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  م کاربر انجمن قصه سرا.  الیل | ییرمان پرسه در تنها
 : خالصه
 دی ده ، شای خودش قرار مری زن رو تحت تأثکی ی که کل زندگی اشتباهه ، اشتباهکیقصه در مورد         

  ، قصه در زمان حال وستی نباشه اما تکرار مکررات هم نیی تازه اي دهیا
 هم يزی اوقات گری شه اما گاهی متیروا)  قصه ی اصلي هاتی از شخصیکی(  محدود ياز زبان دانا        

 .  زنهیبه گذشته م
 به دنی رسي ، براری شه نه دست تقدی دست خودش مي چهی بازای ثریزندگ:  داستان يخالصه         

 افته که گذشته ، ی براش می ، اتفاقیی و تنهای شه سرگردانی کنه که آخرش می رو انتخاب میهدفش راه
 زشیدلبخواه خودش همه چ  روشن وي اندهی داشتن آدی به امایثر.  ده ی قرار مری اش رو تحت تأثندهیحال و آ
 نشونه اون رو به هی ، کی کوچدی امهی واسه از دست دادن نداره ، اما يزی چگهی که دییتا جا.  کنه یرو فدا م

 ی دونه چه سختی کنه که می رو انتخاب می راهدشی داشتن ام زنده نگهي براای کنه و ثری مبندی پایزندگ
 ...  به خاطرش تحمل کنهدی رو باییها

 الزمه تا ي خبری کردند ، اما ندونستن و بی خبر داشتند دست به عصا تر فکر و رفتار مندهیآدمها اگر از آ        
 مدام تو فراز و فروده ، ای ثریزندگ. .. ای ، مثل ثری و درس عبرت هم باشيری ، درست عبرت بگیاشتباه کن

اما همچنان سرسختانه .  کنه ی مدشی نا امیاه و گدواری امی افته که گاهی براش مینیریاتفاقات تلخ و ش
 ...  کنهی کردن تالش می خوب زندگيبرا
 
 

 یدرکتاب چار فصل زندگ"        
  روندیصفحه ها پشت سر هم م        
  لحظه اندکی صفحه ها ، نی از اکیهر        
  روندی و غم ميلحظه ها با شاد        

 
 انی خط در مکیآفتاب و ماه ،         
  شوندی ، گاه پنهان مدایگاه پ        
 ي لحظه اکی هرزی و غم نيشاد        
  شوندی سفره مهمان منیبر سر ا        
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  استهی ما گريگاه اوج خنده         
  ما خنده استي هیج گرگاه او        
  کندی مياری ، دل را آبهیگر        
  دلها زنده استنکهی ایعنیخنده         

 
  با غم استي شادبی ترکیزندگ        
  راوندی پنی من ادارمیدوست م        
  بهتر استي شادندیگویگرچه م        
 " با لبخند راهیدوست دارم گر        

 
 کنار استخر ي فرفوژه ي های صندليرو.  دی دی بود که حاال مدهی ها رو ندیدعوا و جنگ و جدل طهماسب    

نشسته بود تا بحث شون تموم بشه ، اگر به خاطر نادره خانم و محض سر شلوغ خودش نبود راه اومده رو بر 
 .  گشتیم

 بلند بود ي اما صداشون به حدنی زمي روي شده ختهی ري داد ، حواسش رو داده بود به برگهایگوش نم    
 شراره از همه بلند تر ي صداونی منیصداشون رو سرشون انداخته بودن و ا.  يدی شنی هم می خواستیکه نم

 . بود
 به پاس ی چگهید.  ی و طرف شهرزاد و گرفتهی حق چی دونیـ دست شما درد نکنه مامان خوبه م    

 دست ي ؟دوباره مضحکه ننی رو ببی که چنجای ای ؟ همه رو جمع کنيری بگي خوای هم میبرگشتنش مهمون
 . میهمه بش

 هی قضنی ای و رو بکنری مدام زي خوای ظاهراً شما میهمه فراموش کردن ول. ـ هجده سال گذشته شراره     
 . رو

 شد ؟ نه ینم نبود ، دلتنگ ادشی همه سال نی خواد برگرده ای چرا بعد از هجده سال منهیـ حرف منم هم    
  افتاده خانواده داره ؟ادشی گذشته االن ی بهش خوش نمنکهیا

  و اون نخواست ؟دی خوش بهش نشون بدي رودیـ شما خواست    
 ی مگهی چشم دهی بود به زی شما عزيشهرزاد از همون اول هم برا.  است دهی فای بگم بیـ من هر چ    

 .  فرق نکردهي شهرزاد تو نگاه شما با قبل ذره اگاهی کنم وگرنه جایفقط دارم خودم و خسته م.  شیدید
 تو گذشته خودش هم ی شد ، زمانی نمي سؤال بردن مهر مادرری زي برایلی دلیعادت همه مادرها بود ول    
 .  بودزتری مادر از همه عزي خواهرها و برادرها شرافت برانیب.  حس و تجربه کرده بود نیهم
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 .  گشتنی که گذشته ها بر نمفی کرد و چه حی مي قراری اون روزها بيلمس دوباره و تجربه  يدلش برا    
 رونی تند از ساختمون بي و ناراحت با قدم های بعد شراره عصبهی شد و چند ثانی نمدهی نادره خانم شنيصدا    

 که هجده سال ي، شهرزاد شده بود دای زنده شدن و پررنگ شدن گذشته ها پي برايامروز هم بهانه ا. اومد 
 یکی خودش ، هی شده بود شبدای پیکی.  د شی که به برگشتن ختم میرفتن. رفته بود .  اشتباه کرده بود شیپ

 .  قصد برگشتن داشتمونی پشدیکه مثل خودش رفتن رو انتخاب کرده بود و شا
.  آب سقوط کرده و رنگ گرفته بودن ي که رویینگاهش دوخته شد به آب درون استخر ، به برگها    

 اگر برگشته بود دلش قرص بود حداقل به یشهرزاد نام. سرگردون و شناور ، مثل خودش منزل از دست داده 
  ؟ی بود که چشم انتظار اومدنش باشه ، اما خودش چیکی مادرش ، تیحما
 ی سرانجام و فرجاميهر آغاز. د شد  و بلندیآه کش.  شراره با سرعت از جا کنده شد مثل دل خودش نیماش    

 .  خودشییداشت جز تنها
 حی موندن رو ترجرونی بودش و خودش بدهیموقع اومدن خدمتکار د.  ستادی وارد شدن اي در مردد برايجلو    

  لباس بود ؟دنی که راه افتاده بود مناسب پرو کردن و پوشیحال نادره خانم با جنگ اعصاب.داده بود
 . خانم منتظرتون هستن:  دیکار تازه وارد با حضور به موقع اش به دادش رسهمون خدمت    
 . ممنون:  تو دستش رو جا به جا کرد يمشما    
 . ـ تو اتاق خودشون هستن    
 باال رفت و پشت در اتاق نفس یکی یکیپله ها رو .  شدن یی از راهنماازی نیآشنا بود و ب. دوباره تشکر کرد     

 . تازه کرد
 . دیبفرمائ:  دیدر زد و جواب شن    
 وقت چیه.  خبر بود از چند و چون ماجرا یب.  دی لرزی نادره خانم مي از اعماق وجودش ، صدادینفس کش    

 کردن اما به نادره خانم به عنوان ی مفی و براش تعردی شنی دونست که می نکرده بود همون قدر ميکنجکاو
 ادی بود ، سخت و به دهیفهم.  ی فهمی مي مادر شدی گفت وقتی مادرش ميروز.  داد یو اسم مادر حق م

 ! یموندن
 ی زل زده بود ، قضاوت شده بود از طرف کسنی دستش و به زمي داده بود به عصاهینادره خانم سرش و تک    

ونش  باغبي برای احساس بشه که هر گلنی تونست منکر ای شراره هم نمیحت.  از نفسش جدا بود یکه نفس
 .  خودش رو دارهيرنگ و بو

 فرصت ي برامیبهتره بذار:  صاف کرد ، قصد به رو آوردن نداشت اما حال نادره خانم خوب نبود نهیس    
 !  شدمی مزاحم مدینبا. مناسب 

 . نجای اي و اومدیتو هم از وقتت گذشت.  ایـ من حالم خوبه ثر    
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 که دوخته بود رو ی مبل نشست و لباسيبا تعارفش رو. خانم لبخند زد به صورت ملتهب و ناراحت نادره     
 .  آوردرونیب

  بپوشم ؟ی کنیـ کمک م    
 .  شدلهیتازه متوجه نبودن جم    
 . ـ حتماً    
 لباس ي لباس اما خودش اونجا نبود ، سه تا دکمه دنی پوشي کرد برای میدست و بدن نادره خانم همراه    

 بود اما یخودش راض.  بود ی تنخور لباس عالشهیمثل هم.  دامن مرتب کرد ي کت و رويرو بست و لبه 
 پرو شتری بار بکی شده رو ته بود که لباس دوخیی هاينادره خانم از دست مشتر.  نادره خانم مهم تر تیرضا

ه  حوصلی که کسل و بینادره خانم.  گرفت ی نظر نادره خانم نگاه از صورتش نمدنیمنتظر شن.  کردن ینم
 . بود
 . ای که دوست داشتم ثريـ همون طور    
 ! رو هم آوردم ؟شونی لباس استنی خانم نلهیجم. ـ مبارکتون باشه     
 ... ی هست وللهیـ جم    
 .  حالش خوب نبوددیشا    
 . امی مدی شم هر وقت حالشون خوب بود بهم زنگ بزنیـ خوب پس مزاحمشون نم    
 ! ی دفعه دعوتم رو قبول کننی ادوارمیام.  ای ثرنی دعوت هستی مهمونيـ تو و دخترت هم برا    
چند .  شد ی اومدن شهرزاد خانم برگزار می پا برجا بود مهمونزی همه چشی پقهیبا وجود کشمکش چند دق    

 ی و رغبتلیخاطره هم م.  دعوتش رو رد کرده بود طیدفعه از طرف نادره خانم دعوت شده بود اما به خاطر شرا
 .  ها نداشتی طهماسبی آنچنانی حضور تو مهمونيبرا

دخترم بعد از .  هی خانوادگیمهمون.  دفعه نگو نه نیا:  کرد ی دستشی جواب دادن و نادره خانم پيلب زد برا    
 . ی باشکی من شري گرده دوست دارم تو هم تو شادیچند سال بر م

 .  چشمياگر قابل بودم به رو.  ي به شادشهیهم. ـ چشمتون روشن نادره جون     
 از اون گذشته دی کشی به کجا میمعلوم نبود آخر مهمون.  نکرد يشتریخوب بود که نادره خانم اصرار ب    

 ياون شب به حد.  دعوت نادره خانم بود ي رد کردن محترمانه ي برای محکملی بود دلنشونی که بییتفاوتها
 . ادی شد که نبودشون به چشم نیسر نادره خانم شلوغ م

 
 اما ادیسربسته گفته بود که نم.  از دعوت نادره خانم تشکر کرده بود ی موقع خداحافظیتو خونه و حت    

 دهی که شنیی تر به دعوت نادره خانم بود ، با حرفهاي فکر کردن جدي برایمسافت راه تا کارگاه فرصت خوب
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 برخورد خانواده با دنی دخاطر  بهشتری داشت ، بی مهمونيور تو حضي برایبی عجي و وسوسه اقیبود اشت
 .  خواست تو جمع خانواده باشهی دوباره مي که بعد از سالها دوريشهرزاد

 ؟ دی دی رو می رفت چیم.  اقی اشتنی شد بر ای می بود که سد و مانعيتفاوت قصه شون به حد! اما نه     
 پشت سرش و خراب ي پلهاي که خودش همه ی بود ، در حالدهی کش شهرزاد و به طرف خانوادهيدیحتماً ام

 . کرده بود
 

 ونیکالس ر.  یی فرستاد خشک شوی کرد و می به کارگاه لباس نادره خانم رو تموم مدنیبه محض رس    
 فی کوتاه مدتش ضعي بود حافظه ی داد ، مدتی ملی کارت بچه ها رو تحودی هم امروز روز آخرش بود بايدوز

 ی مادداشتی بود ادشی ی رو وقتيهر کار.  کرد ی که داشت و فراموش میکی کوچیی کرد و کارهایعمل م
 .  به کارت بچه ها بودادشی شیکرد ، از چند روز پ

دو روز .  کرد ی محدثه دست و پا مي چرخ هم براهی دیبا.  به اتاق دوخت زد يلباسش رو عوض کرد و سر    
ذوق و شوق .  جواب مثبت داد دی که شننی داره و روش فکر کنه اما محدثه هميد بهش گفته بود چه قصشیپ

 رومندی خانم نیوقت.  کرد ی میاع رو جلب کنه براش تدرومندی که تونسته بود توجه خانم ني بارنیمحدثه اول
 پرورشگاه رو به دستش سپرد حالش مثل محدثه بود ، یاطی کارگاه خی به دستش داد و سرپرستی قبولينمره 

 شی در پی که زندگیی های درآمد و گذروندن سختي برای و منبعازیمحدثه شوق کار کردن داشت و خودش ن
 . ي و بلندی به خود بودن مرارت داشت و پستیمتک. داشت 

 جونم گلرخ ؟:  ستادیرخش ا گلرخ کنار چيبا اشاره .  گفت دیبا همه خوش و بش کرد و خسته نباش    
  ؟ی هستی جون امروز تا کایـ ثر    
 چطور ؟. ـ تا شب     
 .  اتاقتونامیـ بعد م    
 . ـ باشه منتظرم    
رفتن به گذشته و .  الزم شده بود يرفت به آشپزخونه ، چا.  دشی از عاطفه نبود ، چشم چرخوند و ندياثر    
 فشارها و کنار اومدن با زخم نی ، تحمل این خسته اش کرده بود و عصب االنش با اون زماتی موقعي سهیمقا
 و ختی ریی چایاستکان.  درد آور بود م اونها هنوزم هي آورادی شدن عادت شده بودن اما ی که کهنه نمییها

 . دی رسی کرد و به کارش میتمدد اعصاب م.  نشست زیپشت م
  تو ؟یینجایـ ا    
  ؟يتو کجا بود. ـ سالم     
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 زدم ی خلوت ، با تلفن حرف ماطیتو ح:  و کنارش نشست ختی خودش ري برایی چایعاطفه هم استکان    
  شد ؟ی چشبی کن دفیزود باش تعر. رفتم اونجا 

 . ـ اومدن و رفتن    
  ؟نیـ هم    
 عقد باشه ي االن سر سفره ي داشت ؟ خاطره با پسر شاکريچه انتظار.  دی عاطفه خنديبه صورت وارفته     

 ؟
مادر و دختر از اومدن مهمون ناخونده و .  خانم به همراه خانواده اش سرزده اومده بودن خونه اش لوین    

 دادن آدرس دی گله کردن زد فهمي که برایشکش رفته بود به عاطفه و با تلفن. خواستگار نام شوکه شده بودن 
 . کار عاطفه نبوده

 .  سن ندارمنی به شوهر دادن دختر تو ایلید وگرنه من تما خانم دست بردار نبولویـ ن    
  نبود ؟یـ چرا ؟ پسر خوب    
 فشی که تکلبهی غری اعتماد کنی تونی هم نمی شناسی که می شده به اوني بود اما زمونه ای خوبيـ بچه     

 . معلومه
 . ی رسی مثل االن من مي به روزی فکر کني طورنی ايـ بخوا    
 ي حرفهادنیبارها از شن.  نبود یی خوب بودنش حقش تنهايعاطفه با همه .دلش از اعتراف عاطفه گرفت     

 یدنیاشک دل د.  صدا دار و پر از هق هق نبود شهی غم همي هیگر.  براش گفته بود انشی غاز اطرافهیصد من 
  داد تا قانع بشه ؟ی عاطفه مبه ی چه جوابدیآه کش.  کرد ی مهیعاطفه هم مثل خودش از درون گر. نبود 
 و سالها به ننی هم و ببی که دختر و پسر شب عقد و عروسستی نی زمانگهی ، دای عوض شده ثریـ همه چ    
تو .  حرف اول همه شده تفاهم ی گم سنت نه ، رسم و رسوم نه ولینم.  کنن ی کنار هم زندگی و خوشیخوب

 !  و شناخت هستیی آشناصتفر.  ی در خونه ات رو زد بکنیکس هر می تقدی دخترت رو دو دستي خوایکه نم
خودش هم شناخته بود .  و برنده از پشت زیت.  زدند ی مي تري کاري آشناها ضربه هانی بود همنیمسئله ا    

 ...  بود و آخر کاردهی، به تفاهم رس
 خواد محبت رو لمس کنه ، عاشق ی ها گفت دلش ميبعد رفتن شاکر.  خواست یـ خاطره خودش هم نم    

 .  نداشتيرادی و ابی عچی خانم هلویوگرنه پسر ن. بشه بعد ازدواج کنه 
 .  ترسمی از عاشق شدن خاطره هم می عاطفه نگفت که من حتيبرا    
 ی حتماً حرف هم و خوب منیشما که با هم دوست هست.  با خاطره حرف بزن نی نه خودت بشنمیـ حاال ا    
 ! نیفهم
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 اشتباه به فنا داده بود کی اش رو با ي ندهی گذشته ، حال و آی دادن نبود وقتی درس زندگي برایاستاد خوب    
 رو داشت ، خاطره یستگی شانی کنه ؟ ای تونست دخترش و نهی که خودش به دل خطر زده بود ميمادر. 

  کرد ؟ی سرزنشش نمدی فهمی میوقت
 
 

 قبول ي رفتن با وعده ی گرفتن و می جلسه رو مي کردن ، کارت ورودی حساب مهی بچه ها تسويهمه     
 هم الی شد سهیاتاق که خال.  رفتن نداشت ي براي نشسته بود و عجله االیسه.  برگشتن ینیریشدن و با ش

 . بلند شد
  جون ؟ایـ اجازه هست در و ببندم ثر    
 توان گفتن یحرف بود ، ول.  انگشت تو هم گره زد  وستادی ازشیکنار م.  و در و بست الی کرد و سهدییتأ    

 . نبود انگار
  ؟الیـ سه    
 ...  جون منایـ ثر    
.  روزها و تجربه ها نی و مونس بود با اسیان.  سرخ نگه داشتن یلی ، صورت رو با سیحفظ آبرو با دست خال    

 رو تو الیدست سه.  براش آسون باشه الی حال االن سهدنی رو پشت سر گذاشته بود تا فهميادی زي هایسخت
 داد ی کارت جلسه رو بهش نمپول  خودش کرده بود ؟ به خاطر چند هزار تومنشی پيدست گرفت ، چه فکر

 .  خاطر دادنانی؟ پشت دستش رو نوازش کرد و بهش اطم
 ! ی دخترم تو هم موفق باشایب:  رو هم به طرفش گرفت الیکارت سه    
 ینی بودن رو دلش سنگونی اما نگفت تا حس مدهی تسوای بیسر زبونش اومد بگه هر وقت امکانش رو داشت    

 .  موندی جواب نمیاعتمادش ب. نکنه 
 که بود طاقت یلی ، به هر دلای شرم و حای بود ی از سر شوق و قدردانای الی سهياشک حلقه زده تو چشمها    

 .  اشکها رو نداشتنی ادنید
 !  خانمالی برم کارگاه دوخت سهدیـ من با    

 . شتونی پامی فرصت منی ، اولي جون به زودایثر:  موند الیازش خواست بره تا غرورش نشکنه اما سه    
 خورده بود نی زميروز.  شدن ی و عمر خاطره می زندگي مهی بکی کوچي های دل خوشنیهم. لبخند زد     

 ی فکر مهی قدرها که بقنی ایزندگ.  زد ی رو پس نمي به طرفش دراز شده بود و حاال دست دراز شده ایو دست
 . کردند ارزشمند نبود
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 ، دی کشرونی رو بزشی ميکشو.  بود ومدهی و هنوز نششی پادی رفت ، گلرخ گفته بود تا آخر وقت مالیسه    
 ، نه به خاطر فراموش کردن پرداخت قبض ها به  دستش گرفتونی سرش و مدی برق و آب رو که ديقبض ها

 .  که اومده بود سراغشیخاطر فراموش
 داد خاطره ی مدمی گذاشت تا فردا صبح قبل از اومدن به کارگاه پرداختشون کنه ، شافشیهمه رو تو ک    

 .  کارش و انجام بدهینترنتیا
 .  گفتدیچند ضربه به در خورد و بفرمائ    
  جون ؟ای ثرتمسیـ مزاحم ن    
 . نه منتظرت بودم: با دست دعوتش کرد به نشستن     
  ؟رمی زودتر بگی ماه و کمنی امکانش هست حقوق انمی خواستم ببیم.  رمی گی وقتت رو نمادیـ ز    
 ي که سابقه ییاونها.  گرفتن ی حقوق مي بودند ، درصدکی ها تو سود و ضرر کارگاه شراطی خيهمه     

 .  داشتن درصد حقوقشون هم باالتر بوديشتریب
  فردا خوبه ؟ي براسمیچک بنو.  ندارم ي االن موجودیـ البته ، ول    
 . ی کنیـ لطف م    
 .  کنمیـ خواهش م    
 .  جونای هم داشتم ثرشنهادی پهیـ     
 .  گلرخ هم بودشنهادی پدنی آورد منتظر شنی مرونی طور که دسته چکش رو بنیهم    
 صندوق تو کارگاه راه هی.  دی بودن اگر شما و عاطفه جون هم صالح بدونی هم صبحت کردم راضهیـ با بق    

 . میبنداز
 صندوق ؟:  گذاشت زی ميخودکارش و رو    
 بار کی هر چندماه می تونیم.  میزی ری رو به حساب صندوق می و هر ماه مبلغمی شیـ آره ، همه عضو م    

 .  ، بال عوضمی داره بديشتری باجی که احتی پول رو به کسای می کنیقرعه کش
 شد اما احتمال به وجود اومدن مشکل ی مشتری کارگاه بي بچه هانی بی و دوستی بود هماهنگیفکر خوب    

 جهی کنم و نتیبا عاطفه صبحت م.  هی فکر خوبادی نشی پیثی باشن و بعد حرف و حدیاگر همه راض: هم بود 
 .  گمیرو بهت م

 . می مونیـ پس ما منتظر م    
 
 

****     
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 ینشاط.  شد از نشاط خاطره ی نمریس.  کردنش طنتی بود ، ورجه وورجه و شیشور وشوق خاطره خود زندگ    

 و از دست داده بود تا خاطره رو داشته باشه ، زیهمه چ.  داد ی کرد و جال میکه روح مرده اش رو زنده م
 .  بودی اما راض نبودي ضرری بيمعامله 

 یسر به سر همه م.  شد ی مدهی زده بود و چشمش دنبال خاطره کشهیبه چهار چوب در اتاق دوخت تک    
 . گذاشت

 . ادی چشم مي جلونهیریاز بس ش.  خونه براش اسفند دود کن یـ رفت    
 حتماً:  گرفته بود ي اگهی براش شکل دشبی نبود خودش خاطره رو چشم بزنه ، خاطره از ددیبع    
 ي پا انداخت و جلويتسخ و لجباز پا رو!  چه کار کرد شبی عاطفه دی دونینم:  و ادامه داد دیبا ذوق خند    

 گذاشت ی میکی گفت ی ملوی نیهر چ.  هم نکرد ییرای ، پذدیبراش چادر گذاشتم نپوش. و پسرش نشست لوین
 بودم اما ری درگلویبود هنوزم با ن اگر به من. ده بودم من خودم چهار چشم ش.  داد یکنارش و جوابش رو م
 ها ی گفت بعضی گفت ، می مي ورفتاری گفت از سالمت اخالقی ها می چی دونینم.خاطره جوابشون کرد 

 شون رو کم کم رو ی کارشون از کار گذشت خود واقعی وقتی آل ولدهی دن ، ایاول خودشون رو خوب نشون م
 ... کننیم

 باور ي خوایخاطره بزرگ شده تو نم:دست عاطفه رو بازوش نشست ، صورت عاطفه هم پر از خنده بود     
 ! یکن

 به فکر خاطره بود که از نقدریمن ا.  کنم ی هم خودم بهش فکر مشبیاز د:  از چهارچوب در برداشت هیتک    
 . خودش غافل شدم

 .  قدر نترسنیا یـ تو مسائل مربوط به خاطره محتاط باش ول    
 .  کمهی بره یزمان م:  دی داد و خندرونی بقینفسش رو عم    
  ؟ي نداري برم کاردیمن با.  یـ تو که آخرش    
:  به عاطفه نگاه کرد ي کرد و با کنجکاوزیچشم ر. ي طورنیحرص خوردن عاطفه رو دوست داشت ، هم    

  رفتن ؟ پشت سر هم ، زودتري ؟ تلفنهاهی ، خبری زنیمشکوك م
 . می زنیـ بعد با هم حرف م    
 . می داشتن که با هم روش فکر کنشنهادی پهیـ باشه ،بچه ها     
  ؟یـ چ    
 . می زنیسر فرصت حرف م. برو :  عاطفه بلند شد لیزنگ موبا    
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 گهی بار دکیبرگشت به اتاق خودش تا .  شد ی ملی تعطگهی ساعت دمیکارگاه هم تا ن.عاطفه رفت     
 ...  فردا رو چک کنهيکارها

 
 

*****     
  ؟رونی بمیـ مامان شام بر    
 ! میبر: در کارگاه و قفل کرد     
  ؟یستیـ خسته ن    
 !  وقتچی تو نه ، هيـ برا    
 ! زمیعز:  جواب نگذاشت ی آبدار خاطره رو بيبوسه     
  بگم ؟يزی چهیمامان :  دی کشنی زمي کفشش رو رويخاطره جلو    
 .  بگوي خوای میـ هر چ    
  ؟ی شه براشون کار نکنیمامان نم.  ها ی طهماسبي خونه ی گفت امروز رفتیـ خاله عاطفه م    
 !  هاي مشترهیچرا دخترم ؟ اونم مثل بق: متعجب بود از حرف خاطره     
 .  خونه شونی رفتی اگر بود نمستی ها ني مشتريـ مثل همه     
  زد ؟ی نمی فکر کرده بود و حرفزهای چنی به ای خاطره ، از کي قهی به شقدیبوسه اش چسب    
 رفتار چیتا به االن ه.  کرد گل دختر ی فکر به مغزت خطور نمنی وقت اچی هيدی دیـ اگر رفتارشون رو م    

رفتار .  خانواده اش هینه بقگرچه من فقط با خود نادره خانم طرفم .  دمی خانواده اش ندای از خودش یاشتباه
 سر راه من قرار گرفت یطی تو شراانمدر ضمن نادره خ.  ستی کردن خودم نکی کوچیمن در مقابلش به معن

 ی می امروز چی دونیم.  ذارم یاون به من اعتماد کرد منم بهش احترام م.  داشتم خودم و ثابت کنم ازیکه ن
 گفت ؟

 يدوباره دعوتمون کرد برا: رش حلقه کرد و به خودش چسبوندش دست دور کم.  نداد یخاطره جواب    
 . ای گفت با دخترت بی ، میمهمون

  ؟يـ قبول کرد    
 ، ی خواد تو هم با نادره خانم آشنا بشیاما حاال دلم م.  قبول کردن دعوتش ي دو دل بودم برایعنی. ـ نه     

.  ي آزار ندهودهی بي و خودت و با فکرهای اون معذب نباشي از کار کردن من براگهی تا دینیرفتارش رو بب
  ؟ی مهمونمی ؟ برهینظرت چ

 .  فکر کنمدی دونم ، باینم: خاطره شونه باال انداخت     
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 . ي موندادی شب به هی ي به سوشی خوب ، پس پیلیـ خ    
 پر دی بانجای کوچولوت راه نده ، ا فکرها رو به مغزنی هم اگهید:  دی رو بوسشیشنوی و پدی خاطره رو کشینیب    

  فهم شد ؟ریش.  ي اگهی دزی باشه ، نه چی و خوشحاليازشاد
 . ـ بله قربان    
 .  خودمیعروسک دوست داشتن:  خاطره رو نوازش کرد يبازو    
 ی اشرافی بار مهمونکی کرده بود که یخاطره رو راض.  رفتن و نرفتن نی مونده بود بلفیسردرگم و بالتک    

 تنوع استقبال کرده نی ها رو تجربه کنه ، شر و شور به دلش انداخته بود و خودش هم از ای طهماسبيخونه 
 ي برگشته بود و حاصل کابوس هااره تلخ دوبيِ خوب بود اما کابوس لحظه هازیتا شب قبل هم همه چ. بود 

 . ی از زندگي نبود جز دلسرديزی چيتکرار
 کنه ی خالششی رو نداشت عقده دلش رو پی کرد ، کسی زد ، درد دل میدش حرف متنها بود و با خو    

 تحمل يشتری عذاب بدی بادیسر افکنده ام ؟ شا!  مونمی خوان باور کنن که پشی هنوز هم نمیزمونه و زندگ:
 . ي و غربت و پنهان کاریی از تنهاشتریب. کنم 
 ی و سخت سرپا مزمی ری قدر ساده فرو منیچرا ا:  نهی آي رو صورت زن تودی ، دست کشستادی انهی آيجلو    

  مونه ؟ی می از من باقی همه شکست چنیشم ؟ با ا
 بشه ؟ مگه نه ی که چي و ساکن غربت شديدل کند:  زن ي رنگ گرفته ي موهايدستش باال رفت ، رو    

  ؟ی ، تونستی ، فراموش کنيای کنار بنکهیا
 .  نبوددنی غم و انکار نگاه زن گرفت ، بغض کرد اما االن وقت باريدلش برا    
 خودش رو داره ، ي جایمگه نه ؟ هر کس.  میما خاطره رو دار:  داد يدواری امنهیبه خودش ، به زن تو آ    
 !!  ماستزیخاطره همه چ.  می ما انتخاب کردی باشن ولتی تو زندگدی هستن بایوقت
 .  و خنده کم کم مهمون لبش شددی موند ، نگاه زن درخشدییمنتظر تأ    
 شده بود یآب.  کرده بود دای خودش رو پي که جای ، محبتي اجباريریتقد.  تپش مست کننده بود هیخاطره     

با خاطره حس بازنده بودن .  ي و زودباوری سادگشی هرم آتونی میگلستان.  و حماقت يرو التهاب ندونم کار
 . نداشت

 يرنگ و رو.  که کهنه شده بود اما تا نخورده بود ی از ورق زندگیبرگ. گذشته رو با امروز تاخت زده بود     
.  اسم ، مظاهر ، به ظاهر پدر خاطره هی نوشته ، نی هم بودن تو ای پر رنگيکلمه ها. نوشته هاش نرفته بود 

 ي شهی زدن توپ به شی به سادگستوجودش رو در هم شک.  نفسش کرد ی که اومد همنفس بشه و بيمرد
 ... هیهمسا
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 زد ی هم می گاهدیتنفرش رو با!! اسمش که تو خلوت خودشون ممنوعه نبود .  شد یی انهیمتوجه اخم زن آ    
 .  زدی می رنگ تازگدیبا.  کرد ی و رو مری، ز
 نهی ؟ ما رو ببمی شیبه رو م دوباره با هم رویعنی ؟ دهی ؟ زنده است ؟ عذاب کشهی در چه حالی کنیـ فکر م    

  فروختم ؟متی قی و بی که چوب حراج زدم به همه چی هست با ما چه کار کرد ؟ با منادشی شناسه ، یم
 نداشت ، حرف از یی جااهویخاطره تو اون ه.  ستیمنظورم به خاطره ن:  دیاخم زن پررنگ تر شد ، تلخ خند    

 ...  مای داد به وجود و زندگمتیق.  شد یخاطره بعدا زندگ. من و اون بود 
 دهی خاطره ، تو مهد لباس جوجه پوشي های بود از بچگی توالت قاب کوچکزی مي انداخت ، روریسر به ز    
من :  و سر بلند کرد یی اشهی رو قاب شدیدست نوازش کش. لباسش يچقدر اون روز کالفه بود از گرما. بود 

 بره ، ادمی شه یماست ، مگه م يها ، باعث تمام از دست رفته ها یسمبل تمام تلخ.  دارم ادیاون رو به 
 ... محاله.  ببرم ادیمحاله من اون رو از ..  واسه خودم تکرارش کردم نقش به نقش ، خط به خط شهیهم
 اون تینها. شه ی بجنگه خسته نمی کرد هرچیحس م. قدرت و تنفر کالمش خودش رو به وجد آورده بود     

 هست درش بخشکه ، شهی دلش تا هر چه رنی شدن و ترك بستن زمری ، باید ، نفرت و دلزدگ بونیعشق هم
 . یچارگیاز سر اجبار و ب

 مامان من چه کار کنم ؟:  وارد شد زونی آوي هوا باز شد و خاطره با لبهایدر اتاقش ب    
 خشک شده ي رو با گلونیآغوشش رو باز کرد و بغض سنگ.  دی خاطره خندي کرد اما به رویسرش درد م    

 باشه و کاش تا روز مرگش مونی که از داشتن خاطره پشي سالها فرار کرده بود از لحظه انیتمام ا. قورت داد 
 داشت ، ازیبه عشق ن.  بود ده همچنان سرسبز موننی هر چند کم از اون زمیوسعت. حس و تجربه نکنه نیا

 . دی فهمیمحبت رو م
  ؟ی رو چکار کنیچ:  رو بغل زدن گهیتش رو قبول کرد و همد حرف دعویخاطره هم ب    
 حالت خوبه مامان ؟:  شده نگاهش کرد زی ري و با چشمهادیخاطره سرش رو عقب کش    
 ! ؟ینگفت. خوبم :  شده بود ضشی قرار و مری دل بي آروم و دواشهیدوباره به خودش چسبوندش ، مثل هم    
  کمک ؟يایم.  بپوشم ی چ بعد از ظهري دونم برایـ نم    
!  بسته بود لهی تو گلوش پشی که از چند ساعت پیمسافر برگشته و بغض.  نادره خانم یبعد از ظهر و مهمون    

 یم.  دی خاطره زد و دست نوازش به کمرش کشي به موهاي کرد ؟ بوسه ایبا دل خوشحال خاطره چکار م
 و کجا ؟ فقط ی افتاد کی پا ماز ي روزهی.  شده يپوستش کلفت شده بود و دلش کار کرده و روغن کار! رفتن 
چوب خط تاوان دادنش .  کرد ی سختش اضافه مي روزهاي رهی به ذخدیامروز رو هم با.  دونست یخدا م

 .  داشتاری بسی خاليهمچنان جا
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 ی کنی خواستگار رد ميخانم شد.  شه کرد ی چه کار منمی ببمیبر: دست خاطره رو گرفت و بلندش کرد     
  ؟ی لباس انتخاب کنیستیاما هنوز بلد ن

 .  قدر پول دارن آخهنی ، چرا اگهی هاست دی طهماسبنی اریـ تقص    
 امروز ی مهموندی اومد و قی بود خودش هم به دلش راه مازی پوست پي روشهی خاطره مثل همي اگر پادیشا    
 .  دادی نمیتی نارضای خاطره معني زد اما حرفهایو م
 بودن ختهی ررونی که از کمد بیی و کفش هافیک.  تخت ولو يلباسهاش رو.  بود اتاق خاطره يآشفته بازار    

 .  گفتن نداشتگهی هاش هم دي شال و روسريکشو. 
نشست و زل زد به  تخت ي روتی اهمی که بي خاطره ، خاطره االی خیچشم غره رفت به صورت ب    

 . خوب چکار کنم ؟ انتخاب سخته: صورتش 
 انتخاب خاطره تو تمام نی دغدغه و سخت ترنی سخت تر غافل بود ، کاش بزرگتريخاطره از انتخاب ها    

 .  فقط انتخاب و ست کردن لباس باشه و بسیزندگ
 . یبپوش ی گم چی کنم و میـ کشو و کمدت رو مرتب کن ، لباسات و خودم جمع م    
 ی و حالت تهوع مجهی شد سر گی اتاق مرتب نمگهی دي قهی اعتراض بلند شد ، اگر تا چند دقیخاطره ب    

 کرد ، ی کرد و از همون فاصله رو تن خاطره براندازش می داشت نگاهش می برمیکی یکیلباسها رو . گرفت 
 رفتن مناسب نبود ، ی خانم منادره ی بار به مهموننی اونها که اولي و ساپورت خوب بود اما براکی توندنیپوش

 و شلوار دی تخت گذاشت ، کت سفي رويکت و شلوار.  رفتن ی می تر به مهمونکی تر و شی مجلسدیبا
 .  شدی خاطره ست مدی صندل پاشنه دار و سفایبا کفش .  بود ی کت هم مشکری تاپ زیمشک
  که انتخاب کردم خوبه ؟نهای انیخاطره بب:  بود و نظر آخر با خاطره بود یخودش راض    
 . دمشی کجا بود من ندنیاِ ا:  به طرف تختش اومد يخاطره فور    
 ! یچی هگهی شه ، کت و شلوار دیتو اتاق تو شتر با بارش گم م:  و گذرا از کنارش رد شده دهیمطمئن بود د    
 ـ مامان ؟؟؟؟    
 خوبه ؟:  رو گفته بود تی نداد واقعیتیبه اعتراض خاطره اهم    
 ی ها رفت و دو تا شال مشکي روسريبه طرف کشو.  حرف و نگرفت يخاطره هم عادت داشت که دنباله     

 کدومش رو بندازم ؟:  دی کشرونیب
شال مد نظر خودش شال چروك بود اما گذاشت به عهده .  دی سفزی ري چروك با گلهایکی و ری حریکی    

 . يهر کدوم که دوست دار: خود خاطره 
 ی به افکارش سامان مدی رفت ، بارونی کشو گذاشت لبخند زد و از اتاق بي رو تورشی خاطره شال حریوقت    

 .  شدی آماده می مهمونيداد و برا
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 خونه نی که پا تو اي مرتبه انیاول.  کرد یبه همه جا نگاه م ينگاه خاطره شگفت زده بود و با کنجکاو    

 ی داد ظاهر خونه و بزرگتی که اهميزی چنی رو گرفته بود و به کمتردشی دي کار جلوانِیگذاشت استرس پا
 اطی بتونه خدی رسی فکرش هم نمبه اون روز.  ي و اعتماد مشترتی هدف داشت ، جلب رضاکیاون بود ، تنها 
 .  خونه بشهنیثابت صاحب ا

  شن مامان ؟ی خونه گم نمنیـ تو ا    
 . به استدالل خاطره لبخند زد    
 .  خونه سر برهنی آخه ، فکر نکنم حوصله شون تو استیـ سر و تهش معلوم ن    
اما  دی دی دغدغه می رو بی طهماسبيخانواده .  آرامش یعنی کرد پول داشتن ی فکر مشیتا چند روز پ    

.  آدمها ي همه ی زندگي های شکل و همرنگ سختیمشکالت.  داشتن ی خودشون مشکالتياونها هم برا
 ي حوصله ی حتکه  شدی بودن و می شون بود و از بودن هم ناراضنی کردند و دعوا ، فاصله بیاشتباه م

 که از ي شراره اای نه  آرامشی داشت ولشیآسا.  خانم تو پول غرق بود لهیجم. خودشون رو هم نداشته باشن 
 .  بودری خواهرش دلگيبرگشت دوباره 

 اومد ی گرفتن سبد گل مي برايخدمتکار.  کرد تشیدست پشت کمر خاطره گذاشت و آروم به جلو هدا    
 .  شد سبد گل و بهش بدهکی اون خدمتکار نزدیوقت: آهسته لب زد 

 ی خودش فرق مي که به خودش گرفته بود با خاطره یلی و کمر صاف کرد ، استاستادیخاطره شق و رق ا    
 . کرد ، همرنگ جماعت شده بود ، خنده اش رو خورد و فشار دستش و رو کمر خاطره کم کرد

 .  طرفنی از ادی ، بفرمائدیخوش اومد:  سبد گل رو گرفت و تشکر کرد دیخدمتکار رس    
.  خونه جدا بود انگار ییرای و پذی بود ، سالن مهمونهدی بود که تا حاال ندی دست خدمتکار به طرفياشاره     

 يخطر.  شد ی میدنی دانی پوي عکس هادنی ، عکس العمل خاطره از ددی کشینفس راحت. بد هم نبود 
 .  تونست خوددار باشهی هم نمشهیبزرگ از سرش رد شد ، خاطره هم

 خاطره از جانیه.  لباس ضی تعويرد برا شون کیی و راهنمادی از راه رسگهی دیکیاون خدمتکار رفت و     
.  نهی و آادی زي ساختمون خودشون شدن با کمدهای بزرگي به اندازه یوارد اتاق. چشمش و رفتارش معلوم بود 

 غی لبش گذاشت و خفه جيو رو کف دو دستش.  خاطره هم تموم شد يدر که بسته شد و تنها شدن خود دار
 : دیکش
 .  دارهیفی چه کلمهایدرست مثل ف!!  مامان يـ وا    
 .  اومدیکی يدی دفعه دکیآروم باش مامان ، زشته :  خاطره گذاشت يدست رو شونه     
 . نجای چه خبره اگهی دنمی ببمیآره زودتر بر:  نداشت يریتشرش به حال خاطره تأث    
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 جمع و جور يایدن.  کرد یسحور خودش م رو مي ادهی خونه هر دیابهت و قشنگ.  داد یبه خاطره حق م    
 .  نبوداسی خونه قابل قنی ایخاطره با بزرگ

 .  عجله کردن و ترك کردن اتاقي شد برایلی نادره خانم دلياومدن چند تا خانم از مهمونها    
 يتوهاپال.  کرد تا برنگرده و به اونها نگاه نکنه یمتوجه خاطره و برق چشماش بود ؛ نگاهش رو کنترل م    
 یچشم.  بود یدنی اونها به چشم خاطره دي شده و از همه مهم تر ناز و اداونینی و شتی الي هاي و موهازهیپائ

 .  ها داشتی و لمس سادگدنیکه عادت به د
 گره شده تو هم ، با ي رفتن و خاطره با دست های می از خدمتکار ها به طرف سالن مهمونیکی یبا همراه    

 . دی کشی خدمتکار نبود حتماً به همه جا سرك میِ زد اگر حضور از نظر خاطره اضافی مدینگاهش همه جا رو د
 و کت و دامنش رو مرتب کرد دی به لباسش کشی دور از چشم خدمتکار دستیقبل از وارد شدن به سالن اصل    

در واقع دلش دو .  راست گفته بود شهی که همی اومده ، احساس گفت اشتباه کردهی میمردد شده بود ، احساس. 
 شده بود ری شدن دمونی پشيا حوصله اما بری و بی ناراضیکی محض خاطره و ی راضیکیقسمت شده بود 

 . چون در سالن باز شد و نگاهش تو نگاه نادره خانم نشست
 که تونسته بود به احساسش فائق ییخاطره ا.  ، دوباره دستش پشت کمر خاطره نشست دی کشیقینفس عم    

  کنه ؟یمامان نادره خانم همونه که نگاهمون م:  دی خاطره رو شني ، نجواادیب
 .  کرددییکمر خاطره رو فشرد و سؤالش رو تأ.  زد ی حرکت لب و چفت کردن دندونهاش حرف منیبا کمتر    
 سالن براش يفضا.  کنن ی نگاه ها به طرفشون برگشته و قدمهاشون رو دنبال ميرد همه  کیاحساس م    
 قبول کردن ي که وسوسه ی ، لعنت فرستاد به احساس سرکشبی مجموعه و غرنی جدا از ای بود ، جزئنیسنگ

 براش ي چه ثمر با شهرزادهیبق  رفتاردنید.  بودش دهی کشنجایدعوت نادره خانم و به جونش انداخته و تا به ا
 نادره خانم و ي بودن جلودهی کنه ؟ رسسهیداشت ؟ کدوم تناسب باعث شده بود بخواد خودش وبا شهرزاد مقا

 . سالم:  گفتن بود کی و تبریوقت احوال پرس
 نی کردم ایفکر م.  ای ثريخوش اومد:  دستش و فشرد ی وقتدی لرزی می نادره خانم گرم بود وليدست ها    

 ! ياریدفعه هم بهونه م
 .  از ته دل بسنده کردي گفتن نبود پس به فشردن محکم دست نادره خانم و لبخندي برایحرف    
 ! ؟زتهی عزي دختر خانم همون خاطره نینگو ا: نگاه نادره خانم رو صورت خاطره نشست     
 . ـ دست بوس شماست نادره جون    
 ، خاطره بود و غرورش اما الزم بود نی بود بدتر از کرام الکاتبي زاهدي  رفت حسابش با خاطرهیخونه که م    

 .خودش هم همرنگ جماعت بشه
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 ماست گفتن نادره خانم و سالم گفتن خاطره همزمان شد ، تو خونه بهش سفارش کرده بود عجله به زیعز    
 .  کرده بوددشی بشه و خاطره هم رو سفیخرج نده تا به وقتش به نادره خانم معرف

 . زمی عزيـ خوش اومد    
 . ـ ممنون نادره جون    
 هی تنها گذاشتن و دهی تازه از راه رسينادره خانم و با مهمون ها.  دهی زد ورپریچه لفظ قلم هم حرف م    

 پر شده لی و استیسالن با چند دست مبل سلطنت.  داشت دی که به همه جا دي اهیگوشه از سالن نشستن ، زاو
 قهی عتي و ظرف هالی و اصیمی قدیچوب يبوفه ها.  بودن ستادهی ها سرپا ای بعضی خاليود و با وجود جاهاب

.  کننده ری کف سالن همه چشم نواز بودند و اسي و تک و توك فرشهاواری دي رويتابلو فرشها.  یمیو قد
 ي مهمون هاياز فضا.  نبود يخاطره شونه به شونه اش نشسته بود و از نق و نوق دست بوس شدن هم خبر

 .  ملتفت کنهیکم  خاطره رودی دونست اما بهتر دی نميزیچ
 .  هم حرف نزنی بهت تعارف کردن نخور ، با هر کسيزیـ خاطره مامان هر چ    
 ی رو نمی حرف نزنم من که کسی با کسی چیعنی مامان ، بعدش ستمیاول که من بچه ن: خاطره اخم کرد     

  و جوابش رو ندم ؟سمی مثل بز وادی پرسيزی چهی یکیشناسم ، 
 . خاطره بود و حرفهاش از قبل آماده    
 . ی بود مواظب باشنی صف نبستن از تو سؤال کنن ، منظورم انجایـ حاال که ا    
 .  خورمی لذت ببر ، من از ور دلت تکون نمیـ چشم ، شما نگران نباش از مهمون    
 !!!  شد اما خاطرهی مشتری کرد که چرا اومده و حس بدش لحظه به لحظه بیم یخودش احساس سرخوردگ    
 بود و دهیهمون لباس رو پوش.  کرد لبخند زد ی که نگاهش ملهی جمي زد و به روهی مبل تکیکالفه به پشت    

 . چقدر برازنده اش بود
 

 ی که با اومدن شهرزاد و مهموني شراره ای از ورودشون گذشته بود و مهمونها همه اومده بودن ، حتیساعت    
 نادره شتری مهر بلی دلدی نادره خانم بود و شاي های جووني بود نسخه دهیشهرزاد رو هم د. گرفتن مخالف بود 

ون پچ پچ ها ، شوهرش فوت شده و با وجود ی بود از مدهیاشتباه شهرزاد و فهم.  شباهت بود نیخانم هم هم
 و حی وقهی کار از نظر بقنی که خودش زن و بچه داشت و اي شوهرش ، برادر شوهر بچه شده بود زن بردارکی

 و داد از ستهی خانواده اش باي تو روی کار چقدر بد بود ، زننی اشیهجده سال پ.  قابل بخشش بود ریزشت و غ
  و بچه است ؟ی صاحب زن و زندگخودش  بزنه کهيدوست داشتن مرد
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 ي کار بلکه دست دور بازونی و نادم باشه از امونی خورد که پشیرزاد نم شهيبه صورت خوش و گشاده     
 دی رقصی و آروم ممی زد و االن هم تو بغل شوهرش مالی سالن سر ميهمسرش حلقه کرده بود و به همه جا

. 
 ي زانوي پلکش گرفت و بغض و پس زد و به خاطره نگاه کرد تا آروم بشه ، زانو روينم اشک و از پا    

 ساعت تکون نخورده بود به نظر کی نی کرد ، تو ای که شکل گرفته بود نگاه می رقصيانداخته بود و به حلقه 
 :  تر شد به خاطرهکی ، نزدتن زودتر رفي بود براي فروکش کرده باشه ، دنبال بهانه اجانشی هدی رسیم

 ! ؟می زودتر بریتیـ حوصله ات سر نرفته خاطره ، اگر اذ    
 . خوبه مامان..  ـ نچ    
 رقص و نگاهش از رو همه ي و به حالت اولش برگشت و زل زد به حلقه دیآه کش.  به هدف نخورد رشیت    

آب دهنش .  و سوخت دی کشری تو قلبش فرو کردن ، از گلوش تا خود قلبش تشتری آن انگار نهی.. گذشت 
 از مطمئن شدن و اشتباه ستر. و وجودش نبود  بود و جرأت و توان نگاه کردن دوباره تدهیخشک شد ، گذرا د

 . نکردن گردنش رو قفل کرده بود
  غروب ؟ای افتاده بود ؟ صبح ،ظهر ادشی فکرش رو کرده بود ؟ ی ؟ کي زودنی به همیعنی    
 چشمش به رقص ي آشنا جلوری و دوباره همون تصودی چرخیگردنش قفل و ثابت شده بود اما حلقه رقص م    

چون .خودش بود ..  اشک تو چشمش ي آشنا ، رقص حلقه هایرقص صورت. در اومد ، رقص در رقص شده بود 
قد بلند تر و چهار شونه   ، جا افتاده تریمظاهر بود با همون صورت ول.  دیگلوش خشک شد و دست و دلش لرز

 که تا یاحساس.  مظاهر رو دنیکرد حضور و د ی مدیی اش تأقهیضربان باال رفته قلبش و نبض گرفتن رگ شق. 
 رانی و ویخونه خراب کن هجده سالگ.  تو دلش حس نکرده بود ي مردچیاالن و بعد از مظاهر نسبت به ه

 کرد ی و با نگاه نوازشش مدی رقصی می تو چشم زنشم آرزوهاش با غرور و تکبر دست تو دست و چيکننده 
 ...  کردیتو گوشش نجوا م

 داشت و یحس خفگ.  شدن و به گلوش هجوم آوردن دی ها اسییدوست داشتن ها ، دلهره ها ، تنهاتمام     
 … تهوع
 ..  درد بودينقطه .  قوت نبود ي شناخت مظاهر بعد از سالها نقطه نانیاطم.  نبود ياز اون قدرت خبر    
  ؟ی شده مامان خوبیـ چ    
 به دیبا.  رقص گرفت ستینگاه لرزونش رو از پ.  ادی دست خاطره کمکش کرد به خودش بيتکون ها    

 :  اومد ، بلند شدیخودش م
 . امی آب به صورتم بزنم مهی مامان حالم خوبه ، ستی نيزیـ چ    
  خونه ؟میبر.  یحالت بده ، چرا نگفت: ستادیخاطره هم ا    
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 ی مینگاهش نافرمان. اوردی خودش ني رو نداشت اما به ظاهر به روی لحظه هم توان موندن تو مهمونکی    
 شتری بنی بود ، رفتن و از اي اگهی دزی اما حرف دلش چندشی سالن و دوباره ببي گهیکرد برگرده طرف د

 . شکسته نشدن
 .  گردمیـ حالم خوبه ، آب بزنم به صورتم بر م    
 خواست و ی میی بازوش گذاشت و وادارش کرد به نشستن ، تنهايخاطره همقدمش شد ، دست رو    

اما .  و استوار الی خی کم ، بیلی لحظه رو کرده بود خنی کشتش ، تصور ای شکست میشکستن بغض ، اگر نم
 ....  بود و برندهزی تتی کرد ، واقعی با تصور فرق متیواقع

 
 و هوا نی زمونی معلق میِ اعدامهی افتاده از آب ، شبرونی بینفسش تنگ بود و گلوش گرفته ، مثل ماه    

 خاموش ي سوخت ، شعله یدلش م.  دی جوشی و مدی جوشیاشک م.  ی برگشتن به زندگي هوا برایدنبال کم
 . وجودش دوباره سوختن از سر گرفته بود

.  بود دهی فای حبس کرد تا بغض تموم بشه و بنهی و نفس تو سدیمشت مشت آب سرد به صورتش پاش    
.  عذاب گذشته الی خی محض اکنون و بيسر زنده و پر ابهت ، غرق شادشاد و .  اش بود یمظاهر تو چند قدم

 از سر یزندگ.  شده بود ق نکرده بود رو سرش چرا که پا بر جا مونده بود و دوباره عاشنی سنگهیگذشته سا
 . گرفته بود

 دی و شا10 ، 9؟  زلزله چند بود شتری رنیآخر.  دیتمام وجودش لرز.  دی ، پلکش لرزدی ، دلش لرزدیلبش لرز    
 ی خواست از جنس بتن و سنگ ، نه پلکی ميسد.  نبود یاشک بند اومدن...  کامل ختنیتا زمان فرو ر . 100
 .  کردی و راه باز مدی لرزیکه م
 برسم خدا ؟ نجای همه تنها نموندم که به انی ؟ انجایچرا امروز ؟ چرا ا: سربلند کرد و تمنا برد به درگاه خدا     

 ی کنه ، تو عشق به خطا رفت ولیدل من اشتباه نم.  دونم که خودشه یم.  خنجر بخورم نهی بار از سنیکه ا
  رهیراه نفرت رو چشم بسته هم م

 کرد به تن ی مبشی کرد ، ترغی که دعوتش می ، با نگاهینیهمون چشم و ب. صورت همون صورت بود     
 .  که فنا شد ، فدا شديلحظه ها. ها بود التهاب التهاب همون لحظه . دادن و از دست ندادن 

.  شد ی مدای شد سر و کله خاطره پی میرفتنش طوالن.  به صورتش و پلک به هم فشرد دیدوباره آب پاش    
 ؟؟؟...  تو و خودم رسوام اما خاطره شی طرف ، پکی طرف امروز هم کی سالها نی تمام اایخدا: زمزمه کرد 

 ي بود برادهیمهره چ.  گرفته بود شیزمونه دوباره باز.  رفت ی گرفت و میه رو م رفت ، دست خاطری مدیبا    
 از ي نبود که اثرادشی گذشته دی که ديپوزخند زد ، مظاهر.  شدن بس بود چهی و مات کردنش اما بازشیک
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 ؟ قامت دهی فکر کرده و عذاب کشتو  شب و روز بهيفکر کرد:  دی خندركیستیه.  تو ذهنش مونده باشه ایثر
 ...  بلندش رویشونی فراخ و پي نهی ؟ سيدیراستش رو ند

 ...  حال و اوننی رسمش ؟ من به انهی اایخدا: سر به شکوه بلند کرد     
 و از دی کشقیچند تا نفس عم.  بود سوزش دل و چشم نی کرد روزگارش همی به مظاهر فکر میتا وقت    

 اش نگاه یبی جي نهیبه آ.  سبکش پاك شده بود شیآرا.  لباس ضیرفت به اتاق تعو.  اومد رونی بییدستشو
 ، اصالً از کجا معلوم که يدی رو ندی و کسنجای ايومدیفکر کن ن:  داد ماتومیکرد و به خودش تشر زد و اولت

 ی کنند ؟ چقدر مطمئنی می زندگای هم تو دنهی چند نفر شبی دونی ملیخودش باشه ، دلشوره هم شد دل
  ؟؟؟ی فهمیم.  عمر هی یعنی تو ي همه گذشته ، برانیخودشه ؟ ا

 کرم پودر به صورتش زد و یکم.  دی مالی مرهی گفت ؟ سر دلش شی می گفت چی رو نمنهایا.  دیآه کش    
 .  نبودياالن وقت رقص آزاد.  کرد ی اشک و تو چشمش زندانيحلقه ها

 رید.  که با خاطره نشسته بود یی دوخت به جا ورود چشمش رويدوباره به سالن برگشت و از همون ابتدا    
.  زد ی بود و باهاش حرف مستادهی خاطره اي روبه روانیپو. اخم کرد .  بود ومدهیکرده بود و خاطره دنبالش ن

 شده بود و یراه طوالن.  بود بهشون تهچشم دوخ.  دیچی پی بود و انگشت تو هم مستادهی اریخاطره سر به ز
 .  به اونهادی رسینم

 :  نمونده بوديفاصله ا. سر خاطره باال اومد و حالت صورتش عوض شد     
  مامان ؟يـ اومد    
 تا به دینفس کش.  امروزش به در بود تی لبش از ظرفي نگاهش و پوزخند رويغرور تو.  دی چرخانیسر پو    

 . ارهی به بار بیمونی نزنه که بعدا پشیخودش مسلط باشه و حرف
 سی خي گنجشک کوچولوهاهی کرده بود و بدنش منقبض شده بود شبخی. دست پشت کمر خاطره گذاشت     

 . شده تو بغلش آروم گرفت
 . ی تو حوض نقاشفتهی خانم تا نای باش ثری مشیـ مواظب گنجشکک اش    
 حق انی پوی مشی گنجشکک اشایخاطره .  رفت با نگاه مغرور و پر از تمسخر انیلب از لب باز نکرده پو    
 .  کردن نداشتنیتوه
 .  خاطرهیشونیبوسه زد به پ    
  گفت ؟ی میـ چ    
 گفتم نه ی میهر چ.  قبول نکردم می با هم برقصایگفت ب.  دنبالت که اومد امی خواستم بی می رفتیـ وقت    

 .  خواستم بزنم تو گوشش بچه پروی مگهید...  داد یگوش نم
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 باشه و ی داده بود به خودش متکادی.  گاه خاطره بودن رو دوست داشت هیتک.  شده بود دوباره ریخاطره ش    
 ای شد ی اوقات موش می گاهری ماده شنی پرورشش داده بود اما همي اشهیبه قول عاطفه تو حفاظ ش

 ... ی مشیگنجشکک اش
 و ی ترك کردن مهمونيه بود برا خاطريمنتظر اشاره .  خاطره رو نوازش کرد و دوباره نشستن يبازو    

 .  بها داده بودشتری بشهی در پی گفت اتفاقی که میکاش به حس. برگشتن به خونه 
 زل زده بود به صورت انیپو. سر بلند کرد و رد نگاه خاطره رو گرفت .  گفت ی مراهی لب بد و بریخاطره ز    

 . دست بردار نبود! نه . خاطره 
 ...  هاهیستغفراهللا عجب آدما..  گه ی مطونهیـ ش    
 نی ؟ فکر ادی کشی خاطره و با چشم خط و نشون مشیکم آورده بود پ.  دی فهمی رو نمانی رفتار پویمعن    

 .. دردسرها رو نکرده بود
 .  باشالی خیـ تو بهش اعتنا نکن مامان ، ب    
  ؟ی زل زده به من که چنیهمچ: خاطره کالفه شده بود     
 که من نبودم ي اقهی شد تو چند دقیچ:  بود و بلند پرواز ، دست خاطره رو تو دست گرفت فتهی خود شانیپو    

 ؟
 . ـ همون که بهت گفتم    
  ؟ي بهش نزديزی چیـ حرف    
 گرفتم فکر کرده من پخمه ام ی خودمو ساده و مظلوم مدی گفتم نبای مدی بایمراعات کردم ول! ـ نه مامان     

 . توهم داره چون پول داره پس از همه سر تره.
 .  تموم شده بود انگاريباز.  داد رونی بنینفسش رو سنگ.  نگاه کرد نبودش انی پوی قبليدوباره به جا    
  خونه ؟می بري خوای هم زد توجه نکن ، اصالً میـ اگر حرف    
 ... می بمونی تا آخر مهموندیتو دلش بهم بخنده ؟ با.  و رفت دی ؟ تا بگه ترسی چگهید: خاطره برآشفته شد     
 .  کردی تحمل مدی زد ، محض غرور خاطره باهی و کالفه تکیناراض    
 ....  بودانی رو پای صرف شام دعوت کرد و خوشحال شد که مهمونينادره خانم همه رو برا    
    

مطمئن شده بود خاطره .  زد ی روشن اتاق نشسته بود و آلبوم ورق مکیپشت به در ، کنار تخت تو تار    
 خوب کم يلحظه ها.  دی خندی مهی گرونی می و گاهختی ری اشک می کرد ،گاهی گذشته ها مادی و دهیخواب

 . دی طلبی خودش مینیسنگ  بهی که بغضيدرد.  تر بود نی با خاطره ، اما سهم دردش سنگینداشت تو زندگ
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زخم .  ختی ری خورده اشک می نوجوون تازه بالغِ شکست عشقيهفت سالش بود و مثل دخترها و یس    
 .  بودی قرار تر از هر شبیامشب ب. کهنه سر باز کرده بود 

 از شتری خاطره بيدلش برا.  محبت پدر ی سر و خاطره بي هی سایخودش ب. خاطره تنها ، خودش تنها     
 . خودش خون بود

 .  سالها رشته کرده بود پنبه شدننیاز هم گسسته بود و هر چه تو ا.  بود ختهی مظاهر بهمش ردنید    
 لحظه کی و تو يدی همه دونیا.  رنگ ی ، مظاهر نه کم رنگ شده نه بای ثري دادبیـ سالها خودت رو فر    
 .  شروعي به لحظه ی نگاه دوباره برگشتکیبا 

تپل بود و .  رو نوازش کرد ونشی در میکی ي گرد و دندون هايهاچشم.  رو صورت خاطره دیدست کش    
 2.  رو از حفظ بود خشیتار. عکس رو برگردوند و چشم بست .  دی کشرونیعکس و از حفاظ آلبوم ب.  یقلقل

 .  خاطرهیسالگ
  ها ؟ آور تمام نا تمامادی درد هستن ؟ ي آغشته ی لحظه ها رو ثبت کردم ، نگه داشتم وقتنیـ چرا ا    
 ي شد ، عکس ها پر از جای که گهگاه تار می کرد با چشمی ورق زد و جلو رفت ، نگاهشون میکی یکی    
 دوباره و يتبلور.  که تو نگاه خاطره مرده بود اما امشب تو نگاه خودش از نو زاده شده بود يپدر.  پدر بود یخال
 .  صدای خاموش و بادی مملو از فریشیزا

 ی شه ؟ کی میاز سهم خودمم که بگذرم ، سهم تو چ:  و نوازش کرد دی دستش رو چندباره بوسيعکس تو    
 بده ؟ ي پدر بودازمندی که نیی پر از بغض تو رو تو تمام لحظه هاي و حنجره نی غمگي تاوان نگاه هادیبا

 .  رسمی منای حسرت به پانیوگرنه من که با ا. بغض و حسرت و نفرت من به خاطر توئه 
 تونست بگه ی گرفت می فاکتور می زندگياگر خاطره رو ازهمه . تلخ و گزنده بود اعتراف بازنده بودن     
 .  بازندهشهیهم
 یتی خاطره هم اهمی کردن به نگاه ناراضی مهمون ها خداحافظنیبعد از شام جزء اول.  زانو گذاشت يسر رو    

 که ي مردداریدور از انتظارش بود تازه شدن د.  انداختش ی مظاهر حتماً از پا مي دوباره دنید. نداده بود 
 . خوش  سری رو براش به ارمغان آورده بود اونم با حالی و فرسودگيسرد
  شدی شد و شناخته می مظاهر مرده بود اما مظاهرِ اون روزها نمرده بود ، چون حس ميانگار اون روزها برا    

. 
 .  دوش خودش افتاده بودي بار تاوان فقط و فقط به روینیسنگ    
 

 . خودم تنها ، تنها دلم "    
  فردا دلمیچو شام ب    
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  ناخدای بیچو کشت    
  دلمای دري نهیبه س    
  مهرباني خدايتو ا    
  کسانی پناه بيتو ا    
 به سنگ غم مشکن دگر    
 "  دلمنای مي شهیتو ش    
 
 

عکس خاطره هنوز تو .  زد هینفس تازه کرد و به تخت تک.  عرق بود و خودش در تب و تاب ریصورتش ز    
 شدنش دهی شهر و کشنی حضورش تو انیشب اول.  تلخ بود ییاینفس زدنش از سر تازه شدن رؤ. دستش بود 

ورشگاه  در پريو جلو  از پشت هلش داده بودی بودش ، دستدهی از جلو کشی نا آشنا ، دستيبه طرف مقصد
 . جون از پاهاش رفته بود

 ي قرار خواب زل زده به تابلوی خسته و بي رمق ، با چشمهای و ببیتنها و غر.  لحظه بود نیانگار هم    
 که یی که پشت سرگذاشته بود نگاه نکرده بود و زل زده بود به پاهاش ، پاهاییزهایبه عقب به چ. پرورشگاه 

 . ای ثرکی بود و شروع ای ثرکی انیاونجا و اون نقطه ، پا. بود  پشت سر و خراب کرده ي پلهايهمه 
 ی مشیدرست که اشتباه پشت اشتباه بود و هر چه پ.  رفت ی تا آخرش مدی راه گذاشته بود و بانیپا تو ا    

 از ای خونه و خوانواده اش ثريبرا. بازگشت نمونده بود ي برای راهگهی شد اما دی مشتری چاه بنیرفت عمق ا
 . امروز مرده بود

 :  و زمزمه کرددی کشیونیدست به پش    
 شد ؟ با موهام ی میچ. به مامان دردم و گفته بودم .  شدم و کاش برگشته بودم مونیـ همون اول راه پش    
 .  نبودیی کشت ، کم خطای من و مدی کرد و شای مزونمیآو

  ؟ چرا ؟ای ثريچرا اون کار و کرد:  دیپرس مرتبه از خودش نی چندميچنگ زد به موهاش و برا    
 :  بود و جوابش رو از بر بوددهی که هزار باز از خودش پرسیسؤال    
 خواستم ی مظاهر و باور کردم و حرف نگاه مظاهر و اشتباه خوندم ، مي چشم هاي قراریـ اعتماد کردم ، ب    

 .  رو مزه مزه کنمیخوشبخت
 به خودش شهیمثل هم.  شده بود ری دشیسال پ19نه حاال ، همون !  شده بود ری سرزنش کردن هم ديبرا    

خودش رو باخت به .  عبور یمگه چند سالم بود ؟ چند بار تجربه کرده بودم ؟ دلم بکر بود و ب:  داد يدلدار
 .  پر از محبتی پر از عشق به کالمینگاه
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 بود و ي که به جونش افتاده بود ابدیشیش نبود ، آت تبرئه کردن خودي حرفها برانی اای کرد ، ی نمهیتوج    
  شدنی شد شعله هاش سرکش تر می مشتریهرچه عمرش ب

 ییچشمها.  فراموش نشده ي دور و تلخ ، خاطره اي آشنا از خاطره ايرد.  دی خاطره کشيدست رو چشمها    
 : که از راه به درش کرده بود

 ستادیدستش از حرکت و زبونش از گفتن ا...  غل و غش پیراف ب قصه از کجا شروع شد از اعتی دونیـ م    
 پدر ؟؟؟.  بود ادیبردن اسم مظاهر هم از سرش ز.  شد مونیتو دلش زمزمه کرد پدر ؟؟؟ پش. 

 :  و گفتن از سر گرفتدی کشقینفس عم    
 کیه ، هر چند روز داد عشق زد و گفت دوستم دار..  من ي شده دی رنگ گرفته و سرخ و سفيـ از گونه ها    

. حضورش برام عادت شده بود .  شد ی صدا تا سر کوچه همراهم می شد ساکت و بیبار سر راه مدرسه سبز م
.  نکردم ییواسه خودم قصه سرا چه شب ها.  کرد سرگشته بودم و گمشده داشتم ی مری دای اومد یهر وقت نم

 .  من و دل ، حرف ممنوعهنی بود بیفقط واسه خودم چون حرف
 ی رفتم و میم.  باز يتو اوج بودم با بالها.  بود اون روز يچه روز.دلم ، وجودم ، آب شد تا اعتراف کرد     

 ... ی خبر از شکستن بال و سقوط ناگهانیرفتم ب
. کرد  ی مسی رفت و گونه هاش رو خی و تو چشمش سر مدی جوشیاشک راه خودش رو بلد بود ، از دل م    

هنوز اول ماجرا بود و قصه . که به نظرش پر از سرزنش بود یی خاطره رو ، چشمهايدوباره نوازش کرد چشمها
 خاطره بمونه و دل بده به ود شد ؟ محال بی می چدی شنی رو از زبونش مقتیاگر خود خاطره حق...  ای ثري

 . قصه اش
دلتنگ بود ، مظاهر اومده بود .  هم گذاشت يرو خودش و آلبوم رو بست ، پلک يعکس رو گذاشت سر جا    
 يدستها.  مادر بود ي از دست داده ؛ نگاه نگران مادر که تنها سهمش از مادرانه هاییزهای کنه چه چيادآوریتا 

 و جواب ي مرتبه اومده بود خواستگاردچن.  بود که مظاهر نه ستادهی چرخوند و سر حرفش ای محیپدر که تسب
 :  خورد مثل ناقوسی بود ؟ حرف پدر هنوز تو گوشش زنگ مدهیرد شن

 و دوست ی از زندگیشما مگه چند سالتونه ، چ!  ای ثرنمی بی بچه وفا به حرف و عهد نمنیـ تو وجود ا    
 پدرش حاظر يدی داره که بهش بنازه ؟ مگه ندی بمونه ، چبندی که به حرفش پاستی نی ؟ کسدی دونیداشتن م

 ؟ بره با دست شی خوای هم متو ،  خوادیتو رو م.  کنه خودش هم جنم مرد موندن نداره تی ازش حماستین
 . ي و دوتا برگردي خوام تنها برینم!!  ، نه هیکیحاال حرفم . پر برگرده 

 برنگشته بود ، نرفته بود که برگرده یدو تا شده بود ول.  زانو گذاشت يسر رو!!  ي ، دوتا برگرديدوتا برگرد    
 . مونده بود و خودش خودش رو مجازات کرده بود، 



 24 

پدرش تو وجود مظاهر .  گرفت ی اومد همون جواب اول رو می ميمظاهر اگر صد مرتبه هم به خواستگار    
 ی بود ، دو تا ستون اصلدهی بود و جوانمرد بودن رو نددهیسست عهد بودن رو د.  بود دهی بود و نددهی دییزهایچ

 .  بوددهی و از هم پاشزیمه چکه بود و نبودشون ه
 به طمع ی بود وقتدهی فهمرید.  وسوسه بی بهشت اما با سي دلش با وعده ي حواي بود برایمظاهر آدم    

 ي چشم و گوشش کنار رفت که براي پرده از جلویوقت. مظاهر فقط ادعا بود .  بود دهی و چشبیبهشت طعم س
 .  شده بودری شدن دیمدع
 شفا بخش بود نوازش دست و ریاکس.  گردوند ی گونه هاش جان رفته رو بر مي خاطره رويگل بوسه ها    

 .  خاطرهيلب ها
  ؟يدی خوابی شکلنیـ مامان چرا ا    
 تی اتاق اهميبه سرما.  دیدست و پاش و کش.  دی خاطره خنديبه زور پلک هاش و از هم باز کرد و به رو    

 .  بوددهینداده و بدون پتو خواب
  ؟ي بودداری بی مامان ؟ تا کي کردهیـ گر    

 و همون هم دی کشی بود که انتظارش رو ميزی چنی ورم کرده و صورت از فرم در رفته کمتريچشمها    
 .  کردیدستش و رو م

 .  دلتنگ گذشته شدمشبید:  چرا دلش خواست با خاطره درد دل کنه دینفهم    
 نییصداش هم گرفته بود ، چند مرتبه سرفه کرد تا بهتر بشه ، تخت از نشستن خاطره کنار دستش باال پا    
 شد
 بزرگ نشدم که گوش شنوا باشم واسه ي ؟ اونقدری کنی گذشته مادی یـ پس هر وقت ناراحت و دمغ    

 ی حرف زدن نمقی و ال شماست مامان چرا منشی حرفام پيمن که همه !  تو خودت يزی ریحرفات که م
  ؟یدون
قضاوت .  ندونه ي مادرقی حرفها خاطره اون و الدنی بعد از شندی دونست اما شای می همدلقیخاطره رو ال    

 .  براش مهم بودیلیخاطره خ
  ؟هی مامان بزرگ و بقای بابا تنگ شده بود يـ دلت برا    
 از مظاهر تو دلش جا ي گذاشت اگر هنوز مهری کرد و رو دلش می مظاهر ؟ قاشق داغ مي برایدلتنگ    

 که پدر داشت ، ییایدلتنگ ثر.  غل و غش ی ساده و بيدختر. دلتنگ خودش شده بود . خوش کرده باشه 
 شد ، یمحرم رازش م  کهيدلتنگ خواهر.  پدر بودن باز هم مادر بود عی ساکت بودن و مطنی که در عيمادر

 .  مظاهر اومده بود و همه رو گرفته بودیول
 .  همهيـ برا    
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 سفر شهر خودت بهشون می ری داشتم تو هم به خودت استراحت بده ، با هم میلیـ هر وقت چند روز تعط    
 سر می بعد از ظهر بري خوای جاست منیبابا هم که هم.  نمی خواد برم شهرت رو ببیمنم دلم م..  می زنیسر م

 خاکش ؟
مظاهر هم .  مسافر شده بود کی که عاشق يدختر.  از راست و دروغ یبی خاطره قصه گفته بود ، ترکيبرا    
 . پس زده بود و رفته بود.  تو دلش خونه کرد و بعد رفته بود ی مسافر بود چند صباحکی

 پدر ي زاهدمیرک.  ازش تو شناسنامه اش نبود ی مظاهر فقط تو وجود خاطره بود ، اسم و رسمينشونه ها    
 ی که پدر خاطره بود وليهمون مرد.  تنها ی بود به وجود خاطره و زندهی بخشتی که رسميخاطره بود ، پدر

 رو خودش یکی نیا.  کرده بود ای دنون ایپدر و مادرش رو راه.  خودش هم گفته بود ياز خانواده . شوهر نبود 
 . باور داشت

 زهر بود تیواقع.  کرده بود ی و مخفقتی حقتی فرار از واقعيبرا.  و تو دلش خودش رو لعنت کرد دیلب گز    
 .  سوزوندی ، هر دو تا قلبش رو مشتری نقتیو حق
 . نمی چی فرصت برنامه اش رو منی ، تو اولهیفکر خوب:  تخت بلند شد ياز رو    
 ی و به خاطره مزی کرد و همه چی دله مکی دل دیبا.  دی رسی از راه نمي زودنی به ادی که شای فرصتنیاول    

 کلنجار رفتن با خودش نمونده بود ، خطر ي هم برایشیگنجا.  به ضررش تموم شده بود شهینگفتن هم. گفت 
 .  بودکیاز پا افتادن نزد

*****     
.  ساتن لباس عروس ي پارچه ي روي دوزدی مشغول کار بود ، مروارشهی حوصله تر از همی تفاوت و بیب    
 پخش شده تو سرتاسر دامن بلند و ي باال تنه رو تموم کرده بود و فقط دامنش مونده بود ، شکوفه هانییتز

 یب.  خاك خفته بود ری که زي پدريا و گذاشته بود به پشبی دیدلتنگ.  بود کیاومدن خاطره نزد. دنباله دار 
 .  که آشنا بودیی ابهیغر.  دی کشیس م هوا نفنی شهر و تو همنی که تو هميخبر از پدر

 تار دشی رفت و دی هر چند مدت باال منکی عي ، شماره دی چشمش کشي رو برداشت و دست روکنشیع    
 تو شهیخودش هم.  کرد ی فکر مکیزی داد و به عمل لی خاطره گوش مهی به توصدی بانکهیمثل ا.  شد یتر م

 لی ، دلشبی دتفاقات فکر کردن وجود داشت ، مثل اي براي مهم تريزهایچرا که چ.  بعد بود ي هاتیالو
 تونست داشته ی با نادره خانم می و نسبتیی مظاهر بود ، چه آشنادنی مهم تر از دیحضور مظاهر تو مهمون

 . دی ترسی ها و شناخته شدن هراس داشت ، از قضاوت شدن مداریباشه ؟ از تکرار د
 .  عاطفه هم بازش نکردي قدم هاي استراحت کنه و با صدای تا چشمش کم داد و پلک بستهیسرش و تک    
  خوش نگذشته بهت ؟ی شده ، مهمونی چیـ امروز از صبح تو هم    
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 یراتییتغ. ابروهاش ناخود آگاه باال رفت .  عاطفه يچشم باز کرد تو صورت تازه اصالح شده و برق افتاده     
 عاطفه ، ي تازه رنگ شده ينگاهش باالتر رفت رو موها.  نبود شهی هميدر حال وقوع بود ، عاطفه ، عاطفه 

.  اش هم عوض شده بود هیروح. داد  ی اومد و جوون تر نشونش می که به پوستش می ، رنگيرنگ نسکافه ا
 :  لبش کردنتیراست نشست و خنده رو ز.  رفت ادشیفکر خودش 

 . نمی بی تازه ميزهایـ چ    
خوب :  رو موهاش دی ، دست کشستادی ایی سرپاي نهی آي گرفت ، رفت و جلويرو فورعاطفه منظورش     

 شده ؟
  ؟هیخبر.  مبارك باشه ادیـ آره ، بهت م    
  ؟يچه خبر!! نه :  نگاهش کرد نهیعاطفه از تو آ    
 . دمی و من پرسنیـ ا    
 .  ، فکر کنم االن زود باشهمی در موردش حرف بزنگهی وقت دهیـ اگر اشکال نداره     
 .  شده بود اما اصرار نکرددنیکنجکاو فهم    
 .  باشهری که هست خیـ هر چ    
  چطور بود ؟ی مهمونيتو جوابم و نداد.  یـ سالمت باش    
 . ـ خوب بود    
 از ی باشه مهمونی شد ، هر چی کن چکار کردن چفیزود برام تعر.  دمی ؟ مگه من حالش رو پرسنیـ هم    

 . ما بهترون بوده
 مثل یکی يبرا:  تفاوت جواب عاطفه رو داد ی جونش اما بي شده بود بالیمهمون. افتاده بود یاتفاق مهم    

 می رو نگاه کردهی و بقمی ، نشستمی نکردیخوب اونجا کار خاص..  ما ي بود اما برای خوبی مهموندیخودشون شا
. 

  ؟ی کنی میتالف: دست عاطفه رو شونه اش نشست     
  ؟یتالف:  به عاطفه نگاه کرد جیگ    
 ! ي ریـ من جواب ندادم تو هم طفره م    
 .  حوصله امیـ نه به جان تو از صبح ب    
 . دمی و که خودمم فهمنیـ ا    
  شد ؟یچ: سر باال گرفت و نگاهش کرد . عاطفه بلند شد     
  نداره ؟ی خوام زودتر برم اشکالیوز مـ امر    
 . ـ نه ، برو    
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 چشمت نی ، تو هم کم از اارهی بیی از بچه ها برات چایکی گم یم:  عاطفه رو گونه اش نشست يبوسه     
 . می کنی کار لباس ها رو تموم مگهی ديکار بکش تا هفته 

 فکر یچیاشت تا رو کار تمرکز کنه و به ه چشمش گذي رو دوباره رونکیسر تکون داد و عاطفه رفت ، ع    
 . از خودش گرفته تا عاطفه. نکنه 

 . من رفتم:  دی رو داخل سوزن انداخت و فرو بردش تو پارچه ، در اتاق باز شد و عاطفه سرك کشدیمروار    
پر پرواز .  شتری لبش بی بود و سرخدهی که تو چشم کشيسرمه ا.  عاطفه تو چشم بود ي شده دی تجدشیآرا    

 عاطفه هم در حال باز شد بود ؟
 . ـ به سالمت    
 که مامانم ازم گرفت و ییزهایچ.  خوام اگر خدا بخواد خرابه ها رو آباد کنم ی نگام نکن ، مي جورنیـ ا    

 . ارمیخودم به دست ب
 مادرش ؟:  ، با خودش زمزمه کرد ومدیدر بسته شد و سؤالش از گلو باال ن    
 عاطفه هم مثل حالت نگاه و صورتش رنگ يحرفها.  کرد جشی گشتری هم گفت بیفه نگفت وقتعاط    
 .  گرفته بودیتازگ

 
با نوك انگشت چند ضربه به سنگ زد و قبل از فاتحه خوندن .  قبر گذاشت ي و روخکی رز و ميگلها    

 . نور به قبرت بباره:  رو تکرار کرد یشگی هميجمله 
به حساب .  رفتار خاطره رو نفهمه لی و سر تکون داد ، بچه نبود تا دلدیخند.  ارهی آب بخاطره رفته بود    

 در کار ی مشترکیزندگ.  گفتن نبود ي برای حرفچیه. خودش تنهاش گذاشته بود تا با شوهرش خلوت کنه 
 کیود در حد  و محبت کرده بیونگ قبر در حقش مردنیصاحب ا.  مونده باشه ی باقي ، خاطره اینبود که حرف

.  موند ی مونی بود مدای دنای براش به ارمغان آورده بود که تا دنی آرامشي دو کلمه ایاسم تو شناسنامه ، اسم
 .  مرد بودنی خاطره رو بدهکار اتیهو
 از نو میمظاهر خراب کرده و کر.  آباد کننده یکی گر و رانی ویکی اومده بودن ، شیدو تا مرد تو زندگ    

تو باتالق جهالتش .  بود دهی بری شد که از همه چدای پی کرم خدا بود ، وقتي هم نشونه میکر. ساخته بود 
 اسم کی با میکر.  قرار ی و بدی تنها ، نا امو سر درگم.  زودتر غرق شدن بود ی به معنشتری بيافتاده بود و تقال

 .  و رو کرده بودری رو براش زایدن
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 ی رفت ، روز نقاب به صورت می کرد و تو خودش فرو میبا خودش خلوت م.  قرار و نا آروم بود یشب ها ب    
 ی تو وجودش زندگایانگار دو تا ثر.  کرد ی رو تکرار می شناختن و زندگی که همه مییای شد همون ثریزد و م

 رنگ و ی بود و بینی سنگينابرابر.   شکننده و ترسويگری و دي قویکی ، نی غمگیکی شاد و یکی کردن ، یم
 . رو

 اوقات خودش هم یگاه.  دی که نبایی گرفت تا کوچ نکنه به ناکجا آباد و به جایافسار فکر و به دست م    
 مغزش ي ، خواه ناخواه مظاهر با حضورش هجوم آورده بود به مرزهای باندهی شد از دیخسته م.  شد یخسته م

 .  فکرشي هاهی الهیو دوباره نفوذ کرده بود تو ال
 شده شتری رفتن به سفر بيخاطره هم شک کرده بود به سکوتش ، به تو خود فرو رفتن هاش و اصرارش برا    
 . بود
 رفتن به ي براي ، بهانه ادی تازه ، لباس جدیمهمون.  ها بود ی تلفن طهماسبي صدادنیگوش به زنگ شن    

 چی ؟ و هستی ازش ني اثرگهی رفته و دای شهره نیتو ا شده بود که مظاهر هنوز دنی فهميتشنه . اون خونه 
 .  خوب بود و نبودي خبریب.   از پا در آوردنشي دست به دست هم داده بود برازیهمه چ.  نبود يخبر
 ی نزده بود اما بدهی حرفونیهما.  بود ی کافی پرداخت طلب پارچه فروشيبرا.  صندوق رو شمرد يموجود    

 کارت يموجود.  و در گاو صندوق و بست زی مي اسکناس و گذاشت رويبسته ها.  شدن ی منی سنگدیها نبا
 شد ی مزی پول به حسابش وارگهید  داده بود و چند روزلیلباس عروس ها رو تازه تحو.  نبود ی کافيبه اندازه 

 .  کردی کارت به کارت مونی هماي و بعد براختی ریصبح پول رو به حساب م. 
 از گروه قبل ي داشت و چند نفردی کار آموز جدییچند تا.  نمونده بود يروع کالس نازك دوز به شيزیچ    

در اتاق و بست و به ته راهرو .  رفت رونی گذاشت و از اتاق بفشی پول رو تو کيبسته . ثبت نام کرده بودن 
 شد ی ميچند روز.  اومد یبه طرفش م  زدی که با خودش حرف می در حالریزهرا متفکر و سر به ز. نگاه کرد 

 حتماً شوهر معتاد ش شهی هم مثل هملشی به کارگاه متوجه حالش شده بود ، دلیموقع سر کش. روبه راه نبود 
 .  و صورتش رنجور بوددی مالیدست هاش و به هم م.  تا برسه ستادیمنتظر ا. بود 
 . سالم: لبخند زهرا هم خسته بود و از سر اجبار     
 . یسته نباشـ سالم خ    
 . دیکارم طول کش!  موقع اومدم نه یـ ممنون ، ب    
 ی نمتی معطل موندن شکاقهی وقت داشت و بچه ها هم از چند دققهی به ساعت انداخت چند دقینگاه    

 ! بفرما: تعارف کرد .  نشست و در باز شد رهیکردن ، دستش رو دستگ
 .  کشهیم کارم طول نم شی مزاحم نمادی جون ، زایـ شما بفرما ثر    
  دادگاه ؟ي ؟ رأختهی بهمت ري جورنی ایچ:  زهرا نشست و چشم دوخت به لبش يرو به رو    
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 .  دوخته شدنینگاه زهرا به زم    
  ؟ی خالص بشی خواستیـ مگه خودت نم    
 . دهی دونست زهرا ته دلش شوهرش رو دوست داره اما کارد به استخونش رسیم    
 که هنوز ي و دست به حلقه ادیآه کش...  پر از نوبرانه بوده شهی من همي برایزندگ.  ستیش اون نـ همه ا    

  جون امکانش هست ؟ای خوام ثری می مدت مرخصهی:  موند ی تا ابد تو دستش مدیدستش بود و شا
  ؟یـ مرخص    
 که داشت درخواستش یطی گذشتن از کار و حقوق ، با شرایعنی یمرخص. تعجبش از درخواست زهرا بود     

 . دور از انتظار بود
 .  کارگاهامی کنم بی ، وقت نمفتهی پام مي سنگ جلويسنگ رو. ـ کارم خورده به گره کور     
 که زهرا یلی دليدنباله .  دونست ی صالح کار خودش رو بهتر میهر کس.  داد تی چرا و رضادینپرس    

 .  نخواست بگه رو نگرفتاینتونست 
 یعنیزن .  یبود نه که نبود اما به رنج و سخت.  گفتن موهبت و نعمت ی بود زن بودن ؟ همه ميچه درد    

دور و اطرافش پر شده بود از زن .  و پاره نشدن دنی شدن ، خم شدن و نشکستن ، به مو رسدهیفوالد آب د
 .  گرفتاري خودش هر کدوم به دردهی شبییها
من اول راه تنها شدم تو وسطش . فهمم یتو رو م:  شد دهینگاه زهرا تا صورتش کش. دست زهرا رو گرفت     
 به آخرش فکر ي ذاری می پا تو راه زندگی دونم وقتی و خوب منی ایول.  دونم کدومش قابل تحمل تره ینم. 

چه از سر .  است دهی فای بيای بر با خودت کاي خوای اگر محتیاز من به تو نص..  بودنش یشگی به هميکرد
 . ستی نی کنار اومدناری چه اختیجبر جدا شده باش

 نجایلحظه به لحظه اش ا:  موج گرفته اش گرفت ي زهرا ، زود نگاه از چشمهاي قهیدست گذاشت رو شق    
ردن  از تو رو خودشون حل کی اما انکار نه ؟ بخشختشونی بشه دور ردی مونه ، شای مادتیثبت شده ، تو 

 ... ی زنی ، دست و پا مي گردی ، دنبالشون مينباشن تو خالء شناور
 ... کاش.  جون ای دوتا بود ثریکیـ کاش درد     
 که خودش رو گرفت و يخاطره ا.زهر و عسل .  دور يزهرا با بغض شکسته رفت ، خودش موند و خاطره     

 . غرق گذشته شد. ود همون آخر شروع کرده بيخودش هم برا. خاطره رو بهش داد 
  ؟ي تنها راهه ، مگه دوستم ندارنی اایـ ثر    
 بود و دوباره هر دهیدست کش.  که به جونش انداخته بود يدی مظاهر و تردي دستهایمعذب شده بود از گرم    

 .  مظاهر شده بودي دستهای هرم و گرمریدو دستش اس
  نه ؟ای ي خوای ؟ من و مهیحرف دلت چ.  ستی نی کس راضچیه.  گه نه ی که بابات ميدیـ د    
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 پا از حد فراتر گذاشتن یعنی مظاهر ي جواب، اما قبول خواسته کی مختلف با ي سؤال بود تو شکل هاکی    
 ، آبرو و مشی ، نجابت و وقارش ، حرمت حردی بالی که به داشتنشون میی ارزشهاي پا گذاشتن همه ری، ز
 .  زدی از معامله ممظاهر حرف...  خانواده اش رتیغ

  ؟ی گی مي داری چی فهمیتو اصالً م..  کار نی بشه اما ای بابا راضی مونم مظاهر تا وقتیـ منتظر م    
 یم.. . کرد ی می درخواستنی همچییبا چه رو.  گهی دزی چهی بود ، عمل کردن زی چهیفکر کردن و گفتن     

 . یمتیخواستش اما نه به هر ق
 يدیترس.  دل بستم ی ، به کیمن و بگو به چ: پوزخند مظاهر و تمسخر نگاهش دلش رو به درد آورده بود     

 ، قول و ي که زدیی حرفهايهمه ...  ای ثريدی پا پس کشی کنی که ادعا میزودتر اون!  يدی؟ آره ترس
  ؟یی ماجراين از من ، تو کجای اای بذار ؟ بشی پا پي اگر دوستم داری گفتی ميقرارهامون کشک ؟ تو نبود

.  فقط خواستن مظاهر نبود زیثابت کرده بود دلش به گرو رفته ، اما همه چ. مظاهر امتحان پس داده بود     
  شد ؟ی میحکم مخالف پدر چ

 ... ی که نخواستي تو بودای باشه ثرادتی لحظه رو نیا.  امتی به قداریپس د. ـ باشه     
 اش کرده بود ی بود ، نهانی در جرسایپر.  اومده بود رونی گرمابه بينگاهش رفته بود به ساعت ، به بهونه     

 مظاهر و ي حرفهادنی شنياومده بود برا!!  شه ی همه بد مي رو بکنه که اگر بابا بفهمه براهیکه زود قال قض
غرورش ، عفتش ، عزتش ، ...  گرفته بود نه رو نشوزشی بود و همه چری که تیی آخر ، حرفهايگفتن حرف ها

  گذشت ؟ی میکیاز کدوم . عشقش 
 ی مدهی کشنی زمي که روییقدم ها.  شدن ی مظاهر که دورتر و دورتر ميچشم دوخته بود به قدم ها    

و کاش زبونش الل .  دی از جنگ برگشته ، سرخورده و نا امي شکست خورده هی افتاده ، شبيشدن ، با شونه ها
 .. غلط گذاشته بود ی انتخابي بود از رفتن مظاهر ودست رودهیترس.. شده بود و صداش نزده بود 

 شد و شیآت.  و برد زیطوفان شد و همه چ.  رو به تاراج برد ی مظاهر و برق نگاهش زندگي لبهايخنده     
 .  بود سراب بوددهیهر چه که د.  هوس شد با رنگ و لعاب عشق يایغرق در... سوزوند 

 
 و یقی رو با موسزشی همه چیاز وقت.  خودش شد ي دست نوشته یاز تجربه و لمس همون سراب ، زندگ    

 و التماس کرد و مظاهر ختی که اشک ریاز وقت.  مظاهر تاخت زد يتب و تابِ نفس ها ، زمزمه ها و وعده ها
 .  بودينابود ش سقوط به قعر چاه اجهی اثباث عشق برداشته شد نتي که برایقدم.  دیپس نکش

 و خجل از تن دادن به مونی اومد ؟ پشیشرم و ندامت به چه کار م.  شده بود یزن شده بود و انگار خال    
 مسکن خراشِ افتاده به وجودش ، به جسمش چنگ ی اش ؛ ولنهی مظاهر چنگ انداخته بود به سيخواسته 
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 نبود که یزخم.  بود تهدخترانه هاش و کش. رت خودش نبود  زدن به صویلی و سدنیانداختن ، صورت خراش
 . قاتل خودش شده بود. نوشدارو چاره اش باشه یحت

تاوان کنترل .  دی شنی مظاهر و نمي خونه و تنش رو جوابگو نبود و گوشش حرفهايآغوش مظاهر سرما    
چه .  ی زندگيبه صفحه  اهی شدن رنگ سدهی و ترس از دست دادن مظاهر شده بود پاشجانشینکردن ه

 :  بودستادهی کدوم ناچی هيحرفها که زده بود و به پا
 . می خواستیما هم و م.  نبود ی ، چاره و راهایـ آروم باش ثر    
. خودش هم خواسته بود .  تلخ بود قتیحق.  چشمش بود ينگاه ماتش به صورت مظاهر هنوز تر و تازه جلو    

 خواهر مظاهر و تنها شدنشون و برداشته ي خونه ی ، به خلوتدی کشی نمنجای گفت نه کار به ایاصالً اگر م
 ... شدن فاصله ها و مرزها

 عقرب کشنده بود و تهوع شی زد مثل نی مظاهر که گل به گلِ صورتش و مهر مي دادن هایطعم دلگرم    
.  ها می شدن تن ها و سوخته شدن حریکید از  بود ، بعدهی تعفن و گند اتفاق به مشامش رسيتازه بو. آور 

 . و سوخت تا خاکستر شدن.  خواستن زمیآتش گناه بود و ه
 یم.  تونه پشتم نباشه ی نمگهیبابام د.  ادی تو کوتاه مي جز قبول کردن ندارن ، باباي چاره اگهیـ االن د    
  ؟؟ای گم ثری می چیفهم
چه ساده باورش کرد و چه سخت باورش .  بود یعلف سم. هر گل نبود  بود اما به اشتباه ، عشق مظادهیفهم    

 . شکسته شد
 ی ، خوشحالیتو خوشبخت.  شناسم مظاهر یمن حاال هم تو رو نم:  کرد ی دستهاش مخفونیصورتش رو م    

 .  تو هم ندارميمن جا تو خاطره ها.  ی کنیعاشقانه خرجش م.  ی رقصیبغل به بغل زنت م. 
 ریدست ز.  ها گذشته بودن و متوجه نشده بود قهیدق.  راهرو به خودش اومد ي تويزی افتادن چيبا صدا    

 چشمش و روز به ي اشک ها بود که سونی هميشور.  پلکش و با سر انگشت گرفت یسیخ.  دیچشمش کش
 یدست.  بشه گ چشمش کمرنی آب سرد پلک زد تا سرخری آب به صورتش زد و زیمشت.  کرد یروز کمتر م

 .  نکرده بودنادشیکار آموزها از خدا خواسته .  رفت رونی و از اتاق بدیبه موهاش کش
  ؟نجایچه خبره ا:  دیتق تق به در کوب.  ها جمع شده بودن ی از صندلیکیتو کالس همهمه بود و همه دور     
 یورده مچ پاش درد م خنی زمی از بچه ها با صندلیکی. سالم :  به عقب برگشت و جوابش رو داد الیسه    
 . کنه
 ... دی گزی و لب مدی کشیدرد م.  رنگ و رو نشسته بود یب. به طرفش رفت     
 اش کنه و آخر ی شد همراهی نمیراض.  دی طول کشقهی رفتن به درمانگاه چند دقي کنه برایتا دختر و راض    

 . سر به نامزدش زنگ زد و اومد دنبالش
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در سالن .  اومد رونی و بسته بودن گاز از دفتر بي رو برداشت و با مطمئن شدن از خاموش بودن بخارفشیک    

 و عاطفه رو سرگرم کنترل ستادیتو چهار چوب در ا. راهش و کج کرد به اون طرف . دوخت باز مونده بود 
.  نشده بود دایدن پ حرف زصت فکرش و مشغول کرده بود و فرشیاز دو روز پ.  دی ها دیاطیکردن چرخ خ

 .  رفتیصحبت شون فراتر از کار نم
 . یـ خسته نباش    
  خونه ؟ي بري خوایم.  شتریـ شما ب    
 . آره:  حوصله اصالً ی داشت ولدی خریکم    
 . میـ بر    
 بشیمنتظر موند تا عاطفه در و قفل کنه ، اما دست عاطفه از ج.  شدن بی در هر دو دست به جيجلو    

 . سر تکون داد و در و قفل کرد.  ومدی نرونیب
 ـ چه خبرا ؟    
  ؟یـ از چ    
  ؟یکه از چ:  کرد زیچشم ر.  زده بود ي خبری بود و خودش رو به بالی خیعاطفه ب    
 . می زنی تو راه حرف ممی برایب: دست عاطفه پشت شونه اش نشست     
  خانم ؟می هستریـ تو راه ؟ مگه من و تو چقدر هم مس    
 .  هر روزدی شای باشی ، اگر همسفر خوبیـ امروز مهمون من    
 چشمش ي و جلونی ماشچی شد و سوئبی که دوباره دست به جی نه تا وقتاوردیاز حرف عاطفه سر در ن    

  ؟يدی خریمبارك باشه ک: خوشحال شد . تکون داد 
 . دمیـ نخر    
 ! ی گی میدرست حرف بزن بفهمم چ:  عاطفه ي مهی نصفه نيکالفه شده بود از حرفها    
 .  داده دستم تا رفت و آمدم راحت باشهیی بنده خداهیـ     
 .  بدهرشیخدا خ.  یی خدايـ عجب بنده     
 یی آلبالو206 عاطفه نیماش.  بودن حرفهاش ي جدای ی عاطفه ، شوخي کردن خنده یمونده بود تو معن    

 و چشمک نی ماشي زنانه ، اما استشمام عطر تلخ و گرم پر شده تو فضاي قهیسل.  دی سفيرنگ بود با تو دوز
 .  کننده بودجی عقب گی صندلي رویزدن دسته گل
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 در حد انفجار بود و عاطفه جز معدود ادی زياز همون اول موضع خودش و مشخص کرد ، از کنجکاو    
 يعاطفه به خداوند:  ارهیت از کارش سر در ب خواسی حس و نسبت بهش داشت و دلش منی بود که اییآدمها

 .  دونم و توی من می من و سر بدووني بخوای و هی کنی چکار مي داریخدا اگر نگ
  دور دور ؟میـ بر    
 عاطفه ؟؟:  دی لب غرریز    
 ـ دور زدن و حرف زدن با هم چطوره ؟    
 ي زدی باهاش حرف می ، وقتستیه تنها نخاطره هم ک:  جواب دادن و عاطفه اجازه نداد يلب زد برا    
 .  که مهمون دارهدمیشن

 ...  حوصله امی طول نکشه به جان تو خودمم بیلی خیـ باشه ول    
 ابونی خواست موقع خیم.  شاپ داده بود و عاطفه رد کرده بود ی کافشنهادی شروع بحث ، پيدودل بود برا    
 يگری که دیسکوت.  احترام گذاشت و حاال هر دو ساکت نشسته بودن مشی حرفش رو بزنه و به تصميگرد

 . منتظر شکستنش بود
 !  شه اما راه خونه مون چرای ؟ صبر من تموم نمی بگيزی چي خواینم: صبرش تموم شد     
 از کجا بگم ؟: عاطفه گذرا نگاهش کرد     
 ؟ حتماً هست هی ؟ چه سؤالهیآدم خوب. بگو ریی تغ همهنی الیاز دل!  شد نیآهان ا:  به عاطفه نشست لیمتما    

 ! ي راهش دادتیکه تو زندگ
  ؟ای ثرستی زشت نیول... خوب که :  کننده بود و نگران دیینگاه عاطفه تأ    
  زشت باشه ؟ی چي نگو به عقلت شک کنم برايزی چهیزشت ؟ :  عاطفه يچشمش چهار تا شد از گفته     
 .  و جلوه دارهی قشنگ به وقتشیـ هر اتفاق    
 ؟ مگه ی گی مهی چاتی چرندنیا!  ي داريبگو قصد خود آزار:  شده بود از جواب و رفتار عاطفه یحرص    
  زمانش دست تو بوده ؟اریاخت
 ـ نبوده ؟    
 .  نبودری تقدي گذشت همه اش قصه ی می به آدمی داد ؟ هر چی میچه جواب    
 زنه تو یزل م.  خوره ی و برام غصه منهی شیحاال هم م.  ای من و سوزوند ثري فرصت هايـ مامانم همه     

 که بر و رو داشتم و ی پرسه اون وقتی زنه که چرا فقط تو ؟ از خودش نمیصورتم و اشک تو چشمش حلقه م
 یکی.  کارگر یکی بود و میتی یکی.   کردی بهونه رد مهی داشت هر کدوم از خواستگار ها رو به داریگوشتم خر

 یکی نداشت ندهی کارش آیکی دونم یچه م.  خورد معتاد باشه ی اش مافهی به قیکی خورد یمامانش به درد نم
.  و محاسبه سهیهمه اش در حال مقا!  یلی اسرائی بني هارادی انیاز هم.  کمتر بود لی فامي هی بقياز دومادا
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 که کنار چند تا زن پر حرف و نی ؟ همهی ؟ کهی آلت چدهی ، اي خوای می چتو  کهدی پرسی وقت از من نمچیه
 و قوم و هی همسايدخترها.  بود ی و رقم به رقم من و بده براش کافادی زي و پز خواستگارهانهی کار بشیب

 که یی شب خواستگارها کی هزار و ي موندم و قصه ی رفتن من می کردن و می ازدواج میکی یکی شیخو
 .  دادنشنهادی پای اومدن دمی فهمی وقتها اصالً نمیبعض
 .  اومدی سر زبونش نمی و حرفدی شنی که مییزهای عاطفه شده بود و چيمحو حرکت لبها    
  شه ؟ی باورت نمهیـ چ    
 ! ی ، صحبتی ؟ حرفي کردی نمي کارچی ؟ هیخودت چ: به خودش اومد     
 نیمن و ا...  دونم خودمم مقصرم اما یم.  ای ثرستی دوتا نیکیدرد من : لحن عاطفه پراز افسوس بود     
 دونستم ی همسن و سال خودم مي کمتر از دخترهایلی ، خری ساده بودم و گوشه گی من تو نوجووننی نبيطور

 دونستم ی خودم تجربه نکردم نمکه ی و تا وقترستانی شه تا دوره دبیباورت نم.  دونستم ی نميزی، اصالً چ
 کردن دای شوهر کردن و پيتو حال و هوا.  فته ی می چه اتفاقی شب عروسای ؟ هی زنانه چی هورمونراتییتغ

 داد که من و ی نمتیمادرم اهم.  شد یدلبسته شدن و عاشق شدن تو ذهن و فکر من جا نم.  نبودم یکس
 دو تا زن داداش که هر.  من باشه ي هم نبود بخواد راهنما و الگويخواهر.  آگاه کنه دی باییزهای چهینسبت به 

 ي حدهی که کار از کار گذشته بود و سن من از دمی فهمی رو وقتنهایهمه ا.  رفتن یکدوم راه خودشون رو م
 ...  شدی خواهانم نمی کسگهی شده بود و دری که دیوقت. باالتر رفته بود 

 
 یلی خدی که شايحرفها.  تر کرده بود نی عاطفه بار دلش رو سنگيحرفها.  و هل داد و بازش کرد اطیدر ح    

 بار نی اینی همه سنگنی شد تا عاطفه هم ای می کرد و خالی سر باز مدی که بايعقده ا.  شد ی زده مدیزودتر با
 و ی چند سال دوستي عاطفه بشه ؟ سابقه اسرار  محرم دل ونهایو به دوش نکشه ، چرا نخواسته بود زودتر از ا

 .  افتاده بودری از ماجراها دیلی اتفاق هم مثل خنیا.  هم باز باشه ي دلشون براي که سفره دی طلبی ميهمکار
 بهتر از عاطفه بود شی کرد جز اشتباه خودش ، زندگیخوب که فکر م.  ی توپ سربهیسرش شده بود اندازه     
اطفه به ع.  از عاطفه بود شتری که قدر اونها رو ندونست بیی داشتن و نداشتن اما داشته هاییزهایهر دو چ. 

 ها ی سختياما خوشحال بود که بعد از همه ...   داخل ، دل تنها گذاشتن رو هم نداشت اماادیاصرار نکرده بود ب
.  خواست ی رو نمیی تنهاگهیعاطفه د.  باشه زی و خاطرش براش عزادی شده بود که به دل عاطفه راه بدای پیکی

 از دست رفته ي فرصت هاي شهی که ري داشت تا حديادی زیی طلوع کرده بود اما گرما و روشناری که دیآفتاب
 .  بکنهشی رو مهمون باغ زندگي ببخشه و سرسبزره عاطفه رو جون دوباي



 35 

 ی منییصدا شون در حد پچ پچ پا.  اومد ی خنده خاطره و اسماء از تو خونه ميصدا.  باغچه نشست يلبه     
 ی دوباره مي داد و دلش رو شادی روحش رو جال م کهيخنده ا.  شد ی خنده شون بلند مياومد و بعد صدا

 .  هنوز هست خاطره هستدی کرد که امی مدوارشیام.  دیبخش
بلند شد و چند تا سرفه .بچه ها هم ساکت شده بودن.  اش بازتر شد نهی سي نشست و هواي اقهیچند دق    

:  شد زونیالش اومد و از گردنش آو بود که خاطره به استقباوردهی نرونیکفشش رو ب.  اعالم حضور يکرد برا
  مامان خانم پس کو خاله عاطفه ؟یخسته نباش

 .  اومد رفتشیکار براش پ:  خاطره خشک بشه و جواب بوسه اش رو داد ي لبهایسیاجازه نداد خ    
 .  درست کردمتزای اونم پيبرا.  شد فیـ ح    
 .  کنهیدگی هست به کارگاه رسیکیفردا .  بره یـ پس خدا رو شکر جون سالم به درم    
 ـ مامان خانم ؟؟    
 يبرا.  ختی ری که تو نگاهش مي اش و نازدهی ورچي قهر کردن خاطره ، لبهاي رفت برایدلش م    

 . چلوندش و تو بغل فشار دادنش
گفتن  خوام ی خوام ، نمیبه نم.  کرد و بوسه بارون رشیاجازه فرار به خاطره نداد و تو حصار دستش اس    
 .  شدی لحظه ها تنگ منی اي شک نبود دل خاطره هم برايجا.  داد ی نمیتی اهمشهی خاطره مثل هميها

 .  بگم منم دلم خواستیخدا جون به ک.  چشمتون زدم يدی دهوی نیبه فکر دل حسود منم باش.  ي آيـ آ    
 .  و مثالً حسود اسماء خاطره رو رها کردطونی نگاه شریز    
 . ایتو هم ب.  اسماء جون ي اومدـ خوش    
:  کرد و اسماء رو به طرف آشپزخونه هل داد یشدستی اسماء هم باز کرد اما خاطره پيآغوشش رو برا    

 !  شامت رو بخور و شر و کم کن خانم حسودي زودنی و بچزیتو برو م.  داره اجیصاحبش بهش احت
 ....  لباس به اتاق رفتضی تعويدخترها رو به حال خودشون گذاشت و برا    
 کنار هم بودن تا داداش اسماء ی ساعتکی.  بود ی اسماء خوردنطنتی که خاطره درست کرده بود با شیشام    

 رفت و آمد به خونه شون و به خاطره ي که اجازه یتنها دوست.  خاطره بود یمیاسماء دوست صم. اومد دنبالش 
 برداشتن مانتو به يبرا.  پشت سرش هم اتاق خاطره رفت ، خاطره لباسش به دنی پوشياسماء برا. داده بود 

 اری ، اختستادی خاطره ناخودآگاه اي صدادنی در بدرقه کنه اما با شنيطرف اتاق خودش رفت تا اسماء رو تا جلو
 :  کردنش بودستی الیپاهاش دست خودش نبود ، حرف اسماء دل

  خاطره ؟ی به مامانت بگيزی چي خوایـ نم    
 .  که بخوام به مامان بگمستی نیـ موضوع مهم    

 . ـ ناقال ، نگو که ذهنت رو مشغول نکرده    
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 . ـ نکرده    
 . نیبه مامانت بگو ، شما که با هم دوست.  بگو تو رو نشناسه یکیـ به     
 . ستی نی مهمزی داره چیـ چه ربط    
 ! یستی خودت هم مطمئن نینی بیـ م    
 . زود باش داداشت منتظره. ـ حرف تو دهن من نذار اسماء     
 ی بود که مهم نبود ؟ بعد از سالها هم نفس بودن لحن خاطره رو خوب ميزیچه چ. دلش به شور افتاد     

 . شناخت ، خاطره مردد بود
 

 شد ی مي اقهیچند دق.  و دوباره چشم دوخت به صورت غرق خوابش دی خاطره کشيدست نوازش به موها    
 ، دم صبح دنی ناتمومش و درست نخوابيبعد از فکرها.  شمرد ی منظم خاطره رو مينشسته بود و نفس ها

ده اما مطمئن بود که ی شنی بسته چي که پشت درهااوردی خودش ني به روشبید. اومده بود تو اتاق خاطره 
 نمونده بود و همون داری بادیز. وکش کرده بود  افتاده چون شر و شور خاطره بعد از رفتن اسماء فریحتماً اتفاق

 .  دندون فشرده بودری هم تو فکر رفته و انگشت زقهیچند دق
 خواب دو نفره کرده بود ، مادر و دختر بغل به ي بود که دلش هوایی از شب هاشبی چه خبر بود ؟ دیعنی    

 .  زدی حرف مدیخاطره خودش با.  دلش گذاشته بود ياما پا رو. بغل هم و تا صبح نجوا و حرف مادرانه 
 . ایبهش اعتماد داشته باش ثر:  لب زمزمه کرد ریز    
 در حد ی اشتباه خاطره کم بود حتبیضر.  خاطره ، دلش قرص بود ي به موهادی و دوباره دست کشدیآه کش    

 رو حس زهای چیلی بود که کمبود خیخاطره هم تو سن. صفر ، اما باز هم دختر بود و احساسات خاص خودش 
جنس .  کرد ی و جبران نمت گرفی محبت پدر و نمي جای محبتچی کرده بود کم نذاره اما هیسع.  کرد یم

 . پدر ، پدر بود و مادر ، مادر.  کرد یمهر با مهر فرق م
 يخاطره به اندازه .  پر کنه ي اگهی دی از خونه و با کسرونی بیی خالء رو جانی خاطره بخواد ادی ترسیم    

 . اری دست بسيو دست باال! محکم بودنش ساده هم بود 
 یاز کجا معلوم ؟ تا گفتن ف تو رفت!  ای ثری کنی که فکر نمزهایبه کجاها و چه چ: به خودش تشر زد     

  ؟ی کنی خود بزرگش میفرحزاد ؟ چرا ب
 درد ها هم چاره و دارو نداشتن یبعض.  بهتر از درمان بود يری گشی باالتر از ترس ؟ باور داشت پیلیچه دل    

 .  بستی مدی شد و نبای خاطره رو نمي، مگر خودش تجربه نکرده بود ؟ اما دست و پا
 دنید.  دی رسی مي باغ برنیهر از دم از ا.  که کم از آه نبود ی فرستاد ، نفسرونی بهی الهینفسش رو ال    

 .  کردی مزه مزیی رو تو فصل پای تلخينوبرانه ها. حاال هم خاطره و !  عاطفه يحرفها! مظاهر 
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:  ساعت ، کتف خاطره رو گرفت و آروم تکونش داد دنی با دختی آزار دهنده و تلخ و دور ري فکرهايهمه     
 دختر مامان ؟ گل دختر ؟

 . ـ هـــــــــــــوم    
 .  و مست خواب بودجی پتو ، گریبدنش رو جمع کرد ز.  دیبه عکس العمل خاطره خند    
  ؟يـ بلند شو مگه امروز کالس ندار    
 ! ـ چـــــــرا    
 خوب ؟: دوباره تکونش داد     
  ؟؟گهی دي قهی چند دقهیـ مامان     
 ، بلند شو ي شه شما هم حاضری مدهی صبحانه چزیتا م:  گرفت و پتو رو کنار زد دهیالتماس خاطره رو نشن    

 . می کني روادهی کم با هم پهیامروز 
 خورده اش و تاپ باال چی بهم پياعتراض خاطره ، موها. زور گفتن به خاطره حس و حال خودش رو داشت     

درس .  کردن و افکار بد و دور ی رو قشنگ می بودن که زندگیکی کوچي هایرفته اش ، همه اش دلخوش
 دی که شاییفرصت ها.  نهاه رو دونستن و حروم نکردن او گرفته بود ، قدر لحظه به لحظی از زندگيادی زيها

 شدن و تو همون یتو لحظه زاده م .... 3 .. 2 ... 1 ها به اندازه گذشتن اونها بود ، هیعمر ثان.. اهل تکرار نباشن 
 . نیری نداشت ، چه تلخ و چه شی که بازگشتي مردن ، عبوریلحظه هم م

 نتی و گذاشت گرم بشه و پودر کاکائو رو از کابریش.  دی و مفصل چزی کردنش مداریبه جبران از خواب ب    
  ؟امی نه ؟ بای ي شدداریب: تو همون حال خاطره رو هم صدا زد .  آورد رونیب

 .  شدم جناب سرهنگداریـ ب    
 تو دهی تخت مرتب ، دست و صورت شسته و موها برس کش60بشمار :  کرد شتری صداش و بطنتیش    

 . يآشپزخونه ا
 .  رو نداشتنی از هم کسری دل خودش و خاطره ، غنی بفتادی فاصله مدینبا    
 بود که تمام اوامر جناب سرهنگ و اطاعت ی صبحانه نشست سرباز حرف گوش کنزی که سر ميخاطره ا    

 . کرده بود
 ! يزیـ اوه عجب م    
 . ـ بخور نوش جونت    
 .  کنهادیز روزها رو نیـ خدا ا    
 .  که داشت بال به دوری ترسي گفت و برانی نه ؟ به خوش بودنش آمای خاطره ي گفت به دعای منیآم    
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 ی و اشتها ملیصبحانه اش رو با م.  شد ی رفت نه مات مینه تو فکر م.  مراقب خاطره بود ی چشمریز    
.  نبود ی مهمزیانگار واقعاً چ.  کرد ی نگاه م بود لقمه گرفتن خاطره رودهی که به لبش چسبيبا خنده ا. خورد 

 .  دادی و بزرگ جلوه مزیاسماء هم مثل خودش همه چ
 

 کنه به حساب زیامروز قصد داشت زودتر بره و پول وار.  اتوبوس آماده بود ستگاهی تا اي روادهی پيخاطره برا    
 .  و همه کس و همه کار بودزی، اما خاطره براش مهم تر از همه چ

 .  نزدهی عاطفه حرفدنی خرنی افتاد از ماشادشی باز کردن صحبت بود و ي برايدنبال بهانه ا    
 . می خالص بشی رفت و آمد با اتوبوس و تاکسنی و از امی بخرنی شه خودمون ماشی میـ ک    
 .  نکنتیـ نه تو رو خدا مامان ن    
 دنی به خرتیهر وقت ن. حق با خاطره بود .  دیدست دور کمر خاطره انداخت و به حالت شوخ چشماش خند    
 هم محض خاطره دنی خرنی ماشي دهیا.  شد ی اومد که نمی مشی پي شد و کاری کردن راه باز می منیماش

 .  راننده شدن نبودي برایلیبود ، وگرنه تو وجود خودش تما
 نبوده ؟!  مهم تر بوده نی اومده از ماششیه پ کییـ کارها    
 تی نگهی که دی و بفروشنی زمکهی اون تي شدی میالبته اگر راض. ـ چرا حق با شماست جناب سرهنگ     

 .  خواستیکردن نم
 خاطره الیتو خ.  به نامش کرده بود نی زمکهی تهی قبل از مرگش شی ، مرد خوش نام زندگي زاهدمیکر    

 کنه ی و پولش فکر نمنی به اون زمیطی شراچی روز مبادا اما خودش مطمئن بود تحت هيگذاشته بودش برا
 .  تو سرش بودنی اون زمي براي اگهی ديچون حقش نبود ، فکرها

  روز مباداست ؟ی دونم کیـ البته اون که مال روز مباداست من فقط نم    
 .  که نبادايروز مبادا روز. از ذهنش گذشت     
 .  شه روز مبادای مي چه روزی فهمی می شیبزرگ م: کمر خاطره رو فشرد     
 .  بود از بچه فرض شدن و کوچولو موندنی شاکشهی نگرفت همياخم خاطره رو جد    
  دار شد باالخرهنی رفت بهت بگم خاله عاطفه ات ماشادمی شبی دیـ راست    
  حاال ؟دهی خری چی ؟ به سالمتيجد: اخم خاطره از هم باز شد     
 .206ـ     
 .  گذرونهی رو میی ، عاطفه چه روزهاهی چنی ماشهیبه خاطره نگفت قض    
 .  کارگاهامی پس ، واجب شد بعد از کالس بمی افتادینیری شهیـ     
 ـ خاطره ؟    



 39 

 . وزه دو رای مامان ، دنریسخت نگ: اعتراضش به لحن و طرز حرف زدن خاطره بود     
  ؟ي بگم که تو گوش بدیـ چ    
 .  خواد و دور دور تو شهری ، به خاله عاطفه سالم برسون بگو خاطره شام میچیـ ه    
 . رونی بایفعالً از فکرش ب:  به صورتش داد ي حالت جدیکم    
 چرا ؟:  شد يخاطره هم جد.  اثر خودش و گذاشت يلحن جد    
 .  شه تو خودشهی ميته است ، چند روز روزها گرفنیـ حال عاطفه ا    
  نگفته ؟يزی ؟ خودش هم چيدیـ ازش نپرس    
 منظورش رو به دی بایقیبه طر.  که سر زبونش بود ی و تو دلش طلب بخشش کرد بابت دروغدیلب گز    

.  نگفته يزینه چ:  داره بابت گفتنش خجالت و کنار بذاره یسی هست و رودروای رسوند که اگر حرفیخاطره م
اما خودش .  داشته باشه ی که داره راه حلی مشکلدیشا.  شد یدلش سبک م.  خوب بود یلی زد خیاگر حرف م
  نه ؟ای دونم اصرار کنم یمنم نم.  نزده یتا حاال حرف

 که خودش ی خاله عاطفه نشو ، بذار هر زمانچینه مامان ، پاپ:  که خاطره داد ابروهاش باال رفت یبا جواب    
 . ی بهتره تا مجبورش کنادیبا دل خودش ب. واست حرف بزنه خ

تو درك حال و احوال خاطره مونده بود که .  دی سؤال و از خاطره نپرسنی شد ؟ ای مریو اگه اون موقع د    
 . دی هم نرسیی و به جااوردی خاطره سر در ني نه ؟ از رفتار و حرفهاای هست يخبر
 رگاه ؟ کايای حال عصر نمنیـ با ا    
 .  اومدرونی از اون حال و هوا بدی ، شاامی خاله عاطفه مدنی ديبرا. امیـ م    
 .  مامانی نزنی مواظب باش حرفيـ پس اومد    
 170 نگاه بنداز هیمامان ؟ چرا تو چشم شما من بچه ام ؟ بابا ... اِ :  اوردی طاقت نگهی دفعه دنیخاطره ا    

 .  دارمدنی قد کشيسانت قد دارم ، تازه هنوزم جا برا
پدر بود اما اون که سوخته بود .  بست ی جور موقع ها پدر سوخته به ناف خاطره منی بود و ايکاش پدر    

 . مادر بود
 

 عاطفه  قبول نکنيری لباس تعمگهید:  ها يکاور سارافون و بست و گذاشتش تو رگال مخصوص مشتر    
 .  کاری شلوغيمخصوصاً تو روزها

 مون هیهمسا.  بنده خدا بد گفت که روم نشد قبول نکنم اطی قدر از اون خنیا.  ای موندم ثریسیـ تو رو دروا    
 .  بدترگهیهم هست د

 ! ؟ي بهترشبیخدا رو شکر انگار از د: دست پشت کمر عاطفه گذاشت     



 40 

 .  کنهی اون روزها حالم و خراب مي آورادی یشته ، ول ؟ گذای رو بخورم ثریـ افسوس چ    
 فکر کن که همه نیبه ا.  ی مونی االنت هم باز می ، از زندگی شی افسرده می بهش هم فکر کنيـ بخوا    

 هنوز ی کنه ؟ وقتی می و زودش چه فرقری ، دی داشته باشي دست به دست هم داده تا امروز حال بهتریچ
  جبران گذشته هست ؟يفرصت برا

 .  بهش فکر نکنمگهی خوام دیم.  بهتره شبیـ حس و حالم از د    
  ؟ی فکر نکنیبه ک:  دی و نگران پرسدهیترس    
 .  گمی ؟ بابا گذشته رو ميدی ترسیاز چ:  عاطفه بلند شد يقهقهه     
 یتی عاطفه هم اهميت سرخ شده به صور.  که تا سر زبونش اومده بود رو قورت داد یلب بهم فشرد و حرف    

 . نداد و به حالت قهر روش و بر گردوند
 .  کنهي خواد امروز صندوق و راه اندازیـ گلرخ م    
بهتر هم . قهرش رو ادامه نداد مهم حال دل عاطفه بود که خوب بود .  عاطفه هنوز پر از خنده بود يته صدا    

 .  شدیم
 ـ پس باالخره جور شد ؟    
  ؟ي ذاری تو هم پول میخودت چ.  دیتا همه سهمشون و بذارن طول کشـ     
  ؟یتو چ. ـ آره     
 .  شهی می چنمیـ تا بب    
 و من و ی ازدواج کنيجرأت دار! نگو عاطفه ...  نکنه نمی ؟ ببینیتا بب: با تعجب به طرف عاطفه برگشت     

  ؟يتنها بذار
  بترسم اون وقت ؟دی بایـ از ک    
 ! ـ از من    
 . ي و بد بودن بلدی هم ترسناکیلیـ نه که خ    
 . اصالً بهش فکر هم نکن.  گم عاطفه ی ميـ جد    
 .  شهی مشورت کنم ، تنها که نمدی جور موقع ها بانیـ ا    
 نی بودن حرفش معلوم نبود ، همه اي و جدیشوخ.  به عاطفه بده یلب بهم فشرد و مستأصل موند چه جواب    

 . روزها مرموز شده بودن
 . عاطفه هم ابرو باال انداخت و سرگرم کار خودش شد.  گفت دیچند ضربه به در خورد و بفر مائ    
 نیاول.  زن خود سنت شکن بود نیا.  رو کم داشت ی شهرزاد طهماسبدنی چند روز و امروز دنی ايبرا    

 .  گذاشته بودیاطی که پا به کارگاه خیطهماسب
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  جون ؟ایثر.  سالم ـ    
 رو لبش نشوند و دست شهرزاد یوقت و زمان نشون دادن تعجب و دست و پا گم کردن نبود ، لبخند پهن    

 نگفته بود ؟ شوق رفتن به يزینادره خانم چرا چ.  شده بود ری خبر اومده بود و غافلگیب.  رو فشرد یطهماسب
 . داه دور از انتظار بو تو کارگدنشونی ها رو داشت اما دی طهماسبيخونه 

 .  ، خودممدیخوش اومد. ـ سالم     
 .  خبر بدم من گوش ندادمدیمامان گفت با.  می اومدیـ ببخش ناگهان    
 .  کنم در خدمتمیـ خواهش م    
 که دی فهمی هم مدیخوب با.  کرد ی بود و تماشا مستادهیهاج و واج ا. نگاهش تا عاطفه رفت و برگشت     

 از ي نشونه و خبریعنی ها ی کرد طهماسبی فکر منکهی بود ، از ازاری کرده بود بدای که پیاز حال. دستپاچه شده 
 . مظاهر

 . خواهر شوهرم هما جون:  کرد یشهرزاد همراهش رو هم معرف    
 سردتر و هما جون.  فکر مسخره رو نی پس زد اي من و فوريِخواهرِ شوهرها:  فکر کرد عیتند و سر    

.  دی دی و گرم گرفتن نمی هم صحبتقی رو الی هر کسای با خنده قهر بود ای. خشک تر از شهرزاد برخورد کرد 
 .  جور سرد خاص بودکی. کبر و غرور نبود 

 .  جدا شدعی و سردی احترام دست دراز کرد و نوك انگشت هما جون به دستش چسبيدو دل و برا    
 خواست تعارف ی ، ماوردهی رفتار هما خانم خوشحال شد که به زبون ندنی بود و با د سر زبونش اومدهیحرف    

. دعوتشون کرد به نشستن .  خودش رو گرفته بود ي اومدم اما به موقع جلوی و خودم مدیکنه که چرا شما اومد
 یعاطفه هم خوش و بش.  خودش و عاطفه ر بودن تو اتاق کانجای کرد اما ای مییرای شد تو دفترش پذیاگر م

 . ی کنفی و برام تعرزی همه چدی گفت بای که می رفت با نگاهرونیکرد و ب
 ـ نادره جون حالشون خوبه ؟    
 . ـ مادر خوبه ممنون    
 . لبخند زد و خدا رو شکر گفت    
  ؟ارمی براتون بنی دارلی ميزیچ.  من در خدمتم دیـ بفرمائ    
  هما جون ؟یمن که نه ؟ تو چ: د جواب داد شهرزا    
 .  آب خنکوانی لهیـ     
 .  شدیعاطفه خودش متوجه م.  داد ، همون چهار کلمه رو نوشت امیبه عاطفه پ    
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.  نمتی ببکی و مشتاق شدم از نزددمی مامان و ديلباسها.  جون ای ثرمی شی مزاحم نمادیـ سرت شلوغه ز    
چند روز بعد تو و هنرت و .  قدر سر گرم بود که متوجه نبودم نی اما ايم بود هیمامان گفت شب مهمون

 . شناختم
 .يلطف دار.  شهرزاد جون دی داراریاخت.  کنم یـ خواهش م    
 ی شهر و گشت و گذار فرصت نمدنی اما دامی خوام بی هست ميچند روز. بدون تعارف .  گم ی ميـ جد    
 . داد
 . دی گفتن چرا شما اومدي خودش رو گرفت برايباز هم جلو    
 . ـ من در خدمتم    
 ادی من ازش خواستم بی ، ولستیهما جون اصالً اهل لباس دوختن ن.  خوام هنر دستت و امتحان کنم یـ م    
 ...  بار امتحان کنهکیو 

 .. مونی باشن نه پشی آخرش راضدوارمیام.  چشم ادیـ از دستم بر ب    
.  گفت و مشغول صحبت شد دیببخش.  هما جون بلند شد ی گوشيتعارف کردن با شهرزاد صدا ونیم    

 هما رو هم ي زد و مکالمه ی کرد و لبخند ژکوند میبه شهرزاد نگاه م. ساکت نشستن تا صحبتش تموم بشه 
 . دی شنیم

 .  االندییشما کجا. ـ نه     
.........     

 .  مزونمیـ اومد    
 . خودش به گفتن کارگاه عادت کرده بود.  مزون هم بود هیاال رفت و خنده اش رو خورد ، شبابروش ب    

..........     
 .  کردفی تعریلیشهرزاد خ.  بار امتحان کنم کیـ     

..........     
 . میای ما هم مدیشما بر.  کشه یـ طول نم    

 . ـ خداحافظ    .........
 ـ مظاهر بود ؟    
 بود دهیاشتباه شن.  و ضربان کند شد ستادیچشمش از حرکت ا. سرش باال اومد و رو صورت هما ثابت شد     

  درست ؟ مظاهر ؟ای
 . می هسترهی مدئتیناهار مهمون ه.  میگفت ما هم بر.  خواد بره کارخونه یم. ـ آره     
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 داشت و مسلط بودن میرتباط مستق اشک تو چشمش اياسم مظاهر با سوختن دل و ساخته شدن قطره ها    
 بود و دهی و خوشحال مظاهر و دی و صورت راضفتهی فقط نگاه شیشب مهمون.  سخت طی شرانیبه خود تو ا

 یب.  شد ی می شکست و متالشی و مدی دی ، حاال مدنشیبعدش هم که چشم نچرخونده بود واسه د. بس 
 ... صدا تر

 که بود بغض و قورت یبه هر سخت!!  رهی مدئتیهما جون ، کارخونه و ه بود ؟ دهیمظاهر از کجا به کجا رس    
 .  کرد ظاهرش آبروش و نبرهیداد و خنده رو لبش نشوند ، خدا خدا م

 ...  دادی مقصر تاوان مي گناه به جای سرنوشت اشتباه شده بود بيباز    
 زل زدن به يچشمش تمنا. گذاشتن  هما جون ي ابروش جلوي آب خنک اومد و با اشاره وانیعاطفه با ل    

 با تمام دی کشی که از وجودش زبونه می نفرتيکنار همه .  ها ي تفاوت ها و برتردنیصورت هما رو داشت و د
 ...  مظاهرشده بودي قصه دنیوجود خواهان شن

کاش هر ..  تر کردن گلوش کم بود ي براای و آب هفت دردی نوشی آب و جرعه جرعه و با ناز موانیهما ل    
 موند و ی موند و حسرتها و خودش می ها ، خودش میی موند و تنهای رفتن تا خودش میچه زودتر م

 .... بازخواست سرنوشت
 
 

 شد که ی نمرانگری قدر ونیزلزله هم ا.  ناخونده رفته بودن و آثارشون هنوز به جا مونده بود يمهمون ها    
 ...  تونست متعلق به خودش باشه اگری که مییجا. خودش  ي هما سر جادنید

!! مظاهر .  اتفاقات بود ي نشونه رفته بود که مسبب همه ی سمت کسضشیخشم و غ. هما غاصب نبود     
 .  کرده بوددای پنیگزی که براش جايمظاهر

 شتری هوس بکیتو .   ببخشهيگری که مظاهر اون و به دی داشتیی ؟ تو اصالً جانیگزیجا: پوزخند زد     
 ! ي و در دسترس بودنیری شيادی ، زي شد دلش و زدرابی ازت سیوقت!!!  ای ثرينبود
 رشی نوشت و زی میهر روز با خط قرمز و درشت اول هر صفحه از دفتر زندگ.  کرده بود کتهیبه خودش د    

اما به .  بمونه مظاهر غلط بود ، اشتباه بود ادشی نوشت تا ی از روش مهی و هر ثاندی کشیبه عنوان غلط خط م
 . ری بود و چه ددهی لحظه رسنی تو و انجایا  ودی رسی به باور و معرفت هم مدیبا.  نبود ی موندن تنها کافادی

منزل آخر و ...  جا نیتا هم.  کرده بود دایاز کجا شروع شده بود ؟ دل طلب کرده بود و عشق راه خودش و پ    
 . سقوط
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من و تو .  می گشتی هفت شهر عشق رو مدیما با.  مظاهر يدیپر پروازم و چ. سقوط : با خودش تکرار کرد     
 به معرفت ی و سرگردانیرانی بعد از حدیمن با.  یپشت سر گذاشت! جا که نه .  ی اول جا گذاشتيخم کوچه 

 . ي کرددهکارمن و تا ابد به خودم ب.  فنا شده ی ، با روحی خاليبا دستها. برسم 
 هما ی سانت70 ي نهی و دور سی سانت65کمتر از کمر .  هما کلی هي زل زده بود به اندازه هایپوچ و تو خال    

 بود ؟؟
 .  کرد نبودی مي پردازای خودش رؤي که براییبود و اونجا! بود     
 . ثل روزگار خودش ماهی ، سدی کشی ماهی هما رو ، با خودکار سي اندازه هاي کرد همه یخط خط    
 ای بود دور ؟ تو ساده بود ختهی جارو کرده بود و رای يدی ؟ خرابه ها رو دي خونه کردی تو دل کی دونیـ م    

  قهار ؟ کدومش ؟يگریاون باز
 که تو نگاهش خودخواه يپدر.  بود دهی پدر رسيخوب به حرفها.  زده بود نهی مظاهر به سي برایچه سنگ    

.  شد ی قاب گرفته مدی که بایی شد و حرفهای طال گرفته مدی که بایلب.  بود دهی ارزش دیبود و عشقش رو ب
 .  که افسوس بخورهدی کشی خجالت میحت

 :  بوددهی گفته بود و تازه بهش رسشیپدر سالها پ    
 . وی تنگت آی فراخنیا اجهان ب.  وی که بر پا سنگت آيبابا نکن کار!  ایـ ثر    
 ایدن.  و جودم به سنگ خورده ي ، سرم ، پام و همه ستی ندنی نفس کشي ناینی ببییبابا کجا! بابا : دل زد     

  بابا ؟یهنوز هست.  دمی و من نشنيدیواسه ام شده قبر ؟ تو د
 کرد اهی اندازه ها رو سي سرخ همه يبا همون چشمها.  داد ی نمدنی سوخت اما به اشک اجازه باریدلش م    

 بود ی و عصبکیریستی عکس العمل ها هيهمه .  موند ی مادشی باال تنه اش ي گردن هما و بلندي گودیول
 .  افتادنی کوه ها هم به لرزه می حتی باشه اما گاهی شکلنی خواست اینم. 

 دنیفه بود و منتظر شن عاطي صدادنی کرد و گوش به زنگ شنی با چشم دنبال موانیحرکت قاشق و تو ل    
  شد ؟یسؤال که چ

 و رو لبش حس وانی لیگرم.  بود ختهیسرپا مونده بود و به محض رفتن و دور شدن شهرزاد و هما فرور    
 ی طاقت زندان بانگهی سوخت و پلکش دیگلوش م.  دی و نوشنیریکرد و لب باز کرد و جرعه جرعه آب ش

 .  پراز التهابيزظهروقت شبنم زدن گونه ها تو بعد ا.  اشک بود ياالن وقت رقص آزاد. کردن و نداشت 
 ي نوازش دستهاي اقهیچند دق.  رهی بگی تسلیمگر دل کم.  ختی گذاشت و اشک راهی کاغذ سيسر رو    

 . عاطفه رو حس کرد و بعد تنها شد
 زد و متولد ی مشهیتو خودش ر.  نبود ی غم تموم شدننی کنه اما ایتنها شد تا تو خلوت ، خودش رو خال    

 .  سبز بودشهی که همیغم.  شدیم
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مظاهر سرخوش از وصل و با زجه موره .  شده بود ری سال پ20 دل به دل مظاهر داده بود و قهی دقستیب    
  بهدی که نبایشروع. پر از حس ترس و خجالت .  ها رو با مظاهر تجربه کرد نیاول. هاش سرخورده کرده بود 

 .  بودنی اولشهی که تا همینیاول.  موند ی مادگاری
 

. تنها و سخت .  کرده بود یبدون مظاهر زندگ.  همچنان ادامه داشت یزندگ.  نشد یعمر خلوتش طوالن    
 ییچه روزها.  انتخابش خاطره بود نیسخت تر.  مشکالت انداخته بود چون خاطره رو داشت يپنجه در پنجه 

 . بودن اون روزها
 و معلوم ي مظاهر اومده بود خواستگاريبابا.  روزیهر روز افسرده تر از د.  ماه از اون روز تلخ گذشته بود کی    

 در یکی و کلمه ها رو دهی ترسی لرزون و دلیی بود با پاهاستادهیپشت در اتاق گوش ا. بود به اصرار پسرش 
 .  پدرش نزده بودبه یمظاهر حرف.  از اتفاق شوم نبود ی اما حرفدی شنی مونیم

 . سنگ نشو سر راهشون.  ای دو تا جوون راه بنیـ به دل ا    
 گهیدو تا مرد ، دو تا پدر ، حرف نگاه همد:  نداشت ینی اولش مونده بود و قصد عقب نشيو پدرش سر جا    

 اصرار ی واسه چستیتو که خودت دلت رضا ن.  ستی نیخودت هم ته دلت راض.  وسفی خونن آقا یرو خوب م
  ؟ی کنیم

 :  بود و از در فاصله گرفته بوددهی پدر رو شني قدم هايصدا    
 ي اندهیچه آ.  دم ی خونه و قدمت سر چشم ، اما من دختر به پسر تو نمنی تو اایبه اسم مهمون ب!!!! ـ نه     

 شهیونه ، هم می مي طورنی همشهی همی کنن زندگی دخترم بسازه ؟ سرشون گرمه و فکر مي خواد برایم
 می فهمیما که م.  روزگار يها  شدنیغافل موندن از پر و خال.  و دوست داشتن و قربون صدقه رفتن يشاد
 . می بذاردینبا

 از دست ي برايزی تنها شده بود و چیوقت.  بود دهی فهمری پدر و دي حرفهاي واژه به واژه یدرد و نگران    
 . دادن نداشت

مظاهر نخواسته بود ؟ .  کرد ی نمي بود چرا اشاره ابی زد و براش عجی چنگ میسمانیپدر مظاهر به هر ر    
 و زشت بود که گفتنش شرم و خجالت داشت ؟ همون حی وقي به چشم پدر مظاهر هم ماجرا به اندازه ادیشا

 .  که خودش رو ذره ذره آب کرده بوديدرد
مظاهر کله اش باد داره و .  ستمی نیمنم راض. و نداره رنگ به ر.  دمی دابونی تو خشی رو چند روز پهیـ صب    
 دی که خودش باي کنه ، مظاهرتی ندارم که بخواد از مظاهر حمایمنم دست.  داره ی وقتي فهمه هر کارینم

 بده دخترت و نشون پسرم بکنم تا ه رو دوست دارن الاقل اجازگهیاما همد...  دست من بشه ، اما يعصا
 ...  کهی تا وقتی راحت بشه و بچسبه به کار به زندگالشیخ
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  ؟؟؟ اسم بذارم رو دخترم و انگشت نماش کنم ؟یتا ک:  بود دهی از پشت در هم دیپوزخند پدرش و حت    
 تالش و خواستن ي گفت ؟ همه ی میپدر مظاهر چ.  صدا هق هق کرده بود ی بود و بدهیاشکش چک    

 نی و بعد به انتظار بمونه ؟ تمام ارهی رو ازش بگزشی بود ؟ که همه چنیم هم بود ؟ حرف خودش هنیمظاهر ا
.  در توانش نبود گهیو د  خواستیمظاهر دوباره مزه کردن م.  ماه از خودش ، از مظاهر فرار کرده بود کی

  انتظار نوشت ؟ي قصه ي مردنی شد با همچیمگر م...  ادیدست مظاهر دراز شده بود و توقعش ز
مظاهر قصد رو کردن برگ برنده رو نداشت .  به سنگ خورده بودن رهای تي نشده بود و همه یدرش راضپ    

  شدن به در کنار هم بودنشون ؟ی می بست و راضی که زبون همه رو می؟ برگ
 يوجود... یی آبروی موند و بیخودش م!  شد ؟یاگر نم.  اومد ی به دلش راه می ، فقط کمیکاش پدر کم    

اگر همه .  بود از پا برجا موندن ری استخون بود و ناگزي که سر پا مونده بود پاره اینیا!  شده بود یچ و تهکه پو
  ؟ی شد چی خراب مزیچ

 بار کی رفت و ی بار حرف مظاهر مری تونست بگه ؟ زی میدردش رو به ک.  چسبونده بود شهیسر به ش    
 .  باختن بس بودشهی همي براي براکی وجه ، چیبه ه!!! نه ...  گهید

 ! دهی که به آخر نرسایدن:  رو از پنجره جدا کرده بود سشی رو شونه اش نشسته بود و نگاه خسایدست پر    
 ؟ فکر کرده بود تو خود فرو رفتن و الغر شدنش به خاطر دوست داشتن مظاهر و سای دونست پری میچ    

 .  حاج باباشهيمخالفت ها
 ! یستی نگاه به دور و برت بنداز ، تنها نهی.  ای رسه ثری خواسته هاش نميمه  آدم به هشهیـ هم    
 ...  اومدیاگر بابا کوتاه م:  سپرده بود ، به نوازش دستهاش سایخودش رو به آغوش پر    
 .ستی قسمت ندیـ شا    
 فشرده بود ، کلمه ها و دردها تا سر زبونش اومده بودن اما باز هم نتونسته بود لب سای به پرشتریخودش رو ب    

 گفته بود اگر با هم باشن یحت.  رو به خودش بسپاره یقسمت نبود ؟ مظاهر گفته بود همه چ. از لب باز کنه 
  بود ؟ منزل کجانی داد ؟ آخری مین کردن و سکوتش چه معيپس دور.  تونه سر نوشت و عوض کنه یم

 ی سپرده بود اما فکرش برگشت میچیدل به پارچه و ق.  دی پارچه چکي اشکش رويپلک زد و قطره ها    
 .. خورد به گذشته

  ؟یستیبهتر ن:  شونه اش نشست ي رویدست    
 . خوبم:  دی اش رو باال کشینیآب ب    
 .  که عادت شده بوديتظاهر و تظاهر ، رفتار    
 .  شدی حرف زدن نمي براي هم تلنگرنشیسکوت عاطفه و نگاه سنگ    
  خونه ؟ي برستیـ بهتر ن    
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 .  سر گرم شدن داشتي براي بهانه انجایا.  شتری و فکر بیی نبود ، جز تنهايخونه خبر. سر باال انداخت     
 . می در خدمتنهای من و ای که هروقت خواستی دونیـ م    
 ی نميممنون عاطفه بود که کنجکاو.  دیبا لب چفت شده به هم خند. فه به دو تا گوشش بود  عاطياشاره     
 . کرد
 .  خودش رفتزیسرش و تکون داد که باشه و عاطفه سراغ م    
حاال گفتن .  بو سوخته بود ی صدا و بیب.  درد و تحمل کرده بود نی ایی به تنهايادی زيروزها و شب ها    
  قرار بود براش رو کنه ؟ي چه بازی داشت ؟ زندگياثر

 ی خط خطي و اندازه هااهی سيکاغذ مچاله شده . و به سطل زباله اش نگاه کرد دی سرك کشزشیبه کنار م    
 دوخت ؟ بچه ی شد و لباس و نمیبرگه رو از دفترش جدا کرده بود و انداخته بود تو سطل آشغال بچه م.شده 

 اش دست خدا بود نه بنده خدا يو روز رزق.  ستادی ای هم مزی همه چيپا. ز سر عقل بود  فکر انی نبود ايباز
 ي طورنی مرده بود ؟ ایمگه تا حاال از گرسنگ.  گرفت ی جاشون رو مگهی دیکی رفتن ی ها میطهماسب. 
 .  هم نبودیترس.  ي موند نه ردی از مظاهر می نه اسمگهید

اونم که محاله .  دونه جز خودت و خدا و مظاهر ی نميزی چی ؟ کسای ثریترس از چ:  زد بیبه خودش نه    
 نگذاشته که ترس شناخته ادگاری از تو به ی نقشکشی هما خانم و کمر باري تتو شده يابروها. تو رو بشناسه 

 ، ستی کن مظاهر برات مهم نثابت حداقل به خودت.  و انجام بده ي که قبول کرديکار.  یشدن داشته باش
 !  وقت مهم نبودهچیه

 ینفس م.  کرد ی میباهاش زندگ.  چشمش يهر روز جلو. مظاهر پر رنگ بود . وقت که دروغ بود چیه    
 .... خاطره.  دیکش
.  اندازه ها رو حفظ بود ي معلوم نبود اما تو ذهنش همه يزیچ. خم شد و کاغذ و از تو سطل برداشت     

 .  بودنشتی اهمی گرفتن مظاهر و بدی نديجزم کرده بود برا که یبا عزم. دوباره تو دفتر نوشت 
 ینیری شيهمه رو انداخته بود سر عاطفه برا.  گذاشت یخاطره تو اتاق دوخت بود و سر به سر همه م    
خاطره .  نخ رو از لباسش جدا کرد کی کوچي هاکهی و تدیدست به لباسش کش.از پشت چرخ بلند شد . نیماش

 .  وجودششی رو آته بشی بود تا آبدهی به موقع از راه رسشهیمثل هم.  سوزوندن بود شیدر حال آت
 که يخنده ا. تپل افسانه يبه لپ ها و دستها.  دی خندی افسانه نشسته بود و از ته دل میاطی چرخ خزیلبه م    

 .  استشهی همي و خاطره خاطره ستی ني برد که خبری منی رو از بدهای ترديهمه 
 .  دخترت نجات بدهنی من و از دست اای جون بای ثرـ    
بارها به خاطره تذکر داده بود . محکم و آبدار خاطره ي صورت افسانه سرخ شده بود از بوسه هاشهیمثل هم    

 ... اما کو گوش شنوا
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 ـ خاطره جان ؟ مامان ؟    
 ی من و مي انرژهی اتاق ، نی تو اامیتا مچکار کنم مامان ؟ اصالً :  ستادی و صاف ادی پرزی ميخاطره از رو    

 . کشونه طرف افسانه جون
 دست دیبا.  نگفت يزی و چدیآه کش.  کرد ینگاهش نشست رو افسانه که با لذت و حسرت به خاطره نگاه م    
 بچه يافسانه سالها بود تو آرزو.  ای داشت دنیی هانییچه باال و پا. گفت به دست قلم زن سرنوشت ی مزادیمر
 رو لعنت کرد و لب طونیش....   مثل خودشیکی مثل افسانه حسرت به دل مونده بود و یکی.  سوخت یم

 ...  قابل تحمل شده بود اگر نبود کهی کمیخاطره بود که زندگ.  دیگز
  شهی دل من برات تنگ ميای نمیتو هم وقت:  بلند شد و از پشت خاطره رو بغل کرد زشیافسانه از پشت م    

. 
 .  اومدنی گفت خودشون با هم کنار می به خاطره نميزی چگهید    

*****     
به دل خاطره راه اومدن کار .  زی فالفل تند و تچی خاطره رفتن به لونا پارك شد و خوردن ساندوینیریش    
ا  کرد اونهی از مظاهر و گذشته فرار میهرچ.  خودش رو هم نداشت ي اش بود اما امشب حوصله شهیهم
 خاطره رو به عاطفه ما شدن اهی و تخلدنی کشادی و فرغی خواست و جی میدلش بچگ.  شدن ی تر مکینزد

 .  هست و بروز نداده بوديزیخاطره هم شک کرده بود که چ. سپرد و خودش از دور نظاره گر اونها شد 
 گفت و ترس دو چندان ی خاطره مي هاغی رستوران نشسته بودن و عاطفه از تونل وحشت و جزیسر م    

 . خودش
 بود یمن چشمم و بسته بودم کاف.  زدن غی ، دخترت و من و وادار کرد به جای سالمه ثر35ـ انگار نه انگار     

 . خاطره
 اون مرده چند سالش بود يدیمگه ند. از دست تو خاله عاطفه : خاطره با دست سس دور لبش رو پاك کرد     

 ...  خوش بود که نگونیشت همچ من سن داي باباياندازه 
 ...  ذاره خالهیاون رو خودش م:  دیبه حرف خاطره فکر نکرد و جواب عاطفه رو شن    
 پشت ییچشمش دوخته شده بود به جا.  جواب خاطره بود اما حواس خاطره اونجا نبود دنیمنتظر شن    

 نشسته بود و با ریسر به ز. ورت خاطره رد نگاه خاطره رو دنبال کرد و دوباره نگاهش برگشت رو ص. سرشون 
 .  رفتی ور مچشیکاغذ دور ساندو

 ـ خاطره ؟    
 جانم ؟: سر خاطره باال اومد     
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 تزای نشسته بودن و پزی بود که سر مي که تو چشم بود خانواده ايزیتنها چ.  نگاه کرد ی قبليدوباره به جا    
  ؟ي که دمغ شديدی دیاون جا چ:  خوردن یم

 . یچیـ ه    
 .  سکوت ؟ اخم کرده نگاه از خاطره نگرفتنی الیپس دل. زل زد به صورت خاطره     
 .  افسانه جون افتادمادی دمیـ خوب اون خانواده رو د    
 . زن و شوهر با سه قلو هاشون.  گفت و نگاه کرد ی که خاطره ميزیدوباره برگشت و م    
 . ـ آهان    
 . بدون بچه هم خوشبخته.  خاطره خانم هیـ افسانه خودش راض    
 .  گهی مگهی دزی چهی شهیدل آدم هم.  که حرف زبونه خاله نهایـ ا    
 که مرده يخاطره با پدر...  خواد ی خواست ؟ مطمئن بود که دل خاطره هم پدر میخاطره هم دلش پدر م    

  شد ؟ی می طلب کاره چای که حق پدرش و هنوز از دندی فهمی ميز کرد ، اگر روی می نبود زندگگهیبود و د
 زد و بعد از ی مجی خودش هم با اومدن به پارك و کنار هم بودن عوض شده بود اما خاطره گهیروح    

به .  جا نبود یشکش ب.  شد یمسلماً همه اش مربوط به افسانه نم.  خودش نبود يرستوران حواسش سر جا
 .  زدیتو خونه با خاطره حرف م.ره عوض شده بود  باره حال خاطکی

 ی دو تا صندلنیاز ب.  بود انگار ادی شدن زادهی پي خاطره برايعجله .  نگه داشت اطی در حيعاطفه جلو    
 . دستت درست خاله عاطفه:  دی عاطفه رو بوسي و گونه دیخودش و جلو کش

 خاطــــــــــــره ؟: چشم غره رفت بهش     
 چرخوند ی و تو قفل مدی و باز کرد ، چشمش رو صورت خاطره بود هم کلاطی در حي شد و فورادهیخاطره پ    

 . هم حواسش به ته کوچه بود. 
  ؟يدقت کرد.  شد ي طورنی دفعه ؟ از تو رستوران اکیـ چش شد     
 . آره:  سر تکون داد جیگ    
 . حرف بزنه با تو دی بایکیـ باهاش حرف بزن ، هرچند     
  تو ؟ياینم. ـ من خوبم     
 .  برمگهینه د!  یـ به قول خاطره به زبون آره ، خوب    
 .  ممنونیلیخ.  بود یامشب شب خوب. ـ به سالمت     
 . رونی بمی ریباز هم م. اما خوب بود .  ستمی مطمئن نادیـ من که ز    
 . خداحافظ: اطفه رو فشرد دست ع.  شدو خاطره رفت داخل یمکالمه شون طوالن    
 . ـ خداحافظ    
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 .  زنمیبهت زنگ م.  کن اطیـ احت    
 .  دارم که نگرانم باشهیـ برو من خودم کس    
رد نگاه خاطره رو .  دی اومد و دوباره به سر کوچه سرك کشرونیخاطره ب.  شد ادهی و پدی عاطفه خنديبه رو    

 سر کوچه چه خبره ؟:  شده به طرف خاطره برگشت زی ريمشکوك و با چشم ها.  دی نديزیگرفت و چ
 .  مامانینی بی خودت که میچیـ سر کوچه ؟ ه    
 .نمی بی من نمینی بی که تو ميزی چدی دونم شایـ نم    
 و بدرقه ستادی ای مدیچی پی منیتا سر کوچه که ماش. هر دوتاشون دست بلند کردن . عاطفه بوق زد و رفت     

 .  کردیاش م
 اما رفتار خاطره ؟.  نبود يزیچ. دوباره با دقت به ته کوچه نگاه کرد     
 .  تو مامان سردهایـ ب    
قرار نبود حال خوبش .  دی دی که نميزی که نگاهش دوباره سر کوچه بود و چیقدم برداشت در حال    
 کرد به ی شروع مي دفعه رگبارکی ی صاف و آفتابي هواونیم.  موند ی بهار مي باشه ، مثل هوایشگیهم
 ... دنیبار
 

امروز که .  شده رشی گفتن خواب مونده و دی ، می ساعت که دنبال هم کرده بودن و ساعتگوشيعقربه ها    
 شدن اثرات داری بری و ددنی خوابرید.  زد خواب مونده بود ی شد و با خاطره حرف می مداری صبح زود بدیبا

 شدنشون دست و دلش رو یو واقع  بودنی که ترس واقعیتوهمات. بود که به مغزش پاتک زده بودن  یتوهمات
 که تو دل طوفان به دستش یآرامش.  مونه ی آروم نمنقدری اشهی همی گفت همه چی بهش میحس.  لرزوند یم

 کرد که در ی می رو ازش مخفيزیخاطره چ.  دی دیآورده و حفظش کرده بود رو در شرف به هم خوردن م
 شدن و ی شروع خراب مي کارها از لحظه یبعض.  بود فتادهی که تا به حال نیاتفاق.  ساده بودن مهم بود نیع
  نبودیشگی هميخاطره ، خاطره . افتاد ی مدی اتفاق نبانیا

 یب.  بود و تخت مرتب یاتاق خال.  بود دهی رسری اومد و با عجله به طرف اتاق خاطره رفت و درونیاز اتاق ب    
 .صدا رفته بود

 تا لباسش رو عوض کرده بود و اومده بود به اتاق خاطره تا شبید.  دیموهاش و چنگ زد و کالفه پوف کش    
 داشت منظم باشن و ی که سعیی لرزون ، نفس هاي بسته و پلکهايباهاش حرف بزنه اون و با چشمها

 .  بودزده  بزنه و خودش رو به خوابیته بود حرفنخواس.  بود دهی تخت دي به بغل رونیشاخس
  ؟ی کندمی ؟ نکنه نا امی کنی ممشی و قايزی ری رو تو خودت می شده دختر چیـ چ    



 51 

کم مزه .  نداره ي سر سازگارشهی دلخوش کرده بود اما زمونه نشون داده بود همنهای از اشتریبه خاطره ب    
 .  بوددهی رو نچشی زندگي های پاورقی و تلخیسخت
 کرد زیچشم ر.  کرد ستی ادی که به ذهنش رسي اما از فکرسی و ناراحت قدم برداشت به طرف سرویناراض    

 کارش یاصالً به درست.  ستادی در اتاق ايجلو.  کرد و برگشت نی که مغزش زده بود رو سبک سنگيو جرقه ا
 .  نداشت ، اما الزم بودنانیاطم
 دی که بايخط قرمز.  قرمز و پررنگ ی خاطره خطي های تو خصوصدنیسرك کش رو بود و شهیخاطره هم    
 .  دست گذاشتن و خوب و بد کردن نبوديوقت دست رو.  هست دفعش کنه ي کرد تا اگر خطریرد م
 با دقت ، بدون ذره یمضطرب و دستپاچه ول.  خاطره رو گشت يبه احساسش فائق اومد و کمد و کشوها    

 ی مری خاطره رو هم تحت تأثتی حس امندی کردن نبای که اعالم وجود میی لرزه هاشیپ.  یی جا به جايا
 نشوند ی کمرش مرهیت  ویشونی شد و عرق به پی که حس می نگاهینی سنگری لرزون زییبا دستها. گذاشتن 

 از پا در ي حس برانیهم.  نکنه دای پيزی کرد چیتو دلش دعا م.  زد دی کتابها و دفترها کشوها رو ديال
 !!!  شدی مدای هم پيزی اگر چي بود وایآوردنش کاف

 .  دادیدلشوره بود که امونش نم. اتاقش پاك پاك بود .  بود جهی نتیکنکاش و جستجو ب    
 ادی رو به خاطره یکی و نزدیحس دوست.  دی کشی به رخش مدی خاطره رو باتیاهم.  جنبوند ی دست مدیبا    
 .  کردی ميآور
 یعصب.  شدن تعداد بوقها ادیز.  خاطره رو گرفت ي تلفن رو برداشت و از حافظه اش شماره اری سیشگو    

 . نی زمي روی صندلهی شدن پادهی کرد مثل کشیاش م
 ـ جونم مامان ؟    
  ؟ي جواب دادری بال چرا دیجونت ب:  شمرد تا آروم بشه 10 تا 1 از عیلب به هم فشرد و تند وسر    
 . دمی زدم صداش و نشنیـ با بچه ها حرف م    
 ؟ ي نکرددارمیچرا ب:  آماده ي روشن بود نه صبحانه اي کترری ، نه زدیاز رو اپن به آشپزخونه سرك کش    

  که ؟يصبحانه هم نخورد
 . دمی خوابنی سنگشبی نبود مامان ، دلمیـ م    
  از چه لحاظ ؟؟نیسنگ: از ذهنش گذشت     
 .  کارگاهای کالست تموم شد بیـ وقت    
 . باشه:  داشت ری تأخهیجواب خاطره چند ثان    
  گردش دونفره چطوره ؟هیـ     
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 ي دو نفره تکراريگردش ها.  انتخاب بود ي هم براي اگهی دي نهی انگار گزدی سؤال و پرسنی ايطور    
 .  کردی استقبال مشهیبودن اما خاطره هم

 ! می بودرونی بشبیـ مامان ؟ ما که د    
  ؟يـ خسته ا    
 !  شه حرف زد مامان خانمیرو حرف شما که نم.  امیم. ـ نه     
 در مورد سفر دی ، شادی خرمی ریم:  از ته دل نبود تشیرضا.  که شب جمعه اش رو نشناسه ییکور بشه گدا    

 . میدی رسي اجهی نتهیرفتن هم به 
 .  خوب خوب باشه نگفته قبولهي حرفهانیاز ا.  ی حرفهی  شدنیآهان ا: لحن خاطره عوض شد     
 .  شدریبازم کارگاه رفتنم د.  برم دیمن با.  می زنی حرف مشتریـ بعد در باره اش ب    
 دست نیکم نبودن از ا.  و نورون به نورون به مغزش منتقل شد دیچی بلند خاطره تو گوشش پيخنده     

 که دست به ي مرتبه انیاول.  که در آورد ی دندوننیاول.  تولدش يلحظه .  که جاوادانه شده بودن ییلحظه ها
 ... و حسرت  بودن پر از شوقییادگارهایهمه . بابا گفتنش .  گرفت و بلند شد وارید

اسم .  شد یمنکر اشتباهاتش نم! درست که بود شدنش ، نابودش کرده بود .  بود شیخاطره همه زندگ    
 رو براش رنگ و رو ی خاطره تلخ زندگنیاما هم.  بمونه ادشی شهی تلخ هميخاطره رو انتخاب کرد تا خاطره 

 خاطره ی که هر چیعاقبت.  خاطره رو خواست و شروع کرد بدون فکر کردن به عاقبت انتخابش. بود دهیبخش
 ....  شدی تر مکی و نزدکی شد ، نزدیبزرگ تر م

 يدست تو دست مرد.  بود و تنها نبود دهیعاطفه هم تازه رس.  دی در دي عاطفه رو جلونیه ماشاز سر کوچ    
 شد با کی عاطفه شريتو شاد.  بود دی نگاهش و شعف لبخندش تو دی بود اما زاللادیفاصله ز.  بود ستادهیا

 دوباره با یساختن.  دی دیم عاطفه رو جود وي دهیامروز بالخره معمار ساختمون از هم پاش.  از ته دل يخنده ا
 .  عاطفهياریدست
 ي خبری که از بودن و اومدنشون بیی روزهايبه اندازه .  شه ی نمری و دستی نری وقت دچیه: زمزمه کرد     

 .  تالش هستي ، برای زندگيفرصت برا
 شد باال اومد و رو ینگاهش از رو دست عاطفه که فشرده م.  شد و دستشون از هم جدا نشد کشونینزد    

 ، قد بلند و چهار ی رسولدیمج.  شرم عاطفه نگاه کرد لی و به دلدینگاهش درخش. صورت گلگونش نشست 
 لی تحلهی تجزنی از اشتریب...   رنگي قهوه اي بلند و پر پشت و چشمهايابروها.  ی جو گندميشونه ، با موها

 . اومدی که عاطفه گفته بود به چشم ميزیبهتر از چ. نکرد 
 . سالم: لبخندش رو حفظ کرد     
 . دی اونها بود و جواب هم شنيسالمش به هر دو تا    
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 . ـ سالم    
 حال شما ؟. ـ سالم     
 . ممنونم:  دی پرسیحالش رو هم م. با معرفت هم بود     
ا به آزاد شدن دستش گرچه اگر بن.  دست دراز نکرد تا معذب نباشه نی بود واسه همریدست راست عاطفه اس    

 .  شدی اون رها مدنیبود قبل از رس
همون قدر .  هم شناخته شده بودن يچون هر دو برا.  الزم نبود ی ، ولیی آشناي صاف کرد برانهیعاطفه س    

 .  چند ساله شون براش گفته بودی دونست ، بدون شک عاطفه از دوستی مدیکه از آقا مج
 :  جا هم نبودیانتظارش ب    
 ... دی هم آقا مجشونیا!  ایثر. همون که برات گفته بودم .  ای ، دوستم ثردیـ مج    
 . ـ همون که براتون گفته بود    
:  گفت ی کنه می می خواست دوستهاش و معرفی می خاطره افتاد وقتادی خوش مشرب هم بود ، دیآقا مج    

 . خوشبختم:  کرد دییسر تأخنده اش رو خورد و با . مامان بچه ها ، بچه ها مامان 
 .  طورنیـ من هم هم    
 !  داخلدی رفتی ؟ ميستادی ارونیچرا ب: رو کرد به عاطفه     
 .  خانمای شم ثری مزاحم نمادیـ ز    
 .  معتلق به خودتونهنجایا.  کنم یـ خواهش م    
 . ـ ممنون    
 . با اجازه تون.  ی رسولي خوشحال شدم آقادنتونیاز د:  شد ی مانع کسب و کار عاطفه مشتریتعلل ب    
 .  کنمیـ خواهش م    
 عاطفه اقتیل.  از سر حسرت نبود دی که کشیقینفس عم.  عاطفه هم سرتکون داد و داخل کارگاه شد يبرا    
 انتخابش نبود اما نی که عاطفه اوليمرد.  خورد ی مجرد گره مي بود که سرنوشتش به مردنیهم.  بود نهایبهتر

 و بعد از اون تنها موندن رو دهی رو دوست داشته و بهش نرسیعاطفه گفته بود کس.  همراهش بود نیاول
 نییاز همون باال و پا.  از دست رفته رو جبران کننيحاال سر راه هم قرار گرفته بودن تا روزها. انتخاب کرده 

 !! ای دنيها
 ریبا تأخ.  به گلرخ داده بود تا پشت در بسته نمونن دكی دیکل. صدا بود  پر سر و شهیسالن دوخت مثل هم    

 دم شده ي چادنی کوچکشون رد شد و دياز کنار آشپزخونه . عاطفه حتماً گلرخ در کارگاه و باز کرده بود 
 . حالش رو جا آورد
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 دل کنده و دیآقا مج.  دیشن شد و ی ماطی عاطفه که وارد حنی ماشيصدا.  آورد رونیمانتو و مقنعه اش رو ب    
 .  ، شاد و شنگولدی رفت و عاطفه رو تو راهرو درونیاز اتاق ب.  خورد ی میی چادیقبل از شروع کار با. رفته بود 

  ؟ایـ چطور بود ثر    
 .  در حقش گل دختري کردیکم لطف.  نیایبه هم م! متشخص و آقا : منظورش رو گرفت     
 .  نشهای خواستم ریـ م    
 خوردن ی که تو صندوقچه رفته بودن و خاك میی رفت که عاطفه شکوفا بشه ، تمام حس هایانتظارش م    

 .  کنهزی خودش تجوي تونست برای که نمیینسخه ا.  شدن ی تازه مدیبا
 . می بخوریی چاای بيلباس عوض کرد:  عاطفه گذاشت يدست رو شونه     
 . ی خداحافظيـ اومدم برا    

  ؟یچـــــــــــ: چشماش گرد شد     
  ؟ی خداحافظياومده بود برا.  يزی نه چي انهی زمشینه پ. خبر عاطفه ناغافل بود     
 .  تکرارش کنمنمی بی نمازیمن نظرم و قبالً گفته بودم ن:  ستادی انهیاخم کرد و دست به س    
 . منظورم به امروز بود.  که شهی همينگفتم برا!  شو افهیق:  عاطفه لج درآر بود يخنده     
 رفت ی مدی اومد و باشی کار پدی مجي براشیبعد ازگرفتن جواب آزما:  عاطفه موند شتری بحیمنتظر توض    

 . دی خرمی جور برنامه ها عقب افتاد ، اما سفرش کنسل شده ، اومده برنی و ادی خرنیسفر ، واسه هم
 ی به نظر مدیبع.  همکار بودن عاطفه نبود شهی همي براي اجبارچیه.  دیاخمش باز شد و راحت نفس کش    
 داد تا ی بهش فرصت مدیبا.  شد ی انجام مدی که شوهرش اجازه بده به کارش ادامه بده ، اما مقدماتش بادیرس

.  افتادیفکر جور کردن سهم عاطفه م  شد و بهی مدنی خرنی ماشالی خی باز هم بدیبا. خودش رو آماده کنه 
 .  موندی تونست پا بر جا می که خودش می رفت کارگاه تا وقتی اومد و می میکهر 
  ؟ی کنی خبر مهم و علننی اي خوای میک.  ی و خوشریـ به خ    
  ؟ی کشیـ تو زحمتش رو م    
خبر .  لبش رو به هم فشرد یکم!  خواست بکنه یانگار چه کار م.  دی کشیاز دست عاطفه ، خجالت م    

 ي سپارمش به خاطره بلده چطوریم.  فکر بهتر دارم هیمن :  شدن یهمه خوشحال م. خوش دادن بد نبود 
 .  کنهریهمه رو غافلگ

  ؟شبی ؟ چش شد دي باهاش حرف زدیراست. ـ باشه     
 . نهیرور ماشمحل عبور م.  در چمن سبز شد يجلو: دست پشت کمر عاطفه گذاشت و چرخوندش     
 . پس فعالً:  شاد و خندون رو گونه اش نشست یبوسه عاطفه با لب    
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فکر خاطره مثل شماته تو .  رو بخوره یی چایعاطفه رو بدرقه کرد و رفت تو آشپزخونه تا قبل از هر اتفاق    
 .  کردیا باز نم شد و زبون به گفتن ناگفته هی نمزمیپنوتی بود که مغزش هبیمغزش در حال حرکت بود و عج

 
 که به گوش یی بچه ها رو از نظر گذروند و با صدايصورت خوشحال و بعضاً خسته . کالس تموم شد     

 ری اون دفعه از زدمی نفهمنیفکر نکن:  توجه شون رو جلب کرد ي بود هم جدی که هم شوخیهمه برسه و لحن
 هم نجای ادیفکر کن.  کنم ی مم نشه از همه تون نمره کزیامروز اگر کالس تم.  نی کردن کالس در رفتزیبار تم
 !  خودتونهيخونه 

من که دو جلسه قبل جارو .  بوده یمگه نوبت ک..  رفت ادمونی...  میعجله داشت:  بچه ها بلند شد يصدا    
 ... زدم
  سرتون باشه ؟ي که زور باالدیمگه بچه ا.  بهانه یبهانه ب:  دی کوبزیبا دست رو م    

 روزها یبعض.  کردن ی نمي و اشاره استی نمره دادن دستش ناری دونستن اختی کارآموزها ميهمه     
 نفر هم کی کردن و به گردن ی قبولش مدی بود که بایتیمسئول.  کنن زی کالس و تمدی رفت بای مادشونی

.  برداشت زی رو از رو ملشیابدفتر و کتاب و مو.  کردن و رفتن ی خداحافظهیدوتا از بچه ها موندن و بق. نبود 
 . نادره خانم.  تماس از دست رفته اش بود ينگاهش به شماره 

 رو همراه یچون عاطفه نبود گوش.  رو داد ی شد جواب گوشیسر کالس نم.  زنگ زده بود شی پقهیچند دق    
 . خودش به کالس آورده بود

 کنه ی میاز مظاهر بدونم ؟ ندونم ؟ چه فرق:  لبش گذاشت و متفکر به طرف اتاقش رفت ي رو رویگوش    
 هستم ؟ بدون ی شه پس دنبال چی دونم اگر من و بشناسه تازه دردسرام شروع می من ؟ من که ميبرا

 !! ؟می نکردیخودش و اسمش تا حاال زندگ
 .  به مظاهر فکر نکنهگهی گرفت دی قطعمیتصم    
 کرد و یخودش رو معرف.  رو برداشت ی گوشیمستخدم.  نشست و شماره نادره خانم رو گرفت یصندل يرو    

 .  نادره خانمي صدادنیمنتظر موند تا شن
 . ـ الو    
 . ـ جانم ؟ سالم نادره جون    
 . ـ سالم    
 . ـ حالتون خوبه    
 . خوبم. ـ به لطفت     
 . همکارمم نبوده که جوابتون رو بده.  سر کالس بودم نی زنگ زده بوددی بخشیـ م    
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 . ي ذاری جواب نمی وقت من و منتظر و بچیتو ه.  دونم یـ م    
  با من ؟نی داشتيامر.  کنم یـ خواهش م    
  ؟شتیـ شهرزاد اومد پ    
 .  اومدنشیـ بله چند روز پ    
 اومدم و مزاحمت ی خبر از من اومده بود وگرنه همراهش می اون روز بیول.  ادی خواد بیـ بهم گفته بود م    
 .  شدمینم

انگار از .  دی تازه و لباس جدیخواسته نادره خانم مشخص بود ، مهمون.  پاره کرد کهیبا نادره خانم تعارف ت    
 . ه زنی به نادره خانم سر ميقول داد به زود.  شد ی نواخت نمکی شدن و براشون ی تکرارها خسته نمنیا

 خبر بودن و یهمه هم که ب.  رفتن بود و نبود ي داد اما باز هم پای که به خودش مییبا وجود همه قول ها    
 که به مظاهر یزندگ.  هی اونها کي به سرش اومده و مسبب همه ی دونست چی موندن خودش می خبر میب

خودش دست .  ارهی بدر سرش رنجها رو ي همه ی اومد تا خودش تالفشی پیسخت نگرفته بود کاش فرصت
 ...  تو سر مظاهردی کوبی شد و میخدا م

اگر به مظاهر .  شه ی هم نمينخوا.  ی بهش فکر نکنی تونی ، تو نمای ثرینی بیم:  شد ادآوریبه خودش     
 .  گذرنی لحظه ها نمیفکر نکن

 کارگاه اما خاطره هنوز ي بچه هاي برایکی مخصوص خاطره و یکی ، ینیری شيعاطفه اومد با جعبه ها    
 .  بودومدهین

 .  نکردهریخاطره د:  دی و پرسدی از سر کشيرو سر.  کرد ی رفت فرق می با صبح که از کارگاه مپشیت    
زنگ :  نگاه کرد ابونی بار به خنی چندمي کنار زد و برای رفت و پرده رو کمابونی مشرف به خيکنار پنجره     

 . سه ریکم کم م. زدم تو راهه 
 ی راحت جواب عاطفه رو نمالی االن با خدی شنی بود و اگر صداش و نمدهی خاطره طول کشدنیکم کم رس    
 . داد
  تموم شد ؟دی ؟ خريـ تو بگو چکارکرد    
 .  فرداي موند برازهای چیـ بعض    
 .  عاطفه ابرو باال انداختيبرا    
 .  ذهاب دارهابیا.  شه ی که دال دال نميشتر سوار.  ی کنی نگاه مي جورنی ؟ چرا اهیـ چ    
  گفتم ؟یمگه من چ.  یـ به مبارک    
  ؟ی بگي خوای می ؟ به کی بگی تونی میـ چ    
 . ـ دستش درد نکنه    
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  ؟یـ دست ک    
 . ی کنی نمژی قژی قگهی کرد دي که زبون تو رو روغن کاریـ همون    
 .  و زحمت گفتنش رو بکشهادی بذارم تا خاطره بیی چاهیمن برم : گرفت  اش رو به دل نیعاطفه شوخ    
  ؟ي به دست اومدینیری شدی تو راهرو ندیـ کس    
 .  سر کارشون بودنتیهمه با مسئول. ـ نه     
کم کمش .  دی بار خاطره رو دنی کردن خاطره دوباره پرده رو کنار زد و اری قرار دی تاب وبیب. عاطفه رفت     

 ... اما.  بود دهیتموم شد و رس
 داخل رونی از بی داد کسی پرده اجازه نمي تورهی کنار زد ، الشتریپرده رو ب.  شد شتریدقتش ب. اما تنها نبود     
 ي باز روبه رويبا کف دستها.  بود و رصد کرد ستادهی خاطره اي که روبه روياخم کرد و صورت پسر.  نهیو بب

 .  داشت آرومش کنهی بود و سعستادهی ای عصبانيخاطره 
به .  شناختش ی داده بود ؟ نمي شد آرامش و از خودش و خاطره فراری مي که چند روزی بود ؟ همونیک    

 ...  نبودانی پودی دی که میاما کس.  اومده بود شی پی که شب مهمونیی باشه با ماجراانی بود پودهیفکرش رس
 که دیپرده رو انداخت و قبل از افتادن پرده نگاه سرگشته و نگران خاطره رو د.  نبود زیوقت تلف کردن جا    

 ؟ به سراغ چوب نهی اون پسر و ببی خواست کسیخاطره نم.  دی چرخی اتاقش مي در کارگاه و پنجره نیب
 نیهم.  کرد ی رو مشخص مفشیتکل دیحاال که خودش اومده بود با. مانتو و شالش رو برداشت .  رفت یلباس

 .... امروز
 
 
 

 آشپزخونه رد شد تا عاطفه متوجه ي از جلوی اش گذاشت و به آرومنهیدست رو س.  زد یقلبش تند تند م        
 .  گذاشتی مرونی خوند بشقاب بی که مي بود و همراه آوازنتیسرش تو کاب. نشه

 عاطفه رو سرش کرده ، يتوجه شد روسر نفس تازه کرد تا به خودش مسلط بشه و تازه ماطیپشت درح        
 رفت نه ی مرونی کار خودش بيبرا. کرد آرامش از دست رفته رو برگردونه یسع.  دی به صورتش کشیدست
 !  اون پسر و گرفتن مچ خاطرهدنی ديبرا

نگاهش و کنترل کرد تا .  و باز کرد و با خاطره چشم تو چشم شد اطیدر ح.  دیچشم بست و نفس کش        
 .  بود رو نگاه نکنهستادهی پسره اشی پقهی که چند دقییپشت سر خاطره جا

  مامان ؟ي ری مییـ جا        
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 گفتن به خاطره سر ي هم برايجواب دست به نقد.  لب به شانسش لعنت فرستاد ریز!!! پسره رفته بود         
 داد خاطره ی جواب مدی که بای خودش بود و اوندی پرسی که سؤال می بود اوندهیاگر سر وقت رس. زبونش نبود 

 .  بوددهی رسری همون نفس تازه کردن ديفقط به اندازه . 
 .  کرد و منتظر بودی گره کرده نگاهش ميخاطره با ابروها        
 .  کردهری سفارش داده بودم ديریبه کب.  فکر کردم اومده دمی بوق شنيصدا. ـ منتظر آژانس بودم         

  ؟يدی رسریتو چرا د:  رونینگاهش هم سرگشته و ح. دست خاطره رو تو دست گرفت ، سرد بود         
 .  اومدمادهی خورده هم پهی کردم و یـ جزوه کپ        
 حداقل همه ای گفت ی راست نمیعنی.  شده بود ری کرد و نگاهش سر به زیخاطره تو چشمش نگاه نم        

 .  گفتیاش رو راست نم
.  و از دست داده بود ي قابل انکارریفرصت ناب و غ. دست خاطره رو فشرد و با خودش همراهش کرد         

 .  کرده بود هر طور شده با خاطره حرف بزنهتیهمون صبح ن. گرچه چشم به راه فرصت هم نبود 
  ؟دی ترسی کرد و می ميچرا خاطره پنهون کار        
سکوت که چاره نبود .  گرفت ی مشی راه خودش و پدیخاطره نبا. احساس نیا نداشت از یتجربه خوب        

 ی دل اون توجهي که به حرف پدر بود و به خواسته يمادر.  نهی خواست مثل مادرش خارج از گود بشینم.
 .  کردینم

 نشست ، اگر به ی حرفش مي پدر درست از آب در اومده بود ؛ اما اگر مادرش پاي هاینی بشیتمام پ        
 خواهر مظاهر رد هم ي وقت از کوچه چیه...  دیشا...  دی هم بود ، شاکی مادر بودنش محرم و نزدياندازه 

 .  شدینم
 .  نشدهری تا دوباره دابی ، االن رو درایگذشته ها رفتن ثر: به خودش تشر زد         
 طور هم نیخاله عاطفه باهات کار داره ، هم: د دست دور کمر خاطره انداخت و در ساختمون رو باز کر        

 . چشم به راه توئه
 .  باشهیلیـ چکار ؟ خدا کنه خ        
 یخاطره هم زود به خودش مسلط م.  که در حاال باال اومدن بود و پس فرستاد و به جاش لبخند زد یآه        

 . فتادهی نی اتفاقچی زد که هیشد و خودش رو گول م
 تی مأمورهیبرات .  است گهی دزی چهی ياز زبون خودش بشنو:  زد و جواب خاطره رو داد یکچشم        

 .  و خوشمزه دارهنیریش
 .  خاطره تند شدي که باال انداخته بود کار خودشون رو کردن و قدم هایی کالمش و ابروهاطنتیش        
 ! کنم ؟ی باشه که فکر میـ اگر همون        
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خاله عاطفه من اومدم :  دیچیگردن کج کرد و لب بهم فشرد و خاطره مشتاق تر شد و صداش تو راهرو پ        
  ؟ییکجا. 

 .  کردی عاطفه رو گرفته بود و تند تند بوسش مي آشپزخونه رد شد ، خاطره بازوهاياز جلو        
 . چقدر خوشحال شدم خاله...  خدا يـ وا        
 هست ؟ سرش به پی خاله ؟ خوشتهیاسمش چ: صورت عاطفه قرمز شده بود و خاطره دست بردار نبود         
  ارزه ؟یتنش م
 .  به دادم برسایـ ثر        
 یدفتر کارش و مرتب م.  بود کی کارگاه نزدیلیساعت تعط. شونه باال انداخت و به طرف اتاقش رفت         

 .  کردی گفت فکر می به خاطره مدی که باییکرد وبه حرفها
 

 تیچقدر عاطفه رو اذ.  دی خندیاز ته دل م.  هنوز با خاطره همراه بود شی چند ساعت پيشور و شاد        
 . شده و هنوز هم باورش نشده بودیخودش کالغ خوش خبر شده بود و تو کارگاه جار زده بود که چ. کرده بود 

با تکون دست خاطره نگاه ماتش و .  شد ی که خنده ازش دور نمیو مات لبمحو صورت خاطره شده بود         
 . از صورتش برداشت

 ـ مامان ؟        
 جانم ؟:  و راست نشست ی زد به صندلهیتک        
 .  من نبودشی و پنجای ؟ االن هم حواست ايـ چرا از سرشب تو فکر        
 !  توئهشی حواسم پشهیـ من هم        
  شده ؟ی چی بگي خواینم.  یمامان خودم:  دی شد و گونه اش رو بوسزی خمی نزیخاطره از اون سر م        
 ریغ.  ی با من حرف بزندی بپرسم خودت بادیمنم نبا.  خوام از تو بپرسم ی سؤال و من چند روزه منیـ ا        

  ؟نهیاز ا
 که با برداشتن چوب خودش رو لو ي دزديمثل گربه دستپاچه و هول ، . رنگ نگاه خاطره عوض شد         

 .  دهیم
 شد شروع کرد ؟ از خاطره ها و تجربه ی ميچطور.  هوا رفت سر اصل مطلب ی و بینی مقدمه چیب        
 تونست ینم.  شروع کنه و ادامه بده نبود نکهیتوان ا.  بود ادی ناقص ؟ حرف زیی گفت ؟ از تجربه ایهاش م

 ی که میدست. خاطره نشست   کناریبلند شد و صندل.  خاطره رو کنه يامشب خودش رو برا نی و همنجایهم
 ...  شنوم کهی ، منمی بیچند روزه م:  که در فرار بود رو شکار کرد ینگاه. رفت به سمت لبش رو گرفت 
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.  من ي شده خاطره شهی کلگهی دنهایا: لبخند زد تا آرومش کنه . چشم نگران خاطره دوخته شد به لبش         
به همون اندازه هم مهم .  نباشه ی نگراني پا افتاده هست که جاشیاونقدر پ...  دنبال دختر و فتهی بيپسر

 .  داره به طرف مقابلتیبستگ. ی بشالشی خی بدیهست که نبا
 ـ اسما بهت گفت ؟        
 گفت و ذهنم مشغول ی که چدمی دفعه شنکی تو اتاقت ناخواسته و نی که رفتیاون شب. نه : انکار کرد         

 ... شد
 .  داشت آروم باشه و همون آرامش رو به خاطره هم بدهیسع.  هاش نگفت دهیاز د        
 .  داده به منریچند روزه گ.  هاست یی از سال باالیکی پا افتاده بود مامان ، شیـ از نظر منم پ        
  ؟یـ چرا بهم نگفت        
 و برم رمی و بزرگترمو بگی شد دست وليزی چهی که تا ستمی نیی بچه ابتداگهید.  امیـ خودم از پسش برم        

 !! دانشگاه
 ؟ هر ساعت ی نداره ؟ اگر بخواد ادامه بده چیتی دونه برات اهمی ده ، میـ اون به حرف تو گوش م        

 مزاحمت بشه ؟
 .  رهی شه و می کنم مامان ، اونم خسته می میی اعتنایـ ب        
ساده .  داشت آرومش کنه ی بود و اون سعی بود که خاطره عصبدهی نبود ، اما دادشی پسر رو ي افهیق        

 . هی کرد مثل سایپسره همه جا خاطره رو دنبال م. نبود ، ترس هم داشت 
  سر کوچه مون ؟ای ؟  هم اون بوديدی که اون شب تو لونا پارك دیـ اون        
مادر بود و حواسش به همه .  به رو آوردن هم نبود يبرا.  خواست یخجالت و شرم نگاه خاطره رو نم        

 زشی شد ؛ خاطره همه چی دوباره اش هم خسته نمي آورادی خودش تکرار کرده بود و از يبارها برا.  جمع یچ
 ! بود

 .  خوامیمعذرت م:  از بغض و تمنا خاطره به آغوشش پناه آورد ، پر        
چونه اش و رو سر . دروغ نگفته بود ، راستش رو هم نگفته بود .  گفته بود رید.  کرده بود يپنهون کار        

 .  موندیخاطره تنها نبود و تنها نم. خاطره گذاشت و نوازشش کرد 
 ... ـ دنبالم اومده و خونه مون رو بلد شده ، کارگاه رو        
 .  ادامه اش بوددنیگوشش منتظر شن. خاطره مکث کرد         
 .  ام کردهیعصب. ـ امروز هم دنبالم اومد کارگاه         
 لحظه ها اصرار به آرامش ی ؟ بعضی بودن از سر چلهی همه بد پنیا.  حرف و فکر داشت يسماجتش جا        

 !  شدی مای کار دننیداشتن سخت تر
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  ؟هیـ حرف حسابش چ        
 . عشق ، دوست داشتن:  دیپوزخند خاطره رو د        
 .  که خودش توش افتادیهمون دام        
 کنه ، سخت بشه حرف تو گوشش فرو ی همه سماجت منی که ایکس.  من نگرانتم ی ولیستیـ بچه ن        

 ....  کنهدتی بخواد تهديخطر. کرد 
 و ضخامت که یبه هر سخت.  سر و بچه پدر هی خواست ، زن سایخونه مرد م.  نشست بغض تو گلوش        

 . ی خالشهی همیِ خاليجا.  و پشتوانه تو چشم بود ی حامی خاليجا. بود زن بود و شکننده 
ره  رو به خاطزی که همه چنیدل ا.  بود ی کافستی و تنها ندهی بود فهمدهی خاطره فهمنکهی همنجایتا به ا        

 .  غررو خاطره وسط بود هم سخت بودي پای شدن تو ماجرا وقتلیدخ. بسپاره نداشت 
 کنم یالزم باشه خودم دخالت م...  و بخواد ادی تو لباس بره بیگرگ.  مامان ینی ببیبی خوام آسیـ نم        

 !! ی ، تو بگي تو بخواهیکاف
  کنمی نممونتیبهم اعتماد کن ، پش!  مامان ستی ني من جديبرا.  دونم یهمه اش رو م.  دونم یـ م        

!!! 
 ...  کردی که به خودش داشت اعتماد مینانیبه نگاه خاطره ، به حرفش ، به اطم        
 کرد ی براش آورده بود نگاه ممهی که ندییتو سالن خونه منتظر اومدن نادره خانم نشسته بود و به قهوه ا        

 ها بعد از یقصر طهماسب.  ادی گرفتن اندازه و مدل و طرح مي گفته بود بعد از ظهر برااز عمد به نادره خانم. 
 .  خواد برسهی که ميزیچ  بهی شلوغنی بود تو ادواری شد و امیظهر ها شلوغ تر م

 الی خی خودش هم شرمنده اش کرده بود و خودش بي تو روی از مظاهر ، مظاهر حتي خبردنیشن        
 مثل هما و ناهار ی تو بغل زندنیتانگو رقص.  داد ی نمی معننی از اری بود غدهی که دییزهایچ.  کرد ی میزندگ

 !  کارخونه بودني سهی رئتیرو مهمون ه
 خونه ، شهرزاد دوباره به جمع خانواده برگشته ، خواهر شوهرش و شوهر خواهر شوهرش همه واریدر و د        

 چون مدتها از مرگش دی نداشت ، شای بود که حس خفگبی دادن و عجیدست شده بودن و گلوش رو فشار م
 .  بوددهی رفتن جون از بدنش رو با چشم خودش دنهای از اشیپ.  گذشت یم

 يبا رو.  بود ستادهی ای درختي هی که خونه مظاهر اونجا بود تو پناه و ساییتو سالن نبود ، سر کوچه ا        
 و ي خبریب.  از مظاهر هم نشده بود ي خبرگهی بود و ددهیر جواب رد شنپدر مظاه.  دهیگرفته و رنگ پر

 امونش ؛ اره شده ی بي و دلشوره هاتاده گود افي ، چشمهاادشی بد و پر از داد و فريسکوت مظاهر ، خوابها
 .  هاششهیبودن و افتاده بودن به جون ر
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 شدن تو دستش بود ؛ می تسلدِی پرچم سفدنی د شده بود و منتظردونی مروزینگاه سخت و سرد پدر که پ        
 شدن و از گلوش باال ی درد و دل مادرانه و گفتن حرف دل ، همه زرد آبه مهی ي برای مادر و دلتنگیی اعتنایب
 .  اومدنیم

 ی مسایتنها با پر.  شد ی بست و خشک نمی وجودش نشسته بود خونش دلمه نمي کرهی که به پیزخم        
 رو در رو شدن با خشم پدر و ي برای توانگهی شد و دی هم خوددار نبود و رازش فاش مسایشد حرف زد ، پر

 . و بشنوه  و حرف آخرشنهیو رفته بود تا هر طور شده مظاهر رو بب.  برادر نداشت رتیغ
 ، با هودهی جا و بیخسته از انتظار ب.  زد ی شده بود و پرنده تو کوچه پر نمدیچشمش به در خونه سف        

 بود و تنش همه چشم ، زل زده ستادهیا.  رفتن که در خونه باز شده بود ي قدم برداشته بود براونی گریچشم
 .  اومدنرونی که از خونه بی زنتا  دودنی کرده بود موقع دی بهش دهن کجيدیبود به در خونه و ناام

 و شناخته نشه و گوش سپرده دهیز اونها راه افتاده بود تا دجلوتر ا. رو گرفته و چادرش و جمع کرده بود         
.  مظاهر بودن يخواهر ها.  داشت ییصداشون رد آشنا.  ي ، اشاره ای ، نشوني رددی اونها به اميبود به صدا

 . همراه بود و نگاهشون رنگ هم  و دلشون با دل مظاهري که اومده بودن خواستگارییهمون ها
 خواست و ی رو واسه خودش منی خودخواه بود و بهترشهی شده بود ؟ مظاهر همی نگاه بابا خاليدیـ د        

 ... حاال که نشد
 !!  های زنی راجع به مظاهر حرف ميدار: خواهر بزرگتر تشر زده بود         
 يزنه ، کار بی خواد حرفی میآدم وقت!  نگو نه يخودت هم حرف من و قبول دار.  گم یـ دروغ که نم        

 رو وابسته خودش کرده ، چارهیدختر ب.  داره ی سنجه بعد قدم بر می خودش و ميبکنه ، اول حد و اندازه 
 ...  دادهدیبهش ام
 .  اش بودهی ثانکی حال یچارگیب. وابسته ؟؟؟؟ نابودش کرده بود .  بود دهیاشک از چشمش چک        
 .  وجودش گوش شده بوديحاال همه         

 .  قدر بودنیـ جرأت و همت مظاهر هم        
 ی که از گذشته مییبودها.  وقفه یپشت سر هم و ب.  شد مثل ناقوس مرگ یتکرار م. بود . بود . بود         

 ... پاهاش لرزون شده بود و قدم هاش آهسته. گفتن و تموم شدن 
  ره ؟یـ نگفته کجا م        
... رفته ... رفته .  شدن ی تا گوشش عوض می چند قدميکلمه ها تو فاصله  ره ؟ فعل یم...  ره یم        
 يلحظه ها.  تموم شده بود زیهمه چ.... جون از پاهاش رفته بود و نور از چشماش و تپش از قلبش . رفته 

تو نگاه پر از ترس و . بود دهید  مرگ و تو صورت خواهر مظاهريفرشته .  ی نفسکیاحتضار بود و مرگ در 
 ی با مظاهر بودن از وقتي هاهیتمام ثان.  کرد ی خودش رو تف مدیبا.  شد یکاش مرگ هم نفسش م. بهتش 
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.  چشمش بود ي جلوانی کرد ، از شروع تا پای ممشی تقدی دودستیوقت!!  داد ، نه ی رو از دست مزشیهمه چ
 از ي برايزی چگهید. غارت شده بود ، آگاهانه و دلخواسته  ودشوج.  نداشت ی زد و تمومی زد و عق میهق م

 !! یی رهایعنی که باال اومدنش یدست دادن نمونده بود جز جون
 .  تون سرد شد خانمییـ چا        
 حالتون خوبه ؟:  دیسرش رو باال گرفت و نگاه متعجب مستخدم رو به جون خر        
 . خوبم:  دی پلکش کشری و دست زدی و نگاه دزددیتلخ خند        
  ؟ارمیـ براتون آب ب        
 ! ی کنیـ لطف م        
 .  گردمیـ االن بر م        
 ...  هست اگری بهداشتسیتو اون راهرو سرو:  اشاره کرد ییبا دست به راهرو        
 .  ، ممنونستیـ الزم ن        
 ی حسی بیعنی مظاهر افتادن ادی.  شد ی مرشیبانگیحال بد همه جا گر.  رفت جشیخدمه با نگاه گ        
 یهر چ.  گذاشت فشی از عرق دستش رو تو کسی مچاله شده و خيدستمال کاغذ.  زی از همه چدنیبر. مطلق 

 .  داد کم بودیبه خودش عذاب م
  چطوره ؟ی مشیـ اش        
به جاش .  نازك ابروهاش رو بهم گره زد ی ، اخمدیورود به سالن د رو در حال انیسرش باال اومد و پو        

 .  بلند شدن نکردي برای و تالشدیچسب
  کنه ؟یـ بزرگ شده ، پرواز م        
 :  کردی دستشی انداخت ؟ لب از لب باز کرد جوابش رو بده و نادره خانم پیخاطره رو دست م        
  ؟ــــــــــانیـ پو        

به خاطر نادره خانم .  و مفهوم ، تشر ، اعتراض ، حکم به ساکت شدن یاسمش رو صدا زد با چند تا معن        
 مادر بزرگش ي از کنار نادره خانم رد شد و به نجواانیپو.  دی رو دانی پوالی خیبلند شد و شونه باال انداختن ب

 . فقط گوش کرد و از پله ها باال رفت.  نداد یتیهم اهم
 

 . سالم:  نادره خانم لبخند زد يبه رو        
 .  رو ببخشانیجسارت پو: دستش تو دست نادره خانم فشرده شد         
 یخواهش م:  دی رسی تر مری داشت اگر نادره خانم چند لحظه دی جواب خوبانی پويبرا.  دی خندیتصنع        

 . کنم ، جوونه
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 ی خاطره می و کم محلی توجهیهنوز هم از ب.  رفت ی هم انتظار نمنی از اشتری بانیدر واقع از پو        
 .  فکر ابرو باال انداخت و خنده اش رو خوردنیبا ا. سوخت 
 . دی خاطر طول کشنیبرادرم از آلمان زنگ زده بود به هم.  کردم ی با تلفن صحبت مي اومدیـ وقت        
 .  کنمیـ خواهش م        
  بهش خوش گذشت ؟یره ،مهمونـ دخترت چطو        
 ، نی زده شده بود همجانی دم و دستگاه اونها هدنی از خوش گذشتن نگفته بود فقط از دیخاطره حرف        

 .  که عمرش چند ساعت هم نشده بودیجانیه
 . ممنون. ـ خوب بود         
 تازه کردن ي جرعه اش هم براهی.  و تراشه دار عرق کرده بود ي بلوروانیل. خدمه براش آب خنک آورد         

 . گلو بس بود
فقط .  گرفت ی اندازه رو میموقع پرو کردن لباس کم و کاست.  نکرده بود ی نادره خانم فرقياندازه         

ود و  بدهیکارش تموم شده بود و جز فکر مظاهر که از گذشته سرك کش. مدل لباس و جنس پارچه رو نوشت 
 ی قرارش می تاب و بیمظاهر ب  ازدنیهر چند شن.  نشدرشی دستگيزیلحظه به لحظه اش رو از حفظ بود ، چ

 .  که پس نداده بودیکرد نه از عشق و فاصله ، از خوب بودن حالش و تقاص
.  همراه هم شهرزاد و شراره.  دی از راه رسشتری موندن بقهی چند دقي برایلی شد که دلی رفتن ميآماده         

با اونها خوش و بش کرد و شهرزاد از شراره گرم تر . چند هفته کنار هم بودن شراره رو سازگار کرده بود 
 .  و رفتارش با شراره متفاوت بودهیبرخورد کرد ، روح

  جون ؟ایـ لباس ما هنوز آماده نشده ثر        
 .  دمیم بهتون خبر مخود.  پرو ي شه برای آماده مگهیـ سه چهار روز د        
 .  بذارمونی خوام باهات در می دارم که میی فکرهاهی من یراست. ـ منتظرم         
 :  جواب شهرزاد و داداقی ؟ تعجب کرد اما با اشتییچه فکرها        
 . در خدمتم        
 یعنی ، ستی دارم که االن وقتش نیی برنامه هاهی ، می مفصل با هم حرف بزندیبا.  کنم یـ خواهش م        

 .  امیشب مهمون. عجله دارم 
 . ـ نادره جون شماره ام رو دارن        
 . می زنی مزون با هم حرف مامیـ م        
 . ـ منتظرتون هستم        
  ؟ومدهی هنوز نیتیمامان ؟ گ: شراره بلند شد و شهرزاد هم به دنبالش         
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 .  رسهی مگهید قهیـ چند دق        
 .  باالمی ریـ پس ما م        
 ي خونه ادی مخالف بود که بشهی بود و همزاری دنگ و فنگ ها بنیخاطره از ا. به احترامشون بلند شد         

. اما خودش عادت کرده بود .  جدا بافته نبود ي و تافته دی دی ها مي مشترياون رو به چشم همه .  یطهماسب
 .  اومدی خونه منیره خانم زنده بود به ا که نادیتا وقت

 .  هستن ، شوهر شهرزادمانیـ شب مهمون خواهر پ        
مظاهر قرار .  اش نشست نهی کوه رو سینی به سنگيزیچ.  ؟ هما و مظاهر مانیخواهر پ. سر تکون داد         
  ؟ی کرده ؟ از کی می شهر زندگنی شهر بمونه ؟ اصالً تو انیبود تو ا
 ی رفع خشکيبرا.  و دلهره بود و نبود ی نگرانيجا.  دی رسی کرد زودتر بهش می فرار ميزیاز هرچ        

 پله ها لحظه ي روعی سري قدم هاي و با صدادی سرد شده بود رو نوشباًی که تقري از قهوه ايگلوش ، جرعه ا
خم شد و .  اما اون به طرفشون اومد تنگاه ازش گرف.  دی متفاوت دیپی رو با تانی به عقب نگاه کرد و پويا

 . یمن رفتم مامان:  دی مادر بزرگش رو بوسيگونه ها
  ؟ي ری خودت منیـ با ماش        
 . چاوش و کامران. بچه ها اومدن دنبالم . ـ نه         
 .  گمی می بهت چشهی نره همادتی انیـ پو        
 . يبا.  دونم یم.  یـ اوک        
 رو انی زدن اما مشخص بود پوی و نگاه نگران نادره جون نگاه کرد ، تو لفافه حرف مي فشرده يبه لبها        

 .  و سر به هوا شدنادیخوردن ز.  کرد ی می نهيزیاز چه چ
 ! یچیدرس خوندن هم که ه.  ده ی نمتی اهميزی به چگهی بچه ها برگشتن دیـ از وقت        
 قهوه اش ی نگاه کرد و باقانی رفتن پوریبه مس. بزنه یومد نادره خانم از خانواده اش حرف ای مشیکم پ        
 شد یوقتش هم که م.  ی بود و برازندگیدارندگ.  بود دهی دی شکلنی همشهی رو همانیالبته که پو.  دیرو نوش

حاال اگر حق .  دی کشی مدكی دکتر و و  گرفت و اسم مهندسی و پول میدو تا مدرك دهن پر کن با پارت
 .  نداشت ، پول داده و آش خورده بودنی شد به اونها ربطی معی وسط ضانی هم ادهی که زحمت کشیکس

 ي خورد ؟ تنها نکته ی به اون داشت که حرص می چه ربطانیمشکل پو!  کرد ی فکر مییزهایبه چه چ        
  شد که مظاهر هم تازه اومده باشه؟؟یم.  نادره خانم حرف از برگشتن بود يحرفها

 . با اجازه تون نادره جون:  رو برداشت فشی و کی خداحافظتی شد به نزی خمین        
 . صبر کن بگم راننده برسوندت:  به عصاش بلند شد هیبا تک        
 . ممنون.  ستی نيازیـ ن        
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 . خداحافظ: نادره خانم رو فشرد دست .  نباشه ي اصراریی گفت تا جايمحکم و جد        
  رفت ؟انیـ مامان پو        
 .  تن پوشي و حوله سی خيبا موها.  گشت ی شهرزاد بود و دنبال برادر زاده اش ميصدا        
 . گفت با چاوش و کامرانه.  شی پقهیـ آره چند دق        
 . ارهی در نمي بچه بازگهی راحت شد کامران دالمیـ چاوش هم هست ؟ خ        
.  عاقل بشه ی ها رفته ، به اونها نرفت کمي ورنیآره بچه تو هم به ا:  دی نادره خانم رو شنيزمزمه         

 . انی پوکهیکامران هم ت
 .  تو عاقل بودن داشتن ، واقعاً شانس آورده بودیی طوالدی نادره خانم ينوه ها        
 ی انجام مدی بای بود ولری که نفس گیفاتی اومد ، تشررونی خدمه از سالن بی کرد و با همراهیخداحافظ        

 نه تند نه آهسته ییراه سنگ فرش و با قدمها.  کرد ی گفت و خداحافظدیبا لبخند به مستخدم خسته نباش. شد 
 دایرا پ و تو سي که جون گرفته بود و سريرمظاه.  بود دهی از مظاهر نفهمیی تازه ازیچ. گذاشت یپشت سر م
 شهی زهر باخت همچنان و تا همیتلخ. و اشک تو چشمش حلقه زد دیگلوش سوخت و دلش لرز. کرده بود 

 . سوزنده بود
 

 هفته رو کی ي بود اما رسمش زحمت عقب مونده و جا افتاده یلی که اسمش تعطيجمعه بود ،روز        
.  باشه ی شد که روز خوبیم.  و پر ماجرا از صبح کنار خاطره بود ی نسبتاً طوالني هفته کیبعد از .  دنیکش

 کرد ، با دلتنگ نشدن یعادت م يزی زد به گذشته به هر چیسر م.  مرور بود يهر چند جمعه ها براش روزها
 پدر و مادرش رو ، ي کرد چهره ی خودش تصور ميبرا.  گرفت ی شد و اخت نمی اون روزها مونس نميبرا

 برادرهاش رو تو ذهنش ي افهیق.  ختی ریو اشک م!  نه ای دونست هنوز زنده هستن ی نمیکه حت يپدر مادر
 از اون ی اکبر هم زن و بچه داشت وقتیعل. و جاسم رو   شرافتي رو ، بچه هاسای کرد ، صورت پریمجسم م

 . شهر کوچ کرد ، دو تا دختر
 ... کوچ:  خودش تکرار کرد ي کوچ رو برايه  گونه هاش رو گرفت و کلمیسی ، خدی کشقینفس عم        
 ! ي ، تو فرار کردای ثری زنیـ خودت رو گول م        
 یخبندونیکوچ از .  فصل ، از سرما به سرما ، از درد به درد ی و بي کوچ قشنگ تر بود ، کوچ اجباریمعن        

 . گرفتی کرد دامن همه رو می نميکه از خودش شروعشده بود و اگر کار
 ی کسی ؟ مطمئني کردی کار خوبی کنیفکر م: به سقف اتاق زل زد ، به خودش به افکارش پوزخند زد         

  ؟دهی ؟ نددی دی نمبی از خودت آسریغ
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 اونها ي براي اجهی که ندونه رفتن من چه نتهیوگرنه ک.  بد و بدتر ، بدتر و انتخاب کردم نیب!!!! ـ نه         
 !!! مه شون هيداشت ، برا

.  داشت ی پشت سرش انداخته بودن که قدم از قدم برنماهی کرد اما انگار سنگ سیدلش هواشون رو م        
 راز هیوجود خاطره .  هم نبود ی شکي همه رفته جاادی اونها نبود و مطمئن بود از ادی از ی خاليذهنش لحظه ا

 نیا.  با مظاهر فرار کرده ایآواره شده  دنبال مظاهرنگفته بود تا همه فکر کنن به .  خودش و خدا نیبود ب
 نی بود و سنگنی همه سنگيخودش به جا.  پدر سبک تر ي ننگ نبودنش کمتر بود و بار قلب و شونه هايطور

 منتظره ری کرد ، غی داشت که به وقت رو میی منتظره هاری براش غی زندگی ، تا وقتشهی موند تا همیهم م
 .  از جنس بد جنس مظاهرییها

 شدن زی ، سحر خي دور کند ، صبح زود بود اما خواب از چشمهاش فراريدل از تخت و خاطره ها        
 .  روشن کرد و به طرف اتاق خاطره رفتمی رو با شعله مالي کترریز. عادتش شده بود 

اعتمادش جواب داده بود و .  دیرو بوس کنار رفته رو مرتب کرد و آروم سرش يپتو.  بود دهیراحت خواب        
.  زد ی بود ، خاطره بود که حرف مدهی حرفش رو وسط نکشگهیخودش د.  از مزاحم سمج نبود ينشون و اثر

 نگران و پر از ترسش رو ي ه چهریوقت. خاطره خودش هم مقصر بود با سکوتش !  بزرگش کرده بود دیشا
. سه ، نتونسته بود خودش رو کنترل کنه و رفته بود سراغش  سر بری بود که مبادا کسدهی کارگاه ديجلو
 و ي اعتمادیب.  بر باد بره دهی خاطره کشي بستن راه تکرار خطا براي که برای تالشي بود که همه دهیترس

.  اعتماد بشه ی به خودش هم بی وقتها حتی شد که بعضیم.  د ثمر دوست داشتن مظاهر بوییایخولیافکار مال
 تر از کینه حاال که نزد.  کرد ی آرومش نمگهی مظاهر رو لعنت کردن هم دهی کردن تو خفا و هر ثانهیگر
 .  بودنجای اشهیهم

سبد لباسها رو .  آورد رونی بود رو بدهی که خاطره طول هفته پوشییدر کمد رو آروم باز کرد و مانتوها        
. هوا خوب بود وآسمون بدون ابر . ه به آسمون نگاه کرد  اومد و رفت تو اتاق خودش از پنجررونیبرداشت و ب

 .  شدنی و رو طناب پهن مشسته  شد لباسهای مداریتا خاطره ب.  خودش رو هم برداشت يلباسها
 ی درست می ناهار ماکارونيبرا.  دی آشپزخونه کشي به سر و رویهمزمان با شسته شدن لباسها دست        

 . ره خاطي مورد عالقه يکرد غذا
  ؟می داریـ مامان ناهار چ        
 . ـ بسم اهللا        
 رو بست و زریدر فر.  بود دهی خاطره رو شني دفعه صداکی قلبش گذاشت ، تو سکوت خونه يدست رو        

 زده بود به چهارچوب ، صبحانه هی پف کرده تکي و با چشمهایهپل.  باال رفته خاطره رو نگاه کرد يبا ابروها
 .  گرفتیده سراغ ناهار رو منخور
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 ... ي اسمانیا:  بود که زبون خاطره رو باز کنه ای گوينگاهش به حد        
 ـ خاطره ؟؟        
 گه ناهار هر ی کرده مدارمی زنگ زده از خواب بتی تربی بياسما.  خواستم بگم مامان ی نمي بدزیـ چ        

 . نی کنشتری آبش و بنی داریچ
 خوبه ؟.  یماکارون:  نتی کابي رو گذاشت روایبسته گوشت و سو        
 . ادهیـ از سرش هم ز        
 تخت ولو شده بود يرو.  تکون داد و تا دم در اتاق خاطره اومد يسر. خاطره گفت و برگشت تو اتاقش         

 .  بودهداری بشی پقهیو انگار نه انگار چند دق
 شد نتونسته بود ی میچند ماه.  رفتن رونی تنها گذاشتن خاطره و بي بود برای خوبيهانه اومدن اسما ب        

 االن رو به يای و ثری االن زندگی بود اما گرمدهی خاك سرد خوابری شد زیسالها م.  سر بزنه یلمیبه خانم د
 .  رفت سر خاکشیظهر م بعد از.  که باورش کرد و دستش رو گرفت یکس.  بود ونیاون مد
.  فتنی ننی زمي ثابتش کرد تا اگر باد هم اومد روی چوبي رهی شسته شده رو پهن کرد و با گيلباسها        

 . اطی باز تر اومد تو حیی به در خاطره هم با چشمهادیتا رس.  زنگ در بلند شد يصدا
 . ـ اسماست        
 .  اسما باز کرديو سرش انداخت و در و برو کنار در برداشت و رخی ميچادرش و از رو        
 . ـ سالم خاله جون        
 . ي خوش اومدزمیسالم عز:  دشیبوس        
 .  ماشی پای ات رو جدا کن بارانهی شه یـ اسما اگر م        
 ـ خاطره ؟        
 هفت روز هفته هشت روزش نکهیا. واهللا به خدا :  شد ی خاطره نمفیحر.  جا بود یتشر زدنش ب        

 . نجاستیا
 . دی و از ته دل خنددی کردن اسما رو دیدهن کج        
 يادی که کار زی صبحانه شون هم شد ، خودشون هم آشپزخونه رو مرتب کردن در حالزیاسما مهمون م        

 .  شددهی بود که چاقو از دستش کشی سس ماکاروني براازیمشغول پوست گرفتن پ. هم نبود 
 . می کنی خاله جون من و خاطره ناهار درست منیـ شما به کارتون برس        
 ! نی کنی چکار منمیبب: ابرو باال انداخت         
 مگه نه خاطره ؟!  شه ی که بدون انگشت نماطیخ.  می کنی هنرمون و رو نميـ همه         
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آشپزخونه ام رو :  کرد دی و تأکدیر تا دور آشپزخونه چرخنگاهش دو.  دی و خنددیژست گرفتن خاطره رو د        
 . رمی گی ملی تحوي طورنیهم

 که تو دلت یی حرفهايبرا. دوست خوب ،خوب بود و الزم .  اومد رونیاتمام حجت کرد و از آشپزخونه ب        
 که خودش رو ینعمت. دن  فرار از فکر تنها نبويبرا.  شد ی که تو دلش تلنبار میی حرفهايبرا. شدن یتلنبار م

.  نشون داده باشه ي اگهیرو طور د نه که خودش.  اهشی سکدستی يمحض گذشته . دی دیاز اون محروم م
 رو به باد ی لحظه همه چکی تونستن تو ی حرفها می بود ، اما بعضای ثری شناختن خود واقعی که همه مییایثر

از رونده .  دی ترسی مگرانیاز باور متزلزل د.  و با سوختن ساخته بود ی رو که به سختيهایزیهمه چ. بدن 
 . که حقش نبودیشدن با چوب

 يتو کارگاه برش زده بود و برا. لباس نادره خانم رو آورده بود خونه .  نشست یاطی چرخ خيتو اتاقش پا        
.  داد ی ملشی تحودیهرزاد و اون با شي داشتن و همراه لباسهایآخر هفته مهمون. دوخت آورده بودش خونه 

 کرد و دو ی محترمانه رد می از اون مهمونقبل  در کار بود مثلی بار اگر دعوتنیا.  اون نکرد ریفکرش رو درگ
 . انیتا علت مهم داشت ؛ مظاهر و پو

. د داخل  پوست کنده اوموهی پر از می بود که خاطره با بشقابقهی چسب به سجاف يسرگرم چسبوندن ال        
 .  بسته و شکل مامان ها شده بودشبندیپ

  ؟ی کنی میاطی خي خوب چرا داري کردیـ مامان ؟ استراحت م        
 . یاطی خیعنی من استراحت کردن هم يبرا:  دی خاطره رو کشینینوك ب        
 . ی کنی کار مي که دارینی ات رو بخور حوهیـ پس م        
  ؟نجاستی ایاسما تا ک:  و صداش رو آهسته کرد دیگونه اش رو بوس        
 ـ فکر کنم تا شب چطور ؟        
 ..  من بعد ازظهر برمیستی مونه و تنها نیـ اگر م        
 ـ بهشت زهرا ؟        
 .  نرمی شیگفتم اگر تو تنها م. ـ آره         
  ؟ی خلوت کني بريخوا یآهان دلت تنگ شده م:  شد و صداش آهسته طونیخاطره ش        
تنها .  بود دهی بد ؟ خاطره فقط عکس روز عقدش رو دای از پدر تو ذهنش نبود يادیخوب بود که خاطره         

 هم راحت با نبودن پدر کنار لی دلنی به همدیشا.  عکس بود هی خاطره فقط يپدر برا.  که با هم داشتن یعکس
 . اومده بود

 .  خوام سر بزنمی م همیلمیـ به خانم د        
  ؟يدیـ خوابش رو د        
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 برده بود یلمیخاطره رو چند مرتبه سر خاك خانم د.  همراهش بود شهی همادشی.  بود دهیخوابش رو ند        
 دای حرف بزنه از پیلمی خواست با خانم دی کرد میاما امروز فرق م.  کرده بود ادی دوست ازش هیو به عنوان 
 . دنشی بگه و از اضطراب دشی مظاهر تو زندگيشدن دوباره 

 . اونم چشم انتظاره باالخره.  دفعه دلم هواش و کرد کیـ         
 ...  ندارهی مونه ، نمونه هم نگرانیـ اسما م        

 
فاتحه خوند و .  سر نزده بود یلمی به خانم دی کسروزید. سنگ قبرش خاك گرفته بود و اسمش ناخوانا         

 تا قبر داشت پرش کرد يادی زي که فاصله ی آبری کرد و از شدای پي نوشابه ايچند تا قبر باالتر بطر. بلند شد 
 و ختیبعد از شستن با آب ، گالب هم ر.  ه بشزی گشت تا سنگ قبرش تمی رفت و بر می چند مرتبه مدیبا. 

 اول عبوس و بد اخالق به داری که تو دیزن.  یلمی دي مهیحل. ش گذاشت  اسمری که آورده بود رو زیدسته گل
 .  شدی نمدای از خودش مهربون تر و صبور تر پشی شناختی می اما وقتدی رسینظر م

 .  عاشورا هم بودارتی به زادشی.  قدر يدوباره فاتحه خوند و هفت مرتبه سوره         
 ی می چي کردیاگر بار اول قبولم نم.  تر دهی دوباره بهت پناه آورده از بار اول هم تنها تر و ترسایـ ثر        

  ؟دمی رسیشد ؟ به کجا م
 ومدمی خودم و فکر خودم نيمن با پا!  هست ؟ چقدر سر خورده بودم ادتونی:  دیاشکش تازه شد و چک        

 و نگاهت ي بعدش باور کردقهیوقع هم گفتم و شما چند دقهمون م.  کشوند به پرورشگاه یکیمن و .  شتونیپ
 . مهربون شد

.  نهی رو ببرشی پرورشگاه رد شده بود تا مدیبا التماس از نگهبان.  شد یهمون لحظه ها براش تداع        
 نامه یمعرف.  نزار و خسته و ساك به دست ي اافهی با قيدختر.  کرد ی و شک نگاهش مینی که با بدبيریمد

 .  بود به حرفش گوش بدهواستهبا عجز و التماس خ.  گفتن ي حرف داشت براییای دنایخواسته بود و ثر
 ي تونستم برای که من می نامه و ضمانتیتنها معرف.  زتونی تو کتابخونه و رو مدی ؟ نگاهم چرخادتونهیـ         

.  که گولم زد يمرد.  گفتم یبراتون از همه چدست رو قرآن گذاشتم و . خودم جور کنم شاهد گرفتن خدا بود 
 بهتر و ي اندهی آدی و به اون مرد بده به امن که نخواست ميپدر.  که ناخواسته تو وجودم شکل گرفت يبچه ا

 ...  بوددهی که خودش به طرف شما اومده و من و همراهش کشییپا.  و ببازم زمیمن خودم خواستم که همه چ
به خطا رفتم و خطاکار . ستمی نییهرجا.  ستمیگفتم هرزه ن: بر نمناك و نفس تازه کرد  رو قدیدست کش        

 .... يو شما باور کرد!  ستمین
دلش . شد ی مدهی که به طرفش کشیی داشت نگاه هایتیچه اهم. سر رو قبر گذاشت و هق هق کرد         
 .  کردی نمی دل خالي رو هم نداشت و عقده نجای گرفت اگر ایغمباد م
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 بودم که فقط با ي باوري و من تشنه ي و آبم دادي ، بلندم کرديدی و بوسیـ قرآن رو از دستم گرفت        
 .  شدمی مرابینگاه شما س

 کنه شیی بشه و راهنمارشیزنده نبود که دوباره دستگ.  کرد فی تعرمهی حلي و برازی کرد و همه چهیگر        
 . د بوی کافدی شنی که منیاما هم
 از حرفها هم تکرار ی نمونده بود و بعضيحرف نگفته ا.  ختی زنگ تلفن خلسه اش رو به هم ريصدا        

 شد ، بغضش رو قورت داد و یاسم خاطره خاموش روشن م.  شد ی میاما چشمش هنوز هم پر و خال. بود 
 : نفس تازه کرد

 ـ جونم مامان ؟        
 . ادی زي هیاز اثر گر شده بود یصداش تو دماغ        
  ؟یـ مامان خوب        
 . ـ خوبم        
  ؟می خونه ؟ مهمون داريایـ م        
  ؟هیک:  رو با دست آزادش چنگ زد وبلند شد فشیک        
 .  داخل به زور آوردمشونانی خواستن بی نمیستی ندنی دیوقت. ـ خاله عاطفه و نامزدش         
  وقته اومدن ؟یلیخ: خاك نشسته رو مانتوش رو با دست پاك کرد         
 . ـ نه تازه اومدن تو        
 ...  رسم خونهی منم می کنییرایـ باشه تو تو پذ        
 مظاهر ، دنی ترسم از فهمیم. از خدا بخواه دوباره تنهام نذاره :  زانو نشست و تند تند فاتحه خوند يرو        

 .  خداستشهی مثل همدمی اميمن همه . ره خاط
 ی شام نگه ميعاطفه رو برا. کمبود نداشتن يزیچ.  فکر کرد خچالشونی دربست گرفت و به یتاکس        
 ...  کنهسی رفته بود به خاطره بگه برنج هم خادشی. داشت 
.  زد ی که براشون حرف مدین خاطره رو شي در هال صداي ، جلودی به لباسش کشی دوباره دستاطیتو ح        
 که از رنگ و ینیری و شوهی ، مي و نگاه کرد ، چازی مياول رو.  بلند خاطره رو صدا زد و وارد شد يبا صدا

 سالم دیاول به آقا مج.  شون اخونده کرده بودن از مهمون نییرایخوب پذ. روش معلوم بود کار دخترهاست 
 . کرد و خوش آمد گفت بعد به عاطفه

 ! دی خوش اومدیلی خبر ؟ خیچه ب: تعارفشون کرد به نشستن         
 . تو زحمتیفتی بود نخواست بدی مجشنهادیـ پ        
 .  که نبودمنیببخش.  نیـ خوشحالمون کرد        
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 .  راحتالتونیـ خاطره خانم بودن خ        
 .  رسمیاالن خدمت م:  کرد و بلند شد یبا نگاه از خاطره قدردان        
 ي گوشش به صدایبه طرف اتاق رفت ول.  فعالً میراحت باش ، هست:  زد به مبل هیعاطفه راحت تک        

 .  گمی رو می شد ، ماکارونیخوب چ:  زد یعاطفه بو که با خاطره حرف م
از حق نگذشته . و هم براشون کرده بود  ری ماکارونفیخاطره تعر. در اتاق رو بست و سر تکون داد         

 . گهی دختر پز بود ديغذا. کارشون هم خوب بود خوشمزه شده بود 
 خورده بود و آب برنج هم در حال سیبرنج خ.  دیقبل از نشستن کنار مهمونها به آشپزخونه سرك کش        

 . می کنیاسما شام درست م مهمونها من و شیمامان برو پ: خاطره اومد تو آشپزخونه .  بود دنیجوش
. باشه :  دی خاطره رو بوسیشونیپ.  کرد ی زد و نظارت هم میبهشون سر م. امتحان پس داده بودن         

 . نیمراقب باش
 بچه ي رو برایکی. پرشون کرد ینی آورد و با مغز بادوم ، گردو و بادوم زمرونی چند تا کاسه بنتیازتو کاب        

 . رونی رو برد بهیها گذاشت تو آشپزخونه و بق
 . خاطره هم اسما رو صدا زد        
 . نی خاطره گفت شما اومدیـ تعجب کردم وقت        
 . می با هم آشنا بششتری خونه تون وبادی دوست داشت بیلی خدیـ مج        
 . نیلطف دار:  دیرو کرد به آقا مج        
.  خونه که همصحبت مهمونش بشه نی تو استی ني حسرت پر رنگ شد که مردنیه دلش اباز هم ت        

 .  بوددهی کم و انگشت شمار مهمون مرد به خودش دیلی خونه خنیا
 . هاتونی گه از خوبی از شما و خاطره خانم برام مشهیـ عاطفه هم        
 .  خودتونیـ به خوب        
 تو بحث شون یخاطره هم گاه. ازکارگاه .  بود گهی که دو ماه دیراسم عروسم. از همه جا حرف زدن         

 که يری به تأخدیشا.  شد ی به خاطره مدی زد متوجه نگاه مهربون مجی خاطره حرف می کرد و وقتیشرکت م
 یحرف به مدت باق.  باشه شته همسن خاطره داي شد دختری منکهی کرد به ای افتاده بود فکر مشیتو زندگ
تو کارگاه جا افتاده و .  باالتر ي کرده بود هربار با اجاره دیتا االن چند بار تمد.  دی رهن کارگا هم کشيمونده 

 .  موندنی اومد همونجا می که صاحب کارگاه باهاشون راه میتا وقت. شناخته شده بودن 
 ی نمقتشی کردم ، حقی فراموش مچند مرتبه بهم گفته اما من.  داره شنهادی پهی دی مجای ثریـ راست        

 . یخواستم تو ناراحت بش
  ؟يشنهادیچه پ:  رهی مهمونها پوست بگي برداشت تا برای پرتقال و نارنگوهیاز تو ظرف م        
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 .  خودت بگودیـ مج        
 ی خواستم بعد از عقد و عروسی وجود نمنیبا ا.  وابسته است یلیـ عاطفه به شما و کارگاه و کارش خ        

 . کارش رو ادامه بده
 و بعد از اونها همکار بودن ، ی و همبستگیدوست.  اونها به هم متقابل بود یوابستگ. دلش تکون خورد         

 صحبت آقا هیلبخندش رو حفظ کرد و بق. زود خودش رو جمع و جور کرد از قبل به رفتن عاطفه فکر کرده بود 
 . دین رو هم شدیمج

 ی راحتيبرا.  کهی خودم هم نزدي خونه دارم که به خونه هی کارگاه ی باالتر از محل فعلابونیـ چند تا خ        
 داره به مرکز ي بهتريجا.خونه تازه ساخته .  نی کنم کارگاه رو به اونجا منتقل کنی مشنهادیعاطفه و خودتون پ

 از گهید.  کنه ی به شناخته تر شدنتون هم کمک میعنی..هه  کارگانی بهتر از اشیسرقفل.  تره کیشهر هم نزد
 . ستی نيصاحب خونه و قرارداد مدت دار هم خبر

 می تصمعیدستپاچه و سر.  کرد ی فکر مدیاما با.  منتظره ری و غی عالشنهادی به فکر کردن بود ؟ پيازین        
 .  بود اما به شرط و شروطادیاحتمال قبول کردنش ز.  گرفت ینم

  ؟نی کنیـ چطوره ، قبول م        
 . به قول خود عاطفه هلو بپر تو گلو بود        
 . دهی ، خود عاطفه دنینی و ببنیای بنی تونیـ قبلش هم م        
 . نگاهش نشست رو صورت عاطفه ، پلک زد و مطمئنش کرد        
 کردم و یمن به جدا شدن عاطفه فکر م.  کنم یحتماً بهش فکر م.  شدم ریـ دستتون درد نکنه ، غافلگ        
 شم اما چند ماه از وقت رهن مونده و ما هم اجاره رو از قبل پرداخت یمسلمه که خوشحال م!  خبر نیحاال ا

 . میکرد
 . نیستی ن کسچی هنی دری زدی اگر قبول کندیباور کن.  خانم ای ثرنی کنی فکر می دونم به چیـ م        
 زد و از ی وجود حرفاش رو به عاطفه منیبا ا.  بود دهی رو خوب فهمتشی بود و ني و با شعوردهیمرد فهم        

 .  گفتی مطشیشرا
 ...  بخوادیـ تا خدا چ        
. خدا رو شکر کرد .  شد ی شد و فکرش آسوده تر می مبشی نصي بهترتیته دلش خوشحال بود ، موقع        

 ....  بکنه که هم نون داشته هم آبییسرنوشت هم بلد بود چاها
 

. دست به کمر گرفت و بلند شد .  شد ی اتو مدی لباس بايدرزها.  دی کشرونی چرخ بریلباس رو از ز        
 ها نظارت اطی خخاطره بارها گفته بود فقط رو کار. چندساعت مداوم پشت چرخ نشستن خسته اش کرده بود 
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 يبارها.  زود بود يری پحساس ها رو در آوردن و اسی رئي بازنشسته شدن و اداياز نظر خودش برا. کنه 
 .  بودنددهی داشت که به منزل نرسيادیز

 راحت الیکار عاطفه رو هم به دوش گرفته بود تا با خ.  نبود شده بود یکی بود یکی روزها نیعاطفه ا        
 .  شدنش برسه به عروسيتر

عاطفه صاحب کارگاه .  رو قبول کرده بود به شرطِها و شروطِها ، که اجاره پرداخت کنه دی مجشنهادیپ        
 اجاره و ي نهی در کار نبود اما هزیرهن.  باشه ی کسونیخودش دوست نداشت مد.  شد و حرفش جدا بود یم

 گذاشته بود و همه از ونی در مم کارگاه هي رو با بچه هاهیقض.  کرد ی رو خودش پرداخت می مصرفيانرژ
 نرگس بود اول ي شهیعادت هم.  زد ی ساز مخالف می استقبال کرده بودن بجز نرگس که گاهتی موقعرییتغ

 . اتو رو گذاشت رو حالت بخار و درز لباس و از هم باز کرد.  اومد ی کرد و بعد کوتاه میمخالفت م
  جون ؟ایـ ثر        
 جانم ؟:  بود ستادهیسر بلند کرد ، گلرخ کنار در ا        
  ؟ي وقت دارقهیـ چند دق        
.  دی بود با کمک آقا مجدهی کرده بودن به حد نصاب رسي که بچه ها راه اندازی صندوق تعاونيموجود        

 .  کننی خواستن قرعه کشیامروز بچه ها م
  ؟یحض قرعه کشم:  زی مياتو رو گذاشت رو        
 . ستی تو کار نیقرعه کش: گلرخ اومد داخل اتاق         
  اومده ؟شی پیچرا ؟ مشکل:  مهمون صورتش شد یاخم        
 .  که بار اول برسه به زهرامیهمه متفق القول شد. ـ نه         
 همه ؟:  ابرو باال انداخت یبه شوخ        
 ! ی دونیخودت که م:  دیگلرخ هم خند        
 . هی زهرا که تو مرخصی ولشهی می نداره ، فردا اونم راضیـ اشکال        
 .  و پول الزم ترهشتری بهیـ مشکلش از بق        
 باشن که نی بود که تو فکر انی از اشتری بچه ها ارزشش بی و همبستگیهماهنگ. خنده اش پهن تر شد         

 .  رسهی می شه و پول به کی اول میک
  ؟ادی از من برمي چه کارنی تون رو گرفتمیـ شما که تصم        
 . ی شما زحمتش رو بکشمیـ خواست        
 بدونه تنها می زهرا افتاده ،خواستي برای دونن چه اتفاقی بچه ها ميهمه :  تر شد کیگلرخ چند قدم نزد        

 . ستین
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  شده ؟یچ:  خبرش رو نگرفته بود یخص که رفته بود مرينگران شد ، از روز        
 .  هچل بزرگ درست کردههی طالقش دخترش براش انی جرنیـ تو هم        
  تونسته بکنه ؟ی بود چه کار مییدختر زهرا سال دوم راهنما        
 .  طالق گرفتنشي زهرا گرفته است گذاشتمش به پادمیمن د.  يـ نگرانم کرد        
گوشه .  خواسته پدر و مادرش از هم جدا بشن یدلش نم.  جون ای خودشون رو دارن ثرياینـ بچه ها د        

 گه من یم.  زنه ی گولش منهی بی هاش که حالش رو می از همکالسیکی.  مدت نی شه تو ای مي و منزوریگ
 نی بچه ، فکر کرده انمیا. ياریب  طالای برام پول دی دم که مامان بابات از هم جدا نشن فقط بایدعا بهت م

 ی داره می زهرا رو بر مي طالکهیزهرا که خونه نبوده چند تا ت.  تونه اونها رو کنار هم داشته باشه ی ميطور
 . بره مدرسه

 .  و کم داشت ، اقبال کوتاه زهرا رو لعنت کردنیزهرا هم        
 خب ؟.  یـ چه دختر زرنگ        
 نکهیمثل ا.  کرده ی ساپورتش مشینامادر! اون دختره که تنها نبوده . بوده  ساده يادیـ دختر زهرا ز        

 . گهی ديتو مدرسه ، جاها. بوده نیکارشون هم
با ندونم !  ی چیعنی تی و مسئولی بندازه زندگادشی حرفها رو تو گوش پدر زهرا بخونه ،نی ادی بایکیـ         

 ...  رو روان دخترش گذاشته کهيری چه تأثيکار
 دونه ی که نمي و مادرنهی بی که فقط خودش رو ميپدر و مرد:  و ادامه داد دیدست به صورتش کش        
 .  کدوم جا نمونهچی رو سر و سامون بده که از هی زندگيچطور

 بود و ستادهیش اگلرخ هم ناراحت تر از خود.  شدنش دست خودش نبود یدلش گرفت بود و احساسات        
 .  کردی مدییحرفاش رو تأ

 با اون دختر چکار کرده ؟.  نوشتن ی دختر و با چه قلمنی زهرا ، بخت ایـ طفل        
 دهی مدرسه هم فهمری مدیواسه دختره تله گذاشتن حت.  ببره ییاما فکر نکنم راه به جا.  تیـ شکا        

 .  رهی بار نمری زشی گفت نامادریاخراجش کردن اما زهرا م
 .  از حقش بگذرهدیـ زهرا نبا        
بعد از طالق .  خوام صرف نظر کنم ی گفت میم.  بد بود یلی که بهش زنگ زدم حالش خروزیـ د        

.  سر زدن ي به کالنترقهی از دادگاه رفتن و هر دقستی نیراض.  گرانهی نگاه دي منگنه ری زشتریگرفتنش ب
 کنن ی متی هم ازش حمااز اش نزده بی به سر زندگی گلچی دونن پسرشون هی منکهی شوهرش با ايخانواده 

 خواد راحت از حق و یبه خاطر آبروش و حرف مردم به خصوص اونها م. توقع داشتن زهرا هنوزم ادامه بده. 
 ... حقوقش بگذره
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مطمئن بود .  بره ی زنه و پول رو براش میبه گلرخ قول داد که بعد از ساعت کار حتماً به زهرا سر م        
 .  شهی هم مشتریمشکالت زهرا روز به روز ب

 حفظ خانواده بود و يتالش دختر زهرا برا.  با خاطر تجربه کرده بود ي اگهی دوران رو به شکل دنیا        
 يکمبود. ا بخره  ازش خواسته بود براش بابی سالگ5 تو یوقت.  خواست خانواده اش رو کامل کنه یخاطره م

 که دلش گم شدن ییخاطره ا.  خاطره  جواب دادن بهيکم آورده بود برا. که دختر کوچولوش حسش کرده بود 
خاطره حس کرده بود .  بابا گذاشتن و پلک بستن ي سر روشونه ای خواست ی پدر و ميدستهاش تو دستها

 .  ساده استدنی کرد پدر داشتن مثل عروسک خری نداره و فکر میتیدست حما
 .  کرده بود کم نذاره ، هم مادر باشه هم پدر اما اون روز واقعاً کم آورده بودی سعنکهیبا ا        
 ی که از نگاهش کم نمیخاطره هم کم کم کنار اومد با غم.  خدا شیپدر خاطره رو فرستاده بود سفر پ        

 . شد
اسم شوهر تو . تنها نبود .  زهرا از خودش بهتر بود تیموقع. با همون فکر مشغول سرگرم کارش شد         

 یونی آشی بيخودش پرنده .  کرده باشه اهی اش رو هم مثل شناسنامه اش سی اگر زندگیشناسنامه اش بود حت
 .  پناه گرفتن آواره شده بودي براییبود که دنبال جا

.  و برنده بود زینگاه ها تلخ و ت.  شد ی زده محرفها.  ها بودن یاما باز هم سخت.  کرد دای هم پونهیآش        
 .  نداشتدنی جز جنگییو خودش چاره ا.  پدر ، راه قضاوت باز بود و آسون ی بی بي تنها ، بچه یزن

کالس تابلو فرش هم بود اما .  پرورشگاه اسم نوشت یاطی تو کالس خیلمی خانم دتی و حماییبا راهنما        
 رو براش طی خود پرورشگاه تحمل شراي و فضایلمی خانم دتیحما.  دیش کش اون و به طرف خودیاطیخ

 . آسون تر کرده بود
 رو و شی پي تر ، وهم روزهاکی تولد نزدي شد و به لحظه ی تو شکمش بزرگ تر مي بچه یهر چ        
 ، بدون اسم پدر تیبچه اش بدون هو.  شد ی می گرفت بهش مستولی که تو ذهن بچه اش شکل مییسؤالها
 ، چرا به حرف چرا  کرد کهی طور موقع ها خودش رو سرزنش منی شد ؟ ای اومد و بزرگ می مای به دنيچطور

 ندهی اتفاقات گذشته و آی اشبتاه و نگرانیاهی باز بشه ؟ تا سای گناه به دنی بي بچه ايمظاهر گوش داد تا پا
 !  که براش آغشته درد و سکوت بودنییتجربه ها نیاول.  تجربه اش لذت ببره نیاجازه نده از اول

خودش بود .  شدن و تو خود فرو رفتن ي کار ، غصه خوردن ، منزوي شده بود برايزیمثل ربات برنامه ر        
هر روز از روز قبل پژمرده تر ، هر .  دی رسی پرورشگاه بود به صبح مي که قبلش انباری که تو اتاقییو شبها

 . قبل سر خورده تر يلحظه از لحظه 
 و وحشت ، یکی و تاريدی نا امي تو روزهایلمی بود و مثل خانم دیلمی خانم دانی از آشناي زاهدمیکر        

 به طرفش دراز کرد بدون ياری و دست دی شنیلمیقصه اش رو از خانم د.  دی شد و به ظلمت وجودش تابينور
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 یوامدار محبت.  آورده بود هیبراش هد  رويدی اومده بود به اتاقش و نور و سپی ، شبي چشمداشت و انتظارچیه
 .  موندیشد که تا ابد بدهکارش م

 .  که مراد شده بودي ادهی خبر و ناغافل ، مهمون ناخونده و نطلبی اومده بود ، بیلمیبا خانم د        
 . عوتشون کرده بود داخل در اتاق ديمتعجب از حضور اونها ، اون موقع شب جلو        
 . دیـ بفرمائ        
 ختهی رییتند ودستپاچه از فالسک براشون چا.  نشسته بودن 3×4 اتاق واری از ديهر دو کنار هم گوشه ا        

 . بود
 . میباهات حرف دار.  نی بشای بایـ ثر        
 مبادا بخواد از یلمی خانم دی بود از حضور ناگهاندهیترس.  دی لرزی ازش سر نزده بود اما دستش مییخطا        
.  تعارفشون کرده بود ي بود و چادهیچی پدر بود و دور خودش پي خونه ادگاری که يچادر.  کنه رونشیاونجا ب

 .  رفته بود سر اصل مطلبیلمی بودن و خانم ددهی رو نوشییچا
 .  برات دارهي پشنهادهی ي زاهديـ آقا        
چون .  داشت ی پدر کشتگشنهادیبا پ. رنگ و حالت از صورتش رفته بود . دهنش خشک شده بود آب         

طول مدت اقامتش تو .  و قبول کردنش نداشت شنهادی از پیسابقه خوب.  مظاهر خودش رو کشته بود شنهادیپ
 ی ترس زندگونیم.  بمونه امان خودش رو پنهون کرده بود تا در.  مردها فرار کرده بود يپرورشگاه از همه 

 گفت و صدتا از کنارش ی مي زاهدهی یلمیخانم د.  بود دهی پدر رو فهمي خونه تی امنيکرده بود و تازه معنا
 اون و نی بی و دست گشادش اما ربطرشی ختیاز ن.  بود دهی شنادی زی نامياز وجنات زاهد.  ختی ریم

 . دی دیخودش نم
 .  خودش رو به خوردش داده بودیی فشرده شده بود و چایلمیدستش تو دست خانم د        
  ؟دهی کرده دختر ، چرا نگاهت ترسخیـ چرا دستت         
 !! نیـ گفتم خودتون تنها باهاش حرف بزن        
  شد ؟ی گفته مدی خواست بگه که تو خلوت بای می ، مگه چي زاهدي صدادنی بود از شنختهیدلش ر        
 ، دهی تو رو دي چند بارمیآقا کر:  یلمیدستش نوازش شده بود و نگاهش برگشته بود رو صورت خانم د        

 ...  بهت بکنهی بتونه کمکنکهی ادیبا اجازه ات قصه ات رو براش گفتم به ام
 رو شی زندگي هم باشه قصه یحاال هرچند آدم خوب.  بهی مرد غرهی شی پنکهیاولش دلخور شده بود از ا        

 به دست گرفته بود و ي کالم و خود زاهديرشته .  یلمیبشه اما بعدش خوشحال شده بود از محبت خانم د
 .  دلش رو آروم کرده بودی طوفانيایدر
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 به دست ارتی اختیوقت.  کنم ی سرزنشت مي که کردي ذارم ، نه به خاطر کاری تو ميـ نه خودم و جا        
 ی عقل رو خودت سر کوب مي وقتهاهی نشون نداده ؟ ي که چرا خودی عقل و سرزنش کنی تونی نمفتهیدل ب

.  باشه شهی همي بار براکی اگر یحت.  يری تا درس بگفتهی بدی از اتفاقها هم بایبعض.  يای تا با دلت راه بیکن
 ده ی نشون می داشت که بعد از اون ماجراي و رفتاری که گرفتیمیتصم.  ی خانم بهم گفته چقدر ناراحتمهیحل

.  و بدم شنهادی پنی از تو بود محال بود من اری غیاگر هر کس. هر چند همون هم اشتباه بوده .  یمونیچقدر پش
حرفم رو بشنو و .  دارم مانی خوام بکنم ای که مي نظر دارمت و به کارری زهیمدت.  ي دونم که نارو خوردیم

 بچه ات نکهی ايبرا.  خدا ي کمک و رضايفقط برا.  ارمیحاضرم تو رو به عقد خودم در ب. خوب فکر کن 
و  ی حقچی و من هی شیتو اسماً زن من م.  محروم نباشه ی معمولی و زندگندهی داشته باشه و از آتیهو

 .  به گردن تو ندارميخواسته ا
 که یاشک.  اشک رو گرفته بود زشی ري بود و جلودهی انداخته و لب گزری سر به زيدطول صحبت زاه        

 سؤال رفته ری به خاطر مظاهر زتشی و معصومیپاک.  بودن و تلخ قتیحرفاش حق.  بود یمونیاز سر ندامت و پش
.  بود دهی به گوش خدا رسازهاشی نو تمام رازها. اما باز هم شاکر بود و اشکش شد اشک شوق .. اما . بود 
  شد ؟ی مدای آدمها مرد پونیهنوز هم م.  کمک ي رو فرستاده بود برایکس

 یزندگ. سکوتش از سر شرم و خجالت بود .  بود ومدهیمهمونها رفته بودن و جوابش از گلو باال ن        
 شهیدا هنوز هم بود و تا همنگاه خ.  ستی تنها ندی دی که می کرد وقتی می زندگدیهمچنان ادامه داشت و با

به همون اسم هم قانع . فشرد  ی گرفت و می که به طرفش اومده بود رو مياریدست .  موند یهم پناهش م
 . بود

 ... اما...  یلمیقبوله خانم د:  منتظرش نگذاشته بود ادی و زیلمیصبحش رفته بود به دفتر خانم د        
  نه ؟ی کن اعتمادی تونی ؟ نمیـ اما چ        
 ... دی دونیشما که م:  انداخته بود ریخجل سر به ز        
 بچه اش از دست نی دوممانی سر زاشیزنش رو چند سال پ. خودش بچه داره .  نباش يزیـ نگران چ        

 .  داشته باشنانیاطم.  از تو نداره یتوقع. داده 
 که يمرد.  شد شتری و بشتری بي زاهدمی کرد و روز به روز اعتمادش ، احترامش نسبت به کرنانیاطم        

 ....  دستش رو لمس کنهی حتنکهی ایبرادر وار کنارش بود ب
 . مدل لباس اشتباه شده.  خوام ی من از شما معذرت مزمیـ عز        
 . نی از کار در اومدیفی تعری شما مثل عروسیول.  نجای اومدم ادمی که از شما شنیفیـ من رو حساب تعر        
 شد شاهد بگو و مگوش با ی که بهم فشرده میی غد با لبهاشهینرگسِ هم. کالفه به نرگس نگاه کرد         
 .  زد چون مقصر بودی نمیخودش رو نگه داشته بود و حرف.  بود يمشتر
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معلومه حواست کجا بوده اون موقع ؟ من :  که فقط نرگس بشنوه مؤاخذه اش کرد يآهسته طور        
 ! اش کنم آخه ؟ی راضيچطور

 همه نیا.  خودم بود ي لباس شدم کاش اندازه نیمن خودم عاشق ا: جواب نرگس هم آهسته بود         
 !  کردی به خودش نگاه مگهی بار دکی داده به مدل لباس ، کاش ری فقط گنهی بی رو نمیقشنگ

 که لباس ي اش ، تضاددهی کشي و پاهاکی با تنش در جنگ بود انگار ،کمر باررهنیپ.  گفت یراست م        
 اش بود اون فهیوظ.  افتاده بود سر لج ياما مشتر.  لباس رو دوچندان کرده بودن ییبایبا پوست تنش داشت ز

 دی اشتباه دهی  به خاطردیش نبایوجهه کار.  کرد ی رفت و پشت سرش و نگاه نمی اگر می کنه حتیو راض
 .  شدیخراب م
  چکار کنم ؟دیـ من با        
 کی نی خوای ؟ مستی جوره تو دلتون نچی لباس هنیا:  نا آرومش باال اومد ينگاهش تا صورت مشتر        

 نی ؟ انگار فکر کردن به مدل لباس اجازه نداده کامل خودتون رو تو انینی خودتون رو ببي قدنهی تو آگهیبار د
 ! نیس برانداز کنلبا

 . ستی ننی که جواب من انی دونی به اون راه ، منیـ خودتون و نزن        
 با دادن ای.  شه ی من بوده و جبران ماطیخطا از خ.  دمی جواب شماست فقط سؤال پرسنیـ منم نگفتم ا        

 گهی بار دکی ، ادی لباس هم به شما منیاما هم.  که مد نظرتون بوده ی لباس با مدلي دوختن دوباره ایخسارت 
 ! نیبا دقت نگاه کن

 .  دادرونی بنی که مردد به طرف اتاقک پرو رفت ، نفسش رو سنگيمشتر        
 .  ترهسی خواست نای که ميزی مدل از چنی وگرنه اارهی خواد کم نیـ افتاده سر لج و م        
 ! یـ ممنون که دهن به دهنش نگذاشت        

  شه ؟ی می راضیعنی بگم ؟ یـ مقصر خودمم چ        
 ...  تونه بتازهی دست اونه مدونیفعالً م: ابرو باال انداخت         
 خودش ي سهی خواست و از کی که می مدلگهی تا چند روز ددینرگس با.  دی به توافق رسيبا مشتر        
 حواسش به ژورنال و ي شه همه ی وارد کارگاه می بمونه حواسش رو جمع کنه و وقتادشی دوخت تا یبراش م
 .  باشهیچیالگو و ق
 شد ، االن تو ي صاحب لباس به اون نانازی مفتیمفت.  کاش جوابش رو داده بودم یـ جهنم و ضرر ، ول        

 ...  آوردی خودش نمي به روی زد ولی چشماش برق مي زنن ، زنک افاده ایدلش ساز و دهل م
 کنار در دشی کشفونی زنگ آيصدا.  اومد رونیو با غر غرهاش تنها گذاشت و از سالن دوخت بنرگس ر        
 . راهرو
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 . دیـ بفرمائ        
  جون هستن ؟ایـ ثر        
 .  داخلدیبفرمائ. سالم شهرزاد جان ، هستم :  پرو لباسش اومده بود يشهرزاد بود برا        
 نی تفاوت بودن بهتریب. مهم نبود ! امروز هم از اون روزها شده بود .  کرد ی هما رو تحمل مدیدوباره با        

 .  نباشهی بود دائمدواری که امهی بود مثل بقيمشتر.  گاهشینه هما مهم بود نه جا.راه آرامش داشتن بود 
 ی زندگي بار همه کی که یطوفان. مظاهر هم تموم شده بود .  شده بود فتهی خواست اتفاق بی میهرچ        

 .  گرفتی دوباره جون مدی بود نبادهیاش رو درنورد
 لبش شکل ي روی مصنوعي نادره خانم خنده دنی رو باز کرد و با دي و در وروددی به موهاش کشیدست        
 .  کنهی نادره خانم تو کارگاهش و نتونست بهتش رو مخفدنیمتعجب بود از د.  به خودش گرفت يزنده تر
  ؟نجایـ شما ؟ ا        
 :  اومدی که دست شهرزاد حائل کمرش بود جلو می در حالنی سنگيبا قدمها        
 .  داره مزونت ، ترمهیـ چه اسم قشنگ        
 و دست نادره خانم دینگاهش رو صورت همه چرخ.  شد ری به دلش سرازیحس خوب.گل از گلش شکفت         

 . رو گرم فشرد
 ... اصالً انتظارش رو نداشتم.  نیـ خوش اومد        

 گفت و به طرف سالن دوخت یی که نشستن با اجازه ای شون کرد به طرف دفتر خودش ، وقتییراهنما        
 . رفت و گلرخ رو صدا زد

  ؟ی کنیـ گلرخ ؟ مهمون دارم چند تا فنجون قهوه برام درست م        
 . زمیـ الساعه عز        

  نادره خانمينادره خانم و شهرزاد کنار هم نشسته بودن و هما روبه رو. تشکر کرد و به دفترش برگشت         
. 

 نی نشستن انتخاب کرد و حي کنار هما رو برای ، صندلی قلبلیبر خالف م.  ننشست زشیپشت م        
 .  همه لبخند زدينشستن دوباره به رو

 یحرف نگاهش خوندن.  دی فهمی نمدی کاوی از نگاه نادره خانم که از بدو ورودش همه جا رو ميزیچ        
 .  اون حس خوب هنوزم بودینبود ول
  خودته ؟ي برانجایـ ا        
 . اجاره ست. ـ نه         
 .  کنهی تو کم نمي از همت بااليزی وجود چنیـ با ا        
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 تونست گول بزنه یخودش رو که نم. زدن یل نرگس تو دلش ساز و دهل م شده بود و به قودییتأ        
 دی شد و بایهما هر لحظه کم رنگ تر م.  نداره ی کمگاهی نادره خانم بود تا حس کنه جاقی تشودنیمنتظر شن

 :  اجازه ندادم تشکر که نادره خانيکمرش رو صاف کرد و لب باز کرد برا.  شد یکالً محو م
 که ی که آخر راهنجایا.  ي رو به دست آوردی خواستی که میگاهی و جايدیخودت رو باال کشـ خوب         

 هست ؟!  ستی ني بری خواستیم
 قدم به قدم ی گرفته بود با زندگادی شدن ، ی باز کرده بود همه غلط می زندگي روی هر حسابیاز وقت        
 می کوتاه تر از گلشهیپاهاش هم.  کرد ی که داشت هماهنگ میتیآرزوها و خواسته هاش و با موقع.  ادیجلو ب

 کرد و خودش ی می زد تالفی هم درجا ما موند ، هر جی زد اما عقب هم نمی جلو نمیاز زندگ. توقعاتش بود 
 .  رسوندیرو م

 !  فکر کنمدی هم بانیبه باالتر از ا. ـ نه         
 ...  بزرگ فکر کنشهی سازن ، همیو فکرهاش م آدم ریزندگ.  ی فکر کندیـ درسته با        
 ینی داد که عاطفه سی اونها تکون مدیی تأي نادره خانم بود و سرش رو به نشونه يحواسش به صحبتها        

  بود ؟دهی رسیک.  در اتاق ظاهر شد يبه دست جلو
 با اجازه. ـ سالم         
 . رهیتش بگ رو از دسینی و بلند شد تا سدیچشمش درخش        
  ؟ي اومدیک:  هم بود ی ناپلئونینیری شینی بود تشکر کرد تو سدهی که کشیبا نگاه بابت زحمت        
 .  کنمیخودم تعارف م:  و آهسته گفت دیدستش رو کنار کش.  االن نیـ هم        
 که کمینادره جون دوست و شر:  کرد ی رو گرفت و عاطفه رو به نادره خانم معرفینیس.  ومدیکوتاه ن        

 . عاطفه جون. براتون گفته بودم 
 . عاطفه نا محسوس ابرو باال انداخت و به طرف نادره خانم رفت        
 و دی چزی مي رو روینیری قهوه و بشقاب شيتا عاطفه سرگرم آشنا شدن با نادره خانم بود ، فنجون ها        

 ... ا نوش جان گفتن دادجواب تشکر شهرزاد و هما رو ب
 کارتون رو نی خواینم:  قهوه شون بود که هما خانم سکوت رو شکست دنیهمه ساکت مشغول نوش        

  خانم ؟ای ثرنیگسترش بد
 منظورتون بزرگ تر کردن کارگاهه ؟:  زی ميفنجونش و گذاشت رو        
 .  بهتري کارهادی شاای حدود نیـ در هم        
 .  اونجامی شی منتقل مگهیتا چند ماه د.  می دادن محل کارگاه هسترییفعالً تو فکر تغـ         
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 هم یبر عکس خودش که اگر جواب.  صحبت ي شد انگار مشتاق شده بود به ادامه لیهما به طرفش ما        
 بودنش هم کنار کی تونست با نزدی اما نمدی دی نمبیاز همون اول هم هما رو رق.  داد از سر اجبار بود یم
 .  مادر بچه هاشدی که بود االن زن مظاهر بود و شایهرچ.  ادیب

 !  گمی می بهتره ؟ از نظر مکان و بزرگنجای از اتشیـ موقع        
 . ی اصلابونی شهر هم هست ، تو خي بااليتو محله ها.  متراژ داره نجای دو برابر اباًیـ آره تقر        
 ي از کارهای ؟ اصالً ژورنالنیاری برامون بنی که االن داري خودمون رو با هر کاري لباسهاشهیـ م        

  نه ؟ای نیخودتون دار
 . می براتون داری خوبيـ فکرها        
 شد رو صورت عاطفه که کنار شهرزاد قیاما دق.نگاه متعجبش از صورت هما رفت رو صورت شهرزاد         

 گشت تو ی میابرو باال انداخت ، دنبال چ.مشکوك و کنجکاو .  کرد ی نگاهش میشکل خاص. نشسته بود 
 که یچی زد هی حرف معاطفه بعد با.  یچی ؟ و عاطفه سرباال انداخت که ههیچ: صورتش ؟ با اشاره سؤال کرد 

 !  شدیجواب نم
 خبر هی شهرزاد تا دادن ي نگرانشون کردشتریب:  بود که گفت ي اگهی دزی چتشونیبرداشت هما از وضع        
 . خوب

 . سر هما به طرفش برگشت و منتظر جواب سؤالش بود        
 که مد نظر شماست یاما ژورنال ، به اون شکل.  ارمیلباسها رو براتون م: به خودش اومد و جوابش رو داد         

  ؟ارمیبراتون ب.  تا االنشی چند سال پییچند تا آلبوم هست از کارها. نه 
 . ستی نیـ اگر زحمت        
اول به .  نداشت یالی خنیمنتظر بود عاطفه هم بلند بشه اما همچ.  گفت و بلند شد ی کنمیخواهش م        

از اتاق خودش و عاطفه هم لباس .  تو دفتر ارهی آماده رو براش بيسالن دوخت رفت و از گلرخ خواست لباسها
 خاطره ي دهیگرفتن عکس ا.  بود اخلش که آلبومها دي به همراه سبدنادره خانم و شهرزاد و هما رو برداشت

 ي از مشترهایلیخ.  گذاشت ی گرفت و تو آلبوم می دوختن عکس می که میی از لباسهاشیبود ، از چند سال پ
 .  کردنی که داشت و آلبوم ها مدل انتخاب میی هم از رو ژورنالهای آوردن و بعضیخودشون مدل م

 ی می بودن و اونها رو بررسستادهی برگشت گلرخ هم رگال لباسها رو آورده بود و شهرزاد و هما ایوقت        
 . کردن

نادره خانم نشسته بود و به .  وسط گذاشت زی ميسبد و رو. عاطفه هم مشغول جمع کردن فنجونها بود         
 و سهی بود کنار اونها وانیدرستش ا. لباس نادره خانم رو جدا کرد و کنار دستش نشست .  کرد ی نگاه مهیبق
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 با خودش جنگ داشت ، آخه چه نکهیمثل ا.  تفاوت باشه ی خواست بی مینظرشون رو بشنوه و گوش بده ول
 .  دونست تو دلش چه خبرهی میکس

  ؟نی بپوشنی خوای لباس شماست ، منیـ ا        
 .  پوشمی مي محکم کاري اما براستی باشه الزم نشهیـ مثل هم        
 ...  و پرده ندارهنهی آنجای تو اون اتاق ، امیـ پس بر        
 .  کردی از شهرزاد و هما ، نادره خانم رو همراهی اونها بمونه و با عذر خواهشیاز عاطفه خواست پ        
 و یسارافونش مشک.  بار کت و سارافون بود نی که کت و دامن بود اشهیلباس نادره خانم برعکس هم        

 رنگ یی با آستر طالی مشکپوریکت روش هم گ.  زانو بود ي تا روشی و کمر تنگ و بلندی خشتي قهیساده با 
به خودش .  مرتب کرد رو  اشي مدل مصري نادره خانم بست و موهاي لباس رو خودش براي رولوریس. 

 نادره خانم کلی صورت و هییبای زيحواسش رو به جا. شوهرش بوده يا بریاعتراف کرد نادره خانم دلبر خوب
 .  کردن اندازه ها نبودادی به کم و زيازی نشهیبه لباس داد مثل هم

  ؟هیـ نظرتون چ        
 ي مشترنی تو هم به خاطر همچیاطی خنی ، من به خاطر داشتن همچای تو ثرای من خوش شانسم ایـ         

 !! یخوب
 .  مامان چقدر خوب شدهيـ وا        

 . برگشت به عقب ، شهرزاد و هما هم لباسهاشون رو آورده بودن        
 با هم دیهر چه زودتر با:  لبش بود ي محو روییهما چشم دوخته بود به لباس تن نادره جون و خنده ا        

 . بعد از پرو لباسم.  خانم ای ثرمیحرف بزن
 ... نی صدام بزننیدیمن در خدمتم ، هر وقت پوش: قدم برداشت به طرف در         
عاطفه هم حواسش به .  دی پر از آب خنک کرد و سر کشیوانیل. عاطفه سرگرم شستن فنجونها بود         

 . شستن بود هم به اون
 ؟ ی تونی که نمی بگي خوای می ؟ حاال چي کردی نگام مي اون طوری واسه چنمیـ زود باش بگو بب        

 ! يامروز مشکوك شد
 نقشه هی هما خانم نیفکر کنم ا:  آورد نی پائیصداش و کم.  نه من یی زنه توی که مشکوك میـ اون        

 .  تو سرشهییها
 !  خواد حرف بزنهیگفت م.  دیشا: شونه باال انداخت         
 . ای لحظه بکی جون ایـ ثر        
 . می با هم برایب:  عاطفه گذاشت يست رو شونه د        
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  ؟ی ترسی ميزیـ از چ        
 . دی پرسی مي کرده بود و جدزیچشم ر. لحن عاطفه شوخ نبود         
 ! بترسم ؟یاز چ. ـ نه         
با ورودشون .همراه هم به اتاق رفتن . سکوتش هم پر از حرف بود .  نزد یعاطفه لب جلو داد و حرف        

 نشسته ی صندلي اونها بود تموم شد ، نادره خانم هنوز لباسش رو عوض نکرده بود و با همون رونی که بیحرف
 . بود

کت و لباس شهرزاد هم .  کردن ی نگاه مي قدنهی و خودشون رو تو آدهیشهرزاد و هما لباس پوش        
 سه ربع نی خودش با آستيجنس کت از خود سارافون بود و به بلند.  متفاوت از نادره خانم یسارافون بود با مدل

 .  کرده بودي دوزهی رو هم خودش حاشنشی و آستقهی، دور 
 پوری لباس هم گيرو.  ی و آستر زرشکری از حریلباس.  قوزك پا ي بلند تا رویلباس هما هم ماکس        

 اش ی طالئیی لباس هم تا باسنش بود با موهاهی رويبلند.  و بدون آستر ي دلبرقهی مدل جلو بسته با یگزرش
 .  درست کرده بودی قنشگیهارمون
 .  زدی مدی رو راحت کرد ، هما هم بدون اخم خودش رو دالشی ختشونیلبخند رضا        
  ؟ستی نيرادیا: به طرفشون رفت         
  ؟ستیاندازه اش خوبه ، تنگ ن:  ، لباس رو تو تنش مرتب کرد ستادی هما ايرو به رو        
  کنه ؟ی نمتی اذنجایا: دست رو خط کمرش گذاشت         
 . راحتم. ـ نه         
  لباس چطور ؟يـ بلند        
 ندازه ی لباس منی که به هما تو ایی داد فکرش به سمت مظاهر و نگاه های و اجازه نمدی پرسیاز هما م        

 ی شد کافی باز نميرادی که زبون هما به گرفتن انیفقط هم. کرد مهم نبود ی به سرش میمظاهر هر خاک.بره 
 . بود

 ...  زانوي شد تا باالی کوتاه می کمدی لباس باي بود فقط بلندیشهرزاد هم راض        
 . اتاق نشستن آوردن و تو همون رونیلباسها رو ب        
  ؟ارمی براتون بنی دارلی ميزیـ چ        
 نجای من از اقتشیحق. ممنون :  پا انداخت ي به ساعتش کرد و پا رویهما نگاه.  بود یجوابشون منف        
 م؟ی با هم حرف بزنمی تونی جون ، مای هم داشتم ثرگهی دتی نهیاومدن 
 .  کنمیـ خواهش م        
 .  ، در واقع شراکتي براتون دارم ، دعوت به همکارشنهادی پهیـ         
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 ؟ رشته يدعوت به همکار. پلک بست و نفس تازه کرد .  انداخت و نگاه از صورت هما گرفت ریسربه ز        
  رفت و آمد هما به کارگاه سر دراز شدن داشت ؟ي

 زبونش به گفتن ی ولریتعجب و غافلگ گفت ؟ نه ذوق زده بود ، نه می می چی زد ولی می حرفدیبا        
 . دی چرخی نمیحرف

 هما نی بدحی شه واضح تر توضی اما ممی کار و بلدنی همای باشه چون من و ثریاطی ربط به خی بدیـ نبا        
 خانم ؟
 . آب دهنش رو قورت داد ، عاطفه دو تا بوسه ازش طلب کار شد        
 کارگاه نی طراح دوخت تو جمع شما و ايجا.  نی کنی نمی شما خودتون طراحدمی که دییـ تا اونجا        

 ...  تازه ادغام بشهي و طرح هاي و نو آورتیاگر کار شما با خالق.  هیخال
 ...  شهی میـ عال        
تا حاال به فکر .  بود ی خوبشنهادیپ.  عاطفه هم باال رفته بود ي شهرزاد لبخند زد ، ابروهايهما به رو        

  بود اما تجربه کردن اون در کنار هما ؟؟؟دهیخودش نرس
 ! ومدی خوشتون نشنهادمیانگار از پ.  خانم ای ثریـ چرا ساکت        
 ...  هما و اتفاقات بعدشي ماجرا بود ، به قبول کردن خواسته نی ایفکرش به حواش        
 . می بودم که چرا خودمون بهش فکر نکرده بودنی ؟ تو فکر اهی چه حرفنیـ ا        
  گرفتن ؟ادی نظر خودت کار ری ها زاطی خيهمه .  نی کامل هستمی تهیـ شما         
 .  خودم بودنيچند نفر از کار آموزها. ـ همه که نه         
 ی کار شناختنی شه ؟ من خودمم از ای می چنی دونی مرنی کنار هم قرار بگيـ اگر تجربه و نوع آور        
 که هیزیلباس چ.  سود آوره نسیزی بهی خودش يبرا.  به فکر افتادم نجایاما از همون روز که اومدم ا. ندارم 

 دوخت یپسرم طراح.  شه ی نمراکد  وقت بازارشچی مبرم دارن و هاجی کنن و بهش احتیهمه استفاده م
با هم .  کنه ی و کارش رو شروع مرهی گی روزها هم مجوز منیهم . شرکته سی تأسيخونده و دنبال کارها

 از ما و هیطرح از شرکت چاوش ، سرما.  نی باشیاگر شما راض.  کردم ی و شما رو بهش معرفمیصحبت کرد
 ... کار از شما

  گوشش آشنا بود ؟؟؟ي بود که برادهی اسم و کجا شننی مظاهر ؟ ايچاوش ؟ پسرش ؟ بچه         
 . ای کنم ثری مدییـ منم تأ        

 .  نادره خانمي ، خونه دهی اسم و شننی اومد کجا اادشی نادره خانم يبا صدا        
 تازه رو ي منم تجربه هاهیفکر خوب و وسوسه کننده ا:  دیلبخندش رو از صورت نادره خانم تا هما کش        

 ....  بخوادیتا خدا چ.  می خوب فکر کندیاگر اجازه بد.  ممنونم نی که به من هم دارياز اعتماد. دوست دارم 
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ترس .  شدن هم برسه ی به عملدوارمیام.  ای بزرگ برات آماده شده ثري از همون فکرهایکیـ فرصت         
 ! ی کنسکی ري خوایهم داره م

 می خودمون رو داري و مشترهامی کار جا افتادنیما تو ا.  طوره نیهم: چشم دوخت به صورت نادره خانم         
 .  چند سالهي با سابقه یی هايمشتر. 

 .  پوشمی رو مي دوزی که تو برام میی خود من ، چند ساله فقط لباسهایکیـ         
 خانم ، با بسط دادن کارگاه و اضافه کردن چند تا ای بزرگ بشه ثري مانع برداشتن قدم هادیـ ترس نبا        

.  گذاشتم ونیمطمئن باش منم اول به خودم فکر کردم بعد با شما در م.  ادی نمشی پی مشکلگهی خوب داطیخ
 ، معامله است و دو طرفه ، معادله اومدم منم به حساب اعتبار شما جلو!  نه ای نی قبول کندیشما هم مختار

د از چند سال به شهر بع.  نباشه لی دلی کنم آشنا شدن ما با هم بی فکر منهای اي همه يجدا.  ستی نیسخت
 .  به فکرش بودم با شما آشنا شدمی امتحان کنم و وقتنجای خوام شانسم رو ایخودم برگشتم و م

اما مظاهر بود و ظاهراً اومده بود که بار ترس و .  شد ی می شد عالی مظاهر مي منهازیاگر همه چ        
 ... غمش رو به توان برسونه

 که بشه ستی نیمیاما تصم.  هما جون می هم ممنون اعتماد و محبت شما هستما:  کرد سیلبش رو خ        
 می که گرفتیمی بچه ها ، هر تصمهی کنه ، منم با دخترم و با بقیعاطفه با شوهرش مشورت م. تنها گرفت 

 .  دمیبهتون اطالع م
 
 
 

 ! ای منتظرمون نذار ثرادیـ پس ز        
  ؟تیمی صمنی ماجرا بود ؟ با انی ايشهرزاد ؟ شهرزاد کجا        
  خوام باهات حرف بزنم ؟ی خونه مون بهت گفتم مي اومده بودادتهی:  زود جوابش رو گرفت یلیخ        
 . سرش رو مختصر تکون داد        
 . نیری تو جمع خودتون بپذکی خواستم من رو هم به عنوان شریـ م        
 .  سر شهرزاد به خودش و عاطفه بودياشاره         
 هما از یوقت.  چاووش و هما شنهادی نه در حد پی ولنی بدم کارتون رو توسعه بدشنهادی خواستم پیم        

 .  اش برامون گفت منم استقبال کردمدهیا
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.  علت نبود یب خودش به کارگاه ياومدن نادره خانم با پا.  تفاوت باشه ی کرد بیشهرزاد هم بود ؟ سع        
 ي خبر بودن از ترس و سدیب.  رسه ی شه و کار به سر انجام می قبول مشنهادشونی مطمئن بودن پنکهیمثل ا

 .  مظاهریبه بزرگ
 .  هم به دنبالشهینادره خانم بلند شد و بق.  بلند شد و عاطفه رفت اطی زنگ در حيصدا        
 . نی داشتفیـ تشر        
 . ي از کارت عقب افتادیتو هم چند ساعت .ـ ممنون         
  ؟هی چه حرفنیـ ا        
  جون ؟ای آماده است ثریـ لباسمون ک        
:  زد و جواب شهرزاد و داد يبه روش لبخند.  دیبه طرف شهرزاد برگشت و نگاه هما رو متوجه خودش د        

 .  فرستم خونهیبراتون م.  تا پس فردا آماده است تاًینها.  یی فرستم خشک شوی کنم و میامروز تمومش م
 .  فرستم دنبالشی رو میکی ، ستیـ الزم ن        
 .  کنمیـ باشه ، خبرتون م        
 ! ـ خاله عاطفه بزنم به تخته رنگ و روت وا شده        
.  شد ی نمدهین شگهیصداش د.  شد ی مداری خودش هم پدگهی خاطره بود و تا چند لحظه ديصدا        

.  هما رو فشرد يبه نادره خانم دست داد و دست دراز شده . عاطفه به گوشش رسونده بود که مهمون داره 
 ی داد به اولحیترج. منفعت  ای شناخت بود ای لشیدل.  کرد ی بودش فرق مدهی که دیرفتارش با روز و بار اول

 . شت همه سود داي شد برای می هما اگر عملدهیا. فکر کنه 
 .  دري جلودی رفت و خاطره همزمان رسرونینادره خانم زودتر از همه ب        
 . ـ سالم        
 .  بودستادهی نادره خانم ايمرتب و موجه روبه رو.  نهی تا خاطره رو ببدیاز کنار شهرزاد سرك کش        
 . می با هم آشنا بشیلی ؟ اون شب نشد که خیخوب.  زمیـ سالم عز        
 . نی بودزبانی بود و شما می شلوغیِمهمون:  نهی عکس العمل خاطره رو ببدیدوباره سرك کش        
 از شی هم داشت بروز ندادن حس واقعي اگهیهنر د.  که خاطره خوب بلد بود يکار!  ختنیزبون ر        
 .  افتادی که میاتفاقات

 .  فرصت دوبارههیـ تو         
  جون؟ای خانم کوچولوئه ثرنیدخترت ا:  نهی تا خاطره رو کامل ببدی بار سرك کشنیهما هم ا        
 .  داشتي شدن و خطاب شدن آلرژدهی صورت خاطره نبود آخه خاطره به کوچولو ددنی دي برایمجال        
 . دست بوس شماست:  آورد تا فقط خودش و هما بشنوه نییتن صداش رو پا        
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 .  نظرش داشت نگاهش هنوز به خاطره بودریز.  هما باز شد ي رفتن و راه برارونیم و شهرزاد بنادره خان        
 ...  با دخترم مشورت کنم کهی گفتي طورهیـ         
  ؟ایدخترت چند سالشه ثر. ـ منم فکر تو رو کردم هما جون         
 .  کنهی هر چه زودتر اونها رو به هم معرفدی شدن بود ، بهتر دلیاخم خاطره در حال تشک        
 هم هما جون خواهر شوهر شونیا.  شهرزاد جون هستن دختر نادره خانم شونیـ خاطره جان مامان ، ا        

 . شهرزاد جون
 .  شدنش شدریمتوجه صورت خاطره و گشاد شدن چشمش و سر به ز        
 . ـ خوشبختم        
  ؟ای چند سالشه ثریـ نگفت        
 .  ساله شدنش گذشته18 از یـ چند ماه        
  ؟ی کنی با دخترت مشورت مشهیـ هم        
 .  باشهزی همه چانی در جردیبا.  من متعلق به اونه یـ دخترم تنها همدم و همراه منه و زندگ        
  ؟ی خونیـ خاطره جون درس م        
 .  که اشتباه نبودیاحساس.  رو نداشت شی پقهیصورتش حس چند دق. سر خاطره باال اومد         
 . وتریـ ترم اول رشته کامپ        
  ؟ي هنر مادرت و ادامه بدیـ نخواست        
 !  خوبهدنشی و پوشدنیـ لباس فقط خر        
 که یتیز وضع گفت ای لب خاطره مي روی مصنوعيخنده .  داد ی و خاطره جواب مدی پرسیهما م        
 . ستی نی افتاده راضریتوش گ
 .  جونایـ اصالً به خودت نرفته ثر        
 ي تفاوت رو دوست داشت چون حرفهانیا. خاطره جسور بود و خودش آروم . هما درست شناخته بودش         

 به دیشا.  کرد بعد به طرف مقابلش یخاطره اول به خودش فکر م.  شد ی موند و گفته میخاطره تو دلش نم
هما .  دنباله دار ی شد حماقتبار کی جسارت به خرج نداده بود و همون شتری بار بکیخودش . مظاهر رفته بود 
وگرنه متوجه شباهت .  از گوشت و خون شوهرش باشه ستادهی که روبه روش اي دختردی دیتو خواب هم نم

 .  شدی خاطره و مظاهر مي ظاهريها
 دیشا.  خوشحال شدم خاطره جان دنتیاز د:  دی هما ديبه خودش که اومد دست خاطره رو تو دست ها        

 . دمیدی رو دگهیباز هم همد
 . داری ددیـ به ام        
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 بسته شد ذوق و شوق عاطفه هم فوران کرد اطی در حیوقت.  عاطفه مهمون ها رو بدرقه کرد یبا همراه        
 .  تو روغنفتهینونمون م.  ي امروزي با طرح هايدیتول. رش رو بکن  فکای ثريوا: 

 کرد خودش هم مثل عاطفه ی فرق متیموقع!  رو گرفته بود مشی تصمدیعاطفه بدون مشورت با مج        
 ....  شد اما حاالی شد و رو پا بند نمیشگفت زده م

 .  بارهی و آسمون برامون منی چقدر خوب بود از زمدی پا قدم مجمیـ خودمون        
.  اما سنگ دی باریاز آسمون م. از اقبال کوتاه خودش بود !!!  کدوم چی مظاهر ؟ های بود دیاز پا قدم مج        

صبر .  دی دی رو تموم شده مزیعاطفه همه چ.  افتاده بود یعنی.  افتاد ی مری سخت گی انتخابیدوباره سر دوراه
 .  رو بستيورودکرد عاطفه داخل بشه و در 

  ؟ایـ ثر        
 جانم ؟:  هوا جواب داد یب        
  تو ؟ییـ کجا        
 . امی خاطره ، دست و صورتم و آب بزنم بشیتو برو پ.  جا نیهم:  دیلب بسته خند        
 ! ارمی سر در بگهی ديزهای چیلی و خی خنده زورکنی از ادیمن با.  ایـ ب        
 دهینگاهش کش.  کرد ی که رو صورتش نشسته بودن نگاه می آبي به قطره های روشوئکی کوچنهیتو آ        

 ری هم مسنیدر عجب بود از ا.  بود انیخط شروع همون خط پا.  گرد بود نیزم.  نهی تو آيشد تا عمق چشمها
 چرا دوباره سر هم قرار گرفته بودن ؟؟؟. بودن 

 . از دستش ندم.  ندارم يزیه چمن به جز خاطر: سر بلند کرد         
 نجای ادیاستقامت خودش رو با!  کرد ی رو دوا نمي که دردهیگر.  ختی نری اشکیچشمش سرخ شد ول        

  گفت ؟یمامان چ:  دی خاطره و عاطفه رو از آشپزخونه شني رفت اما صدایبه طرف اتاقش م.  دی سنجیم
  ؟ی گی می پرسه تو چینظر تو رو هم حتماً م.  می فکر کندیـ گفت با        
 .  اونها کار کنهي نبودم مامان برای هم راضشیـ من از اولش ، از چند سال پ        
اگر .  ستی نلی دلی بی اتفاقچیخاطره جان ه.  دمی نديزیـ چون پولدار هستن ؟ من تو رفتار اونها چ        

 چی کار هنی اهیبعدشم قض.  شد ی بهش نمی آسشنهادی پنی کرد امروز همچی نادره خانم کار نميمامانت برا
 .  رهی مشی برابر پیهمه چ...  خودمونه هکارگاه که متعلق ب.  می بشکیقراره شر.  به نادره خانم نداره یربط

اش گرفته  خاطره از صدي افهیق.  رو لبش نشوند و رفت داخل يخنده ا!  رفته بودشیعاطفه تا کجاها پ        
 کردن استقبال کنه ی اومده و ترقشی پتی کرد از موقعی که از خاطره سراغ داشت فکر مي اهیبا روح. تر بود 

 به هم ي طورنی باعث شده بود ایچ.  رد کی رو ثابت منی خالف ازی مي روینیری شده اش به شخیاما نگاه م
  که هنوز قبول نشده بود ؟ي ؟ پشنهادزهیبر
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 .  بدبخت از رو رفتینیری مامان؟ شی هستیتو فکر چ:  خاطره گذاشت يدست رو شونه         
 .  کرد تا موقع نشستنششینگاه خاطره همراه        
  مامان ؟ی کني با اونها همکاري خوایـ م        
گفتم االن خبرش رو .  سر در گم کرد یخاطره که من و حساب.  تون هست يزی چهیـ شما مادر و دختر         

 !  دهیبه همه م
  ؟ی ناراحتیاز چ: دست خاطره رو فشرد         
 . نی فقط همی کنکی کس کوچچی هي خوام خودت و براینم... خوب اونها .  ستی نمیزیـ من که چ        
.  می و جواب بدمی همه جوانب و بسنجدیما هم با. ـ هما خانم فقط نظر خودش و پسرش رو گفت         

 ... قدم اول رو اونها برداشتن.  بشه ری تحقی کسستیقرار ن.  نداره ي دلخورنیا.  نه ای آره است ای که یجواب
 يبا من کار.  مامان نی دونیهر طور خودتون صالح م: خاطره بلند شد و کوله اش رو هم برداشت         

  ؟نیندار
 کجا ؟: متعجب بلند شد         
 . نهـ برم خو        
  بود ؟یچه اومدن.  شه ی کارم تموم مگهی دو ساعت دیکی. ـ بمون         
 . ـ حوصله ندارم مامان        
 .  رمیخودم م: همراه خاطره قدم برداشت و خاطره مانعش شد .  نکرد یمخالفت        
 .  بهم زنگ بزنيدیـ پس هر وقت رس        
 .ـ باشه        
 .  نشستزی و پشت مختی ریی چایاستکان.  شد ی ها صاف نمیدل خاطره با طهماسب.  بود بیعج        
  ؟ی به بچه ها بگي خوایـ م        
 .  گمیـ آره م        
 ! یستی نیـ تو که خودت راض        
  ؟ی رو گرفتجهی نتنیچکار کردم که ا: ابرو باال انداخت         
 چرا ؟!  يزی ری بهم مینی بیـ هر وقت هما رو م        
 !  هم داشته باشهیلی که دلستی نيزیچ: پلک بست و با تکون دادن سرش انکار کرد         
.  یستی خودت نگهی طرف تو دنیاز اون روز به ا.  شناسم یتو رو هم خوب م.  زنم ی هوا حرف نمیـ ب        

 !  رفتارنیحال بد اون روزت ، تو فکر رفتنت و حاال هم ا
 .  شدری و دستش تو دست عاطفه اسدی رو فهمتشی شد و عاطفه نزی خمین.  شد مونی پشییاز خوردن چا        



 91 

  ؟ی خودت و به اون راه بزني خوای میـ چرا فرار ؟ تا ک        
 ! الاقل حاال نه.  ندارم عاطفه یـ حرف        
 !  خوام بگمیبگو نم.  ستی نیـ پس نگو حرف        
 اومدن و ی کرد ؟ حرفها تا گلو باال می آورد و عاطفه رو قانع می میلی گفت ؟ چه دلی ميچطور        

 ییانگار سنگ لحد رو سرش گذاشته باشن و تو فضا.  براش سخت بود دنینفس کش.  موندن یهمونجا م
 گذشته اهیروس.  کردن ال تقي برای دادن زدن بود نه جا وفرصتي براینه توان.  شده باشه ری و تنگ اسکیتار

 .  شدنی خواست حرف هم بزنه ، واژه ها جمله نمیاگر م. سرش و به دست گرفت . بود 
 من درخواست هما رو قبول ی قبول کنيتو هم نخوا.  گم ی االن منیمن نظرم و هم.  خوب یلیـ خ        

کمتر از تو که !  يدی نرسنجای تنها به اتو. متعلق به همه است !  ما ي متعلق به هر دونجایاعتبار ا.  کنم یم
 !  هم خواست با تویهر ک ،  خواست با من بمونهیهر کس.  زنم یخودمم با بچه ها حرف م.  ستمین

 . هیهم جا و مکانش رو داشت هم سرما.  يعاطفه مختار بود به انجام هر کار.  نبود یتیگله و شکا        
 عاطفه ينه از حرفها.  بود نی اش هنوز سنگنهی سيقفسه .  دی کشرونیدستش رو نرم از دست عاطفه ب        

نگاهش .  کردن ی می خودش که خوره شده بودن و و جودش رو از داخل متالشي سرکوب شده ياز حرفها. 
 :  آروم بودیول

 ...  دمی برات انجام مادی هم از من بر بیهر کمک.  ی کنی میـ کار خوب        
 یی نهايپشت چرخ نشست و کارها.  نداد یتی گفتن عاطفه هم اهمنی وارفته و همي افهیبه ق. بلند شد         

 رو داد و دهیجواب تلفن خاطره که گفت رس.  عاطفه ينه به هما فکر کرد نه به حرفها. لباس ها رو انجام داد 
.  داده بود فتکی قول درست کردن بره به خاطشبید.  بذاره رونی بخچالی گوشت از يازش خواست بسته ا

 توپ و ی تونست مجبورش کنه حتی هم نمیدوست نداشت و کس.  دی خری گفت نه و آزار به جون نمیم
 .  نمرده بودیتا حاال از گرسنگ!  عاطفه يتشرها
م مرتب به دفترش رفت و اونجا رو ه.  ببره یی گذاشت تا موقع رفتن به خشک شولونیلباسها رو تو نا        

 خودشون برگردوند اما رگال لباسها رو يآلبوم ها رو سرجا. رگال لباسها و آلبوم ها هنوز اونجا بودن . کرد 
 .  آخر وقت و خلوت شدن کارگاهيگذاشت برا

 ي زد برای مهتاب سر مي به گالردیبا.  فردا رو مرور کرد ي برنامه هامی نشست و از رو تقوزشیپشت م        
 یاگر م.  دنی رسی به توافق مدی جدمتی سر قدیتعرفه ها فرق کرده بودن و با. گرفتن سفارش لباس عروس 

 .  انگار ناکوك شده بودیساز زندگ!!  دنیرس
 دوباره افتاده بود تو شی مصرف ِ گذشته شده بود و زندگخی اتفاقات بدون تارری چند روز غافلگنیا        

بجز .  دشی و بوسدی اش دست کششهی برداشت ، به شزی ميعکس خاطره رو از رو.  دنی و نفس بريریسراز
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 به دیشا.  رفت ی کتش نمتو  شکلنی خاطره به ايری کار نبود ، اما جبهه گنی به ایخودش خاطره هم راض
 .  شده بودشتری بانشونی ها و اطرافی نسبت به طهماسبتشی حساسانیخاطر پو
 . دیبفرمائ:  در فکر خاطره رو تموم کرد ي ضرب انگشتها رويصدا        
 در اتاقش ، با يبچه ها همه جمع شده بودن جلو.  دی همه رو پشت در دباًیدر اتاق باز شد و تقر        
 .  کار روزانه تو صورتشون مشخص نبودیخستگ.  شاد و خندون يصورتها
  ؟نیستادیجانم ؟ چرا اونجا ا: بلند شد و به طرف شون رفت         
 . کی اعالم موافقت و تبري برامی اومدی ، فقط دسته جمعمی برمی خوایم:  همه جواب داد يگلرخ به جا        
 چه خبر بود ؟.  زد ی مجی گیکم        
 که کم می دیهمه قول م.  می خوشحالیلی شده ، ما که خیعاطفه جون گفت چ:  بود يافسانه نفر بعد        

 . مینذار
عاطفه از .  شده ی و شستش خبردار شد که چدی دواری زده به دهی بچه ها عاطفه رو تککلی هيبه الال        

 بود ، همه دهی رو به طرف خودش کشینه جدا شده بود نه کس.  کردنش وارد شده بود ی راضي براي اگهیراه د
 . رهی بود سرش تا تو عمل انجام شده قرار بگختهیرو ر

 همه در رهی بخواد صورت بگيریی هم بخواد انجام بشه ، هر تغيهر کار. ممنونم : از همه تشکر کرد         
 نی خواد به همیم.  می ری مشی به بعد هم دست به دست هم پنی از امیتا حاال با هم بود.  میکنار هم هست

 .  نباشهایشکل باشه 
 .  باشهیاسم در آوردن ناراض و شرفتی که از پهی جون کایـ آره ثر        
 .  دنگ و فنگی اول موافق بود بنینرگس از هم.  آورد بجا بود یشاخ درم        
 و خودش تو واری زده به دهی هم ، عاطفه تکيهر دو رو به رو. خودش موند و عاطفه . بچه ها رفتن         

 !  عاطفهارمیسر از کارت در نم:  ستادهیچهار چوب در ا
 !  مننی عيـ تازه شد        

 ! ي کردی نطق مي اگهی دزیـ تو آشپزخونه چ        
 .  راه باشممهی نقی رفستیقرار ن.  دهی فای بی تو بود ولختنیـ همه اش واسه برانگ        
 . می و افتادن تو اتوبان و بزرگراه ندارری مسرییتغ.  ی راه بموننی تو همدیپس با.  طور نیـ که ا        
 عاطفه رو کنار گوشش يصدا.  رو برداره فشیحرف آخرش رو همون اول زد و برگشت تو اتاق تا ک        

 ، رهی و زبون قفل کن تا دل منم آروم بگی منطقلی دلهی.  و به من بگو تی موقعنی رد کردن الیتو دل:  دیشن
 . بابا مردم از شک

 . تونم ینم:  ستادیبرگشت به طرفش و رخ به رخش ا        
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 عاطفه ؟:  نبود ایکوتاه ب.  ستادی انهیعاطفه دست به س        
 تو تنها محرم ی ولری ددیشا.  فهمم ی نمال که مرهیسرم ش.  خوام بدونم ی که هست و میـ همون        
 . بذار حسابمون با هم صاف بشه.  ي من شديحرفها

 شدن ی زد می کرد ؟ اگر حرف می ؟ عاطفه بعد از تموم شدن حرفش چکار میوقتش بود ؟ خاطره چ        
 بود که به ي فکرنی ترنانهیخوشب.  نفر نی آخردی شد و شای نفر منی موند خاطره که پنجمیم. چهار نفر 
 .  نشهشتری دست بکی يها  دونن از پنج نفر ، از شمار انگشتی که میی شمار اونهانکهی ادی رسیذهنش م

 .  شهی برم نگران مریـ خاطره خونه منتظرمه ، د        
 .  منم هستنیماش.  نبود ؟ تلفن تو هست ي اگهی ديـ بهانه         
 نی زمیفی مسئله در حال حاضر براش کثنی ترتی اهمیب.  آروم سر خورد و نشست واریهمونجا کنار د        

 بار ، اما سبک تر کی هم ونی بار و شکید که مرگ دروغ بو. کرد ی زد و خودش و خالص میحرف م.بود 
 .  کردی کرده بود رو خالصه مدای سال کش پ19 ، 18 که يقصه ا.  شد یم

 .  نشستنی زميعاطفه هم چهار زانو رو        
 کنم ی بار درخواستش شونه خالری خوام از زیم.  زمی ری هما به هم مدنیـ حدست درست بود ، با د        
مشکل من با هما با .  ازش دور باشم دی که بای کنه به آدمی مکی بره به گذشته ، نزدیچون من و م... چون 

 .  که حاال شوهر هماستهیبا مرد.  ستیخودش ن
شروع قصه اش عاطفه رو جذب و مشتاق کرده بود . خوب شروع کرده بود .  تر شد کیعاطفه بهش نزد        

 .  ادامهدنی فهميبرا
 بار تنها نی بار مرور کرد و انی چندميگذشته رو برا.  رو گفت با بغض ، با اشک و هق هق زیهمه چ        

 ی کرد و بعضیدست مشت م.  ختی ری کردو اشک میهمراهش بغض م.  روبه روش نشسته بود یکی. نبود 
 ی میخنده با هم قاط  و که اشکیی شادش هم گفت ، لحظه هاياز لحظه ها.  کرد یجاها با بهت نگاهش م

 ...  کردنی رو عوض میشدن و رنگ زندگ
 عاطفه يترسش رو برا.  که شوهر هما بود يمرد.  مظاهر دنی و دی به شب مهموندیگفت و گفت تا رس        

 ...  خاطرهدنی مظاهر اون و بشناسه از وجود خاطره خبر دار بشه و بدتر از اون فهمنکهیترس ا. رو کرد 
 رو براش ي موقع مشتری اومدنش رو بفهمه و عاطفه اومدن بری دلی که زنگ زده بود تا دليخاطره ا        

 شد یتو بغل عاطفه فشرده م.  شهی تر از همکینزد.  شد و عاطفه هنوز کنارش بود یدلش خال. بهانه کرده بود 
 .  کردی مش کرد خنده مهمون لبی مظاهر مي که عاطفه حواله ییو فحش و ناسزاها

 ی تو چيحاال برا:  دیزل زد تو چشماش و سؤالش رو پرس. کمر عاطفه رو فشرد و از خودش جداش کرد         
  ؟ینی بی ميمن و چطور. هستم 
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 خورده بیدختر عاشق و فر:  که آرومش کرد يخنده ا.  دی خندهی گرونیعاطفه بغضش رو قورت داد و م        
همه .  عاشق شهی همی ولی جبر زندگدونی پر از اشتباه و غلط تو میزن. گران امروز مادر عاشق و ن.  روزی دي

من و تو بجز .  از همه شتری هستن و تو بر ماجرا مقصنی همه تو ایخوب که فکر کن!!  ای تو نبود ثرریاش تقص
 .  شه انکار کردی رو نمقتی حقنیا.  می اشتباهات بزرگترمون هم هستيخودمون زخم خورده 

 .  مونهی تازه مشهیـ زخم من تا هم        
  ؟ي داري چه انتظاری کنی و تازه اش مي زخم و دستکاریوقت.  خودته ریـ اونم تقص        
 ي واسطه ای کنم ولی ميمن از اون دور. بعد از سالها دوباره اومده .  سازه عاطفه ی با من نمیـ زندگ        

 .  خوام از هما دور بشمی منیاسه همو. هست که من و به اون وصل کنه 
  بگم ؟يزی چهیـ         
 زنده اش دی دی ورم کرده اش رو مي پلکهاای دی شنی عاطفه رو می گرفته و تو دماغي اگر صدادیمج        

 .  گذاشتینم
 . ـ بگو        
 . ییـ تو هنوز ترسو        
 ـ نترسم ؟        
بدور از خطا و اشتباهات تازه !  يسادی خودت وايرو پا.  شهر نی تو ايتو که تک و تنها اومد. ـ نه         

 .... ي مثل خاطره بزرگ کردي و دختري دادلی تشکیزندگ
 یتو خودت رو سرزنش بکن.  ی بترسدینبا. يدی رسنجایو به ا: نگاهش رو دور تادور اتاق چرخوند و گفت         

 عوض زی چچی هگهی و دی هم بوده که تو همه رو پشت سر گذاشتيادی زياگر ها.  اون اتفاقات افتاده  نهای
  ؟ي ، درد ورنج تحمل کرديدی کشیبهم بگو کم سخت.  شه ینم

 ـ بس بود ؟        
 می خودت رو قاي و بخوای ، بترسيزی مظاهر بهم بردنی از ددیتو نبا.  ي داري خود آزارگهی دنیـ هم        

 خودت دی اگر بشناسه هم تو بای ممکنه تو رو نشناسه ؟ حتی حتی گیمگه نم.  يری سرت رو باال بگدیبا.  یکن
 یلیخ.  ي نداری کمگاهیتو جا.  يدیس بدون اون ، بدون همه به کجا ريبهش نشون بد.  یرو بهش ثابت کن

 ؟ دی هما رو به طرف تو کشی چی کنیفکر م . تو رو دارن تی کنن و حسرت موقعی می زندگیها تو راحت
 ... ادی مگرانی اما به چشم دي دی که خودت بهش بها نمیجسارت
.  قبول کن ، قبول کن و بشو خار چشم مظاهر ي شنویاز من م: دستش فشرده شد تو دست عاطفه         

 تو طلب کار باشه و باز  ازدی رو هم که بفهمه نباقتیحق.  براش ي کرديمادر. نگران خاطره هم نباش 
 کمبود داره ، هیفقط .   شنیشروع نشده تموم م.  ای مونه ثریخاطره تو شمردن کمبودهاش م. خواستت کنه 
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نه . که تنهاش گذاشت و اصالً از وجودش هم خبر نداره جواب بخواد و طلب کار باشه ی از اوندیاونم با! پدر 
 ....  که اون روشن بمونهی که خودت سوختییتو
 
 
 
 

 تازه شروع شده بود و حس و حالش با يروز. شد ی کرد و خنده از لبش جدا نمی رو مرتب میرو تخت        
 کرد و ی صبر می کمدی بادیشا. بود و نبود مونیاز گفتن پش. با عاطفه حرف زده بود .  کرد ی فرق مشهیهم

 .  داشتیدوباره حرفها رو تو دلش نگه م
 خالء هی ، نهی تو اخالقت همای ثریخوب که فکر کن:  ي ابرمهیکنار پنجره رفت و زل زد به آسمون ن        
 . ی شی ممی و احساس خودت تسلگرانیزود در برابر د.  ي داریتیشخص

 هی بود شبی حس خوبهی.  کرد هم مهم نبود یم.  کرد ی درونش سرزنشش نميایثر. شونه باال انداخت         
 یی اشهی حصار شنیا.  افتاده بود ادشیتازه خودش رو . رو از دست نداده بود يزیحرف زده بود و چ.  يآزاد
 . ختی ری شکست و فرو می مدی باالخره باییتنها

 گرفت ی از غم فاصله مدیبا.  دی خندی انداخت و می شونه باال مای دني گفت گور بابای مدی بایی وقتهاهی        
 پر شدن از هوا پر از حس خوب یی هواي هاسهیتمام ک.  دی کشیقینفس عم.  شده بود نشی همنشهی شبيادیز.

 . یزندگ
 ساخته ي اجباردیبا تبع.  خودش برداره ي مهی و جرهیوقتش بود دست از تنب.  گفت یعاطفه درست م        

 که فرجامش شده یحساب دل باختن.  کرد ی با مظاهر حسابش رو صاف مدیبا.  شدن بس بود بیبود اما تأد
  ." ییپرسه در تنها"بود 

 که نی هم باشي از سرنوشتت که دوباره روبه رویقسمت.  هم حکمت خدا باشه نی ادیعاطفه گفته بود شا        
 ... ياری بادشیاگر اونم تو رو فراموش کرده تو خودت رو به 

 ی خوشبختي که سالها ادای اش رو دارم ؟ منییتوانا:  کرد ی می عاطفه تو دلش رو خالي حرفهاينجایا        
 ی مای که واقعاً خوشبخت بوده رو به رو بشم ؟ ثری تونم با اونی مدمی پوسشی نمايدر آوردم و پشت پرده 

 زی از همه چی ؟ از کجا معلوم که تماشاچه تازی با نقابي راه بندازیی تازه اشی و نمای پرده رو عوض کنیتون
  خبر باشه ؟یب

 گرفته بود که خودش بهش فکر شی رو پی اونم راهدیشا.  کرد یآگاه بودن مظاهر کارش رو سخت م        
 ...  اونم نقاب به صورت داشتدیشا.  کرد یم
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 اش یفصل زندگ. بپاشهی زندگي به روییوقتش بود رنگ تازه ا.  دی ترسی شد و می سست مدینبا        
 . نی آتشی شد رنگ عوض کرد از زرد رنگ و رو رفته به نارنجی بود اما مزیی پاشهیهم

.  ي و من و تنها رها کردیتو رفت:  دی دی پنجره مشهی که تو شی صورت زني هی به سادیدست کش        
 که از من ی ، منی من چی درسته ولنی اي خبر بودیاز خاطره ب. رفت ادتی و من و یرفت. سرخورده شدم 

 می دلم و زندگي گوشه هی وت!  ی خواستی من مي که برایی اندهی نبود اون آنی شه ؟ ای می چفشی تکلیگرفت
 رو در رو يبرا. ی شی من پاك نمي از خاطره هایبه آسون.  شده اهیکهنه و س.  بسته نهی ، پادتیاسمت ، 

 !!!  انتقامدی گذشته و شای تالفي ده برای مي ده ، انرژی مرویمظاهر امروز به من ن. شدن آماده باش 
 تختش خوابش ي به خونه برگشت خاطره روی وقتشبید. در اتاق خاطره بسته بود .  رفت رونیاز اتاق ب        

به . کنار کتابش و موقع درس خوندن خوابش برده بود .  کنه ينه که خواسته باشه بخوابه و دور. برده بود 
 . دهی شده بود که گرسنه نخوابراحت الشی خنکی تو سری پنی خال ظرفدنی بود و با ددهیآشپزخونه سرك کش

خودش .  آماده کردن صبحونه به آشپزخونه رفت ي کرد و برادارشی ناز و نوازش ، بیشگیبه رسم هم        
 . دی چسبی مفصل مي متفاوت صبحانه ايهم شام نخورده بود پس تو روز

 اعتراض یحواسش به خاطره هم بود که ب. درست کرد نهی گذاشت و خاگرونیچند تا تخم مرغ ب        
 !  خاطره عوض شده بودگهیحاال د.  داد یکارهاش و انجام م

 .  خوردری شوانی و نصف لکی کی بود خاطره فقط برشدهی که چی مفصلزیاز م        
 . ـ دستت درد نکنه مامان        
 ! ي نخوردی هم شام درست و حسابشبی ؟ دنیمه:  اشاره کرد زیمچ خاطره رو گرفت و به م        
 . زودتر هم برم که از بچه ها سؤال بپرسم.  کم استرس دارم هی رهی بگزی خواد کوئیـ امروز استاد م        
 .  زود رفتن هم هنوز زود بوديبرا.  به ساعت انداخت ینگاه        
 !  حوصله بودنهیت بودن و ب تفاویب.  ستی استرس ننمی بی که من مینیـ اما ا        
 ! ـ خوبم مامان        
 یلی تونه داشته باشه ؟ خوب بودن تو رو خی می چند تا معنی دونی خوبم می گی مامان مهی به یـ وقت        

 شدن من و کی هم به کوچیربط!  هما خانمه مگه نه ؟شنهادی و پروزیمربوط به د.  پس من و گول نزن دمید
 ! پولدار بودن اونها نداره

 . ری درسته بگی دونی که میمیـ مامان شما اون تصم        
 . ستی تو کار نیمیـ هنوز تصم        
 ی و مي از دستش بددی شانس بهت رو آورد نبای فهمم که وقتی منمی و اهی خوبتی دونم موقعیـ م        

 ! نی کنیه باالتر مطمئنم که شما اشتباه نماز هم!  نی کنی بهش فکر ميدونم که جد
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  ؟یبهم بگو از چ!  ی ترسی و ميری دلگيزی از تو چیـ ول        
 بترسم ؟:  خاطره گرد شد با سؤالش و پوزخند زد يچشمها        
 ي عوض کردن کارگاه و داد تو خوشحال شدشنهادی پدی آقا مجیوقت.  کنم ی حس مي طورنیـ من ا        

 ... يدی که فهمروزی از دیول
 ارهی مي منم شادي تو براتی داره مامان ؟ دخترت هستم و موفقیبه من چه ربط: لحن خاطره آروم شد         

 .  شمی ناراحت منیهمون طور که اگر شکست بخور. 
باشه : دستش رو رها کرد .  چرخوند ی خواست حرف بزنه و بحث رو مثل لقمه دور سرش میخاطره نم        

 . حرف نزن
 !  هست و نگفتهيزی چدهیگفت که خاطره بدونه فهم        
 !  مادرانهتی حساسنیقربون خودت و ا:  و گول زنک خاطره رو گونه اش نشست یی دلجويبوسه         
 .  و لب بهم فشرددی خوره و سر تکون داد ، خاطره هم دی نگاهش کرد که نشون بده گول نميطور        
  ؟ومدی نشی برات پی مشکلگهیـ د        
 . ـ نه        
 هم با تلفن یوقت.  بود دهی و ناراحت ندی خاطره رو عصبگهی دروزی بجز دری اخيروزها.  گفت یدروغ نم        
 ي ، خبردنی رسی دخترانه که مرموز هم به نظر نمي اومد جز پچ پچ های اسماء به خونه شون مای زد یحرف م

 . نبود
.  فکر کرد دی که کشیقی خاطره زل زد و به نفس عمی خالیی چونه زده به جاریدست ز. خاطره رفت         

.  تو ذهنش جرقه زده بود شبی که از دي از فکريجدا.  داشت ازی مسئله به زمان ننی قبول کردن ايخاطره برا
 اون طور که انتظارش رو زی چمهود اگر ه خود خاطره هم بي ندهی به خاطر آيقبول کردن شراکت و همکار

 عی قانع و مطشهیهم.  نکرده بود يتا حاال ناسازگار. اما رفتار خاطره دوباره مرددش کرد .  رفت ی مشیداشت پ
 يزی کرد خاطره چیحس م...  ماجرا نی گذاشت و حاال ای خاطره کم نميخودش بود که برا. ، با درك و فهم 

 .  گهی خواد و نمیم
 که سالها تو یی بعد از گفته شدن عقده ها و ناگفته هاشبید.  دی کارگاه داطی عاطفه رو تو حنیماش        

شب بود که .  تو کارگاه نشسته و با خودش خلوت کرده بود ی ساعتمیدلش نگه داشته بود و رفتن عاطفه ، ن
 شده بود و ادهی تر از کارگاه پنی پائستگاهیا چند.  روز دامن زده بود به خجالتش ییاعتراف کرده بود ، اما روشنا

.  خودش و عاطفه فکر کرده بود يهمون طور که خودش به حرف ها.  تر برسه ریقدم زنان اومده بود تا د
ممکن بود عاطفه عوض شده باشه .  تازه رو داشته ي جهیعاطفه هم فرصت فکر کردن به گذشته و گرفتن نت

 ؟؟؟
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 شروع شده شبی اونها از همون دجانیشور و ه.  بود شتری بشهیسالن دوخت از هم کارگاه و يسر و صدا        
 . بود

 .  به طرف اتاقش رفتمیبه آشپزخونه نگاه نکرد و مستق        
 !  کارگاهيتو که اومد. ـ سالم         
 . حضورش تو آشپزخونه رو حس نکرده بود. به طرف عاطفه برگشت         
 . شی و چند روز پروزیعاطفه خود عاطفه بود با همون نگاه د. اهش کرد  جواب نگیب        
 . ریصبحت بخ. سالم :  دی کشینفس راحت        
  مهتاب ؟ي گالري بری خواستیـ مگه نم        
 .  رفت ببرمادمی شبید.  یی رو ببرم خشک شوهی لباس نادره خانم و بقدیبا. ـ چرا         
 !  عوض نشده بودزی چچیه.  کرد و حالت صورت عاطفه همون که بود موند ي آورادی رو شبیاز عمد د        
 خوام یم.  می گردی و بر ممی ریاصالً صبر کن لباس بپوشم با هم م.  بردم ی خودم مي زدیـ زنگ م        

 .  مامان پارچه بخرم تو هم نظر بدهيبرا
 .  شدی مشکل پسند به سر ميهم در خدمت عاطفه امروز تا ظهر .  کرد دییلبخند زد و تأ        

 
 یبه سادگ.  رفت شی پدی کشی کرد و انتظارش و می که فکرش رو ميزی تر از اون چعی سرزیهمه چ        

دعوت شده بودن به .  شه ی انجام میی نهاي شد امروز صحبت های که باورش نميطور! هر چه تمام تر 
.  کردن ی رو هم امضا مد امروز قراردادنی رسیاگر به توافق م. لش نبود  چاوش و دل تو دسیشرکت تازه تأس

 و دی مجیبه همراه.  شراکت با چاوش زودتر انجام شده بود ي منتقل نشده بودن و کارهادیهنوز به محل جد
 .  کردن معاملهی رسمي رفت برایعاطفه م
 کارها اومده بود دنی ديبه اتفاق هما خانم برا.  با چاوش روبه رو نشده بود اونم تو کارگاه شتری بار بکی        

 فکر ی هرچی اومد ، ولی از نظرش آشنا مبیعج.  هم سر زده بودن دی و همون روز به کارگاه جدلیتو روز تعط
  ؟دهی اومد اون رو کجا دی نمادشی کرد یم

.  و مدرك هم الزم نبود لیدل.  ستیش مسجل شد که چاوش پسر مظاهر ن براقتی حقهی داری دنیتو ا        
 از ری غی کسراثی اقتدارش و قامت بلندش ، همه مد،ی که تو وجودش و رفتارش دی چاوش ، معرفتتیشخص

 نی چاوش و شهرتش اسن نهای اي همه يجدا.  نبرده بود يادی از هما هم سهم زیمظاهر بودن ، چاوش حت
 اونها مربوط به بعد از رفتن مظاهر يقصه . چاوش چند سال از خاطره بزرگ تر بود .  کردن یماحتمال رو رد 

 بزرگ و سرشناس ي مظاهر و گره خوردنش با خانواده یی آشناي قصه دنی صبرانه منتظر فهمیبود و ب
 با ی هما چند سالدیشا... دی داد که شای نشون مهدشوا. به سن و سال هما هم شک کرده بود .  بود ياقتدار
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 داد ، ی کردن رو به دستش مي کنجکاوي بهونه ي و همکارشتری بییآشنا.  داشته باشه یمظاهر اختالف سن
 هم یحرف.  بود دهیمظاهر رو ند.  هم بودن ی سؤالها که عمدتاً خصوصی بعضدنی پرسياما هنوز زود بود برا

 . ه است العطش داشت به چشمدنی که مترصد رسيتشنه ا  بود و مثلدهیازش نشن
 پی قرارداد الزم بود تنی از طرفیکیبه عنوان .  کرد ی می رو بررسپشی بود و تستادهی انهی آيجلو        

موجه .  داد ی شدت وسواس به خرج منی بود که به ایجز معدود دفعات.  داشته باشهکی حال شنی و در عیرسم
 . بودن و به چشم اومدن براش مهم شده بود

 .  شدهی اشتباهنکهی من مثل ايخدا. ـ اوه         
خوبه ؟ :  تنش اشاره کرد ي در اتاقش ، به مانتوي شد تا جلودهی خاطره کشری و تصونهینگاهش از تو آ        

 عوضش نکنم ؟
 !  رسنی بار اول برن سر قرار و به خودشون مي خوان برای که میی شکل دخترهايـ مامان شد        

 . یخاطره سرزنده و شاد بود و راض.  چشم غره رفت یلب به هم فشرد و به شوخ        
 دهی دی شکلنیکم ا:  کمد زد ی و چند ضربه به در چوبستادیخاطره فاصله رو تموم کرد و کنار دستش ا        

  ؟ی خوشحالیلی زنه ، خیچشمات داره برق م. بودمت مامان 
 و یمبارک. استخاره کرده بود .  بود و برداشتن چند تا پله همزمان يبلندگام .  بود و استرس جانیه        
 با نادره خانم هم حرف زد و ضمانت یحت.  استوار تر شده بود مشی تو فالش اومده بود و تو تصمیمنیخوش 

 .  رفتی مرونی از خونه بمروز ادی پر از امیبا دل.  شد ي قبول همکارلی دلنینادره خانم مهم تر
  خوبه ؟دمی که پوشینیبه نظرت ا:  خاطره تکون داد و سؤالش رو تکرار کرد ي برايسر        
 ي خورد که به جای بلند روش می و رو بود ، کتریمدلش ز.  بود کار خودش بود دهی که پوشییمانتو        

 . د کری رو کامل مپشی تی ساتن مشکيبا کفش پاشنه بلند و روسر.  خورد ی ملوریدکمه س
 . ی شی و خانم مادی بهت می بپوشیمامان تو هرچ.  اومد رونی مانتو هم از کاورش بنیـ باالخره ا        
 .  پوشمی و منیپس هم:  رو راحت کرد الشی خاطره خدیتأئ        
 . ادهی کِرِم زنجایا:  دی به صورتش کشیخاطره دست        
بعد از . خاطره هم شور و شوق داشت مثل خودش . ش پخش کرد  و کرم رو رو گونه ادیبا انگشت کش        

 تی بود تا رضادهی خرینیریاومده بود کارگاه ، ش.  حوصله از خونه رفته بود دانشگاه ی که بيظهر همون روز
گرچه هنوز هم شک .  بود ه محو شددشی و تردی از دودلیخودش رو نشون بده و همون موقع قسمت بزرگ

  کنهی هست و خاطره تظاهر ميزیداشت چ
 ! ی ؟ دوست دارم تو هم باشيای نمیـ مطمئن        
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من .  بهم خبر بده ي که کرديهر کار. دانشگاه دارم . نه قربونت برم :  بود نیری خاطره شيبوسه         
 . لی اردبمی خواد بریدلم م!  سفر می با هم بردی خوام ،بای مینیری االن بگم چه شنیهم
 به عنوان مسافر هم ی بازگشت به اون شهر و حتيرو.  بهتر از سفر به شهر خودش بود لیسفر به اردب        

 ... نداشت
 

 کرد ، همراه عاطفه زل زده بود به ی با نگهبان ساختمون خوش و بش مدی که آقا مجیتو فرصت        
  ." کبود " اومد ، یهم بهش م بود و اسمش اهی رفلکس سي شهیسراسر ش.  رو به رو يساختمون تجار

 ! نگی پارکدی رو ببرنی ؟ ماشنیـ مهمان آقا چاوش هست        
 شرکت شون کدوم طبقه است ؟:  دی ازش پرسدیمج        
  .9ـ طبقه         
 با آسانسور باال نگیاز تو پارک. با دستش نشون داد که از کدوم طرف بره و هر سه ازش تشکر کردن         
 دی که آقا مجیآرامشش با نگاه کردن به سبد گل.  تظاهر کنه واقعاً آروم بود نکهی بود نه الکسیآروم و ر. رفتن 

 اسم ریز . "پارسه  ". انتخاب شده بود ظرافت  وياسم شرکت هم با هنرمند...  شد ی هم مشتریگرفته بود ب
 .  شده بودی باستان حکاکرانی از ايرد زن و مری تابلو تصوی طالئيشرکت تو صفحه 

 استقبال يخودش برا.  مرتبه با چاوش رو به رو شد نی دوميقبل از زنگ زدن در شرکت باز شد و برا        
 ییجواب سالم و خوش آمد گو.  دهی اون رو کجا دومدی نادشی به مغزش فشار آورد یاومده بود و باز هم هرچ

 . شرکت شد  و قبل از عاطفه وارددی بعد از آقا مج گرم داد ويچاوش رو با لبخند
 .  خورده نامرتبههی که دیـ ببخش        
 ي داره براایتالی چند روزه به اياز قبل گفته بود که سفر        
 . خواسته بود قبل از سفر قرار داد امضا بشه. شرکت تو چند تا شو لباس و مد         
 دنشی که منتظر دی اونیشهرزاد و هما هم بودن ول. دفتر خودش که آماده بود تعارفشون کرد به طرف         

 کرد ؟ عاطفه هم نامحسوس ی نمی کجا هما و چاوش رو همراهچی بود چرا مظاهر هبیبراش عج. بود ، نبود 
 . تدر جوابش بدون جلب توجه شونه باال انداخ. به نبودن مظاهر اشاره کرد 

 .  از قرارداد نبودی هم شده بودن و حرفییرایتعارفات معمول تمام شده بود ، پذ        
  نکرد چاوش جان؟ری دي تقويـ آقا        
 .  رسنی مگهی دي قهیتا چند دق:  به ساعتش انداخت و جواب مامانش رو داد یچاوش نگاه        
 .  باشننجایهستن و قراره موقع عقد قرارداد ا من لی وکيتقو:  صحبتش با همه بود يادامه         
 .  جز لبخند نداشتنیجواب        
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  ؟شیرای پي شه آقای شروع می شرکت از کیـ کار رسم        
چند .  شه ی ملی طراح ها تکممی شرکت و تيتا اون موقع کارها.  کشه ی هفته طول م4ـ سفرم حدود         

 یکارگاه تا اون موق جا به جا م:  دی پا انداخت و پرسيپا رو.دم به روزنامه ها  هم دایآگه. تا از دوستام هستن 
 :  دادی جواب مدیشه ؟ سر چاوش به طرفش بود و با

 زحمتش رو ی رسولي آقادیدی رو که خودتون ددیمحل جد.  ستی نقل مکان ني برایمشکل. ـ فکر کنم         
 .  برهی نمی که زمانی مونه اسباب کشیجا آماده است م.  دنیکش

 یکار شراکت.  کردن ی رو بررسطی شراگهی بار دکی قرار داد ، قبل از امضا ي اومد با برگه هاي تقويآقا        
 نیروال کار هم به ا.  هی ، برابر بدون توجه به مقدار سرماکیهر کدوم تو سود و ضرر کار شر.  تا سهام دار 5با 

 انبوه و به تعداد يدوختها. گذروند ی رو مدی که بایالرو.  شد ی مدییه و تأشکل بود که طرحها تو شرکت آماد
 ی مدی که بانی آورد اما همیسر از کار شرکت در نم.  شروع خوب بود يبرا.  شد ی انجام ميدی تو تولشتریب

 . کرد خوب بودیدوخت و به هم وصل م
 .  نکرد ، بخصوص شهرزاد و همای مخالفتی بودن که کسدواری کار امندهی به آیلیخ        
 هی سرمايهما و شهرزاد هم نقد.  با خود چاوش بود هی از سرماي بازار فروش و درصدنی و تأمیطراح        

.  پول یسهم خودش هم تجربه بود و مبلغ کم.  پول بود یسهم عاطفه هم خود کارگاه و مبلغ.  کردن يگذار
 با دست خودش پس طرهخا.  گذاشت ی هم روش میگاه قبل که خودش داشت و پول رهن کاريپس انداز

 داده بود که شنهادی پیحت.  خودش رو نشون داده بود تی حماي طورنی گذاشته بود و اارشیاندازش رو دراخت
 اونها کم باشه ، اما اون ي خواست جلویخاطره هنوز هم نم.  کنه ي گذارهی رو بفروشه و سرمانی زمکهیاون ت

 و نی رو اون زمی حسابچی خودش هیاسماً چرا ول.  باشن ه رو داشتارشیاونها نبود که اخت متعلق به نیزم
 .  که فعالً توش ساکن بودن باز نکرده بودي طور خونه انیهم

 همه اری از برگ قرارداد هم در اختیکپ.  و قرارداد امضا شد دنی چک و چونه و بحث به توافق رسیب        
 همکار شدن ینیری که کامشون رو با شیوقت.  شد کی که داشت نزدی به هدفی شکل قدمنیقرار گرفت و به ا

 : دیپرس  که سرزبونش بود رو از چاوشی حرف دلش و سؤالدی کردن آقا مجی منیریش
 ! باشن ؟نجای کردم امروز ای ، فکر ممی با پدرتون رو نداشتییـ تا حاال افتخار آشنا        
 نازك ابروهاش رو به هم گره زد و دستش یاخم. و به صورت چاوش و جوابش داد  حواسش ريهمه         

متعجب بود از رفتار هما .  هشدار باشه دی رسی که به نظر ميسرفه ا.هما خانم سرفه کرد . تو هم گره خورد 
 . د پنهونش کرده بوی تفاوتی که پشت بیکه چشم دوخته بود به لب چاوش ، تعجب

 ما نی هست که بیپدر من چند سال:  کرد شتریاوش محکم تر شد و جوابش تعجبش رو بگره اخم چ        
 !  فوت شدنشونیا.  ستین
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 .  شده بود، نبود پدريادآوری براش یصداش گرفته و ناراحت بو د خاطره تلخ        
 . ـ متأسفم        
.  نیاخم کرده بود و زل زده بود به زم به هما نگاه کرد که ی چشمریز. تأسف خوردنشون همزمان بود         

 کرده بود و چاوش حاال منکر پدر ادی زنده ي هما از کارگاه داشت هما از پدری که چاوش به همراهيداریتو د
 یعنی! مظاهر هم پدر چاوش نشده بود !!   بود ؟ چاوش که پسر مظاهر نبودیهما هم ناراض!!  شد یداشتن م

 شدن يمظاهر تو ناپدر! رفتارش هم گواه بود .  مظاهر يِ و خشنود نبود از پدردشی دیچاوش در مقام پدر نم
 هم لنگ زده بود ؟

 .  بوددهی رسجهیعاطفه هم به همون نت.  دی عاطفه و ابرو باال انداختنش رو دي رهینگاه خ        
 اتی عرقدیه کارخونه تولخودش دار. شوهرم سرش شلوغه :  صاف کرد و لبخند زد نهی ، ساوردیهما کم ن        

  هستشتری بیی آشنايفرصت برا.  باشه که نشد نجای دوست داشت امروز و ایلی کنه ، خی مي راه اندازیاهیگ
! 

 و قبل از عاطفه از دیبعد از خواهر مج.  کرد ی مهتاب رو گرم فشرد و دوباره خداحافظي گالرریدست مد        
 فکر هی قشنگ و به خاطر ي روزهانی بود و ایت عاطفه هنوز هم ناراض که صوریدر حال. اومد رونیدر مزون ب

 .  کردیغلط به خودش حروم م
 .  عاطفه رو فشرد تا قدمهاش و آهسته کنهي بازودی خواهر مجدیدور از چشم مهش        
  ؟ی به خودت گرفتهی چی برزخي افهی قنیـ ا        
 ! دیـ دلخورم از دست مج        
  لباس عروس به دلت بمونه؟يدی سفي خواسته آروزیـ چون به فکرت بوده و نم        
  ؟ی کم داشت از عروسی و ساده چی جشن خودمونهیمگه . خوام یـ من که گفتم نم        
مردم .  ي که چرا به خودت تلخش کردي خوری به حال امروزت حسرت مینی شی مي روزهیـ خودت         

 بار اول لباس ي برات سخته که برای تو حتستی نالشونی خنی عرنی گی کنن و طالق مید مچند باره عق
  ؟یعروس بپوش

 .  خوادی مدی ره که مجی مشی پيچه من بخوام چه نخوام کارها همون طور.  ایـ ول کن ثر        
 ! به قول خاطره فقط خودمونو عشقه!  يفتادیـ پس سگرمه هاتو باز کن تا از چشم خواهرشوهر ن        
 اون شب یانگار همه چ.  نبود ي عاطفه خبرياز ترحم و دلسوز.  دیکمر عاطفه رو فشرد و عاطفه خند        

 کرد که شک ی رفتار مي اوقات طوریعاطفه گاه.  بودن ختهیهمونجا چال شده بود و خروارها خاك روش ر
  نه ؟ایر گذاشته  کرد اون لحظه ها رو اصالً پشت سیم



 103 

 به سر گذاشتن هم جز دی و تاج مرواردنی لباس عروس پوشيآرزو.  دی کشی خودش آه ميتو دلش و برا        
مردم .  کرد ی کام خودش رو تلخ نمهودهی بي فکرهانی عاطفه بود با اي از دست رفته هاش بود و اگر جاستیل

 نی آماده بکنه اما با اخودش عروس عاطفه رو هم خواست لباس یدلش م.  گفتن داشتن ي حرف براشهیهم
 کوتاه اومده بود و همه کارهاش تی درنهای داشته باشه ، ولی آنچنانی هاش نخواسته بود مراسم عروسیبدقلق
 .  لباس عروسهی کراي هفته قبل از مراسم اومده بود براکی که يطور.  رفتن ی مشی پیضربت

سهم . اومد ی کرد و عاطفه هم ناز می مي زد نظر بازی که برق میی منتظرشون بود و با چشم هادیمج        
سهم عاطفه هم ...  و کشدار نیری شد ، شی اوقات عسل میگاه.  نبود ی و تلخی گسیهمه از اتفاق عاشق

 .  عاطفهی زندگي سبزيخدا رو شکر کرد برا.  بود ی کامنیریش
 ور شد ؟ ؟ جنیـ چکار کرد        
 .  افتادیسی جون همراهمون بود صاحب مزون تو رو درواایثر. آره داداش :  جواب برادرش رو داد دیمهش        
 !  خانمایـ دست شما درد نکنه ثر        
 .  رفتی مشیمنم نبودم کار پ.  کنم یـ خواهش م        
 !  نخواد جفت و جور بشهيه کارمگ:  دوخته شد به صورت عاطفه طونی شر و شدینگاه مج        
 .  خودش رو گذاشته بودریحرفاش تأث.  کرد دیی و تأدی حرف مجحی مليعاطفه حرص نخورد و با خنده ا        
 .  کارها باشه بعد از ناهارهی رستوران ، بقمی بردیبفرمائ.  ناهاره کیـ نزد        
 . با اجازه تون من برم:  نداشت شتری بیقصد همراه        
 !! ؟ـــــایـ ثر        
 .  افتادی عقب می موند و از همه چی تا شب مدیبه اعتراض کردن عاطفه بود با        
 برگرده و سفارشات شیرای پي روزهاست که آقانیهم.  چه خبره ی دونیخودت که م.  برم کارگاه دیـ با        

 ! شروع بشه
  خانم ؟ای شه کرد ثری چند ساعت چه کار منی اـ تو        
 و هماهنگ دی جدي ساعت کالسهادیبا کارآموزها قرار دارم با.  دیـ من که با شما تعارف ندارم آقا مج        

 . می نشدری ، هنوز هم کامل جاگمیکن
 کرد و تعارفشون رو یفظخداحا.  شد و عاطفه مثالً ناراحت آروم شد ری اسدیدست عاطفه تو دست آقا مج        

 عاطفه پر ي کرده بود و خالء هادای عاطفه پی خودش رو تو دل و زندگي جادیمج.  رسوندنش رد کرد يبرا
 هم نبود ، هاشور زده بود و ی خالهر مظايجا.  و پر کنه دای خودش رو پي نتونست جایمظاهر حت. شده بودن 

 ... دی و سفاهیس!! نه ...  اهی و سدی ، سفیخط خط
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از .  مرتب اومد ی وارد کارگاه شد به نظرش همه چیوقت.  دی محل جدی دربست گرفت به نشونیتاکس        
 رو دنبال کرد و تو تک تک اتاقها ی شلوغيصدا.  نبود ي پخش و پال تو سالن خبري و رگالهای و صندلزیم

 با وجود نو ساز بودنش ونهخ. ن  خوردی ، همه تو آشپزخونه دور هم جمع شده بودن و ناهار مدیسرك کش
 بچه ي از صورت خسته شتری خوردن و نون لواش بي تابه املت و سبد سبزیماه. آشپزخونه اپن و باز نداشت 

 .  اومدیها تو چشم م
 ! يدی جون چه به موقع رسایـ سالم ثر        
 .  بود دريگلرخ متوجه اش شده بود چون روبه رو. سر همه به طرفش برگشت         
 !  تابه و اون گوجه هایاتفاقاً اول چشمم خورد به ماه. ـ سالم         
 .  ما هم خوشمزه شدي که برای با اشتها گفتنقدریـ ا        
 .  اومدمی خودم منیدی و کشلی وساییچرا زحمت جابه جا:  افسانه رو نرم فشرد يشونه         
 .  زود تموم شدمی شد چند نفر بودیـ دست تنها که نم        
 ... تب کرده بودم بابت جابه جا کردنشون. چقدر که خوشحال شدم .  امرزهیـ خدا پدر مادرتون رو ب        

 
*******         

 
 شد و رفت و آمد یراه چند نفرشون دور م.  زد هی تکیخسته از سر و کله زدن با کارآموزها به صندل        

کالسها همه نصف .  کنه ی داده بود تا تونسته بود همه رو راضرییساعت کالسها رو تغ.  بود براشون سخت
 ادامه دادن کالسها تو يمردد بود برا.   کالس ها مونده بودي برگزار شده بود و چند ساعت از وقت قراردادمهین

 کرد سرش رو ی مجابی ادی جدطیشرا.  کرد ی صحبت مي حرفه ای فنری رفت و با مدی مدی ،شادی جديسر
 ی نظر مدی تجددی دوخت لباس عروس هم بايبرا. دست چند تا هندونه برداشتن سخت بود ،کیخلوت کنه ،با 

 ...  بعدي گذاشت برای رو ميریگ میهنوز کار شروع نشده بود و تصم. کرد 
 . دیمائبفر: رو برداشت یتلفن که زنگ خورد راست نشست و گردنش رو ماساژ داد و گوش        
 . یـ سالم خانم زمان        
 جوابش رو ینشناخته بودش ول.  زنه ی حرف میمطمئن بود با خانم زمان.  نبود یلحن مخاطبش سؤال        

 . سالم: داد 
 . دی جديدی ؟ بهتره بگم تولنی چطوردیبا کارگاه جد. ـ حال شما         
 .  خوبهیهمه چ. ـ ممنونم         
 .  که رو لحنش هم اثر گذاشته بودي مرد مخاطب ،طوري بود و تو فکر صداجیگ        
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  نه ؟نیـ اشتباه نکنم من رو نشناخت        
 مرد جوون يصدا.  نبود تا شناختن آسون باشه يشماره ا.  کالر نداشت و ساده بود يدی تلفن آیگوش        

 :  ندادی پرسشيشاد بود و اجازه 
 . شیرایچاوش پ. م  هستشیرایـ پ        
.  بلندش يآهانش رو هم بلند گفت و خودش هم شرمنده شد از صدا. ابرو باال انداخت و آهان گفت         

 شد ی شرکت انجام می منشي بود به واسطه ي با هم صحبت نکرده بودن و هر کاریمقصر نبود ، تا حاال تلفن
 .  شرکت برگشته بودری و مدکی شرشیرایچاوش پ. 

 . ، نشناختمشیرای پي آقادیـ ببخش        
 .  کنم ، متوجه شدمیـ خواهش م        
 ندهی آي دو هفته ی و شروع کار طی طراحمی و از آماده بودن تدی پرسيدی به قول خودش تولتیاز وضع        

 ...  دعوت کردنشون به جشن افتتاح شرکتيخبر داد و از همه مهمتر زنگ زده بود برا
فرصت شناخت دو .  میری گی رو با هم ميجشن افتتاح شرکت و شروع همکار.  و دو نشونه ری تکیـ         

 دونه هی جشن دعوت هستن به اتفاق نی کنن به ای نظرتون کار مری که زیی اونهایتمام. طرفه هم هست 
 ! همراه

 بود و جز همون دهی از مظاهر شنتهخیتا حاال جسته و گر.  که هالکش بود يزیشناخت دو طرفه ، چ        
 به يشتری اگر اخبار بی حتای شد ی می اومد عالیاگر مظاهر هم به جشن م.  بودش دهی ندی بار تو مهمونکی

 !  آوردیدست م
 . شیرای پي آقاهیـ فکر خوب        
  ؟ستی نیـ پس مشکل        
 .  گذرهی روزه مکیـ نه ،         
 .  باشنلی باشه چطور ؟ روز جمعه که همه هم تعطندهی آيـ اگر هفته         
  ؟ندهی آيهفته :  دی پرسيدیبا نا ام        
  اون روز ؟ي برانی داريـ برنامه ا        
 ! ی خانم رسولدیشناسیخودتون هم م.  دوست و همکارمه ی جشن عروسیعنی.. ـ بله         
 .  طورنیـ که ا        
 دای جشن گرفتن و دور هم بودن پي برالیان شاءاهللا دل.  شیرای پي آقادیریما مراسمتون رو بگش. ـ بله         

 .  شهیم
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 خواستم اول از شما ی جشن مي نکرده بودم برايزیهنوز برنامه ر.  نداره ی اشکالیول. ـ اون که حتماً         
 ...  دو هفته بعدي برافتهی مطی شرانیبا ا.  میبپرسم و هماهنگ کن

 خواست پشت سر ی که مییبهانه ها.  شد و خنده رو لبش نشست می دو هفته بعد تنظي جشن براخیتار        
 ي خودش و خاطره رو برادیبا.  افتاد ی نملی دلی بی اتفاقچی گفت هی شدن ، عاطفه درست می مفیهم رد

 جانی دونست چه خبره هی مدش که خونی اما همتهفی قرار نبود بیگرچه اتفاق خاص.  کرد یاون روز آماده م
 هم ی گفت کارت دعوتی به عاطفه مدیبا.  نهی ببکی و مظاهر رو از نزدادی تونست بیعاطفه هم م.  شد یزده م

 .  اومد به مراسمی مدیشا.  بفرسته شیرای پي آقايبرا
 نیی و منتظر پانی به در ماشیکی بود ، ی دستش به گوشکی. شد ادهی رو حساب کردو پی تاکسهیکرا        

همون دست رو .  رو بست نیدوباره از راننده تشکر کرد و در ماش. سبد گل تو دست خاطره بود . اومدن خاطره 
 !! زمی عزفتممن که بهت گ:  عاطفه رو داد يپشت کمر خاطره گذاشت و جواب غر زدنها

  ؟می چکار کنمی خواستی ساعت و تو راه ما ممی ننیـ مثالً تو ا        
 هفته از کی.  در کار نبود یتعارف.  و قبول نکرده بود نیای بنجایعاطفه خواسته بود همراه هم به ا        

 دی مجيلب به هم فشرد از جواب شوخ عاطفه که حتماً جلو. ازدواجشون گذشته بود و حس و حالشون تازه بود 
 . هم گفته بود

 بچه ها هی که بقیاخالق.  باشه ی خنده و شوخي برایلی آدم دلی خصوصمیکه حر اخالق نی بود از ازاریب        
 گفتن نبود ي هم براینه تجربه کرده بود نه لمس ، حرف.  لبخند گذشته بود هی از کنارش باشهیهم داشتن و هم
 شده بود ، با رفتن و تنها شیتحولها تو زندگ  وریی از تغیلی خیمظاهر فاکتور اصل.  گفت یو اگر بود هم نم
 .  شدنی که سبز نمیی هاشهی ری ، بیعنی و دی شد ها رو کرده بود اگر و شای ميگذاشتنش همه 

 عاطفه ؟؟؟:  اثر گذار باشه دیتشر زد به عاطفه شا        
 .  استاددیـ ببخش        
 .  گرفتی می و به شوخزیهمه چ. عاطفه و ترس ؟ محال بود         

  ؟ییبگو کجا.  گذره خانم یـ م        
  ؟نیی ، شما کجامیدیـ تازه رس        
 . می نشستنیـ منتظر شما تو ماش        
 . می هستي در وروديـ من و خاطره جلو        
 . میای ما هم می صبر کنقهیـ چند دق        
 " آفتاب "باغ تاالر .  سردر تاالر نگاه کرد ي گذاشت و به تابلوبشی رو تو جیگوش        
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کمرش رو نوازش کرد .  تو دل اون بود ی طالئدی سرخ رنگ و درخشش خورشينگاه خاطره هم به تابلو        
 . ادیخاله عاطفه االن م: 

 رنگش ی صورتي لبهاي خنده ی ولدی چربیسکوتش به حرف زدنش م. سر خاطره به طرفش برگشت         
 کرد اما دلش در تب و یچشمش نوازش م.  دی تو صورت خاطره چرخدینگاهش پراز نوازش و تمج.  بود يمسر

 .  اطالع از وجود هم و امروز کنار همی محض و بي خبری تو بيپدر و دختر. تاب بود 
 حق  ، اما به همون اندازه هم به خودشستیبارها به خودش اعتراف کرده بود ندونستن حق خاطره ن        

 نفس ی آوار و بری شد و سهمش موندن زی زلزله مدیشا.... دی که شایدر فرار بود از گفتن. داده بود که نگه 
 . از گفتن  شدی مری ناگزي باز نبود و روززی هم راه گرشهیاما هم.  شد یشدن م
 . ـ اومدن        
 شد و ادهی و عاطفه پستادی انیماش.  رفتن ی تاالر مي به طرف ورودنیبا ماش. رد نگاه خاطره رو گرفت         
 و سر به سر یاز شوخ.  کردن و عاطفه خاطره رو تو بغلش فشرد ی بوسدهید.  رو داخل برد نی ماشدیآقا مج

 .  نبودي خاطره هم خبريگذاشتن ها
 چشه ؟: عاطفه اشاره کرد        
 . یچیه: سر تکون داد که         
 پارك شده تو موحطه مشخص بود که تعداد ي هانیاز ماش.  نگهبان به طرف سالن رفتن ییبا راهنما        

 هم تو دستش بود ی ، سبد گل بزرگدی هم بهشون رسدیتو راه سالن مج.  چاوش اومدن ي از مهمون هايادیز
 . خوش وبش کردن و دوباره راه افتادن... 

 . يری شه خودت سبد گل رو بگیـ مامان م        
 . رمشیببخش مامانم فراموش کردم بگ..  يوا: حواسش به خسته شدن خاطره نبود         

 .  بهترهزبانی به دست ميخودت بد.  ستمیـ خسته ن        
. با ورودشون بلند شدن و به طرفشون اومدن .  در سالن هما خانم و چاوش کنار هم نشسته بودن يجلو        
هما کت .  که جلو اومدن و خوش آمد گفتن سپردن و به طرف اونها رفتن ير گل و به دو تا خدمتکايسبد ها

چاوش هم کت و شلوار اسپرت .   جمع شده بود پشت سرشرهی گهی بود ، موهاش ساده و با دهیو شلوار پوش
 .  اومدی به استقبالشون معی وسي بود و با خنده ادهیپوش

فقط چاووش و خاطره با هم آشنا نبودن و چاووش . ت بودن  راحي بود براي انهی زمشی پی قبلییآشنا        
 . یی آشناي شد براشقدمیپ

 . نیخوش اومد.  خوشحالم خانم دنتونیـ از د        
 . ستادی اریخاطره تشکر کرد و سر به ز        
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 هم آقا شونی ، خاطره جون اشیرای پيدخترم هستن آقا:  خاطره گرفت ي اخموباًی رخ تقرمینگاه از ن        
 . چاووش هستن

 که ی مکث سر خاطره باال اومد و جوابیچاووش خنده رو چشم دوخته بود به صورت خاطره ، با کم        
 . خوشبختم: چاووش منتظرش بود رو گفت 

 هم ی طهماسبيخانواده .  بود ی بزرگ و شلوغی جشن افتتاح شرکت مهمونيبرا.هما تعارفشون کرد         
 نیتو هم. مظاهردنی دي برادی پائیبه طرف نادره خانم و شهرزاد رفت و با نگاهش اطراف رو م. ن اومده بود
 .  ، زهرا هم اومده بوددی ها بچه ها رو ددنیسرك کش

 . ممنون: دست شهرزاد رو هم گرم فشرد و جواب خوش آمدش رو داد         
 . دی کنضیجا تعولباستون رو اون.  جون اتاق پرو اونجاست ایـ ثر        
 . ممنون. ـ باشه         
 نکهی بود از ایهما ناراض.  گهی ددیببخش.. نجای اای.  دوستانتون هی بقشیپ.  نینی بشنیـ هر جا راحت هست        

 .  گرفت مهمونها هم راحت تر بودنیتو خونه م.  بود نیمراسم تو تاالر باشه ، اما خواسته چاووش ا
 راحت نجایتحمل فضا با حضور مظاهر ا. نبود ، ته دلش از انتخاب چاووش خوشحال بود يحرف و نظر        

 ... یزندگ...  کرد ی می که متعلق به اون بود و توش زندگيتر بود تا تو خونه ا
جمع آشنا کنار .  بود دهیعاطفه هم کت و شلوار پوش.  نشستن هی بقشیلباس شون رو عوض کردن و پ        

 .  کردی بودن رو کمرنگ مبهیرهم احساس غ
 .  که رفته بود خونه اش بهتر بودی اش نسبت به شبهی زهرا ، روحيگوش سپرد به حرفها        
 . نهی بله اوضاع همی گه تا نگیم.  ستیـ دست بردار ن        
 . مونهی واقعاً پشدیشا. ـ بهش کمک کن         
 خوام بهش کمک یاما نم.  معتاد بود دوستش داشتم نکهیبا ا. فسانه  ام رو دوست دارم ایـ خودمم زندگ        

 دوباره ستی ندی و ترك کنه بعمیمن و بچه ها باش. خودش به خودش کمک کنه .  ادی به خودش بدیبا. کنم 
 از دمیکم حرف نشن.  می ضربه نخوراره مونم که دوبی دم نه منتظر مینه بهش قول م.  ینره سراغ اون کوفت

 .  دمی مون میپاك و سر حال برگرده من جونمم واسه زندگ. همه 
شوهر معتاد زهرا برگشته . گذشته شی چند وقت پنیحواسش مثل ا.  بود هی زهرا و بقيگوشش به حرفها        

  نه ؟؟؟ای کرده بود ادشی ؟ دوباره یمظاهر با اون همه ادعا چ.بود و دوباره زهرا رو خواسته بود 
 .  خورهی داره زنگ متیـ مامان گوش        
 !  ، حوصله ات سر رفته نهرمیبم:  رو از دست خاطره گرفت و نگاهش کرد یگوش        
  گذره ؟یـ نه ، مگه با افسانه جون بد م        
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 . دیبفرمائ:  جواب داد یناشناس بود ول.  و به شماره نگاه کرد دی هر دوشون خنديبه رو        
  خانم ؟ای ؟ ثریـ خانم زمان        

 . بله: صدا نا آشنا بود و جوون         
  ؟نیبه جا آورد....... ي زاهديترانه .  هستم يـ زاهد        
.  بود ي زاهدمیدختر کر.  ارهی شد به جا نیمگه م.  کرد و آشنا شد یخودش رو معرف. چند کلمه گفت         

و .  دی رقصی چشمش مي چهار ساله جلوي از دختريریتصو.  شده بود ریفلگنه دلشوره داشت نه ترس ، غا
چشماش و .  فراموش کرده بود رو اما بچه هاش... اما .  براش زنده بود شهی همادشی که ي زاهدمیپدرش کر

.  ادشونی بود ،فقط به ادشونی به شیچند هفته پ. با انگشت فشار داد و با تآسف به حال خودش سر تکون داد 
 .  کنه و بهشون سر بزنه اما خودش زنگ زده بوددای از اونها پي نشونه اادیتا فرصت مناسب به دست ب

 ... بله: نفس تازه کرد         
 حالت خوبه ؟.  زمیعز:  مکث کرد و جمله اش رو ادامه داد یکم        
 .  موقع که زنگ نزدمیـ ممنون ، ب        
 .  کنمیـ خواهش م        
 افتاده ادشی شده بود که بعد از سال ها به یبلند شد و به طرف اتاق پرو رفت تا راحت صبحت کنه ، چ        

  آورده بود ؟ریبود ؟ شماره اش رو از کجا گ
 دای پغیشماره تون رو از طربق آدرس خونه و کارگاه سابقتون و کارت تبل:  ترانه جوابش رو داد دهینپرس        
  ؟مینی رو ببگهیش هست همدامکان. کردم 
 . من در خدمتم. ـ حتماً         
  هست ؟ی وقت تون خالگهی چند روز ديـ برا        
 . ـ آره        
 .  کنمی مامکیمن آدرس رو براتون پ. ـ ممنونم         
 . ـ منتظرم        
 االن نی از همداری دنی الی دلدنی فهم ترانه ودنی ديانتظار برا.  شی کرد پر از فکر و تشویخداحافظ        

 .  شدیکم کم داشت مضطرب م. شروع شده بود 
غرق .  بود دهیچی کباب پيبو.  بود که ظاهراً محل اتصال آشپزخونه و سالن بود ییکنار اتاق پرو راهرو        

ترانه چهار سال از خاطره .  و سرسبز کی کوچییمحوطه ا. ستادی و کنار در ادیفکر ترانه به اونجا سرك کش
 تو شناسنامه ي زاهدمی مرحمت کرو  خودش و لطفي برایمحض اسمش که از سر جبر زندگ. بزرگ تر بود 

 میرفتار کر.  ساله اش 1 ساله و پسر 4به دختر .  نشد کی وقت به خانواده اش نزدچی اون ثبت شده بود هي
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 بچه ها ي خواد که اون به عنوان نامادری داره و میتیاشه که ن برداشت و داشته بنی نبود که ايهم طور
اما دورا دور از !!  گفت هم جوابش نه بود یم.  مونه ی اسم مهی فقط دبهش قول داده بو.  کنه یکنارشون زندگ

 می بعد از مرگ نابهنگام کری ولدی رسی داد به اونجا هم می اگر اجل مهلت مدیشا.  دی پرسیحاال اونها م
 واب جيچاره !  سال ، ترانه زنگ زده بود 16 شون قطع شد ، حاال بعد از چند سال ؟ ی تنها راه ارتباطيهدزا

 !  رفتی مدنشیبه د.  ترانه بود دنیگرفتن د
 ی عصبي داخل محوطه گرفت و عقب گرد کرد و با صداي هامکتی کوچولو و نيچشم از درختچه ها        

 .  کرد همونجاخکوبشیاما موضوع بحث م.  درست نبود تی اونجا و تو اون وضعدنشید.  ستادیهما ا
  ؟ي دی رفتارت ادامه منی دونن بازم به ای همه میـ چاووش چرا وقت        
  ؟ی کنی بازم اصرار می دونی میـ شما چرا وقت        
 داره همه بدونن تو چه یلیچه دل ؟ ی کم مراعات کنهی کم ، فقط هی من ازت بخوام هیادیـ توقع ز        
 شخندمی رهی خوام بقینم!  سؤال نبر ری و انتخاب من و زیبا رفتارت زندگ.  ؟ بعد سالها برگشتم ي داریاحساس

 ....  وقتهای برگشت ، بعضی شکلنی و اگهی شهر دهیکنن که رفت 
 اگر به قول شما سالها گذشته یحت.  کنم ی خودم رو مخفی تونم حس واقعیـ متأسفم مامان من نم        

 .  شهی من عوض نميباشه اون برا
 . ستی نیچی تو هي دونم برایـ م        
 و ی دونیمامان جواب من رو خوب م...  من ی ، اون فقط شوهر شماست و پدر برادر ناتنستیـ آره ن        

 .  باشهنجای خواستم ایم نیبه من بود حت.  ي دی و بازم با خواسته ات آزارم می فهمیحسم رو م
 .  کنهی دختره بهتر از تو رفتار مهی که دیـ گلش        
من با بابا نفس .  دی فهمی شناخت ، نمیبابا رو نم.  بچه بود دیگلش.  رو بکوب تو سر من دیـ بازم گلش        

 شه ، چون ی من پر نمي اون برای خالي وقت هم جاچیه.  کرده بود ی بودم پدر و اون برام معندهیکش
 یچکیه.  نبود یچکی تو وجود هرفتن اون و گي جااقتیل.  من تک بود يبابا برا.  شه ی من نمي بابایچکیه

.... 
  موندم ؟ی تنها مدیـ من با        
 !!  بغض کردهيهما. بود جور نبود دهی که تا حاال ازش دیتیبغض هما خانم با شخص        
  ؟ی خواستی می از زندگی چگهید!  مامان ی بود وفادار موندن به اون مرد ؟ دو تا بچه داشتیـ کار سخت        
 ... ي موندي که بابات و از دست دادیتو همون سال!!  چاووش ، بچه يـ هنوز بچه ا        
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 کم بود یلیا خ بابي پر کردن جايبرا.  رم ی بار قبول کردن اون مرد نمری زیـ تو همون سالها موندم ول        
 ي ساله شد26 پسر هی یتو شانس زندگ.  گرفت یفقط زرنگ بود ، تور انداخت و شاه ماه. ، هنوز هم کمه 

 !! ي بودادیتو خودت هم از سر اون ز ، ي کار و کردنی خوام بفهمم چرا ای وقت هم نمچی هدمینفهم.مامان 
 ـ چاووش ؟        
 ...  هما جوني موفق شدياری در بی و تالفی امروزم و خراب کنی خواستیـ اگر م        
 که نبود حرف ی گوشش گذاشت و با مخاطبي رو روی در رفتن نبود ، نفس تازه کرد و گوشيوقت برا        

 که حدس ی دفعه به طرفکی.  دهی نشنيزی و چدهی ، اونها رو نددهیانگار تازه رس. زد و پا تو محوطه گذاشت 
 از کنارش رد دی ببخشهی و با ود و کالفه بیونجا باشن برگشت و با چاووش چشم تو چشم شد ، عصب زد ایم

 . نی نشسته بود و زل زده بود به زمی چوبمکتی ني طرفه روکیهما هم . شد و رفت 
 حالتون خوبه هما جون ؟:  کرد و به طرف هما رفت ی ادا در آورد و مثالً خداحافظیکم        
 .  خوبمـ        
  ؟ارمی براتون بنی دارلی میدنیـ نوش        
 .  شمی آروم منمی کم بشهی جون ، ایـ نه ثر        
. هما هم آدم حرف زدن و درد دل کردن نبود .  شده بود رشی دستگيزهای بود و چدهی شنیبه اندازه کاف        

 .  شدیبا تنها موندن حتماً آروم م
 .  ذارمیـ با اجازه تنهاتون م        
 .  کنمیخواهش م: خنده هما از سر اجبار بود و احترام         
 بشقاب گذاشته بود ، ي آب تویوانیل.  تاالر بود ي از خدمه یکیوارد شدنش به راهرو همزمان با اومدن         

 ی نگراننی اینگران مادرش بود و معنچاووش .  دی نظر دکی رو هم تو وانی سبزرنگ کنار ليقرص کوچولو
 داشتن ، يگری و از دی از زندگم بود که هر کدویبحث چاووش و هما سر توقعات. همون دوست داشتن بود 

 ....  کور و عقدهي که بر آورده نشده بود و شده بودن گره هایتوقعات
از زور .  داد ی متی در مقابل اون اهم و پسرشگرانیمهم بود که به رفتار د.  هما مهم بود يمظاهر برا        

 ي که تمام و کمال قبول نشده بود و چاووش فروشنده اي مردي کرد تا احترام بخره برای استفاده مشیمادر
 ... یمتی قچی احترام نبود به هنیا

 که چاووش ازش ی هم اومده بود ؟ برادر ناتندیگلش. مطمئن از اومدن مظاهر تو سالن چشم چرخوند         
 .  شهی که از دست رها می بادبادکهی زد کجا بود و چند ساله ؟ سر درگم و سر گردون شده بود شبیحرف م
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 زد ی هما جوش میهرچ.  مکث کرد و بدون جلب توجه به طرف بچه ها رفت هی ، چند ثاندیمظاهر رو د        
 شدن ، در دهی عادت کرده بود به ندای.  آورد یم خودش ني هم به رودیشا.  تفاوت بود ی،مظاهر خونسرد و ب

 .  شده بودهم هر صورت مهم هما بود که اون رو قبول کرده بود ، از مظاهر بچه دار
خاطره : رو کرد به افسانه .  نشسته بود دی اون طرف تر با مجزی نبود ، عاطفه هم چند مزیخاطره سر م        

 کجا رفت ؟
 . رونید رفت بـ اسما بهش زنگ ز        
 ی شلوغنی شده بود و تو اکی رفته بود ؟ تاریچرا خاطره اون طرف.  سالن بود ي افسانه به ورودياشاره         

... 
  رفته ؟یـ ک        
 .  بعد از خودتقهیـ چند دق        
دستش . ارد سالن شد  وانیچند قدم مونده به در پو. بلند شد و به طرف در سالن رفت .  بود دهیطول کش        

 بود و رونیخاطره ب.  قدم برداشت يشتریبا شتاب ب.  زد ی هم قد و قواره خودش بود و غر میکیتو دست 
 که ي کرد ؟ آروم طوری مداشیکجا پ.   اش رو مرتب کرد و دور تا دور محوطه رو نگاه کردي ؟؟؟ روسرانیپو

 ، بهت زده به دی خاطره رو دنییچند متر پا.  گرفت شی که اومده بودن رو پيریجلب توجه نکنه همون مس
 یی آشناي ، صحنه ی اون باال بود و خاطره عصبيدستها.  بود نگاه کرد ستادهی که روبه روش ایخاطره و کس
 در ي بود که جلویچاووش همون کس!! خودش بود . ذهنش جرقه زد !   بودش ، تکرار بوددهیبود از قبل د

 سال ي شد ؟؟؟ همون دانشجوی بود که مزاحم خاطره میچاووش کس! قابل هضم نبود  ... بودش دهیکارگاه د
  ؟؟؟ دور و برش چه خبر بود ؟؟؟ییباال
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        87 
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        2،804 
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 زی عزيکای رايبرا        
 )  سختهیلی کردن خیکپ.  ذارم ی که اسم خودتون رو نمدیببخش        (

 
  وجود نداردی بزرگ بن بستي انسان هايبرا        
  باورند کهنی آنها بر ارایز        
 ...  خواهند ساختی راهای ، افتی خواهند ی راهای        

 
 
 
 
 

 معطوف اونها بود هی درصد حواسش به راه رفتنش و بق1 و مبهوت و مشکوك به طرفشون رفت ، جیگ        
 .  زدی بلند با چاوش حرف مي بود و طلب کار و با صدایخاطره عصب. هنوز متوجه حضورش نشده بودن .

  ؟نی حرف من و بفهمنی تونی ؟ چرا نمي خوای می چگهیـ شما د        



 115 

چند . ه نبود  محوطي تویجز چند تا از خدمه که سرشون به کار خودشون بود کس. به اطراف نگاه کرد         
 .  شاپ جمع و جور تاالر بودنی کافي هم توينفر

 . شتی کنارته اومدم پانی پودمی دیمن فقط وقت. ـ آروم باش ، آروم         
 ! ؟ی شی ؟ چرا از من دور نمهی چي همه برنامه برانیا.  جناب ، دروغ ی گیـ دروغ م        
چاووش همون مزاحم بود ، اما چرا ؟ چرا به . رسوندن ی منیقی شکش رو به دی شنی که مییزهایچ        

  بود ؟ی شده بود ؟ هدفش چکیخاطره ، به خودش نزد
 ؟ نه یلی ؟ چه دلی داد ؛ چه هدفی ميهزار تا سؤال به مغزش هجوم آورده بودن و به خودش دلدار        

 که ییگذشته ا.  کرد گذشته بود ی که اونها رو به هم مرتبط میتنها عامل. بود دهی بود نه شندهی ديزیچ
 ی شده بود و دست و دلش مشونیر و پجیگ.  و زل زد بهشون ستادی اونها ایتو چند قدم. مسکوت مونده بود 

 .  به سرما نداشتی بود و ربطی خاطره که عصبي ، مثل لرزش دستهادیلرز
  دختر خوبيری گی گارد مينم ، فور من حرف بزي دی ؟ اجازه نمی کنی مسهی مقاانیـ چرا من و با پو        

! 
 ی و نشون ممی حس واقعدی خودمه باری قدر سخته ؟ تقصنی ادنشیفهم.  ندارم یـ من با من شما حرف        

 ... دادم
 ! يری تو گوش منم بزن ، بزن تا آروم بگي خوایم:  رفت نییسر چاوش تا مقابل صورت خاطره پا        
  ؟انیخاطره زده بود تو گوش پو        
 ... ـ اگر به مامانم گفته بودم        
  ؟ي و به من گفته بودیـ چ        
خاطره چرا پنهون .  خبر شدن ری بود و ديریاز سر بهت و غافلگ.  خودش هم از سرما نبود يلرزش صدا        

  بود ؟مونی رو پنهون کرده بود و حاال پشیچ.کرده بود 
  شد ؟ی می چيـ اگر گفته بود        
 جواب به طرفش اومد و خودش رو انداخت تو بغلش ، گنجشک کوچولوش از سرما و بغض یخاطره ب        

 ...  دست دور کمرش حلقه کرد و به خودش فشردشی معطلیب. دی لرزیم
 مامان ؟... ما... ـ ما         
  شده ؟یچ. جان دلم :  دیووش و دست نوازش به سر خاطره کش چايزل زد به صورت پکر و گرفته         
 .  دوباره مزاحمش شدهانیـ پو        
 دهیند...  اون شب چاووش هم بوده ؟ حتماً ی دونست ؟ تو مهمونیاز کجا م. دوباره ؟ ابرو باال انداخت         

 .  شدی نمی بر نبودنش تو مهمونیلیبودش و دل
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 حضورش تو لیچاوش بود و دل.  که داشت یمهم خاطره بود و حال.  مهم نبود زهای چنی االن ایول        
  خبر مونده بود ؟ خاطره چرا نگفته بود ؟ی بیچرا غافل شده بود و از همه چ!  اونها یزندگ

فقط :  شد ، هر دو تا شون رو مؤاخذه کرد ی که لحظه به لحظه محکم تر میحق به جانب و با اخم        
  ؟نایپو

 دستش هم محکم تر يحلقه .  گردنش فرو کرد و فشرد يخاطره تو بغلش جمع شد و سرش رو تو گود        
 . شد

 که شما فکر ياون طور:  دی بود رو تموم کرد و دست تو موهاش کشنشونی که بی کميچاوش فاصله         
 ! ی خانم زمانستی ننی کنیم

 . شیرای پيقا آدمی شني اگهی دزیـ اما من چ        
 . ستنی دن نی که نشون ميزی هاتون هم اون چدهیـ شن        
  از من پنهون مونده ؟ی خاطره ، چي بدحی به من توضدیمطمئناً با: کمر خاطره رو فشرد         
 . شتری اش بهیبدن خاطره شل شد و هق هق گر        
 ...  دمی محیـ من توض        
 قانع بشم ؟ خوب البته شما هم دی شما باحیشما ؟ با توض: ابرو باال انداخت و زل زد به صورت چاوش         

 ...  بعد ازی ولي بدحی توضدیبا
 تا حال خاطره خانم نجای شاپ ای تو کافمیبر.هوا هم سرده .  ستی حرف زدن ني برای خوبي جانجایـ ا        

 ... هم بهتر بشه
 طیتو شرا.  بود ی قبول نکردن حرف چاووش بود اما حرف چاووش منطقیدن خاطره تو بغلش به معنمون        

 ...  زدن بدون جلب توجهی حرف مدیبهتر و آروم تر با
خاطره هنوز .  شاپ رفتن و چاووش براشون نسکافه سفارش داد ی خاطره و چاووش به طرف کافونیم        

 .  گرفتی نمزی مي روياووش ، اخم کرده بود و نگاه از دستمال کاغذ به حضور چتی اهمی بود و بیعصب
  گفت ؟ی می چانیپو: دست خاطره رو تو دستش فشرد         
 . ـ مزخرف        
 .  بودتیصداش هم پر از حرص و عصبان        
  تو گوشش ؟يـ زد        
 !  کردمی کار و منی ادی بایـ همون شب مهمون        
 .  کنهی ده ، اوضاع رو بدتر می جواب نمانی در برابر پويـ لج و لج باز        
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 آدمها معلوم ی بعضمیصراط مستق.  کنه ی بودن بدترش مالی خی آروم و بنمی بی جور که منیـ واهللا ا        
  آرامش ؟ای ، دعوا هی کدوم طرفستین

 کارگاه ي اون روز جلونکهی به رو آوردن اي بود برادو دل.  دی چرخی خاطره و چاووش منینگاهش ب        
.  شد ی معلوم مزی همه چي رفت و به زودی خودش رو مری داشت مسینگفته هم همه چ.  دهیاونها رو با هم د

 .  بودزاری و بی احمق فرض بشه عصباننکهیفقط از ا
 .  شدن نگاه کردی مدهی چزی مي نسکافه که رويوانهای و به لدیدست به صورت کش        
 ی کسنکهی شدن و حاال از ای همه جلوش خم و راست مشهی که همهیی از اون دست آدمهاانیـ پو        

 ...  کنهی ترش ميمقابله به مثل هم جر.  ختهیقانونش بهم ر. جلوش قد علم کنه برآشفته شده 
 دلش خواست ی اون هر غلطنمین بشم.  ی خوبيعجب راهکارها!  یی مسخره ايچه تز ها. ـ چه جالب         

  ؟زهی آقا بهم نري ؟ قانون هایبکنه که چ
 خودت ي و برای کنری برداشت و تعبي اگهی رو جور دی شما عادتته هر رفتار و هر حرفنکهیـ مثل ا        

 . ی از راهش وارد بشدی بود بانی حرف و زدم ؟ منظورم انی ایمن ک...  يری بگجهینت
 ... ادی سراغ من هم نگهیبهتره د.  شما ندارم ی دوست رواننی به ايارـ من ک        
کمر .  کنه دای گمشده اش رو پي داد تا جواب های اونها رو گوش ميمتفکر و ساکت نشسته بود دعوا        

خودم با نادره خانم حرف .  ی و بخور آروم بشنیا:  نسکافه رو تو دستش گذاشت وانیخاطره رو نوازش کرد و ل
 ! فتادهی با بدتر از خودش درنهنوز انی بخواد ادامه بده ، آقا پونجای کردم تا به ایفکر نم.  زنم یم

 هست تو خونه شون یباالخره چند سال!  ی خانم زماننی باخبرانی پوی از زندگیـ شما که بهتر از هر کس        
 دونم فقط به فکر ی که من میی افسرده ، آقا شهنام هم که تا اونجا زنهی خانم لهیجم.  نیرفت و آمد دار

اضافه هاش هم نتونسته . ادی زییزهایچ هی کم داره ، ییزهای چهی انیپو...  حسابشه ياضافه کردن رقم ها
 نیاگر اجازه بد.  شدن انی پوتی از شخصیی ها رو پر کنه ، خالء هاش با خودش بزرگ شدن و جزيکسر

 !  کش ندهنی از اشتری زنم تا موضوع رو بی حرف مانیخودم با پو
 دهینگاه چاووش هم سفت و سخت چسب.  دی نسکافه اش کشوانی ليخاطره پوزخند زد و دست به لبه         

اون ..  شد دهی کشانی شاپ و حرف به پوی چاووش اومده بودن کافي حرفهادنی شنيبرا... بود به صورتش 
 . ه بود موندنحلیماجرا هنوز ال

 ي و نگاه کنم و حرمت نگه دارم آقانمی که بشستمی نی اگر بخواد به رفتارش ادامه بده من کسانیـ پو        
 . اگر چه با خاطره هم مفصل حرف دارم.  شما هستم حی توضدنیمن هنوز منتظر شن!  نی از انیا.  شیرایپ

 ی نمیشرمندگ. اشتباه کرده بود و شرمنده بود  . شدری خاطره تموم شد و سر به زدنیشاخ و شونه کش        
 . خواست
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 ، به خاطر وارونه نشون دادن ي که پنهون کردییزهای خوام خاطره ، به خاطر چی محیـ من ازت توض        
 ي طور آقانیشما هم هم.  شده اتینه حاال که ب.  ی گفتی راست و درست و سر وقت بهم مدی که باییزهایچ
 .  از شما انتظارش رو نداشتمگهید.  شیرایپ

اما . هم نکردم که به خاطرش شرمنده باشم يکار.  کنم ی بار حرف زدن شونه خالری خوام زیـ منم نم        
با خاطره خانم هم حرف .  می زنی و مفصل با هم حرف ميدی تولامیبا اجازه تون فردا م.  ستیامشب وقتش ن

 .  مني حرفهادنی بعد از شننی اما قضاوت رو بذارنیبزن
 که يزی چاووش چای.  با هم جفت و جور نبود دی شنی و مدی دی که مییزهای چاووش و چتیشخص        

 .  زدیالبته که با خاطره حرف م.  بودن ی بود اشتباهدهی که دییزهای چای داد نبود ، ینشون م
 نی رو اگر همییزهای چهی. خاطره تو خودش جمع تر شد .  پرداخت صورت حساب رفت يچاووش برا        
 .  گرفتی گفت غمباد میاالن نم
 دنیبخش. ی پا گذاشتری تو اونها رو زی باشه ولدی من و خودت بوده که هنوز هم بانی بیی حرمتهاهیـ         
 دوباره از نو میده بنا نبوده خراب بشه که بخوا با شالوی بتنواری دهی میما به هم اعتماد دار. ستیآسون ن

 خاطره ي رو خراب کردی چی فهمیم.  زهیو بر  تلنگر ترك بردارههی اشاره ، هی نبوده که با شهیش.  مشیبساز
 ؟

 پلک يدلش برا. انتخاب خودش بود .  زد ی مهر و خشن باهاش حرف می پروا ، بی بار بود تند و بنیاول        
 .  الزم بودهیخاطره تنب.  دلش رو گرفت يجلو.  دی کشی خاطره پر مسی خيها
 

******         
 

 یزودتر از چاووش از کاف.  کامل شد که دوباره پا به سالن گذاشت و هما به طرفشون اومد یروزش وقت        
 هم فکر کرده بود به خاطره فرصت فکر کردن داده بود و خودش.  کالم و ساکت یب.  اومده بودن رونیشاپ ب

 .  شدی می بار چندم خالي هما دلش براشنهادیو حاال با پ
 . ی خوام با شوهرم آشنا بشی مای جون ؟ بای ثرییـ کجا        
 .  مادر خاطره بودن ، پا بر جا موندای سال ثر18 ، به رسم شهی مثل همی شد ولی زانوش خالریز        
 که یی خون شد و به حرمت قولهای و گرمی از سرخی اش خالیم رگ و پتما.  نبست خیخون تو رگش         

 . به خودش داده بود ، خودش رو نباخت
 .  ، اما بهوش و زنده مونددی کشرونی بنهی قلبش رو از سی و دستدی به مغزش نرسژنیاکس        
 .دی و لبش خنددیدرونش از هم پاش        
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 !!! ستیمظاهر ن!!  ستی نيعدد!  ستی نی ، کسینی بی که می بودن که کسالی خیسخت بود ب        
 بعد از سالها دنشی و فکر ددی لرزی زانوهاش می در آوردن سخت بود وقتاتوری گالدي بودن و ادايقو        

 و ی عشق بود و مظهر دلتنگي روزهی که ی شد با دشمنی نقاب و زره رو در می بیوقت.  دی کشیرسش رو م
 . یرانی و حی سر گشتلی و دلمیعد ها شد عذاب الب

 نی اولي نبودن ، آشنا نبودن و براای ثري لحظه آماده بود ؟ برانی اي بود ؟برادهیبه اون حد از مقاومت رس        
 بار با هم روبه رو شدن ؟

 آشنا ی دور ،حسی آشنا باشه ولی تهش نباشه و فقط اسميزی شده بود تا چی تو خالينگاهش حفره         
 بودن حاضر شده بود ؟ ي و مادر خاطره زاهدي زاهدمی بودن ، همسر کرگهی دیکی ي ؟براکی نزدینباشه ول

  بود ؟ری و جنگل نبود و زن کوای دختر درگهی که دییایثر
 ،  که نهيباز.  کردی مي زد و نقش بازی رفت تو جلد و نقاب به صورت می مدی بایطاقت فرسا بود ول        
 کرد ی ثابت مدی که باییلحظه ا.  بود دهی امتحان رسي کرده بود و باالخره لحظه ی رو سالها زندگنهای ايهمه 

 . ستی نشی سال پ18 يای ثرگهید
 حالت نی کم بشهیتو برو :  امروز مظاهر نبود ي هی خاطره سهمدنید. دست پشت کمر خاطره گذاشت         

 . شتی پامیزود م. بهتر بشه 
  ؟ستیـ حالش خوب ن        
 .  امتحانات سرش تو درس و کتابهيچند روزه برا.  کم فشارش افت کرده هی. ـ خوبه         
 .  خونهی می کارشناسدیگلش.  خودم دیـ درست مثل گلش        
 .  رمیبا اجازه تون من م: لبخند خاطره هم خشک و ترك خورده بود         
 .  کنمی آشنا مدیتا شب تو رو هم با گلش.  ادی ميجون مامانت زودـ برو خاطره         
  دخترتونه هما جون ؟دیگلش: همراه و هم قدم هما شد         
 . آره: لبخند زد مادارنه و پر شوق         
 . ستی ندیخواهر چاووش ، مظاهر پدر چاووش و گلش:  و ادامه داد دیآه کش        
تنها موندن :  آشنا یی هم نبودن اما زن بود و با درد تنهاهیشب.  فشرد ي از حس همدرددست هما رو پر        
 ی می پات که خالریپشت سرت ، ز.  ی گاه امن و محکم عادت کرده باشهی تکهی به یبخصوص وقت. سخته 

 .  مونهی تا سقوط کردن نمیشه ، فاصله و زمان
 گاه هی خواست ؟ مظاهر تکی شدن هم مدیی باالتر از تأيزیچهما مگه . دستش تو دست هما فشرده شد         

 ي شکل تو دره هلش داده بود و بعد ها جانی هم نبود اما به بدتری رفت و عادتومدهین.  نبود یامن و محکم
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 ي جنبه اش کارنی نه ؟ به اایموفق بود ...   زن پر کرده بودنی اي رو برای خالي ، جاي اگهی تو زمان دگهید
 .  زن رو به خودش عادت داده بودنینداشت ، اما ا

  ؟ي شوهرت رو از دست دادیـ تو ک        
 .  کردی می تاتیخاطره تازه تات.  زود یلیـ خ        
  ؟يـ چرا بعدش ازدواج نکرد        
 . نتونستم: بغضش رو قورت داد         
آروم آروم .  بهتر ي به بازی صورت ، کمکی شدن چشم بود و ناراحتسی خي برایلی بود اما دلیبحث تلخ        

 با ی و آروم وليعاد.  کرد ی شد نگاه نمی مدهی که کشيبه جا.  تا آرامشش حفظ بشه دی کشی مقینفس عم
 بود که از یمظاهر آواز دهل.  شد ی متر کی به مظاهر نزدهی به ثانهی ، ثاندی کوبی که محکم و پر ضربه میقلب

 با یحت.  آورد ی خودش نمي اش نبض گرفته بود اما به روقهیشق...  که کی هم خوش نبود ، نزددنشیدور شن
 .  نقصی کرد و بی عمل مي قودی باز هم باشی پهیوجود بحث چند ثان

 ـ مظاهر ؟        
 ـ جانم ؟        
افسار فکر و . همه رو پس زد و قورت داد  . چشمش ي و اشک از مجرادی از ته معده اش جوشدیاس        

 که جا ی کرده بود به صورتریی که تغیی بر نگرده ، به صداشیبه سالها پ.  نکنه یمحکم گرفت تا گردن کش
 لبش نشوند و به ي محو روي ندهسرش و باال گرفت و خ.  بود دهی که نشنی به جانمیافتاده تر شده بود و حت
 . صورت مظاهر نگاه کرد

 يتار.  رو زده بود نکشیکاش الاقل ع.  شد ی وضوحش کمتر و کمتر می شد ولی تر مکی و نزدکینزد        
 .  حسرتي از ضعف چشم بود نه پرده ریتصو

 .  رو برات کردمفشی جون که تعرایـ ثر        
 . ـ خوشبختم خانم        
 لرزش صدا و محکم جوابش رو یب.  شد شتریوسعت لبخندش هم ب.  دی نگاه ندزدی سر خم کرد ولیکم        

 . نطوریمنم هم:  که حرف دل نبود یداد ، جواب
سبقت گرفته بود و .  دی با راهراه سفي و کراوات سرمه ادی سفراهنیپ.  رنگ تنش بود یلیکت و شلوار ف        

 . شیرد شده بود از مظاهر سالها پ
 .  گمی مکیـ تبر        
 . ـ ممنون        
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 رو بلند کرد و وانشیمظاهر ل. از خدا خواسته شربت آلبالو رو برداشت .  براشون شربت آورد يخدمتکار        
 . تی موفقدیبه ام: لب زد 
 متأثر و ناراحتش ای اسم ثردنی شنی مظاهر بود ؟ حتی زندگي کجاایثر.  خورد چی و دلش پدیلبش خند        
 ! فراموش شده بود.  بود  تلخ و گس هم نشدهییخاطره ا. نکرد 

 بود تا به چشم دهی بزرگ شده بود ، رشد کرده و قد کشي بست و نه اشک تازه شد ، اونقدرلهینه بغض پ        
 ...  بودبهیخوب بود که تو نگاه مظاهر غر.  ادی مظاهر ننیکوته ب
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 . ی و خوشریوقت شما بخ        
 . زی عز71 نوی ميبرا        

 
 :  به خاطر داشته باششهیهم        
 ...  به خاطر وجود تو خوشبخت استیی در جایکس        

 
 
 
 
 

 .  ، ممنوندی آقا مجنیدیـ زحمت کش        
 .  خانمای ثرزهی ری اعصابم به هم منی کنی تعارف می شکلنی ایـ وقت        
 .  داخل ، تازه سر شبهدیبفرمائ: لبخند زد و سر تکون داد و تعارفشون کرد         
 . می خونه تون دور هم باشمیای مگهی شب دهی میـ دستت درد نکنه ، خسته ا        
 . نی کنیـ خوشحالمون م        
.  کرد و دنده عقب گرفت ی زد و خداحافظی تک بوقدیمج.  شدن ادهی پنیخاطره هم تشکر کرد و از ماش        

اول . دست بلند کرد .  بودن دهی و عاطفه هم سر کوچه رسدی باز شد مجاطی در حی تو در انداخت و وقتدیکل
 .  کردفل رو هم پشت سرش قاطی و بعد خودش ، در حاطیخاطره رو فرستاد داخل ح

 ینگاه سرد و ب.  رفت و حال خودش گرفته تر از خاطره بود یخاطره خسته و کسل از پله ها باال م        
 ی چشمش کنار نمي هم از جلوي اهی که ثانینگاه. د برده بودش  مظاهر دوباره تا مرز انجمایخیتفاوت و 

  ؟؟؟فت و پوست کلحی وقنقدریآدم هم ا:  لب غر زد ریدوباره اخم کرد و ز. رفت 
کنار هم قرار گرفتن حروف و .  زده بود خی مظاهر ی نگاه خالدنی همه سال سوخته بود و امشب با دنیا        

 ، يادی!  و براش زنده نکرده بود زی چچی شدنش رو زبون هما هي و جارایر ثیی به آشنایساخته شدن اسم
 !!  دوريزمانها  توی ، حتي ، تعلق خاطری ، عشقی ، خواهشی ، لمسي اهی ، ثانيلحظه ا
 !! ي اسمم رو هم فراموش کردی من و اسمم چقدر بود برات ؟ حتي انقضاخیتار:  زد به در هال هیتک        
 ی تو خودم مشهی هميمنم تو رو برا.  یتو امشب من و دوباره کشت:  دیدست مشت کرد و پر حرص غر        
 . شهی هميبرا. کشم 

رقصش رو با هما . به حرفاشون گوش داده بود .  بود ستادهیکنار مظاهر ا.  بود ی از خودش راضيتا حد        
 .  تفاوت مونده بودی بود و بدهی بار دوم ديبرا
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  ؟يستادیـ مامان چرا هنوز ا        
 . خاطره لباسش رو هم عوض کرده بود. به خودش اومد و سر بلند کرد         
با .  بود ستادهی قد راست کرد خاطره هنوز ای آورد و تو کمد گذاشت و وقترونی بي پادريکفشش رو رو        

 . خی مظلوم و گناهکار ، منتظر توبینگاه
 بود که ي به مظاهر نشون بده و منتظر روزي خواست خودیاگر م.  اشک تو چشمش نشست شین        

 شیچند ساعت پ.  مرده بود شهی هميوگرنه مظاهر برا. باالخره شناخته بشه ، فقط و فقط محض خاطره بود 
 . مرد و همون لحظه هم داغش خاموش و سرد شد

.  دم ی راهو ادامه منیمن ا:  دی کشیهر خط و نشون م مظاينگاهش به خاطره بود و تو ذهنش برا        
 .  سهم خاطره بودهشی سال پ18 از اول از يدی کشی ساله ات م14 که به نوازش رو سر پسر ییدست ها
 ـ مامان ؟ حالت خوبه ؟        
 . نه حاال.  خواست ی خاطره رو نمیشونی و پرینگران        
 !  سر جلسهی ؟ برو بخواب ، فردا خوابآلو نباشيستادیـ چرا ا        
 خاطره طیاز خواب شب مهم تر ، اما شرا! مهم بود .  صحبت با خاطره نمونده بود ي برایکشش و توان        

 .  دادی زحمت چند روزه اش رو به باد مشتری بيریفکرش مشغول شده بود اما درگ.  دی طلبینم
  ؟ی باهام حرف بزني خوای نمیحت:  کرد ی منی فنی تو بغلش بود و فتا به خودش بجنبه خاطره        
 دی دی لبش رو نميخوب بود خاطره لبخند رو.  جوابش رو داد ي جدی سرش و با لحني رودیدست کش        

 !  کنمی وگرنه من فراموش نمي و فردا امتحان داريخسته ا:  طور نی، اشک تو چشمش رو هم هم
 ! می امشب حرف بزننیهم:  خاطره کمرش رو چنگ زديدست ها        
 گهیچند ساعت د!  یتو که نگفت:  بود يابرو باال انداخت و لبخندش پهن تر شد اما لحنش همچنان جد        

 . هم روش
 ...  مامان ، نرم و برندهی کنهمی تنبيـ خوب بلد        
 زمستونه اش ، چند ی روتختي تختش نشست ، زل زده بود به چهار خونه هايدست تو دست خاطره رو        

دستش رو گرفت و بهش کمک .  شروع بود ي برای ، دنبال کلمه و حرفدی کشی بار دماغش رو باال مکی هیثان
من و  ؟ تو اعتماد ي بره چکار کردمادی ؟ من ی که چی کنی مهیحاال گر:  دور نه ی بود ولریکرد ، از خاطره دلگ

 ! یشکست
 جا ی و اعتمادت بامی خواستم نشون بدم از پس خودم بر میفقط م.  نداشتم مامان ي قصدنیـ من همچ        

 . ستین
  ؟ی شناسی ؟ چطور می رو از کشیرای پيآقا:  فرستاد رونی دفعه بکیبازدمش رو         
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 ! دمشیـ تو دانشگاه د        
  ؟یی سال بااليـ دانشگاه ؟ دانشجو        
 . دی خاطره به گردنش چسبيچونه         
خارج از کشور هم . مادرش برام گفته که تهران درس خونده .  تونه دانشجو باشه ی دونم نمیـ من که م        

 . مدرك گرفته
 بار که نیل و دوخته ، تازه اومده به دانشگاه ، اوی طراحياستاد بچه ها:  بود ریخاطره هنوز سر به ز        

 . هی دونستم کی نمدمشید
 ـ خب؟        
 دانشگاه ، ي اومده بود جلوانی بار پوکی.  شناخت ی بودمش اما اون من و مدهی هم ندیـ من تو مهمون        

 ...  اومدم خونه کهیتنها نبود با چند تا از دوستاش بود ، همراه اسماء م
  ؟؟انی ؟؟ پوانی ، پوتیندست خاطره رو فشرد با خشم و عصبا        
 نداشتم اما اون دست بردار نبود يمن بهش کار:  سرخ شده ینیسر خاطره باال اومد با چشم ها و نوك ب        

 ...  اعتنا بودم اون لجوجی، هر چقدر من ب
ش  که از دستیی و کارهاانی مثل پوی و مزاحم سمج و زبون نفهمي کاربردی پرت دانشگاه علمطیمح        

 ... ساخته بود
 نگران گهیبه منم گفت د.  رفت انی و باهاش حرف زد و پودی رو اونجا دانی ، پوشیرای پي آقانیـ هم        

 ي اما جاهادمی و ندانی پوگهی دانشگاه دي داره ، جلوی از نگاهش معلوم بود دست بر نمیول.  نباشم انیپو
 .  از دوستاشیکی ای خودش بود ای گهید

  ؟رونی بمیـ اون شب که شام رفت        
 . دوستاش بودن.  در خونه مون هم اومدن يتا جلو:  ، سر تکون داد دیلب خاطره از ترس و بغض لرز        
  ؟ی چشیرای پيـ آقا        
. کرد  رو دك انیپو.  اومد ی خونه دنبالم مای که دانشگاه کالس داشتم تا کارگاه ییـ دو بار روزها        

 .  اون رو گرفتيخودش جا
 ! گوشم چه خبره ؟ری بفهمم زدیـ و من آخر از همه با        
 ینی سنگی نزد تا وقتی حرفچینگاه از خاطره نگرفت و ه.  نشست ریخاطره سکوت کرد و سر به ز        

 . نگاهش سرخاطره رو باال آورد
 .  نگاهم نکني طورنی ای ، بزن تو گوشم ولنیـ مامان ساکت نش        
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 بحث گهی دنجای ؟ اي کارت اشتباهه و ادامه اش دادی دونستیاز اولش هم م: آب دهنش رو قورت داد         
 تا یوقت!  ؟ی فهمی نبوده مي قصدش بازانیپو!  فکر کن و جواب من رو بده یاعتماد نبوده خاطره ، به همه چ

 کنه بی هم تو رو تعقگهی دي جاای ادی به دانشگاي که تا جلو قدر به خودش جرأت دادهنی رفته و اشی حد پنیا
 انی گفت پوی می که چاووش چيدید!  کردن خودش ی خالي بوده ؟ فرصت ، فرصت برای دنبال چی دونیم

 دنی ، عقده فقط لباس و کفش نو نخرستی نهی که دستشون خالیی آدمهاي ، عقده و حسرت فقط براضهیمر
 یی ممکن بود چه بالی فهمیم!  گرانهی دي آوردن جلوم کنف شدن و کانی مثل پوی آدمي ، عقده ستین

 دونم به خودت ی چه منی از اای و از سکوتت یی اون از تنهاي ؟ اجازه دادي سکوت کردی و به سادگادیسرت ب
 ...  و مطمئن بودن سوءاستفاده کنهیمتک

 یکی گفت و به خاطر کدوم یاز دلشوره از کدومش منفس تازه کرد ، ذهنش پر از حرف بود و دلش پر         
  کرد ؟یخاطره رو سرزنش م

 ، بازم یبرام خونده و شناخته شده باش!  اگر تو رو از بر باشم ی ؟ من حتی رو چرا نگفتشیرای پيـ آقا        
نه . بره  دونم تو فکرت و دلت چه خی نمی که تو دلت هست و بهم نگيزی تا چی موقع ها تا حرف نزنیبعض

 ی کنی خودت و از عمد پنهونش مي  که به خواستهی که بتونم حرفییشگوی و پبیحس ششم دارم نه علم غ
  کردنت به حرف زدن ؟بی از من ساخته است جز ترغيچه کار. رو بفهمم 

لب . محکم فشرده بود و دستاش سرخ شده بودن .  خاطره رو رها کرد يحواسش جمع شد و دست ها        
 ی به عنوان مادر چاووش ، کسینی بی هما رو میمن از کجا بدونم وقت:  دیدستاش رو باال آورد و بوس.  دیگز

 در ی تو رو بخونم ؟ وقتيابروها  حرف نگاه و حالتی ؟ با چه علمی کنی مدای پی شه چه حالیکه مزاحم تو م
 ی رفتار مي و طوری کنیسکوت م کنم اول ی با همون مادر و پسر باهات مشورت مي همکارشنهادی پيباره 

 و ي که داریی پس انداز و اون چند گرم طالی و حتيای ساعت شاد و خندون م12 به فاصله ی که مخالفیکن
 که امشب سخت یبه من.. به من بگو .  راه بذارم نی پا تو اتر ي و قوهی که بشه سرماي ذاری من ماریدر اخت

 تو کم گذاشتم ي چند سال برانی که امشب باورم شده تو ای کنم به منی مادرانه رو تجربه مي حس هانیتر
  ؟؟؟ی حرف بزندی بانکهی بدونم تو دل تو چه خبره ، جز ادیبگو از کجا با

 ی برسي خوای که ميزی ، به چی که موفق باشيتو حق دار. خودت بود که موافقت کردم مامان يـ برا        
 .  نکردمیی خطاچیوگرنه من ه. 

من به تو : معطل نکرد و بغلش کرد ، موهاش و بوسه بارون کرد .  دی لرزیدست خاطره رو فشرد ، م        
...  که هی کسگهی طرف دکی.. ی ماجراها هستنی طرف اکی اما تو ی که فکرش و کنییاعتماد دارم تا اندازه ا

اگر زبونم ... اگر ..  ی مونی مجشکتو االن کنار من مادر ، من دوست و هم جنس من دلسوز و نگران مثل گن
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 ؟ ی ، اونوقت چگهی دیکی نه ، انیپو....  داد که ی به خودش اجازه مانی ، اگر پوي افتادی مانیالل تو دست پو
  رفت ؟ی رفت ؟ بر باد می سؤال مری زییزهای چه چی دونیم

 . نوازشش کرد تا آروم بشه.  دی لرزی شده بود و تو بغلش مسی خی مشیخاطره گنجشکک اش        
نادره خانم تو اون خونه چکاره است ؟ .  کنم ی و خودم مشخص مانی آقا پوفیـ بسپارش به خودم ، تکل        

 !  باشه که به من جواب پس بدهدی بایکی به فکر و تو حال خودشون باشن ، انیپدر و مادر پو
 ی و قبول مرهی گی نادره خانم طرف ما رو می کنی مامان ، تو فکر میفتی خواستم با اونها در بیـ نم        
  داره ؟ی رو از سر نوه اش بر متشی کنه ؟ دست حمای چکار مانیکنه پو
 یباور هم نکنه نم...  که نخواد حرف حق و باور کنه ستی نی آدمنی شناسمش همچی که مییـ تا جا        

 باهاش ي جددی تر شده ،بای غرورش زخمي زدانیشب به پو که امیلیبا س. شه دست رو دست گذاشت 
 . برخورد کرد

 . ـ من متأسفم مامان        
 می کردی شهر زندگنی تو ایثی حرف و حدچیسالهاست بدون پدرت ، بدون ه: کمرش رو نوازش کرد         

  بشهي اگهی هر کس دای انی پوي هاي غرور و بچه بازهی و چند ساله مون دستمانی چندي دم آبرویاجازه نم
... 

 شد نی خوابش سنگی زد و تا وقتشیونی به پشيبوسه ا.  تخت دراز بکشه يکمک کرد خاطره رو        
.  گذاشت ی بود کنار هم مدهی بود و ددهی که شنییزهای کرد و چی خاطره رو نوازش ميموها.کنارش موند 

  کرده ؟ی مبی خاطره رو تعقیتیچاووش به چه ن
بعد از اون .  کرد ی صبر محاتشی توضدنیتا شن. خواسته بود حرفاش رو بشنوه و بعد قضاوت کنه         
 .  ساده تر بوديری گمیتصم

 
 

********         
 

  ؟يداریب:  بلند شد ، عاطفه نوشته بود شی گوشامکی زنگ پيتازه پلکش گرم شده بود که صدا        
 چطور ؟: جوابش رو نوشت         
 موقع شب زنگ نی باعث شده بود عاطفه ایچ.  زنگش بلند شد ي نگذشته صداامی پلی از تحوي اهیثان        
 بزنه ؟

 جانم ؟:  منتظرش نگذاشت ادیز        
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  ؟یـ خوب        
 . خوب نبود!  کرد ، نه ی داد ؟ از هر طرف که فکر میاز کدوم منظر جوابش رو م        
  ؟ياب ندارـ تو مگه خو        
 . می نشد که حرف بزنیـ به فکرت بودم ول        
 !  عاطفهستی هم واسه گفتن نيزیـ چ        
  ؟دتی دیـ چکار کرد وقت        
 .  کردی نمی فرقواریـ با د        
 ی تلخ مهمون لبش کرد ، کاش خودش هم با فحش دادن دلش رو خنک مي عاطفه خنده ايفحش ها        

 ...  ناسزا هم نبودقیمظاهر ال.  الفاظ گذشته بود نیما کار از اکرد ا
  و نگاهت کرد ؟سادیـ مثل ماست وا        
 تو ذهنت شهی که هميادگاری و ی موندنادی به ي نداشت ، از اون کهنه های براش کهنگای اسم ثریـ حت        

 .  چشمت نباشهي اگر جلوی مونه حتیم
 . زی ؟ تو خودت نرای ثری کنهی گري خوایـ نم        
 حالش خودش رو دگرگون ریی که تغي بود ، به اندازه ابی عاطفه هم عجي بغض حرف زدنش برایب        

 .  رو به اون رونیکرده بود ، از ا
 .  عاطفهستمی ازش متنفر هم نی حتگهیـ د        
 .  دارهفیر گاو تشیلی خیلی خای کارکشته است یلی خای جناب نیـ ا        
 خواست ی که ميزی چدی ، شادی خواست رسی که ميزی خواسته بود ، به چقهی چند دقيـ من و فقط برا        

 ! نشناختمش... من احمق بودم که .  ازم نگرفت و ساده فراموشم کرد یو دنبالش بود نبودم که رفت و سراغ
 ره تا اسمش رو نبر رو ی می سراغ کنمی ، نگاهم همه اش به هما بود ببی با تلفن حرف بزنیـ تو که رفت        

اگر . دمشی و اونجا بود که دستادی جمع و شونه به شونه اش واهی رفت سراغ شیرای پيهما همراه آقا.  نمیبب
 کرد ی به هما نگاه مفتهی ، چنان شبشه  دادم تا خفهی گذاشتم و فشارش می خرخره اش مي شد دست رویم
 ... هک

 ی مفی هما و مظاهر تعری اش ؟ از لحظات احساسکبارهی مکث یعاطفه افتاده بود رو دور حرف زدن ول        
 .  شد که از شرمش بودی زنه سکوت عاطفه طوالنی حرف می کي رفته بود براادشیکرد و 
امشب .  کردم و تموم شد زشی رشیمن سالها پ.  زمی ری به هم نمزهای چنی ؟ با ايـ چرا ساکت شد        

 چشمم رو غبار ياون موقع ها انگار جلو. چشمم صاف صاف شد ي دلم ، جلويهم گرد و خاکش نشست و هوا
 . گرفته بود عاطفه
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 .  بگمدی رفت که نباادمی شدم یـ ببخش ، حرص        
 ر همه جا حواست بهم هست مظاهدنی بعد ددمی دیم.  ممنونم هم از تو هم از خدا یلی بودنت خيـ برا        

. 
 کردم پا تو بتی کنم که چرا ترغیخودم و سرزنش م. نگران خاطره هم هستم .  ایـ نگرانت هستم ثر        

 . ي راه بذارنیا
  کجاست ، مزاحمت نباشم ؟دیـ بهش فکر نکن ، آقا مج        
 . ظهر اونهاست زنه ، االن ما بعد از ی با دوستش حرف میـ نه ، داره تلفن        
 ! ؟ی گفتیـ خب ، م        
هما .  زود ازشون جدا شد یلیخ.  هیدر حد سالم کردن به بق.  کنار اونها نموند ادی آقا چاووش زیچیـ ه        

 ! ي که تو رفته بودییاومدن همون جا.  دنبالش رفت یهم حرص
 ی بود که چرا تو جمع کنفش می هما هم ناراض نداره وشی با ناپدریی اونهیآقا چاووش م.  دمشونیـ د        

 .  اعتناستیکنه و بهش ب
 .  قرارداد هم معلوم بودمیـ همون روز تنظ        
 .  دهی اش رو نشون می کنه و احساس واقعی نميـ آره ، نقش باز        
 ی که به دست آورده میتی ذاره ، موقعی نمی وقعزهای چنی به ای و تو برام گفتدمی که من دیـ اون آدم        

 .  رفتارنیارزه به تحمل کردن ا
 .  و همون رو هم باور کردمدمی پوسته دهی.  گم که من مظاهر و نشناختم یـ م        
  ؟ی چکار کني خوایـ حاال م        
 ...  خواستم بکنم منتها نه به خاطر خودمی که ميـ همون کار        
 !  خاطرهيـ برا        

منم !  خاطره اونه ی جواب پس بده چون پدر خوندیبا. مسئوله چون بوجودش آورد !!  خاطره يـ برا        
 کشم ، منتها ی مرونی زود خودم و از حصار ترس گفتن بای ری بمونه ، دي خبری ذارم خاطره تو بی نمشهیهم

 عذاب نی از ای اونم سهمالخرهبا،  خورهی خورم مظاهر هم می که بدونم همون قدر که خودم ضربه می وقتهی
 . داره

.  ي طلب کارای بازم از دنیهر چقدر به خودت بدهکار باش.  ایـ من تا هر کجا که بتونم کنارت هستم ثر        
 ! ری بگای بمون اما حقت رو از دنی مونیبه خودت بدهکار م
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 که عوض داشت يزیچ.  بود ختهی رو بهم راشی ؟ مظاهر دنری تقصای بود ری قصه تقدنی مظاهر ؟ اای ایدن        
 با شهیجنگ هم.  انداخت ی اش رو به خطرمی موجود زندگنی اگر به خاطرش با ارزش تریحت. گله نداشت 

 . دی شد با پنبه هم سر بری اوقات میگاه.  شد ی طبل و جدال تن به تن شروع نمي آخته و صداریشمش
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 سالم        
 . روزتون پر از لبخند.  ریصبحتون بخ        
 . زی عزیینای مالی ليبرا        

 
 کرانی بییای درای ی کوچک باشیی کند برکه ای نمیفرق        
 ...  درخشدی در تو مدی خورشیزالل که باش        

 
 
 
 
 
 
 

 . می در رکاب باشیی جاهی ـ خاله جون تا        
من هر چقدر شما رو :  دی اسماء خندينگاه از صورت هنوز شرمنده و ناراحت خاطره گرفت و به رو        

 فکر کنم کارساز تر باشه تا بخوام دم به هی طرز حرف زدن عالنیاگر بگم ا. کنم انگار نه انگار ی محتینص
 .  کنمی شما رو نهقهیدق

 نیبه خانم بودن ما شک نداشته باش.  داره طشی به محیبستگ.  خاله ستمی نی شکلنیمه جا اـ ما که ه        
. 

 که تو یبا اتفاق.  کرده بود شتریدونستن دلهره و ترسش رو ب. نگاهش دوباره نشست رو صورت خاطره         
  دانشگاه ؟؟؟ي رفت جلوی دوباره مانی افتاد اگر پویمهمون

 !  اصالًستی نای دننیـ دخترت چشه خاله جون ؟ تو ا        
 . ـ خسته است        
 . ـ دشمنت خسته باشه        
 .  تو حال خودش رو به جلو پرت کنهي بود که خاطره يضربه دست اسماء پشت کمر خاطره به اندازه ا        
 ـ اسمــــــــــاء ؟؟؟        
 .  خوردی منیبه موقع نگرفته بودش با سر به زم. رفت  خاطره رو گيبازو        
 .  دختری تو چقدر امروز شلي وايـ ا        
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خاطره خودش رو بهش .  خاطره رو نوازش کرد ي و بازوستی نيزی اسماء سر تکون داد که چيبرا        
 بود که دوباره تو بغلش جا بشه ؟ به دلش راه اومد و محکم بغلش کرد و يدنبال فرصت و لحظه ا. چسبوند 

 . من مواظب هستم مامان ، نگران نباش:  دی خاطره رو شنينجوا
دلش .  کرد ی وزن کم ملوی گشت چند کی رفت و بر می گفتنش بود ؟ تا خاطره می شد ؟ به سادگیم        

 موند ی کرد و همون جا منتظر می مشیشد تا دانشگاه همراه یکاش م.  گشت ی رفت و بر میتا خود خدا م
 . امتحانش تموم بشه

  خونه ؟ي گردیـ با اسماء بر م        
خاطره لب زد و اسماء .  بود ای خاطره خوانا و گوينگران تنها موندن خاطره بود و حرف نگاهش برا        

 . دی خرمی برمی خوایبا اجازه تون م: جوابش رو داد 
  ؟دیخر:  حالت خودش رو حفظ کرد ی ولدیبرق از سرش پر        
 ! اسماء ؟ي نگفته بوديزیـ بهم چ        
خاله اجازه . میامروز مهمونش هست. ادیقول داده قبل از رفتن از خجالت من در ب.  خواد بره ی منیـ آئ        

 .  باشهدیهم با ام گهی ؟ البته من قبالً بهش گفتم قل دادی خاطره هم بي دیم
 يزیتنها نبودن ، اما چ.  طرف ، دل خاطره همه طرف کی ینگران.  رفت ینگاهش مدام تا سر کوچه م        

 .  شدی آروم نمختی ری که خاطره پا رو دمش گذاشته بود تا زهرش رو نمیمار زخم.  شد یاز ترسش کم نم
!  نی نباشرونی وقت بری تا دیباشه ول: د  داشت و صورتش برعکس درونش آروم بوی حالهیدلش         

 !  هم در دسترس باشه خاطرهتیگوش
 شرم و ترس نگاهش همچنان پا برجا یول.  لبش شکسته شد ي چند ساعته میخاطره لبخند زد و تحر        

 . بود
 ...  خوند و به خدا سپردشونی الکرسۀیبچه ها سوار شدن ، تو دلش آ        

 
******         

 ساعت میزنگ زده بود و گفته بود تا ن.  گذاشت زی مي که چاووش بهش داده بود رو روي مديمجله ها        
 شد پر از ی شروع می از زندگي خورد و فصل تازه ای استارت ميکارشون به زود.  زنه ی به کارگاه سر مگهید

 ... ی و زندگار کیِنی بشی قابل پریترس اتفاقات غ.  ترس يتکاپو ، تالش به اضافه 
 رفته شیطبق برنامه پ.  گذشت ی ساعت از تماسش با خاطره ممی انداخت ، نی به ساعت گوشینگاه        
 دوستاش ای انی از پويخاطره مطمئنش کرده بود که اثر و نشونه ا. و گردش دیامتحان و بعدش هم خر. بودن 

 .  آرامش قبل از طوفان باشهدی ترسیم. ستین
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 سر از انی کردم ؛ پویاگر دعوت نادره خانم رو قبول نم:  اتفاقات نی تو ادی دیش رو کم مقصر نمخود        
 !! دمی دیمظاهر رو نم.  آورد ی مون در نمیزندگ

 سفارش دیبچه ها تو سالن دوخت بودن و تا شروع کار جد.  بلند شد و به آشپزخونه رفت زیاز پشت م        
کار .  یشگی خاص و همي مشترهاي گرفت و برای کم سفارش کار میلیخ.  کردن ی ملی رو تکممی قديها

 ی هم اعمال مهی نظر بقدی باعد به بنی کردن ، از ای هم استخدام مگهی داطی چند تا خدی افتاد بایرو غلتک م
ر مورد  شد ، چه در مورد خاطره ، چه دی روشن مزی همه چفی امروزش با چاووش مهم بود و تکليحرفها. شد 
 . کار

 که زهرا آورده بود ییچند تا از رولت ها.  گذاشت ینیچند فنجون قهوه دم کرد و فنجونها رو آماده تو س        
 .  بهتري اهیزهرا برگشته بود سر کار با روح.  دی چسی ديرو هم تو

  ؟ی کنیـ چکار م        
 .  کنمیه آماده م مهمونمون قهويبرا:  دی و عاطفه رو ددیگردنش چرخ        
 ! ی گفتیـ به خودم م        
 ! خوبم:  دیتلخ خند.  بود ستادهیعاطفه کنارش ا        
 . ای فکر نکردم ثری چچیمن به ه.  شم ی نمری کنم سی خودم رو سرزنش میـ هر چ        
خودم هم کم : دست رو شونه اش گذاشت و شونه اش رو فشرد .  عاطفه آهسته و ناراحت بود يصدا        

 يدرد تازه ا.  ختمی شکستم و رشیگفتم که من چند سال پ.  هلم بده یکیانگار منتظر بودم . مشتاق نبودم 
 هم قرار ي رودوباره روبه  ومیدی و چرخمیدی است ، چرخرهی شکل دایزندگ. خودت رو مقصر ندون .  ستین

 . میگرفت
  ؟شهی می چیعنی ،ایـ دل نگران آخرش هستم ثر        
 .  و سر وقتقیدق.  شکل آشپزخونه نگاه کرد یبه ساعت توت فرنگ.  زنگ در بلند شد يصدا        
 .  اومدشیرای پيمن برم در و باز کنم آقا.  شه یـ از گذشته که بدتر نم        
 بود و ومدهی ننجای کار به ايچاووش فقط برا. دلهره داشت .  استقبال اومد يسرش براعاطفه هم پشت         

 .  نگفته بوديزی خاطره چيبه عاطفه از ماجرا
چند قدم به طرفش رفتن و با .  شد اطی گل داخل حيچاووش با سبد. در و باز کرد و منتظر موندن         

 . دی کنم زحمت نکشیخواهش م:  ستادنیتعارف کردنش ا
 .  به طرف دفتر رفتنیی و سبد گل رو از چاووش گرفت و سه تادی نکشی طولییسالم و خوش آمد گو        
 . شیرای پي خوشحال شدم آقادنتونیاز د:  ستادی در ايعاطفه جلو        
 . با چاووش راحت ترم.  نی کنی من و معذب میلیـ با صدا کردنم به فام        
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 .  رسمیتو سالن دوخت کار دارم آقا چاووش بعد خدمت م: عاطفه لبخند زد         
  با چاووش تنهاش بذاره ؟ری خواست به عنوان مدی مای برده بود ییعاطفه بو        
 .  بعد به کارت برسایـ تو هم ب        
 .  زنمیبهتون سر م. ـ منتظر تلفن هم هستم         
آهسته کنار گوش عاطفه نجوا کرد .  و چاووش رو تعارف کرد داخل دفتر ستهی به عاطفه که بااشاره کرد        

 !  عاطفهي از من سهم دارشتریتو حاال ب.  نجای اتیری در مورد مدمیما با هم حرف زده بود: 
 !! ای ثری کنی فکر مییزهایـ به چه چ        
 .  گمی ميـ جد        
به وقتش منم اعالم .  رو به تو واگذار کردم یمن همه چ.  می هم گرفتجهی و نتمیـ ما قبالً بحث کرد        

 ! دست از پا خطا نکن.  کنم االن هم مراقبت هستم یحضور م
.  لبخند زد و تو دل ازش تشکر کرد ی ولدی دیعاطفه نم.  زد و رفت به طرف آشپزخونه یعاطفه چشمک        

 .  کردی ملی کرد و محبتش رو تکمی هم مییرایپذ
 .  چاووش نشست و دوباره خوش آمد گفتيرو به رو        
  ره ؟ی مشیکار چطور پ. ـ ممنون         
 .  قبليحداقل نه به اندازه .  نداشته باشه ینه صورتش نه کالمش لطف.  باشه ي خواست جدیم        
 . میری گیارش نم سفادیـ ساکت تر از قبل ، ز        
 . ي رکود و از دست دادن مشتریعنی نی هستي شما که حرفه ايـ و برا        
 . می خودمون رو داشتگاهی ما هم جای تو شهر ولستی خوب هم کم ناطیخ.  باًیـ تقر        
 . نی هست برساقتتونی که واقعاً ليزی دم که جبران بشه و به اون چیـ قول م        
 . نیـ لطف دار        
 چطور بود به نظرتون ؟.  نیدیـ همه رو د        
 ی بره سر اصل مطلب ، خاطره و اتفاقاتمی دوست داشت مستقیلیخ.  چاووش به مجله ها بود ياشاره         

 .  دادی چاووش راه نمی شون افتاده ولنیکه ب
 .  خوب و متنوعیلیـ خ        
.  می مختلف داشته باشي برندهاونی می اسممی تونیما هم م...  تو ذهنم هست که ییهاـ اگر بشه فکر        

 .  روشن در انتظارمونهي اندهی شه گفت آی اما ممی ما که تازه کار هستيزوده واسه فکر کردن برا
 صاحب برند و مارك شدن ؟؟؟.  بود ینیری شيبا تعجب ابرو باال انداخت ، وسوسه         
  ؟انی مثل هاکوپـ        
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 همه متعجب و نیاگر اونها هم موقع شروع کار ا: بهت و تعجبش به چشم چاووش هم اومد و لبخند زد         
 . دنی رسی نمنجای بودن به ادینا ام

 .  شدی شد مقاومت کردن وسر سخت بودن مشکل می که متیصحبت از کار بهتر و موفق        
 ! فکر شما تا کجا که رفته:جواب لبخند چاووش رو داد و ابرو باال انداخت         
با تالش و دست کم نگرفتن .  می شروع کندیاول با.  بزرگ ي االن و در حد مارك هانیـ نگفتم که هم        

 .  برهی فقط زمان مدی رسیی شه به هر جایم
 . ی شانس هم داشته باشیو البته کم!  ي که بخواهیکاف.  طوره نیـ هم        
 هم لباس عروس کار نیمن در عجبم شما که هم خودتون کارآموز دار:  کرد دییچاووش حرفش رو تأ        

  ؟نی کردی نمی طراحي چطورنی کنیم
ن  شروع کردم و با دوختکی کالس ساده و کوچهی رو از یاطیخ. ـ وقت و فکرش رو نداشتم آقا چاووش         

 ي همه نی ، واسه همازیهم شوق داشتم هم ن.  پسند سرپرست اونجا شدم ي و نقص و مشتربی عی لباس بهی
 من هم عشق بود هم ي برایاطیخ. وز اداره اونجا گذاشتم وقدم به قدم جلو اومدم تا امريفکر و تالشم رو برا

 .  رشته رو نخوندمنیمثل شما درس ا. نون 
  ؟نیفتادی کردن نی وقت هم به فکر طراحچیـ ه        
 گرفتم و ادی کار بهتر تو آموزشگاه چند تا رشته رو يفقط برا.  موند ی فکر کردن نمي برایوقت. ـ نه         

 اعتماد هم ی که داشته باشقیتجربه و کاغذ و تصد. زنه ی روزها مدرك حرف اول رو منیا. مدرك گرفتم 
لباس عروس رو هم به .  به خودم باشه ق که متعليزیه فکر خلق مدل تازه نبودم چ اصالً بیول.  شه ی مشتریب

 .  دوختمی که خودم دارم میخاطر احساس
  ؟نی ادامه بدنی خوای نمگهی دیعنی ؟ نی دوختیم:  اش جابه جا شد یچاووش تو صندل        
 دست چاووش ي رو جلوینیری قهوه و شعاطفه.  مانع جواب دادنش شد ییرای پذلیاومدن عاطفه با وسا        
 . گذاشت
 . زحمت دادم. ـ ممنون         
 . نوش جان.  کنم یـ خواهش م        
.  ره ی مشی پي کار چطورنمیمنتظرم بب:  منتظر جواب نگذاشت نی از اشتریچاووش رو ب. عاطفه رفت         

 .  خودمی روحازی ني ارضايفقط برا.  که قبالً بوده ی وقت نشه که اون کار و ادامه بدم نه با حجم و وسعتدیشا
هدف من ارتقاء دادن .من اصالً قصدم مختل شدن کار شما نبوده : چاووش فنجون قهوه اش رو لب زد         

 داره یواردات و قاچاق اجناس خارج.  متأسفانه در حال رکوده رانیصنعت پوشاك تو ا.  و دوخته یسطح طراح
 .  به کار دادازه تیجون.  شه شروع کرد ی میی جاهیاز .  زنه ی منی زم روی داخليکارها
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  در مورد لباس عروس ؟یـ حت        
 ـ چرا که نه ؟        
 ها جور یرانی اي قهی کم با سلیلی خدمی که من دیی طرحهانیاما ا:  زی مي روياشاره کرد به مجله ها        

 . ادیدر م
 ـ از نظر مدل ؟        

 لباس يبه هر مزون و گالر.  سنت نشده يلباس عروس هم دست و پا بسته .  بودن ی قشنگيـ کارها        
 ییمدلها.  دی دونی رو منیشما خودتون بهتر از من ا.  لی و شکبای زدینی بی رو میی مدلهادی که سر بزنیعروس

 ، به خاطر یی اگهی دزی هر چایحجاب   نداشته باشه نه به خاطری طرفدار آنچنانرانی تو ادی شادمیکه من د
 .  گذشتی شه به سادگی که داشتن ، از مقوله فرهنگ نمیی و مدل هایطراح

 می کار داریلیخ.  می کنی فکر مدی جدي کنم در کنار هم به طرح هادی خوام از کار اونها تقلیـ منم نم        
 . شروع کنم راه و نی خوام ای خانم و خوشحالم که در کنار شما مایثر

 اعتماد من و نیممنونم از اعتمادتون آقا چاووش ، اما هم:  زد هی تکی صندلی به پشتنهیدست به س        
 .  خودش کرده و ذهنم پر از سؤالهریدرگ

 !ستی هم نروزی و دری اخي ربط به خاطره خانم و ماجراهایـ که ب        
 ؟ خاطره نیچرا من و همکارانم رو انتخاب کرد!!!  قاًیدق:  کرد ی بسته خالي هاش رو با لب هاهی ريهوا        
  داشت تو انتخاب شما ؟یچه نقش
 !  خانمای ثرنی که از اول انتظارش رو داشتنی کشوندییـ ماهرانه بحث و به جا        
 .  شمی آروم نمرمی تو ذهنمه که تا جواب نگییـ سؤالها        
  ؟نی کنی آدم به انتخاب منه باور منی ربط ترینم بـ و اگر بگم خاطره خا        
 و دوستانه خودم و دخترم براتون بگم و کی نزدي خوام از رابطه ینم.  حرف زدم شبیـ با خاطره د        

 و کار شما انی بود که از خاطره انتظار نداشته باشم مسئله مزاحمت پوي ما به حدیاما دوست. خسته تون کنم 
  نه ؟؟ای بود ی با شما کار درستيهمکار  که من و تو شک بندازه که قبول کردنیی کنه ، تا جایرو از من مخف

 انیدر واقع پو.  و به شما نشون بده که بزرگ شده انی خواست به خودش ، به پویـ خاطره خانم فقط م        
 یی که خاطره خانم بتونه تنهاستی نی کسانی که پونهیاما مسئله ا.  کرد ای فرصت و براش مهنیبا سماجتش ا

 .  افتادی در مانی با پودی اصالً نبایعنی.  فتهیباهاش در ب
.  دونم یم: دستش و باال آورد . چاووش اجازه نداد .  از خاطره تیلب باز کرد به اعتراض کردن و حما        

رتبه است اون فضا رو  منی داد اولی شگفت زده خاطره خانم نشون مينگاه ها.  بودم یخودم شب مهمون
 ای اون دختر رو دست بندازه ونه تی اومده و مرشی خوشمزه گي لقمه هی هم فکر کرد انیپو. کنه یتجربه م
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 کردن خاطره ساده و بچه نبود که به ی دوستاش فکر مای انی که پويزیاما بر عکس چ.  بده يبهتر بگم باز
 نرفت ، شی طبق خواسته و انتظارش پطی لجش رو در آورد و چون شرانی بشه و همانی دام پوری اسیسادگ

 سر خاطره با دوستاش شرط بسته انیپو.  ادامه داد شیباز  خودش بهي هم قماش هاشی پاوردنیواسه کم ن
  ؟؟؟ی چیعنی که دی دونیم.  خانم ایثر

 دهیچی سر درگم و پی به کالفلی ساده تبدی مهمونهی.  شد ی تر نمدهی گشادتر و ترسنیچشماش از ا        
  ؟؟يشرط بند.  براش دردسر ساز شده بود ی و رواني عقده ايشده بود و پسر

...  یم!!!  ی چیعنی. عنی.... ي:  تونست جمله و منظورش رو کامل ادا کنه یلکنت زبون گرفت و نم        
  خواد چکار کنه ؟یم.. چکار ...  خواد چ یم... خواد 

.  هی دونست االن وقت چه کاری بود و نمختهیفکر و شعور و ذهنش بهم ر.  ستادیبلند شد و سر پا ا        
 ...  کردی مدشی که تهدي بودنش بود و خطررونی خاطره و بشیفکرش پ

 نکهی خواستم آگاهتون کنم نه ایمن فقط م.. خانم ای ثرنیآروم باش:  ستادیچاووش هم بلند شد و ا        
 !!  بترسونمتونایساس تون کنم ح

گفتنش واسه :  و ترس بود و تحت کنترلش نبود جانیبلند شدن صداش از ه. به طرف در اتاق رفت         
 نی خوای مي نترسم ؟ چطوریآگاه بشم ول!  ؟ خنده داره نی فهمیم. که تو خطره دختر منه یاون. شما راحته 

 من حساس نشم ؟
 و تا ی با دوستاش رفت دبشبید.  داشته باشه ي که دردسرستی ننجای اانیپو..  نیاشـ االن نگران نب        

 .  گردهیچند روز بر نم
 ی میامروز و فردا چه فرق.  گشت یباالخره که بر م.  در اصل موضوع نداشت ی هم فرقانینبودن پو        

 ...  شناختی که میانیکرد ؟ پو
 .  خانمای ثردینی کنم بشیـ خواهش م        
 دی خوشحالش رو شني صدای رو برداشت و دوباره با خاطره تماس گرفت و وقتیقبل از نشستن گوش        

 . اما ترس بود. دور بود .  نبود انیپو.  آروم شد یکم
 لقمه ها کم نی خان از اانیپو. ـ الزم شد با نادره خانم صحبت کنم قبل از برگشتن تحفه شون از سفر         

 از جون خاطره یچ!  باشن ی دام و دونه اش بشن و خودشون هم راضری هستن که اسيادی زيره ، مرغ هاندا
  دختر ساده و متفاوت با اون ؟هی خواد ؟ یم

.  شه ی نمی کسزونی و آورهی گیخودش رو دست کم نم.  پرواست ی و بطونیش. ـ خاطره خانم تخسه         
 یلی نشده چه دالتشی و موقعتیخاطره خانم رام و جذب اون و جذاب. شده  و سختش دهی رو دزهای چنی اانیپو

  باالتر؟نیاز ا
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.  شمرد ی بارز خاطره رو ماتی محو و غرق فکر خصوصيزل زده بود به صورت چاووش که با خنده ا        
 .  جونش شده بودي که بالییزهایچ

 از ناخن خاطره زخم بشه ي گوشه اهی ، کافرونی بادی بیبهتره از خواب خرگوش: اخم کرده جوابش رو داد         
 . زمی ری و زمان رو به منی شم و زمی مالحضه می، ب

 و قصدش دمی رو اونجا دانی پویاتفاق.  کنم ی مسی تدري کاربردی که تو دانشگاه علمنی دونیـ حتماً م        
 سماجت و خود قی دختر النی بهش گفتم ایحت...  خوام یمعذرت م...  یباهاش حرف زدم و حت.  دمیرو فهم

 نی دونستم گوش بده واسه همی مدیبع اما.  از اون بهتر یکی خودش و ی و بره دنبال زندگستی کردن نيخور
فکر کرد منم .  نبود شتری دوبار هم بیکی خاطره خانم رو داشتم که ي که دانشگاه بودم دورادور هواییوقتها

 کرد که قصدم یباور نم.  گرفت ی جبهه منیواسه هم.  اون رو گرفتنه ي کردن و جاتی قصدم اذانیمثل پو
 ...  اومد دست به کار بشمشیپ یفقط محافظت از اونه که اگر مشکل

 تون ی محافظت از خاطره از کار و زندگي فقط برایعنی:  تر بشه ی چاووش طوالنياجازه نداد صحبتها        
  ؟نی زدیم

  ؟نی کنی شک نگاه مدهی به دیبه هر اتفاقـ چرا         
حاال .  نی همراه خاطره بودگاردی بادهی خوام مثل یمعذرت م...  نی که داری اجتماعتیـ چرا شما با موقع        

 . نی گفتی به من مدی شما وجود داشت باي هم برايراه آسون تر. ستیچند مرتبه هم مهم ن
 داشت خودش رو ثابت ازی ننکهیمثل ا. غرورش .  فکر کردم زی چهیط به اما من فق. ـ حق با شماست         

 . کنه
  ؟نی سنگيـ با دادن بها        
 . زی مي روياخم کرده زل زده به رولت ها.  نگفت يزیچاووش سکوت کرد و چ        
 خوام یمعذرت م:  شون رو شکست نی آروم بشه و بعد سکوت بی چشماش رو بست تا کمهیچند ثان        

 . نی کردی مسئله برخورد منی معقوالنه تر با اکمی.  داشتم یی اگهیاما من از شما انتظار د.  کالمميبابت تند
 ی بنمی بیم.  کار بود نی بهترمیاما اون موقع به نظرم اون تصم.  خانم ای دم ثریـ حق رو به شما م        

 !!  منم با نقشه اومدم جلونی و فکر کننی شما به خود من هم شک کن هم بود چون باعث شدهدهیفا
 شما و ي حرف هادنی شننی بي از فاصله شبیفقط د:  دی دی نمقتی پنهون کردن حقي برایلیدل        

 . دمی شما رو شنيخاطره تا به االن که حرفها
  ؟ستی نی ؟ مشکلمی درباره کار حرف بزنمی تونیـ االن م        
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 خواست در اون مورد یهنوز هم براش مجهول بود چرا چاووش مراقب خاطره بوده اما ظاهراً چاووش نم        
از اخالق و .  ينه از کار کردن و ادامه همکار.  کرد ی چاووش رو دلزده مدی شاشتریاصرار ب.  بزنه یحرف

 . رفتارش
 . وضش کنمبراتون ع. قهوه تون هم سرد شد .  کنم یـ خواهش م        
 .  کنمی چند تا نکته هست در مورد کار بگم و رفع زحمت مهی. ممنون .  ستی نيازیـ ن        
 . من در خدمتم: سر جاش نشست         
 مشغول نجای و دوخت از طرف شرکت ای طراحي هم از از بچه هامی تهی.  لهی شما که تکمي کارمیـ ت        

 .  فرستمیارن رو خودم براتون م که الزم دیهر چ. شهیبه کار م
 . می کنی با هم کار مایـ اتاق شون جدا باشه         
 .  کننی هم استفاده مياز تجربه ها. ـ کنار هم باشن بهتره         
 . ـ باشه        
 ي که قراره با هم همکاریمی با تیی ، آشنایلی تکمي صحبت هاي شرکت برادیاری بفیـ فردا هم تشر        

 .  که آماده شدهي طرحهادنی و بعد هم ددیکن
 احساسها کنار يلمس و حس همه .  اقی ، استرس ،ترس ، اشتجانیه.  مختلف شده بود يپر از حسها        

  به دلش راه نده ؟ی نگرانایبترسه . ناراحت ای دونست شاد باشه ینم.  بود ختهیهم نظم فکرش رو بهم ر
 .  رهی مشی خوب پزیهمه چ.  نیباش هم نيزیـ نگران چ        
 . دوارمیـ ام        
 . دی بعد خاطره از راه رسقهیچند دق.  کرد و رفت یچاووش خداحافظ        
 . ـ مامان من اومدم        
 .  بلند بشه خاطره اومد داخل اتاقزیتا بخواد از پشت م        
 .  سؤال بودنی ؟ ذهنش مشغول اي بازای بود تیعواق. گونه هاش گل انداخته بود . شاد بود         
 بست به شور و ی به لحظه ها دل مدی بادیشا.  خنده اش بلند تر هم شد يخاطره رفت به سالن و صدا        

 .  که با خودشون داشتنیشوق
 دنی و خط ونشون کشانی پوي نادره خانم و گفتن قصد و کارهادنیفرداها پر از ماجرا و اتفاق بودن ، د        

 خورد ی تازه ورق می و برگدی رسی گذشت و روز از راه میشب م.  حرف هاش دنی ترانه و شندنیبراشون ، د
 رفت و ی همون طور که انتظارش م؟  در انتظارش بودی شدن ، چی تر منی سنگی زندگي گذشته يو برگه ها

  شد ؟ی گذشته می هم به تلخندهی کرد آیفکر م
 !!! زمان...  ای کنه ثری رو مشخص مزیزمان همه چـ         
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 رو يزی انداخت و مطمئن شد چفشی به کیدوباره نگاه.  دی نشست و کفشش رو پوشی جا کفشيلبه         
 .  گرفتی مشهی داد و تی با نادره خانم اره مگهی ساعت د2 صبح بود و 9ساعت . جا نگذاشته 

 ! ی نادره خانم فراموش کندنی با دي گفتن آماده کردي برایهر چ.  اونجا بادت نخوابه ایـ ثر        
 ! ؟هی کمزیمگه چ. ـ نه         
  که ؟ي نخورديزیـ مامان صبحانه چ        
 .  خورمی ميزی چهیتو کارگاه . ـ نتونستم مامان         
 دیشا. کرده بود فکر کردن به رفتار نادره خانم و طرز برخوردش اشتهاش و کور .  بود دهی نکشلشیم        

 ی متی حماي از شهرزاد اون طوریوقت.  نوه اش بود انیباالخره پو.  داد نبود ی که نشون مینادره خانم هم اون
  کرد ؟ی قبول مانیحرفاش و در مورد پو. کرد 

 . ختی ریی خودش چايخاطره رفت سر گاز و برا        
 ازم ساخته است ؟ يبه نادره خانم نگم چه کار کنم ؟ چه کار: و زمزمه کرد ی از سر درموندگدیآه کش        

 ادعام و ثابت کنم ي چه طوری ؟ با چه مدرکسی پلشی اش کنم ؟ برم پی تو خونه زندانای رمیبراش محافظ بگ
 ؟

  نره ؟ادتی جون و میـ مامان مر        
 طرف نیاز هم.  اری اون متر من و از تو کشو بیانداخت ادمیخوب که : بلند شد و مانتوش رو مرتب کرد         

 . رمی ملوك خانم و بگيبرم اندازه 
 .  مراقب باشي بری خواستییجا:  دیمتر و از خاطره گرفت و گونه اش رو بوس        
 .  کردی فشرده نگاهش مي و بر آشفته با لبهایخاطره شاک        
 !  من و بخورای ؟ بهیـ چ        

. اوم :  ختیصورتش رو غرق بوسه کرد و ظاهر مقنعه اش رو به هم ر.  شد زونیخاطره از گردنش آو        
 . ي شدي خورمت مثل نون خامه ایمعلومه که م.چه خوشمزه 

 ... ی شی بزرگ تر میهر چ:  خودش رو از دست خاطره نجات داد ادی زيبا تقال        
 الیبا خ.  گهی بهت نگفتم ديزی بود که چنیقربونت برم واسه هم. شه  ی مزتریـ مامانم واسه ام عز        

 يگرگه که خبر.  کنم ی هم باز نمدی با دست سفی گرگ حتيدر و به رو. راحت برو من کل روز تو خونه ام 
 . فعالً رفته به درك.  ستیازش ن
 نادره خانم دنی دیحت.  انی پوياز نقشه و شرط بند.  چاووش رو به خاطره نگفته بود ي حرفهايهمه         

.  در امان باشه یبی گذاشت تا از هر آسی غرور خودش و خاطره ميامروز پا رو.هم ازش پنهون کرده بود 
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 از یبعض.  آورد رونیاز شکمش ب  و سالمحی قصه نبود که بشه شکم گرگ و پاره کرد و آهو بره رو صحیزندگ
 .  آهو و بره آهوندهی اعتنا به آیب. رفتن ی م کاشتن و دریگرگها آهو بره رو تو شکمت م

ملوك خانم مادر شوهرش چند .  ستادی جون امی مري خونه ي اومد و چند تا خونه بعد جلورونیاز خونه ب        
ملوك خانم رو .  دی چرخی جون مثل پروانه دورش ممی شده بود و مرری گنی شد بر اثر سکته زمی میسال
 بود و تو صورت ملوك دهی ندل سا19 مادارنه دوست داشت ، صورت مادرش رو ی بودن و با حسهی همسايسوا

 ملوك خانم دنید.  مادرش ادی دوخت به ی خاص و مجزا براش لباس میبا عشق.  کرد یخانم تصورش م
 دنیس ری دست هم نمي که حسرت ها به شمار انگشت هاییروزها.  مادرانه داشتن بود ي کننده روزهایتداع

 ی مای رو با مظاهر شکل رؤندهیآ.  در اومدن هر مظاي شدن پدرش بود و به همسری دغدغه اش راضيو همه 
 .  و حاال گذشته براش کابوس شده بوددید
 

********         
 

 ! یستی ؟ کارگاه نای ثريـ کجا موند        
 دو یکی.  کار دارم ییجا: فه رو جواب داد  شد و سؤال عاطاطی سر تکون داد و وارد حاسری آقا يبرا        

 . امی مگهیساعت د
 . می که نرفته با آقا چاووش قرار دارادتیـ         
 .  کشهی طول نمادیکارم ز! کو تا اون موقع . ـ نه         
 کرد ی جواب گذاشت و باهاش خداحافظی کجاست بنکهی سر آوردن از کارش و اي عاطفه رو برااقیاشت        

 نیتو ا.  زد سر تکون داد ی رفت و براش حرف می که کنارش راه می پوشکی خانم و زن شلهی جميو برا
 لهیجم. خودشون نبودن  ي هم سر جازهای چیلی وجود داشت و خيادی زی خاليخونه هم با همه پر بودنش جا

 . ودش و سکوتش خودش بود و خشهی بود ، همدهی ندي همسرای ي وقت تو جلد مادرچیخانم رو ه
اما اقتدار .  شد یدلهره و آشوب وجودش هم کمتر م.  زد ی حرف ملهیبهتر نبود با جم.  مکث کرد یکم        

 ادهی پي برای خوبيهوا. آهسته شون گرفت ي نگاه از قدم هاي کجا ؟ با لبخندلهیو حرف نادره خانم کجا ؟ جم
 .  برده بودادی زمستون هم سرد بودن رو از ی باغ بود وقتي تويرو

 ... تو اتاقش منتظرش بود.  ادی تا نادره خانم بنهی نبود تو سالن بشيازی نشهیبرعکس هم        
 ، حال نادره خانم مناسب حرف زدن ضیکسل و مر.  بود دهی تخت با لباس خواب ساتنش دراز کشيرو        

 بود ؟
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 حالتون دمیاز صداتون نفهم:  نادره خانم نگرفت ي نشست و نگاه از صورت گل انداخته ی مبل چرميرو        
 ! نی نگفتيزیخودتون هم چ.  شدم ی وگرنه مزاحم استراحت تون نمستیخوب ن
حتماً موضوع .  کوچولو هم نداره روسی وهی من طاقت فیبدن ضع.  ستی هم نيـ حالم به اون بد        

 !  شدهی چنمی ، مشتاق بودم ببنجایشونده ا بود که تو رو کیمهم
 .  زدی حرفش رو مدی رفت ، اومده بود و بای جسور و مدعيایتو جلد ثر        
 یلی من خي برایعنیمهمه ، :  کرد زی پا انداخت و نگاهش رو تي رو کنار دستش گذاشت و پا روفشیک        
 ! مهمه

 . کردی االنش رو حفظ متی تا آخر حرفاش وضعدیبا.  ی شاکیلحنش آروم بود ول        
 نادره خانم جسارتش رو اقی خودش رو گذاشت و اشتریلحنش تأث.  دینادره خانم خودش رو باال کش        

 .  کردشتریب
 ـ در مورد کار و شرکته ؟؟        
 . ـ نه نادره جون ، در مورد دخترم خاطره است        
 نی از دوربی عکس العملنیکوچکتر. نظر گرفت ری دقت صورت نادره خانم رو زلحظه به لحظه و با        

 .  موندی نمیچشمش مخف
  کرده ؟ي کارانیـ پو        
 ! نی بوددنشیانگار منتظر شن:  نشست لکسینفس تازه کرد و ر        
 .  شناسمی رو خوب مانیپو: نفس نادره خانم دردمند بود         
 . حرف زدن با نادره خانم راحت تر شد. دی کشینفس راحت.  دزد شده بود يب و گربه  چوتیحکا        
 به اشک و البه و يازین.  نادره خانم گفت ي براي محکم و جدیول.  دیشرح ماجرا رو مختصر و مف        

 پاره نشده بود ، نه به ی بود ولدهی به مو رسدنی کشیبا سخت.  وقت نکرده بود چی که هيکار. التماس نبود 
 .  که به خفت التماس کردن تن بدهییاندازه ا
 دی کالمش نپرونیم.  اخم کرده به حرفش گوش داد ی متفکر ، گاهینادره خانم تو سکوت کامل و گاه        

 صحبتش افتاد اومدن خدمتکار و آوردن قهوه و نی که بيتنها وقفه ا.  ختیو انسجام فکرش رو به هم نر
 .  بودوهیآبم

 نادره هی به حساب گالدی من و نذاريحرفا:  کرد و حرف آخرش رو هم زد ی هاش رو از نفس خالهیر        
 انی ، همون قدر که آقا پونجامی دونه من ایخودش هم نم.  کشونده نجای دخترم من و اي براینگران. جون 

 که ی ، هر چي ، بازومدنی ناهغرور ، کوت که هست ؛ یاسمش هر چ. حس غررو و قدرت داره خاطره هم داره 
.  انجام دادن و مشغول شدن داره ي هم براي مهم تري حتماً کارهاانیآقا پو.  نداره ی خوبي جهیباشه نت
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 شما نداره و به خاطر خود تی به موقعی که ربطیاحترام.  تون قائلم تی شما و شخصي برايادیاحترام ز
 هی یهر عمل.  مونم ی خاطره داشته باشه ساکت نمي براي انقشه ایاگر بخواد به رفتارش ادامه بده . شماست 

 لهیاما بد پ. فته ی و از سرشون مجانهی ههی کردم یتا االن هم سکوت کردم چون فکر م. داره یعکس العمل
 . مش ندارم که من هر لحظه نگرانم و آرايکرده ، طور

 تر شده رهی اومدنش هم تينادره خانم نگاه از دستاش گرفت و به صورتش نگاه کرد ، نگاهش از لحظه         
 . ی بود و ناراحتی که بود نگرانی تو نگاهش نبود هرچیحرص و طلب. بود 

 رشد کردن يا بریی داشته باشن و جاشهی که رنیهم.  مونن یـ بچه ها هم مثل گل ، مثل درخت م        
 موند و منم بی نصی ازش بانی که پويزیچ.  و محبت ي خوان ، دلسوزی ميمراقبت و نگهدار. ستی نیکاف

 ي به کم گذاشتن ها برارافحرف زدن از کمبودها و اعت.  رو پر کنم ی خالي تالشم نتونستم اون جايبا همه 
 نبود که ی نداشت ، دستی گاههی مونده ، ساقه زد و چون تکی رونده ماهی گهی مثل انیپو!  ای سخته ثریلیمن خ

 دی چسبدی که رسيزی به هرچای ، دیچی و پدیچی اش رو سر و سامون بده ، دور خودش پدهی در هم تنيساقه ها
 انیمنکر اشتباهات پو...  نیگزی و جای بود ، آب هم بود اما همه مصنوعكنور بود ، خا. تا خودش رو باال بکشه 

 دادن من به تی اهمنمی بیخودم بارها بهش تذکر دادم و م.  کنم ی تو رو هم خوب درك میشم نگران ینم
 قرار ی خواد ولی خودش مي من رو براتی توجه و حماي همه انیپو.  رو بدتر هم کرده طی موضوع شرانیا
.  ی گذاشتانی که من و در جري کردیکار خوب.  بگذرم چون نوه امه ی کنار اشتباهاتش هم به سادگاز ستین

 .  کنمی که برگرده خودم باهاش صحبت می رفته سفر ، وقتيچند روز.  نباش انینگران پو
 شی و پنجای اومده ادی فهمیاگر م. کرد ، اما هنوز هم نگران بود یآرامش نادره خانم آرومش م        

 ...  کردهیمادربزرگش چغل
 !ف زدم ؟ـ اگر بفهمه من با شما حر        
 !  چکار کنمدی دونم بایم.  فهمه یـ نم        
.  بود طونی آدم نبود ، شانیاز نظرش پو! همه آدمها نقطه ضعف دارن . نپرسد چکار ؟ مهم هم نبود         

 .  بستی مدی به حرفاش امدی بافتهی بی ده اتفاقی گفت اجازه نمی متی جدنی نادره خانم با ایوقت
 

******        ** 
 حسن ي که نشون دهنده ی عالونی داشت ، دکوراسانی شده بود و کار توش جرلیشرکت پارسه تکم        

 که چند ی رغم مهمونیاستقبال چاووش و هما که خودش رو به جلسه رسونده بود عل.  صاحبش بود ي قهیسل
 ، سر ذوق آورده بود  چشمشي که جلویی و از همه مهم تر طر ح هادی رسی از راه دور براش مگهیساعت د
 .بودنش
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 بود که کارش با چاووش و هما و ي جدي به حدانیرفتار پو.  آسوده اومده بود به شرکت باًی تقریالیبا خ        
 یی که حرفه اي زد ، کاري قول همکارری شد زیم!  وصل به اونها بود انی قرار بده ، پوریشهرزاد رو تحت تأث

 . نبود
  ؟هین چـ نظرتو        
 زی مي روينگاه گرفتن از طرح ها.  زد ی عاطفه هم برق ميچشم ها.  با عاطفه رد و بدل کرد ینگاه        

 رانی اي از طرح هایقیچند طرح اول متعلق به خود چاووش بود همون طور که گفته بود تلف. سخت بود 
 یاز عال.  باستان ونانیمصر و .  ده بود برگهی دي هم به هنر ملت هایچاووش دست.  يباستان و مدرن و امروز

 . هم باالتر بود
 !  حرف ندارهيـ جا        
 .  کرد به چاووش زل زده بودی مادر حسش مهی که فقط یبا لذت و شعف.  بود یهما هم راض        
 . می شروع کني و حرفه ایـ پس وقتشه کار رو به طور عمل        
 خودش رو اعالم تی که رو لبش نشسته بود رضاي کرد و با تکون سرش و لبخندادیتو دلش خدا رو         

 .  فشردیدست عاطفه رو هم به دست گرفته بود و محکم م. کرد 
 !  اتاق منانی بدی به مدل ها بگیـ خانم روزبهان        
 يبود تا مدلها به خودش گرفته بود و چشمش به در دوخته شده ي و حرفه اي جدیمدل ؟ کار شکل        

 . نهیچاووش رو بب
 یمی ؟ اون تهی مردونه چينظرتون راجع به طرح ها.  شه ی ميدی به توللیـ با شروع کار ، گارگاه تبد        

 ، ی ، شما چانی مردونه هم بر بي تونن از پس دوخت طرح های تو کارگاه مانی شرکت بيکه گفتم از بچه ها
  ؟نی تجربه کننیا خوی مای ؟ نیتا حاال تجربه کرد

 .  تازهی شد گفت درسی مردونه ؟ ميطرح ها. سؤال چاووش فکرش رو مشغول کرد         
 تی تو اولوی طراحمی که با شما آشنا شدیاز وقت.  سراسر نکته و ظرافته اندازه ، برش ، دوخت یاطیـ خ        

 . قرار گرفته
 .  کنهی نمیدوخت با دوخت فرق.  تو کار مشترك هستن نی که گفتییـ همون نکته ها        
  عاطفه ؟ی گی میتو چ:  دیآهسته از عاطفه پرس        
 !!! ـ کار نشد نداره        
  نه ؟ای می تونی ما هم ممینیبب.  شما کار و شروع کنن میت: رو کرد به چاووش         
 تو دی موفق بودن و اسم در آوردن بايبرا. خت هم از شما  مردونه از شرکت ، برش و دويـ طرح و الگو        
 .  دست به کار شدیی انهیهر زم
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 ی با سندی طلبی رو می خاصقهی چاووش سليطرحها.  مختلف بودن يمدلها چند تا خانم تو سن ها        
 .  شدنی نمدهی طرح ها کشنیخاص ، عموماً نوجوونها و جوونها به طرف ا

  خاصه ؟ی رنج سنيراـ طرحها ب        
 دیبا.  ستی نینی بشی قابل پزی چچی همی وارد بازار کار نشیتا وقت. تونه نظر همه رو جلب کنه یـ م        

 ... می ها رو بشناسقهیسل.  میتجربه کسب کن
 .  کردی چاووش دلشون رو قرص منانی و اطمدیام        
 مختلف بدن مدل ها ي چاووش هم تو اتاق بود و با دقت به حرکت متر رو قسمت هايریموقع اندازه گ        
 که مشغول امتحان گرفتن يمثل استاد.  و موشکاف تسلط به کار سخت بود قی نگاه دقنی اریز.  کرد ینگاه م

 و نشون  که بود انجامش دادی سختربه ه.  دی چرخی نشسته بود و نگاهش با متر مزیاز شاگرداش باشه پشت م
 ...  چاووش بودتی از علم کم نداره و گواهش لبخند رضايزیداد که تجربه هم چ

 .  فشرد و باز هم از چاووش تشکر کردیدست هما رو به گرم        
 .  رسوندی از بچه ها شما رو میکی ای خانم وگرنه خودم ای ثردی کنیـ تعارف م        
 .  اومده بودن دفتریبا تاکس.  هم در دسترس نبود دی بود و آقا مجرگاهی عاطفه تعمنیماش        
 . می کار دارگهی ديجا.  می زحمت دادیبه اندازه کاف. ـ ممنون         
 . به هر حال من در خدمتم.  دیـ هر طور راحت        
 هما نکهیقبل از ا.   کردیلبخند زد و خداحافظ.  نبود ی مناسبي بودن و جاستادهی در شرکت ايجلو        

 .  کرد و رفت طرف اتاق چاووشی خداحافظعی مظاهره سرنکهیجوابش رو بده تلفنش زنگ خورد و با گفتن ا
 .  از لبخند تو صورت چاووش نمونده بودياثر        
 . دیمهمونشون از راه رس:  دیزمزمه اش رو شن        
 .  استقبالش برهي بود تا فرودگاه برادهیالزم ند که هما یمهمون.  دوخت نینگاهش و به زم        
 . ـ حرفهامون نا تموم موند        
 . اشاره اش به صحبت هاش با نادره خانم بود. منظور چاووش رو گرفت         
 ! هی خوبيـ اگر چه حضورتون تو جلسه نشونه         
 چاووش هم انتظار داشت که برخورد نادره خانم رو کارشون اثر بذاره ؟        
 .  منتظر زمان باشمدیـ تجربه به من ثابت کرده با        
 .  برهشی شما پي طبق خواسته ی همه چدورامیـ ام        
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رو هم مشکوك کرده  آخرش با چاووش عاطفه يگفتگو.  کرد ی بار خداحافظنی آخريتشکر کرد و برا        
 اتی ، عملي زدیرمزدار حرف م:  منتظر آسانسور بودن خفتش کرد ی و موقعاوردیبود چرا که دلش طاقت ن

 ! یداشت
سر فرصت .  ی نگی بگنیهمچ:  نکرد شتری رو بتشیصورت مشکوك عاطفه به خنده انداختش و حساس        
 .  گمیبرات م
 مثل ینگاه.  آشنا ی متفاوت ولی شده و نگاهدی تجدیشیبا آرا.  دیقبل از بسته شدن در هما سر رس        

  بود ؟ی چي براریی همه تغنی اول ، ايبرخوردها
 یی که گذشت تو سکوت بود و لبخند هاي اهیچند ثان.  و از عاطفه گرفت شتریاومدن هما فرصت سؤال ب        

 .  شدیکه رد و بدل م
 ي که جلوی رنگی مشکنیراه هما به طرف ماش.  راه افتادن ی اومدن و به طرف در خروجرونیهمزمان ب        

 ی تفاوتیب.  گرفتن بود یساختمون پارك شده بود کج شد و راه خودشون چند متر جلوتر و هدف شون تاکس
 نی ماشي در راننده طرف  بود که گردنش بهي زده بود به حدهی رو احساساتش خمی که از شب مهمونيا

 ادهی پر از غرور هما رو موقع تعارف کردن و اصرارش به پي مظاهر نچرخه و صداي ستادهی و قامت ایمشک
از همون روز اول هم به هما حسادت .  نداشته باشه یتی عقب نشسته بود ، براش اهمی که صندلینشدن زن

عاطفه هم به .  اومد یگه مظاهر هم به چشمش نمی دیحت. خودش بود چرا که مقصر اتفاقات گذشته .نکرد 
 !!  نهای مظاهر بود دهی که دی برخورد کرد که خودش هم شک کرد کسي عاديحد

 که نگاهش رو با خودش دی رو دی عقب کسیرو صندل.  گذرا ی از جلوشون رد شد و تو نگاهنیماش        
 ....  بود و حالش رو منقلب کردارید عطر شهر و د جا موننی که با رفتن ماشي ، عطردیکش
 
 
 
 
 

*******************************         
 
 
 
 

 ییپرسه در تنها        
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        87 
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        2،804 
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 . ریشب شما بخ        
 .زی عز47 اعظم يبرا        

 
  خوشتردمی سخن عشق ندياز صدا        
 ...  گنبد دوار بماندنی که در ايادگاری        

 
 
 
 
 

 یگذر زمان هم کمرش رو خم نم.  دار ، سبز ، پابرجا و راست قامت شهی درخت همه فصل بود ریدلتنگ        
 .  پربار بودشهیکرد و هم

 ادی و از دی نوشی مؤثر تر ، مشتریهر چه عمرش ب. جا افتاده و سکر آور .  ساله بود 19 شراب یدلتنگ        
 .  تازه بودنشهی که همي آورد کهنه های مادشی کرد و به ی خودش میازخود ب. برد ینم
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 ازش نبرده ی اسمگهی که ديدلتنگ خانواده ا.  دلواپس بودشهی غربت شده بود اما همری خاك دامنگریاس        
شده بود و فراموش .  رهی تونست ازش بگی می بود که زندگی تاواننیسرگشته و گمگشته شدن بهتر.بودن 

 . دنی دوباره درد کشيبرا.  زنده شدن دوباره ي برادی کشیانتظار نم
 دی آشنا که شای بود از صورتدهی مات ديریتنها تصو.  بود ری اون تصوریدو روز گذشته بود و هنوز درگ        

 و ای دري بود ، بوکی مظاهر نزدنی عقب ماشیزن صندل.  گفت یاما حسش بهش دروغ نم.  بود دی ديخطا
 .  خونهي ، بوی دلتنگي قاتق ، بوی لواشک و باقالي داد ، بویجنگل م
 یکاش م.  شده بود ادی دلش باز هم زيانباشته ها.  بود کسیبه عاطفه نگاه کرد مشغول اتو کردن زانف        

 . تونست با عاطفه حرف بزنه
  ؟ي گردی می شده ؟ تو صورت من دنبال چیـ چ        
 . ستی نيزی چـ        
 .  هایستیـ دوسه روزه خوب ن        
  خوب بودم؟یـ من ک        
 .  وقتچی هدمی که من دییواهللا تا اونجا:  دیعاطفه خند        
 .  و دوباره سر گرم کارش شددیبا عاطفه خند        
 بودن اون یقیمحتاج حق.  نبود  قرار عطرش بود ویشامه اش ب.  اون زن بود و نبود دنی تاب دوباره دیب        

  ؟ی چختی ری رو به هم مزیاگر اومدنش همه چ.  بود و نبود ریتصو
 ی فرار میکیاز دست .  کرد ی سر بلند مگهی دیکی دی خوابی میتا موج.  متالطم شده بود ی زندگيایدر        

 . ارهی غرق نشه و نفس کم نگهی دیکیکرد ، مشخص نبود تو 
مظاهر . خاطره سر گرم درس و دانشگاه بود .  گذروند یکار روال خودش رو م.  نبود ي خبرانیاز پو        

 ...  هاش اضافه شده بودی به دلمشغولیکی بود و بهیهنوز غر
 تو دنی خواست و سرك کشی فکر میکم. آوردن اسم خواهر مظاهر الزم نبود ادی به ي برايادیوقت ز        
 ...  اوني بود چون تو خونه ادشی.  مظاهر معصومه بود ي کهیهر کوچمعصومه ، اسم خوا.گذشته 
  اومد بهتر نبود ؟یـ آقا چاووش بعد از ظهر م        
 .  شدنش نمونده بودوونهی تا ديزیچ.  دیعاطفه به موقع به دادش رس        
 یبهش گفتم تو کارگاه هست.  ستمیبعد از ظهر خودم ن: پاش رو از پدال چرخ برداشت تا جوابش رو بده         

 . میاما اصرار داشت که همه باش
 . ادی برش ها بدنی دي خواد برایـ م        
 . انی دوخت شرکت هم امروز ممیت.  ی سر کشادیم. ـ آره خب         
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 می کردی کار دوختشون هم تموم مدیبا.  می آماده رو برش زديالگوها.  میـ ما که کارمون رو انجام داد        
 . گهید

 .  باشهيرادی ادیشا.  نظر بده بهتره ادیـ ب        
  ؟ي بري خوایبعد ازظهر کجا م.  هی حرفنمیـ ا        
 . می دختر آقا کردنید:  شه ، نفس تازه کرد ی رد نمی به راهرو نگاه کرد و مطمئن شد کسي اهیچند ثان        
 ی از کدی مکث فهمهی به هم گره خورد و بعد از چند ثانمیبودن اسم کر آشنا ي عاطفه به نشونه يابروها        
 ی ازشون بی گفتی ؟ از کجا ؟ تو که ميجد: عاطفه هم تعجب کرد .  زنه و ابروهاش و باال برد یحرف م

 ! ؟يخبر
 . خودش زنگ زد و قرار مالقات گذاشت.  شیتا چند روز پ! ـ بودم         
  خواد بگه ؟ چکار داره ؟ی میچ:  شده بود دنیعاطفه هم کنجکاو فهم        
 .  ندارمي فکرچی فهمم ، خودمم هی نمنمشیـ تا نب        
 دی بعنی و محض همدی رسی به نظر مدی داد که اونم بعی احتمال مهی نگفت ، تنها يزیبه عاطفه چ        

 همچنان رو می که از طرف کرینیدِ.  ندشی خواست ببی و خونه منی ترانه به خاطر زمدیشا.  نزد یبودنش حرف
 کارش رو شی چند سال پيم زاهدیکر! بمونه نی دری کرد اما قصد نداشت تا ابد الدهر زی مینیدوشش سنگ

 شد به هر ی به صاحبش پس داده مدی باي روزهی که ی بود و امانتنی از نظر خودش دِی دونست ولی نمنید
 ...  که امکانش بودیشکل

 الگوها و برش ها زمان دنی که همراهش اومده بودن و دیمی شدن تیاومدن و رفتن چاووش و معرف        
 دی جداطی تا خ5.  دی رسی دانشگاه مي به کالسش تودیخود چاووش هم عجله داشت چرا که با.  نبرد يادیز

 . و براشون آماده بکنه  که الزم هستیهزاتیه تا پس فردا تج شد و چاووش قول داد کیبه جمع اضافه م
 ي به دست اومده بود سالن دوخت و با صدایکوله پشت. دی رفتن چاووش خاطره هم سر رسکینزد        

 : بلندش اعالم حضور کرد
 ... ـ سالم بر هم        
 ریخاطره هم سربه ز. ار تکون داد  و سرش و سرزنش ودیلب گز. همه ساکت به طرف خاطره برگشتن         

 در ي داشت نه پاستادنی اينه رو.  انداخت ی و گونه هاش گل مدی کوبی منی جور مواقع پا به زمنیا. شد 
 . رفتن

 .  بلند سالم کرده بودي بود ، با صدافتادهی هم نیکمکش کرد تا به خودش مسلط بشه ، اتفاق خاص        
 ! ای خاطره ، بستیـ اونجا نا        



 154 

 رو تموم کرد ، سرش و باال گرفت و مجدداً آروم ي چند متريخاطره حرفش رو گوش داد و فاصله         
 . سالم کرد

 هم زی و گربی از تعقي خبرگهیقانع نشده بود اما د.  تموم مونده بود اون روز مهیحرفاش با چاووش ن        
 . حواسش جمع رفتار هر دوتاشون بود. نبود 

  ؟يـ چرا زود اومد        
 . کالس برگزار نشد. ومدیـ استاد ن        
 .  کرده در حق دانشجوهایـ چه محبت        
 .  همصحبت شدن با خاطرهي قدم شده بود براشیبه صورت چاووش نگاه کرد که پ        
 بابت نداشتن یتاد بودن تا خوشحال نگران خود اسشتری ؟ اما دانشجوها بادی که بدش بهیـ بله خب ، ک        
 .  شهی مدای هم کم پیاستاد دوست داشتن. کالس 
 . دست خاطره رو نرم فشرد تا مواظب حرف زدنش باشه        
 دانشگاه و رو سرشون یتا دانشجو هام از خوشحال. پس با اجازه تون من برم : چاووش لبخند زد         

 . نگذاشتن
 . نی داراریـ اخت        
 کنه خاطره ي تونست کاری مدیشا.  بدرقه يدست خاطره رو فشرد و رها نکرد و همراه چاووش شد برا        

 .  صفر بودری که احتمالش زيکار.  کنه ی زدن و رفتار بچگانه اش عذر خواههیمحض تند رفتن و کنا
 ری زی که به شکلهی بقي کرد و جلوی مراعات مدی خودشون خاطره تو جمع بانی بيشامدهای از پيجدا        

 .  کردی نمي چاووش هم بودن زبون درازيدست ها
 ینگران.  کرد ی اونها رو مرور میی کرد و فصل آشنای خاطره آماده می کالمهی تنبيخودش رو برا        

 ...  که قانع کننده باشهیحی بار توضری کردن چاووش از زیشونه خال.  خاطره تیچاووش ، عصبان
 گفته بود ؟ اشاره کرده بود به فکر مشغول یشب اول اسماء تو اتاقش چ.  شد اریذهنش جرقه زد و هش        

 ؟!! چاووش ای انی ؟ پوی ؟ کیخاطره ؟؟ مشغول چ
  وسط اومده باشه ؟؟ی احساسياگر پا. ناخود آگاه دست خاطره رو فشرد         
 ، چه دی و نگاهش ترسدیچیر بود از نو رقم بخوره ؟ دلش به هم پضربان قلبش باال رفت ، نکنه قصه قرا        

 ...  دادی اجازه رو نمنی چه چاووش ، اانیپو
 

*******         
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 ترانه رو تو خونه یزبانیانتظار م.  عرق کرده یی با دستهاستادی که ترانه براش فرستاده بود ایمقابل آدرس        

 !!!  بود دعوت شدهیبه مهمون. اش نداشت 
.  بود ومدهی نی بود که دست خالی شکرش باقيجا. پلک زد و دسته گل رو تو دستش جابه جا کرد         

 .  نشدی گذاشت و انتظارش طوالنفونی آي دکمه يدست رو. هرچند همون هم کم بود 
  ؟دییـ بفرما        
 .  هستمیزمان: آب دهنش رو قورت داد ، خشک خشک بود         
 .  خانمای ثردیـ خوش اومد        
 ترانه به آشوبش ي قد و باالدنید...  تلفن ، اما دلش آشوب بود يلحنش مهربون و دوستانه بود مثل پا        

 ساده پشت سرش دم ی که با کشیی رنگش و موهای آسموني ، چشم هادشیصورت گرد و سف. دامن هم زد 
 و سه ساله ستی بيم زاهدی کري ، چهار ساله دهی رسریسالها د رو داشت که یحس کس.  بسته بودش یاسب

به اندازه .  روش بود سخت شی که پيری گذشت و باور تصوی بودش سالها مدهی که دي بارنیاز آخر. شده بود 
 یی منتظره اری ترانه اتفاق غدنی نشدن و رشد کردن و قد کشي مات و مبهوت شده بود که انگار سالها سپرییا

 با تمام قوا به چشم هاش هجوم آورد و یحس شرمندگ.  وخت سي و دوري خبری بي سالهايدلش برا .بوده 
 بود یی نابجاهیتوج.  آب شدن و فرو رفتن ي براي ، درزی کرد ، دنبال شکافری و سر به زنیپلک هاش و سنگ

 .  و تحول رو نداشتنریی تغنیانتظار ا
 لحظه رو آسون کرد و نگاهش رو باال نیدست خنک ترانه که رو بازوش نشست و لبخند گرمش ، باور ا        

 .  کردی کرده بود کم نمیی دفعه خودنماکی که نی بار سنگنی از ايزی بودن نگاه ترانه هم چیخال.  دیکش
  ترانه جان ؟ی کنیـ چرا مهمونت رو دعوت نم        
ترانه تعلل کرده بود و بهش وقت .  معطل شده بودن ؟ گذر زمان رو احساس نکرده بود قهیدقمگر چند         

 بود ی تر از ترانه ، کسبیاما عج. ممنون سکوت پر از حرف ترانه بود .  ادی و به خودش برهیداده بود تا قوت بگ
 ساله کی ، همون پسر تادهسیکه روبه روش ا یی و خوش بر و رودیممکن نبود جوون رش!! نه . که صداش کرد 

  تورج بود ؟یعنیباشه ؟ 
 ی انتظارش رو می شگفتکی ترانه رو بشنوه ، هر لحظه ي بشه و حرفهای تا خونه طاطیبنا نبود راه ح        

 .  گذشته پتک بشه و بخوره تو سرشيتا سالها.  دیکش
 .  خانمای ثردییـ بفرما        
 ی از خودش خجل تر مهی به ثانهی هوا رو ، گر گرفته بود و ثانی کرد نه گرفتگینه سوز سرما رو حس م        

 ی ، هر حرکتی هر حرفي شده بود ، براری دیلیخ...  افتاده بود قی بود که به تعوی ترانه و تورج اتفاقدنید. شد 



 156 

 یصله تا کجا و ک نشده بودن مشخص نبود که فادم قشی و اگر خودشون پی افتاده بود جبران نشدني، فاصله ا
 .  بندازنای ثرادی ، اومده بودن تا خودشون رو به دی کشیبه درازا م

 سؤال تو ذهنش شماته وار چپ و راست هی داشت و ی قدم بر می افتاده بود رو پاش و به سختینیسنگ        
  شد ؛ چرا غافل شده بود ؟؟یم

 ی وسط هال و برق زدن کاشي شرشر آب ، آبنماي ، صدایکامالً سنت.  خونه گرم و آروم بود يفضا        
 .  مبل نشستي حوض ، آرومش کرد و به دعوت ترانه روی و آبدی سفيها

  ؟نیـ بهتر        
 رو دست ترانه اری اختیدستش ب.  رد و بدل نشده بود و هر چه خونده بود حرف نگاه بود یهنوز کالم        

 ...  منقلب شدم کهيبه حد. ممنونم : نشست 
 ...  فهممیم: دستش فشرده شد و کالمش ناتموم موند         
حس سوار و سرباز عقب افتاده از قافله رو .  دی فهمی کس حالش رو نمچیه!  نه یول.  کرد ی ميهمدرد        

 یام رسه که قائله تموم شده و همراهانش مغلوب شدن و فرصت عرض اندی مارانشی به یداشت که وقت
 . ستین

 به عرق نشسته بود ي بلوروانی لي هاوارهید. کرد یخنک بود و رفع عطش م.  جلوش گرفته شد یوانیل        
 ی چدنی فهمیخواهر و برادر بهتر از خودش م.  پلکش که نم برداشته بود ي اش ، مثل جداره هایشونیشکل پ

 . به روزش اومده
 . منون آقا تورجم:  رو برداشت وانیدست برد و ل        
.  ادشهی گفتن الاقل اسممون رو ی ، حتماً تو دلشون مارهی شد اسمشون رو به زبون بی روش نمیحت        

 ی زد و ازشون خبر می بگذاره ، اما حق بود بهشون سر می دونست اسمش رو چی بود ؟ نمکردهینمک به حروم
 .  کم گذاشته بودادیکم گذاشته بود ، ز. گرفت 
دور و اطرافشون .  به بچه ها نبود یکی نزدي برايبهانه ا.  مراسم سالگرد پدرشون بود دارشونی دنیآخر        

 بود که هواشون رو داشتن نه فقط به یی گذاشتن ، قدم هاشون رو سر و چشم اونهای نمنیشلوغ بود و پا رو زم
 از بچه هی بقلی پر از سؤال و دنبال دلي هاشم دور شدن از چيبه بهانه .  بودن زی بودن ، محض عزمیتیخاطر 

 .  شده بود سرنوشتي خبری شده بود عادت و بيها دور شده بود و دور
 .  رسهی مگهی دي قهیدانشگاه ست تا چند دق.  خانم ای ثرستیـ تورج ن        
 .  هم از خودش نداشتنی از اری غي ؟ انتظاریچه اشتباه        
 ... شونی و فکر کردم که ادنتونیشوکه شدم از د! م ـ اشتباه کرد        
 !  خانمای نون بخوره تا مثل من بشه ثردی بایلیـ تورج خ        
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 !!محمد جواد ؟؟:  ترانه رو بر آشفته کرد طونشی و نگاه شطونیلحنش شوخ بود و نگاهش ش        
 و از پس می هستکی به کی برادر خانم و بکنم ، فعالً نی ابتی کم غهی رسه یـ جانم ؟ بذار تا از راه م        
 . امیتو بر م
 ی و برق اشک میچشمش از خوش.  ترانه ، محمد جواد بود يحواسش به برادر خانم گفتنِ به گفته         
 !  ، ترانه ازدواج کرده بوددیدرخش

 ترانه و نی و حاال ذوق زده نگاهش ب بوددهی از حس دل بستن خاطره ترسشیانگار نه انگار چند ساعت پ        
 . دی رقصیمحمد جواد م

  ؟می بهش داری که چه ارداتی دونی ؟ میـ از پس عمه جونم چ        
 !  دست منهدونی و مستیـ مامان جونم فعالً در دسترس ن        
 از ی ، حضور ذهندی چرخی که دور بچه ها میی از همون پروانه هایکی. ترانه عروس عمه اش شده بود         

 .  و نا تموم موندبهی اونها غري همه ي برادی از اونها ، شایلی خيبرا.  نداشت می کرلیفام
 نی که مدام تو خودتون باشنجای انیای بمینخواست:  دست ترانه دوباره حال و هواش رو عوض کرد یخنک        

 .  خانمایثر
 اسم هم هی ي در حد و اندازه ی شما حتيمن برا:  که فکرش رو مشغول کرده بود يزیاعتراف کرد به چ        
 .  نبودنیرسم مهر ا. نبودم 
 وار روح به تن یسی که عي به بار نشسته مردي هاوهی مدنید.  باال اومدن ي کرد براینفس خساست م        

 به ثمر نشستن اونها ننشسته ي به نظاره  از دور همیحت.  غفلت بود ي آور لحظه هاادی بود ، دهی تنشیزندگ
 .  بودیی چشم رویاوج ب. بود 

اگر ناخالص بود . محبت پدرم فقط محبت بود . نبوده که بر آورده نشدنش باعث عذاب شما بشه یـ توقع        
 !ای شد ریم

 سرش شد ، هی که سایاسم.  تا هنوز شهی بود از همي زاهدمیوامدار محبت خالص کر!  کرد ی نميریتوف        
.  کرد ی فراموش مدی بودن که نبای واضحي هالیدل!  که پشتوانه اش شد ینی که مأمنش شد ، زميخونه ا

 مگه مظاهر نبود ؟؟
 .  شدن هم نبودسهی مقاقی الی فکرش و پس زد ، مظاهر حتيفور        
 .  محافظي هی الهی ،  هالههی همراه ما بود ، شهی حس خوب همهی از شما ابتیـ به ن        
اثر مهر و ! از طرف من نبوده !! نه : سرش رو به دو طرف تکون داد و پر بغض جلمه اش رو ادا کرد         

 !  پدرتون بودهي نهادکین
 . نی مهر بودنی بر ایلیـ شما هم دل        
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 به روزش ی شدن ها چی پر و خالنی از حسرت و پر از مهر ، تداوم ایخال.  شد ی میدلش مدام پر و خال        
  رفت ؟ی مرونی بی خونه و کنار بچه ها با چه حالنی آورد ، از ایم

 . تورج هم اومد:  کرد ، ترانه لبخند زد و از جا بلند شد ارشی هشاطی به هم خوردن در حيصدا        
 تورج ي و قد و باالدی رسکیشمارش به . تورج رو شمرد ي قدم هايچشم دوخت به راهرو و صدا        

 برابر اصل ی کپينسخه .  کرد ی اونها باخبر نبود حتماً اونها رو دوقلو فرض میاگر از تفاوت سن.  شد انینما
 هم از برادر دینداشت و محمد جواد با  تورج رو ترانهتی تفاوت کوچولو ، جدکی مردانه با یبتیترانه بود تو ه

 .  بردیخانمش حساب م
 ها هی شد ، ثانزی ترانه به دلش سرردنی بود که موقع دیحسش همون حس.  خودش يه بود برا شديمرد        

 که ی و پوچی خالي ، لحظه هاياوری بود نه ي شده بود که نه مردیی لحظه هاییکش اومده بودن و دلش هوا
 بود ، گرم و هی ساشهی همي زاهدمی بود ؟ کردهیباز هم با سرنوشت جنگ!  پر کردن اونها سهم تورج بود دیشا
 نزده بود و کل وجود شهی اگر سرطان ردیشا.  زد ی نمادی رو فريازینه نگاهش ، نه رفتارش توقع و ن.  کینزد
!  شد ی پر مرتری عمر دمونهی داد و پی بود ؛ اگر دست اجل فرصت ماوردهی خودش در ني رو تحت سلطه میکر

 کنه ، ي بچه هاش مادري براتشی حماي شد در ازایضر م کرد و حای مپر  اون سرطان روي جايازی ، نيمهر
 .  بچه ها تک و جاودانه بمونني بود که مادر و پدر کنار هم و تا ابد براریاما خواست تقد

 ! دیـ سالم ، خوش اومد        
 ی بودن اما در معنی سه حرفي گرفت ، دو کلمه یم "رید" خوش رو يکاش مهربون نبودن ، کاش جا        

 .  شدی نمنی اش سبک و سنگنهی سيمتفاوت ، اونوقت قفسه 
 یصورتش خشک و ب.  نازك به هم گره زده بود ی رنگش رو اخمیی خرمايابروها.  بود يتورج جد        

 از رشک که چشمش یدو نگاه خال.  دو نگاه بود نیانعطاف بود ، اما نگاهش طلب کار نبود و دلش قرص هم
 .  کردیرو پر از اشک م

 . ممنونم آقا تورج:  به هم فشرده اش طرح لبخند گرفت يلبها        
 .  داد پسرم صداش کنهی حق رو هم به خودش نمنی ، اومدیسر زبونش ن        
محمد جواد با .  کرد ییرای پذي و چاینیریترانه با ش. تورج دست و رو شسته به جمع شون اضافه شد         

 که اونجا حس نهی اي کارها برانیبچه و ساده نبود که نفهمه ا.  کرده بود فیضا رو لطشوخ و شنگ بودنش ف
متوجه . دم و بازدمش منظم شده بود   سقف کوتاه نبود وگهیچون د.  رو نداشته باشه و موفق هم بود بهیغر

  کردی رها نميا ترانه رو لحظه ي دهینگاه مشتاق و پر از حض محمد جواد هم بود که قامت کت و شلوار پوش
. 
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 بود و بهتر از هرگز دهی رسرید.  بود ی راضی گذشت ولی مي ها به کندقهیدق. ترانه کنار دستش نشست         
 دی لحظه ها بانی داشت بده ، از همی چه جوابای موند تو اون دنی خبر می از بچه ها بانیاگر تا پا. بود دنینرس

 .  زدیگره م  رو همشی پي و روزهاندهی برد و اونها رو به آیاستفاده م
 ـ از بچه تون چه خبر ؟ اشتباه نکنم دختر بود مگه نه ؟        
 !! خوبه ، بزرگ شده مثل شما. آره :  گذاشت ی نعلبکيفنجونش رو تو        
 . بودن که ترانه و محمد جواد ي اهی رو معترض کرد ، بقهیلحنش ناخواسته پر از بغض و حسرت بود و بق        
  ؟نی هستشی پقهی شما هنوز تو حال چند دقدمی همه زحمت کشنی خانم ؟ من اایـ ثر        
 شنونده ، از خاطره شتری ، از همه ساکت تر بود و بنهیناخودآگاه به تورج نگاه کرد تا عکس العملش رو بب        

باز هم .  کرد ی نگاهش مشی پقهیند دقبا همون نگاه چ.  داد ی از سنش نشون مشتری سال بزرگتر بود اما ب1
 ی اگر به سادگی چقدر طاقت فرسا بود حتکردن  پدر و مادر رشدي هی سایتنها و ب. دلش زخم شد ، نمک شد 

 .  باز هم سخت بودی و سازگار بشیعادت کن
 چی گرده ؟ گفتم که هی خانم ، زمان به عقب برمای شه ثری عوض می چدیریـ به خودتون سخت بگ        
 .  افتادی زودتر اتفاق مداری دنی ، وگرنه امی شهر نبودنیما هم تو ا.  نبوده يانتظار

 .  بود که سکوت کرد و زل زد به صورتش و لبهاشي ترانه به حدي حرفهادنی شني برااقشیاشت        
  نه ؟ای شهر نبود نی اهل انی ، خبر داشتدی دونی دونم چقدر از بابام میـ نم        
 !  گه هنوز زن نگرفتمی می هستیی پرسن کجای ماروی که از یانیـ همون جر        
مادر .  بزنه ، کامالً متوجه منظورش شد ی رو کی دونست هر حرفی زبون بود و منیریمحمد جواد ش        

 .  شده بودنجای بعد از ازدواجش ساکن امی بود و کرنجایبچه ها اهل ا
 که به خاطر می فهمیحاال م.  می نداشتیما که اون موقع درک. موند نجایـ بعد از فوت مامان ، بابا بازم ا        

 .  موند و به زادگاهش برنگشتنجایمامان ا
 ی بچه ها انکار نشدني ساکت نشستن ، غم جا خوش کرده تو چشمها و پشت لبهاي اقهیهمه چند دق        

 ! ادی زیلی داشتن ، خی که درك کمشی چند سال پي بچه هايبود و برا
 ی گه می شه می اوقات که حرف اون زمان میگاه. ـ بعد از فوت بابا ، عمه ما رو همراه خودش برد         

 جا کنار مامان نی کرده بود همتیبابا وص.  کنم ی شما تالفي رو کنار شما و برامی از کري دوريخواستم سالها
 جون ایثر...  می زدی کرد سر می رو مابا بي خواسته اش عمل کردن ، هر وقت هم دلمون هوا بهلیباشه و فام

 ! نی کنی دور موندن از ما سرزنش مي که خودتون رو برامی نبودنجایما ا
 .  خودم نبودميالاقل االن شرمنده .  کردم ی مادتونی کرد ، اگر ی به اصل ماجرا نمیـ باز هم فرق        
 ... ی بود و نگاه تورج هنوز هم خالینگاه ترانه از حرفش ناراض        
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 قبول شده بود تو ی بازرگانتیری خونده بود و تورج مديخودش پرستار.  گفت زیترانه براش از همه چ        
برادر  ، خواهر و ادشی پدرش و زنده موندن يبه خاطر تنها نبودن تورج و دنبال کردن کارها. شهر زادگاهش 

.  خانمش شده بوداری و دهر اهل شمشی کریبه اصل خودشون برگشته بودن و محمد جواد هم مثل دائ
 ...  ترانهی آسموني شد به چشم های که ختم می بود و راه دلش رو دنبال کرده بود و راهي دکتريدانشجو
 ری با اونها سی چند ازهم صحبتهر.  بود دنی صبرانه منتظر شنی و بداری دلی گفته شد جز دلزیهمه چ        

 .  شدی دوباره تورج هم آشنا مداری با ددیشا.  زد ی حرف مازی تورج که در حد نیحت.  شد ینم
 یی چاي بود که فنجونهاي دفعه انی و خوش عطر و بو تو بشقابش گذاشت ، سومی خونگکی از کیبرش        
 .  شدنیتازه م

 . زمیـ دستت درد نکنه عز        
 نهی زمشی اگر پی شد که ترانه و تورج رو دوست نداشت حتینم.  شتریفاصله ها کمتر شده بود و الفت ب        

 .  اونها رو به هم وصل نکرده بودي زاهدمی به اسم کريا
 . ـ بعد از ظهرتون کامل کنار ما گذشت        
 و نیاز بهتر:  بد ای کردن خوب ی مهی بق کهی تعارف حرف دلش رو زد ، بدون فکر کردن به برداشتیب        

 .  بود که تا حاال داشتمیی ساعتهانیسخت تر
 اتفاق ری دیلی مون خیی که آشنامی کنیما هم حس م:  تورج رفت و برگشت ينگاه ترانه تا چشم ها        

 ! می کندای رو پگهیمد که باعث شد همی ممنون بابا باشدی تازه است ، بايری رو هر وقت از آب بگیافتاد اما ماه
 . ـ خدا رحمت شون کنه        
 . ـ ممنون        
 دوست یلیبابا خ:  کالم رو به دست گرفت ي تعجب و بهتش تورج سر رشته نیترانه ساکت شد و در ع        

 شدن و حاال ی مانع ممی داشتنجای که تا ای و مکانی زمانيبچه بودن ما و فاصله .  کنه دایداره راهش ادامه پ
 که کار بابا رو ادامه بدن اما اگر ی کسانبودن.  میری شد که کار رو از سر بگیلی دلنجای من تو دانشگاه ارشیپذ

 .  وجود داشته باشهیانی پادی نباری کار خيبرا.  شه ی دل بابا هم شاد تر ممیریخودمون نبض کار و تو دست بگ
 !  طورهنیـ هم        
 اسناد ي سرهی ، میراستش ما به امالك و مستغالت بابا سر زد:  جلوتر نشست یه جا شد و کمتورج جا ب        

از سازمان ثبت اسناد .  که به اسم شما شده هم بود ینی زمي قولنامه ی اونها کپنیو مدارك هم بود که ب
 راحت یلی خنیاز بابا داشت که ي نامه اوکالت با.  ، معلوم شد هنوز سند نخورده و به نام نشده میاستعالم گرفت

  داشته ؟ی خاصلی ؟ دلنی رفت ، چرا تا حاال اقدام نکردی مشیکار پ
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 جوون هی از شتری هم بتشیحرف زدن و شخص. داد ی نشون مشتری چهره اش سنش رو بنکهیعالوه بر ا        
آرامش و سکون دلش .  ي شدی زد که محو کالمش می حرف موای ، محکم و شيچنان جد.  ساله بود 20

 !!  بودنی متقربه اری غداری دلی شد ، پس دلشتریب
 ، نه اهل قضاوت کردن بود نه از لی دلدنی شنيسه تا چشم زل زده بودن بهش برا.  دی کشیقینفس عم        

 خودشون شی پياما براش سؤال بود که چرا دنبال جواب هستن ؟ چه فکر.  اومد یقضاوت شدن خوشش م
 ازشون ي اهی کناای زننده و  رفتار زشتنجای ازش تو ذهن شون ساخته بودن ؟ تا به ايریبودن و چه تصوکرده 

 زن سوء استفاده گر هی ، نکنه به چشم دی آن ته دلش لرزهی.  با خبر بودن شی بود ، از قصه زندگدهینشن
 .  زود فکر مزخرف و آزار دهنده اش رو پس زد و پاك کردیلیخ... نگاهش کرده باشن 

 یطی تو شرامیآقا کر:  اغراق و بدون شعار دادن حرف دلش رو بزنه ی مثل اونها راحت باشه ، بدیبهتر د        
 به يدیاز اعتماد کردن ضربه خورده بودم و ام.  بودم دهی و به آخر خط رسدهی که از همه جا بردیبه داد من رس

 من ی ، دروغ گو و دغل کار ، حضورشون تو زندگدن مرد نداشتم ، همه از نظرم مثل هم بوهی شدن دای و پایند
تا .  ي انتظارچی هی کرد بهی هدتی و به بچه ام هودیبه خودم ام.  نقطه عطف بود و نشون از لطف خدا هی

 ما ي رو برانی زمکهین خونه و ت که باخبر شدم چکار کردن و اويروز.  بود يادیهمون جا هم از سر من ز
پدرتون بزرگ منش بود و مرد ، اعتماد من رو زنده . ختمی خوشحال شدن بهم روضگذاشتن جا خوردم ، در ع

مخالف بودم و .  پرداخته ی آدمنی بار ، به خلقت همچکی رو باور داشتم دست خدا فقط يزی چهی من یکرد ول
 ی زندگنهتو خو.  فرصت داد که اونها رو بهشون برگردونم یبهشون هم گفتم اما نه خواستن که بشنون نه زندگ

 یی فکرهایول.  نداشت ی من انگار که وجود خارجي هم به حال خودش موند ، برانی زمکهی ، اون تمی کنیم
 رو نیزم.  پدرتون تیخونه رو همون سالها وقف کردم به ن.  تنسی کدوم حق من و دخترم نچیبراشون کردم ، ه

 که به اسم من شد تو همون راه یتی ، تا به هرنهری قرار بگری خي کارهااری بودم تا در اختیدنبال فرصت مناسب
 ...هم استفاده بشه

 کم و یته بود ب رو گفقتی اون سه نفر نفس کم آورده بود اما حقي نگاه و سکوت لبهاینی سنگریز        
 ... کاست ، بدون قصد و غرض

 کی ي لحظه ، فقط براکی.  دی تورج همراه نگاهش خنديدستش تو دست ترانه فشرده شد و لبها        
عمر .  پشتوانه نموند ی شد ؟ بی مي چطورطشی شد شرایلحظه به ذهنش خطور کرد اگر بچه اش پسر م

.  اهی و سیتباه اشی عشق بود عشقي رو لعنت کرد ، خاطره ، خاطره طونی ، شدی هم نرسهی ثان30فکرش به 
 .  بودیاما دوست داشتن

 
******         
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 همراهش شهی تا همرشی بود اما تأثوستهی شب و به گذشته پیکیروز شروع شده وصل شده بود به تار        

 هاش و متعلقاتش دوتا اضافه یشروعش با دلهره بود و تموم شدنش با آرامش ،به جمع دوست داشتن. موندیم
 . شده بود ؛ ترانه و تورج

 ي مخصوص بچه هاي شبانه روزهی کنم به لی و تبدنی خوام زمیم: می بود مثل روح کربای تورج زدهیا        
 . ابونیکار و خ
 ... فقط اشک.  بود ختهیدر جوابش فقط اشک ر        
 دی خونه چرخيای زد و نگاهش از سمت چپ رو تمام زاوهی رو پشت سرش بست و به در تکاطیدر ح        

 دنی نکرده بودن اما نفس کشی فرقچی هشی خودشون بودن ، با امروز صبح با چند روز پي سر جازیهمه چ.
 .  خونه هم شاد بودنيآجرها. خونه نیسبک تر شده بود تو ا

جزء .  هم با خبر بودن زیاز همه چ.  اش بمونن یترانه و تورج اومده بودن تا تو زندگ.  دیخودش هم خند        
 سر بلند کرده بود تو یو به سخت. رنگ داده بود و رنگ گرفته بود . سرد و گرم شده بود از خجالت . به جزء 
 .  از سرزنش بودنی که خالییچشم ها

 .  خبرهیخاطره از همه جا ب. خاطره هست .  خونه روشن بودن يچراغها        
 نهای ترانه و تورج رو ؟ اای ؟ مظاهر ی کنی مخفی تونیکدومش رو م.  ای ثری باهاش حرف بزندیـ با        
 ی مقصد م شه ، بهی راه تموم منی باالخره ای تر برسری تا ديهر چقدر هم که آهسته بر.  تو هستن يگذشته 

 ... ي به عقب برگرددی رو به جلوئه تو بایراه هر کس.  یرس
 ی گفتن رو سخت میکی نزدنیهم.  ازش جدا بود ی که نفسي دختري بود از گفتن و رو شدن براریناگز        

 !!!  نبودیزندگ.  نفس هم زنده نبود یب. خاطره نفس بود . کرد 
 
 
 

*****************************         
 

 ...  پختمیکی کهی...  پختم یکی کهی.  شما سبز دلتون اصالً نخواد يجا        
 ... انگشتام سر جاشون هستن        
 نه ای کردم ی پاطی قاطيزیخودمم شک کردم چ...  نبوده یکیانگار اصالً ک.  به ته قالب دی چسبکهیک        

 ؟؟؟
 . نینیتند تند ستاره بچ. پر از مهر . پر از نور .  ریشبتون بخ        
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 منتخب میت.  بچه ها ي بخار آب اتو و خنده ي چرخ گرفته تا صداياز صدا. سالن دوخت شلوغ بود         

 . هی بقنی چند روز باز کرده بود بنی خودش رو تو ايشرکت هم جا
  ؟میوندی بپهی ما هم به جمع بقیـ عاطفه موافق        
 . ي حرف دل من و زديآ:  دی سؤال باشه مثل فنر از جا پرنیانگار منتظر هم        
 !  خبی گفتیزودتر م:  دیبلند خند        
 نجایمنم ا.  خواد ی فرسته و لباس آماده میطرح م.  می ذاره ما نفس بکشیـ چاووش خان که نم        

 . امی شه برم و بینم.  دلم اونجا نجایخودم ا.  ره خب یحوصله ام سر م
 !!! گهی دارم دفی هستم اون وقت ؟ به قول خاطره بوق تشری چنجایمن ا. ـ دست شما درد نکنه         
 .  نبودنیبه خدا منظورم ا: عاطفه به طرفش اومد         
 ادی در نمي طورنی خواد از دل من اینم.  خواد ینم:  بود گهی دزی چهی حرف زبونش یبغلش کرده بود ول        

 ...  تو اتاق و کنار مني هست تا افسرده نشدی خالي کجا جانمیولم کن برم بب. 
 مظاهر و معصومه و عطر الی خی بدی خندیخودش هم م.  عاطفه خوشحال بودن ي هم به اندازه هیبق        

 .  وجود داشتیاز اونها مهم تر هم تو زندگ. زشیخاطره انگ
 
 

******         
 

 يسرش رو بلند کرد و پر.  طرح زده بود ی بود که چاووش تازگییمانتو. رو پارچه کتون افتاد ي اهیسا        
  دادن وی همه کار خودشون رو انجام میتو کارگاه قبل.  گذشت ی از استخدامش مي روز2. خانم رو نگاه کرد 

 بود، اما با شلوغ شدن کار عاطفه ن خودشوي به عهده ییکار نظافت کارگاه و آماده کردن صبحانه و چا
 اون زن ي تو سفره ینون.  کرد ی هاشون رو معرفهی از همسایکی تازه رو داد و يروی نهی استخدام شنهادیپ

 .  برسهینینچنی اي رو الزم داشتن تا به کارهایکی هم يدی شد ، تو تولیگذاشته م
  خانم ؟يـ جانم پر        
 .  جونای ثريـ مهمون دار        
  ؟هیک:  گذاشت زی و رو مدی کشرونی چرخ بریلباس رو از ز        
 . هی شون اقتداریلیـ دو تا خانم ، گفتن فام        
 !  خبر و بعد از چند روزیهما اومده بود ؟ ب        
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 . دستت درد نکنه:  خانم لبخند زد و تشکر کرد ي پريبه رو        
 از سهامدار ها و یکی.  شد نهی به سنهی رفت و با هما سی خانم به طرف در خروجيبلند شد و همراه پر        

 تو دفتر دی دی هم نميازین.  خواست ی بهانه نميدی به تولی سر کشيشرکاء بود ، مادر چاووش بود و برا
 !!  بمونهدنشیمنتظر د
 زل زدن بهش ، عطر ي کرد برای می که نگاه نافرمانیکس. از هما و رفتارش مهم تر ، همراهش بود         

مثل شب .  شی مثل چند سال پی و واقعیقیحق.  چشمش بود ي که شده بود حضور و جلويزیخاطره انگ
 يبه اندازه . غش کرد  وچه حال شد و تو کی خبر رفتن مظاهر بدنی که از شنی وقتهیشب.  مظاهر يخواستگار

 .  موندنبهی غري برالی آشنا بودن بود و چند برابر اون دلي برالی دلیکاف
 .با اجازه:  خانم به خودش اومدي پريبا صدا        
 ی بود و با خوشحالستادهیهما همچنان ا.  اومد ی زبونش نمي روی تا رد بشه و همچنان حرفدیکنار کش        

 .  گذشتنی مری ها چه دهیثان. شده بود رهیبه سالن خ
مدام آب دهنش رو قورت .  بود صالیلبخند رو لبش از است.  کرد ی معصومه دستپاچه اش مي رهینگاه خ        

 دیبا.  بود بهی چرا که معصومه غردی پری مدیرنگ نبا.  دی لرزی مدیپلک نبا.  داد و گلوش خشک شده بود یم
 زی کرد تا شک برانگیفرار نم.  رد کی معصومه فرار نمي رهی شد و از نگاه خی مي رنگ و عادینگاهش ب

 . ي زودنی حداقل نه به ادی رسی به نظر معصومه آشنا مدینبا. حرف داشت یلینباشه ، چرا که نگاه ماتش خ
 ! هما جون ،چه عجب ؟يخوش اومد: خنده اش رو بزرگتر کرد و دست به طرف هما دراز کرد         
 از يچاووش هم به حد.  جون ایخودمم مشتاق بودم اما مهمان دارم ثر: دستش تو دست هما فشرده شد         
 ! می خبر هم اومدی سر بزنم ، بدیگفتم امروز حتماً با.  کنه ی مشتری رو باقتی کنه که اشتی مفیکار تعر
هنوز رو لبش بود مثل نگاه معصومه  که از نظر خودش مسخره بود ينگاهش تا معصومه رفت ، لبخند        

 .  معتلق به شما هم هستنجای کنم ایخواهش م:  مزه یکش دار شده بود و ب
 چطوره معصومه جون ؟: هما به طرف معصومه برگشت و به روش لبخند زد         
 ! ي کردی مفیـ همون طور که تعر        
.  ختی ریم رو اعصباش بود و کنترلش رو بهم م زدن ؟ نگاه معصومه مدای حرف ميدر چه مورد        

 .  کردی مي خودداردیاما با.  اری شهر و دي آشناي بويبرا.  که داشت ي عطريدلتنگ بود برا
 ی چطور نگاهت مینی بینم.  دستت رو بشه دینبا.  ایبه خودت مسلط باش ثر:  تشر زد ایتو دلش به ثر        

 .  گرده تو صورتتی مییدنبال آشنا. کنه 
 !  که زنگ خطر بوديزی ؟ همون چییآشنا        
 ! ینی ، کارش رو هم ببی آشنا بششتریـ حاال بذار ب        
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 . شتری بداری خوام نه دی مییتو دلش زمزمه کرد نه آشنا.پس منظور به خودش بود         
 آدمها بار رو شونه تی ظرفيده بود خدا به اندازه  خونیی آوردش ، جای از پادر مي روزهیتکرار اتفاقات         
 .  شدهزیهمون لحظه اعتراف کرد که کم آورده و ظرف وجودش لبر.  ذاره یشون م
 یکیکاش .  شد ی نمبی همه رقنی با ایدونی مفیحر. قرار بود ی بنی از اشی پي آرامش روزهايبرا        

 یکی به در نشده دونی از میکی دادن ، ی کردن ، اما فرصت نفس تازه کردن هم نمی اعالم حضور میکی
 .  تازه نفس و مجهزدی رسی از راه مگهید

 .  هم معصومه جان ، خواهر مظاهرشونیا. شد ی جون که معرفایثر: دست هما رو بازوش نشست         
 . نیخوش اومد. خوشبختم:  مکث و تعلل دستش رو به طرف معصومه دراز کرد یب        
دست معصومه .  کرد ی از حد تو دست معصومه موندگار شد ، دستش رو گرفته بود و رها نمشیدستش ب        

 ی ميادی طاقت زرشی نگاه مچ گری ززی جلوه دادن همه چیعیطب. سرد بود و نشون از التهاب خودش داشت 
 .  شدی شد استقامتش تموم میخواست و اگر دستش رها نم

 .  شناسمتونی جون ، انگار چند ساله مای ثرنیای آشنا میلیـ به نظرم خ        
 10 تا 1تو دلش از .  کرد شتری شناسمتون دلشوره اش رو بی مي معصومه رو اسمش و کلمه دیتأک        

 معصومه یستی نفر ننیشما اول:  و تو همون حال جواب داد دی نکشرونیشمرد و حفظ ظاهر کرد ، دستش رو ب
 !  ها آشنا هستمی دونم چرا به نظر بعضینم. جون 

 ! ؟نی به خاطر ادیچهرتون خاصه ، شا!  طور نیـ که ا        
 خشک کردن ي برایتالش. کف دستش عرق کرده بود . شونه باال انداخت و دستش باالخره آزاد شد         

 . دستش نکرد
 کنار چشمش ي و چروك هانیچ.  يدی دیمان رو تو صورتش ممعصومه هم عوض شده بود ، رد گذر ز        
 دی سفي تار مویی که چند تای رنگ مصنوعری موهاش زي باال اومده ي شهیر.  کمرنگِ رو گونه اش ي، لکه 

 بود دهی پوشي و بلندیرب عيمانتو.  کرد ی که تا مغز استخونش نفوذ مزشی تي داد و نگاه هایرو نشون م
 ! شته بودچادر رو کنار گذا.

 که خود ینیری خانم هم با قهوه و شيدعوتشون کرد دفتر ، پر.  شد ری کار بچه ها سدنیهما که از د        
 .  کردییرایهما آورده بود ازشون پذ

  ؟ی از نظر خودت و عاطفه جون چهی راضیلیـ چاووش که خ        
 زی چهی داشت به خوردن ی مبرماری بشقاب گذاشت ، فشارش افتاده بود و ني اش رو توینیرینصف ش        

 ..  خانم به موقع بودي و اومدن پرنیریش
 . می داردی امیلی ما هم خیـ تازه شروع شده ، ول        
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 ری هم تو سرش هست که بهتره خودش باهاتون حرف بزنه تا تأثي اگهی دي هادهیچاووش ا.  هیـ عال        
 . ش رو بذارهخود

 .  استقبال کرددی بای نو و شدني هادهیاز ا: لبخند زد         
 چرا با یراست!  جونای ثری نشمونی دم پشیقول م:  گذاشت زی ميهما فنجون قهوه اش رو رو        

 .  روزها طرفدار دارهنی انگی ؟ مدلي خاطره مخالفت کردي درباره شنهادشیپ
 عکس العمل معصومه دنی دي کرد برای میچشمش نافرمان.  دیاز کنار چشم جابه جاشدن معصومه رو د        

 . دشیی پای مراقبش بود و میمعصومه چهار چشم.  درست نبود ی اسم خاطره ولدنیموقع شن
 . ستی عالقه مند نیاطیاصالً به خ.  نبود لیـ خاطره خودش هم ما        
 .  شدی نظرش عوض مدی کرد شایامتحان م.  آشنا طی محهی بود تو یـ کار خوب        
 نیا.  چاووش و خاطره يحساس شده بود به رابطه .  داد ی خواست خودش اجازه نمیخاطره هم اگر م        

 دی که نبایاقاتف.  ی دلبستگدی آورد و شایبا هم بودن انس م.  شد که کنار هم باشن ی فراهم مي بستريطور
 .  افتادیم

 !  آقا چاووش شدمي که شرمنده نهیا.  عرصه بشه نی خودمم دوست نداشتم وارد انیـ راستش رو بخوا        
. حضور معصومه قدرت کالمش رو ازش گرفته بود .  تونست به هما بده ی بود که میتنها جواب دم دست        

 .  کردی اش میمعصومه زنده زنده داشت کالبد شکاف
 گهی دونم دیم. می مزاحمت نشادیز.  اصرار نداشته باشه ادیمنم به چاووش گفتم ز.  کنمیـ خواهش م        

 شه که معصومه خانم رو هم مشتاق ی مفی از هنر دستت تعرنقدری تو خونه ایول.  ی کنیکار متفرقه قبول نم
 ... کرده

 .  نکشوندهنجای گفت هنر دستش معصومه رو تا به ایحسش م        
 ...  ، اگر امکانش باشهستنی مهمون ما نشتری هم بگهیـ چند روز د        
 رو يزی خواست برسه ؟ معصومه از مظاهر باوفاتر بود ؟ چی می امتحان بود از طرف معصومه ؟ به چهی        

  مونده بود ؟ادشی
 و همه کارها به عهده ستمی تنها نيدیتو تول.  هی چه حرفنیا:  داد و لبخند زد رونی بنینفسش رو سنگ        

 .  کنمی ، کار هم از من ، زود آماده اش مشونیپارچه و مدل از ا.  که وقت نداشته باشم ستی من ني
 .  شدی معصومه مي همبازدی اش بود اما بای قلبلیقبول کردنش بر خالف م        
 کرد که ی معصومه نگاه مي تو چشمهایگاه.  معصومه رو گرفت يمتر دور گردن انداخت و اندازه         

معصومه هم جزء گذشته .  بود ي و عادالی خی هم بیگاه.  از عمق نگاه و صورتش بفهمه يزی داشت چیسع
 .  اعتنا بودیب  شد در مقابلشی بشه و نمای دفن شده که قصد کرده بود از نو احيگذشته ا. بود 
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 ! جون ؟ای ثرییکجاـ اصالتاً اهل         
 خواست بره ی اومده بود و زود مرید.  خودش رو گفت ابرو باال نندازه ي رو لبش رو خورد و جلويخنده         

 ی برسه و کمجهی اول به نتداری داشت تو دی کامل داشت که سعنانی، ظاهراً به درست بودن فرضش اطم
 .  کردی عمل مانهیناش

 ها ، ي از شهر و همشهري کرد و سالها دوری صحبت نمی خاصشیلهجه و گو هم با ی سالگ18تا         
 همه ي که برادی رسی میی کرد به همون گذشته ایمعصومه اگر کنکاش هم م.  داده بود رییلهجه اش رو تغ

 . ي زاهدمی ، همسر کری زمانایثر. آشنا بود 
 .  جانیـ اهل هم        
 .  خودش رو گرفت تا به بهت معصومه نخندهيدوباره جلو        
  دخترتونه ؟نی گفتی که میی ؟ خاطره انیـ بچه هم دار        
 . آره: دور گردن معصومه رو اندازه گرفت         
 . ـ زنده باشه        
 . دینی بشدییبفرما. کارم تموم شد. ـ ممنون         
 .  معصومه خسته شده بوديؤالها از سی حوصله ولی بود نه بینه عصب        
 . یـ خسته نباش        
 .  کنمیـ خواهش م        
 نی از اشتریب:  گفت فشی برداشتن کنی که مد نظر معصومه بود ، هما بلند شد و حیبعد از انتخاب مدل        

 !  جونای ثرمیریوقتت رو نگ
 . ستی نیـ مزاحمت        
بچه ها چند .  می نادره جون دور هم هستي موندم ، امشب همه خونه ی مشتری بود بي اگهیـ وقت د        

 . مینادره خانم دعوت کرده امشب و با هم باش.  برگشتن روزی و دی رفته بودن دبيروز
 آورده بود نجایخواهر مشکوك مظاهر و تا ا.  داد ی به هما می خوبیجاش بود مژدگان!  برگشته بود انیپو        
 موند اما دست ی نمی نگراني جادیبا قول نادره خانم شا.  بهش داده بود انی برگشتن پوی به خوبيو خبر

 !  اتفاق بد بودهیخودش نبود ، هر آن منتظر 
 بدرقه کرد اما حرف آخر معصومه ی و با چه حالي ناخونده و خوش خبرش رو چطوري مهمون هادینفهم        

 مطمئنم شما رو یعنی کنم ی من فکر میول: ور از گوش هما بهش گفت  که دی شد ، حرفیتو گوشش تکرار م
 .  شناسمی مگهی دي جاهیاز 

  ؟ینانی ، با چه اطمنمی بی مرتبه است شما رو منیمن اول: جوابش رو داده بود         
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 نیخودش از ا.  داد ی اصرار معصومه کار دستش میول.  بود تا از سر بازش کنه دهی معصومه خنديبه رو        
 . مطمئن مطمئن بودیکی

 
******         

 
 .  خانميـ خدا حافظ پر        
 . ـ در امان خدا        
 .  هم سالم برسوندیبه آقا مج: دست عاطفه رو هم فشرد         
 .  رسونمتیـ بمون م        
 .  خانممیستی نریـ هم مس        
 .  رسونمیـ اول تو رو م        
سوم خونه خودمون .  یستیدوم تنها ن.  شه یاول راهت دور م: دستش رو باال آورد و با انگشتش شمرد         

 .  رمینم
 اسماء ي رفت خونه یبه خونه هم نم. رفت و آمدشون هم با هم بود .  عاطفه بود هی خانم همسايپر        

جواب . ش ، خاطره از صبح رفته بود و اونجا منتظرش بود  برادري پختن و خوردن آش پشت پايدعوت بود برا
 .  زدی دلش شور میتلفنش رو هم نداده بود و کم

 . رمی گی هم مهیکرا. دربست .  نداره ی اشکاليـ تا هر کجا بر        
 .  مادر اسماء دعوتمي شه ، خونه ی دور میلیـ راهت خ        
 ـ به چه مناسبت ؟        
 ... دی رسی شد به خوردن آش هم نمیمعطل م.  کرد ی داد و خداحافظحیاه توضکوت        
 بار مصرف و تک و توك قابلمه و کاسه کی ي اجاق و ظرف هاي بزرگ آش روگید. باز بود اطیدر ح        
 .  نبوداطی حي توی پخش بود و کسگیدور د

 در يجانم اسماء ، من جلو:  اسماء بود يشماره .  تلفنش زنگ خورد یدستش رو زنگ نشست و گوش        
 . هستم
 !!جون ؟؟... خاله... ـ خا        
 . ی بود و تو دماغدهی اسماء مضطرب و ترسيصدا        
  ؟ي کردهی شده اسماء ؟ چرا گریچ:  دی چرخاطینگاهش سرگشته دور تادور ح        
 . خاطره.... ـ خا        
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 هیبه در تک.  زد ی خونه پرنده پر نماطی اومد و تو حی از اون طرف می شلوغيدا شد ،صی زانوش خالریز        
  ؟یچ..خاطره .. خاطره ؟ خا... خا:  شدن یکلمه ها تکه تکه از گلوش خارج م. زد 

 ... الو.  رو بده من ی بهش ؟ گوشی گفتیـ چ        
 یفقط لب م.  تونست جوابش رو بده ی و نمقدرت تلکمش رو از دست داده بود.  مادر اسماء بود يصدا        

 .  از گلوش خارج بشهیی صدانکهی ایزد ب
 ...  دنبالتونادی جون ؟ االن نادر مای ثرنی شنویصدام و م.  خدا از دست تو اسماءيا.. ـ الو         
هم تو زبونه قفل در .  چشمش رو گرفت و کنار در سر خورد و نشست ي جلویاهیس.تلفن قطع شد         

 بود چون خاطره نبود و تی اهمیب.  بود تی اهمیدرد و تا عمق وجودش حس کرد و ب.کمرش نشست 
 . دی رسی به مشامش نمی خوبيبو. بود ییخبرها

 ـ خدا مرگم بده ، خانم ؟ خانم ؟        
 ی مکی نمونده بود اما صداشون رو دور و نزدیتوان.  بودن دهیپلک ها به هم چسب.  شد یچشم باز نم        

 ! نکنه مادر دوست اسماء باشه:  دیشن
 آب یخنک.  شد و گلوش رو زد ختهی تو حلقش رنیری شیعیما... بازوش نشست و بلندش کرد ری زیدست        

 . ترس از پا در آورده بودش. و رو پوست صورتش حس کرد اما حالش بهتر نشد 
 !  از حال رفتهدهی شنيزی چدیشا.  اورژانس می تو ؟ زنگ بزنمشیـ ببر        
 مادر و دختر هی!  ندارن ی به کسي گفت کاریاسماء م:  شد زیگوشش ت.  بود دهیکامل نشن.  بود دهیشن        
  شده ؟ي طورنیچرا ا. تنهان 
 .  جون ؟ خدا مرگم بدهایـ ثر        
.  تو نگاهش هم آشنا بود ینگران. جون گرفت و پلک باز کرد . راه بود  تازه در يخبر. صداش آشنا بود         
 !  شدی دونم چی جون ، نمایشرمنده ام ثر:  و صورت چنگ خورده سی خيپلک ها
 چرا شرمنده بود ؟.  آورد ی نمادیاسمش رو به . تو آغوش مادر اسماء بود        
 . می ری داخل حالش بهتر شد منشیـ ببر        
 .  رفتی االن منی همدیبا.  در کار نبود یبهتر شدن.  مرد بود هی يصدا        
کجا ؟؟ خاطره :  مادر اسماء و صداش خش دار و آهسته آزاد شد ي مانتوي قهیدست چنگ شد به         

 کجاست ؟
  بگم ؟ی بگم ؟ چیچ:  داد ی زن روبه روش خبر از درد مياشک ها        
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 کیعاطفه .  ختی ریسر رو زانو گذاشته بود و اشک م.  بود ومدهیجا اومده بود و کاش نحالش سر         
 ...  اشگهیطرفش نشسته بود ، اسماء روبه روش و مادرش طرف د

 .  بودنشدهیدز! بچه نبود راهش و گم کنه ! نه . خاطره گم شده بود         
 دفعه جلمون سبز کی.  می آش ببرمی رفته بودیی باالکوچه.  دونم از کجا اومدن یـ به خدا خاله نم        
 ... دمی زدن بهشون نرسغی جی و رفتن منم هرچنی هم نشد که خاطره رو گذاشتن تو ماشقهی دقکی. شدن 

پا برهنه رو آسفالت کوچه .  بود دهیپاهاش رو هم د.  بود خش دار بود دهی که کشیی هاغیصداش از ج        
 ، يتو کالنتر.  کرده بود فیچند بار براش تعر.  شکسته پاش و زخم کرده بود ي از کاسه یی بود و تکه ادهیدو
 ... ي انهی که نینه دشمن.  بود دهی جا نرسچی بود اما به هدهی عاطفه رسیوقت

 تو انیپو.  اثر یباز هم ب. بود و همون رو هم به مسئول پرونده گفته بود دهی رسانیذهنش فقط به پو        
 کرد ی رو رد میسفر رفتنش هم هر احتمال.  نرفته رونی بود و چند تا شاهد داشت که از صبح از خونه بیونمهم

 اظهار انیپو.  دخترش نبود ی و پاکی ، زندگون بود اما مهمتر از جختهی نادره خانم به همري خونه یدور هم. 
 انی بود ، پودهی خط و نشون کشانی پويبرا. ماجرا داره نی به ای کرده بود اما مطمئن بود دستی اطالعیب

 .  زدیخونسرد و مطمئن به خود نگاهش کرده بود و همون نگاه خنجر بود و هرآن دلش رو زخم م
 يادی شدن زلی و مفی حي ، خاطره برادی لرزی غم بغل گرفته بود و دلش از فکر اتفاقات شوم ميزانو        

 ....  بودفیح
 آب ی بری سرخ ، ترك خورده بود مثل کوي چشمش با خط هايدی بود ، سفهدی اشکش خشکيچشمه         

.  بودن دور گردن یفشار دست. شاهرگ ي بودن رویغی گذروند تی که خاطره مییتصور لحظه ها. و پر سراب 
 ی سراغش رو میک از.  بند نبودییدستش به جا.  دی کشی جون سخت و سفت مونده بود و هنوز نفس میول

 گرفت ؟
 داشت که یچ.  زنگ هی از غی کنترل تلفن خونه اما دري اومده بودن برای از آگاهزاتی با تجهيچند نفر        

 ورد انیاسم پو.  اش خاطره بود و بس یی ، همه دارارهی بخواد دخترش رو به خاطر اون گروگان بگیکس
 .  پاك پاك بودهی که در نگاه بقیانیپو. زبونش شده بود 

 یینقطه ا.  نشسته بود و زل زده بود به نقطه روبه روش واری زده به دهیتو اتاق خاطره ، کنار تختش تک        
 . دایکه محو بود و ناپ

 که یی ؟؟ با همون خنده اي گردی از خونه رفته بر مروزی که دي مامان ؟ همون طوري گردیـ برم        
  رو لبت بود ؟؟شهیهم

تا دوباره لطف کنه و خاطره رو بهش . خدا بود ادی بدون اشکش همه پر از ي ، زجه هاادشیسکوت و فر        
 ! سخت. سخت امتحان شده بود شهیهم.  رو شبی تا قبل از ديخاطره . برگردونه 
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.  خودش درد بود گرانی ديهمدرد.  خواست ی نميدلدار.  گذاشت يدر اتاق خاطره باز شد و سر رو زانو        
  بود ؟ی اونها چری بود رو دلش ، تقصي اسماء و مادرش اضافه باريناراحت و شرمنده نگاه 

  ؟ی رسی به کجا می سرکني جورنی ؟ اای ثري بخوريزی چي خوایـ نم        
.  شد نییدست عاطفه پشت کمرش نشست و نوازش گر باال پا.  رو محکم تر رو زانوش فشرد شیشونیپ        

  داشت عاطفه ؟یچه توقع. قورت دادن بغض هم سخت شده بود 
 ! یفتیـ از پا م        
خوش به حالت :  و بارون خورده بود سیسر بلند کرد و چشم تو چشم عاطفه دوخت ، چشماش هنوزم خ        

 . بهار من تموم شد عاطفه.  یمن که خوردم به خشک سال.  ی کنهی گریتونیکه م
 شد دهیکش.  دی فهمیعاطفه دردش رو ترسش رو م.  نهی انداخت تا رنج نگاه عاطفه رو نبنییسرش و پا        

 . اشک تو آغوشش موندی بیکمرش رو چنگ زد و با هق هق. تو آغوش عاطفه 
 اسماء رو ي آهسته يصدا.  اومدن از پناهگاهش نکرد رونی بي برایتالش. چند ضربه آروم به در خورد         

 . دنتونیخاله جون چند نفر اومدن د:  دیشن
  ؟هی کیعنی:  عاطفه رو نگاه کرد دی و ناامدیچند نفر ؟ عقب کش        
 . نمیبرم بب:  شد زی خمیعاطفه ن        
 عاطفه ، نمی رو ببی خوام کسینم.  شن ی شهر با خبر مي ، تا شب همه گهی دنهیهم:  واری زد به دهیتک        

 .  هست دست به سرش کنیهر ک
عاطفه برگشت و دستش همونجا .  رو نوازش کردی و رو بالشدیعاطفه رفت ، خودش رو کنار تخت کش        
 .  نگاهش کردیپرسش. موند 

 ... ـ نادره خانم ، هما و آقا چاووش        
فکر .  اسم بود و نبود هی دنیمنتظر شن.  تموم نشده بود ستشی که هنوز لیعاطفه ساکت شد در حال        

 گذاشتن بود و دنبال انی سر به طغکینزد. اومدن مظاهر ، طوفان شد و رعد و برق ، تحملش تموم شده بود 
 عاطفه فکرش رو خوند که ر شد و انگازی خی نمعی کنه ، سری گشت تمام عقده هاش رو سرش خالی میکس

 اونم هست ؟:  دی عاطفه رو گرفت و پر حرص پرسيبازو. به طرفش اومد 
.  کنم ی چند ساله رو سرش خالي های باشه تمام دق و دلنجایکاش باشه ، کاش ا: مهلت نداد به عاطفه         

 . تمام ترس نبودن خاطره رو
 .  تا حاال افتاده و تموم شده بوددی که شای اتفاقی شد به زشتی جوابگو مدیمظاهر با.  نبود نهایفقط ا        
 ! ياری به روز خودت می چنیبب.  ایم باش ثرـ آرو        
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 نجایمن به ا.  هم نبود ی زندگنیاگر نبود ا. :  عاطفه رو فشرد تا دستش رو رها کنه يبازو.  نکرد یتوجه        
 . ارهی چشمم بي مرگ و جلوي خبری شب نبودنش و بکی نبود که ییاالن خاطره ا.  دمی رسینم

 .  باشن نبودندی که باییزهای مظاهر بود و همه چیول        
 . ستینه اون ن!  ایـ آروم باش ثر        
  ؟هیـ پس ک        
 . انیـ پدر پو        
  ؟انیپدر پو:  اش رو باز و بسته کرد و پوزخند زد ي روسري وار گره کی و تی تخت نشست ، عصبيرو        
 . آره: ه دستش داد  و بختی آب ریوانیعاطفه ل        
 .  لب نزدیآب رو گرفت از عاطفه ول        
 ای.  شروع شد ی از شب مهمونزی نداشت ،همه چیاجی کدومشون احتچی بود ؟ به حضور هنجای ای چيبرا        

 و امروز تو روزی بود ، ددهی خط کشهی رو مثل بقیاگر دور اون مهمون.  نادره خانم شد اطی که خی از وقتدیشا
 .  کنارش بودشهی خورد و خاطره مثل همی رقم نمرشیتقد

 .  حرفام و زدمي ؟ من همه نجای اومدن ای چيـ برا        
  ؟یـ برم بگم خواب        
 . ـ نه        
 شون ی با مأمور رفته بود خونه شون و مهمونی حرفاش رو زده بود وقتيهمه .  بود ی ضربتمشیتصم        

 ی عکس العملچی هی بود بستادهی خونسرد اانی زل زده بود و پوانینادره خانم ناباور به پو.  بود ختهیبهم ررو 
 نی خانم هم ناباور و بهت زده بلهینگاه جم  نبود وانی از شهنام ، پدر پوياثر.  از خودش دفاع هم نکرد یحت
 لهی بره و جمي همراهش به کالنترانی خواسته بود بزرگتر پوسیپل.  گشتی رفت و بر می ها مسی و پلانیپو

 ...  گرمهییخانم مغموم و شکست خورده گفته بود سر بزرگترش جا
هما و . بودن ستادهینادره خانم و پسرش کنار هم ا. مهمونها هنوز ننشسته بودن .  رفت رونیاز اتاق ب        

 .  بودسی پلزاتیچاووش هم کنار هم و توجه شون به تجه
 زد و دعوتشون کرد يشخندین.  تنش بود روزی ديهمون لباسها. متوجه مکث نادره خانم رو لباسش شد         

. کنار هما نشست .  تخت ي نشستن ، نادره خانم و هما روی صندليچاووش و شهنام رو. به اتاق خودش 
 .  اسماء و مادرش باشهشی رفت تا پرونیعاطفه هم ب

 .  کردی فرق مهینگاه شهنام با بق.اه همه شون مثل هم نبود رنگ نگ        
 ! نشده ؟يـ هنوز خبر        
  بود ؟ی شکلنی اتی شده بود وضعيخبر.  انداخت و پوزخند زد نییسر پا        
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 . سادمیمن به تو قول دادم پاش هم وا.  ای ثرستی نانیـ کار پو        
 . دوارمیام:  جواب نگذاشت ینادره خانم رو ب        
مهم :  کنه هی اونها گري خواست جلوی و نمدینبا. دی اشکش دوباره جوشيچشمه . لحنش پراز بغض بود         

 .  شدهرونهی وشبیخونه ام از د.  من برگشتن خاطره است ي برازیتر از همه چ
 ي و پسر من و بردي کردی کنم خانم ؟ لشگر کشتیثی حي تونم از تو اعاده ی من می دونیـ م        
  ؟ی که چيکالنتر
  خواستم شهنام ؟یـ من ازت چ        
 خانم رو تحمل کنم ، آخه کدوم ي هانی و توهنمی کنم مامان ، از من نخواه ساکت بشیـ خواهش م        

  کار و بکنه ؟نی اانی کنه پوی باور میاحمق
 نفر نی گرم بود که آخری معلوم نبود سرش کجا بهتر از مهمونشبی پدر ديآقا ، نهینتونست ساکت بش        

 نی از اایجسارتش رو نداره ، :  من بچه من راه انداخته بود ي شده بود و بچه ی و حاال مدعدی رسيبه کالنتر
 ! کنه؟یحماقت ها نم

 !  کنهی نمی خودش رو همسر هر کسانیپو.  گرفتن ها رو اقهی قنیـ جمع خانم ا        
 هم کالم تیشعور وشخص.  شناخت چه برسه به بچه اش ی که خودش رو هم نمي نبود از مردیتوقع        

پسر کو ندارد  " ،دوباره پوزخخند زد ، انیشکل نگاه پو.  آشنا بود زشی آمریشدن تو وجودش نبود ، نگاه تحق
 " نشان از پدر

 که باشه باالخره معلوم ی هرچقتیحق.ون دعوت نامه هم نفرستادم برات.  ندارم آقا یـ من با شما حرف        
 ! هی شه کار کیم

 یی مرده ای کنی مهی و گری که باال سرش نشستي قبرنی خانم ای شناسم ، ولیـ امثال شما رو خوب م        
 . ستیتوش ن
نادره خانم . آورد ی منیی خودش رو هم پاتی شخصیساکت موند ،هم صبحت شدن با شهنام طهماسب        

 ...  زل زده بود به پسرشدهی و اخمو ولب گزیهم عصب
 یمهمون نواز بود اما کوفت هم ازسر شهنام طهماسب. اخم کرد به روش .  آورد یی همه چايعاطفه برا        

 .  نخوردیی چای بود چون کسهودهیزحمت عاطفه ب.  بود ادیز
 . می بود ، بهتره بردهی فایاومدنم ب:  حرف از جا بلند شد ی اشاره و بینادره خانم ب        
  خواست ؟ی می چگهی کرده بود دیخودش رو خال.  بلند شد یشهنام ناراض        
 نی خواد ای دونستم مینم:  بازوش گذاشت يدست رو.  بره رونینادره خانم صبر کرد تا اول شهنام ب        

 ! حرفها رو بزنه



 176 

 . ستیـ مهم ن        
همون طور که .  حرف زدم انی من با پوایثر... اومده بودم بگم کنارت هستم اما .  من هست يـ برا        

 .  کار و ندارهنی جسارت ایخودت گفت
 .  ندارمیمن توقع.  دی کنتی ازش حمادیبا. ـ باالخره نوه تونه نادره خانم         
 ! بازخواستش کنمي دونم چطوری ماجرا داشته باشه منی به ای ربطنی کوچکترانیـ اگر پو        
 !  نداشته باشهیـ خدا کنه ربط        
 ! میـ مامان بر        
 .  زنمیبهت زنگ م:  و طلب کار شهنام و دستش تو دست نادره خانم فشرده شد یپلک زد از لحن عصب        
 ش قصد رفتن نداشت ؟ در اتاق بدرقه شون کرد و متعجب که چاوويتا جلو        
 .  گردمینادره جون رو بدرقه کنم بر م: جوابش رو با حرف هما گرفت        
 نگاه پر از حقارت و ي درد و رنج هاش فقط جاونیتو کلکس.  نی تخت نشست و زل زد به زميدوباره رو        

 . تمسخر شهنام کم بود
 ! نی نگران نباشیول.  دیدی دونم چند بار هم شنیم.  هی اشهیـ کل        
 .  کنمی خودم و میـ سع        
 .  شدی می خالدی بایی جاهی.  کالمش دست خودش نبود یتلخ        
 !  و ندارهي جسارت هرکاری احمقه ولانیـ پو        
 !  باشهانی ده کار پوی احتمال میکیـ خوبه ،         
 .  از مدرکهیدست ما خال.  ستی ساخته ني ازاحتمال کاریـ بله ول        
 .  گرفتدهیکلمه ما رو نشن        
  ؟نیـ شما خونه شون بود        
 شهرزاد ، شراره خانم ، همه شوکه شدن از ییزندا.  هنوز اونجا هستن شبی دي مهمونهاشتریب.ـ آره         

 !  و شماسی پلدنید
 .  ؟ که بتونه به من و خاطره کمک کنهيزی ، چی ،سرنخانی از پونیدی ندی مشکوکزیـ چ        
 و حداقل به خودش ارهی رو داره که کم ننیجسارت ا.  هم جسوره ، هم احمق ، هم ترسو انیپو! ـ نه         

 ي ترسو هست که کار و براي که حماقت کنه اما اونقدریی ، تا جاسهیمی بزنه پاش وایثابت کنه اگر حرف
 . خودش سخت ترنکنه

 . نی شناسیم! پدرش !  رو بهتر از خانواده اش انیما پوـ ش        
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 غرورش ی شناسه ولیآقا شهنام حتماً بچه اش رو خوب م!  دوره رو پشت سر گذاشتم نیـ چون خودم ا        
 ...  کنهیرو حفظ م

 شیتشو که زد ی هما هم نگران خاطره بود و با حرفیحت.  کنارش نشست یی اقهیهما برگشت و چند دق        
 روز مهرت به دلش نشسته ، دوست کیتو . معصومه هم به فکر تو و خاطره است :  کرد شتریذهنش رو ب

 . ستی شه و درست نیفکر کرد مزاحمت م.  نجای اادیداشت ب
 ... دی پری مچهی هم از دریکی ، يکم بود جن و پر.  دستهاش گرفت ونیکالفه سرش رو م        

 
هرچه خونه شلوغ تر جمع .  هم به جمع شون اضافه شده بود دیمج.  ساکت چرا یخونه خلوت نبود ول        

 بار اسمش رو نی چندمي که همراه گروه اومده بود نشسته بود برایسی زن پلي مبل روبه رويرو. ساکت تر 
 بود ، رو تختش دهیچی نپنه خاطره تو خويصدا.  شبانه روز گذشته بود کی.  يسروان آتنا احمد: خوند 
عاطفه به زور آورده .  نبود ی واقعاً زندگی شبانه روز بود زندگکی. سر به سرش نگذاشته بود .  بود دهینخواب

 .  کندی خودش بود دل از اتاق خاطره نملی جمع ،اگر به ميبودش تو
 که به در یهر مشت. ون کرد  شد همه رو هراسی مدهی که به در کوبیی و مشت هااطی زنگ در حيصدا        

 .  رفتی خورد ضربان قلبش باالتر میم
 و دی تو بغل عاطفه دونیخاطره رو لرزون و گر.  دی تر از اونها به پشت در رسریزودتر از همه بلند شد و د        

 یو مچشمش فقط خاطره ر. شب هجران تموم شده بود و خاطره دوباره تو خونه شون بود . همون جا زانو زد 
 ...  کردی اشک رو گونه اش رو پاك ممدام  کهی ، مانتو و شلوار پر از خاك و دستدهی ژولي با موهادید

 . دی شنی هق هق خاطره رو مي اون همه صدا و سؤال فقط صداونیم        
 ـ خاله مامانم کجاست ؟        
نگاهشون .  خاطره بود ي صدایصداش خش دار بود ول. دی صداش رو دوباره شنختی و اشک ردیخند        

 و دی بوئی و مدی بوسیم. خاطره رو تو بغل گرفت عضالت منقبض شده اش شل شدن ی کرد و وقتیتالق
 شست گشتدست دور صورتش حلقه کرد و با ان.  لحظه رو باور کنه نی فشردش تا ایمحکم به خودش م

 يآهو.  دی گونه اش دي رو رویلی سي و رد کبوددیرتش چرخنگاهش دور تا دور صو.اشکش رو پاك کرد 
  ؟یخوب:  دی که فقط جواب بله بخواد پرسي اش رو تو بغلش گرفت و پر از التماس ، طوردهی و ترسدهیرم

 ... ای داشتن ، خوش خبر بودن ي خاطره چه خبري و پلک بست ، اشک هادی خاطره رو شنزی ري هیگر        
 ! امانـ خوبم م        
.  شدن ی وقت جدا نمچی شد تا هی شد تو خودش حل می به خودش فشرد ، کاش مشتریخاطره رو ب        

 .  ازش دور نبودی که باردار بود و خاطره نفسی ماه9مثل 
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 سؤال ي سرهی دیپاشو خانم خانما ، با:  دست خاطره رو گرفت و آروم بلندش کرد يسروان آتنا احمد        
  ؟ی حرف بزنی تونیمسئول پرونده اومدن ، م!  يجواب بد

 .  اش کردیدست دور کمر خاطره انداخت و تا سالن همراه.  کرد دییخاطره با سر تأ        
 ...  تا اظهاراتت ثبت بشهي کالنترمی ریبعد م.  مادرت باش و استراحت کن شی پیـ کم        
 دهی که ديزی و خاطره هرچدی پرسیی ، سرگرد فداییرگرد فدا بودن و اتاق سي ساعت بعد تو کالنترکی        

 و ستادی انی دفعه ماشکی. خونه با اسماء فاصله داشتم هیمن . می بردی ميبا اسماء آش نذر:  دادحیبود رو توض
 .  بودختهی داغ روش ري  جز سوزش دستم که آش رشتهستی نادمی يزیچ.  داخل دنیمن و کش

ساق دستش .  آش رو ساق دستش بود ي نبود اما لکه يدستش طور.  خاطره رو نگاه کرد يدستها        
 سوخته بود ؟

دهنم رو بسته بودن و .  سوله بود هی ، خوب که نگاه کردم ی به هوش اومدم بسته بودنم به صندلیـ وقت        
 .  بودمدهی ترسیلیخ.  بود کی تاري جاهی. شد داد بزنم ینم

 ...  که گذرونده براش آسون بودییتصور لحظه ها.  ختی ری خاطره اشک ميه پاپا ب        
  چند نفر بودن ؟دنتی که دزدییـ اونها        
 . دمی رو ندی به هوش اومدم کسیدو نفر بودن ، از وقت.  دمی اونها رو دنیـ فقط تو ماش        
  ؟ومدی کس سراغت نچی هیعنیـ         
.  ومدی هم بود داخل نیاگر کس.  دونم یاونجا تنها بودم ، نم. نه :  دی خاطره از بغض دوباره لرزيصدا        

 ...  وادی بیکی دمی ترسی لحظه هم پلک نزدم ، همه اش مهی بودم ، داریتمام شب و ب
  مزاحمت نشد ؟یـ کس        
 . نه:  انداخت ریخاطره شرم زده سر ز        
 .  از چشم سرگرد دور نمونددی که کشینفس راحت        
  ؟رونی آوردنت بيـ چطور        
از ..  ، پشت به در بودم ی ستون آهنهی رو به ی ، صندلیمن و بسته بودن به صندل:  کرد نی فنیخاطره ف        

که  یاز وقت.  تقال کردم یلیخ.  دمی شنی و صداش رو مدمی دی اش رو مهی اومد من فقط سایکیپشت سرم 
 که اومد یاون..  بسته بودن محکم یلی خی کردم خودم و آزاد کنم ولی سعدیروز شد و چشمم همه جا رو د

 ... چشمم رو بست و گفت اگر دست از پا خطا کنم
 ! ی بگی تونی افتاد رو میهر اتفاق: سرگرد اخم کرده زل زده بود به صورت خاطره         
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 نیماش. تو صندوق عقب .  کردن نیمم رو بست و من و دوباره سوار ماشچش.  نشد يزینه چ... ـ نه         
دست و پام .  رونی ساعت متوقف شد و بعدش من و آوردن بکی رو اومد و حدود يادیحرکت کرد و مسافت ز

 .  چشمم رو نه ،محکم بسته بودنیو باز کردن ول
 .  چشمش بودری و زیشونی پي دستمال روي از جایبه صورت خاطره نگاه کرد ،رد نازک        
بعدش هم .  باالتر از خونه مون بودم ابونیدو تا خ. ـ تا دستمال و از چشمم باز کنم اونها رفته بودن         

 !! خودم و رسوندم خونه
  ؟فتادی جانزی چچی ؟ هی و گفتزی همه چیـ مطمئن        
 . ـ نه        
 . فتادهی جا نزی چچی های ی گفتزوی که همه چیستی نی مطمئنیـ نه چ        
 .  بود و گفتمیـ هر چ        
  ؟یی ، بویی نشد ؟ صدارتی از سوله دستگی خاصزی چچی اون مرد برات آشنا بود ، هيـ صدا        
 ...  بودم کهدهیاونقدر ترس.. ـ نه         
 روش رو انتخاب کرده نی کار وکرده قصدش ترسوندن شما بوده و بدترنی ایظاهراً هر کس! ـ متوجه ام         

  ؟ی طهماسبانی پوي بودن آقالی به دختنی، هنوز هم مصر هس
من فقط به اون شک :  خاطره گرفت ری داد ، نگاه از صورت سربه زی جواب مدیمخاطب سرگرد بود و با        

 !  هم نقش داشتهانی نبود که اثبات کنه پویک مدرچی ، هدیاما خودتون که بود. دارم و داشتم 
 ! نی کنتی دوباره شکانی تونی منیـ اگر بخوا        
 نظر ری خاطره ززی و تقیدق.  بود يزی چهیدنبال . حواسش به سرگرد بود و نگاه سرگرد به صورت خاطره         

 .  بودشی چند ساعت پي دهی ترسيگرفته بود و خاطره ، همون خاطره 
 اما در افتادن با پدر از در افتادن با پسر دی مالی رو به خاك میدر توانش بود دماغ شهنام طهماسب        

  ؟؟ی بعد چي بار خاطره جون سالم به در برد ، دفعه نیا. خطرناك تر بود 
 

 لب محبت چشمشون از.  کاشتن یهر کدوم سه تا بوسه رو گونه اش م. گونه هاش گل انداخته بود         
با .  اومد ی از پس شناخت احساسش بر نمگهی نه ؟ دای دونست دلتنگ شده ی خودش نمی بود ولشتریشون ب

  معصومهدنی ديدلهره .  يدیدلهره اومده بود تول
 !  که همه دلتنگتون بودندینی بی جون ، مای ثرنیـ خوش اومد        
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 به ی محبياشاره .  دی سرپرست گروه شرکت پارسه رو گرم فشرد و گونه هاش رو بوسیدست محب        
 روزها و نی با حال ای که تناسبيلبخند.  زد ی بود و لبخند می قدر شناس مدیبا. سرخ شده اش بود يگونه ها

 . همه به من لطف دارن: االنش نداشت 
 بچه ها رو ی سر رفته بود آشپزخونه و سوغاتهی . بود ی که پشت سر محبی به رگالدینگاهش چسب        

 ی کارها رو ميبه دفترش سر نزده بود و حاال تمام شده . گذاشته بود اونجا و بعدش اومده بود سالن دوخت 
 . نینی بکی نزداز:   و ازسر راهش کنار رفتدی دیگل از گلش شکفت و برق چشماشو محب.  دید

با ذوق . کار به بار نشسته بود .  بود از جنس کش اومدن گوشت و خون ی بار واقعنی رو لبش ايخنده         
گرم و سرد ، شاد و .  ی و گلبهدی و سفیمشک.  و ساتن شمی و ابرری حري رو لباسها ، پارچه هادیدست کش

 حس به بار کم تجربه نکرده بود. بود  بچگانه ، اشک تو چشمش حلقه زده. ذوق داشت .  ، کوتاه و بلند نیسنگ
 ، دی چی درخت رو مي دهی رسي هاوهیسبد به دست گرفته بود و م.  کرد ی بار فرق منینشستن زحمت رو اما ا

  ؟نی باالتر از ایچه حس
  کننده هست ؟ی جون ؟ راضایـ چطوره ثر        
 شد ی نمدهی شنشتری چند تا از چرخها بيصدا.  بچه ها اونجا بود شتری ، حواس بیزل زد به صورت محب        

 !  براشنیدی همه زحمت کشنیا!  که نباشه ؟شهیم:  اخم کرد نیری و شیبراق شد تو صورت خانم محب. 
 .  خدا قوتیهمگ:  دیسرش دور تا دور سالن چرخ        
 .  بودنی هم راضشیرای پيـ آقا        
 که هما هم ازش یی ادهیا.  برنامه هاش بود دنی و شندنشیمنتظر د.  يدی اومد تولیامروز م! چاووش         

 .  که با معصومه اومده بوديهمون روز. حرف زده بود 
 ی شد ، ار کار نمی نماهی همه آه سنیچرا با ا.  معصومه آه شد و از سر جگرش بلند شد دنیفکر دوباره د        

 ی فکر منیرده بود براش و حاال به ا غصه خویافتاد ؟ اسماء به خاطره گفته بود کبد مامانش چرب شده ، کل
 کرد چرا کبد خودش تا حاال زغال نشده بود ؟

 ! ـ چند تا از مانتوها هم آماده است        
 هر فصل نداشت ي به رنگ و هواي دوخت و کاریقبالً م.  گفته بود ي بهاريعاطفه براش از مانتوها        

 .  دادنی کار مخصوص هر فصل رو ارائه مدی االن بایول
 ، يبدون دکمه و جادکمه ا.  و ساده ی ، مجلسری و حریی اشهی و شی نخيرنگ شاد مانتو ها ، پارچه ها        

 ....  آزاد و رهاای ، لوری سای کمر بند هیبا 
 !چطوره ؟ همونه که برات گفتم:  رو شونه اش نشست یدست        
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 ، معلوم شد یعال: با عاطفه هم بوسه رد و بدل کرد .  اومده بود ؟ برگشت و بهش لبخند زد یعاطفه ک        
 .  ندارهی فرقگهیبود و نبودم د.  ستی به حضور من نيازی نگهید

 یلب باز کرد حرف بزنه ول.  عاطفه به هم گره بخوره ، اخم کرد ي بود تا اخمهای جمله کافهی نیهم        
 .  نگفتيزی جمع رو کرد و چيه  مالحضنکهیمثل ا

 ی دوباره کوچ مرهی باز هم بخواد بهش سخت بگی تو صحبت هاش به عاطفه گفته بود اگر زندگروزید        
 . کنه

نقطه سر خط و ساختن سرنوشت .  بی غرییرفتن به جا.  بود ی روزهاش از زندگنیدوباره رفتن حس ا        
 . از سر

 . ذاشته بود ؛ فرار ، بهش گفته بود ؛ ترسوعاطفه اسمش رو گ        
خسته : دوباره تشکر کرد .  گرفت دی پر از حرص عاطفه رو ندي چشم هاي هادنیخط و نشون کش        

 . ی همگدینباش
 که یسی پلنیعاطفه هم مثل ماش.  شد ی سخت مدنیکم کم نفس کش.  راه افتاد یبه طرف در خروج        

 ی نمتی و اهمدی شنی عاطفه رو مي کالفه ي پوف هايصدا.  پشت سرش نی سنگییها ده با قدم یاخطار م
 . داد

  ؟ایـ ثر        
 ؟ی هستی شکلنی ؟ تو چرا اهیچ:  ستادیرو به روش ا        
  ؟ی دونیـ نم        
بس که حال .  حال من و نفهمه یهر چند خدا کنه کس.  ی خوام تو هم حال من و بفهمیم.  دونم یـ م        

 !  عاطفههیبد
 ! ای ثری به خودت باختياگر بر.  ی فرار کني خوای هم بهت گفتم تو مروزیـ د        
 نوشت یشونیباختن پ.  کنه من کجا باشم ی نمی فرقچی هینی بیم.  بازم ی میـ اگر بمونم هم به زندگ        

 . منه
تو آشپزخونه تنها نبودن و لب . ز عاطفه گرفت و به طرف آشپزخونه رفت  رو اشتریفرصت حرف زدن ب        

به .  ختی ری میی بچه ها چاي خانم برايپر.  عاطفه و صورت پر از خشمش هنوز مهر و موم بود يها
 .  خانمي پرریصبح بخ:  مدل به مدل نگاه کرد ياستکانها و فنجونها

 . ری بخدنتیرس.  دخترم يخوش اومد:  گونه هاش شد بی خانم نصي پري هم از لبهایسهم        
 .  سوت زنان منتظر برگشتنش بودنریقطار قطار خ.  هم بودریبخ        
  ؟یخودت خوب.  خانم يـ ممنونم پر        
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 . ـ شکر        
 .  گرفتی مدام گرز و سپر به دست نمیقانع بودن خوب بود اگر زندگ.  خانم قانع بود يپر        
 . ـ خدا رو شکر        
: چشم عاطفه هم دنبال دستش و جعبه ها .  نتی کابي جعبه ها روبرداشت و گذاشت روخچالی ياز رو        

 ! ادی میی بوهی گم ی ؟ مدمیمن چرا ند
 .  که چشماش راه انداخته بود در تناقض بودی رو لب عاطفه با جنگيخنده         
 .  بچه ها ببري رو هم بذار تو چند تا بشقاب و برانهای زحمت ای خانم بيـ پر        
 .  چشم دخترميـ به رو        
 ... لی اردبياوم ،باقلوا: دست عاطفه اول رفت تو جعبه بعد تو دهنش         
 سهم نمیا:  خانم کنار گذاشته بود رو به دستش داد ي پري که برایی گفت و جعبه کوچولوینوش جان        

 .  ناقابلهگهی ددیببخش.خودتون 
 يریبراش عاقبت بخ.  حال و هواش رو عوض کرد ی خانم کمي قشنگ پريابراز احساسات و دعاها        

 از يریتا حاال چه خ.  بود شی هم ماحصل زندگیعاقبت آدم.  که تو کار االنش مونده بود ی در حالدی طلبیم
 بن بست نبود شهی که همشیگزند.  و سر تکون داد دی کنه ؟؟ لب گز بود که دل به عاقبتش خوشدهی دیزندگ

 .  خوب هم بودنيلحظه ها!! 
 ی تماس ناگهانکی ای حضور هیهر آن منتظر .  و پشت بندش دلش دی مانتو لرزبی تو جلشی موبایگوش        

 . بود
 کرد و بعد گذاشتش جکتیاول ر.  داد ، شهنام پشت خط بود ی که حرصش مییآشنا. شماره آشنا بود         
 آورد یحرص در م.  مزخرفش نداشت ي هادهی و ای شهنام طهماسبي برایامروز جا و مجال.  شده ها یتو بررس

 .  بودالی خیو شاد و ب
 خواست جلز ولز کنه و بره رو منبر ؟ ی بودکه منیجز ا. اومدن چاووش مهلت دوباره رو از عاطفه گرفت         
 ... کردی رو دوا نمي بود ، اما دردی عاطفه قشنگ وخواستنيهمدرد
کنار عاطفه نشسته بود و چاووش روبه . گذاشت زی مي خانم فنجون قهوه و بشقاب باقلوا رو رويپر        

 . روشون نشسته بود
 . دیدیزحمت کش: چاووش تشکر کرد         
 . ي ها بخورینیری شنیقسمت بود تو هم از ا.  خوره پسرم ی نمي اگهی کس و نفر دچی هيـ روز        
 . لهیسوغات اردب:  خانم رفته بود پس خودش جواب داد يپر.  نگاه کرد یچاووش سؤال        
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 نیریش:  برداشت و قبل از خوردنش گفت يدونه ا... پس ازآب گذشته است : چاووش ابرو باال اندخت         
 . نیکام باش
چه خوب بود که دل آدم کف دستش .  نداشت ی با حال و روزش همخواندی شنی که میی دعاهايهمه         

 ...  به چاووش گفت و منتظر شد قهوه اش رو بنوشهینوش جان. نبود و تو حصار گوشت و استخون محفوظ بود 
  ؟دیدی رو ددی جديـ کارها        
  ؟می کنغی تبلدی ؟ مگه نبانیاما به بازار فروش هم فکر کرد. حرف ندارن . ـ بله         
 ....  کردمنیخودم تضم.  راحت باشه التونیخ:  زد هیچاووش کامل به مبل تک        
 ي برايادی زيراه ها.  میامروز هم اومدم با هم صحبت کن:  دی مکث کرد و دست دور لبش کشیکم        

 ری گهیحجم کارهامون کمه ، . کرد ی شه عملی رو فعالً نمیکی.  دارم دهی کارها هست اما من چند تا اغیتبل
 .  هم دارهي اداريها

  ؟یی ادهیچه ا " چاووش داد يجمع و جور تر نشست و حواسش رو کامل به صحبت ها        
 با ي همکارای. تو فکر چاپ مجله هستم :  رو لب چاووش جا خوش کرد و راحت تر نشست يلبخند        

 .  داره و سر و کله زدن با وزارت ارشاد اما کار نشد ندارهیوکراس کم برهی.  یرانیمجله مد ا
  ؟یرانی مد ايمجله :  دیبهت زده پرس        
 . عاطفه هم متعجب شده بود چرا که سؤالشون همزمان بود        
به خاطر حالت صورتشون .  نداشت از سر تمسخر نبود يخنده اش حس بد.  دی بلند خندیچاووش کم        

 . دی کشرونی رو بیی و مجله افشیدست کرد تو ک. بود 
 .  مجله شد ، عاطفه زودتر دست به کار شد و مجله رو برداشت و ورق زدخیچشمش م        
 . مید خبر بوی بده که ما بیلیخ:  اومد ی رفت و می مجله و صورت چاووش منینگاهش ب        
 .  نداشتتی بودم اما راستش مثل االن برام اهمدهی شنییزهای چهیمن : عاطفه مجله رو به دستش داد         
 که نیهم.  می به اون کارگاه خو گرفته بودنکهی ايبرا:  چاووش دی شاای خودش و عاطفه ي آورد برالیدل        

 .  بودی برامون کافدی چرخیچرخش م
  فرق کرده مگه نه ؟یلیـ االن نگاه تون به کار خ        
 . می دانش شما هستونی طوره و مدنیهم:  گذاشت و جواب چاووش رو داد زی ميمجله رو رو        
 !! یکی اون يهر کدوم کامل کننده . ـ دانش و هنر کنار هم         
 " ما " کرد که ی ميادآوریتا حاال چندبار حرف از من و تو زده بود و چاووش هر بار بهش         
اون .  ذهن من و مشغول کرده يزی چهی یحق با شماست ول: کوتاه اومد و کف دستاش و باال گرفت         
 .  متفاوتهنمی بی منجای که ایی که از مد تو ذهن من بود با عکس هايتصور
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 .  خالف جهت آب شنا کرددیفقط نبا!  یقانون.  کارها کرد نی شه از ای هم مرانیـ تو ا        
 چاووش رو ي که گفته هاییعکس ها.  بود دهی که دییحواسش هم به چاووش بود هم به عکس ها        

 .  کردی مدییتأ
 . یزنها با پوشش اسالم.  زن و مرد ي هانگیمدل        
 هم دی جديدرکنار آموزش مدها.  کنن ی متی هم دارن فعالگهی ديچند تا.  ستیله تنها ن مجنیـ ا        
 ...  دنیارائه م
 . نی تو کار داشته باشی خوبه اگر شما هم دستیلیـ خ        
 !!! من نه ، ما:  زانوش گذاشت و کالفه گفت يچاووش به جلو خم شد و دست رو        
 دادن که تا ی رفتن می حرفهاش معنياز نظر عاطفه همه .  کرد یعاطفه هم دوباره با اخم نگاهش م        

 .  کردی رو تُرش مي زد فوری میحرف
 یمن معذرت م... :  نگذشته بود از اخطار چاووش و دوباره ی ، زمانرهی خنده اش رو بگينتونست جلو        

 . نیری بگدهیخوام شما نشن
 . ستی روزها حالش خوب ننی انی نداشته باشي کارای ثريبه حرفها.  شیرایـ آره جناب پ        

 .  گذشتنیول.  نبودن ی خوبيروزها. بله :  دی چاووش رو ديگره خوردن اخمها        
. د االن اصالً تو ذهنش نبو.  کرد ی که براش افتاده بود کمتر فکر می به خاطره و اتفاقگهیخودش د        

 . دوست نداشت اون ماجرا دوباره زنده بشه.  برداشت کرد ی بود و چاووش اشتباهیی اگهی دزیمنظور عاطفه چ
 آقا نی گفتی چاپ مجله مدهیشما از ا.  میـ بله گذشته ، بهتره االن در باره کار خودمون حرف بزن        

 بهش دیبا.  اش رو ادامه داد یزود به خودش اومد و حرف قبل.  چاووش هنوز گره خورده بود ياخمها.چاووش 
 .  داشتی گفت حضور ذهن خوبی منیآفر

 دهی به امی داري جدازین.  میبعد به فکر چاپ مجله باش.  رو دور می افتی بدیـ فعالً هم حجم کار کمه با        
 ...  کنهیرو م تالشش يشرکت همه .  دی ناب و جديها

  آقا چاووش ؟هی چگهی ديـ خوب راه ها        
 خواست تا اون یمجله زمان م. سؤال عاطفه بجا بود .  عاطفه و چاووش رفت و برگشت نینگاهش ب        

  کردن ؟یموقع چکار م
 . ادی گفتن زي بود و ظاهراً حرف برایفنجون قهوه اش خال.  زد هیچاووش دوباره تک        

 . قهی دقهی آقا چاووش دیـ ببخش        
 .  کنمیـ خواهش م        
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 تازه دم داد و یی خانم تو راهرو بود سفارش چاياز شانسش پر. بلند شد و به طرف در اتاق رفت         
 .  چاووش رو بشنوهي هادهیبرگشت تا ا

 ی خودمون رو معرفمی تونی ، متهی ساي راهش راه اندازهی:  صاف کرد نهی گفت و چاووش سدیبفرمائ        
 . میکن

  شه اعتماد کرد ؟ی ؟ مي مجازيایـ دن        
 .  فعال هستنيادی زي هاتی مد سايبرعکس مجله .  می اعتماد بخردیـ با        
 . ـ پس کارمون سخت تره        
 . ی هم داشه باشيشتری تالش بدی انداخت سنگ بزرگ بايـ شناخته شدن دردسر داره ، برا        
 ...  ننداختنهي گفت سنگ بزرگ نشونه ی گفت ، می مشهیپدربزرگش هم        
 دی کنه سفارش ساختش رو دادم ، فقط بای می از دوستام که طراحیکی رو به اتمامه به تی سايـ کارها        

 ... تی ساي برارهی و عکس بگادیب
 يطور.  گفتن داشت ي هم برای بودنش انگار حرفیاطفه کنار راض عیول. موافق بودن و استقبال کردن         

 .  کرد که چاووش هم متوجه شدیدل دل م
  عاطفه خانم ؟نی داردیـ چرا ترد        
  تابلو بود ؟یلیـ خ        
 . دی که عاطفه گرفته بود خندیی اافهی چاووش هم به قیحت        
 . می رو بشنوگهی همدي که حرفهامی هستنجایـ ما ا        
.  دارن ی خوبتی فعالینترنتی ايفروشگاه ها.  هم هست ی خوبي دهی و انی گفتي مجازيایـ شما از دن        

 .  مزونههی ؟ منظورم به داشتن نیستیاما چرا به فکر فروش رو در رو ن
عاطفه هم سؤال . د تا حاال  نزده بوی در موردش حرفی ولی خوبدهیچه ا.  داشت یچشم از عاطفه بر نم        

 . قبالً بهش فکر نکرده بودم.  دی به فکرم رسیآن:  و دستش رو گرفت دینگاهش رو فهم
 .  من بهش فکر کرده بودمیـ ول        
 .  چاووشيهر دوشون حواسشون رو دادن به حرفها        
 !  االني نه برایـ ول        
  ؟ی کيـ پس برا        
 شی و مجله گفتم که پتیبراتون از سا. میدی شد و بازتابش رو دی آخرم عملي دهی که ای وقتيـ برا        

 .  بودننهیزم
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 اونها رو منتظر و ی زد و وقتی حرف می و تلگرافمهیچشم دوخت بودن به لب چاووش که نصف ن        
 ، کامالً همسو با دیدیمجله رو که د. و هستم  شهیتو فکر راه انداختن :  معطل شون نکرد دی ددنیکنجکاو شن
 شه یم.  لباس ي شوهی تو نه زنونه و مردوي طرح ها و مد هایمعرف.  دی دونی که خودتون میطیهمون شرا

 ....  بزرگی مهمانهیگفت 
 

 نمونده بود به شروع بهار و بلند شدن يزیچ.  رفت ی نفر بود که منیآخر.  خلوت و ساکت بود يدیتول        
 .  و بلنديزی پائيروزها.  بود ی و زمستانی دلش برعکس اعتدال تابستانيحال و هوا. روزها 
 هیهمون موقع رفتن چاووش هم مطمئن بود که کار درست.  چاووش بود ي هادهیفکرش هنوز مشغول ا        
 ... شتری فکر بي برادنی زمان خریاما کم

.  ساده ی احوال پرسهی دیشا.  بود دهیچاووش موقع رفتن و وقت تنها شدنشون از سفر و حال خاطره پرس        
 شکل گرفته ای.  در حال شکل گرفتن باشه ی احساسنکهیا.  برد ی که قبالً داده بود رو باال میاما درصد احتمال

حدس !  ستی نیانی راه پانی ايونست برا دیم.  دونستی خودش که مهی دست کای دونستن دنیاونها نم. باشه 
 .  دور از ذهن نبودیو گمان بود ول

 فونی آي صدادهی نغلزدیدستش رو کل.  روشن هیپشت سرش خاموش و جلو سا.  آخر بود دیدستش رو کل        
 ...  کردی که سکوت رو شکست و دلش رو خالییصدا.بلند شد 

.  ستادی افونی به آدهینرس...  پشت دره ی در انتظاره و کی دونست چیانگار م. به زحمت قدم برداشت         
 .  رفتن نبودشی و دلش رضا به پنی شده بود به زمریپاهاش زنج

 تاب بود و پر از ی قرار و بی فشرد هم بی که زنگ رو می دستنکهیمثل ا.  زنگ بلند شد يدوباره صدا        
 ... حس خواهش

فاصله رو تموم .  رفتن نداشت الی که پشت در بود خی شد و کسی زنگ بلند مي صدا بار بود کهنیسوم        
مثل .  رو برداشت ی زد و گوشایدل به در..  نبود لی دلیدلشوره اش ب.  بود فونی آیکرد و دستش رو گوش

 ...  گفتی که نگفته بود و نمي گه ، بله ای بار سوم بله مي که برایعروس
 ـ بله ؟        

 . ـ سالم        
 . خودش بود ، معصومه.  هم افتاد يپلکش رو        
چشمش .  ي احتمال قویعنیانتظار نداشتن .  انتظار نداشتن یعنیشوکه شدن .  شوکه شدن یعنیسکوت         

  ؟دیبفرمائ:  لب زد یهنوز بسته بود ول
 ... ای تو ثرامی تونم بیـ م        
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 خانم ؟:  مکث و فاصله خانم رو هم به تنگش چسبوند یو با کم        
 هم نی از اریغ.  لبش با همه وجودش در جنگ بود ی برو ولنجایاز ا!  زد نه ی مادی وجودش فريهمه         

 . دیبفرمائ.  کنم یخواهش م:  شد ینم
 ؟ از ستیاعت کار ن دونست االن سی ؟ معصومه خودش نملهی تعطيدی گفت تولیم.  نبود يبهونه ا        
 ! بود؟ومدهی موقع ننیعمد ا

 ي سربازهاییسکوت ، خلوت و تنها.  مسلط شدن و به خود اومدن کم ي نبود و زمان براادیفاصله ز        
 . دی جنگی مدی تنه باکی. آماده به خدمت بودن تا دستش رو رو کنن

.  بزرگ رو لبش نشوند ي باشه و لبخندي کرد عادی و بهت و تعجب سعی و سرگردونرتی حيبه جا        
 . دی کشی نفس راحتدشی تنها دی معصومه در و باز کرد و وقتدنی رو گرفت و قبل از رسرهیدستگ

 کرد کوه یخودش رو کنترل م.  زد ی به چشماش زل نمی و طوالنمیمستق. دست معصومه رو فشرد         
 . شکشیکنده بود خوندن حرف نگاه معصومه پ

 ! نیـ خوش اومد        
 . ـ ممنونم        
دستهاش رو محکم گره .  تو بغلش بود دهی نکشهی مکث کرد رو صورت ناراحت معصومه و به ثانیکم        

 یحال معصومه رو م. وقت وقت از پا افتادن و وادادن نبود ...  فشردش یکرده بود دور کمرش و به خودش م
 ....  نبودای که تو آغوش معصومه بود ثرینز!  دی فهمی مدی و نبادیفهم

 مهاجر عطر يای ثريبرا.  و بال عوض یقرض. دی کشیبا هر دم و باز دمش عطر تن معصومه رو نفس م        
 شدن رو ی تو نفس هاش گم می معصومه که گاهي هازمی عززمیعز.  معصومه ، آشنا بود و پادزهر بیتن غر

 .  بودزونیتش کنارش آو و همچنان دسدی شنیبا گوش دل م
  شده بود ؟ زمان چقدر تو احساساتش مؤثر بود ؟زی عزای بود زیعز        
 کنه و چه زود انتظارش به دای پیی براش آشنای زد تا راهی که معصومه دل ميمنتظر بود از همون روز        
 .  بوددهیسر رس

 
 ، ی و آوارگي سال دربدر19 معصومه ، مقابل یِحجم و وسعت آغوش گرم و منتظرِ اعتراف و همراه        

 .  بودبهی مظاهر غري اسمش برای حتیوقت.  یلیخ.  کم بود یلی بود خدهی که کشییبرابر خفت ها
 

 "  شمی نمای ثري زودنیمن به ا "        
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که انتظار  يمتعجب و ناباور ، طور. دشی معصومه رو گرفت و عقب کشيدست هاش باال اومد و بازوها        
  ؟هی چه حالنی شده معصومه جان ؟ ایچ:  رو نداشته زل زد تو صورت زن روبه روش ی عکس العملنیهمچ

 
.  کرد ی مدادی ، غم و حسرت تو چشمش بدی که امیی و سرگشته ارانی شد تو آغوش زن حدهیدوباره کش        

 .  کردی معصومه دست و پاش رو سست مي چشمهانانیاطم
 

 ی بي ، دو تا خط موازگهی خط دهیمظاهر تو .  خط بودن هی ، تو یگذشته و خانواده و عشق و دلتنگ        
آرامشش ، خاطره ، .  داد ی تلفات مدی شکسته شده بود و تصادف در راه بود و بایکی ریاما مس.  ی تالقينقطه 

 .  مبهمي ندهی و آاهیگذشته س
 

  اومده ؟شی پیمشکل:  و نگران زمزمه کرد دیشدوباره معصومه رو عقب ک        
 

  ؟ی کني بازي خوای میتا ک:  دی چرخی پرسش گر معصومه تو صورتش ميچشمها        
 

 !  شمیمتوجه منتظورتون نم:  ابرو باال انداخت جی مطمئن بود ؟ گای زد ی می دستهی        
 

 خیخودش ملتهب و معصومه .  بدنشون فاحش بود يتفاوت دما. دستش تو دست معصومه فشرده شد        
 . زده
 

  ؟ي چقدر سردنی معصومه خانم ، ببی کنیـ با خودت چکار م        
 

. تو مطمئنم کن تا آروم بشم :  دی معصومه رو هم شني به طرف آشپزخونه و زمزمه دیدستش رو کش        
 ...  قراری تابم و بیب.  چند روزه مغزم رو خورده الیفکر و خ

 
 يتو شک کرد.  تو دل من چه خبره ی دونیتو چه م: دل زد .  دی دیصورت غرق غمش رو معصومه نم        

  ؟ی خوام ساکت بمونم چی ؟ من که می حال و روزته ، من که مطمئنم چنیو ا
 

 اش يدلدار یکی داشت اجیخودش احت. گرم و عرق کرده .  شده بود دی دی کابوس میحالش مثل وقت        
 .  کردی معصومه آب قند درست مي بود و براستادهی تفاوت ایاما ب. بده 
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.  داشته باشه ی تونست هر برداشتیمعصومه م.  شد ی می طوالندی نبای خوب بود ولنشونیسکوت ب        
 ي جورنی ای ؟ چیشونی پری ،بعد برام بگو از چی آروم بشیبخور تا کم:  آب قند رو به دست معصومه داد وانیل

  ؟ختهیبه هم ر
 

 وانی بود ؟ نگاهش دست معصومه که لیچاره چ.  زد ی معصومه دلش رو زخم مينگاه در هم شکسته         
 .  گذاشت دنبال کردی مزی ميرو رو

 
 ! ؟یستی نای ؟ انگار ثری دونی نميزی انگار چی کنی رفتار ميـ چرا طور        

 
 معصومه خانم ي کردجیمنم گ:  آروم و محو ي پر از درديلبخند. شست و لبخند زد  معصومه نيروبه رو        

 .  نمونده به خودم شک کنميزیچ. 
 

  ؟ی و تظاهر کنی تفاوت باشی بی تونی ميـ چطور        
 

 ي کس جاچیه.  تو نبود ي کس جاچیه.  دم یبهت حق م:  و دستش رو گرفت دیخودش رو جلو تر کش        
 .تسیتو ن
 

 ...  معصومه خانمي من و بغل کرددهی نرسدهیاز راه رس: مظلومانه گردن کج کرد         
 

 نی ای وقت بود کسیلیخ.  دی هم چسبیلیدستت درد نکنه خ: چشمک زد و لبش رو به زور کش آورد         
.  امی کردنشون بر نمی که من از پس معنییحرفها!  کننده جی گي حرفهانیحاال هم ا.  بغلم نکرده بود يطور
 .  فهممی کمتر می گی مشتری بیهرچ

 
 تو ذهنم یی جاهی.  شناسمت ی وقته میلیخ. گه ، یحسم بهم دروغ نم:  زد ینگاه معصومه دو دو م        

 ی که مظاهر مي ، دخترییایتو ثر.  رفتم راههی ، نگو که بینگو که مظاهر رو نشاخت. يپنهون شده بود
 که از مظاهر به ارث برده ییچشم ابرو.  گه ی مدمی دخترت رو دی و لرزش دلم وقتنید اخواستش و رهاش کر

 ... ي نموندنی دونست و رفت ؟ تو واسه همی خاطره ؟ مظاهر می به قشنگی افتاده بود ؟ اتفاقی شما اتفاقنی، ب
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معصومه هم اعتراف کرد که مظاهر .  افتاد ی مدی کرد اما چشمش برق هم نبای مهیدلش خون گر        
 صدا بود فرو ی و چه بدی شنی شکستن مولکول به مولکول وجودش رو مي صداکی تکیت. رهاش کرده 

 . ختنشیر
 

 رفت و یم.  که سالها ازش گذشته بود یجلو رفتن.  رفت یکاش معصومه رو به جلو م.  کرد زیگوش ت        
  برد ؟ی از اونها می کرد ؟ اسمی از اونها ميادی شد اگر معصومه ی میچ.  به خانواده اش دی رسیم
 

ته دلش .  زد و خاطره یمعصومه فقط از مظاهر حرف م.  بود دهی فای معصومه دادن بيگوش به صدا        
 .  نبودی محکملیوجه تشابه خاطره دل.  بود یدست معصومه خال. خوشحال هم بود 

 
 ی کنی که فکر مستمی نیچون اون.  معصومه خانم ستیفات ، خاطره هات برام آشنا ن کدوم از حرچیـ ه        

  آخه؟ی کنی مي همه خودخورنی اشتباه اهی يچرا برا. 
 

چرا :  بود و پر از خشم ینگاهش شاک.  معصومه فشرده شد ، محکم محکم يانگشت هاش تو دست ها        
  ؟نی کنیهر دوتون انکار م

 
 يحاشا کردن مظاهر مثل خنجر. مظاهر هم انکار کرده بود .  ختیدلش فرو ر.  شد ی پاش خالریز        

 .  و کشنده ترشتریبادرد ب.  کرد ی ترش مقی و عمدی بخشی تازه میآغشته به زهر ، زخم کهنه رو جراحت
 

 بار نرفته بود ریر زمظاه.  آورد به چشم اما وقت شکستن نبود یفشار م.  پلکش جمع شده بود ریاشک ز        
 . آگاهانه کنارش گذاشته بود. 
 

 یختی من رو آب ري کدوم بنده خدا رو براي دونم پته ینم:  نبود ي که بازی از ته دل ، آهدیآه کش        
 خاطره تازه راه افتاده بود یهمسرم رو وقت.  دختر به اسم خاطره هیمادر .  ی زمانایثر.  امیمن ثر! معصومه جون 

 .  برام آشناستی گی که مییواژه ها  کدوم ازچینه ه.  شناسم ی مینه مظاهر نام. دست دادم از 
 

 حاشا باال برو واریباشه ، تو هم از د:  تو نگاهش شکست يزی چهیانتظار داشت معصومه برآشفته بشه اما         
  ؟ي واهمه داری ترسه ، تو از چی متشی، مظاهر از موقع
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 یچرا باور نم: واقعاً کالفه شده بود .  کنه رهی رفت و ذخی که ذره ذره از دست میپلک بست تا آرامش        
  ؟ستمی نی گی که مییای من ثریکن
 

 ایاما اگر االن ثر. من دلم خواست باهات درد دل کنم .  یستی نایباشه تو ثر: لبخند معصومه تلخ بود         
.  میری رو پس بگدهی که درد و رنج کشیی دادم تا تاوان همه سالهایت به دستش مروبه روم نشسته بود دس

 سازش قی کنه ، الیآواره ات م.  رهی گیدار و ندارت رو ازت م.  مونه ی نمبندی بنده و پای که عهد ميمرد
 اگر از حق یحت.  دی جنگی مدیبا...  دیبا.  بود و خاطره هم دختر همون مرد بود نجای اایاگر ثر.  ستیکردن ن

 ...  کردی گذشت ، حق دخترش رو ادا میخودش م
 

 و تلخ دینگاه نا ام.  از گذشته و حال تنهاش گذاشته بود ي آوارریرفته بود و ز. معصومه رفته بود         
 .  شدیمعصومه از خاطرش پاك نم

 
 ؟ چه ی به من و خاطره کمک کني خوایتو م!  ؟یاز عمد نگفت.  ي از خانواده ام نزدی حرفچیـ ه        

  ؟ي گذری ؟ تو از برادرت به خاطر ما میکمک
 

 هی تکواری المپ آخر به دیی در تو روشنايتو راهرو ، جلو.  و اشکش رو پاك کرد دی پلک کشریدست ز        
 یاقی اشتقدمش. نگاه آخرش به لبهاش دوخته شده بود .  که معصومه رو بدرقه کرده بود ییهمونجا. زده بود 

 .  رفتن نداشتيبرا
 

 .  معصومهستمی نای اون ثرگهیمن د!!  من وا بدم يـ تو هم منتظر بود        
 

 به ساعت ینگاه. خاطره بود .  ی گوشي بلند شد و اسم نفس ، نقش بست رو صفحه لشی موبايصدا        
 .  کرده بودریته سالن انداخت، د

 
 .  هستميدیتو تول. جانم ؟ من حالم خوبه مامان : جوابش رو داد         

 
 .  دوباره حالت بد شده باشهدمی خونه خاموش بود ترسيـ چراغها        
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اشتباه از .  نکن گل من ي طورنیبا خودت ا:  رفت رونیالمپ آخر رو هم خاموش کرد و از در سالن ب        
 .  کشهیدادم کارم طول م ی بهت خبر مدیمن بود با

 
 یمی قدي خونه ییدلش هوا. معصومه رفته بود و دلش رو با خودش برده بود .  بود دهیکارش طول کش        

 ی افتاد می که تو حوض مییهندونه ا.  پدر حی مادر و چرخش تسبي صداییِهوا. و سر سبزشون شده بود 
 .  دلتنگ بودبود  زدهشهیه عشق تو وجودش ر کیی تمام سالهايبرا.  زد ی به آب می و تندیچرخ

 نگاه به ته کوچه کرد هی.  تنها نمونه ادی شد ، دربست اومده بود تا خاطره زادهی پی در خونه از تاکسيجلو        
.  گرون بود يادی محله شون زي که براینیماش. بود ستادهی چند متر باالتر انی ماشهی.  در انداخت ي رودیو کل

 نگاهش ینی اما سنگدی دی راننده رو نمي افهی بود و قکیتار.  نگاه کرد نی دوباره برگشت و به ماشعی سریلیخ
 مرتبه نی کرد و ای آخر شب در رو قفل مشهیهم.  شد اطی رو چرخوند و وارد حدی کليفور...  کرد یرو حس م

 .... ی آشنا داشت از ترس و نگرانی ناآشنا حسنیماش... به محض ورودش 
 
 
 و ي بود ؟ روزها و ساعتها بشورییچه فلسفه ا.  نمونده بود یی گاهش شد ، ناهی آشپزخونه تکنتیکاب        

 هم از دی بود ؟ عیی بهار تنهانی بود ؟ چندمی چه شکلدی ؟ اصالً علی سال تحوي لحظه ي فقط برایبساب
 ي ترمه خبرينه از سفره . بود   خودش رو از دست دادهي شد رنگ و بوی وقت میلی بود که خییزهایجمله چ

 ی که پدرش تبرك میی تا نخورده اي اسکناس هاای.  دست پخت مادر ي و سمنوی سفاليبود نه از کاسه ها
 !!!  رو از دست داده بودییزهایچه چ.  شد ی بچه ها مفیکرد و برکت ک

  ؟؟؟ای ثريآورد دووم يچطور:  و عرقش رو گرفت و زمزمه کرددی کشیشونیپشت دست به پ        
 محبت و ی خالي که تنها سهمش از خانواده بود و جاییگذشته ا.  کرد ی گذشته مادی شتری روزها بنیا        

 . بودن اونها رو پر کرده بود
 و طبق گفته دی که فهمينجوریا. معصومه رفته بود .  تالطم بود ی آروم و بی زندگيای روز بود درستیب        

 کس ازش باخبر نشد چی که هيداریبعد از د.  همون شب رفته بود يکتاب کرد معصومه فردا هما حساب يها
 .  عاطفهی، حت

 چینه تو کوچه شون ، نه ه.  همون شب بود يفقط برا.  که سوارش بود ی مدل باال و شبحنیماش        
 و دخترش رو ای ثری داد که مظاهر بوده ، وضع زندگی می واهدیبه خودش ام.  دی ازش ندي اثرگهی ديکجا

 زنگار بسته و غبار ي پنجره رمظاه.  صدا پر از درد بود ی خاموش و بیفکر بودن مظاهر هم حت.  و رفته دهید
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اما باز هم اگر اومده باشه .  بود یدنی از پس اون دی شد ، نه زندگینه باز م.  زنگ زده یی بود با لوالییگرفته ا
 ...  نرفتهادی بود که از نی اشیمعن

رفته بود سفر خارج از .  نشون شده بود ی هم بی روزها دلچسب بود چون شهنام طهماسبنیآرامش ا        
 بودن نادره خانم ناراحت شد و از ضی از فکر مردی شنیوقت.  مداوا برده بود لندن يکشور ، نادره خانم رو برا
ترس شهنام و .  کرد ی می و زندگدیش کی دغدغه نفس می ماه بود ،بکی  ماه همکینبودن شهنام ذوق زده ، 

 .  اش همه جا همراهش نبوددهیرفتارش و نگاه در
 .  موندی نميادی شد کار زی بوفه آشپزخونه تموم مي شهیدستمالش رو برداشت و افتاده به جون ش        
برگشت و نگاهش کرد ، دستمال بسته بود به سرش و .  ادی به طرفش مدکهی خاطره رو دشهیاز تو ش        

 .  کردی مزی تمشهیدستکش به دست ش
 . ـ کار من تموم شد مامان        
 . زمی عزیـ خسته نباش        
  کنم ؟زی هم تمرونی از بي خوایـ م        
 ي با خودم روزاگهیاون د. ست زحمت دوباره ا.  و دوباره لک بشه ادی بارون بدی شاستیمعلوم ن. ـ نه         
 .  کنمی مزیآخر تم
 . ـ پس من برم حمام        
 . ـ باشه        
 .  رو برداشتی بود گوشکیخاطره نرفته تلفن زنگ خورد و چون نزد        
 . ـ خاله عاطفه است        
 و یا همون سر زندگ شد بیخاطره کم کم همون خاطره م.  رو گرفت ی و گوشدیگونه اش رو بوس        

 پدر از ي از صدقه سرای شده بود یبه ترسوندن خاطره راض.  کم شده بود انی شوم پوي هیطراوت ،شر سا
 . مهم حال االن خاطره بود. خودش بدتر بود مهم نبود 

 ـ جانم ؟        
 ! ؟یـ نگو که هنوز دستمال به دست        
 . ـ اتفاقاً دستمال به دستم        
 .  از رفتن توی کنی ممونیننه سرما رو پش!  گهیبسه د.  ایـ اوف ثر        
دم به !  ي کردیمثل تو خوبه ؟ اگر تو هم سرت رو گرم م:  رو محکم پاك کرد رهی کنار دستگيلکه         

 . ي زدی من زنگ نمي براقهیدق
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  بپوشمی بعد از ظهر چي وسواس گرفتم براای ثری دونیچه م:  اش جواب داد هی به کناتی اهمیعاطفه ب        
. 

 که چاووش ازش ی بزرگی مهمونایشو . عاطفه به فکر لباس بود و خودش هنوز حمام هم نرفته بود         
 دادن تیبکوب کار کرده بودن ، بدون اهم. شد یحرف زده بود و قولش رو داده بود امروز بعد از ظهر برگزار م

 چاووش اما خنده از ادی زي هاتیساس و سرسام گرفته بودن از فشار کار و حجهی گبه ساعت و شب و روز ، سر
 . امروز هم روز موعود بود. لبشون کنار نرفته بود 

دلش شور .  عاطفه در مورد لباس گوش داد ي و به غرغرهادیمحکم تر دستمال کش. لک پاك نشده بود         
 اتی که حدسيمظاهر.  شد یبا مظاهر روبه رو م.  عاطفه ي نه از جنس دلشوره های امروز ولي زد برایم

! اگر شک به دلش افتاده باشه ؟. د ی دی بار خاطره رو منی اوليانکار کرده بود و برا.  بود دهیمعصومه رو شن
 .  شدی بودن سخت مگهی دیکی بود و نی ذره بریامروز ز
حاال خوبه :  سر و ته خودش ی بي عاطفه ، از فکرهاي فرستاد نه از حرفهارونینفسش رو تند و کالفه ب        

 .  رو سني بري خوایخودت نم
 ! ی چقدر تو آرومای ثريـ وا        
 معصومه با خبر ي کنه ، عاطفه که از حرفهايخوب بلد بود نقش باز.  حس و حال نبود یب. پوزخند زد         

 .  شده به گوش عاطفه برسونهاتی بعادت کرده بود خبرها رو. نبود 
 .  کم رنگ و رو به صورتت باشههیتو هم کم بساب ، بذار بعد از ظهر .  اومد من برم دیـ مج        
  حمام مامان ؟یرفت:  و خاطره رو صدا زد نی رو انداخت تو ماشفی کرد و دستمال کثیخداحافظ        
 . ـ االن رفتم        
 . می و آماده بشمیناهار بخور.  هی کافی هم کنـ گربه شور        

 .  به اسماء هم زنگ بزنم آماده باشندیبا. ـ باشه  
 با ی که حتیی خاطره ايبرا.  اسماء باشن يخاطره خواسته بود خانواده .  مهمون دعوت کردن آزاد بودن يبرا  

.  حرف اومدن به شو رو قبول کرده بود خوشحال بود ی هم کنار اومده بود و بی تو مهمونانیترس بودن پو
 .  نبودیتر کس کیاز اونها نزد.  رو دعوت کرده بود می کريخودش هم خانواده 

 
 کنه و خودش رو به اونها دای پارك پي جادی شدن تا آقا مجادهیپ.  نبود ی پارکيکوچه شلوغ بود بود و جا  

 . برسونه
 وبال گردن شما شهیما هم.  دی ممنونم آقا مجیلیخ:  تشکر کرد دی بار از مجنی چندمي برا شدنادهیقبل از پ 

 . دیببخش. میهست
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 . مامان منم خسته شدم ازتعارف کردنت:  کالفه سر تکون داد و خاطره آروم به پهلوش زد دیمج 
 اش ي قراری تاب و بی شدن بی تر مکینزد چاووش ي به خونه ی کرد ؟ هرچیچکار م.  شد ادهیلبخند زد و پ

 ینم.  خاص نباشه ي زد تا فکرش تو اون خونه و دنبال مهمون های چنگ ميزیبه هر دستاو. شد ی مشتریب
 و یتداع. از خون و گوشتش شده بود  یی رفته بود و صاحب بچه اشی پیلیبا مظاهر خ.  تفاوت بود یشد که ب

 زیتا قبل از اومدن معصوم همه چ.  کرد یتکرار اون لحظه ها صورتش رو الله گون و حالش رو دگرگون م
معصومه و .  با هم روبه رو کنه ی که اونها رو اتفاقی اتفاقای.  گذاشتن خود مظاهر بود شی بود و منتظر پاپيعاد

 . بود ختهی رو به هم رزیشکش همه چ
در .  و از تعجب خنده رو لبشون نشست ستادنی چاووش بود اياً متعلق به خونه  که ظاهري دريجلو        

دو طرف در .  و طرح دار و کلون ي با قپه ها برنزیمی و قدی سنتي رنگ و بزرگ مدل درهایی ، قهوه ایچوب
و  تیچاووش حت.  زی انگاطره بود و خينوستالژ.  ی بود ،بنفش و مخلملزونی آووسفی حسن يهم گلدون ها

 ی مهموننی فراموش کرد مظاهر هم تو ایی لحظه ايبرا.  هم هنر به خرج داده بود اطشیانتخاب مدل در ح
 . حضور داره

  ؟ینی بی رو مقهی داره آقا چاووش ، سلزادیـ دست مر        
 باز در ي که از لنگه نهی بود داخل خونه رو ببلی ماشتریب.  عاطفه به صورت خاطره نگاه کرد يبه جا        

 . دی کاوی رو ماطیح
 "  ؟يدی دو تا دنی از ايزی ؟ تا االن چای ثری هستیدنبال چ "        
 خاطره و االن ي خبر بود گذشته ی که بیچاووش. زد ی مشکوك میاز خاطره که نه ، اما چاووش کم        

 .  هستنی هر احساسي برایخودش مانع محکم
 ! مظاهر که عوض نشده.فکرش رو نکن :  شد دستش تو دست عاطفه فشرده        
 !! مظاهر که تنها فکرش نبود.  به صورت عاطفه زد ییلبخند خسته ا!  چرا طیمظاهر نه اما شرا        
 .  هم اومدندیـ عمو مج        
 ، دیخوش آمد:  شد دای نگهبان پي زود سر وکله یلی و خدی چند مرتبه کلون در رو کوبی به شوخدیمج        

 . دییبفرما
 حس بد رو تو هی شدن اطیوارد ح.  شد ی شدن که اگر بهار بود چشم برداشتن ازش مشکل ماطیوارد ح        

لبش سوخت و معده اش به .  بود که با شهنام رفته بودن یی سفره خونه ي فضاهیوجودش زنده کرد ، فضا شب
 ... ا از شروع ماجرنیا.  زهر شد ی و بزاقش به تلخدیچیهم پ

از قاب .  چشمت بود ي جلویمی و قدکی آنتناتی تزئی انداختیهر کجا نظر م.  بود بایتو خونه هم ز        
 ...  دارنی و نگی سربي و فنجون هاي قوريعکس گرفته تا سر
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 . ـ هنوز شلوغ نشده        
هما و چاووش به استقبالشون .   هم نشستهي و تعدادستادهی ها ایبعض.  تو سالن بودن ي نفر50 باًیتقر        

 ایثر:  دنی هما رو به جون خرهیگال.  مظاهر رو دنیفرصت د. اومدن و فرصت شناخت مهمونها رو از دست داد 
  ؟ری قدر دنی چرا انی بودزبانیجون ؟ عاطفه ؟ شما که خودتون م

 . دنیهمه زحمت ها رو که آقا چاووش کش: دست هما رو فشرد         
 آقا ي که داری قشنگي گم به خاطر خونه ی مکیتبر: رو کرد به چاووش و به صورتش لبخند زد         

 . می بوداطی فقط محو در حیی اقهیچاووش ، چند دق
 . ی وطن دوست واقعهی سنت بود روی هم پشیرایپ.  اخالق چاووش به پدرش رفته نیـ ا        
.  گفت یشهنام درست م.  چاووش هم دور نموند دیته بود که از د هما نشسي تو چشم هایبرق اشک        

 اشک تو چشمش حلقه گهی ديهما هم بعد از چند سال همسر و همبستر شدن با مرد. عشق فقط عشق اول 
 .  زدیم

 .  داشته باشنی شون کن تا شروع مراسم استراحتییـ مامان راهنما        
نگران .  رو دعوت نکردم انیپو:  و آهسته نجوا کرد دی رو کنارش کشهما راه افتاد و چاووش خودش        

 . نی نباشزی چچیه
 ...  مظاهرینی ، به سنگدی کشی انتظارش رو منجای اي بزرگتریاما نگران. قدر دان لبخند زد         
 با لبخند سر بلند کرد و با يلحظه ا. قدم به قدم هما راه افتادن .  رفت و نشست يزی به طرف مدیمج        

زود به .  بشه و زانو رفت که بلرزه دهی و نگاه رفت که دزدرهیخنده رفت که پر بگ. مظاهر چشم تو چشم شد 
 .  نگاهش عوض شد مظاهر بودری مسدتر که زویاما اون.  گرفت ی آروم آروم نگاه مدیبا. خودش مسلط شد 

 " یت برسون به اثباي خوای رو می ؟ چیکه چ "        
 نهی دوباره به مظاهر نگاه کنه و ببی حتای کرد که دنبال خاطره بگرده ی مینگاه نافرمان.  دیدلش ترس        

 دیمظاهر نبا.  گردنش رو سفت و محکم نگه داشت تا نچرخه ياما مهره .  بار کجاست نی نگاهش اریمس
 .  بودی ، کاف خاطره که کنار عاطفه بودي صدادنیشن.  دی فهمیترسش رو م

  ؟می بزنی به سالن اصلي سرهی قبل از نشستن نی خوایـ م        
 ی بود که از مظاهر و نگاه کنجکاوش دور منی نه ؟ حس نکرد اما دنبال هما رفت مهم اایموافقت کرد         

 .  بودنمای سي پرده ای تئاتر ي صحنه هیسالن شب.  شدن ی وارد سالن به قول هما اصلياز در. شد 
 دکورش رو گهی درهی گه اگر کار بگیم.  کنه نیزای دی شکلنی رو انجای چاووش خودش بود اي دهیـ ا        

درست مثل همون .  شن ی سن رد مي از روانی پوشن و میمدل ها لباس م.  منظور نی کنه به همیعوض نم
 ... میدی که خودمون هم دییشو ها
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 . دنی شنی هما رو محاتین و توض کردیهمراه عاطفه نگاه م        
  ؟نی هم به پشت پرده بزني سرنی خوایـ م        
 .  رهیحوصله اش سر م.  شما باشه شی شه تمام مدت پینم.  خودم شی برم پیـ منم خاطره خانم رو م        
 خواهر چاووش.  بود دیگلش. به طرف صدا برگشتن         
 .  رفت سالمادمی يـ وا        
: به روش لبخند زد و دستش رو فشرد .  سالم هم بکنه دی انداخت که بادی گلشادی چاووش يچشم غره         

 . زمیسالم عز
  ؟ادی خاطره با من بنی دیاجازه م:  دی با عاطفه تموم شد و پرسدیتعارف گلش        
 .  کنمیـ خواهش م        
 !!! کنار مظاهر! ره تو سالن  بود اما تنها بودن خاطیبه زبون راض        
 ... اگر اسماء و خاله هم اومدن تنها نباشن.  رم مامان یـ همراه شون م        
.  درسته زی همه چنمیهما هم با گفتن من برم بب. . دل و فکرش رو هم همراه خودش برد. خاطره رفت         

قلبش پر طپش . کاش هما سر مظاهر رو گرم کنه ، کاش مظاهر طرف خاطره نره . تنهاشون گذاشت و رفت
 . دی کوبیم

 ي هم مدل هایکی.  ونی آقاي برایکی بود کی گفت دو تا اتاقک کوچی که چاووش مییپشت پرده ا        
 ییکه شدن چند تا دختر جوون رو تو لباسهاوارد اتاقک . چاووش خودش به طرف اتاقک مردونه رفت . خانم 

 ، با همه خوش و بش رسه شرکت پايبچه ها. با چند نفرشون هم آشنا بود .  دیکه خودشون دوخته بودن د
 ...  خاطرهشی و پيدلش و دلشوره اش تو سالن کنار.  بود نجایخودش و لبخندش ا. کرد 

 تو مغزش یکی.  نداشت دی رو که بایامروز اون حس.  اومد رونی کرد و از اتاقک بتی موفقيبراشون آروز        
 اش رو ی که بهش تعارف کرده بودن عطش و تشنگیگلوش هم خشک شده بود و آب پرتقال.  کرد یوز وز م

 .  کرده بودشتریب
 رفت رونی بعی سري نه با قدم هاای چاووش هنوز اونجاست نکهیدست عاطفه رو گرفت و بدون توجه به ا        

. 
  ؟ای شده ثریـ چ        
 .  شناسنی رو نمی که کسنجایا.  اومده باشن می کري خانواده دی شامیزود بر.  یچیـ ه        
 !  هاياری تا آخرش دووم نمياگرخودت رو بباز.  يـ رنگ به رو ندار        
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نه خودم . دم از خودم نبودن خسته ش:  االن هم کم آورده بود نیهم.  ها نشست ی از صندلیکی يرو        
 بشه يزی تنم بلرزه که نکنه چیی بترسم و با هر اشاره ادی باشهیهم.  عاطفه فمیبال تکل.  گهی دیکیهستم نه 

 . دیکه نبا
 طبق ی کیِزندگ.  ستی که دست ما نی زندگي هادی و نبادی ، باگهی دنهیهم: عاطفه کنارش نشست         

  ؟می از اونها باشیکی رفته که من و تو شی به دلبخواهش پای هاش ، ینی بشیخواسته و پ
 . اوردی من بد ني به اندازه ی کچیـ ه        
.  ی نگاه کنهیچرا از تو بدتر هم هست کاف:  بازوش گذاشت و بلندش کرد يدست رو. عاطفه بلند شد         

 .  گذرهیامروز هم م
 ... مهم بود گذشتنش ي گذشت ، چطوریگذشتن که م        
 فرو رفته یکیسالن تو تار.  کرد ی زده بود و به رفت و آمد مدل ها نگاه مهی تکواری سالن به ديگوشه         

خودش ، .  بودن ، چاووش ، هما ستادهی اي ها به تعداد نبود و چند نفریصندل.  سن روشن بود يبود و فقط رو
 . گهیعاطفه و چند نفر د

 گشت و عمه ی آشنا براشون میموقع اومدنش دنبال نسبت.  اسماء و عمه خانم نشسته بود نیخاطره ب        
خاطره زود با ترانه گرم .  کرده بود ی و دور معرفیمی قدي هاي بود و خودش رو از مشتردهیخانم به دادش رس

 .  و بدل شدد شون رنی زود شماره بیلی قدم شد و خشیترانه بود که پ. گرفته بود 
خاطره .  نبود نی سنگمی کري اول خودش با خانواده داری دیی تورج به خاطره ، مثل نگاه هاينگاه ها        

 لب بودن و هزار هیچرا که تورج و محمد جواد .  اومده بود رونی تورج سربلند بي نگاه هاشیهم از پس آزما
 . خنده

از حضور مظاهر و ترسش گفته بود و عمه .  اش به چشم عمه خانم هم اومده بود ی و نگرانشیتشو        
 ینی بشی شه که پی میکه باالخره همون.  ستیخانم با نگاهش سرزنشش کرده بود که چرا به فکر گفتن ن

 ...  کنهیکمکش م عمه خانم قول داده بود که.  شنوه ی رو مقتی حقدی که نبایکرده و خاطره از کس
 آماده ي برای تا فرصتونی اومدن و بعد آقای اول خانمها مي بود که سري چاووش طوريزیبرنامه ر        

فکر .  اومد ی هم بود که به چشم نمییرادهای تجربه انیبه هر حال به عنوان اول.  خانم ها باشه يشدن دوباره 
 .  بودنیری ها و سفارشها شي شدن تعداد مشترادیاستقبال از شو و مدل ها و ز

 . تو کتابخونه منتظرتون هستن.  با شما کار دارن رونیم ب خانم ؟ هما خانایـ ثر        
 شده یچ.  نبود ی قبليسر جا.  دنبال هما گشت عی سری و در عکس العملدی خدمتکار رو شنيزمزمه         

  بره ؟رونی مراسم خواسته بود بنیبود که هما ب
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 یگه گاه.  که از ترس بود ی بود ، هوس مظاهر به دلش افتادهدنیهوس د. دوباره به خاطره نگاه کرد         
 که دل آشوبه یی ارهینگاه خ.  شد ی خاطره دوخته مي که به لبخند هاینگاه. نگاه مظاهر رو شکار کرده بود 

 .  سوزوندی رسوند و گلوش رو میاش رو به حد م
کتابخونه کجا .  پلک زد تا چشمش به نور عادت کنه یکم. وارد سالن روشن شد و نور چشمش رو زد         

 بود ؟
. چرا هما بخواد تنها با هم صحبت کنن .  و اشاره دستش رو دنبال کرد دی از خدمتکارها پرسیکیاز         

  نبود ؟ي اگهیفرصت د
  ؟ندشی خواسته بود ببی بود که ضربتیموضوع چ        
 که یکس.  شوکه دی که ديزی و وارد اتاق شد و از چدی شندیی مثل بفرماییزمزمه ا. چند ضربه به در زد         

 ... مظاهر بود. منتظرش بود هما نبود 
  ؟ستنیهما جون ن: خودش رو نباخت و ابرو باال انداخت         
 دنشید چشم دیدر اصل نبا. هما جــــــــــون ؟؟ جالبه :  زد شخندی مظاهر هم باال رفت و نيابروها        

 ! یرو داشته باش
  که کرده بود ؟ی معصومه و شکي از رو حرفهاایمظاهر هم دست پر اومده بود         
 ـ در اصل ؟؟ چرا ؟        
  ؟ینی بشي خوایـ نم        
 . نجاستیـ به من گفتن هما جون ا        
  ؟ي اومدی گفتن مظاهر میم.  بگن ي طورنیـ من خواستم ا        
 ! ؟ستی حالتون خوب ننکهیـ مثل ا        
 . ي مونه اگر تو بذاریخوب هم م. ـ خوبم         
 شکست و زخم ی مشتری موند بیاگر م.  نبود زیموندن جا.  توپش پر بود ی دست مظاهر پر نبود ولدیشا        

 .  شددهی در دستش کشيعقب گرد کرد و درست جلو.  و طاقت به حنجره دی رسیبه استخون م
 ... به من دست نزن:  خفه اعتراض کرد یی و با صدادی بازوش رو عقب کشی و عصبکیستریه        
 .  شدی چون کار خراب مومدی از دهنش باال نیعوض        
تمام .  اش داد هی کنار در تکواری دستش شد و به دری اش هم اسگهی دي نکرد و بازوینیمظاهر عقب نش        

 . صورتش ملتهب شده بود و بازوهاش تو مرز تاول زدن بودن. حال سوختن و جلز ولز بود وجودش در 
  ؟يبه من چکار دار.  ی عوضیولم کن:  که داشت پسش زد یبا توان        
 .  عقب نرفتي متریلیمظاهر م.  بود دهی فایتالش و اعتراضش ب        
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 که ی که همونیدر صورت.  ي زاهدمیهمسر کر!!!  یــــــان زمـــــــــــــــــای ندارم ثريـ کار        
 !!! دور بمون!!!  میاز زندگ!! از من !  که بوده ، باشه ي جورنی همزیبذار همه چ!  ی بمونیحاال هست

 .  شدی تر مکی گرفت ، بلکه نفس به نفس نزدی فاصله نمی کرد و مظاهر قدمیتقال م        
منم .  دمی کردنت فهمي و از دورنیا.  همه رو بشه ي دلت نخواد برادی که شاي دارییـ تو گذشته ا        

 ما همه نی ، بيدی و فهمنی کردنم ايتو هم از دور.  خوام از دست شون بدم ی به دست آوردم که نمییزهایچ
 .  تموم شدهزیچ

 ترسوندنش یم.  شد ی مدیدته.  شده بود بازار بورس شی شده بود زندگادی زشی زندگيچقدر معامله ها        
 .  بودی به پستش خورد نامرد واقعیهرک.  ، به زن بودن و شکننده بودنش تشی توجه به دلش ، به موقعیب. 

 .  فهممی نميزی شما چيمن از حرفها.  زنم ی مغی جيـ اگر از سر راهم کنار نر        
باور .  که باور کنم ستمیمن معصومه ن.  رو احمق فرض کن هیـ نه خودت رو احمق جلوه بده نه بق        

 ذارم روشن ی من نمی و روشن کرد و رفت ولشی آتنیمعصومه اومد ا.  کنه ی رو عوض نميزینکردنم هم چ
 ینه خان.  رو بکن تیزندگ.  ایر کنه ثیدودش چشم هر دوتامون رو کور م.  شعله ور بشه شی آتنیاگر ا. بمونه 

 .  بهش نداشته باشيدیام. معصومه دل خوش نکن يبه حرفها.  رفته یاناومده ، نه خ
چقدر .  و بسوزنه زهی بررونی مذاب و سرخ دلش رو بي نمونده بود انباشته هايزیچ. در حال فوران بود         

اك  خواست پی مي بود ؟ اثر خاطره رو چطوری نه اومده بود نه رفته بود ؟ پس خاطره چیخان. حق به جانب 
 !!!  نبودی خاطره انکار شدنيخون تو رگ ها. کنه 

 نمونده بود دود از گوشش يزی زد و چینفس نفس م.  مظاهر يبانفرت و خشم زل زد تو چشم ها        
 .  مناسب بود که سر مظاهر جلوتر اومدي فشرد و دنبال واژه و کلمه ایلب بهم م.  بزنه رونیب

 مگه نه ؟ عطر تنت ، می رو پشت سر گذاشتزهای چیمن و تو با هم بعض.  که تو رو نشناخت شهیـ نم        
 .  شهی حضورت ، طعم لبت ،هنوز که هنوزه تو خاطرمه و حاال دوباره داره تکرار مينفس نفس زدنت ، گرما

مظاهر بند بند نگاه مخمور .  شد ی می پاش تکه تکه خالری زنیزم.  به سقوطش نمونده بود يزیچ        
 مظاهر سست شده بود ؟ در ای شده بود ادی زروشین. با تمام توانش هلش داد . دی کشی مبیوجودش رو به صل

.  کرد ی اتاق هم فرار مز ادیبا.  عقب رفت و تونست از حصار دست هاش و تنش فرار کنه یهر صورت کم
اما مظاهر . شد ی تو جمع مسئله ساز منبودنش هم. تحمل فضا و بودن مظاهر سخت بود مثل شب اول قبر 

 .  بودستادهی در ايجلو
به هر کجا نگاه .  بود فتادهی از چشمش نیمقاوت کرده بود و قطره اشک.  دیسرگشته دور خودش چرخ        

 طور نی ها بود ای که مسبب تمام آوارگیکس.  رفته بود ادشیکاش واقعاً از .  کرد جز صورت منفور مظاهر یم
  داشت ؟ي چه انتظارگرانی از ددی کشیب رو به رخش ماون ش
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 . رونی خوام برم بیم. ـ برو کنار         
 ییای همون ثری تو اصرار کندیشا.  ستمیمن اون مظاهر ن.  ای ثرستی قدر ها سخت ننی ارششیـ پذ        

 .  کنهی کس هم عوضش نمچی و هزی چچیه!  قانونه هی من ي برانیا!  من نه یول
بود و نبودشون .  خاطره هم نبود تی به دنبال هویاون حت.  زهی تا اشکش نردی کشی مقی عمينفس ها        

  ؟؟؟ی بود ؟ از چدهی ترسیتا حاال از چ.  کرد ی نمیبراش فرق
بهتره از .  ی پشتاطی رسه به حی دره که مهیته راهرو هم .  شه به راهرو ی ؟ باز مینی بیـ اون در و م        

 . رونی بياون جا بر
 نحس مظاهر ي قدم برداشت و با صدایبدون معطل. بدون مکث برگشت و با چشم دنبال در گشت         

.  ی شکست خورده نباشیلی و خرهی آروم بگی دلت کمدیشا.  بهت بکنم ی اعترافهیبذار قبل از رفتن :  ستادیا
 کس چی تو مثل های نبود  کس مثل توچیه. حض بردم ازت .   من مثل اون رابطه نشدي براي رابطه اچیه

 ...  صداتی بي هاهی با وجود عذاب وجدان و گری که داشتم بود حتی حسنیبهتر.  ينبود
 بود ی کار راضي جهی فقط از نتدی دستش بلند شد و تو صورت مظاهر فرود اومد نفهمی برگشت و کیک        

 ي ورکی شده بود صورت سی خگهی که دي و با چشمهادی لرزیم سوخت و یدستش از شدت ضربه م. 
. رون رفت ی تو صورتش انداخت و از اونجا بی کرد و به محض راست شدن گردنش تفیمظاهر رو نگاه م

 ...  سقوطیدوباره ب...  صدا یدوباره ب... مظاهر باز هم موفق شده بود بشکندش 
.  زد ی وجودش نشسته بود و ضجه مي رانهیسر و.  بود داری گذشته بود و هنوز مثل جغد بمهیشب از ن        
 .  امروز تو تنش مونددنی سالها دویِخستگ

 
 " ای شه ثری صورت غرق خوابش هم مرهمت نمدنی خاطره و دي نفس هايامشب صدا "        

 
 داد فکر اشتباه بودن خاطره به مغزش راه یاجازه نم.  ندشی بره طرف اتاق و ببدی کشیپاهاش هم نم        

 . نهی ثمر ببی سالها رو بنی کنه و تالش ادایپ
 

 ".   دمیاجازه نم.  مظاهر يری رو هم ازم بگکی کوچی دلخوشنی دم همیاجازه نم "        
 

 يدام جلوصورتش م.  شد ی مظاهر تو سرش تکرار ميصدا.  لبش گرفت يدست مشت کرد و جلو        
!  یستین.  ای جلوتر ننی بود که از ادهیخط قرمز براش کش. رونده بودش ، انکارش کرده بود . چشمش بود 

 !!! پس نباش!!  ينبود
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 ی اول ، از مهمونداریاز همون د!  يمن و شناخته بود ". پلک زد و گونه هاش نم تازه برداشت         
 " ی و جا گذاشتیمن و شناخت!!  دنیاز بغل به بغل هما رقص.  يدی اول تو من و ددیشا.  ها یطهماسب

 
 . دی گنجیتو لغت نم.  اسم بود یب.  درد نبود گهی دنیاسم ا.  اری که بود از عمد بود و به اختیهر چ        

 
ر و ته معلق بود و س. اونجا بود و نبود .  تموم شد ي بود چطوردهی نبود چون نفهمادشی يزیاز مراسم چ        

 .  چاووشي از خونه ریغ.  نی از زمری غیی،شناور تو فضا
 

 يروحش تو سالها. اما فقط جسمش اونجا بود . تشکر کرده بود . دست فشرده بود . لبخند زده بود         
 تا از اونجا دورش کنه دی کشی ساله رو م18 يای معصومه ،دست ثري خونه ونی مییجا. گذشته سرگردون بود 

 ...  شد تا فقط نفس بکشهجون مهی موند و نایثر.  دی نرسایزورش به ثر.  بود دهی فایاما تالشش ب. 
 

 "! دیبا.  ای ثريدی رسی روز منی به ادیتو با "        
 

 يا که نکرد ، چه کارهي و نزددیچه حرفها که با.  ي دست و پا بودیباز هم ب: خودش رو سرزنش کرد         
! 

 
.  که بازنده اش خودش باشه يدارید.  و نداشت داری دنیتوقع ا.  کرد ی حسرتها هم خفه اش منیهم        

 ..  گرفتی جون دادن ، جون مي بود که به جای مظاهر شوك بزرگدنید
 

.  گرفت یاهر قرار م مظيخواه نا خواه دوباره رو.  بود یاما زمان همچنان باق. فرصت از دست داده بود         
 دیمظاهر هم با.  دو سر سوخت ییبلکه معامله ا.  خواست ی که مظاهر میتو فکر معامله کردن بود نه به شکل

 . دی کشی خورد و عذاب می خودش ضربه ميبه اندازه 
 

 یقی عمي شکسته زخم هاي باشه تکه هاادی یول.  شکستن من به گوشت خوش اومده ؟ باشه يصدا "        
 "  ذارنیبه جا م

 
 ... کهی کرد روز سقوط مظاهر نزدی فکر منانهیخوشب        

********         
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 ي و دماغ سرخ و صدای وزغيروبه رو شدن با خاطره با چشمها.  زد رونیصبح زودتر از خاطره از خونه ب        
 .  چسبوندخچالی نوشت و به در یادداشتی.  خواست ی ملیگرفته دل

 
 .  نفس رفتکی اتوبوس ستگاهیبه قدم هاش سرعت داد و تا ا. کوچه خلوت بود         

 
دستش به درز لباس بود .  کاره رو دست گرفت مهیتو سالن دوخت پشت چرخش نشست و لباس ن        

 . ختی ری و به هم مدی کشینقشه م.  ، اما ذهنش نه ونی ري پارچه ی پلنگينگاهش مات خط ها.
 

 زده هی تکی پوشاليواری چاووش ؟ هما که به دایهما !  ي کاریی زد ؟ ضربه ایاز کجا به مظاهر ضربه م        
  از نگاهش غاصب بود و خار چشم ؟ي چاووش که ناپدرایبود 

 
 رحم یب . "خاطره  ".  کنار رفته بود زی مي زود از روزیلی که خیی انهیگز.  هم بود ي اگهی دیی انهیگز        

 زود یلیخ.  بود که دل سوخته اش رو مرهم بذاره نیفقط دنبال ا. شده بود به خاطره هم فکر کرده بود 
 . دی کشید به حد خودش عذاب می فهمی میخاطره وقت.  داد ی اجازه نمي شده بود مهر مادرمونیپش
 

 .  پنهان شدهیخشم چه دهی مظلوم و ترسيای ثرنی داد پشت اینشون م.  شد ی محکم مدیبا        
 
 

***********         
 ، از سر یستی خوشحال نمی که داشتیتی موفقيبرا.  یستی نشهی شده بود که مثل همچشیعاطفه پاپ        

 ریوقتش بود تصو.  موند ی مونی شکست خورده و گریتا ک.  تمام گهیآه و ناله د. خودش بازش کرده بود 
 .  از خودش نشون بدهي اگهید
 

 رو یی چاوانیلقمه رو رد کرد اما ل.  همه لقمه گرفته بود ي خانم برايپر.  لیوقت عصرانه بود و کار تعط        
 . ممنون: برداشت 

 
 ! دخترم ؟ي نخورديزی ؟ ناهار هم چي داریـ نوش جان ، چرا لقمه ات رو برنم        

 
 . خت که بفرمابراش ابرو باال اندا. نگاهش رو صورت عاطفه نشست         
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 و ینی سي رهی خانم و دستش رو گذاشت رو دستش رو دستگي پريلبخند زد به حواس جمع و مادرانه         
 .  اشتها ندارمادیز.  ستی کم حالم خوب نهیامروز : آهسته لب زد 

 
 .  خودش رو دوست داشته باشهدیآدم اول با. ـ به فکر خودت باش دخترم         

 
 .  موندمونی عمر پشهی بار خودش رو خواست و کی!  خانم ي گفت پری هم میکبه         

 
 يمدل ها.  نبود ادشی يزی گفت و خودش چی مشنهادهایعاطفه براش از پ. گل خنده رو لب همه بود         

 يمصر.  ی باستانيلباسها.  تو چشم اومده بودن يریچاووش به طور چشم گ
 بار نی کرده بود اری فکرش رو تسخيمظاهر باز همه .  تو جمع بمونه دی کشیحوصله اش نم.  یونانیو         

 عاطفه هم يبه چشم و ابرو اومدن ها. اومد رونی اش رو برداشت و آهسته از جمع بیی چاوانیل. از نفرت 
 .  ندادیتیاهم
 

 .  دستش گرفتونی رو میی چاوانی نشست و لاطی بهار خواب تو حيلبه         
 

 " خواهرت تو رو خوب شناخته بود "        
 

 ي نهی با مظاهر دست رد به سیخی تارییاروی رودیبه ام.  گرفت ی بود و دستش رو منجایکاش ا        
 ... معصومه زد و

 
از تمام حرفات .  يدی و خط و نشون کشي قدم شدشی که پياحساس خطر کرد.  يدیتو هم ترس "        

 ". وم بودمعل
 

 داد ؟ چاووش تنها ی داد ، نمیجواب م.  پشت خط نبود جز چاووش ی بلند شد و کسلشی موبايصدا        
از نبودنش نگران شده بود و .  خونه اش و کنار استخر اطیتو ح.  بودش دهی بود که تو اون حال خراب دیکس

بدون .  آب خنک بهش داده بود ینوای هم اومده بودن داخل و چاووش لیبا همراه. خونه رو دنبالش گشته بود 
 یوقت.  بود تا حالش بهتر بشه ستادهی حرف کنارش ایساکت و ب.  دنشی از هم پاشلی دلدنی فهمي برایتالش

 . هر دوشون وارد سالن شدن که مراسم تموم شده بود
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 "  ؟ی و فرداها چ ، فرداي و روبه رو نشديامروز باهاش حرف نزد"        
 

 بله ؟: صداش و صاف کرد و جواب داد         
 

  ؟نیحال شما ، بهتر. ـ سالم         
 

 ! نی خسته شدی حسابروزی ما ؟ ديبا زحمت ها. ـ خوبم         
 

 ...  شد اگری میـ روز خوب        
 

 . نیبه آخرش اصالً فکر نکن.  بود ی منم روز خوبيـ برا        
 

 گرفت ، چاووش ی شد ، جبهه می میهما احساس.  نسبت به هما بود ي تری منطقي نهیچاووش گز        
 .  کردی مدای پدیراه حرف زدن با چاووش رو با.  اش رو داشت نهیزم
 

 . نی رو فراموش کنروزتونی دی ناراحتلی مؤثر باشه و دلدیشا.  خبر خوب بدم هیـ زنگ زدم         
 

 . سکوت کرد و منتظر خبر خوب موند.  کرد ی مادشی هر لحظه دیبا. فراموش ؟ نه ابداً         
 

 . تی تو سامی بگذره بعد مدلها رو بذارروزیمنتظر بودم د.  افتتاح شد ی به طور رسمتیـ امروز سا        
 

 کرد ی خوشحالش نمگهی ديزی بود اما هر چیخبر خوب.  از پاهاش رو دراز کرد تا راحت تر باشه یکی        
 .  بودی گم ، خبر خوبی مکیتبر. واقعاً :  و لحنش رو شاداب کرد دی خندیول
 

 ... دی رو سرچ کنی پارسي و جامه نترنتی به ادیـ وصل بش        
 

 . ممنون از خبر خوبتون.  نمی بی رم میاالن م:  رو برداشت وانشیبلند شد و ل        
 

 گفتم قبل از اون شتونی پادی مامانم داره مینیری و با شامی بي خواستم حضوریم.  کنم یـ خواهش م        
 ...  هم حضور داشته باشه که نشدمیدوست داشتم موقع افتتاح ت.خودم خبر بدم 
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هما و .  هما رو نداشت دنی اومد ؟ کشش دی می چيهما برا. فشار داد تا درد گرفت يچشمش و اونقدر        

 .  شدی نمری حد شنیاگر هما نبود مظاهر تا به ا.  ببنده زی باعث شده بود که مظاهر چشم رو همه چتشیموقع
 

 يدی که تو تولیی آورد و فقط مدلهای سر در نميزیچ. به عاطفه و بچه ها نشون داد .  دی رو دتیسا        
 ادی.  دی کشی سرك متی سايشب تو خونه با خاطره به همه جا.  دی دیطرح زده شده و دوخت شده بود رو م

 ... گرفتن معلومات تازه الزم بود
 

 . گهی دی مهمونهیهما اومد با دست پر و خبر         
 

 خواد تو خود یم.  تازه تموم شده ي و نصب دستگاهاراتیتعم.  مظاهر باالخره راه افتاده يـ کارخونه         
 . رهی بگهیکارخونه جشن افتتاح

 
 اونها چه خبره ی اشرافی تو زندگدی شنی و مدی دی نادره خانم بود و دورادور مي لباسهااطی روز فقط خهی        

 .  از اون مجموعه شده بودکی کوچییو حاال خودش هم جز
 

دعوتنامه رو از هما . باشن و خوش بگذرونن  ها منتظر بهانه بودن ، تا شاد ي ها و اقتداریطهماسب        
 رو تو چشمش تشی منتظر رفتنش بود تا موقعای ره ؟ ی نمی مهموننی کرد ؟ که به ای فکر میمظاهر چ.گرفت 

  کنه که دور بمون ؟ي آورادیبکوبه و دوباره 
 

آدم عاقل هم . ت داده  رو از دسی بار همه چکی ایتا بفهمه ثر.  ترسه ی رفت تا بهش نشون بده نمیم        
 .  شهی نمدهی سوراخ دوبار گزهیاز 

 شور اری گذاشت و چهارگوشه اش رو با خی رو تو بشقاب مربع شکل میی سرخ شده و طاليتکه مرغها        
.  ناخونده هم بود يحواسش به مهمون ها.  کرد ی منی خوردن تزئي و سبزری گل کلم و موسی ، ترشتونی، ز

 زنگ در تو بعد از ظهر يصدا.   زنونه داشته باشنی خبر اومده بودن تا دور هم محفلیعمه خانم و ترانه ب
 ییرای از اونها تو خونه اش پذي کرد روزی که فکر نمیی مهمون های اومدن ناگهاندیجمعه بلند شده بود و نو

 . بود ، پدر ترانه و برادر فاطمه خانم می که متعلق به کرییخونه ا. کنه رو داده بود 
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 پهن شده بود نی زمي که به خواست عمه خانم روییسفره ا.  دی چیخاطره در رفت و آمد بود و سفره م        
  نمونده ؟يزی چگهید: دیبشقاب آخر رو هم برداشت و پرس. 
 

 . ارمیخودم مفقط دوغ و آب ، :  شست و جوابش رو داد نکی سری شریدستش رو ز        
 

 ـ مامان ؟        
 

 جانم ؟:  شد کشینزد.  حرفش مهم بود یعنی خاطره ي آهسته يصدا        
 

 ی اونها انگار مدتهاست من و می ولستنی من مثل نادره خانم آشنا نيـ چرا ترانه جون و فاطمه خانم برا        
 شناسن ؟

 
 کنار ي برايادی فرصت زی گذشته بود ولیدور روز از مهمون.  خاطره بود ي منتظر کنجکاونهایزودتر از ا        

 .  شکل حرفها نداشتننیهم بودن و زدن ا
 

 .  شهر رفته بودننیاز ا.  نبودن مامان نجای انکهی ايـ برا        
 

 . ی شی نمیمی صمی و مهم هستن نه ؟ آخه تو با هر کسزی عزیلیـ پس حتماً خ        
 

سر فرصت خودم برات .  افته ی حرفهاست ؟ غذا از مزه منیاالن وقت ا:  دیشم غره رفت و لب گزچ        
 .  راحت بشهالتی کنم تا خی مفی و تعرزیهمه چ

 
.  سِر بودن و راز ، ترسناك بودن ی شد ؟ تا وقتی نگفته ها گفته منی ایک.  شده رفت یخاطره راض        

 تازه ی شد و ترسی شدن ، وهم شون تموم می اومدن و آشکار می مرونی هم از صندوقچه شون بیوقت
 .  بودی ، ترسشون دائمنیگزیجا
 

عمه خانم و ترانه رو .  از بودن نمکدون راحت شد الشی خیپارچ آب و دوغ رو سر سفره گذاشت و وقت        
 .  کنمی خواهش مدیبفرمائ: دعوت کرد سر سفره 

 
 .  لشگرهی نه می خانم ؟ دو نفر بودای ثريچکار کرد:  دینگاه عمه خانم رو سفره چرخ        
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 .  کردن به دلش ننشسته بوديهمزمان کنارشون نشستن و تو آشپزخونه آشپز.  نبود یخودش که راض        

 
 . کاش آقا محمد جواد و تورج جان هم اومده بودن.  نکردم يـ کار        

 
  ؟انی جون ، اونها کجا بای ثرمی راحت باشمیـ خواست        

 
 .  و دلش از حرف خاطره خون شددی ترانه خندطنتی و شیبه بدجنس        

 
 یی فهمم که تنهای من مادی می هم وقتدی رفت ، عمو مجی اومدن هم حوصله شون سر میـ اگر م        

 ... سختشه
 

 خواست یاگر مظاهر م.  که رو دست خاطره نشست ، اشک تو چشمش حلقه زد دی ترانه رو ديدستها        
 .  گرفتی از خدا عمر مگهی بار دکی دی خاطره رو بده ، بايفقط جواب حسرت ها

 
 ... دی سوپ کشي عمه خانم مالقه اي رو برداشت و برايبه خودش مسلط شد و بشقاب سوپ خور        

 
 ساکت خورده شد و ترانه موقع جمع کردن سفره اجازه نداد از سر جاش بلند باًیقر آروم و تییشام تو فضا        

 حرص خوردم که اجازه ی کافي جون ، من به اندازه ای کنم ثریخواهش م: دستش رو گرفت و نشوندش . بشه 
شما و عمه .  نشه خواهشاً اضافه  بهشگهی نشسته دي کمک خاطره جون سفره بندازم ، حرص ظرفهاينداد

 می دارم با هم حرف بزنی مشترکيمنم با خاطره جون دردها.  نی از گذشته بکنيادی و نیجون کنار هم باش
 . ستیبدونه که تنها ن

 
 .  شد و کنار عمه خانم نشست و به روش لبخند زدمیتسل        

 
 . نمی بی رو مي نشده نه ؟ تو نگاهش کنکجاویـ دخترت راض        

 
 .  خوادی میکی نزدي براي مهم ترلیدل: ابرو باال انداخت         

 
 . ی بشکندی غول و خودت بانی کنم ، اما شاخ ای کمکت ميـ اون روز هم بهت گفتم اگر بخوا        
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 حرف بزنم گهی نفر دهی ي االن هم اگر بخوام برانی ، همختهی ترسم رگهی کنم دی وقتها حس میـ بعض        

 رو يزی ها چبهیدونستن غر.  ها آسون تر از گفتن به دخترمه بهیاما خاطره ؟؟؟ گفتنش به غر.  ندارم یی اباچیه
 خوام فکر کنم یم..  خالفش رو بهم داده م خواستی از زندگی تا حاال هرچنی دونیم...  کنه اما یعوض نم

 ...  ترسمی کنه و باز میخاطره من و درك م
 

 .  رو به زمان بسپرزیهمه چ.  فهمم یم:  شد نیی عمه خانم باال پايچونه         
 

 یخاطره بود و مانع.  گفتن نبود ي دل پردرد ، اما زمان و جاهی گوش شنوا ، هی. زمان هم لج کرده بود         
 .  و شور بودنسی که خیی حرف هايبرا
 

 ... سی خي گل انداخته و چشم هايونه ها اومدن با گرونیدخترها از کار فارغ شدن و ب        
 

 گلوش رو گرفته ری و سفت زدهی پوشی عمه خانم و ترانه ، چادر رنگیمحمد جواد و تورج اومده بودن پ        
 . نی تازه کنیی گلوهی ، الاقل نیومدی شام که نيبرا:  کرد داخل یبود و دعوتشون م

 
 .  ان شاءاهللامیای مگهیـ سال د        

 
 ها ، ی به برنگشتوستی پی مخی کردن به تاری مي که سپریی شد سال بعد ، لحظه های مگهیدو روز د        
 .  که بدون گذشتن هم از دست رفته بودنییروزها

 
 ...  خودشي هم بجاگهیـ سال د        

 
 ي پر کرد و برای دست نخورده ، ضرفياز غذا.  شدن ی و مهمون ها راهومدیاز پس دو نفرشون بر ن        

 داشتن که بهش سر بزنن ، عمه خانم ي ، بزرگتردی ، امسال عدی رو حواله کرد به عدارشونیپسرها گذاشت و د
 . هنوز هم موندگار بود

 
 گشت و سال ی به نوروز میی شد ، شنبه ای رفت ، نوروز از شنبه شروع مدی سال جدمیتو خونه سراغ تقو        

 ...  دارهشی در پشهی متفاوت تر از همی دونست سالی هم مومدهین. اومد داشت نو 
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 تونه بهش یبه چاووش که م.  کرد ی مظاهر فکر مي بود و به جشن کارخونه دهی تخت دراز کشيرو        
 به خاطره یکیهدفشون نزد. ممنون اونها بود .  نه ؟ به عمه خانم و ترانه که سر زده اومده بودن ایاعتماد کنه 

 .  کمکش رو شروع هم کرده بودرانهت.  ادی سخت به ترسش فائق میلی بودن که خدهیاونها هم فهم. بود 
 

 شد ، نکنه ترس برگشته بود ؟ قبل زی خمین. در اتاق باز شد و نگاهش رو به خاطره بالش به بغل دوخت         
  بخوابم ؟شتیم امشب پ تونیمامان م:  ، خاطره خودش زبون باز کرد دنیاز پرس

 
 متعلق به خود خودش گهی دلش و آغوشش که دیسرقفل.  کرد ی رو باز می خاطره هر قفليبغض صدا        

 .  تونست از هم باز کرد و خاطره از خدا خواسته مهمون وسعت بازوهاش شدی که مییدستش رو تا جا. بود 
 

 . ی نگران باشنمینب: د  به سرش نشوند و کمرش رو نوازش کريبوسه ا        
 

 . تازه خوشحالم.  ستمین: نفس خاطره تکه تکه بود         
 

  ؟یاز چ:  دیآروم سر خاطره رو عقب کش        
 
 

  ؟؟ي داشتنت ، اگر نبوديبرا:  اش فرود اومد نهیسر خاطره رو س        
 

 ... حاال که هستم:  به خودش فشردش شتری و بدیخند        
 

 .  هستمشهی تا همياگر بخوا: تو دلش زمزمه کرد         
 

 .  غم پشت نگاهش باشهيای کنه دنی نشناسدش فکر نمیهر ک.  شتریـ ترانه از من تنها تره ، با غم ب        
 

 غم باشه ؟ منتها آدمها غمهاشون رو ی بی شه دلیمگه م:  خاطره چسبوند يگونه اش رو به موها        
 باشن ،به غم عادت کنن ، اول از چشم خودشون نی غمگشهی هم ندارن ، اگر هميچاره ا. کنن یپنهون م

 ... گرانی بعد از چشم دفتنیم
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 خوشحال بودن و ي برالی دلهی ، خدا ی هم که خوش شانس باشیلیخ:  دی خاطره رو بوسي موهايرو        
 که تونستن غم نبودن یی هایدلخوش. ترانه اگر تنها شد عمه اش بود ، برادرش بود .  ده یتحمل کردن بهت م

 . پدر مادرش رو کمرنگ تر کنن
 

 مامان ؟...  مامان یـ خدا رو شکر که تو هست        
 

ت ها  وقی انصاف بودم ، گاهی تا حاال بدیشا:  کرد و منتظر موندشتریفشار دستش رو دور کمر خاطره ب        
 بابا یکیزیفقط ، فقط حضور ف...  ي و همه کس بودزی برام همه چدمیامشب فهم.  شد ی بابا تنگ ميدلم برا

 ... یلیخ.  مامان م دوست داریلیخ.  ستمیاز حاال دلتنگ اونم ن. رو کم داشتم انگار 
 

 ای ینیب.  گونه اش ای داشت چشمش بود یتیچه اهم. لبش پر از مهر و عشق ، نشست رو صورت خاطره         
 ی ممونی خاطره پشدی که شایی روزهاي کرد برایاحتکار م.  کرد و انبار ی مرهی ، ذخدی و بوسدیبوس. چونه اش 

 ... ایمیشد و عشقش ک
 

 دهی اومد خنده کن فردا رو کس نددیع        
 
 

 دهی سال پر امهیسال نو ، سال نو،         
 

 اریدست بده در دست         
 

 خنده بزن بر بهار        
 

 غم رو فراموش بکن        
 

  روزگارنی گذره ایم        
 

  ساال بادنیصد سال به ا        
 

  شما مباركدیع        
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  حاال بادنیهمه بگ        

 
 .  شما مباركدیع        

 
 شد نبود وگرنه سوژه ی که پخش میی تو گوشش گذاشته بود و حواسش به ترانه ايخاطره هندزفر        

 .  افتادیدستش م
 

 یعمر ترانه به ک.  نسبتاً خلوت شهر ي هاابونی حواسش رو داد به خي کرد و همه یلبخندش رو مخف        
  مونده بود ؟ی ؟ راننده تو چه زماندی رسیم
 

 هم ی نخواهی ، خواهدهی کس ندچیفردا رو ه. که داره فکر کن یامی ؟ به پای ثری کنی فکر میبه چ "        
 "  گذرهیروزگار م

 
 " دهی و اممی که برات پر از بیسال.  فکر کن دیبه سال جد "        

 
.  از هم جدا نشدن شهی تا همنکهی ادی دست خاطره رو گرفته بود تو دستش به املیلحظه سال تحو        

 . خاطره ازش دور نشه
 

به مزار .  رو گذرونده بودن یروز خوب. د و به سکوت و در خود فرو رفتنش حواسش مدام به خاطره بو        
ناهار مهمون عمه خانم شده بودن و .  تازه تعجب کرده بود ی دسته گلدنی سر زده بودن و خاطره از دمیکر

راه  خبر از ی ناخونده و بي هامهمون اگر.  ها رو حس نکرده بودن هی اونها گذر ثانیکنار جمع دوست داشتن
 ی محمد جواد ميخواهر برادرها.  شدن ی خونه عاطفه نمی هنوز هم اونجا بودن و راهدی شادنی رسینم

 .اومدن دنبال مادرشون
 

 تونست ی روز سال نو منی تو اوليچه فکر.  شهیساکت تر از هم. خاطره اونجا هم ساکت بود . اخم کرد         
  جدا کنه ؟هیخاطره رو از بق
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فردا تو .  دی مادر مجدنی و رفتن دستنیعاطفه جواب داده بود خونه ن.  نگاه کرد دهی تازه از راه رسامیبه پ        
 .  رفتن نبودیدنی ددی به عيازی نگهی ددی و شادی دیجشن عاطفه رو هم م

 
 .  نبود لطف و مزهی ترانه بهی بقدنیشن.  خودشون رو به راننده داد و دوباره صاف نشست يآدرس خونه         

 
  ؟می ری خاله عاطفه نمدنیـ مامان د        

 
 . یدنی ددی ، رفتن عزمینه عز: به طرف خاطره برگشت         

 
  ؟نی داده خونه اامیـ اسماء پ        

 
 . بگو آره:  خونه شون بود گهی دابونیدو تا خ.  انداختابونی به خینگاه        

 
 . یدنی ددی عادی خواد زودتر بی برادرش ، مدنی هستن واسه دیراه.  ادید ب خوایـ اسماء خودش تنها م        

 
تو سر کوچه .  رمی شم نون بگی مادهی پابونیمن سر خ:  آورد رونی پولش رو بفی زد و کي لبخندمچهین        

 . امی شو ، زود مادهیپ
 

 ... دی عکی و تبری روبوسي قدم شد براشی شون آشنا ، پیکی نفر بودن و 5.  شلوغ نبودییصف نونوا        
 

 .  ؟ سال نو مباركی جون خوبمیـ حال شما مر        
 

 ...  سالهانی جون ، صد سال به از اای ثرنیبه همچن:  دی شونه اش رو بوسمیمر        
 

 دی کشینمدلش .  کرد ی رفت و نون رو تو دستش جابه جا می راه ممینون داغ به دست و همقدم با مر        
 .  نون رو خنک کنهیی نونواي جلوي توريرو
 

 .  شهی خونه خشک می ، تا برسلونیـ بده بذارم تو نا        
 

 .  دوست دارهي طورنیخاطره ا.  جون میـ ممنون مر        
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 ـ حالش چطوره ؟        

 
 . دست بوسه. ـ خوبه         

 
  بوده نه ؟یمعلوم نشد کار ک.  ماست زیـ عز        

 
 لشی اونها به اجبار ، اصالً باب مي آورادی ی موند ولی مادشی زنده بود تو یاون لحظه ها ، که تا وقت        

 ...  کردی مي زد ، دلسوزی حرف نمی شناخت از سر فضولی رو ممیمر. نبود 
 

 .  نبوديمه پسنداونم مدرك محک.  بود دهی بود فقط صداشون رو شندهی نديزیـ خاطره که چ        
 

 .  گذشتریـ خدا رو شکر که بخ        
 

 . خدا رو شکر: آهسته زمزمه کرد         
 

 خوندنش باخبر نشده بود وگرنه حرف و ي و کرانی پوي از ماجرایکس.  هم بود ی شکرش باقيجا        
 .  شدی نمیدنی بعدش شنيثهایحد
 

 حال ملوك خانم چطوره ؟:  بحث رو عوض کنه تا به درازا نکشه دیبهتر د        
 

 . گهی دستی تو کار نیبهتر شدن.  جون ای نکرده ثریـ فرق        
 

 با ي کردی و به عمقش که فکر می رفتی شد ، تو بهرش که می مای دني گرفتار بازیهر کس به شکل        
 شده نی نشکجای یملوك خانم چند سال.  رفت ی نمشیاب پ حساب و کتي از روای کار دنچی هنیچشم ظاهر ب

 می تصمی و واسه زندگدی چرخی شکل ممکن و اون وقت مظاهر سر و مر و گنده واسه خودش منیبود به بدتر
 .  گرفتیم
 

 .  کردی درکش نمی بود که هر کسي از اعماق وجودش ، در پس پرده اسراردیآه کش        
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  ؟يدیها رو د هی همساهیـ بق        
 

  ؟دی عکی تبريـ برا        
 

 .  کرددیی تأمیمر        
 

 چطور ؟. ـ نه هنوز         
 

 . ي طورنیهم.  یچیـ ه        
 

  مگه نه ؟يدی نپرسي طورنی ؟ همي طورنیهم:  گذاشت می مري بازويدست رو        
 

 . رهی گی نملی تحوای کردن که ثریگله م.  ستی ني وقته ازتون خبریلیـ خ        
 

براش .  برد یحلوا نم.  کرد ی ها نبود ، وقت نمهیقبل از شلوغ شدن سرش هم اهل رفت و آمد با همسا        
 نشنوه و سر بلند کردن تو در ی کرد تا مبادا حرفی مي دورشتری خاطره بيبعد از ماجرا.  آوردن یآش رشته نم

 .  باز نشده بودی کسيتا حاال روش تو رو.  سخت نباشه هیهمسا
 

 .  جونایبفرما ثر:  دعوتش کرد داخل می در خونه و مري جلودنیرس        
 

 .  تا االن هم اومده باشهدی ، اما االن مهمون تو راه دارم شاامی ملوك خانم مدنید.  شم یـ مزاحم م        
 

 .  چشميـ قدمت رو        
 

 ... ـ سالم برس        
 

 .  از خونه حشمت خانمادی به هم خوردن در اومد و داد و فريصدا. ساکت شد         
 

 .  بلند نکنهی تو در و همسايدی روز عنی من و اي ؟ صدانی افشي ریـ کجا م        
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 مگه:  تو کوچه جواب مادرش رو داد یکی اطی لنگه پا تو حهی دست به در ، هی نی باز شد و افشاطیدر ح        
 ! ی زنی ؟ حرف خودت رو مي دی زنم گوش میآروم حرف م

 
 نیچه خبر شده بود افش.  داد ی بود و به دعواشون گوش مستادهیهاج و واج ا.  دیمحکم در و به هم کوب        

 .  فقط سالم کرد و رد شدیشگی مؤدب همنی چشم تو چشم شدن و افشياز کوره در رفته بود ؟ لحظه 
 

 !  تازه تازهيزهایچ:  دی پرسمی کرد و از مری رو نگاه منیافشدور شدن         
 

 .  شهیـ چند روزه صداشون سر هم بلند م        
 

 .  اومدنی ؟ مادر و پسر بودن با هم کنار می سر چدینپرس        
 

 با دشونی دی و وقتدیسرك کش.  اومد رونی بار حشمت خانم چادر به سر بنی دوباره باز شد و ااطیدر ح        
 !! چارهیدر ب.  و رفت دی رو محکم کوباطی غر غر کرد و در حریی و تغضیغ
 

  کرد ؟ي طورنی چرا اگهی دنیـ ا        
 

 از یتاکس.  کرد ی خداحافظمیخودش هم شونه باال انداخت و از مر.  دی شونه باال انداخت و آه کشمیمر        
.  رفت ی میکی.  ی خداحافظی به مهموندیهمزمان با اسماء رس.  ستادی در خونه شون ايکنارش رد شد و جلو

 .  گشتی بر میکی
 

 "  خودتانی پایجز سفر ب.  ای داره ثری بازگشتیهر رفتن "        
 

 .  مسافر بمونهشهیسرنوشت بود تا هم        
 کار داًی که جدی بزرگي ها و مخزن هاگیکنار د.  کارخونه بود ي از سالن هایکی مظاهر تو یمهمون        

 باز ي جشن تو محوطه ي برگزاري مظاهر رو براي و گرفته شده بود و برنامه يهوا ابر.گذاشته شده بودن 
 رو خراب زی شد و همه چید هم طوفان می و نم گرفته نبود ، شاي ابريکمتر از هوا.  بود ختهیکارخونه به هم ر

 .  جدا کردی پوست پرتقال رو قلفتدی امنیبا ا.  کرد یم
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تو دلش زمزمه .  بردی گذاشت و حوصله اش رو سر می کرد و ارج و قرب به کار مظاهر می مفیهما تعر        
 .  از پرتقال تو دهنش گذاشتي که آب از خود بر آرد و پره ایخوشا چاه: کرد 

 
.  ی تفاوت نشسته بود و هر از چند گاهیب.  هما جونش ي هافی مظاهر از تعردی کشی هم ميچه قد        

 .  خوردی اش رو موهیخونسرد نشسته بود و م.  شد بدون توقف ی احساس از صورت مظاهر رد مینگاهش ب
 

  ؟ایـ ثر        
 

 جانم ؟: حواسش جمع عاطفه شد ، آب دهنش رو قورت داد         
 

 .  بودگهی دي نگاه و توجه عاطفه جایول        
 

 !نکنه شک کرده باشه ؟.  کنه ی نگاهت مي جورهی گم یـ م        
 

 .  زدیمثال ًبدون جلب توجه حرف م.  و خنده اش گرفت دی کارش رو فهملیدل        
 

 .  کنهی چرخونه و نگاهت میشربتش رو م.  نجاستیـ االن هم حواسش ا        
 

 به دست يزیفکر کرده بود گذشته نبضه ، ضربانه که ت.  کرد ی مي مظاهر رو کفردیبا.  بود نیهم        
 ی چاقو دسته خودش رو هم منیا.  خود مظاهر بود بیاما رق.  کرد ؟ بود نه که نبود ی مدشیگرفته بود و تهد

 . دیبر
 

 ی نميزیاز شهنام چ. مظاهر و حرفاش . شهنام و کارهاش .  خبر مونده بود ی بزهای چیلیعاطفه از خ        
 .  کردی مفی مظاهر رو حتماً براش تعرهیاما قضگفت 

 
 .  ندهتیاهم. ـ ولش کن         

 
 . ـ به من نگاه نکن        

 
 . چشم: خنده اش رو خورد         
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 .  زنه به جان خودتی نداد ، مشکوك متی شه اهمیـ مگه م        

 
 و و با همون لب خندون به دیچشماش درخش. با لب خندون سر بلند کرد و با مظاهر چشم تو چشم شد         

 .  ، حواست باشهادیخاطره داره م: عاطفه تشر زد 
 

 که یفکر نسبت.  کرده بود سر بزنن فی که مظاهر ازشون تعریی رفته بودن به گلخونه هادیخاطره با گلش        
 . دی شون بود رو کنار زد و به روشون خندنیب

 
 ـ اجازه هست ؟        

 
 هم دیخاطره و گلش.  گفتن و چاووش نشست ی کنمیخواهش م. متوجه اومدن چاووش نشده بودن         

 .  چاووشيکنار هم و روبه رو
 

  ؟دیـ گلخونه ها چطور بودن گلش        
 

 ونست کجا رفتن ؟ دیچاووش م. ابرو باال انداخت         
 

 .  باشه کار تازه شروع شدهیهرچ. ـ خوب بود         
 

  تو روغن ؟فتهی نونش بیکو تا مثل تن ماه: چاووش شونه باال انداخت         
 

 .  داشتنی با برادرش کارخونه تن ماهی بود تو بندر عباس شراکتدهیاز هما شن        
 

آره خوب ، حق با توئه ، من :  ی زد به صندلهیش ، چاووش هم تک ساکت چشم دوخت به چاوودیگلش        
 !چکاره ام ؟

 
 !  نبودنیمنظور من ا:  درشت زل زد به چاووش ي آشفته شد و با چشمهادیگلش        
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 کندن پوستش یاونم به پرتقال و قلفت.  برداشت و تو بشقابش گذاشت وهی از ظرف میچاووش پرتقال        
 د ؟عالقه مند بو

 
 . قبول. ـ باشه         

 
 اومدن به کارخونه چاووش ی زدن ؟ وقتی می خانوادگي نشسته بودن و حرفهانجایخواهر و برادر چرا ا        

 رو پا شدن ي که برایی مظاهر درباره کارهاي از شروع جشن گذشته بود و حرفهای ساعتدی که رسیموقع. نبود 
خدا به .  بسته بود دی بهشون امیلی خهر که مظایاهداف بلند مدت. کارخونه و اهدافش بود ، تموم شده بودن 

  زد ؟ی مظاهر هم لبخند ميبرنامه ها
 

  ؟ومدنی نی رسوليـ آقا        
 

 .  رسونهی شام خودش رو ميبتونه برا.  اومد شیـ کار براش پ        
 

 ذره ذره دیشا. چاووش پوست پرتقال رو تکه تکه گرفت .  چاووش و چاقو بود ينگاهش به دست ها        
 چاووش رو دنبال کرد ، يحرکت دستها.  شد ی مشتریلذتش هم ب.  برد ی ميشتریزمان ب. جلو رفتن بهتر بود 

 . پرتقال رو سه قسمت کرد و تو بشقاب دخترها هم گذاشت
 

  ؟هیچ:  عاطفه به خودش اومد يه با سلقم        
 

حواست کجاست ، آقا چاووش با شما حرف :  دی چفت شده و مثالً لبخند به لب غريعاطفه با دندون ها        
 .  زنهیم
 

 جانم ؟: به صورت چاووش نگاه کرد         
 

  شه ؟ی شروع می کار کدمیـ پرس        
 

 . گهیـ سه روز د        
 

  نصفه ؟میهمون تـ با         
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 !  نصفهمیـ با همون ت        

 
 .  گرفته بودني رو جددی عالتی از بچه ها تعطيتعداد        

 
  ؟نی زنی هم سر متیـ به سا        

 
 . چند روزه وقت نشده: صادقانه جواب داد         

 
 و دلهره می عقب بموندی بازم نبایول.  انبار فعالً جوابگو هست ي شده ، موجودشتریـ تعداد سفارش ها ب        

 . می دادن و داشته باشلیبه وقت تحو
 

 . ادی نشی پی مشکلدوارمیام.  طوره نیـ هم        
 

 .  و به بشقاب خاطره نگاه کرد ، پرتقالش رو خورده بوددی گفتن چاووش رو شندوارمیام        
 

  ؟ستی کم و کسر نيزیـ چ        
 

.  مظاهر دور کمر هما حلقه شده بود ي بودن و دست هاستادهیمظاهر و هما کنار هم ا. به عقب برگشت         
  رو به رخش بکشه ؟یاومده بود چ

 
 .  هستمنجایمن ا.  خوبه یـ همه چ        

 
 ! گهی ديترگل دخ:  با حرف مظاهر جمع شد نهی رفت رو صورتش بشی که ميلبخند        

 
 رید.  کرد ی داد و پررنگش می مظاهر بود که بهش جلوه متیلحن و ن.  نبود ی خاصيگل دختر کلمه         

 .  موندی صبرانه منتظر سقوط مظاهر میب.  گشت ی خودش بر مي سر جازی هم همه چينبود ، باالخره روز
 

 .  شدی میچاووش هم دست خوب.  دیپوزخندش رو هم د.  هم بود دیمتوجه نگاه کج چاووش به گلش        
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 اونها زیمونده بود تا نوبت به م.  شد ی بود و شام تازه سرو م10ساعت .  ساعت رو نگاه کرد يعقربه ها        
نگاه  هم خورده بود و گهی دو تا پرتقال دزیبعد از رفتن مظاهر و هما از سر م.  و نوچ بود فیدستش کث. برسه 

 .  شده بودالی خیمتعجب عاطفه و خاطره رو هم ب
 

  هم داره ؟ی بهداشتسی سرونجایـ ا        
 

 ... دمی باي که تو خوردیی هاوهیم: عاطفه تو گوشش نجوا کرد        
 

 .  خوام دستم و بشورم نوچ شدهیم: با چشم غره اش عاطفه ساکت شد         
 

  ؟امیسم ب بپردی از گلشي خوایـ م        
 

 . ـ برو مامان        
 

 زیاز پشت م.  برگشت يخاطره فور.  دی رو ددی دست گلشيهر کجا خاطره رفت نگاهش کرد و اشاره         
 ی مستی هنوز قابل استفاده نی هم هست ولنجایا.  داره سی تر سرونیی گه دو تا سالن پای مدیگلش: بلند شد 

  مامان ؟امی همراهت بيخوا
 

 .  رمیخودم م.  زمیـ نه عز        
 

 . می گه شام رو با هم بخوری ؟ مدی گلششیـ پس من برم پ        
 

 . برو: مستأصل جواب داد         
 

 ی هم اگر میخون.  بالعکس ای رو به طرف خاطره بکشونه دی نبود که جوش و خروشش گلشیخون        
 . درست مثل پدر بدذات و جلبش.  مظاهر ، عرفان خان بود که از هفت دولت آزاد بود ي ، خون تحفه دیجوش

 
 . به عاطفه نگاه کرد        

 
 . نباشم بده.  کهی ، نزدادی داره مدیـ مج        
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 . ـ باشه        

 
 بود دهیل نادره خانم رو پرسحا.  لهیشهرزاد ، شراره ، جم.  آشناها لبخند زد ي رد شد و به روزهایاز کنار م        

 و باهاش نهیموفق شده بود شوهر شهرزاد ، برادر هما رو بب.  برگشت نادره خانم و شهنام معلوم نبود خیتار. 
 براش ییاز زمان آشنا.  رو زده بود شی زن و زندگدی و قد شهرزاد به سرش افتاده بوي که هوايمرد. آشنا بشه 

 از برادرها به یکی ی مسئله کنار اومده و قبولش کرده ؟ حفظ زندگنیساده با ا راحت و یلیسؤال بود چرا هما خ
 باشه ی سادگنی هما به همي مظاهر هم براي ؟ ممکن بود قبول کردن گذشته گهی دی زندگهی فنا شدن متیق

  داد ؟ی می تالش معنع؟ اون موق
 

.  خودش رو برانداز کرد یی بزرگ روشوي نهیتو آ.  رو تازه کرد ششیدست و صورتش رو شست و آرا        
 ی رو نشونه مییجا.  زد یمحکم نم.  داد مظاهر استاد ضربه زدن بود ی نشون ميهرچقدر هم خودش رو قو

 .  داره ، امشب هم خاطره رو هدف گرفته بوديشتری بیی دونست کارایگرفت که م
 

بسته .  بود يسالن دوم بخش بسته بند.  زهیررو تابلوش نوشته بود سالن پاستو. از سالن اول گذشت         
 و پر دنی چرخی دور خودشون مفی ها به ردشهیش.  بود دهی دلمهای که تو فیکی اتوماتیی و دستگاهاشهی شيها
 .  شدی شدن و سرشون بسته میم
 

 . ی رسی به شام نمی معطل کني طورنیـ هم        
 

 نجای االن ادیپس شما هم نبا:  اوردی خودش ني به روی بود ولدهیاز صداش ترس. خودش رو نباخت         
 ! یباش
 

 .  گفته باشهيزی خواست چی گفت ؟ خودش هم مونده بود ،فقط میچ        
 

 یلی خی دونستیم. منتظر اومدنت نبودم .  دنتیشوکه شدم از د:  مظاهر کمتر و کمتر شد يفاصله         
 ! يعوض شد

 
 .  نشدمی عوضهی باق شکرشيـ جا        
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  ؟ییای که ثري شده ؟ قبول کردیچ:  به حال مظاهر نکرد ي اش اثرهیطعنه و کنا        

 
 .  پنهون بمونمشهیـ قصدم نبود تا هم        

 
  ؟ی کنیـ اعالن جنگ م        

 
 . ومدمی که من از پسش بر نيکار!  ی بگم خوب من وشناختنی بهت آفردیبا!  يزی چنیـ همچ        

 
 . ـ گذشته رو شخم نزن        

 
 ، فصل برداشت و درو یی طاليسبز شده با خوشه ها!!  ؟ نه ری بانی زمهی ؟ ینی بی میـ شخم ؟ چ        
 . کردنه

 
.  تی و موقعطی شرانی نه تو انمتی کنم انتظار نداشتم ببیاعتراف م:  مظاهر بهم گره خورد يابروها        

 .. ی وليدیال کشخوب خودت رو با
 

 ي سالها من و چطورنی ؟ تمام اي کردی فکر میچ:  دی پرسی کرد و حرصزیلب بهم فشرد و چشم ر        
  ؟ي که به سرم آوردیی ؟ به بالي کردی ؟ اصالً به من فکر مي کردیتصور م

 
 . می خواستیـ اونکه هر دومون م        

 
 دی آروم کردنش ، امياون زمان برا.  هم گفته بود شیسال پ 19. پلک بست تا آرامشش حفظ بشه         
 .  سرزنش کردنش ، سوزوندنشيحاال برا. دادنش 

 
.  که قابل گفتن نبود يبا درد.  ی و رفتي من ورها کردتی ذهننیبا هم.  می خواستیـ آره هر دومون م        

 داد ؟ ی ؟ احساس گناه ، عذاب وجدان ، آزارت نمی و رفتي رو ادا کردنتی خواستن چقدر بود ؟ دِنیسهم تو از ا
 ؟ یابونی و خیی زن هر جاهی باشم ، ی شکلچه یانتظار داشت!  خودش اومد ای ؟ که دو طرفه بود ؟ ثریکه چ

 یحرفم رو پس م!  رو بسوزونه ؟ نه هی بشه ، خودش و بقشی که در حقش شد ، آتي نامردی که به تالفیکس
 ...  حسابمون با هم صافهیکی نیال اقل تو ا...  ینشناختتو هم من و خوب .  رمیگ
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 ی تند و بلند مظاهر رو مي گام هايصدا.  تند به طرف در سالن رفت يمظاهر رو پس زد و با قدم ها        

 .  دادی و به قدم هاش سرعت مدیشن
 

 . یبه نفعته به انتقام فکر نکن.  ایـ صبر کن ثر        
 

 نیی ، من رو هم پای ؟ که اگر سقوط کنهیحرفت چ:  مظاهر تکون داد ي و انگشت براستادیبرگشت و ا        
 ... ی بترسدی که بایی ، تویی کنه ، توی ضرر مشتری که بیاون.  ستی مهم نی ؟ ولنهی از اریغ!  ؟ی کشیم
 

 و التهاب صورتش یسرخ.  متالطمش ي نهی دستش رو سهی و رهی دستش به دستگهی.  ستادیپشت در ا        
 بود و ستادهیمظاهر درست پشت سرش ا.  برگشتن و آب به صورت زدن نبود ي کرد ؟ وقت برایرو چکار م

 ... دی کشی نفس میعصب
 

 ي آب برایوانی لی آب معدني از بطري نشست و فورزیسالم کرد و سر م.  سر تکون داد دی مجيبرا        
 . ختیخودش ر

 
 ! ؟ي دست و صورتت رو بشوری شده ؟ تو که رفتیـ چ        

 
دو تا سالن بزرگ بود و :  شد ی ها آروم نمي زودنیبه ا.  گذاشت و نفس تازه کرد زی مي رو رووانشیل        

 . دمی ترسيخلوت ، راستش و بخوا
 

 بده که امی براش پدستش رفت.  قبالً نشسته بود نگاه کرد دی که گلشيزی به خاطره افتاد و به مادشی        
 ...  کردی نمي کاریمظاهر تو شلوغ.  شد مونیبرگرد اما پش

 
معصومه برگشته بود ؟ پلک زد .  دوباره بند دلش رو آب برد دی که ديزی با چیول. دل از خاطره کند         

 هما ، چرا خودش بود و در حال خوش و بش با! نبود .  شی پقهی باشه و اثر اضطراب چند دقدی دي خطادیشا
  کرد ؟ی مي از معصومه دوردیدوباره برگشته بود ؟ هنوز هم با
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 دیهمون کل.  آورد و نگاه کرد رونی رو بدی شد ؟ کلی چرا در باز نمی ولدی چرخی قفل مي تودیکل        
 . دی کوبیشونیبا مشت به پ.  بود یشگیهم

 " ی کنی در و قفل مي باز کردن داريبه جا "        
 ي گفت همه ی روزها ، بهتر بود منی تو اایمثل جهت چرخش دن.  برعکس بود دیجهت چرخش کل        
 . روزها

مظاهر و معصومه دست تو دست هم .  در هم برهم و آشفته یخواب.  بود دهی با کابوس از خواب پرشبید        
  دست معصومه توهی ، دنی چرخیم

 تو دستش بود و یچی قزی تيلبه .  بزرگ رو گرفته بود یچی قهی اش گهیدست مظاهر بود و دست د        
 مخزن هی و براق ، اهی سيپارچه ها.  از نخ ی بزرگیسوزن و دوک. کاغذ الگو و متر هم بود .  شد یزخم نم

 دی چرخی مهیپا داشت و همراه بق دست و.  بود دهی که تو کارخونه مظاهر دیی هاگیاز همون د. بزرگ هم بود 
 پدر ، از صندوق در اومده بود و با ي خونه ي هايادگاری که تو صندوق بود و از معدود یچادر نمازش ، همون. 

 که یهرچ.  بودن یکی از تاریی که تو هاله اییصورتها. چند تا صورت محو هم بود . مظاهر همدست شده بود 
 . بود بود دوست هم تو خوابش دشمن شده

 بود و با چشم ستادهیخاطره دور ا.  کردن ی مشخندشی و ردنی چرخی بود و دورش مدهستای ارهیوسط دا        
هما هم پشت حلقه رو .  دی رسی که به دستش نمی کرد ، دستی دراز شده نگاهش مي و دست هاونی گريها
 کامالً کنده بود و در و طرف سرش رکی يموها.  دی خندی و مدی کشی زانو زده بود و موهاش رو منیزم

 نفس ی و تنگ تر شدن حلقه شون و حس تنگاهوی و هغی جياز صدا.  شد ی نمیعجب بود ، سر هما هم خون
 يبدون اشک آروم مونده بود تا ستاره .  بود دهیسر رو زانو گذاشته بود و فقط نفس کش.  بود دهیاز خواب پر
 . نمازش هم قضا شده بود.صبح بزنه 

.  مظاهر مرده بود ي سالها برانیتمام ا.  داده بود ياعترافات مظاهر آرامش رو از روح و جسمش فرار        
 . دی گنجی شکل تو باورش نمنی و به انجای ادنشید

 ي برادیع.  هم داشت ؟ صدقه کنار گذاشته بود و با دلشوره رفته بود سر کار ریخواب آشفته اش تعب        
 ی بيانتظار.  معصومه بود دنی دایتمام روز منتظر تماس ، . زود تموم شده بود یلی شون خينفر دويخانواده 

 .  شهر نبودي معصومه هم توي انگار بویحت. ثمر 
تنها . چراغها هنوز خاموش بودن ، چون هوا هنوز روشن بود .  باز شد اطی رو درست چرخوند و در حدیکل        

 . رو با درساش تو خونه تنها گذاشته بود و خاطره يدیرفته بود تول
  خانم ؟ایثر:  مانع شد یی هم گذاشت هلش داد تا بسته بشه و صداي و رواطیدرح        
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دسته گل تو دستش .  نگاه کرد نی و به افشستادیساکت ا.  چشم تو چشم شد نیدر و باز کرد و با افش        
 .  کم بودیلی خدی دی که ميزی چيبهت و تعجب برا. بود 

آقا :  ، زبون باز کرداطی تک و تنها پشت در حنی بودن افشلی و فکر به دلی به نسبت طوالنیبعد از مکث        
  ؟؟؟نیافش

 ... نجای تو ؟ اامی شه بیـ م        
 .  هراس داشتيزیانگار از چ.  تا در خونه شون رفت و برگشت نینگاه افش        
 .  شداطی وارد حی بدون معطلنی و افشدیکشناخودآگاه کنار         
 . قابل شما رو نداره.  نداشتم ي من واقعاً چاره ادیـ ببخش        
 .  و صورتش در رفت و آمد بودنی افشي دست دراز شده نی نگاهش برونی و حجیگ        
  ؟؟؟تی وضعنیبا ا..  نجای ؟ شما ؟ انیـ حالت خوبه آقا افش        
 .  وقته منتظرتون هستمیلی ؟ خمی شه با هم حرف بزنیـ م        
 خودش ، نیافش.  حرمت نشده بودن ی کدوم بچی خونه و هنیمهمون کم اومده بود تو ا. مهمون بود         

 !  نبودییاما باز چاره ا. حضورش ، دسته گلش مشکوك بود 
 . دییبفرما.  کنم یـ خواهش م        
 . دییـ شما بفرما        
حدس زدن سخت .  رفت و همچنان دنبال جواب سؤالش بود ی مي ورکی.  راه افتاد نیجلوتر از افش        

 . دی رسی به مشامش نمی خوبي مادر و پسر ؟؟؟ بوروزی ديدعوا...  ، تنها بودنش نی افشطیشرا! نبود 
 . میخاطره جان ؟ مامان مهمون دار: چند ضربه به در زد         
 ...  رو دعوت کرد داخلنی بلند افشيپشت بندش با صدا        
 رفته ادشی ، دیلب گز.  گذاشت و نشست زی ميدسته گل و رو.  معذب و ناراحت ی بود ولنجای انیافش        

 ... رهیبود گل رو از دستش بگ
 .  رسمیخدمت ماالن .  جان نیراحت باش افش:  زد و به طرف اتاق خاطره راه افتاد ي لبخندیزورک        
 ی می چنجایمامان ؟ ا:  دی آهسته پرسيبه محض وارد شدن به اتاق خاطره به استقبالش اومد و با صدا        
 خواد ؟
 از ي اثرچیه. خاطره هم تعجب کرده بود .  کرده بود با هزار تا سؤال ری هر دوشون رو غافلگنیافش        

  گفت ؟ی کرد و به خاطره می که خودش فکر ميزیچ. دونستن تو نگاهش نبود 
 . ای نرونیتو اتاقت بمون و فعالً ب.  دونم یـ نم        
 . ـ باشه        
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 لبخند زد دی رسنی افشي روبه رویوقت.  رفترونی و با همون ظاهر از اتاق بدی اش کشي به روسریدست        
 ادرت چطوره ، خوبه ؟م:  دی حال مادرش رو پرسضهی نبودن عری خاليو برا

 .  خبر اومدمی موقع و بی من بدیببخش. ـ ممنون خوبه         
 کنم یخواهش م:  مانع شد نی افشی ولارهی بییرای پذي برايزی گفت و بلند شد تا چی کنمیخواهش م        

 . رمی گی وقت تون رو نمادی رم ، زی زنم و می دارم میی حرفهاهیمن .  خانم ای ثردینیبنش
 .  حرفش مونددنی شده نشست و منتظر شنزی خمین        
 خوام یبازم معذرت م:  دی شد و دست به هم مالریسربه ز.  دی کشیقی سر باال گرفت و نفس عمنیافش        

 .  نداشتمي من چاره ای ولستیدر شأن شما و دخترتون ن.  مزاحم شدم ی شکلنیا
نگاه . تا تهش رو خوند .  ي اومده بود خواستگارنیافش. حدسش درست بود .  زد هی تکی به صندلدیناام        
 .  چند روزهیی به دعواهامی مرياشاره ها.  حشمت خانم رییپر از تغ
 و ری جدال و بگي براییجا.  اش تنش بود ی تو زندگی کافيبه اندازه . لب باز کرد عذرش رو بخواد         

 .  حرف زدن بهش ندادي و اجازه دی زودتر جنبنی افشیول.  موند یببند با حشمت خانم نم
خودم هستم .  کنه ی نکرد ، نمتی ازم حمایتنهام ، کس.  اومدم دیبا ام. ـ اومدم شانسم رو امتحان کنم         
 . زهی برام عزیلیخاطرِ خاطره خ. و دلم 
.  نبود یلی و تعطدیکاش ع. کاش خاطره خونه نبود  . دی اش رو دهیبه در باز اتاق خاطره نگاه کرد و سا        

 . از همون روز اول تنها اومده بود.  خبر اومده بود ی بنی فرق که افشنی شد با ای دوباره تکرار مخیتار
 ختی بهم ریاما همه چ.  بودم ختهی نقشه ها ري روزنی چنيبرا.  خواست ی بهتر منی از ایلیـ دلم خ        

... 
  زده بود ؟يحرف بد.  و ساکت شد دی لب گزنیشاف        
 "  ؟ختیبهم ر ". خودش تکرار کرد ي آخر رو برايدو کلمه         
 کنه مربوط به يادآوری ؟ الزم نبود به خودش ختهی به هم رکدفعهی ی آماده و کنار هم بوده ولییزهایچ        

 ، تلخ تر از شهی بار بدتر از همنی و باز هم به سرش اومد و ادی ترسی که ازش ميزیچ.  شه ی خاطره مدنیدزد
 ... شهیهم

 خودش دیبا.  کرد ی شده بود و هوا هم ازش عبور نمپیحنجره اش ک. بغض زبونش رو بند آورده بود         
 ...  کردی مدایرو پ

...  شرمنده ام شهیطرش همدرسته که جسارت کردم و تنها اومدم و به خا.  ستی با من نیـ درسته کس        
 که ی هرچمتشیق.  رو عوض کنه ممی تونه تصمی نمزی چچی حرفم هستم و هياومدم تا به همه ثابت کنم پا

 .  پردازمیباشه م
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 آقا ی گذشتی از چی دونی ؟ میخانواده ات رو پشت سر گذاشت:  بود بغضش رو قورت داد یبه هر سخت        
 ! ؟ی برسي خوای می به چي فقط فکر کردای ؟ نیافش

  و دوست دارم ؟طی شرانی انی کنیـ خودشون نخواستن با من باشن وگرنه شما فکر م        
 که تو خونه ییدل نداشت تا دل پسرك عاشق و دلباخته ا. ضربه خورده بود . بارها دلش شکسته بود         

 بار پس نی بود و ادهیخاطره دوباره سرك کش. دوباره به اتاق خاطره نگاه کرد . اش نشسته بود رو بشکنه 
 !!  براش سر تکون داد که نهيبا ناباور.  دینکش

 چی اتفاق هنی داد که انانینگاه خاطره بهش اطم.  شد ی نمنیخاطره همرزم افش.  راحت شد الشیخ        
.  که نگرانش بودن ي همون پدر و مادرشی برگرده ، پنی کرد که افشی مي کاردیپس با. افته  یوقت نم

 .  بود ، پوچ بودچی ، بدون پدر و مادرش هدی رسی هم مزی اگر به همه چنیافش
  ؟ي که به پشت سر نگاه نکردی داشتنانی روت اطميـ به جلو        
  وقته کهیلی من خی دونه ، ولینم.  من دوستش دارم یول:  ی باال اومد پر از ترس و دلواپسنینگاه افش        

... 
 یول.منم براش ارزش قائلم .  ارزشمنده یلیاحساست خ.  ي فکر نکردزی پسرم ؟ تو به همه چینی بیـ م        

 ی مهم تر هم هست که تو خواستزی چهی!!  نی از انیا...  شه درد سر ی نباشه ، دو طرفه نباشه مهیاگر دو سو
 محبت نکهی ارزش ای محبتچیرو باور کن ه يزی چهی.  اونها ، بودنشون تیپدر و مادرت ، حما.  یفراموش کن

نذار .  نشده بر گرد و دل پدر و مادر چشم انتظارت رو شاد کن ریپس تا د.  نداره يپدر و مادرت رو از دست بد
 .  بشهرید

 ...  من بانیاگر اجازه بد.  نی زنیل مادر خودم از خودتون حرف مـ شما هم مث        
 ...  موندی داشت ساکت نمیمطمئن باش اگر جواب.  دی حرفات رو شنيـ همه         
 ... ما..  من یعنیـ         
 ...  رو خاموش کنه امانی نگاه افشي اومد چراغهایدلش نم        
 و چون دوست يزی عزیلی من خيتو خودت برا.  ، آخر نداره انهی پای راه بهی جان احساس تو نیـ افش        
 مادرت ینه تا وقت.  دادم ی خواست من اجازه نمی اگر خاطره هم میحت.  زنم ی باهات حرف مي طورنیدارم ا

 !!  کردنی طلب نمن زدن و دخترم رو از می، خانواده ات با لب خندون در خونه ام رو نم
 ... اگر.  که محاله دی دونیتون هم مـ خود        
 زود به یلی دونم که خی میول.  لهیاالن برات سخته ، ثق.  شه یبدون اونها نم. ـ با خانواده ات نجنگ         
 ... ی اون روز از من ممنون هم باشدی و شای رسیحرفم م
 .  کباب بودنی افشيه  افتادي شونه هايدلش برا.  موند زی مي رفت و دسته گلش رونیافش        
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 " ای ثري کار و کردنیتو بهتر "        
 ریتقد:  حرف آخر رو بهش زد نی و بدرقه کردن افشاطیقبل از باز کردن در ح.  داشت مانیخودش هم ا        

 از روز ازل براش ای به دست خود آدمه ، ری موندم که تقدنی سن تو انیباور کن منم تا ا. رو باور کن پسرم 
هر .  کنه ي که هست بازي همون طوررو  مجبوره قبولش کنه و نقششینوشته شده و کنار گذاشته شده و آدم

 ای ، ي خودت بخواي رو برای خوبی تونی میول...  ، از خوب و بدش ي خبری ات بندهیکدوم که باشه تو از آ
 تونه انتخاب خوب داشته باشه ، ی ما مي جسور محله  مؤدب ، آقا ونیافش.  ی کنی که می رو ، با انتخابيبد

 .... تا حاال هم.  میه ای جان ؟ ما سالهاست همسانیافش
 نی خواد همیدلم م.  مون نبوده نی بی هم حرفشیتا چند وقت پ:  و جمله اش رو عوض کرد دیآه کش        

 ، جز پدر و مادر ، خانواده ، هم خون ، قدر داشته هات رو ادی به دست ميزی هرچيجا.  باشه شهیآرامش تا هم
 ... بدون

 آن دلش کی رو براش باز کرد و اطی زد و در حیلبخند تلخ.  در حد لب زدن بود نیبا اجازه گفتن افش        
دست رو قلبش گذاشت و آروم به روش .  بود ستادهی نفس فاصله اکیحشمت خانم درست پشت در با .  ختیر
 از خشم يزی بود هم چدهی ؟ اگر شند بودهیحرفاشون رو شن.  رد بشه نی تا افشدیخودش رو کنار کش. خند زد لب

 . و حرص صورتش کم نشده بود
 ، یی و راهنمایهمراه. یمهر بود و دلواپس. خشم و غضب نبود .  پسر و چنگ زد يدست مادر بازو        

 اومده بود و بلند ياری ي خورده بود ، دست و دل مادر برانی زمنیافش.  برد ی کرد و راه می متی که هدایدست
 ...  شدی که زود پروانه میی الهی بست ، پلهیاشک تو چشمش پ. کردنش 

 و دی پلکش کشریدست ز.  کرد ی اتاق نگاهش ميخاطره از پنجره .  زد هی رو بست و بهش تکاطیدر ح        
 ! باز هم خوبه که خودشون فهمش رو دارن: حشمت خانم گوش داد يبه صدا
 کرد و منصف ی می قاطزی رو با همه چي دونست ؟ چرا مهر مادریحشمت خانم چه م.  بود دهیپس شن        

  کرد ؟ي مادر بود و مادرگرانی شد بدون سرزنش کردن دینبود ؟ نم
 .... لمس کرده بود با تمام وجود. ه بود تجرب.  نبود دنی ؟ بسته به فهمدی فهمیم        
 امشب نیافش.  راحت شد الشیخ.  دی خونه حشمت خانم رو شناطی بسته شدن در حي تا صداستادیا        
 ...  خوردی که زود جوش میزخم.  دل زخم خورده اش داشت ي برایمرهم

 نی خونه ، تو انی شد تو ایز هم مهنو. شده بود کی خونه روشن شده بود چون همه جا تاريچراغها        
  شد ؟؟ی پشت سرخاطره گفته میی کرد ؟؟؟ چه حرفهایکوچه و محل زندگ
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 ها در هی شدن و ثانی که پر مییقاشق ها.  اومد ی برخورد قاشق و چنگال نمي جز صداییتو خونه صدا        
 شکست یچون اگر م.  کدوم دوست نداشت بشکندش چی که هیسکوت.  موندن ی شدن می خاليانتظار برا

 .  و انجام بدني کارفقط  شام نشسته بودن تازی شدن ، مادر و دختر به اجبار سر میچشم ها دوباره تر م
 
 

.  نم غم گرفته بود ي بود و خونه بوی خاطره هم باروني برگشت ، چشم هانی افشي از بدرقه یوقت        
 .  خروار بودي و حشمت خانم ، مشت نمونه نی افشيحرف ها . هم نبود ی که گفتنیغم
 

 .  افتادی موند و از مزه می که میینگران حال خاطره بود نه غذا.  جمع شد زی خورده نشد و میشام        
 

 . دی دیفقط عبور رنگها رو م.  زل زد ونیزی تلوي مبل نشست و به صحفه يرو        
 

 يلبش کش اومد و دستش دور شونه ها. بازو به بازو ، به طرفش برگشت . خاطره کنارش نشست         
 . خاطره حلقه شد

 
 .  ترسمی میلیـ مامان من خ        

 
  و چرا ؟یالزم بود بپرسه از چ. سر به سرش فشرد         

 
.  فراموش بشه ای که بخواد پنهون بمونه  نبودیاتفاق کم: بغضش رو پس زد و بازوش رو نوازش کرد         

 نی ادنیمن از همون موقع منتظر شن.  قضاوت کنن ننی بی مای شنون ی که مییزهایمردم هم عادت دارن با چ
 . حرفها بودم

 
.  روزها بود نی همي براادی به وسط بانی از پویاگر منم نخواستم اسم: خاطره رو محکم تر بغل کرد         

 ری زیزندگ.  گرفتن ی مقتی که درست شده رنگ حقیی هاعهیشا.  می کردی تحمل مدی رو بانهای بدتر از ایلیخ
 .  شدی سخت مگرانینگاه پر از حرف د

 
 

  ؟می خونه برنی از اي خوایم: سرش رو از سر خاطره جدا کرد و زل زد تو چشمش         
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 شهیحاضر بود هم. ه حاضر بود دوباره تن به فرار بده  خاطريبرا.  فکر یسؤالش حرف دلش بود و ب        
 . ترسو بمونه

 
 مامان ؟: خاطره سر بلند کرد         

 
 . ی بشتی خوام اذیـ نم        

 
 . نشد که بغض و لرزش تو صداش نباشه        

 
 خوام نقطه یمن نم! مامان :  کمتر ي دستش هنوز دور شونه هاش بود با فشاریخاطره راست نشست ول        

 ! ي دی حس و به منی با رفتارت ایضعف تو باشم ول
 

 . ی مونی هم مشهی ، تا همیهست.  يتو نقطه ضعف من بود: و پشت دستش رو نوازش کرد دیتلخ خند        
 

  ؟شهیـ تا هم        
 

 " ؟شهیتا هم ".  و در مونده بود یصورت خاطره ناراض        
 

.  شد یدخترش م.  شد ی خاطره خاطره میی جاهیباالخره .  شهینه تا هم. جوابش آماده سر زبونش بود         
 ی گذشتن و خاطره موندگار می شد و ترسها پا به فرار می معلوم مقتی که حقیوقت.  ترس یتمام و کمال و ب

 . شد
 

 ی نمشهی گذاشت و ترسها تا همیطره پا به فرار نمازکجا که خا.  دی بودنش خندنیبه افکارش ، به خوشب        
 . موندن

 
 ـ سؤال من جواب نداره ؟        

 
 من یی ثروت و دارايهمه .  دونه دختر هیمن و :  دی و به اعتراضش خنددیخاطره رو دوباره تو بغلش کش        
  نگرانت باشم ؟شهی تا همدینبا.  یتو هست
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 ری مسهی بده ، نی شه و ای کنه و بزرگ می تو داره همراه من رشد مي های مامان نگرانی فهمم ولیـ م        
 .  کم بشهدی شم و ترس تو بایمن بزرگ م. برعکسه 

 
 .  تو دلت و نگاهت باشهی خوام غمینم.  کنم به خاطر توئه ی مي زنم ، هر کاری میـ من هر حرف        

 
 

 ی که پچ پچ میینه حرفها.  باشه می به بعد عذاب النی از ادنشیده که د من مهم بوي برانیـ نه افش        
 !! خطا که از من ، از ما نبوده.  نکردم که بترسم و نگران باشم يکار.  شه ی با دعوا گفته مایکنند 

 
 .  دونمیـ م        

 
 ی وقتیحت.  خواست ی مشهی خاطره رو تا هميگرما. خنک شد .  شد ی و آغوشش خالدیخاطره کنار کش        

 .  شدی مدای پیکیشر
 

 ی اون لعنتيدی فهمی ؟ همون شب هم وقتادتهی ها رو ی طهماسبی ؟ مهمونادتهی.  مامان ی دونیـ نم        
 ... ی کنی رو خالدونی می خواستی ميفور.  خونه میای بی بهم گفت خواستیچ
 
 

 شه ؟ نگاه ها عوض ی حرف ها تموم ممی بموننجای نکرد ؟ اي ادب شد ؟ کارانی شد ؟ پوی چمیـ موند        
 ...  رهی مشی پدی اون طور که بایهمه چ!  من زی شه ؟ نه عزیم
 

 ...  خودت رو بکن مامان ، همون طور که تا حاال بودهیتو زندگ: دست خاطره رو شونه اش نشست         
 

 يخودش ، برا.  نباشه ای دني ، بازي شب بازمهی خواست عروسک خیبا تمام وجود م!  خواست یم        
 .  انتخاب اشتباه شروع شده بود و همچنان تداوم داشتهی از زی شد ؟ همه چی کنه ، اما مگه میخودش زندگ

 
 ی میی اگهی دزیمن از چ.  ی دنبال راه چاره باشای يزی و بهم بری ترسم که تو آشفته بشیـ نگفتم م        
 . ترسم
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 گرد شده زل زد ي با چشمهاشی خبر بود ؟ نگران تر از چند لحظه پی افتاده بود و ازش بییاتفاق تازه ا        
 ... به خاطره

 
 هی چه حال و روزنیا!  ی کنی ممونی شه ، مامان تو آدم و از حرف زدن پشینم... نوچ : خاطره وا رفت         

  ؟ی هستی چدنیآخه ، منتظر شن
 

 ... ستمی نیچیمن منتظر هـ         
 

 یکم طاقت بودنش خاطره رو عصب. به موقع دستش رو گرفت و دوباره نشوندش .  شد زی خمیخاطره ن        
 ی دونست ؟ خاطره اومده بود باهاش حرف بزنه ، باز هم خلوتی رو نمی خوبنیچرا قدر فرصت به ا. کرده بود 

 . مادرانه ،دخترانه
 

  ؟ی ترسی میبهم بگو از چ! بگو .  ستی شم دست خودم نیخوب نگران م.  زمیـ ببخش عز        
 

..  بهتره یچ.  خوام ی میچ.  دونم با خودم چند چندم ینم.  شناسم مامان یخودم و نم. ـ از خودم         
 ...  دوئهیچشمم مدام م

 
  کرده ؟رونتی حی ؟ چیـ دنبال چ        

 
 زانوش و ي مبل و دست دورشون حلقه کرد ، چونه اش رو گذاشت رويخاطره زانوهاش رو جمع کرد رو        

 ! احساسم:  دی کشقینفس عم
 

 ي ؟ چطوري بابا رو دوست داريدی فهميمامان چطور:  نشست و برگشت به طرفش خیدوباره س        
 بعد از رفتنش هم ی که حتی چقدر دوستش داشت ؟ی کنهی عمر بهش تکهی ی تونی که مهی همونيمطمئن شد

  ؟ي رو دوست داریکی ی فهمی ؟ اصالً از کجا ميبهش وفادار موند
 

 یجواب.  متمرکز کنه یکی جواب دادن ي داد ذهنش رو برای و فرصت نمدی پرسی سؤال ميخاطره رگبار        
پدر .  اش مظاهر بود گهی و طرف دیی بود پدر شناسنامه اي زاهدمی خاطره کري طرف سؤالهاکیهم بود ؟ 

 بودش و دهی به قهقراء کشاهرعشق مظ...  با مظاهر چرا ی رو تجربه نکرده بود ولی احساسمیبا کر.  یخون
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 و وفادار نمونده بود که حاال جواب خاطره بندی مظاهر پايبه نامرد.  نجاتش شده بود ي رشته میاعتماد به کر
 .  دادی رو به مظاهر نسبت ممیر کي های هم خوبدینبا. رو بده 

 
حساب .  ي شد دوباره دروغ ، دوباره پنهون کاریزبون باز کردن م.  تو تنگنا گرفتار شده بود یناگهان        

 نیخاطره گرز آتش.  کنه ی تجربه مای دننی تو ايمطمئن بود معاد رو روز.  شد ی تر منیکتابش با خاطره سنگ
  ؟بی و فردورغ  کرد که چرا ؟ چرا پشت سر همی م گرفت و بازخواستشیبه دست م

 
  مامان ؟ حرف زدن برات سخته ؟ی کنی فکر میـ به چ        

 
 ... ستی سخت نزمینه عز:  دی کرد ، موهاش رو بوسکیخاطره رو به خودش نزد.  دیخند        

 
 يچطور.  ارشی رو گذاشته بود در اختبونی راه انداخته بود و تری احساس شناسناریخاطره سم.  بود یول        

  بود ؟ی واقعاً از عشق چفشی شده بود ؟ تعری ضربه فنی کرد ، وقتیاز عشق دفاع م
 

 که فیح.  عوض کرد ی گرفت و سر به سر خاطره گذاشت و همه رو چی شد بحث رو به شوخیکاش م        
 .  شدینم
 

 کنه ی میعشق رو احساست معن.  کرد فی شه تعریه نمعشق و ک:  خاطره کاشت ي رو موهاییبوسه ا        
 ی ، اون برات با همه فرق مي رو دوست داریکی یوقت.  عشق هست ي برافی آدمها تعري همه يبه اندازه . 

 من ی کننیی خودت تعي برایون تی شه ،نمینم. ندارهيزیعشق برنامه ر.  قرار ی هم بیکنارش هم آروم. کنه 
 دفعه به کی.  شده ی چی فهمی که خودت هم نمی شی مری غافلگي طورهی.  شم ی می آدمنیعاشق همچ

 گم که یم!  دونم دخترم ینم...  چرا و چطور ی بدوننکهی ، بدون اي نفر و دوست دارکی ینی بی ميایخودت م
 ... هی و جنس عشق چتی شه گفت ماهینم
 

  ؟ي خوای بابا رو ميدی فهمیـ خوب خودت از ک        
 

 . دی خواست رسی هم که ميزیبه چ. ـ انگار بابات اومده بود که من رو عاشق خودش بکنه         
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 و دست خاطره دور گردنش حلقه شد و گونه اش دیآه کش.  زد یاز مظاهر حرف م.  زد ی حرف ميجد        
 . سیاز بوسه اش خ

 
 دونم یمن که م. یمونی حرف نزن انگار پشي طورهی.  حسرت نگاهت برم نیقربون ا.  جانم يـ ا        

 .  داشتهدنی بابا دي هایعاشق
 

 مظاهر ي های بود ؟ عاشقدهی گذاشت ؟ حرف از کجا به کجا رسی دلش مي خاطره رو کجاطنتیش        
 .  سوزوندی دل مي پدرنی همچي برد ؟ خاطره برای از دخترش نمی اسمی که حتي داشتن ؟ مظاهردنید
 

.  من عوض شد ي عشق برای معني که تو اومدیاز وقت.  که بوده تموم شده یهرچ.  زمیدا نکنه عزـ خ        
 . حاال من شش دونگ عاشق دخترمم

 
 ي خواینم.  شه ی که انگار داره گرفتار ميدختر:  و موهاش رو کنار زد دی خاطره کشیشونیدست به پ        

  فکرها رو به سرش بندازه ؟نی رو کنه ؟ ا وری تونسته دل دختر من و زی کیبه مامان بگ
 

 . فقط کنجکاو بودم.  ستی خبرها ننیاز ا:  شد ریخاطره سر به ز        
 

 ساکت موند تا سر خاطره باال هیچند ثان.  زل زد به صورت خاطرهنیری شیابرو به هم گره زد و با اخم        
 .  کنهی مامان ؟ آدم به خودش شک می کنی نگاه مي جورنیچرا ا: اومد

 
 يلبها.  گل انداخته اش ي گونه هاي رفت برایدلش قنج م. ابرو باال انداخت و به سکوتش ادامه داد         

 .  که مثالً قهر کرده بودیجمع شده اش و نگاه
 

 عاشق ی وقتدی فهمیخاطره هم م.  کرد ی مکیدل خاطره رو به دلش نزد. تجربه عشق خوب بود         
دلش هوس کرده بود سر به سر .  ی کنی خوردن فکر هم نمبی به فری ، حتي گذری مزتی از همه چيشد

 .  شدی منیری گرم و شی و تلخشون ، کمنی شب سرد و سنگدیشا. خاطره بذاره 
 

 مطمئن شدم ی طور که برام گفتنیا.  ستی نای دونم هست ی نمیعنی.  ستی نیـ گفتم که مامان کس        
 رو یکیبعد .  رو دوست داشته باشم ی تونم هر کسی کنم می فکر می دونیم.. سر درگمم مامان ...  ستیکه ن
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 ی خوام ؟ باور نمی که مستی نیون ؟ همستی بهتر ننیا.  نه ای گم احساسم درسته ی منمی بی میبهتر از قبل
 دادم و ی و بهش جواب مثبت مرونی اومدم بی مدی زد شای حرف مگهی کم دهی نی مامان ، امشب اگر افشیکن

تو اتاق از حال .  امی بر مي از پس هر کارنی کردم با افشیفکر م.  می رفتیبعد با هم به جنگ حشمت خانم م
نه .  شد ی زدم ، قند تو دلم آب می خودم لبخند ژکوند مي بودم و برادهسای واواریکنار د. خودم تعجب کردم 

 بلند شد ی اونم به سادگي رو دادنی جواب افشیوقت.  ها ییلوی ک3 نیکله کله ، از ا!  حبه حبه ها یکه فکر کن
 .  خودم و گرفتميخدا رو شکر کردم که به موقع جلو.  ستی هم اون آدم ننی نه افشدمیو رفت د

 
 بود هم نیری خاطره هم شيحرفها.  نبود یی فاصله اگهی که ديخاطره رو محکم بغل کرد ، طور        

 .  خواستی رو د اشت و مراقبت مشی رو پی شناخت احساسش راه سختيخاطره برا. کرد ینگرانش م
 

 ی که با مظاهر رفت راه عاشقیراه.  نکرده بود یمشق عاشق. درس عشق نخونده بود .  سواد بود یب        
 .  جواب گذاشتی شد بی خاطره رو هم نمیول. نبود 

 
 ی چرا سردرگمی دونیم.  شه ی مدای دل تو هم پيباالخره فرمانروا.  ینی بهترقیتو ال.  من طونکیـ ش        

عشق از .  تو باشه ي مهی تونه نی می کنی رسه فکر می از راه میهر ک!  ي خوای می چی دونی؟ چون نم
 می باور محبت نداشتي برایزمان. زود یلیخ.  زود تنها گذاشت یلیبابات ما رو خ.  من ي جداست خاطره اجیاحت
 باشه که ی از نظرت همونی هر کسدی شای گاه پدرانه نداشتهی نبود تکتی تو زندگيچون مرد... نه من ، نه تو . 
 يازیعشق رو از ن.  خودشه گهی دنی ادی شای گی ، با خودت متی حمای تا کمینی بی می مهربونیتا کم.  دیبا

.  دنبال خودش بگرد یتو وجود هر کس.  ی کندای پي خوای رو که می کن تا کسا و برطرف نشده جدیکه داشت
 ، خودت رو دست کم ي کرددای رو پی حسنی هم اگر همچيروز.  خودش رو داشته باشه ي جادی بایهر کس

 که طالب تو باشه یکس.  خواد ی هم ماستیعشق غرور و س.  باشه داینذار حرف دلت از نگاهت پ.  رینگ
 .  کنهی مدای که بلد راه باشه ، راه دل تو رو پیاون.  کنه ی زبون به گفتن باز م کنه وی ملبخودش ط

 
 از چاووش ی دلش حرمت قائل شد و اسممی حريبرا.  ی قالي گلهاخیخاطره متفکر بود و چشمش م        

 نی کرد و ای به دو میکی اول ي که روزهاییخاطره ا.  به خاطره بود یکی نزديشاهد تالش چاووش برا. نبرد 
 .  آروم بوددی شنی ازش می و اسمدی دی چاووش رو میروزها وقت
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فرداها نامعلوم .  خاطره باشه ي تموم شده ي از احساس هایکیبا تمام وجودش دعا کرد چاووش هم         
 ....  شدی ممونی مثل خودش از دلبستن پشدیخاطره نبا. پر ازماجرا یبود و زندگ

 
 .  به اتاقش رفته بود و چراغ خوابش هنوز روشن بودشی پیخاطره ساعت.  دیراز کش تخت ديرو        

 
.  جنگه ی و مستهی ایم.  ستیخوبه که خاطره مثل من ن:  بالش گذاشت و خدا رو شکر کرد يسر رو        

 . رهی گی درست و بجا ممیتصم
 

 .  کردنیو عوض م خونه شون ردی زود بایلیاگر خاطره به خودش رفته بود خ        
 

 .  چراغ خواب و خاموش کرد و چشمش رو بستتی اهمیب.  اش بلند شد ی گوشامکیزنگ پ        
 

.  دیخواب از چشمش پر.  رو برداشت یغلت زد و گوش. تازه چرتش برده بود که دوباره صداش بلند شد         
 برگشته بود ؟.  اش حذفش کرده بود ی کالً از گوشنکهی آشنا بود با وجود ايادی شماره زبیترت
 

 تخت روبه يانگار شهنام رو. تو خودش جمع شد . آب دهنش رو قورت داد .  و سوخت دی کشریلبش ت        
 .  و نترسی وحشيروش نشسته باشه با همون چشم ها

 
  ؟يفکراتو کرد:  رو باز کرد امشیپ        

 
 .... شهنام برگشته بود.  دیبه جوابش رس        

 
 گی شد دیکاش م.رنگ به رنگ و کش دار . زیداغ ، تند و ت!  ی شده بود زندگيعجب آش شله قلمکار        

 . ی که نه آب باشه نه آبادانییجا.  گذاشت ابونی رو به حال خودش رها کرد و سر به کوه و بیزندگ
 

 هات ، یی و تنهایخودت باش.  هم نباشه که دنبال آزار دادنت باشه ی که آدمیی جايبر: زمزمه کرد         
 . مجنون غم و درد و هراس! مجنون عشق نه .  ای ثری شی مجنون مي جا هم دارنیتو هم. هات یوونگید
 



 238 

 بود دهی تخت دراز کشيرو.  سر و چشمش بسته بود ي رويروسر.  شتری کرد و چشمش بیسرش درد م        
 و کار کردن دارشدنی ؟ هر روز از خواب برهی خواست بگی رو مای دنيکجا.  بلند شدن نبود ي برایلیشوق و م. 

 . خسته شده بود. و دلهره داشتن 
 

البته که .  و آماده کردن صبحانه نداشت ي پر کردن کتري برای رغبتی بود و حتدهیپشت به در دراز کش        
 .  شدنالی خی و بدنی روز خوابکی نه با ی خواست به آخر برسه ولی مایدن
 

 ـ مامان ؟        
 

 .  چشمش کنار زدي رو از رويروسر.  شد ی مکی خاطره نزديصدا        
 

  ؟یمامان ؟ هنوز خواب:  صداش متعجب بود و آهسته ی ولدی دیصورت خاطره رو نم. در اتاق باز شد        
 

 . ده بود سر کريداری خواب و بنیب. خواب نبود         
 

  شده ؟یچ: لب زد .  کنار گوشش بود لی موبایگوش. به طرف در برگشت و خاطره هم اومد تو اتاق         
 

 . دست به سرش گذاشت        
 

 .  کردمداشیپ. ـ نه ترانه جون         
 

.  برداشت یسل عي خودش رو از رویگوش.  صبح بود 8ساعت .  شد و به ساعت اتاق نگاه کرد زی خمین        
 .  شهنام خاموشش کرده بودامیبعد از پ

 
 .  طور ، سالم برسوننیـ منم هم        

 
 .  فشرد و دوتا دست تو هم گره خوردنهیدکمه رو چند ثان        

 
 یمن م.  يری گیبه خاطر چشمت سردرد م:  و خاطره زمزمه کرد ی گرفتن گوشيدست دراز کرد برا        

 ! ي دی کار دست خودت می کنمیبب.  پشت گوش بنداز یگم شما ه
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 که مثل خروس یی منتظر نگذاشت با صدانی از اشتری و لبخند زد و ترانه رو بدی خاطره رو کشيگونه         

 جانم ترانه جان ؟: شده بود 
 

 . ریـ سالم ، صبح بخ        
 

 .  خانمریصبح شما هم بخ:  صاف کرد نهیس        
 

  ؟نی ، خواب بودستیحالتون خوب ن.  موقع مزاحم شدم یب. ـ شرمنده         
 

 .  هستشهی که هميسردرد ، درد.  زمی عزستی نی مهمزیـ چ        
 

بعد از عذر .  گرفت ی اومد سر درد می که به چشمش ميادی فشار زيبرا. ترانه هم حرف خاطره رو زد         
 .  شام دعوتشون کرد به رستورانياش برا ی دنباله دار و طوالنیخواه

 
 . ی خداحافظي برانهیـ عمه خانم فردا عازمه ، خواسته قبل از رفتن دوباره شما رو بب        

 
 ! فیـ چه ح        

 
 . انی عمه زاده ها کوتاه نمیمنم ناراحتم ول:  اش خنده نشوند رو لب خاطره یناراحت        

 
 . از طرف من ازشون تشکر کن.  زمیـ باشه عز        

 
 . میفقط شما و خاطره من و عمه جون هست. ـ چشم         

 
 .  شه های مادی زنونه داره تعدادشون زي هایـ مهمون        

 
 . خوبه.  ادیحرص محمد جواد هم در م:  دی بار بلند خندنیترانه ا        
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 صبحانه زی خاطره مدی اومد تو هال و به آشپزخونه سرك کشیتوق.  کرد و بلند شد یبا ترانه خداحافظ        
 . دی چیم
 

 .  بشهنهی معادیچشمت با.  دکتر میـ مامان حاضر شو بر        
 

 . ستی االن که دکتر نمی ری مالتیبعد از تعط:  کج کرد ییراهش و به سمت دستشو        
 

 .  خوام در مورد عمل با دکتر مشورت کنمیم.  امی دفعه خودمم همراهت منیـ ا        
 

خاطره رو داشت که .  نگرانش بود ی بود ولکیخاطره کوچ. بزرگتر و دلواپس داشتن .  بود ینیریحس ش        
 .  ارزشمند بودیکی يبراش ناز کنه ، وجودش برا

 
 . به عمل کردنم اصالً فکر نکن.  ام ی راضنکی عنیـ من به هم        

 
 چند روز ي خودش رو داشت به اضافه ي چشم دردسرهایجراح.  خاطره بستي غر غرهايدر و رو        

 ...  خواست زنده باشهی مگهیمگه چقدر د. یعقب افتادن از کار و زندگ
 

 مبل نشسته بود و ي به دست رویگوش.  کرد و حواسش به خاطره هم بود ی صبحانه رو جمع مزیم        
 . خنده بودصورتش پر از 

 
  ؟می شهر و بگردمیـ خاطره چطوره امروز بر        

 
 .  و خنده اش گرفتهی جوابش چدیاز صورتش فهم.  اش دل کند یباالخره از گوش        

 
 گهی شهر ببرمت ، دي تونم همه جای مامان ؟ من چشم بسته می پرسی چرا می دونیـ خوب تو که م        
 .  شدهيتکرار

 
 .  سفرمی چند روز رفته بودنیکاش تو ا: هش حق داد ب        

 
 ... ی کنی دونستم قبول نمیم.  نگفتم يزی من چرازی شمی برنیایاسماء گفت ب. ـ کاش         
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  ؟می رفتی رفتن ما کجا میاونها خانوادگ:  رو بست خچالیدر .  بود ی خوبي دهی ؟ ارازیش        

 
.  عکس گرفته فرستاده هی اسماء حافظنیمامان بب.  و گفتم نیمنم هم: خاطره بلند شد و به طرفش اومد         
 . ي خاتم کاري ، نوشتم جعبه ي خوای می چینوشته سوغات.  رهی خواد برام فال بگیتازه م

 
 خاطره ؟؟:  خاطره چشم درشت کرد يبرا        

 
 . می حرفها رو با هم ندارنی نه ؟ من و اسماء اای زنده بشه دی بایـ خوب پول اون شال پشم        

 
 اسماء هم فکر تی ؟ به موقعی چیعنی نیا.  شناسم ی کنم اصالً دخترم و نمی وقتها فکر میـ بعض        

 ! نتونه ؟دی ، که شايکرد
 

 ي پارچه هالی گه بازار وکیم.  فرستم یشماره کارتش رو دارم براش پول م:  دیخاطره از ته دل خند        
 .  اسماء برامون بخرهی دم اگر خواستینشونت م.  برام بفرسته رهی داره ، قراره عکس بگیقشنگ

 
 .  ندارهی بشه اشکالی گی که مي طورنیـ اگر ا        

 
  ؟يدی تولي بري خوایامروز نم. با اسماء تعارف ندارم .  هی طورنیـ هم        

 
  نه ؟ای دونم برم یـ نم        

 
 .  کنهیـ سرت هم درد م        

 
 ی تو خونه بمونم وقتارهیدلمم طاقت نم.  انیبچه ها از فردا م.  شهیکار کنم بهتر هم م. ـ االن بهترم         

 . کار رو سر هم تلنبار شده
 

 خودش هم دنیود ، پس د بدهی شهنام رسامکیپ.  بره رونی بیی خواست تنهای بود که نمنی اتشیواقع        
 کرد به ی دونه لباس هم که تموم مهیکار .  دی با خودش کلنجار رفت و باالخره لباس پوشیساعت.  نبود رید

 .  شدی هم کمتر می زندگشار گرفت فی که هست فاصله مییای از ثریاگر کم. همون اندازه جلو بودن 
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  ؟ی تو خونه بمونینتونست:  سر بلند کرد دنشی خوند با دی بود و جزوه مدهی تخت دراز کشيخاطره رو        

 
 . ای تو هم بي خوایم. ـ نه         

 
  برات آماده کنم ؟ی بپوشي خوای میچ.  ای زودتر بيدی تولی وقت نمونریشب تا د. ـ تو خونه راحت ترم         

 
 . یـ هر کدوم رو که خودت خواست        

 
 مامان ؟. ـ باشه         

 
 ـ جانم ؟        

 
 .  فراموش کنشهی همي و براشبید.  نده تی زد اهمی حرفیـ تو کوچه کس        

 
 ...  کردی هم بود که خاطره قبول نمیی اگهیراه د.  اومد ی باهاش کنار می شد ولیفراموش که نم        

 
 

 ی از اونها میکی دنبال ابونیبا هر بار سر باال آوردن تو خ.  معصومه بود ای شهنام دنیهر آن منتظر د        
 یزن.  کردن کارت دای پي برد برافشیسر تو ک.  نشست ی صندليرو.  نشد ي اتوبوس خبرستگاهیتا ا. گشت 

 بود و به روش لبخند زد وسال نو رو الانسی می معصومه باشه اما خانمدی سر بلند کرد شايکنارش نشست فور
 .  گفتکیتبر
 

 . ـ ممنون ، سال نو شما هم مبارك        
 

رفت و .  دی فهمی کردن معصومه رو نميدور.  گرفته بود اگر معصومه اومد باهاش حرف بزنه میتصم        
 که انتظارش یی، از جا خواهرش قی کرد ضربه زدن به مظاهر از طری بود ؟ فکر می چي مداومش برايآمد ها

 به تکرار به فاش کردن يازین  دونست وی و مزی خودش هم بهتر بود معصومه همه چيبرا. رو نداره بهتره 
 ...  اومدیاگر معصومه م. گذشته نبود 
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 التیچاووش گفته بود بعد از تعط. در سه قفله بود .  اش بلند شد ی زنگ گوشي صدايدی در توليجلو        
 .  هم تمامی باز شد و زنگ خوردن گوشاطیدر ح.  به قفل و بند نبود يازی نگهی کنه و دی نصب مریگ دزددیع
 

 . شهنام بود.  آورد رونی اش رو بی رو بست و گوشاطیدر ح        
 

 ! دی فهمیحرف که م!  که درك داشت یکم. آدم که بود . زد ی زدو باهاش حرف میزنگ م        
 

 .  نشست و صبر کرد چند تا بوق بخورهاطی حمکتی نيرو.  فاصله ی بار بنی زنگ خورد ایدوباره گوش        
 

 . دییـ بفرما        
 

 . یی حوصله ایاوه چه خانم ب. ـ ســــــــــــالم         
 

 ...  منی طهماسبيـ آقا        
 

. نرو اول خط . باز شروع نکن :  دی دیز پشت تلفن هم م رو اشخندشین.  دی شهنام رو شنيپوف کالفه         
 !  ماه نبودم تازه از سفر برگشتمکی من نکهی مگه نه ؟ بعدشم مثل امیما با هم حرف زده بود

 
  ؟ری بخدنی داشت ؟ بهش خوش آمد بگه و رسیچه توقع        

 
  خواست ؟ی دلم می چنی دونیـ م        

 
 .  بر نگردمنکهیـ آره ، ا        

 
 جا چی من و شما به هنی کنیباور نم.  نی داری و دست بر نمنی دی عذابم مدی دونیـ خودتون هم م        

 . می رسینم
 

  ؟می چرا نرسي بدری مسریی تغیـ اگر شما کم        
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 رو از ای رو ، دنی هم که شده منم زندگقهی چند دقي شد برای خوام کاش می وقتها از خدا میـ بعض        
 . نیی از اونها هم شمایکی. نمی آدمها ببیچشم بعض

 
.  نمی بی همه ميتو رو جدا.  کنه ی ؟ نگاه من به تو با همه فرق مینی بی تو نگاه من ميرادیـ چه ا        

 . ي از همه پررنگ تری ولی کنی به چشم اومدن نمي برای تالشچیه
 

از خدا خواست گوشش هم .  نبود ي و غرور خبریاز شرارت و تخس.  کرد ی فرق مشهیلحن شهنام با هم        
 . شتریشنوا تر شده باشه و فهمش ب

 
 ساده یلی رو مطمئنم من رو خيزی چهی ی ولی طهماسبي آقانینی بی مي دونم من و چطوری نمقاًیـ دق        

 يجا.  ستی شدن باهاش سخت نریدرگ و ادی راحت کوتاه میلی که خیکس.  ، منعطف نینی بیو ترسو م
من اگر به !  ی همه چا نه در مواجهه بی هستم ولی آدمنی کنم که همچی هم داره ، خودم اعتراف مکیتبر
 ینم.  برام مهم تر بود زی دخترم از همه چیزندگ.  به نفع خودم و دخترم فکر کردم شتری نزدم بی حرفسیپل

 دنی ترسي برايزی بهتر بگم چای نی نداریی دونم واهمه ای گم چون می ميزی چسی کنم به پلدتونیخوام تهد
 هم که شده به قهی چند دقيبرا.  از شما دارم یه خواهشی یول.  نی مطمئن هستیلی چون به خودتون خستین

 تون ی زندگنی بگدیشا.  رو خراب کنم ی کسی که زندگستمی نیمن کس.  نی من و خودتون فکر کنیزندگ
 ی و فکر مي خوای باشم که شما می تونم اونی خوام ، نه می من نه میقبل از من هم بوده ول هست رانهیو

  ؟ستی شما هم نی مردونگي خواهش به اندازه نیا.  نیزی ، آرامشم رو به هم نررم خودم رو دایزندگ.  یکن
 

 .  خوامتیـ من م        
 

 چند مرتبه يجسمم رو ؟ برا:  پرده حرف زد یشرم رو کنار گذاشت و ب.  دی کشقیپلک بست و نفس عم        
 تا با نی چقدر موندنی که عاشقش بودیبا اون!  هستم ؟یافتنی ؟ چون از نظر شما دست نلی ؟ به چه دلی، تا ک

  ؟نی داری چه حسنی دونی که هنوز نمیمن
 

 .  اون سکوت کرده بودیمنتظر جواب شهنام بود ول        
 

 و خودتون نی رو کم کردانیشر پو.  نیبه نظر و احساس منم احترام بذار.  نی فکر کنی خورده منطقهیـ         
 ... نیجاش و گرفت
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 . ي اعتماد شدی خودم بود بهم بریـ تقص        

 
 ...  شما حرف زدمي همه برانیمن ا.  ستیمسئله اعتماد ن: پوزخند زد         

 
 حرف ی از حرفام بشنوه وليزی فضولم چی خوام منشی شرکت و نمدمیرس.  ای برم ثردیمن با! ـ هست         

 . من تموم نشده
 

 يادی کرد تفاوت زی شده بود ؟ حس میشهنام رو چ.  دی خواست نرسی که ميزیتلفن قطع شد و به چ        
 ... دی دی از شهنام رو میی اگهید گذشت داره ، انگار شکل مشی پروا از حری که بيبا مرد

 
ناهار خونه نرفته بود و تونسته بود کار سه تا از لباسها رو تموم .  دی رو برداشت و چشمش رو مالنکشیع        

دلش هم .  کرد که زودتر به خونه برگرده ی ميادآوری داد و بهش ی مامی بار پکی ساعت کیخاطره . کنه 
 . ی رفت از گرسنگیمالش م

 
 تو رستوارن 8 گذشته بود و ساعت 6 ساعت از مین.  انداخت فشی رو تو کدی رو قفل کرد و کلاطیدر ح        

حس خطر تا به . ابرو باال انداخت .  دی درست رو به روش دنیسر بلند کرد و مظاهر رو تو ماش. قرار داشتن 
  ؟ادی برونی بهیوگرنه چرا از سا.  دی کشونده بودش ؟ شانجایا

 
  ؟ایـ ثر        

 
نفس . با اخم به عقب برگشت .  که آشنا هم نبود یی زد ؟ صدای به اسم صداش مابونی بود تو خیک        

 شد خکوبی حرکت و به همون حالت میخشک و صاف و ب.  دی از وجودش پر کشی و زندگادی رفت باال بادشی
 شکسته یی ، با چهره اي خاکستري که با موهایکس. د  بوالی و خایرؤ. دروغ بود ، تصور بود . امکان نداشت . 
 اش آشناتر از صداش افهی که قی بود و به اسم صداش زده بود ، کسستادهی راست قامت و استوار جلوش ایول

 . بود جاسم برادر بزرگترش نبود
 

سکوت و سکون همه در . خورد ی و تو صورتش چرخ مدی درخشی بود و فقط نگاه جاسم مسادهی واایدن        
 سال ؟ 19چقدر فاصله بود ؟ چهار قدم ؟ .  جاسم رو ي نفس هاي و صدادی شنی قلب خودش رو ميفقط صدا
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 .  سال ؟ چقدر ؟ جاسم هم تو اون سالها نمونده بود ، گذر کرده بود ازشون37
 
 

 . یی داره ، تو زنده اقتیـ پس حق        
 

 خوشحال از زنده ایجاسم ناراحت بود .  بود ستادهیفاصله تموم شد و حاال جاسم درست روبه روش ا        
 ...  سال19 برادر بعد از دنی داشت ؟ دیبودنش ، خودش چه حس

 
 داداش ؟؟... دا :  دیاشک از چشمش چکه کرد و تنش لرز        

 
 .  زدیبود و با حرص حرف م یجاسم واقع.  دیصورتش سوخت و لبش خند        

 
 .  هاتی خودخواهي برانیـ ا        

 
 .  حرف گوش نکردناتيبرا:  دی صورتش هم سوخت و باز هم خندي گهیطرف د        

 
 .  هاتي خودسريبرا:  دی نکشی بود و طولیمنتظر سوم        

 
 ی پوستش حسي هی به الهی الریز.  بود نیری کامش شی کرد ولی مشتری رو بیلی اشک سوزش سيشور        
 کرد ی رو حس میپشت هر کالم جاسم نگران. گله مند هم نبود .  اوردیاخم به ابرو ن.  داد ی جولون میاز خوش

 ...  بودشدهی به گند کشای که اونها داشتن و ثریتوقع. انتظار رو . 
 
 

 جاسم فشرد و عطر تنش رو ي نهیسر به س. تو آغوش برادر که گم شد صداش آزاد شد و هق هق کرد        
 ... شهیعطر هم خون و هم ر.  دینفس کش

 
  ؟يـ با خودت ؟ با ما چکار کرد        
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 چشم يجلو رو ادهیتو پ.  شدن ی روشن میکی یکیغروب شده بود و ستاره ها . کمر برادر و چنگ زد         
 دهی دور پر کشي خاطره نبود ، از گذشته هاگهی که دیتو بغل کس.  شد ی تو آغوش برادرش فشرده منیعابر

 .  بوددهیبود و به حال رس
 

 ی کرد و زندگی کرد ، حس می که آرزو شده بودن رو لمس مییلحظه ها.دلتنگ بود و حسرت به دل         
  بود ؟ معصومه ؟؟ی کونیلطف رو مد نیا.  دی کشی از همه بو مابتی،به ن

 
 از دست ي موند باز هم دلتنگ بود و جبران سالهای هم اگر تو آغوش جاسم مي دوريمعادل سال ها        
.  دهی رسي گس هم بود مثل مزه خرمالوی بود ولنیریش.  به وقتش مزه داشت يزی شد چرا که هر چیرفته نم

 تجربه ي طورنیمحبت جاسم رو ا  کهي بارنیاز آخر.  کنه یی بود تا عقده گشاستادهیجاسم هم سخاوتمندانه ا
.  از دختر بچه بودن فاصله گرفت لشی بالغ شد و شکل و شمایاز وقت.  گذشت ی سال م19 از شتریکرده بود ب

 .  و مماس حس نکرده بودکی همه نزدنیاز اونجا بود که جاسم رو ا
 

 بود که ي خواهرنکهی محابا به آغوشش پناه برده بود ؟ مگه نه ای بییا چه روب. تازه به خودش اومد         
 کشونده بود ؟ اونها هم دلتنگ بودن ؟ تو نجای ، جاسم رو تا به ای و چیاونها رو پشت سر گذاشته بود ؟ ک

  دارن ؟ای به اسم ثري مونده بود خواهرادشونی
 

 فیک. زمان گذشته بود و حسش نکرده بود .  جاسم شل شد يا و بازوهدینرم و آروم خودش رو کنار کش        
 .  بوددهیاز دستش افتاده بود و نفهم

 
  ؟يـ آروم شد        

 
 با تأسف ، انگار دمی زد شایی حرف دلش رو با پررویخجل بود از کرده ها ول.  نگاهش باال اومد یکم        

 .  شمینم!  ؟ نه ي زودنیبه ا:  زد ی زد و نمیحجاب بود و نبود ، شرم چشمک م
 

 کرد یانگشت تو هم قفل م.  ستادی ای مری کرد مظلوم و سر به زی میی بچه بود و کار خطایخاطره وقت        
 کنه و سرش داد هشی تونست تنبینم.  کرد ی نگاهش می چشمری داد و زیو خودش رو آروم ننو وار تکون م

 ی مدهی بخشی و خطاکار ولساله  چندییشده بود دختر بچه ا.  شه ی مهدی دونست بخشیبزنه ، خاطره هم م
  بود ؟نجای شده بود که جاسم ادهیشد ؟ بخش
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 بود که جاسم یممنون هر کس. ازگذشته ، از امروز .  شدن ی کرد طومار می مفیسؤال هاش و اگر رد        
.  آب رسونده بود يتشنه رو به سرچشمه . ه بود  که بود در حقش لطف کردیتیبه هر ن.  آورده بود نجایرو به ا

 ..  دوبارهیاتیمرده رو به ح
 

 ی خالي درونش آروم برگشت و جاياهوی رغم هیعل. محال بود کار مظاهر باشه .  اومد به مظاهر ادشی        
 . مظاهر رفته بود و متوجه نشده بود.  و مظاهر قاب نگاهش رو پر کرد نیماش
 

 ! ی داخل و استراحت کني برگردیستیـ اگر خوب ن        
 

 .  بوديدی جاسم به در تولياشاره         
 

 . خوبم. ـ نه         
 

 .  تلفنت چند بار زنگ خوردیـ گوش        
 

 از جاسم و ریغ.  دی فهمی شد نمی و رو هم مری اگر زای ، دنقهی چند دقنی خود شده بود تو ایچه از خود ب        
 . دی فهمی نمزی چچی دستاش هيپهنا

 
 یول. عمه خانم و ترانه هم تو رستوران . تو خونه منتظرش بود .  هم معلوم بود خاطره زنگ زده دهیند        
 ! داشته باشه ؟تی تونست اهمی ميزی چه چگهی بود دنجایجاسم ا

 
 !ـ حتماً دخترته نه ؟        

 
 !  دونستی رو مزیجاسم همه چ. آهش رو خورد . شمش حلقه زد اشک دوباره تو چ        

 
  ؟ایـ ثر        

 
 جانم ؟:  و سر بلند کرد دی پلکش کشریتند تند دست ز        
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 . گذشته هنوز تازه بود.  کرد یبه موهاش نگاه م.  نگاه کردن به صورت جاسم رو نداشت میتوان مستق        
 

 ! مگه نه ؟می حرف داریلیـ خ        
 

 . ستادهیبه کل فراموش کرده بود کجا ا.  و سر تکون داد و دوباره اشکش رو پاك کرد دیلب گز        
 

 .  خونهمی ری مرمی گی منیاالن ماش.  ستیـ خاك به سرم ، اصالً حواسم ن        
 

 رو ي کرد چه کارینم تشی و مغزش هدادی فهمی خودش رو نمتیموقع. دست و پاش رو گم کرده بود         
 . انجام بده

 
 .  رسونمتی مایب.  خودم هست نیـ ماش        

 
 ها یدنیچه شن. هم دلش طالب سکوت بود .  حرف تو دلش بود ای دنایهم دن. سوار پژو پارس جاسم شد         

 .  ها آبستن درد بودنی، چه گفتن
 

 .  شهی ، نگرانت می رسی مگهی دي قهیـ به دخترت زنگ بزن بگو چند دق        
 

 ینی سنگریز.  بود و نگران ی شاکشهی که مثل همییخاطره ا. حرف گوش داد و به خاطره زنگ زد         
 که جاسم گفته يزیهمون چ.  خونه است گهی دقهیحضور و نگاه جاسم معذب بود اما به خاطره گفت چند دق

 . بود
 

  ؟ی کنی هم کار مالتیتعط.  نمتی ببنجای کردم امروز و ایـ فکر نم        
 

 .  ندارمیی اگهیـ کار د        
 

 به قول ای رفت ؟ ی می داد و مهمونی می زد ؟ مهمونی سر ملشی کرد ؟ به فامی کرد چکار میکار نم        
 کرد ؟ آنچنان با آه و حسرت ی بار گز منی چندمي که چشم بسته همه جاش و بلد بود و برايخاطره شهر

 .  و سکوت کرددیداد که جاسم هم منظورش رو فهمجواب 
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.  دی رسی هم به خونه شون مری مسنی خودش نبود اما همیشگی همریمس.  دوخت ابونینگاهش رو به خ        
 جاسم خونه اش رو هم بلد بود ؟

 
 نهی به آ داخلش بود ویکی بود که قرآن کوچی و قرمز رنگ مخملکی کوچيتوجه اش اول به صندوقچه         

 شده ی چه شکلهی شده بود بقری پنقدریجاسم ا.  کرد ی می بعد به صورت جاسم ، با فک فشرده رانندگزونیآو
 که رو یسخت.  سخت بود نکهی با اکرد ی شروع میی جاهی از دی ؟ هنوز زنده بودن ؟ بایبودن ؟ پدر و مادرش چ

 . کالمش هم اثر گذاشته بود
 

  ؟يچرا اومد:  دی خفه پرسییبا صدا        
 

 .  دونمینم: چرا که دست مشت کرد . جاسم رو با سؤالش کالفه کرد         
 

 الزم بودن و نبودنش.  درست و غلط بودن کارش نی داشته بدی تردیعنی دونست چرا اومده ، یجاسم نم        
. 

 
 . سر خورده کز کرد و نشست        

 
 " ؟ي نداريادیع ز ؟ توقای ثري داریچه توقع "        

 
 .  طورنی جاسم هم همي دوباره دنید.  بود يادی نشستن هم زنجایا. ذوقش کور شد         

 
 .  اومدرونی بی جاسم از الك غم زدگيبا صدا        

 
 تو دمی از کجا فهمنکهی اای ؟ مثالً از خانواده ات ؟ يدی پرسی مي اگهی دزی چدی همه سال نبانیـ بعد از ا        

  اومدنم مهمه ؟لیفقط دل.  یینجایا
 

 ي بازفشیبا بند ک. فقط سردرگم بود .  نبود یسؤالش از خودخواه. بغض کرد .  هی کنایسؤال بود ، ب        
 .  بپرسممیروم نشد مستق.  کنم ی از شروع خراب مشهیمن هم: کرد 
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 نمی خواستم محل کارت رو ببیفقط م. مدم  خبر اوی ، منم بادهیحرف ز: جاسم متأسف سر تکون داد         
 ... دمتی دی وقتی ولی کني هم کارلی کردم روز تعطیفکر نم

 
 .  با جاسم چشم تو چشم شد و جاسم بود که کالفه نگاه گرفتهی چند ثانيبرا        

 
 یم.  دمیفهم یاومد کارگاه و از تو گفت حال خودم رو نم...  ی اون خانم ، خواهر اون عوضیـ وقت        

 يبرا.  داشتم ؟ اومد و بهم گفت خواهرت زنده است ، تو فالن شهر ی چه حالی درك کنی تونی ؟ میفهم
 ای ثرنی کنی گفتم اشتباه مود بنیجواب منم هم.  يگفت شناخته و تو انکار کرد.  داره یخودش سر و سامون

 هی. از بچه ات گفت .  ي از خودت هم فرار کردیگفت تو حت.  تا باورم بشه نمی ببامی اصرار کرد بینبوده ول
 ... دختر ، خاطره

 
 ... معصومه گفته بود.  کرد ی مسی زد و اشک صورتش رو خی جاسم پلک ميبا هرجمله         

 
  ؟ی بدونی خواستی ؟ مگه نمهی چي اشکها برانیـ حاال ا        

 
 . م سر بلند نکرد هنی ماشستادنیبا ا. طاقتش تموم شد و زار زد         

 
 ... ی ولای خوام شماتت کنم ثرینم.  دونم چمه یخودمم نم.  خوام یمعذرت م. ـ آروم باش         

 
.  تونست ی باشه در برابر خانواده اش نمی تونست مدعی می ، در مقابل هر کسی جوابیساکت موند از ب        

 .  شهنام نبودایجاسم مظاهر 
 

  ؟ي خونه و جواب خاطره رو بدي برافهی صورت و قنی با اي خوای ميـ چطور        
 

.  اومد ی کرد اما اشکش هم بند نمیهق هق نم. ناچار سر بلند کرد . دست جاسم رو دستش نشست         
 . دستمال رو گرفت و صورتش رو پاك کرد

 
  کردم ؟یاشتباه م.  ي رو داری کردم طاقت همه چی کرد که فکر می مفی از تو تعريـ اون خانم طور        

 



 252 

.  دی خود من و ندیچکیه:  دی چشمش کشری ، دستمال زادی تا اشکش بند بدیسر تکون داد و نفس کش        
 . نهی ببینخواستم کس

 
.  گهی وقت دهی يباشه برا.  ستی حرف زدن ني برایوقت مناسب. خودت رو کنترل کن .  خوب یلیـ خ        

 . ی کنم آروم بشیصبر م.  می تا خونه ات فاصله ندارادیز
 

  ؟ي اومدیـ از ک        
 

 . دمی صبح رسروزیـ د        
 

  ؟ی خواستی زمان مای ینی من و ببی خواستیـ اصالً نم        
 

 ! ؟ی کنی مهی بزنم تو گری هر حرفی بگم ؟ وقتیـ چ        
 

 .  شمی مادهی جا پنیمن هم: جاسم استارت زد و مانع شد         
 

  حالت ؟نیـ با ا        
 

 . ـ خوبم        
 

 . یهر جور راحت. ـ باشه         
 

 .  دونهی نميزیخاطره چ.  تونم تعارفت کنم خونه ام ینم. شرمنده داداش :  شد ریخجل و سر به ز        
 

  ؟می قرار بذارگهی دي جاای دنمی ديای فردا بی تونیم.  هتل هستمتو.  فهمم یـ م        
 

 .  هتلامیـ م        
 

 .  فرستمی مامیـ شماره ات رو بگو ، برات پ        
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 به چه نهی کرد تا ببی اش رو نگاه می نبود گوشییاگر پررو.  کرد رهیشماره اش رو گفت و جاسم ذخ        
 .  نسبتای کرده با اسم رهی ذخیاسم

 
 ...  تونم تویـ شرمنده ام داداش که نم        

 
 . فردا منتظرتم. ـ خودت رو ناراحت نکن         

 
 یتا فردا صبح جون م.  نبود یدلش به جدا شدن از جاسم راض.  شد ادهی کرد و پی اجبار خداحافظياز رو        

 اصالً ای زد ی رو بهم میکاش قرار مهمون.  مرد ی و آرزو به دل مدی شنی جاسم رو نمي مرد و حرفهایم. داد 
 . قبول نکرده بود

 
 دی فهمی سؤالش رو مکی رفتن ، کاش حداقل جواب ي کرد برای نمياری رو بست اما پاهاش نیدر ماش        

 .  شدی رفت و صورت جاسم مشخص می منیی پاي دودي شهیش.  زد نی ماشي شهیبه ش. 
 

  ؟ای ثري خوای میـ چ        
 

  دونن ؟یهمه م:  خوند ؟ آب دهنش رو قورت داد یمعلوم بود ؟ از نگاهش م        
 

 .  امشب هم روشي همه سال طاقت آوردنی اایبرو ثر. نه : جاسم نگاه گرفت از صورتش و استارت زد         
 

 تازه از يای ثرهی دی دی حاال میول.  کرد خو گرفته ی دونست ، فکر می همه سال نمنی شد ؟ ایمگه م        
 هاش در حال شهیر.  نی بلند و سنگی بوده خوابی که تا حاال تو خواب زمستونییایوجودش سربلند کرده ثر

 .  بودکی نزدي سر سبزدیجون گرفتن دوباره بودن و شا
 

 .  شهی درست مزیـ نگران نباش همه چ        
 

 شد ی میعنی.  دلخوش شدن و دلخوش کردن بود ي که برايلبخند. لبخند زد به صورت ناراحت برادر         
 . زهی فرو بري روزهی ترك بخوره و یی عمر تنهاي شهیش
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دلِ دل . چه خوب شد که جاسم اول رفت .  بدرقه کرد دی دی که میی رو تاجانیموند و ماش. جاسم رفت         
 .... کندن نداشت

 مدام به دی فهمی نميزی گذشت چی هم که مي از روزدی نفهميزی که گذشته بود چیاز شب. بود قراریب        
 .  دادی دوباره جاش رو به غصه مي کرد و شادی که با جاسم حرف زده بود فکر مییچند جمله ا

 
 

 .  کردی ملی و تحلهی جاسم رو تجزي بار حرفهانی چندمي و برادی پوشیلباس م        
 

 و بغلم ي ، من و تا خونه رسوندی هستنجای حاال که ایحت!  من دنی اومدن و دي برای داشتدیترد"        
 هی بقی خواستی نمای هستم ی مطمئن بشی خواستی خبر از همه ؟ می ؟ چرا بي چرا اومدی دونینم.  يکرد

 " بدونن ؟؟يزیچ
 

.  زود محبت برادر و آغوشش رو باور کرده بود دیشا.سرش پر از سؤال بود و دلش پر از اضطراب         
  بودن ؟ی جاسم از چه جنسيحرفها

 
 " سقوط کنم ؟دیدوباره با!  نه ای که بودم ؟ یی به جای گردونی و بر می کشونیمن و باال م "        

 
 .  و حاضر تو هال نشسته بودیخاطره ح.  رفت رونی خونه رو تو سبد انداخت و از اتاق بيلباس ها        

 
 . يدی تولامی خوام بیـ امروز م        

 
 . میبر. باشه :  داد رونی نفس بهی هاش بود و با هی هوا تو ریهرچ        

 
 از ییبا چه بهانه ا.  بود همراهش شده بود ییامروز که محتاج تنها. کار خاطره هم بر عکس شده بود         

 مد ؟ اوی مرونی بيدیتول
 

 .  دهی نجات میی گرده منم از تنهایـ اسماء امروز بر م        
 

 !  خوان برگردنیچه زود م.  یبسالمت:  دیکفشش رو پوش        
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 .  باباش تموم شدهیـ مرخص        
 

 ! ؟ی رسی هات می زود به سوغاتیلیپس خ:  هلش داد رونیدست پشت کمر خاطره گذاشت و به ب        
 

 . ـ من فقط منتظر همونم        
 

 . طونیش:  ومدیهر چه کرد لبش به خنده کش ن        
 

  شده ؟يزیمامان چ:  رفت نیی پایکیخاطره پله ها رو دوتا         
 

 . ـ نه        
 

 . يحواس هم ندار.  ی تو خودتشبیـ از د        
 

 . و مشغول کنه که ذهن تو رستی نيزیچ.  کنم یـ خودم حلش م        
 

 ! حداقل حاال نه: و تو دلش ادامه داد         
 

  ؟يدی شنینکنه حرف: خاطره اخم کرد         
 

 . زمیـ نه عز        
 

 خاطره از يسالم کردن و رد شدن و صدا. بودن ستادهی چند نفر اي سوپري جلویکوچه خلوت بود ول        
 . خودش رساتر بود

 
 

 که جاسم اونجا ی شهر دنبال هتلي هاابونیخودش اونجا بود و دلش تو خ.  نصفه مشغول کار بودن میت        
 . دی رسی نمدی که شایاقامت داره ،فکرش به آدرس
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 با دیآشوب دلش رو با.  کرد براش ی درد و دل می کرد کمیوقت م. اومدن عاطفه نقطه عطف بود         
 .  شدی مکی شریکی

 
سر . پشت سر عاطفه رفت .  گفت و رفت دفتر کی و تبردیعاطفه هم با همه خوش و بش کرد و ع        

 .  کردی و رو مری بود و کشو رو ززشیم
 
 

 . ای سفر ثررمیـ دارم م        
 
 

  خبر ؟یچه ب.  یکجا به سالمت:  دی خندی اتاق اما لبش مواری زد به دهیوا رفت و تک        
 

 می پرواز دارگهیچند ساعت د.  آخر بهم گفت قهیخودمم تعجب کردم دق.  شی کي گرفته براطی بلدیـ مج        
. 

 
 . شناسنامه.  کرد دای خواست پی رو که ميزیباالخره چ        

 
  پرواز داره ؟یـ ک        

 
 . براش ابرو باال انداخت. سیخاطره بود با صورت خ        
 . دمیـ تو راهرو شن        

 
 

 . شی خواد بره کیخاله عاطفه م:  گرفت واری از دهیتک        
 

 .  هم از اونجا دارمی سوغاتهیـ آخ جون پس         
 

 ی شمرد و عاطفه می عاطفه مي هاش رو برایخاطره سوغات.  نکرد يریچشم غره اش به خاطره توف        
 ... شدی لحظه ها موندگار منی تو همیکاش زندگ.  دیخند
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 رفت تو سالن شلوغ نموند و ی لباس نمي به وصل کردن تکه هایاطی حوصله بود و دستش به خیب        

 .  تو فکرش جمع شده بودروزی از دی منسجم کردن هرچي خواست برای زمان میکم. رفت به دفتر 
 
 

  ؟ي شدمونی رسه ؟ نکنه پشی نمامتیپس چرا پ:  شد ی جدا نمینگاهش از گوش        
 

 ياسترس لحظه ها.  سوزوند ی بود وتا گلوش رو می خالدیمعده اش اس.  زد ی چنگ میدلش رو کس        
 .  برابر بودي خبری بي و گرفتن آدرس هتل از برادرش با تمام سالهاامکی پنگی دنگی ديانتظار برا

 
 

 !! ای ثری خو گرفته باشي خبری به بدیتو با:  زد ی گذاشته بود و اشک رو پس مزی ميسر رو        
 
 

 . به در ، سرش رو بلند کردی آروميبا ضربه ها        
 

  تو ؟امی تونم بیـ مامان م        
 

  ؟یاجازه واسه چ.  تو ایب:  خاطره باز کرد يخودش بلند شد و در و به رو        
 

 .  باشمی خوام امروز دختر خوبیـ م        
 

 .  و خاطره اول در اتاق رو بستدشیدست خاطره رو گرفت و به طرف مبل کش        
 

 . ي بخوای بزرگزی چنکهی مگه ای کنی نمایفقط ر.  ی هستی دختر خوبشهیـ شما که هم        
 

 . دی بلند خنديبه هدف زده بود پس با صدا.  شد ریخاطره سر به ز        
 

  من ؟ری دختر سربه زي خوایم یحاال چ.  جان يـ ا        
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  ؟رونی بمی با هم بريای داد گفت مامی پشی پقهی چند دقدیگلش: سر خاطره باال اومد         
 

 خب ؟:  بود 11 به ساعت انداخت ، یابروهاش باال رفت اول نگاه        
 

 . ـ گفتم به مامانم بگم اگر اجازه داد        
 

  ؟نیـ تنها هست        
 

 .  نگفتيزی چدیگلش.  دونم یـ نم        
 

  ؟یـ کِ        
 

 .  دادی گرفته وگرنه زودتر خبر ممی تصمیی دفعه اکیگفت . ـ امروز         
 

 . ـ باشه ، برو        
 

 فکر نکرد چون خواستن رو تو نگاه و دی دعوت شدن خاطره از طرف گلشلیاجازه داد خاطره بره و به دل        
 خبر بود فکر نکرد ، به درست کردن ی که هنوز ازش بی جاسمدنی هم به دییلحظه ا.  دی دیش مصورت
 .  خودشي براتیموقع

 
جاسم .  آشنا ي ناآشنا با کديشماره .  اش بلند شد ی گوشامکیزنگ پ.  رفت رونیخاطره که از اتاق ب        

 ...  بوددنشینرفته بود ، دوباره مشتاق د
 رو تو دستش جابه جا یگوش.  بود ستادهی تر انیی آژانس چند متر پانیماش.  رو بست يدی تولطایدر ح        

 .  همون بار اول جوابش رو داده بودرهی دوباره تماس نگنکهی ايشهنام پشت خط بود برا.کرد 
 
 

  کجا رفته ؟روزی خانم دایثر.  يـ تو که دوباره لجباز شد        
 

 . ی زنی که باشم شما حرف خودت رو میـ من هر شکل        
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 .  رو باز کرد و نشست و آهسته سالم کردیدر تاکس        
 

 .  فرصت بهش نگاه کننی ، به چشم آخرای دفعه هم بنیـ ا        
 

 ! زنم ؟ی دونم چرا دارم با شما حرف می دوباره به شما اعتماد کنم ؟من اصالً نمنیـ توقع دار        
 

 ... مینی هم و ببایب.  ي گفتم اعتماد نداريدی دـ        
 

 .  تونمیـ من سرم شلوغه ، فعالً نم        
 

  دنبالت ؟امی ؟ بی هستيدیـ تول        
 

 . ستینه الزم ن.  هستم يدیـ بله تول        
 

 . ت بهتر وقهیحرفمون باشه واسه .  ی حوصله هم هستیب. کامالً مشخصه سرت شلوغه . ـ باشه         
 

 .  فکر کردن وجود داشتي براي مهم تريزهایچ. کالم شهنام تموم نشده تلفن رو قطع کرد         
 

 .  گذشتی سرگردون از در تلسکوپی شد و با نگاهادهی هتل پيجلو        
 

 .  تازه نبود اما حسش چرادارید.  بود شتری لرزش دلش بیول.  دی تو دستش لرزیگوش        
 

 . ـ الو داداش        
 

 . ینی بیـ سمت چپ رو نگاه کن من و م        
 

 دی بهش رسی بود وقتستادهیهنوز ا.  دی دی فاصله لبخندش رو منیانگار جاسم از ا. لبخند زد و قطع کرد        
 گفت ی حالت جاسم می صورت سخت و بی جاسم رو داشت ولي آغوش برادرانه يدوباره هوا. و سالم کرد 

 . ستیامکانش ن
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 ! یفکر کردم رفت.  شده بودم دینا ام: پر از بغض لبخند زد         
 

 .  رفتنای دونستم کدوم کار درسته ، موندن ینم:  که به گوشش برسه يآه جاسم بلند بود به حد        
 

 ...  بود کهی هم از سر دلتنگروزید.  فهمم یـ م        
 

 . له اش کامل نشدبغضش شکست و جم        
 

  اتاقم ؟می برای مینی بشنجایا:  کرد ی البي به فضايجاسم اشاره ا        
 

 . اشک حسرت بود.  نبودتیاشک مظلوم.  نبود یاشک پنهون شدن        
 

 تو یبذار هر چ.  ي احساسش رو قلقلک بدي خوای کنه می ، فکر مایآروم باش ثر: به خودش تشر زد         
  ؟یمونی پشروزیاز د: شد ی خفه مدی پرسی نتونست نپرسه ، نمی کنه ولی و خالدلش هست

 
 . هی الهیال.  دی دیصورتش رو شکسته م. جاسم فقط نگاهش کرد         

 
 .  بودای من رؤي براروزیـ د        

 
 .  خواستیبه واهللا که نم. جاسم هم کالفه شد .  خودش گرفت ی درموندگيدلش برا        

 
 .  اتاقتمیـ بر        

 
 صدا اشک ی وساکت بود و بریتو آسانسور سر به ز.  شکسته ی جاسم راه افتاده با قامتيشونه به شونه         

 .  دفاع نبودي برای حرفی کرد ولی جاسم رو حس منینگاه سنگ.  ختی ریم
 

روبه .  بود تا وارد اتاق بشه ستادهیجاسم ا.  دی دی اتاق رو ميدر باز بود و فضا.  ستادی در اتاق ايجلو        
 خوام با حضورم ینم.  داداش ي به من ندارینی دچیه.  نداشتم یی هم گله ای رفتیاگر م:  ستادی برادرش ايرو

 يبه رو.  يدی رو دای سخته فراموش کن ثرنکهی و با ابرو.  برو.  بودنت برام تازه شد بسمه نکهیهم. عذابت بدم 
 . ي کار کردی و چيدی دی که چاریخودت ن
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 بودم قبل از یرفتن.  شده ری دگهی شده دمونی پشيبرا. برو تو : دست جاسم پشت کمرش نشست         

 .  رفتمیاومدنت م
 

 از خانواده اش و یی اندهیجاسم نما.  کرد ی نميری رفتن جاسم توفای موندن دی دی که میطیبا شرا        
 موند یم.  شد ی که با خودش در حال مبارزه است اما دلِ تنگ حرف سرش نمدیم فهیم. احساس شون بود 

 که بدهکاره ی جا گذاشته ، اونکه ی رفت تا باز اونیخودش م.  رفت ی خبر گرفتن از همه و بعد ميبه اندازه 
 .  باشهایثر
 

 .  تخت بودي روختهی به هم ريچمدونش با لباسها.  تخت ي مبل نشست و جاسم لبه يرو        
 

 ندارم ییجایانتظار ب.  رهی بگو تا بدونم و دلم آروم بگهی کم از بقهیفقط :با دست اشکش رو پاك کرد         
بگو و برو و به پشت سرت نگاه .  رو ندارم هی ، توان رو به رو شدن با بقي اگر تو هم از من بگذریحت. داداش 

 . هرانی اي شهر تو نقشه نیفراموش کن ا.هم نکن 
 

  ؟ی از خونِت هم گذشتیـ مثل تو ؟ مثل تو که حت        
 

  آبرو بود ، نبود ؟ی بيای نشون بهتر از ثری ناتموم و بيای ثرهی.  نبود ییـ من و چاره ا        
 

 .  بودیکیـ دردش         
 

 .  کشتی بود که ذره ذره میزجر کالم و نگاه جاسم ، سم        
 

 ... عیدختر آقا رف... دختر .  نداشتم ییم جا موندمیـ م        
 

چشم تو چشم ، .  دشی شد و باال کشری اش تو دست جاسم اسقهی.  گفتن رو فراموش کرد دهیترس        
 .  کرده بوددایجاسم تازه خودش رو پ.  خشم بود ي که پر از شراره هایچشم

 
  ؟شهی تي و شدی شناختیـ بابا رو م        
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  ؟ي به روزمون آوردی چيدیفهم:  شدن ی زد و سرخ می مرونی چشم جاسم بيرگه ها        
 

 . بله: سر تکون داد که . دیچشمش و بست و نال        
 

 ! به من!  ایـ به من نگاه کن ثر        
 

 ي که براي جاسم فکش درد گرفته بود از فشاري لرزون نگاه دوخت به صورت ملتهبش ، به جایبا لب        
  ارزشش رو داشت ؟یاون لعنت:  آورد یبلند نشدن صداش به خودش م

 
 ! نه: هق زد و متأسف سر تکون داد که         

 
 خشم فروخورده نی نبود ، نگران بود نکنه با ایی اهیگال.  مبل افتاد يهلش داد و رو. جاسم رهاش کرد         

 .  حرف زدن نداشتياراینگران بود و .  فته یراش ب بیاتفاق
 

 که تو شهر ي رسوندنجای ؟ چرا خودت و ما رو به اایچرا ثر. پس چرا :  رفت یجاسم جلوش قدم رو م        
 آشنا ؟ ای ام بهی ، غرمی پشت هستهی ام که از ی و تنی و من ندونم ، ندونم که با خواهر خونمی بهم برسبیغر

 باشم ؟ که شب تا صبح ی شده طرف کاغون دیی و خانواده ادهی و تنها و درد کشبی غري خواهرنیکه ندونم ب
 ؟ که من ، من ي شه به شدنش هم فکر کردی درست می همه چیبا خودم فکر کنم جاسم ؟ جاسم تو که گفت

  ؟ چرا ؟رمی بگ سال دوباره کاسه چه کنم ، چه کنم دست19 غلط ، که بعد از ي درسته چه کاريندونم چه کار
 

 ی با هر کالمش می ، وقتی شکلنی نه ای شد ولی می خالدیجاسم با.  لرزون بلند شد ییبا قدم ها        
بزن داداش ، :  دیصورت مقابلش گرفت و پر از التماس نال.  جاسم رو گرفت و نگهش داشت يبازو. ترسوندش 

 !  کار و نکننی با خودت ای ولیبزن تا آروم ش
 

 فقط بگو چرا ؟: جاسم دستش و پس زد         
 

 .  که اون مرد سراب بود نه چشمهدمی فهمرید.  داداش دمی فهمریـ د        
 

 . ـ بگو نخواستم بفهمم        
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من .  مال من و سهم منه ی کشی که می عذابنیا.  ی شما بگیباشه ، باشه هر چ: به التماس افتاد         
 .  کار و نکننی سوزم ، تو با خودت ایسالهاست دارم م

 
 هی ي همه شديبرا.  همه بود ي که عذاب برايدی ، نديدی و نفهمیرفت. آره :  روبه روش ستادیجاسم ا        
 عاشق شد و عیدختر آقا رف! همه .  همه پاسوز تو شدن ی ولي که خودت تنها بسوزیرفت.  ای جواب ثریسؤال ب
  کردن بعد تو آسون بود ؟ سر بلندی کنیفکر م. رفت 

 
 و حماقت ی نادوني گفت حاصل لحظه هایم.  گفتن نبود يجواب بود ، رو.  جز اشک نداشت یجواب        
  شد که نتونست ازش بگذره ؟ییبچه ا

 
 جز فرار یراه:  کرد هی محابا گری دست گرفت و بونیسر م.  مبل نشست يعقب عقب رفت و رو        

 بار ، کی ي برایگذشتم از همه چ.  شکست یبدتر م.  شد ی خم مگهی جور دهیمم کمرتون  موندیم. نداشتم 
با زخم تازه دم به دم  ی شه ساخت ولیبا درد کهنه م.  شد عذاب ی موندم هر لحظه تون میم.  شهی هميبرا
 .  سوزوندمی سوختم و می مدیبا
 

  محرم تو نبود ؟یکی ی بگي خوایـ م        
 

 رو زشی ترسو که همه چي ساله 18 دختر هی بودم ؟ ی من اون موقع کی کنیفکر م: سر بلند کرد         
 درددل من ننشست ي بار هم پاکی بابا بود ؟ ي زدم ؟ مامان که نگاهش به لب های حرف میبا ک. باخته بود 

 با شی سال پ19 رتتونیغ! ن ی منه ؟ داداش حال خودت رو االن ببی کردم دشمن خوشبختی؟ بابا که فکر م
  کرد ؟یمن چکار م

 
 ـ باالتر از مردن که نبود ، بود ؟        

 
 من خود جهنم ی کردم ؟ من فقط جون از تنم نرفته وگرنه زندگی من زنده بودم و زندگی کنیـ فکر م        

 یول.  اهمیرو س.  شم یمنکر عذاب شما نم.  دست و پا بزنم یشگی همی تو برزخدیهنوز هم هست من با. بود 
 ی سهم من از خانواده ام مشتنهات.  درمون مونده یدرد من درد ب.  گرفته ی تسلي روزهی شما يغم همه 

 کنم با ی می که ازشون گذشتم ، زندگیی داشتن شما تو فکر و ذهنم با همون خانواده ايمن برا. خاطره بود 
 .  که اونها رو کنار خودم داشتمییتموم لحظه ها



 264 

 
 ی که دوباره سر بلند می موج خشمي کرد برای قوا مدی تجدایآروم شده بود .  تخت نشست يجاسم لبه         
 کرد ؟

 
 ، ستیش ن و آثارای از ثريبابا سر رو زانو گذشته و اثر.  زنگ زد و گفت مامان از حال رفته سای پریـ وقت        

 که تو خونه يچند رزو. مادرش گفت چند روزه که رفته .  اونها بود ي خراب شده ي که رفتم خونه یی جانیاول
. داد و هوارم تو گلو خفه شد . رفته یاون لعنت  کهيدی و فهمدهیخواهرش گفت تو رو تو کوچه شون د.  يبود

گفتم حتماً نقشه شون . بود ، مقصر و زرنگ  اونم مقصر یخواهرم خودش خواسته بره ول. سر شکسته شدم 
 نی بي های تاکسي هاستگاهی و انالی اکبر فرودگاه و ترمیعل.  رفت ی درزش نمي که مو الیینقشه ا. بوده 
 فروکش کردن خشم مون بود وگرنه خودمون بهتر از يتالشمون برا.  دی تو رو ندو  و رو کردری رو و زيشهر

 ي برای وليتموم هم شد.  ي شدی همه ما تموم مي برادی و بايتو رفته بود.  اثره ی بمی دونستی میهر کس
 همه ومروز س.  يدو روز مدرسه بود.  ي بودضی روز مرهی.  موند یپنهون که نم.  نه لی و فامهیدر و همسا
 از هم سوا  مرد نبود و حساب شما رودونی اگر فردیشرافت چه حرفها که از قوم شوهر نشن.  شدن یکنجکاو م

 اکبر هم که یمن و عل.  شد ی تر منی و بار کمر بابا سنگدی پاشی شرافت همون موقع از هم می کرد زندگینم
 یهر دومون زن و زندگ.  شد ی حفظ مدی مون بای اما زندگمی داشتادی و بببند زریبگ. افسار دست خودمون بود 

دو تا برادر و .  سؤال رفت که رفت ری من زرتی ؟ غيدی اون موقع من پرسرتیاز غ.  میمون رو دوست داشت
 جز ي و چاره ادی چسبیانگ بود که بهمون م. پدرشون عرضه سربراه کردن خواهر و دخترشون رو نداشتن 

 مامان اضافه یی به موهادی سفي شد ، ده تا تار موی سال از عمر بابا کم مکی هیبا هر طعنه و کنا. تحمل نبود 
 .  ضرر کردشتری از همه بسایما پر ي همه نی بیول. 
 

 تونست به یتنها م.  شکست ی شد و تو خودش می خودش متصور مي جاسم رو برايجمله به جمله         
 .  شدی بغرنج تر متی اومد وضعی موند و شکمش باال می بده که اگر ميخودش دلدار

 
 ... دنی محکوم بود به شنید ول نبویدنی قصه هم شنيادامه . توان سر بلند کردن نبود         

 
 یی که آشنایی جاگهی شهرستان دهیرفتن به . ـ بابا خونه رو فروخت و از اون محله و از اون شهر رفتن         

 که قصه ی تا وقتمی تو همون شهر و طاقت آوردمی اکبر و شرافت موندیمن و عل.  شد ینبود و قصه تازه نم
 مامان کم از خواهر و برادرش ی نداشت ولیلیبابا که فام.  ي هم مثل ما کمرنگ شدهی بقادیات کهنه شد و تو 

 ؟ ادتهی ؟ مهرداد و که دی رنج کششتری از همه بسایگفتم پر.  دادن ی تاوان مهی و بقيتو اشتباه کرده بود. دینشن
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 یون خواهان هم بودن ولدوتاش.  خواسته ی رو مسایبعد از اون ماجرا صداش در اومد که پر!  مامان ییپسر دا
 هم نشسته ي هم ادامه داشت و آخر سر هم مقابل اونها که به پاشی تا چند سال پیی دایی همخالفت خانواد

 تحمل و صبر و ی تو باشه ؟ کمي تونست تکرار قصه ی نمسای پری کنیفکر م.  شدن یبودن کم آوردن و راض
  ؟ي روز بندازنی به ا سخت بود که خودت رويگوش دادن حرف بزرگتر اونقدر

 
 .  کرده بودنیجاسم گلچ.  همه اتفاق و ماجرا نبود دی که شنيزیچ.  کرد و ساکت بود ی منی فنیف        

 
 ذهنمون محفوظ بود ، به ي گوشه هی تو يجا.  ي نرفته بودادمونی از یعنی يـ گفتم بهت کمرنگ شد        
 نی شد ؟ خودمون رو با ای می بود چای که اگر ثرمی و آه بکشمی افتی بادتی به ی که هر از چند گاهییاندازه ا

 از يادیبه پشت سرش نگاه نکرده و   کههی دلش ، حتماً خوشبخته ، راضی که رفته پمی کردیفکر آروم م
نبود تا چند .  خبرها نبود نیاز ا!!  نه یول.  ي شدی هم اگر بود بازم دلتنگ میشرمندگ.  کنه یخانواده اش نم

 دختر هی و ییگفت که تنها.  داد ی که میاز احتمال.  که اون زن اومد به کارگاه و از تو برام گفت شیروز پ
 سراغ اون و خانواده اش گهیما د.  کرد جمیاومد و با حرفاش گ.  برادرش باشه ر زنه دختی که حدس ميدار

 رو یبعد از سالها اومد و همه چ.  ي بود که خودت رفته بودیراه.  نه ای با تو هست مینی ببمی نشدریگیپ. مینرفت
 بود و کرده به تو شک.  از اول هم نبوده ستی خواهرتون نیگفت مظاهر تو زندگ.  ختی من بهم ريبرا

 يخواسته بود خودش بهت کمک کنه و تو آگاهانه پسش زده بود.  عذاب وجدان به جونش انداخته بود تییتنها
از نظرش خواست خدا بوده که تو .  و برادرش رو مقصر دی دی مگناهی بردارم چون تو رو بیماز من خواست قد. 

.  آسون تر باشه دنی بخشدی شانمی و دخترت و ببی تو و زندگامی کرد بقمیتشو.  و بهت مشکوك بشه نهیرو بب
را بخوام زنده کنم ؟  رفته باشه رو چادی خواست مرده باشه، از ی که خودش میکس.  اومدن يدو دل بودم برا

گفتم .  ارمی نشد ، نتونستم طاقت بیول!  که گناهکار بودن خودش رو باور داشت و به پاش هم مونده بود یکس
 ی خواستم باهات روبه رو بشم ولینم.  زنم ی رو مدشی قشهی همي شه و بعد برایآروم م  دلمنمی بی مامیم

 ...  و اسمت رو صدا زددی موقع چرخیزبونم ب.  نشد که بشه دمتی دیوقت
 

 بده که دی نبود که نوازشش کنه ، آرومش کنه و دوباره بهش امی دستی هق هقش بلند شد وليصدا        
 .  شهی درست میهمه چ

 
 ای که هست بمونه ي طورنی همیبذارم همه چ.  دو تا انتخاب نیموندم ب.  منم که تو برزخم نیـ حاال ا        

  همه زنده کنم ؟ي رو براایدوباره ثر
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 خواست ؟ به قلبش ی می ؟ واقعاً خودش چي خوای می تو چدیازش نپرس.  رحم شده بود یجاسم هم ب        
 یلی خینیریش.  شد ی و سند نملی حرف دل دلیول. بود ینیریو چه حس ش!  دوباره شون دنیرجوع کرد ، د

 نشون ی نام و بیب. نکنه  زی احساسش چوب پنبه گذاشت تا سر ري شهیرام عقل شد و سر ش. زود دلش رو زد 
 .  موند تا گذشته تو گذشته بمونهیم
 

 دیآب سرد به صورتش پاش. چشماش پولک سرخ شده بودن .  اتاق رفت سی حرف بلند شد و به سرویب        
 که آروم یکم.  موند ی ناتموم مشهی تا همدی باایثر.  دی خودش خندي به خودش نگاه کرد و تلخ به رونهیو تو آ
چند لحظه .  زل زده بود نی زمبه  دست گرفته بود وونیجاسم سر م.  رو برداشت فشی اومد و کرونیشد ب

 یدل کندن سخت م.  آغوش برادرش رو پس زد دنیفکر دوباره چش.  کرد ی ممونشی پشدی موندن شاشتریب
جاسم تو .  مکث کرد رهیدستش به دستگ. اق رفت  حرف به طرف در اتیب.  شتریشد ، عذاب جاسم هم ب

 دی که بزرگ شده بودن وشايبچه ها. و بچه ها  پدر و مادرش.  نگفته بود زهای چیلی کردنش از خنیگلچ
 رونی شد پا از اتاق بی بدون دونستن حال پدر و مادر نمی ولدی پرسیاز بچه ها نم.  از قبل شتریتعدادشون ب

 . گذاشت
 

 جز یاز همه گفت: آب دهنش رو قورت داد . به طرف جاسم برگشت ، هنوز تو همون حالت مونده بود         
 ...  لطفت رو در حقم بکننی اما آخردنی و عذاب کشي خبری ام به بیراض. مامان و بابا 

 
 . ـ هنوز زنده ان        

 
 .  اومدرونی از اتاق بیلب بهم فشرد و بدون خداحافظ.  دیاشک از چشمش چک        

 
 .  کردی نمدای وقت فرصت جبران پچی هیزنده بودن ول        

 
 قدرتمند که ییگذشته ا.  و رو کرده بود ریگذشته بود که جاسم رو ز.  نبود یی و امروز فاصله اروزی دنیب        

 ...  رو مهر و موم کنهي تونست هر مِهریم
 خوردن صبحانه ي برایلیاگر به خودش بود م.  گذاشت کروفری ماي آورد و تونروی بزرینون رو از تو فر        

 .  خوردنی صبحانه رو با هم مدی شده بود و بادارینبود ، خاطره صبح زود ب
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 خودش ي کردن دوباره دای پي خواست برای ، زمان مرهی دوباره سر پا بشه و جون بگای برد تا ثریوقت م        
 .  شده بودمی بار ترمکی که ییایهم ثر.  شناختن تکه تکه شده بود ی که که همه ميایهم وجود ثر.

 
اصالً :  گذاشت و پر بغض نجوا کرد زی ميبشقاب و کارد رو رو.  بود ریناراحت نبود از رفتار جاسم ،دلگ        

 چرا ؟ خواد ؟ ی ، نمنهی بی خاطره رو نمادی از گذشته میچرا هرک!!  ي از خاطره نبردیاسم
 

 دیبا گلش. خاطره رفته بود حمام .  نتی آوردن گردو رفت سراغ کابي گذاشت و برازی مي رو رويریجا پن        
 . خسته بود و چشماش خمار خوابدی به خونه رسی و وقتيرفته بودن شهر باز

 
  ؟ی کنی درست ممرویمامان برام ن: خاطره از اتاقش صداش زد         

 
 ... ـ باشه        

 
 نه دارن من رو با ای.  ي دی من تاوان مي به جايتو دار!  رفته من ادی از زیعز: و تو دلش ادامه داد         

 .  کننی تو مجازات مدنیند
 

 . امی کنم میـ تا آماده بشه منم موهام و خشک م        
 

 . تخم مرغها رو تو کاسه شکست و با چنگال هم زد        
 

 "!  تخت بودي ؟ چمدونت که روشبی ؟ همون دیرفت "        
 

 جاسم رو ی خودش و بدون خداحافظيخودش با پا.  گذشته بود دهی فای و بی طوالنيشبش به انتظار        
 .  برگشتني اشاره بود براهیاما منتظر . ترك کرده بود 

 
 بود رو برداشت زی مي که رویی خانواده اي ، شعله رو کم کرد و مجله ختیتخم مرغ رو تو روغن داغ ر        

 .  که حال خودش بودیبا مطلع.  چاپ شده بود ي سوم شعريتو صفحه . و ورق زد 
 

  رفته باشدادی کز يری بر اسي وايا "        
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  رفته باشدادیدر دام مانده باشد ، ص        
 

 غ او چو الله که تنها، با دایآه از دم        
 

 در خون نشسته باشم ، چون باد رفته باشد        
 

 امدی نستونی از بشهی تيامشب صدا        
 

  فرهاد رفته باشدن،یری به خواب شدیشا        
 

  رب حالل باداای حسرت غیخونش به ت        
 

  که از کمندت آزاد رفته باشديدیص        
 

  سازم خبر دلت رایاز آه دردناک        
 

  که کوه صبرم بر باد رفته باشدیوقت        
 

 هی ؟ زود ای ثری تحمل کنی تونی میتا ک:  شدن ی و غرق مدنی رقصیکلمه ها م. کوه صبر ، باد         
 .  خودت رو سبک کنیی جاهی کن ، ال اقل از دایهمراه پ

 
 .  زودیلیالزم بود با چاووش حرف بزنه ، خ        

 
 .  شعري رفت سروقت ادامه ي و روش کرد و فورریز.  شده بود یی طرف تخم مرغ طالکی        

 
  کز گرد دام زلفت؟يریرحم است بر اس        

 
  ناشاد رفته باشديدواریبا صد ام        

 
 ی دامن کشان گذشتبانیشادم که از رق        
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 گو مشت خاك ما هم، بر باد رفته باشد        

 
 است امروزکوه و صحرا "نیحز"پرشور از         

 
 "مجنون گذشته باشد ، فرهاد رفته باشد        

 
 کوه و صحرا ، شهی بود همنیپر شور از حز:  که حال و روز خودش بود يدست برد تو شعر. شاعر شد         

 . جاسم رفته باشد. گذشته باشد ایثر
 

 .  رفته باشددیام.  گذشته باشد ایثر:  هم مصرع آخرش رو عوض کرديفور        
 

.  کوتاه بوده شهی هات همیعمر دلخوش.  ي جز خزان نداریقسمت.  ای کن ثری خداحافظيبا سرسبز "        
 " شهیهم
 

 گرفت ی م دور قلم به دستیی اندهی تو آي روزدیشا.  اولش يلب بهم فشرد و مجله رو برگردوند سر جا        
 .  خودش روشن باشهي قصه براانی که پايروز.  نوشت ی مهی بقيو سرگذشتش رو برا

 
 .  ناخنک زدمروی دوباره گفت و نشست و به بشقاب نریخاطره صبح بخ        

 
  خوش گذشت ؟روزیـ د        

 
 . ـ خوب بود        

 
 . يند نبود خونه رو پا بي که تو اومدیبا حال. ـ معلوم بود         

 
 مامان ؟. ـ خسته نبودم         

 
 . ـ جانم        
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 .  تنها نبوددی گلشروزیـ د        
 

.  می تنها بودي شهر بازمی رفتی تا وقتیعنی:  صحبت خاطره موند يابروهاش باال رفتن و منتظر ادامه         
 .  از دوستاشونیکی هم اومدن با شیرای پياونجا بود که آقا

 
 .  تنها بذاره حتماًی به اون شلوغیـ نخواسته دو تا دختر و تو مکان        

 
 . ـ اومده بود با من حرف بزنه        

 
 .  گفتي طورنیخودش ا:  دی نگاهشون بهم گره خورد و خاطره نگاه دزدهیچند ثان        

 
 بود که يلت صورت خاطره طورحا. اوردی خودش ني به روی ولیشستش خبر دار شد که در مورد چ        

 . ي و عادی بود معمولشهیمثل هم.  يدی فهمی ازش نميزیچ
 

  ؟یـ راجع به چ        
 

 .  رابطههیـ شروع         
 

نکنه چاووش هم باورش رو خراب کرده باشه . دست از لقمه گرفتن برداشت و اخم کرده زل زد به خاطره        
 !؟
 

 ـ رابطه ؟        
 

 ریذهنم درگ!  چکار کنم دی دونم بای بهت گفتم نمشیچند شب پ:  دیخاطره هم دست از خوردن کش        
.  خوام ی باشه که من می تونه همونی مثل اون مي که مرددمی رسی مجهی نتنی به ایگاه.  هم بود شونیا

 . بود  که داشت ذهن و مشغول خودش کردهيبا رفتار!  گفتم ، نه ی وقت ها هم میبعض
 

 . حرف خاطره هنوز تموم نشده بود.  چونه گره زد و ساکت موند ریدست ز        
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 بودم که بخوام دهی رو هم ندنی افشي نگاه هایمن حت.  بود که بهش فکر کردم مامان ی کسنیـ اول        
 ی مدیدونم شا ینم.  تو چشمم بود شهیهم.  حس تازه بود هی شیرای پياما آقا.  کنم رشونی خودم تفسيبرا

 نی که بود بی هر چیول.  خواستم ی خواستم و نمیم.  بودم ری حس درگنی اول با اداریاز د. خواست که باشه
 هی من اون و به چشم دمی شما ، فهميبا حرفها.  و شناخت بهتر شتری بییرفته رفته با آشنا. خودم و دلم بود 

 یاز طرف.  برم ی سؤال نمری رو زشونیاحساس ا. داشت  ، چون هر جا که الزم بود حضور دمی دی گاه مهیتک
 .  تونم هم قبولش کنمینم
 

  ؟ی قبولش کنی تونیـ چرا نم        
 

  ؟یمامان تو موافق:  و گنگ بود جینگاه خاطره گ        
 

 ! نی رو بشنوم هملتی خوام دلی از سؤال من ؟ من فقط می گرفتيـ چه منظور        
 

 که ي اقتصادطیشرا.  ساله 12 ی سنيفاصله .  ستی دوتا هم نیکی.  می که با هم دارییـ تفاوت ها        
 .  با هم فرق دارهیلی خیمهم تر از همه توقعمون از زندگ. اونها دارن 

 
  ؟يـ بهش جواب داد        

 
 بودم با شما هم در یف بزنه اگر راض خواسته اول با من حریم!  حرفها رو بهش زدم و گفتم نه نیـ هم        

 کردم ؟ یمامان کار درست.  من قبول نکردم ی نظر شما ولری شناخت زي فرصت بدم براهیگفت .  بذاره ونیم
  ؟ي کردی چکار ميتو بود

 
 تو ي تونم به جای کنم ، نمتیی تونم راهنمای که میی تونم تا جایمن فقط م: دست خاطره رو گرفت         

 . يری بگمی بسته به نظر من تصمي که بخوای کنیتو هم مثل من فکر نم.  که رمی بگمیتصم
 

 مناسب من ی ولهی خوبتی موقعدمیاز هر طرف که رفتم د.  بودم و فکر کردم داری وقت بری تا دشبمیـ د        
  ؟ی گی زدن خودت جواب آخر و بهش می و حرفيدیمامان اگر امروز اومدن تول.  ستین

 
 . ي حرفت رو زدي تو جدی وقتادی فکر نکنم بیول.  زد باشه یـ اگر اومد و حرف        
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 ی نبود بعد از روشن شدن همه چدیبع.  خودش از ماجرا کنار رفته بود يخوب بود که خاطره با پا        

  از ابهام بودیی در هاله ازیهمه چ.  کنه تی هما از حس چاووش حماای نه ؟ ایچاووش باز هم سر حرفش بمونه 
. 

 
 هی حرف زدن و شوروندش علي بود برای مناسبي نهیبا وجود پس زدن خاطره ، باز هم چاووش گز        

 مظاهر ؟
 

 صحبت کردن خانم مقدم با چاووش بود ی بار شاهد تلفنکیفقط .  کارگاه ، تلفن هم نزد ومدیچاووش ن        
با نه .  و باز بود ينگاه چاووش امروز.  دی پرسی تازه ميخانم مقدم خودش زنگ زده بود و در مورد طرح ها. 

 .  هم نکرده بوديکار شرم آور.   افتادی نمی شد و به فکر قهر و تالفیگفتن خاطره سر خورده نم
 
 

 بره ، مقصدش هتل بود تا اگر جاسم نرفته باشه از رونی بيدیزودتر از تول کارش رو تموم کرد تا عیسر        
 . ندشی ببگهی بار دکیدور هم که شده 

 
  ؟نجای انیای لحظه مهی جون ایـ ثر        

 
 . زمیـ االن عز        

 
 .  از لباس عروسییلب تاپ روشن بود و تو صفحه اش طرح ها.  ستادیکنار خانم مقدم ا        

 
 ـ جانم ؟        

 
  ؟هینظرتون چ.  کردن لیمی طرحها رو تازه انی اشیرای پيـ آقا        

 
 .  در مورد چاووش هم اشتباه کرده بودنکهیمثل ا        

 
 یگفتن خودشون م.  دینی ، بهتر ببدینی بشدییبفرما:  و تعارفش کرد به نشستن دیخانم مقدم کنار کش        

 . نی که با هم صبحت کنانی اومده ، فردا مشی براشون کار پی ولانیخواستن ب
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 .  ، ممنونزمیـ باشه عز        

 
 .  بود نبودندهی که دی خارجي مدل هاهیهمون طور که قبالً گفته بود طرح ها اصال ً شب        

 
  به نظرت ؟ستنی ساده نیلیـ خ        

 
 . اون و گذاشتن به عهده شما : نهیخانم مقدم هم خم شد تا بهتر بب        

 
 کوچولو بهتر رییبا چند تا تغ.  می زنی مفصل حرف مارنی بفی هستن ، فردا که تشری خوبيـ طرح ها        
 ...  شنیهم م

 
 .  خورهی جون تلفن دفتر مدام زنگ مایـ ثر        

 
 .  رمیاالن م:  شدزی خمی خانم برگشت و نيبه طرف پر        

 
 .  خانم تنهاشون گذاشتي پريز خانم مقدم تشکر کرد و با عصرونه ا        

 
 . دییبفرما:  رو برداشت ی به طرف اتاقش رفت و گوشيفور        

 
 .  منتظرتمابونیـ سر خ        

 
 .  نبودمی مستقی صراطچینه ، شهنام به ه.  نشست ی صندليمستأصل رو        

 
 .  عجله کنيدی در تولي جلوامی بي خوایـ اگر نم        

 
 ...  بود با دست خودشدهی شهنام رو خودش تابي دراز مزاحمت هاي بود ؟ رشته ی عصبانیاز چ        

 
 ری زنهیاز تو آ.  در جلو باز شد نی به ماشدهینرس.  اتوبوس پارك کرده بود ستگاهی تر از انیی پایکم        

 . نظرش داشت
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 چه خبره ؟: ی به صندلدی از جا کنده شد و چسبنی از گلوش خارج نشده ، ماشییدر بسته نشده و صدا        

 
 .  کردی مي و طلبکارش بدجور با اعصاب نداشته اش بازیپوزخند شهنام و نگاه عصبان        

 
 و زی چچی هي از شما باشم ؟ چرا مالحضه دی جدي چهره هی منتظر دی ؟ هر بار بانی بریـ من و کجا م        

  ؟نی بگم دست از سر ما برداری ؟؟ به چه زبوننی کنینم
 

 . خفه شو.  یـ خفه شو عوض        
 

زود .  بشم ادهی خوام پینگه دار م.  نیی خفه بشه شمادی که بایاون:  شد ی گشادتر نمنیچشمش از ا        
 ..باش وگرنه

 
 !  شهی اول در باز منیبب.  نیی پاياز ندی ؟ خودت رو میوگرنه چ:  دست شهنام شد ریمچش اس        

 
  به درك ؟ي ری ؟ چرا نمی لعنتي خوای از جونم میـ چ        

 
 واسه من خودش رو نیهمچ.  خوام ی می چی فهمی مگهی دي قهی ، تا چند دقاریـ به خودت فشار ن        

 کاره است فقط با هر نی دونستم خانم خودش اینم.  رمی خواستم ازش حاجت بگی داد که میپاك نشون م
 ...  کنهی حال نمیکس
 

 . یحرف دهنت رو بفهمم عوض:  دیتالش کرد مچ دستش و آزاد کنه و غر        
 

 بی نصی هم واسه من باشه ؟ نترس تو هم بگی از قل قل دی سهمهی گفتم ؟ بده یـ چرا ؟ مگه چ        
 .  کاره امنی که ای دونیه ، م ذارم بهت سخت بگذرینم.  خانم جانماز آب کش ی مونینم
 

 چی ، هي ها دودشهی قفل و شنی ماشي دست شهنام ، درهاریدستش اس. رسماً به غلط کردن افتاده بود         
 . دی دیکس تالشش رو نم

 
 ... ـ مثل آدم بتمرگ سر جات        
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 ادشی دنی نفس کشستادی در هتل اي جلونی ماشیوقت.  گذشت جهی نتی بعد هم به تالش بقهیچند دق        
 . هتل جاسم. رفت 

 
 !  ؟ برات آشناست ، نههیـ چ        

 
 .  و چشماش رو بستی زد به صندلهیتک        

 
 ...  واسه عشق و حالاستیبرام بگو چه جور.  نجای اومدمیـ من تا حاال ن        

 
 بودش و دهی کرده بود ، با جاسم دبشیشهنام تعق. کرد ی مهی گردی نبای و چشمش تر شد ولدیلب گز        

 .  خودش قصه ساخته بوديبرا
 

 . ستادی هتل اکی نزدی فرعیی حرکت کرد و تو کوچه انیماش        
 

 ! ی و حاشا کندمی خودم دي که من با چشمايزی چی تونینم!  ؟ معلومه ي گفتن نداري برای حرفهیـ چ        
 

 ...  زدی میاگر حرف.  شد ی رو باورش مروزی کرد شهنام دیش دفاع نماگر از خود        
 

 دست شهنام شد و زور ری اش هم اسگهیدست د.  پر از تمسخر شهنام تو گوشش نشست يتک خنده         
 .  سختییتحت تسلط شهنام بود و رها.  دهی فایزدن ب

 
 ی حوصله میب. ی کشیقداستت رو به رخم م.  رو منبر ي ریواسه من م:  بود کی نزدکیصداش نزد        

 راه رفتم نی ؟ من خودم تا آخر اي فرض کردیمن و چ...  ياری در مگهی دي جاهی چشم من سر از يجلو!  یش
 ...  خانم ، تا آخرشایثر
 

 یکی و تند ، ی عصبیکی شد ، ی میکی گستاخ شهنام ، نفس شون با هم يچشم دوخت به چشم ها        
 ! نی کنیاشتباه م: درمونده و کند 
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 خفه غیخودش رو جمع کرد و ج. مشت شهنام کنار سرش فرود اومد .  دی چرخینگاه شون تو نگاه هم م        
 رو باور کنم ؟ چرا همه یچ:  خورد ی شهنام به گونه اش ميموها.  زد هیسر شهنام کنار سرش تک.  دی کشییا

  ؟ هانیشبی و من و اون دنی بست هی ؟ چه فرقی ، چرا خودت رو تو نگاه من شکستای ثري و خراب کردزیچ
... 
 

  ؟یچه فرق: سرش رو بلند کرد و غرش کرد         
 

 .  فرق بزرگهی:  براش مهم بود گرانی مورد فکر دنیتو ا. زبون باز کرد         
 

 ی ؟ نشونت میدوستش داشت.  داشت که من نداشتم یچ:  دی لرزی شهنام سرخ بود و لبش ميچشمها        
تو !  ، با دلم ی بفهمی تونینامرد من با دلم جلو اومده بودم ، م.  ی چیعنی دادن من ي دم بازینشونت م. دم 
 . ي که به من فرصت نداديبود
 

شهنام تا حد . د  اون بوي پوئن مثبت براهی شهنام ي جلوختنیاشک ر.  دی لرزی کرد ، فقط می نمهیگر        
 ینم.  بودنش بهش شک کرده بود ی مدعيبا همه .  آورده بود نشیی به هر جهت پاي و باریابونی خیزن

 ... دشی بخشی که زد نمی تهمتي ، برادشیبخش
 

 از من دور ینی بد ببي خوای ، اگر نمی طهماسبياز من دور باش آقا.  بشم ادهیـ در و باز کن تا من پ        
 . باش

 
 ...  ؟ من طالب توأمی سادگنیـ به هم        

 
 اون روز به چله ادی وجودم به يهمه .  نرفته ادمیاون روز و :  شد و برگشت دهینگاه شهنام تا لبش کش        
 .  کنمیخودم تمومش م. نشسته 

 
 تو صورت ختیرآب دهنش رو جمع کرد و .  دوباره ، بدنش منقبض شد ي نمونده بود به تجربه يزیچ        
 . يدی بخشمت ، من و به لجن کشینم: تنها سالحش بود . شهنام 
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 شی وقت پیلی مشق ها رو خنیمن ا:  صورتش رو پاك کرد و فکش منقبض شدیدست شهنام عصب        
 ...  نهنجای ، رك و راست بگو استی نیالیخ. کردم 

 
 اون با تو ؟ فرق ای ؟هی فرق تو با اون چی بدوني خوایـ نم        

 
 .  شد و پر اخم زل زد بهشمونی پشنیشهنام از روشن کردن ماش        

 
 باالتر که بدون ترس تو نی از الی امه ، دلشهیهم خون و هم ر.  که برادرمه نهیا...  که نهیـ فرقش ا        

 ...  باالترنی از الیاتاق در بسته باهاش بمونم ؟ دل
 

 برادر ؟:  بود و صداش وارفته جینگاه شهنام گ        
 

 برادرش رو یک.  کنم ی منم باور می گیتو راست م.  ام بده يگولم بزن ، باز: دوباره دستش رو گرفت         
  ؟نهی بیتو هتل م

 
 .  نبردزادی به آدممی زندگي کجاچی که هیمن! ـ من         

 
  ؟ای ثری هستیـ تو ک        

 
 که چشمتون يزیهر چ.  نیگفتم که تو اشتباه خودتون نمون.  نی نداره ، در و باز کنی ربطچیـ به شما ه        

 . ستی اش به شما مربوط نهیگفتم که خودم رو ثابت کنم ، بق.  نی رو باور نکننهی بیم
 

 . نیدر و باز کن:  چسبوند نی به فرمون ماشیشونیشهنام پ        
 

 .  رسونمتیـ خودم م        
 

 ! نیـ در و باز کن        
 

 . ی تا آروم بشنیـ الاقل بش        
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 ! نیـ در و باز کن        
 

 . ی بخشیـ اول بگو م        
 

 و از اون باالتر تی و مظلومی شرمندگدی نگاه گرفت نباي فوریپر از نفرت زل زد به صورت شهنام ول        
 ی نمیکیمقصد اونها با هم .  شد ی مشتری بدی که هست باینی افاصله از.  کرد یحس نگاه شهنام رو باور م

 . شد
 

  ؟؟ایـ ثر        
 

 . فتهی کجا به شما بچی وقت و هچی نگاهم هگهی خوام دی و نمی طهماسبي خوام برم آقایـ م        
 

 دی باری ، نمدی بارینم.  شد ادهیوقت تلف نکرد و زود پ.  اومد نی ماشي قفل مرکزي بعد صداهیچند ثان        
 ی و بیی تنهايکجا رفته بود آرامش روزها.  شد ی و آسمون بال سرش نازل منی شد از زمی هم شروع میوقت
  ؟يخبر

 
 . ابونیبدون نگاه به پشت سر راه افتاد به طرف خ.  نشه يچشماش و فشار داد تا اشکش جار        

 
 " ي من تموم شديشروع نشده برا "        

 
. نه : سرش رو تکون داد .  چشمش بود ی نگاه مظلوم و نادم و بدتر از همه پر از مهر شهنام جولریتصو        

 . شهیهم.  در حال سقوطم شهیمن هم. نشه یی زنم به دل که هوای افسار مرهی بمدی بارتیتصو
از .  کرد شتری ترسش رو بکی تاريخونه .  فرو رفته بود یکی رو باز کرد ، خونه تو تاراطیبا عجله در ح        

 شی رفته بود نه پيدینه تول.  داد ی جواب نمی خورد ولی خودش و خونه زنگ میگوش.  خبر بود یخاطره ب
 .  خونه هم خاموش بودنياسماء و حاال چراغها

 
 

کجا دنبالت :  دیدست به صورتش کش.  نگاه کرد کی تاري لحظه به عقب برگشت و دوباره به خونه کی        
  ؟یبگردم ؟ تصادف نکرده باش
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 هم خورد دستش رو يتو راه سکندر. با عجله به در طرف در هال رفت .  همراهش نبود یپول کاف        
 . فتهی پله تا نيگرفت به نرده 

 
قفل کردن خاطره بدون . با دست لرزون چراغ بالکن رو روشن کرد و چشمش به در هال افتاد که باز بود         
کفش خاطره .  راهرو گذاشت ی مهتابدیدر و هل داد و دست رو کل.  رفت و حاال در چفت هم نبود یدر نم

.  اش حبس نهی شد و نفس تو سگرد چشماش...  چند قدم جلوتر فشیک..  در بود و لنگه ها از هم جدا يجلو
 مده بود ؟ شده بود ؟ زلزله اویچ.  خورده شهی بود و پر از شختهیخونه بهم ر

 
  ؟ییخاطره ؟ مامان خونه ا:  قدم تند کرد و خاطره رو صدا زد تی اهمیب        

 
ذهنش به .  شده و سکوت خونه ی تلفن متالشی شکسته ، گوشيگلدونها.  پهن شده کف هال يزیرو م        

 بدتر از هال تیعدر اتاقش رو باز کرد وض.  گشتی داد ، چشمش فقط و فقط دنبال خاطره می جا قد نمچیه
 خاطره ؟: صدا زد   بار خاطره رونی چندمي رو نگاه کرد و براییحمام و دستشو.  خاطره نبود یول
 

  کرده بود ؟کونی خونه رو کن فیچ.  دی لرزیدستاش م. دلش تو حلقش بود         
 

 زده بود و چشمش به در هی تکواریبه د.  که نگاه کرد اتاق خودش بود و خاطره اونجا بود یی جانیآخر        
 رفت ینگاهش از خاطره تا در باز کمد م. خاطره خونه بود . زانوهاش شل شد و نشست . اتاق دوخته شده بود 

چادر نمازش هم ... صندوقچه هم بود ...   خاطرهي تلنبار جلولشی وساي بود و همه یکمد خال.  گشت یو بر م
 ...  طورنیهم
 

رنگش با .  زد ی حرکت زل زده بود به صورتش ، پلک هم نمیساکت و ب.  رفت  زانو به طرفشيرو        
 . کدر بود و مات.  بود و نگاهش خاموش ، نگاه خاطره زنده نبودیکی واریرنگ د

 
  ؟يچرا جوابم رو نداد. جون به سر شدم .  زمی شده عزیـ چ        

 
 ... امکان نداشت! نه ...  ی تفاوتی مرز ب بکشونه ، تانجای تونست خاطره رو تا به ای میچ        

 
  ؟هی من کي ؟ بابای هستی ام ؟ تو کیمن ک:  با سؤال خاطره ستادی راه از حرکت امهین        
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 نبود که سر پا یمفصل. صورتش تو همون حالت موند و بدنش وا رفت . رها شد ، سست و کرخت         

 .... نگهش داره
 که به یدست. دستش به طرف خاطره دراز بود ...  شد ی از حنجره اش خارج نمییدا صی زد ولیلب م        

 .... دی رسیدست خاطره نم
 

 ی اتاق خاطره مي نگاه به در بسته هی تو سطل ، ختی ری کرد و می شکسته ها رو جمع مشهیش        
 شکسته ها رو جمع شهی کرد و دوباره شی اش رو پاك مینی لباسش اشک چشمش و آب بنیانداخت ، با آست

 شهی گذاشت رو شی و پا منروی اومد بی جز خاطره ، اگر ناغافل مزی رو زده بود ، همه چزی همه چدیق.  کرد یم
 .  فکر جارو به دست گرفته بودنی شد ؟ با همی میها چ

 .  بزرگ رو با دست برداشت و انداخت تو سطليخم شد و تکه ها        
 تو رو ي شده یوجود خال.  شه ی ها پر منی همه ايجا:  زد ی کرد و با خودش حرف می منی فنیف        
  ؟شی خودش ، به چند ساعت پي گردونه سر جای و بر مزی و همه چادی می پر کنم ؟ کدوم دستيچطور

 و پر دی بلعی رو مزی که دهن باز کرده بود همه چییچاله ا.  شد ی درست نمزی چچی بود ، هی واهدیام        
 .  شدینم

  داد به درهیسرش و تک.  که محبس خاطره شده بود ی بار رفت پشت در اتاق خاطره ، اتاقنی چندميبرا        
. 

 قدر دورت خودت نیچرا ا.  رهی گه دیم.  خواد بشنوه ی کرده ؟ نمی خودش رو زندانینی بیمگه نم "        
 "؟ ي ؟ چرا امروز و فردا کرديدیچرخ

 . خوب هم گفته بود.عمه خانم گفته بود         
 مونده رو ی بزن هر چرونی بایب!  میبا هم حرف بزن. مامانم در و باز کن :  دیبا مشت آروم به در کوب        

 خاطره ؟.  ساکت نمون ي جورنیا.  زی تو دل خودت نری خوام بهم بگو ولی میداغون کن ، هر چ
 . دی شنی خاطره رو هم نمي نفس هاي نبود ، سکوت بود و سکوت ، صداادی داد و فر دفعهنیجوابش ا        
 " سر خودش آورده باشه ؟یینکنه بال " همه وجودش رو به لرزه انداخت ینگران        
 . جون به سر شدم من.  بگو يزی چهی. خاطره :  و صداش زد دی بار محکم تر مشت کوبنیا        
 قرار یاما دلش کم.  از اون چشمها بود فی حختی ری مدیاشک هم نبا.  بود هیجوابش هق هق گر        
 . گرفت
 " مظاهر ؟!  گفته ی بهت گفته ؟ چیک "        
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  زده ؟ی جاسم حرفدمیشا:  دی کشی رفت و دست به صورتش می در قدم رو ميآهسته جلو        
 که دهی رفت چه فایجاسم که م.  رنگ نشده بود ی بنقدرهاین جاسم اخو. فکرش رو پس زد يفور        

  ؟زهی اش رو بهم بریزندگ
 ي خوای حاال مي خاطره رو بهم دادي روزهی.  ادیاز تو فقط برم.  دونم کار خودته ابن مجلم یم "        

 " يریبگ
 .  شدی تموم می داد زندگیاگر خاطره رو از دست م.  مرد یم        

تحمل . خودم ، خودم و مجازات کردم .  دمیمن عذاب خودم رو کش:  باز بشه دی شادیدوباره به در کوب        
 . ساکت نباش ، باهام حرف بزن.  ندارم گهی تو رو ديدور

 ی و بقی پاش بود ، عمری زکی تارییدره ا.  نشست ، از چشم خاطره افتاده بود واریسر خورد و کنار د        
 .  شدی غرق میاهیتو ظلمت و س. انیپا

 ! ؟ی فهمی ، حال مادرت رو هم می فهمی همه خوب منیتو که ا.  از دستت بدم دمی ترسیـ م        
 دور یچادر شب.  مرتب کرد یخونه رو کم...  سکوت گرفته بود يروزه .  صدا اومد و از خاطره نه واریاز د        

 ییلدای.  شب اول قبر دی شاای.  بود يامشب شب ، شب زنده دار. ست خودش گرفت و کنار در اتاق خاطره نش
 .  کردیساله اش رو مرور م 18 ي انصاف داشت و مهر مادرانه یبود تو بهار و کاش خاطره کم

من هستم برات .  ادی بابات تو چشمت نمی خالي جای گفتیتو که م:  که خاطره بشنوه يدیگفت به ام        
  ؟ی اون تو بموني خوای می ؟ تا کهی چه راهنیا.  من نبود رینبودن پدرت تقص.  هیکاف

تشنه .  شد ی ماری هشدنی رسیتا پلک ها بهم م.  شد و پلکش مشتاق خواب ی منی شب سنگي هیسا        
 ...  خاطره شده بودينگهبان سلول انفراد.  کرد یبود و سنگرش رو ترك نم

.  که هست بمونه یی کرد تو همون خلسه ای خورد و وادارش می به صورتش مدی نور خورشیگرم        
پاهاش همونجا .  زنده شد شبی دیی شد و سر بلند کرد و تو لحظه ااری آن هشکیخودش رو جمع کرد و 

 . خشک شده بودن
 "  خوابم برد ؟یک "        
 . همچنان بسته بود.  به در اتاق خاطره نگاه کرد يفور        
بلند شد و دست رو .  انی برونی و انقباض بی تا از اون خشکدی عضالت کمر و دست و پاش رو کشیکم        
خاطره در . در باز شد و لبش کش اومد .  ختیدر باز شد و دلش ر.  دشی کشنیی گذاشت و به پارهیدستگ

  ؟یک. اتاقش روباز کرده بود ، با خودش کنار اومده بود 
رفته بود و هرآنچه تو .  دی کوبی نبودن خاطره رو تو چشمش میاتاق خال.  اش کوتاه بود یعمر خوشحال        

 .  شد رو با خودش برده بودی چمدون جا مهی
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 .. نی که نبودن وشاخسيکتابها.  نامرتب يلباسها.  ختهی بهم ريکمد ها        
.  و همونجا نشست دیتلخ خند.سرد و گرم شد و وجودش ترك برداشت . تکه تکه شده نیشاخس        
 . عشقش بود. مهرش بود .  نبود که تکه تکه شده بود نیشاخس

 "  سؤال بردری بودنت رو زي سالهايخاطره همه .  ای شب بود ثرکی فقط متتیق "        
  رفت ؟؟؟ی مي چه انتظارهیاز بق        

 
رد اشکش همه . بلند شد و اتاق خاطره رو مرتب کرد .  بود قهی چند دقيوکه شدن و دلسرد شدنش براش        

 .  زدیبلند بلند با خودش حرف م.  موند یجا م
 . ستی رسمش ننیا.  منم بشنو و بعد قضاوت کني ؟ حرفهای رفتيچطور.  ي برگرددیـ با        
 خورد و با هر یبوق م.  شد ی هم نمجکتیر.  خاموش نبود یوشگ.  به دست بارها تماس گرفت یگوش        

 .  انداختی ، روح و روانش رو خش مدی رسی که به جواب نمیبوق
من و .  خاطره ستی ننی ؟ مزد من اي حد شکنجه گر شدنی و تا ايدی بري جورنی که ايدی شنیـ چ        

 .  نکندیناام
 ...  رفت دانشگاهیخاطره که با چمدون نم.  زد رونی و ازخونه بدیلباس پوش        
 . دی نشنی جوابی اسماء رو گرفت وليشماره         
 .  تند اسماء تو گوشش نشستي بار نفس هانی لرزون شماره گرفت و ایبا دست        
 . دمیبار اول صداش و نشن.  خاله جون دیـ ببخش        
  ؟یینه اتو خو.  زمی کنم عزیـ خواهش م        
 ـ آره چطور ؟        
 .نی با هم باشدی ده گفتم شای اش رو جواب نمی اسماء جان با خاطره کار داشتم گوشیچیـ ه        
 .  اسماء هم بودي داشت تا کوچه هر چه زودتر تموم بشه و حواسش به صدای بلند برميقدم ها        
 . مینیقرار نبود امروز هم و بب. ـ نه        
 دل ي و سختش ، از جنس تازه یمانی اش رو چسبوند به سطح سیشونی و پستادی چراغ برق اریکنار ت        
 . خاطره
  ؟ی هستی ؟ با کیکجا رفت:  شد ی سؤال مدام تو ذهنش تکرار مهی        
  شده ؟يزیـ خاله نگران شدم ، چ        
 اش ی سؤال ازش بپرسم ، گوشهی خواستم یم.  زمینه عز: جواب داد تا حداقل اسماء سرگردون نباشه         

 . نی با هم هستشهی شما هم که همالتهیتعط. رو جواب نداد مزاحم تو شدم 
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 . نگران شدم.  نی به منم بگنی ازش گرفتيـ اگر خبر        
 .  تو هم ببخشزمیـ باشه عز        
 گرفت ی که وجود داشت رو می تنها احتمالي قهی دیبا.  خودش رو رسوند به اتوبوس زانیافتان و خ        

خاطره خط اول .  از خونه شون بود ری غیی هما و مظاهر جاي ها و جشن هایمهمون.  بلد نبود یشماره و آدرس.
 .  از دستش برهی داد خاطره به آسونیاجازه نم.بود 

  شدی می شد و سوار تاکسی مادهی و سرگردون از اتوبوس پرونیح        
  ؟یی نه خونه عاطفه اای ترانه ؟ شی پي ریم "        
 ی جواب می زد و بیبه خاطره زنگ م.  دی خری و شکنجه به جون مدی چرخیمثل فرفره دور خودش م        
 خواست ی مياری ي برای دستی داد وقتی خودش رو نشون مشهی از همشتری بودن ببیغربت و غر. موند 
 .  نبودیوکس

تلفن چاووش رو . رو به خانم مقدم سپرد زی تونه سر بزنه و همه چی زنگ زد و گفت امروز نميدیبه تول        
 به یمونی بزنه که پشیمبادا حرف.  حرف زدن و روبه رو شدن با اون رو نداشت ی جواب گذاشت ، آمادگیهم ب
 .  اومد دشمنش بودی از اون جبهه میتو نگاهش هرک.  ارهیبار ب

 ...  سفرش رو خراب کنهومدی عاطفه رو گرفت و دلش نيد مرتبه شماره چن        
 . تو مسجد نماز خوند و خدا رو شاهد و گواه گرفت و مدد خواست        
.  شد ی جدا نمی طاقت اما نگاهش از گوشیگرسنه بود و ب.  و انتظار گذشت ي خبریگذشت و تو ب        

 زنگ خورد و اسم ی نه روز بود و نه شب ، گوشی روشن هوا ، وقتکیتار.  به مجنون شدنش نمونده بود يزیچ
 .  بوده حد ناتوانش کردنیخاطره تا ا.  وجودش به لرزش افتاد يسراپا. نفس افتاد 

 ی مدی که بایی مردونه و زمخت تو گوشش نشست ، صدایی خاطره کرد و صدايجونش رو نثار صدا        
 ...  رو تموم کردجانشی و هشی آتيسوزوندش ، اما آب شد رو

  دخترم ؟ایـ از جانب خودم حرف بزنم         
 ، ذره ذره استقامتش رو الشی مظاهر ،آرامش خي صدايروزیحس پ.  که ته دخترم بود یتی مالکمیم        

 ...  بردلیتحل
 دخترم ؟:  نفس زمزمه کرد ی و بدیناام        

  مظاهر بود ؟ دخترش شده بود ؟شیخاطره پ        
 ادی صداش ، لحنش ، شکست رو ي تويخنده .  بود دهی و کاش نرسدیزمزمه اش به گوش مظاهر رس        

 ...  کردی ميآور
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حقش بود .  ی مانع بشی تونستی نمشهیتو که هم.  و بهش گفتم زی باالخره همه چيدید! دخترم . ـ آره         
  ؟ی بهش دروغ بگی خواستی می رو بدونه ، تا کقتیحق

 چی مظاهر هيتو رگ ها.  موند ی نامرد مشهی نشست ، مظاهر تا همدی که چشمش دیی سکونیرو اول        
  ؟ی بهش گفتیچ:  دی جوشی نميوقت خون مرد

 ... يدی ترسی که الزم بود بدونه و تو ازش ميزیـ هر چ        
  دادیچه محق و مظلوم خودش رو نشون نم.  دیوش معده اش جدیاس        
  ؟گهی دي گولش زدي طورنیـ هم        
 .  کردیمسخره اش م.  دیمظاهر خند        
 ـ خانم حالتون خوبه ؟        
.  ی زندگي شهی همي به رنگ روزهايچادر.  ستادی مقابلش ااهشیبا چادر س. سر تکون داد و زن نرفت         

  ؟يدی شنيخبر بد:  دی دهنش گرفت و پرسي آب رو جلوياشاره اش رو باور نکرده بود که شکالت و بطر
  بوددهی بود ؟ خبر مرگ خودش رو شني داشت ؟ خبر مردن خبر بدی بود ؟ چه طعمیخبر بد ؟ خبر بد چ        

. 
 .  رو بده به خاطرهی مونه ،گوشیر نم وقت پشت ابچیماه ه: دست زن رو پس زد و جواب مظاهر رو داد         
 پشت سرش و زن به زور شکالت رو گذاشت ي مغازه ي شهی زد به شهیتک.  شد شتری مظاهر بيقهقه         

 .تو دهنش
 ...  ها رو خودم گفتمیگفتن.  خواد باهات حرف بزنه یـ نم        
  ؟ی باهاش چکار کني خوایم: شست  راست نی قورت داد و کماری اختی و بدهیشکالت رو نجو        
 ... ی فهمی ميـ به زود        
.  رید.  ای ثري شدداری برید:  شهی به شدیگردنش کج شد و سرش چسب. تلفن قطع شد و دستش شل         

 . مظاهر ازت جلو زد
 

 ، وحشت یی سوت کور ، تنهايخونه .  دی رسی به صبح مریباز هم د.  یطوالن.  بود ییلدایدوباره شبش         
 .  شدی تر نماهی سنیشب از ا.  خبر بود ، نبودن خاطره ی که ازشون بیحرفها و اتفاقات

 .  بودونی در میکینفس هاش هم .  کرد ی خونه اش رو روشن نمی چراغچیه.  نشسته بود یکیتو تار        
نگ زده بود بال به جونش بندازه و موفق شده ز.  خاطره خاموش شده بود یبعد از تماس مظاهر ، گوش        

 . دی تازیبرگ برنده تو دستاش بود و م. بود 
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دلواپسش بود که .  هنوز عمرش بود ی وفا شده بود و جفا کرده بود ولیب.  اومد ی نمرونیاز فکر خاطره ب        
 کجاست ؟

 و رید.  ری دشهیاب کرد و مثل هم انتخستشی چاووش رو از لي رو برداشت و شماره ی رمق گوشیب        
 ی می چنی خانم ؟ اایثر:  از خودش بود و انگار منتظر زنگ زدنش شتری چاووش بياضطراب صدا.  رینفس گ

 ... دست تو دست مظاهر...  مامانم چکار داره ؟ دست تو دست يگه ؟؟ خاطره خونه 
 دای پری اتاق خاطره ، مظاهر دل شواری زد به دهیشل و وارفته سرش و تک.  حرف تلفن رو قطع کرد یب        

 . کرده بود
 جا نیاگر هم... اگر شد .  آماده باش گهی ديای ثرهی ساختن يبرا.  ات از پشت بوم افتاد ییتشت رسوا "        

 " يتموم نشد
 
 
 

 رو یرنگیگچ ، ب و رنگ روشن یمانی سي رهی تي هاهی الریآجر به آجرش از ز.  خونه نبود گهیخونه د        
 .  زدنی مادیفر
 
 

 شدن و نی که رو به سنگینفس.  شده بود ری که درش اسیی محدود شده به همون فضادنشینفسش کش        
 .  رفتی مومدنیباال ن

 
 

 بود نی گفتن همی که میگرد مرگ.  ساکت و غم گرفته یی از خاطره تو خونه ایالیتنها نشسته بود با خ        
 ؟
 

 . دی باری شد و چشمش می مي و ابراهی دلش سي اومد هوایاسم خاطره که م        
 

 اون شیپ.  يچه زود مهر پدرت و باور کرد.  ي صادر کردیچه حکم. مامان ي بودی خوبیچه قاض "        
 " تو رو نخواست ؟دی هم فهمی خبر بود و وقتی که از تو بي پدرشی ؟ پگذرهیبهت خوش م
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 ی تو فکرت میچ.  که نه از همه جا خرابه یی جاهیکار از : دندون بهم فشرد . ستش رو مشت کرد د        
  ؟ی کنی چه مدونیحاال وسط م.  و در امان ی از ما دور باشی خواستی که میگذره مظاهر ؟ تو همون

 
 

  کنن؟یبا تو چه کار م . مامان ي داریاالن چه حال:  چاووش هم بود دیشا. هما بود يخاطره تو خونه         
 

 .  شمار ساعتهی تاك ثانکی تي خونه و صداقی نبود جز سکوت عمیجواب        
 
 

 رو یزندگ.  ترسم خدا ی بازگشت می بيمن از سفرها:  کمک خواست دی که بایسر بلند کرد و از کس        
 . خودت بهم برگردون

 
 باشه ؟ خاطره کی همه نزدنی شد اجابت ایم.  زنگ در يصدا.  و خلوت شد یی مهمون تنهاییصدا        

 پشت در باشه ؟
 

  ؟هیک:  رسوند فونی بلند شد و خودش رو به آدهی و خمدهیبر        
 

  خانم ؟ایـ ثر        
 

 تحمل داشت ؟. زد هی تکواریسرش رو به د.  اشک تو چشمش نشستشین. چاووش پشت در بود         
 

  تو ؟امی تونم بیـ م        
 

  ؟نیتنها هست... تنها :  دی پلکش کشریبغضش رو قورت داد و دست ز        
 

 . تنهام:  دی آهسته به گوشش رسیلی شد و صداش خیسکوت چاووش هم طوالن        
 

  دوختنیسر به دست گرفت و نگاهش رو به زم.  رو فشار داد و خودش رو به مبل رسوند و نشست دیکل        
 .  تودییبفرما:  چشمش رو بست ي در ورودي صدادنیو با شن
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  دونست ؟ی میچ.  دونست ی مگهیچاووش هم د. سر بلند نکرد         
 

 .  زدی می سر بلند کردن داشت نه چاووش حرفي کرد ، اما نه رویحضور چاووش رو حس م        
 

 و به یرانی ونیدومرتبه چاووش اومده بود خونه اش و هر دو بار در ع. باالخره و بالجبار سر بلند کرد         
 . خاطر نبودن خاطره

 
 ؟ دی دی رو می خالي ، اونم جاهادی چرخی خونه مي زده بود و نگاهش همه جاهی تکواریچاووش به د        
  کرد ؟یحس م

 
زانوش .  برداشت و به طرفش اومد واری اش رو از دهی و تکدیچاووش آه کش. ه خورد نگاهشون به هم گر        

 .  شدریلب بهم فشرد و دوباره سر به ز.  هم نکرد ی کرد بلند بشه ، تالشی نمياری
 

 .  شد ؟ باورش برام سختهي طورنی شد که ایچ:  فاصله یکنارش با کم.  تعارف نشست یخودش ب        
 

  ؟یباور چ: ش کرد نگاه        
 

  نه ؟ای درسته یـ که همه چ        
 

 ! هی از بقيچه انتظار... خاطره که باور کرد :  لب زد دیفنا شده و نا ام        
 

  ؟نیـ از اولش اون رو شناخت        
 

 ! میـ از اولش هم و شناخت        
 

 ... ـ پس چرا        
 

 کردم و االن دارم ی بهش فکر مشهیهم.  دمی ترسی مثل امروز مي نکردم ؟ چون از روزيـ چرا کار        
 سکوتم به حق نبود ؟.  کنمیلمسش م
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 .  اول خواست از هما بدونهی ولدی پرسی از خاطره مدینگران خاطره بود و با.  نگفت يزیچاووش چ        
 

 ؟ دی خاطره رو دیچکار کرد وقت... ـ مادرتون         
 

من هنوزم مات اون لحظه ام که .  همه ما ي بود برایشوك بزرگ:  به صورتش دیچاووش دست کش        
 دی کشی نفس هم نمیمامان حت. خشکمون زده بود .  به اسم دختر شوهرش دمی مادرم ديخاطره رو تو خونه 

ناباور و منگ ...  از قبل وده براه رو از همه طرف براش بست.  مامان یجناب مظاهر خوب پاتک زد به دل هست. 
.  مطمئنم تا حاال مامانم رو سحر خودش کرده ینموندم اونجا ول. رفت تو اتاق و شوهرش هم پشت سرش 

 .  جادوگرههیاون مرد از نظر من ... اون مرد 
 

 .  شدی آخر چاووش پر از حرص و نفرت ادا ميکلمه ها        
 

 بچه داره و از همه مهم تر هیاز اون مرد .  سخته یلیان قبول شکست خ ماميبرا.  هم نداره یـ راه        
 ...  مامان به اسم اون سند خوردهیی هایی دارا3/2
 

  گشاد شده زل زد به چاووش ، هما چکار کرده بود ؟ي با چشمهاریمتح        
 

اگر .  کم نباشه ی کسشیغرور شوهرش رو حفظ کرده تا پ:  یتلخ و عصب. پوزخند چاووش مثل زهر بود         
 تام داد اری موند و مامان بهش اختی مامان مي منتظر امضادی کرد مردك احمق همه جا بای کار و نمنیمامان ا

اگر .  کردم ی داد ، نه منم دخالتی گوش ممنه مامان به حرف.  نداشت یتی اهمچی بودن منم هی ناراضای یراض. 
...  بزنه ششی تونست آتیملک و امالك خودش بود م.  دارم راثی ارث و مي کرد ادعای کردم فکر می ماصرار

 !  سپارهی دونست گوشت رو به دست گربه مینم
 

  بود ؟یمظاهر واقعاً ک.  سکوت شد نشونیچند لحظه ب        
 

 . نیـ کاش با من حرف زده بود        
 

 ...  خواستمیـ م        
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 ! ؟نیدی ترسیـ ول        
 

 .  روز افتادمنیامروز و فردا کردم تا به ا.  دمیترس:  کرد دییتأ        
 

 یآب م...  شد ی امروز نمی افتاد به سختی هم که می ، هر اتفاقنی گذاشتی دست رو دست مدیـ نبا        
  ؟ارمی براتون بنیخور

 
 . سر تکون داد که نه        

 
 .  آب بخورموانی لهیبا اجازه تون من : چاووش بلند شد         

 
 

 .  پر از آب هم برگشتیوانیآب خورد و با ل        
 

 ...  فهمنیاز فردا همه م:  به صورتش و نا آروم پاهاش رو تکون داد دی آب و دست کشوانیزل زد به ل        
 

 ؟ اونم ترس شما رو خوب نی و به خاطرش عقب بندازيار و انجام هر کنی بترسنی خوای میـ تا ک        
 ی نه از اون ولدمی شنيزی طرف خودش ، نه از شما چدی که زود دست به کار شد و خاطره رو کشدیفهم

 ..  بکشهرونی لونه اش باز  تونه با زبونش مار رو همیم.  رو وارونه جلوه داده به نفع خودش قتیمطمئنم حق
 

 یبه همه چ.  گذشت ی از من ، از مادرش می به آسوندی خاطره نبای ولاستی چقدر هم با سـ مظاهر هر        
 .  که تمام سالها نثارش کردميبه مهر. شک کردم آقا چاووش ، به خودم 

 
 اجیبهش احت.  کردم نشیریبا چند تا حبه قند ش:  آب رو برداشت و به طرفش گرفت وانیچاووش ل        

 . نیدار
 

 که از ی نخورده بود ، آبيزیاز صبح جز چند قلپ آب چ. گلوش رو زد .  دی نوشنیری از آب شییجرعه ا        
 .  نهای دونست قابل خوردن بود یپارك خورده بود و نم

 
 ! مگه نه ؟نی کردی و قضاوت منی گذاشتی خاطره مي بوده که خودتون رو جانی ادنتونی ترسلی دلهیـ         
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 . ـ آره        

 
 رو براش یقتی و حقدهی از راه رسیکی.  براتون سخت باشه دیـ پس االن هم درك حس و حالش نبا        

 دی ، که چرا بالشی کنه جز شما و رفتارتون و دلی فکر نمزی چچیخاطره االن به ه. گفته که ازش پنهون بوده 
 اشباع شده که ییزهای با چحاال  بوده ویوجودش خال!  باشه ؟ي بدزی چنکهی ؟ مگر انی کردی میازش مخف

 .... یسالها ازش دور بوده و مخف
 

 که دستم بهش یی دور ، جایلی ترسم از من دور بشه ، خیم.  فهمم یم:  حرف چاووش رفت ونیم        
 . نخواست از منم بشنوه.  میحاضر نشد با هم حرف بزن.. نرسه 

 
اونم االن ....  شه آدم خوبه یاون م.  قبل از شما جرأت کرده و گفته یکی ، نی نفر بودنیـ چون دوم        

 بدنش سرد نشه دردش رو حس ی سخت داشته و تا وقتی مونه که تصادفی می زده است ، مثل کسجانیه
 . ده شما برگرشی زود پیلی دم خی ، قول مفتهی از آب و تاب بدیبذار...  کنه ینم
 

 ...  که نکوستیسال.  ستمی ننی خوشبی ولدوارمیام:  دیآه کش        
 

خاطره ... خب . ادی زود از کمبود و نبود شما به رنج میلیخاطره خ:  بود دیلبخند چاووش پر از مهر و ام        
 نی حالش سخت بود که چرا کنار مظاهره؟ تا با هم حرف نزندنیفهم.  نبود یشگی دختر همدمی که من دییا

 جبران ي اون براي باشه تو جبهه هبرفرض که االن رفت.  قضاوت خاطره زوده يبرا.  شهی مشخص نميزیچ
 ی درد از دست دادن داشته ها ، باالتر از خوبنی و بدوننی کردن کار شما ، اما ای تالفي مثالً برااینداشته هاش 

 .  اون و داشتهشهی چون همادی تونه کنار بی شما نمی خاليخاطره با جا. به دست آوردن نداشته هاست 
 

اگر .  تونه ی شب از من دور بمونه باز هم مکی که ییخاطره ا: شکوند ی دستش رو ميمفصل انگشتها        
 به تکرار برسه؟

 
 ی حسچیه.  کشونه یخالء نبودن شما م.  خاطره رو به طرف شما نکشونه يزیهر چ.  نی نباشدیـ نا ام        

 ... ه شی شما نمنیگزیجا
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 از يزیخودم چ.  میمن و خاطره با هم بزرگ شد.  دارم یـ اگر برگرده با چنگ و دندون نگهش م        
 اون رو به دندون گرفتم ، دم به دم خونه ومنزل عوض کردن تا چشم باز کنه ، بزرگ ی دونستم ولی نمیزندگ
 ... بزرگش نکردم که از من دور بشه. بشه 

 
 ...  نبود قصه رو از اول براش بگهدی بعی خجالت حتیب.  زد ی چاووش حرف مي و براختی ریاشک م        

 
دست رو .  داره که خاطره رو دوباره جذب خودش کنه سی جاذبه و مغناطي شما اونقدريـ مهر مادر        

 . نی و منتظر اتفاقات بعد باشنیدست هم نذار
 

 .  کردیاطره بود که داشت با تمام وجود لمسش م نبودن ختشی بدتر ؟ نهانیاتفاق از ا        
 

 . با اجازه تون من برم: با بلند شدن چاووش به خودش اومد         
 

 .  آروم شدمیلی ؟ با حرفاتون خنی اومدیاگر نم. ممنون :  ستادی بود بلند شد ایبه هر شکل        
 

 رو داشت که یکی اون ی مامانم بمونم ولشیود پ بهتر بدیشا. ـ شما رو هم مثل مامانم دوست دارم         
 . نیآرومش کنه ، اومدم که تنها نباش

 
 . تی شد از سر رضايجوابش لبخند        

 
  ؟نی امشب اونجا باشنی هست که بخوایی براتون ؟ جاستیـ تنها موندن سخت ن        

 
 ...  عادت دارمی شبا کم نداشتم ،به سختنیاز ا:  دیتلخ خند        

 
 ! ؟نی قصه ام رو بشنونی خواینم:  مکث کرد یکم        

 
 .  تلخ گذشتهیامشب به اندازه کاف.  بهتر یمرور گذشته باشه واسه وقت: چاووش راه افتاد به طرف راهرو         

 
 شد ي هر خبر دمیقول م.  نی ، راحت باشستیالزم ن:  بدرقه کردنش و مانع شد يقدم برداشت برا        

 .  کنمی که بتونم کمک مییتا جا. بهتون بگم 
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 خواهش دارم ، هی:  دیچاووش خم شد و کفشش رو پوش.  در هال رفت ي رغم اصرار چاووش تا جلویعل        

 ... نی فکر کننی به خاطره بزندی که بایی به جاش به حرفهانی نکني و خودخورهیبعد از رفتن من گر
 

.  زد و سر خورد هی تکواریبه د. در هال رو قفل زد و رفت به اتاق خاطره .  بسته شد اطی در حموند تا        
 .  رفتی از اتاق خودش به خواب مری غییامشب خاطره جا

 
  شد ؟یبد خواب نم. دی از چشمش چکیقطره اشک        

 
  کرد ؟یبهش فکر هم م:  و سؤال بعد يقطره بعد        

 
 هی که يروزی حس مرد پای ، ی واقعي ؟ حس پدرانه ی ؟ با چه حسدشی بوسیل از خواب ممظاهر قب        

  بار شکست داده ؟؟نی چندميزن رو برا
 

 که دشت دل خاطره يدی اميتنها کور سو.  جواب گذشتن ی بیکی یکی و سؤال ها دنیقطره ها چک        
 . بود
 
 

 خاطره بودن یب.  بود که خاطره نبود نه تو بطنش نه تو خونه یی شب تنهانیاول.  نبود یی شب تنهانیاول        
 ....  کس تر شده بودی بشهیخود مرگ بود ، خاطره نبود و از هم

 .  شديدی تولی راهزی خبر از همه چی و آسمون ، بنی زمونی حوصله ، معلق میب        
 
 

 کنن ، ازش رو شخندشیبهم نشونش بدن ، ر همه با دست يدی و تولابونیمنتظر بود تو کوچه ، تو خ        
 همه ي کرد رازش برایفکر م.  دی کشی اش رو جلو مي روسرقهی به دققهی رفت و دقی مریسر به ز. برگردونن 

 .  نبودي هم خبريدی تو تولی حتیفاش شده ول
 

 ی تاب و بی نشون داد و تو دفترش بست نشست ، بهیخودش رو به بق.  نرفت یاطیاصالً طرف چرخ خ        
 و سرش دهیشب قبل نخواب.  خواست ی میی نداره ، فقط تنهااجی احتيزی خانم هم گفت به چيبه پر. قرار 
 ...  شده بود و چشمش خمارنیسنگ
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 سبک ، ي بشه و سرش ذره انی داد پلکش سنگی گذاشت اما افکار متشنج اجازه نمزی مي سر رویساعت        

 .  خواستی بهانه نمگهی هم که دهیگر
 

 .  شدی رفت و غرورش مانع میدستش به سمت تلفن م        
 
 

 "  رنگ التماس داشته باشهدیعشق مادرانه که نبا.  ریسراغش رو نگ "        
 

  شد و شماره خاطره رو گرفتروزی کشمکش ها دلش پنیتو ا        
 

راست نشست و .  جز سکوت دی نشنيزی نه ارتباط برقرار شد و چایرش درسته  که کاریمنتظر و درگ        
 خاطره ؟: بغضش رو قورت داد 

 
 .  نمونده بودزششی به ريزیبغضش ترك خورده بود و چ        

 
  ؟ی زنی مامانم ؟ چرا حرف نمیـ خوب        

 
.....         

 
  ؟یـ چرا رفت        

 
.....         

 
  ؟ی خداحافظیـ ب        

 
 !  خوابت برد ؟ جات عوض شده بود آخهشبیـ د        

 
 .. دی پری بغضش طاقت تحمل فشار اشک رو نداشت و تکه تکه مي شهیش        
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 ....  کنهی خوبش نمیچیه.  مامانم ی از دلم رو شکستي بديـ جا        
 

.....         
 

دل من .  ی خودمي ، خاطره ی واسه من دخترمشهی بدون تو همیول! ـ تو نگاهت عوض شدم ؟ باشه         
 .  توئهيفقط جا

 
 کی شب ، که کیخاطره نه .  دی فهمیرنگ و حس نفسش رو نم.  اومد ی خاطره مي نفس هايصدا        

 ...  کرد بر باد رفتهی فکر مدی که نبايعمر.   که به پاش گذشته بودي عمريبه اندازه . عمر ازش دور شده بود 
 

  صدات هم حق نداره ؟دنی شنيـ مامان به اندازه         
 

 . یـ تمام عمرم بهم دروغ گفت        
 

 کی رو چنگ زد و به گوشش فشار داد انگار خاطره نزدیبا خنده ، با بغض ، گوش.  کرد هی خجالت گریب        
  بهتر از خودت ؟یلیچه دل:  شد یتر م

 
 ... ی که ازم ساختيزی خواستم ، نه چیمن خودم و م.  خواستم ی من نمیـ ول        

 
 بود ي مگه دردی تو پهلوش نشست ولزی مزی تي و لبه دی کنار اومد ، نفهمزی و از پشت مستادیبلند شد ا        

 ؟
 

  ساختم ؟ي بدزیـ از تو چ        
 

......         
 

 ... ـ من مجبور بودم ، بذار با        
 

 . دی رسی به گوش خاطره نمگهی که دییصدا.صداش تو سکوت و خالء پشت خط معلق و شناور موند         
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با !  بدون پدر ي خاطره ؟ی خواستی رو میتو چ:  گفت ی مدی بای ولدی شنی گفت ، خاطره نمیول        
 که یی ؟ خاطره ایزاده بودن رو داشت* تاب تحمل کردن انگ حروم!  و همه کس زی از همه چي فراريمادر

  داره ؟يرادیمن ساختم چه ا
 

  عوض شده ؟یمگه االن چ:  شدی زد و آروم نمیمشت هم م.  دی کوبواری به دیشونیبا پ        
 

  گذشته بود ؟يخاطره طلب کار همه . نشست و سر رو زانو گذاشت         
 آشنا تو مشامش ي در اتاق باز شد و عطری وقتی نداد حتیتیچقدر گذشت ؟ اهم.زانوش رو بغل کرد         

 ی طولیول. ندشی که وارد شد نبی کسنکهی االیبه خ.  فشار داد شتری رو بشیشونیپ.  هم سر بلند نکرد دیچیپ
 .  بودیکی صداش و تند تر شدن عطرش که از نزددنی شندینکش

 
  ؟ایـ ثر        

 
 رقت بار بود و تشیوضع.  دیخودش رو جمع کرد و پس کش.  دی رو بازوش نشست و بدنش لرزیدست        

 .  بودنجای اتی موقعنیشهنام تو بدتر
 

دو تا دست شهنام رو بازوهاش نشست !!  باطل الی خیزه.  بشه و بره الی خیساکت موند بلکه شهنام ب        
 .  بودادی اثر ، زور شهنام زی ، مقاومت هم بدشیو باال کش

 
:  زل زد به صورت شهنام و دندون بهم فشرد یعصب.  کرد خودش رو کنار بکشه یبه خودش اومد و سع        

 . به من دست نزن ، ولم کن
 

 . آروم باش...  شیـ ه        
 

 خشمش همچنان ی دردسر رها کرد ، ولیبشهنام دستش رو .  از دستاش و آزاد کرد بدون زور زدن یکی        
 . پا برجا بود

 
  ؟ي خوای می چگهی بس نبود ؟ امروز دروزی ، دي داریـ چرا دست از سرم بر نم        
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  ؟ایثر: بازوش نرم فشرده شد         
 

چرا  ...چرا .  و خشم رو مات شدن گرفت تی عصبانيجا.  رفت ادشیسر بلند کرد تا بهش بتوپه و         
 ...  تو نگاهش بود کهی کرد ؟ چی قبل فرق ميجنس نگاه شهنام ، هر دفعه با دفعه 

 
 دستش و یکی آزاد کردن اون ي رو کنار زد و تالش کرد براضشیبه خودش تشر زد و افکار ضد و نق        

 .  گوشش بودریضربان قلبش ز.  شهنام فرود اومد ي نهیزبونش بند اومد چرا که سرش رو س
 

 . یستی تنها نی که بدوننجامیـ ا        
 

. بدن منقبضش شل شد .  تازه و نوبرانه ی حسي شهنام بود و در حال تجربه ي دست هايتو محاصره         
 ، جدا از غلط و لهی ، فارغ از فکر جمزی فارغ از همه چي اقهیچند دق.  شهنام ي نهی سيدستش مشت شد رو 
  کردی شهنام خالي نهی رو تو سردش از اتاق ، هق هقش رو ، درونی بيای به دنتی اهمینابجا بودن کارش ، ب

... 
 

شرمنده و .  دی ، به خودش اومد و پس کششتری شهنام که کمتر شد و فشار بي دست هايقطر حلقه         
 ...  کار کردمی چدمیمتأسفم نفهم.... متأ: بغضش رو قورت داد ي مونده ی و باقدی پلک کشریدست ز. خجل 

 
 

 سرش ی ، عصبواری قدم عقب تر رفت و پشتش خورد به دکی.  شهنام دوباره به طرفش اومد يدستها        
 .... دیما نبا!! نه : رو تکون داد بدون نگاه کردن به شهنام 

 
ش  دهنيدست جلو.  عاطفه موندي دفعه باز شد ونگاهش رو صورت متعجب و بهت زده کیدر اتاق         

 چرا زود برگشته بود از سفر ؟..  کرد ی نگاهشون مریگرفته بود و متح
 
 

 .  رفت و در اتاق رو بسترونی که اومده بود بی گفت به همون سرعتدیعاطفه ، ببخش        
 

 .. دی رس شهنام خودش رو کنار کشری و از فرصت استفاده کرد و از تدیلب گز        
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 !  بد شدیلیـ خ        
 

 .  خواستی نمدیی بود و تأيخبر.  نبود ی شهنام سؤاليجمله         
 

  ؟ي و قبولش کردي ، چرا سست شدایخاك برسرت ثر:  لب به جون خودش غر زدریز        
 

 .  کوتاهیی لحظه اي برای بود خودش هم خواسته بود حتنیهم        
 

 "!!  بودی پناهی و بییاز سر تنها.  هم وسط نبود ی احساسچی هيپا "        
 

  ؟ایـ ثر        
 

.  نی رو فراموش کنشی پقهی ، چند دقدی ، من و ببخشی طهماسبي کنم آقایخواهش م:  دیپر از عجز نال        
 ... من.. من 

 
 که دنبال ي گفتم ؟ چکار کردیمگه من چ:  ی تماسچی هی فاصله ، بی با کمستادیشهنام روبه روش ا        

 ...  ؟ آروم باشی خودتي و تبرئه هیتوج
 

 .  نشستزی مي نشست و شهنام روبه روش روی صندليرو        
 

 .  باال باشه که از تو گذشتهیلی خدیـ درجه حماقت مظاهر با        
 

با اتفاق دو روز . چه زود خبر مخابره شده بود .  دی گردنش رو خودش شني جابه جا شدن مهره يصدا        
 موند که شهنام بهش نسبت ی می چگهی ساخته بود دهی بقي که مظاهر برایی و بر مال شدن گذشته اشیپ

 نداده باشه ؟
 

 . ختی زد و به سقف نگاه کرد و اشک رهی تکیسرش رو به صندل        
 

.  ایت ثر خوام بشناسمیم.  دمی گفت و من شنی مامان ميشهرزاد برا. نبود که پنهون بمونه یـ خبر کم        
 ...  شم ، تو و مظاهری مجی گشتری من بمی ری جلوتر میهر چ
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 رقت بارش نه التماس تی براش مهم نبود ، نه وضعیچی هگهید.  رمق و خسته ، راست نشست یب        

 ! نی کنی مي چه فکرهی بقای شما ستی ؟ اصالً برام مهم ننی شه تمومش کنیم:  مثل شهنام یکردن به کس
 

 .  رو کشف نکنمتی که تو رو ، خود واقعینه تا وقت.  کنم ی نمي فکرچیـ من ه        
 

  گفته ؟ی از من چیاون عوض... اون : پر از نفرت و انزجار . دندون بهم فشرد         
 

  پشت در نبودیچند ضربه به در خورد و کس.  دی و نگاهش رو دنبال خودش کشستادیشهنام بلند شد ا        
 ...  توامی تونم بی مایثر: جز عاطفه 

 
 ی اون چستیمهم ن:  رفتن زمزمه کرد رونیشهنام کتش رو مرتب کرد و راه افتاد به سمت در و قبل از ب        

! فکر کن .  عمرم بود ي لحظه هانی هم از بهترشی پقهیچند دق.  ستی شناسمت اون نی که مییگفته ، تو
 !  عمر مني لحظه هانیبهتر

 
 صورت شهنام شده بود و نگاه برگرفتن خینگاهش م.  نشست و چشمک زد رهیدست شهنام رو دستگ        
 ....  من هستميهر وقت بخوا: سخت 

 
 

.  کرد ی نگاهش مطنتی و با شدی گزیلب م.  گشت ی رفت و بر مینگاه مشکوك عاطفه تا در اتاق م        
 .  هم بودیاما ته چشمش نگران.  مهم یخوشحال از کشف

 
 

 .  سرگرم کردمی خودش رو با تقودی رسی به فکرش مای دی که عاطفه با چشم دییزهای توجه به چیب        
 

  ؟ی شد ، چرا زود برگشتیـ چ        
 

  ؟ایـ ثر        
 

 .  دونستیساکت نگاهش کرد ، سؤالش رو خوب م        
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  کرد ؟ی چه کار منجایـ ا        

 
.  بود ی کرد راضی که فکر ميزیانگار عاطفه از چ.  باال رفته اش ي کنج لب عاطفه ، ابروهايخنده         

 . اخم کرد ونگاه ازش گرفت
 

  ؟؟هی شما خبرنیـ ب        
 

 !! عاطفه:  خبر بود یبر آشفته شد ، عاطفه ازهمه جا ب        
 

  ؟ی کنی مخفی خواستی می تا کدمی دیاگر خودم نم.  ی بگدیبا. ـ مرض         
 

  ؟يدی دیـ مگه تو چ        
 

 .  بودی کافدمی که دیـ هر چ        
 

 ... ي خبری بزای چیلیـ عاطفه از خ        
 

. مظاهر . شهنام .  براش گفت ی خبر موندن به عاطفه نداد و ازهمه چی چرا بيمهلت اعتراض برا        
 . خاطره

 
 شهنام يقصه .  کرد یمظاهر رو لعنت م. داد ی حرفاش گوش مي دهی مختلف به گزيعاطفه با حالتها        

 ...  در مورد خاطرهی ولدی شنی قضاوتچی هیرو متفکر و ب
 

 يحاال خونه .  شدت عکس العمل نشون بده نی کردم به ایفکر نم.  منم تو کار خاطره موندم ایـ ثر        
 اونهاست ؟

 
 دونم یم....  شناسم ی که من مییهما.  کردهشتری من و بياونجا بودنشه که غصه : سر تکون داد         

 ...  بهش بگهيزیاگر هما چ.عذاب خاطره هم اونجا تو اون خونه چند برابر شده 
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 ی بچه در نمهیخودش رو با .  به خاطره بگه يزی دونم هما چی مدیبع: عاطفه بلند شدو کنارش نشست         
 . ندازه

 
من و مظاهر از هم .  هما داشته باشه من ندارم ی زندگي تونه برای که خاطره ميـ بچه ؟ عاطفه خطر        

 ! هینطوریچند روزه که ا.  تونه وصل بشه به مظاهر ی خاطره می ولمییجدا
 

 .  ترسمی منم دارم می رو بگم ولنی ادیمن نبا....  ایـ ثر        
 

 داد و ی مي دلدارشهیعاطفه هم.  تو نگاهش بود شهی که هميدی عاطفه شکسته بود مثل اميابروها        
 .  کردی میحاال تو دلش رو خال

 
  ؟ي اومدي زودنیتو بگو چرا به ا.  می اصالً حرفش رو نزنایب: کالفه شد         

 
 مثل روزیاز د.  ای شده ثری چی دونی نميوا:  دیر انداخته باشه از جا پادشی رو ی مهمزی چنکهیمثل ا        

 . می اومدشبید. می برگرددی که بادی ها افتادم به جون مجوونهید
 

خسته . ادای داره با تو راه ميادیز.  بهت گفتم ی من کنیبب.  ی کنی موونهی مرد و دنیـ تو آخرش هم ا        
 . ی زنیدلش رو م.  ی کنیاش م

 
 .  تونه از دستم خالص بشهی نمگهی اگر اونم بخواد دیول.  دونم یـ م        

 
  ؟ی آدم بشي خوای شده میـ چ        

 
 . میـ دو تا آدم شد        

 
 ی که تو ذهنش بود تعجبش کم کم مياز فکر. و نگران شونی پريعاطفه . متعجب به عاطفه نگاه کرد         

 !!  عاطفهی کنی میوخش:  گرفت ی جاش رو ميرفت و خنده وشاد
 

 ... ـ نه        
 



 301 

 یبی بدی دور از چشم مجروزید:  جمله اش بود ي عاطفه حواسش به ادامه یبلند شد و به طرفش رفت ول        
 . شگاهیامروزهم رفتم آزما. دمیچک خر

 
 .  مني خدايوا:  ها ی بود تو آشفته بازار نگرانیخبر خوب.  دشیبوس. بغلش کرد ، سفت و محکم         

 
 نی که اولی کسهیحس و حال عاطفه شب.  شدی گشادتر نمنیچشمش از ا.  پسش زد لی میعاطفه ب        

 .  ذاره ، نبودیتجربه مادر شدن رو پشت سر م
 

 ! یستیچرا خوشحال ن.  شده یـ چ        
 

 .  ترسمیـ م        
 

  ؟یـ از چ        
 

  ؟ستی ، بد نای ثرستی نرید:  مبل جمع شد و انگشت به دهن گرفت يعاطفه رو        
 

  شد ؟ی بسته نمشتی و آخر ني خون به دلش کردی عروستیشده حکا. ـ تو وضعت از منم بدتره ها         
 

 . ستیـ دست خودم ن        
 

 مون؟ی اتفاق منیجناب پدر هم باخبرن از ا: دوباره عاطفه رو بغل کرد         
 

 .... ـ نه        
 سفر رو با گفتن خبر خوب پدر شدن از دلش در ي باشه و دلخوردی مجشیعاطفه رو روونه خونه کرد تا پ        

 .  که خدا داده بودینعمت! بچه .  عاطفه از سالمت بچه بود ینگران.  ارهیب
 
 

 کرد و ی فراموش مزوی سال همه چ18 اگر بچه ات بعد از یحت. بود نیریمادر شدن ناخواسته اش هم ش        
 .  گذاشتیتنهات م
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 نی ادی که بای دادن اما کسیهمه قول کمک م.عاطفه موقع رفتن گفته بود رو کمکش حساب کنه         
 .  کرد خودش بودیمشکل رو حل م

 
 .  نشدی صداش طوالندنی شني چاووش رو گرفت و انتظارش برايشماره         

 
 ـ جانم ؟        

 
 . ـ سالم        

 
  ؟نی ، خوب هستیـ از ماست خانم زمان        

 
  ؟نیدانشگاه هست. بد موقع مزاحم شدم :  ظهر بود کیبه ساعت نگاه کرد نزد        

 
 ! حالتون خوبه؟دیمطمئن. ـ نه         

 
 .  بوددی عالتیتعط.  دهنش يدست مشت کرد جلو        

 
 . دهی من فراموش کرده بودم که عدیـ ببخش        

 
  اومده ؟شی پیمشکل.  کنم یـ درك م        

 
 . نی مظاهر رو برام بفرستي شه شماره یفعالً اگر م.  می کنی بعد صحبت میعنی. ـ نه         

 
 . باشه ، چشم:  از معمول بود و باالخره جواب داد شتریمکث چاووش ب        

 
 ... دیبازم ببخش. ـ ممنونم        

 
مگه قرار بود با .  دی طول کشی آورد هم کمی که شماره تلفن مظاهر رو با خودش میامکیاومدن پ        

 !!  مظاهر بودشیخاطره پ.  بودن دهی به آخر خط رسگهید. مظاهر به کجا برسه 
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 ..  مظاهر باشهي داد انگار دستش رو گلویم رو محکم فشار دی گرفت ، هر کلیشماره رو با حرص م        
 

 . ـ بله        
 

 . مینی هم و ببدیـ با        
 

  ؟ــــــــدیـ با        
 

 .  باالرفته و صورت پر از تمسخر مظاهر رو تصور کنهي تونست ابروهایم        
 

 . ـ فعالً وقت ندارم        
 

 . منتظرم....  شاپ یـ امشب تو کاف        
 

  ؟امیـ اگه ن        
 

 ؟ ی جوابش رو بدوني خوای ؟ می که ترس از دست دادنش رو داشته باشي داری با ارزشزیـ تو چه چ        
 کنم ، زنگ نزدم التماس کنم دیزنگ نزدم تهد.  ارزشه ی من بي که برای خودت ارزش قائليفقط برا!  یچیه
 ته مونده ، مگه نه ؟ هست که نگفیی حرفهایول. 
 

بود و نبود مظاهر تو .  رفت ی اومد چه نه ، میمنتظر جواب مظاهر نموند و قطع کرد چه مظاهر م        
 ....  بود که از قبل فنا شده بوديبه هر حال روز.  کرد ی نمیامشبش هم فرق

 
 

 شد و ی ، هر بار که در باز مواری و رو به روش هم دي شاپ نشسته بود ، پشت به در ورودی کافيتو        
 از وقت قهیچند دق. منتظر بود و نبود .  زی دوخت به می کرد چشم می رو اعالم میکی اومدن ی آروميملود

 .قرار گذشته بود
 

 ".  رمی مادی نگهی دقهیاگر تا چند دق "        
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 سختش اون ي تونه تو لحظه هاینمعاطفه بعد از رفتنش چند بار تماس گرفته بود و ناراحت بود که         
 بهتر بود دیشا.  خواد با خاطره حرف بزنه و گفته بود نه ی بود مدهی که دوست داره کنارش باشه ، پرسيطور

 ی بر مدی رفته رو خودش باریکه مس  بودیخاطره بومرنگ. خاطره رو به حال خودش رها کنه و منتظر بمونه 
 .  گشتیو بر م. گشت 

 
مظاهر هم بدون تعارف رو به .  داد و راست نشست رونی بنینفسش رو سنگ.  افتاد زی مي رویی اهیسا        
 . روش

 
 برات تموم شده بود ، چرا ؟ چرا زی همه چیوقت.  ي آوردی با خودت خرابمی تو زندگي که اومدیـ از وقت        

  ؟یدخترم و ازم گرفت
 

 .  قرار گرفتمریتحت تأث.  من يـ خدا        
 

 .  که زبون مظاهر رو بلد نبودفی مظاهر ، چه حيپوزخند زد به حس مسخره         
 

کار و برات !  ی خواستی و نمنینگو که تو هم:  و دست تو هم گره زددی خودش رو جلو کشیمظاهر کم        
 ی به خوبيثل جاسم ، عامل نفوذ می گاههی هم که برات اومده بود ، پشتوانه و تکي امداديروین. راحت کردم 

من فقط زمانش رو جلو انداختم ، .  يدنگو که به فکرش نبو.  رهیجناب چاووش ، که از قضا با من کارد و پن
 .  خواستمی که خودم مياون طور

 
.  بلند بشم ي که من و توش نشوندیاهی خاك سنیپشتوانه ؟ محاله من بتونم از ا... هه :  دیتلخ خند        

  شه ؟ی گاه مهی ده ؟ تکی مرده جون مهی ي برایک
 

 بمونه ، ی جلوش خالزی داد محیترج.  گرفتن سفارش ، مظاهر قهوه سفارش داد ي خدمت اومد براشیپ        
 دهن و روزگارش ي مزه ي اگهی طمع دچی خواست نه هی مشتری بینه تلخ.  تلخ بود ی کافيکامش به اندازه 

 .  کردیرو عوض م
 

 .  تو ندارمي هاهی مرثي ؟ وقت براای ثري خوای میـ چ        
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  ؟ی به خاطره گفتیچ: متأسف سر تکون داد        
 

 . قتیحق:  نهینوبت مظاهر بود که پوزخند بزنه و راست بش        
 

 ! ی حق شناسیلیـ نه که خ        
 

 ی جز خودمون کسی کردم وليردنش هر کار به دست آويبرا. ـ بهش گفتم مادرت رو دوست داشتم         
 کردن کار و جمع دای پدیگفتم تنهاش گذاشتم به ام.  و نشد می شد رو امتحان کردی که میهر راه.  نبود یراض

 .  برگشتم نبودی وقتی ، ولهیکردن سرما
 

  ؟ی نبودم ؟ برگشتی برگشتیوقت:  اشک شد يایچشمش در        
 

 ی دستم خالامی میکار کردم و رو هم گذاشتم تا وقت.  سال بعد کیآره ، :  شد کیمظاهر دوباره نزد        
 . نی کردی نمی تو اون خونه هم زندگگهید.  ، نه تو ، نه خانواده ات نی اومدم نبودیوقت. نباشه 

 
 يجا یی اگهی که اسم مرد دی زد و دست و پا ؟زمانی پلک مای دني خاطره به روی سال بعد ؟ وقتکی        

  برگشتن ؟يپدر رو براش پر کرده بود ؟ زود نبود برا
 

  ؟ي بودفتادهی ؟ زود به فکر نی برگشتن داشتي ؟ رويدی سال بعد ؟ با چه امکیـ         
 

 .  معلوم بوددی کشی که تو موهاش میاز دست. مظاهر خونسرد کالفه شد         
 

 .  نکرده بودمفکر اونجا رو.  شده یـ روحم خبر نداشت چ        
 

  رو دادم ؟ی چي ؟ من بهایمن چ.  ي خبر بودیـ از بچه ات ب        
 

 ...  دونستم کهی اومد مشی مون پنی که بيزیبا چ...  که یـ با اتفاق        
 

 .  مظاهر رو فوت آب بودي صحبت های مظاهر ، باقي شد رو لب هاي که تو نگاهش بود مهریخشم        
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 یدخترانگ. آره :  نداشت یی شرم معناگهی دنجایا.  به طرف مظاهر دیصداش و نجوا کرد و گردن کش        
 دیمن با.  بشه بشی ها نصنی اولدی که باي مردي زن براهی مهی و بهی ؟ سرمای چیعنی ی دونیم.  یهام و گرفت

 یی توي زدم برایسوختم و دم نم ی مدی سال باکی ؟ ي موندم تا برگردی سال تو همون حال منتظرت مکی
 !!! ي من و چپاول کردی هستيکه به اسم عشق همه 

 
قبول کم آوردن مظاهر سخت .  شد ی گرفت و صدا نمی جون نمی اومد ولیحرف تا سر زبون مظاهر م        

 . بود
 

 . ی و همه وجود من و ازم گرفتي اومدي نکردی فرقچی االن هم با گذشته هنیـ هم        
 

 ي اثریبرگشتم که درست کنم ول.  که اتفاق افتاد یهمون.  بود قتی به خاطره گفتم حقيزیـ من هر چ        
 .  از تو نبودی کجا نشونچیه.  نظر گرفتمش ری کردم و دورادور زدایجاسم رو پ. از تو نبود 

 
 .  تو که بد نشديبرا:با تأسف سر تکون داد         

 
 مظاهر ، ساکتش کرد و به محض رفتنش جلمه اش رو ادامه داد يخدمت با فنجون قهوه  شیاومدن پ        

 .  که از صورتش جدا نشده بوديبا پوزخند
 

 . ي خوب پس دادیلیـ تاوان کارت رو خ        
 

  مجازات بشم ؟یـ به چه گناه        
 

 ي نکردي کارچی هی گی بعد مینها گذاشتمن و با خودم ت.  ي نکردي کارچیـ جالبه که از نظر خودت ه        
 ؟
 

 .  گذرمی امروزم ازت نمي من برایول.  روزهیاونها گذشته حرف د. باشه : کف دست باال گرفت         
 

 . حقش بود.  دی فهمی مدیبا.  دی فهمیـ باالخره که م        
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 مظاهر ، وجودش رو به الیآرامش خ.  فتادهی نی اتفاقچی زد ، انگار که هی و حق به جانب حرف ملکسیر        
 هینه با دردش گر.  ي نبودشی زندگي کجاچی که تو هي تو راحته ، برايآره ، گفتنش برا:  دی کشی مشیآت

 دور ي ؟ از سالهای چیعنیخاطره  يدی ، نه فهميدی ، نه بزرگ شدنش رو دي نه از خنده اش شاد شد،يکرد
 یهنوزم دارم م.  شکستم یقی و ناالقی هر الي که به خاطرش جلو من بودمنی ؟ ای منجي و شدياومد

  ؟ی پا جلو گذاشتییبا چه ادعا. شکنم 
 

 . دی نبخشيزیوجودت جز رنج به من چ:  رهی اشکش رو بگزشی ريهر چه کرد نتونست جلو        
 

 . ـ خاطره هم از وجود منه        
 

 و چه دی دی صورتش رو نمی بودن و کسواری ديچه خوب که گوشه .  دی پلکش کشریآروم دست ز        
 .  بودی کنارشون هنوز خالزیخوب تر که م

 
  شناخت ؟ی مظاهر رو منی ادی باي داشت از خودش ، چطوریپوزخند زد ، چه توقع        

 
 ینم.  خواستم که باشه ی از وجودم بود و مییچون جز. چون انتخابش کردم .  من رنج نبود ي برایـ ول        

 . رمیتونستم نفسش رو ازش بگ
 

 یلی خي و بزرگ کردي آوردای دختر من و به دننکهی خانم بابت اایثر.  ازت تشکر کنم ؟ باشه دیـ با        
 ی فکر مای کردم ی که فکر می اون شکلی که زندگستی من نری ، تقصای خورده منصف باش ثرهی. ممنون 

به خاطره .  می رو دارخودمون یهر کدوم زندگ.  رو هم عوض کرد يزی شه چینم. نشد ...  نرفت شی پمیکرد
 . حق انتخاب داره.  و دخترت ی دونیحاال هم تو م. گفتم چون حقش بود بدونه 

 
 یم. از من گذشته و اومده سراغ تو . دلت قرصه که تو رو انتخاب کرده .  ی به خودت مطمئنیلیـ خ        

 .  چرا ، چون هنوز تو رو هم نشناختهیندو
 

 یتا آخر دفاع کردن از خودش دوام م.  گرفته بود جهیسر گ.  کرد ی ميمظاهر با فنجون قهوه اش باز        
 آورد ؟
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 واسه شناخت دخترت ؟ اون نبود که اومد سراغ من ، خودم اومدم ي دارییچه ادعا!! ـ خودت بگو         
من .  ی که تو بهش نداشتيسر گردون بود ، ناراحت از اعتماد.  از همه جا دهیبود و برسر خورده . دنبالش 

 یمطمئنم اگر نم. نداشت و مجبور شد  رفتني برایی اگهی دي جای تو خونه ام ولادیحاضر نبود ب. پناهش دادم 
 زود به تو بر یلی ، خدی رسی خودت ، دور بودنش از تو و خونه تون به شب نمشی گشت خونه پیبردمش بر م

 .  گشتیم
 

دوباره شکست خورده .  ی زد به صندلهی شد ، وا رفت و تکی پاش خالری زی نشسته بود ولی صندليرو        
 ... پس چرا:  ناباور زل زد به مظاهر ی ولی تهیبا نگاه. بود 

 
 هیبه :  کرد و سوزنده تر ی تر می لبش طعم شکست رو واقعي گوشه يابرو باال انداختن مظاهر و خنده         
 .  رو به هما بگم پس فرصت رو از دست ندادمیوقتش هم بود که خودم همه چ.  ی داشتازی نیگوشمال

 
 ! بگم که حقت و ادا کرده باشم ؟یچ:  مرد روبه روش ي نگاهش متأسف بود برای ولدیپر از درد خند        

 
من از اون .  ی برمالش کني هم وجود نداره که بخواییشته ا گذگهی ، دای ثرنیبب.  ی کنی نمدایـ پ        

 ...  نداشتمیاولش هم ترس
 

 ای دارم ، یی خواستم هما بدونه بچه ایمن فقط نم:  شد زارتری که مظاهر زد ازش بیبا چشمک کوتاه        
 ... مرداست وجود ما نفکی جز الطنتی تو گذشته بوده که هنوزم هست و احساس خطر کنه وگرنه ، شیزن
 

 . دی جز حماقت خودش نرسيزیهر چه فکر کرد به چ        
 

  ؟ي بودی که هستی لجننی ؟ تو از اول هم همدمی همه درد به جون خرنی تو اطنتی شيـ من برا        
 

 !  باشهی زنی که می ها ، حواست به حرفي گذری از حد خودت مي دارگهیـ د        
 

  ؟ی هستی کارهی به روت بی شه کسی تلخه ؟ سختت مقتیـ حق        
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 بار کی:  بار نوبت اون بود گردن جلو بکشه و با حرص جوابش رو بده نیا.  مظاهرمشت شد يدست ها        
 یاصالً تو خواست.  ی خواستی کنم ؛ خودت هم می هم گفته بودم بهت ، الزم باشه باز هم برات تکرار مگهید

 ... که شد
 

 .  زدن دوباره نبودشهی ردی کرد که امی قطع ميتبر کالم مظاهر طور        
 

 ای دنيو انگار همه .  راه سکوت بود نی نبود بهتری حرفیزبونش بسته شد ، واژه ها گم شده بودن و وقت        
 .  شدی شکسته مشتری زد بی میهر حرف.  ستادیاز حرکت ا

 
 خودش گذاشت و کنار دستش ي رو سر جایمظاهر صندل.  حس بود ی و بدی دیبلند شدن مظاهر رو م        

 .  و به خاطره دروغ گفتمزی چهیمن فقط : خم شد 
 

 .  مظاهري و زل زد تو چشم هادیگردنش چرخ        
 

 .  بودهمونی مون عهد و پنیـ بهش گفتم ب        
 

 . ی رو نداشتقتی جسارت گفتن حقتو هم.  ي با من نداریپس تو هم فرق:  حس تر پلک زد یب        
 

هنوز هم زل .  کردن ی نمياری رفت زودتر از مظاهر ، اما پاهاش ی شد و می بلند مدیبا. مظاهر رفت         
 خاطره که ری از تصوییحباب ها.  نه ، پر از حباب یخال.  بود ی مثل فکرش که خالی خالیزده بود به صندل

 بود ی شد اسمش چیدو تا دل بسته م نی که بیمانیمگر پ.  گفت ی عهد ممظاهر از. .  دنی ترکی میکی یکی
 ؟
 

 رو چطور جمع ختهیآب ر!  ای ماجرا به گردن خودت افتاد ثریباز هم سخت ". دستش زانوش رو چنگ زد         
 "  ؟ی کنیم
 

  ؟ایـ ثر        
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 ، بزم دشی دی حال منی اومد و تو ای دوباره مدینبا.  رو فشرد و به طرف صدا برگشت فشیدسته ک        
 .  و حباب بودالی خيای برگشتن دوباره اش ، تموم شدن دنیِتنها خوب. مظاهر امشب جور جور جور بود 

 
  داره که بره؟ییـ خاطره جا        

 
:  شد  بلنددهی باور زنده بودن ، ترسي شدن دوباره خون تو رگش ، براي جاري بود برایاسم خاطره کاف        

  ؟ی پرسیخاطره ؟ چرا م
 

 . به اتاقش سر زده چمدونش هم نبوده. گفت نرفته خونه . ـ هما زنگ زد        
 

  نگاهش ؟ی مظاهر ؟ به دلواپسي صدای شد به نگرانیدلخوش م        
 

 ... ای دوستش يـ خونه         
 

 .  ترانهایاحتمال دوم رو بلند نگفت ،         
 

 .  به سرتاسر وجودش منتقل شد ، سلول به سلولیحس گرم.  دی از نور تو دلش تابيروزنه ا        
 

 "  بهتر از اتاق خودش ؟؟یچه مأمن...  خونه دیو شا "        
 

 براش مهم نبود که مظاهر یپر گرفت به سمت خونه و حت.  زد ی که داد سر می احتمالنیاول به آخر        
خونه سوت و کور بود انگار .  شادش کوتاه بود ي عمر لحظه هاشهیو باز هم مثل هم.  کنه ی اش میهمراه
 .  کردهی نمی تو اون خونه زندگیی وقت خاطره اچی وقت ، هچیکه ه

 
  شد ؟ی وحشت تموم مي خشک و ترك خورده ری گذشتن از کویک. ناتوانش کرد ی اتاق خالدنید        

 
 و با دی اش کوبنهی به سی پای که براش مونده بود به سمت مظاهر رفت و با مشت پیوان تيبا ته مونده         

 يدی رسی خواستی که ميزیبه چ.  و شاد باش نی من و ببیبدبخت.  نیبب:  گرفت ی مییهر مشت جون تازه ا
... 
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 ... ی ، لعنتیلعنت:  اومد رو محکم پس زد ی مظاهر که به طرفش ميدستها        
 

 فشیک.  نداد و سر نخورد هی تکيواری زانو نزد ، به دگهی شدن ؟ دی میمگه عقده ها با چند تا مشت خال        
 .  زدرونیرو برداشت و از خونه ب

 
 .  کنمی مداتیمن پ.  ی امشب و تو اتاق خودت سر کندیـ تو با        

 
  کرده بودامی از همه قیندگی خاطره بودن ، به نماي نفس های محتاج گرمشیخودش ، خونه اش ، زندگ        

. 
 

 کرد با عجله ی در خونه اش رو برانداز ممتی گرون قنی حشمت خانم که ماشياز نگاه متعجب و اخمو        
 ....  اسماءایترانه .  نداد یتی مظاهر هم اهميگذشت و به صدا زدن ها

 
تماس .  مظاهر شد اهی سنی اش سوار ماشی کردن نور زندگادی به خاطره و پدنی زود رسيباز هم برا        

 و گهی هم نداشت طرف دی مظاهر که تموملی زنگ موباي صدادنی طرف ، شنکی جوابش به خاطره ی بيها
 ....  همه طرفدی رسی که به آخر نميریمس
 

 .  منقلب شددنشیترانه هم از د. ترانه هم نبود شیخاطره پ        
 

  ؟نی گردی وقت شب دنبال خاطره منی جون اای شده ثریـچ        
 

 . دی و فهمزیخاطره همه چ:  جمله بهش گفت هیفقط         
 

 .  بودنی همه سنگيرفتن و نبودن خاطره برا.  دی ترانه رو ديسست شدن پاها        
 

 شون رو مظاهر نیسکوت ب.  داد ، نبود ی که به مظاهر میی جز آدرس های حرفچی هيریطول مس        
 ...  کهی ره ، همون خانمی دوستت نمشیپ: شکست 

 
 ...  گذاشتی خبرم نمیاگر اونجا بود عاطفه ب. نرفته :  خش گرفته جوابش رو داد يبا صدا        
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.  دست رو زنگ گذاشتن به خودش زنگ زد ي شد و به جاادهی پنی از ماشي اسماء فوري خونه يجلو        
 .  اومدی می شلوغي صدااطی خونه شون پارك بود و از حي جلونیچند تا ماش

 
 .  هم باشهنجایـ فکر نکنم خاطره ا        

 
 . ناخواسته با مظاهر حرف زده بود        

 
 . ـ سالم خاله جون        

 
  در ؟ي جلويای بقهی شه چند دقیم.  زمیـ سالم عز        

 
  تو خاله ؟نیومدیچرا ن: که نگران بود ی در بود با صورتي فوت وقت جلویاسماء ب        

 
 . اومدی رفت و می قامت مظاهر و صورتش منینگاه اسما ب        

 
  ؟ي از خاطره نداريتو خبر.  زمیـ ممنون عز        

 
  ؟نی دونیـ خاطره ؟ مگه شما نم        

 
حاال مظاهر هم کنار .  خبر نبود یاسماء ب.  داد رونی بنی و نفسش رو سنگدی کشیشونیدست به پ        

 .  بودستادهی اسماء ايدستش و رو به رو
 

 ـ کجا رفته ؟        
 

 . ـ مشهد        
 

 ـ مشهد ؟؟        
 

 از بچه یکی ي کاروان باباریمد. دی عالتی تعطي ثبت نام کرده بودن برایچند تا از بچه ها کاروان. ـ آره         
 شی پرازی خواستم برم شی خواست شما رو تنها بذاره منم که میخاطره نم. به من و خاطره هم گفتن . هاست 
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 از بچه ها کنسل شده ، یکیبه خاطره گفتم رفتن   منممی تلفن زد حرف زدروزید.  نه می گفتنیواسه هم.  نییآ
  شده ؟يزیخاله چ.  شه که حرکت کردن ی میچند ساعت.  اون بره ي خواد به جای گفت ميفور
 

 .  جواب گذاشتیسؤال اسماء رو ب        
 

 دفعه رفتنش ، کیمنم تعجب کردم از .  نگفت يزی چدمی پرسی هر چی بود ولختهیـ خاطره هم بهم ر        
 ... دهی گفت امام رضا طلبیخودش م

 
.  خبر بودم ی اومد از صبح هم ازش بشیون پ منی جر و بحث بهی:  اسماء گذاشت يدست رو شونه         

 . نیبرو تو مهمون دار.  زمیببخش که نگرانت کردم عز.  خونه نگرانش شدم ومدین
 

 .  گفتی زده بشه خود خاطره بهش میاما اگر الزم بود حرف. نگاه اسماء ناباور بود         
 

 .  شون رو هم بستاطیحدر. دست پشت کمر اسماء گذاشت و فرستادش داخل خونه         
 

 ! ـ باور نکرد        
 

 منیاز .  مرتبه است نیاول.  میما تا حاال با هم دعوا نداشت:  خرج مظاهر کرد و پوزخند زد ی نگاهمین        
 . وجود شما

 ی و آوارگي دربدريقصه . مظاهر رو پشت سر گذاشت و راه افتاد به سمت خونه .  نموند یمنتظر حرف        
 شد که یم.  خواست همه قد علم کرده بودن ی که نمییزهایتمام چ.  خاطره بخواد ي نبود که برايزیچ

  کنه و برگرده ؟دایخودش رو پ
 در ي جلوی شناخت کسی که مییاز اونها.  شهر شد یمی وارد مسجد بزرگ و قدگهیهمراه چند نفر د        

 هم چشمت رو ی خواستی که اگر نمینی غمگییصدا. شد  ی مسجد پخش مي مداح از بلند گوهايصدا. نبود 
 . روضه اش در وصف مادر بود.  کرد ی مسیخ
 
 

 قسمت زنانه خلوت ي گرفت و صبر کرد تا ورودواری که گذاشته بودن کنار دی بزرگينگاه از تاج گلها        
 .... بشه
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 حال ، سر یشهرزاد و شراره سست و ب. گفتن یچند تا خانم مسن و ناآشنا نشسته بودن و خوش آمد م        

 صورت شون از پشت یدگیرنگ پر.  شدی داده بودن و دست شون نوازش مهی تکگهی دو نفر ديبه شونه 
 ی شون غلت مگونه ي که روی صدا و اشکی بي هیگر.  و نازك کامالً مشخص بود یشمی ابری مشکيشالها

 .  دادی بزرگ ميخورد خبر از درد
 

 .  از هم باز شدیپلکش کم.  خم شد و دست رو دست شهرزاد گذاشت یکم        
 

 . غم آخرتون باشه.  زمی گم عزی متیـ تسل        
 

 .  کمتر هم ناراحت نبودی اونها ولينه به اندازه . اشکش دست خودش نبود اریاخت        
 

 ... دنش.  ندتی دوست داشت ببیلی ؟ خای شد ثری چيدیـ د        
 

 ...  دستش سراغ شراره رفتي انداخت و با فشردن دوباره ری سر به زدهیشرمنده و لب گز        
 

 و يبه در ورود.  دی نکشی و طولنهی اون بشي از خانمها در حال بلند شدن بود منتظر شد تا جایکی        
 و رفت و تی جمعی از شلوغهی تهوستمیبا وجود چند تا س.  کامل داشت دی که صاحبان عزا نشسته بودن دییجا

 رفت و ي باد زد و دوباره از البه الل خودش رو با دستمایکم.  مسجد گرم و دم گرفته بود يآمد مداوم ، هوا
 ...  رسونهیعاطفه گفته بود اگر تونست خودش رو م.  نگاه کرد يآمدها به در ورود

 
 دنی نگاه کرد و ازدگاهی کرد دوباره به جایش رو پاك م فرستاد و اشکی لب فاتحه مریهمون طور که ز        

 .  به گوشه اش زده بودن غمش تازه شدی که ربان مشکیعکس
 

 داشت ی رو گرفته بود و آهسته همراهش قدم برملهیدست جم.  کرد اومد ادشی تا ی از هما نبود ولياثر        
 نسبت بهش ی شهنام چه حسنکهی فکر ایحت.  کرد ی می ، اما نگاه نافرمانلهی زد به صورت جمی زل مدینبا. 

 .  شدیداره باعث شرم و خجالتش م
 



 315 

.  مثل نادره خانم رو از دست داده بود ی گاههیتک.  شکسته تر و تو خود فرو رفته تر بود شهی از هملهیجم        
 ی از خانواده اش و از زندگشهی همي لحظه و براکی تو مغز ، نادره خانم رو تو یفشار خون باال و پاره شدن رگ

 . جدا کرده بود
 

 از شراره لهیحال جم.  وقت فکر نکرد اونها عروس و مادر شوهر هستن چی شون بود و هاطیچند سال خ        
چشمش بسته .  دی رسی به نظر مشهی تر از همکی که تنش بود باریتو کت و دامن مشک. و شهرزاد بدتر بود 

.  ستی نی بند اومدنشکش مشخص بود که ادی کشی که هما دم به دم به صورتش می از دستمالیبود ول
 حالت صورت ي بود که برایفی تعرنی دم دست تریدرموندگ.  شد ی جدا نملهی اش از صورت جمرهینگاهش خ

 داده بود همه بر هی که به شهنام تکیی فراموش کردن چند لحظه ايهرچه تالش کرده بود برا.  داشت لهیجم
 .  شدزاری از خودش بشتریاد رفت و بب

 
تو دشمنش .  ي کرديدست دراز.  است گهی دیکی که متعلق به یمی ، متجاوز به حري متجاوزهیتو "        

 " ستی که اهل جنگ نیدشمن کس.  ای ثریهست
 

 .  خانمدییـ بفرما        
 

 تو ي نقره ینی شد تا سدهی بودش کشدهی نادره خانم دي که قبالً تو خونه یی امهینگاهش از صورت ند        
  بادوم و پستهي رنگ با خاللهایی گل قهوه اییدسته ا.  رز درست شده بود ي که شکل گلهاییدستش و حلوا

.. 
 

 ...  ، خدا رحمت شون کنهزیـ ممنونم عز        
 

 .  خوردن حلوا نداشته باشهي برایی بود که تمنايغم و بغضش به حد        
 

 .  شهنام و نبودنش به خاطر مرگ نادره خانم باشهکبارهی کرد ساکت شدن یبه فکرش خطور هم نم        
 

نتونسته بود به . تا االن اومده بود ادی خواست بی تا تموم شدن مراسم نمونده بود و عاطفه اگر میزمان        
با .  تا آرامگاه نادره خانم اومده بود ی کردن خانواده طهماسبی همراهتی برسه و حاال به نيمراسم خاکسپار
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 تر از مسجد پارك شده بودن نیی پایکه کم ،  و تاج گلی شده به پارچه مشکنی مزي ولووي اتوبوس هادنید
 ...  خواستی تنها نبودن ميعاطفه رو فقط برا.  مطمئن بود نی از بابت ماشالشیخ

 ....  ذهاب آماده استابی الهیوس.  کنن ی رو همراهی هستن خانواده داغدار طهماسبلی که مایزانیـ عز        
 
 

 آب ياز بطر.  کرد ی صبر می کمدی چپش خواب رفته بود و بايکم کم و آهسته همه بلند شدن ، پا        
داخت و چند برگ  انفشی آب ، دستمال له شده اش هم تو کي و با بطردی نوشی بود کمفشی که تو کیمعدن

 . تازه برداشت
 

  اومد ؟ی هم با اون حالش ملهیجم.  از خانواده نبود ی کسگهی دي در وروديجلو        
 

 لهی با جمیکی حس نزدهی تحمل نداشته باشه ؟ دی دونستن که شای هم نمهی زد بقی نمیخودش حرف        
 !  تنها بودی کس نبود ولی هواش و داشته باشن ، ب کهییشوهر و بچه داشت ، بودن آدمها.  ییداشت ؛ از تنها

 
قدم برداشت .  بود ادی مسجد انداخت ، تردد زی به در اصلینگاه.  مسجد شلوغ بود و پر سر و صدا اطیح        

سرتا پا .  بودن ستادهی ااطی از حیی شد با دوستاش گوشه اانیمتوجه پو.  بره رونی از در بیتا همراه شلوغ
 ی معضل زندگنی بزرگرتريروز.  بود ه کردبشی که تو جیی به عرض شونه باز و دست هاییبا پاها. یمشک

 ستادهی و دمغ اریسر به ز.  هاش گم شده بود اسمنیفراموش شده بود ، تو . هیاش بود و حاال رفته بود تو حاش
انگار با مرگ نادره .  بود دهی دانی بود که تا االن تو صورت پوی حسنی تری مادر بزرگ واقعي برایناراحت. بود 

 .  عوض کرده بودنم رو هانی پويخانم جا
 

.  گفتن ی متی بودن تسلستادهی که ایی اگهی و به شهنام و چند نفر دستادنی ای میکی یکیزن و مرد         
 لحظه تو چرخش گردن شهنام چشم کی.  صورتش ي چند روزه روشی بود با ته ردهی پوشیمثل پسرش مشک

 . ستادی نگاه گرفت و قدم برداشت و روبه روش ايفور. تو چشم شدن 
 

 . ی طهماسبي گم آقای متیـ تسل        
 

 . ي اومديلطف کرد. ـ ممنون         
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.  شد ی میشگینگاه و کالم شهنام از شر وشور افتاده بود و چه خوب بود اگر هم. گذرا نگاهش کرد         
 ! نجاستی ایی اگهی کس دي و آروم شد ، الزم نبود بگه برامینگاهش متأثر از نگاه شهنام مال

 
 . غم آخرتون باشه.  کنم یـ خواهش م        

 
دروغ نبود اگر .  که فروکش کرده بود یبه تب و تاب.  شهنام فکر نکنه راتییساده گفت و گذشت تا به تغ        

 .  دوباره پدرشون رو از دست دادنی طهماسبي گفت خانواده یم
 

 ی خودشون منی سوار ماشای که یتی پنجره به جمعي که از همه شلوغ تر بود شد و از بلندیسوار اتوبوس        
 ها با خارج شدن از مسجد تموم شده ی هنوز ناراحت بودن و غم بعضییعده ا.  سوار اتوبوس نگاه کرد ایشدن 

 زود از خاطره ای.  مردن و فراموش شدن نی بن زمايبه اندازه .  اندازه بود نی عمر هميوفا. دنی خندیبود و م
 . ي شدی موندگار مشهی تا همای ،ی رفتیها م

 
 عمر تو از همه کوتاه ي ؟ وفاای باالتر از زنده زنده فراموش شدن ثريچه درد ".  گرفت تینگاه از جمع        
 ". تر بود

 
 .  نشدهرهی ذخی آشنا ولیی از شماره ایامیپ.  دی دستش لرز تویگوش        

 
 .  بودشدهی مظاهر ددی رو خوند ، شاامی چشمش رو گرفت و پرینم ز        

 
 " از خاطره چه خبر ، هنوز برنگشته "        

 
 .  بزنهدی رو درونی سر بلند نکرد بیحت.  جواب گذاشتش ی اعتنا و بیب        

 
 . شهی به طرف شدی اومد و بازم هم گردنش نچرخامیه پدوبار        

 
 " خاطره دختر منم هست "        

 
 پر از درد و یزخم.  زد ی و برنده ، زخم مزیت.  بود وی دکی ي مظاهر رو خاطره مثل چنگالهاتیمالک        
 . عفونت
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 ي جلویلب بهم فشرد و به سخت. تفاوت نبود ی بگهید.  شد و دوباره جمله اش رو خوند نیخشمگ        

 .  رو گرفتی گوشي هادیحرکت دستهاش رو کل
 

  ؟ي بري خوای و زود مي اومدرید.  ي هم دارییچه عجله ا:  لب غر غر کرد ریز        
 

 که نقطه فی بود و چه حشیمظاهر روان پر. حق با چاووش بود . رو تو دستش مشت کرد یگوش        
 .  دونستیمضعفش رو 

 
 هم یرآبی حال زنی آب موندن به هما وصل بود و در عي روي کرد ؟ مظاهر برای نميپس چرا هما کار        

 ....  مطمئن بودیلی به خودش خای چشم و گوش هما خواب بودن دیشا!  رفت یم
 
 
 

*************         
 
 

 تو یازدحام حت.  ستادی شده بود ، الی که دور قبر نادره خانم تشکیی ارهی حلقه از دانیکنار عاطفه تو آخر        
 ی واقعی بود تجسمادی که پر از فری و سکوتدی سفلی گالي عود و اسفند ، گلهايبو.  بود ادیبهشت زهرا هم ز

 .  بازگشت بودی بياز سفر
 
 

 ي اشکهاریتصو.  دادن ی قرآن گوش مي قاري دست گره زده به صداي صدا و ساکت دست رویهمه ب        
 .  چشمش بوديغلتان شهرزاد و شراره جلو

 
 دی کشی زد و چنگ به روحش می هم تو دلش ضجه میکی!  کردن ی نمی غم شون رو خالادیهمه با فر        

 بود که از نداشتنش ی حسرتنیاول.  زنده بودن پدر و مادرش شکر کرد و تلخ و کوتاه لبخند زد يخدا رو برا.
 .  شکر گفتره و دوبادیلبش رو گز.  زانشی بود ؛ حسرت نبودن تو مراسم ختم عزخوشحال
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 کردن به بازمانده ها ی قبر مکث منیی پاییلحظه ا.  کم کم متفرق شدن تیمراسم تموم شد و جمع        
 .  مونم ازشون جدا شدی هم با گفتن منتظرتون مدیمج.  رفتن ی گفتن و می دوباره متیتسل
 

 . باشه: سکوت عاطفه هم باالخره شکست         
 

 . دمی رسنجایخوب شد به ا:  برداشته شد دی مجيچشم عاطفه از قدمها        
 

 . ـ اوهوم        
 

  تو فکر ؟ی شده دوباره رفتیـ چ        
 

.  نرفتم دنشی به دهگید!  بد کردم عاطفه یلیخ.  نهی خواسته من و ببی گفت نادره خانم میـ شهرزاد م        
 . حقش نبود...  اونها ینرفتم که از پسر و نوه اش دور باشم ول

 
 ؟ تو که خرده برده ي ؟ وقت اضافه داري رو هم بخوریکی نی غصه اینی بشي خوای از امشب مهیـ چ        

  گم؟ی می چی فهمیم!  کدوم شون چی با هي ندارییا
 

 .  فهممیم. ـ آره         
 

 . ـ خدا کنه        
 

 .  دادامیمظاهر پ:  آهسته تر صحبتش رو ادامه داد یی جلوتر رفتن ، با صدایچند قدم        
 

  ؟یکه چ:  نگاهش کرد يعاطفه اخم کرده و جد        
 

 .  بعدش امر کرد که خاطره دختر اونم هستامیجوابش رو ندادم تو پ.  رهیـ از خاطره خبر بگ        
 

 کمر و نیا:  به کمرش آورد و گفت ي دادن ، فشاري دلداريدست عاطفه پشت کمرش نشست نه برا        
 شه باز کن ی باز مشهیزحمت بکش پلکات وبه اندازه که هم. شق و رق باش . سرت رو بلند کن !  ریراست بگ
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گوشت رو .  ریرو به خودت نگ  مادر مردهي افهی قنی ای ولدایببخش....  رو جمع کن زونتی آويلب و لوچه . 
 !  به دست گربهي دیخودت م

 
 !  خبرمیچند روزه از دخترم ب.  ستی که نییـ اتفاق ساده ا        

 
 زی تيدندون ها.  آره ی تو رو به روت مي خبری کنه و بی جناب مظاهر هم لطف میعال.  دونم یـ م        

 .  غم به بغلي و زانويری گی م ده و تو هم تو سنگر پناهیکرده اش رو نشونت م
 

 . ستی بند نییـ تا سربازم برنگرده دستم به جا        
 

 ي سربازیِبه همرزم.  گذاشت ی خاطره دست رو دست مدی به امدینبا. عاطفه تو سکوت نگاهش کرد         
 .  بستدی شد امیکه جناحش مشخص نبود نم

 
 خوبه ؟:  شد باز کرد ی که مییچشمش رو تا جا.  و کمرش رو راست کرد دیگردن کش        

 
 . مطمئنم.  است قهی چند دقنی هميـ برا        

 
 دهی خواد تا حاال رسی که میی اجهیبه هر نت.  بسه گهی ديدور.  زنم یـ برسم خونه به دوستش زنگ م        

 .  کنهی رو عوض نميزی چدنشی و زود فهمرید.
 

 جنگ تا اون دیشا.  شد ی دانشگاه شروع مي کالسهاگهیچند روز د.  کرد یبهش عمل م. حرف نبود         
 . دی رسی قطع نامه ميموقع به آتش بس و امضا

 
 قبر ي روي ترمه يبه بته جقه ها.  تر بود ي عود و دود اسفند قويبو.  و فاتحه فرستاد ستادی قبر انییپا        
  بود ؟نجایادره خانم ا روح نیعنی. زل زد 

 
 .  شدهییچه آقا:  عاطفه توجه اش رو جلب کرد ي آروم بازويضربه         

 
 . منظور عاطفه مشخص بود.  یی بود نه اشاره اییماینه ا        
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 ! ستی حرفها ننی ايـ جا        
 

 ...  گفتنتی تسليمهلت جواب دادن به عاطفه نداد و به طرف دخترها رفت برا        
 

 یسع. کی اش بود و نزدهی که شبیکس.  آخر نشسته بود ی از هما ، رو صندلری غی کسی با همراهلهیجم        
 . داشت آب رو به زور به خوردش بده

 
.  با خبره زی از همه چلهی کرد جمی نکرده بود اما فکر مییخطا. از چشم تو چشم شدن واهمه داشت         

 . دی رو شنلهی جم آهسته همراهيصدا
 

 . ی شی آزاد مگهیـ د        
 

 . دمتونیتو مسجد ند.  خانم لهی گم جمی متیتسل:  بود ستادهی چون رو به روش ادی رو نشنلهیجواب جم        
 

 .  رو هم افتادلهی جميپلک ها        
 

 .  دارهی که چه حالدیی بنیـ م        
 

 . نمشونی خواستم ببیـ بله ، فقط م        
 

 . نیلطف کرد. ـ ممنون         
 

 ذهنش رو مشغول دی که شنییتک جمله ا. از عاطفه هم جدا افتاده بود .  زد و ازشون دور شد يلبخند        
  آزاد شده بود ؟ی از چلهیجم. کرد 

 
از مراسم ختم  داخل اما گفته بود چون ادیبه عاطفه تعارف کرده بود ب. چراغ بالکن رو روشن کرد         

 .  کرده بودیاز عاطفه و خرافاتش خداحافظ. برگشتن شگون نداره 
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از .  شه عاطفه خانم ی تر نماهی سنیروزگار که از ا:  رو هم یکیاون . با پاشنه پا کفش رو در آورد         
 .  رسهی و بهت مادی پا به دو می فرار هم کنیاهیس
 

 به در هال نگاه کرد و بعد به یموقع گذاشتن کفشش تو جا کفش. اخل در هال رو باز کرد و رفت د        
 . خودش در و باز نکرده بود.  که حلقه اش هنوز تو انگشتش بود يدیکل
 

 .  من که موقع رفتن قفلش کردمیـ ول        
 

 .... ای حواس شده بود یب        
 

  خاطره برگشته بود ؟ای        
 

 از خاطره ی دنبال نشونیکیتو تار.خنده ذره ذره پهنا گرفت تا کل لبش رو پر کرد .  رو رها کرد فشیک        
 ی اومد تا اسمش رو هجی نمرونیصدا از حنجره اش ب.  برق دی به دنبال کلواری گشت و دستش لرزون رو دیم

 .  شده بودریانگار خاطره االن تو بغض و حنجره اش اس. کنه 
 

عطر ...  و شور به دلش دی به نگاهش بخشیی کفش خاطره روشنادنید.  شد و راهرو روشن دای پدیکل        
  بود ؟نی کرد همی منای که چشم بوسفی

 
 ، قبل از قدم برداشتن خودش دی خونه سرك کشيصداش آزاد شده و اسم خاطره پر گرفت و به همه جا        

 خاطره ؟... خا : 
 

 که در ی و شرمنده با نگاهریسر به ز.  دی جلوش قد کشواری از کنار دی باره قامتکی.با عجله راه افتاد         
 ... فرار بود

 
 که یوقت.  و عطر تنش رو به نفس دی اش رو به آغوش کشی باورش شد که حجم دوست داشتنیوقت        

 .... سر خاطره رو شونه اش نشست و دستش کمرش رو چنگ زد
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.  هست رنگ ببازه ی هست ، شرمی تا اگر ترسدی خاطره رو به آغوش کشدیکث و ترد مییبدون لحظه ا        
 خبر رفته ، خراب کرده و رفته ، یب!  داشت خاطره چکار کرده یتی دلش وسط بود و چه اهميپا. دلتنگ بود 

 !! سکوت کرده و رفته
 
 

 .  شد از گفتنمونیزبون باز کرد و پش. دلش پر از گله بود         
 
فراموش .  قفل زنگ زده و باز نشو هم بزن سر درش هی ، ای دلت نگه دار ثري هات رو تو پستوهیشکوا "        

 " کن
 

 بار نی و اکیپاك ، نزد.  بود دهییخاطره رو دوباره زا.  ستادی ای هم مزی همه چيپا.  کرد یفراموش م        
 . بدون ترس

 
 " یی که زنده ای تو هستنیگذشته ها مرد و ا "        

 
 و محکم تر به خودش دیخند.  امون ی آب رفته ، ستون فقرات برجسته شده ، هق هق بيپهلو ها        

. همه عکس العمل هاش بجا بود !  نه نکهی اای.  رو فراموش کرده بود دنیچشمِ شوکه شده هم بار. چسبوندش 
 !  غم تموم شده بودنکهیمگه نه ا

 
 .  مامانادیـ از خودم بدم م        

 
 . ادیمنم از خودم بدم م. منم :  دییگونه به صورت خاطره سا        

 
 بود نی تالشم ايهمه :  خودش بود که به حرف اومد یول.  شد شتری خاطره رو شونه اش بیشونیفشار پ        

 .من نبود دست ارشیاخت. موفق نبودم .  ی رو تجربه نکنی حسنیکه تو همچ
 

دست دور صورتش قالب .  خودش عقب رفتن اری خاطره به اختيپاها.  دیآروم خاطره رو به عقب کش        
. دستش رو اهرم کرد .  از خودش بلندتر بود ي متریقد خاطره چند سانت.  ارهیکرد تا سر افتاده اش رو باال ب

 . یبلند باش  سرشهی خواد همیدلم م:  بود نیسرش باال اومد اما نگاهش هنوز به زم
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 مبل نشستن ، حرفها بود نیدستش رو گرفت و رو اول.  بودن ستادهیهنوز سر پا ا. اشک خاطره تازه شد         
 .  ، پر از حب و بغض ، اشک و ذوقدنی گفتن و شنيبرا
 

فظ کردنت با  بود خواستن تو و حیخودخواه:  و چشمش نمناك شد دینگاهش تو صورت خاطره چرخ        
 چیبه ه.  زد که خواستمشی نبض تو وجودم مهی ضربان ، هی.  از دست رفته بود زیهمه چ.  که داشتم یطیشرا

 ...  هم فکر نکردمزیچ
 

اشتباهاتم کم :  دی خندسی خي کرد و با چشمهانی فنیف.  دیدستش باال اومد و ساق خاطره رو چسب        
 نبود ، نگهت لی دلیبودنت ب.  شم ی نممونی وقت پشچی نگه داشتنت هيبرا.  ي نبودی تو اشتباهینبوده ، ول

 ! ي که برام موندییفقط تو. داشتم 
 

 . چونه رو موهاش گذاشت.  دیکف دست پشت کمرش کش. دوباره تنش مماس شد با تن لرزون خاطره         
 

ضرب آهنگ نفس .  یی باشه و آوای کالمستی هستن پر از حرف ، الزم نی تو زندگی ساکتيلحظه ها        
 .  زنن ، رساتر از واژه و کلمهی مادی ها رو فریها و طپش ها ، گفتن

 
 دمی کشی که پشت سر گذاشته بودم و تموم شده بود نقشه می چند روز نشسته بودم و واسه اتفاقاتنیـ ا        

 گذشته بود و با فکر کردن یول.  کردم ی مدیاون کار و نبا.  زدم مامان ی بهت می شکلنی ادیکه اون حرفو نبا
 . حذف کنم  وشیرای تونستم به عقب برگردم و وینم.  شد ی عوض نميزیمن چ

 
 .  فهممیـ م        

 
 نیخودش ا.  دی فهمیم.  معنا تو خودش داشت ییای بود که دنی شش حرفي کلمه نیاوج احساسش هم        

 .  پر از حسرتی بازگشت ولی بیوش بود ، گذشته ، رفتناسمش ر. روزها رو پشت سر گذاشته بود 
 

.  فاصله تنگ شده بود نی صورت خاطره از ادنی ديدلش برا.  خاطره آورد تا جدا بشه ي به پهلويفشار        
  جانیهم.  بمونم ي جورنی خوام همیم: اما خاطره مقاومت کرد .  آب یی جرعه اي زد برایتشنه بود و له له م

. 
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  شرم و آزرم ؟ای بود یدلتنگ        
 

 تر از کیخاطره رو نزد.  بود نیریش.  بود تی دلتنگ ، نهاي مادري بود براندی که بود خوشآیهر چ        
 سرما زده ، یی پرنده اهیاما حاال شب. دی دی خاطره رو از دست رفته مشیتا چند ساعت پ.  کرده بود شهیهم
 .  بود و لرزون بهش پناه آوردهسیخ
 

 اسماء و موقع دنیرفتم د.  دمی بودم اما اون روز ددهی رو فقط شنامتیق.  و رو شد ری زامی روزه دنهیـ         
 . اون موقع واسه ام شوهر هما خانم بود....  دمیبرگشتن شوهر هما خانم رو د

 
 گوش خاطره و نفس لرزونش کم يفاصله .  کرد ی متینفس به نفس سرا.  بود يبغض خاطره مسر        

 زد یخاطره از بود حرف م.  کرد یحسرت رو تو دلش زندون. به نوازش کردن خاطره ادامه داد .  دیآه نکش. بود 
  بود؟ی ؟ مظاهر حاال براش چی حاال چیول. 
 

.  ی گفتی دنبالم حتماً بهم مادیاگر قرار بود ب.  کرد ی ، سر راه من چکار مدنشیـ تعجب کردم از د        
 ....  که ازم پنهون شدهییحرفها. گفت باهام حرف داره . نگفت مامانت من و فرستاده 

 
 که ادا کردن ییجمله ها.  و جمع کردن کلمات کنار هم يادآوری ي برایاستراحت.  مکث الزم بود یکم        

 حد سخت و زجر آوره ؟ پشت سر گذاشتن نی ا گفتن تای تونست درك کنه وقتیو خاطره م. شون سخت بود 
  به روز مادرش آورده ؟یو لمس کردن اونها چ

 
 ...  من باخبرهی کرد از راز زندگی دفعه اومده بود و ادعا مکی.  اعتنا ازش گذشتم یـ ب        

 
 ي نفس هايدا بار اجازه داد صنیا.  دی و بوئدی اشکها رو بوسيجا..  دی خاطره چکياشکش رو موها        

 .  شدکی رو خاطره بشنوه ، حسش رو با خاطره شرقشیعم
 

 مطمئن حرف يطور. جون شما رو واسه ام قسم خورد .  شم ی نممونیـ گفت اگر حرفاش و بشنوم پش        
 ی که همه مینی ، بار آخر بهم گفت انهی رو تو نگاهم ببدیاما نگذاشتم ترد.  زد که شک به جونم انداخت یم

 هستم و از خودم ی بدونم کمگفت حق دار.  است هی ، عارهی که دارم ساختگییزایهمه چ.  ستمیشناسن ن
 ...  نکنمغشیدر
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 .  صدا بودی اش بهی و گردی لرزیشونه هاش م.  اش فشرده شد نهیسر خاطره به س        

 
ما خانم بودن دود بشه و به هوا بره ،  بود تا فکر شوهر هدهی شوهر هما خانم رو شنيرفته بود و حرف ها        

 .  تر بشه ، از جنس خون و گوشتکیتا نسبت ها نزد
 

برات گفت سر راه مادرت رفتم و اومدم تا به دلم راه اومد !  يدی و شنیرفت: سر خم کرد کنار سر خاطره         
 نبود قیچون ال.  دیجواب رد شن و هربار يچند بار اومد خواستگار. و عاشقم شد و عاشق شدن شروع ماجرا بود 

ما شدنمون ؟ !  دی دزی چهی رو تو دنمونیهم رس گفت تنها راه به!  خودش ي خانواده یهمه مخالف بودن حت! ؟
 و دی خواست رسی که ميزیتا همه باالجبار هم که شده بذارن دوست داشتن ما به آخر برسه ؟ گفت به چ

  شد ؟ی که درد تازه بود و درمان میت سر نگاه نکرد ؟ نه تا وقت پشت پا زد ، رفت و به پشیبعدش به همه چ
 

 کردن مظاهر نبود ، اون رو اهی خراب و ستشیخدا شاهد بود که ن.  هر دو شون بلند شد هی گريصدا        
 شکست خورده بود و یفقط از نگاه زن. گفت ی خاطره مي رو براقتیحق.  زد تا خودش رو باال بکشه ی نمنیزم

 .  قسمت قصهنیشروعش از تلخ تر
 

 به ي گفت ؟ چطوری که ذات و متن ماجرا بود میقتیاز حق.  کرده بود ری بود که دلش رو دوباره اسدیترد        
 . دی ترسی شد دوباره شکستن خاطره ، ازرفتن دوباره اش میحرف زدن م! وجود اومدن خاطره 

 
بگو قبل .  مظاهر ي برايزی عثمان و دست آورهنی شه پینگفتنت دوباره م.  ایکن ثر ي کارهیخودت  "        

 "  شدنریاز دوباره د
 

 . کرده بوددایخاطره رو تازه پ.  شد ینه نم.  شد ینم        
 

 نی سرد شده اي کهنه يعزا.  زمی نکن عزهیگر:  دی اش رو بوسیشونی و پدیسر خاطره رو عقب کش        
 .  من سبز شد چون خدا تو رو تو دامنم گذاشتي سوخته يجا.  خواد ی نميهمه سوگوار

 
 از شتری بود که بزونشی نگاه گريدلداده . اشک چشماش و جال داده بود .  دی پلک کشریخاطره مشت ز        
 .  کردی تو نگاهش مکث نمهیچند ثان
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 ! ؟ی خواستیـ اگر من و نم        

 
 که ی شده بود و چشمکی که از لذت به هم نزدیی و پر از شعف وشوق و با ابروهادیتو روش خند        

تو .  تو وجودته یکی ی دفعه حس کنکی.  تونستم نخوام یمگه م: همدست لبش شده بود جوابش رو داد 
.  مال خودته تنش عروسک که از اول شکل گرفهی.  کوچولوش ، ضربان قلبش يفکر دست و پا.  یپناهگاهش

 مگه گذشتن آسون بود ؟
 

به خاطر من از همه .  کنه ی ام موونهی که اون روز زدم دییفکر حرفها.  من ارزشش رو نداشتم یـ ول        
 . يسالها تنها بود.  یگذشت

 
 هم سخت یی لحظه هاهی شم یمنکر نم:  صورت ي که بسته شدن بودن کش اومدن به پهناییلب ها        

 ! ؟رهی که از تو به دل بگیکو دل.  شدن ری به ری که کنار تو داشتم ی پر از لذتیی هاقهیشته اما با اون دقگذ
 

 خونه ي رو گفت و من و تا جلوزیهمه چ:  اش نهی به جناق سدیگردنش چسب.  شد رتریخاطره سر به ز        
 یخودم تو خال بودم ول.  کرده بود ی من و تهی که بهم نداشتيوحشت ندونستن گذشته و اعتماد. رسوند 

 کرد ی بابا تو ذهنم پرواز مریتصو ،  زدنی مادی تو سرم فرکیاز دور و از نزد. اطرافم پر از صدا و همهمه بود 
 دفعه پر از نقص شد کی ها بود ی خوبيمامانم که واسه ام مظهر همه . به همه جا ، مثل پر سبک شده بود 

 ی باشم ؟ وقتیطلب کار بودم که چرا خواست. لحظه ترست رو باور نداشتم مامان اون . دروغگو و پنهون کار 
 خاطره ي که براییزهایهمه چ.  مونده بود ادمی که یاز وقت.  هجوم آوردن رفاومدم تو خونه خاطرات از همه ط

 فتاده بود به  که به وجودم ایاما بعد از سرد شدن و فروکش کردن تالطم.  بود رو شکستم ، پاره کردم یدروغ
 نیام دلنش  هم گذشته واسهي خبری اگر تو بنجایتا به ا.  رو دوست دارم یکه من زندگ. فکر انتخاب افتادم 

 . من خودم و از انتخاب مامانم دارم.. بوده ، بهش وابسته ام 
 

 دادم یت متو رو از دس.  ي بوددممیام.  يتو فقط انتخاب من نبود: دست خاطره رو تو دست گرفت         
 ی تو نمیچه با تو ، چه ب. بسته به وجود تو هست . بود من بسته به وجود تو شد .  رفتم ی منیخودمم از ب
 .  تا با خودم با همه بجنگميتو هدفم شد. در انتظارمه یدونستم چ
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 کردن اون آب زی وجودش آب شده بود و تنها راه سرريانگار همه .  شد نیی باال و پادییسر خاطره به تأ        
 دونستم نگاه کنم یم. موقع رفتن اصالً بهت نگاه نکردم مامان ... اون روز :  اشکش يچشماش بود و مجرا

 که ازم ییگذشته ا. زود رفتم .  بود یک و رو اندازت چادر شب نازي بوددهیپشت در خواب.  شم یموندگار م
 ی دروغتی هوهی ی من بدونم ، که حاضر باشيوا اونقدر برات ترسناك و مهم بوده که نخي کرده بودیمخف

 هات رو ییچرا که تنها.  علت رفتن من اون راز نبود یول...  یول. ام از کجاست شهیداشته باشم اما ندونم ر
 و هزار تا خنده اما پف و ورم چشمات صبحا که از خواب ي لب بودهی من ي هات رو ، جلوی کسی ، بدمید
.  دمی فهمی ، مدمی دی رو منهای ، همه ای زندگدنی چرخي طرفه ات براکیتنه و  کیتالش .  ي شدی مداریب

 ... من رفتم ، رفتم که از اون ترس فرار کنم
 

 ي حرفهاتینها. ترس ... ترس .. ترس . حرارت بدنش افول کرد . دلش تکون خورد و پلک بست         
 خاطره کجا بود ؟

 
 تحمل ای کرد ی صورت خاطره درد رو کمتر مدنیانگار ند. تو همون حالت موند و چشمش رو باز نکرد         

 .... رو ساده تر
 

 جور موقع ها خودش نی که اهیک.  کرد پدرمه به دلم ننشست ی که اومده بود و ادعا می کسيـ حرفها        
 ازش ی خبر بوده و وقتیگفت از وجودم ب.  گهی دیکی  ندازه گردنی گناه و میرو مقصر جلوه بده ؟ هر ک

 خواسته که ما هم و یاون نم.  ه گفت به خاطر مادرت بودی رو بهم بگقتی افتاده حقادتی چرا حاال دمیپرس
.  و ازم دور باشه نهی من و به عنوان دخترش بباوردهی و اون دلش طاقت ننیگفت با هم معامله کرد.  میبشناس

 ....  که اون ادعاش و دارهستی نيزی چقتیستم حق دونی من میول
 

 ی کرد حتی مهی نه گردی خندی ، نه منی شد نه خشمگی می نه عصبانگهی ددی شنی که مییزهایبا چ        
 .  نوشتنی تو قصه ها مدیمرگ مظاهر رو با. متأسف هم نبود 

 
 ...ـ دروغه        

 
.  دونم یم:  دینگاه خاطره باال اومد و تو صورتش چرخ.  گرم نبود ی اومد ولیصداش از ته حنجره م        

. من باور نکردم .  نکن ي جورنیبا خودت ا.  واسه از دست ندادن من بوده مامانی اگرمعامله هم کرده باشیحت
 . خواستم به اونجا برسم ی سؤال بردن مادر بودنت و من نمری زیعنی اون يبرام باور حرفها
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 از یمظاهر دست.  حرکت یخشک و ب. تمام عصب صورتش از کار افتاده بود . به تأسف سر تکون داد         

 .  بودطانیش
 

 و تو دیبه خودش لرز.  کرد تمام شد ی هم که حس میی ذره گرماهیخاطره بلند شد و رفت همون         
 .  برگشتن خاطرهدی نکشیطول. خودش جمع شد

 
 .  آب بخورنیاز اـ مامان         

 
 و خاطره نیری حضورش محتاج تر بود تا آب شيبه گرما. چند جرعه خورد و دست خاطره رو پس زد         

 :  باشه کنارش نشستدهیانگار فهم
 

 اونها رو کنار یوقت.  کرده بود ی شون من و تهدی که شنییبا ناگفته ها. ـ منم اون روز تنها بودم مامان         
.  شکل گرفته باشه ی زندگهی ی وقترهی گی شکل می بچه چه موقعهی...  بود ی خالي جاهی گذاشتم یهم م

 که پدرمه بذاره و بره و از بودن ی کسچرا  مخالف با هم بودن شما باشن ؟؟؟هی من وجود داشتم چرا بقیوقت
  خبر باشه ؟؟؟یمن ب

 
 .  گاه سرش شدهیکف دستش تک . گردنش هم هرز شدن و گردنش سقوط کرد يمهره ها        

 
 " ؟ی کنیتو چکار م.  دهیخودش فهم.  ای ثری بگي خوای میحاال چ "        

 
 خودش و خاطره رو تموم کنه و تو تحمل نی بيقادر نبود فاصله .  زد ی مششیبغض خاطره بود که آت        

 . خبر بود براش سخت شده بود که خودش سالها ازش بایقتیکنار اومدن با حق.  بشه کیدرد باهاش شر
 

 تر از خودش بود در مواجهه با يخاطره باز هم قو.  خاطره شکسته اما همچنان جوندار بود يصدا        
 .  که تازه براش رو شده بودیقتیحق
 

 دی رفتم بایم.  شد برم ی اسماء که نميخونه .  دونستم مقصدم کجاست یـ چمدون دستم بود و نم        
با ترانه هم .  نبود که بخوام اسماء ازشون باخبر باشه ، الاقل نه اون موقع ییزهای زدم و درد دلهام چیحرف م
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 دی و راننده که حال بدم رو ددمی و چرخهر شدم و شیسوار تاکس. اونقدر ندار نبودم که شب و خونه اش بمونم 
.... 
 

محکم محکم به . فاصله رو برداشت . شد  زده لی که نه ، سسیخ.  شد سی خاطره دوباره خيصدا        
 . ادی که دردش بيخودش فشردش ، طور

 
 ...  و پاك شورونی بزیبر.  مامان رونی بزی دردهات رو بريـ همه         

 
 ی بشنهادیپ:  فاصله بودن ،حرفش رو ادامه دادی و بیکی و گرفته و از همون نزدی تو دماغيبا صدا        

دلم همون .  کنارت داشتم یتی چه امندمیفهم.  شه ی آدم نمي کجا خونه چی هدمیهم داد که فییشرمانه ا
.  ستهیداد مجبورش کردم با  وغیبا ج.  شدم که چرا تنهات گذاشتم مونیپش.  شد ییهوا. موقع تنگ شد 

.  دی شدم سر رسادهی که پنی خودمون کنار تو و رو تختم هستم اما ، اما هميمطمئن بودم که شب و تو خونه 
 ی خواستم با اون باشم ، ولینم.  رمی گی میمی چه تصمنهیگفت منتظر بوده بب. از همون اولش دنبالم بوده 

 . پدرم بود...  نباشه پدرم یچهر.  زد ی بهم نمیبی بود آسنیحداقلش ا
 

 ی اش رو دامن میندگ ناآشنا و نامأنوس شرمیی کردن کلمه پدر ، کلمه ایدرد و رنج خاطره موقع هج        
 .  پدر داشتن رو تجربه کرده بودییتو چه لحظه ها.  داد یزد و وسعت م

 
 داد یآب دهنش رو قورت م.  دی نشست ، خاطره رو هم به آغوش کشنی زمياز رو مبل سر خورد و رو        

 .  بدهی نکنه ، تا بتونه خاطره رو تسلهیتا بغضش رو هم قورت داده باشه و گر
 

 ، یینجای که تو اهیبرام کاف.  ، از اول هم نبود ستی مهم نگهی اش دهیبق.  زمی عزی خواد بگی نمگهیـ د        
 . یشمیدوباره پ

 
 .  تموم بشهدیامشب با.  شم یتا نگم آروم نم.  خوام بگم یـ نه م        

 
 . لب به صورتش فشرد و منتظر موند        
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 اش هی شب سهمکی خواد جبران کنه و یگفت م.  خودش ي برد خونه ی خونه ولارهیـ گفتم من و ب        
مخالفت کردم اما .  زنش شی حاضره من و ببره خونه اش ، پهی باور کنم حرفش جدنکهی ايگفت برا.  شه یم

 گم ی نميزیاز اون لحظه ها چ...   داشتمی چه حرفهی هما خانم و بقشی اونها ، پيمن تو خونه .  ومدیکوتاه ن
 ... دمیچقدر خفت کش.  ستی نیگفتن. مامان 

 
 ...  بار مظاهر رو به خودش واگذار کردنی چندمي خدا و برایبه بزرگ. نگاهش به سقف دوخته شد         

 
.  ناباور یکی باشه و دهی دی انگار زامبیکی با تعجب ، یکی.  کردن یـ همه شون ناباور به من نگاه م        

 ی قابل باور بودنش مری از غدی کردم و گلشی مهی اتاق ، من گرهی من و برد به دی نموند اما گلشادیچاووش که ز
چند .  شدی صبح نمیرو پنجه پا راه رفتم ول. شدم  دنده به دنده...  کردم هیگر.  شد مامان یصبح نم... گفت 

 اجازه ندادم بهم یمامان من حت . خواست آروم باشم ی ازم مدی دی خواب میبار بهم سر زد و هر وقت من و ب
 ....  شدمیمن فقط با تو آروم م.  بشه کینزد
 

خونه مون هم . منم تو رو کم داشتم :  و اونور بردنوریمثل ننو تکون تکون خورد و خاطره رو باخودش ا        
 ، روح خونه رو هم ي وقت تو اتاق و تو خونه نبودچی کردم انگار تو هی به اتاقت نگاه میوقت. تو رو کم داشت 
 .... يبا خودت برده بود

 
 ینیلب خندون ، چشمها و ب. خنده رو لبش نشسته بود .  نهی حرفش رو ببریسر خاطره رو بلند کرد تا تأث        

 ... یزمیعز:  دیسرخ ، محکم فشارش داد و نوك دماغش رو بوس
 

 .  بودواری بار نگاهش به دنی ، ای قبليسر خاطره برگشت سر جا        
 

 در خونه هم اومدم يتا جلو.  من نبود ياونجا جا.  رونی خونه استفاده کردم و زدم بیـ صبح از خلوت        
 .  رو در بندازم ماماندی همون ترس مانع شد کلیول
 

 انی ضعف ، نقطه خشک شدن جريدوباره برگشته بودن رو نقطه ضربان ، نقطه . سر خاطره باال اومد         
 . خون
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تا دور .  شد ی ، مغزم دوباره افسار پاره کرد و وحشدمیخونه رو که د:  جون شد ی خاطره دوباره بيوصدا        
 شدم ، همون یاغی شد ، ی گرفت و تازه می رنگ مزی شدم همه چی مکی که نزدنیبودم دلتنگ بودم و هم

  گفتم ؟ی چادتهی.  يموقع بود که زنگ زد
 

 .  چرا دروغ گفتم ، چرا خودت رو ازت پنهون کردميدیپرسـ آره ،         
 

.  بود تا بهت حق بدم ی شب دور بودن کافهی.  جواب موندم مامان یب!  بهتر از خودم یلی چه دلیـ گفت        
 .... هیمن ....  هی من نکهی اتِیتا طلب کار نباشم ازت اما واقع

 
تو فکر و ذهن خاطره شکل .  صدادار شدن واژه ها ي شد برايسد. خاطره گذاشت يدست رو لبها        

 .  شدی اومد خونه خراب کن می به زبون میگرفته بود اما وقت
 

 حال خودش کمتر از خاطره نبود اما دستش يبد.  خاطره رو نوازش کرد ي کرد و چشمهایعاشق        
رفتم که اگر قرار باشه تو رو .  دلم رفتم جلو يمن با پا. بذار تو حصار بمونه : همچنان رو لب خاطره موند 

 که يحق دار.  ازت دست بکشم ونستم شدم و نتریغافلگ.  شد ي طورنی اریداشته باشم کنار اون باشه ، اما تقد
 ... من و ببخش....  زمیمن و ببخش عز.  رمی کردن رو ازت بگی ، اما نخواستم حق زندگیاز من متنفر باش

 
 اوج هی ، فقط گرهیگر.  دی شد و عقب نکشسیموهاش خ.  دی خاطره کرد و نفس کشياسر تو موه        

 .  دادی رو نشون مشیاحساس و در موندگ
 

 یچند تا از دوستام م.  که هست باور کنم ی شکلنی خاطره رو اشهی همي خواستم تا برای مییـ تنها        
 .... یخواستن برن مشهد ، کاروان

 
 .  دونمیـ م        

 
  ؟ی دونیـ م        

 
  خبر باشم ؟ی شد از تو بیـ م        
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 ـ از اسماء ؟        
 

 . ـ آره        
 

 .  تونستم تو خونه بمونمیاما با اون حالم نم. ـ دو دل بودم واسه رفتن         
 

 .  ارزهی لحظه ها منیاما به ا. ـ جون به لب شدم         
 

هر چقدر .  بود دهی که از قبل کرده بود همون روز اول ته کشیی ارهیذخ.  دشیس* اره بوو دوباره و دوب        
 .  شدی نبودنش نميجبران روزها.  ختی ری کرد و مهر به جونش مینوازش م

 
  ؟ی گفتیـ به اسماء چ        

 
 ی دنبالت میهمراهم بود وقت.  دی در خونه شون دياما اون و جلو.  میفکر کرد دعوا کرد.  یچیـ ه        
 . گشتم

 
 خاطره ي چون واژه پدر رو برادیشا.  خاطره باز هم از بردن اسم مظاهر واهمه داشت ،دنیبا وجود فهم        
 خودش برنگشته ياالن هم سر جا.  گذشته کم بود يتو روزها.  بود کی بود ، نزدازی که نيپدر.  کرد یزنده م

 .  کمتر شده بوديفقط مسافت دور. بود 
 

 ن؟یبا هم بود: خاطره با بهت نگاهش کرد        
 

اونجا بود که هما زنگ زد و گفت تو خونه .  من و ازم گرفته ییـ رفتم باز خواستش کنم چرا تنها دارا        
 .... ینرفت

 
  بگم ؟ی بهش چدیـ اسماء پرس        

 
 جز کنار اومدن براش ی راهای بود رفتهی رو پذیواقعاً زندگ. کر بود  نبود ، فقط متفدهی ترسایخاطره نگران         

  آرامش خاطره کدومش بود ؟لینمونده بود ، دل
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 .  گهی دلت میهر چ:  صورتش رو کنار زد ي رويموها        
 

 . رمی گی ممیـ هر وقت ، وقتش شد تصم        
 

 لیسال از نو تحو. سنگها رو واکنده بودن .  شب بود 9چه زود گذشته بود ساعت . نگاه به ساعت انداخت        
 .  گرفته بوديدیخاطره رو از گذشته ع. شده بود 

 
 که یهرچ.  کرد یتموم شده بود ؟ کالهش رو قاض.  خواد تمومش کنه ی گفت امشب میخاطره م        . 
.  شد خاطره رو از اون منع کرد ی بود که نمیحق. حرف هما درست بود .  شد ی تموم نممظاهر.  شد یتموم م

 کرد ، یگه رو امتحان می خورد راه دی راه شکست مکیاز .  پس بکشه ی نبود که به سادگیو مظاهر آدم
 ...  کردن راه حلدای خوب بلد بود ، دور زدن و پیلی که خيزیچ
 

 .  خاطره پس زديفکر مظاهر و بوسه ها.  بار که چند بارکیگونه اش گرم شد ، نه         
 

 . يدیـ ممنون که من و بخش        
 

 ! يمگه چکار کرده بود:  اخم کرد یبه شوخ        
 

 .  شهی دونم که مثل اول نمیم.  کردم نی که با شاخسيهمون کار. ـ دلت رو تکه تکه کردم         
 

 . یینجای شه چون تو ای ، مستی ننیـ دل من که شاخس        
 

 دهی دیفردا رو ک.  ي موندش ، به دوباره تکرار نشدن دورشهی ، به همدیزبونش به شرط گذاشتن نچرخ        
 !  که به تا حال نکرده بوديکار.  گرفت ی ممی به وقتش تصمدی خودش هم بادیبود ؟ شا

 
  ؟لهی زنگ موبايـ صدا        

 
 .  هنوز تو راهرو بودفشیک.  دور بلند شده بود ییبود ، خفه بود و از جا        

 
 .  تو راهرو جا موندهفمیک. ـ آره         
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 .... ارمیـ من م        

 
 .  چشم بستیی لحظه اي زد و براهیبه مبل تک        

 
 ..ـ مامان ترانه است        

 
 جانم ؟: ه گرفت و جواب داد  رو از خاطری و گوشدیلب گز        

 
  جونای ثريـ خونه ا        

 
 . ـ آره        

 
 . ـ چراغاتون خاموشه        

 
 .  رو هم حس نکرده بود ، فقط تک چراغ راهرو روشن بودیکیلبخند زد ، تار        

 
  ؟زمی عزيـ دم در        

 
 . یشگیـ مزاحم هم        

 
 .  و بلند شد تا در و باز کنه گفتی کنمیخواهش م        

 
  ؟نجایـ ترانه اومده ا        

 
 . ـ آره        

 
  شده ؟ی دونه چیـ م        

 
 .  دونهیم:  دیس* خاطره رو هم بو يسر راهش گونه         
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 ي حرفها برایلیخ:  رو گونه اش پشت سر گذاشت گهی ديسه *  بو هی رو با شیتعجب خاطره و دلخور        
 .... ي خبری بزهای چیلیگفتن دارم و تو هنوز از خ

 
 

 ، به اطی حي مهی بود ندهیترانه رس.  رفت تا چراغ بالکن رو هم روشن کنه رونی رو فشرد و بفونی آدیکل        
 . رسم چند شب گذشته تنها اومده بود

 
 . ـ سالم        

 
 . زمی عزيخوش اومد.  ماهت يـ به رو        

 
  شده ؟يخبر:  شده و لب خندون نگاهش کرد زی ريترانه با چشم ها        

 
 . بچه شد و شونه باال انداخت و دست پشت کمرش گذاشت        

 
 .. ای گمگشته برگشته يخاطره .  جون ای ثري شدکونیکن ف!  شده ي خبرهیـ پس         

 
 . دیچرا که خاطره رو د.  دی ماسهر دو تو چهار چوب در هال بودن و حرف تو دهن ترانه        

 
 .  خواست تا باور کنهی مدییتأ. نگاه ترانه تا صورتش اومد و دوباره برگشت رو خاطره و دوباره تکرار شد         

 
 . گمگشته برگشته: سرش رو تکون داد         

 
.  وافر نگاه کرد ی و شور و شوق ترانه رو موقع چلوندن خاطره با حضستادیا. ترانه ذوق زده قدم برداشت         

 .  نشدنری از جنس سینگاه
 

  کالغا خبر آوردن دختر خوب ؟ای جات و گرفته یکی يـ حس کرد        
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 ! جون ؟اینگفتم ثر: به عقب برگشت و نگاهش کرد         
 

 شمی خاله عاطفه پای ي چند شب که نبودنیا:  خاطره رو رد کرد و به طرف آشپزخونه رفت جینگاه گ        
 .  ترانه جونایبوده 

 
 يبخوا.  چند شب نی من واسه خودم عشق کردم ای چه ناراضیچه راض. ـ جات و غصب کرده بودم         

 . ی حالل کندی باينخوا
 

 . یتنها نگذاشت ؟ ممنون مامانم رو هی چه حرفنیـ ا        
 

 .  ازش معلوم نبوديزی که چیصورت. چشمش دوباره زوم صورت خاطره شد         
 

 شد ی که غبارها شسته ميروز.  ي ، فردا روز تموم شدن اسارت ، روز آزادقهی حقايامشب ، شب افشا "        
 سر ي هم براشهیون تک رهم.  رهی گی وجودت دوباره جون مي خشک شده ي شهی تابه ، ریو نور به دلت م

 ". ی نشکنی ولی خم بشدی که وزي که با هر باديپاموندت بسه اونقدر
 

 که ییحال امشب خودش و خونه ا.  اشاره هی جرقه ، هی بزرگ شد فقط با یی ارهی فندك داکیشعله کوچ        
 ی بی از سر گرفته بود با منبعیی که سوختن و روشنای گرفته بود ، عشقیبا برگشتن خاطره دوباره رنگ زندگ

 . ستی نی گفت خاطره رفتنی بهش میحس.  انیپا
 

 . امیلباسم و عوض کنم و ب: از کنار دخترها گذشت         
 

 نکهی داد قبل از ای به عاطفه هم مدیخبر خوش رو با.  رو برداشت و به اتاق رفت لشی و موبافیک        
 . رهیخودش تماس بگ

 
 شد که اشک ی که پس زده می بود به لبش ، با اشکدهی که چسبی سمجيخت نشست با خنده  تيرو        

 . شوق نبود
 

 . ای جنگه تو وجودت جنگه ثري غم و شادنیـ ب        
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 هی کمد ، پشت در بسته کمد ينگاهش نشست رو. بود دهی با هر دو سر کرده بود و حسرت کشيعمر        
 .  بودانیفصل اسارت اونها هم رو به پا.  عکس هی نماز و  چادر وهیصندوقچه بود با 

 
 به دی کنار تخت گذر کرد و رسينگاهش از سبد لباسها.  مانتو رو باز کرد يخدا رو شکر کرد و دکمه         

 عاطفه يو برا "خاطره برگشته  "سراغ کمد رفت و همزمان نوشت .  دی پوشی چند روز رو نمنیکمد ، لباس ا
 . ارسال کرد

 
خوبه .  یمبارك باشه خانم ، خوش خبر باش " دیهنوز لباسش رو انتخاب نکرده بود که جواب عاطفه رس        

 " ؟
 

 ، حاال االن خاطره به دنی گنجیتو حرف نم. خوب بودن و بد بودن مفهوم شون رو از دست داده بودن         
 . نسبت اتفاقات خوب بود

 
 " وبهخ "        

 
 " می زنی شم سر وقت حرف میمزاحمت نم. خدا رو شکر  "        

 
 ياما تصور خوشحال بودنش زنده و جوندار و متحرك جلو.  زد ی رو بهم نميعاطفه خلوت مادر دختر        

 .  شده بودزونی آودیاالن از گردن مج. چشمش بود 
 

 .  موندیتنها نم. عاطفه تنها نبود .  هم خوشحال بود نزوی آودی مادر شده از گردن مجيواسه عاطفه         
 

! نه .  بلند شد شی گوشامکی پي نرفته صدانیی از گردنش پاقهی ، دی و پوشدی کشرونی از کمد بیکیتون        
 .  آوردیعاطفه طاقت نم

 
 ي که باز هم گوشه ی سمجي رو باز کرد ، با همون خنده اامی و پدی کشقی عمی شماره نفسدنیبا د        

 . دهی از راه رسامکی پی قرار نبود پاکش کنه ، حتزی چچیلبش بود و ه
 

 " يممنون که اومد "        
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 ... ی به گردن من حق داشتن ولنهای از اشترینادره خانم ب " دی واژه ها لغزدیدستش رو کل        
 

 که من ي تو باعث شدیول " زد ،یجمله رو حدس م ادامه دیجمله اش رو کامل نکرد ، شهنام خودش با        
 "  اواخر ازش دور بمونمنیا

 
 . دی تازه رسیامیهنوز جمله تو ذهنش کامل نشده بود که پ        

 
 و من ی شه تو گوش باشی میک.  نچسب ي دلسرد کننده ، کلمه هايکلمه ها.  دی ، اما ، نبایول "        
 حرف ؟

 
 گهید. از روز برگشتنش از سفر و اومدن جاسم .  دنی رسی شهنام تو راه بودن و نميفهاچند روز بود حر        

  داشت ؟ی هم فرقدنیشن
 

 .  مونمی که به خودم دادم می قوليبه پا. ـ نه         
 

 : جوابش رو نوشت        
 

 کردن با يباز.  نداره یی اجهی جز خسته کردن نتیپس هر تالش.  می فهمی رو نمگهیزبون همد "        
 " نی اومدی ، راه و اشتباهی طهماسبي گم آقای متیبازم بهتون تسل.  رو عوض کنه يزی چستیکلمات قرار ن

 
 . ارهی بادشی ، زنش رو به ارهی بادشی کرد تا غم شهنام رو به دیتأک        

 
از دستها و وکالم .  يری بگی تسلگهی دی از کسدیتو با.  حرفهاست آخه نی ايچه جا:  دیابرو در هم کش        

 .  که درتملک توئهیف کس. گهی دیکی
 

 ي جدی از اتاق رنگ زندگرونیب.  رفت رونی صدا و از اتاق بی رو گذاشت رو حالت بیارسال کرد ، گوش        
 .  بوديجد
 

 از شی پي که سالهایی ضربه ايدرد و کبود. ی حفظ شون کندی که باي داریی هایتو دلبستگ. ایـ آره ثر        
 .  هنوز پابرجاستياز احساست خورد
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 .  دادی بهش راه مدی پروا بود و نبایشهنام ب.  شد ی نمگهی دیکیدرد !! نه         

 
 !!  فکرش هم ممنوعه بودیافکارش رو پس زد ، حت        

 
 ی تو دستش ور می خودش و با گوشی قبلي نشسته بود جانی کرد و ترانه رو زمی دم مییخاطره چا        
  داد ؟ی می رو لبش چه معنيخنده . رفت 

 
 "  خنده رو لبش نشوندهی دلبستگهی عشق ، هی مرد ، هی.  ایمشخص و واضحه ثر "        

 
 .  که همچنان رو لبش بودییکار ترانه هم تموم شد ، با خنده ا. کنارش نشست         

 
 .  جونای ثرنیرو شد رو به اون نیـ از ا        

 
 . دمی رو دیی اومدم و روشنارونی و پر از وحشت و صدا بکی تونل تارهیانگار از :  کرد دییتأ        

 
 . به زور چند کلمه حرف زد و رفت آشپزخونه.  کشهیخاطره از من خجالت م:  ترانه آهسته شد يصدا        

 
 . ي خبر داریـ بهش گفتم از همه چ        

 
 ! ـ پس همون        

 
 . ستنی دوتا نیکیـ گره ها که         

 
 یاگر زودتر خبر م.  شه ی اش آسون تر مهی که هست خوبه ، بقنیهم: دست ترانه رو دستش نشست         

 .  افتهی مقی به تعوای دونم با بودن من حرف زدن سخته یم.  شدم یشدم که خاطره امشب هست مزاحم نم
 

  دنبالت ؟ادی بینکنه به آقا محمد جواد گفت:  کرد اخم        
 

 . امشب شب شعر دعوت داره.  رسه ی ها نمي زودنیـ به ا        
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 . ادی بگم بهت ؟ زنگ بزن بگو نیـ چ        

 
 ...  نشستی نبرد و حرف ترانه به کرسییاصرار کردنش راه به جا        

 
 خاطره ؟: اش زد  بود ،صددهیاومدن خاطره طول کش        

 
 . ـ اومدم مامان        

 
 تو عشق محض ي کردم فقط باری که با تو صبح میچند شب: نگاهش دوباره به نگاه ترانه گره خورد         

 . منم محتاج بودم به بودنت.نبوده ترانه جون 
 

 گنجن ی ملک نمهیا پادشاه تو  امشب دو تیول!  یی گویجانا سخن از زبان ما م:  دیترانه پر از مهر خند        
 .  جونایثر
 

 .... دی دی از وجودش میاشک تو چشمش حلقه زد ترانه هم خودش رو مالک بخش        
 و مشهد رفتن ارتی به نبودن خاطره ، به زیی اشاره اچی که اونجا بود هی ساعتکیترانه رفته بود و تو         
 معذب از بودن ترانه هم ساکت بود و يخاطره .  فرار کنن یاز همه جا حرف زدن تا از حرف اصل. نشد 

بار صدا زدن و تکرار حرف الزم   شد و چندی نقطه مهی شد که مات ی مییلحظه ها.  زد ی لبخند میگهگاه
 . ادی شد تا خاطره به خودش بیم
 

دعوتش . رفت و بالش خاطره رو از اتاقش آورد . چند شب تشک انداخت نی ايبدون گفتن خاطره سر جا        
 .  به زبون آوردنش رو نداشتي که خاطره رويازی ندی به اجبار بود و شادنی کنار هم خوابيبرا
 

 . ییخسته ا.  ایـ پاشو لباست رو عوض کن و ب        
 

 که به يمسافر.  نشه ری تنها برگشته بود تا د تموم گذاشته بود ومهیسفرش رو ن. مسافرش خسته بود         
 که منتظرش بود يزی بود ، براش آش پشت پا نپخته بود ، زودتر از چختهی آب اشک شور پشت سرش ريجا

 !  شدی مییاشک شور هم مظهر روشنا. برگشته بود 
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 دو یِه و اتاق و زندگنه فقط به خون. صداش نزد . دنبالش نرفت .  شد یمکث خاطره تو اتاقش طوالن        
 . نفره شون ، خاطره به خودش هم برگشته بود

 
 انداخت از جلوش به تکرار ی که باال مییمظاهر خندون و با ابروها.  هم گذاشت و چرتش برد يپلک رو        

 برداشت خاطره رو یکاله از سر م.  چرخوندی تو دستش مي ، عصا رو ضربدريتو لباس شعبده باز.  شد یرد م
 .  باشهیی اپنبه انگار عروسک.  گذاشتش تو کاله ی و دوباره مرونی بدی کشیاز توش م

 
 ... دی ترسی ازش مدی باز بود اما نبایمظاهر شامورت.  رو لعنت کرد طونی گفت و پلک باز کرد و شینچ        

 
 شیآب رو آت.  افشون شده يمهربون بود و موها يخاطره اومد و با بلوز شلوار خوابش که پر از خرس ها        

 . شهیشد مثل هم
 

 . لبخند زد        
 

  مامان ؟ادتهیـ         
 

 و ناز و کرشمه پارچه بچه گونه رو يبا لوس باز.  نباشه ادمی شه یمگه م:  دیدست خاطره رو کش        
 . يدیخر
 

 ...  نپوشمی کسيـ قول هم دادم جلو        
 

 ی فکر مزی چهی رو لب هر دوتاشون تلخ بود و چشمشون نمناك و قطع مسلم هر دوتاشون به يخنده         
  خواست لباسش رو بپوشه ؟؟ی می کيخاطره جلو. کردن 

 
 قرار هی.  دی اش رو بوسیشونیپ.  دی پتو رو تا شونه اش باال کشدی خاطره دراز کشی شد و وقتزی خمین        

 مظاهر دوباره نکهی ادیبه ام.  و پلک بست دیپس دراز کش.  نگه يزی شون بود تا خاطره نپرسه چنینانوشته ب
 . شده نکنه  که خاطره توش پنهونیی تو بدنه جعبه اری بار شمشنی و اادیون
 

 ـ مامان ؟        
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 ـ جانم ؟        
 

  مون بوده ؟ی تو زندگیـ ترانه از ک        
 

 .  بهتر بودمی ترانه بودی تو زندگی ما از کيدی پرسیاگر م:  خاطره ي به موهادیدست کش        
 

 میخانواده بود...  ي ، خاطره زاهدي زاهدمی ، کري ، تورج زاهدي زاهدي هست ، ترانه ی ربطهیـ پس         
 .  خبر بودمیو ازشون ب

 
وقتش شده بود خودش رو تمام و .  خاطره آهسته تر و نرم تر شد ي و نوازش دستش رو موهادیآه کش        

 و بخوام از گذشته برات بگم بارها خودمون رو ی لحظه که تو کنارم باشنیتا به ا:  خاطره رو کنه يکمال برا
 ي برای جوابدمیترس.  ات بشکنم واسه  که بت باشم ودمیترس.  دمیترس.  دمیتصور کردم و هر بار خجالت کش

 که تا حاال یمامان!!! بارها واسه عکست اعتراف کردم اما واسه خودت .  ی تو قانع نشایالت نداشته باشم سؤا
 جا خودم و جا گذاشتم و گم هیفقط . رفتار و منش .  ذات نیمن خود خودم بودم با هم.  نبوده ي بازيدید

 ... یی واسه سر پا موندم تولیتنها دل.  مونم ی می سرگشتگنی تو هممم کشی که نفس میتا وقت. کردم 
 

 ي رویی شده بود به جارهیاونم متفکر و ساکت خ.  به خاطره نگاه کرد ی چشمریز. نفس تازه کرد         
 . شکمش

 
اون .  فکر ای دونم حس کردم یهنوزم نم.  بود که فکر کردم عاشق شدم ی سالگ17 آخر يـ ماه ها        

 اون همه دختر تو ونی منکهیاز سماجتش بود ؛ غرور ا. دل به دلش دادم . فت  گی دروغ مایواقعاً دوستم داشت 
 اومدنش يخواستگار!  باشم اشی دني مهه!  مهم باشم یکی ي برانکهی اازی نایمدرسه مون من و انتخاب کرده 

 خودش و منم پا پس ي و مخالفت خانواده دنیبا جواب رد شن.  بار که چند بار کینه .  رسوند نیقیمن و به 
 یی ، پدر اونم توانادی دی دخترش نمقیپدر بزرگت اون و ال.  گفتن نه یم. کارش به ما نبود یکس.  دی کشینم

گفتم باشه ، اگر ! منم دلداده ، با همه سر لج ، خواهان .  راه هست هیگفت .   کردن ازش رو نداشتتیحما
 حرفش ي اون نموند به پایجون دادم از خودم گذشتم ول. دادم تن .  راه باشه و بعدش با هم بودن قبول نیآخر

 گهی بار دکی اجرابعد از اون م. من و از خودم گرفت و نموند .  وفا نکرد ی دونم ولی دروغگو بود نمای دیترس. 
 ي لرزون و هراسون گوش به زنگ بلند شدن صدای بودم و با تنستادهی ، پشت در ايپدرش اومد خواستگار

 نیشد آخر.  ومدی نشی کدوم پچیه...  سفره عقد تشی آبرو بودن و نهای و کمربند و مهر بیلی، خوردن سبابام 
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با .  زخم خورده رها کرد و رفت یمن و با بکارت.  بود تهرفتم دنبالش نبود ، رف.  نبود ی ازش نشونگهیبار و د
 ...  که تا به امشب عمر کردهیوحشت

 
 ی سر خاطره اومد تو آغوشش ، کی شد ؟ کسی صورتش خی شکسته بود ؟ کیک.  بغض کرده بود یک        

 ... دی مادر شد ؟ نفهمي دهنده یدختر تسل
 

 . دی شنی بغضش رو می در پی قورت دادن پي اش بود و صدانهی خاطره رو سیشونیپ        
 

اولش ترس بود .  و هراس وحشت.  يری پشت غافلگيریغافلگ. ـ چند روز بعد رفتنش تو رو حس کردم         
 رو یخودم رو ، زندگ.  تر از خود اتفاق بودن نی بعد اتفاق سنگيروزها.  ،جنون دی و تردیجی ، گياری اختیب. 

 بزنن ، دردش گرانی که دیزخم.  بودم فته برباد ریتیثیسوگوار عشق و ح.  شد ی زدم اما جونم تموم نمیعق م
 .... ی زنی که خودت به وجودت مهی، تحملش به مراتب ساده تر از زخم

 
 قصه فکر گذروندن اون روزها ی گفتن باقي براي انرژیکم.  خواست ی قوا مدیتجد. ساکت شد         

 دهی احتضار و هنوز به جواب سؤال خاطره نرسي رسوند ،به لحظه های تعداد ممکن منیضربانش رو به کندتر
 . بود
 

  که بمونم ؟ي ، بخوایتخاب کن تا من و اندیـ چقدر طول کش        
 

 .  نبرده بودی کردن خودش به مظاهر زمانمی دل شدنش واسه تقدهینسبت به .  بود دهی نکشیطول        
 

من از .  کنم سهی رو بذارم کنار هم ، مقاندهی رو ، حال و آی و روشنیکی که تارياونقدر.  شبانه روز هیـ         
 هیرفتن و موندنم .  نام و نشونه زدم به جاده یب!  ي شددمی ، گفتم که اميموند ی مدیتو با. دست رفته بودم 

 ....  در انتظارمهی بدونم چنکهی ابدون  رو انتخاب کردميدور.  یی نداشت ، رسواشتری بجهینت
 

 و سرد یی تنهاي ، شب هااطی حياتاقک گوشه . یلمیپرورشگاه ، خانم د.  خاطره گفت ي و برازیهمه چ        
خونه ، .  بود ي که صوری و ازدواجی زندگطی ، شراي زاهدمی با کرییآشنا.  بودن زیی که همه پایی، فصل ها

 ی مظاهر تو مهمونی ناگهاندنیتا د.  بهتری زندگي پرورشگاه و تالشش برایاطی ، کارش تو کارگاه خنیزم
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 رفت ی بار نمری که هنوز هم زيشت ، مظاهر که با خودش دایی و ببندهاری بعدش ، بگينادره خانم و ماجراها
 ....  واوهیبدون جا انداختن ...  آخر یو ال
 

...  گرفته يچهار تا چشم ورم کرده ، صدا.  مسجد بلند شد يحرفش که تموم شد اهللا اکبر از گلدسته ها        
 .  مونده بودداریخاطره هم پا به پاش ب

 از ری باز کرده بود تا صبح بشه و تقدیکی یکیجوشن درد خونده بود و گره ها رو .  بود و شب زجر ایاح        
 ... نو رقم بخوره

 
 

 زد رونی بودن اونها کنار هم ، از خونه بي فرار از فکر کردن به هر لحظه يبه محض رفتن خاطره و برا        
 . ي زاهدمیار کر که مد نظرش بود ، قبرستون بود و مزیی جانیو اول

 
 دور انداخته دی سبز بودنش باي آورده بود هنوز شاداب و با طراوت بود و با همه دی که روز عییسبزه ا        

 ، جون يسبز.  ای ثریی سبزه انیتو هم مثل ا:  قبر برداشت به طرف سطل زباله رفت يسبزه رو از رو.  شد یم
 ... ه شدنه عاقبتت دور انداختی ولی کشی و نفس ميدار
 

 که گرفته بود رو یی از دسته گلهایکی ، ختی قبر ري که از خونه آورده بود رو روی آبيبرگشت و بطر        
 .  پدرشهشیاالن هم پ.  دی و فهمزیخاطره همه چ: شاخه شاخه کرد 

 
 از همه جا شتری که بییتاب تو خونه موندنم نبود اومدم جا:  قبر گذاشت ياشک و پس زد و دست رو        

 ...  کنهیآرومم م
 

 ي همه ي اما تو دلش چرا ، مطمئنم برایستی و ذهن خاطره نادیتو :  از گلها رو برداشت و پرپر کرد یکی        
 ... ادی به خودش مریفقط د. ستی سپاسگزاره ، خاطره فراموشکار نيدی که بهش بخشییزهایچ
 

به .  رفت ی باز هم به نظرش زمان جلو نمی هم سر زد ولیلمیانم د نشست ، به خمی کنار قبر کریساعت        
  ؟ي گردیاگر بارون بباره زودتر بر م:  بارون ي پراکنده با بويآسمون نگاه کرد ، ابرها
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 یبا خودت هم حرف م!  ای ثری شی موونهی ديدار:  ها بهشت زهرا راه افتاد یبلند شد و به طرف خروج        
 . یی اوونهی کنه دی فکر مهنی ببی هر کیزن
 

 . دی ترسی مداری بعد از دياز لحظه ها.  کرد ی اش موونهی مظاهر ديفکر کارها و حرفها        
 

  کردن ؟؟ی کنه به آشتی تو رو راضیک:  نگرفت یبه عاطفه زنگ زد و جواب        
 

اونجا .  يدی موند ؛ تولی جا مهیفقط .  ينبود رفته بود شهر پدر.  شد ی میترانه هم اگر بود همدم خوب        
 .  بودنشلی آورد با وجود تعطیهم براش آرامش م

 
 که چند تا مسافر داشت و نشون کرد و به طرفش ی بودن ، اونستادهی ای چند تا تاکسي در وروديجلو        
 . تماس ي ، شهنام پشت خط بود و منتظر برقراردی تو دستش لرزی گوشی به تاکسدهینرس. رفت 

 
 تو ي داریچرا دست بر نم.  يای مواریاز شکاف د.  يای مواریاز د.  يای کنم از پنجره می مرونتیـ از در ب        

  آخه ؟ي خوای من و تو می؟ چ
 

 ی اسکناسفشی و از تو کدی کشینفس راحت. تو شش و بش جواب دادن و ندادن ، تماس از دست رفت         
 و چند قدم جلوتر نشسته بود ، دهی که چادر به سر کشی زني و کهنه یکی پالستي آورد و تو کاسه رونیب

 . گذاشت
 

راهش رو کج کرد و .  قدم رو برنداشته شهنام دوباره زنگ زد نیاول.  نداشت ينفس راحتش دوام و عمر        
 بله ؟:  که پشت خطه شهنامه ی ، نه انگار که کسی و معمولي قبرها گذشت و جوابش رو داد ، عادنییاز پا

 
 . ـ سالم        

 
 که روح و ی رغم حسی باشه ، علي کرد لحنش باز هم عادی اش وسعي روسري به گوشه دیدست کش        

 . سالم:  گرفته بود يروانش رو به باز
 

  ؟یـ خوب        
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 شد تو انتخاب واژه ها جیگ. اشه و بس بي تونست عادی مکالمه مينجای جا ، تا انیتا هم. ساکت موند         
 !  جوابی بی شد و با شهنام امتحان کرده بود ، امتحانی که میهر راه. و نوع برخورد 

 
  بهتر نبود ؟ي دادی جواب نم؟یـ چرا ساکت        

 
 ! ؟نیدست برداشت! جواب ندادم :  شد ياخم کرد و جد.  شهنام گل کرده بود یشوخ طبع        

 
  کالمت همچنان سر جاشهشین.  ینه خدا رو شکر خوب:  داد ی وا مدی نبای شهنام بزرگتر شد وليخنده         

... 
 

 .  تنهامیلیخ: فرصت جبهه گرفتن نداد و اضافه کرد         
 

 .  حس بودی و بیخال.  شوخ نبود گهی که دیبا لحن.  ییکهوی.  مقدمه بود یب.  ستادیهمونجا ا        
 

 که اومده ي بود که شهنام با روز اول با مردنی دونست ای که ميزی داد ؟ تنها چی بهش میچه جواب        
 اسشیبه ق.  اومده بود رونی و پروانه ازش بلهی کرم رفته بود تو پهی.  بود متفاوت بود یبود خونه اش و مدع

 . دیخند
 

 . موندبه من چه تا سر زبونش اومد اما همچنان ساکت         
 

  ؟دهی برای خسته باشم ی کنی نفسات و بشمارم ؟ باور نمدیمن با.  ی زنیـ چرا حرف نم        
 

 ای رو پر ی رو ، تختی حضور ناهمجنس که خلوتهی از جنس یاعتراف شهنام به تنها بودنش خواستن        
 .  از تکراری ، خستگی بود و دلزدگیدلمردگ.  رو ارضاء کنه نبود یی ازهیغر
 

 ی که اطرافم هستن و اونیی در فرارم از آدمهاشهیمن هم:  کرد دیی که شهنام فکرش و تأدی نکشیو طول        
 . ای طلب کارم ثری از زندگیلیمن خ. ستنیاز جنس من ن. ستنی ندیکه با
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 داد که سوءتفاهم به دنبالش ی میچه جواب.  دی فهمی مورد شهنام رو خوب منیتو ا.آهسته قدم برداشت         
 دشمن هم نبود گهی فهمه ؟ شهنام دوست نبود که مروت سزاش باشه ، دینباشه ؟ فقط بهش بفهمونه که م

 ... که مدارا چاره اش باشه
 

 "  ؟ستی دشمنت نگهی فکر از کجا اومد ؟ که شهنام دنیا ".  ستادیناباور دوباره ا        
 

مطمئن !!  يدور!  خواد ی می دونست چیم.  برزخ احساس نیکالفه بود از ا . دیدست به صورت کش        
 سر درگمش نی و همدی دی نمشی با خودش داشت ، شهنام رو به چشم آدم چند ماه پيری درگهیتنها . هم بود 

 .  کردیم
 

 تونست هر جور ی که شهنام می و بلندش بود سکوتی در جواب سکوت طوالندی که شهنام کشیآه        
  ؟یی ، خونه اییکجا:  کنه رشیدوست داره تعب

 
 . قبرستون: گردن چرخوند و به اطراف نگاه کرد و جواب درست داد         

 
 پشت سرش و صوت قرآن نی از ماشي بود با قطاري به در ورودکی شد که نزدی آمبوالنسخینگاهش م        

 . دی رسبیشاهد از غ. 
 

 .  کشهی تا برسم اونجا ؟ طول نمی مونی ؟ ممی با هم حرف بزنيارـ وقت د        
 

 23 غروبش نی طلوع و آخريفاصله .  چشمش بود زل زد ي که جلوي سر خم کرد و به سنگ قبرنباریا        
 .  غلط رفتنایدرست .  بد بودن ای خوب ي بود برایزمان کم. سال بود 

 
 .  لب فاتحه خوندریسنگ زد و زنشست و با انگشت چند ضربه به         

 
 ای ي خوری از دست رفته رو مي کم ؟ حاال حسرت روزهاي فاصله نی تو ای از زندگدهی فهمیچ "        

  ؟ی زنیبهشون لبخند م
 

  ؟؟ایـ ثر        
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 یی اونهايهمه . دوباره به سنگ قبر نگاه کرد .  اش رو پاك کرد یشونیشهنام و خواهش کالم ؟ عرق پ        
 جا نیمنزل آخر هم.  کرد ی نمی فرقاری اختای خاك بودن داشته ها رو گذاشته و رفته بودن ، به اجبار ریکه اس

 .  نقطهنیبود ، هم
 

 "!   کنیخوب.  کن ی زندگی ؟ تا زنده هستای ثررسهی از راه می غروب تو کنیآخر "        
 

 ردسر رو کش دادن ؟ دای کردن بود ؟یقبول دعوت شهنام خوب        
 

 " ؟یستیمگه به خودت مطمئن ن "        
 

 "!!!  نه ":  و حاضر بود یجوابش ح        
 

 ی منی با سر زمدی و لغزنده شده بود و نبازی احساسش لي پاریز.  خورد ی روزها خوب سر منیدلش ا        
 . خورد

 
 ! ی همه ناز و ادا نداشتنیـ تو که ا        

 
 شد ؟ دلش چوب دستش گرفته بود و مغزش رو ی می کرد ؟ برداشت شهنام چی شد اگر قبول می میچ        

 که خفه و یی زد و سکوت رو شکست ، با صداایدل به در!  بار نی آخريبرا!  بار کیکه .  کرد یسرکوب م
 . باشه: گرفته بود و مردد 

 
صداش پر از ذوق و تشکر بود .  که به خنده کش اومده بود یباز شدن صورت شهنام رو تصور کرد و لب        

  ؟ییتنها:  دی پرسیوقت
 

با .  رهی شد دمونی پشي خواست فکر کنه برای و شک بود و عمداً مدیو برعکس اون ،صداش پر از ترد        
 . تنهام: نهی بی مروزی فکر که شهنام خودش رو برنده و پنیوجود ا

 
 ...  اونجامگهی دي قهیـ چند دق        
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.  که گفته بود یی اقهیسر وقت همون چند دق.  ستادی پاش اي شهنام جلونی و ماشدی رسابونیکنار خ        
 ی مشکرهنی پی شده بود ، ولغهیصورتش شش ت.  نگاه کرد ی چشمریز.  رو فشرد و سوار شد فشیدسته ک

 . هنوز تنش بود
 

 ـ الزمه دوباره بگم سالم ؟        
 

 ، ی طهماسبي آقانیببن:  کرد ی االن موضعش رو مشخص منیبهتر بود هم.  دی نفس کشینیاز راه ب        
 ، واسه نیری ، از بودن من بل نگنی رو بدونيزی چهی خوام ی می دونم چرا قبول کردم ، خب ؟ ولیمن واقعاً نم

 . نیخودتون قصه نساز
 

 . جا شد و کمربندش رو بست جا به یتو صندل.  راه افتاد نیماش        
 

  ؟ي چرا قبول کردی دونیـ واقعاً نم        
 

 . نی ها بهم نسبت دادی نرفته چادمیمن هنوز !  می که با هم داشتیبعد از کنش. ـ نه         
 

  به گذشته چرا ؟يدیـ چسب        
 

 . ستی من نيبرا. واسه شما ساده است : پوزخند زد و تلخ شد         
 

 کوله بارت پر باشه از رفته ها ، دهیچه فا.  شه ی آسون تر مندهی ، راه آی از گذشته کنده بشیـ هر چ        
 . ی کنی زندگدیبا
 

 .  و ساکت مونددیلب گز! تا سر زبونش اومد بگه حتماً با شما         
 

 کنم تا ی می که الزم بشه بازم عذر خواهگهیهر چند بار د.  کردم ی اون حرفها معذرت خواهيـ برا        
 که از تو يری خواستم تصوینم. ی زنی دورم مي کردم داریخونم به جوش اومد ، فکر م.  ی که ببخشیوقت

 ... تازه. کم آوردم   توي بود ، بد جلویاون حرفها از سر ترس و ناتوان.ساخته بودم خراب بشه 
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 و دی باری از چشماش مطنتی گردنش و نگاه کردن بهش ، ش چرخشي شد برایلیسکوت شهنام دل        
 !  هم بوديداریعجب د.  میتازه ما بعدش هم دوباره با هم روبه رو شد: لبش خندون بود 

 
 ! لطفاً ؟نی شه فضا رو عاشقانه نکنیم:  جاده ریرو ترش کرد و نگاهش رو دوخت به مس        

 
 ـ عاشقانه ؟        

 
 . از عشق باالتره: ام بم شد و آهسته  شهنيصدا        

 
 . دی شنی بود و منجای کشه و باز هم ای دونست حرف به کجا میم.  مونی پشیآشفته شد و مثل چ        

 
 .  از کارشنی کنی ممونیشما آدم و پش.  خودم و سرزنش کنم نی نکنيـ کار        

 
 دونم چرا کارم ی ، بذار منم بهت بگم نمنهی منم هميمحور و اصل حرفها.  میـ من اومدم که حرف بزن        

 خوام تو هم ی و مدنشمیدنبال فهم.  تو وجود تو متفاوته که من و پابند و وصل کرده به تو یچ. دی کشنجایبه ا
 . یبهم کمک کن

 
 ! تونم به شما کمک کنم ؟ی نمنی باور کننی خوایـ چرا نم        

 
 .  همه جا باشهدی حرف زدن واسه ام سخته ، حواسم باي طورنی ؟ امیکجا برـ         

 
 . می زنی حرف منی کنی می طور که رانندگنیهم!  نهی ما رو با هم ببی خوام کسیـ من نم        

 
 رفت به سمت خارج از شهر ی که ميریمس.  نداد فقط سرش رو تکون داد و ساکت موند یشهنام جواب        

 .  اومده بودنروزی که دیی آشناریمس. بود 
 

  ؟می ریکجا م: اعتراض کرد !!  دور از شهر و آدم ها ییتنها شدن با شهنام جا. اخم کرد         
 

 به تو بفهمونم هیچه کار سخت. نترس :  طنتی پر بود از شیمستانه نبود ول.  شهنام بلند شد يقهقهه         
 !  خبای کم کوتاه بهی ، ی فکرم هستيکجا
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 ونی بعد مقهیچند دق.  کرد و برگشت دی از دکه ها خریکی شد و از ادهی بار نگه داشت پکی ریتو مس        

 ی مشخص مي آب تو فاصله هايفوارها.  شد ی مياری آبزهی از گندمزار بودن ، که کامالً مکانيادیوسعت ز
 .  چشمشي جلوي نماییبایز  کردن ، لبخند رو لبش نشست و لذت برد ازی مرابی رو سنی و زمدنیچرخ

 
 ـ خوشت اومده ؟        

 
 . هی قشنگيـ جا        

 
 .  سرسبززی بشه و جالیی گندم ها طالی شه ، وقتی هم مباتری زگهیـ چند ماه د        

 
  همه احساس ؟نیا.  ادیـ اصالً به شما نم        

 
 . ـ قبالً هم گفتم خودم کار و خراب کردم        

 
  تونست رو طرز برخوردش با شهنام مؤثر باشه ؟ی آشنا شدنشون مي نگفت و فکر کرد چطوريزیچ        

 
.  اومد در رو باز کرد زونی عرق ريری با کاله حصيمرد.  و شهنام بوق زد ستادنی ایی نرده ايپشت در        

 .  خم شدی کمنهیکاله برداشت و دست به س. شحال شد  شهنام خودنیاز د
 

 ی نمی فرقچیخارج از شهر و تو دل شهر ه.  دی بود از ذهنش پر کشدهی دییبایهر چه ز. دلش آشوب شد        
 . ادی در بی بشه و پشت سرش حرفدهی کنار شهنام دییدوست نداشت جا. کرد 

 
 . نهی ما رو ببییـ من بهتون گفتم دوست ندارم آشنا        

 
 .  بار هم شده به من اعتماد کنکی يـ برا        

 
 دنی واسه فهمي اون نبود پس انتظارتیبهش برخورده بود ؟ شهنام که تو موقع.  شد ادهیگفت و پ        

.  اومد و برگشت نی آن نگاهش رو ماشهی.  داد ی زد و جواب شهنام رو می گشاده حرف مییمرد با رو. نداشت 
 .  بودته بهش گفيزی ، شهنام حتما ً چدی دی رو نميزی چنی ماشي دودي هاشهیاز ش
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 يای بي خواینم:  اومد و در و باز کرد نی تازه به طرف ماشیصحبت شون تموم شد و شهنام با اخم        

نترس برات بد .  ي بودنجای رفت و آمد نداره که بفهمه تو امروز ای هم کسنجایا.  ؟ آقا جعفر معتمد منه نییپا
 .  شهینم
 

 .  رد شد و باعث شد خودش رو جمع کنهی خنکمینس.  شد ادهیلب بهم فشرد و پ        
 

 .  که هوا خنکههی بارانياریـ به خاطر آب        
 

 . شمردن اونها از حوصله اش خارج بود.  دی دی چرخون آب رو ميحاال بهتر تعداد فواره ها        
 

 یهوا خنک بود ول.  جوابش رو دادي لب و با شرمسارریز. مرد جعفر نام برگشت و بهش سالم کرد         
 .  به ذهن جعفر خطور کنهدی که شايکمرش به عرق نشسته بود ، از فکر

 
 . ـ آقا براتون فرش انداختم        

 
 .  زد ، با احترامی حرف متیب و رعآقا ؟؟ شکل اربا        

 
 . ـ باشه ممنون        

 
 .  اطرافمنیهم.  نی صدام بزننی داشتيـ کار        

 
  مال خودتونه ؟نیزم:  اش رو برطرف کنه يوقتش بود کنجکاو. شهنام سر تکون داد و جعفر رفت         

 
  ؟ادی بهم نمنمی ، اهیـ چ        

 
 . می شیسر پا خسته م.  مینی بشمی برایب:  دی خندی نشسته بود اما چشم ولبش ماخم به صورتش        

 
 ره اما راهش به سمت درختها بود و ی کرد به طرف اتاقک میفکر م. پشت سر شهنام راه گرفت         

 .  که روش فرش پهن شده بودیمانی سيسکو
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 بشم نی هکتار از زمهی الی خیب.  رو حصار بکشم نیزمدور تادور .  رو کنم مزرعه نجایـ به فکر هستم ا        

 .  راه بندازمکی کوچي مرغدارهی دی اصطبل و شاهیو باغچه ، خونه ، 
 

 ی که تو هر دور چرخش فواره تو چند سانتی آبيبه قطره ها.  سکو نشست ي دور تر از شهنام لبه یکم        
 . نیموفق باش:  نداد تی نشست هم اهمی منیاش مثل بارون رو زم

 
 رو براش ی بچگي شهنام خاطرات کارتون هافاتیتوص.  شه ی می قشنگيتو دلش موند بگه حتماً جا        
 .  مهاجرانای در مزرعه يحنا دختر. کرد یزنده م

 
 زده بود به درخت ، بدون کبر و هیخودش تک.  دیشهنام به فاصله و طرز نشستن نگاه کرد و آه کش        

 کهنه بودن و تازه به چشمش دیشا.  دی دی تازه از شهنام رو مییجنبه ها. گاهی شأن و جاالی خیب.  یخودخواه
 نی که سرگشته ات کنه بي ، طورده از خودش بروز بی متفاوتي تونست شکل های بود که میآدم.  اومدن یم

 .  اش برات سخت باشهی متفاوتش و شناخت خود واقعي هاتیشخص
 

 .  اصالًارمی سر در نميخودم از کشاورز.  بسپارم به جعفر دی کردنشون رو بای عملی ولدمیـ نقشه کش        
 

 . ياری اگر ازشون سر در نی کنن حتی کارها ذهن آدم و آروم میـ بعض        
 

 سال کیدود  و حنی زمنیا:  راستش رو دراز کرد ي شهنام راحت تر نشست و پادی چشم دياز گوشه         
.  دمی رو دی تو روزنامه آگهی اتفاقیلیخ.  داده بود واسه فروش ی جعفر آقا ، آگهنیصاحبش هم.  دمی خرشیپ
 شون شده بودن ، گفته بودن تا م سهی بود ، خواهر برادرها مدعیراثی منیزم.  دلم خواست بخرمش کبارهی

 که هر ساله از هر برداشت ی در حالیمون برگردون بسه ، وقتشه حق ما رو بهي کار کردنیحاال هر چقدر رو زم
.  و معلول ی و کم توان ذهنضی مري تنها راه درآمدش بود با چند تا بچه نی بردن ، کار کردن رو زمیسهم م

 و نی زمدی ، تا قبلش دودل بودم واسه خرختی اعصابم بهم ردمی شنو و قصه اش ردمی بچه هاش رو دیوقت
.  کار کنه مثل قبل نیازش خواستم رو زم.  دنی به حق شون رسهی بقدمی رو خرنیزم. بعد از اون مطمئن شدم 

 کار يامسال هم در ازا.  شم ی شه منم به اندازه اون ذوق زده میفصل برداشت که م.  زنم ی سر میگاه
 .  کار کنهيترشی بدی رو به اسم خودش سند زدم تا با جون و امنی از زمکهیه تیکردن 
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 که به ییزهای شهنام و چي حرفهانی بیتناسب. خودش رو گرفته بود تا زل نزنه به صورت شهنام يجلو        
 ی شد ؟ وقتی سرش مي شهنام مهر و شفقت و دلسوزتی تو موقعیکس.  دی دی بود ، نمدهیچشم خودش د

  موند ؟ی براش مگرانی فکر کردن به ديبرا
 

کنش .  با شهنام روبه رو نشده بود ي که هنوز به طور جدی سال ، زمانکی.  بود شی سال پکیحرف از         
 .  با هم نداشتنیو واکنش

 
 ! زنه من باشم نه ؟ی که داره حرف مینی ای کنی ؟ باور نمی کنی فکر میـ به چ        

 
 ! نه:  رهی کش اومدن لبش رو بگينشد که جلو        

 
 .  به سقفی سر آدم و بکوبي چطورين ، بلد ممنویلیـ خ        

 
  گفتم خوب بود ؟یـ دروغ م        

 
 .  خوره ضمانتش با منی بر نمییبه جا.  ی ، عطوفتی نرمشهی. ـ آره         

 
 ضامن شدن تی صالحیحت " که سر زبونش اومده بود خورد ی شد و خنده اش رو همراه حرفریسر به ز        

 " من از نظر يهم ندار
 

 ی صورت قرمز تو ناراحتم مدنی کمتر از ددنشی دم شنیقول م.  تو فکرت هست و بلند بگو یـ هر چ        
 . کنه
 

.  ی قبلي آب نگاه کرد ، هر دور سر همون جاي چند باره زشیتو همون حال گردن چرخوند و به ر        
 نشتسته بودن هی چون تو سای ظهر بود ولکینزد. دوباره لرز تو تنش نشست ، دست دور بازوهاش انداخت 

 . خنک بود
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 ی مسافرتيشهنام پتو.  رو دور شونه هاش حس کرد ی و بالفاصله گرمدی شهنام رو شني قدمهايصدا        
 لب ریز.  بودش ؟ به موقع بود دهیپتو کجا بود که ند.  فاصله کنارش نشست یرو شونه اش انداخت و با کم

 . تشکر کرد
 

 .  رفتهلهیـ جم        
 معصوم و شرمنده ي وقت برگشته بود خونه ،با چشمهارید.  و خاطره هنوز خواب بود دی صبحانه رو چزیم        

 يزی کردنش تنها چینیری خاطره و خودشیخستگ.  گفته بود و رفته بود اتاقش ری ، شب بخدهیگونه اش رو بوس
 . نبود که به چشم اومده بود

 
 ي نباشم چطورلی خوام دخی بود ؟ من که می و اخمت واسه چیناراحت: ت به در اتاق خاطره نگاهش رف        

  بهت گذشته ؟یبفهمم چ
 

 تخت نشست و گونه يخواب خاطره ادامه داشت هنوز ، به طرف اتاقش رفت و رو.  تموم شد زیکار م        
 خاطره؟: اش رو نوازش کرد 

 
 خوام ی مامان نمدارمیب:  بسته جوابش رو داد ي و با همون پلک هادی کش پتوری بدنش رو زیخاطره کم        

 . بلند بشم
 

 !  به دندونت مزه کرده هاالتیتعط:  دی خنده اش رو خاطره هم شنيصدا        
 

 يمزه .  کنه ی فکر می خاطره به چدی افتاد و تازه فهمنی خاطره گره خورد و چونه اش چياخم ها        
 .  کردی کردنشون هم کام رو تلخ ميادآوری از روزها چنان تلخ بودن که یبعض

 
 . ی به دانشگاه برسری ددی از سال جدی روز اولي خوایپاشو اگر نم:  خاطره رو آروم فشرد يبازو        

 
  سر کار ؟ي بري خوای ؟ نمیـ خودت چ        

 
 .  خورمی نمبتی برسم غرترید.  با خودمه اًبی رفت و آمدمم تقراریاخت.  دارمیـ من که ب        

 



 357 

 . پس بلند شو.  رم ی نکنم نمیتا تو رو راه:  تخت بلند شد ياز رو        
 

 . ـ دو ساعت اول کالس ندارم        
 

 ! ستی در کار نیـ ارفاق        
 

 .  دنبالمادیـ اسماء گفته م        
 

 .  نگاه بندازهی ات ی هپلافهیـ به ق        
 

دم در اتاق برگشت و .  اش رو جشن گرفت يروزیابرو باال انداخت و پ.  شد زی خمی و ندیخاطره نچ کش        
 .  شد لبخند زدی که به اجبار از تخت بلند مییبه خاطره ا

 
 یرو حل م زد ، شکر ی رو هم منشیری شي صبحانه بود و چازی بعد خاطره ترگل ورگل سر مقهیچند دق        

 . کرد و خودش هم غرق فکر بود
 

 ی و قولدی کشیرو تا سر زبونش م " شده یچ " ، رفتار خاطره روزی شد به دیو هرچه که بود مربوط م        
 کالم و ي برای تونست شروعیم " خوش گذشت روزید " دنی پرسیحت.  شدیکه به خودش داده بود مانع م

 . گفتگو باشه
 

 .  کردی بهم نمیی اعتناروزیـ عرفان د        
 

 !  خاطره مهم بودي برادیرو هم سر زبونش نگه داشت شا " نداره ی که ناراحتنیا " ناراحت بود ؟ نیاز ا        
 

 اون ي من هالك خوش رفتارنکهیحاال نه ا. بهش سفارش کرده بودن از من دور باشه .  دونم یـ م        
 ! بودم

 
 داد همچنان شنونده بمونه حیترج.  شده بود ری بود ؟ تحقیاگر نبود پس بغض گلو و اشک نگاهش از چ        

 ی تاب بود و بیب.  خاطره نره ي گرفت تا به سمت دستهای دستش رو مي و جلورهی بگجهیتا به وقتش نت
 . طرف موندن سخت
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 یمثالً وقت.  کرد ی که بهش داده بودن رو فراموش مییا درسهیی وقتهاهی خواستا ، انگار یـ دلش هم م        

 . دی کشی اومد و کنار می گرفت بعد به خودش می دستم و ممیتو تونل وحشت بود
 

اونم بچه است ، ! دختر دل نازك من :  شد خوددار بود ی نمنی از اشتریب. باالخره دست خاطره رو گرفت         
 . براش سخته دی عضو جدهی رشی و پذتیدرك موقع

 
رفتار و حرفاش با مظاهر جنبه مهم .  کرد ی فکر مییزهایخاطره به چه چ.  دی ترکی گفت می رو نمنیا        

 .  عرفاني اجباردی شاي کردن هاي داشتن تا دوريتر
 

 خودت سخت ي و با فکر کردن به عرفان براروزینگو که د:  ختی ري خودش چايبلند شد و دوباره برا        
 !يکرد

 
 .  حرف زدن بودي براشتریـ من اگه قبول کردم برم ب        

 
 .  تفاوت نشون دادن خودش هم سختیب.  شد ی مکی نزددی که باییحرف به اونجا        

 
 .  داد ، مثل شمای جواب مدی بود که بابا هم بایی سؤالهاهیـ         

 
اما االن ترم .  ی بهش فکر کندی و نباستی نی مهمي خوام بگم مسئله ینم:  بار کنار خاطره نشست نیا        

 عضو هی رد کردن ای رشیتو هم مثل عرفان پذ.  به درست باشه دیبخش اعظم توجه ات با.  شروع شده دیجد
 ....  ، اما نسبتی هستی خواهر ناتنهی عرفان يتو برا.  برات سخته دیجد
 

 ای کرد که مجبور نباشه از اسم مظاهر ی مي شد هر طور جمله بندی مهر وقت موضع صبحتش مظاهر        
تو تنگنا .  گفت نقطه صفر احساس ی جور لحظه ها منیبه ا.  شد ی مربوط به اون استفاده کنه نميریهر ضم

 " پدر " که با خاطره داشت یبا نسبت  سخت ترای افتاد و تنها راه نجاتش متأسفانه اسم بردن از مظاهر بود ، یم
 

 ؟ "بابات  " از گفتن ی حتای ؟ يزاریـ مامان چرا از بردن اسمش ب        
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تو .  منه یشگیهمسفر هم.  ندارهمی که درش هستیطی به شرایربط.  منه ی احساسي مسئله نیـ ا        
 .  من نباشهيکارت به حال و هوا

 
  گفت؟ی مدی بای طرف چیبه عنوان عضو ب. اهش کرد خاطره لب بهم فشرد و دلخور نگ        

 
به خودت زمان بده ، آهسته جلو برو و کم کم بهش :  خاطره گرفت و به سمتش دراز کرد ي براییلقمه ا        

 کم ی من موندن گرفتشی برگشتن و پي که برایمی دونم تو تصمی و ممیمن و تو سالها کنار هم بود.فکر کن 
 . یجانی و هکدفعهی  بهتره تای برسجهی مورد اونم با فراق خاطر به نتدر.  نبوده لیدخ
 

  مامان ؟ي خوای و منیـ واقعاً ا        
 

 يزیهر چ.  خوام ی تو مي هست و برایمن هر چ. چشمها حسرت و ترس نباشه نی خوام تو ایـ من م        
 .  خوامی رو ميتو بخوا

 
 چند روز ، هر ي شده برای خواست حتی بود که دلم منی اي کردم براوی بابا سیـ اگر اسمش رو تو گوش        

 دور یی جاهی ، کنار هم ، می خانواده باشهی شد که یم.  هی دونم احساس جفنگیم.  شما رو داشته باشم يدوتا
 در ی بود کمیکاف.  میتنها نباش.  می استفاده کنون با هم بودنمياز لحظه لحظه .  نجای بهتر از ادیشا.  نجایاز ا

 یتی تا من با هوی داد تا تو آواره نشیسماجت به خرج م.  کرد ی متی که کرد احساس مسئوليمقابل کار
 ...  ذارم با فکر نایمن هر شب که سر رو بالش م.  بزرگ نشم یی و اهدایقرض

 
 حرف زدن و ساکت کردن خاطره رو نداشت و خاطره يارای بزاق ؟ ای داد یبغض بود که خاطره قورت م        

با فکر نا مشروع بودن دست و پنجه نرم نکنم و آخرش سرخورده :  خواست حرف بزنه یبود که همچنان م
 ی دلم منهای ايبا وجود همه ...   کردی نصف تو همت می حتای کرد اگر بابا هم اندازه ی فرق میهمه چ. نشم 

 به نیگفتم که اگر از ا.  به خودش هم گفتم روزی رو دنهایهمه ا....  منم باشه یوشتو گ "بابا  "خواست اسم 
 بود ی مدی من ، اونجاها که بايگذشته . و آسمون رو هم برام عوض کنه نی زميجا.  من باشه هیبعد تو هر ثان

 خالء تو مغزم هی حفره و هی شهیهم.  آخر زبون ی تلخيمثل مزه .  شه ینم  عوضادشونیو نبود رنگ شون ، 
 .  رسهی هم بهش نمندهی آیی ذره از روشناهی ی که حتیی مونه ، جایم
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 ي رو لب خاطره تلخ بود مثل نبودن هايخنده .  دیخاطره بلند شد و نگاهش رو دنبال خودش کش        
 . مظاهر تو وقت خودش

 
هر وقت دلم .  کنم ی که من مشخص مي من باش اما با حد و مرز ، با حدودیتو زندگ. ـ گفتم باش         

 .. خواست و نخواست
 

 شدن کی شري ، برامشی تشکر از تصمينه برا.  دینرم به آغوشش کش.  ستادیبلند شد و رو به روش ا        
کمر .  موندن ی که هنوز هم حسرت میی حسرتهايبرا!!  تو دلش چرا ی که تو کالم خاطره نبود ولیتو رنج

 . نوازش کردخاطره رو همچنان 
 

 ي خوام خاطره یم "نه  " خوام اسمم تو شناسنامه اش باشه ؟ رك جواب دادم ی نمیعنی دیـ پرس        
 دونم قبول خواسته اش یم. بهش برخورد تو خودش رفت و دمغ شد اما حرف دلم و زدم مامان .  بمونم يزاهد

 .  کردی مشتریرنج شما رو هم ب
 

 دیبع.  جمله ها محکوم کرد به جون نگرفتن یرو هم مثل باق "ممنون  ".  دی خاطره رو بوسيگونه         
 .  کنهتشی راه هم اذنینبود مظاهر بخواد از ا

 
گفت پدر بزرگت فوت شده اما مادربزرگ و عمه هات ، :  بار خنده اش خنده بود نی و ادیخاطره عقب کش        

 !  بهش فکر کنمدی ؟ گفتم بای هم مخالفیکی نی ا باننیعموهات دوست دارن تو رو بب
 

 با ادی مگهی از عمه ها به اسم معصومه چند روز دیکی کرد که يادآوری در ي هم من و رسوند جلویوقت        
 مامان ؟...  دنشونی نندازم و برم دنیروش و زم. بچه اش 

 
 جانم ؟: به اخم خاطره رو بازش کرد دیدست کش        

 
 ! که ازت خبر نداشتم ؟يروز.  دمشی که تو کارگاه دستی نیـ معصومه همون خانم        

 
 .  کرددییسرتکون داد و تأ        
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 ! کردی نگاه مي جورهیـ گفتم من و         
 

معصومه که . معصومه با بچه اش ؟؟ دوباره شک به دلش افتاد .  آخر خاطره بود يتوجه اش به جمله         
 گرفت ی ؟ قرار مالقات از قبل مادی خواد با بچه اش بی بار منی شد ای مبی اومد و مثل جن غی تنها مشهیهم

  ؟د معصومه بوای تو فکر مظاهر یی بود ؟ چه نقشه ای معصومه چي؟ بچه 
 

 ـ مامان ؟        
 

 ! هان: همون طور با اخم به طرف خاطره برگشت         
 

  شد ؟یـ چ        
 

 .  افتادميزی چهی ادیـ         
 

 .  رسهیاالن اسماء م. من برم آماده بشم :  خاطره رو گونه اش نشست يبوسه         
 

 . برو. ـ باشه         
 

 ! ؟ي افتادادشی که ی هستيزیـ هنوزم تو فکر اون چ        
 

 . برو آماده شو: دست پشت کمر خاطره گذاشت         
 

 .  ترانهدنی بعد از ظهر کالسم که تموم شد برم ددیـ شا        
 

 ـ مگه برگشته ؟        
 

 .  رمیاگر بود م.  دونم از کجا ینم.  ده به من ی ام میـ پ        
 

 ... ـ باشه        
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 ی اش مهی زاده مجهول الهوي عمه و عمه دنیبه د " جواب موند ی اش بدهیخاطره رفت و سؤال نپرس        
 ... ؟ "رفت 

 .  نقطه بودهی کرد و مات ی هاش از مظاهر فکر مدهیبه شن        
 ها به من ی سختي خودم ازهمه دنی باال کشي که سالها پشت سرگذاشتم ، برایی های تمام تلخيبرا "        
 "؟؟يبد کرد
 .  بوددهیشه رس نسبت به مظاهر داشته بادی که بایباالخره به احساس.  زد ی پوز خند هم نمیحت        
 " ستمی از تو متنفر هم نگهیمن د "        
 .  ترحم هم حقش نبودی حتدی دی مکی که خودش رو خوار و کوچیکس        
 به بعد به نی مظاهر از ایتلخ.  دی رو برداشت و ته مونده اش رو نوشیی چاياستکان سرد و تلخ شده         
 .  هم نبودیی چانی اياندازه 
مبل از نشستن خاطره تکون خورد و .  و به همون حالت موند دی شدن خاطره رو دکیاز کنار چشم نزد        

شور و نمکزار بود اما فرصت دوباره به . دلش خون بود .  نشستش و گردنش نداد تی تو وضعيرییباز هم تغ
 . ي تکراري حرفهایعنیخاطره 
 ـ مامان ؟        
 و رهی بگدهی کالم خاطره رو نشنيتمنا.  نشنوه ي تکراري حرف بزنه تا حرفها شد که خودشیم        
 .  مظاهر و معصومه رو کنار هم بذاره و از خاطره جواب بخواديحرفها

رفتارم رو به دل .  ي بد هم ازمن جدا نشدي تو اون روزهای مامان ؟ تو حتيـ تو قهر کردن هم بلد بود        
 ! ینگرفت

 . رد و لب بهم فشرداخم ک        
از همه .  ینی چی صبحانه واسه ام نمزیم.  ی شی از کنارم رد مهی ، مثل ساینی بی االن من و نمیـ ول        

 !! ی زنیمهم تر با من حرف نم
 هستن با هم ؟ تالش من اسی دو تا موضوع قابل قنیبه نظرت ا:  به طرف خاطره با همون اخم دیچرخ        

 دونم اما ی هستن میکیبا هم !!  به فکر از دست ندادنت باشم دی به دست آوردنت بود و االن باياون موقع برا
 . يدی کشینفس م.  ي سالم بودياون موقع اگر ازمن دور هم بود

 ! دلم واسه ات تنگه مامان: خاطره خودش رو تو بغلش انداخت         
 منم يحرفها.  يای از پس خودت برمییبه تنها.  ي ، خانم شديشما بزرگ شد!  حرف و نی انییـ نفرما        

 . ستنی نیدنیکه واسه شما شن
 .  کردیخاطره فقط نگاهش م        
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 و کمک بوده یضی ؟ حرف ما تو چند روز گذشته همه اش مرمی چرا از هم دور شدی کنی ؟ فکر مهیـ چ        
  ؟نهی از اریغ. 

 ... ـ من        
 که ی راهی دونی که مبهی ؟ برام عجیتو چ:  چند روز رو نشنوه نی اي کالم خاطره رفت تا حرفهاونیم        

  داره خاطره ؟یلیواقعاً چه دل.  ي به کجا ختم بشه اما همچنان اصرار داردی شاي بري خوایم
 .  بودههودهی اش بی سالمتي تا حاال تالش کردن برایهرچ.  مامان و گناه داره هیـ آرمان پسر خوب        
 همه در نیاز کجا ا.  خونه ي خراب اومدی عمه و پدرت با حالي حرفهادنیـ تو که اون شب بعد از شن        

  ؟ی دونیموردش م
 .. ششیمن امروز هم رفتم پ:  و جوابش رو داد دی جویخاطره لبش رو م        
  ؟ياری بمانی اي که داریمی تصمی که به درست خاطره ؟ی ؟ که چششی پیرفت: متأسف سر تکون داد         
 داره گهی حس دهی با منه یوقت.  رونی بارهیاز بابا خواستم که آرمان رو ب. ـ خواستم خوشحالش کنم         

.  هستم مشی مری آبجي گه منم شکل عکس هایم.  تونه ی نمی ده که هر کسی و انجام ميمامان انگار کار
 ای کردن ؟ آرمان تازه به دنوت تو تصادف فشی شوهر عمه معصومه و دخترش چندسال پی دونستیمامان تو م
 .  سال از من بزرگتر بوده2دخترش !! اومده بوده 

 . " يدی کشی دونم چیم " گفت ی که میی با معصومه تکرار شد براش و صدادارشی ديصحنه ها        
 . هی مرگ و زندگونیشوهر و دخترش رو همزمان از دست داده ، پسرش م

 وجود ي مهم ترياما فعالً دغدغه ها!! با معصومه بد حرف زده بود .بغضش رو با آب دهنش قورت داد         
 يدیعمه معصومه ات هم اون روز اومده بود تول.  به من زنگ زد یبابات غروب: داشتن زل زد به صورت خاطره 

 گفت تو اشتباه متوجه ی هم متبابا.  اش نداره  بچهیضی به مری تو ربطدنیعمه ات که مصر بود د. 
 . يمنظورشون شد

آرمان .  کنه ی مهی عمه معصومه داره گردمی اومدم از دور دیوقت.  می آب بخرمیـ من و آرمان رفته بود        
 کرد از ی که گله مدمی کنه صداش و شنی مهی گری عمه واسه چنمیرو گذاشتم کنار استخر توپ و رفتم بب

 شدم تو قیمنم دق...  کنه هی هدد شه که به آرمان کبی مدای پیکی ي گفت به زودی پسرش و بابا میضیمر
فکر کردم همه اش .  کرد ی می کرد و اشکش رو مخفیرفتارشون تمام روز عمه معصومه به آرمان نگاه م

 .  گفتن و رسوندن منظورشون به مني براهیباز
 ! ؟ی به آرمان کمک کنی تونی مای ي خوای م به تو نگفتن کهمیـ پس مستق        
 . ـ نه        
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 يادی زي و اگر هم بشه با خطرهای که احتمالش کمه که بتونی دونیـ و تو خودت هم بهتر ازمن م        
 ... همراهه
 . زینگاه خاطره دوخته شد به م        
 ی و منی استنیطره اونها منتظر کمک تو نخا.  ي هود شدنی دونم تو چرا رابی نمنهای ايـ با همه         

 .  از تو به فکر هستنشتری حتماً خودشون ب؟یفهم
 عمل دی و هر چه زودتر باضهی مردنی فهمری دیلیخ.  نداره یآرمان فرصت.  کمه یلی خدشونیـ مامان ام        

  ؟ی نباشه که بهش کبد اهداء کنه چیاگر تا اون موقع کس. بشه 
 که کمک ی اونی کنی ؟ چرا فکر مهی تو چنانی اطمنی الیدل!!  فهمم خاطره ی رو هم نميزی چهیـ من         

  ؟یی کنه تویم
 !  نشهدی گم اجازه بده امتحان کنم شایمن م.  نکردم مامان ي فکرنیـ من اصالً همچ        
  عمل ؟؟ بدم واسهتی شه که اجازه و رضای من شروع ميـ و اگر شد ؟؟ تازه دردسرا        
 .  که جواب بوديفرار.  بود ينگاه خاطره از چشماش فرار        
 پسرشه دشی کار ؟ اگر معصومه تنها امنیبه من جواب بده خاطره من چطور دلم رضا بشه به ا!! ـ هان         

 ینه منصف باش و دلخوش.  من و بشمار ي هایدلخوش.  دارم ای دننی و تو ایمن ک.  یی منم تودی، تنها ام
 به برگشتن دوباره شون يدی امچیه ،  جسمههی فقط زشونی که عزییاونها...  خودت بشمار ي من و برايها

  ذارم ؟ی منت سرت می بگم که دوباره نگی زنده بگذرم ؟ چي از توي شن من چطوری نمیندارن راض
 تو ي که تو حرفهاهیزی و توکل چدیام. نه به نشدن . دم مامان  کری چند روزه به شدن فکر منیـ من ا        

  مگه نه؟می آدم هستهی مهر و قلب بزرگ ونیمامان من و تو امروزمون رو مد. کمه 
 ... خاطره:  دیدرمونده نال        
 نفس عمل ی کنه ولی فرق میلی دونم با هم خیم...  بانو ای دونم ثریم: خاطره پلک بست و نجوا کرد         

 داد دی اومد و بهت امی وقتي شد مگه نه ؟ چقدر ذوق زده شدکی و مهرش رو با ما شري شادمیبابا کر.  هیکی
 بهش فکر ی ضرر نبود ؟ ولیکه کرد براش ب ي کاری کنی بود مگه نه ؟ فکر مثاری جور اهی داد ؟ اونم ی؟ زندگ
 ... شک نکرد.نکرد 

 خواست منتقل کنه یحسش رو م.  دیتلخ خند. ستاش و تو دست گرفت  تر شد و دکیخاطره بهش نزد        
 بهش ؟
 گردونه ؟ ی رو بهت بر می بهش بگی مونه هر چی مثل کوه مای دنی گی نمشهیـ مامان مگه خودت هم        

  بازتابهی رفتار خودمونه ؟ چرا بهش مثل نهیی آای دننکهی طور؟ نه انی همیبد بگ.  ي شنوی خوب میخوب بگ
  داره ؟ی ؟ کمک با کمک چه فرقی کنینگاه نم
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 ی که تو ميکار!! نه .  خاطره هیکیاما حرف و جواب من .  دونم ی فهمم و میـ من همه رو خوب م        
 ... ی زندگي هست برادی امیلی هنوز خیبه استقبال مرگ رفتنه وقت.  هی خودکشی بکنيخوا

 و دمی امشب خوابدیشا.  هی طوالنی زندگي من برادی که امی مامان ؟ از کجا مطمئنی دونیـ ازکجا م        
 !  تموم شدی و تصادف کردم و تو لحظه همه چابونی فردا رفتم تو خدیشا. نشدم داری بگهید

زبونت رو گاز ! دور ازجونت .  فکر کن ی زنی که میاول به حرف: محکم محکم . دست خاطره رو فشرد         
 ي چه نخواي چه بخوانمیمن هم.  مثل تو فکر کنم ای امی کنار بي که تو داريدی تونم با دیدوماً من نم.  ریبگ
 راه از نی بمونه تو اادتی یول.  ؟ باشه ی بشرثای راه ادی شهي خوایتو م.  هم مخالف کار تو هستم شهیتا هم. 
 !! ي گذری می و کیچ

 بار در اتاق رو آروم بست نیبلند شد و خاطره رو تنها گذاشت و ا.  نگه داشته بود یبغضش رو به سخت        
درخشش برق .  و هق هق کرد ختی که درش گرفتار شده بود اشک ري بلند به حال و روزي با صدایول

 .  بودکینزد  دوبارهییِ بود و فصل تنهادی از رنگ مات تردشتری خاطره بي تو چشمهامیتصم
 ، ساتن و پوری برجسته و دانتل و تور و گشمیابر.  دی دست کشدهی تازه از راه رسيطاقه پارچه هابه         

 . فونیش
 .  عجله داره انگاریلیـ آقا چاوووش خ        
 . شربت آورده بود. به طرف عاطفه برگشت         
  حالت ؟نی با ايدیـ تو چرا زحمت کش        
 نماز خوندن ، همون طور ي گذاشته بودن براي اتاق انباري که گوشه یی اچهی قاليعاطفه نشست رو        

اوج : دوباره اشاره کرد به پارچه ها . با کدوم حالم ؟ من از تو بهترم به حمد اهللا : نشسته خودش رو برانداز کرد 
 . ادیکار و حال تو با هم جور در نم

 .  خبر خوب هم داشت برامونهیتازه .  کنه یمه جا رو مخودش فکر ه.  ستی با من نيادی زتیـ مسئول        
  ؟یچ:  ینی شربت رو گذاشت تو سوانیعاطفه ل        
قرار .  صحبت کرده شگاهی آراهی گفت شهرزاد با یم:  خانم نگاه کرد ي ، به سجاده پرواری زد به دهیتک        
 . میببند قرارداد شگاهیاگر بشه با آرا.  نی نمونه کار ببانیشده ب

  مگه نه ؟هیـ عال        
 . ـ خوبه        
 ی مظاهر رو مي تو بودم و حرفهايوگرنه اگر من جا.  دونم ی کنه می حال تو رو خوب نمیچیـ ه        

 .  االن تو دلم ساز و دهل به پا بوددمیشن
  شاد باشم ؟ی چيـ برا        
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 یم.  که به دل تو کرد ی که جناب بهم زده بود ، اون همه خونیی ؟ خب معلومه با اون کبکبه اایـ ثر        
 .  کردهی مي ؟ اون به تو حسودای ثرهی حرفش چی معنیدون

 . ستی برام مهم نگهیـ د        
 .  شهیبخور گرم م:  و شربت رو به طرفش گرفت دیعاطفه آه کش        
  سرکار ؟يای بی تونی میعاطفه تا ک.  خورم یـ م        
 نداره که فی هم تشرزی دارن ، سحر آمفی تشرای جناب ،لوبنی ؟؟ فعالً اای ثری کنیـ تو به کجا فکر م        

 . هستم در خدمتت.  دفعه قد بکشه کی
 که به چشم عاطفه هم اومد و چشمش گربه یتالش.  عاطفه بخنده نشد هیهر چقدر تالش کرد به تشب        

  ؟ایثر:  شد يا
 ـ جانم ؟        

 ی عاشق مادر شدن می گفتی که به من می نگو که احساست به مادرشدن عوض شده تو همونایـ ثر        
  ؟ادتهی. شم 

 گفت تا ی ممی کري های من از خوبي براشبید. خاطره سر سازش نداره عاطفه :  زده شد لیچشمش س        
 کی کار نی از خوبشبی ، سن کمش و از دتشیاول بند کرده بود به بچه معصومه و مظلوم. دل من و نرم کنه 

 . چهی پی من طومار ميبرا
 . ـ دل به خدا بده        
 کنم که نشه ؟ من نگرانم ازی داشته باشم ، نذر و ندی بده ؟ امشی بهش اجازه بدم آزمای گیـ تو هم م        

 . طفهعا
 دی اما شبا با مجاستی دونه لوبهی ياندازه .  من عاشق مادر شدن شدم ایثر:  شد سیچشم عاطفه هم خ        

 ی می فهم چیخوب م.  ستی نی وابسته اش شدم که گفتنيبه حد...  می کنیحسش م.  می زنیبراش حرف م
 . یگ

 هم اثر اتی تو رو لوبیناراحت. رو ناراحت نکن  من خودت یبه خاطر زندگ: دست عاطفه رو به مهر فشرد         
 . سفت و محکم... شه ها ی وقت مثل خاطره من نپز مهی ذاره ، یم

 خواستم یم.  ترانه زنگ زد يدی اومدم تولیصبح که م:  لبخند زد ی نگی ، خودش هم بگدیعاطفه خند        
 .  دونستی خودش میبراش بگم تا با خاطره حرف بزنه ول

  کنه ؟یـ زنگ زده بود تا تو رو راض        
 کنه ی از من دوا نميمنم بهش گفتم دل روشن خاطره درد.  دوارهی امیلی گفت خاطره خی میول. ـ نه         

 .  رهی دونم که خاطره تا آخرش میعاطفه من م. 
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 یو بعد هم کالمش ، کالم دست عاطفه رو حس کرد يگرما.  دهی زانو گذاشت ، درمونده و بريسر رو        
  ندازه ؟ی نمی کسادیخاطره تو رو :  دی لرزی که میی زد با صداشیکه به جونش آت

 که شب ها بهش فکر کرده یجواب. جواب عاطفه مشخص بود .  و تو خودش جمع شد دیشونه هاش لرز        
 ی مادشی ساله رو به 18 يایرث.  آورد ی مادشیخاطره ، خودش رو به . بود ، روزها ازش فرار کرده بود 

 .... دی رسی مدی خواست و بای که مییایثر. انداخت 
 يدست عاطفه برداشته شد ، بلند شدن عاطفه رو حس کرد و بعد هم صدا.  هق هقش بلند شد يصدا        

 ...  کردهی و بلند تر گردیبسته شدن در رو شن
 دهیاز غم دل مادرش ، کمر خم.  تونست بزنه و نزد ی حرفها میلی ، وگرنه خاوردیعاطفه به روش ن        
با هر دست داده بود با .  دی کشی که خودش هم از گوشزد کردن اونها به خودش خجالت مییحرفها. پدرش 

 تلخ پر از ترس یاعتراف.  بود ه گذشتيای امروز بازتاب ثريخاطره .  کوه بود ایدن.  گرفت یهمون دست پس م
 . و درد

 
عاطفه دنبالش اومد .  کرد ی رو برداشت و از بچه ها خداحافظفشی کرد و کلی کار و تعطشهیزودتر از هم        

  ؟ي بري زودنی به اي خوایم: تو راهرو 
.  تلنگر بودم هیمنتظر . ممنونم عاطفه : صورت عاطفه رو با نگاهش وجب کرد و محکم بغلش کرد         

 .  شدمیخال
  بود مگه نه ؟نجای اگهی دیکی من ي کاش جای نکردم وليکار:  عاطفه يوازش شد با دستهاکمرش ن        
 ها ی کرده بود امروز همه دلتنگتین. منظور عاطفه روشن بود .  اخم کرد نیری و شدیخودش رو کنار کش        
  ؟ارهی بادشیرو به 

 . خدا حافظ. ـ من برم         
 .  کنهی ، نگاهت دست دلت رو رو میی به هرکوچه ایخودت هم بزن. ـ بسالمت         
 .  رفترونیدست بلند کرد و از در ساختمون ب. برنگشت به طرف عاطفه         
 دلم ی گیراست م:  تونست اعتراف کنه ، زمزمه کرد یبه خودش که م.  دی و لب گزدی کشقینفس عم        

 . تنگ شده
 که ی نگاهي که براش نجوا کنه ، برای زبوني کنه ، برارشی توجه به اعتراضش اسی که بیی گرمايبرا        

 .  کنههیترس و محبت رو به نگاهش هد
 داری ندازم دور و محبتت رو خری ترس و ميایاگر ب:  اومد و در و پشت سرش بست رونی باطیاز درح        

 .  شمیم
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 ! ؟يایاگر ب: خت و زمزمه کرد  خودش سويدلش برا        
بهت گفتم برو تو هم : بود ی هم راضهی و حس کردن سادنیبه د.  نگاه کرد ابونی به دو طرف خدیبا ام        

  رسمش ؟نهیا!! حرف گوش کن 
 شد و به ادهی پنی تنها که از ماشی زنيرو.  آشنا مکث کرد ینی ماشي شد و نگاهش روزیچشمش ر        

 !! معصومه دوباره اومده بود.طرفش اومد 
 !!  بودی راننده نگاه کرد ، خالی معصومه به صندليبه جا        
 .  بودستادهی چشمش اي فاصله جلویمعصومه ب. به روبه رو نگاه کرد         
 . ـ سالم        
 خورد پشت کتفش یصومه هم محکم م اش سوخت ، دست معنهی نه دوتا ، سیکیسرفه اش گرفت ، نه         

 . ممنون.. بسه : دستش رو باال آورد .
 .  بار سرفه کرد تا صداش صاف بشهنیا. صداش خش برداشته بود         
 . می برایب.  آب هست نیـ تو ماش        
 . ممنون.  برم دیمن با:  دی کشی قضاوتش از معصومه خجالت مي برایکم        
 .  شدمی مزاحمت نمنجای بود اییچاره ا.  میومدم که دوباره با هم حرف بزنـ من ا        
 با هم نیمن و تو تنها تو ماش.  ستیمظاهر ن:  نی به طرف ماشدیمعصومه مچ دستش رو گرفت و کش        

  باشه ؟میحرف بزن
 ای شده ، مونی پشروزشی دينکنه از حرفها.  هیچ: مظاهر نبود ؟ پس غرور هنوز بود . ابرو باال انداخت         

 نه خجالت زده و شرمنده است ؟
 مظاهر یاگر من از بپرس.  دونه و خودش یخودش م.  به مظاهر ندارم يکار. ـ من اومدم از خودم بگم         

 . با خودش در افتاده بود
 .  من ندارهي برایتی اهمگهیـ د        
 . ی مظاهر رو ببخشی روز بتونهی تو هم دوارمیـ ام        
 . ستمیـ من که منتظر اون رو ن        
 ! يخوبه که آروم تر از اون روز:  عقب نشست یمعصومه لبخند زد و کنارش رو صندل        
 ! دیـ آروم تر ؟؟ شا        
 کنم که یش نم تکرارگهی ديدی خواستم اون روز بزنم رو از مظاهر شنی که میی از حرفهایـ بعض        

 ی وليدی که تو زجر کشی گم همون جنسینم.  تو مادرم ي و بدون منم به اندازه نیفقط ا.  از من یخسته نش
 . ستمی و ننبودم من دنبال بهم زدن آرامش تو و خاطره.  یمنم کم درد تحمل نکردم تو زندگ
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 .  اش دفاع کرده بودياز حق مادراون روز .  خب شرمنده نبود ی از معصومه ولدیمتأسف نگاه دزد        
 دونم که تو هم یم.  به دل نگرفتم يزیمن از اون روز چ: پشت دستش با انگشت معصومه نوازش شد         

 .  از زدن اون حرفهایستی نمونیپش
 ! نه:  شد ی هاش پر و خالهیر        
 . یـ خوبه که رو راست        
 .  ندارمیسیـ رو دروا        
 . دی فهمیم. مادر بود .  نگاهش نه ی ولدی خندیلب معصومه م        
 به همون اندازه هم ی آرمان سخته وليدل کندن از خاطره برا.  می ری منجایـ من و پسرم فردا از ا        

 . هی بقيشوق داره واسه حرف زدن از خاطره برا
 .  آوردی چشمش مي کرد و جلوی مفی براش تعر که خاطرهيریبه زور لبخند زد ، اسم آرمان تصو        
 نیخاطره ا.  خوام ی نميزی از خاطره چگهی وقت دچی من نه االن نه هی نه ولای ي دونم باور کردیـ نم        

 که گرفته حرف یمی هم با مظاهر از تصمروزید...  هم روزید... برداشت و کرد و دل تو رو هم به شک انداخت 
 . زده بود
  ؟یچ... چ :  گردنش ازجا در رفت يمهره . سرش باال اومد         
  ؟ی دونستینم...  ینم:  بود دهینگاه معصومه هم ترس        
 . سر تکون داد        
 ..  منيخدا:  نی ماشی زد به صندلهیمعصومه تک        
.  نداشت کی به تحريازیخاطره ن.  دی رو از معصومه گرفت و سر کشی آب معدنيبا دست خودش بطر        

 .  رفتی مشیخود جوش و سر خود پ
خودش هم بهش گفته بود واسه . ـ مظاهر باهاش مخالف بود به منم که گفت حال االن تو رو داشتم         

 نجای گرفتم هرچه زودتر از امیمنم تصم.  نتونسته همه حرفاش رو به تو بگه ی به تو زنگ زد ولشبی دنیهم
تا به .  مونه ی واسه من بمونه ماشهقسمت ب.  آرمان بزرگه يخدا.  فتهیا فکر کمک به آرمان از سرش ب تمیبر
 .  باشهیتا خدا به کدومش راض.  ازدست دادن آماده کردم ي خودم رو برای رو از دست ندادم ولدمی امنجایا

 ...  و همراهش شدرهی خودش رو بگينتونست جلو.  کرد ی مهیمعصومه گر        
.  سوخت یدلشوره گرفته بود و سر دلش م. داد ی اش هم جواب نمی بود خونه ، به گوشومدهیخاطره ن        

 ییتو کجا:  کرد ی خون رو حس ميپوست لبش کنده شده بود و شور.  کرده بود نیی رو چند مرتبه باال پااطیح
  ؟میشد  همه از هم دورنیا من و تو ی؟؟ دوباره نزده باشه به سرت خاطره ؟ ک
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 يبغضش شکست و صدا.  سکوت بود و سکوت یتماس وصل شد ول.  مظاهر رو گرفت يناچار شماره         
  ؟ایثر:  دیمظاهر رو شن

 .  دهی ؟ جواب من رو نمي خونه ازش خبر ندارومدهین.  ستیـ خاطره ن        
 شده ؟ يزیچ:  پله ياهر هم که خسته بود ، نشست رو اومد ، کالم مظی مهی گريازاون طرف هم صدا        

  نه ؟ای کجاست ی دونیتو م
 . رمی میدارم م..  بگو ی دونیاگر م:  داد زد اری اختیب        
 . نجاستیـ ا        
 خوبه ؟ حالش خوبه ؟... ـ خو        
 ! گهی دقهی رسونمش چند دقی مامیم. ـ آره         
  ؟هی کي هی گريصدا. ـ اونجا چکار داره         
 . ـ معصومه        
 حال پسرش خوبه ؟...  ؟ حال پسرش ی چيـ برا        
 . میالزمه اونجا با هم حرف بزن. ارمی خاطره رو مگهی دقهیتا چند دق.  ایآروم باش ثر. ـ خوبه         
 ...ـ منتظرم        
چادر به .  خاموش شد اطی در حي جلونی چراغ ماشی پله ها تا وقتي ، رواطیا تو حو منتظرموند همونج        
 .  و باز کرداطی و در حدیسر کش
 .  بودری مظاهر گرفت و زل زد به صورت خاطره ، سر به زینگاه از خستگ. خاطره و مظاهر بودن         
  خاطره ؟يچکار کرد:  نبود ي ، طپش قلبش عاددیلبش لرز        
 ساعت با 18 ي و سالم به فاصله حیخاطره صح. دی ترسی مدی شنی مدی که شايزی از چدی ترسیم        

 . دی ترسی می چشمش بود ولي بودش جلودهی که صبح دیپیهمون ت
 .  شه حرف زدی نمنجایا.  تو میـ بر        
رفت تو خونه ، .  ستادی نایخاطره ول. مظاهر و خاطره هم پشت سرش .  اطیحرف گوش کرد و اومد تو ح        

 . خودش موند و مظاهر
 ! گهیـ جون به سر شدم حرف بزن د        
 .  گرده به شهرشیـ آرمان به خاطره گفته که فردا برم        
 ... ـ خب        
 ...  مظاهر که بگويسر تکون داد برا        
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 و نگاهش رو از صورتش دیدست به صورتش کش.  بود دهی اون روزها هم ندیظاهر رو حت میکالفگ        
 .  نگاه کرداطیگرفت و به سرتاسر ح

 ! که سخته ؟ی بگي خوای میـ چ        
.  خواد به آرمان کمک کنه یگفت م.  کرد و از معصومه خواست بمونه هیگر.  ما يـ خاطره اومد خونه         

 . گوش نکرد..  ی تونی شه و نمی معصومه گفت نمیهرچ. ن گفت  خود آرمايجلو
 .  مثل شماستی نیعمه معصومه هم راض. ـ آره مامان         
 . به طرف خاطره برگشت        
 !  گم تو برو داخلیـ من خودم بهش م        
 ؟ مامان ؟ من به هی چي همه استرس دادن برانیا.  آخه ادی مامان از پا درمی گی جور که شما منیـ ا        

 منم الی که باشه خیاحتمالش هر چ.  می بدشی تو شهر خودمون آزمانجایعمه معصومه گفتم اجازه بده هم
 بهش فکر شهی همگهی نگرفتم دهجی بکنم ،تالشم و کردم و نتي خواستم کاری دونم که میم.  شه یراحت م

من و تو هم تا !!  شه مامانیرنمی دي کارچی هي براي جورنیا. دم  کار وکرده بونی کنم که کاش اینم
 . می عذاب وجدان ندارشهیهم

 ادتی رو يزیتو چ:  کرد ، بغضش شکست یترس نگاه مظاهر رو باور نم. برگشت به مظاهر نگاه کرد        
  ؟ادینم

 نی ؟ افتادهی نیچی به هادتیتو  گم یم:  دیپر از بغض خند.  دیخند. مظاهر پر ازسؤال نگاهش کرد         
  ؟ستیصحنه برات آشنا ن

  ؟ای ثری گی میـ چ        
 افتاده يبا شونه ها.  با هم بودن و از من نه ياز تو اصرار برا.  تو يرو به رو.  نمی بیـ من خودم رو م        

 . من از همه همون لحظه گذشتم. من ازخودم همونجا گذشتم ...  و گفتم باشه اوردی و دلم طاقت نيراه افتاد
رفت و به پشت . پله ها افتاد ي سرش سر خورد و روي توجه به هردوتاشون راه افتاد ، چادر ازرویب        

 .... سرنگاه نکرد
 

 یگردو دست تودست باد م يبرگها.  زد ی مدی رو داطی پنجره حي شهی زده به شهیتک. غروب بود         
 یب.  شد یروز به روز قدشون بلندتر م.  بودن دهی سرك کشهی همسااطی نورسته مو از حيشاخه ها. دنیرقص

 .  شدنی و موندگار ماطی اومدن تو حیاجازه م
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. در اتاق رو بسته بود .  کرد ی و در رو حس مواری پشت دي و آدمهانی ماشهیسا. باز بود مهی ناطیدر ح        
 شد پنجره رو به حال خودش رها یوقتش که م...  رفتن خاطره رو نشنوه يپنبه تو گوشش گذاشته بود تا صدا

 .  گرفتدهی که خاطره نشنییگفته ها.  بود  شون نموندهنی بیینگفته ا.  نهی کرد تا رفتنش رو به چشم نبیم
و . چشم بست .  دی هال دیی در و روشناری رو از زیی پاهیسا. شن شد چراغ هال رو.  تخت نشست يرو        

 ...  بودیی روشنایول.  نبود هی چشم باز کرد سایوقت
 رو مشت کرد و لب یروتخت.  دی لرزی وجودش مي ، سر تا پازهیپلکش رو محکم بهم فشرد تا اشک نر        

 :  خاطره رو شمرد ، تو دلش نجوا کرديقدمها. بهم فشرد 
 ي ؟ دسته ی کنی به خونه نگاه مي گردی پله ها ؟ بر مي در هال ؟ روي ؟ جلویاطی حيـ کجا        

.  ی تونی نمی ولي برگردي خوایم.  ی افتیراه م..  گرده ی بر نممتی تصمی ولي فشاریچمدونت رو م
  ؟؟؟ي داری بلندتر برمي شه ؟ قدم های مسیچشمات خ

 رو تو قفل دیبلند شد ، با دست لرزون کل.  دی کشقیدهن باز کرد و نفس عم.  شد شتریلرزش لبش ب        
 ...  شدی گفت باز نمی آخرش رو نمي رفت و حرفهایتا خاطره م...  شدیباز نم. چرخوند 

ز در هال رو با.  تا از عقربه ها جلو بزنه دیباالخره بازشد و دو.  دنی دوی ها مهی ؟ ثاندیچقدر طول کش        
 .  بوداطی لنگه در حيدست خاطره هم رو. کرد 

 ، چه خبرت رو ي خودت برگرديچه با پاها. ي بذاررونی باطیپات و از در ح:  لرزونش رو آزاد کرد يصدا        
 ... شهی ما تموم منی که بود بیهر چ. یستی دختر من نگهی ، دارنی من بيبرا

 چمدون رو رصد ي و دسته اطی در حي مشت شده اش رويدستها.  دی لرزون خاطره رو ديشونه ها        
 ......  رو بست و رفتاطیخاطره بدون نگاه در ح.  هم شد ری زود بود و ديدواری اميبرا. کرد 

 
 

 دی دی رو بعد از مدتها می زندگی واقعيخنده .  زد ی افتاد و لبخند می مسای پري به حرفهاادشی        
 کرد و ی خودش مجسم ميبرا. پدرش عاشق نوه هاش بود .  دو تا بچه داشت سایپر. ه بود شرافت نوه دار شد.

... جاسم .  شتری نگاهش بتو  شد و فاصله های و دلش تنگ تر مدی خروشی و مدی جوشیعشق تو وجودش م
 اوصاف نیبا ا.  و گوارا بود نیری داد و چقدر شی رو می معننی همسای پري هافیتوص. جاسم دلتنگش بود 

  چند ؟؟يری سيریدلگ
 همه نی خواهر و برادرت هستن و اسای ؟ جاسم و پرنی ؟ برگردای اونها ثرشی پي شه برگردی میعنیـ         

  از خودت و خاطره بشنون ؟ی کنن وقتی مدای پیمشتاق ، مامان و بابا چه حال
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 شد یاما م.  بود ی کرد راضی و حس مدی دی مدی که باییزهای تمام چدنی دور ، به شنيبه بودن ها        
 ي گشت به روزهای که از اصلشون دور مونده بودن برمیی در راه باشه ؟ مثل همه اونهایشگی هميسرآغاز

  ؟ خانواده رو با تمام وجودش لمس کنه ؟یکیوصل و نزد
  ؟یو اسم نباش و خاطره ادی ، ی ، تو جمع شون کم نباشی ، ناراحت بشي شه با اونها بخندیـ م        
.  بزرگ در حال جا به جا شدن بودن يخهای.  قطب سرد وجودش در حال آب شدن بود شبیاز د        

سر .  در راه بود ي انبساط و گرما بود موج بلندنی الی ، حس کم بودن تو جمع خانواده دلسای کالم پريگرما
 .  کنمداینجات پ.  البی سنی کمک کن غرق نشم تو اایخدا: بلند کرد 

  ؟ی کنی دعا مي طورنی ای چي ؟ براي خندی و می کنی با خودت نجوا میـ چ        
 .  بودنی راه لج عاطفه رو در آوردن همنیبهتر.  و ساکت موند دی خندشتریچشمش برق زد و ب        
 !  حقش بودي ؟ از من بشنوی خوشحالیلیخ:  عاطفه دست بردار نبود یول        
  ؟یک:  پارچه شد ي طاقه دنی کشرونی بالیخ یب        
 . گهیـ مظاهر د        
عاطفه هر وقت حرفهاش .  خواست به حال مظاهر فکر کنه ینم.  و حواسش رو داد به کار دی کشیپوف        

 .  شدی کرد مهربون می اش گل مي حس کنجکاوای موند یتو دلش م
 .  خوامی نگاه به حال و روزت بکن من کمک نمهی:  و کمک عاطفه رو پس زد یدست همراه        
 ماجرا ری چاووش هم ناخواسته درگیطفل.  کرده دای پخی گفت کار بی ؟ خانم مقدم می زنیـ باشه ، چرا م        

 ! گهی دنهی خدا همي صدایچوب ب. نفر جونش رو از دست داده و چند نفر هم مجروح شدن کی. شده 
 .  صدا هم نبودهی بنیهمچ:  گذاشت و نفس تازه کرد نی پارچه رو زمنیطاقه سنگ        
  ؟ای ثري داریـ چه حال        
  کنم ؟یکوبی دستم پارمی داشته باشم ؟ دستمال بگدی بایمن چه حال:  شد یعصب        
  براش ؟ی ناراحتیعنیـ         
اگر سرتا .  مرد ی اگر میمظاهر حت.  ندارم ی و حالی حسچی عاطفه ؟ من اصالً هي خوای میـ چه جواب        

 از من دوا ياون عذاب بکشه چه درد.  کرد ی نمی شد باز هم به حال من فرقی سوخت و پر از تاول میپا م
ام  ساله ، تم18 يای همون ثرشم ی گرده ؟ من می من بر می عمر و زندگي از دست رفته ي شه ؟ سالهایم
 واسه من مونده که بخواد خنک ی ؟ دلالی و خای شه رؤی کردم برام می سالها که بعد از اون ماجرا زندگنیا

 بشه ؟
  ؟ی زنیـ چرا سر من داد م        
  داد زدم ؟یمن ک: دست به کمر شد         
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  ؟هی چنیـ پس ا        
 .  کردیاشته بود و مظلوم نگاهش م دندونش نگه دي رو الیسیزل زد تو صورت عاطفه ، ق        
 ی که نمي ندازی مییزای چادی خودته ، من و ریتقص:  و دوباره به عاطفه نگاه کرد دیدور خودش چرخ        

 . خوام بهشون فکر کنم
 ! ی در موردش حرف بزني بخوادیـ گفتم شا        
 ! دهی رسیلیـ ممنون از لطفت از شما به ما خ        
 ! ای ثري عوض شدیلیـ خ        
 تو ؟ ایمن :  زد ی حرف دلش رو به عاطفه مدیبا.  کردی نگاهش مي گربه ايبغ کرده بود و با چشم ها        
رو تو .  من دمی دی نمي طورنیتو رو ا.  من ناشناخته است عاطفه ي براي کرددای که پیی تازه اتیشخص

 تو قابل تحمل تره اما تو چکار ن نبودن خاطره با بوديکردم روزها ی باز کرده بودم فکر میی اگهیحساب د
 ! ؟يکرد

از من دور .  گم یمن برات م. نه صبر کن :  صورتش گرفت يعاطفه لب زد جواب بده و دست جلو        
 برخورد داشته گرانی خواد با دی هر طور دلت ميدوست دار.  نگم ازش بهتره یچی هگهیرفتارت که د.  يشد
 شه ؟ ی مي طورنی ارتبه نظ.  رفتار کنن ي خوای که تو می هم به شکلگرانی حال اون دنی و در عیباش

 ي قهرت ، برايبرا.  آماده کنمی چي خودم رو برادی بانجای اامی می دونم وقتی ندارن ؟ من نمتی شخصگرانید
 . یمصحبت به هاقتی اشتي نه مثل االن براای کردنت ي و دوریکم محل
 ! ي فقط تو بودی گی که میگرانیـ د        
 .  شهی دونم لطفت فقط شامل حال من میـ بله م        
 .  شناخته بودمگهی جور دهیـ منم تو رو         
 . میظاهراً هر دومون راه و اشتباه رفته بود.ـ خوبه         
 ی خبر می ساعت از خاطره بکیتو .  ای رفتار من بگرد ثررییتو خودت دنبال تغ:  و بست يعاطفه در انبار        

 خودت ي چند و ماه و برانیا. اما االن به خودت نگاه کن .  صداش دنی واسه شني زدی بال بال ميموند
در . ي صداش محروم کرددنیشن  صدات ، خودت رو ازدنیاون و از شن.  يدیصداش و نشن.  کن يادآوری

 . ی خودت بستي و به روياتاقش رو قفل کرد
 .  نکردهي کارچیخاطره ه.  کنم یظاهراً منم که دارم اشتباه م.  به همه جواب بدم دیمن با...  خدا يـ ا        
 ی ، مي شهر برنی ازا ی خواستی میتو حت.  داره ری هفت صنار توفی قصه ات تومنای ثريـ تو مادر        
 زود خودت رو به یلی کردم خی که من فکر میدر حال. ن حج و اوقاف  به سازماي خونه ات رو بسپاریخواست

 ... رد که همه ما رو شوکه کي کردي تو کاری ولی شی و همراهش می رسونیخاطره م
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هر .  خیمن هم به نعل زدم هم به م.  فهموندن اشتباه خاطره بلد نبودم ي برایی اگهیچون راه د. ـ آره         
 .  کردمهیدوتامون رو تنب

 خاطره بدون تو ی کنی الزمه تو فکر می ها سالمت و آرامش روانی شکل جراحنی اي برادمیـ من شن        
  داشته ؟یحال خوب

 . ـ انتخاب خودش بود        
  ؟هی توجنی با ای ذاشتی تنهاش مدیـ با        
چون من رو .  گرده یهم به من بر م خواست و انجام داد چون مطمئن بود باز ی که ميـ خاطره کار        

 ی بهش مدیبا!  عاطفه نجاستینقطه درد من هم!  ی فهمی از قبول کردنش مدی دی چاره میناچار و ب
 ! ستی ها نی سادگنیفهموندم به ا

 .  کردی نگاهش مسی خيعاطفه با چشم ها        
  کنم ؟رشی تونم به نفع خودم تعبی ؟ مهی چسی خي چشمهانی ایـ االن معن        
 ی کنی من زندگي جادی بای روز به من گفتکی: سکوت عاطفه ادامه داشت ، دست رو شونه اش گذاشت        

  ؟ادتهی. تا بعد حرف زدن در مورد حس و حال من سخت باشه 
بذار بچه هات .  یمن باش ي خواد جای نمهی قضنی تو ایول: شونه اش رو فشرد .  افتاد نییسرعاطفه پا        

 . ی فهمی بعد حال من رو مي هر لحظه شون عمر و نفست رو بديبذار برا.  خدا دی ، به امانی بایبه دن
 . منم نگفتم کار خاطره درست بود:  و کالم عاطفه نگذاشت رونیراه افتاد بره ب        
 یاگر م.  دمیمنم خاطره رو بخش.  میخودمون رو خسته کرد. بوده دهی فای بمی تا حاال زدیـ پس هر حرف        
 . ي رو بشنونی ایخواست

 شد کی رو با پسر عمه اش شریخاطره مهر و نفس و زندگ.  ای الزم بود ثریـ کار خاطره درست نبود ول        
 تونه از خودش ی ، آدم مستی نی تا حاال ؟ کمک کردن که فقط مالي کارش ، به عمقش فکر کردي، به معنا

 ها سلول یبعض.  رنی گی عضو ميدا ها کارت اهیلیخ.  نمونه اش بود هیکار خاطره . هم بگذره مثل خاطره 
 يزی از جسم عزمیستی حاضر نی از ما حتیلی که خیی تو زمونه اننی بببی آسنکهی کنن بدون ای اهدا ميادیبن

خاطره خودش رو .  کرد که از خودش گذشت یاطره کار بزرگ خمیکه از دستمون رفته ، نفسش سرد شده بگذر
 بار از نگاه خاطره به موضوع کی بار فقط کی.  عمه اش تکرار کرد سر ، تو وجود پشتری بی چند سال زندگيبرا

 از نی که خودت و خاطره به هم داريازیواسه ن.  ی بخشی خاطره رو نمينگاه کن اون وقت به اجبار مهر مادر
 !! ي گذری بود نمری که از نظر تو تقصيسر کار
 .  کنمیـ باشه بهش فکر م        
 . برگشت و از کنار عاطفه گذشت.  پارچه رو هم ببره دی اومد باادشی رفتن ،رونی بيقدم برداشت برا        
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 !  گردهیـ خاطره داره برم        
 شد و عاطفه ینگاهش طوالن.ده باشه بهش  زی اومد حرفی نمادشی. با تعجب به عاطفه نگاه کرد         

 . باهاش در ارتباط بودم: باالخره جوابش رو داد 
  چند ماه ؟نی ايهمه : اخم کرد         
 تونستم با یمن که نم.  شد تنهاش بذارم ینم:  رو عوض کرد دشی دي هیعاطفه سر تکون داد و زاو        

 طرف حق خاطره نی کم آرامش از اهی. رت خودم و آروم کنم  عمه اش مسافي فکر که خاطره رفته خونه نیا
 ...  که حالت خوبهکردم یفقط مطمئنش م...  زدم نه از اون به تو ی به اون مینه از تو حرف. بود 

 !  دونستمیـ پس ترانه هم باهاش در ارتباط بوده و من نم        
 چطور؟: نگاه عاطفه برگشت رو صورتش         
 .  زدنی تو مهی شبییحرفها.  بهم سر زدن شبیدـ         
 نی از تو گذشته و رفته اولنکهی اومد با فکر ای وقتایثر.  همه نگرانن ینی بیم: عاطفه دستش رو گرفت         

 .... حاال که پدرش هم.  ی رو تلخ نکندارتونید
 .  عاطفه ساکت مونديپا به پا        
 بود ختهیزهرش به جون خاطره ر.  همه گفته بود يخاطره از ترسش برا.  گفت ی رو منیمظاهر هم هم        

 !!  بود مادر و دختردهیکارشون به کجا رس.  شدن ی، همه واسطه م
 بودمش که فراموش دهی حد بخشنی هم من تا ای گفتی ؟ نمی برسنجای بود به انی ايـ همه حرفات برا        

 ی حاال مرخصنی کنم بهتره تو هم از همیفکر م. من کار دارم عاطفه .  بلدم ي مادرگهی قدر دنیا. کرده باشم 
 .  کنهی نمی فرقنجای ، بود و نبودت که ايریبگ

 ! ؟ی درباره مظاهر حرف بزني خوای نمی مطمئنایـ ثر        
 ، هست ستای عاطفه ؟ دست خودت نی زنیچرا مثل کالغ به همه جا نوك م: کالفه به عاطفه نگاه کرد         

 .  کالًختهی؟ روانت به هم ر
 .  به خاطرهمیدی رسمی زدی درباره مظاهر حرف ممیـ آخه داشت        
 ... ي کردوونهیامروز من رو هم د.  دکتر نشون بده حتماً هیخودت رو به .  خوام حرف بزنم ینم. ـ نه         
  ؟ایثر. ـ من که خوبم         
 . میدی رسجهی ؟ درباره خاطره که به نتهی چگهیـ د        
 ؟ مامان یسمونی سدی خري برامی با هم بريای ؟ ممی زودتر بریغروب کم.  خودمه ي دفعه درباره نیـ ا        

 حق اونها رو خوردم ای که حقم بوده گرفتم ی از اونشتری بایزن داداشا هم انگار من از دن.  راه رفتن نداره يکه پا
  ؟يایم.رو ندارن  دنمی، چشم د
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.  گشت ی خودش برمي سرجازی اومد و همه چی عوض شده بود ،مزهای چیلی خيخاطره رفته بود و جا        
 !!!  گذشته افتاده بودي روزهاادیعاطفه 
 . ستی تازه ني از قبل بودگهی و دنیا!  عاطفه یی پررویلیـ خ        
  و دارم ؟ی من جز تو کگهی دایـ ب        
 .  از رو برهدی و زل زد به عاطفه شاستادی انهیدست به س        
 ....  که خاطره برگردهی تا وقتایب. ستیاما االن که ن.  کنه یـ خاطره قول داده کمکم م        
 .... قی عمي جوابش به عاطفه سکوت بود و نفس هانیتنها و بهتر        
آقا بهرام .  به اجبار ي نشسته بود ، لبخند های صندلي رفت روی که انتظار مینسترن خانم با همون حالت        

 استرس داماد ي ؛ اضطرابش ورانیی بدتر از اون شب و اما آیاسماء حالش مثل اون شب بود و کم.ساکت بود 
 . کرد ی به مادرش نگاه میرچشمی و زدی کشیدست تو موهاش م. شدن بود 

 .  اونها رو تحت نظر داشته باشهيشتری خاطره حساسش کرده بود تا با دقت بيحرفها        
 مادر نی شون با اندهی که آیی بچه هاي زد اما دلش غوغا بود برای می اونها لبخند خشک و خاليبه رو        
 .  شدنی مادر می خودخواهي چون و چرای بی شد ، قربانیتباه م

 در حق ی ظلمچی باز کرد هی خاطره رو به زندگي ازش سر زد و پایالگ س18 که تو یبا همه خبط        
 اگر چند شدی مزاری کردن بيکم کم از مادر بودن و مادر.  و واسه خاطره خواسته بود زیخاطره نکرده بود همه چ

 .  نشستی اونجا مگهی دقهیدق
 " يدی آفری رنگارنگيچه آدمها. حکمتت رو شکر خدا  "        
 .  بدر نبودنزدهی روز سي که تو خونه اش به اسم خواستگار نشسته بودن ، همون آدمهاییهمونهام        
 "  رفتی شد می نه و تموم می گفتی ، مي بود به من زدیی بده خاطره، چه حرفهارتیخدا خ "        
 و نهی بود ، که بخواد ببزونی گرنییاسماء کمرنگ لبخند زد و نگاه آ.  کرد ییرای آورد و پذییخاطره چا        

 . نتونه ، اجازه نداشته باشه
 . از احواالت شون معلوم بود.  رنی رو پس بگيخانواده داماد اومده بودن خواستگار        
  قندهار ؟يرفته بود!!  دور دور خاطره جون يـ سفرا        
 ی شد سرك می ، جمله که تموم م شده بودمی قاهی نسترن منظور و کنايپشت هر حرف و هر اشاره         

 . دنیکش
 .  رفتم خاله جونی کشه وگرنه نمی دونستم طول میـ خودمم نم        
 . می بودي دونسته ما تو چه فکریخاطره که نم.  خانم ستی گله ني جاگهیـ د        
 .  تمام شده بود از نظر اونهازی همه چم؟؟یبود        
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.  خبرها نبود نی هم از ارزایعهد قرقره م.  داشته باشه اری حد اختنی داد زنش تا ایه مآقا بهرام چرا اجاز        
 ادی کردن هم رو هی تکدیزن با.  حد قبول نداشت نیزن بود ، اما تسلط زن رو تا ا. مرد بود و اسمش ، رسمش 

 . دادی گرفت و درس پس میم
 . دیـ بله شما ببخش        
 . رهی گی درست رو ممیبهش مطمئن بود که تصم. خاطره آروم بود         
هوا .  که تو جمع بود ي نمونده بود فوران کنه از تظاهريزیچ.  گذاشت وهیبلند شد و براشون بشقاب و م        

 .  کم بوددنی نفس کشيبرا
 ... می بوددهیمت مادرت رسقبالً هم خد..  می مزاحم شدی دونه که واسه چیـ خاطره جون م        
 . ـ مامان برام گفته        
 . میهر چند ما از قبل با هم آشنا بود.  ستی الزم نینی سر اصل مطلب و مقدمه چمی ریـ پس م        
 گفت یاگر خاطره شب قبل براش از اخص اخالق نسترن نم. اشاره کالم نسترن خانم رو خوب گرفت         

 ...  بودیی و کذازیمنظور به همون شب نفرت انگ.  شد یمنظورش م متوجه یهم به خوب
نه که عقد .  دی رسیی بار تجربه کرده ، تفاهم نداشتن و کارشون به جداهی هم از قبل نییـ خب البته آ        
 نبودن ی خانواده دختر راضی نظر خانواده ولری بود زياصرار ما به نامزد. عقد موقت بودن !  باشه ، نه يمحضر

... 
 " ؟ی ما ؟ که چي کف پای زنی تخته و می کنیاونها رو م "        
 که مثل اونها نباشه که نی رو قبول کنطی شراای نی جواب رد بدای "نگاهش با نگاه خاطره گره خورد         

 "  کنه و اسمش دو تا بشهینی رو سر دخترتون سنگیاسم
 به ری نیی سابق آيخاطره رو محض اون اتفاق انتخاب کردن تا دهنشون بسته باشه ، اون اتفاق و نامزد        

 !  بودنی حرف نسترن خانم هميهمه . شدن ی مری
 کم از هی شده است ، اما بخوام رو راست باشم دییهمه جوره هم تأ.  می شناسیـ ما چند ساله خاطره رو م        

 .  سؤال بزرگههی من ي و تنها رفتن خاطره جون برایسفر طوالن.  شما دلخورم
 ! ـ مامان        
 ! ـ خانم        
 ابرو باال انداخت ، اعتراض کردن هم بلد بودن ؟        
سفر رفتن :  فتهی فقط چشماش و جمع کرد تا صورتش چروك بیعنی ، دیمثل خود نسترن به زور خند        
 .  دهی محیالزم باشه خودش براتون توض.  داره ی شخصلی دلهیخاطره 
  نه ؟ای لباس تن هم هستن ننی دختر و پسر با هم حرفاشون رو بزنن ، ببدیپس اگر اجازه بد. ـ خب         
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 .. دی اش رو فهمیتی ، نارضادی باال رفته اش رو ديبه خاطره نگاه کرد و ابرو        
 به شبیمن د.  دوتا زود باشه نی آقا بهرام و شما ، فکر کنم صحبت کردن ايـ نسترن جون ، با اجازه         

 ی هست ولیی فکر کردن نداشته ، درسته که آشناي برای رو گفتم و آنچنان فرصتيخاطره موضوع خواستگار
خاطره خوب فکر بکنه ، بعد ما .  فت گرمی که بشه به آشنا بودن اکتفا کرد و تصمستی نی سادگنیمسئله به ا

 ! میدر خدمت شما هست
 بود تا نجاینسترن ا.  بود نی راه مقابله با نسترن خانم همنی و اسماء نمک بود اما بهترنیی آيدلش برا        
 ....  شه خاطره باشهی که پس زده می داد اونیاجازه نم.  خودش و خانواده اش رو حفظ کنه تیشخص

:  تر رفت و کنار خاطره موند ریاسماء ازهمه د.  بدرقه شون کرد اطی در حيونها بلند شدن ، تا جلومهم        
 .  بشهي طورنی خواستم ایمن نم
 . ـ دست که تو نبوده        
من دل .  نیی آي برای باشی کمکی تونستیتو م!  شد خاطره یکاش م.  سوزه ی منییـ دلم واسه آ        

 . خوش کرده بودم
 ..  و بسنی به شما کمک کنه خودتون هستدی که بایاسماء جون خاله ؟ اون:  دی اسماء رو بوسيرو        
  ما پابرجاست مگه نه ؟یدوست....  هم باشه خاله يدی امهی دیبا: آه اسماء داغ بود         
 .  هستميمنم تا تو بخوا. خودته  خونه شهی همنجایا: خاطره اسماء رو بغل کرد         
 .  مونهی منجای همشهی تا همی بهم گفتی دم هرچیـ قول م        
 .  خاطرهنمتی بیدانشگاه م.  برم گهیمن د: دست اسماء رو قلبش بود         
 . ـ خداحافظ        
الاقل .  می شکل بودهی شهیهمچه خوبه که ما :  و رفتن اسماء رو تا سر کوچه نگاه کرد ستادیهمونجا ا        

 . میخودمون رو گول نزد
 سی بود و صورتش رو خزونی بسته شد و حاال خاطره بود که از گردنش آواطی شد و در حدهیدستش کش        

 ..  رفتی کرد ، با زور هم کنار نمیم
 ـ خاطره ؟؟        
 .. ـ هوم        
 ....  کردی اش میو دوباره تف تف        
 ی میلیخ.  به موال ی تمومیهمه چ.  تو دارم ی به گلی چقدر خوشحالم که مامانی دونیـ مامان نم        
 ... خوامت
 .  اخم کردیخنده اش گرفته بود ول        
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 گهید...  خوبه یآرمان خوبه ،زندگ.  ، من خوبم ی خودت خوبنیبب.  ، بخند از ته دل گهیـ اخم نکن د        
 .... می خوای میچ

 .... ي ناز اومدنات پدر من رو در آوردنیـ با هم        
 
 

 . اومدن و رفتن:  زد ی کتف و گردنش با عاطفه حرف منی خونه بیِ شست وگوشی شام رو ميظرفها        
 ـ که دوباره برگردن ؟        
 ! خاطره گفت نه! ـ نه         
 .  بزنهی اسماء به عاطفه حرفي از مشکالت خانواده دی دی نمیلیدل        
 من ي از فانتزهایکی ، نمی شه داماد تو و شوهر خاطره رو ببی که می اونایـ خدا کنه من زنده باشم ثر        

 ...  چشمم به جمال داماد تو روشن بشهنهیا
 نی به حرص خوردن عاطفه ، اما زمزمه دلش با خدا ادی خندیلبش م. تورج رو کنار خاطره تصور کرد         

اگر نقاش بود اونها .  منزل نباشه ی ره بی که میبار دل خاطره به مقصد برسه ، راه.  بشه ی واقعریبود که تصو
 . دی کشیرو حتماً کنار هم م

 ه ؟ نای شهی شغال مبی سرخت نصبی سنمیبب.  دارهدنی اون روز ديآ.  ي بخنددمیـ با        
 هی ی عقده شده رو دلش ، تو خونه ات نشسته باشي خواستگارنی موند به عاطفه بگه ایسر دلش م        

 که هر ستی ارزش نی اومده باشه سراغشون ، دختر بیمونی سرخت رو بخوان و چند روز بعدش پشبیساعت س
 . زی روز کنهی باشه ، زی روز عزهیکس هر طور دلش خواست باهاش رفتار کنه ، 

 ...  ؟ الویـ کجا رفت        
 .  گم منتظر بمون به قول خاطره تا اموراتت بگذرهیمنم م. حواسم رفت به کار. ـ هستم         
 ... ي خواد از دخترت کمک بخوای هست ، نمي کاریـ زبون شما به اندازه کاف        
 شده ی سر تکون داد که چجیگ.  عاطفه پرت کرد يبال بال زدن خاطره پشت اپن حواسش رو از حرفها        

 ؟
 .... سایخاله پر... سایخاله پر:  زد ی اش دستش بود و لب میدست خاطره باال اومد ، گوش        
  ؟ معلومه حواست کجاست ؟ایـ الو ثر        
 ...  حواسم پرت شددی ، خاطره سؤال پرسدیـ ببخش        
 ...  گهی می چنیبرو بب .ـ سالمش رو برسون         
 .  رو قطع کردی و با حوله خشک کرد و بعد گوشدی آب کشيدستش رو فور        
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  زنگ زده؟سایـ خاله پر        
 من حرف بزنم ؟. ـ آره مامان         
 ـ خاطره ؟        
 !ـ من حرف بزنم        
 .  نگويزیانگشت رو لبش گذاشته بود که چ پاسخ رو فشرد ، دی نرمش نشون داد خاطره کلیتا کم        
 . ـ بله        
 ...  زدی حرف مسای با پري جدي اما جددی درخشی و چشماش مثل پلنگ مدی خندی لبش مدهیور پر        
 !  خانمنیـ شما تماس گرفت        

...........         
  ؟نیـ شما با مامان من چکار دار        
 . رو ازکنار گوشش دور کرد و چشمش رو بستیخاطره گوش        
 . دی شنی رو مسای پرغی جغیج        
 ...  شناسمیمن که شما رو نم.  خانم يری گی آمار مي داریکی یکی!  باشم یـ من هر ک        
 .  نکنتشیخاطره مامان اذ:  شد کشینزد        
 . خودش هم خوشش اومده.  کنه مامان یداره ذوق م:  رو گرفت ی گوشیدست خاطره دهن        
 .  گوش کنایب: بعد زد رو بلندگو و لب زد         
 . چقدر صدات خانمه!  زمیـ خاطره عز        
  کنه ؟ی کجاش ذوق منیا: چشم غره رفت به خاطره و زمزمه کرد.  کرد ی مهی گرسایپر        
 . نمتی ببکی خواد از نزدیـ چقدر دلم م        
 . دی نداشته اش کششی و خاطره دست به ری گرفتن گوشيدست دراز کرد برا        
 .  دهی مری نکن مامان بچه شتشیـ اذ        
 . نمی ببکیمنم دوست دارم خاله ام رو از نزد:  دی خاطره نرم شد و لب ورچيصدا        
  ؟سایالو پر:  رو از خاطره گرفتیگوش. کردنی مهی شون گرییسه تا        
 . ـسالم        
 .  گذاشتیخاطره سربه سرت م.  گهی نکن دهیـ گر        
 . زمیعز.  رو بده بهش یـ قربونش برم گوش        
 . دی شنی خاطره رو ميفقط صدا.  ظرفها رو بشوره ی رو به خاطره داد و رفت باقیگوش        
 . يـ سالم خاله پر        
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........         
 ن؟یشما خوب. ـ خوبم         

 
 ...  هست من واقعاً بهش بگم خالهیکیچقدر خوبه ... فدات بشم خاله . منم . ـ آره         

..................         
 . ـ مامان گفته        

...........         
 ! ندون گرفتن هستنباب چلوندن و د...  با مامان میدیـ عکس شون رو د        

...............         
 .  کشهیاالن داره برام خط و نشون م.  کشه یمامان من رو م. گهی نکن دهیـ جان من خاله گر        

...............         
 .  فرستمیـ باشه برات م        

............         
 . احافظاز من خد. چشم . باشه .  طور نیـ منم هم        
 .  با خاله صحبت کنایمامان ب: خاطره صداش زد         
 .  خاله بفرستميمن عکسمون روبرا: خاطره رفت تو اتاقش .  رفت رونی رو خشک کرد و بنکیس        
 . سالم:  مبل نشست يرو        
 . ـ سالم        
 .  داشت هنوزهی گري هی ته ماسای پريصدا        
 ؟یـ تنها هست        
 بگم ی دونم چی من نمایثر.  ومدهیـ آره بچه ها خواب هستن ، مهرداد هم رفته جلسه ساختمون هنوز ن        

  خاطره است ؟ي شماره نیا....  لحظه هی...  دمی خاطره رو شني دارم صدای چه حالی دونینم.
 ... آره:  کرددییگوش داد به شماره و تأ        
 طونهیچه ش... فداش بشم ...  زمیعز:  دی رو شنسای پري و ترك خورده سی خي و پشت بندش صداغیج        

 ! نهیبابا اگر بب..  جاسم ي بفرستم برادیبا...  ی پخش نکنیی برام نوشته عکس من و جاایثر
  ؟یـ حالشون خوبه ؟ همگ        
 ... نی هستیی دوتایکی نی ايوا.. . هم فرستاد گهی دونه دهی... ـ صبر کن         
 . چشم بست و منتظر موند آروم بشهسای پرهی گريازصدا        
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  برام ؟ي بودی شکلنی کردم همی شه هر وقت بهت فکر میباورت م!  يـ چقدر جا افتاده شد        
 .  کنمی نکن خواهش مهی گرسایپر. کنم یـ باورم        
  اون موقع ؟يدی پرسیچ. ـ باشه         
 نوه شرافت ، جاسم ؟.  خوبه ؟ مامان ، بابا هیـ گفتم حال بق        
 .  خبر خوبهی.  زدم ی با جاسم حرف مشی پقهیچند دق. ـ آره همه خوبن         
  شده ؟یـ چ        
 هم خبر هیه بق خواد بیم.  خواد فردا شب همه رو دعوت کنه خونه اش ، بجز مامان و بابا رویـ جاسم م        

 . می کرددایبده تو رو پ
 ـ همه ؟        
 . ـ آره        
 .  نقطه ساکت موندهی به رهیخ        
  ؟ای ثری کنی فکر میـ به چ        
 بکنم دیاگر بشه چکار با.  چکار کنم دی دونم بای نه ؟ اگر نشه که من مای شهیکه م. ـ به برگشتن دوباره         

 ؟
 .  هم مثل من و جاسمهی بقـ        
  ؟سایـ پر        
 ـ جانم ؟        
 شون ، تعجب شون ی زدن ، از اخم شون ، خوشحالی شد و بهم بگو خب؟ هر حرفیـ فردا شب هر حرف        

 ...  برام حرف بزن باشهیو از نخواستن اونها ، از همه چ
 ! ی طفره رفتدمی ؟ هر وقت پرسی بگتی من از زندگي براي خوای ؟ نمیـ تو چ        
.  ادی شه وقت کم میپشت تلفن نم.  رهیگیتو چند کلمه جا نم.  سای پري خوای میـ تو ازمن قصه زندگ        

 .  تو من و بخونشمیاون وقت من کتاب م. بذار فرداشب هم بگذره 
 ! کاش نگفته بودم بهت. ـ ترس نداره که         
 ي دور از خانه و خانواده تموم بشه جاي همه برگردم ، اگر قراره سالهاشی گردم پی خوام اگر برمیـ م        

 که هستم و نی همه وگرنه که به همي همه تموم شده باشه ، براي خوام گذشته واقعاً برایم.  خوام ی نمیخال
 . تا حاال بودم دلخوشم

 به دست نشسته بود همونجا و به فردا یبودن ، هنوز گوش کرده یخداحافظ.  پشت خط نبود گهی دسایپر        
 .  تنگ نشده بودسای مثل جاسم و پرهی دل بقدیشا.  بود فکر ومدهی که نیشب
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 . ـ مامان        
 ـ جونم ؟        
  ؟یـ خوب        
  ؟ی خوشحاليتو چطور با خاله ات حرف زد. ـ آره         
 .  ترسم تو پوست خودم جا نشمی ، مامان من میلیـ خ        
 . از ذوق:  خاطرهي داشتن ، آغوش وا کرد برایی اگهی سرخ خاطره حرف ديچشمها        
 .  استرسی چاشنیـ با کم        
 ؟یـ استرس چ        
  نه ؟ای کنن یـ که من و تو جمع شون قبول م        
 بهیخاطره که از اونها دور بود غر.  نگران ی جمع ول آشنا با اوني که خودش داشت ، خودیهمون ترس        

 تونن تو رو ینم. مگه جرأت دارن تو رو دوست نداشته باشن :  دیاخم کرد و خاطره رو تو آغوشش کش. بود 
 . نخوان
 ـ مامان ؟        
 ـ بله ؟        
 می ها نباشیاهیدنبال س.  ی شه و رنگی مدی شه ، سفی داره خوب می گم اگر خدا بخواد زندگیـ م        

 ! گهید
  ؟هی ؟ منظورت چیاهیـ س        
 . ـ بابا        
 . ساکت منتظر ادامه صحبت خاطره موند        
 رو يادی که سرش اومده درد زییبه خاطر بال.  منم با بابا حرف زدم ي زدی تو با خاله حرف میـ وقت        

 .  کنهی دل مامانت رو خالنمدی درد کشدی گفت شایم.  کنه یتحمل م
خاطره . دونه به من بد کرده ی خوبه که میلی دونم چرا گذشت من االن براش مهم شده ؟ و خیـ نم        

.  دونم ی ما افتاد اون تنها رو مقصر نمنی که بی گم تو هم به اون بگو خب ؟ من بابت اتفاقیجان من به تو م
 سوزه که من و ی میی دل من ازجاماا.  خواستمی که منم مدهی رو تو چشم من کوبنیخودش هم چند مرتبه ا

از من گذشت منم ....  ادی می که ازخودش گذشته تا به اون برسه چي فکر نکرد سر دختریگذاشت و رفت ، حت
 نکهی ایی جا ؟ چرا بهدی دوباره ما رو دی ؟ وقتی بعدش چیول... کنار اومدم ی گذشتم ، با زندگزهای چیلیاز خ

 و ی از زندگگهی نداشتم ، دی کنه ، از باال به ما نگاه کرد ؟ من ازش توقعقبول  باشه ، اشتباهش روریسر به ز
 گرفته و نهایدل من از ا.  تونست با کالمش ، با رفتارش من و عذاب نده یالاقل م!  رفته بود رونیفکر من ب
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 يزی بکشه چجرچون اون اگر به اندازه تمام عمر من هم ز.  اون نبودم دنی به فکر عذاب کشیول.  شده اهیس
اگر تونست از .  ستی من ناهی کنه ، دل سی که داره اون رو مجازات ماستی دننیا.  شه یواسه من عوض نم

 خواستم یم.  که خودش تنها مسببش بود یی خودش رو جبران کنه ، کارهاي ، برگرده و کارهاارهی در بایدل دن
 یمن زندگ.  حادثه مشترکمون عذاب پس ندادم يراوگرنه من ب.  دی زبونم نچرخیاون روز به عمه ات بگم ول
 .رو ، تو رو از اون حادثه دارم

  ؟یکنی مهیتو چرا گر:  پلک خاطره ری زدیانگشت کش        
 ...بابا اونقدر ناله کرد که منم. ایـ من و ببخش مامان ثر        

 ... برگ گل من.  من زی ، دلت نازکه عزستی تو نریتقص:  دشی ، بوئدشیبغلش کرد ، بوس        
 ی که میاز هرچ.  با من حرف بزن شهیهم.  لحظه ها رو دوست دارم مامان نی روزها و انیـ چقدر من ا        

 ...  با من حرف بزنيخوا
اما نه .  سمج بود ي که روزياز خواستگار.  زد یف مکاش ازشهنام با خاطره حر. خاطره رو نوازش کرد         

.  زد ی گفت ، از تموم شده ها حرف میبا خاطره از ناتمام ها نم.  بود روزهای روزها بود ، غم دنیشهنام غم ا! 
 که نبودن يتا روز.  شد ی که تمام ميروز  گفت تایاز غم شهنام نم.  ناتمام سهم خودش بودن يغم ها

 ..  افتادیشهنام جا م
 ي دوباره ي اونها و قصه ونی شروع شد ، با حس کم بودن مسای پری عکس خانوادگدنیصبحش با د        

 . یدلتنگ
  ؟دنشی از دی شی نمریس:  خورد یخاطره صبحانه م        
متفاوته  سایپر:  شده بود یی لبش که مرباي کند و به خاطره نگاه کرد ، به گوشه ی گوشيدل از صفحه         

 .  بودیلونی قی من خونه رو ترك کردم نیوقت.  شده یچقدر تپل.  کردم ی که فکر ميزیبا چ
 .  وقت برام فرستادهری دشبید.  دمیـ منم صبح د        
 ، دست دشی ، گردن سفسای کوتاه پري خواست دل بکنه ازش ، موهای که نمیینگاهش برگشت به جا        

 تو ری شدن تصورهیذخ.  تو عکس رو نفس بکشه ي شد خنده هایکاش م!  بود ایلی تپلش که دور کمر ايها
 کرد که تا ینگاه م  اون قدردی ؟ بادی کشی مغزش چقدر طول مي و خم هاچیذهنش ، جا خودش کردنش تو پ

  دور از پشتیی از فاصله ادیخانواده ، عشق و خون ، گمشده هاش بودن و با.  رفت ی نمادشیعمر داشت از 
 ی داد ، خودش رو معرفی میی کرد ، آشنای و بغلشون مدی کشی مرونشونی نازك و از دل عکس بیی اشهیش
 " شونی و پرمونی جا مونده ، دلتنگ ، پشيخواهر " کرد یم

  داره نه مامان ؟یـ خواهر برادر داشتن حال خوب        
 .  دونه بودن و دردونه بودنشهی یکی:  تا وا بشه ، گل بشه دیلپش رو کش. لبش غنچه شده بود         



 386 

 .  اضافه بوددی که پشت بند حرفش کشی دونست آهیخودش هم م        
 . ي و غصه بخورینی حرف و نزدم که بشنیـ مامان عکس و نشونت ندادم ، ا        
من تو وجود .  ادی بادمی کنم تا خودم رو ینگاه م.  زمی عزستیغصه ن:  رو به خاطره برگردوند یگوش        

 !  نهای مونده تو وجود اونها ی باقيزی دونم از اون ذره چینم.  ذره از خودم و جا گذاشتمهیهرکدومش 
 . نی خروار ببي رو مشت نمونه سایـ خاله پر        
اگر .  باشم نی خوشبی خوام نسبت به هر اتفاقی مگهید:  ختی ریی خودش دوباره چايبلند شد و برا        

فکر کنم .  فکر کردم یلی خشبیاز د.  کنم یمن تالش خودم رو م.  ستی نباشن هم مهم نسای مثل پرهیقب
 !  برگرده منمدی که بایاون

. با ترست رو به رو شو .  برداشته بشه یمنتظر نباش از طرف اونها قدم.  مامان نهیـ درستش هم هم        
 . ي دی رو از دست می خوبي لحظه های فکر کنی به شرمندگشهی تا هميبخوا

  از اونها مونده واسه من جز حسرت ؟ی طور بوده ، چنیـ تا حاال هم هم        
 که تالشت رو ی دونی هم ميری نگي خوای که میی اجهیاگر اون نت.  که تو دلته بجنگ يزی چيـ برا        

 . ی گذشتی به خاطر من ازهمه چ باشه تویهر چ.  کنمیمنم قدم به قدم همراهت هستم ، کمکت م.  يکرد
امشب هم :  تر لی دلی ناب ، عشق از مادرانه بودن باالتر ، بینگاهش پر از عشق بود به خاطره ، محبت        

 ! می آماده کندی بای چي کارمون چقدر سخته ، خودمون رو برامینیبگذره بب
 شه من بخوام ی لوث میلیمامان خ:  طرفش اومد  جا موند ، بلند شد و بهزی خاطره رو ممهیلقمه نصفه ن        

  تو ب غ ل ت ؟امیفرت و فرت ب
  ؟ی کنيچه کار:  چپش رو باال انداخت يابرو        
 .  ب غ ل تامیـ ب        
  بغلم ؟يای بيـ چطور        
 . ادی همه اخم بهت نمنی خانم اای ثريـ وا        
 گذاشت ، دو تا دستاش و از هم باز کرد و دست دور نتی کابي رو از دستش گرفت و روییاستکان چا        

 . کمرش حلقه کرد
 !  ، گفته باشم بهتادی کالم تو خوششون باتی ها از ادبیفکر نکنم بعض:  خاطرهي به ابرودیدست کش        
 مامان ؟... ا :  ن ه اش فشرده شد يسر خاطره تو س         
 .ستی نیمنظورم به شخص خاص.  گم ی میکلـ         
  ؟ی کنی متمی اذيـ دار        
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 ادی ، با کله مياری دمار از روزگارش در می و ناز کنی بشدی سرخ و سفي طورنی اون ايـ دوبار جلو        
 . طرفت
ه چشم و  خاطره ، اشک بیدستپاچگ. آزادش رو پشت گوش زد و رفت يخاطره بدون نگاه کردن موها        

 . ذوق به دلش آورد
از .  رهی نمدی انداخت تا امی خاطره مادیتورج رو به .  کرد ی نمتشی گذاشت ، اذیسر به سر خاطره نم        

 تو یچراغ.  بود دهی دری خاطره اسي بود ، حس تورج رو تو چشمهادهی اسم تورج رو از زبون خاطره شنیوقت
 کرد یدعا م.  تخت اتاق عمل برد يرو  که خاطره رو با فرسنگها فاصله تايدیشکل ام.دلش روشن شده بود 

 شد ، رنگ ی حجاب می بدی رسی که تا به معبود خودش مینگاه. نهی باشه ، ببدهی نگاه خاطره رو ديتورج تمنا
 .  کردیراز دل فاش م.  کرد ی باخت و سجده میم

.  به دل معبود عشق فتهی نگاه خاطره مقبول بازی نماز پر نایداخ: سر بلند کرد و دست گره زد و نجوا کرد         
 . حاجت روا بشه

من فقط دلم .  ازمن ساخته بود يکاش کار:  اومد رو پاك کردنیی چشمش پاي که از گوشه یقطره اشک        
 . روشنه
 ـ مامان ؟        
 جانم ؟:  دی سرد شده نوشي چاییاشکش رو پاك کرد و جرعه ا.  اومد یصداش از تو اتاق م        
  عرفان ؟دنی امروز برم دي دیـ اجازه م        
 کشه آقا چاووش از شراکت و ی نمیطول.  يدی خوام برم تولیمنم م.  میحاضر شو با هم بر. ـ برو         
 !  دونمی ده می با من انصراف ميهمکار
 . دنی دنی شدن از ماشادهی رو در حال پدی گلشاطی در حيجلو        
 ! دمیـ چه به موقع رس        
 رو باز کرد اطیدوباره در ح.  خاطره خوشحال بود ی هم از سالمتدیگلش.  دی نکشی شون طولیاحوال پرس        

 . زمیبفرما داخل عز: 
تم سر بزنم  بودم گفنجای اکی سؤال بپرسم نزدهی خواستم از خاطره یم.  شم یمزاحم نم. ـ ممنون         

 . حالش رو هم بپرسم
 .  تومی برایـ ب        
 و تا می ریامروز م.  يای بي تو هم بخوادی بابا ، گفتم شادنی خوام عرفان رو ببرم دیمن م.  زمیـ نه عز        

 . می گردیفردا برم
  شه ؟ی مرخص نمي زودنیـ به ا        
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  ؟يایم. ـ نه فکر نکنم         
 شی وقت پیلی ، خاطره خشبی دي کرد محض حرفهای مراعات حالش رو مدیخاطره جواب نداد ، شا        

 کرد وگرنه دل خاطره دل ی مادی مظاهر بود که خودش فاصله رو کم و زنیا.  بود رفتهی و پذدهیپدرش رو بخش
 . اتفاق ناراحتنی محتاج پدر بود و از ايدختر

 . ادیآره م: جواب داد  خاطره يخودش به جا        
 بشه ، هفت رنگ ، پر از ی کموننی پر از نور بود تا رنگي اشاره نی خاطره منتظر هميآسمون چشم ها        

 ... قوس و قزح
 

 شبانه ي هیرفت تا زود برگرده و به جشن افتتاح. خاطره همون صبح بار سفر بست و رفت . تنها بود         
 .  برسهيروز

  خودش رو به برسونه به مراسم ؟ی کنیکر مـ ف        
 چرا نرسونه ؟:  داد یو خودش جواب م        
 پدرش تو دنید.  اومدن ی مرونی از حنجره اش بسی ، واژه ها شکسته و خيدیـ مگه صداش رو نشن        

 .  منقلبش کرده بودتیاون وضع
.  تو ب غ ل م ي اومدیکاش اونجا بودم و فرت و فرت م:  نشست دی جدی تخت خاطره با رو تختيرو        
 !  لحظه امنی خودم و حال اي براینه حت! کاش فقط به خاطر تو اونجا بودم !  ي شدیآروم م
  ، اسمش خنده بود و طعمش تلخدیخند. فرت فرت         
 بدنت ی خوني رگهاي ، همه شیلها پ به ساي گردی برمي حاال که داریحت...  ای ثريـ وابسته تر شد        
 .  کننی وجودت پمپاژ مي شون برگشتن و خون رو به همه ی اصلي فهیسر وظ
 .  هم شده بودری که ديکار.  خواد برگرده به اصل خودش یخودش رو باور کرده بود که م        
 براش تو ی شی برسه دلتنگ تر م خاطره به ساماني داردی امنکهی به خاطره با وجود ايـ وابسته تر شد        

  چند ماه ؟يچطور طاقت آورد.  ستی که نییلحظه ها
 ! ي همه بد شدنیچطور ا:  کرد هیسر تو بالش خاطره فرو برد و گر.  کرد هیگر        
 کرد دوباره تنهاست ، دوباره کم ی پررنگ شده بود که حاال حس ميبودن خاطره چند روز گذشته به حد        

 .  شهیگذاشته و دوباره مجازات م
 ساختن ی لحظه رو منی ايای که ثری براش الزم بود تا به خودش رجوع کنه ، به تمام احساساتییو تنها        

 ایر که نبودنش ثی خالي بود ؛ جای خالي جاکی دوست و يای مادر و ثريای خواهر ، ثريای فرزند ، ثريای، ثر
 !!  از درخت افتاده ؛ همسر نشده بوددهیرسسرما زده و کال ؛ ن.  کرد و تا نبود متزلزل بود ی نملیرو تکم
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 ي با خبرهاسای پري صدادنی اومده بود براش ، تو فاصله نبودن خاطره و شنشی پیفرصت. پوزخند زد         
حاال که .  اش کرده بود یها ته دلش مخف که روزی بدش زمان داشت تا به خودش فکر کنه ، به سؤالایخوب 

 شد داشته باشه فکر ی که میندگ و به زفتهی خودش بادیخاطره سالمت بود و کنارش بود وقتش شده بود به 
 . کنه

 . ی شد که داشته باشیم: سر تکون داد به تأسف         
 که ی ؟ سؤالی که چیچند ماه به انتظار نشست:  نگاه کرد اطیبلند شد و از پنجره اتاق خاطره به ح        

 و رفت و ی رو باهاش نخواستندهی و رفت ، آی خودت خواست؟ی که چی جواب گذاشتی بی دونستیجوابش رو م
 کس گله چیاز ه!  يدیو کم د یکم گذاشت.  خاطره ي براي کردی مي گشت اگر تو مادری برمدیشا...  دیشا

از خودت گله داشته باش که .  نخواست گهی که تو رو خواست و دي ، نه از مردرتی تقدنداشته باش ، نه از
 پنبه رو از دی بایکی. اری در بای به خودت بگه برگرد به عقب و از دل دندی بایکی...  ي دادیبهانه دست زندگ

 ... ای بکشه ثررونیگوش خودت ب
  با اون همه ادعا ؟ومدیاون چرا رفت و ن:  شد و ازش دفاع کردلی کرد ، وکامی از مغزش قی قسمتکی        
 همه وقت نی که ایکس.  اثر بود یمحق بودنش هم ب.  دونست که مغلوبه ، بازنده است ی خودش میول        

 .  گشتی بر نمگهیرفته بود د
 یباش که برگرده و تو بمنتظر ن.  دلت ي بعد مرگ سهراب هم نشو براينوشدار!  گرده یـ آره بر نم        

 . همون طور کال بمون. یغرور قبولش کن
 ـ بهش زنگ بزنم ؟        
 ، ستی شدن نشقدمیاسمش پا رو غرور گذاشتن و پ!  کار و نکن نی شه بعد از چند ماه ؟ ایـ روت م        

 پروا از یهمون که ب . که تو رستوران بهار بود ی شی رو به رو میدوباره با شهنام.  ی کنیخودت رو سبک م
 .... ی گذشت ، تو اون رو شکستمتیحر

 رو برداشت و ی دستيجارو.  رفت یمثل شبح راه م.  گذاشت ی هم نمي پلک روسایمنتظر تماس پر        
 ی گوشي صدادنی نشنياز ترس و دلهره .  کرديریدستمال برداشت و گردگ.  دی اتاقها رو جارو کشيهمه 

 ي براخواستیم  کهیسرکمد رفت و لباس.  قلبش کی نزديآخرش هم گذاشتش جا .چندباره بهش سر زد 
 کیشب به سحر نزد.  خاطره بپوشه رو هم اتو کرد دادی که احتمال مییلباسها.  بپوشه رو اتو زد هیمراسم افتتاح

 .  نبودي خبرسای شد و از پریم
 سای نبوده که پری خوبيخبرها.  ای کشه ثری به درازا نمنقدری ایمهمون:  مبل نشست يخسته و رنجور رو        

 .  ندادامیزنگ نزد ، پ
 !با هم دعوا نکرده باشن ؟:  مبليشل و وارفته ولو شد رو        
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 تو رو هنوز نکهی که به خاطرت دعوا کنن ؟ سر ای دونی قابل منقدریخودت رو ا:  دیبه خودش خند        
  ؟ستی ندای نخوان ؟ توقعت زایبخوان 
 ی رو منیهم.  ي اونها رو هم شکرآب کردونهی ؟ مي شدیخوب شد ، راض: خودش رو سرزنش کرد         
 . اونها که با هم خوش بودن.  یخواست

 ی خواستی مروزی که دیستی نی تو هموننمیبب: قسمت طلبکار و دلتنگ وجودش دوباره قد علم کرد        
  ؟ی قدم بششیخودت پ
چه زود قول و قرارمون رو :  بود روزی ديامروز فردا. به ساعت نگاه کرد.  روز گذشته بود کی ؟ روزید        

 . خاطره هم بود. فراموش کردم 
 " جربزه ات کجا رفته پس ؟.  قدر بود نینگو که همتت هم. آره خاطره هم بود  "        
 شبی دسایپر.  رم یم:  دی کشقی، نفس عم و انتظار شب گذشته رو شست دیآب سرد به صورتش پاش        

بر .  گردمیمن بر م.  گذشته هم به کنار نشونی بیچ.  ستیزنگ نزد ،امروز ، فردا زنگ بزنه و نزنه هم مهم ن
 ی مرونشیبه گور رفته باشه ب.   کنمی مداشی کنم ، اگر گم شده باشه هم پی خودم رو پر مي گردم و جایم

 !!! هی ما کافي برایی دارم به بودن اونها ، تنهاازیمن ن.  ، من و خاطره می گردیما بر م!!! ما . کشم 
 بسته شده ي گرفته رو ، روزنه هاي و دلهاختی ری ، اشک مدی بوسی قهر رو مي رفت و دست و پایم        

 بسته شده باز ي ، تا قفلهادی کشی بست و دلش رو به بند می ملی شد و دخیزائر م.  کرد ی میرو غبار روب
 .....  روشن بمونهشهی داشت تا همیچراغ دلش رو روشن نگه م. بشه 

 
 یمیباد مال.  و پنج تا طبقه ی سه سانتي با آجرهایساختمون.  رنگارنگ بود ي ساختمون شبانه روزاطیح        

 بود و بنفشه يود داويباغچه ها پر از گلها.  دندی رقصی و سرخ و سبز مدی سه گوش سفي و پرچمهادی وزیم
 . ی ها گچهی پاي بودن روطه پر از گل رز سرخ اطراف محويادی الوان ، به عالوه گلدونها زيها

  شعردیرنگ سف        
 گرندیکدی ي آدم اعضایبن        
  گوهرندکی ز نشیکه در آفر        
  به درد آورد روزگاريچو عضو        
 دگر عضوها را نماند قرار        
 .  ساختمون تو چشم بودی قاب سر در اصلي های رنگ کاشی آبنهی زمونیم        
 خنک و ی آب معدنکی کوچيزهای مي بودن ، رودهی چي موازي هافی تو ردی و صندلزی رو میقسمت        

 ، ي گلدون گذاشته بودن کنار در ورودهی ساده با یبونی ، رو به روش ترییرای پذي گذاشته بودن براینیریش
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 از يخبر. قرآن گذشته بودن م بلند ههی پايزی مي چسبونده بودن ، روي در ورودي قرمز رنگ هم رویونیپاپ
 .  روبان نبوددنی و چیچیق

 چشمش هر یعنی دی چرخی که دستش بود همه جا میی رنگش با پوشه ایتورج با کت و شلوار شکالت        
.  بود دهی اتو کرده بود پوشي قراری رو که تو بییخودش هم همون لباسها. افتاد تورج همونجا بودیکجا م

 . خاطره هم
 . ی بود و حض کردنیدنیجوش و خروش و تالش تورج د        
 " انهی پای بیراه تو راه. ي زاهدمیبه پسرت افتخار کن کر "        
 .  رفتی اش ور می بود و با گوشستادهیخاطره کنار دستش ا.   از ترانه و محمد جواد نبودياثر        
  ؟ستیـ انگار ترانه ن        
 . ـ رفتن دنبال عمه فاطمه        
 بار کی حرف زده بودن و یچند مرتبه تلفن.  بچه ها دنی بود دومدهین.  بودش دهی نددیاز ع! فاطمه خانم         

 . خاطره هم صحبت کرده بود با فاطمه خانم
  ؟انی هم مشونیا: خوشحال شد         
 . هنوز اخمو و ناراحت بود. خاطره سربلند کرد         
 . ـ آره        
 ! ستی نیامروز روز ناراحت.  زمیاخمت رو باز کن عز:  خاطره يلبخند زد به رو        
 ره ، جواب درست ی شد طفره مي طورنی پرسم چرا ای ازش میوقت.  ناراحته  خودش همسایـ خاله پر        

 نخواستن ما نکهی جز اهی اش چی ؟ معنستی که فعالً وقتش نی چیعنی گفتن ؟ ی چقاًی ده که دقیو درمون نم
 ! یتو که خواهرشون هست!  یچی ؟ حاال من هننیرو بب

باالخره همه آدمها گِلشون مثل .  زمی دم عزیمن بهشون حق م:  خاطره انداختيدست پشت شونه ها        
 اون شب الی خی مگه نه ؟ بمی خودمون رو گرفته بودمیهوم ؟ بعدش هم ما تصم.  که دلشون باشه ستیهم ن

 !  هاشيو حرفهاش و دلخور
دن مامان بزرگ و بابابزرگ که  کری موند راضیفقط م.  مامان ي راحت تر بودي اون طوریول. ـ آره         

 .  هم نبودیکار سخت
 "  مرحله همونهنیاتفاقاً سخت تر "آهش رو تو دلش نگه داشت ، جوابش رو هم         
 ی اونجا ، ممی ریوگرنه ما م. دو تا جبهه شدن .  ناراحتم که اونها رو به جون هم انداختم نیـ من از ا        

 ز نکنه ترس به دلت افتاده ؟ هان ؟ سربانمیبب.  به دل خطر میزن
 ...  دادمشنهادیمن و ترس ؟ من که خودم پ... ـ نه         
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 ـ خاطره خانم ؟        
 ، بلکه دی خاطره کنار نکشيدستش رو از پشت شونه ها.  بود ستادهیرو به روشون ا.  تورج بود يصدا        

 .  تر شد به خاطرهکینزد
 ـ بله ؟        
.  زوم کرده بود رو حرکات تورج ي شکارنیمثل دورب.  دی اش دینییحرکت زبون تورج رو پشت لب پا        
 !  نشونههیدنبال 
.  دارم اجی ؟ کجاست حضور فعالت؟ من به کمکت احتيستادی انجای و ايدیـ چرا خودت رو کنار کش        

 ! ی دست به کار بشدی که ازت بخوام خودت بادینبا
لبخندش .  شد رو صورت تورج ینگاه از تورج گرفت و چشم دوخت به صورت خاطره ، نگاهش ثابت نم        

 شد از ترس ی جا ثابت نمهی چشم ي اومد و خجالت ، کره ی شد شرم می حجاب مینگاه که ب. رو قورت داد 
 . ییرسوا

  بکنم ؟دیـ چکار با        
 ! یبانی قسمت پشتي بردیـ با        

 روزها نیخاطره ا.  نهی قابل کنترلش رو تورج نبری غي لبش گرفت تا خنده يکف دست آزادش رو جلو        
 ... ي جنگ ، داوطلبانه و اجباردونی شد به میمدام اعزام م

.  ی شدن مهمونها نظارت داشته باشییرای خوام رو پذیم. منظورم بخش خدماته : لحن تورج شوخ بود         
 .  نباشهي شکل ، کم و کسرنیبه بهتر
 . ـ چشم        
 . ایـ پس با من ب        
نگاه خاطره که برگشت ، تند و .  خاطره رو فشرد ي بازوی خاطره رو رها کرد و قبلش کميشونه ها        

 .... زمیبرو عز:  پلک زد عیسر
 تورج يدستها.  رفتن نگرفت یم م هي هم نگاه از تورج و خاطره که شونه به شونه تی جمعیتو شلوغ        

 تورج بر يخاطره هم قدمهاش رو هماهنگ و هم اندازه با قدمها.  برخورد نکنه ی شد تا به کسیپناه خاطره م
 .  داشتیم

 برگشتن ي داشتن برالی که به اردبي بود ؟ سفریک " گونه اش رو پاك کرد ياشک راه گرفته رو        
 ی نگاه می برادرها و پدرها موقع عبور دخترها تو شلوغرتی به خانواده ها ، به غخاطره با حسرت.  خاطره هیروح

 اون روزها رو ادیرت و تعصب تورج یغ.  دی جوشی متلک ها تو خون برادرا مدنی که از شنیبه تعصب. کرد 
 ... براش زنده کرد
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 . سالم:  رو شونه اش نشست ، به طرف چپش نگاه کرد ، عاطفه بود یدست        
 ...  مؤسسه استانی از حامیکی ؟ مثالً شوهر شما ي اومدری دنقدریچرا ا. ـ سالم         
 .  اومدمی با داداشم مدی بود من بانجای ادیمج.  بودم هیـ منتظر بق        
 . مادر عاطفه بود و دو تا زن داداشش. همراه حرکت دست عاطفه به عقب برگشت         
 .  ، خوش آمد گفتیسالم کرد و روبوس        
 !  من به زور آوردمشونانی خواستن بیـ نم        
 که از یوجه مشترک.  نبودن از اونجا بودن ی هم راضیلی عاطفه که خي زن داداشاي افهینگاه کرد به ق        

 .  با هم داشتنياقبال عاطفه دو تا جار
 . است مراسم ساده هیـ چرا ؟         
 ....  پولای ی حوصله داشته باشدی باای کارا نی ايـ برا        
 .  اومد دنبالشی بود حوصله هم مادیاگر پول ز.  می کدومش رو ندارچیـ آره واهللا ما که ه        
 یی دوتای قصه چشم و هم چشمشهیهم.  افتاد ی که کم می هم بودن ، اتفاقدهی ، هم عقيدو تا جار        

 .  عاطفههی شده بودن بر علجی بود و حاال با هم بسدهی رو شنشون
در عجب .  دی کشیچشماش هم خط و نشون نم.  گفت ی نميزی زد و چی لبخند مالی خیعاطفه فقط ب        

 .  برعکس شده بودنجایبود از زبون دراز عاطفه و طاقت کمش که ا
 . نمشی بیـ خاطره کجاست ؟ نم        
 .  کمکيـ رفته برا        
 . دمشیآهان د...کجا:  دیسرعاطفه چرخ        
 گوش ری داد و خاطره سر به زی محی توضییزهای خاطره چيتورج داشت برا. رد نگاه عاطفه رو گرفت         

 . دمحو لبخند ز. خواسته بود که همراهش باشه .  نبود ی از کار خدماتيخبر.  داد ی داد و سر تکون میم
 .  تا شلوغ نشدهمینی بشمیبر: عاطفه دست مامانش رو گرفت         
  کنن با من؟ی رفتار مي چطوريدید: راه افتادن و عاطفه تو گوشش پچ پچ کرد         
 ! يتو که وارد.  نده تیـ اهم        
 ...رهی بگشی تا همه جاشون آتنجای ندم ؟ آوردمشون اتیـ اهم        
 که یی شد لبخند زد ، نگاهش دوباره برگشت اونجای مکی ترانه که نزديبه عاطفه چشم غره رفت و برا        

 .  خاطرهيعمه خانم هم کنارشون بود و دستش رو شونه .  بود ستادهیخاطره ا
 ... ن عمه خانم رفتدنی دي دوم نشوندن و به اتفاق برافیمادر عاطفه رو کنار زن داداشا تو رد        



 394 

 و یی تواناي به اندازه گرانی از ديری و دستگری در وصف کار خی روحانیمراسم با تالوت قرآن و سخنران        
 هی بقتی پروژه بود و حمای اصلی تورج در مورد پدرش که باني شروع شد و با حرفهاریمهم نبودن نوع کار خ

 اشکش یی جاهی.  دی رسانی ها به پانهی هزو م شده که انجایی و کارهاي و هدفشون از ساخت شبانه روزانیحام
 لحظه نگاهش با نگاه ترانه گره کی،  " ی زمانایثر " کرد ی رو معرفنی که تورج مالک زمیی شد ، اونجايجار

 .  و پر از تشکرسی و خیدو تا نگاه بارون. خورده بود 
 صلوات و دود ونی مونی گري لرزون و چشمهايبا دستها.  که اونجا رو افتتاح کرد عمه خانم بود یو کس        

 .  و بازش کرددی در و کشي رهیاسفند دستگ
 سرپرست از ی بي کار و بچه هايبچه ها.  که مشتاق بودن آزاد بود یی اونهاي از ساختمون برادیبازد        

 .  داشتنی کار ، درس خوندن و زندگي برایی بعد جانیا
 ...  آغاز کار نباشه و همچنان ادامه داشته باشهنیامثل تورج آرزو کرد که         
 با یمنتظر اومدن خاطره بود تا برگردن خونه ، از وقت.  همه رفته بودن نیمراسم تموم شده بود و مدعو        

 نانیبه اطم. دشی ندای مونده چشم چرخوند و تورج هم نبود تی جمعنیب.  کی بودش از نزددهیتورج رفته بود ند
 .  تا جواب بدهدی و طول کشدبهش زنگ ز.  ازش نکرده بود و حاال وقت رفتن بود يادیتورج 

 . ـ الو        
 خاطره ؟: صداش کرد تا مطمئن بشه ..  خاطره يمتعجب و کنجکاو اخم کرد ، صدا        
 .  چنگ زد و بلند شدي کناری رو از صندلفشی ، کدی خاطره رو شننی فنیف        
  ؟ای ثري ریـ کجا م        
 .  گردمیبر م: جواب عاطفه رو داد         
  شده ؟ی ؟ چییکجا:  آهسته تر با خاطره حرف زدییبا صدا        
 . ـ مامان        
 .. ـ جانم        
 . هی بهداشتسیسرو. ته راهرو. دست چپ . طبقه هم کف .  تو ساختمون ایـ ب        
 . ـ اومدم        
 که یی تا جادیسرك کش. وارد ساختمون شد .  پرآشوب و ترس راه افتاد ی دلی منظم وليبا قدمها        

  کرده ، چرا اونجاست ؟هی شده ، چرا گری خورد که چیخون خونش رو م....  کنه دای گفت رو پیخاطره م
 رو باز ی بهداشتسی که نوشته بود سرويدر.  کنه دای که خاطره بود رو پیی تا جادی طول کشقهیچند دق        

نا . همه درها هم باز بود .  هم نبود یکس.  نهی و آیی راهرو بود با چند تا در ، آخرش هم چند تا روشوهی. کرد 
  مامان ؟یینجایا: مطمئن خاطره رو صدا زد 
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 ی دونست منتظر چینم.  فرستاد رونی اش رو بدهی خاطره ، نفس راحت و ترسي آشنانی فنیدوباره ف        
  ؟نهی بی خاطره رو میباشه وقت
ظاهرش .  زده بود هی تکواری به دریخاطره سر به ز.  ها نهی و آیی به قمست روشودیراهرو تموم شد رس        

 . که خوب بود
  شده ؟یچ: آب دهنش رو قورت داد         
 امان ؟؟م:  دیسر خاطره باال اومد و بغضش ترک        
 . ـ جانم        
  ؟ي تو دارهی ، چه حالیینجایجون به سر شدم ، تو چرا ا:  دیدست باز کرد و خاطره رو طلب        
 . آبروم رفت مامان: خاطره کمرش رو چنگ زد         
 چرا ؟:  و نگران دهیفاصله گرفت از خاطره ، ترس        
 . دستمال تو دستش پودر شده بودنوك دماغ خاطره قرمز شده بود و         
 .  شد کهی چی دونیـ نم        
  مزاحمت شده ؟ی شد ؟ کسیـ چ        
 .. ـ نوچ        
  شده ؟ی بگو چسهی نمونده قلب من وايزیـ خاطره چ        
 .. ـ تورج        
: ش بدتر به شور افتاد دل.  خوردی کرد و دوباره شکست می جمع مروی شکست ، نی میبغض خاطره ه        
  ؟یتورج چ
 ....  هم نبود اومد اونجایکس. ـ تو آشپزخونه بودم         
 از تورج به یبی شد اما مطمئن بود آسی رفت و چشماش جمع تر میضربان قلبش با کالم خاطره باال م        

 خب ؟؟:  حال خراب خاطره بود لی ، فقط کنجکاو دلدهیخاطره نرس
. گفتم خوب بود ...  دمی کشی از نظرت مراسم چطور بود ؟ منم از تنها بودن باهاش خجالت مدیـ پرس        

 خواستم یهمه اش م.  هم خوب بود یلی به نظرت از عهده اش بر اومدم ؟ منم گفتم چرا که نه خدیدوباره پرس
. خوب بود .  گفتم خوب بود ی مباشم  انگار قرص خوردهدی پرسی میهر چ.  رونی بامی از اونجا بي جورهی

 مامان ؟.  هست میزی چهی دیفهم
 ي نداخت توی اش رو مدام مینیخاطره هم سنگ.  نبود یتو پاهاش هم توان.  نشستن نبود يجا برا        
 ... بغلش
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ش  برم از خودای ی گی چشمم مي جلوي جون من آوردزمیعز:  حرف زدن خاطره ی شد از تلگرافیعصب        
 بپرسم چکار کرده ؟

 ..  مامانيوا... نه نه از خودش نه :  جدا شد يخاطره فور        
 ـ خاطره ؟؟        
 .  افاقه کنهدیتشر زد شا        
 به دی دفعه پرسکیبعد ..  طور نی گفت که ای دادم اونم می جواب مدی پرسی میهر چ... ـ باشه باشه         

  رو ؟نجای بزرگتر از ایی جاهی ؟ می رو اداره کننجای روز من و تو اهی می تونینظرت م
 تو دشیآروم کش.  بود هی گرياخمش کم کم باز شد و خنده نشست رو لبش ، خاطره هنوز تو حال و هوا        
 اش نهی قفسه سگهیحاال د.  تر بود یدنیادامه اش شن.  خنده اش رو گرفت يلب بهم فشرد و جلو. بغلش 
 خب ؟؟: د ی پرسشی پهی صداش و حفظ کرد و با همون حالت چند ثانتیجد.  شده بود سبک

 ! ستمی نیی تره من که کاره اکیـ بهش گفتم ترانه جون که از من قابل تره ، نزد        
 و نگران صورتش رو حفظ ی عصبکیمی ميخاطره ازش جدا شد ،فور.  و کمر خاطره رو فشرد دیلب گز        

 . کرد
 تر و کی روز تو از ترانه نزدهی دی ؟ شای دونیگفت تو از کجا م.  بود يزی آبرو رنجاشی مامان ايـ وا        

 ؟ اونم دست رمی ترانه رو بگي جایعنی گه گفتم ی می و منگ انگار مست باشم و نفهمم چجیگ.  يقابل تر شد
 ...  مامانيوا...  يوا اگر خودت بخی خودت رو داشته باشي و گفت نه ، جادیدور لبش کش

 صورتش گذاشت انگار تورج اونجا بود ي کرد و کف دو تا دستاش و روشتری بیخاطره فاصله اش رو کم        
 ... دی کشیو خاطره همچنان خجالت م

 ی کلمه ها رو نمی کنم و معنی می مامان منم مثل بز ، مثل اسکل ،انگار صدساله تو غار زندگيـ وا        
  ؟ي چطوریعنی چشاش زل زدم و گفتم فهمم تو
 و دی خندیم.  دیچی پسی بسته سروي ، صداش تو فضادی کنترل خنده اش سخت شد ، بلند خندگهید        

 . جانم:  خاطره رو از صورتش جدا کرد يبا زور دستها.  کرد ی مهیخاطره دست رو صورت گذاشته بود و گر
 ! ؟ي و بخندی ذوق کندی من رفته اونوقت تو بايـ مامان آبرو        
منم تصور کردم اون لحظه ها !!  ینیخب اگر خودت رو بب:  دشی ، بوسدی خاطره رو به جون خريدلخور        
 بهم بگو اون چکار کرد بعد جوابت ؟.  خودم يرو برا

 بلند ي ، اولش آروم بعد با صدادیخند:  ، دوباره صورتش رو پوشوند واری زد به دهیخاطره رفت عقب و تک        
 دوباره ي ، چطوررونی بامی بيمن حاال چطور. انگار مچ دزد گرفته بود ....  يدی دیمامان اگر چشماش و م... 

 باهاش رو به رو بشم ؟
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 نگاه يسجده ها.  دلش شاد بود ي غم روهی ساینی سنگری کرده بود و خوشحال بود ، زيتورج خواستگار        
 .  رفتی دلش هم کنار ميحجاب از جلو.  موندی جواب نمیطره بخا

 تو دل ی کنی ، فکر مینی از نگاه تورج ببدی ، تو خودت رو بازمی نکن عزهیگر: بغلش کرد تا آروم بشه         
  ؟ي بودی شکلنی ایوگرنه تو ک!  ي فهمه که تو هول شدی دونه ، میاون چه خبره حاال ؟؟؟ اونم م

 !!  خواستتی که نمي بودی شکلنیا:  جمله تموم کرد هیبدجنس شد و نطق قرا رو با         
 .  کم جونی پر از حرص ولي اش نشست ، مشتهانهی خاطره رو سيمشت ها        
 هیبه چشم :  شدن ی گرفتن و منظم می آرامش متمیکمر خاطره رو نوازش کرد ، نفس هاش کم کم ر        

 ...  تو آشپزخونهبی و غربی عجيل نگاهش کن مثل خودت ، خواستگارخاطره خوشگ
 ... نی و بهش بخندفتهی بادتونی دیبا...  نجایپناه آوردنت به ا: خنده اش واضح شد         
 . دیـ اون که خوب خند        
 !!! نی به بعد با هم بخندنیاز ا:  خاطره رفت ي دلخوريقربون صدقه         

 
 . میممنون زحمت داد:  شدن ادهی محمد جواد پنیز ماشا        
 .  مهمون لبش بودشهی که همیی کرد با خنده ایمحمد جواد فقط سر تکون داد و خداحافظ        
 به ی نامحسوسي شام تو کالمش اشاره هازی شام رو هم مهمون بودن ، عمه خانم سر مکی نزدنیمدعو        

 ی رو میتو صورت و نگاه تورج هم آرامش.. موضوع تورج و خاطره داشت ، سربسته ، در حد رسوندن منظور 
 یول.  کرد ی شرم میکی بود و الب طیکی.  آروم یکی قرار و ی بیکی که از نگاه خاطره رخت بربسته بود ، دید

 ....  شدنی بد نبودن ، تکرار نمشهیا هم هی سالگ18.  موند ی مزی عزشهیخاطره هم.  نبود شی در پیراه سخت
 ... کردی مدی مارکت خرپری از هادی خونه شون ، باابونی قبل تر از خستگاهی اکی شد ، ادهیاز اتوبوس پ        
 الزم داشتن رو ی هرچی کم رفته بود ولدی خرتینفس زنان ، به ن.  اومد رونی بپری به دست از هالونینا        

 نیتری نگاه از وی تازه دل ضعفه آورد ، دستش پر بود ، به سختي هاینیری شي رد شد و بوياز کنار قناد.  دیخر
 .  اونها نوشته شده بوديرو  کهیی مختلف گرفت ، تولدت مبارك هاي ها با شکل هاکیو ک

  سفارش بدم به رسم هر سال ؟کی کوچکی تولد خاطره کي برادیـ امسال هم با        
 .  به مهمونهام اضافه شدهیینه ، چند تا: بعد با خودش زمزمه کرد         

 . مادر زن. داماد دار شدم : قند تو دلش آب شد        
 . دی خجالت کشهی بشه اما از نگاه بقکی خواست بخنده ، شوق و ذوقش رو با همه شریدلش م        
 هم لونهای کنه ،به نای تا استراحتستادیا.  هم در حال کش اومدن بود لونی نايدسته ها.خسته اش شد         
 .  شدنی اومد و پاره نمیفشار نم
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 .  گرفته بودمیکاش تاکس.  ستمی بادی هم باگهیـ چند مرتبه د        
.  دی آشنا دینی ها رو گرفت و بلندشون کرد و تو بلند شدن نگاه و باال اومدن سر ، ماشلونی نايدسته         

 شدن چشمش سیخشک شدن دهنش و خ. راه افتاد  " ای ثرادی زنیماش "بعد با گفتن . چند لحظه مکث کرد 
 و ی کنی گفتن اشتباه نمی ، موشش که انگار جا عوض کرده بود و اومده بود تو گی طور ضربان قلبنیو هم

 ... خودشه
 "  بلند ؟ای کوتاه ی داشتی قدم برمي ؟ چطورنی ماشدنی قبل از دای بود ثریصورتت چه شکل "        
 يزی چدی چشم نگاه کرد شاياز گوشه .  اومد ی نمادشی رو شی پهی چند ثانيایثر.  اومد ی نمادشی        

تو .  نبود سری از کنار چشم هم مدنی باشه ، که نبود و دنیی پاي دودي هاشهی اگر شنهی آشنا ببینی از ماششتریب
 کرد ی بخوره ، از کنار چشم نگاه منیبود زم کم مونده.  اومد نیی پاشهی شنی آخر عبورش از کنار ماشيلحظه 

 .  دونست قدم هاش کُند شدهیخودش هم م.  و سرش درد گرفت نهیتا بب
 و حالش رو ینی کنار دستش بشنی تو ماشي ؟ بری چکار کني خوایم!  ؟ خودش باشه ای ثریکه چ "        

 "  ؟یبپرس
 "حاال اومده.  زنم ی حرف مادیگفتم اگر ب.. پس چکار کنم  "        
.  نیی اومد پای و نگاهت کنه ؟ اگر شهنام بود منهیاگر اون بود چرا بش:  داد ی به خودش جواب ميفور        

 " ستینه شهنام ن
 " اگر باشه ؟ "        
 . ي خوای می چی دونی خودت هم نمایخاك برسرت ثر:  دیلب گز        
 کرد که ی شد و مطمئنش می تو هوا پخش میی بودیشا.  ستادی دوباره ای خستگيچند لحظه به بهانه         

 .  ساخته نبودي هم کارقی عمي از نفس هایول. خودشه 
 .  ها و پاره شدنشونلونی ناینی به سنگتی اهمی تند تر بيبا قدمها. دوباره راه افتاد         
 اگر بود چرا ساکت موند ؟.. نبود ... نبود :  کرد یو با خودش تکرار م        
 بکشه ؟ همزمان با نیی رو پاشهی آخر شي لحظه دی زد که خودش بود ، چرا بای تو سرش زنگ میکیو         
  تو ؟؟يقدمها

شهنام ... نه . گاه کرد  برگشت به سر کوچه ناطی در حيدعوا و جدل با خودش رو تا خونه ادامه داد ، جلو        
 . نبود

 ی شد و بعد می می خالدیبا.  کردی خالچارهی تو دلش بود رو سر در بیهر چ.  بست ضی رو با غاطیدر ح        
 . رفت داخل خونه

 . سالم:  اطیخاطره اومد تو ح        
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  ؟يومدی نی ؟ چرا با تاکسي کردی چه عرقنیبب:  رو گرفت لونهای از نایکی اومد کمک و يفور        
 "  اومده بودمیکاش با تاکس. کاش اومده بودم  "        
 !  نبود مامانیراه:  دیبه زور خند        
  من چند مرتبه زنگ زدم ؟ی دونی خاموشه ؟ متیـ چرا گوش        
 ...  شارژ تموم کردهای دستم خورده ای دونم یـ نم        
 ! ي بزرگ بهم بدی مژدگوندیبا!  دارم ییچه خبرا بهت بگم ایـ ب        
 شهی جا مونده بود ، کنار شابونی محض صورت خاطره بود ، حواسش تو خی حرف ها و خوشحالالی خیب        

 . دی نديزی اومد و چنیی که پاییا
 . ـ تو جون بخواه        
 ی رو مرتب منهایبعد ا:  به طرف مبل دی اپن گذاشت و دستش رو گرفت و کشي رو رولونهایخاطره نا        

 . کنم خودم
 . اما خاطره دست بردار نبود.  دی فهمی خاموش بودنش رو ملیدل.  کرد ی نگاه می به گوشدیبا        
 . ارمی شربت برات بای آب خنک وانی لهی نیـ بش        
 دی چرخینگاهش م.  چشمش بود ي خاطره جلویگوش...  و جون نگرفت اما دی رو هم نوشنیریشربت ش        

 ي اومد رو صفحه ی شد و می شدن و حواسش از کوچه قدم قدم جمع می باز میکی یکی که ییرو عکس ها
 شناخت ینم.  دیفهم ی نبود نمسای عکس ها بود و اگر پري همه ی بخش جدا نشدنسای تا بشناسه ، پریگوش

 .  بودستادهی هاشون ایر بعضجاسم هم کنا...  آورد و جاسم یبه جا نم
 که استخون ترکونده و بزرگ شده بودن رو هم ییهمونها.  شده بودن ادی بودن ، زدهیبچه ها قد کش        

 ....  اکبر ، زن جاسم ویعل!  بزرگه یچشمش شرافت رو شناخت ، آبج....  شناخت ، بزرگتر ها جاافتاده ینم
 .... نایا.... نیا... يا: لکنت زبون گرفته بود . شد ی منیی چپش باال پايپا        
.  و عذاب بود دی رسیدستش به حس به گوشت نم.  شد ی عکس ها ثابت نمي و رودی لرزیانگشتش م        

خاله :  دیبه صورت خاطره زل زد و خند. تکرار کرد  " کیخاله کوچ " عکس ها نگا ه کرد ، يبه فرستنده 
  ؟کیکوچ

 مامان همه هستن نیبب..  تی فرستاده ، به خودت هم زنگ زده خاموش بوده گوشسایره خاله پرـ آ        
 . مامان بزرگ و بابا بزرگ.. گایاهان ن..

 رو ، قاب ی گوشي که لقوه گرفته بود ضربه زد و عکس بزرگ شد ، صفحه ی گرفته بود با انگشتادی        
بدون پلک .  دی چکیاما اشک م.  کرد ی مي موشک بازمی ،قا رفتی اومد و میخنده م. چشماش رو پر کرد 
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 عذابش ی جوابی تا بکرد ی گرفتن سر زبونش ، صدا نمی و اسم ها جون نمدی لرزیلبش م.  ختی ریزدن م
 " تو. ای ثريتو کرد " و درشت زی ري درد ؟ چروك ها ، خط هاای موها ارمغان عمر بود يدیرنگ سف. نده 

 "  کنهی نمری همه پنی تو بود که چلوند ، زمونه ايدست ها"هق زد         
 آ غ و ش ي گونه ها کجا بود پس ؟؟ گرمای سفت ، نرمي شهی بدون طعم و عطر ، از رو شدشونیبوس        

 که قربون ی بابا ؟؟ نگاهي و بپرسه کجا بودنهی که پشت کمرش بشی کنه ؟ دستی سالها رو خنثي که سردي
 مادر ؟ نگاه ها ي اومدری ده همنی و بپرسه چرا ارهی بگي چشم با بال روسريصدقه اش بره ، اشک از گوشه 

 .  که سهم اون نبودي نبود پر از مهر بود ، مهری خالیول
 ... مامانی شیگفتم خوشحال م:  رو از دستش گرفت یهق هقش که بلند شد ، خاطره گوش        
 ی طرف عکس مکیاز .  خوان ی گه تو رو نمی طرف مکی راه انداخته ؟ از سای پرهی چه جنگنیـ ا        
 ی مای سایپر..  طرف کی چند شب هم نی طرف اکیچقدر ؟ تمام عمرم .  بشم یمن چقدر پر و خال. فرسته 

 .  کنهی دونه داره با من چکار می نمایدونه 
 .  دونهیـ م        
 !  دونهیـ نه نم        
بفرما خودش زنگ :  دی تو دست خاطره لرزیگوش...  خودش هم شوکه بود سایمامان خاله پر.  دونه یـ م        

 ... زد باهاش حرف بزن
 سای نگران پري رو به دستش داد ، صدای و گوشدی ، خاطره عالمت رو با انگشت کشدی لرزیدستش م        

 تو گوشش نشست
 ... يطور..  خاموشه شیگوش..  هنوز هومدیـ الو خاطره جان مامانت ن        
 . ـ سالم        
  ؟؟؟ـــــایـ ثــــــــر        
 .  گفتنش کشدار بود و پر از آرامشایثر        
 .  ؟ من دلم هزارتا راه رفتیـ خوب        
  ؟ی کنی با من مهی چه کارنی اسایپر.  خوام دلت هزار تا راه بره یـ نم        
 ـ چکار کردم ؟        
 و به ی شی روز خودت هم سرد مهی ، ی کنی مدواری روز من رو امکی ؟ ی دونی ؟ واقعاً نمی دونیـ نم        

 ..  بکشرونی و اصرار و خواهش هم نتونم حرف از زبونت بنی و من با موچی زنیزور با من دو کالم حرف م
 .. ایـ ثر        
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 واسه ی فرستی و می کنی روز هم مثل حاال عکس همه رو قطار مهی:  گفت ی مدیبا داد ، یامون نم        
 هستم ی اضافيوصله ..  که ادی بادمی.. که ..  ادی بادمی چشم من و ي بذاره جلودهی نرسدهیخاطره، تا از راه رس

 . .. شم ی تکه قلوه کن شده که رفو هم نمهی و نا همجنس با شما ، بهیغر
 ...  گوش بدهایـ ثر        
من ..  امی کارا ؟؟ من منی ام ، اما ای تو هم راضي من بهت گفتم به صداسایپر..  خوام گوش بدم یـ نم        
  به همه فکر کنم اال خودم ؟ی ذره حق داشته باشم ، من تا کهی دی اونجا ، شاامی ميبه زود
 وانیل.  معده اش باال اومد و گلوش رو سوزوند دی خورده بود همراه اسشی پقهی که چند دقی شربتینیریش        

 . مامان آروم باش:  پاش زانو زد يخاطره جلو.  دیآب رو از خاطره گرفت و سر کش
 . بم.... خو..... بم ... خو :  کرد یسکسکه م        
 ... حبس کن نفست رو... نفست رو نگه دار :  تو گوشش بود سای پريصدا        
 ...  کمتري شد با فاصله هاشتری ثمر بود ، تعدادش بیعمل کرد و ب        
 . می ما آخر هفته خونه ت هستایـ ثر        
جواب داد :  اشک ی بلند ، پر از گرده افشاني ، با صدادیسکسکه تو گلو جا موند اما نفس تازه شد ، خند        

 .... رد ، حقه ات گرفت ، دروغت نفس من و آزاد کسیپر
 ... ستیـ دروغ ن        
 .  نکنيبا من باز. فهم دارم شعور دارم من و احمق فرض نکن.  ؟ من آدمم سایـ پر        
اون شب جاسم از تو گفت ، .  من حرف بزنم ي دی شده تو اجازه نمیبذار برات بگم چ.  ستی نيـ باز        

 انداختم رشی در گيمن جلو.  کرد و رفت هیاما شرافت گر.  ي خواست خوشحال باشه هم جدی اکبر هم میعل
 کرد و هیباز هم گر.  ، مثل تو ن با دخترش ، مثل ماستی ثرنیگفتم بب. و عکس تو و خاطره رو نشونش دادم 

 ... رفت
 .  بخشهیشرافت نم...  دونستمیـ م        
 من ور ی کرد با گوشي بازایلیبا ا.  خونه ما  دختر دومش اومدروزی شه دیفرداش که م... ـ گوش بده         
 ی ؟ سرسختی فهمیم. به سفارش شرافت .  خودش ینگو عکس تو و خاطره رو فرستاده واسه گوش..رفت 

 بوسه اما به من ی خاطره رو مس گفته مامانم عکنی نازنيعارفه برا.  رهی ، با خودش درگگرونهیاونم واسه د
 ...  نگمی ره به کسیچشم غره م

  ؟نی ؟ نازنهیعارفه ک:  کرد به نسبت ها ی به اسم ها فکر مسای پري حرفهايبه جا        
.  جاسمه هی هم ته تغارنینازن.  سالشه 15 شرافته ، یعارفه دختر دوم.  لشکر هستن واسه خودشونهیـ         

 .. عروس و خواهر شوهر رقابت داشتن با هم.  ترهکیچند ماه از عارفه کوچ
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اما خودش تو فکر خاله و عمه ..  لحظه ها رو کم کنه براش نی ای خواست سختی ، مدی خندی مسایپر        
.  برگشت دوباره يمصمم تر شد برا.  که جا مونده بودن ییبه روزها و کلمه ها و حس ها.نبودن هاش بود 

 ... نیچند سال زودتر از عارفه و نازن.  خاطره اونجا بود يجا
  ؟ایـ ثر        
 . بله: لبخند زد         
  شه ادامه حرفم رو بگم ؟ی االن ؟ ميـ آروم تر        
 ! ـ خوبم        
 زنه به ی به عکس خاطره نگاه کنه خودش زنگ مگهی شه ، چند مرتبه دیـ شرافت هم دلش داره نرم م        
 .  دونمیمن م

 . ـ عروسا        
 چه ی دم ولی خودشون رو نمنی من نگفتن بي نگفتن ، جلويزی ؟ تا حاال که چـ نگران همه باش خب        

 ی شون تق و لق نشد با برگشتنت می کنن ؟ با رفتن تو زندگی مي گن چه فکری می داره اونها چیتیاهم
 می دونم چند نفر هستی ، نمير گفتم که آخر هفته مهمون داي من جدای ثرنیبب..  اونها الی خیخواد بشه ؟ ب

 بهم یجاسم صبح.. ی خبر باشی که تو بارمی ، من نتونستم طاقت بری بگدهی تو آماده باش ، از من هم نشنیول
 ی طالبه صبح پنج شنبه راه می ، هرکای ثردنی خوام برم دیبه منم گفت م. زنگ زد ، به همه زنگ زده بود 

ساك هم گذاشتم .  واسه مهرداد سمی نوی مستیمن که دارم ل.. شون   در خونهيقرار هم گذاشته جلو. میافت
 ...  پرش کنمدیدم دست با

 بلند ، ي مند تکرار بود با صداازی خودش اعتماد نداشت ، نيبه گوش ها.  کرد ی ها رو باور نمدهیشن        
 ....  بگوگهی بار دکی:  زمزمه کردجیمبهوت و گ

 ! ای خواد ثریـ نگو که دلت مهمون نم        
 صاف و بدون ابر ، اما اشک یِآب.  بود ی آسمونی که رنگ زندگي روزها ، روزهانیک شده بود همدم ااش        

 . بود ، بارش بود
 چند نفر مهمون ناخونده ی دونیآخه نم.  ی کني خواد کارینترس تو نم.  دختر خوب ی چي براهیـ گر        

 ...  بمونهي کارچی هيگرچه فکر نکنم وقت برا..  کنم ی کمک مامی ، خودم ميدار
  ؟؟ي کرده بودهی چند روز گرنیتا به عمرت اندازه ا:  دیخند. ختی ری هم اشک مسایپر        
 .  چند وقت بودنی اي شهی از همشتری بسایسکوت پر        
  ؟سی گم پریـ م        
 ـ جان ؟        
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  ؟یمامان و بابا چ.. پس : آب دهنش رو قورت داد         
 ...  داشته باشمانی که خاطره داره ای جذبيرویبه ن.  می کنی درستش ممی گردیـ با هم بر م        

 دی به خرادشی.  ،اخم کرد دهایخاطره تو آشپزخونه بود و سرگرم جا به جا کردن خر.  کرد یخداحافظ        
 . زدی آشنا براش چشمک منی افتاد ماشیکردن که م

 لی ، به سال تحوي دارشی که در پی متفاوتي رو کنار بذار و به آخر هفته فکر کن ، به روزهایدلتنگ "        
 "  رو آماده باششی پي روزهاي ، براای شه ثری مادی تون داره زی موندگار زندگيشدنها ، تولدها ، آمار روزها

 "  کم دارنيزی چهی که باز هم ی متفاوتيروزها " کنه ي آورادیالزم بود به خودش         
.  بود و کنار انتظار وصل ی ، کنار غم خوشنیری ملس داشت ، نه ترش بود و نه شی طعمشهی همیزندگ        

 شور يبه جا.. ی فکر کرد ، به آخر هفته ، جمعه ، جمع خانوادگینیریبه ش.  بود ی اسمش زندگنی هميبرا
...  که خونه اش شلوغ باشه یی اومد جمعه ایم. هر چه تب و تاب بود فروکش کرد . دلش غرق آرامش شد 

 ...  خلوت پريکنار خانواده باشه ، جمعه ها
 

 پست پرسه هم گفتم که نی قصه سرا هم خوشحال بودم هم ناراحت ، اولتی اومدم تو سایمن وقت        
 . نیری شی من همراه هست با غمي برانجایحضور درا 

 که ی خوبتی کردم و ناراحت که سادای دوستام رو پي خبری و بيخوشحال بودم چون بعد از مدتها دور        
 شما ي تلخ و سختش رو همه لی فعال نبود و دلگهی سال شب و روزم رو باهاش سر کرده بودم د3حدود 

 ...  به منههی دونم که حس و حالتون شبی و مدی دونی مزانیعز
از همون اول که شروع کردم به پست .  هستم زی عزی تمام وجودم قدردان زحمات محمد جوشنمن با        

 داره ، دور ازجون شما ، همه ما هم یانی پایهر شروع...  کنم می تقدشونی تو فکرم بود پست آخر و به ايگذار
 شه به ی که می اسمه ، اسمهی بمونه رجا و پابادگاری تونه به ی که از ما ميزیتنها چ.  می شی روز تموم مکی
 ...  اصالً فراموش بشهای ، ي نکرده به بدیی بشه ، خداادی یکین

 فرصت ي ، براای نودهشتي و پر از تجربه یمی صمي فضاي ممنونم ، برازی عزیمن از محمد جوشن        
 ... عرض اندام کردن

 بودم و بی نصیزنعمت حضور دوستان خوبم ب شدم االن ای نبود اگر آشنا نمای اگر نود هشتونمیمن مد        
 ی با من منی دنی برسم هم ایی به جاياگر روز.  خودم تو فکرم مشغول بودم يهنوز هم که هنوزه با قصه ها

 ... مونه
 .  از همه دوستان از شما ممنونمتیای ، به نی محمد جوشنياز شما ممنونم آقا        
 .....  که داشتن بهترییمش ، امشب از تمام شبها آرانیروحشون شاد باشه و قر        



 404 

 
 دوباره جون گرفته صداش یِ کرد که گوشیلباسش رو عوض م. رو به شارژر وصل کرد لشی موبایگوش        
 . در اومد
 قهی اش موهاش رو از گهی رو برداشت و با دست دی گوشی دستکی رو از گردنش رد کرد ، کشی تونقهی        

 . دی کشرونیب
لب .. شماره ....  چشمش بود ي که جلویاون. قفلش رو باز کرد ، دو تا بود .  در اومد ی گوشيدوباره صدا        

 نظر ری و زدی پائی اون رو میی اش رو به دندون گرفت و به در اتاق نگاه کرد ، بعد به پنجره انگار چشمهانییپا
 . داشت

 ! يـ پس خودت بود        
  ؟ی و نگاه کنیچرا برنگشت: و باز کرد و خوند  رامیپ        
 ناز کردنت هنوز ادامه داره خانوم ؟:  بعد امیو پ        
 . مطمئن شد که شهنام بوده        
.  دیرفت تا در اتاق و بازش کرد و به هال سرك کش.  قلبش نگه داشت ي رو مشت کرد و رویگوش        

 :  زدی با تلفن حرف مدی شنیصداش رو م.  کرد ی مخاطره تو آشپزخونه بود و شام درست
 ـ ترانه جـــــــــون ؟        
  زد ؟ی صداش مي طورنی و ادی کشی گفت بهش که خاطره خجالت می میچ        
 ! زمیـ نه عز        
 . الشی آرامش خي بود برایاسم تورج کاف.  از بابت خاطره راحت بود الشی خگهید        
 که ی دونی واجب بوده ها میلیاحترامت خ:  تازه رو باز کرد امی تخت نشست و پيبرگشت به اتاق و رو        

  ؟ي دیجواب نم! چرا 
 جواب ردش کنه ، امشب تا ی خواست بی ، نمیلیزود دست جنبوند ، اومدنش بعد از چند ماه به هر دل        
 ی همراه مای.  سپرد ی داد ، خودش رو به اون می دستش م رفت ، دست بهی رفت می که شهنام میآخر راه

 " سالم "براش نوشت . راه مهی نقی رفایشد 
 "  ؟ی آشتیعنی "جواب اومد         
 . جواب سالمش رو نداد.  ، عوض نشده بود دیخند        
 " چسبوند ی کرد و بهم می ، فکرش نبود که حرفها رو انتخاب مدی چرخی ها مدیدستش خودکار رو کل        

 " ؟میمگه قهر بود
 "  تو برجکميزد. من که بودم "        
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 .  شدی نفس می گرفت و بیخنده جون م.  کرد سیلبش رو با زبون خ        
 " يادی نه ي نه خبریچند ماهه رفت.  باشم دیپس منم با "        
 ".... یلی خگهیتو د "        
 ، ي دلتنگ و منتظر بودی گفتگهید:  نگاه کرد و لبش رو محکم دندون گرفت ی قبلامیبرگشت و به پ        

 . یی پر رویلی گه خیراست م.  ایدستت رو شد ثر
 "  گشتم ؟ی برمدی بای که از من گرفتیبا اون حال " دی دوباره لرزیگوش        
 .  پس زده شدن و غرق شدنمتی به قی شهنام ، حتي کرد برایخودش رو رو م. آب از سر گذشته بود         
 "  اون روزي ناهارم به من ندادهی "        
 نی اشی وقت پیلی داره ؟ خيرادیچه ا:  خودش یی ارسال شد ، شرم کرد از به قول شهنام پر رویوقت        

 و تو دیش کنار کیخودش رو کم.  ای ثري حرفها رو نه به شهنام به خودت بدهکارنی ، ايقول به خودت داد
 دونست یخودش هم م.  ماش خندون لبش و درخشش چشي گل انداخته ، غنچه يگونه ها.  نگاه کرد نهیآ

 ...  شناختیرسمش رو نم.  کنه ، منتها بلد راه نبود یکه داره ناز م
 ی شهنام رو مي زد ، صدای حرف مدی خوندن و نوشتن بايبه جا.  متفاوت بود ی گوشي بار صدانیا        

 . دیشن
 رو فشرد ، سر خم کرد و با دست آزادش چشمش رو فشار داد ، بعد از اون حرفها جواب ندادن به دیکل        

 .  شهنام موندي صدادنی نگفت و منتظر شنيزیچ.  بود ی معنیتماسش ب
 ؟یـ خوب        
 . اب نبود گفت و منتظر جویکاش فقط م.  هم سوار کرد و تکونش داد يپاهاش رو رو        
 من به تو ی گی راست مي وايا...  به تو کردم ی دونستم چه ظلم بزرگیمن نم. ـ منم خوبم ممنون         

 ؟ تو ادمهی چه خوب ینی بیم.  که از دکه کردم و انداختم دور ییدهای چند روز بعد هم خرادمهی. ناهار ندادم 
  ؟ي جواب دادی گفتم تو چی بهت چادتهیهم حتماً خوب 

 .  از وجودش شده بودییاون روز جز.  بود ، بارها با خودش تکرار کرده بود ادشی        
 و شکوه و طعنه هیگال.  خواست جواب بده ، دوست داشت فقط بشنوه یاگر بود هم نم.  نبود یحرف        

 .  بود که فعالً داشتی نفس تنها جوابيصدا.  که باشه یهرچ
 ... یزبونت رو کجا جا گذاشت.  که خوب بود  شده ، نوشتنتیـ چ        
 .  شکستیاما سکوت م " تو ي حرفهايالبه ال " گفت ی مدیبا        
 " نشه ؟مونیپش " شهنام تو گوشش پخش شد و ترس به دلش افتاد قینفس عم        
  که من همه حرف باشم و تو همه گوش ؟دهی وقتش رسیعنیـ         



 406 

 .  شدی ، خنده از لبش جدا نمدیلبش رو جو.  خواست ی رو منیهم. سر تکون داد         
 بشه ،آهسته بود مثل تی بلند که گوش اذیی شهنام شد نه با صداي حرفهانهی پس زمیقی موسيصدا        
 . نوازش
 نی عاشق ، عاشق تري ، انی بهتري خوب من ايا"        
 " نیه چ ستاري بانوي خواد ستاره شم ، ایدلم م        
گفتم شهنام .  خواستم باشم نشد یم. از تو دور نبودم !  تو هم ي دونم برایم.  بود ی سختيـ روزها        

 . نشد که بشه.  که گفت نه ،فراموش کن ،سراغش نرو يدید
 .  از چشمش سقوط کردیقطره اشک        
  شب چشم تو تنها آشناستبیتو غربت غر"        
 "  شب خداستنی قشنگ ترتی بارونيشب چشا        
 و ینی خواستم تو من رو ببیمنم نم.  يتو خودت بود.  يدی دیتو من رو نم. ـ دورادور حواسم بهت بود         

 .  کن که بشهي کارهیگفتم شهنام .  یدوباره پس بزن
 .  خوام مال تو باشمی خوام مال تو باشم ، من میمن م "        
 "  تو پاشمدیشب با عشق تو بخوابم ، صبح به ام        
 شدم که ی می اوندیبا.  خوام ی خواستم ، حاال هم نمی ، تو رو به زور نمیـ گذاشتم به حال خودت باش        

 از پس همه بر دیبا.  ندهی ، آانی ، گذشته ، پولهیجم.  مانع تو بود ؟ خودم یچ.  ی بهش فکر کني و بخوایبتون
 ! مگه نه.  اومدم یم

 . دنمی وجود پر از شوق به تو رسي ، با همه دمیعاشق با تو بودن و از تو غزل شن "        
 "  صدای بي همصداي ای شعرميتو واژه ها.  مثل اشک خدا ی مثل شعر من ،پاکییساده ا        
اونم .  نفر فکر کردم هی االن چند ماهه که پاکم ، فقط به یمن شهنام طهماسب. ـ از خودم شروع کردم         

 ... چشاش وادارم کرد.  کنه ی من و آلوده نمیپاک
 . من از شرم نگاه تو رد شدم:  شهنام آهسته شد يصدا        
 "  برهی از چشم تو چون آبروش و مهی تو ازشعر شب قشنگ تره ، شب شاکي چشمايترانه  "        
 تو وجودش و نبض داد به تمام بدن ، از دی خزیحس.  پاش مورمور شد يفرق سرش تا نوك انگشتااز         

 کرد تا مالک بشه ی شد ، حس جا باز کرد تا موندگار بشه ، اسباب کشنیحس کالم شهنام رد شد و قلبش سنگ
 ... شهی هميبرا

 ینم. معذرت خواستم ازش تا ببخشه .   ش رو امضاء کردميحکم آزاد. شهی هميبرا.  هم رفت لهیـ جم        
 !  رو سر تو نهی اش رو سر من هست ولهیسا.  رو بهش بدهکار بودم نیا. بخشه اما من ازش خواستم 
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  مال تو باشمخوامی مال تو باشم ، من مخوامیمن م "        
 "  تو پاشمدیشب با عشق تو بخوابم ، صبح به ام        
 و دوست شدن انی به پویکی نزدي بود برای متفاوت شدن فرصتيتالش برا!  انی؟ پو مونده ی کگهیـ د        

 ؟ براش گفتم از خودم ، مادرش می با هم دوست باشدی افتاده باادمیخودش هم تعجب کرد که چرا بعد ازسالها . 
باهاش اتمام .  شد ی تکرار من مدی نباانیپو.   الگو شدم براشی ولرهید.  میمردونه با هم حرف زد. تو و خاطره 

 ی منانی و رو شده ، اما بهت اطمری خوب شده ، زانی گم پوینم.  خودم رو نشونش دادم یزندگ. حجت کردم 
 هر تکه رو ي نبود که نشه جایی ادهیچی پازل پینی بیم...  گهی تو و دخترت نداره دی به زندگی ربطچیدم که ه

 .  به ما سه نفر داشتی ترسوند بستگی که تو رو میی اندهی و آذشته ، گای کرد ثردایپ
 .  رد اشک رو از صورتش پاك کرد رفت به طرف اتاق و بازش کرديفور. چند ضربه به در خورد         
 ؟ي کردهیچرا گر... ـ مامان         
 . ی زنی حرف مسایبا خاله پر:  سشی خي کنار گوشش رفت و زوم شد رو چشماینگاه خاطره تا گوش        
 . سر تکون داد. هم نبودمونی رو نگرفته بود و پشی گوشی دهنيجلو        
 . خواستم بگم شام حاضره.ـ باشه         
در اتاق و دوباره بست و . خاطره رفت . اون طرف خط هم سکوت بود .  و لبخند زددیلپ خاطره رو کش        

 . ستادیکنار پنجره ا
  ؟ي کردهیـ گر        
 .  پنهون از شهنام نداشتيزی چگهیامشب د        
 شدم اما اون ی ازدر قدرت وارد مدیبا. بود گهی دزی حرفها زنگ نزده بودم حرفام چنی زدن اتیـ من به ن        

 .. ي تو هم به اندازه من دلتنگ بوددمیفهم. نوشته ها دست و دلم رو سست کرد 
 .  از منشتری بدمیاش:  شد طونی شهنام شيصدا        
 "!  شتری بیلیخ " کرد دیی تأدی دی که فقط خودش ميبا لبخند        
 ی گفت تو چه حالیشهرزاد برام م.  می افتی خودمون بادی برامون الزم بود که دنی کشیی و تنهايـ دور        

 ي گفتم دستش درد نکنه ، خوب کرد با دلت تا به حرفهایم.  از رفتن دخترت ، گفت خاطره چکار کرده يدار
 امی اومدم اما خودم رو نگه داشتم تا نيدی تولر ديبارها تا سر کوچه تون ، تا جلو.  نبود ی اما دلم راضیمن برس

 یبا خودم م.  حقت نبود شتری بیناراحت.  از سرزنش نبود ی اومدن من خالی باشم ولشتی پخواستمیم.  کینزد
 که خودت یبه همون روش.  باشم شتی خواست پی طرف هم دلم مکی براش الزمه ، از یی که تنهادمیجنگ

 .  آرومت کنمی دونیم



 408 

 انداختن که ی مادشی شهی شیکی تو تاردی سفيخنده سرعت گرفت و از صورتش خارج شد ، دندونها        
 . محتاج هم بود

 ی که خودم می کنم ، به روشی مانع بود اما به وقتش جبران مغرور من و تو! ـ قند تو دلت آب شد نه         
 ! دونم

 ...  زمزمه کرد و اخم کردییای حی لب بریز        
 . ی خواد اخم کنیـ حاال نم        
 ی که نمییزایچ...  نهی صورتش رو نبگهی شهنام ددی صورتش ، شاي جلوشهیدستش رو گذاشت رو ش        

 .  رنگ شده بودن ؛ عشق شرم خجالتی که بیی کرد ، خط قرمزهایخواست ازشون دم بزنه رو تجربه م
 که ؟ همون ادتهی خواد یگفته بودم دلم مزرعه م. ـ سر خودم رو شلوغ کردم تا کمتر بهت فکر کنم         

 ...  و ناهارت ندادمدی که شعورم نرسيروز
 و دی پاشی زد و بذر می تازه همه وجودش رو شخم میاحساس.  کرد ینم برد و خودش رو منع یحض م        

 و دی ترسی نمدیفقط با...  زی سحر آميای زد تو چند لحظه ، مثل لوبی زود جوونه میلیبذر خ.  کرد ی مياریآب
 .  کرد و خرمنی اش رو درو موهیم

 ، ی بدوشری صبحا شدیکارت در اومده ، با.  ینی به چشم خودت ببدیبا. ـ اونجا رو هم درستش کردم         
 ... ي ، تو تنور واسه ام نون تازه بپزي آب بدي ، سبزیتخم مرغ جمع کن

  ؟ی و تو چکار کندیو تو دلش پرس.  بود یخودش رو تصور کرد و راض        
 . منم سر انگشتات و ببوسم: جوابش رو هم زود گرفت         
 ...  ساختی و از نو ساخته شد ، زن شد و همسر شد و زندگختیرو ر جلمه ، فنیبا هم        
 که ؟ بهار با سه تا ي رستوران بهار ، حضور ذهن داريایشما فردا م.  می با هم کار داریلی قبلش خیـ ول        

 ... ستاره کنارش
 ي خنده ا ش مسرچون.  بود دهی فای دهنش گذاشت و بي دست جلوي خنده اش بلند شد و فوريصدا        

 . دیبود به کالم شهنام هم رس
 ، می خوریناهار م. .  ی از خودمون و از زندگمی زنی اونجا با هم حرف ميایشما م.  گفتم یـ آره م        

 هی پشت بندش منم ی شما ولی کنیاز دست من فرار نم...  چهی پلو با ماهی ، فقط باقالچهی پلو با ماهیباقال
 ! دمی ، چدمی از صورت شما چیگل

نفس رفته رو با همنفس شدن بهش برگردوند ، .  دی کشرونشی اومد و بیفرو کردنش تو آب سرد ، دست        
 منزجر کننده و چندش آور نبود ، عذاب مسلم نبود ، عطر تند و خنک نعنا تو حلقش گهیصورتش گرم شد اما د

 .  و جون دوباره گرفتدیچیپ
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 !! می کار داریلیا هم خـ ب        
 ...  گذشتنیری شی کالمش با اخمطنتیاز ش        
 ي مونده ، تو دخترشی آالی نو ، جسمت هم مثل روحت بی ، حسیی من بکر و تازه اي تو براایـ ثر        

وع  تازه رو با هم شری شه ازت بخوام فصلیم.  نمی تو اولي اگر بگم براستی ، اغراق ني که مادر شدیهست
  ؟میکن

 وسر دیسر تکون داد ، انگار شهنام روبه روش نشسته و زل زده به صورتش منتظر جواب ، خجالت کش        
 . دی رسینی آب بدنی اش صدا دار شد ، به باال کشهیگر. شد و همچنان سرش رو تکون داد ریبه ز

 دمتی دی مي شهر شده بودنی کردم کاش همون موقع که وارد ای شبها تو خلوت خودم فکر میـ بعض        
 اندازه االن دمتی دیاگر اون موقع هم م.  زمانه ، وقتش االن بودهنی گفتم االن بهتریاما زود به خودم م

 . دوست نداشتم
 .  خوام داد بزنم بگم چقدر دوست دارمیامشب م "        
 " ارمیس کم م تو نفیبگم که با تو زنده ام ،ب        
 ی اشکالي زودتر هم اومدی عجله داشتیلیحاال خ..  زیـ فردا تو رستوران بهار منتظرتم ، پشت همون م        

 ! ی مونینداره تو منتظر من م
 .  سبز بودي کرد ؟ در هر صورت انتظاری میچه فرق.  کرد ی متشیشوخ و شنگ بود ، اذ        
 . ـ منتظرتم        
 .  دوختی نشست و چشم به قدمهاش می مزی رفت و پشت می شهنام زودتر مپس        
 ....  هم جا انداختداری ددیبه ام.  هم رفت ی سالم اومد و بدون خداحافظیب        
 همراه تو شهی اش ، خانواده ات هم همی ره دنبال زندگیخاطره م.  ای ثریوقتشه به خودت هم فکر کن "        

 که ی شه پر کرد اما با اونی مشهی رو همی خاليجا... یی تنهاي و خودت و لحظه های مونی ، تو مستنین
 ي ، دختری کنی زندگي حق دارمتو ه. پشت پا نزن به احساس و قبولش کن .  باشه ، دلت بخوادش قشیال

 .  ، خودت رو کامل کني همسر نشدی وليکه مادر شد
 چرخ زد به تخت نگاه مین.  بود ی زندگينگاهش پر از گرما. اد بود  شنهی ، زن تو آستادی انهی آيجلو        

 !!  تختي دهیطرف نفر دوم به خودش ند.  مونده بود ی که خالیبه طرف. کرد 
. دلت رو به لبخند زنده کن .  ایحسرتها رو خاك کن ثر. یچه ترسها که نداشت!  يدیـ چه کابوسها که ند        

باز هم به خودت .  و دوستت داشته باشن ی ، دوست داشته باشیبانه داشته باش شياهای رؤی تونیتو هم م
 ...  دارهیبستگ
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 گفت و ی انار به لبش ، بله می و سرخدی کشی روشن به پشت پلکش مي هاهیفردا سا.  رفت یم        
 ...  بردی رو به مسلخ میی تنهايسالها

 ی میی تنهاي پشت سر پرسه هااهیسنگ س.  کرد ی رو بدرقه می زندگزییفردا تو رستوران بهار پا        
 .....  دادی دوباره سالم می و زندگی زندگيانداخت و به فصل دوباره 

 
 

 ...  باشددی بایکی "        
  که آدم را صدا کندیکی        
 به نام کوچکش صدا کند        
  که حال آدم را خوب کندي جورکی        
 .  بلد نباشدگری کس دچی که هي جورکی        
 ".   آدم را بلد باشددی بایکی        

 
 

  که جهان در کف اقبال تو باشدیخواه        
 ....  تو باشدانی باش که پایآغاز کس        

 
 
 

  ــــانـــــــیپـــــــــــــــا        
 . م.  ــــــــالیل        
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