرزیمردانه م یآرام ول شیهاشانه
 گرفته گفت: ییلب با صدا ریگذاشت و چشمان ملتهبش را بست. ز شیزانو یرا بشنود. سرش را رو شیصدا ینفر
 نن؟یروز من رو ببوو مجنون دروغه؟ االن کجان که حال یلیل یگفته قصه یک -

در هوا تکان  ضیآمد. دستش را با غ رونیها باز خانه یکیبه تن از  یآب ریگعرق یباز شدن در آمد و مرد یصدا
 بود. انیراه گشادش در چشمان پو. شلوار راهدادیم
 رو سرت مردک! ی! کل محل رو گذاشتیکشیتو گلوت داد م یصدات رو انداخت یخوایم یچ -

 .کردیدر هم بودند و دندان غروچه م یحساب یریش یآقا یهاسگرمه
 .دیمثل برق از جا پر انیپو
 خونه کجان؟ نیا یاهال نیشما خبر ندار دیببخش -
 تو رو سننه!؟ -
 آقا من... نینیبب -
 . به سالمت!نمتینب نجایا گهیوقته. برو د یلیرفتن، خ -
سر خورد. سرش را  نیزم یزد و دوباره رو هیتک واریبه د انی. پودیداخل رفت و در را هم محکم پشت سرش کوب و

 گذاشت. دست پر برگشته بود؛ اما... شیزانوها یرو
و شلوار  دیسف راهنیبار با پ نیدر همان حال مانده بود که در همان خانه دوباره باز شد. همان مرد بود. ا یساعت مین

 .دهیشان چبا دو شاخه گل رز قرمز که معلوم بود از باغچه خانه یمشک یاپارچه
 !یدِ تو که هنوز نرفت -
 !رمینکنم نم دایتا آدرسشون رو پ -

حال مجبور بود گردنش را  انی. پوستادیا شیپا یسمت مرد جوان برداشت. درست جلوبه گریچند قدم د یریش یآقا
 .شدندیبعد آب م یاهیو ثان افتادندیم شیشانیپ یبرف رو یهاتواند نگاهش کند. دانهتا ب ردیباال بگ

 !یریزن بگ یایب یتونیبه در م یمردک! فکر نکن چهار تا دونه گل چسبوند گمیم یچ نیبب ریگوش بگ -
 دانست؟ی. از کجا مدندیچسب شیشانیاز تعجب به کف پ شیابروها

و بعدش هم  نیزم یرو یزیکف دستت هر جا دلت خواست بر یریمردم رو بگ یآبرو یایب یتونیم یکرد الیخ -
باز  کار؟یچ یخوایآدرسشون رو م ؟یبا چه جرئت و جسارت ؟یاومد یچ یبرا ؟یباز جمعش کن یتونیم یفکر کرد

 ؟یدرست کن یزیدر خونشون اونجا هم آبرور یگل بچسبون یبر
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 یبه راحت شدیاش مرنگ چشم دوخت. از پنجره خانه یآجر یطبقه کیمرد افتاد. به ساختمان  یبه خانه نگاهش
 بود. دهیها با گل و کاغذ دبود، او را صبح دهیبزند. پس د دیرنگ را د یاکوچه و خانه با در قهوه

حال سرش  تر بوداز مرد بلند . قدشدیسست که قصد تحمل وزنش را نداشتند از جا بلند شد. خودش را کش ییپاها با
 .ندیرا خم کرده بود تا مرد را بب

 .دیباریهم م شیهااز گونه یشده و غم حت حالتیمرد نگاه سرخش را دوخته بود. صورتش ب یهادر چشم میمستق
 رو... . الیمن ل نیکنیآقا شما اشتباه م -

 .اوردیصورتش فرود ب یاز کوره دررفت و بند تحملش پاره شد. دستش را مشت کرده بود و قصد داشت رو مرد
رو  زنیداد بکشم کل محل بر هی ای یریمحل م نیاز ا االننی! همیاوردین یاسمش رو آورد گهیشرم کن پسر! د -

 سرت؟
. کردندینم شیارای گرید شی. پاهابرود خواستی. نمدیفهمیکلماتش را نم یی. گوکردیها نگاه ممثل مسخ شده انیپو

 .دیکوبیم تابانهی. قلبش بکردیتخس و لجباز نگاه م یامثل بچه
 رفتن! بزن به چاک! گمینه؟ م ای یفهم شد ریش -

 خورد. یو نگاهش کرد. مرد جوان تکان ستادیبه کمر ا دست
برداشت و از  واریرا از د اشهی. تککندیو آشوب م چرخدین در دلش مسرعت ممک نیتربا تند یگردباد کردیم حس

 .زدیهم لنگ م ی. کمرفتیراه م ستین شانیمرد فاصله گرفت. مثل افراد مـسـ*ـت که حالشان سر جا
. رفته و قرار نبود گفتی. راست مافکندیم نیدر ذهنش طن رمردیانداخت. حرف پ یبه خانه نگاه دیامنا گریبار د یبرا

اش کلهوخودش فکر کرده که دوباره سر شی. چه پزنندیخانه هم به او پوزخند م واریدر و د یحت کردیبرگردند. حس م
 شده بود؟ دایپ

 بعد در هوا محو شد. ی. چند لحظهآمد رونی. نفسش بخار شد و از دهانش بدیکش یقیعم آه
چند قدم  بی. دست در جدیکش ی... ! هوفالیکه محو شد از ذهن ل یبخار نیهم یبه راحت یعنیخودش فکر کرد،  با

چشمانش  یوار از جلومشت شده بودند. خاطرات قطار شیهابیشده از سرما درون جسرخ یهابه زور برداشت. انگشت
 گذشتند.

 دستش را در هوا تاب داد: رمردیپ
 دِ برو پسر! -

 .کردیوار حرکت مرا تکان داد و راه افتاد. مورچه نشیشده به زم خیم یپاها
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چند بار با  یبود، حت دهیمادرش را به گوش جان کش یهاهیبود، تکه کنا دهیجنگ الیل یپدرش حرف زده بود، برا با
ش که سر ییهاتمام داد یمحل آمده و به تالف نیسرش آوار شده بود که بار آخر پرگل به ا یپرگل دعوا کرده و رو

 اما... انداخت؛یرا هم از قلم ن ذااعتصاب غ یساخته بود. حت یزیآبرور یبود، حساب دهیکش
بود  دنینوک سوزن. آب در هاون کوب یاندازه یذره هم جا نداشت. حت کی یحت گرید گفتی. راست مشدینم گرید

 و بس! اما کدام هاون؟
 رمرد،یافکنده راه افتاد. مطمئن بود آن پ ریبه ز یبود. با سر دهیملتهبش را آرام بست. به وسط کوچه رس یهاچشم

 .دادیشان را هم داشت به او نماگر آدرس خانه
. خوردیچشمانش تکان نم یدارش در خود مچاله شده بود، از جلوچادر گل ریکه در خانه ز ینگاه دخترک نیآخر

فقط  شدیدارو بعد از مرگ سهراب مرهم باشد؟ نمار نوشب کی نیا شدیکرده بود، قبول داشت؛ اما... نم ینامرد
 بار! کی نینوشت؟ فقط هم یگریرا طور د یبار زندگ کی نیهم
قرار نبود قلبش  یوقت رفتیچطور به سر کار م گشت؟یکه به پا کرده بود چطور به خانه بازم یقالوهمه دادآن با
 صاحب قلبش بود بزند؟ که یکوتاه با دختر یخاطر چند متر فاصلهبه

 شد؟یسر پا م چطور
با فاصله  یکوچه کم یجلو نشیدرست کرده بود. ماش یرنگ دینازک سف یهینشسته بود و ال نیزم یکم روکم برف
 رفت. ستگاهیسمت ااتوبوس پارک بود؛ اما به ستگاهیاز ا

 کیکه به ستون انبار  یدختر یشد. چهره رهیخ هانیآمد ماشونشست و به رفت یفلز یصندل یها روماتم زده مثل
 .دیکش ری. قلبش در خفا تکردیکه نگاه م یی. هر جادیدیجا معمارت بسته شده بود را همه

 یتاوان داده بود، نوبت الی. لکردینم تیباز هم کفا گرفت،یهم که گردنش را م ای. کل دنکردندینم شیرها خاطرات
 .خوردیمتمرکز شده و تکان هم نم انیپو یبود. چرخ گردان رو هم که باشد نوبت او

و سست  دیکش یآه رغبتیاز رفتن پسرک مطمئن شد ب یبه طول و عرض کوچه نگاه کرد. وقت یکم یریش یآقا
 را دوخته بود. شیهاپنجه ی. تازه شکاف روکردندیم ریجریچرمش ج یمیقد یها. کفشو کرخت به راه افتاد

دوست داشت شوهرش  شهیبود. هم دهیخر شیروز مرد برا یرا برا هانیها بگذرد. همسرش حنانه اکفش نیاز ا شدینم
 !یمشک یابپوشد و شلوار پارچه دیسف راهنیپ
اصالً خوشش  دند،یپوشیگشاد م نیو شلوار ج یگلجلف گل یهارهنیو پ کردندیکه پشت مو بلند م ییهامرد از
 .چرخاندندیدر دستشان م ریها که زنجهمان. آمدینم
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تنها از آچار و  ایکه از دار دن کیمکان یمرد ،یریشده بود. صدرا ش یریش یهم بود که زن آقا نیبخاطر هم اصالً
به خانه  یروغن ییرووقدر کوچک بود. با سر نیهم شیایو بس. دن دانستیم نیکردن ماشو سرهم یگوشتچیپ

 مثل نامش به رنگ حنا بودند. شیکه موها یا. حنانهندیرا بب نهتا حنا شمردیرا م هاهیو تمام طول روز ثان گشتیبرم
اما  کردند؛یدرد م شیمانده بود تا به بهشت زهرا برسد، پاها یانداخت. هنوز کل شیپا ریسنگ زبه قلوه یلگد رمرد،یپ
 نی. از نظر حنانه او بهتردانستیاخالق و عبوس نمبود که او را بد یهمسرش منتظر اوست. حنانه تنها کس دانستیم

 بود! ایمرد دن
 .زیر یهاچروکونیصورتش کاشته بود. پر از چ یرو یسال و چند ماه چه خطوط منظم ستیب نیهم
 .دندیترسیمحل از آن م یهاکه تمام بچه ییکرده بود. مرد عبوس و اخمالو یریش یرا، آقا یریش ینبود حنانه، آقا غم
باغچه بخرد.  یبرا یدیجد یهافکر کرد که هنگام بازگشت گلدان نیتر در دست فشرد و به اشاخه گل را محکم دو

 اریبس ،یریش یآقا دیسف و اهیس یایکه داشت، درست بر خالف دن یرنگارنگ یایو دن فیلط یهیحنانه با آن روح
 بود. نیحساس و نکته ب

 تر کرده بود.را براق رمردیپ یموها یدیسف برف،
*** 
 چهارم فصل

 
هر  نیگیرسول کل خانه را برداشته بود. آآقا یگوشتچیتلوق آچار و پتلق ی. صداگذشتیشب م مینوکیاز  ساعت
 شده بود. اشرهیخ یهم با لبخند محو الی. لزدیرا به هم م شیهاو دست دیپریبار از شوق باال م کی هیچند ثان
رسول . آقاکردیم ییگرفته بود و جلوه نما یجا الیل یاتاق درست مقابل تخت چوب گریکنج د یفلز یفرفورژه تخت

 بازار. متیق ری؛ آن هم کامالً منصفانه و زبود دهیخر شیاز همکارها یکیتخت را از برادر 
بود و انگار به  بیغر نجایهنوز ا ییگو الینظر ل. هر چند بهکرده بود رییتغ زیچخانه آمده بودند، همه نیبه ا یوقت از

 .کردیعادت م دیکم بانه چندان کوتاه آمده بودند؛ اما کم یسفر
 کرد که بعد از تخت حتماً نوبت اوست تا به سراغش برود. یادآوریرسول شرشر شوفاژ اتاق به آقا یصدا
 بشود. یریهواگ دیو او گفته بود که با دهیاز دوستش پرس آورد،یاز شوفاژ سر در نم ادیز رسولآقا

 .ختیرسول آورا دور گردن آقا شیهادست یحالبا خوش نیگیهم بسته شد و آ چیپ نیبعد باالخره آخر یقهیدق چند
 یرو عیسر نیگیآن گذاشت. آ یرا هم رو نیگیآ یتخت انداخت و بالش و پتو یرو یتشک نسبتاً کلفت خانمطاهره

 :دیبگو خواستیم ییکه گو کردینگاه م الیبه ل طنتیبا ش یتخت نشست. طور
 تخت من از مال تو بهتره! یدید -
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. آمدیشرشر آب از درون شوفاژ م یاو را به وجد آورده بود. هنوز صدا نیبخوابد و هم نیزم یقرار نبود رو باالخره
 دست به کمر گفت: تیفت و در نهاشوفاژ ور ر یبا فلکه یرسول دوباره کمآقا
 .ارمینگاه کنه. من که سر در نم ارمیرو م یکی! فردا شهینم یطورنیا -
 .شدیتر هم مسرد رفتند،یزمستان فرو م یدر چله  شتریاتاق سرد بود و با گذشت زمان هر چه ب ناًیقی

پاس  دیکه با ییهاآرام بود. به جز قسط زیگفت که همه چ شدیم باُیو تقر گذشتیخانه م نیهفته از آمدنشان به ا دو
 و... شدندیم

را  دیجد یبرود تا روزنامه خواستیشده کنج اتاق تلنبار شده بودند. صبح اول وقت م یخطاستخدام خط یهاروزنامه
. کردیم دایاش پبه خانواده کمک یبرا یحال راههربه دی. چند ماه سابقه کار هم داشت؛ اما کار کجا بود! باردیبگ
 ها خودشان موافق نبودند.اگر آن یحت

ها که . چراغیادهیخواب یچمن نیزم یرو یاکنار رودخانه یکردیقدر که حس م. آنآمدیشر آب هنوز مشر یصدا
 یهاپنجره یکه برا یشد. نور کم رهی. به پنجره خدیخز شیپتو ریو ز دیاتاق را کنار کش یپرده الیخاموش شدند، ل

 .کردیرو بود، صورتش را روشن مبهساختمان رو
تا . سهشیروبهرو یامروز هم آنجا بودند. پشت پنجره شیهاهیزد. همسا یها افتاد لبخندپنجره یکه به لبه  نگاهش

 شانیدایها پشت پنجره پبنام دارند. درست مثل آنکه مسافرخانه آمده باشند، ش میاکریها که بودند، سه کبوتر از همان
 .گشتندیمشب بر از. و برفتندیم الطلوعیو صبح عل شدیم

 تر.آرام یگریتنها بود و از د شهیهم ینشستند؛ اما سوم یپنجره م کی یهم رو شیها پاز آن تادو
 .دادیرا در سرما پوش م شیهاو بال کردیدر خودش کز م یاپنجره کنج

 .ماندیطور مو تا چند ساعت همان کردیفرو م شیهارا درون بال سرش
 به خودش دارد. تنها و آرام. یادیشباهت ز کردیکبوتر تنها بود. حس م نیعاشق ا الیل

 یگریو د نشستیم یگریپشت به د یکی ی. گاهنشستندیدور از هم م یهم بودند؛ اما گاه شیهم پ گرید یتادو
چاق  یفرد ییکه گو رفتندیراه م یدار بود. طورخنده یلیخ الیل یبرا هامیاکری. راه رفتن رفتیمدام سمتش راه م

 .وار راه برودالغرش، پنگوئن یپاها یبخواهد رو
 شود. رهیبه پنجره خ رونیب یهاچراغ ریشده بود. ز نیقبل از خواب کارش هم هاشب

ها را. دلش ستاره یو حت ندیآسمان شب را بب ند،یماه را بب گذاشتندیکه نم دهیکشفلکبهبلند و سر یهاساختمان نیا
 کردیخودشان بود؛ اما در آن حس م یبرا مهینصفه و ن یکه حت یاتنگ شده بود. خانه یحساب شانیقبل یخانه یبرا
ماه را با  یهاتکه پاره شدیور مبه ز یحت نجایهم مال او بود؛ اما ا یشتریب ناست. آسما ترکیبه خدا هم نزد یحت

 کرد. دایآن عظمت در آسمان پ
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 یریکردن مس یگرفت و بعد از ط ینیرفت. ماش رونیشد، صبحانه نخورده حاضر شد و ب داریاز خواب ب یوقت صبح
 برگشت. نیو دوباره سوار همان ماش دیرا خر یاصفحه نیچند یها. روزنامهدیرس یروزنامه فروش یبه دکه

. ناچار به مرد راننده تعارف کرد و مرد راننده را برداشته بود نینان تازه کل ماش ی. بودیهم خر یاتازه یراه بربر در
 از آن را برداشت و خورد. یمین تعارفیبدهد ب رشیهم خدا خ

 رفت. خانمنینازن ینگفت و به خانه یزیشده بود؛ اما چ یدنید مهیننصفه یبربر دنیخانم بعد از دطاهره یچهره
آن هم اجباراً درون آسانسور، چه برسد به آنکه  دندیدیرا م گریهمد هاهیندرت همسابلند به یهاساختمان نیا در

 را بشناسند! گریهمد
رفت.  یبغل یهیهمسا یاز آش به خانه یبا ظرف بزرگ تیو در نها اوردیخانم سه روز بعد از آمدنشان تاب نطاهره اما

 لیتشک یآپارتمان یهااز زن یخود آشنا شده بود. ناگفته نماند مجمع یطبقه یهاهیهفته با تمام همسا کیدر عرض 
 .شدندیم جمعنفر  کی یبار خانه کیداده و هر چند روز 

 و بس! آمدیفقط از او برم هازیچ نی! اگریبود د خانمطاهره
 انیم یمیقد کی. خودکار بباز کرد شیپخش شد و روزنامه را تند جلو نیزم ینخورده رورا خورده صبحانه
طور که همان یرا رو شیروزنامه بودند. پاها درشتوزیر یهانوشته خیم شیهاو چشم خوردیتکان م شیهاانگشت

 .دادیهوا معلق بودند، در هم گره کرده و تاب م یرو
 .زدیها را خط منوشته یگریپس از د یکی

 داشتند. یآن زمان وضع بهتر دیبار چندم آرزو کرد کاش پسر بود، شا یبرا
به حالت هالل  دانهیناام شیدار! ابروهاو کش نی. سنگرفتیبه هوا م دنشیآه کش یبار صدا کی هیچند ثان هر

 کج کرده بود. نییسمت پارا به شیهابودند و لب دهیبرعکس به صورتش چسب
استخدام کرده بودند. آخر ده سال  ایرا نداشت و  خواستندیکه م یسابقه کار نجوم ایها زنگ زد، ز شمارهتا اچند به

 !خواندیهنوز در مدرسه درس م شی! ده سال پکردیم دایکار را از کجا پ یسابقه
پراندن مزاحم  یصرفاً برا میاستخدام کرد ندیگویم نکهیا دانستیکار شده بود، م نیا یخودش اوستا گرید البته

 واقعاً استخدام کرده باشند! نکهیاست، نه ا
هم خودشان را  گرید یهایتا از آگهچند یکه قاچاق یطور دیکش یرا با خودکار قرمز خط بزرگ هایاز آگه یکی دور

 جا کردند. رهیدر دا
و بساط  دیکش یوب هم نبود. آهامروز بد نبود؛ اما خ ی. برارفتیم یحضور دیاستخدام بانک بود. با یآگه

ها سه سانت ارتفاع روزنامه-دو کیتلنبار کرد. نزد گرید یهاانبوه روزنامه یجمع کرد. رو نیرا از زم شیهاروزنامه
 شد. شتریب
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سر خورده بود،  نیزم یخانم رفته و روطاهره یپا ریها زاز روزنامه یکیکه  شیچند روز پ ینرفته بود برا ادشی هنوز
 بود. دهیجان خررا به نوش ییهاچه قربان صدقه

شلوار بند زور در کتکه به یغماسیر یراه و تنراه راهنیبا سر طاس و پ یرا روشن کرد. مرد ونیتلوز کشانازهیخم
 .کردیصحبت م یو در مورد طب سنت ستادهیا ونیتلوز یجلو شد،یم

 یرو یو حت کردندیم یرو ادهیپ زدند،یقدم م زدند،یاو پرسه م الیفکارش در خبود؛ اما ا ونیبه تلوز چشمش
 .کردندیم یسوارتیذهنش اسک یلغزنده یصفحه
 یبا خودش درون ذهنش بکشد و رو رد،یرا بگ ینام انیخودش که نبود، مگر خودش خواسته بود دست پو دست
 خودش حکم کند، نه. یبنشاند تا برا یسلطنت یمخمل یصندل
وارد قلب و سر و ذهن و افکارش شده بود  یزده دزدکنقاب یاو چهره یتاپا مشکبا لباس سر یمرد انیپو دیشا اصالً

 .کردیم یینماو حال جلوه
 یمکیبود؛ اما حال قا ویس یتهام یبه اسم آقا یاش را داشت. روزتلفنش سرخورد. شماره ی. نگاهش رودیکش یآه

 شده بود. ویشده و سپنهان یاانبوه تلفنش، گوشه یهاادداشتی انیزور مو به
ها را بچشد؛ احوال آن روزوبود که باز بخواهد حال وانهیمگر د زد،یبحث آن روز در گوشش زنگ موجر یصدا هنوز
 اما...

 :گفتیو تخس م دیکوبیوار مسمج آورد،یدر م یبچه باز قلبش
 !خوامیم -

ناخواسته در ذهنش نقش  ی. شعرکردیم یبچگ یسالش بود و هنوز هم گاه ششوستی. بدیبه صورتش کش یدست
 شده باشد: انیخوش نما یچشمانش با خط یجلو یطور فرضبه ییکه گو یبست و آن را لب زد، طور

 دولت ستیکه چ یدان»
 دنید اری دارید
 دل نشستن یکو بر
 «دنیخسرو لب گز بر
 بخواهد با شعر جوابش را بدهد در وجودش طعنه زد: ییهم گو یکی
 «تا صبح دولتت بدمد! باش»

 ی. روبه افکار سمج مزاحمش هم خاتمه بدهد قیطر نیاز ا خواستی. مکردیرا برداشت و کانال را عوض م کنترل
 یبرا غیتبل یجنبه شتریبود که ب یدکتر طب سنت یهاهی. بهتر از توصخواندیآهنگ م یمتوقف شد. مرد یاشبکه

 محصولش را داشت.
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پولش را  فیک دیایب ادشیبعد  ستدیبا طیبل یرا داشت که در صف طوالن یسر رفته بود. حس کس یحساب اشحوصله
 جا گذاشته.

سالم خشک و  کی د؟دایم امیپ کیبود اگر فقط  یادیاز وجودش را جا گذاشته بود. توقع ز یزیهم واقعاً ج دیشا
 شروع کند!« حالت چطوره؟»با  توانستیم یقبول کرد ها! حت شدیرا هم م یخال
 !ستاندیساده که جانش را نم یمعذرت خواه کی خورد؟یمبر ایدن یکجا به

 یشده بود. باالخره موفق شد بعد از دو هفته اشکش را رو یامعرکه اریدرونش هم عجب آتش ب یکرد. صدا بغض
 کند. یگونه جار

اش درست مقابل عالقه چشم دوخت. کبوتر مورد یخال یجانه زد و به پنجره ریرا ز شیهاپنجره رفت. دست پشت
 اما حال... شد؛ینم شیدایوقت روز اصالً پ نیچشمانش بود. ا

 قسمت کند! الیرا با ل شییمانده بود تا تنها دیشا
صورتش  ی. لبخند زد. رد اشک رودیسرد به صورتش خورد و لرز یحجم هوا را آرام باز کرد که بالفاصله پنجره

 را هم نداشت. کردنهیگر یحوصله یخشک شده بود. حت
 طورنیهم هم گریو ساختمان د شدیسمت ساختمان، پشت محسوب م نیشد. ا رهیباز به پرنده خ یبا پنجره طورهمان

 .شدیم رهیخ رونیراحت به ب الیو با خ دیدیاو را نم یکس نیهم یبود. برا
 یو از رو دهدیبودن مقدرتبودن و پر! به آدم حس پولداردیایب ریالبته اگر گ ست،یخوب زیراحت هم عجب چ الیخ
 .بردیبه آسمان م نیزم

*** 
 ماه سابقه کار دارم! شیش کیآقا من که نزد یول -
 تو. ی! چقدر سمجگهی! برو دمیخواینم روی! اصالً تموم شد. نهشینم یعنی شهینم گمیم یبرو خانوم! وقت -

 !گرید یایمزا یداشت، هم کل مهیهم ب گرفتیکار را م نی. اگر اکردیدست مدست هنوز
 بابا! یچه کار؟ مگر قرار بود برنامه بسازد؟ ا خواستندیرا م وتریکامپ مدرک
بود،  یو کل بانک را به گلوله ببندد. عصبان ردیدستش بگ یبزرگ نکفیکالش ایمسلسل  کیرا داشت که  نیا لیپتانس
 !یحساب

رو به  نیو وضعشان از ا کردیطال را آب م یهاشمش کرد،یم یخال یمشک یبعد هم احتماالً کل بانک را با ساک و
 شیهادست ی. طورکردندینگاه م ونیاز تلوز نیگیبود که شب با آ یسیپل لمیف ریتوهم نبود، تأث ای انی! هذشدیآن رو م

 .اوردیمرد فرود ب یصورت اصالح شده یآن را رو تهر لحظه ممکن اس ییرا مشت کرده بود که گو
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بودند؛ اما  یبود، چوب یکی شانهیما ریخم هازی. مرفتیم یگرید زیبه پشت م زیم کیکه از پشت  شدیم یساعت دو
 .کردیها را مشخص م، سِمت مسئول پشت آنمتفاوتشان یهاانگار رنگ و لعاب

 زیمحکم و ر یقال یگره تخته نیکه مثل اول ییها. با اخماندازدیب رونیاز بانک ب پایرا با ت الیکم بود ل گرید یکی نیا
 بلند شد. یصندل یبودند، از رو

 شیهااخم یاکرد. لحظه شیصدا یبرود، خانم یسمت در خروجهفت رد شود تا به یباجه یاز جلو خواستیم یوقت
 شد. رهیخ یاو کنجکاو به زن با لباس فرم سرمه ستادی. انرفتند نیرنگ شدند؛ اما از بکم
 خودمون بمونه. نیب یول ؛یاومد یهمه رفت نیدلم برات کباب شد ا نکهیا یفقط برا گمیم یزیچ هی -

 وار گفت:پچپچ یشدند و زن با لحن کیبزنند، به هم نزد معروف حرف یکردن ساختمانبخواهند در مورد منهدم انگار
 مثل تو برگشتن. یدست خال یمثل تو اومدن؛ ول ایلی. خستتهیفرمال یآگه نیا -
 به لحن زن زمزمه کرد: هیشب یلحن با
 ؟یچ یعنی! متوجه نشدم! دیببخش -
 .هیظاهر پوشون یفقط برا یآگه نیخودشونن. ا ی. آشنایباز یبا پارت یقراره چند نفر استخدام بشن؛ ول نکهیا یعنی -

 !گریچه بود د یاطوار براوهمه ادا نیبکشد! ا ییایماف یبه کار انیهر لحظه ممکن است جر کردیحس م کمکم
 دار شده بود.خنده شانیهر دو چهره

 دیبا ییکه گو کردیبانک نگاه م یهاواریدوبه در ی. طورتشکر تکان داد و بعد به راه افتاد یبه نشانه یسر الیل
 خاطر استخدام نشدنش از خودشان خجالت بکشند!به
 کیدور بود. نزد ی. راهش کمشد تا با اتوبوس برود ادهیاتوبوس پ ستگاهیا یسوار شد و جلو یسر راه نیماش کی

تمام  اتیبا جزئ توانستیم یطرف رفته بود که حتو آن طرفنیها ااتوبوس نیقدر با اشد. آن یسوار اتوبوس عصریول
 شان را رسم کند.و بدنه رونیدرون و ب
چطور  دی. از آن فاصله خودش هم نفهمافتاد یانگاهش به مغازه بارهکی. دیچرخیها ممغازه یرو هدفیب چشمش

 بلند شد: شیرا خواند؛ اما مثل برق از جا یمشک یآن خط ها
 !شمیم ادهیپ نیه دارآقا نگ -

 دندیها داد کشزد تا باالخره چند تا از زنبالقدر بال. آندادیطور به راهش ادامه م. هماندیرا نشن شیراننده صدا مرد
 غر هم زد که: الیسه متر بعد از آن مغازه نگه داشت و به ل-به دو کینزد ییکه نگه دارد و اتوبوس کذا

 !کننیم مونمهیجر ست،ین ستگاهیا نجایا -
 یرا رو شیها. خم شد و دستزدینفس منفس دیمغازه که رس ی. جلودیسمت مغازه دونداد و تند به یتیاهم اما

 گذاشت. شیزانوها
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که  الیل دنیاول با د فروختیدست لوازم م نیو از ا کیدار که پالستنفس گرفت و بعد سر بلند کرد. مرد مغازه یکم
 ریچشم دوخته ز یاشهیدر ش یرو یبه آگه دید یپول بود، خوشحال شد؛ اما وقت یتازه و کل یمشتر کی به چشم

 نامفهوم زمزمه کرد و داخل رفت. یزیلب چ
را هم  نیا ستیبود که بد ن دهیرس جهینت نیتازه به ا ییها کم در روزنامه نبود؛ اما گوشماره نیرا برداشت. از ا شماره

 امتحان کند.
 یکار یمربوط بود و نه حت سانسشیباز از او استقبال کردند. نه به رشته و مدرک ل ییزد و اتفاقاً با رو زنگ

 بود. متیهم غن نیهم یکاریاوضاع ب نیاز آن پول درآورد. در ا شدیبود؛ اما م یحسابودرست
. مطمئن نبود؛ اما رندیگیم لیتحوو سر موعد هم  آورندیها را مکه پشت خط بود گفت که عصر کارتون یمرد

 موافقت کرد و به راه افتاد.
هزار تومان  یس شانیتومان! اما خب حساب کرد صدتا صدیس ییتادوازده یهر بسته ی! به ازایرنگمداد یبندبسته

 هزار تومان. صدی. و هزار تا سشدیم
 کند. یبندبسته ییتاستیشبانه روز بتواند دو کی یط زدیم حدس

منوال احتماالً ساعت  نیتا اتوبوس آمد. با ا دیساعت هم طول کش میو ن دیاتوبوس رس ستگاهیربع راه رفت تا به ا کی
 داشت. یچه اشکال ،یکیبود در تار یری. تدیرسیظهر به خانه مسه بعداز ایدو 
 کند،یو دوباره باز م بنددیچشم م یکنند تا وقت یرا رنگ دشیو سف اهیس یایدن توانستندیم هایرنگآن مداد دیشا

 نباشد! اهیجا سهمه
 کجا! هایمداد رنگ نیآن کجا و ا د،یرسینم شیکار قبل یاست که به پا معلوم

 از امروز باشد! تریرنگ تیفردا دی. شادهیکش یرا چه رنگ تیفردا کندیهزار رنگ روزگار که مشخص نم قلم
 تیدر نها کردند،ی. در را باز نمفشردیزنگ م یدر خانه بود و انگشتش را رو یجلو قهیدق کیو  ستیو بدو  ساعت

 اعتراضش را با نگه داشتن زنگ نشان دهد. خواستیم
 در درگاه ظاهر شد. نیگیآ یرفتهدرکورهاز یچهره
را بر خالف  شیهاآلود زد وارد خانه شد. لباسخواب مات و نیگیبه آ یازد و بعد از آنکه شانه یینمادندان لبخند

 کرد. زانیبه پشت در آو ختهیآو یلباسبا حوصله عوض کرد و در چوب شهیهم
 یزنگ در بلند شد. چند بار ینشده بودند که صدا نیسنگ یحسابودرست شیها. هنوز پلکدیتخت دراز کش یرو

پتو غلت زد؛ اما  ریچند بار ز الیکردن در را به خودشان ندادند. لزحمت باز الیو نه ل نیگیزنگ در آمد؛ اما نه آ یصدا
 .کردینم شیسر آخر احساس عذاب وجدان بود که رها
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 یهاکه چوب یاز جا بلند شد طور اوردیرا ب شیهاو بسته یرنگآن مرد که قرار بود کارتون مداد یادآوریبا  بارهکی
 افتاد. نیزم یرو شید و پتو از روکردن یخشتخت خش ینوایب

داشت را سر کرد و  یمشک زینه چندان خوش طرح درشت و ر یهاگل شیخانم که روطاهره رنگیخاکستر چادر
 . در را باز کرد.دیسمت در دوبه

در بغـ*ـل نگه  یسختدو کارتون که به کهیحالپوست شده بود، درکه پوست یکوتاه و با کاپشن چرم یبا قامت یمرد
و بالفاصله  دیکش ینفس راحت الیل دنی. با دکردیبه در نگاه م حوصلهیو ب ستادهیدر ا یرق جلووداشته بود، شق

 .ندیها ببمرد را از پشت آن کارتون یتازه توانست چهره الی. لتگذاش نیزم یدر رو کیها را نزدکارتون
 م؟یخانوم حک -
 بله درسته. -
که به  ی. در ضمن هر خسارتنیکاغذا رو امضا کن نیا دی. فقط بانیریبگ لیکه قرار بود تحو هییهابسته نیا -

 .نیرو هم امضا کن ریز نیا دیحتماً با نیهم ی! برانیرو متحمل بش اشنهیخودتون هز دیوارد بشه با هایرنگمداد
 یهاو لک نیاش پر از چ. چهرهآورد رونیرا ب ییهاو برگه دیکش رونیاز کاپشن چرمش ب ینسبتاً کوچک یپوشه مرد

 بود. اهیس
ها کرد، به کل برگه یاجمال یکه مرد گفته بود انداخت و بعد از آن که نگاه یقسمت یهابه نوشته ینگاه دیترد با

 ها را داخل برد.را امضا زد و بسته گفتیکه مرد م ییجاها
 گفت: الیو رو به ل ستادیافتاده باشد ا ادشی یزیچ ییگو بارهکیعقب گرد کرد؛ اما  مرد

 .دینیبچ بیرو به ترت هایرنگجعبه مداد یحواستون باشه با توجه به عکس رو یآها خانوم، راست -
. شده بود رهیمرد در راهرو خ یخال یاش منقبض شده و به جاتکان داد. ناخودآگاه چانه یو غرق فکر سر مشوش

بغلش زد و  ریافکارش از اطراف او بروند. بعد چادرش را ز یفرض یهاتکان داد تا پشه یو سر دیکش قیعم ینفس
 به داخل خانه آورد. د،یکشیم نیزم یطور که روها را همانمحکم کرد و کارتون

 بساط داشته باشد!وبند همهنیهم ا یرنگمداد کردیفکرش را نم وقتچیه
خانم شده بود. چادر طاهره رهیها خرها کرد. کنجکاو به جعبه ییرایها را وسط پذو جعبه دیبه فکر خودش خند صدایب

 ها نشست.کنار جعبه نیزم یپرت کرد و رو یسمت اندازد،یکجا م ندیآنکه بب یرا ب
 باز کرد. اطیرا با احت یاجعبه

مراقب بود تا در جعبه  نیهم یبرا دیچیپیها مرا در همان جعبه یرنگمداد یهاکارتون دیبا یبنداز اتمام بسته بعد
 .دیچیپ اشینیب ریرنگ ز یکاغذ نو و تازه و بو یکردن در جعبه بوخراب نشود. بالفاصله بعد از باز
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 دنیبا د شیهارا باز کرد. چشم یبعد یگذاشت و جعبه شیبود. آن را کنار پا ییتادوازده یرنگمداد یهااز کارتون پر
 وارنگ برق زدند.رنگ یهایرنگانبوه مداد

به هم  یصدا ی. حتزدیها را به هم برببرد و آن هایرنگرا درون مداد شیهاسخاوتمندانه دست خواستیم دلش
 بخش بود.لـ*ـذت الیل یهم برا هایرنگخوردن مداد

متحمل شود.  یبشکنند تا خسارت کدامچیه خواستی. نمدیکش هایرنگمداد یوار رووازشرا ن شیهامحتاطانه دست اما
 او را از جا پراند. ییکه صدا کردینگاه م هایرنگکه با لبخند رنگ گرفته بود، به مداد یباز و صورت ییهاشیبا ن
 ؟یرنگمداد همهنیا یآج -

 پرتاب کرد و گفت: رونیبه ب ضیشد. نفسش را با غ رهیخ نیگیگرد شده به آ یچرخاند و با چشمان سر
 .شهیم یتومن صدی. هر بسته حدود سهیبندبسته یبرا -
 ؟یگیم یجد -

 کنان گفت:مندست و آن دست کرد و من نیا یکم بعد
 منم کمکت کنم؟ شهی... مشهیم -
 بعد مصمم گفت: یاظهانداخت و لح نیگیآ یآلود و پف کردهخواب یبه چهره ینگاه الیل

 بسه. نی. همیرشته خوب قبول ش هی. تو درست رو بخون نه الزم نکرده -
 لب به اعتراض گشود: دهیورچ ییهالب با
 تاست!تا هم کمکت کنم باز ده. دهخونمیمن که درسم رو هم م یول -
 نیگیخود آ یدرست کرده بود را برا نیگیکه آ ییهاپول بسته کردی. اگر کمک م. بد هم نبودفکر کرد یکم الیل

 کرد و سر تکان داد: یفکر خودش را راض نی. با اکردیانداز مپس
 .یایب یهر روز درست رو خوند نکهیبعد از ا یقول بد دیبا یباشه ول -

 زد: یقشنگ لبخند
 قبوله! -

ها فرش شده بود و کارتونسنگ نیزم یرو یهایگفراوان با انبوه مدادرن یهابعد فرش قرمز رنگ با گل یقهیدق چند
 .وستیخانم هم به آن دو پبعد طاهره ی. کمپخش بودند نیزم یرو
 شان را به شور و وجد آورده بود.ها هر سهلعابورنگ نی. هر سه مشغول شدند. ابود یخانم هم کار خوبنظر طاهره از

*** 
 پنجم فصل
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رسوخ  شانیهارج رگبهدر رج جانیگل انداخته بود. ه یسرخشان از شاد یهاآماده نشسته بودند. گونه نیزم یرو
 .خونشان را باال بـرده بود نیکرده و آدرنال

 دسته را باز کرد. شروع کرد به شمردن. یکاغذ کوچک رو الی. لدندیکش یقیعم نفس
 .ختیریم شانیهاو به رگ شدیم خون یحالشحال خو نی. در عمشتاق و منتظر بود نیگیخانم و آطاهره نگاه

 :شمردیمنتظر نگه دارد م شتریکه انگار از عمد بخواهد آن دو را ب یدار طورکش یبا لحن الیل
 دو، سه،... ک،ی -

که  کردندیفکرش را هم نم گاهچی. هکردیشکوفه م شتریب شانیهالب یلبخند رو رفتند،یجلو م شتریچه اعداد ب هر
 شوند. یداشتندوست قدرنیاعداد هم ا یروز

را شمرد. باالخره شمارش  یپنج هزار تومان یهارا کنار گذاشت و اسکناس یده هزار تومان یرهیسبز ت یهااسکناس
 ارقام را حساب کرد.سه بود خم شد و وسال هفتاد یکه برا یمیقد دیدفتر سررس یرو الیتمام شد. ل

 الیو هفتصد و چهل و سه هزار تومان کاسب شده بودند. ل ونیلیبه سه م کینزد میماه و ن کی نیدر ا رفتههمیرو
 شد. رهیخواهر و مادرش خ یبه چهره یرقم را بلند گفت و بعد با خوشحال نیا

 .دیچسبیم بیاما عج شد؛یهم نم شیماه کار قبل کیحقوق  یاندازه به
. آن را حساب کرد و نوشته بود یادرست کرده بود را گوشه نیگیکه آ ییهارا چند ورق زد. تعداد بسته دیرسسر دفتر

 از جا بلند شد. عیسر نیگی. آرا دستش داد نیگیسهم آ
اسکناسِ سه بار عبور  یبه اندازه شیکه رو یخال یخانواده ینوشابه یبعد با بطر یهیاتاقش رفت و چند ثان سمت

 شد. رهیو به آن خ ختیر یها را درون بطرشده بود، برگشت. پول دهیتاشده بر
 ییهازیلب چ ریو ز خوردیتکان م شیهاخانم چشم دوخت. لبگرفت و به طاهره نیگیمهرش را از آنگاه پر الیل

 .گفتیلب م ریشد که ز یاشد، متوجه ذکر الحمداهلل قیمادرش دق یکه به چهره ی. کمکردیزمزمه م
 نگفت. یزیو چ دیکش یقیعم نفس

 شانیزندگ یهااز زخم یهم کل نیخانم همهم باشد؛ اما... به قول طاهره نیبهتر از ا توانستیکه اوضاع م دانستیم
 .کردیرا درمان م

ها رنگ بیمشغول شد. ترت یشترینشست و با سرعت ب یرنگمداد یهاکرده باشد، کنار جعبه دایپ یشتریب یانرژ انگار
 .کردیجلد نگاه م یآن که اشتباه نکند به عکس رو یبرا یگاهاز حفظ بود و فقط گـه باًیتقر گریرا د
 یاهایخواهد بود و چه دن مقدیونقد ییهادست بچه هایمدادرنگ نیکه ا کردیفکر م نیکار به ا نیدر ح یگاه

 .چسباندیم شیهالب یمطلق رو یلبخند نیرقم خواهد زد و هم یاکودکانه
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شد.  رهیها خو به آن دیرا کنار هم چ ینارنج یرنگمداد ییتاستیبه ب کیدو بار هم که در خانه تنها بود نزد-یکی
 اما خب دوستش هم نداشت. آمد؛یرنگ بدش نم نیاز ا ادیز گرید

 کرد؛یدرست م ییتاو چند نشستیها مکنار جعبه یپنهان شبمهین آمد،یرسول زود به خانه مها که آقااز شب یبعض
 ترادیدرست شده ز یهاهم بود که تعداد بسته نیهم یمتوجه نشده بودند. برا الیو نه ل نیگیخانم و نه آاما نه طاهره

 شده بود.
در دستش را پشت گوشش گذاشت و سمت  یجعبه را تمام نکرده بود که زنگ تلفن بلند شد. مدادرنگ کیهنوز  الیل

 تلفن رفت.
 الو؟ -
 م؟یحک ی، منزل آقاسالم -
 کرد: دییتا دیترد با
 .دییبله بفرما -
 د؟یدار میرسول حک یبا آقا ی. شما چه نسبترمیگیهاجر تماس م مارستانیاز ب -
. ضربان قلبش ناخودآگاه باال رفته و زبانش به دیکشیزبانه م ییو به هر سو کردیم تیتند فعالذهنش تند مارستان؟یب

بود تا صورتش حالت از کف بدهد و  یاول کاف یبود. همان جمله دهیبود. رنگ از صورتش پر دهیسقف دهانش چسب
 خودش را ببازد.

 الو؟ ن؟یشنویمنو م یالو؟ خانوم؟ خانوم صدا -
 را دور تلفن محکم کرد. با لکنت گفت: اشزدهخی یهاانگشت

 ب... ب... بل...ه؟ -
 ن؟یدار میحک یبا آقا یگفتم شما چه نسبت -

 پاسخ را آماده کرد: ذهنش
 دخترشون هستم. -
که در دل کوه با  یاز اعماق غار ییگو شی. صداجمله را ادا کرده باشند نیا نیع شیهامطمئن نبود که لب اما

 .دیرسیها فاصله قرار داشت به گوش زن پشت تلفن مفرسنگ
شون حتماً پرونده لیتکم یتصادف کردن. برا نی. با ماشنجایرو آوردن ا ییآقا هیشب  میونحدود ساعت سه نینیبب -
 یاز اعضا یکی تیرضا دیاعمل بشن. ب دیو حتماً با میدار ی. وقت کمنیاریب فیتشر گمیکه م یآدرس نیبه ا دیبا

 شون هم... .خانواده
 خانم از آشپزخانه گفت:. طاهرهدیکوب شیسر جا یرارادیغ یحرکت یرا ط تلفن
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 ال؟یبود ل یک -
 .دندیلرزیناخواسته م شیها. انگشتشدیم نییتند باال و پاتند اشنهیسـ*ـ یفرط حرص و غضب قفسه از
 ... کس. اشتباه گرفت... گرفته بود.چی... هیه -

در چشمان زن  ماًیمستق ییدوخت. گو رنگدیو نگاهش را به تلفن سف دیاش کششده خشک یهالب یرا رو زبانش
 شده بود. رهیپشت خط خ

 نشست. نیزم یرفت و رو هایسمت مدادرنگبه زیخمیلرزان ن ییسست و پاها ییهاشانه با
 دیشنینم یکه حت یدر خلسه رفته بود طور الیسمت تلفن رفت. لخانم بهبار طاهره نیتلفن بلند شد. ا یصدا دوباره
 .دیخانم را شنزهرا گفتن طاهره یفاطمه ایداد  یبه خودش آمد که صدا ی. فقط وقتگفتیخانم چه مطاهره
 شیهابه ساحل افتاده باشد لب ایکه از در یو مثل ماههم باز و بسته کرد سرچند بار پشت وارکیستریرا ه شیهاچشم

 .آمدینم رونیاز دهانش ب ییاما صدا کرد؛یرا تند باز و بسته م
خودت به  ایخدا... خدا ایزهرا...  یفاطمه  ای: دیکش غیدار جآلود و خشبغض ییتلفن را که گذاشت با صدا خانمطاهره

 داد برس!
 .دیاش چکگونه یاول رو اشک

جا را نگاه همه رانیآمد، مات و ح رونیبا ترس از اتاق ب نیگیدر خانه به پا شده بود. آ ییخانم بلواداد طاهره نیهم با
 اما... ؛یزیچ نیهمچ ایدزد آمده  کردیکرد. فکر م

مثل  شیآمد و به اطرافش نگاه کرد. پاها رونیب شدیکه مدام دورش تکرار و اکو م یاخانم از خلسهبا داد طاهره الیل
مانتو و شلوار  شیهاسمت اتاق بردند. دستبلند کردند و به نیزم یرا از رو الیل یرفتهو تن وا ستادندیا نیزم یفنر رو
ش، چشمان یشهیش ینامعلوم رو یامات و ناباور به نقطه الیمدت ل نیبه تنش کردند و در تمام ا یو شال یاپارچه

 چشم دوخته بود.
 نیگیخانم و آاما طاهره د؛یکشیم نیزم یرا رو شیمتصل به پاها ییلویصد ک یهاانگار وزنه رفتیراه م یوقت

 هم از خانه خارج شدند. الیو زودتر از ل کردندیبا عجله لباس تن م رانیح یالیبرعکس ل
 یپا شکسته و دو تکه شده بودند. نگاهش رو ریافتاد که ز ییهایرنگبه مداد نیزم یکرد. نگاهش رو بغض
 نبود! ایدن نی. اصالً در ادیدیها را نماصالً آن ییبود؛ اما گو هایرنگمداد
 یادآوریخودش را  یهادر ذهنش مدام حرف ینمک بپاشد، کس یازخم بزرگ عفونت کرده یبخواهد رو یکس انگار

 هنگام دعوا زده بود. ییکذا که آن روز ییها. حرفکردیم
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هنگام بستن  ینه. حت ایدر را پشت سرش بسته  آمدینم ادشی. آمد رونیرا به زحمت از جا کند و از خانه ب شیپاها
 شیمانتو نیی. پابسته شده اند انیدر م یکی هیها جا مانده و بقاز دکمه یکیمتوجه نشده بود که  شیمانتو یهادکمه

 پوزخند بزند. کنند،یکه نگاهش م ییهابه تمام آدم واهدکج شده بود. انگار بخ یدارهم به طرز خنده
 رشیکه مسئول پذ یمتوجه نشد با خانوم ی. حتافتادیراه م رفتیخانم هر جا که مجوجه اردک دنبال طاهره مثل

 بود چه گفت و آدرس کدام اتاق را داد. مارستانیب
نبود. در بخش اورژانس هر کس  دادندینشان م یونیتلوز یهالمیکه در ف ییهامارستانیبه ب هیاصالً شب مارستانیب
و دو  دهیکنار هم چ یفیجا شده باشند، رد یبه سخت یدر سالن کوچک ییها گوتخت یتخت جدا نداشت، همه کی

 را در دو طرف سالن ساخته بودند. فیرد
متصل به سقف، بندش  یوارفته به چوپ پردهو که شل  شدیم دهیها دهم کنار تخت یکیرنگ پالست یآب یپرده

 کرده بودند.
از آن  شدیم یسختبه یرق بود و بس. حتوشق یهاهمان پرده شد،یها مکه باعث جدا شدن تخت یزیچ تنها

 .ندیآن بنش یکند تا رو دایپ گذاشتند،یم ماریهمراه ب یدار کوچک که براچرخ یهایصندل
 ترکی. هر چه به اورژانس نزدخوردیجا به مشام مدر همه کنندهیضدعفون عیو کلر و ما زیالـ*کـل تند و ت یبو
 یکرده بود، جا یجراح ش،یدو هفته پ ییدو ساله که گووهفتاد ی. مردخوردیبه مشامشان م یبد یبو شدندیم

 همان بود. یبرا بد، یعفونت کرده بودند و بو یو شکمش به طرز بد هاهیبخ
لب زمزمه  ریز ییهازیخفه چ ییپر چادرش را به دندان گرفته بود و با صدا کهیحالدر انیگر ییهابا چشم خانمطاهره

 .چرخاندیاورژانس م ینقطهبهنگاهش را نقطه کرد،یم
ها رسول گفتنش با عجز و ضجه بلند شد. چند تا از پرستاررسول یها و صدااز تخت یکیسمت پا کج کرد به باالخره

 کردند. شیبلندش دعوا یخاطر صداسمتش آمدند و بهبالفاصله به
قرار  الینگاه ل ررسیاول از همه در ت نیگیآ یبود. چشمان پف کرده نیگیآ یروبهتخت رفت. درست رو گرید سمت

 گرفت.
 چیو نه ه طانیکه نه ش مینیخلق زم یبافته جدا یتافته میکنیاما ما گمان م ست؛ین هیهمسا یبرا شهیکه هم حادثه

 به ما را ندارد! شدنکیجرئت نزد یاتفاق بد
 شاخ؟ ایدم داشته باشد  دیمگر آرامش با م؟یتا طعم آرامش را بفهم میدرد بکش دیبا حتماً
بعد از اتفاقات بد  شهیکه هم ستیاجهینت نی... او آرامش ترجمه کرد ینشدن اوضاع را خوشبختبدتر دیهم با یگاه

 !دیآیسراغ آدم م
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! مگر به دیتا فردا مهلت دار رم،یگیفردا سراغتان را م دیو بگو دیایدو پا ب یآدم رو یبچه کی نیاتفاق بد ع شدینم
 خورد؟یبر م ایدن یکجا
چپ و دست راستش در گچ  یبود. پا دهیرسول دراز کشتخت آقا یدو زانو نشست. رو یتخت را گرفت و زو یلبه

 .دادیتر نشان مکه سرش را بزرگ شدیم دهیهم دور سرش د یاگنده دیبود. بانداژ سف
 .کردیبوق مبوقمنظم  یو دستگاه گرفتیبار بخار م کی هیبه دهانش بود که هر چند صدم ثان یکیپالست یالوله
مشترک مورد نظر  دیگویکه م ییکل از جهان حذف کرد! مثل صدابه دیصداها را با یاما بعض ست؛یخوب زیچ صدا

 ...!دهدیخورده را منسبتاً سال یقلب مرد تیکنان هشدار وضعبوقکه بوق یدستگاه یصدا ایخاموش است و ... 
 یخودش کلمات یبند برا کیهم  ی. دکتر لعنتجانیو ب دهیپربود، رنگ خیسمت دست آقارسول برد. را آرام به دستش

 یبرا ندیچیمکبراقدر صغراکه آن کندیآخر مگر با فوق تخصص دکترا صحبت م دینبود بگو ی. کسکردیرا بلغور م
 گرفته! پلمیکه به زور د یساله و مادر ششوستیدختر ب نیا

 ترجمه کرد. یتکان داد و به زور جمالتش را کم یسر دیرا د ماریه بسه همرا جینگاه گ یآخر وقت سر
بهتون  تونمینم ادیانجام بدن. ز یحرکت چیطرف بدنشون کامالً لمس بشه و نتونن ه کیتر بگم... ممکنه ساده -
 ...انیبود که اگه به هوش ب دواریام شهیبدم؛ اما م یدیام

 تازه اگر؟ د؟یایبه هوش ب اگر
 :دیبگو خواستیم
 ؟یچ یعنی -
 .دیپر رونیب شیاز گلو یفیهق ضع شیبه جا اما

 شب. یکیتصادف کرده. در اوج تار یموتور کیکه با  گفتیبخش م مسئول
ها هم وجود چشم یکن براپاکمثل برف یزیچ شدی. کاش مشدندیم یخالو  بار پر کی هیهر چند ثان شیهاچشم

 نگاه کند. ریپدرش را س خواستیم پناهیدخترک ب نیداشته باشد! ا
خانم شدن انگشت طاهره یجوهر یخانم گذاشتند که بعد از کلطاهره یروبهمشت کاغذ رو کینداشتند.  یتمام هافرم

 آقارسول را به طبقات باال منتقل و به اتاق عمل بردند. ش،یو امضاها
رسول خودش در را بر عهده داشت. هر چند آقا یهوشیب تیسمت اتاق رفت. مسئولبه دیبا روپوش سف یدخترک

 !کردیم فایا دیرا با یکنندگحسینقش ب شتریب دیبود... شا یهوشیب
هم  یفیضع ژیق یو گاه صدا شدیباز و بسته م مارستانیب یهاپوشدیآمد سفوبود که با رفت یبه دو در الیل نگاه

 .دادیم
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 کهیحالدر آمدیسمت اتاق متند به ییهاشد. با گام شیدایباالخره دکتر پ نکهیادامه داشت تا ا طورنیهم هاآمدورفت
 را شسته بود. شیهاهم دست دی. شادیرا بشو شیهادست خواستیرا رو به باال گرفته بود. انگار م شیهادست

پرستار  یو جوابش چندان مشخص نبود. به گفته دیعمل پرس دنیها در مورد زمان طول کشاز پرستار یکیاز  الیل
 از چهار ساعت طول بکشد. شتریممکن بود ب

 شیپا ریز دیسف یدو کاش نیب یهاخط یرا رو شی. پاهادیچسب مارستانیب یکیسبز رنگ پالست یبه صندل قراریب
 .کردیدوباره کارش را تکرار م دندیرسیتمام مبه ا یها وقتو خط دیکشیم

 سرعت ممکن درون دلش در حال چرخش بود. نیتربا تند یآشفته بود، انگار گردباد درونش
 یزیهم چ دیرا نداشت. شا شانشیپر یکردن به چهرهنه که نگرانش نباشد نه، دل نگاه کرد،یخانم نگاه نمطاهره به

 .یشانیپر کیبدتر از 
فرزندش  نیبه انتظار اول یکه مرد یاست. خوب مثل وقت طورنی. انتظار هم همبد و خوب دارد ایدر دن یزیچ هر

. بد، مثل چدیپیدر گوشش م ینوزاد یهیگر یصدا کهویو  کندیم یو سالن را ط زندیمدام قدم م یپشت در
 !دابنییم انیچگونه پا یو حت یکِ یدانیکه نم ییهاانتظار
 اتیآ انیزهرا گفتنش م ای یبار ناله کیو هر چند لحظه  خواندیکه قرآن م دیشنیخانم را مآلود طاهرهبغض یصدا
 بخواند. وقفهیصفحه قرآن را ب کی توانستینم یکه حت دیجوشیو م کردیغل مقدر دلش غل. آنشدیم دهیشن
 یزهایتالشش را بکند تا چ شهی. عادت داشت همندیرا هم نداشت که بببود. طاقتش  دهیند ادیرا ز نیگیآ یهیگر
 ترش تجربه نکند.که خودش تجربه کرده را خواهر کوچک یبد

 .دیخریم یخوراک نیگیآ یبار بود؛ اما همان را برا کیآن هم چند هفته  گرفت،ینم یادیز یبیکه بود پول توج بچه
 جلب توجه. یب اهو،یهیب صدا،یاما ب د؛یباریم ریشده بود که س یزییپا اهیابر س طنتیپرشور و ش نیگیآ همان

درشت براق،  یهاآن دانه یکند؛ ول یریجلوگ شیهااشک زشیچند بار هم نگاهش را به سقف دوخت تا از ر یحت
تراش  یچانه قلیتا به ص دادندیو با هم مسابقه م دندیپریم نشییپلک پا یاز رو باً یها بودند. تقرحرف نیتر از اسمج

 اش برسند.خورده
 زد؛یم واریدوبه در الیهم خودش را در درون دل ل یچند بار یزد، حت یداد م زد،یم بیدر وجودش مدام نه یزیچ

را  شیسراغ خدا افتادیم ریکه گ ییهامثل تمام وقت الیل خواستیبود، م نینداشت. حرف حسابش ا یادهیاما فا
 .ردیبگ

 قلبش خفه کند: واریدودر نیجا بدرونش را همان یتا صدا کردیو در دل بلند تکرار م دیگزیلب م مدام
 ...شهیدرست م یچهمه شه،یدرست م یچبشه... همه یزیچ ستیاصالً قرار ن شه،ینم یزیچ ست،ین یزیچ -
 سه...وودو، چهلچهل ک،یورا هم داشت، چهل هاهیحساب ثان یگذشت. حت قهیهفت دقوساعت و چهل دو
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بود.  دهیصورتش کش ینشسته و چادرش را رو نیزم یمات رو یاشهی. کنار در شخواندیقرآن نم گرید خانمطاهره
و  شدندیلمس م شیهابار توسط انگشت کی هیچند ثان شیهادر دست داشت که دانه یرنگ یآب حیچادرش تسب ریز

 شد؟ی. آخر مگر مافتادندیم یگرید یدانه یرو یمتق آرا یبا صدا
خانم قول داده بود؟ اما به طاهره ستادهیرسول سر سفره شام خوردند! نکند باز اضافه کار ابا آقا شیچند ساعت پ نیهم

 گذاشتیخانم نمطاهره نیهم یبه جانش افتاده بود، برا یاواخر کمر درد بد نی! آخر استدیاضافه کار نا گریبود که د
 کند. یاضافه کار

 !رفتی... کاش نمرفتیرفته بود... کاش نم یدوستش عل یهم به جا دیشا
 ادیرنگ سقف شوند. دائم چشمانش هم خواستیم ییکه گو قیقدر عمهنوز به سقف زل زده بود. آن نیگیآ

 ...شدیم شیزیرسول چ. اگر آقاافتادیم گرفتیرسول پناه مکه پشت آقا یو لحظات هایخرابکار
شب  ازدهیدر ساعت  هایتازگدوازده به یکه شبکه یامثبت هجده یهالمیتر از فترسناک یبود. حت یترسناک اگرِ

 .کردینگاه م یواشکیو  دادینشان م
به جانت  یمثل علف هرز شود،ینم شیحال زهایچ نیاگرِ منفور فکر کند؛ اما ترس ا نیدوست نداشت به جواب ا یحت
 .شودینم الیخیرا کامل نکشد ب اتیوجود یرهیو تا ش افتدیم

 زدیتک پر م یآخر اسفند. به هر سمت یهامثل شب اهو،یبود، شلوغ و پره یخودش بازار پانزده خرداد یبرا الیل ذهن
 .رفتیم یگریسمت دو دوباره به

بود.  زاریهم ب یرا! از رنگ نارنج اشینارنج یهالباس یشتریو با نفرت ب کرد،یپدرش نگاه م ینفرت به جارو با
 پدرش را دوست نداشته باشد! شدینم لیدل هانیاز ا کدامچی! اما هیو نارنج و نارنگ جیاز هو یحت

را  شیهاو ]...[ حرف شانیپشت سر یهاحرف گران،یبد د یهاناگفته، پر از اثرات نگاه یهاپر بود، پر از حرف دلش
 بدتر هم شد. چ،یهم زد؛ اما... دلش باز آرام نگرفت که ه

 :دیچرخیرسول در ذهنش مآقا یصدا
 ده؟ینرس یزندگ نیزورم به ا نیاز ا شتریکار کنم که ب یچ دیمن با الیل -

 لب با خودش زمزمه کرد: ریز هاوانهید مثل
 .خوامینم یچیشو. ه داریفقط ب -

 .دادیبود و جواب م ستادهیا شیرسول جلواآق انگار
 بکنم؟ دیکار با ی! ... چالیرو کردم ل میسع یمن همه -

 یتا به هم بچسبند و کلمه بسازند چه عواقب زدیریم رونیکه از دهانش ب ییهاتک واجبهکه آدم اگر بداند تک آخ
 .ردیسکوت بگ یعمرش روزه یمانده یباق یتا به اندازه بستیکمر م دیگاه شاخواهند داشت! آن
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*** 
. مرد کالفه شدیم دهیدنبالش کش رفتی. هر جا که مخوردیو از کنارش تکان نم دهیپوش چسبکنه به مرد سبز مثل

 یزیو چ شدیمقابلشان ظاهر م یبار سرباز کی هیسرش شلوغ است. هر چند ثان یبود و سردرگم. معلوم بود حساب
 رفت.یو سرباز م دادی. مرد هم جوابش را مگفتیم

 ناراحتش نکرده باشد. ادیدخترک را رد کند که ز یطور خواهدیمعلوم بود مرد م
 کرد! تیکه ازشون شکا شهیالاقل م یول -
 موتور؟ یرو یپالک جعل هیاز  ه؟یک ستیکه معلوم ن یاز کس ن؟یکن تیشکا دیخوایم یاز ک -
 گه؟یم یو بره. پس قانون چ یدلش خواست بزنه به کس یکه هر ک شهیباشه سرکار، نم یراه هی دیاما با -

 ی. نگاهش را رودیخودش را عقب کش عیبخورد. سر اشنهیسـ*ـ یبه قفسه الی. کم مانده بود لستادیا بارهکی مرد
 .رفتیها ور مبود و با آن دهیکش شیهارا تا کف دست شیهانیانداخت. آست نیزم

خاطر داشت؛ اما به یکه افتخارات خوب یسالوکم سن سیپوش بود. پلو خوش افهیقنداشت. خوش یادیسال زوسن مرد
 یامهی! جراتیبه شکا یدگیبخش منتقل شده بود. رس نیبه ا داد،یم یسبزقورمه یخطر بو یبرا شهیاش که همکله

 بود. یمنصفانه؛ اما از نظر مافوقش ضروراز نظر خودش نا ددر نظر گرفته بو شیکه مافوقش برا
 را به دختر دوخت: اشیشیم یخسته یهاچشم

 .یمدرک داشته باش وسند  دیبا یزیهر چ یبرا گهیقانون م -
 شد: رهیبلند کرد و با جسارت به چشمان مرد خ سر
 ؟یچ ابونیخ نیدورب یهاعکس ؟یقانون یپزشک دییأاز ت شتریب یچه مدرک -

سانت هم  کوتاهش دو ی. کالهش را برداشت و کالفه صورتش را باد زد. موهادیمرتبش کش شیربه ته یدست مرد
 .آمدندیو تو پرش م دهیکشاما به صورت  شدند؛ینم
 شد: کوبخیم شیسرجا الیل ی. مرد راهش را گرفت که برود؛ اما با صدازدیم دیآخر را با یکرد، ضربه یمکث الیل

 ؟یپدر من بود چ یاگه پدر شما جا -
دخترک  نیبود و سرد و محکم. چه جواب ا یجد شهی. همدندیرس نشییبه لب پا شیهالیکه سب یطور دیلب گز مرد
 داد؟یرا م شیهاچشم یباران یهاشهیبا ش
ساله اما  هشتوستیب یقبول کرده. پسر یخواندگکه پدرش، او را به فرزند کردیم فیتعر شیبرا دیحتماً با البد

 باً یتقر نجایجز همان سرهنگ مافوقش که او را به ابه کسچی. هدانستیرا نم نیا کسچیاست که ]...[ ه یپرورشگاه
 اش!خوانده، همان پدرکرده بود دیتبع
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بدانند؛ اما  ستیهم الزم ن ی. گاهدانندینم دیطور که بارا آن گریکدی یقصه کدامچیها هدارد. آدم یاقصه یکس هر
 نشوند. گرانیزخم د یهم که شده نمک رو تیبه حق آدم یخوب است گاه

 انداخت. نیینگاه کرد. سرش را پا الیل یچشمان عسل به
 .دمیبهتون نم یقول چیاما ه کنم؛یرو م میسع -
 یمصمم مرد مجبورش کرد که لب ببندد و اعتراضش را به لب جار ینه. چهره یجمله دلگرمش کرد؛ اما راض نیا

 .زدندیمعترضش داد م یهانکند؛ اما چشم
 انداخت و گفت: شیهابه چشم ینگاه مرد

شغل پدر شماست و با هستند که شغلشون مثل  ییکسا ی. حتادیم شیهم پ یلیها هست. خپرونده طورنیاز ا -
 کیبار تریت هی تینها تِینها د؟یخبرا بشنو نیها... جونشون رو از دست دادند؛ اما تا حاال شده از اتصادف طورنیا

رو هم گفتم  نیخودمم بد بشه. ا یبگم که برا نیاز ا شتریب خوامیروزنامه باشه که مطلب کم آوردن! نم یگوشه
 ... .نکهیا یفقط برا
بود که دست از  دهید شیعسل یدر چشمان باران یزیچه کمکش کرده بود؟ چه چ یچه؟ اصالً برا یشد. برا ساکت

 .دانستیخودش هم جوابش را نم زد؟یها را محرف نیو سرد بودن برداشته بود و ا یخودخواه
 ر گفت:به دخت شدیکه دور م یسرش گذاشت و درحال یباال انداخت. کالهش را رو شانه

 .کنهیکمکتون م تیشکا میتنظ یبرا شیخانوم آال -
 خبره. سیپل کی. درست مثل رفتیراه م دهیاستوار و سنج ییهاگام با
مثل  یدختر یآمد براوو رفت شدیم کیتار گرینکند؛ چون هوا د پاآنپانیا ن،یاز ا شتریکه ب گفتیم میمستق ریغ
 تر.امننا یکم الیل

 هیتک شهیرا آراسته بود. سرش را به ش هانیماش یهاشهیباران ش یها. دانهگرفت یکه تمام شد ناچار تاکس شیکارها
 شد. رهیمقابل چشمانش خ سیزد و به شهر خ

 یقرمز، زرد و آب یاه. چراغیتاکس یباران زده یهاشهینم گرفته و ش یهااز پشت چشم زدیبرق م بایچه ز شهر
 قشنگ بودند. هاابانیشب در خ

 الیمثل پدر ل یتا کسان کردیو شهر را آب و جارو م آمدیباران م شهیداشت اگر هم یچه اشکال کردیخودش فکر م با
 فتد؟یب شانیاتفاق ها برا نیکنند که ا زیتم وقتمهیمجبور نباشند شهر را وقت و ن

گور وخودشان را گم ستندیآنکه با یو ب زندیها مراه به آن یهانیماش یندارند، وقت یکاروکس یها حتاز آن یبعض
 بودن را داشته باشد!شانس زنده پوشیمرد نارنج دیشا دانندینم کنند،یم
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برشان وکه دور یخرد یهاها و پولو سکه کشندیم شانیاست که رو یدیسف یپارچه مشانیمجلس ترح تینها
 .زندیریم نیزم یرو
 .آوردیتصورش هم... جان را به ستوه م یحت
ها را شمرد رنگ اتاق یریش یهابلد بود. در مارستانیب یطبقه چیتک در هر پبهها را تک. شمار پلهدیرس مارستانیب به

 شد. لیسمت چپ متماو به
 یکوچک طبقه ی. به حتم به نمازخانهبه ساعتش کرد. وقت اذان بود یدر اتاق نبودند. نگاه نیگیو آ خانمطاهره

 رفته بودند. نییپا
اما با  دادند؛ینفر اجازه نم کیاز  شی. چون همراه بکردیم شیدعا هیهر ثان الیبدهد. ل ریرا خ یواحد یآقا خدا

 رسول بروند.آقا دنیبودند که خارج از وقت مالقات بتوانند به د رفتهیاکراه پذ ادار، بسالودکتر نسبتاً سن نیا یانیپادرم
کاشت.  شیهالب یرفته باشد؛ اما لبخندش را رووا نیزم یشکسته که رو یتخت نشست. درست مثل گلدان کنار
 :زدیرسول را حدس مآقا یهاحرف ییگو
خونه تا بره سر  برمشیخوبه. چند روزه به زور م نمیگی. چشم، حواسم به طاهره خانومتونم هست. آمیمون خوبهمه -

 بابا... . یدرس و مشقش. راست
راه نفسش را  توانستیحبس شده بود و نم شیگلو یدر انتها ییو قورتش داد. موفق شد. بغض حاال جا دیکش ینفس

 .ردیرا بگ شیق نداشت جلوح یحرف بزند. بغض لعنت خواستیببندد. م
 هم دارن. یخاکستر یها! خطیلباس همکارت رنگش عوض شده؟ زرد فسفر داًیبابا جد یدونستیم ،یراست -

 :گفتیرسول به هوش بود حتماً مآقا اگر
 اد؟یبدت م یبازم از نارنج ؟یگیم یخب حاال چ -

 . جوابش را گفت:دیخند
 از زرد متنفرم. گهی. االن دادیخوشم هم نم ینه ول -
رسول را بشنوند؛ آقا یخنده یشده بودند تا صدا زیت شیهامنتظر شد. گوش هی. چند ثاندیخندیهم احتماالً م رسولآقا

 دستگاه. نگید نگیبا لوله و د دنینفس کش ینشد. فقط صدا یاما خبر
باال آمد.  شیگلو یشد و تا ابتدا یفرض یو آرام محو شد. بغض سوار آسانسور دیماس شیهالب یکم روکم اشخنده

 را گرفته بود... . الیل اینفسش گرفت. دلش گرفت، حالش گرفت... دن
ها را به خانه خانم به زور آنگرفتند و با هم خوردند. بعد از شام طبق معمول طاهره مارستانیب یشام از غذا یبرا

 مانده بودند. مارستانیدر ب گرید یهااز روز شتریهم امروز ب یطورنیفرستاد. هم
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. تنها گچ دستش خوردیبسته بود و تکان نم شیهاطور چشمرسول هنوز هماننکرد. آقا رییتغ یزیاز آن عمل چ بعد
 را باز کرده بودند.

 دیبا گفتی. مستیعمل هنوز چندان مشخص ن یجهینت گفتیرسول لمس شده. ماز بدن آقا یمیکه ن گفتیم دکتر
از او به  یالعملعکس نیتر. کوچکنندیرسول را ببآقا یهاالعملتا بتوانند عکس ماندندیمنتظر به هوش آمدنش م

 النه کرده بود. شانیهاقلب یترک خورده یهاوارید کنج دیام نیبود و هم ندهیخوب شدنش در آ یمعنا
. انگار کل شهر در خواب آمدیهم نم هاهیهمسا ونیتلوز یصدا یکور بود. حتوجا سوتخانه برگشتند، همه که به شب
 دو خواهر. نیجز اشهر به یرفته بود. همهفرو یقیعم

و کنار  انداختندیم نیزم یرو ییرایتا تشک در پذبخوابد. هر دو، دو ییتنها دیترسیها مها نبود، شبمثل قبل نیگیآ
 .دندیخوابیهم م
مدرسه و  نیگیکه آ یگاه از آن تمام شده بود یمی. نشدیم دهید ونیکنار تلوز زیم یگوشه یرنگمداد یجعبه
بغض همدم  د،کریو بسته م شدیتار م شیها. چشمکردیسرگرم م طورنیخودش را ا الیبود، ل مارستانیخانم بهطاهر
 .کردیبسته م یو دو دست دندیلرزیم شیهادست کرد،یو بسته م شدیم شیصدا

 رهیها خکبوتر یخال یو به جا رفتیاتاقشان م یخواب است، پشت پنجره نیگیآ شدیکه مطمئن م یوقت هاشبمهین
 .نبود شانیدایکه پ شدیم یها هم کوچ کرده بودند و چند وقت. کبوترشدیم

صبح هم  یهادمو دم آمدیم کرد،یکز م یمشخص یپنجره یفقط آن کبوتر تنها که در خودش گوشه یگاهازهر
 .رفتیم

 .زدیو حرف م دوختیم مچش دیدیکه نم ییبه خدا شد،یم رهیکه معلوم نبود خ یآسمان به
 یکردن از بقچهگره باز یحوصله یقدر خسته بود که حت. آنزدندیحرف م شیهاچشم خوردند،یتکان نم شیهالب

 را نداشت. شیهادلپُر درد
. شوندیتر مسخت و سخت یبعد یها. بارشودیبلند م یسختبار دوم به یبرا ن،یزم یرو افتدیبار م کی زادیآدم

 شد؟یپا مچطور سر کرد؟یرا چطور سر م یکی نیرا به پا خاسته بود، ا شیهاخوردننیکه تمام زم الیحال ل
شد. باران مدت  رهیپنجره خ یشهیتختش نشست و به ش یسمت پنجره رفت. روخوابش برد به نیگیآ کهنیهم

 شهیش یرو شیهایبه جا مانده بودند. مثل بچگ شهیش یبود که قطع شده بود؛ اما هنوز اثراتش مثل ردپا رو یادیز
 .شدندیمحو م هاکبعد هم شکل هی. چند ثاندیکش هدفیکرد و چند طرح ب« ها»

کوتاه  یهادنیکشنفس یو صدا دیلرزیآرام م شیهابه پنجره نگاه نکرد. شانه گریگذاشت. د شیزانو یرا رو سرش
 . دست خودش نبود.بردی. خوابش نمدیچیپیو بلند نامنظمش در اتاق م
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که دروغ گفته،  دیو خودش را راحت کند. بگو دیجمله بگو کیرسول بزند. فقط جمله را به آقا کیفقط  شدیم کاش
 ...شودیتمام م بدون او شیالیکه ل دیآن شب دروغ گفته که تمام شده... بگو

که چقدر  دیاش عوض کند. بگورا با خانواده یگرید کسچیرا با او و ه یگریمرد د چیه ستیکه حاضر ن دیبگو
! نه شدیبلند م دیرسول باجمله بودند. اصالً آقا کیاز  شیب شیهاحرف کردیخودخواه بوده و چقدر ]...[ فکر که م

به خانه... مثل  گشتیم. فقط او باز برکردیو نگاهش م شدیم اکترا بزند نه! اصالً س شیهاحرف نکهیا یبرا
 !گریتا شام را با هم بخورند... کاش و هزار کاش د ماندندیو منتظرش م آمدیم رید ی. گاهگرید یهاشب

دوباره  خواستی. شانه باال انداخت و مبرداشت. مبهم اطرافش را از نظر گذراند شیزانو یتق سرش را از رو یصدا با
 .دیشن یگریتق د یزانو بگذارد که صدا یسرش را رو

ساختمان  یهاکه از پنجره یگرد شدند. خشکش زده بود. در همان نور کم شیهاپنجره نگاه کرد. بالفاصله چشم به
پشت پنجره  یو مشک یخاکستر ی. به حرکات موجود نسبتاً چاق پر از پرهاندیبب یبه خوب توانستیم آمد،یم یبقل
طرف  کی یآدم بزرگ ییرا به پنجره چسبانده بود که گو شچرخانده و چشم شهیسمت شبه یشد. سرش را طور رهیخ

 چسبانده باشد. شهیصورتش را به ش
کم . کمبردندیم نیحس را از ب نیاش ات بامزهاما حرکا د؛یرسیترسناک به نظر م یرنگ بود. کمزرد چشمانش

 .نشستیتنها پشت آن پنجره موبود که تک یمیاکری. کبوتر همان دیخند صدایبه خنده کش آمدند. ب شیهالب
 شده بود. الیآنکه بداند دوست ل یکه ب یهمان

شده بود که به زور  شانیمیقد یوضول محلهف یها. مثل زنکردیرا مدام چپ و راست و بعد صاف م سرش
 خواستی. انگار مچسباندیخودش را به پنجره م کردی. و هر بار که سرش را چپ و راست منندیرا بب یزیچ خواستندیم

 :دیبگو
 !الیل نمتیبب -

 کرد،یطور که گردنش را جلو و عقب مو همان دیعقب کش یکه سرش را کم ندیرا بب الیباالخره توانسته بود ل انگار
 پنجره شروع به حرکت کرد. یلبه یدر پهن یمثل پنگوئن چاق

. ندیتا داخل را بب دیبه سمت پنجره گردن کش انیدر م یکیطور سرش را تکان داد و بعد دوباره برگشت و همان و
 .ندیتا اثر کارش را بب کندیکه بعد از اجرا به مردم نگاه م یدرست مثل دلقک

جان همان پنجره یلبه یو رفت رو دیهم نشد. بعد هم راهش را کش قهیهم رفته ده دق یکبوتر رو نیبودن ا تمام
نبود؛ چون  دیبع زیچچیهم خنداندنش. از او ه دیبود که انجام شده بود. شا الیزدن ل دیقصدش د ییخودش نشست. گو

 دارد؛ حس ششم! شتریها بحس از انسان کیاگر حساب هم شود، او  یحت
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. آمدندیناخودآگاه کش م شیها. لبزدینور کم، برق م ریز سشیپشت دست صورتش را پاک کرد. صورت خ با
 نخندد. توانستیحرکات کبوتر در ذهنش نقش بسته بود، نم

 نیگیتخت خوابش بـرده بود. بعد از راه انداختن آ یطور با حالت نشسته روانهم شبیبه خودش داد. د یقوسوکش
ها زنگ زد و مسئول بسته ،ینور یظهر بود که به آقاازها رفت و باالخره کار را تمام کرد. ساعت سه بعدسمت جعبه

 .دیایب فتنشانگر لیتحو یاطالع داد که برا
بار  نیکند. ا یها را بررسبود تا مرد بسته ستادهیدر منتظر ا یخانم جلوطاهره یگلر گل. با چاددیساعت بعد رس مین
 نشد. یطوالن ادیز

شکسته بودند،  هایرنگبار که چند تا از مداد کی. همان کندینم یبدقول دانستی. مشناختیرا م الیل باًیتقر گرید مرد
 قبول نکرده بودند. شیحساباصرار داشت خسارت را بدهد؛ اما به خاطر خوش

و  الیل یها انداخت. طبق معمول امضاآن دمانیبه چ یسرسر یها را نگاه نکرد و فقط نگاهتمام بسته نیهم یبرا
 ها.الزحمه بابت بستهمبلغ حق افتیبابت در دیگرفتن رس

در  یافتاد. ترس مشیتقو ادیمعده اش را ساکت کرد.  یپخت و قورباغه یمرغبود که تخم قهیچهل دقوسه ساعت
 زد، جوانه کرد، جان گرفت و به وجودش افتاد. شهیدلش ر

فراموش کرده بود  گریجا به بعد د کیها را با خودکار قرمز خط زده بود و از کوچک رفت. روز میسمت تقوبه عیسر
 !دی. نباشدیتا مدهچهار دیها. نبابشمارد. با دلهره شروع کرد به شمردن خط

داشت که چند روز  یتینشمرد. چه اهم گری. چهارده را که رد کرد ددیلرزیم شتریقلبش ب رفتیعدد که جلوتر م هر
 و االن... . شدیهارده مچ دیبود که نبا نیرسول گذشته؟ مهم اآقا یهوشیاز ب

شوند  کیماه نزد کیبماند. گفته بود که هر چه به  هوشیده روز حداکثر باز چهار شتریب دیگفته بود نبا یلعنت دکتر
 است. شتریاحتمال رفتنش به کما ب

رخ بدهد و پدرش  یامعجزه هالمیبود. اصالً معلوم نبود که مثل ف دهیهم د هالمیدر ف ی. حتستیکما چ دانستیم
اش را ذره آب شدن خودش، پدرش، و تمام خانوادهذره کیاز نزد دیهم نبود. با هالمیف دنید یشود. به راحت داریب
 .دیدیم

بعد  هیثان کی شدینم یاصالً مشخص نبود. حت شی... انتهاتیو نها دیکشینفس م کرد،یم یرا زندگ هاهیثان رجبهرج
 را حدس زد.

 یادیهم ز طورنی. همآوردیبه خانه م دیدق را با یهانهینبود. آن آ یراه فرار گریخانم بود. دزنگ خورد طاهره تلفنش
را  کردنشزیزحمت شستن و تم مارستانیب ییشوخشک نکهی. با اکردیم یگرجلوه یارسول مانده و گوشهدر اتاق آقا

 .ماندیم نیاز ا شتریب اتاقدر  دیبود؛ اما باز هم نبا دهیکش
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 رسول برود.آقا ینارنج یهابردن لباس یو قول داد که عصر برا دیکش یآه
مدت گرفته بود و  یشدن طوالنخم ی. به خصوص گردنش که براکردینشست. تمام تنش درد م ونیتلوز یجلو
 .کردیزق مزق
 دهینخواب یحسابوشدند و خوابش برد. شب که درست نیسنگ شیهاکه چشم دی. چند لحظه نکششد رهیخ ونیتلوز به

 .کردیم ریس ایسمت عقب کج شده بود، غرق در عالم روبه یو سر بازمهیبود حاال هم با دهان ن
اذان  شد،یکرده بودند و زمان اذان که م یاندازساختمانشان را تازه راه کیاذان چشم باز کرد. مسجد نزد یصدا با

 .دیرسیاطرافش م یهاساختمان یو به گوش اهال شدیگو پخش مدر بلند ویاز راد ییخوش صدا
 کردن چادرش قامت بست.را گرفت و بعد از سر شیرفت. وضو ییسمت روشو کشانازهیخم
آموخته بود که فقط  یشکسته نماز دو رکعتپاو. دستبردیاز خاطر نم وقتچیگرفت را ه ادیبار که نماز را  نیاول

 رکوع و سجودش را. یهاو حمد و سوره و سبحان اهلل دانستیتشهدش را م
تا زودتر  شناختیو نماز خواند، تا آخر نماز سر از پا نم ستادیرنگ اکوچک سبز یسجاده یرسول روپشت آقا یوقت

 اش گذاشته بود.سجاده ریرا ز یارسول بستهآقا ش،ینماز دو رکعت نیتمامش کند. آخر ب
 یکوتاه غیزرد ج یبندرنگ با بستهشش یهایربازیخم دنیسجاده را بلند کرد. با د عینمازش تمام شد سر یوقت
 .دیخوابیو م گذاشتیتشکش م یتا چند شب هم بسته را کنار خودش رو یو آن را محکم بغـ*ـل کرد. حت دیکش

 دایاش پسجاده ریز یرنگبار هم شکالت سبز کیشکالت!  کیشده  یادامه داشتند. حت یادیتا مدت ز هازهیجا نیا و
 آن آدامس بود. انیکرد که م

خواندن را ترک نکرد؛ تر هم که شد نمازکند. بزرگ دایپ یادیخواندن نماز شوق و عالقه ز یباعث شده بود برا نیهم
 یو با عالقه گشتیبرم مانیاما دو روز بعد پش خواند؛یقهرکردن با خدا نماز نم یخودش برا الیبه خ یا گاهام
 .ستادیایبه نماز م یشتریب

که  ییهاوقت نیهم ی. برادیارزیها محرف نیاز ا شتریب یلیاجبار نبود، رفاقتش با خدا خ یخواندنش اصالً از رو نماز
 زدیانگشت به چادرش م یاز عطر کوچک اندازه زد،یمسواک م کرد،یرا شانه م شیموها ستد،یبه نماز با خواستیم

 ترکیبه خدا هم نزد یحت کردیداشت. حس م یشتریاحساس آرامش ب یطورنیخواند. ایشمرده نماز مو شمرده
 است.
ها بچه شتریمدرسه که ب یزهیجا نیترگرفته بود. بزرگ زهی. از مدرسه جاهم داشت یکوچک یکیپالست یاطیخچرخ
 داشتنش را داشتند! یآرزو
که با  یکیپالست یو سوزن دیچرخیداشت که م یابود. تسمه یواقع یاطیخبه چرخ هیدرست شب یکیپالست چرخ

را  هاهیتا سفارشات همسا نشستیم یاطیخخانم پشت چرخطاهره یوقت شهی. همشدیم نییچرخش تسمه باال و پا
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ظاهر و به گذاشتیم یکیسوزن پالست ریها را زپارچه هو تک نشستیپنج ساله هم کنارش م-چهار یالیبدوزد، ل
 .کردیم یاطیخ

باعث شده بود به  نیده بودند و همافتا ادشیخاطرات هنگام نماز  نیافتاد. ا هیمهر به گر یکه تمام شد رو نمازش
 .فتدیحال ب نیا

پنج ساله را بخورد.  یالیکه حسرت ل کردیفکرش را هم نم وقتچیکجا! ه الیل نیپنج ساله کجا و ا-چهار یالیل آن
 باً یکه تقر یو چادر خواندیپدرش م یخاص دخترانه برا یهاکردنادا و ناز یکه با کل یرکعت نماز کیحسرت 

 .کردیبرابر خودش بود را سر م مینوکی
 هم برگردند؛ اما... . ییتارفتند. قرار بود دو مارستانیحاضر شدند و به ب نیگیآ با
شد. در ذهن  رهیاش خبسته پیجا داده بود. به ز شیهاانگشت انیزور آن را مخانم گرفت. بهساک را از طاهره الیل

 .دیکش ی. آهکردیبسته تصور م پیرا با همان زتا شده درونش  یلباس نارنج
 رفتند،یسمت باال مبه نییپا یاز طبقه یسه نفر یکنند. وقت دایخانم را پهبه نمازخانه رفته بودند تا طاهر نیگیآ با

 ها تنه زدند و رد شدند.به آن دند،یدویچند پرستار که با عجله م
شان سقوط درون هر سه یزیبودند. چ دهیها را فهمآن پرستار دنیدو لیتازه دل دندیرسول رسدر اتاق آقا یجلو یوقت

 کرد و شکست... .
رفت؛  وارید یبزرگ رو یسمت پنجرهدر را بست. به یاما پرستار د؛یجا رها کرد و سمت اتاق دورا همان فیک الیل

 شد. دهیها کش توسط پردهبعد کامالً یهیاما آن هم چند ثان
 نیزم یرو یا. مثل گلدان شکستهردیقلبش را در مشت بگ تواندیاگر دستش را درون دهانش بکند م کردیم حس

 افتاده بود. نیزم یرو حالیکه ب دیخانم را ده. سر که برگرداند طاهردیرا شن یزیافتادن چ یرفت. صداوا
 زدیدست بلندش کرد. داد م یو رو دیبه طرفش دو عیطور سرگشت که آناش بازرفته لیتحل یاز کجا انرژ دینفهم

 سمتش آمدند.به دیسف یها. باالخره چند نفر با روپوشخواستیو کمک م
تکانش داد  چند بار الیکرده بود. ل خیشده بود و تمام بدنش  دیسف مارستانیب وارید دیسف یهامثل گچ نیگیآ صورت

دلش تازه سر باز  نیدمل چرک ییحل شد. گو الیتا به خودش آمد و بالفاصله بغضش شکست. درون آغـ*ـوش ل
 .دیها نفهماز آن یزیکه از بس آرام بودند چ گفتیم ییهازیلب چ ریز کرد،یم هیطور که آرام گرکرده بود. همان

الزم بود.  ستندیپا با یهر دو دوباره بتوانند رو نکهیا یکار برا نیا یی. گودادیرا در آغوشش فشار م نیگیهم آ الیل
 :دیرا فهم نیگیاز جمالت آ یکیباالخره 

شد؟  یطورنیخودمون! چرا ا یسر خونه زندگ می! بعد چند سال اومده بودمیکردیرو م مونیزندگ میآخه ما که داشت -
 ال؟یل ختیر هم به یچدفعه همه هیچرا 
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 .دینداشت که بگو یجواب چیبود که خدا جوابش را بدهد. خودش ه نیرا به سقف چسبانده بود. انگار منتظر ا نگاهش
 یلحظه چنان غم کیدر  کردیاز او بود.حس م تردهینداشت، چه بسا رنگ پر نیگیاز آ یهم دست کم الیل صورت

 نیگیو به آ کندیجور موجمع یسختدر دلش النه کرده که باعث شده خون درون قلبش لخته شود. خودش را به
آرام  یکم نیگیقدر گفت و گفت که آآن الیبودند. ل ستادهی. درست وسط سالن در آغـ*ـوش هم ادهدیم یدلدار
 شد.
بماند و  شدیکه در آن اتاق بود؛ اما... نم یکس یبرا دیکشیواهد نه، قلبش پر مدلش نخ نکهیبماند. نه ا توانستینم
 آوار نشود! نیگیخانم و آچشمان طاهره یجلو زد،ی. بماند و فرو نرمحکم بماند نیاز ا شتریب

 بماند! الیکه بماند و باز هم ل شدیمگر م اصالً
نشد که نشد. با هم سمت اورژانس بخش  یراض نیگیکرد آ یوند؛ اما هر کاربا هم به خانه بر نیگیبا آ خواستیم

 بانوان رفتند.
 شتریب شیو هر لحظه پاها رودیسست از شن و ماسه راه م یتل یرو کردیسست شده بود که حس م شیپاها قدرآن

 .روندیدر آن فرو م
کوه  کیشبه  کی شودی. آخر مگر مکردیبود. در همان حالت هم ناله م هوشیب مهین باًیتخت تقر یرو خانمطاهره

 کنند و دم نزند؟ قیتزر یدرد را به جان کس
 شد. ینیتنها سوار ماش الیخانم ماند و لطاهره شیسر آخر پ نیگیرا بهانه کرد. آ ساک
 دیاالن با شدند؟یها باران نم. چرا ابرآمدیباران نم گری. دزدیذوق م یو تو کردیم ییخودنما شیپا یرو ساک

 !یشو شیو امشب همدم دردها یببار شیهاچشم ی... به پایببار الی! آسمان االن وقتش بود که بر سر لدیباریم
 شده بود و صورتش حالت از کف داده بود. یدرون قلبش خال یزیچ

ساک بود و ساکت بود. اشک هم  ی. نگاهش روستدیکه بابه مرد راننده گفت  الیپارک، ل کیراه کنار  یهاوسط
بدهد و راننده  هیرفت کرا ادشیشد.  ادهیپ نیبود. از ماش یمی. انگار متفکرانه سخت مشغول گرفتن تصمختیرینم

 .رفتو  دینگفت و راهش را کش یزیبود چ دهیهم که حال زارش را د
سرش بود و  یرو یرنگیمشک یشده بود. کاله بافتن یآمد سرتاپا نارنج رونیب یرفت. وقت یبهداشت سیسرو سمت

 دختر بودنش را بفهمد. یبود کس دیقدر زار بود که بعاش آنکرده بود. چهره یرا درون خودش مخف شیتمام موها
 رسول لم داده بودند.آقا یحاال مچاله شده کنج ساک مشک شیهاو لباس مانتو
 نییسمت پاو به دیلرزیمدام از بغض م شیها. لبرفتیراه م هدفیو ب دادیهم فشار م یکم رورا مح شیهالب

 فاصله گرفته بودند. گریکدیاز  شیابرو یبودند و هر تا دهیچسب اشیشانیبه پ شی. ابروهاشدیکج م
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شلوارش  یهاپاچه رفت،ی. راه که میما فقط کمگشاد بودند؛ ا شیبرا یکم شیهارسول و لباسآقا یهادستکش
 .دیچیپیم شیو سوز در پاها خوردندیتکان م
را به صورت محو  دنشی. بخار نفس کشرفتیرنگ کرده بود و راه م یکاپشن نارنج یهابیرا درون ج شیهادست

 .دیدیدر هوا م
 دلش گفت: در
 خودت که... یدونیم اد،یلباس چقدر بدم م نیکه من از ا یدونی... مایخدا -

را  یامعجزه شدیها مسه نقطه نیا انیم دیها را پر کند. شاآن شیخدا خواستی. دلش مکردیها را پر نمنقطه سه
 انوسیهر لحظه ممکن بود در آب اق یقیکه مثل قا یزندگ ال،یل یترک خورده  یزندگ یبرا یاجا داد. معجزه

 غرق شود. ییپهنایب
 اند.شده شیبغض گلو روسیدرون دلش هم آلوده به و یهاحرف کردیحس م یبغض داشت که حت قدرآن
 ینی. ببینیکه تو بب دمیرو پوش نی. من اکنمی... برش گردون خدا. خواهش مدمیخاطر بابا پوشلباس رو به نیمن ا -

ازت! تو  کنمیخدا! خواهش م دمیقبوله؟ قول م ادیبدم ن یاز نارنج گهی قول بدم دکنم. اصالً کاریبابام چ یحاضرم برا
 رو خدا!

خون را در دهانش  یقدر که باالخره طعم شورترک شده بودند. آنقدر به دندان گرفته بود که ترکرا آن شیهالب
 .دیچش

 . مصمم در دلش گفت:دیکش یافتاد. نفس یبه مرد نگاهش
 اگه حرفم رو ثابت کنم... . ؟یاگه بهت ثابت کنم چ ایخدا -

 :زندیاز درونش به او طعنه م ییصدا کردیم حس
 امکان نداره. -

 یهفت بار-سمت مرد رفت؛ ششخودش ببرد امکان نداشت. به شیرسول را پکه بگذارد خدا آقا نینداشت؟ ا امکان
 کلفت. یدار و کمعوض شد. خش شیقدر محکم که صداسرفه کرد. آن

 رم؟یچند لحظه جاروتون رو قرض بگ تونمیم -
 زده بود. هیبلند جارو تک یبه دسته زدینفس مطور که نفس. دستش را به کمرش زد و همانستادیا پوشینارنج مرد

 جوون؟ یخرابش کرد ای یجاروت رو گم کرد -
هر لحظه ممکن است مرد، دختر  کردیود. جرئت نداشت سر بلند کند. حس مگرفته ب نییکرد. سرش را پا منمن

 بودنش را بفهمد و... .
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 گهیکار د هیخودت  یبرا یتونیم ،یمال تو؛ اما بدون پسرم، تو جوون ر،یرو بگ نیداشته باشم. ا گهید یکیفکر کنم  -
 .حتیباش. از من به تو نص گهیکار د هیدنبال  یول ریرو بگ نی. اادهیهم ز تی. انرژیکن دایپ

اش شروع شد. معده یاش را سوراخ کرده بودند که درد عصبقلبش معده یهاتکه ییاش. گودرون معده ختیر قلبش
گذاشت. به  نیزم یدور شد و بعد جارو را رو یبه راه افتاد. کم یحرف چیسر تکان داد و جارو را از مرد گرفت. بدون ه

 شده بود. رهیآن خ
ها نباشد؟ در آن یقدرت چیباشند و ه یمردان نیدست چن ریز شدیهستند. مگر م ییها جادوجارو نیا گفتندیم استر

 و آرام ماند؟ اعتنایها را در دست گرفت و بآن شدیمگر م
 .دیکش نیزم یجارو را رو آرام

 ... خش...خش
 ستیدرد یخش آن برا یصدا کردیحس م شدیم دهیکش نیزم یرو یقدر که وقتجارو سفت بود و محکم. آن نییپا

 .آورندیاز خودشان درم شوند،یم دهییسا نیبه زم یها وقتکه چوب
 :زدیرا قورت داد. دلش باز حرف م بغضش

 ا.نه خد گهید یخودت. ول شیپ یبریخوبا رو م ی. تو همهدمیشن ایلی. از خدمیخدا، شن دونمیم -
 .دیکش نیزم یتر از قبل در دست گرفت و تندتر روصورتش را پاک کرد. باز جارو را محکم ینارنج نیپشت آست با

 ... خش... خش... خش...!خش
مال من بمونه؟  یکی نیا شهیآدم نم همهنیا نیمال منه خدا! از ب یکی نیا یخوب مال تو. ول یآدما یاصالً همه -
 !رشیمنه! ازم نگ یمال منه! بابا ایخوبت مال تو نباشه؟ خدا یهااز آد یکیبارم که شده فقط  هی شهینم

 یبود، صورتش باران یباران شیهابود، لب یبودند، دهانش باران یاما باران شیها. چشمدیباریبود؛ اما نم یابر آسمان
 .دیباریبود. سراپا ابر شده بود و م

 [«1شهر بزنم!] نیداد سر ا هی تونمیبه من که نم لعنت»
 «یاباران شده غرق»

 ... .شیپاها ش،یهالب د،یلرزیاش مچانه د،یلرزیم دلش
 «زندیریدلت م یو اندوه به ژرفا غم»
 !دادیرا نم یکی نیکه خواسته بود از او گرفته بود ا زیبدهد. اصالً مگر زور بود؟ هر چ خواستینم
 «یلرزیتا سر به خودت م یپا»

 رند؟یگیرا پس م هیپس بدهد! اصالً مگر هد خواستیدلش نم اصالً
 ،یاباران شده غرق»
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 زند،یریدلت م یو اندوه به ژرفا غم
 «یلرزیتا سر به خودت م یپا

 یبلند بود. مثل صدا یلیرعد و برق خ ی. به شکوه برق و به غرش رعد. صدادیبه لرزه درآمد. غر یادر لحظه آسمان
 مثل امواج فراصوت. یزی. چدیشنیآن را نم یکه از بس بلند بود، کس الیل

 و ناگه باران، غردیم رعد»
 «و اندوه و خزان و طوفان... غم

 .دندیلرزیهنوز م شیکرد. زانوها کوبخیم شیاو را سرجا ییصدا
 نه! یطورنیا -

 دهیکش نیزم یرو شتری. حاال جارو بدادیجهت م الیت و آن را تکان داد. به حرکات لجارو را گرف یمحکم دسته دست
 .رفتیطرف مو آن طرفنیو ا شدیم
 آهان حاال بهتر شد! -

چشمانش  ینم گرفته یهاشهیش یبراق جلو یجفت چشم مشک کی. دیسمت عقب چرخبه عیپرت بود. سر حواسش
 قاب شدند.

 ؟یتوئم مجرم نمیبب -
بدجور معصومانه به نظر  شیهاباران و اشک ریاش ز. چهرهکردیچهار ساله نگاهش م-معصوم سه یهابچه مثل

 .پناهی. معصوم، مظلوم و بدیرسیم
 ها.صورتش را پاک کرد. باز هم مثل بچه نیو محکم گرفته بود. با همان آست دهیکف دستش کش یرا رو نشیآست

 بود؟ بود! بدجور هم بود! با بغض سر تکان داد. مجرم
 :دیخنده رو به صورتش پرس با
 ه؟یجرمت چ -

 دار زمزمه کرد:خش ییباز شد، باصدا شیهاچه شد؛ اما قفل لب دی. نفهمدیلرزیم شیصدا
 دل شکستم. -
 گفت: شیهالب یرو نیدلنش بیهمان لبخند عج با
 .نهیسنگ یلیاوه! پس خالفت خ -

. قلبش هزار تکه دیچکیقلبش م یو رو شدیغم م شیهاگونه ی. درد از رودیباریدرد م شیهاکرد. از چشم نگاهش
 .دیخراشیو جانش را م شدیم

 بود. اوردهیخودش ن یرا به رو زیچچی. از همان اول هم هاوردیخودش ن ی. مرد به رودیلرز اشچانه
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 !شیاست و به قول پسرک خالف نیکرد که مجرم است، که جرمش سنگ دییکرد. تأ دییداد و تأ سرتکان
__________ 

 ستیو از من ن خوردیم نجایبه ا یلیجمله خ مین هی نیاستثنائا ا -ژن خوک -1
 شرمنده گفت: یاش حلقه کرد. با حالترا دور دسته شیهاخودش را برداشت. انگشت یجارو پسرک

 .نهیجرم منم سنگ -
خش جارو را دوست داشت. خش ی. صدادیکش نیزم ینگفت. جارو را رو یزیشده بود. چ رهیخ شیهابه کفش الیل

 .شدندیطرف مو آن طرفنیا شیجارو ریز دهیچند برگ خشک
 ه؟یجرمم چ یبپرس یخواینم -

از خودش فرار  شدیگور کند. کاش موزودتر خودش را گم خواستیقدم بلند برداشت. در حال خودش نبود. م چند
 .رهیتر شده بود و نگاهش خبلند یکم شی. پسرک هم پا تند کرد. صدادیکش نیزم یتر رورا تند شیکند. جارو

 رفتگر رو شکستم. هیمن دل  -
 را به خودش جلب کند. سر برگرداند. الیبود تا توجه ل یحرف کاف نی. همستادیا شیسرجا

 :دیبگو خواستیم پسرک
 زبونت رو موش خورده؟ -
 :دیخودش پرس الیقبل از آنکه حرفش را بزند ل اما
 ؟یکار کرد یچ -
 پسر جون. گمیبهت م یتر راه برآروم کمی -
بود. هر قدر هم حالت صورتش زار و غمباد  دهیاول فهم کالمش نشد. از همان یاما متوجه طعنه زد؛یطعنه م الیل به

 .دادندیاو را لو م شیهابلند و چشم یهاگرفته بود، مژه
. باران هم که سخاوتمندانه نیو سنگ بیمه یداشت. جو یحرف بزند. امشب اصالً انگار جو خاص الیبا ل خواستیم اما

 .کردیها را نوازش مکوچه
پارک  یهاچمن نیاز ب رکیرجیج یبود. صدا دهیها را با خودش بلعساکت بودند. انگار وسعت شب حرف قهیدق چند

 .آمدیتر مطرفچند متر آن
 .رونیپرتش کردم ب نیماش یشهیتموم شد از ش ی. وقتدمیخر یران هیگرم بود.  یلیتابستون بود. خ -

 یهااز جدول یکیشد. سمت  اهیچشمانش س یجلو یایبعد هم دن هینگاهش تار شد. چند صدم ثان یاکرد لحظه حس
 . تنش رمق نداشت.رفتیم جیرفت و نشست. سرش گ ابانیکنار خ یمشک-زرد

 فاصله نشست. یهم خدا خواسته با سه تا بلوک جدول پسرک
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و بعد ]...[ خب  نیزم یرو یچرا آشغالت رو انداخت مهربون گفت که یلی. اول خنیرفتگر اومد سمت ماش هی دمید -
 بودم! یگرم بود، سرم داغ کرده بود. عصبان

 حرف خودش بوده. ش،یهاآخر حرف یتکه کردیرا در دل تکرار کرد. حس م شیهاحرف الیل
 بودم.( ی)گرم بود، سرم داغ کرده بود... عصبان

 مشت ناخواسته هم اون وسط از دستم دررفت. هی. میشد ریبعدش هم با هم درگ -
 سوال بود: کینگاهش کرد. در چشمانش  کنجکاو

 ؟یکنیکار م یچ نجایپس االن ا -
 گفت: کردیم یقل دو قل باز کی شیهاکه کنج لب مهینبا همان لبخند نصفه پسرک

 .نجامیچرا ا گمیباشه. م یول ؛یزنیحرف که نم -
. مثل دیگرد شده بودند. پسرک آرام خند یداراش به طرز خندهپف کرده یهانگاهش کرد. چشم گرد یهاچشم با

 به سر داشت. یرنگیرسول، کاله بافت مشککاله آقا
 هی شیروز من رو بردن پ هی نکهیآمد داشتم تا اورفت یلیحقم بود! خ کنمیکرد. خب فکر که م تیمرد ازم شکا -

مجازات  هیبرم زندان  نکهیا یبه جا نیهم یبود. کمک کرد تا نظر دادگاه عوض بشه. سابقه نداشتم برا ریّخانوم. خ
 برام در نظر گرفتن. گهید
 ؟یرفتگر بش -
 که باهاش دعوام شده بود. یبشم. تحت نظر همون مرد پوشیماه نارنج شیماه. ش شی! شیپس زبونم دار -
 پس االن کجاست؟ -
 جارو رو اون بهت داد. نیتو راه. ا شیدیمجازاتم جواب داده. د دونهی. مکنمیکارم رو م دونهی. مادیدنبالم نم گهید -

. صداها هم دلشان آغـ*ـوش شوندیصداها هم تنها م یبه نظر برسد؛ اما گاه بیعج دیبود. شا بیچقدر غر شیصدا
 .رندیمیم شوند،یم . زندهلرزندی. صدا ها هم مخواهدیم
 مونده مجازاتت تموم شه؟ گهیماه د هی یعنی -
 نه. -

ابرها به زور  نیقرص ماه که از ب ریو درشت بودند. صورتش ز زیر یهاپر از ستاره شیهانگاهش کرد. چشم پرسشگر
 .دیرسیبه نظر م یداشتنبود؛ اما دوست دهی. رنگ پرزدیبود، برق م دهیکش رونیخودش را ب

. شبا که ی. از هر درمیزنی. با هم حرف مهیمرد خوب یلی. خششیپ امیم یوقتا گـه گاه یپارسال تموم شد. بعض -
 و... یشب تا صبح راه بر یاهیس یپابهپا هیهمه خوابن حس خوب

 عوض شد: شیبرطرف شود. لحن صدا شیصدا یکرد تا گرفتگ یاسرفه
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 ؟ی! تو چرا مجرم شدینگفت -
 ت:درون دستکش ور رفت و بعد آرام گف یدهیکش یهاکرد. چند لحظه با انگشت منمن
 ...هی... هی. دلِ منم.. -

 کنجکاو نگاهش کرد. پسرک
 خب؟ -

 گفت: آمدیم رونیب یدر کوه مرتفع یکه از عمق غار ییرا بست و با صدا شیها. چشمباز تار شد و مه گرفت نگاهش
 بابام رو. -

 کرد: دییهم با حرف بعدش تا الیمتوجه شد. ل بارهکیمکث کرد و  ی. کمکردیکاو مورا کند الیبا نگاهش ل پسرک
 بابامه. ی... لباسانایا -

 یهابه جانش افتاد. خوب بود که دستکش دستش بود وگرنه تاحاال گوشه شیهاور رفتن با انگشت یخوره دوباره
نداشت.  یآرام بود. تُِن خاص یلیخ شیسمتش خم شد. صدابه یبود. پسرک کم پوست کردهرا پوست شیهاانگشت

خودش بود،  یداشت. صدا یخاص زیو نه چ کردندیم فیتعر هاجذاب بود که در رمان یمردانه ینه از آن صداها
 .کردینفوذ م الیباشد؛ اما در وجود ل دیطور که باهمان

 کرده؟ تیکه بابات از دستت شکا یبگ یخواینم -
 طور بود. نیکاش ا -
 ه؟یپس چطور -

 یرو شتریب ی. کالهش را قدربلند شد شیشود. از جا میجنیس رینگاه مد ریرا داشت که ز یشاگرد کالس اول حس
 و راه افتاد. دیکش شیشانیپ

به  نیزم یدور شده بود. جارو را هم مثل دمش رو یحساب داشتیکه برم یتند یهاگذشت. با آن گام قهیدق چند
 .کردیم شتریجارو را ب دنیکش یشده بود و صدا سیخ نی. حال زمدیکشیدنبال خود م

 .دیشنیرا از پشت سرش م یزیوار رزمزمه یصداها
 بسه... گهیهمه ناز د نیشو ا الیخیکرده که دلم افتاده دستت، ب یمگه چه گناه -

نافذ به صورتش انداخت و باز  یاسرش را نگاه کرد. پسرک هوا را نگاه کرد و سوت زد. چشم غرهو پشت برگشت
 کرد. یزیرا کج کرد و غرولند ر نشیی. لب پادیچرخ

 ما رو... یکشت یایراه ب -
 :دیماس باًیتقر الیل زینگاه ت دنیبا د شیسرش را برگرداند. صدا باز
 ...تی... عس... لیِبا اون... چش...آ -
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 شروع کرد: یتربلند یو صدا تمیبرگشت باز با ر الیل کهنیهم
 .ستیجز تو اصالً ن یکچیتخت تو دلم ه التیخ -
 ییهادستش گذاشت. با چشم یاش را روزد و چانه هیجارو تک یدسته ی. دستش را رودیسمت پسر چرخ. بهستادیا
 .کردینگاهش م زشدهیر
 !یبریدل رو درجا م یشتریبا اون نگاه صد ر -

 شده بود. رهیخ شیهاو به چشم دادیدر هوا تاب م یداربا حالت خنده الیسمت لرا به دستش
 نقش نخورده. شیهالب یاش روتا خنده دیچرخ عیرا برداشت و سر جارو
صورتش  ندیبب خواستی. مکه انگار از ازل خواننده بوده خواندیم یکنار گذاشته بود و طوررا  یبازمسخره ییگو حاال
 .دیباز چرخ نیهم یبرا شودیم یحالت چه شکل نیدر ا

 ...یشتری. با اون نگاه صد ریاثر مونهینم یدل آدم رو ول یکنیم رووریز -
 ...شیصدا یبا آن حالت جد کردیگرد شده بود. اصالً فکرش را هم نم چشمانش

طور که شده بود، همان ریگغافل الینگاه ل دنیبا د بارهکی. پسر که دادیرا بلند کرده بود و کمرش را تکان م جارو
 نگاهش کرد. بازمهین یبلند کرده بود، خشک شده ماند و با دهان مهیرا ن شیپا کیهوا و  یجارو را رو

بخندد. پشتش  خواستیسرخ شده بودند. هر لحظه امکان منفجر شدنش وجود داشت. نم شیهاباال انداخت. لپ ابرو
 یبار صدا کی هیاش بود. هر چند ثانکردن خندهکنترل ی. انگار پسر هم در تکاپودیکش نیزم یرا کرد و جارو را رو

 بلند. یو با صدا پروای. بدیو خند ردیخودش را بگ ی. آخر نتوانست جلوشدیو قطع م آمدیم یزیپق ر
 بد نبود! شیهم صدا قدرهاآن

پسر  یدهیبر یخنده یخودش را گرفته بود با صدا یکه به زور تا آن لحظه جلو الیبود. ل دهیبردهیبر شیهاخنده
 شد. یپسر قاط یاش با خندهخنده یاش پاره شد و صداخنده سمانیر

 شان اوج گرفت.خندان هم افتاد خنده یها. نگاهشان که به صورتدیچرخ سمتشبه
 :دیرنگ شد پسرک پرسشان کمکه خنده یکم
 بود؟ یاسمت چ یگفت -
 گفت: یحواسیب با
 ... نگفته بودم!یل -
 ؟یچ ی...؟ لیخب ل -
 زد. یاداشت؟ ذهنش جرقه یاولش ل یذهنش فشار آورد. اخر چه اسم پسرانه ا به
 .کننیصدام م ویلئوناردو. ل -
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 اش بلند نشود. سر تکان داد.خنده یتا صدا دیلب گز پسر
 .ویباشه باشه ل -

اش را کوچک. چهره یارهی. درست مثل داافتادیم یزیاش خط رو چانه نییلب پا انیم ییجا دیخندیپسر م یوقت
. مثل اما مورب داشت. نگاهش رنگ شب بود یمعمول یها. چشمآمدیکوتاهش به صورتش م شیر. تهکردیبامزه م

 .انتهایو ب یشب مشک
و از  شستیافکارش را هم م دیکشیم نیزم یطور که جارو را آرام روجمع کرد و همان یخندمیرا با ن لبخندش

که بچرخد و پسر را نگاه کند؛ اما گوش  گفتیشده بود و مدام م پروایداشت. دلش ب یبی. حس عجکردیذهن پاک م
 .دادینم
 ...الیل یابرو کمون الیل الیل الیل -
 کند: لئوناردو! دییبرگردد و تا خواستیها هم سخت نبود. مقدراسمش آن دنی. فهمستادیا خیس
دهانش کرده بود و  کیجارو را نزد ی. دستهزدیرا جارو م نیزم الیدوش لچند لحظه بعد پسر پا تند کرده و دوشا اما
 :خواندیم
 ...الیل یهنوز هم عاشق و دل نگرون ال،یل یچشموم چرا نامهربون ایس ال،یل یزبون نیریش الیل الیل الیل -
 جو را عوض کند: یبه نحو خواستی. مندیاش را نباما سرش را سمت چپ چرخانده بود تا پسر خنده د؛یخندیم
 بود؟ یاسمت چ یتو گفت -
 ؟یاریمنو در م یادا -

 باال انداخت. شانه
 !دیشا -
 .نیام -

 گفت و بعد ساکت شد. یآهان
 ست؟یتو... سردت ن گمیخب لئو، م -

 نگاهش کرد. یسوال
روشن  شیآت یحلب تیپ. با شنیاونجا دور هم جمع م پوشیمثل ما نارنج ییهست کسا ییجا هینه نترس،  -
 ها! رهی. از دستت مچسبهیم یلی... خکننیم

 سر پسر راه افتاد.مغز استخوانش هم. پشت یکرده بود. حت خی یحساب شیها. لپکه نه چرا
تر شد. با لحجه و غلظت . صدا واضحخوردیبه گوششان م شتریآهنگ خواندن ب یصدا رفتندیقدر جلوتر م هر
 بلد نبود: شتریرا ب تیب کی نی. انگار همخواندیم
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 گلند تز اولماسون... اریگلندَ تِز اولماسون،  ای شم،یکوچه لر سو سپ م شم،یکوچه لَرَ سو سپ م -
 یبود و نگاهش رو ستادهیمعذب ا الیاحوال کرد. لوشان حالشدند، پسر با همه کیها نزدآنکه به آن محضبه

 شتریحتماً شکافش ب گریکه تا چند وقت د کردیفکر م نیپاره شده بود و به ا یکفشش کم یبود. گوشه شیهاکفش
 خواهد شد.

را  هایهم دستش بود. قوط خیتا سآتش برگشت. دو یهاشده با دوده اهیس یحلب یتا قوطبعد پسر با دو یلحظه چند
 .ندیاشاره کرد تا بنش الیگذاشت و به ل نیزم یرو
ظاهر به نیکرده بود. هم یدوست معرف کیاو را  نی. امگفتندینم یزیاما چ کردند؛ینگاهش م یبا کنجکاو هیبق

 !رنگشینارنج یها. و لباسکردیم تیکفا
که  ی. با لحنبود دهیبه آن چسب یاشدهکباب ینیزمبیس د،یکش رونیآن را ب یرا درون آتش برد و وقت هاخیاز س یکی

 گفت: زدیخنده در آن موج م یهارگه
 حده. نیدر هم مونییرای. وسع پذگهید دیببخش -
 به خنده گفت: دیرسیتر از همه به نظر مسالوها که سناز مرد یکی
 ست.بساطمون به راه ادیخان م نیکه ام یی. فقط وقتاستیخبرا ن نیاز ا شهیالبته هم -
شد. دستش را  رهیجزغاله شده خ نیزمبیگرفت و به س نیرا از دست ام خیکردند. س دییو تأ دندیهم آرام خند هیبق
 آرام گفت: یبا لحن مهربان نی. آخش بلند شد. امسمتش برد که بالفاصله از نوک انگشت تا مغز استخوانش سوختبه
 رش آوردما!د شیمراقب باش! از تو آت -

 الیبودن لمتوجه معذب نیشد. ام رهیخ شیهاآتش و رقـ*ـص زبانه ینارنج یهانگفت. به شعله یزیو چ دیگز لب
 ها گفت:از آن یکی. رو به شده بود

 تنگ شده. یلیصدات خ یبخون بخون که دلمون برا ؟یخوندیم یعمو اکبر چ -
 !یانتظارم دار یایم ونیماه در م هیخان!  نیخودته ام ریتقص -
 مکث کرد و بعد خواند: ینگفت. مرد کم یزی. چدیکش شیپاها یرا رو شیهاخجالت سر تکان داد و دست با
 برم برم، گهیدل م هی -
 نرم نرم، گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم، طاقت
 تو چه کنم... یب

. باران هم زدندیقدرها هم شاد نبود؛ اما دست م. آهنگ آنخواندندیتکه را همه با هم م نیصدا شده بودند و ا هم
 تا خاموشش کند. شدیآتش نم فیحر ادیز نیهم ینم بود. برااما نم د؛یباریآتش م یهاینارنج یبه رو تفاوتیکه ب



 

 

236 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 ...یتو هست یسلطان قلبم تو هست -
شد. قلبش دگرگون شده  خیبدنش س یلحظه تمام موها کی یحس کرد برا تیجمع کدستیو  کرنگی یصدا با

 .و مه گرفته یباران شیهابود. چشم
 .دادی. همه تن چشم شده بود و فقط گوش مکردینم ی. همراهآمدیدر نم شیصدا اما

 و ... یداریبود. چه در خواب، چه در ب کیجا تاربسته بود، باز کرده بود و همه چشم
 .دیدیم یجا را نارنجهمه کرد،یچشم باز مو چه  بستیحال چه چشم م اما
قطرات باران  ری. صورتش زخواندینشسته بود و م شیاکبر تصور کرد. جلوعمو یرسول را جالحظه آقا کی یبرا
 .زدیآتش برق م یشده بود و با روشنا سیخ

 نیو بعد هم در زم دیاش چکچانه یآمد. رو نییپا شینیب یغهیت یشد و رو یکیباران  یچشمش با قطره اشک
 محو شد. شیپا ریز یخاک
درون دست  یزده خی خیبود. سرش را برگرداند و به س الیل یاما تمام حواسش پ کرد؛ینگاه م شیظاهراً به جلو پسر

 اشاره کرد: الیل
 از دهن افتادا! ش؟یبخور یخواینم -

شکل سوخته  نیبه هم د،یکشیم رونیلحظه از قلبش ب نیاگر قلبش را هم کردیداد. حس م ینیزمبیرا به س نگاهش
 و جزغاله شده بود.

کوتاه  اریبس یبود و چند لحظه دهید کیرا از نزد زیچنبود. حال همه نجایا شی. جاکجا دانستیبرود. نم خواستیم
 بود و... دهیکرده بود. نفس کش یرسولش زندگبابا یبه جا

 ...یتو هست یسلطان قلبم تو هست -
. که خدا رسول بودآقا یهم برا دنشیپوشینارنج نی. اصالً همدیدیرسولش را مبابا دی. بارفتیم دیبماند... با شدینم
 ...دیشا ند،یبب

 خیجا گذاشت. ساز جا بلند شد. جارو را هم همان صدایکرده بود. ب تیهم سرا دنشیکشبه نفس یحت رداریواگ بغض
 نبود. خیبه س ینیزمبیس یحت گریبعد د یقهیخم شده بود و اصالً حواسش به آن نبود. چند دق نییسمت پابه

شکستن  ی. قلبش آشوب شد. نگاهش باران شد. دهانش غم شد. بغضش شکست... به سادگدیلرز شیهاشانه
 صبحانه! یمرویختن نپ یبرا یمرغتخم
 ییهارهیو سبز مثل دا یقرمز، زرد، آب ،ینارنج یها. چراغشهر تنها بود یو نم زده سیخ ابانیرا رها کرد. در خ شیصدا

 .شدندیاش ظاهر مو گرد در مقابل چشمان مه گرفته یشش ضلع
 ...دیشد و بار یکینم آرام باران  یبا صدا اشهیگر
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از خودش  شدیهوا شناور شود. کاش م یرو یمثل پر سبک خواستیافتاد. دلش م نیزم یها شد. رواز دستش ر خیس
 ...!شدیفرار کند... کاش م

 اوج گرفت. اشهیگر یصدا
 نکرده بود. هیبلند گر یبا صدا یطورنیحاال ا تا

 آمد. نییاشکش پا یهزار تکه شد و هر تکه با هر دانه قلبش
 گفت: دهیو کش ریمتح ییصدا

 !ال؟یل -
 ،یاباران شده غرق»

 زد،یریدلت م یو اندوه به ژرفا غم
 و ناگه باران، غردیم ابر
 «و اندوه و خزان و طوفان... غم

 داستانش قرار بود چطور پر شود؟ یهاسه نقطه نیا
 "...بد یقصه نیبد، نکند بد بشود آخر ا یغصه نینکند تلخ شود آخر ا "

 نیبودند. هم دهیچسب شیشانیاز تعجب به کف پ شیهاشده نگاهش کرد. ابروگرد ییهارا برگرداند و با چشم سرش
 .دیایب ترنییپا یسرش کم یرو رنگیکاله بافت مشک یباعث شده بود لبه

اش را با چهره زیآمطنتیدهانش بود، در تقال بود تا حالت ش یطور که دستش جلوکرد. همان یمصلحت یسرفه پسر
 پنهان کند: یتصنع یهمان سرفه

 ؟یریم یدار یخداحافظ ی. کجا لئو خان؟ بدی. زبونم نچرخدیاهم. ببخش -
 خودش جواب خودش را داد: نیام دیبگو یزیتر کرد؛ اما قبل از آنکه چ لب
 خب... یول م؛یکن یکه خداحافظ میسالم نکرد دونم،یالبته م -

 کردیم یقل دو قل باز کی شیهاکه کنج لب یخجالت زده و لبخند یا. با چهرهدیه پشت گردنش کشرا ب دستش
 گفت:

 . شرمنده.ستی! امشب عقلم سر جاش نگمیدارم م یاصالً من چ -
 شیچشمان باران زیر یها]...[ اما جز ستاره ای یاثر نیتربود. کوچک یزیچ یجووچشم دوخت. انگار در جست الیل به
 نکرد. دایپ یزیچ

وضع در سرو نیکه با ا یدختر نی! اولپوشینارنج ی. دخترکدیرسیبه نظر م یداشتنمظلوم و دوست بیعج دخترک
 بود! دهید شیسال زندگ هشتوستیطول ب
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اما بر خالف  زد؛یتند م نیچن نیخوانده بود که افرا یدانیم یبه دو ییگو قهیچند دق نیدختر قلبش را در هم نیهم و
 .ردیگیاز کجا سر منشأ م دانستیکه نم بیعج یداشت. حس یقلبش، احساس آرامش خاص یضربان کوبنده

 گفت: یلحن آرام با
 ؟یانقدر کم حرف شهیهم -
 با عجله خودش را به او رساند: نیو برگشت. قبل از آنکه پا تند کند ام دیکش صدایب یآه
 قول. گمینم یچیه گهیرو بگم بعدش د نی! استایوا قهیدق هی. خب یریتو چرا همش م -

 گفت و منتظر نگاهش کرد. یآرام یباشه
 من... یوقت کمک خواست هیکه اگه  نهیهست که بتونم کمک کنم؟... م...منظورم ا یمشکل -

 نیهم یهم برا شدیبند نم کجای نکهی. اکردیسر تکان داد. احساس خطر م ینف یگفت و به نشانه یآرام ممنون
 از خانه بماند. رونیهفت ب ایاز ساعت شش  شتری. سابقه نداشت ببود
بود.  الیرسول بلند شد. تلفن لکاپشن آقا بیاز ج یاخفه نگیدنگید ی. صداشدیهوا م یکیتازه متوجه تار ییگو
 اش سقوط کرد.شماره قلبش کف معده دنی. با ددیکش نرویبرد و تلفن را ب بشیدستش را درون ج عیسر
 الو؟ -
 زود! مارستانیب ایب ؟ییکجا الیل -
 ش... یچ نیگیآ -

 مانع از آن شد که حرفش را کامل بزند. کیتمیبوق ر یصدا
 یهابعد مانتو و لباس یقهیرفت. چند دق یعموم یبهداشت سیسمت همان سروکه در توانش بود به یسرعت نیشتریب با

 رسول هم باز کنج ساک مچاله شده بودند.آقا یهاخودش تنش بود. لباس
 نیآن هم ا کرد؟یم دایپ نیتوقف نکرد. حاال چطور ماش یااما لحظه زد،ینفس مبود. با آنکه نفس بازمهیساک ن پیز

 باران! نیا ریوقت از شب و ز
ترس، غم، اضطراب،  ،ی. نگرانکردیحس مختلف را با هم در قلبش حس م نیوم چندداشت. هج یبد احساس

 ...یکالفگ
دست  نیچند ماش ی. برادیچکیها آب مکه از آن یکرده بود به طور سیرا هم خ شی. باران موهاستادیا ابانیخ کنار

 رد شدند. یآورتکان داد؛ اما با سرعت سرسام
اما  دوخت؛ینامعلوم چشم م یاو باز به نقطه کردیم یرا ط ابانی. طول و عرض خدیچرخیجا مهمه شانشیپر نگاه
 نبود. ینیاز ماش یخبر
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 فشردیساک را درون دستانش محکم م یافتاد. دسته هی. به گرکردیدل مدام خودش را سرزنش و مالمت م در
 .شده بودند دیسف شیهاکه انگشت یطور

 :زدیلب غر م ریآلود زهمان لحن بغض با
 ...نکهینه ا یقرار بود برش گردون ایخدا -
 من... دیخوایلئو... خانوم... م گمیم -

بودند که  زیقدر لبرساکت شد. چشمانش آن الیل یچهره دنیداشت؛ اما با د طنتیچرخاند. لحن پسرک رنگ ش سر
 .ندیبب یحسابودرست توانستیرا نم نیام یچهره

متوجه لئوخانوم  یقدر که حتداشت. آن یبیبلند نشود. حال غر اشهیگر یهایها یرا جمع کرده بود تا صدا شیهالب
 نشد. نیگفتن ام

 .کردیرا نگاه م الیشاگرد راننده ل یسمت صندل نییپا یشهیشده بود و منتظر از ش یمشک ششوستیدو کی سوار
 گفت: ی. با لحن مظلومدادندیم یخرت خرت یفعال بودند و صدا نیماش یجلو یهاکنپاکشهیش
 خوره؟ی... ممارستانی... به برتونیمس -

 گفت: رانی. مات و حشدیجا نمبهجا الیل یهاچشم یهم از رو متریلیم مین نگاهش
 .دییآ...آ...آره. آره. چرا که نه. بفرما -
 گفتن! دییبفرما نیبه آن لئو گفتنش نه به ا نه
 لیسمت جلو متمابه یکم هایصندل انیگرفت، خودش را از م یپشت که جا یصندل یخدا خواسته سوار شد. رو از

 .ندیکرد تا جاده را بهتر بب
 شد؟یاعتماد کرد، م هایراحت نیبه ا شدیکه نم بهیمرد غر کی به
در  مارستان،یراه ب یاصل یبند ساک را محکم گرفته بود تا به محض فاصله گرفتن از جاده یاز طرفچاره چه بود.  اما

 فرق پسرک بکوبد.
قدر که . احتماالً آنکردیحواسش را پرت م یانبود؛ اما خب... چند لحظه نیقدرها هم سنگآن شیچند محتوا هر

 .کردیم تیشود کفا ادهیپ نیبتواند از ماش
ها راه نیخوب ا شانیهاآمدورفت نیا ی. طگفتیرا م ریو مس کردیاشاره م ریبار با دست به مس کی قهیچند دق هر
 گرفته بود. ادیرا 

 شینوایب یهااما حال ناخن انگشت کرد؛یم یباز شیهابا انگشت تیرا بجود. نها شیهاعادت نداشت ناخن اصالً
 .شدندیم شیرشیر شیاهدندان ریز
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هم  یچنان. وزن آندادیجواب نم ینداشت. کس یادهی. فاگرفتیتلفنش را م یرو یبار شماره کیچند بار،  هر
 .کردیم یخورخود توانستیوزن کم کند؛ اما تا م مارستانیبه ب دنینداشت که تا رس

 بود؟ یچه خبر مارستانیب دیسقف سف ریتر، زطرفچند متر آن یعنیهم به جانش افتاده بودند.  افکارش
داروخانه  ی. باالخره از جلوشتریهم ب دیبود. شا دهیهفته استرس کش کی یبه اندازه الیربع هم نگذشته بود؛ اما ل کی

 یباران یگرفت و تحت اثر مه چشمانش کم یدر قاب چشمانش جا مارستانیدرشت ب رنگدیسف یعبور کردند و تابلو
 شد.

 نیدر را باز کرد و از ماش الیرا کامل متوقف نکرده ل نیماش نیهنوز ام دند،یرس مارستانیب یآنکه به جلو محضبه
 .دادیرا جلو گذاشته بود حتماً تعادلش را از دست م شیپا تررید یشد. اگر کم ادهیپ

مقام دوم را  تینها ای شدیشرکت کرده بود حتماً اول م یزیچ نیهمچ ایدو  یسابقهکه اگر م دیدویم یطور
 .گرفتیم

و لنگ در هوا  یسختپا شود؛ اما بهکله کلشیبود با تمام ه کیکرد و نزد ریچپش گ یراستش به پا یپا یبار چند
 خودش را کنترل کرد.

 وجدان مطلق! هر چه که بود مثل خوره به جانش افتاده بود.هم احساس عذاب دیشا ایداشت. دلشوره  یبد حس
هم  نیباش ام مواظب یتشکر کند. اصالً متوجه جمله یحت ای یخداحافظ نیرفت از ام ادشیعجله داشت که  قدرآن
 نشده بود. کرد،یپرت م رونیبه ب نیخودش را از ماش یوقت
. در اتاق را باز ماندندیسرش مو پشت گذشتندیتند مسرش تند یباال یمهتاب یها. چراغدیدوم دو یطبقه سمتبه

 .زدینفس منفس یخودش را درون اتاق چپاند. حساب باًیکرد و تقر
 گرفت. یجا الیبود که در قاب چشمان ل یزیچ نیکه کنار تخت نشسته بود، اول یدارسالوسن خانوم
تخت نبود. با  یرسول هم روآقا ینبود. حت نیگیخانم و آاز طاهره یاطراف اتاق چرخاند. خبر یرانش را نوساننگ نگاه

 :دیپرس رزنیشده رو به پگرد ییهالکنت و چشم
 ست؟ی. ا مگه ات...اق دواز... ده ن..نجی...د خانوم، ایب...ب...ببخش -
کم مانده بود از  چارهیب رزنیخودش را درون اتاق انداخته بود که پ ییکهویقدر . آنکردیبا بهت نگاهش م رزنیپ

درون دستش هم  یاروزهیف حینگفت. تسب یزیچچیمثبت سر تکان داد و ه یکند. فقط به نشانه یترس قالب ته
 هوا خشک شده مانده بود. یرو شیهاانگشت انیطور مهمان

سرش ببندد. رفت پشت ادشیآمد. در را هم  رونیآشفته از اتاق ب یگذراند و بعد با حال اتاق را از نظر گریبار د کی الیل
 .دیکشیم نیزم یرو باًیرا تقر شیپا
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چه برسد به آنکه بتواند  شناختیصبر را هم نم ی. در حال حاضر واژهزدیرفت. دختر با تلفن حرف م رشیپذ سمتبه
 تمام شود! رشیبه آن عمل کند تا صحبت مسئول پذ

 رو کجا بردن؟ بابام کجاست؟ میرسول حک م،یحک یآقا -
 وال افتاده بود.وقول معروف کامالً به هول به
 ...گهیعمل دو ساعت د یسفارش نکنم که برا گهیدکتر پس من د یبله درسته، آقا -
 !گریبود د مارستانیب نجایباال نرفت. ا شیتند شد؛ اما تن صدا یکم شیکوره در رفت، لحن صدا از
 !ن؟یکار کرد یبابام رو چ گمیخانوم با شمام م -
 !دیرسیبه نظر م یدارحال خنده نیاحمقانه و در ع یلحظه چه جمله نیا در

 ته حرفش را هم آورد:ناچار سرو دختر
 ن؟یسرتون گذاشت یرو نجایشده خانوم؟ چه خبرتونه ا ی. خداحافظ... چرمیگیمبعداً تماس  -

دوباره  الیتمام خشمش فروکش کرده بود. ل الیل زیلبر یهاچشم دنیشده بود؛ اما باد یتلفن را قطع کرد عصبان یوقت
 کرد: دیتأک
 بابام!؟ -
 بود؟ یاسمش چ یگفت -
 .میرسول حک -

کن داخل سردسمت آببه پا کرده بود! دخترک به یتقخودش تق یو برا زدیم یچوب زیتند به مانگشتش را تند چهار
 برگشت. وانیل کیبعد با  یاتاقک رفت و کم

 .کنمیم دایمن هم اسم پدرت رو پ یرو بخور نیتا ا -
 جا آورد. حالش را ی. کمدیرا سر کش وانیگفت و ل یاخفه یباشه

نشسته بودند. شالش را مرتب کرد.  مصرفبارکی وانیل یشده رو عانیخنک بود که قطرات آب به حالت م قدرآن
 او سوخته. یدختر هم دلش برا نیا یشده که حت یچه شکل دانستینم
 دفعه حالش بد... هیکه  یی. همون آقامیحک یآهان آقا -
 آره خانوم همون. االن کجاست؟ -

 فوت کرد. رونینفسش را ب دختر
 باال سرشه تا چکاپ... ییوفا یاول. اگه اشتباه نکنم االن آقا یبردنش طبقه -
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از اول هم آنجا نبوده. دختر  ییو رفته بود که گو دهیدو یاول طور یهمان جمله دنینبود. با شن الیکه بلند کرد ل سر
نرفته بود که  نییپا شی. هنوز آب کامالً از گلوختیر یآب وانیخودش هم ل یباال انداخت و برا یامتعجب شانه

 شد: دایپ یمرد یکلهوسر
 کدوم بخشه؟ ضشونیکه االن اومد، مر یخانوم نیخانوم، ا دیببخش -

 .دیکش ریآب درد گرفت و ت یاز هجوم ناگهان شیکه گلو یقورت داد طور عیدرون لپش را سر آب
 ...یشما چه نسبت -
 . من پسرشونم.ایآورد ریوقت گ یشبخانوم نصفه -
 من تا حاال شما رو... یول -
 ست ها!کلمه هیفقط  -
 ...ششونیپ ییوفا یطبقه اول. آقا -
مکث  یاش را خاراند. کمچانه بازمهین یطور با دهانحرفش را بشنود. رفته بود. دختر همان یتا ادامه ستادیهم نا او

 .آمدیتا سرحال م خوردیم ییتاچند دیآب کارساز نبود، حاال با وانیدو ل یکیکن رفت. سردسمت آببه کرد و بعد
سمتش رفت. برخالف به خود رنگ گرفته بود. به یاش کم. گل از صورتش شکفته و چهرهدیرا د نیگیراهرو آ در

 شیها. دستستادیشود. ا نیو کم مانده بود پخش زم زدینفس هم مواج بود. نفسوهاج ن،یگیظاهر بشاش آبه یچهره
 گذاشت. شیزانوها یرا رو

 بابا... نیگیآ -
 سمتش رفت و خودش را در آغوشش چپاند.که از چله کمان رها شده باشد به یریمثل ت نیگیآ
 چقد خوشحالم. یدونی... نمالیشده ل یچ یدونینم -
 ش...شده؟ یچ...چ...چ -

 جدا کرد: الیخودش را از آغـ*ـوش ل یکم
 .خوامیم یگوناول مژده -
 :دینال حالیب

 بابا... شینکن! برو کنار خودم برم پ تمیاذ نیگیآ -
 . بابا به هوش اومده.گمیباشه باشه م -

 آمپر چسباند. جانیخونش از ه نیآدرنال
 حالش... چطوره؟ -
 .الیل گهیش مبه هوش اومده همه یتست. از وقبه خونت تشنه -
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 دهانش را قورت داد: آب
 به خون من؟ -

 وار گفت:با خودش حرف بزند زمزمه ییگو بعد
ارزش داره. برو کنار  ایدن هی یمن اندازه یاالن به هوش اومده برا کهنیبذار باشه. اصالً صد برابر بدتر باشه. هم -
 محکمِ محکم بغلت کنم. دمیبعداً قول م گهید
 چفت شده بودند، جدا کرد و عقب رفت. الیرا که مثل چسب دور ل شیهاخنده دست با
 کجاست. الیل گهیچشم باز کرده م یاز وقت یجد یکردم؛ ول یشوخ -

 پرتاب کرد. رونیرا ب نفسش
 ؟یبهش گفت یچ -
 خونه تا لباس... یسر رفت هی میگفت یچیه -
 با تعجب نگاهش کرد. الیل ساک درون دست دنید با
 خونه ساک رو چرا... یپس مگه نرفته بود -
 :دیحرفش پر انیشتاب م با
 هول شدم با همون ساک برگشتم. نیچرا رفتم. زنگ که زد -

 عیسر الیکنار رفت و ل الیل یتکان داد. باالخره از جلو ی. هنوز مشکوک بود؛ اما سرانداخت الینامطمئن به ل ینگاه
 د؛یکشیکه به دهانش وصل بودند، نبود. خودش نفس م ییهااز لوله یرسول افتاد. خبردر را باز کرد. نگاهش به آقا

 دشوار. یدار و کماما خش
شد. کاش  رهیرسول خبه آقا زانیآو یالوچهوبسته بود. کنار تخت نشست. در خودش چنبره زده بود. با لب شیهاچشم

 .ندیبب اریرسول را هوشتا آقا دیرسیزودتر م
متوجه نگاه  ی. حترسول بودآقا یرو رنگینازک آب ی. نگاهش عبوس به پتورسول را گرفتو دست آقا دیکش یآه
 .کردیرسول نشد که نگاهش مآقا

 .دیرا شن یاخفه یصدا
 بابا؟ الیل -

شد و با  رهیرسول خشده به آقاصدا کرد. با چشمان گرد یبلند کرد که استخوان گردنش تق بارهکی یرا طور سرش
 و از ته دلش گفت: دهیکش یلحن

 !الیدل ل زیبرات عز رهیبم الی! لالیجانِ ل -



 

 

244 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 یرسول انداخت و او را سخت در آغـ*ـوش گرفت. صدادر آغـ*ـوش آقا نیگیوار آرا بدتر از حالت چسب خودش
 یقهیچند دق جانیخانم بخانم همان طاهرهطاهره نیباور کرد که ا شدیقدر بلند که اصالً نمخانم بلند شد. آنطاهره

 بوده! شیپ
 !نمیبب ورنیا ای. بیکوندیاستخون سالم داشت اون هم تو ش هیدرآد بچه  گرتیج -

 کند: یزبان دراز خواستیم ییخانم نگاه کرد که گوبه طاهره طنتیبا ش یطور
 مال خودمه، مال خودمه! -
 رنگدیسرم با چسب سف کیبار یدستش لوله یگذاشت. رو الیل یشانه یو دست چپش را رو دیخند حالیب رسولآقا

 .زدیقرار داشت و در ذوق م یکاغذ
 نداشته باش خانوم. شیکار -
و با چشم با حرکت نود  کردیرا نگاه م الیخانمان و جانمان سوز ل ییها. با چشم غرهشدینم الیخیخانم بطاهره اما

 .ردیکه از آقا رسول فاصله بگ کردیسر اشاره م یدرجه
االن  کرد،یها باور نمهفته نیا یرسول را طآقا بودنهوشیطور که ب. همانها بدهکار نبودحرف نیگوشش به ا اما
 کند. دارشیاز خواب ب یکیخواب باشد و  دیترسیم د،یترسی. مشدیباورش نم هم
بلند شد، مثل فنر در  یصندل یچادرش را دور کمرش محکم کرد و از رو یخانم با حالت تدافعطاهره نکهیا محضبه

 بود. الیل یرسول روآقا حالی. نگاه بدیو ناچار خودش را عقب کش دیجا پر
 بابا؟ یکار کرد...... یچ -

 پرسشگر نگاهش کرد. یبود. با تعجب و حالت الیبا ل ماًیرسول مستقآقا منظور
 کار کردم؟ یچ -
 ...ی... به زور ... برم گردوندیدیدخترم... دستم رو کش دونمینم -

 ثابت مانده بود گفت: الیل یبا همان اخمش که رو خانمطاهره
 شده! لیمنه انگار ذل ی. هووکنهیهم م الیل الیبعد زبون باز کن. چه ل ایبهوش ب هیخُبه خُبه!  -
و نفسش را بند  شدیخورده بود، مانع م اشنهیسـ*ـ یکه به قفسه یابخندد؛ اما ضربه ریدل س خواستیم رسولآقا
 کند. دایتا بهبود پ بردینبود؛ اما وقت م یجد ی. ضربهآوردیم

خانم را هم با رفت و طاهره رونیبالفاصله از اتاق ب الیبرد. ل ایرسول را با خودشان به عالم روها باز هم آقاقرص ریتأث
 کرد. یغل مو غل دیجوشیم یبزرگ گی. نگران بود و درونش ددیکش رونیخودش ب

 وار گفت:پچپچ یخانم خم شد و کنار گوشش با حالتطاهره سمتبه
 بمونه؟ دیبا گهیخونه؟ چقد د مشیببر شهیم ی... کتشیگفت؟ حال بابا چطوره؟ وضع یدکتر چ گمیمامان م -
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 گفت: یزیر یتر گرفت و با صداسوق داد. چادرش را محکم الیسر لپشت وارید ینگاهش را رو خانمطاهره
 به خودش داره و حالش. ی. بستگشتریب دمیشا گهیهفته د هیخوبه.  -

کند؛ اما  دییکه حرفش را تأ یمدرک دی. شاگشتیم یزیخانم بود. دنبال چدرون چشمان طاهره ماًیاما مستق الیل نگاه
 نبود. سست گفت:

 هست... یزیمامان... اگه چ -
دارت را  هیها که حال گرنه، برق غم. از همان ینگاهش کرد. چشمانش چرا برق داشتند؟ برق خوشحال خانمطاهره

 .دهندیلو م
 را کامل کرد: حرفش

 .یبهم بگ یتونیکه م یدونیم -
 بود. دهیرا نفهم الیسر تکان داد؛ اما منظور ل خانمطاهره

 خوبه. یچنه همه -
 طورنی. کاش ادیگویخانم نمآمده و طاهره شیپ یمشکل مارستانیب یهانهیشدن و هزمرخص یبرا کردیفکر م الیل

 بود.
که از قضا تنها  شدیمحسوب م شییدارا یطال یگردنبندش که تنها ریو زنج زیر نهیخانم سـ*ـطاهره شیپ یهفته

آورده بودند، در یرنگمداد یبندکه از بسته یرا از پول یمادرش بود را فروخته و باق ،یبیبه جا مانده از معصومه ب ادگاری
 داده بود.

 .دیلنگیکار م یکار که نه، در واقع... چند جا یجا کی. دیلنگیکار م یجا کی هنوز
را پرت  الیحواس ل خواستی. مدیاز ذهنش چ یارا گوشه شیهادوتا چهارتا کرد و حرف-را دو شیهافکر خانمطاهره

 کند و سکوت را هم در دم بکشد:
 زنگ نزدن؟ یشد؟ خونه که بود یچ تیشکا یهیقض الیل -

رسول خوب شود آن رسول که نبود. با خودش عهد بسته بود اگر آقاآقا یتر از سالمتش هم بود؛ اما مهمخود سوال
 مردک ناشناسِ خدا نشناس را هم ببخشد.

زد.  شیپا ریز یکوتاه به جسم فرض یاهم ضربه شیفرستاد. با پا رونیبا حرص به ب یآهش را مثل توپ فوتبال الیل
 جواب داد: یآلودبا لحن حرص

 .دنینرس یی. انگار به جایچینه، ه -
 .رهیگیهم بکنم خدا قهرش م نیبهشون بگه مادر، نفر یچ دونهیکه ]...[ آدم نم یاله -
 :دیبگو خواستیم



 

 

246 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 «ره؟یگیروز ما از آدماش قهرش نموچرا از حال خدا»
 وضع حال خوب بود. نی. همرا سفت به هم دوخت شیهالب اما
که ترس  یفکر کند. همان لحظات ششیپ یقهیبه چند دق خواستیخوب بود. دلش نم افتادینم یاتفاق بدتر کهنیهم

 جانش افتاده بودند. یشهیرسول از درون به رنبودن آقا
 غر زد: نیگیخانم رو به آسبز نشست. طاهره یصندل یرو
 ؟یکار کن یور دل من چ یندمو نجایبرو خونه؟ االن ا الیمگه نگفتم با ل -

 گفت: زانیآو ییهابا لب نهیبه سـ*ـ دست
 .کنمیکار کنه. من هم همون کار رو م یمونده چ الیخب ل -
 .نیبخواب ایچمن یصندل نیهم یرو دیسر من! االن با یرو نیزیگُل بر ییدوتا نیموند -
ها هم اگر آن دادند؟یدر سرشان اجازه م یبخوابند؟ اصاًل مگر افکار گرام توانستندینگفتند. مگر م یزیچ کدامچیه

 بخوابند! نکهیچه برسد به ا شدندیپا بند نم یرو یحالبخوابند. از خوش توانستندیباز نم کردندیم شانیرها
 :دیکش یآه خانمطاهره

اونجا  نیبر یدو ساعت هیاذون صبح رو بگن. بلکه شما هم  دیکم با. کمنه اینمازخونه بازه  نینیبب نیالاقل بر -
 .نیبخواب

 اعتراض کرد: الیل
 ؟یدیم ریکه به ما گ یدیمدت مگه خواب نیاِ مامان! شما خودت اصالً تو ا -
 فکرم بازتره. کمهیبهتون نگفتم؛ چون دلم آشوب بود. االن  یزیاگه تا االن چ -

 :دیتوپ نیگیبه آ هارغضبیم مثل
 تو امتحان بده! یجا خوادیم م. ننهیتو هم که ماشاهلل درس و مشق ندار -

 خانم دوباره غر زد:. طاهرهدیخندیم زیرزیر الیدو ساکت شدند؛ اما ل هر
 معصومه رو! یبیب امرزهیخدا ب نیبگ نیزبون هم که ندار هی -

خانم دهان باز طاهره یشد؛ اما بعد از مدت ریخبهقائله ختم ییگو هیچند ثان یگفتند و برا یاامرزهیهمزمان خداب ییدوتا
 انهیاز مهلکه ناش یدادند و به نحو حیجوراب نمازخانه را ترج یاما هر دو تحمل بو رد؛یرا از سر بگ شیهاکرد که غر

 .ختندیگر
. درست دندیبود را ند ستادهیآنجا اکه  یمحو از شخص یاهیسا یعبور کردند و حت هیراهرو در عرض چند صدم ثان از

بود و کنجکاو  ستادهیا یپا نارنجتاسر یهابا لباس یرسول در آن قرار داشت، مردکه آقا یچند متر از اتاق یبا فاصله
 خارج شدند. دشید یکه همراهش بود، از محدوده یو دختر الیراهرو را نگاه کرد تا ل قهی. چند دقکردینگاه م
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 ماندن دارد؟ یبرا یلیچرا آمده. اصالً حاال که آمده چه دل دانستیهم نم خودش
 یداشته باشند، کار ینشان نیترکوچک یحت ایمنطق  ل،یدل نکهیها بدون ااوقات آدم ینداشت. گاه یلی... دلنداشت

و نه  کنندیرا نگاه م اشندهینه آانجام بدهند و بس!  دیدر آن لحظه با دانندیکه فقط م یکار دهند،یرا انجام م
 ها بود.همان لحظه از نیام یلحظه برا نیاش را. انگار اگذشته

. رفتیسمت پنجره مبه یگاهازنشسته بود و هر یصندل یرو یبا چادر مشک یجا ماند و نگاه کرد. زنهمان قهیدق چند
 .دیبه ذهنش رس یمعطل کرد و بعد فکر ی. کمدیبه صورتش کش یوجود نداشت. دست یگرید زیچچیه نیجز ا

 ماریدر مورد ب یبرود. اطالعات رشیسمت همان دختر مسئول پذبه ماًیمستق خواستیباال راه افتاد. م یطبقه سمتبه
 .خواستیدوازده م-اتاق صفر

*** 
کنن. با توجه به  شتریکم تحرکشون رو بکم دیاشون بهتره. بابر یطورنیمدت بهتره از عصا استفاده کنن. ا هیفعالً  -

چون سمت چپ بدنشون  ن؛یکمکشون کن یهست؛ اما بهتره تا مدت یکه نشون دادن امکان بهبود ییهاالعملعکس
 روش راه نرن بهتره. الًچپشون هم که فع یو پا کنهیعمل م ترفیضع یکم

 شیپا ریز یهایکاش یدیسف نیرا از ب یاتم یهسته خواستیکه انگار م کردیه مرا نگا شیپا ریز نیزم یطور الیل
 کشف کند.

در حسابشان  گرید ستیدووکیاز  شتریتکان داد و تشکر کرد. نسخه به دست سمت داروخانه رفت. ب یدکتر سر به
 کند. شتریرا ب شانرهیتا ذخ زدیکله موسر هایرنگبا مداد دیباز با یینبود. گو

که در سرش  ی. خوب نبود اما خب! به وخامت افکار منفدیرا شن زیچکرد که باالخره از خود دکتر همه یپافشار قدرآن
 هم نبود. کردندیم یباز یل یل

تاق راه افتاد. در سمت انسخه را گرفت و حساب کرد. به یهاتا باالخره نوبتش شد. دارو ستادیدر صف ا یاقهیدق ده
 .اوردیرا ب نیگیتا آ رفتیبه خانه م گریساعت د کیانداخت.  یراه به ساعت تلفن همراهش هم نگاه نیب

 نیاش بلند شده بود. به امعده یرا به مدرسه فرستاد. صدا نیگیآ پایخانم کار خودش را کرد و با تابهت طاهره باالخره
 دادندیهم سخاوت به خرج م ی. گاهریکره و پن ایپز است مرغ آبتخم مارستانیب یبار صبحانه نیکه ا کردیفکر م

 دانستینان! هر که نم یکره و کف دست زیقالب ر کیبا  دادندیم جیهو یمربا یوجبمین یهایبندو از همان بسته
 !ستیزیچ یمیرژ یغذا برا نیا کردیفکر م
در بزند که  خواستی. مدیکردند از سرش کوچ کنند، به در اتاق آقارسول رس متیکه عز شیهاه فکرهنگام ک همان
راحت  یلعنت مارستانیب نیاز دست ا گریبه دست وارد اتاق شد. امروز د کی. شانه باال انداخت و پالستدید بازمهیدر را ن

 !ییبایعمل ز یبرا ی. حتفتدین مارستانیبه ب یربش یبن چی. در دلش دعا کرد که کار هشدندیم
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خاطرات  یادآوری یبود برا یالهیاما حال فقط وس آمد؛یخوشش م هاشگاهیو آزما مارستانیالـ*کـل ب یاز بو هاترقبل
 بو را دوست نداشت. نیا گریآن روزها و د

 الیسمت در و لبه کدامشانچیالً حواس ه. اصکردیبود و آرام صحبت م ستادهیدر اتاق، کنار تخت آقارسول ا یشخص
 نبود.

روشن  یابود. کاپشن چرم قهوه ستادهیا الیمرد مشخص نبود؛ چون پشت به ل یکرد. چهره یکوتاه یتعجب سرفه با
 .یبه تن داشت با شلوار کتان کرم

و  یگردو شد. به همان درشت یمثل گرد هیاز ثان یدر کثر شیهابرگشت. چشم الیل یصدا دنیبالفاصله با شن مرد
 کوله بودن.وبه همان کج

 زد؟یآشنا نم یکم اشچهره
گذشت تا  هی. چند ثانری. مرد هم جواب سالمش را داد؛ اما با تاخدیایباعث شد مرد به خودش ب شیکرد. صدا سالم
 !نیم: ادیبه ذهنش رس یزمان اسم. و همردیبگ یچشمانش جا یدر محدوده یمحو ریتصو

 :دیاش پرسو نگاه موشکافانه زیهمان چشمان ر با
 کار... یچ نجایتو ا -

 :دیرسول پرسرا قطع کرد و رو به آقا حرفش
 ن؟یشناسیرو م گهیشما هم د -

 با تعجب گفت: الیبه نگاه ل هیشب یبا نگاه آقارسول
 که من هم دارم! هیسوال نیا -
 حرفش را برگرداند: دیرسول را که دنگاه آقا الیل

 ...دیام... نه. گفتم شا -
 !شودیم تریداشتنچقدر دوست افتدیبه لکنت م یوقت کردیمن افتاده بود. پسرک با خودش فکر ممن به

 شیهاهم کنج لب ی. لبخند محوزنندیچشمک م لیکه در ظرف آج یدر باز یهاخندان بود. مثل پسته نگاهش
 .کردیم یبود و با دل آدم باز دهیچسب

و مظلومانه در الک خودشان  کنندیشده بود که روز اول دبستان حس غربت م یاول دبستان یهامثل بچه الیل
 !روندیمفرو
مکث  یباورش شده بود. بعد از کم یجدیجد الیکند؛ اما ل یشوخ الیبا ل خواستیکرد. م یکوتاه یخنده رسولآقا

 گفت:
 جان.بگم. آشناست بابا یخب... چ یکرده؛ ول دایرو پ نجایا یچطور دونمیآقاست. نم نیگل پسر ام نیا -
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 یزیرسول چ! شانه باال انداخت و در جواب آقادییپایرا نم نیچشم ام یرسول بود. اصالً هم از گوشهآقا یرو الیل نگاه
 زبان پسرک را بکشد. ریکند و ز دایپ یرصتکرده بود تا ف نیکم یینگفت. گو

 را انجام دهد. صیترخ یماندهیباق یکنار تخت گذاشت و رفت تا کارها زیم یرا رو هاقرص
و  کردیم ی. با تلفن همراهش بازسرش بودپشت واریبه د اشهیو تک ستادهیدر راهرو ا نیبرگشت. ام قهیاز ده دق بعد

 .شدیبود، بلند م یاش که مربوط به باختنش در بازآخ و اوخ و ناله یبار صدا کی هیهر چند ثان
شده بود؛ اما  رهی. به صورتش خستادیا شیطلبکار جلو یکرد و با صورت پایچل اشنهیسـ*ـ یرا رو شیهادست

 انگار.انگارنه
 گفت: یحواس پرت باز یبعد با لحن یکم
 ن؟یگردیم یزیل چتو صورت من دنبا خانومالیل -

حد ممکن پنچر شده باشد  نیترییکه تا انتها یکیشد و در جا محو شد. مثل الست یحس طلبکار بودنش باد تمام
 . لب تر کرد و گفت:کردینگاهش م

 ن؟یبد حیتوض نیخواینم -
 که. نیدینپرس یآم... سوال -

مشتش بود؛ اما  کردنیخال یبرا یخوب یبه حتم جا زدیبرق م مارستانیب ینور مهتاب ریسمت راستش که ز یگونه
 نفسش را فوت کرد و گفت:

 ن؟یشناسیمنو م یچطور بابا نکهیدوم ا ن؟یاومد نجایا یشما چطور نکهی. اول اپرسمیباشه؛ پس م -
 . گفت:کردیهم شره م اشینیب یغهیاز ت یحت طنتیبه خود گرفت. ش بارطنتیش یحالت صورتش

 اول به کدوم جواب بدم؟ کنهینم یفرق ایمهمه  بشمیترت -
 ایمهربان و آرام آن شب است  نیهمان ام شیروپسرک تخس روبه نیا ندیتا بب کردیدوتا چهارتا م-ذهن دو در

 اشتباه گرفته!
اش چهره یرهیتا آسوده خ شدیباعث م کردیپسرک نگاهش نم کهنیشد. هم رهیبه پسرک تخس خ یاوقات تلخ با

نه چندان دوستانه  یداشت؛ اما برخالف حس درونش با لحن یبیبود. حس عج یتکانشود. انگار درون وجودش خانه
 گفت:

 مهمه. یلیاما جوابش چرا. خ که نه؛ بشیترت -
 یالپش را با چهره نیبلند شد. ام ،نماندهیباق شتریپانزده درصد ب گفتیتلفنش که م یهشدار باطر نگیدنگید یصدا

 رهیخ الیبه ل یسر داد. نگاهش را آرام باال آورد و طور بشیو تلفنش را درون ج دیکش شیهادندان ریسرتق و لجوج ز
اما هنوز  الی. لندیهدر نرود و در عمق جان دخترک بنش بارشطنتیذره از نگاه ش کی یحت خواستیم ییشد که گو
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تا از دروازه و  رندیگیرا آماده م شانیهاکه دست ییهاستیخود را حفظ کرده بود. درست مثل فوتبال یحالت دفاع
 شان دفاع کنند!محدوده

. دیرسیساکت و آرام به نظر م یلیبود، خ دهیرا د الیآن روز ل یکه وقت دیچیپیراه م یحوال نیبر ا نیافکار ام یرسته
نکرده باشد و درون خودش کز کرده  دایکه جفت خودش را پ ینیو مظلوم. درست مثل پنگوئن غمگ هپنایب دیشا یحت

 باشد!
 .دیبگو توانستیم الیل یبود که برا یزیچ نیترهینظرش شباز کجا آمده؛ اما به دانستیبود که نم یهیتشب

 رسوندمتون دنبالتون اومدم. یخب، وقت -
که باعث  دیکش یقیگذاشت. نفس عم بشیج یشلوارش برد و انگشت شستش را رو بیانگشتش را درون ج چهار

 کند. تردهیبرآمده شود و قدش را کش یکم اشنهیسـ*ـ یشد قفسه
خندانش از او  یهاکنار چشم زیر یهاو خط طنتیش یبود؛ اما متناسب؛ ول ینداشت. معمول یخاص زیچچیه صورتش

 .ساختیم یگرید زیچ
 نگاه خندانش چشم از او برداشت. دنیبا د الیل

 ست؟ین یکار درست هیبق کردنبیندادن تعق ادیبه شما  -
 بعد متفکرانه گفت: یلبش گذاشت و کم یبرداشت. انگشتش را رو بشیدستش را از ج کی
 . نه...نمیآم... بذار بب -

 بود. اریحرص درب شتریب کردنشمکث
 .ستین یکار درست ستادنیوادادن؟ چون تو مدرسه به ما گفته بودن گوش ادیندادن. به شما  ادینه نه...  -

 را درون دهانش جمع کرد. شیهااما فقط لب شد؛یم یبود در جا سرخ و کبود و ارغوان تردیسف یپوستش کم اگر
 یهاسر کج کرده بود تا حرف یکم یاانهیطور ناشکرده و به زیترسول گوشبود که درون اتاق آقا یالحظه نیام منظور

 آرامشان را بشنود.
 سرش داشت!پشت یپنهان ریها دوتا چشم غمثل داستان دیشا ایداشت  بیعلم غ ایبود،  یزیچ یجادوگر ایپسر  نیا

 شده بود، گفت: الیکردن ل تیاذ الیخیشد. انگار باالخره ب هیاز ده ثان شیب سکوتشان
ماه  شیشده بودم و ش ریکه اون روز بهت نشون دادم، که گفتم باهاش درگ یی. اون آقاتگهیو اما جواب سوال د -
 .یحاج عل میگفتیبود که ما بهش م ینظرش بودم... اون آقا، آقا عل ریز

 نیسوال که ا کیجواب  اورد؟یرا در بگو شهرزاد قصه یادا خواستیم ای کردیم فیتعر یکرد شبستر نیحس یقصه
 وکبرا، اکبر اصغر نداشت!همه صغرا

 نکرد و ادامه داد: الیل زانیآو یلوچهوو لب ینیبه ب یتیاهم
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 و برعکس. ستادیمیوا فتینبود، به جاش دوستش ش یها که حاج علشب یبعض -
 گفت: نهیبه سـ*ـ دست

 !ایکنیم فیرو تعر تیداستان زندگ یکه دار ستمین یاجتماع یمن مدد جو -
 .گمینم گهیبگم جواب سوالت بود. باشه د خواستمیکه م یآخر یجمله هی نیهم قاًیدق -
 گفت: دهیباال پر یابرو یتا با
 ه؟یچ التتونیشما تحص -

 حرفش را قطع کرد: الیدارد؛ اما ل یمعمار سانسیل دیبه گلو انداخت تا بگو یباد
 .نیزنیبچه م یلیهم هشت! آخه خ دیشا ایمطمئن شم که هفت سالتونه  خواستمیم -

 شد. زانیاش آوصاف به صورتش خورده بود چون بدجور چهره اشیدست کی ییگو
 سمت باال فوت کرد. ادامه داد:به نشیینگفت و فقط نفسش را با حرکت لب پا یزیبار چ نیا الیتصور ل برخالف

 م؟یشناسیرو م گهیاز کجا هم د نیدیشمان. حاال فهم یهمون پدر گرام یعنیرسول آقا ،یدوست حاج عل -
 به پسرک گفت: یعاص یدل با لحن در
 «!قاًیدق یتو ک نمیکه بب ساختمیحماسه نم هیتو ذهنم  یمنم الک یگفتیرو م نیدرآد همون اول ا جونت»
صحنه آهسته مشت  یهالمیگذاشته بود را قطع کرد بعد مثل ف شیهالب یکه رو یدر همان تصوراتش اول انگشت و

 صحنه را بارها در ذهنش تکرار کرد تا جگرش خنک شود. نیبه فکش زد و با لـ*ـذت ا یمحکم
 داشت! معلوم نبود! الیبا ل یچه پدر کشتگ نوایپسرک ب نیا حاال
 مزاجشان مزه کرده بود! به یکنند! حساب تیرا اذ گریهمد آمدیخوششان م شانیهر دو انگار

 سوالش را گرفته بود؛ اما سرتقانه گفت: جواب
به عنوان شاگرد  ه؟ینسبتت چ قاًیو زنش هم هستن. تو دق گهیمن دخترشم، دختر د ن؟یکار دار یچ نجایخب االن ا -
 ... .ایدست  ریز
در  یاخط قهوه کیاز  غیخالص! در ینداشتند. مشک یرنگ یرگه چیه شیهاشد. چشم لیسمتش متمابه یکم نیام

 چشمانش! یهیعنب
 !قیدوست، همکار، رف هی ای -

 باال انداخت. شانه
 چون امروز... نیایالزم نباشه ب گهیخب فکر کنم د -

 را کامل کرد: حرفش
 .دونمی. مشنیمرخص م -
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و کم آوردن؟ اصالً  الیتق کم آورده! لپسر تخس و سر نیکه در برابر ا کردیو اعتراف م رفتیم یبونیپشت تر دیبا
 شد؟یمگر م

که پر  یخانم را درحال. سر برگرداند و طاهرهآمدیبزرگ مربع شکل م یهاکیسرام یکنان روتقتق ییهاقدم یصدا
 دور شود. نیکرد تا از ام دایپ یا. بهانهدیچادرش را به دندان گرفته بود د

*** 
معروف و منصف  یکرده بودند و از کباب یولخرج یتازه و نارنج کل خانه را برداشته بود. امروز کم حانیر یبو

کل خانه را برداشته بود که  شانیصدا یرسول بود. طورخاطر آقابه هانیکباب گرفته بودند. تمام ا یمیعبدالعظشاه
 .کنندیم یزندگ نهخا نیدر ا یهشت نفر-چهار نفر، هفت یانگار به جا

 دندیخانم خوابرسول و طاهرهزمستانه بود. آقا یظهرگاه یلولهینوبت ق ییو خنده سرو شد. بعد از آن گو یبا شوخ ناهار
خوشش  دیو سف اهیس یایواجور را دوست داشت. اصالً از دنجور یهارنگ نیرفتند. ا هایرنگسراغ مداد نیگیو آ الیو ل
 .دیترسیشتر نداشت میکه دو رنگ ب ییای. از دنآمدینم

را  شانیهابتیغ یو با هم بقچه آمدیشان مکه عصرها خانه یبود. گاه یعجب خانوم خوب شانهیهمسا خانم،نینازن
ها . هر چند غلط و اشتباه رنگکردیم یبندبسته یرنگهم مداد ییتاو چند نشستینم کاریب انیم نیدر ا گشودند،یم

 !آمدیبر م یهم از کمتر کس نیاما خب... هم د؛یچ یرا م
 !هابهیچه برسد به غر رندیگیروزگار دست آدم را نم نیدر ا آشناها

به  شنهادشیو پ الینگذشته بود صحبت ل یها را نگرفته بود. حتپول بسته خانمنیکرده بود، نازن یهم هر کار الیل
هفته به بازار  نیداشت آخر ا میحرفش را رد کرده بود. تصم یزیانتها برسد، حرفش را قطع کرده و با لحن تند و ت

 .ردیبگ یزیچ یشرتیتشکر هم که شده ت یبرود و الاقل برا
خودش  بخورد. یالطمه خواستی. نمشیهارا فرستاد سراغ درس نیگیآ الیکه بسته کردند، ل ییتایس-ستیب حدود

سرش  ریرا ز شیهاو دست دیدراز کش نیزم یرو دادند،یم یینو یها که بوو بسته یرنگمداد انیجا مهم همان
و به  کردیم یسقف نقاش یو افکارش را رو خاطراتبا رنگ نگاهش،  ییشده بود؛ اما گو رهیگذاشت. به سقف خ

 .کردندیچشمانش عبور م یاز جلو ،یقطار مسافر بر کیعبور  یسادگ
بود،  دهیخر دیخط جد یتنگ شده بود. از وقت شیکه دلش برا شدیم یمدت یبود. از طرف دهیخواب زهرا را د شبید
 داشت. ینه سراغش را گرفته بود و نه از او خبر گرید
 زیتلفنش خسمت نوشته. مثل فنر از جا بلند شد و به شیسبز فسفر یبیج ادداشتیاش را درون دفترآمد شماره ادشی

 نه. ایداشت. مطمئن نبود که حرف بزند  دیترد یبرداشت. کم
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 آورد؛یخودش نم یها بود که به رو. مدترفتیوصل شود نم انیسرش به پو کی توانستیکه م یزیهر چ دنبال
 یقل دو قل باز کیو با افکارش  دادیذهنش جوالن م یهاداالن انیم ییجا شهیآن پسرک شاعر پ یاما گاه

 .ختل یفکر دیاز او نداشت. شا یتصور چندان خوب گریاما د کرد؛یم
 یرسانش را باز کرد. بعد از کل امیهمه مدت؛ اما پ نیزدن که نداشت. آن هم بعد از ازنگ یرا وارد کرد. رو شماره

 کرد: پیها در ذهنش تاکردن واژهجوروو جمع دنیچ
 .المیل ؟یسالم زهرا. خوب -

 نوشته شده بود: یکوتاه یاسمش جمله کنار
 !یبه تازگ دیبازد نیآخر -
باز  کرد،ینم وشیکه او س یهم تا زمان لشیپروفا یهاعکس نوشت؟یرا هم م دشیمثالً ساعت بازد شدی! نماه
 تخت سُر داد. یو تلفنش را رو دیکش یدیاز سر نا ام ی. آهشدندینم

 یرو افتدیشکارش م یدفعه رو کیکه  یهمان لحظه از تلفنش بلند شد. مثل عقاب شکار یزیر نگیلید یصدا
 کی! نزدشدیم ییتای. حدود ساز زهرا آمده بود یامیکرد. صفحه را که باز کرد پ یجز و جز نوایو تخت ب دیتلفنش پر

 !دندیرسیبه نظر نم زیآمکه چندان محبت یکوتاه یهاامیهم پ یقشکل بودند و با گوجه یعصبان یهاکریتا که استده
م! حاال به زنده ایم خبر بدم بگم مُرده هی یگی! ، نمالمغزیسالم و زهرمار. سالم و کوفت. سالم و درد العالج! قص -

 له شده! یدهی! کمپوت گندمیزنده ای میجهنم که ما مرده
 بلند شد. یگرید نگید یاش بلند نشود. صداخنده یدهانش گذاشت تا صدا یرا رو دستش

 االصل! یلمیب یالدوله شعوریب -
زد تا  لشیپروفا یظاهر شد. رو لشیپروفا یرو یبود! عکس محو دهیشدندش را ند یعصبان طورنیا حالبهتا

 گو برگشت.وگفت یرا باز کند. بعد باز به صفحه شیهاعکس
 . هوا هم خوبه.. من هم خوبمیریگیم لیوممنونم که انقدر تح -

ها از عکس یکیها رفت. شکل گذاشت. دوباره سراغ عکس لیمستط فیرد یهاهم با دندان یرنگگرد زرد شکلک
 .ندیزهرا را بب امیذوقش خورده بود. برگشت تا پ یباز شده بود که شکل گل بود. انگار تو

 بهت بگم. یزیچ تونمیکه فعالً نم فیح ف،یح -
 فشرد: بردیک یفرض یهادکمه یرا رو شیهاشد و بعد متفکرانه انگشت رهیخ یبه صفحه گوش یکم
 سراغت؟ امین گهید یترسیچرا؟ م -

 و منتظر ماند. دیخند زیرزیآمد. ر شد،یدود بلند م اشینیکه از ب یرنگشکلک زرد بالفاصله
 .یفهمیش رو بعداً مهم آره هم نه. نه -
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زند بود با خود زهرا! او  یرعلیهمان ام یعنی ،ییسخا ریها باز شده بود. خشکش زد. عکس اماز عکس گرید یکی
 مثل محضر خانه بود. عکس عقدشان بود؟ ییجا نهیزم ی. انگار فضارنگدیسف ییبود و زهرا مانتو دهیشلوار پوشکت

ها آن شتریباز شوند. ب گرید یهاآمد؛ اما منتظر ماند تا عکس گرید امیدهانش گذاشت. چند پ یدستش را جلو ناباور
را دو  شانیهابود. دست شانیعکس از هر دو نیبلبل گذاشته بود. آخرودوتا هم گل-یکی انشانیبودند و م یرعلیام

ودند. حالتشان شده ب رهیخ نیبه دورب ینیریبودند. با لبخند ش دهمخالف هم خم ش نیطرف باز کرده بودند و به طرف
 شیهالب ی. لبخندش رواورندیرا در ب یضربدر یمایدوتا هواپ یبخواهند ادا شان،یهایمثل بچگ ییبود که گو یطور

 .خوردیآن غبطه م یقیو حق قیعم یهارنگ گرفت. به حال عکس مقابلش و لبخند
 کرد: پیتا
 ؟یکنیکارا م یچ گهیخب د -

 یبود. چند روز امدهیفاصله نگاهش به پنجره افتاد. هنوز کبوتر جانش ن نیتا جواب بدهد. در ا دیطول کش قهیدق چند
 روزیمانده بودند. فقط د یهم دست نخورده باق گذاشتیکه پشت پنجره م ینبود. دانه و ظرف آب شیدایبود که پ

 باد باشد.کار  زدیحدس م کهاز آب کم شده بود  یبرنج خام و کم یهااز دانه یکم
 :دیرا دلخور درون دهانش جمع کرد و سرچرخاند. باالخره جوابش رس لبش

 ؟یکنیکار م ی. تو چمیجا مشغول. همونگهید یچیه -
 سرهم آمدند.پشت یگرید یهاامیبود که پ پیتا مشغول

تون رو گرفتم. آدرس خونه یبدبخت یخرفت با کل یازت خبر ندارم. از اون صولت یخطت رو عوض کرد یاز وقت -
 گفت اجاره داده شده. ییآقا هی. نیرفت دمیاومدم د
از  ییکردن گو پیسرعت زهرا در تا نی. اآمدندیتند متند هاامی. پشده بود رهیبه دهان و متفکر به صفحه خ انگشت

 !شدیم یروال خود سپردور تند بر  یدختر رو نیا یکال زندگ ییگرفته بود! گو یشیسرعت حرف زدنش هم پ
 شستیها پشت در مننه مرده نی. مثل ایگاهازهر دمیدیرو هم م اروی نیبار اومدم. ا هی. دو هفته گهید یچیه -

 .رفتیبعد م قهیچند دق
 نوشت: باالخره

 ؟یک -
 .شدیهم نم هیتا بازش کند. اما در کل ده ثان دیطول کش یاز زهرا آمد. کم یاضبط شده یبعد صدا هیثان چند

 زنم؟یجنا حرف م ی! برایکلمه نوشته ک میهمه نوشتم اندازه ن نی! ایفرانک یعمه -
 .شدی. لبخندش که پاک نمدیو نرم خند صدایزدن خاصش! بتنگ شده بود. خصوصاً حرف شیصدا یبرا دلش

 اش فرستاد:ضبط شده یاز صدا بعد
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 نه؟ ای. حاال کارساز بود یرو لمس کن تمیاوج عصبان خواستمیم -
را بسته بود و  شیهاگذاشت که چشم یرنگ. شکلک زردشدیبه وفور حس م تیعصبان شی. در صداگفتیم راست

 .دیخندیم
 ؟ی. کگهیآره بود. بگو د -
 .انیپو -
دندانش  ریبه خودش آمد که پوست لبش ز ینشده بود. وقت شیهادنیگزشد. اصالً متوجه لب رهینامعلوم خ یانقطه به

نگفت.  یزی. چدیایبند ب اشیزیتا خونر دادی. لبش را محکم فشار مکردیخون را در دهانش حس م یبود و شور
 گفت: شودیگرم نم یبآ الیاز ل دید یانگار قفل کرده بود. زهرا وقت

 ؟یریاالن؟ سر کار م یکنیکار م ی... چینگفت -
 .باًیتقر -
 ؟یچ یعنی -

 . نوشت:آمدیرا با پشت دست ماساژ داد. خوابش م شیهاچشم
 .ستیکردم. خوبه بدک ن دایپ یکار هی -
 . ادامه داد:امدین یخورده بود؛ اما جواب کیشد. ت رهیخ یگوش یصفحه به
 .نایو ا یرنگمداد یبندبسته -

 .یجرو. درست مثل کارتون تامکردیزده نگاه م رونیاز حدقه ب یهابود که با چشم یاشکل گربه کریاست جوابش
 غلوط! یگفتن یقول هیآمد. پر از غلط و  یطوالن یبعد جواب یلحظه چند

 همه کار هست! نیآخه! ا هیچ یبند! بستهیدی! دوره دیسابقه کار دار یدختر؟ تو مدرک دار یشد وونهید ؟یچ -
 .دیرا فهم شانیکرد و باالخره معنا نیگزیشده بودند را در ذهن جا پیکه اشتباه تا یتا حروف دیطول کش یاقهیدق چند

 .گهی. نشد دخواستنیخب... سابقه کار ده سال به باال م ی. دنبال کار گشتم؛ ولگهیخب شد د -
 ؟یکنیبگم فکر بد نم یزیچ هی -
 .هیچه حرف نینه. ا -

 ...پیه نوشته شده بود: زهرا در حال تاصفح یباال
 .دیبگو خواهدیکه زهرا چه م کردیفکر م نیشده بود و به ا رهیو کنجکاو به صفحه خ منتظر

 ...یخوبه. اگه دوست داشته باش یلی. حقوقش هم خاورانهین یکایشده. نزد یدولت ریغ مارستانیب هی ریطاها مد -
 نوشت: الی. اما لالیاز واکنش ل دیترسیم ییرا نصفه گذاشته بود. گو اشجمله

 خب؟ ؟یجد -
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 اش نشسته.جمله یبود که منتظر ادامه نیا یخب به معنا نیا
بگه طاها  ریاگه ام یدونی... خب... میایب یقابل اعتمادن. اگه قبول کن یهادنبال آدم ی. ولخوانیهم م رویاتفاقاً ن -

 ...کنهیله قبول مبا ک
 خم شد. شتریب یگوش یرو
 ه؟یخوبه که! اما طاها ک یلیخ -
 برادر شوهر من. یعنی. رهیرفت بگم. طاها برادر ام ادمی دیآخ ببخش -

! دیکشیاز خودش خجالت م دیبا نوایب یکه انگار گوش ی! طورزیتند و ت یرفت آن هم حساب یبه گوش یاغره چشم
 هیشب شیبوکم یمانند نگه داشت و با لحن کروفونیشکلک م ینداشت. انگشت را رو یادهیهم فا کردنپیتا گرید

 به لحن زهرا گفت:
بفهمم! تازه برادر  دیکرده، من آخر از همه با یمن عروس قی! رفهیچ یدونیهم که اصالً نم نایبله بله! خجالت و ا -

 برا من! کنهیشوهر برادر شوهرم م
 تیبا چوب کبر یجرومثل کارتون تام دیبا گریگرفته بود. د اشازهیخم الیتا جواب بدهد. ل دیشطول ک یکم

 .داشتیرا باز نگه م شیهاچشم
دادم. تو  شنهادیپ هیبه جان زهرا من قصدم ناراحت کردنت نبود. فقط  الی. لیشیناراحت م کردمیبابا من فکر نم -

 !نایات و اپرونده یبرا یاوردی. تو هم مدرک نفتادهین یاتفاق چی. تازه هنوز که هکنمینم یکارچیکه من ه یاگه نخوا
 زد. نفسش را فوت کرد. نوشت: شیشانیکف دست به پ با
 .ارمی. مدارکم هم مامیب ی. تو فقط بگو چه روزامیمنظور من که اون نبود بابا. اتفاقاً از خدامه ب -
در دستش  یو گوش بازمهیتخت پخش شد. با همان دهان ن یهم افتادند و رو یرو شیها. چشمامدین یجواب گرید

 خوابش بـرده بود.
اش پف کرده یها. با پشت دست چشمکردیاطرافش را نگاه م جیچشم باز کرد. گنگ و گ یزیر یهاهمهمه یصدا با

 ماساژ داد. شدندیرا که به زور باز م
. سمت کمدش رفتینم یگرید زیآمده باشند. حدسش به چ ینینششب یو شوهرش برا خانمنینازن زدیم حدس

 .دیچیرا دور سرش پ یرفت. شال
 رفت. رونیدارش را هم سر کرد و از اتاق بگل دیمرتب کردنش را هم نداشت. چادر سف یحوصله یحت

 .دیو در دهانش ماسبود که در جا محو شد  امدهین رونیسالم کامل از دهانش ب یکلمه هنوز
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جواب  مانهیهم همراهش بودند. صم یدارسالو. زن و مرد نسبتاً سندیکش یهوف کرد؟یچه کار م نجایمردک ا نیا
قدر رفت و نشست و آن عیبلند شوند که سر شیکم مانده بود به پا یرا دادند و حت الیل ی مهینهمان سالم نصفه

 تعارف کرد تا بلند نشدند.
 گفتی. با خودش مآمدیخوابش م یلی. خدیکش شیپاها یداد. چادرش را رو هیتک ینشست و به پشت نیزم یرو

 آخر؟ شدیبخوابد؛ اما مگر م یواشکیگوشه  نیصورتش هم بکشد و هم یچادرش را رو توانستیکاش م
. دییپایرا م الیل یچشم ریخندان بود. ز بیعجپسرک  ی. چهرهکردیکنترل م یسخترا به گاهشیبوگاه یهاازهیخم
 اش شده بود.کامل نشده یهاازهیمتوجه خم ییگو

 یسختکوله بهوخودش نبود! چادرش هم کج هیکه اصالً شب دیرسیو پف کرده به نظر م دهیپرقدر رنگآن الیل صورت
 بزند. یلبخند مچهیحوصله الزم داشت تا ن ونیچند کام یبه اندازه ییسرش بند شده بود. گو یرو
 ادتیع دینبود بگو یکی. آخر کردیمردک را تحمل م نیا دیبا یگاهازشده ها! هر یعجب بساط گفتیخودش م با
 !آمدندیها مآن یبود که خانه یهشت بار-هفت کیآخر نزد شود،یدو بار م شود،یبار م کی

 یمراسم خواستگار نجایهر روز ا کردیفکر م دانستی. هر کس نمهازیجور چ نیو گل و از ا ینیریهم هر بار با ش آن
 به پاست!

بود  نیام یقابلمه ریز یبزرگ یقابلمه یی! کاسه که نه، گوکردندیآمد نموقدر رفتهم آن هالیفام نیترکینزد یحت
 .دیرسیبه نظر م بیغروبیهم عج یلی. خشدیم شیدایپ یگاهازکه هر

 شیهایاز خوب یرسول هم گاهشو داده بود که آقاورسول را شستذهن آقا بشیغر بیانگار با قدرت عج نکهیا بیعج
 .کردیم فیتعر

هوا و  یو آلودگ نیگفتند و بعد بحث به مبلغ بنز نیاز وجنات و حسنات ام ینشستند. کم قهیمعمول چند دق طبق
 !دیترامپ رس یهااستیهم س تیو در نها هیجنگ سور

 !گرید شودیم نیهم رندیکالم مجلس را به دست بگ یها رشتهمرد یوقت
 گریاز سمت د ترفیسمت بدنش ضع کیخاطر بود که عضالت  نیتر از گذشته شده بود. به ابم یرسول کمآقا یصدا

 .کردیدشوار م شیرا برا شیکارها نیو هم کردندیعمل م
و  کردیکار م شانهیبا وانت همسا شیکاریو در اوقات ب شدیلحظه در خانه بند نم کیکه اصالً  یرسولهم آقا آن
 ...ای فروختیم وهیم

خوب بود؛ اما  یلیخ نیرد کند و باالخره بازنشسته شود. ا یرا طور ماندهیدو ماه باق نیصحبت کرده بود تا ا ییگو
 اش بماند، نه!خانواده شینخواهد پ نکهیماندن را نداشت. نه ا کجایرسول تحمل آقا
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گذرانده بود و  یسخترا هم به ریاخ یدو هفته یکی. شدیاز چند ساعت در خانه بند نم شتریخودش که نبود، ب دست
 .شدیسال کار کردنش محسوب م نیاز اثرات چند نیا

 یخانوادگ طورنیا یباشد! آن هم وقت منظوریها بآمدورفت طورنیکه ا شدی. نمزدیم ییهاحدس الیل هایتازگ
 !آمدندیم

 گذاشتیم الیسر لبهسر نکهیبا وجود ا ی. حتطورنی. رفتارش هم همدیرسیبه نظر م بیغروبیهم عج نیام یهانگاه
 الیل یهاخنده دنیبا د رفت،یاز دستش در م ییهم گو یگاهاز! هرشدینم الشیخیب آوردیو تا حرصش را در نم

 .ماندیم اشرهیخ زدهخی یهاو مثل مجسمه شدیمات م
شدن به خانه وارد یبود برا دهیبود. معموالً د بیعج الیل یسمت در رفتند. برا انیگو اهللیبعد از جا بلند شدند و  یکم

! شدیکه محسوب نم یبد زی. هر چه که بود چکردندیرفتن هم از آن استفاده م یبرا یها حتاما آن ند؛یگو یم اهللی
 .آمدیم یرعادیغ شیبرا یکم نیهم یبود برا دهیداشت؛ اما تا به حال ند یرادی! چه اگریاسم خدا بود د

بار  کیکنارش بماند.  شتریب یقیتا دقا کردیهنگام رفتن وقت تلف م یاار به بهانهکه هر ب نیام یهاطنتیاز ش امان
خواستن، چند بار هم به گرفتن و سجادهکردن با تلفن، وضوصحبت یبار به بهانه کی رفتن،ییدستشو یبه بهانه

 !شدندیبسته م یسختظاهر بهکه به شیهاکفش یبهانه
شد. هر بار به هر  یسرشان راهها پشتقدر منتظر ماند تا پدر و مادرش بروند و با فاصله از آنبار هم از عمد آن نیا

 !دیآیبند م طورنیچرا زبانش ا دانستی! نمکردینم دایگفتن پ یبرا یحرف وقتچیاما ه کرد؛یم دایشده وقت پ یقیطر
خورده باشد، زبانش باز شود و مثل « تخم کفتر» یگفتن یکه به قول یتا مثل کس دیکلمه بگو کی الیبود ل یکاف اما
 تند حرف بزند!تند هیهمسا یهازن
نبود! نا خودآگاه  الیدست ل نیداشت. و ا ینسبت به او حس بد شدیاما بد نبود. نم د؛یرسیبه نظر م یبیکل آدم عج در

 .افتادیاتفاق م
که خمـار خواب بودند نگاه  یبا چشمان الیدار و پرنفوذ. برخالف او لنگاهش کرد؛ اما معنا رهیخ هیهم فقط چند ثان باز
 .دیکشیم ازهیو خم کردیحد ممکن باز م نیدهانش را هم تا آخر یرا داشت حت شی. به حتم اگر روکردیم

 یاز اعضا یکیلبخند  کردیحس م الیکه ل ی. طورنینشو دل قیلبخند زد. عم الیآلود لاز رفتن به صورت خواب قبل
هم دستپاچه  دی. شادیرسیبه نظر م جیگ یبار نگاهش کم نیاما ا شه؛یاست. فقط نگاهش کرد. مثل هم نیصورت ام
 شده بود.

*** 
 *فصل ششم
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. همه نوع آدم از کنارش زدیبه همه م یلبخند بزرگ شدیها که رد م. از کنار رهگذردیگنجیپوست خود نم در
عبوس و ]...[! اما امروز انگار جز  حوصله،یب ن،یجوان، زن، مرد، کودک، نوجوان ]...[ شاد، غمگ ر،ی. پگذشتندیم

تا  داشتیمنه چندان متناسب بر یهاو گام کردیدوتا م-یکیش را یهارا بلد نبود. قدم یگرید کارچیزدن هلبخند
 ...!مارستانیشد. ب انینما دیبزرگ سف یکم تابلوکم زودتر برسد.

 یبزرگ یمحوطه مارستانیعبور کرد. ب مارستانیب یسر در آهن ریرا بست. بسم اهلل گفت و از ز شیهاعادت چشم طبق
 کاج، توت و ]...[ بود. د،یداشت. بزرگ و سبز و دلباز. پر از درختان افرا، ب

سراغ  رشیمشغول به کار شود. از پذ شگاهیدر آزما کردیفکرش را هم نم یشد. حت تانمارسیب یساختمان آجرنما وارد
 !ییافتاد. سخا یعلریام یلیفام ادی. شناختیاو را با اسم نم یکس ییطاها را گرفت. گو

آرام و موقر وارد اتاق  یاکرد. سه تقه به در زد و بعد با چهره دایاتاقش را پ رشیپذ یهاییبا توجه به راهنما باالخره
 شد.

بزرگ داشت  یزند، فربه بود و شکم رینه چندان متناسب. بر عکس ام یبود با تن یاچهار ساله ایسه ومرد چهل طاها،
محض گفتن اسمش، طاها از کرد. به یمشخص بود. آرام سالم کرد و بعد خودش را معرف دشیروپوش سف ریکه از ز

 جا بلند شد:
 .دی. خوشامدمیبود دارتونی! مشتاق دمیانوم حکبه به خ -

 کرد و منتظر ماند. تشکر
 . فقط...میداشته باش مارستانیب نیا یمثل شما رو تو یسفارشتون رو کردن. باعث افتخاره که کس یلیزهرا خانوم خ -
 مکث طاها سر بلند کرد و پرسشگر نگاهش کرد. طاها گفت: با
 .دیریمن رو بگ یبراتون دارم. نمونه یزحمت هی -
کرده  شیزهرا معرف نکهینبود. با وجود ا یهرکیقدرها هم هرک. پس آندیکرد و باال پر ینافرمان شیابرو یتا کی

 .ندیرا بب الیکار ل خواستیبود، م
 حتماً. -

را باال بزند. سرنگ را  نشید تا آستطاها نشست. به دستش اشاره کر کینزد یهایاز صندل یکی یتکان داد و رو سر
 از کاورش در آورد و آماده نگه داشت.

شد.  انیبعد رگش نما یهیرگش زد و چند ثان یالـ*کـل رو ی[ را دور دستش بست و محکم کرد. با پنبه1]گارو
بود. چند  دهید اش را همگفت و سرنگ را با حوصله وارد رگ کرد. دوره یاسرنگ را برداشت. در دلش بسم اهلل

 خون را سمتش گرفت. یحاو گرا با چسب به دستش بست و سرن یزیتم یبعد پنبه یقهیدق
 .دیخند یرکیبا ز طاها
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 !نیها. آفر نیپا خانوم دکتر هی -
 الیدرآورد و سمت ل یابرگه ییسخا یشده بود. آقا دواریام یبرق زدند. در دل کم شیهانگفت؛ اما چشم یزیچ

را از بر بود.  شانیخال یقدر پر کرده بود که سؤاالت و جواب جاهاداشت. آن ییها کامالً آشنابرگه طورنیگرفت. با ا
برگه را  خوردیچرخدارش تکان م یصندل یکه رو طورمانبرگه را با حوصله پر کرد و سمت طاها گرفت. طاها ه

 مجرم را بخوانند! یکه بخواهند پرونده ییهارا خواند. درست مثل کارآگاه شیپاتاگرفت و از سر
. گرفتیها بود و نمونه مخانم یریگمشغول به کار شد. در بخش نمونه یطور رسمبود که باالخره به ازدهی ساعت

 الیبه پا شد که ناچار اجازه داد ل ییاما بلوا رد؛یبگ ادیو  ندیفقط بب الیسرپرست بخش اول اصرار داشت که امروز ل
 شروع به کار کند.

! آخر مگر چقدر دیفهمیقدر شلوغ باشد را نمها آنخانم یریگبخش نمونه نکهیا لیدل کردیهر چه فکر م الیل
 رند؟ینمونه بگ خواستندیم

 کرده باشند! یخال مارستانیو در ب ختهیر الجثهمیمثل فرغون عظ یشهر را در ظرف تیسوم جمع-کیحداقل  ییگو
 :دیشن ییظهر بود که صدابعداز کی کینزد
 .شمیممنونتون م نیریمن رو بگ یشما نمونه شهیمن پوستم حساسه اگه م د،یخانوم ببخش -

 یو رو دیلغز شیهاانگشت انیستاره باران شدند. سرنگ از م شیهاآمپول به دست خشکش زد. چشم طورهمان
 .دیو محکم در آغوشش کش دیافتاد. بالفاصله چرخ نیزم

 با خنده گفت: صدا
 بود! ستادهیمن وا یجا یرعلیام دیملت رو بغـ*ـل کن. شا یطورنیپشتت رو نگاه کن بعد ا هیباباجان آخه  ال،یل -

 زیآمطنتیش یو با نگاه ستادهیچند سانت از زهرا ا یکه با فاصله ریزحمت جمع کرد و به امخندانش را به یهالب
 .انداخت یگاهشده بود، ن شانرهیخ

و بعد به  ریبار به ام کی هیکه هر چند ثان یبرطرف شده از زهرا جدا شد. درحال اشیبعد که حس کرد دلتنگ یکم
 گفت: کردیزهرا نگاه م

به  یرو جذب کرد ییسخا یطنتای. حاال برعکس شده؟ تو شانیکه سر عقل ب رنیگیمردا زن م یبرا میدیما شن -
 خودت؟

! زهرا گفتندیم یگرید زیکه چ شیهابود؛ اما چشم ستادهیظاهر مؤدب ابه یانگاه کرد. گوشه یرعلی. به امدیخند زهرا
 رو به او گفت: طنتیبا ش

 ؟یخواهرانه ها! نکنه تو هم خواهر یریگنمونه نجایا ؟یکنیکار م یچ نجایزنک تو اخاله نمیبب -
 خنده گفت:لپش خط افتاد. با  ی. گوشهدیخند ریام
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 نم؟یطاها همکارم رو بب مارستانیتو ب امیب تونمی. بعدش هم من نممیاول سالم خانوم حک -
 نگاهش را موشکافانه کرد: زهرا

 منه. قیهمکار تو باشه رف نکهی! قبل از اایبزن یساز ناسازگار یاومد نیبب -
 کرد: یانیپادرم الیجوابش را بدهد که ل خواستیم ریام
 ها! نمیهم رو بب نیاومد قهیدو دق ن؟یکنیهم با هم دعوا م نجایبابا، ا یا -

 هم آرام نماند و جوابش را داد: ریکرد. ام ینچلب نچ ریز زهرا
 ها زهرا! خجالت بکش. گهیتو رو م -
آن هم به صورت  یزن و شوهر یدعوا یتا اتمام ساعت کار دیبا نکهینبود! مثل ا یشدنتمام شانیهابحثو! جرریخ نه

 !کردیزنده تماشا م
__________ 

 چندیپیکه دور بازو م یبند -1
آدم جهان  نیثروتمندتر ستی. الزم نیگم کن ی. خودت را کمییایب رونیاز خودت ب یگاه نکهی. استیقشنگ حس

تمام  نکهی! ایخوشبخت اورد،یب تیهالب یدر جهان هست که بتواند لبخند رو یکه هنوز کس یبدان کهنیهم ،یباش
 .ییایب رونیخودت ب یلهیو آرام از پ یرا پس بزن تیهایدلتنگ

و  چسبندیچطور به هم م نکهیا شد،یحس نم هاهی. زهرا که بود، اصاًل گذر ثاندیهم رس یساعت کار انیپا
 !سازندیها را مهم ساعت هاقهیتا از دقشصت سازد،یرا م قهیدق کی شانیتاشصت

و زهرا.  ریدار امخنده یبود. تماشاگر دعواها یتماشاچ شتریب الی. البته لدندیگپ زدند و خند ییتاسه مینوساعت دو تا
 کرد،یچشمانش النه م یهاچالهاهیکه در س یاز آن غم خاص یخبر گریراه شده. دحال بود که دوستش روبهخوش

حال هم آدم را خوش گرانید یحالخوش یگاه خواهد؟یچه م ایاز دن رآدم مگ .طنتیبود و ش ینبود. فقط برق شاد
 .کندیم

با  یشش فوت-دخترک پنج نیچشمش ابروست! ا یباال دیبگو الیجرئت نداشت به ل ریخاطر وجود امهم که به طاها
 !چرخاندیم اشدهیکش یهاانگشت یرا رو مارستانیب شگاهیبخش آزما امدهیرنگ هنوز ن یعسل یهاچشم
بشاش به همه سالم  یاباز و چهره یی. با رودیبه خانه رس الیعدد چهار نشسته بود که ل یچاق ساعت رو یعقربه

عوض کرد و بعد مثل  خواندیکه شعر م یرا درحال شیهاآنکه منتظر جوابش باشد به اتاق رفت. لباس یکرد و ب
هنوز  شیهاشد. لب رهیو به سقف خ دیتخت دراز کش یسرخوش شده باشند، روو  دهیکه تازه مواد کش ییهامعتاد

هم  خواستیشدن نداشت. مبود و قصد پاک دهیچسب شیهاسه به لب-دو-کیخندان بودند. لبخند مثل چسب 
 .توانستینم
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 نیخدا بهتر شهیاعتقاد داشت. هم زیچ کیبود؛ اما به  دهید ایدر دن هازیچ یلیخ شیسال زندگ ششوستیب نیا یط
 !نی... همیاوریمشکالت بد دوام ب نیبار سنگ ریز دی. و تو فقط بازندیرقم م تیبرا هانیها را بعد از بدتراتفاق
 :دیبا لبخند بگو یخدا بعد از هر اتفاق بد انگار

 نگه داشته بودم؟ یبرات چ یدیحاال د -
 تر.و کم طاقت شوندیم ترینارنجها نازکآدم گذردیاما هر چه قدر زمان م ارز؛یها واقعاً موقت ی. بعضارزدیم

 یرسول را گرفت و کمکش کرد تا کم. بعد از آنکه مثل هر روز دست آقابردیخوابش نم دیکار جد یحالاز خوش شب
 شب رها کرد. ینرمش کند کنار پنجره نشست و افکارش را در آسمان مشک

 ی. به خانه ماندن که عادت نداشت. حال براشدیزدنش قطع نماما غر شد؛یرسول بهتر از قبل محال آقا روز هر
 نیبه ا شدیها سرحال ممثل قبل نکهیا یبرا دی. باشدیکه نم الیل فیکردن هم تنبل شده بود؛ اما حرورزش
 درآور بود. شیورزش برا نیداد و ایدکتر ادامه م یوتراپیزیف یهاهیکردن و توصورزش
*** 

کرده بود که زنگ بزند؛ اما  میصبح ساعت تلفنش را تنظ ی. براگذشتیشدنش مهفته و چتد روز از استخدام کی
 شد. داریبلند شود، از خواب ب نگشیلیدنگیلید یزودتر از آنکه صدا

 یکردن سفره جلواش را خورد. بعد از جمعبحانهدرست کرد و کامل ص یخودش چا یحوصله به خرج داد و برا یکل
اما انگار وسواس به  د؛یپوشیسه سال م-دو نیا یکه ط ییهاها بودند. همانهمان شیها. لباسستادیدر کمدش ا

هر  یامروز سرحوصله بود. برا ییچرا اما گو دانستی. نمردنگاه ک شیهابه تمام لباس قهیجانش افتاده بود. چند دق
 مستثنا نبود. الینانوشته از ل یقاعده نیشود و ا طورنیا لیدلیکه ب دیآیم شیپ یگاه یآدم
 تیوسواس به خرج داده بود و در نها همهنیگذاشت. ا شیو باز سر جا دیو پوش دیکش رونیرا ب هایاز چوب لباس تاسه

 یسختبه شیکوله پشتهم کنج  دشیبود. روپوش سف دهیپوش شیاسورمه یمانتو یرا رو رنگشیاسیهمان بافت بلند 
 کز کند. الیل فیک یگوشه خواستیم ییجا شده بود، گو

. اول صبح دیرس مارستانیبه ب روزیزودتر از زمان د قهیاتوبوس هم سرحال بودند. ده دق یهاراننده یامروز حت انگار
تر ها شلوغزمان نیدر ا شگاهیبخش آزما گر،ید یهاکه برخالف بخش دانستیخلوت بود؛ اما م باًیتقر مارستانیبود و ب
 .شودیهم م

 زیچچیبود. ه دهیهزار تومان خر یداشت که س یرنگیطوس ینه پاشنه بلند بود و نه لژ داشت. کفش ساده کفشش
. آمدیتق کفشش متق یصدا رفتیدر سالن راه م ی. وقتدکریافاقه م نیراحت بود. هم شیهم نداشت؛ اما برا یخاص
شدن لحظه رد کی یبود؛ اما برا نییراهش ادامه داد. سرش پا هشانه باال انداخت و ب د؟یرسیساکت به نظر نم بیعج
 جز خودش در سالن نبود.به یاموجود زنده چیسر بلند کرد. ه عی. سردیچشم د یرا از گوشه یاهیسا
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باعث شد تا دوباره  یفلز ءیتق افتادن ش یگشاد شده دورش را نگاه کرد و به راهش ادامه داد. صدا یهاچشم با
تر را محتاطانه شیهالب گفت و گام ریز یاکرد و چند برابر به گوشش خورد. بسم اهلل دای. صدا انعکاس پستدیبا

 برداشت.
 وار گفت:پچاز آن طرف پچ ییصدا

 ؟یریجلو اون رگ خرابکار بودنت رو بگ قهیدو دق شدیحاال نم ؟ینشون بد دیهم با نجایبودنت رو ا یچلفتپاودست -
 اه!

 پچ جواب داد:تر با همان حالت پچبم یگرید یصدا
 کار کنم چنگال بود! یبابا من چ -
از اون همه  یآخه چطور دونمینم یور رد شدمتر با تو فاصله داره. تو از اون هیبود،  زیم یچنگال بود؟ چنگال رو -

 !شیبهش! لنگ دراز! ا یفاصله خورد
 .کردندیرا گرد م شیهاچشم شتریکه ب کردیرا حس م ییهاپچ. تنها پچدیشنینم قیاما دق الیل

و  ستادیا شیقلمبه شده جلو ییهاکنان با چشمهننبود. ه نیگی. آدیسمتش دوبه هیدر عرض چند صدم ثان یموجود
 گفت: یادهیبا لحن ترس

 زهرا... زهرا... قرار بود که تو رو... ال،یل -
چند  یزده بود که ذهنش برا خشکش یدار قورت داد. طورگذاشت و آب دهانش را صدا شیزانو یرا رو شیهادست

 کرد؟یچه م نجایوقت صبح ا نیا نیگیفعال شد. اصالً آ ریغ هیثان
 :گفت

 ن؟یگیآ ؟یکنیکار م یچ نجایشده؟ تو ا یزهرا چ نمیحرف بزن بب نیگیآ -
 زده گفت:غم یبغض و چشمان با
 .نییها.... پرت شد پاتو رو... از پله ومدیزهرا... داشت م -

 جست: رونیاز حلقوم دهانش ب یسختو به دیزبانش چرخ ریکلمه ز کی فقط
 کجا؟ -
شد. استرس که سهل است، کم مانده  یبا سر اشاره کرد که به دنبالش برود. با استرس و دلهره به دنبالش راه نیگیآ

 یرا رو مارستانیب شانیهاتق کفشتق یو با صدا دندیدویبلند م یهاکند! هر دو با گام یبود از ترس قالب ته
 سرشان گذاشته بودند.

 :کردیدورگه صدا م ییبار با صدا کی هیهر چند ثان دیدویطور که مهمان الیل
 زهرا ... زهرا؟ -
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به در اشاره کرد. در را با شتاب باز کرد و وارد شد.  دیرس الیل کهنیماند. هم الی. منتظر لستادیا یاتاق یجلو نیگیآ
 زیچاست و همه دنیدر حال چرخ حالت ممکن درون دلش نیتربا تند یگردباد کردیقدر دلهره داشت که حس مآن
 .دیرا سردر اتاق ند مارستانیب استیر یتابلو یکه حت ی. طوربلعدیرا م
 یدارکوب ییکه گو دیکوبیتند م یجا خاموش شد. قلبش طوررا که باز کرد، هنوز چشم درون اتاق نچرخانده همه در

 .زندیبه آن ضربه م ادیبا شدت ز
 بارهکیسمت در برگشت تا به سالن برود که برداشت و به زینشد با ترس خ یخبر یبار زهرا را صدا کرد و وقت چند

 در با شدت بسته شد.
تنفسش را قطع کرد. همان  یالحظه یو کل صورتش قرار گرفت و برا ینیها و بها و لبچشم یرو رمانندیخم یزیچ

بدبخت  یالیل یرا رو یشادبرف یو اسپر دیپریم نییطور که باال و پانها روشن شدند. زهرا همالحظه چراغ
 .کردیزمزمه م «رکتولدت مبا»نامفهوم مثل:  یزیو چ دیخندیم خت،یریم

 .خواندندیتولدت مبارک را به حالت شعر م یجمله نیهم یشده بود و به طور ناموزون ختهیچند نفر با هم آم یصدا
 تر بود!سرحال شهیزهرا نگاه کرد. نه انگار از هم یپاتابه سر ینگرانلحظه با  چند
در قطب  زدهخی یهابود. مثل مجسمه طاهایکه مقابل چشمانش قرار گرفت، شکم بزرگ آقا یزیچ نیاز زهرا اول بعد

 .چرخاندیبود و تنها چشمانش را درون اتاق م ستادهیشمال ا
داشت تا فقط  یدیشد لیم ماندهیباق یسه نقطه نیا فیتوص یزهرا و ]...[ برا ر،یخانم افتاد، امبه طاهره چشمش

 !نیجز امنبود به ی: موجود منفور! و موجود منفور هم کسدیبگو
رش بودند، کنا شینشسته و عصاها یصندل یرسول که روسمت آقامه گرفته به ییهاکه کرد با چشم یکار نیاول

آمده بود. در نگاهش  مارستانیب نیتا ا الیخاطر لاوضاع به نیدو زانو خم شد و محکم او را بغـ*ـل کرد. با ا یرفت. رو
 سپاسگزار باشد. دیبا چطور دانستیاما واقعا نم زد؛یموج م یقدردان

قرار  تیاو را مورد عنا یادیز رنگدیزهرا رفت، با کف سف شیو زهرا بود. سرآخر که پ نیگیخانم، آنوبت طاهره بعد
 لب زد: یواشکیهم  ریشد. ام رهیخ ریمظلومانه به ام الیداد. ل

 دارم براش. -
 .کردیابرها پرواز م یرو یی: گوسندینویبود که م دهیها دداشت. در کتاب یبیعج حس

در  زیسورپرا طورنیتولدش آن هم با ا نیترعمرش نبود؛ اما قشنگتولد  نی. اولکردیجمله را درک م نیحال واقعاً ا و
در برابر  یحالت تدافع ایدست بزند  هیکند، همراه با بق هیبخندد، گر دانستیبود. نم شیسال زندگ ششوستیطول ب

 کرده بود! یفپا او را ککه سرتا ردیبدجنس بگ یزهرا
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اتاق تشکر کند. البته  نیتک افراد ااز تک دیچطور با دانستیرا ستاره باران کرده بود؛ اما واقعاً نم شیهاچشم یقدردان
اتفاقات  نیباتریو ز نیکه با بهتر ییهااند. لحظهکرده اشهیهد منتیباشد که ب ییها! سپاسگزار لحظهنیجز امهمه به
 !شیسالگ هفتوستیروز ب نیاول ی. صفحهشدندینوشته م شیدگاز دفتر زن ییهاو در صفحه خوردندیرقم م

قرار  یآب ریش ریز ز،یبه حالت برجسته آمپول و چند بشر ر کیک یقرار داشت. رو زیم یرو یرنگدیگرد سف کیک
 بود. یابامزه کی. کخوردیطور درشت به چشم مبه الیهم اسم ل یاداشتند. با شکالت قهوه

. دیخندیو آرام م کردیو دوباره ناباور اطرافش را نگاه م بردیصورتش م یرا جلو شیهابار دست کی هیچند ثان هر
دادن . تکاننیزم یبرف رو یشش ضلع یهانشستن دانه ییبایز . بهایسطح آب در ینشستن قاصدک رو یآرام به
باور  ییایقرار دارد. رؤ ایدر رؤ یاشهیش یثل همان گوم کردیم ساست... ح دیسف یهاکه پر از دانه یاشهیش یگو

 .ینکردن
 تشر زد: ری. زهرا به امخوردیشده هم به چشم م چیروبان پ یچند جعبه زیم یرو
 .یبخور کیباهاش ک دیرو بشور وگرنه خودت با یهم که انداخت یرفت. اون چنگال ادتی اریها رو ببرو چنگال -
 دیچرخ الیسمت لراحت شده بود به ریاز بابت ام الشیسمت در رفت. زهرا که خعاجز گرفت و به یاظاهر چهرهبه ریام

 .ختیریصورتش موبود که به سر یشادو در همان لحظه برف
 :زدیداد م الیزهرا رو به ل یهاو داد غیج انیم زدهجانیه ییبا صدا ریام
 کردم. یتالف یدید -

 .کالفه شده بود یحساب شدینم فشیکه حر زهرا
 هیانقدر ندو و مثل  یکنه! اگه جرئت دار یجرئت نکرده من رو برف یکچیه میتو کل زندگ ؟یکنیم یمن رو برف -

 !ییسخا یآقا سایمرد وا
 سر بلند کرد و گفت: جیگ ییسخا یآقا دنیبود با شن زیم یرو کیکه فقط نگاهش به ک طاها

 من رو صدا کرد؟ یبله؟ ک -
بردارد. اتاق دوازده  زیم یرا از رو اشیو در همان فاصله زهرا فرصت کرد تا اسپر دیطاها خند جیگ یبه چهره ریام

 سرشان گذاشته بودند. یطاها را رو یمتر
 بود! یعجب تولد م؟ینوآن هم اول صبح ساعت هشت تولد

 گفت: دیخندیطور که مکرد و همان بشیدستش را درون ج دنیدر حال دو ریام
 دی. االن باگهید شهیم نیهم یسپریکارا رو به خانوما م یتولدت باشه. وقت یقرار بود بادکنکا نایا خانوم،الیل نیبب -

 .میبد لتیبادکنک باد نشده تحو
 . دست به کمر زد و گفت:ستادیا زهرا
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 داشتن! فیتشر یعالابجن بیج یهم بگو که کجا بودن! تو نیآهان! پس ا -
ها آن ی. خندهدندیخندیخانم مرسول و طاهره. آقادیچرخیاتاق م یهاتک چهرهتک یرو یبه حالت نوسان نگاهش

اما حاضر بود به هر  فروخت؛ینم یمتیق چیبه ه وقتچیها را هخنده نیو بهتر بود. ا ترنیریش ییاز هر کادو الیل یبرا
 ها نگاهشان کند.کنجمع قهیدلش انبار کند و هر روز مثل عت کنجها را بخرد، آن یمتیق

و مکان  کینسبت به ک اشرهینگاه خ دنیطاها که خب با د یکیبود.  بیعج شیتنها حضور دو نفر برا انیم نیا در
 یعلریاز ام یحت دیرسیم شیکه اگر پا ینی... امنیو اما ام شدیم یبه کل منتف مارستانیب استیموجود آن هم اتاق ر

 .کردینگاه م الیل هبود؛ اما االن ساکت ب شتریب شیهاطنتیهم ش
 نجایپسر ا نیرسول چطور اجازه داده اکه آقا کردیفرو نرفته بود حتماً با خودش فکر م نیریش یخلسه نیدر ا اگر

 دعوتش کرده بود؟ یباشد؟ اصالً چه کس
 طرفنیدر طول و عرض اتاق ا ویویرا که مثل  ریحرکت دست ام کیبرداشت. با  کیک یباالخره چشم از رو طاها
 گرفت و متوقفش کرد. شدیطرف مو آن

 میحک یآقا یالاقل جلو طور،نیهم خانوممالیعادت دارم، ل زایچ نی! من که به امیگرفت جهیبابا سرگ گهید ستایوا -
 کن پسر! یآبرو دار

را مثل  زیچهمه دیآورده و با نییاتاقش را به کل پا ونیرا هم اضافه کند که کل دکوراس نیا الیل یجلو خواستینم
 روز اولش درست کند!

. دیکشینشان موخط شیهم برا شیهابا چشم یشده بود که حت رهیبه زهرا خ زانیآو یالوچهوو با لب ستادیا ریام
خورده  چیپ چیو بلند که به شکل مارپ کیکمر بار ییهارا روشن کنند. شمع کیک یرو یهادادند شمع تیباالخره رضا

 بودند.
را از حفظ  شانیرا ببندد جا شیهاچشم یوقت خواستیکه انگار م یها نگاه کرد. طورقرار گرفت. به شمع کیک پشت

 فوت کردن اشتباه نباشد. یبرا اشیریگباشد تا نشانه
که با او گذرانده  یاز خاطرات و لحظات یحجم کردیشد. به هر کس که نگاه م رهیها ختک چهرهبه تک گریبار د کی

 تندرو که خاطره بارش کرده باشند. ی. مثل عبور قطارآوردیبود را به خاطر م
را  شانیکه طرفدار یوقت شان،یکه خوب شد، دعوا یوقت ان،مارستیکه کنارش بود؛ ب ییهاو تمام لحظه رسولآقا
 ...گرفتندیو پشتش پناه م کردیم

. پختیو آش م کردینذر م شیکه برا ییها. وقتدادیبا غرزدن نشان م شتریکه اغلب ب شیهایو نگران خانمطاهره
در  یجلو نیغمگ یکرده بود و با نگاه ریکه د ی. وقتکردیو خواب را از خودش حرام م شدیم ضیکه مر ییهاشب

 ...دیکشیانتظارش را م
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اش آدرس داد، همکار را گرفت، با دستخط خرچنگ قورباغه شیبا بوق جلو ریبار ام نیکه اول ی... وقتریو ام زهرا
 ... .زدیم شیخانوم صدا میکه حک ییهاوقت زدند،یزل م یهذا من فضل رب یبا هم به تابلو یشدند، وقت

دعواها و  ر،یبه ام یرکیزریز شیهازدنها را هم از پشت بسته بود. غرزدن دست رپرکه در تند حرف یدختر زهرا؛
 دهیو را ددر آن انبار بزرگ ا یخون یصورتوکه با سر یالحظه، و لحظه نیتا هم بودنشقیبا هم، رف شانیهاکلهوسر

 بود...
 .یو استاد دردسر ساز آوردیرا به خاطر م نیفقط هم نیگی! از آشیهاطنتیو ش نیگیآ

امروز هم که شده سنگ  یبودنش برا ریعنوان مد. طاها هم که بهزدیلبخند م قیعم کردیهر کس که نگاه م به
 تمام گذاشته بود.

قدر ساکت بود که با نفر که از موقع آمدنش آن کینفر جا ماند.  کیرا بست و شمع را فوت کرد؛ اما  شیهاچشم
شده بود و با لبخند به  رهیخ الیخاص از همان اول به ل ینفر که با نگاه کی. کردینم یهم فرق وارید یرنگ رو
 .کردینگاه م الیو از ته دل ل قیعم یلبخندها

 !کردیم تیکفا شیبود برا نجایاالن ا کهنیهم انگار
 هاکیتبر لیها همه دست زدند و سشدن شمعکرد؛ اما بالفاصله بعد از خاموش ییچه آرزو الیل دینفهم کسچیه

 سمتش روانه شد.به الیس یدوباره مثل موج
زهرا هنوز هم آن چنگال  یهادنیپر نییهمه باال و پارا آورد. ناگفته نماند که با آن ییکذا یهاباالخره چنگال ریام

 انداخته بود. یاگوشه ضیرا لو داده بود، نشسته و با غ اتشانیجاسوس که عمل
 ری. امشد رهیخ کشیبزرگ ک یمشتاق به تکه ییهاو با چشم دیکش یکردند، طاها نفس راحت میرا که تقس هاکیک

بود. آرام سمتش خم شد و در  ستادهیا نیزد. سمت ام زیآمطنتیش یشده بود، لبخند کشیک یرهیطور که خهمان
 گوشش گفت:

 مال تو باشه. کهیت نیفکر کنم ا -
 .الینوشته بود ل یابا شکالت قهوه کیک یشد. رو رهیخ کیمتعجب سر بلند کرد و به ک نیام
به رنگ  یراهنیپ نی. امکردینگاه م نیبا لبخند به ام ریرا عوض کردند. ام شانیهابود، ظرف کیک یکه رو ینگاه با

 را شانه کرده بود؛ اما ژل نداشت. شیبا همان رنگ به پا داشت. موها نیج یو شلوار دیسف
ت پرت شد. انگار سمت آن دوتا دوسزهرا حواسش به غیج ی. با صداستیخودش فکر کرد که جوان برازنده ا با
 کادوها را باز کنند. خواستندیم
 یرنگیکوچک مشک یتا باز کند. جعبه دادیها را به دست زهرا م. کادوستادیا یاسمتشان رفت و گوشهبه عیسر ریام

 که به آن دست نزند. کردیرا چند بار به دست زهرا داد؛ اما زهرا با چشم اشاره م
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زد و با  ریو دور از چشم همه با کف دست به پشت دست ام یواشکیشده بود  یاز دستش عاص یکه حساب تینها در
 بسته آرام گفت: باًیتقر یهالب
 .زهیهمون چ نیدست نزن. ا نیبه ا گمیمگه نم -
 ؟یچ -
 !زی. چگهید زیچ -

 کرد و گفت: ینگاهش کرد. زهرا پوف گنگ
 .میدکه تو خونه با هم حرف ز زیهمون چ -
 سر برگرداند. الیسمت لرا درآورد و به شی. زهرا ادادیخند طنتیگفت و با ش دهیکش یآهان ریام

هم  یرعلیبافته بود. زهرا و ام شیخانم برابود که طاهره یو شال گردن و کاله بافت یرسول ساعت مچآقا یکادو
 شان خجالت زده تشکر کرد.نقره به شکل پروانه آورده بودند. از همه فیظر ستمین شیبرا
 ییهابود. همان کتاب دهیدو کتاب رمان خر الیل یجمع کرده بود، برا هایرنگکه از پس انداز مداد یبا نصف پول نیگیآ

 .زدیرف مخوانده بود ح نترنتیکه در ا شانیهابا شوق و ذوق از تکه پاره یگاه الیکه ل
 نداشت؛ اما خب...! یداد. از طاها انتظار هیهم کارت هد طاها

 را جبران کند. شانیهاهیامروز و هد دیچطور با دانستینم
 یتا مبادا گو یو مراقبشان باش یها را نگه دارتا آخر عمر در قلبت آن دیفقط با ستند،ین یکردنجبران هازیچ یبعض»
 «ردیخاک بگ شانیهاخاطره یاشهیش

انداخت.  یرسول نگاهبه آقا نی. امییطال کیبا ربان بار رنگیکوچک مشک یکادو مانده بود. همان جعبه کی فقط
هم به  ال،یهم به ل شیبود که رو ستادهیا یرفت و جعبه را برداشت. طور زیسمت مرسول سر تکان داد، بهآقا یوقت
 رسول بود.آقا

انگار  الینگاه ل دنیکرده بود؛ اما با د نیرا حفظ و تمر گفتیم دیکه با ییهاالوگید یکل روزیدستپاچه بود. د یحساب
قبل از آنکه  خواستیم یی. گودادیاش را به دست باد سپرده بود. جعبه را درون دستش گرفته و آرام فشار مهمه

 .دیبگو یزیچ ردیبگ الیجعبه را سمت ل
سرش  یکل ژنیکه انگار اکس دیکشینفس م یکرد به خودش مسلط شود. طور یو سع دیکش ی. نفسکردیم منمن

 خارج شود. شیهاکردنمنمن انیصورت اقساط مشود و بعد هم به شیهاهیتا وارد ر گذاردیمنت م
 دییپایرا م الینگاه متعجب ل یچشم ریطور که زشوت کرد و همان رونیتمام فکر و ذکرش را با بازدمش به ب باالخره

 گفت:
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 هالمیها و فداستان یتو یهاتیمنم مثل شخص ست،یها نو کتاب هالمیمثل ف یکه زندگ دونمیمن م خانومالیل -
 . ام.....یعنی... دیکه چطور با ستمیهم بلد ن نیخاطر هم... راستش بهستمین
از  یکه کم ی. حسدادیم نانیبود که به او اطم یزیرسول چرسول نگاه کرد. در نگاه آقابه آقا ینوسان ینگاه با

 .کردیاغتشاش درونش کم م
بدهکار دلش و خودش  دیهستن که آدم اگه نگه تا آخر عمر با ییحرفا هینباشم؛ اما خب...  قیال دیشا یحت دونمیم -

 باشه.
شده بودند،  شیمانتو یهادکمه هیکه شب ییهاکه با چشم الیجز لنظر گرفته بودند. به ریرا ز نیها اممثل کارآگاه همه

 .کردینگاه م
 زهرا! د،یفهمیرا م الیکه حال ل یبود. و تنها کس یرعلیام کرد،یرا درک م نیکه ام یکس تنها
 مکث تمام شده باشد ادامه داد: یو فرصتش برا زدیبرفرو یکه در ساعت شن یشن مکثش که تمام شد، مثل هیثان دو
 ...یعنی... ازتون... خواستمی... مخواستمیرسول ممن با اجازه از آقا خانوم،الیل -
 یاحساس یادیسرش بگذارد؛ اما فضا زبهکند و سر تیرا اذ نیام یحساب جانیهم خواستی. دلش مدیخند یلب ریز ریام

نقش  یهاگریشده بود که انگار آن دو باز رهیخ شانیبه هردو یطور د،یدیم یینمایس لمیبود. طاها هم که انگار ف
 هستند. لمیاول ف
گذاشت با  الیل ید و جلوکردنش از آن خارج شد. آن را چرخانمحض بازبه یکالیموز یرا آرام باز کرد. صدا جعبه

 .آمدیهمچنان م ییبایز یقیموس یو صدا دیدرخشیگذاشت. درون جعبه م زیم یرو اطیاحت
 د؟یبا من ازدواج کن دیخوایم -
اش را جمع کرد. زهرا خنده یسختخنده زد و به ریز یحرف پق نیا دنیلحظه بود با شن نیمنتظر ا اقیکه با اشت ریام

 شده بود سمتش خم شد و در گوشش گفت: یکفر یحساب گریکه د
 ! شب دارم برات.ییها سخا چوب خطت پر شده -
 موفق بود: باًیآهسته باشد و تقر شیداشت صدا ی. سعدیخند یعلریام
 هوله ها!هم  نی! اخوامینه نم گهیخب معلومه م ن؟یبا من ازدواج کن دیخوایم گنیم یبابا آخه مگه تو خواستگار -
 اش را اصالح کرد:جمله عیو سر دیبه پشت سرش کش ی. دستدیرسیدستپاچه به نظر م یانگار کم نیام
 د؟یکنی... با من ازدواج میعنی زیچ -

 ...الیو ل کردیمحسوس نگاهشان م یرسول با لبخندآقا گفت،یلب ذکر م ریز خانمطاهره
. نه شناختیبود و م دهیماه بود که د کیبه  کیمرد را فقط نزد نیداشت. ا یبیو گنگ. حس عج جیمات بود، گ الیل
 هم بود. هیشان هم شبته چهره یبیدارند. به طور عج نهیرید ییآشنا کردیحس م کردینگاهش م ی! اما وقتشتریب
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 تر شد:آرام نیام یصدا تن
 .نیمن رو قبول کرد شنهادیکه... پ یعنی دیجعبه رو قبول کن نیاگه ا -

چه شد.  دیحرفش نگه داشته است. نفهم یو پسرک را لنگ در هوا شودیم یکه مکثش دارد طوالن دیفهم خودش
بود؛  لیو تحل هیافتاد. او که هنوز مات بود، هنوز متعجب بود، هنوز در حال تجز یاصالً درون دلش چه اتفاق دینفهم

بلغور کرده و جعبه را  یگرید زینه؛ اما زبانش چ دیبگو خواستیرا بست. م الیآمد و دهان ل ینامرئ یاما انگار فرد
 بود. دهیآرام سمت خودش کش

کُش، انگشتر  ریام یبود. زهرا با لبخند نیگرفت، نگاه خندان و براق ام یکه در قاب چشمانش جا یزیبعد تنها چ و
طور مورب به زیر نینگ فیبود که سه رد یدیطال سف یساده یر حلقهکرد. انگشت الیرا برداشت و آرام به انگشت ل

 داشت. یعمود
را محکم  الیکه ل یحالزهرا در غیجغیج ی. صدادیکشیسوت م یهم گاه ریزدن کل اتاق را برداشت. امدست یصدا

 گم شده بود. گرید یصداها انیم فشرد،یبه خودش م
چه شد که به قول  دیکرده بود. اصالً نفهم یزندگ شیبه جا یگریرا کس د هیچند ثان نی. انگار اشدیباورش نم اصالً

شد و دوباره به همان  یراض یالحظه یبود، بعد برا جیگ هی. انگار چند ثاناوردیمعروف دهانش بسته شد و نتوانست نه ب
 برگشت. یجیگ

 واریدوو خودت را به در یاگر تقال کن یحت ،یپا بزنودست ،ی! غرق شوفتدیب دیبا یعنی فتدیب یخدا بخواهد اتفاق یوقت
 یوجب باال کیو همان اتفاق که تا  یتو ماند ینیبیم ییآی. به خودت که میریرا بگ شیجلو یتوانینم یهم بزن

 .یرفتسر در آن فرو
 !دیآیکه نم دیآیاز دستت بر نم ی... اما... کاریکنیم دادیبوداد ،یزنیغر م یکم اولش

 ی. لبخندزدیو مهربان لبخند م کندیرا تماشا م تیاز رگ گردنت تو و تقالها ترکینزد ها،یکینزد نیهم یکس و
 بگنجد. یآدم یلهیمخ یکه در انتها یزیتر از وسعت آسمان و هر چبزرگ تینهایب

 ی! آن هم براگرفتیزمان م دیکردن بافکر یروز برا کیحداقلش  آمد؟یاصالً با عقل جور در م شد؟یآخر مگر م اما
نام چهار  نیفقط هم نی! از امکردندیم قیتحق نیدر مورد ام دی. باکردیخانم و آقا رسول مشورت مبا طاهره دی! بانیام

 بود. دهید آمدند،یشان مکه به خانه یکه چند وقت یو پدر و مادر یحرف هارنام چ نی. همدانستیرا م یحرف
بودند.  یها هم راضآن ییخانم نگاه کرد؛ اما گورسول و طاهرهچند بار هم به آقا ی. حتکردیم ریدر هپروت س انگار

 کردینم دییرسول تا خودش تأآقا دانستیم الی. اعتراض به کنار، لشدینم دهیاعتراض در نگاهشان د یاذره یحت
 بکشد! چه برسد به آنکه... شیپا پ یزیچ نیچن یبرا یکس گذاشتیاصالً نم
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 دیعقد را هم بخواند و تمام! بع یغهیدستک به بغـ*ـل صو دفتر دیایب رونیآباد بکجانفر از نا کیفقط مانده بود  االن
 نبود!
تنش کنند! که  خواستندیم تیبودند، وصله کرده و دوخته و در نها دهیبفهمد، اندازه زده بودند، بر الیل نکهیا یب همه
تر لباس منتظر مانده بود تا راحت یهامثل مدل ییبود، گو دهیمحل از دهانش پر یکه مثل خروس ب یابله نیبا ا

 لباس را تنش کنند!
. دیایآب ب یرو توانستیدرست وسطِ وسط قرار گرفته بود. نه م ا،یدر قیب عمحباب شده بود و درون آ ییاما گو الیل

 آب برود. ریز توانستینه م
 یرفتند. کم یدوباره و خداحافظ کیهم بعد از تبر نیگیخانم و آرسول و طاهره. آقاشدیشروع م گرید یکار ساعت
 و زهرا هم رفتند. یرعلیبعد ام

 لشی. از طاها تشکر کرد و وسادیدیرا م نیبه اطراف انداخت. انگار تازه ام یو طاها. نگاه نیو اماتاق  کیماند و  الیل
 بود آرام گفت: نیطور که نگاهش به زمو همان ستادیبرود ا رونیرا برداشت. قبل از آنکه از در ب

 ممنون. -
 .نمودیآرام و مظلوم م شهیاز هم شتریبود که امروز ب یدر را بست و رفت. مخاطبش همان پسر و

. طبق معمول دیرسول بدهد. زهرا را در راهرو دآقا لیتا تحو شدندیم یبندطبقه دیبود که با ییهاپر از حرف ذهنش
 داشتن بود.دوست یهم نوع شانی! دعواگریبود د یشکل نیها هم ا. محبت آنکردیکل مکل یعل ریبا ام

 خند گفت:آمد و با لب الیل سمت
 هی میها رو دور بزنسر پاساژ هی میریم ریمن و ام ال،یل یکردم. راست داتیدست از سرت برداشتما! تازه پ یفکر نکن -

 ها! یبر ی. من رو قال نذارشتیپ امیباز م نایا ازدهی. ساعت میخوایم زیم زیچ یسر
 یروز قشنگ باًیبار چندم از او تشکر کرد. امروز تقر یرا دورش حلقه کرد و برا شیهالبخند سر تکان داد. دست با

 بود. شیبرا
قدر بودند. آن نایو م نایت یهاکوچک سه ساله به نام یآوردند، دوتا دوقلو یریگنمونه یکه برا یکسان نیجمله اول از

 ضیمر یی. گوآمدیدر نم کدامشانچیاما صدا از ه د؛یکشیرا م شانیهالپ یواشکی یگاه الیبودند که ل یبا مزه و تپل
 الیشلوغ شد؛ اما ذهن ل شگاهیها دوباره آزماگذاشت. بعد از آن فوژیرا گرفت و در سانتر شاننمونه یکییکیبودند. 

 .کردندیآمد نمودر ذهنش رفت یادیز یهاتفاوت که آدم نیشلوغ تر بود. با ا
به انگشتر نگاه کند و برق آن در وسط  شدیمجبور م یگاهازاست. هر یر دستش اضافد یزیچ کردیحس م مدام

 .ندیمردمک چشمانش بنش
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 الی. با هم سمت آشپزخانه آنجا رفتند. لتر شده بودشد. قدمش خوب بود. سرش خلوت دایزهرا پ یکلهوسر باالخره
از  یکیاز آنجا رفت، بلند شد و آهسته سمت  یریام یآقا کهنی. همنشستند زیو هر دو پشت م ختیر ییتا چادو
گرفت. بعد  شیهامشت انیقند را م ی. باالخره دستش را برد و چند حبهد. مدام حواسش به اطراف بورفت هانتیکاب

ها را نداشت! زهرا با تعحب نگاهش حرف نیکند! دوتا قند که ا یدزد خواستیرفت. انگار که م زیهم دوباره سمت م
 کرد.

 داد: حیبا خنده توض الیل
ها رو تموم و قند ییتموم چا ان،یدوره م یکارآموزا که برا نیآموزا نگم. اقندا رو به کار یگفته جا یخانوم لواسان -
 .دنیبهشون دستکش هم نم داًی. جدکننیم

 .گریبود د سی. خسشناختیم شیبو. طاها را کمدیقاه خندقاه زهرا
 خنده گفت: با
 قندا رو بهت گفتن. یکه جا یجا باز کرد نشونیپس خوب ب -

 .دیخند نرم
 .شناسمیهمه کارکنا رو م باًیتقر گهی. دخب آره.. -
 گذره؟یبد که بهت نم -
 خوبه. یچنه. همه -
 خدا رو شکر. -
 که از کارآموزا... یریام یآقا نیا نیکنیم میاز کارآموزا قا یگفت یراست -
 اش را جمع کرد:خنده یسختبه
بخش به قول خودش کش  هیاز  یزیچ هی ادیاز کارآموزا بدتره. هر دفعه که م یریام یآقا نیکه ا یتو خبر ندار -

 ایگفت ب یدم که آخرش الک. انقدر غر زمایداشت یمکافات هیمن رو برداشته بود  یهاگارو نیسه بار هم ا-رفته. دو
 من رو استفاده کن. یگارو

 خندان گفت: یو چشمان دهیباال پر یابرو با
 چه پررو! ؟یجد -
 را در آورد: شیادا
 من رو استفاده کن! اوهوک! یگارو -

و رفت. زهرا  دیهم پر کش یشکل گرفته بود، به همان راحت شیهالب یکه رو یو آسان یبه همان زود الیل لبخند
 سر خم کرد: الیسمت لجا شد و بهجابه شیصندل یرو یشده بود. کم رشیدستگ ییهازیچ شیهاانگار از چشم
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 ...الی!؟ لیانگار ناراحت یول -
 پرت شده بود. شیهاحواسش به فکر . دوباره ناخواستهسرش را بلند کرد یحواسیب با
 لو رفته بود. صادقانه گفت: ییحاشا کند. خصوصاً حاال که گو خواستینم
 خب راستش... -
 .چرخاندیو آن را مدام در انگشتش م کردیم یانگشترش باز با
 مگه نه؟ یرو قبول کرد نیام شنهادیپ یستیبذار من حدس بزنم... تو رودروا -

 هاسیفته باشند، نگاهش کرد. زهرا با همان نگاه که پلکه مچشان را گر ییهارا در جا بلند کرد و مثل بچه سرش
 نگاهش کرد و گفت: کنندیمجرم م یریهنگام دستگ

رو  نیهم ا نیام ی. حتگهی. معلوم بود دیحواسیاون هم با ب یجواب داد عیسر یلی. آخه خدمیخب من خودم فهم -
واسه  دییدویور ماون ورنیهمه اکه اون نی. اون هم امستادینمیگوشه وا هیها ننه مرده نی. وگرنه انقدر مثل ادیفهم

 امروز که ت...
امروز  کهنی! همخوردینم سیراست گفته بود که آلو در دهانش خ ریرا محکم فشار داد. ام شیهاکرد و لب ینیه

 القمر کرده بود!شق یرا لو نداده بود، به نحو زشانیسوپرا
 .چرخاندیم زیم یگذاشته بود و مثل فرفره رو زیم یها بود. حال انگشتر را روحرف نیاز ا ترحواسیب الیل اما
 ؟یدیازش د یبد زیبگو. چ ینیحسوراست الیل -

 فکر کرد و گفت: یکم
 خب راستش نه. -
 اد؟یکرده که ازش بدت ب یکار -

 بود؛ اما با عالمت سر. یباز هم منف جوابش
 نیا یرو بهت بگم. تو قتشی. من... خب من که لو دادم بذار حقستین یواقعاً آدم بد ؟یچرا انقدر دودل ؟یپس چ -

 .میکن قیرسول از ما خواسته بود که در موردش تحق. راستش آقامیدور و برش بود یلیخ ریمدت من و ام
ها درون چشمانش دنبال م مثل کارآگاهه دیرا از چشمانش بخواند. شا شیهاحرف ریشد تا تأث رهیخ الیبه ل منتظر
 بود که سؤاالت درون ذهنش را برطرف کند. یمدرک

 ...دو روزه که-یکیمگه صحبت  م،یشناسی... آخه مگه چقدر هم رو ممیجور هیزهرا، من نسبت بهش  یدونیم -
آمد وچند سال رفت نکهیازدواج کنه مگه ا دینبا ایتو دن کسچیباشه که ه یطورنیاز اون حرفات بودا! ا نیا الیل -

 م؟یشناسیچند وقته هم رو م یفکر کرد ریداشته باشه! االن من و ام
 هم نبودند. ریتأثیانگار ب شیها. حرفکردینگاهش م میمستق داشت
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 هم چله! کمهی. ستوونهیهم د کمهیکله خرابه،  کمهیحاال درسته  -
 .دیخند شیبه ادا الیرا کج کرد. ل شیهاآخر چپ و لب یگفتن جملهرا با  شیهاچشم

 شتری. بنهیمهربونه. قلبش صافه مثل آ یعنی. هیخب... آدم کار درست یاعصابه؛ ول یوقتا رو یهم بعض کمهی -
 .میسر هم بذاربهسر ادیکه انگار هر دوتامون خوشمون م نهیخاطر اهامون هم بهکلکل

 را باال داد: شیابرو یتا کی
 ؟یجد -
ش تو خودشه همه ریام نمیبیم ی. من وقتمینیجا بش هیساکت  میاریطاقت نم کدوممونچی... انگار هیدونیآره. م -

که ما  شهینم لیدل نی. انمشی... چون دوست ندارم ناراحت ببزنمیغر م ذارم،یسرش مبهسر کنمیم یباهاش شوخ
دعوامون  ی. حاال بماند که گاهمیگذرونیتر مرو راحت یزندگ یطورنینه. هر دومون ا میباش یدیو الق الیخب یآدما

 .شهیهم م
 زهرا حرف من... یول -
 قاً ی! دقکنمیم یتند دارم سخنرانسخنو گرفتم دستم تند یکه! من هم رشته یزنیخب حرف نم ؟یحرف تو چ -

 ش؟یخوایچرا نم ه؟یحرف تو االن چ نه،یل من همسوا
 باال انداخت. شانه

 .دونمینم -
 ؟یخب چرا بله داد -
 !دونمیدفعه شد. نم هی -
 ؟یدوستش دار -
 !دونمینم -

 . با هم حدود پنج سانت فاصله داشتند.را گرفت الیل یشانه
 یلیدل چیش هچرا! واسه یدونیاما نم ؛یدوسش دار نهی! انهیهم یداشتن واقعمن! دوست قیرف گهید نهیخب هم -
 .یاما دوسش دار ؛یکنینم دایپ
 رو نگفتم که دوستش دارم. نیا قاًیمن دق یول -
 !یکه ازش متنفر یهم نگفت نیاما ا -

 زد. یبه ذهنش آمد و لبخند محو ی. فکردیکش یپوف
 ؟یخندیم یبه چ -
 .یریگیتا براش زن مسه-دو ،یکی یزبونت حتماً به جا نیبا ا یروز پسردار ش هیاگه تو  کردمیداشتم فکر م -
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 قلبش گذاشت: یرو یشیو دستش را به حالت نما دیکش یآه
 .رمیقرض بگ دیبا ارمیمزبون کم  ریام شیهمه زبون دارم دو متر! پ شیخواهر. دست رو دلم نذار که خونه. پ یه -

 باً یرا. برخالف خودش که آرام بود و تقر ریرا دوست داشت. هم زهرا و هم ام شانی. هر دوو آرام قیزد. عم لبخند
 بودند. طنتیو ش یها پر از انرژهم داشت، آن یآرام یزندگ
 یهاحرف نیو در ذهن دنبال بهتر دندیچی. انگار داشتند افکارشان را کنار هم مهر دو سکوت کرده بودند هیثان چند

 ممکن بودند.
... نمیرو نب نیگیمامان رو آ نم،یبابا رو نب نکهیکه از خونوادم دور باشم، از ا نی. از اترسمیم کمهیزهرا، من  یدونیم -
 اوضاع رو بگذرون و ... خوانیم یبعد از اون تصادف چطور نکهیا

بگو.  ؟یدیازش د یبی! عیاریبهونه م یدار شتریب کنمی؛ اما فکر مفکرا رو داشتم نی. من هم همهیعاد نای! االیل -
زنک کله جناب خالهوکمک کنم! به هر دوتون! االن هم نگاه نکن سر خوامیبگو! من م اد؟یکه ازش بدت ب یدار یلیدل
 .االن خورهیمرو  نی! اون هم داره مخ امستاین داشیپ

 شوت کرد. رونیو نفسش را با صدا به ب دیکش یآه
 .هیکل رونیب ادییسالم  ری. از دست امکنمیاالن چقد درکش م ن،یام چارهیب -
ها مادربزرگ یهاحتیمثل نص زندیکه م ییهاکه حرف آوردیواطوار درمادا همهنی. ازعمد ادیزهرا خند یاداها به

 نشود. ریدلگ شیهااز حرف الیل خواستینباشد. م
زد و با  اینه؛ اما باالخره دلش را به در ایبکشد  شیاالن پ دی. مطمئن نبود بحثش را بابود دهیبه ذهنش رس یفکر

 :دیهمان لحن نامطمئن پرس
 تو هنوز... شه؟یمربوط م انینکنه به پو ال،یل گمیم -
 نگذاشت حرفش تمام شود. حرفش را قطع کرد. یحت
 یذهنم رو الک خوامی. نمستیوجودم ن یازش تو یچیوقته ه یلیبهش فکر کنم. خ راجع خوامینم یادامه نده. حت -

 کنم. رشیدرگ
 دانستیاما م شد؛یمربوط نم انیقدرها هم به پوراحت شد. پس ماجرا آن الشیزهرا انگار خ ال،یل یواکنش ناگهان نیا با

را  یکی نی. اها را فراموش کندخاطره تواندیهم بکند نم یهر کار زادی. آدمستین دیگویم الیقدرها هم که لآن
 .مطمئن بود

را گم کرده بود که  یزیمصمم نبود. انگار چ شهیها. اما مثل هموقت شتریشد. آرام بود. مثل ب قیدق الیل یچهره به
 .نمودیگم مهم سردر یکم یی. گوکردینم شیدایپ گشتیو هر چه م کردیم شیدر درون خودش جستجو



 

 

276 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

و  دادیرنگ م رییقدر سرد شده بود که داشت تغآن شیکند. چا تشیاذ خواستینم نیاز ا شتری. بدیکش یقیعم نفس
 جا خوش کرد. شیهاکنج لب یلبخند مچهیآورده بود نگاه کرد. ن یقاچاق الیکه ل ییها. به قندشدیکدر م
 بزند: خواستیآخرش را م حرف

 الیزور بقبولونه بهت. فقط لرو به دشیعقا نکهینه تو رو حق داره زور کنه، نه ا کسچی. هیآدم عاقل و بالغ هیتو  -
سامون که سرو ستینظرت وقتش ن. بهشهیسالت داره م هفتوستیب گهیبهش. د یکه خوب فکر کن خوامیازت م

 هوم؟ یریبگ
لبش  یرا با زبان تر کرد. گوشه نشیی. لب پاسر تکان داد دییتا یشده بود. به نشانه رهیمتأثر شده به زهرا خ ینگاه با

 کند. یفکر م قیبود که دارد عم یمعن نیبد نیرا به دندان گرفته بود و ا
ر پد یحال شدن؟ همهچقدر خوش یرو قبول کرد نیام شنهادیپ دنید یخانوم وقترسول و طاهرهامروز آقا یدید -

 !شنیحال مشون خوشبچه یخوشبخت دنیو مادرا با د
 بلند شد. یصندل یرو از
 !ی! خوددانستونمایبرات شوهر م زنمیباال م نیمن خودم آست ای ،یریگیم میخودت تصم ای ال،یل نیبب -

 بود. یو شوخ طنتیپر از ش قتیاما در حق ؛یظاهر جدبه لحنش
 ...یزیچ یپزکمال شله تی! نهاستاین افهیقو خوش پیتخوش نیکنم مثل ام دایکه من پ یهم بگم شوهر نیا -

 بلند شد. شیاز جا عیگرد شد. سر شیهاچشم
 ؟یحت یدونیلقبش هم م ؟یشناسیتو کمال رو از کجا م -
 .دیبارینگاه زهرا تخس بودن م در
 کنم. داتیتون پکه اومده بودم محله دمیفهم یقت. لقبش هم ویکرد فیخب کمال رو که خودت برام تعر -

 کش آمدند: شتریب شیهالب
 ! از دست تو!یالحق که دست سازمان اطالعات رو هم از پشت بست -
 !ایریرو بگ متیتصم یفقط تا ساعت دوازده شب امشب وقت دار یول رم؛یجون من دارم م یل یل گهیخب د -

 زده بود گفت: هیدستش را به درگاه در تک کیبود و  ستادهیدر به بدرقه اش ا یکه جلو طورهمان
 !ایرتریگهم سخت دادنیصفحه مشق م یکه س ییابتدا یدوازه شب؟ تو از معلما  -
 گفت: یترآرام یبا لحن کم و
 !یرعلیام چارهیب -
 .الیلبرم تا طاها پوستم رو نکنده. خداحافظ  گهی. من دکه هست نهیهم -
 راه برگشت و گفت: یهامهین
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 ! از خداش هم باشه!یگفت یچ دمیدرضمن، شن -
 دیرا آب بکشد. شا هاوانیبگذارد و ل شیها را سر جابرگشت تا قند زیسمت متاسف تکان داد و به یبه نشانه یسر

 خشک شده بود. ی. کامش حسابختیریم یاتازه یهم چا
و اصل آن را  آوردیرا در م هیقض یته تو دیتمام شد. منتظر بود هر چه زودتر به خانه برود. با یساعت کار باالخره

تخت نشست.  یسمت اتاق رفت. رو. بهدیکش یهمه خواب بودند. آه دیمحض آنکه به خانه رساما به د؛یفهمیم
هم شد. عجب معطر شده بود جورابش! اتاق را اش درکه چهره دتخت جمع کن یرا چهار زانو رو شیپاها خواستیم

 کرده بود! نیهم عطرآگ
را درآورد و پشت  شیهاجوراب گریرا گرفته بود با دست د اشینیدست ب کیطور که با را حبس کرد و همان نفسش

 در پرت کرد.
. آخر دیخند یرکیرزیز الیرهم شد. لاش دبودند. خواب بود؛ اما بالفاصله چهره ترکینزد نیگیاالن به آ هاجوراب

 کی. ردیرا برداشت تا دوش بگ شیهاها را درون حمام شوت کرد. لباسرفت و آن شیهاسمت جورابشد، به میتسل
 .آوردیکه تا مغز استخوانش هم نفوذ کرده بود، جا م تانزمس یسرما نیدر ا یدوش آب گرم حالش را حساب

به اصفهان  زیذهنش از تبر یگفتن ی. به قولکردیاما ذهنش اتفاقات امروز را مرور م خواند؛یوار شعر مدوش زمزمه ریز

 یاما سر رشته کرد؛یفکر م زیچ[. به همه1]دیرسیبه تهران م تیو بعد از آن هم به بندر عباس و در نها رفتیم
 !نیام ؛یند. آن موجود چهار حرفشدینفر ختم م کیافکارش فقط به 

آمد. حالش جا آمده  رونیبلندش محکم کرد و از حمام ب ی. حوله را دور موهادیرا پوش شیهاکه تمام شد لباس کارش
باالخره همه  ییولو شود. گو ندیبیکه م یفرش نیاول یرو خواستیسست شده بود. دلش م یبود؛ اما انگار بدنش کم

 خانه را برداشته بود. مخانطاهره یعصرگاه یشده بودند و عطر چا داریب
 :گفتی. هر بار هم مدادینم ادی الیفنون خاصش را به ل نیا وقتچیه
 !دمیم ادتی یخانوم خونه خودت شد یهر وقت ازدواج کرد -
 .شدیخانم ماصول طاهره ادگرفتنی الیخیو ب کردیهم هر بار غرغر م الیل

دوز در سوز و لبپررنگ لب یچا وانیل کیبود. از فرصت استفاده کرد،  دنیدر حال دم کش یسماور گاز یرو یچا
رسول راه سمت اتاق آقاگذاشت به رشیز یو بعد از آنکه نعلبک ختیطرح قاجار بود، ر شیکه رو کیاستکان کمر بار

 افتاد.
 تقه با پشت انگشتش زد: سه
 رسول؟بابا ااهلل،ی -
 تو باباجان. ایب -
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 .ندیخودش را باالتر بکشد و صاف بنش یتخت در تالش بود تا کم یروزنامه به دست رو رسولآقا
________ 

 فکر به هر جهت دنیاز پر کش یا هیکنا-1
در . چون زدیتخت بر یکج نشود و رو یکرد که چا یجاساز یتخت گذاشت. طور یلبه یرا آهسته رو یچا الیل
 خانم خواهد بود.صورت عاقبت و سروکارش با طاهره نیا

 رسول گفت:. آقاکردیم یباز ینعلبک یحبه قند گوشه با
 نه؟یبگو بابا. در مورد ام -

 کنان گفت:منرسول هم مچش را گرفته بود. منآقا ی. حتبلند کرد. شگفت زده شده بود سر
 ان..... راستش... راستش بابا جخب. -
 ؟یدیازش د یستیاومده؟ حرکت ناشا شیپ یمشکل ؟یراستش چ -

مثل ژله  وانیدرون ل یبرود و چا نییپا یتخت کم یتخت صاف نشست که باعث شد لبه یرا جمع کرد. رو عزمش
 راحت شد، گفت: ختنشیاز بابت نر الشیخ یشد و در آخر وقت رهیخ وانیبلرزد. با استرس به ل یکم
 به کس کسونش... یگفتیش مجلو؟ شما که همه ادیب نیام نیرسول، شما چرا قبول کردبابا -
 اش را خواند:کرد و ادامه یهمراه یبا لبخند قشنگ رسولآقا
من، همسفر  قیتنش اطلس باشه، دختر من رف رهنیکه کس باشه، پ دمیم ی. به کسدمینشونش نم یبه کس دم،ینم -

 من... قیمن، عق قیانگشتر من، عق نیمن، نگ قیشف
چهار ساله شده بود. سرش را کج کرد و با همان حالت به -سه یهااش مثل بچهرا با ناز تکان داد. چهره سرش

 رسول گفت:آقا
 خب پس چرا... -
 .ستین یآدم بد دونمی. مشناسمشیدست خودم بوده ها باباجان. م ریماه ز شیبچه ش نیا اد؟یچرا گذاشتم ب -
 پس چرا دعواش شده و دادگاه... ست؛ین یاگه آدم بد -
 ؟یدونیتو از کجا م یپدر صلوات نمیصبر کن بب -

 گفت: عی. سردیشیاندیم یریتدب دی. باشدیداشت رو م دستش
 اومده بود اتاقم گفت. یمون، وقتخب اون دفعه که اومده بودن خونه -
 اتاق؟ یت تونگف یچیه یتو که گفت -
 .گهیخب... خب... اون موقع نگفتم د -
 گفت و سر تکان داد. یال اله اال الله رسولآقا
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 گفته که من کامل قبولش کردم؟ یجان کحاال بابا -
 امروز... نیشما بهش اجازه داد کهنیهم ینگفته ول یکس -
براش  دیهم که فعالً فعالًها با شیکنه، دوم یکه تو رو راض نهیا شیکیدخترم، من براش دوتا شرط گذاشتم.  نیبب -

 .بدوئه
 رسول بود.در مردمک چشمان آقا نگاهش

 م،یدید شتریچهارتا آدم ب م،یلباس پاره کرد شتریباشه چهارتا از تو ب یهر چ م،یخوایباباجان ما که بد تو رو نم -
من  م،یباش ی. هم من و هم مامانت. بذار منطقمیشناسیم باًیو تقر... جنس آدما رمیپر کرد شتریچهارتا دفتر تجربه ب

 .یخواستگار یمون براخونه ادیب یم که تهامیتو اجازه داد یخاطر رفتاراو مامانت به
 .دادیگوش م یشتریراست کرد و صاف نشست. با دقت ب کمر

و در موردش باز هم با  یداشت یهم نسبت بهش حس. که اگه تو باز میاما منتظر موند م؛یدرسته که ما ردشون کرد -
 م،ی. من و مامانت بزرگت کردجانرفته بابا ادمونی. فکر نکن ما میبکن یکار هیدر اون صورت  ،یما صحبت کرد

رو براش  تینشه؛ اما الاقل تموم سع دی. شایکنیتالش م شبرا یبخوا قاًیرو عم یزیاگه چ میدونی. ممتیشناسیم
بودن بهت دست داد و نصف شب . از همون شب که حس شجاعخوادیهست که تو رو م یپسر هم مدت نی. ایذاریم

 دستت! یو جارو گرفت ابونیخ یتو یمن رفت ینارنج یبا لباسا
از قدر . آندیبودند. خون به صورتش دو ختهیر شیتا پارچ آب سرد رودوازده-پارچ آب سرد که نه، ده کیکرد.  خی

... دانست؟یرسول از کجا مرا آقا نیاند. اهم رنگ گرفته شیهاگونه کرد،یخجالت گرمش شده بود که حس م
 .کردیغل مغل گرید شیهاخونش درون رگ نیبود؟ آدرنال اوردهین شیبار هم به رو کیحال بهو تا دانستیم

 دندانش کامالً مشخص بود. یدیکه سف دادیمحکم فشار م یرا آشکارا به دندان گرفت. طور لبش
 د؟یکنیم کاریچ میدونینم میتا رو ول کردما شما دو نکهیبابا، ا یفکر کرد یچ -
 گفت: شدیم دهیشن یکه به سخت یپته و لحنتته با
 و ... نیدونستیبابا شما م -
نکرده  یاگه خدا یبا خودت نگفت چی! هکردمیشماتت م یبود حساب یاگهید تی. االن اگه موقعدونستمیبله که م -

 ... اهلل اکبر! یافتادیم یکی ریشب گنصفه
 .نهیکه براتون خبر آورده همون آقا ام یپس کالغ -
 بهم گفت. ی. علنه کامالً -

 رسول حرفش را ادامه بدهد.گفت و منتظر ماند تا آقا یآرام آهان
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روز وکه حال دونمیچون م کنم؛یهم هست که دعوات نم نیخاطر هم. بهنهیکه قبولش کردم هم یلیاز دال یکی -
که  یزد. کس هیبهش تک شهیکه م هیآدم ،یکس نیمراقبت بوده. چن نیاما ام ؛ی. خودت متوجه نشدینداشت یخوب

قدم هم  کی یحت ،یزندگ یهایبیسراش یو تو ادیهات راه ببا یگقدم زندبهبتونه پشتت نه، کنارت باشه باباجان. قدم
 .یازت جلو نزنه که تنها بمون ایازت عقب نمونه 

باشد که پشت آدم باشد، نه کنارش، همراهش، دوشادوشش!  دیبا یکس گفتندیها مآدم شتری! بیقشنگ هیتشب عجب
 .دندیکش یاراحت شدند و نفس آسوده شیهااز دست دندان شینوایب یهالبخند نزد؛ اما لب

 .میریگیم میباشه بر همون اساس تصم یباباجان. جوابت هرچ پرسمیسوال ازت م هیفقط  -
 شانیقدر پررگ دستش هم ضربان تند گرفته بود. امروز چرا آن ی. حتیناخودآگاه شروع کرد به طبل زن قلبش

 .بیغر یلیبود، خ بهیحالش با خودش هم غر نمود؟یم
 اد؟یبدت م نیتو از ام -
بود.  دهیها خوابو چه درشت، پشت آن تجربه زیصورتش چه ر یشد. هر خط رو رهیرسول خنقش آقاوخطصورت پر به
سال بزرگش  هفتوستیرا که ب یرگ کسان خواستینم گریبود. د ستادهیرسول اآقا یرودررو یخاطر کسبار به کی

موافق  الیکه ل خواستیو م کردیم یتابیب یبود. قلبش هم کم ندرسول سبدهد. حرف آقا یگریکردند به کس د
 !نیباشد. موافق بودن ام

 نه. -
 تنش نباشد!بهسر خواستیم گذاشتیسرش مبهسر یادیکه ز یاما خب گاه ؛آمدی! واقعا هم بدش نمنه
فعالً  یجان؛ ولشدا! مبارکه بابا یطورشد اون یطورنیا یبگ یغر بزن یبه کس نمیهم نب گهی! دگهیومه دپس تم -

 .شرط دوم من مونده
 ؟یچه شرط -
 .دمیکرد، اون موقع دختر م میدرمون نداره. هر وقت از بابت کارش راضوکار درست هیهنوز  -

 نگفت. یزیفوت کرد. شانه باال انداخت و چ رونیاما با شدت به ب صدا؛یرا ب نفسش
. تمام آخر کار خودش را کرد یلعنت وانیگرفت و ل وانیلباسش به ل یتخت بلند شود که لبه یاز رو خواستیم

 .ختیتخت ر یرا رو یچا اتیمحتو
 از دهن افتاد. نیا اریب گهید ییچا هی! برو الیل یختیرو ر نیآخرش هم ا -

 گلش را جمع کند.گفت و مثل فنر از جا بلند شد تا دسته یادهیکش چشم
*** 
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در  خواستیبود و م لشی. امروز روز تعطآمدیشد. هنوز خوابش م داریاز خواب ب یهمهمه مانند یصداها دنیشن با
 نشد! کهاما هر قدر غلت زد، نشد  اورد؛یاز عزا در ب یخواب، دل

. کردینم شیبه جانش افتاده بود و رها یمثل مرض یداد. کنجکاو صیخانه تشخ یاهال یصدا نیرا ب یابهیغر یصدا
محض آنکه چشمش باز کرد؛ اما به یو احساس کرخت یالیخیتخت بلند شد و سمت در رفت. در را با ب یآخر از رو

به صورتش خورد.  یدیباد شد هیثانچند صدم  یداد و برا یقت یکه صدا یافتاد با شدت آن را بست طور ییرایبه پذ
 قلبش گذاشت. ی. دستش را روزدیم اشنهیتند به سـ*ـقلبش مثل قلب گنجشک تند

 یابه چهره صدایمبل نشسته بود و ب یخودش رو یبرا نیطرف در امآن فتد،یپس ب الیطرف در کم مانده بود ل نیا
آشفته  یوضعو سرو ختهیرهمبه یبا موها ی. دخترکدیخندیو در ذهنش حک شده بود، م دهید شیپ یهیکه چند ثان
 صیرا تشخ نیام دش،ید مچهیاما با همان ن شدند؛یباز نم یکاف یبه اندازه زخواب هنو یاز خمار شیهاکه چشم
 .داده بود

 یتا تکه درشت قشنگ نثار خودش کرد. بعد از چوب لباسو چند زد شیشانیبه پ یحواسیاز ب یاکف دست ضربه با
 شال رفت. نییتا پا طورنیکش شد و همنخ نوایکه شال ب دیرا با حرص کش یبه پشت در شال ختهیآو یآهن
سرش انداخت. اصالً مردک پررو اول صبح  یطور روکرد و شال را همان یزیر یناله یو درماندگ یعاجز تینها از

 یهادادن نان تازه آمده بود حتماً با انگشت یپنجاه برا یدهه یدوره یهالمیاگر مثل ف کرد؟یچه م نجایجمعه ا
 !آوردیمرا در شیهاخودش چشم

وار کامالً آرام و مورچه ییهارد و با قدمکه گرفته بود سر تکان داد و در را باز کرد. آهسته سالم ک یمیبه تصم مصمم
آورد. در نیام یبرا یشکلک نهیسرش بست نفسش را رها کرد و در آدر را پشت کهنی. همرفت ییبه سمت دستشو

 خودش را هم الیقرار داد و خ تیطور کامل مورد عنارا به نیام باًیتقر هلبش را هم کج کرد و بعد از آنک یگوشه
 صورتش زد.وبه دست یراحت کرد، آب

که  نیآمد. ام رونیمرتب کرد و ب یباطل! شالش را کم الیخ یپسرک برود؛ اما زه دیمعطل کرد. شا یعمد کم از
شکل صبحانه،  یمربع یرسول دور سفرهاقا یروبهرا چهارزانو کرده و درست رو شیخوشانش شده بود، پاهاانگار خوش

 .زدینشسته بود و با متانت خاص خودش با او حرف م نیزم یرو
صبح به  کردیم یقل دو قل باز کی شیهاکه کنج لب یبا لبخند نینشست، ام نیزم یرو نیگیآ شیپ کهنیهم
 شکلک درآورد. شیبرا یفرض ینهیفقط نگاهش کرد و در ذهن دوباره در آ الیبه او گفت؛ اما ل یآرام ریخ

شان را که داشت! اما صبحانه الیبا ل یزیچ یپدر کشتگ ایارث پدرش را خورده بود  چارهیب نیلوم نبود اممع هنوز
نگاهش  یچیقاندرچپ یآسوده با نگاه یراحت و وجدان الیتا با خ کردیم تیهم کفا نیهم الیخورده بود! از نظر ل

 کند.
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 بهکردن سفره کاشف محض جمعبرقرار بود؛ اما به یو خوش یشان را بخورند، صلح به خوبکه همه صبحانه یزمان تا
 ینگاه الیبچرخند. ل یببرد و به قول خودش با هم کم رونیرا امروز با خودش ب الیقصد کرده ل نیعمل آمد که ام

 م شد.یتسل تیبه صورت هر چهار نفر انداخت و در نها
سرش انداخت  یکوله روورا هم کج یابدقواره ی. شال کهنهدیرا پوش شیمانتو نیترت اتاقش رفت. از عمد بلندسم

 مشخص نبود! ادیخودش ز ای ردیانتقام بگ نیاز ام خواستیتماماً رفته بود به پا کرد. م شیکه زانو یو شلوار ل
کلمه  کی ی. حتبود ستادهیا الیدر منتظر ل یقبل فکرش را کرده بود که جلو مادرها از ریخانم مثل شانگار طاهره اما

 یهارا با لباس شیهاو در را بست. لباس دیکش یرا از نگاهش خواند. آه زیچهمه الیاما ل امد؛ین شیهالب یهم رو
خدا به  یهم محض رضا یرنگ. کرم ضد آفتاب و رژ کمدیکش شیرووهم به سر یکرد و دست ضیتعو یموقرتر

 زد و راه افتاد. شیهالب
 یهینقل لیبا وسا دیرا به کارواش بـرده و امروز را با نشیآمدند گفت که ماش رونیمحض آنکه از آسانسور ببه نیام

 .که بد نشد، از خدا خواسته دنبالش راه افتاد الیل یسر کنند. برا یعموم
و پا  ینیراحت بنش الیبا خ یتوانیم د،یایب رتیگ یدوست داشت. اگر صندل شتریب ایدن یهینقل لیرا از تمام وسا ومتر
 .یجا شوجابه قهیدر چند دق لومتریک نیچند یو به جا یپا بنداز یرو

انگار قصد  الیسمت مردانه رفت. ل دیکشیلب آه م ریکه ز یدرحال دیرا گفت و نا ام ستگاهینام ا نیمترو شدند. ام سوار
 یپرمعن ییهاو با نگاه ستندیایکنار هم م انیدر واگن آقا یکه قاچاق ییها. مثل تمام زن و شوهراو بماند شینداشت پ
 .کنندیپچ مپچ یرکیرزیو ز شوندیم رهیبه هم خ

و هر لحظه  شدندیجا مدر ذهنش جابه رفت،یو م آمدیکه م یستگاهیگذشته بود. افکارش همراه با هر ا قهیدق چند
او را به خودش آورد  یخانم یضبط شده یصدا دند،یمورد نظر که رس ستگاهی. به اگرفتیرا م شانیجا یدیجد زیچ

 شده بود. ادهیاز واگن پ ند،ک ریدر گ یو قبل از آنکه در بسته شود و ال
ساز  ی. صداشدیم ترکیو هر لحظه صدا نزد آمدیم تاریگ یصدا رفتندیها که باال مز پله. ابه راه افتادند نیام با

 .کندیآباد پرتاب مکجادر نا یاها را درون خلسهها که آدمداشت. از همان یزیانگغم
سال داشت، با  دووستیب دیسال که شاوکم سن یباالخره مرد نوازنده مشخص شد. پسرک دند،یها که رسپله یباال

 .خواندیهم م ی. با لحن سوزناکزدیم تاریتر بودند نشسته بود و گکه انگار از تنش بزرگ ییهالباس
رژ رفته بود آن را به شا ادشیزد.  شیشانیبه پ یاضربه یحواسیبلند شد. از ب الیل یهشدار باتر نگیدنگید یصدا

گفتن و نگفتن مردد بود که باالخره با نک انگشت  نی. ببود فشیافتاد. شارژرش هم درون ک زیبزند. چشمش به پر
 الیبود آن را حس کرده باشد؛ اما برگشت و به ل دیبع یقدر آرام که حت. آنزد نیام یبه شانه اطیاحت یو با کل یآرامبه

 گفت: ینگاه کرد. با لحن ارام یسوال
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 شارژ بشه. میستیوا کمهیهست،  زی. اونجا پربه مامان زنگ بزنم. تلفنم شارژ نداره دیبا -
آن را رد کند.  خواهدیم یزیاز او چ الیبار ل نیاول یبرا یاز تلفن من استفاده کن؛ اما نتوانست وقت دیبگو خواستیم

 یمهم زیچ ادیز دی. شادیذهنش چ یاز طاقچه یاگذاشت و در گوشه یاشهیخواسته را درون ش نیاول نیا اطیبا احت
 نیرا. هر چند بلد نبود ا الیبودن با ل یخواست در ذهنش ثبت کند. هر لحظهیهر لحظه را م نینبود اما خب... ام

 .اوردیرا به زبان ب زهایچ
را از  اشهیبه ذهنش زد. تک ی. فکرزدیم تاریگبود که  یپسرک ینگاهش رو نیزده بودند. ام هیتک واریدو به د هر
 شد و گفت: رهیخ الیکه ستاره باران شده بود، به ل یبرداشت و با نگاه وارید
 من ساز هم بلدم بزنم؟ یدونستیم -
 نگاهش کرد. دهیباال پر یبا ابروها الیل

 ؟یچه ساز ؟یجد -
 نشونت بدم؟ یخوایم -

 .کردیگره خورده بود و متفکر به همان نقطه نگاه م الیتر، پشت لطرفچند متر آن ییجا نگاهش
سر بهکند تا باز سر دایپ یابهانه خواستیم دیگفت. شا یاهم که شده باشه طنتیسازش کجا بود؟ اما از سر ش االن

 یتلفنش بود که عالمت باطر اهیس یصفحه ینگاهش روهنوز  الیبعد آمد. ل یقهیرفت و چند دق نیبگذارد. ام نیام
 بود نشد. نیکه در دست ام یزیچ همتوج ی. حتکردیم ییآن خودنما یرو
در دستش بود. پسرک  ییلویدو ک یترش یبود. دبه ستادهیپسرک ا یافتاد. کنار پا نیکه بلند کرد نگاهش به ام سر

دندانش گرفته بود  ریرا ز شیهادرجا گرد شدند. لب شیهاگرفت. چشم تمیزمان رهم هم نیشروع کرد به زدن و ام
 شده بود. رهیخ نیبه ام یاو با همان حالت مجسمه

کنسرت قرار  کی یاست که در بحبوحه یزن قهارکه انگار تنبک زدیم یخال یترش یبه دبه شیهابا دست یطور
 ل زدن است!ممکنش مشغو یاجرا نیگرفته و با بهتر

به  یها. سد دلش شکست، سد لبقلبش را، نشد، نتوانست یجلو یگرفت، حت یلیرا خ شیهالب یجلو خواست،ینم
به رنگ  ییهاشد. چراغ یچراغان شیایریب یخنده ی. دلش برادیخند نیام یاطوارها... به اداودیاش... خندهم فشرده

 .نیدار امکاله راهنیرنگ کت تک، شلوار و پ بی. درست به ترتیاو نقره دیسف ،یآب
 .ایریخالص و ب یاز ته دل، قلب ی. مثل لبخندشوندیاز قبلشان م تریمتیق یلیخ شوند،یم ابیکم یوقت هازیچ یبعض

 ...الیل یچشموم چرا نامهربون ویس ال،یل یزبون نیریش الیل الیل الیل ال،یل یابرو کمون ال،یل الیل الیل -



 

 

284 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

هم انگار دنبال  یبعض کردند،یم یو همراه زدندیدست م یبعض دند،یخندیم هایدورشان را گرفته بودند. بعض مردم
نه  یو نگاه ستادهیرق اوشق سمسیاسکروچ در سرود کر یبودند، درست مثل آقا شانیپدر یارث به سرقت رفته
 .کردندیو آن پسرک م نیام یقهچندان دوستانه بدر

. او هم پسر هم نبود یاز سوز صدا یخبر گریپسر پر شد. د یپا یجلو تاریگ رنگیمشک فینگذشت که ک یزیچ اما
 ییهازیهم چندان معلوم نبود. انگار چ شیمحتوا ی. حتستیااز چه خواننده قاًیمعلوم نبود دق ی. آهنگ بعددیخندیم

 !آوردیماز خودش در شتریرا ب خواندیم نیکه ام
 یکه گار یرا به مرد یترش یدبه نیکار خودشان. ام یکم مردم هم متفرق شدند تا بروند پکه تمام شد کم آهنگ

با  د،یمالیرا به هم م شیهاطور که دستکرده بودند. همان خی شیهاآمد. انگشت الیسمت لغذا داشت، پس داد و به
 .کردینگاه م الیپر از مهر به ل یگاهن

 چطور بود؟ خانومالیخب ل -
و کلمه بسازد، لبخندش  ندیآنکه چند واج را کنار هم بچ یاش را قورت دهد نتوانست. به جاکرد خنده یقدر سع هر

گذاشت. قبل از آنکه از  فشیشارژ شده بود. شارژرش را درون ک یدرصد ستیب کیتر کرد. تلفنش هم نزدرا پر رنگ
 ها درون دستش بود.آمد. چندتا از اسکناس نیام شیبه دست پ تاریآنجا بروند، پسرک گ

 ...شهیرو اگه م نایا ،یمرد یلیآقا خ -
 .نکردم که یپسر. کار بتیبذار ج -
 گونه کنار گوشش گفت:پچپچ یلحن با
 من بسه. یبرا نی. همشدیل من نملبخند گنده ما نیاالن ا یکردیاگه تو کمک نم -
 .شاهللیا نیخوشبخت بش -
 یزیگفت، تکان ر نیکه ام یشاءاهلل بلندبا ا زنندیدر مورد چه حرف م دانستیکه نم الیگفت. ل یشاءاهلل بلنداِن نیام

درون قلبش پنهان  یراز نیشد. ام یراه نیبعد از حالت بهتش خارج شد. شانه باال انداخت و دنبال ام یخورد و کم
اطراف ودور نیقبل از آنکه با موتور تصادف کند و فوت شود، هم اش،الهکرده بود، به پسرک نگفت که برادر هجده س

 .زدهیم یسازدهن
 عیرا داشت؛ اما سر زییاواسط پا یهاابر یچشمانش، هوا یآلود شده بود و پردهبغض یلبش حاال کم یرو لبخند

 جور کرد.وا جمعخودش ر
بوق  ی. صداکردیگوشش گذاشته و با مادرش صحبت م ریانداخت. تلفنش را ز الیبه ل یچشم نگاه یگوشه  از

 سمت خودش بکشد.و به ردیرا محکم بگ شیبردارد و بازو زیسمتش خبه هیصدم ثان کیباعث شد در  یبلند
 شده بودند. نیپخش زم شانینگرفته بود، هر دو ستگاهیس کنار ااتوبو یتابلو یآهن یلهیدستش را به موقع به م اگر



 

 

285 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 !یآها -
افتاد و به  الیل ادینثارش کند؛ اما  ستیمردک موتور قیدرشت و آبدار و هر چه ال یباز کرد تا چند تا تکه پاره دهان
 رفت. ادشیکل 
 !ستیخوب زیاند! نه موتور رو! فرهنگ هم چگفته روادهیموتور است؟ پ یرو مگر جا ادهی: آخر مردک پدینبود بگو یکس
 هم از آن استفاده کنند! هانینبود ماش دیبع ساختند،یم ترضیرا عر هاروادهیپ یکم اگر
 واریاز برخورد با د یشده بود که آن هم ناش یخاک یکم شیمانتو ی. تنها گوشه. حالش خوب بودنگاه کرد الیل به

 رونیتازه از بهت ب ییگو الی. لزدیرا صدا م الیکه نگران ل آمدیخانم هنوز از تلفن مطاهره ی. صدابود نیپشت ام
 که خم شود و تلفنش را جواب بدهد. بود نیکه نشان داد ا یواکنش نیآمده بود، اول

شده بود و براندازش  رهیخ الیبار به چشمان ل نیچند هزارم یبرا نی. امدیکش یارا که قطع کرد، آه آسوده تلفنش
 نه! ای دهید بیبفهمد آس توانستیم شیها. انگار از چشمکردیم
 نشد؟ تیزیچ ال؟یل یخوب -
 ؟ینه، تو چ -

 یبود. عسل یعسل دیشا نیباشد؟ از نظر ام توانستیم یهم نگران است. رنگ نگاه نگران چه رنگ الیکرد نگاه ل حس
 .الیبه رنگ چشمان ل

 لیتحو یو خوبم آرام اوردیمبارکش ن یاما به رو کرد؛یم ژیقژیو از درد ق آوردیمدر یباز یکل یکتفش حساب نکهیا با
 کیو  یتو باش»انگار چندان هم مهم نبود مقصدشان کجاست.  نی. از نظر امرفتندیراه م هدفیب طورنیداد. هم الیل

قصد  الیل ییاما گو«. تو را به گوش جان بخرد یهاشنوا که حرف یباشم و گوش نم رد،ینگ انیکه پا یراه طوالن
 زدن نداشت.حرف

رسول و آقا یاست؛ اما به گفته یکه آدم کم حرف کردیو مطمئن نشده بود، هنوز هم فکر م دهیرسول نپرساز آقا اگر
ها را آدم ی. انگار تا وقتگرفتیها خو مبا آدم ریفقط درو نبود. پشت بندش، اصالً هم کم حرف و کم نیگیآ دییتأ

 معلمش به او آموخته بود؛ روزگار! نیتررا بزرگ نیمحتاط بود. ا ی. کمدادینشان نم ار شیخود واقع شناخت،یخوب نم
 کردم؟ دایکار پ هی یدونستیم ال،ی... لگمیم -

 حرف ببافد. نشان،یسکوت ب انیو در م ردیکالف سخن را در دست بگ یدر رفته یرشته خواستیم پس
 نگاهش کرد: یبرگشت و معمول سمتش

 ؟یچه کار -
 کرد. ییکارا هیبا حقوقش  شهیخوبه. م یخب واسه اول کار یدر موردش نظر دا؛ ول شهی. همم... نمیحسابدار -
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بود. معموالً عادت  دیبع نیاز ام بودنیحجم از عاد نیباال انداخت. پس باالخره کار خودش را کرده بود! اما ا شانه
مشکوک  یگاهازهر الیل نیهم یرا به بند بکشد. برا شیهاچشم بارطنتیبگذارد و با نگاه ش الیسر لبهداشت سر
 کند. یخال ییرا جا طنتشیش نیو ام فتدیب یاتفاق ا. انگار منتظر بود تکردینگاهش م

 ترکیبودند. نزد دهیفلک کشبهرنگ سر ییطال ییهادستهآسمان، گل انیم ییسر بلند کرد. جا دیاذان را که شن یصدا
 زاده صالح.را خواند: آستان مبارک امام یکه رفتند، عبارت درشت

 یهمان کس داشت،یگام برم ششیکه پ یکسبود؛ اما بعد دلش گرم شد، دلش قرص شد.  بیعج شیبرا یکم اول
 .دیهم چ یرا رو یزندگ یآجر بنابهکرد و آجر یکنارش زندگ شودیکه م گفتیرسول مبود که آقا

منتظر  نیهم یبرا زند،یبعد از آن لبخند م دانستی. انگار مندیرا بب الیل یزده تا خوب حالت شگفت ستادیا نیام
 لبخندش بود. دنید

که در طول عمرش رفته  یارتیبار هم به آنجا نرفته بود. تنها مکان ز کی یبود؛ اما حت دهیزاده صالح را شنامام فیتعر
 گفت: طنتیبا ش نیاش رفته بودند. امبا خانواده یجمعبار دسته کیبود که  میبود، شاه عبدالظ

 .یریچادر بگ دیمن با یفکر کنم با کارت مل ،یاوردیرو ن تیخب، احتماالً کارت مل -
 سرش بگذارد!بهتا سر داکردیفرصت پ باالخره

 ؟یتو سر کن میریچطوره چادر بگ -
 :دیخند

 .الیل ایم نکنمسخره یول گم؛یم یزیچ هی -
 گفت: صادقانه

 .دمیقول نم -
 یبودم وقت دهیامتحان علوم کالس دوممون، چهار شدم. د نیترمهم یبار تو هی. بچه که بودم، گمیم یباشه، ول -

از خدا  ینماز هر چ یتو گفتیهم م مونینی. معلم دکنهیو دعا م خونهینماز م خواد،یرو از خدا م یزیچ هیمامان 
 .دهیبهت م یبخوا

 .زدیموج م نیام یدرون صدا یگاهخنده هراز یها. رگهدادیگوش م شیهابه حرف مشتاق
 خب؟ -
م رو بفهمه که بعدش مامان نمره خواستمیبود. منم نم هیش عسلوهمه م،یدیدیبابا رو نم ادیخب که اون وقتا ما ز -
. کننیچادر سر م خوننینماز م یهمه وقت کردمیفکر م گه،ید یچی! هدیکشیانتظارم رو م یدست نوازش حساب هی

 .ستادمیسجاده انداختم و وا م،برداشت یواشکیانم رو منم چادر مام
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در چادر  بتیرا با آن ه نیبود در جا ام ادیز یلیخ لشیرا جمع کرده بود که نخندد. از آنجا که قدرت تخ شیهالب
 مادرش تصور کرد! یگلگل

. آخ دستم دی... از شانس من عموم من رو درفتمی.سجده و رکوع مفرستادمیصلوات م ینماز بلد نبودم که، الک -
 .خوندیچادر سرکرده بود نماز م نی! که امکنهیم فیتعر رسهیم یهر ک شیبهونه دادم دستش که پ هیانداختا! 

 .دیخند ریاش را که محکم گرفته بود رها کرد و دل سبند خنده د،یرا که د نیام یخنده
 ...تهیمون پر جمعبهتره! نکه ما خونواده یرو الاقل از زبون خودم بشنو نیا -

 ییدر جاها الی. برخالف لندیاش را نبسرخ شده یچهره الیصورتش را برگرداند تا ل شیحرفش را نزد و به جا یادامه
 !گذاشتیرا به حراج م شیو آبرو شدیم دیخوب سرخ و سف نیام یچهره دیکه نبا

شصت -هاشون پنجاهها و بچهو عمه یی. قشنگ با عمو و خاله و دامیادیز یلیهم بگم که برعکس شما ما خ نیا -
 .میشیم ینفر

 نبودند و ...! شتری. خصوصاً که خودشان چهار نفر بآمدیخوشش م تیپرجمع یهااز خانواده نیبرعکس تصور ام الیل
 !نیگل امدسته دنیشن یشده بود برا یابود؛ اما بهانه فشیدرون ک اشیگشت. خداروشکر کارت مل یرا حساب فشیک

ها . از همانیهم حس دلتنگ یرا که گرفت، وارد صحن بزرگ شد. از همان بدو ورود احساس آرامش داشت. کم چادر
 ...واهدخیم هیدلت گر بهانهیو ب آورندیسمتت هجوم م بهانهیکه ب

قدرها هم رفتند و ناهار را خوردند. آن شیدر تجر کیهمان نزد یهااز رستوران یکیکه کردند، با هم سمت  ارتیز
 .زدیهم حرف م یاخوش حرف بود و با لحن بامزه یلی. خصوصاً که خگذشتیبد نم نیام شیپ کرد،یکه فکر م

. یکنیها را تماشا مدادن اتفاقطور زنده رخو به یاکه انگار درست وسط خاطره پرتاب شده کردیم فیتعر یطور
 خیاسفند تار ستیب یها را سفت و محکم در صفحهو لحظه گذشتیتند مشده بود، تند نیسوار ماش ییزمان هم گو

 .کردیثبت م
که تصورش  یزیزودتر از چ یلی. آن روز خشب شده بود گریشان که آمدند، د. به خوددندیچرخ دیخر یهادر مرکز یکم

غرق در خواب  یالیل یاز چهره یمین یکه ماه درست رو یشب، وقت مینوکی. ساعت دیرا بتوان کرد، به اتمام رس
 گذاشته بود. دیبه معرض د یرا حساب شیهابل یرو یلبخند دست و دلبازانه کرد،یرا روشن م

تر از شب قشنگ یلی. خدا، شبش را خنیریمحو اما ش ی. لبخندزدیدر خواب هم لبخند م یبار بود که حت نیاول دیشا
 .ها، ساخته بودآدم یهاریبخ

*** 
ده بود، گم ش شیشگاهیآزما یهمان شخص مذکور بود که نمونه ییکه گو ی. خانوم توابها گم شده بوداز نمونه یکی

 .کردیم دادیبوسرش گذاشته بود و داد یرا رو شگاهیو آزما رشیکل بخش پذ



 

 

288 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 شیها! و ترکشیدنیبه پا کرده بود د یو قال لیبدهد. ق شیهم به او زنگ زده بودند تا دوباره آزما گریبار د کی ییگو
 .کردیآمده بودند هم اصابت م رشیگرفتن نوبت از پذ ای شیآزما یکه برا یبه کسان یحت
 یک گهیشده؟ شماها دخراب نیمگه صاحب نداره ا کره؟یپودریمگه ب نجایا ه؟یمارستانیچه ب نیا ه؟یچه وضع نیا -

ست هاشون هم آلودهسرنگ شهیپس فردا معلوم م کرهیپودریجا ب نیشده بابا بدبختا اخراب نیتو ا نیایکه م نیهست
 !نیگرفت دزیم دزیا

 بابا! یهم نبود! ا ایب کوتاه
دارم از  کیبهشون مجوز داده... من بچه کوچ یاصالً ک ستیمعلوم ن ست،ین شونیحال یچیه نای! انجایا نیاین -

 !نجایپاشدم اومدم ا دمیپاسداران کوب
 یهم با سه وجب زبان یریام ی. مغز همه را خورده بود. آقاکردیم اهویو ه رفتیطرف مو آن طرفنیفرفره ا مثل

دوره  مارستانیو در ب ردیچه کنم چه کنم در دستش بگ ی. طاها که کم مانده بود کاسه شدینم فشیکه داشت، حر
 .فتدیب

 !آمدیاز دستش بر نم یکردن زن کار رونیب یکردن براهم که مرد بود و جز خواهش حراست
 مردم منتظر نشسته بودند. ینداشت و از طرف شدنالیخیانگار قصد ب یخانم گرام نیا ریخ نه

 نیها کمتر بودند. خصوصاً که چندبرود. امروز زن ششیکمک خواست تا پ الیدر بخش مردان از ل الیهمکار ل ا،یمح
 گرفتن نمونه آمده بودند. هم ادرار و هم خون. یسرباز برا

دورتر بود و  یها رفت. الاقل بخش مردان کموضع را نداشت، از خدا خواسته به بخش مرد نیتحمل ا گریکه د الیل
 .کردیم یسوار تیمغزش اسک یرو یزن با ولوم کمتر یصدا

طور پشت به مرد گفتن فرد باعث شد همان ااهللی یبود که صدا یدو نفر را گرفت. منتظر آمدن نفر بعد ینمونه
 دارد. انیجر شیهاهیهوا، آب مرداب درون ر یبه جا کردیخشکش بزند. حس م

 باشد! دهیقلبش را نشن ی. کاش مرد صداکردیگومب متند گومبتند قلبش
 توانستیتا م ستادیایشود و از اتاق برود؟ الاقل زمان م یلحظه نامرئ نیدر ا شدینم گرفت؟ینمونه خونش را م چطور

 طورنیهم شدیفرار کرده بود. باالخره که چه؟ تا ابد که نم شیها! رنگ از گونهدیرسیکه به آخر نم ایفرار کند! دن
 پشت به مرد بماند.

که از قعر  ییبود با صدا نیکف زم یطور که نگاهش رو. هماندیوار چرخپشتسرنگ را برداشت. الک یرو پوشش
 فت:گ آمد،یمها فاصله دردر فرسنگ یچاه

 باال. دیرو بد نتونیآست -
 آوردند: رونیب یاچهار کلمه یانگار جانش را با جمله یبعد یگفتن جمله یبرا
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 .دیدستتون رو مشت کن -
 .دهی... رنگت پر؟یخوب -

از خاطرات به ذهنش حمله کردند. انگار  یفراموش کرده؛ اما حجم کردیبست. فکر م شیرا محکم دور بازو گارو
 .کنندیحمل م شانیفرض یهاشانه یها هم خاطره با خودشان حفظ، و روصدا

 خوبم. -
نداشت. اصالً هم خوب  قتیبود. هر چند حق نیکلمه را تلفظ کرده باشد؛ اما منظورش هم نیا نینبود که ع مطمئن

 نبود.
 . دستش سر خورد و بد خون گرفت.دیلب بسم اهلل بگو ریاول ز شهیرفت مثل هم ادشی

 حس کرده باشد. یبود حت دیشده بود که بع رهیخ الیبه ل ی. طورامدیمرد اصالً در ن یصدا
 شده بودند؟ یقدر طوالنکه آن دیکشیگرفته بود و م یها را چه کسدو سر لحظه شد؟یچرا پر نم یلعنت سرنگ
 خواستی. مآغشته به الـ*کـل گذاشت. محکم آن را فشار داد یپنبه شیو رو دیکش نرویسوزن سرنگ را ب باالخره

و چسب را در  دیخودش را عقب کش عیسمت دستش آمد. سرآن چسب بزند. دست مرد آرام به یرو گرشیبا دست د
 پنبه گذاشت. یرو هیثان میعرض س

نه. سرش را برگرداند  ای دهیانجام داده و به دست مرد چسب یخوبچسب کار خودش را به ندینگاه هم نکرد تا بب یحت
 و منتظر شد تا مرد برود.

 دهیخم ییها. بعد هم با شانهنوشتیکاغذ م یرا رو یزیتند چ. انگار تندیزیخش چ. بعد هم خشدیرا شن یآه یصدا
 .رفت رونیاز درگاه در ب

 شد، پا تند کرد و به دنبال مرد راه افتاد. الیخیرا ب ی. نفر بعداوردی. تاب نستادیا یکم الیل
 یاو را بدزدند، طور دیترسیم یی. گوآمد. سمت مرد رفت رونیخواهران ب یریگزمان از بخش نمونههم یدختر

 از کنه نداشت. یمرد حلقه کرده بود که کم یدستش را دور بازو
و  کردیم فیهنگام گرفتن نمونه خون به پا کرده بود، تعر شیهایبازیکول و دادوغیکه با ج یااز حماسه تابوآببا

 زیچچیکر شده باشد، ه ییاما گو الی. لکردیم یخدانشناس و ظالم معرف یکه از او خون گرفته بود را شخص یخانم
 .آمدینم رونیاز حلقومش ب ییصدا چی. انگار زبانش هم بند آمده بود، هتن چشم شده بود ه. همدیشنینم
. دلش گذاشتیآن جا م یرو یزیو قطرات ر زدیکه باران م یپنجره شد، وقت یهاشهیچشمانش مثل ش یشهیش

 مورچه! کیکمِ  ای ل،یف کیباشد. مثالً کمِ  ییکایکم، از چه نوع  نی! اصالً هم مهم نبود که ایکم کرد،یدرد م یکم
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 یرا نداشت. مطمئن بود... مطمئن بود! مرد که گناه اقتشیبود، ل ستادهیکه کنارش ا یاما دختر دانست؛یرا نم خودش
بلد نبود! آخ  دنیدفاع کند. جنگ خواهدیکه م ییهازیو چ ینداشت، فقط بلد نبود حرف بزند! بلد نبود از حق و زندگ

 !یلعنت
شده بود و گذر  رهیخ یادرونش را چه خوب چه بد تحمل کند، به نقطه یاهلمیکه مجبور است تمام ف یونیزیتلو مثل

 .کردیرا تماشا م شیزندگ یهالمیف
آورد.  رونیاو را از فکر ب ایمح ی. باالخره صداشده بود رهیخ شانیخال یدر اصل هر دو رفتند. هنوز اما به جا رفت،
 شده بود. رهیخ اشیخال یبه جا ،یاصل کار یدارد. به جامرده ن کند،یم هیگر شیکه باال یقبر دیفهم

وارد کنه. فعالً خودت با  یکه االن نمونه خونش رو گرفت یرفته مشخصات اون کس ادشیانگار  هیسم گمیم الیل -
 نشه. اسمش... یاش قاطتا نمونه سیبنو بلیخودکار رو ل

 .یتهام انیپو -
 پس... ؟یدونیعه! تو اسمش رو م -
 مردان برگشته بود. یریگو بعد به بخش نمونه یتهام انی. دو کلمه گفته بود پورفته بود الیل اما

 ینمونه خواستیم یگذاشت. وقت فوژیاش چسباند. درون سانترنمونه شهیش ینوشت. آن را رو یبرچسب یرا رو نامش
 به تن داشت به او گفت: یکه لباس پلنگ یمرد ردیرا بگ یبعد
 .جا گذاشته یرو نفر قبل نیا نکهیخانوم مثل ا -

 شد: رهیچشمانش خ یباران یشهیخودش بود. به مرد با همان ش یرا از مرد گرفت. برا کاغذ
 ن؟یمنتظر بمون کمیاشکال نداره  -
 ندارم. یانه عجله -

 دلش به حال باران چشمانش سوخته بود. دیشا
در قلبش،  سابقهیب یخطش را خواند. با بغض، با غمبهزد و خط هیتک واریکرد. به د دایپ یخال یرفت. اتاق رونیآنجا ب از

 .بود ستادهیبا اندوه؛ اما هنوز هم سرپا ا
 کنم ریبا غم عشق تو چه تدب صنما»
 کنم ریشبگ یدر غم تو ناله  یبه ک تا
 

 شنود حتیاز آن شدکه نص وانهید دل
 کنم ریهم ز سر زلف تو زنج مگرش

 



 

 

291 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 هاتیه دمیدر هجر تو کش آنچه
 کنم رینامه محالست که تحر یکی در
 
 خود یشانیسر زلف تو مجموع پر با

 کنم ریکه سرار همه تقر یمجال کو
 
 جانم باشد دنید یزمان کارزو ان
 کنم رینظر نقش رخ خوب تو تصو در
 
 دست دهد نیبدانم که وصال تو بد گر
 کنم ریو دل را همه در بازم و توف نید
 

 مگو هوهیواعظ و ب یشواز برم ا دور
 کنم رینه آنم که دگر گوش به تزو من
 
 ز فساد حافظ یصالح دیام ستین

 «کنم ریاست چه تدب نیچن ریتقد چونکه

 《حافظ》
 

. باز هم کارمندان شده بود یهمه یکه در محل کارش آن زمان شهره ی. دست خط قشنگخط خودش بود دست
آن زبان  یزدیبار حرف م کیبار، تنها  کی! کاش فقط ینتوانسته بود حرفش را بزند. باز هم شعر نوشته بود. آخ لعنت

حرفش را بزند... بلد نبود. بلد نبود  توانستیبود. نم نی! تنها مشکلش همنیفقط هم یدادیرا تکان م یچند دهم گرم
 بماند! مرد ماندن نبود! ستد،یبجنگد، با

 دهیکه د یاشکش را پاک کرد. دعا کرد دخترک عیکه قلقکش آمد. سر عیقدر سر. آناش سر خوردگونه یرو یزیچ
 بماند و دل خرج کند. شینکند. خوب باشد، برا تشیها هم اذقدربود، آن

 شد؟یباشد؟ مگر م دهیم خون گرفتن ندهنگا شدی. مگر مبود دهیبود، انگشتر درون دست چپش را د دهید
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صورتش  یرا به پهنا شیهاقورت داد و دست کجایبپرد را با بغضش  رونیاز درون دهانش ب خواستیکه م یآه
 خواستندیکه خودشان م یباالخره کار خودشان را کرده بودند. با اجبار دختر ش،یا. آن پدر و مادر و خواهر افادهدیکش

 بود... نشده فشانیقدش در آورده بودند. و باز هم حررا به ع
پشت کاغذ را هم  یکنند. حت سیدرشت اشکش آن را خ یهانگذاشت دانه ی. مچاله نکرد. حترا پاره نکرد یکی نیا

 بود. شیسه روز پ-دو خیبه تار دیسا خچالی کی دیفاکتور خر یینگاه کرد. گو
. گفتیحرف دلش را با شعر م شهی. همندیرا بب الیبود تا ل دهیلحظه هم نچرخ کی ی. حتشهیهم ی. برارفته بود انیپو

 .سدیکرده را بنو ریکه ته حلقومش گ ینتوانسته بود شعر یاما حت
 «(یاثیغ نیو تنها ترم هر شب...)حس یتو دور ن،یتروبب یچشما هیطوفان  ن،یخبرو بب یبد ب ریتقد ن،یبب»
قاب  خواستیرا م یکی نیچه؟ ا شدینگذاشت. اگر خراب م بشیدرون ج ی. حتوار کاغذ را تا کردو نوازش اطیاحت با

 نداشت؟ داشت؟ یرادیکه ا زیانگغم یخاطره کیتمام خاطرات قشنگش  شی. پکند و کنج قلبش بگذارد
. بعد کاغذ را سمت تلنبار کرد یاهل داد و گوشهسمتش را به فشیک اتی. تمام محتورفت فشیک شیراست پ کی
 یکوتاه هم که شده پنهان یبه وسعت چند قطره دیکارکنان رفت. حداقل با ییگذاشت و سمت دستشو گرید
 .شکستیو درهم م ختیریدوستانش فروم یجلو یحرف نیتروگرنه با کوچک ست،یگریم

 !دیخاطر غربت پسر... شابه شتریب دی. شاستیچ یبرا اشهیگر دانستینم
*** 

 * فصل هفتم
 

شام دعوت کرده بود به باغ  یجانش او را براشوهرکل باغ را برداشته بود. به قول زهرا، مادر الیو ل نایت یخنده یصدا
 پدربزرگشان.

خودش به شخصه  یخودش، در جوان یهم داشت که به گفته یادیز یوهیم یهاکشاورز بود. درخت نیبزرگ ام پدر
او را  یداشت و هنوز با همه آشنا نشده، حساب یها، پدربزرگ با حالرا کاشته بود. به قول جوان شانیهانهال یهمه

هم محبت  اشیاستکانتهنکیاز ع ی! حتانوسیهم اق دیشا ایوسعت در هب یدوست داشت. مهربان بود و با صفا. با قلب
 .کردیم یینماصورتش رخ یهاچروک انیکه از م اشیداشتن. با آن لبخند دوستدیباریم
 یمشک یخالف چشم و ابرووزن. بر نیگرد و نسبتاً سنگ یصورت انه،یبا قد م یبود. دختر نیتر امخواهر بزرگ نایت

ترش که از برادر کوچک ریتا بچه بودند. به غبه همان رنگ داشت. در کل سه ییهاو چشم رنگیتونیز ییموها ن،یام
 .فوت شده بود
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روز با هم اختالف سن  کی ییکه گو زدندیبا هم حرف م یانگار! طورنهانگار نیام یپنج سال بزرگتر بود؛ اما برا نایت
 کرد! شدینم شیکار گریبود د یذات شیهاطنتیدارند! ش

هفته از شروع به کار کردنش نگذشته از شرکت اخراج  کینبود.  شیدایهنوز پ نیهمان ام یعنیکش، زحمت یقاآ
که ثبت شده بود، جور در  یزیها در شرکت با چکتاباز حساب یکی ییدر دنبال کار افتاده بود. گوبهشده و دوباره در

 شرکت بوده. یهاپولزدن مشغول به چاپ ی. انگار کسآمدینم
انداخته  رونیاز شرکت ب پایرا با ت نیخبر، ام نیدادن امحض اطالعکه به کردندیم یپنهان ییمعلوم نبود چه کارها اما

 ته ماجرا را هم آورده بودند.وو با صد هزار تومان، سر
را  الیل یادا یهم گاه نیمادر ام خانم،میمر یحت .زدیم شیکش صدازحمت یهم که منتظر بهانه، از قصد آقا الیل

 .زدیرا صدا م نینام ام نیشان نبود، به همخانه الیکه ل ییهاو وقت آوردیدر م
بود.  دهیخانواده را با خودش دزد یقاپ تمام اعضا امدهیهنوز ن ن،یخانواده دوستش داشتند، به قول ام یاعضا شتریب

هم که از خدا خواسته! انگار ساخته شده  الی. لآوردیرا در م نیلج ام نی. همدادندیم تیبه او اهم نیاز ام شتریب یحت
 .اردبرد یمرد موج ناسازگار نیبود تا با ا

خواست تا کمکش  الیملتمسانه از ل یهم با نگاه نایرا آب بدهد. ت بیس یهارا مجبور کرده بود تا درخت نایبزرگ ت پدر
 .دادندیدرختان را آب م دیباغ با کیدو متر جا که نبود! به وسعت -یکیکند. 

 یهاطنتیخالف آرام بودنش شآتش بسوزاند! بر یرکیزریاش جور شود تا زمنتظر بود تا تخته ر،یهم که مثل ت الیل
هم را در  یو صدا کردندیم سیرا با شلنگ خ گریهمد یها گاهدادن به درختآب انیخاص خودش را هم داشت! م

 .کردندیبه قبض آب اضافه م قهیهر دق یده بودند و حسابی. چشم پدربزرگ را هم که دور دآوردندیم
. بردیرا م شانمانیاوو دل کردیعطرشان را صد برابر م خورد،یم بیس یهادرخت یکه به شاخ و برگ و تنه آب

گردو  الس،یزردآلو، گ ایبودند،  بیس ایها درخت یهیجز آن بق. بهکردیم ییمجنون وسط باغ خودنما دیدرخت ب کی
 و هلو.

 شانیباغ خانوادگ ییباغ، گو نیدار کاج تاب بسته بودند. اسالودو درخت سن نیهم ب یارفته رووطناب و بالش رنگ با
 .دیرسیه بزرگ خاندانشان منسل ببهبود که نسل

هم به سر داشت. هر  یرنگ یاروزهیبود و شال ف دهیپوش یو خاکستر یآب زیر یهابا گل یرنگدیبلند سف راهنیپ الیل
 .دیآیم الیبه صورت ل یلیخ دیو سف یآب گفتیبود. م دهیخر شیبرا شیپ یهفته نیهم نیدو را ام

چرم کرم، کت رنگ،یاباغ که آمد، هر دو سر بلند کردند. اول شلوار سورمه یتق باز شدن چفت در بزرگ آهن یصدا
 شد. انیاز پشت در نما نیخندان ام یو به دنبالش چهره دیسف راهنیپ
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چند  یبرا دیبا آمدیحال مشاد و خوش یطورنیا نیام یسالم کرد. وقت شانیبشاش و شادان به هر دو یصورت با
 به آب داده است! یگلبار چه دسته نیچون معلوم نبود دوباره ا فرستاد؛یم یزیچ یبعدش صلوات یلحظه

 :دیپرس نیشده بودند، رو به ام زیر یاکه به طرز موشکافانه ییهاچشم با
 ؟یشده؟ شنگول یچ -
 !مرهی! من االن خود آقا شهیشنگول و منگول چ -
 دست به کمر گفت: نایت
 !خونهیپس کبکت خروس م -
 !نیکبک و خروس و شنگول و منگول کن یشما ه رمیش گمیبابا من م یا -
 گفت: الیلب رو به ل ریز نایت
 ها. یاز اون پاکت -
 گفت: یترنداد و با لحن بلند یتیاهم نی. امدندیخند ییدوتا یرکیرزیزد. ز الیبه ل یبعد چشمک و
 کردم! دایکار پ -
 .کردیاضافه م یاو تکه پراندیبه او م یزیباشد بعد از هر حرفش چ نیام یهاانگار مترجم حرف نایت
 بگذرونه. ریخخدا به -
 چپ نگاهش کرد.چپ الیل

 و نگهبان ساختمون و... کیمکان یدفعه اگه باز بگ نیا ؟یچه کار -
 حرفش را اصالح کرد: نایت
 !دارینه، سرا نگهبان -
 !ارمیخودم چشات رو در م نی! امیحاال هرچ -
 بود گفت: نایت یکه نگاه غضبناکش روانه ی. پنچر شده درحالشده بود یبادش خال یکم الیل دیانگار از تهد نیام
 !رسمی! مطمئنم! حسابش رو بعداً منهیبا ا ینی! از هم نشیچقدر خشن شد -
محلش نگذاشت. شلنگ آب را برداشت و به کارش ادامه داد. گذاشت زن و  گریکرد و د یدهن کج نیبه ام نایت

 نبود که به هم محرم شده بودند. شتریبرسند. سه هفته و چند روز ب شانیبه دعوا یشوهر
 یونتیم یبعدش من حساب تو رو برسم، اون موقع اگه جون سالم بدر برد ،یکرد دایپ یچه کار نمیحاال اول بگو بب -

 .یرو برس نایحساب ت
که  یدرحال اشینیببا همان نگاه ذره الیتکان داد و به در اشاره کرد. ل ی. مظلوم سردیدست و دلبازانه خند نیام

 را نشانه رفته بود، گفت: نیام ماًیمستق
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 کارت پشت درِ؟ ه؟یچ -
نگاه  الیو بعد به ل نایبه ت یالحظه نیخنده زد. ام ریز یپق الیحرف ل نیا دنیها نبود با شنکه مثالً حواسش به آن نایت

 گفت: یدارآرام و لحن کش یسرش را خاراند و با صداکرد. پشت
 .گهیخب آره د -

از  یکی نییشلنگ آب را رو به پا گریدستش به کمرش بود و با دست د کیطور که گرد شد. همان شیهاچشم
انداخت و به سمت در رفت. سرش را محتاطانه  نیزم ی. شلنگ را روکردیها گرفته بود، مشکوک نگاهش مدرخت

 برد. رونیدر به ب نیاز ب
 !آمدیکه نم آمدینم رونیخونش ب یزدیمعلوم بود. کارد م شیهادندان نیاز تعجب باز مانده بود و زبانش از ب فکش
 .کردینگاه م شیروبهرو یبه صحنه مبهوتومات
اصالً با تصورات  شیهادهی. انگار دندیبیشد تا مطمئن شود که درست م رهیبا دقت خ شیجلو یبه صحنه قهیدق چند
 را! نیقتل ام ی. نقشهدیکشیهم در ذهنش نقشه م دیمطابقت نداشتند! شا شیذهن
 انهیجوصلح یبود. با لحن ستادهیفاصله از او ابا چند متر  نیچرخاند. ام عقب گرد کرد و آرام در را بست. سر اطیبا احت بعد
 :دیپرس

 ؟یکرد کاریرو چ نتیماش -
 !گهیفروختم د -

 !ندیگویم شهیکه هم یدر لحظه نابود شد. همان آرامش قبل از طوفان معروف اشانهیجوصلح لحن
 کردم؟ دایبلدرم کار پالدرم همهنیبود ا نیا -

 حالت عاجزانه به خود گرفت: شیصدا یالحظه
 ؟ینارنج نی... ام ؟یآخه نارنج نیام -
 یریهم قرار نبود دست از سرش بردارد ها! عجب گ ینارنج نیشد. ا یدفعه جد کیهق کرد و هق یشیحالت نما به

 کرده بود!
 یبود و آب از آن پافاصله گرفت. چشمش به شلنگ آب افتاد. هنوز باز  الیاز ل عیبرداشت که سر زیخ نیام سمتبه

با وجود تمام  قهیکرد. در عرض چند دق نیسمتش رفت، آن را برداشت و دنبال امحرکت به کی. با ختیریدرخت م
 :زدین حال نق میکرده بود و در ع سیرا خ شیپاتاسر ن،یام یتقالها

 نیآخه! ماش یکردیبا همون م یکن یکشمسافر یخواستیم ؟یدیخر یون نارنج یرفت یرو فروخت شتیشوستیدو -
 مگه چش بود؟ چارهیب
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 الیقدم با لبهداشت، قدم یچهار متر-. شلنگ آب هم که حداقل سهشدیم دهیدنبالش کش رفت،یم نیجا که ام هر
 کند. سیبدبخت را خ نیتا ام کردیم یهمراه

 ؟یچش بازار هم کور کرد یآورد یدیرو خر شینجنار یرن! رفتدارن، زرد دا یاها رنگ سبز دارن، نقرهون نیا
 :دیغر
 !نیام کشمتیم -

مبهوت نگاهشان وکه تا آن لحظه مات نای. تدیرسیبه گوش م رفت،یهر جا که م نیتوأم با داد ام یخنده یصدا
مثل  شیهاون چشم دنیمحض دبرد و کوچه را برانداز کرد. به رونیسرش را ب الیسمت در رفت و مثل ل کرد،یم
 دور دستش! یمچساعت  یگرد یاز تعجب گرد شد. درست اندازه الیل

بود به بابا رسول  یو فالن. پس اون حرفا چ ادیبدم نم یاز نارنج گهیمن د یگفتیخانوم، تو که م الیل ،یآ یآ یآ -
 !یدیفقط شعار م ونیتو تلوز نیمسئول نیمثل ا ؟یزد

 نییبه آب که پا یتیاهم یبه آب باز شلنگ به کمرش زد و حت توجهیرا ب شیها. دستستادیا شیجا سر جا همان
 نداد. کرد،یم سیبلندش را خ راهنیپ
 یمن چ ینیبب یجان خودت! تو هم که منتظر نشسته بود ؟یبخر یون نارنج یگفتن بر ونیتو تلوز نیاِ ؟ مسئول -
جز بود، بعد اون به اینارنج کانیپ نیپنجاه از ا یکه! دهه یبخر ینارنج نیماش ینگفتم بر اد،ی! گفتم بدم نمگمیم

 ؟یکرد دایرو از تو کجا پ نیاآخه تو  دونمینم دمیند ینارنج نیمن ماش ونیکام
 :زدیحرف م شیآشکار در صدا یخنده یهابا همان رگه گشت،یکه دنبال پناهگاه م طورهمان

. تازه اون گهید دیرسیم نی. پولم به همدنینخر شتریب ونیلیرو چهل م شیشوستیکنم دو کاری. خب چواریاز تو د -
 گردش قشنگه. یچقد چراغا نی. ببدمیخر یهم قسط

ها آن انیهم در م چارهیب ینای. تکردینگاه مها آمده بود و با خنده به آن رونیهم از خانه ب خانممیمر شانیوصداسر از
 نیبود که منتظر بود تا دستش به ام نیخشمگ یریمثل ش الیبزند. ل یشد؛ اما جرئت نکرد حرف سیخ یچهار بار-سه

 برسد!
 نیسوار ماش کننیمسافرا رغبت م یحت نمییمملکت! ب یمعمار سانسیکن ل یبرو! آره اصالً برو باهاش مسافرکش -

 کش!زحمت یبشن! برو آقا تینارنج
 خانممیمر شیدور هم ساخته بودند، فرار کرد و پ شانیهایبا دنبال باز نیو ام الیکه ل یارهیدا نیاز ب یسختبه نایت

 .دیچکیهم آب م شیرفت. از موها
چرا  ای! خداینارنج نیشعروس با ما ؟یمن رو ور دار یگل بزن ینارنج نیماش یخوایم مونیعروس گهیچند روز د -

 آخه! ادیمن م یتو زندگ هینارنج یهرچ



 

 

297 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 دادیامانش نم الیبرود و الاقل بتواند از خودش دفاع کند! اما ل گریسمت شلنگ دتا به کردیتقال م یگاههراز نیام
 که!

آن را برداشت پدربزرگ  کهنیبود. هم نایکه قبالً در دستان ت ی. همان شلنگدیدستش به شلنگ آب رس باالخره
هم شانس آورده بود. وگرنه معلوم نبود تا شب هم بتواند از  یناکام ماند. از طرف نیآب را بست و ام ریو ش دیسررس

 شود. فشیبتواند حر ایفرار کند  الیدست ل
-یکی کی. نزدبود دهیکش نی. زحمت شام را ماهان، برادر امدندیچ نیزم یشام را رو یشد. سفره کیهوا تار کمکم

و  یخوردن یدرست کرده بود که الحق و االنصاف هم حساب خیس یبود و کباب رو ستادهیا ویکیبارب یدو ساعت باال
 ماند. الیدندان ل ریکه طعمش ز یخوشمزه شده بود. طور

شده بودند.  شانیها. همه متوجه نگاهکردیرا دنبال م نیتک حرکات امبهتک ال،یل یدر طول شام نگاه خصمانه اما
 .دادیرا بروز نم یزیچ وقتچیه قتی. در حقرفتیبشر از رو نم نیغر زده بود؛ اما ا نیسر ام خانممیفصل هم مر کی

 هانیتمام ا ی. سواخوردیکه مرد فروشنده سرش کاله گذاشته؛ اما در درون خون خودش را م اوردیخودش نم یرو به
 !کردیم یعاص یرا حساب الیبود که ل شیدندان نما یهالبخند

 گفت: الیبه ل یکه ماهان با شوخ ی. طوردینفهم شیاز غذا زیچچیه الیخالف لبر نیام ها،نیتمام ا با
 زن داداش حاال گـ ـناه داره بذاره شامش رو بخوره. -

خنده درونش  یهاکه رگه یانداخت و بعد با لحن نیبه ام ن،یام وارطنتیتخس و ش یهااز جنس نگاه ینگاه ماهان
 بود گفت: دایهو
 .ینتونه فرار کنه شما حسابش رو برس دارمیبعدش من نگهش م -

سرفه  نیکه در دهانش بود را هم با همان اول یاز دوغ یمیو به سرفه افتاد. ن دیپر شیرا خورده نخورده، به گلو دوغ
 .دیپاش نرویبه ب

بلند  شی. پدربزرگ بالفاصله از جاآمدیدرم یسختهم به شیصدا گریقدر سرفه کرد که کبود شد و دآن چارهیب نیام
 زد. نیبه پشت ام یمحکم یضربه نشیشد و با همان دست سنگ

 نی. صورت امکردینگاهش م یدود شده و به هوا رفته بود. حال فقط با نگران شیهاانگار با همان سرفه الیل یدلخور
و  عیسر نیبزند که ام یگرید ی. پدربزرگ دستش را بلند کرد تا ضربهزدیم یاهیکم به سکامالً قرمز شده بود و کم

 گفت: دهیبردهیتوقف باال برد و بر ینشانهدستش را به  کیبود،  یبه هر جان کندن
 خ...و....بم... خو...خوبم. -
 گفت: زدیکه انگار با خودش حرف م یوار طورپچپچ نایت
 شدن نداره.جز خوب یاچاره یعنیآقاجون خوب شد در جا!  یضربه نیاگه خوب هم نبود، با ا نوایب -
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 .دندیبا هم خند ییتابودند، سه دهیرا شن شیکه صدا الیو ل ماهان
برگشت  شیسر جا شیصدا نکهیمحض اشده بود که به ینگران نیهم انگار متوجه ا نیاما هنوز نگران بود. ام الیل نگاه

 چشم دوخته بود، گفت: الیبه ل میکه مستق یرنگ درحال یبا همان صورت ارغوان
 .الیخوبم ل -
 فضا را عوض کند، گفت: خواستینگفت. ماهان م یزیو چ دیتنها لب ورچ الیل

 هارهیمیم یرو فوت کن نیبگذر به نظرم. ا رشیکرد. از خ یشما تالف یگ به جافکر کنم پدربزر گهیداداش دزن -
 من گفته باشم!

 :دیبه ماهان بگو خواستیدر چشمش م یزیمحسوس رفت. انگار چ یاهم تنها به ماهان چشم غره نی. امدینخند الیل
 خائن! یرفت؟ ا یداداشت رو فروخت ومدهیهنوز ن الیل -

 ونیتلوز دنیظاهر مشغول دکه به الیمبل کنار ل یحرف بزند. رو الیکرد تا با ل دایپ یفرصت نیکه جمع شد، ام سفره
و به قول پدربزرگ  هاطنتیاز ش گرید شیهانگاهش کرد. در چشم رهیغرق در فکر بود، نشست و خ قتیاما در حق

 .دیرسیظر من به یجد یلیمصمم و خ ینبود. حت یخبر شیهایپدرسوختگ
 باشد. منتظر ماند تا حرفش را بزند. نیام یرودرجا شد تا روبهجا یکم شیسرجا د،یرا که د نیام یجد نگاه

من آدم  یکنیقدرها هم که تو فکر ماون ال،یل یول ذارمیسرت مو سربه کنمیم تتیاذ یلیخ یگاه دونمیم -
 که... نهی. راستش استمین یتیمسئولیب
 را بهتر نگاه کند. الیکار ل نیبا ا خواستی. ماش گذاشتچانه ریزد و مچش را ز هیدستش را به مبل تک کی
هم  یمهندس معمار یرویهتل مشهد. چند تا ن نیتربزرگ یعنیمشهد.  یهتل بزرگ بسازن تو هی... قراره -
 . مدارکم رو فرستادم، قبول کردن.خواستنیم
 .دادیگوش م شیهاو به حرف کردیرانه نگاهش ممتفک الیل

رو  مونیراه باشه بهتر زندگ نیهم از ا یدرآمد هیزد،  شتریچند تا مسافر ب شهیراه م نیگفتم چون راه دوره، ب یول -
 ...یراه هیاز  ینباش ی! اما اگه راضگهیاومد د شیرو...راستش پ شی. حاال نارنجمیچرخونیم

 ادامه داد: یترکرد و بعد با لحن مهربان یقینگاه عم الیل یچهره به
 که. میندار شتریب خانومالیدونه ل هیکرد.  شهیم کاری. چگهید مشیفروشیخب م -

 به لبخند باز نشده بود که گفت: الیل یهالب هنوز
 .الستیبابا اسمش ل ی. عمهمیدار گهیدونه د هیچرا  م،یهست یتیالبته از اونجا که ما خاندان پر جمع -

 نگاهش کرد: هارغضبیم مثل
 !نیبب یبزن یستیدار هم بلد نمحبت یجمله هی -
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 :دیخباثت خند با
 کردم! یبابا قهر نکن حاال! شوخ الیل -
. ودشده ب رهیخ الیبار به لحسرت یحاال با نگاه نینشست. ام نایت شیمبل سه نفره پ یمبل بلند شد و رو یرو از

 باشد را از کف داده بود. کینزد الیبه ل توانستیبود و م ییکه از نظرش خودش طال یقشنگ فرصت
 الیداشت که ل یخوب یلیخصلت خ نیلحاظ ام کی. از کردیروان شده بود و فکر م االتشیخ یهاموج یباز رو الیل

 یتالش چیاز ه نیهم یمزه کرده بود و برابود. طعم درد را مزه دهیاو مثل خودش رنج کش داد،یم تیاهم یلیبه آن خ
 .کردینم غیدر
! اما یینفره و به تنها کی. نه دینصف بر دوش کشبهرا نصف یبار زندگ توانیم یآدم نیکه با وجود چن دانستیم

 نیام خواستی. نمآمدیاز دستش بر نمهم  ی. اما خب. کارشدیکه نم شدیمتقاعد نم ؟یآخر نارنج ؟یخب... نارنج
 بدست آورده بود را از دست بدهد. نشیکه از فروش ماش ینباز در فروش آن ضرر کند و همان چند توما

مبل  یرفت. کنارش رو نیاز جا بلند شد و سمت ام عیداد. سر انیپا اشیکه به ساعت افتاد به قهر مصنوع نگاهش
 گفت: یابا تعجب نگاهش کرد. با لحن نسبتاً مهربانانه نینشست. ام

 شده! کیهوا چقدر تار گم،یم -
 که متوجه حرفش نشده بود گفت: نیام
 .داره یشب هی ی. باالخره هر روزگهیآره د -
 نگاه کرد. ونیبعد سر برگرداند و به تلوز و
 .گذرهیساعت چقد زود م -
 به نظرم. هگذریم ری. امروز ساعت هم دنه -

بود، کار دستش  ختهیر شیروسرو یکه رو ییهاناتمام ماند. انگار باالخره آب الیبار هم عطسه کرد و حرف ل چند
 جان کرده بود.نوش یحساب ییداده و سرما

افسوس سر تکان داد و  یبه نشانه نیام یجیها بود از گو حواسش به آن کردینگاهشان م یچشم ریکه ز پدربزرگ
 گفت: یبلند یبعد با صدا

لم بده! دِ پاشو  ونیتلوز یجلو ایرو برسون بعد ب الی. لشنیهم نگران م نایا میحک یوقته. آقا رید گهیپاشو د ن،یام -
 پسر!

گفت و  یاهدیتازه ذهنش به کار افتاده بود. آهان کش ییو بعد به پدربزرگ نگاه کرد. گو الیبه ل یطور نوسانبه نیام
 هم دنبالش از جا برخاست تا حاضر شود. الیبلند شد. ل



 

 

300 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

قدرها هم بد نبود. آن نیمنفور نشسته بودند. درون ماش الیاز نظر ل رنگینارنج نیبعد کنار هم در ماش یقهیدق چند
. نمودیدلبازتر م رنگیون نارنج نینبودند. انگار ا یشکل نیسوار ون شده بود؛ اما ا یداشت. گاه یتازگ الیل یاتفاقاً برا
 .کردندیم یگرجلوه یهم حساب اشرهیرنگ تکرم یهاروکش

بار  کیرا چرخاند.  دیزد و بعد کل یلبخند گله گشاد کردیکاو مورا کند نیکه درون ماش الیل یبه کنجکاو نیام
 شیهم قصد کرده بود آبرو قینارف نیماش نیبابا! ا یتارت زد. اکرد و دوباره اس یالک یااستارت زد و روشن نشد. سرفه

 ببرد! الیل یرا جلو
که انگار از  الیکرد و بعد روشن شد. ل یبیغر بزند، غرش مه نیبخواهد سر ام نیماش ییبا استارت سوم گو باالخره

عاقل اندر  یهم با نگاه نینگاه کرد. ام نیتکان خورد. به ام شیدر جا یبود، کم دهیترس نیبلند استارت ماش یصدا
 جواب نگاهش را داد و بعد راه افتاد. هانهیسف

را هم  گذشتندیچشمانش م یکه از جلو ییرهایمس یقدر در فکر غرق شده بود که حتآن الیربع گذشته بود. ل کی
 دهیو هنوز به خانه نرس دیساعت هم رس مینکم به راه نبود؛ اما کم شتریب قهیدق ستیشان ب. از آنجا تا خانهدیدینم

 بودند.
جا را از نظر گذراند و بعد شده باشند، همه داریکه تازه از خواب ب یشد. با تعجب مثل کسان ریمس رییمتوجه تغ باالخره

 :دیمشکوک پرس
 ؟یریم یکجا دار نیام -
 شد. ادهیپارک کرد و پ دیپرا نیماش کیجا کرد. کنار دنده را جابه نیام
 .امیبابا نترس. االن م یچیه -

 ینشان خواستیطرف کرد. مو آن طرفنیا یصندل یتابلوها خودش را رو دنید یباال انداخت و در تالش برا شانه
 کند تا الاقل بداند کجا هستند! دایپ یزیچ

 یارهیدا میآمد. در ن ال،یمچ تا ساعد دست ل یشکل دراز، درست به اندازه یابا دو ظرف استوانه نیبعد ام یقهیدق چند
 صیدرونشان را تشخ یهایبستن الیکه شد، ل ترکیزده بود. نزد رونیها باز آن یها بود که دو تا نِظرف یرو یشکل
 داد.

 یشکالت یبستن الیبود، سبزرنگ. اما ل یفرنگکه توت یکیبود، و آن  یبود، نارنج یشکالت یها که بستناز آن یکی ینِ
 یراحت بستن الیعوض کرد و با خ هیثان کیرا در  یدو ن ،یکامالً انتهار یدوست داشت. با اقدام شتریرا از همه ب

 را خورد. یشکالت
 خوردیم اشیطور که از بستنهمان الیتکان داد و سوار شد. ل ی. سردیخند صدایبود ب دهیطور که لب گزهمان نیام

 گفت:
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 ه؟یحاال مناسبتش چ نیام گمیم -
 .گهید نمهیکار و ماش ینیریش -
 ...هیپس بق -
 یدانمارک ینیریش یبدم؟ حت یشصت نفر رو بستن-پنجاه یچطور شم؟جهینوه نت ایمن قارونم  یدختر فکر کرد -

 ...نکهی! مگه اشهینم رمیهم بخوام بگ
 گفت: یاآهسته اریحالت بس به
 گرون شده. ای! اون هم که تازگرمینون لواش بخوام بگ -

 نیام یسمت خودش چرخاند تا نگاهش به چهره یشهی. سرش را سمت شدیحرفش را شن الیگفته بود؛ اما ل آهسته
 !ردیاش را بگخنده ینبود که باز هم بتواند جلو ینیمیتض چیصورت ه نیچون در ا فتد؛ین

 امه داد:اد یتربلند یبا صدا نیام
ت خونه ینیریش گنیفردا پس فردا م رم؟یبگ ینیریسر کار! اون هم بخوام نصف حقوقم رو بدم ش رمیمن تازه دارم م -

 که... رسهیرو بده! من مگه چقد وسعم م تیعروس ینیریدار شدنت رو بده، شبچه ینیریرو بده، ش
 زد: شیمعترض صدا یلحن با
 ن؟یام -
 .دمیرو م مونیعروس ینیریخب حاال باشه. ش -

 وار گفت:آرام زمزمه یبا صدا باز
 .نییاز گلوشون نره پا شاهللیکوفتشون بشه ا یول -
را  الیل یپنجاه تومان یسکه یگرد شده به اندازه ییهابا چشم نی. امدیپر شیدر گلو یبخندد که بستن خواستیم

 نگاه کرد و گفت:
 تو گلوت! دیاال چرا پربابا! من که تو رو نگفتم ح یا -

 گفت: نیو رو به سقف ماش دیکش یپوف
 گفتم حاال! یزیچ هیاصالً من  ؟ینجوریبا منم ا ینجوری! با همه اگهیآ خدا دستت درد نکنه د -

 .کردیسرفه نم گریشد. د رهیخ الیبه ل باز
 بزنم پشتت؟ یخوایم گمیم -

را به  یبستن یساختگ یتا سرفهبا سه نیهم یرا بکند! برا شدنشسیخ یبخواهد تالف دیدر ذهنش گفت شا یفکر
 شد. اشیبستن یهیخوردن بقمشغول یشتریب اطیکرد و با احت رونیب شیزور از گلو

 .کردیپخش م نیرا درون ماش یدلچسب یروشن بود و گرما ،ینارنج نیماش یسرد بود؛ اما بخار یلیامشب خ هوا
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و قرمز شب، به  یزرد، سبز، آب یهاچراغ انیبود. خصوصاً که م دهیچسب الیواقعاً به ل خوردنیبستن طیشرا نیا در
 .کردیها نگاه مآمد آدمورفت
 الیکنار ل یاز پنجره ونیدر تلوز یلمیف یهامثل گذر صحنه ریکه تمام شد به راه افتادند. تصاو خوردنشانیبستن

شده بود و با  نیسنگ شیهاکم پلککم الی. لرفتندیو م گذاشتندیجا که بودند، جا مهمانها را و آدم گذشتندیم
شان خانه یجلو قهیرفت که در عرض چند دق هاانبریاز کدام م نیام دی. نفهمودخوابش گرفته ب نیماش یهاخوردنتکان

 .دندیرس
شد. در را بست؛ اما هنوز  ادهیپ نیاز ماش د،یمالیآلودش را مخواب یهاکه چشم یکرد و درحال یخداحافظ نیام با

 رفته بود. ادشینرفته برگشت و دوباره در را باز کرد. پاک 
 از خوابش گفت: یناش یدورگه شده یبا همان صدا الیپرسشگر نگاهش کرد که ل نیام
 و کارتم مبارک باشه. نیماش ،ی. دستت درد نکنه. راستدیممنون. واقعا چسب یلیخ یبابت بستن -
 زد: ایمن کرد و بعد دلش را به درمن ی. کمدیبگو خواستینم
 یخوای. شنبه که میدیهم به خودت فوت کردم. فکر کنم خودت نفهم نیبرات خوندم هم به ماش یالکرستیتا آدو -
 همون بشه. خوادیو خدا م رهیخ یهر چ یشااهلل که کارت واقعاً درست بش؛. ولمشهد مراقب خودت باش. ان یبر

شدن زدهمحبت، عشق، شگفت ،یاز قدردان یو درشت. ستاره باران زیمختلف ر یهاپر شده بودند از ستاره نیام چشمان
 ادامه داد: طنتیبا ش الیو... ل

 !کشتمتیم یگرفتیم جیآب هو ،یبستن یباشه ها! اگه امروز جا مونیزندگ ینارنج نیآخر نیا یول -
 سرشان. یهمان آسمان شب باال ییبای. به زبای. مردانه و زدیخند نیام
 گرفتم. ادیمن هم از خودت  یذاریسر من مبه. از بس سرخودته ریکردم. تقص یشوخ -

 خواستیکه انگار م زدیآهسته حرف م یخم کرده بود تا بشنود. طور نیگونه شد. سرش را سمت امپچپچ شیصدا
 !دیدر مورد اکتشاف معدن طال بگو

 نگفتم... کسچیرازه. به ه هی نیدوست دارم. البته ا جیهو یو بستن جیآب هو یول ه؛یدرسته نارنج -
گفت و در را بست.  ی. خداحافظ آرامدیدر دلش نمانده بود که بگو یحرف گری. احتماالً دکتاب کردذهن حساب در

 :دیرا شن نیام یصدا
 .ریقلب من! شب و خوابت بخ ینارنجک خداحافظ -

 رفت. یگریحرف د چیه یبود. شانه باال انداخت و ب آلودخواب
*** 
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خانم طاهره یآمد که باالخره صداوقدر رفت. آنکردیم یو طول و عرض اتاق را ط دیچرخیفرفره دور خودش م مثل
 را هم درآورد:

 !ریجا آروم بگ هی نیبش قهیچه خبرته بچه دو دق -
 آلود بود:و مشوش و سردرگم. لحنش بغض شانیزده باشد. پر بود که طوفان ییای. ذهنش مثل درشدینم
 ؟یمامان؟ چطور نمیبش یچطور -

 .شدیمدام حواسش پرت م الیل یهاآمدورفت نیبود؛ اما با ا ونیخانم به تلوزطاهره نگاه
دختر  یراه رفت لومتری! سه کینیشیم نیزم یرو یذاریپشت مبارکت رو م نن؟یشیم یچجور ؟ینیبش یچجور -

 سر من هم رد شو! یاز رو ایب ؟ی! جا مونده تو خونه تو ازش رد نشده باشیاومد یانقدر رفت
 ی. دلواپس بود، از طرفحرف بزند. نگران بود یشگیهم یالیتا مثل ل دادیبدجور دورگه بود. بغض امانش نم شیصدا

 :دیدار نالبغض یمعترض با همان صدا ی. با لحندادیرا خراش م شیهم بغض صدا
 مامان! -

 .دیلرزیاو هم حاال م ی. صدااوردیطاقت ن گرید خانمطاهره
 .گنیراستش رو نم شهیکانال ماناال که هم نیدروغ باشه. ا دی. اصالً شاشاهللیا ستین یچیجان مامان! ه -

 خانم انداخت.خودش را درون آغـ*ـوش طاهره یطور ناگهانخانم نشست و بهطاهره شیمبل پ کنار
 کرد. هیگر ال،یصدادار ل یهیگر یبه پا صدایخانم هم شکست و بکارش آن بندانگشت مقاومت طاهره نیا با

 نداشته باشد! کاش! قتیحق کاش
! آن اتوبوس یزیچ ی. خبررندیبگ یتا نشان رفتندیطرف مو آن طرفنیدر شهر مدام ا نیام یخانواده گر،ید یطرف از

 شان.همه یهاشده بود بر دل یتهران مشهد که تصادف کرده و سوخته بود... داغ
 یکار خورد،ینم یزی. چگفتینم یزیخانواده حرام کرده بود. چ یکه دو روز بود خواب را برخودش و تمام اعضا الیل

گرگ و  نی. سر آخر هم بنشستیاش مسجاده یپا ای کردیم یطول و عرض اتاق را ط واروانهید. فقط کردیهم نم
 .دیپریدو ساعت نشده از خواب م-یکیو  بردیاش خوابش مسجاده یهوا، همان جا رو شیم

 دیکوبیبه سرش، تندتر از قبل م یدیجد یبار با هجوم فکر منف کی هیبه صورتش نمانده بود. قلبش هر چند ثان رنگ
 .کردیم ترشانیو حالش را پر

 و بس. نیشام خورده بود. هم مهینبشقاب، آن هم نصفه کیرسول آقا یزور و داد و دعوا به
 !الیل ینگران بودند، همه اضطراب داشتند؛ اما نه به اندازه همه
گرفته بود که  ینفوذ کرده و در قلبش جا الیدر جان ل قدرنیا یآمده بود؟ از ک یک طنتیپرشور و ش نیام نیا اصالً

 خودش هم متوجهش نشده بود؟ یحت
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سر دل آدم بماند! حناق شود و راه نفسش  دی. اصالً حرف که نباشودیدر دل آدم تلنبار م یکه گاه ییهاحرف فیح
 یگذاشت حرف دیها عمل کرد. نباو به حرفکرد. کمر همت بست  یبر زبان جار یمثل رود دیها را بارا ببندد! حرف

 !دیبماند... نبا یباق
. حسرت است، ستیحرف ن گریکه د شودیکنج دل تلنبار م ی. وقتماندیم یدر ذهن است، حرف باق یتا وقت حرف

 !گرید زیکاش و هزارتا چ یو ا غیو در یافسوس است، وا
کنارش  توانستیکه م ی. تا زماننشستیم الیکنار ل یاما گاه گفت؛ینم یزیهم در خانه ناراحت بود. چ نیگیآ یحت

 را دارد. شیکنارش است. هوا نیگیتا بداند که آ زدیاش مشانه یهم آرام رو یو مراقبش بود. گاه ماندیم داریب
زهرمارتر از  یبود. طعم دهیدادن را چش. چند بار طعم از دستشدیسست م شد،یم حالی. فقط بگرفتیکه نم آرام

! خواستیاش کند. نمدوباره تجربه خواستیدندانش مانده بود، نم ریطعم بدگوار، هنوز ز نی! اایدن یهایتمام تلخ
 کرد؟یم یرا به زمانه حال نیچطور ا

اگر بود هم از  ای. نبود یخبر چیزنگ زد. هنوز ه نالی. چند بار هم به ترمگفتینم یحسابودرست زیهم که چ اخبار
 .دادندینم یو جواب درست درمان کردندیسرشان باز م

بار اگر تمام  نی. ادیپوش یبار به تمام نفرتش غلبه کرد و نارنج کیرسول داشتن آقا یبرا کرد؟یچه کار م دیبار با نیا
 او را برگرداند؟ کردیچه؟ خدا قبول م کردیم ینارنج زوارییشهر را پا

 اش برسد؟آخرش به خانه اهیها کالغ سها و قصهمثل کتاب شدینم
شان آمده به خانه نیو پدر ام خانممیهم مر ی. چند بارنگذاشته بود شیلحظه هم تنها کیچند روزه  نیدر ا بغض

 زخمش. یشده بودند رو یشوند؛ اما بدتر نمک الیحال ل یایبودند تا جو
 یاز هر در شدی. اخبار هم که شروع متا به زمان اخبار برسد کردیتلتکست را نگاه م رد،کیرا که روشن م ونیتلوز

 آتش گرفته! یجز آن اتوبوس لعنتبه زدیحرف م
 دی. شادیشنیکردنش را هم مقلانگار قل ی. حتجوشانندیگذاشته و در درونش م یگید یقلبش را رو کردیم حس

 .کردیم رورویرا ز نشییبود و از باال تا پا دنیحالت ممکن درونش در حال چرخ نیتربا تند یهم گردباد
 !الیرسول و تلفن همراه از دست لاز دست آقا ونیکنترل تلوز شد،یخانم رها نماز دست طاهره حیتسب
 یبود که صدا یداریخواب و ب انیبه سر خوابش بـرده بود. م یاش، چادر گلسجاده یشب هم مثل شب گذشته رو آن

 .دیرا شن یهمهمه مانند
جا بهو جا دیچرخ شیسر جا یفراموشش کند! کم توانستیدر خواب هم نم یحت یبود. لعنت نیام یچقدر صدا صدا

 بود! نیتر شد. نه! انگار واقعا خود امشد. صدا واضح
 کرد: زمزمه
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 طاقت ندارم... گهیبم. دنکن. بگذار بخوا دارمیاگه خوابه ب ایخدا -
در را باز کند و صدا از  دیترسی. مشدند. سمت در رفت یجار شیهاگونه یاز رو "خدا"محض گفتن اشک به قطرات

 کند. دارشیب یخواب باشد و کس نکهیاز ا دیترسیتمام شود. م شیایبرود. رو نیب
 یاز گوشه یبازشدن در، قطره اشک درشت ژیق یزمان با صدارا فشار داد. هم رهیکرد و دستگ یاما نافرمان دستش

 سر خورد. شیهالب یرو اشینیب یغهیت یو از رو دیچک شیهاچشم
کم فوت کرد. بغض کم رونیبه ب یسختنفسش را به ال؟یترس آن هم از ل همهنیباز کند. ا دیترسیرا م شیهاچشم

 .کردیم یو در وجودش لشکرکش شدیم روزیداشت پ
 دلم؟ زیعز ال؟یل -

 یبسته بودند. صدا شیها. هنوز چشمبود ختهیر. در خودش فرونشست نیزم یکنار درگاه در، سر خورد و رو جاهمان
 یگوش چپش دهان کج کیاش کج نزدسرش بود و گره یهنوز رو اشیگل. چادر گلدیرا شن ییهاگام شدنکینزد

 .کردیم
 ! من رو نگاه!ی! نارنجکی! هنیمن رو بب الیل -
سرخ  یچشمانش کم یدیپف کرده بودند. سف شیها. چشمکلمه ناخودآگاه چشم باز کرد. خودش بود نیآخر دنیشن با

 روشن بود. یابه تن داشت و شلوارش سورمه دیسف یراهنی. پبود
و مثل قاصدک  دیکشیاما اگر دست م ؛ستیمطمئن شود که خواب ن خواستیسمت لباسش برد. مرا به دستش

 ...شدیپرپر م یبه آسان شیایرو
 گفت: طنتیخانم با شو به طاهره دیعقب چرخ سمتبه
که  ینطوریخانوم بدجور با من قهره! ا نیتون؟ انگار اتو خونه نیندار یزیچ یتخم کفتر هیمامان طاهره،  گمیم -
 اونوقت... رمیمیدارم م ی! من از دلتنگشهینم

نه  گریاش باالخره شکسته بود و ددرون آغوشش بود. بغض قسم خورده یگلبا چادر گل یتمام نشده، موجود حرفش
 .یزییشب پا کیهم مثل باران تند  دی. شاکردیم هیقطره دو قطره، مثل ابر بهار گر کیبه صورت 

 دیرسول را که شنآقا یسرفه یاو را به خودش چسباند. صدا یااش را گرفت و لحظه. دستش آرام شانهدیلرز قلبش
 گفت: کردیسرش مرتب م یکه چادرش را رو یدرحال یجد یرا از خودش جدا کرد و با لحن الیل عیسر
 مگه؟ یخونینماز م یورنیتو ا کنه؟یم کاریچ نجایگره چادرت ا ال،یل گمیاهم م -
 دهانش در رفت: از
 اصالً؟ یگره بزن ینجوریا یبلد بود یبار که با چادر مامانت نماز خوند نیخودت اول -

 نظر گرفته بودند! ریها را زهر دو آن یخانم بلند شد. پس حسابرسول و طاهرهآقا یخنده یصدا



 

 

306 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حژیال.

 ؟یواقعاً خودت گمی... منیام -
 هنوز باورش نشده بود. گاران
 برات... یخوایم ؟یهامو چناخونام رو نشونت بدم؟ دستا و پنجه یخوای. مخود خودمم گهیآره د -
 زد. شیمشت به بازو با
 خب حاال مسخره نشو. یلیخ -
 ! حاال انگار بادمجون بم آفت داره!نیرو بب افشیاه اه، ق -
 .ندیبیکه خواب نم شدیباورش نم آورد،یو برهان نم لیدل شینگفت. تا برا یزیچ الی. لکردیخودش اشاره م به
 :کردنفیخوانده بود که شروع کرد به تعر شیهارا از چشم نیا ییهم گو نیام
 یول رم؛یبگ طیرو اونجا پارک کنم بل نیبرم، بعد ماش نالیقرار بود تا ترم نیواال عرضم به حضورتون که من با ماش -

بود کم  نیماش نیآه تو پشت ا الیل یدیرو گرفت و برد خوابوند. د نیمحترم ماش سیجناب پل نالیترم یمتر هیتو 
 .رهیمونده بود من رو بگ

 کرد: شیبغض صدا با
 ن؟یام -

 بشنود زمزمه کرد: الیکه فقط ل یلب طور ریگفت؛ اما ز ینچسب و آبک یاخانم بلهرسول و طاهرهآقا یجلو
 ن؟یجان ام -
آب خنک خوردم بعدش هم که آقا  یچهار روز-سه هی. از آب درومده بوده یدزد نیماش نکهیمثل ا گهید یچیه -

ها آب خنک بخوره. البته صاحب حاالحاال دیهم آقا دزده پول ما رو نده با ی. تا وقتدزده رو گرفتن، منو ول کردن
 ونیلیرو با سه م نشیدوماد شم. قبول کرد که ماش خوامیدلش به حالمون سوخت. من گفتم تازه م نیماش یاصل

 بهم بفروشه و ... شتریب
 .زدیبا همان لحن پر آب و تابش حرف م نیام

باشد، به  دهیهم که انگار به کل خواب از سرشان پر هیچهار زانو نشسته بود. بق نیزم یکنار در رو الیکنار ل هنوز
 .دادندیگوش م آورد،یمکه افتاده بود در یاز خودش بابت اتفاقات نیکه ام یساختگ ییهاحماسه

تختش رفت و  یبادمجان بم راحت شد، رو یاز بابت آقا الشیخ نکهیبعد از ا ییبود که گو نیگیتنها آ انیم نیا در
 در وجناتش صدق کند. یحساب بره،یرو خواب م نیگیرو آب ببره آ ایکه ضرب المثل دن دیخواب یطور

بود،  یرنگ نارنج شیاینبود. دن اهیس گریرنگ گرفته بود. د شیایرا بست، باز کرد. بست، باز کرد. دن شیهاچشم الیل
 ...!یداشت و حت یطعم نارنج

 درون قلبش منعکس شد: یزیچ
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 «تو... ینارنج یدولت غم کند کند در پ مگذار»
 نیرسول و ماشلباس آقا یاجبار یهاینارنج یبود. حت شیسرجا زیچهمه گریاش نگاه کرد. انگار حاال دخانواده به

 !نیام یتحفه
 گر،یاست د روزگار
 کند،یمشخص نم شیو فردا امروز

 ،یشویدر آغـ*ـوش غم حل م یبار درست وقت کی
 هم... یو گاه آوردیم تیهابه لب لبخند

 .کندیتنت م اهیبه عزا، س یاوج شاد در
 .تیهاهو خاطر ییتو مهم

 تر،و مهم یسازیکه م ییهالحظه
 .یسازیخدا و درست در آغـ*ـوش خدا م ادیکه با  ییهالحظه
 ...فقط

 .تیهاخواسته یبرا بجنگ،
 خواستن وجود دارد. یبرا یزیهنوز در اعماق وجودت چ یکه بدان قدرآن
 ست،ین یفرصت ریس دل

 نشو. میو تسل بجنگ
 دش،یو سپ اهیس یرا با همه تیهابساز و شب یرا رنگ روزت

 حالت ممکن نقش بزن. نیباتریز به
 با توست. خدا

 .نترس
 
 یاباران شده غرق»

 زند،یریدلت م یو اندوه به ژرفا غم
 یلرزیتا سر به خودت م یپا

 بارندیکنان مرقـ*ـص هاابر
 یاتو تنها شده و

 و ناگه باران غردیم رعد
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 و اندوه و خزان و طوفان غم
 کوه جهان استاده، کیلبخند تو  یتماشا به

 نفست آمده است، حایدل که مس یا مژده
 اشک از گل چشمت بگشا، نم
 خندد،یخدا م که

 آورده تو را در آغـ*ـوش، دست
 چرخد،یغم و درد دور جهان م ینفس، ب کی

 بگشا تیاز بغض صدا گره
 ،یخندیم ،یچرخیدر آغـ*ـوش خدا م تو

 بهاران دارد، یتو بو ینارنج رنگ
 «تو...! ینارنج یدولت غم حکم کند در پ مگذار

 .ح(الی)ژ
 

 شما: ارادتمند
 یدریح الیژ

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ 
۲۳:۴۳ 

 
*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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