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 سرا قصه انجمن کاربر دلنواز دریا |کش نخِ  ابریشم رمان

 

 خدا نام به        

 

 کش نخ ابریشمِ        

 

 !جـــانا        

        دورم چنـدان نهِ  ي گذشتــه روزهآي مـــــــــــرد! 

 شوي می که دور        

 !میشوم نزدیـک        

 لــبمق بر هایت نفــــس از تنیده ابریشــمِ        

 ...شوند می کـــش نــخ        

 !نه اما پاره        

 توِ  پاي ي پآشنه به ســرش آن        

 !گیر من قــلـــبِ يِ گوشـــه بر هنوز ، ســـرش این        

 شوي می که دور        

 میشــود که کـــش نــخ        
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 !میشــوم نزدیـــک        

 

 

 

 مقدمـــه        

 

 ام پشـمی  شـالگردن  و بـودم  کـرده  پـا  را ام چریکـی  هـاي  پـوتین  مـن .بـود  زمستان هنوز بله        
 عاشـقم  کسـی  کـه  بودنـد  شـمال  قطـب  سـردي  بـه  هنـوز  دسـتهایم  و بـودم  پیچیـده  گردنم دور را

 .شد

 پــالتویی هــیچ جیــب در هــایم دســت و بودنــد ژولیــده موهــایم هنــوز و میــزد نــم نــم بــاران        
ــود نشــده گــرم ــودم تنهــا.ب ــا مغــازه ویتــرین پشــت از هــا پیــانو و ب ــراي ه ــد مــن ب ــرف و میزدن  ب

 دو چشـمهایم  در هنـوز  و بـود  زمسـتان  بلـه .نبـودم  نـامریی  دیگـر  مـن  و کـرد  نگاهم کسی.نمیبارید
 و شـد  عاشـقم  کسـی  کـه  میتابیـد  ام ژولیـده  هـاي  مـوج  روي آفتـاب  و میدویدنـد  وحشی یوزپلنگ

 .نبودم پیر من

ــا مــاه برآمــدن ابتــداي از میتوانســتم و پیرنبــودم مــن و         ــین ت ــانگو خورشــید پرتوهــاي اول  ت
 .برقصم

 . بود زمستان بله        

 خندیـدم  مـن  و کـرد  هـا  قلـب  سـلطان  را کـوچکم  قلـب . ام یقـه  دورن انـداخت  دست کسی        
 تـنم  روي هـایم  پیـراهن  و بودنـد  کشـیده  قـد  بامبوهـا  و و بودنـد  شـده  سـبزتر  ها کاج.میزد باران و

 .چیست گریستن تنهایی و کردن دود مونتانا نمیدانستم هنوز و میزدند باله
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 در را زنـی  کسـی  هنـوز  و بـود  زمسـتان .گـرم  هـایم  خنـده  و بودنـد  سـرد  هـایم  دسـت  هنوز        
ــتان ــا تابس ــوتین ب ــاي پ ــی ه ــده اش چریک ــود ندی ــه ب ــالگردن ک ــمی ش ــردنش دور را اش پش  گ
ــان در ســرگردان و باشــد پیچیــده  هــایش چشــم از کــه یــوزپلنگی دو دنبــال بــه شــهر هــاي خیاب

 خـیس  هـاي  گونـه  ، سـردش  هنـوز  هـاي  دسـت  بـا  و بنشـیند  هـا  جـوي  کنـار  و بگردد بودند رفته
 .کند پاك را اش

 

 

 

 "عزیز رضآیی نسرینا خآنوم از متن*        

 

 

 را اش گذشـته  عشـقِ  نتوانسـته  هنـوز  ، سـال  چنـد  از پـس  کـه  نـــــورآ : داسـتان  از خالصه        
 کـم  او عالقـه  از هـم  هنـوزم  ، میشـود  مواجـه  او بـا  دوبـاره  هـا  سـال  این از پس حاال ، کند فراموش

 سـال  ایـن  در امـا  کنـد  ور شـعله  دیگـر  بـار  را عشـق  و عالقـه  همـان  تـا  میکند تالش و است نشده
 ي خـورده  خـاك ِ  عشـق  آوردن بدسـت  بـراي  او کـم  ي تجربـه  و اسـت  شـده  عـوض  چیز همه ، ها

 .... اما کرد خواهد کمک او به سومی نفر...نیست کافی قدیم

 

 

 فصل هر ابتداي هاي متن همچنین و است لطفی مهدیه خانوم از مقدمه        
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 هــم تـا  شـده  اســتفاده داسـتان  طـول  در هــم رضـایی  نسـرینا  خــانوم زیبـاي  هـاي  نوشـته  از        
 ...من هم ببرید لذت شما

 

 اول فصل        

 

 "تـــب"        

 دل این میرود راه هزار        

 میگوید خط پشت زن وقتی        

 خـــاموشی تو        

 !میکنم تــب        

 اما روم می راه ها شـبکه تمام برفـک میان        

 نمیشوم خنــک        

 میکشد تــه زمـستان        

 میگیرم گـــُر        

 !دل ایــن رود می راه هــزار        
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 بـراي  جـوري  و جمـع  و سـاده  حنابنـدان ِ  مراسـم  ، برگشـتم  خانـه  بـه  افسـانه  و بابـا  از زودتر        
 درب جلـوي  را ماشـین .بـود  مـن  تـوان  ازحـد  بـیش  اش برگـزاري ِ  زمـان  کـه  بود شده گرفته فرزانه

 خیــره میشــد بــاز آهســتی بــا کــه پارکینــگ درب بــه و زدم را ریمــوت ، کــردم متوقــف پارکینــگ
 ضـربه  بـا  کـه  بـودم  خـودم  خیـال  و فکـر  در آنقـدر ...شـد  زده ماشـین  شیشـه  بـه  اي ضـربه  که شد
 .شدم شوکه خورد شیشه به که اي

 سـر  بـر  بـزرگ  پشـمی  کـاله  و بـود  پیچیـده  شـالگردن  خـود  دهـان  دور کـه  مـردي  دیدن با        
 ، داشتم نگه دهانم روي ترس از را دستانم و کشیدم کوتاهی جیغ داشت

 ...زد به دیگر اي ضربه اش اشاره انگشت با و شد خم ماشین شیشه سمت به        

 میخندید؟ ، آمدند کش هم روي موازي خط دو مثل هایش چشم        

 روي کـه  تـومنی  هـزار  دو ، باشـد  گـدا  اینکـه  امیـد  بـه  و دادم پـایین  را شیشـه  کمی ترس با        
 بردم شیشه سمت به را بود ماشین داشبور

 .نیست همراهم بیشتر ، آقا بیا_        

 شـده  تبـدیل  بـزرگ  اي دایـره  بـه  و نبودنـد  مـوازي  خـط  دو مثـل  هـایش  چشـم  دیگـر  حاال        
 .بودند

 دنبــال ذهــنم در اینکــه از پــیش..کشــید پـایین  را آن و بــرد شــالگردن ســمت بــه را دسـتش         
 گفت باشم ها خنده این

 باشم؟ گدا میاد من به_        

 ! میشناختم هارا خنده آن صاحب...بردم بیرون را سرم و دادم پایین بیشتر را شیشه        

 !تویی؟ احمــد_        
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 کرد اصالح را حرفم و کرد بسته و باز را هایش پلک لبخند با        

 !!رضا احمـــد_        

 رضـا  احمـــد  کامـل  اسـم  تلفـظ  جـاي  بـه  کـه  هربـار  ، آورد مـی  در را افسـون  مادرش اداي        
 میشد عصبانی میزدم صدا احمد را او

 میري؟ خبر بی و میاي خبر بی چرا تو_        

 شد سوار و گذاشت عقب صندلی روي را چمدانش        

 نه؟ مگه ، سنمه اقتضاي تو قول به_        

 اسـت  بـرف  کـردم  فکـر  اول ، بـود  سـفید  هـایش  شـقیقه  کنـار  کمـی  ، بود شده تر افتاده جا        
ــا نشســته ســرش روي کــه ــردم پارکینــگ در را ماشــین وقتــی ام  پارکینــگ روشــن محــیط در و ب

 ...نبود برف از ها سفیدي آن ، کردم نگاهش بیشتري دقت با

 دســتم خانــه ي طبقــه بــه رســیدن از پــیش... گذاشــتیم اسانســور داخــل را هــایش چمــدان        
 بــرف پــاي رد هــا ســفیدي ایــن نمیکــردم بــاور ، ریخــتم بهمشــان و بــردم موهــایش ســمت بــه را

 ...نباشد

 !بودم؟ خبر بی ازش من آبهِ  ور اونِ  مد کردي؟ سفید_        

 و کـرد  نگـاه  آینـه  در خـودش  تصـویر  بـه  ، آینـه  سـمت  بـه  برگشـت  کـه  بـود  آینه به پشتش        
 کشید دست بود شده ریخته بهم که کوتاهش موهاي به

 ...ارثیه ، بود همینطور احمـــدم بابا_        

ــارش         ــتادم کن ــالی در و ایس ــه ح ــه از ک ــور ي آین ــه آسانس ــمانش ب ــاه چش ــردم نگ ــا میک  ب
 گفتم شیطنت
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 !!احــمـــد حـــاج ، باشه نداشته سالت و سن از خبر که بگو کسی به اینو_        

ــاز آسانســور در بدهــد را جــوابم اینکــه از پــیش         ــا دو هــر و شــد ب  ســنگین هــاي چمــدان ب
 .آمدیم بیرون احمد

 بــه آرایــش شســتن و هــا لبــاس تعــویض بــراي ، ســپردم خــودش دســت بــه را هــا چمــدان        
 بـی  و زده سـر  مـان  خانـه  بـه  احمـد  کـه  اولـی  بـار  ، پـیش  هـا  سـال  مثـل  داشتم ،حتم رفتم اتاقم
 . شد خواهد خوشحال افسانه ، آمد خبر

 اتفـاق  و سـال  آن از ، نداشـتم  خـاطر  بـه  چیـزي  رفـت  چـرا  و آمـد  چـرا  که کردم فکر هرچه        
 .آوردم نمی خاطر به احمد از چیزي انگیزش غم و سرد هاي

 .بستم اسبی دم را موهایم و کردم تن به را ام مشکی شلوار و بلوز        

ــایم چشــم ســفیدي         ــه ه ــزد قرمــزي ب ــرات.. می ــت و ریمــل زدن اث ــردن رعای  حساســیت نک
 .بود هایم چشم

 . رفتم بیرون و کردم قفل را اتاقم در        

 پـذیرایی  از اي گوشـه  را احمـد  تـا  چرخانـدم  چشـم  آمـدم  مـی  پـایین  کـه  را خانـه  هاي پله        
 .نبود او از خبري ، ببینم ها خواب اتاق به منتهی هاي پله راه زیر یا

 .کردم روشن را ساز چایی و رفتم آشپزخانه به مستقیما        

 کــه خــوبی هــر ، احمــد آمــدن...نشســتم و کشــیدم عقــب را خوریمــان نهــار میــز صــندلی        
 دوسـت  یـک  مثـل  او کـه  بـود  فرسـایی  طاقـت  و سـخت  روزهـاي  ي کننـده  تداعی من براي داشت

 . ماند همراهم
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ــاي         ــی روزه ــود تلخ ــدر ، ب ــخت چق ــت س ــر ، گذش ــان اگ ــا هم ــد روزه ــود احم ــده ، نب  زن
 .نمیماندم

 شد کشیده عقب به موهایم که گذاشتم میز روي را سرم        

 کردي بلندشون_        

ــا         ــده ب ــز روي از را ســرم خن ــتم می ــز ، برداش ــه روِ  صــندلی و زد دور را می ــم ب  عقــب را روی
 .نشست و کشید

 !بود؟ شده پــیر        

 نمیرسید هاتم گوش زیر تا موهات دیدمت که باري آخرین_        

 پیش سال شیش پنج میشه بار آخرین_        

 گفت مرموز اي خنده با و داد تکیه میز به را اش تنه باال        

 .نمیکرد ولت پسرت دوست بود بلند موهات اگر معتقدم هنوزم_        

ــا         ــد صــداي ب ــا و زد اي قهقهــه بلن ــوريِ.شــدم بلنــد صــندلی روي از اخــم ب  را کوچکمــان ق
 مـی  بـاال  ظـرف  داخـل  از جـوش  آب داغِ بخـار  ، ریخـتم  داخلـش  زعفرانـی  چـاي  کمـی  و برداشتم

 آمد

 ، میداشت نگهم نبودم چاق اگه بگو ، باش راحت_        

 !بدتره چی همه از مو کوتاهی ولی خوبه چاقی_        

 !باشه بلند باید آدم بخت که نیست مو به_        
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 قــاه و بدهــد را جــوابم اینکــه از پــیش..گرفــت بغــل را دســتانش و انــداخت پــا روي را پــایش        
 گفتم کند مسخره را من قاه

 شدي پیرمردا مثل ، کنه ولت داره حق طرف خب ، موها این با ، تو همین مثال_        

ــده         ــایش خن ــاه ه ــاه و کوت ــر کوت ــان چنگــی ، شــد ت ــایش می ــا و کشــید موه ــی ب ــه لحن  ک
 گفت نداشت شوخی

 دوسـش  ، آینـه  جلـوي  میـرم  کمتـر ! میشـه  بیـدار  وجـودم  تـو  داره هـم  پیرمردا حس اتفاقا_        
 !ندارم

 نبود سفیدي این به موهایش دیدمش، که باري آخرین        

ــار... نشســتم صــندلی روي         ــه انگ ــاي در ک ــري دنی ــود دیگ ــا... ب ــاخن ب ــاي ن ــدم ه ــد بلن  چن
 زد لبخند و کرد نگاهم اینکه تا ، زدم میز روي ریتمیکِ  ضرب

 مـردا  بیشـتر  االن.نباشـه  تـابلو  خیلـی  کـه  میـذارم  رنگـی  یـه  ؟!کـنم  رنگـش  بـرات  میخواي_        
 میکنن رنگ موهاشونو

 ...میداد تکان سر و میخندید فقط ، میگفتم هرچه        

ــا ، بیــاد جــون افســانه بــذار_          شــبیه واقعــا دیگــه ، میکنــه دق ببینتــت شــکل و ســر ایــن ب
 !احـــمد حـــآج ، شدي پدرت

 .بیفتد خنده به قبل از بیشتر احمد که آوردم زبان به طوري را "احمد حاج"        

 نمیاد پیش مشکلی نزنی صدا احمد منو افسانه جلوي اگر تو_        

 !مطمئنی؟_        



10 
 

 گذاشت میز روي را دستانش و داد سرتکان        

 آره_        

 و تلگــرام تــو خــودت از ســفید و ســیاه عکــس تونســتی تــا ســال چنــد ایــن همیــنم بــراي_        
 !گذاشتی؟ اینستا

 ...کرد منفجر را آشپزخانه هایش خنده با بمب یک مانند اینبار        

 دیشــب کــه کیکــی از ، ریخــتم چــاي هردویمــان بــراي و کــردم بســنده کوتــاه لبخنــدي بــه        
 گذاشتم بشقاب توي برایش بودم پخته

 مسافرت؟ کجان؟ پدرت و افسانه_        

 !بود العاده فوق اش مزه ، گذاشتم دهانم توي را کیک از اي تکه        

ــه_         ــدون ، ن ــهِ  حنابن ــر فرزان ــه دخت ــنم ، عموم ــا م ــودم اونج ــی ب ــته ول ــدم خس ــر ش  زودت
 .برگشتم

 .برد فرو کیک توي را چنگالش و گفت اوهومی        

 .شده عالی ، پختم خودم_        

 کرد رها را چنگال و داد نامناسبیِ  حالت دهنش و لب به        

 است افسانه کارِ کردم فکر ، نداره خوردن پس_        

 کشیدم خود سمت به را بشقاب        

 .میخورم خودم ، نخور_        

 .گذاشت اش چانه زیر و کرد خم را دستانش از یکی        
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 !شدي عوض_        

 میـزد  را حـرف  ایـن  و میدیـد  را مـن  سـال  شـیش  از بعـد  احمـد  اگـر  ، نداشت اهمیتی برایم        
 و گفـت  را جملـه  همـین  دیـد  مـرا  کـه  هرکسـی  سـال  چنـد  ایـن  توي ، میکردم تعجب خیلی نباید
 !شد چطور و شد چی که کرد جویم و پرس مدام

 امـا  میدیـد  را مـن  هـا  سـال  ایـن  در بـار  چنـدمین  از بعـد  کـه  کسانی بودند ، مهمانی همین        
 .میرخت بهمم بیشتر که میپرسیدند هایی سوال مدام هرکدامشان

 باشــه الزم دیگــه نمیکــنم فکــر ، فرســتادم عکــس بــرات خــودم از هــا ســال ایــن کــه مــن_        
 .کنی تکرار برام رو بقیه هاي حرف

 تکیـه  ، بـود  برداشـته  کـه  چـایی  اسـتکان  همـراه  بـه  و کشـید  دسـتم  زیـر  از را کیک بشقاب        
 گذاشت دهان در را کیک از اي

 ...ماندم خیره بودم زده که اي تیره الك و بلند هاي ناخن به        

 شــدن بلنــد و بــود مشــخص وزنــت کیلــویی پــنج و بیســت کــاهش فقــط هــات عکــس تــو_        
 نبود ظاهرت شدن عوض از منظورم من! موهات

 !میگم و ظاهرت ، احمد شدي عوض تو ولی_        

 گفت چاي خوردن از قبل و برد باال را چاي لیوان و داد سر کوتاه اي خنده        

 ! نـــورآ تویی ، شده پیر که اونی ولی_        

 ...بود مانده یادش هنوز پس ، ماسید لبم روي خنده        

 !میدونی که بدونی همونجایی تا بهتره ، نشد چی و شد چی نپرس ازم_        
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 نگرفت را حرف ي ادامه و داد تکان سري لبخند با        

 داري؟ بازم ، است خوشمزه_        

 پرسیدم ناراحتی با        

 نخوردي؟ شام_        

 داد تکیه صندلی به و برداشت مقابلم از را چایم لیوان        

 .بود خوشمزه خیلی این ، خب ولی ، چرا_        

 !!بود نخورده شام پس        

 .خورد دیگريِ  کیک تکه با را چایم لیوان        

 دختر؟ دوست ، ازدواج ، درس کار، خبر؟ چه تو_        

 ... داد سر خسته اي خنده        

 ندارم بازي ورق حوصله ، ازدواجم ، تموم که درسم ، عالی که کار_        

 !بود ازدواج از جالبی تعیبیر        

 دختر؟ دوست_        

 !نشد وقت ،دیگه گفتم بهت که بود همونی آخري_        

 تنهایی؟ که ساله هفت یعنی_        

 گفت خنده با و شد بلند صندلی روي از        
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ــاي_         ــا تنه ــه تنه ــودم ک ــط ، نب ــت فق ــر دوس ــتم دخت ــل ، نداش ــو مث ــودتم! ت ــو خ  فکرش
 .آوردي ولی ، بیاري دووم سال همه این نمیکردي

 .شدم ترك من ولی کردي ترك اونو خودت تو..میکرد فرق تو با من وضعیت_        

 ...نداره فرقی هیچ قضیه اصل تو_        

 بیــرون آشــپزخانه از احمــد ، میــزد حــرف بابــا بــا انگــار کــه افســانه هــاي خنــده صــداي بــا        
 .رفت

 صـدقه  قربـان  و رسـید  بغـض  و گریـه  بـه  افسـانه  هـاي  خنـده  صـداي  کـه  بـود  لحظـه  همان        
 .رفتنش

ِ  تنهــایی...شــدم خیــره احمــد صــندلی بــه چــاي لیــوان تــوي از گذاشــتم میــز روي را ســرم        
 ...تنهایی از جزئی من یا...بود شده من از جزئی تنهایی ، میکرد فرق همه با من

    

 !داشت نگهم بیدار نشدنش ناراحت و افسانه خاطر به بابا اما بخوابم میخواستم        

ــا از قبــل ســاعت یــک ، نداشــتم کــه تعــارف          بــه و بــودم زده حــرف احمــد بــا ، افســانه و باب
 و افسـانه  خـاطر  بـه  کـه  میـداد  عـذابم  بابـا  رفتـار  فقـط  ، بـودم  گذاشـته  وقـت  بـرایش  کـافی  اندازه

 !بود گذشته خوابمِ  وقت از ساعت دو او به احترام

 مــنهم کــه طــوري ، آرام صــدایی بــا افســانه همیشــه...کــردم پــایین و بــاال را تلوزیــون کانــال        
 کـه  وقتـی  ، شـب  موقـع  ایـن  امـا  ، میـزد  حـرف  تلفـن  بـا  ، بشنوم را صدایش راحتی به نمیتوانستم

ــام چشــم ــا ، میســوخت خســتگی از ه ــه صــدایی ب ــد ک ــر چن ــود اش همیشــه صــداي براب ــه ، ب  ب
 گفت احمد آمدن از و زد زنگ خواهرش



14 
 

 دعـوایی  کـوچکی  هرچیـزِ  بابـت  ، بـود  افتضـاح  ام روحـی  وضـعیت  ، بـود  آمـده  کـه  بار اولین        
 را مـادرم  جـاي  کـه  سـالی  دوازده ایـن  در افسـانه  بـا  ، انـداختم  مـی  راه فریـاد  و داد و میکردم پا به

ــه ــود گرفت ــه نداشــتم مشــکلی هیچوقــت ب ــد ، ســال همــان جــز ب ــار چن ــوي را صــدایم ب  ســرم ت
 میــزنم داد مــادرم ســر چــرا کــه خــوردم ســیلی پــدرم از بــار چنــد ، کــردم دعــوا او بــا و انــداختم

 !بود کرده مخفی احمد را هایم گریه هق هق بار چند...

 بـه  شـرم  عـرق  اینچنـین  هـم  بایـد  یـادآوریش  بـا  کـه  کـردم  بپـا  قشـقرقی  هم او آمدن براي        
 !بنشیند ام پیشانی

 مانـدنش  و احمـد  آمـدن  بـا  ، نداشـتم  قـرار  و آرام لحظـه  یـک  و میکـردم  پیلـه  چیـز  همه به        
 .کرد رخنه جانم به اي بیهوده و بیخود تنفر مان خانه در

 را مــن خانــه در شــب تــا صــبح بــودنش کــه آوردم را او ي بهانــه ، نبــودم معتقــد اینکــه بــا        
 ایــن بــراي بابــا اینکــه تــا.آمــدم نمــی هــم بیــرون اتــاق از آمــدنش اولِِ  مــاه یــک ، میکنــد معــذب
 !!ساله نه و نود ي صیغه...داد ارائه را بیخودي حلِ راه هم موضوع

 میشه تر قرمز داره اومدم وقتی از بریزي، قطره چشمت تو باید کنم فکر_        

 و خارانـدم  را ام شـقیقه  کنـار  حـرص  بـا  ، میکـرد  ریختـه  بهـم  را اعصـابم  روزهـا  آن یادآوري        
 .شدم بلند مبل روي از

 زدم لبخند نیاید حساب به توهینی رفتارم اینکه براي ، بود نشسته افسانه کنار احمد        

 .میشورم رنگ پر چایی با_        

 شد بلند مبل روي از افسانه و داد تکان سري        

 ، کنم دم دوباره بذار پس_        



15 
 

 برگشتم سمتش به و ایستادم        

 باشید راحت شما_        

 .نشست مبل روي و داد تکان سر ناچاري با افسانه        

 ابـرو  و چشـم  بـا  بابـا  اینکـه  از پـیش  و گفـتم  بلنـدي  بخیـر  شـب  اتاقش از بابا آمدن بیرون با        
 .انداختم اتاق داخل را خودم ، دارد نگه پسر و مادر این مثل صبحِ  خود تا را من آمدن

ــه را خــوابم هــاي لبــاس         ــن ب ــاقم ي پنجــره درزِ از ســرما ســوزِ ، کــردم ت ــزد داخــل ات  ، می
 ... کردم پر نسکافه از را سفیدم سبزو ماگ و کردم خاموش را ساز چایی

 پنجــره و کشــیدم عمیقــی نفــس ، میخــورد صــورتم بــه انگیــزش دل عطــر و نســکافه بخــار        
 کردم باز را اتاق ي

 ...نمیکرد کم من تب از سرما سوزِ        

 گذاشتم تخت کنارِ  میز روي بر را ماگ ، خورد در به آرامی ي تقه صداي        

 "منم " گفت که بود احمد صداي.. چسباندم در به را سرم        

 .دید را ها چشم میشد ، سرش پشت راهروي و اتاق تاریکی در... کردم باز کمی را در        

 !قفله؟ همه روي به اتاق این در هنوزم_        

 جیــبِ در دســت خنــده بــا و انــداخت نگــاهی اتــاق داخــل بــه ، نــزدم حرفــی و زدم لبخنــد        
 برد شلوارش

 کن استفاده ساعت هشت هر فعال ،ِ  بتامتازون قطره_        

 گرفتم را قطره و بردم جلو و دستم        
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 بود شده تموم همیشگیمِ  مارك ، زدم که ریملیِ براي_        

 .بود سرم پشت به نگاهش کردم بلند سر وقتی ، نزد حرفی        

        برگرداندم ام شانه روي به ، بود افتاده بازوام روي که را لباسم بند. 

 زد آرام اي ضربه ام بینی نوك به لبخند با و کرد نگاه هایم چشم به        

 !داري تب هـــنوزم پس_        

 !رفت و داد جواب کوتاه لبخندي با را نگاهم که بودم گنگ        

 دوم فصل        

 "نویسنده بیِ  رمان"        

 

 میکنم نیاز و نذر هرچه که شمارها دقیقه دیدم        

 نمیچرخند برعکس        

 بستم برعکس را ساعتم        

 هنوز        

 بهار بی دختر سیاه هاي کفش        

 ات خانه در پشت        

 میکند کجی دهن من به        

 هنوز        



17 
 

 ساعتم خواندن به        

 ام نکرده عادت        

 نویسنده بی رمانِ این میشود تمام کی پس        

 !میکند؟ سفید مو خواندنش که        

 

 

ــراي         ــاق از هصــبحان خــوردن ب ــرون ات ــرفتم بی ــا ، ن ــه ب ــانی اینک ــاي صــبحانه خــوردن زم  ه
ــزوِ افســانه مفصــلِ ــادت ج ــود ام همیشــگی هــاي ع ــا ب ــروز ام ــه اشــتهایی ام  صــبحانه خــوردن ب
 .نداشتم

ــا کــه بــود گذشــته یــک از ســاعت         ــا را خــوابم لبــاس.زد صــدایم پــایین از باب  عــوض تعلــل ب
 .کردم تن را دیشب مشکی هاي لباس همان و کردم

 .زدم اي ساده بافت و کردم جمع سرم طرف یک را موهایم        

 .نمیکرد ایجاد حالم در تغییري هم بودنش درهم اما نبود مرتب خیلی اتاقم        

 بــار چنـد  و کــردم قفـل  سـرم  پشــت را اتـاق  در ، شـد  قبــل از تـر  بلنـد  بابــا صـداي  دوم بـار         
 .کردم پایین و باال را در دستگیره

 !شد راحت بودنش قفل بابت خیالم        

 در هـم  افسـانه  ، دیـدم  زدن حـرف  مشـغول  را بابـا  و احمـد  آمـدم  مـی  پـایین  کـه  هـا  پله از        
 .میچید میز روي را ها بشقاب میکرد صحبت تلفن با که حالی همان
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 ، رفتم آشپزخانه سمت به بمانم جواب منتظر آنکه بدون و کردم مردها به سالمی        

 ...بچینیم را نهار میز تا کردم کمک افسانه به        

 بـود  کـم  اش شـلوغی  و امشـب ِ  عروسـی  ، شـب  فـردا  بـراي  آمدنشـان  و گفـت  خواهرش از ،        
 اضـافه  هـم  افسـانه  هـاي  فامیـل  هـاي  آمـد  و رفـت  احمـد  حضـور  خـاطر  بـه  هـم  فـردا  از حاال که

 ...میشد

 ، برداشتم کابینت از را نمکدان و کردم فوت را نفسم کالفه        

 همیشــگی مثــل احیانــا تــا گذاشــتم احمــد جلــوي را نکمــدان نشســتم صــندلیم روي وقتــی        
 کــه هرحــال بــه ، نکنــد رفــتن آشــپزخانه بــه و شــدن بلنــد بــه مجبــور را مــن تــرش قبــل هــاي

 بود شده ممنوع پدر فشار وضعیت خاطر به نمکدان از استفاده

 نخوابیدي؟ خوب دیشب_        

 لبخنـد  بودنـد  خیـره  مـن  بـه  شـان  سـه  هـر  کـه  حـالی  در و کـردم  بلنـد  را سرم بابا سوال با        
 زدم

 .خوابیدم ، ولی شد کم خوابم ساعت دو_        

 گفت که میکشید برنج احمد براي افسانه        

 !قرمزه؟ چشمات چرا پس_        

 تالقــی او بــا نگــاهم لحظــه همــان درســت..آورد بــرایم شــب آخــر کــه افتــادم اي قطــره یــاد        
 کرد

 !نیست چیزي_        
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 گذاشت دهانش در را غذا قاشق اولین ، دهد نشان العملی عکس آنکه بی احمد        

 نظیره بی ، مامان_        

 گفت تحسین و لبخند با بابا و شد باز اش چهره ، افسانه        

 بوده نظیر بی همیشه_        

 هــاي چشــم از نگــاه بــود کنتــرلم تحــت شــدت بــه کــه اي خنــده و رفتــه بــاال ابروهــاي بــا        
 انداختم پایین را سرم و گرفتم احمد

 شده افول دچار مامان دستپخت که میکنم فکر ، رادمند جنابِ البته_        

 پرسید تعجب با بابا        

 !پسرم؟ چطور_        

 را دسـتم  زود خیلـی  امـا  ، کنـد  منفجـر  هـم  را مـن  کـه  بـود  نزدیـک  احمـد  ي خنده صداي        
 شدم مانع و گرفتم دهنم جلوي

 میشه متوجه ، کنه نگاه نـــورآ به هرکسی هرحال به_        

 گفت بود مشهود کامال آن در دلخوري که لحنی با و داد سر تصنعی اي خنده افسانه        

ــورآ خــود جــان، احمدرضــا_         ــه تصــمیم ن ــه ، گرفــت رژیــم ب  کــه شــاهده مــن خــداي وگرن
 نبوده من از کوتاهی

 میبیـنم  کـه  رو چیـزي  نمیتـونم  مـن  بـازم  ، باشـه  شـاهد  اگـر  هـم  شـما  خـداي  ، من مادرِ_        
 بود کیلو نود هشتاد نزدیکه دختر این میرفتم داشتم من ، کنم کتمان
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ِ  دســت روي را دســتم و خندیــدم بگیــرم را شــوخ ظــاهر بــه بحثــه ایــن جلــوي اینکــه بــراي        
 گذاشتم بود نشسته کنارم که افسانه

 نگیر دل به.. میکنه شوخی احمد ، جون افسانه_        

 گفت و داد اش شده هایالیت تازه موهاي به تابی افسانه        

 !!رضا احمــــد ، جآن نـــورآ_        

 ..دادم دست از را هایم خنده کنترل منهم احمد ي خنده با        

 ...احمــد_        

 کردم اضافه اسمش به را "رضــا" سریع دیدم که را باباِ  اخم پر نگاه        

 !اینور؟ بدي و ساالد میشه_        

 گذاشت رویم به رو و کرد بلند را ساالد ظرف        

 .خوبه خیلی مو ریزش زا جلوگیري براي برنج ، نکن سیر و خودت ساالد با_        

        بیشتر نصف کردم خالی بشقابم در را ظرف توي ساالد 

 نداشته ضرر نخوردنش هم همچین میفهمی ، بندازي نگاه یه من موهاي به بهتره_        

 کرد جان نوشِ مادرش نظیره بی واقعاِ  دستپخت از و انداخت باال اي شانه        

 شـام  یـا  نهـار  بـراي  هـا  تـر  قبـل  ، شـد  اضـافه  هـم  خوردنمان غذا زمانِ مدت احمد، آمدن با        
 بــه احترامــی بــی اتــاق در مانــدن اینکــه از بغیــر ، احمــد آمــدن بــا امــا ، مانــدم مــی خــودم اتــاق

 .میدادم تغییر هم را خوابم و شام و نهارِ  زمان باید ، میشد او و افسانه
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 محـل  و شـده  مطالعـه  ي رشـته  و دانشـگاه  از احمـد  هـاي  تعریـف  بـه  نهـاري ِ  وقت ي ادامه        
 دوسـت  را تکـراري  هـاي  تعریـف  ایـن  ، جـان  افسـانه  و بابـا  اگـر  حـداقل  ، شـد  پرداخته اش زندگی

 ســال شــش را هــا حــرف همــین کــه منــی بــراي ، کننــد ذوق شــنیدنش بــا بودنــد بلــد و داشــتند
 .بود بر سر حوصله کامال بود شنیده پیش

 بردم آشپزخانه به بقیه از زودتر را غذایم خالی بشقاب و گرفتم را ام خمیازه جلوي        

 رفــتن بــین از...هــا بشــقابِ  ســفیدي و آب صــداي ، میــداد آرامــش بهــم هــا ظــرف شســتن        
 ...ها ظرف براق و ها کثیفی

 را هـا  ظـرف  بقیـه  احمـد  و افسـانه  بـودم  خـود  هـاي  بشـقاب  شسـتن  مشـغول  کـه  همینطور        
 از را هـا  ظـرف  شسـتن  کـه  نشـدم  راضـی  دو هـر  هـاي  اصـرار  بـه  توجـه  با و گذاشتند سینک کنار

 .بدهم دست

 حوصــله وقــت هــر کــه بــود مــان چهــارنفرهِ  ظرفشــویی ماشــین آشــپزخانه در مــن هــووي        
 او بـه  هـا  کثیفـی  شسـتن  خوشـیِ  ، نداشـتم  را سـینک ِ  پـاي  ایسـتادن ِ  تـوان  یا را ها ظرف شستن
 .میشد محول

 را میگفــت احمــد بــراي مــان خــانواده جدیــدِ  دامــاد از تــاب و آب بــا کــه را افســانه صــداي        
 .میشنیدم

 ... زیبایی جز به ، بود درست هایش تعریف بیشتر        

ــا جذابنــد یــا مردهــا ؟!میشــد زیبــا مگــر هــم مــرد         ــراي فقــط زیبــایی!! نیســتند جــذاب ی  ب
 ...نیستند زیبا یا هستند زیبا یا ها زن...هاست زن توصیف

 .خندیدم میزدم خودم با که اي احمقانه هاي حرف به        
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 .باشد ما همراه باید اوهم که کرد اصرار و گفت امشب عروسی از احمد براي افسانه        

 محـال  ، بابـا ِ  درخواسـت  بـا  چـون  ، بـود  فایـده  بـی  میکـرد  امتنـاع  احمـد  کـه  هـم  هرچقدر        
 .نکند همراهی و ندهد گوش حرفش به بود

ــه ، احمــد همچنــان امــا          تمــامی هــم افســانه اصــراهاي و میکــرد امتنــاع آمــدن از شــدت ب
 .نداشت

 شـلوارِ  جیـب  داخـل  بودنـد  شـده  قرمـز  سـرما  از کـه  را هـایم  دسـت  هـا  ظـرف  شدن تمام با        
 .آمدم بیرون آشپزخانه از و بردم فرو ضخیمم

 .شد حضورم متوجه بابا که میداد نشان احمد به را چیزي همراهش تلفن در افسانه        

ـــورآ_         ــر جــان نـــ ــر اگ ــه چشــمت میکنــی فک ــت ممکن ــرده عفون ــیش ببرمــت باشــه ک ِ  پ
 دکترت

ــدانم         ــن در نمی ــود چــه افســانهِ  تلف ــه ب ــرش احمــد ک ــد را س ــرد بلن ــا نک  روي از افســانه ام
 آمد سمتم به عجله با و شد بلند صندلی

 ، جان نــورآ قرمزه خیلی ، واي_        

 نباشید نگران ، میشورم چایی با میرم ، نیست چیزي_        

 ، میگفــت بابــا بــه را چیــزي کــه شــدم افســانهِ  آرام صــداي متوجــه و رفــتم بــاال را هــا پلــه        
ــدادم اهمیتــی ــه و ن ــاقم ب ــاه ات ــردم پن ــر را اتــاق ، ب ــا کــردم رو و زی ــه خــوب ، دیشــب ام  خــاطر ب

 گذاشتم کجا را بود داده بهم احمد که اي قطره که نداشتم

 ...شدم خیره هایم چشم آلود خون ي کاسه به آینه توي        

 ...حاال اما...میشد سرخ هایم چشم سفیدي که هربار میترسیدم چقدر        
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 ... خورد اتاق در به اي ضربه        

 .نبود بردار دست بابا ، میشد درمان و دوا و دکتر خیال بی اگر افسانه        

 !تویی؟_        

 آرایشگاه بري باهاش بزنم صدات گفت مامان_        

 ...شد دور ازم قدم چند و کرد بهم پشت گفت که را حرفش        

 !احـــمد؟_        

 گفت میبرد سر به دیگري عالم در انگار حالی در و ایستاد        

 ؟!بود مختلط دیشبِ  حنابندون_        

 .نشدم سوال این پرسیدن از هدفش متوجه        

 چی؟ یعنی_        

 برگشت سمتم به را رفته هاي قدم        

 ، میام و امشب عروسی منم_        

 ...نبود اینجا فکرش ولی میکرد نگاهم ، شدم خیره صورتش به تعجب با        

 شده؟ چیزي چرا؟ میزنی گیج_        

 داد تکان هوا در دستی        

 !آرایشگاه؟ میري مامان با ، کن ولش_        

 کوبیدم زمین بر پا ناراحتی با و گرفتم خود به منزجري ي چهره        
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 منه اعصابه رو خیلی تو مامان_        

 رسید هایم چشم به پاهایم از مضحک تعجبی با نگاهش        

 !!سالته نه و بیست ، بکش خجالت_        

 نالیدم و دادم تکیه دیوار به را سرم آویزان اي لوچه و لب با        

 ، نمیکنه ول نذاره رنگ و موهام و آرایشگاه نبره منو تا_        

 زد ام بینیِ  نوك به اي ضربه خنده با        

 نمیخواي بگو راست و رك خب_        

 ... بابام_        

 ...خندید و شد متوجه را منظورم        

 نریختی؟ و دادم که اي قطره_        

 انداختم باال را ابروهایم        

 ...کردم گمش_        

 صـورت  ، شـد  خـم  سـمت  بـه  و کـرد  کـم  را خـالی  جـاي  کـه  بـود  فاصـله  قـدم  یـک  بینمان        
 کرد برخورد پایم کنارِ به دستش که بود مقابلم درست

 برد فرو شلوارم جیب در را دستش بکشیم عقب را پایم اینکه از پیش        

 !جیبت تو گذاشتی_        

 ... داد تکان چشمانم جلوي و آورد بیرون را قطره        
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 ..خندیدم        

 پیريِِ  اثرات اینم ، شدم پیر گفتی خودت_        

 ....برگشتم اتاقم به و قاپیدم دستش از را قطره        

 .میرفتم افسانه همراه بابا تذکر بدون هم را اینبار بود بهتر ، پوشیدم را هایم لباس        

 بـه  ، کـردم  راحتـی  احسـاس  نظـر،  مـد  آرایشـگاه  بـه  افسـانه  مـدامِ  هـاي  آمد و رفت لطف به        
 ، نبود دیگريِ  مشتري افسانه و من جز به و بود خلوت خیلی آرایشگاه که عالوه

 ، کـرد  انتخـاب  مـن  موهـاي  بـراي  را رنـگ  همـان ..بـود  افسـانه ِ  پسـند  مـورد  فنـدقی، ِ  رنگ        
 پرکالغـی  کـه  را خـودم  موهـاي  رنـگ  ترجیحـا  ، باشـم  رنگـی  چـه  نمیکـرد  فرقـی  هـم  خودم براي
 .داشتم دوست بیشتر میزد

 بـه  هـم  کشـیدن  سشـوار  کـه  بمانـد  ، کشـید  طـول  موهـایم  شـدن  رنگ ساعت دو به نزدیک        
 .میشد اضافه کننده خسته زمانِ آن

 .برگشتم خانه به افسانه از زودتر شد تمام که کارم        

 باشد آرایشگر به نیاز و نیایم بر پسش از که نبود کاري صورت آرایش        

 .آمد نمی در جایی از صدایی و بود خلوت خانهِ  پذیرایی        

ــود ســرخ همچنــان کــه هــایم چشــم بــه و ایســتادم پــذیراییِ  قــديِ  آینــه جلــوي          خیــره ب
 ، شدم

 ســمت بــه بســته هــایی چشــم بــا کــه حــالی در و ریخــتم هــایم چشــم در دیگــر اي قطــره        
 گرفت را دستم گرمی دست ، میرفتم مبل ترین نزدیک
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 میبینم و شدنت کور رفتنم قبل ، بري پیش رویه این با ، کنی تمرین باید کم کم_        

ــر         ــدایش اگ ــم را ص ــنیدم ه ــاي از ، نمیش ــه گرم ــادل همیش ــتانش متع ــی و دس ــام از حت  گ
 ...احمدرضاست گرفت را دستم که کسی بزنم حدس میتوانستم صدایش بی هاي

 بــه آمدنــد مــی کــش هــم روي کــه هــایی لــب بــا...نشســتم مبــل روي و کــرد ام راهنمــایی        
 داشتم نگه را سرم آمد می صدایش که سمتی

 نمیداد نشون سالتو و سن بود تر تیره یکم ، روشنه رنگش_        

 .شدم اش نشستن متوجه        

 !میارم منم ، میاري دووم داري و سال و سن این تو، که همینطور ، نباش نگران_        

 .کردم باز را هایم پلک لحظه چند از بعد و خندید کوتاه        

 !میکنی؟ نیگام اینجوري شدم خوشگل_        

 گفت بود پدرم خوابِ اتاق مسیر به نگاهش که حالی در و زد کوتاه لبخندي        

 .بود تر باورپذیر هات خنده حداقل ، بودي تر قشنگ عکسات تو_        

 !میداد رنگ بوي ، دادم موهایم به تابی برداشتم، سرم روي از را شالم و زدم پلکی        

 !هست فالوورهام جزوِ هنوزم نفر یه اون چون میخندیدم دل ته از هام عکس تو_        

 کشید صورتشِ  مرتب ریشِ ته به دستی و اندخت باال ابرویی احمد        

 !میزنن؟ الیکم_        

 دادم را جوابش آمد می کش بیشتر لحظه هر که اي خنده با        
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 گذاشت هم کامنت تولدم براي ، پیش سالِ سه_        

 خـم  جلـو  بـه  کمـی  و برداشـت  مبـل  از را اش تکیـه  و بـرد  بـاال  بیشـتر  مراتـب  به را ابرویش        
 شد

 گذاشت؟ چی حاال!! شد جالب__        

 گفتم میخندید هم دلم که حالی در و فرستادم بیرون را نفسم خوشحالی با        

 !نقطه تا سه_        

 گرفت خود به چندشی ي قیافه هایش لب با        

 نقطـه  سـه  تـوي ..نوشـته  چـی  کـردم  فکـر  مـن  کـه  گذاشـت  هـم  کامنـت  گفتـی  طوري یه_        
 !بود؟ باز نیشِ اینهمه اش

 گفتم بودم شده خیره بابا اتاق به هم خودم که حالی در و کردم نگاهش دلخوري با        

 بزن حرف باهام گرفته دلم اینکه یعنی ، ماِ  بین بود رمز یه نقطه سه_        

 زدي؟ حرفم باهاش_        

 خاموشه خطش ، نه_        

 صــورتش ســمت بــه را دســتم کــه طــوري ، شــد تــر چنــدش قبــل از اش چهــره مراتــب بــه        
 گرفت هوا روي را دستم مچ که کشیدم صورتش روي بر حرص با را دستم کف و بردم

 چی؟ بعدي هاي تولد_        

 ... ماسید لبم روي خنده        

 الیک فقط...هیچی_        
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 ...نقطه پنج نقطه چهار میشد نقطه سه وگرنه...میونه در کسی پاي حتما پس_        

 امـا .باشـد  درسـت  احمدرضـا  حـرف  نبـود  بعیـد ...میشـد  بیشـتر  ام نـاراحتی  هـایش  خنـده  با        
 منـور  ذهـنم  در نقطـه  سـه  همـان  از بعـد  کـه  خـوبی  اتفـاق  همـه  آنِ  شدن تمام به نداشتم دوست

 بدهم خاتمه بود شده

 ؟ میکنه کار کجا رفت؟ سربازي ؟ میخونه درس هنوز نداري؟ ازش اي دیگه خبر_        

 کشیدم بیرون اش قوي ي پنجه الي از را دستم مچ        

 .نکنی مسخره منو باشی تو تا ، نمیگم بهت ولی میدونم_        

 گرفت را دستم و خندید        

 !کردي؟ فالو و پیجش چی؟ تو_        

 دادم تکان "نه" ي نشانه به را سرم ناراحتی با        

 ... دیدنش که بذاره عکس یکی با شاید گفتم ، ترسیدم بیشتر یعنی، ، نشد روم_        

 داد نجاتم بابا صداي بلرزد هایم لب اینکه از پیش        

 جان نــــورآ قشنگیِ  رنگ چه_        

 ... ایستاد بابا احترام به و کرد رها احمدرضا را دستم        

       

ِ  ماشـین  ضـبط  از کـه  مالیمـی ِ  موزیـک  صـداي  بـا  و نشسـتم  احمدرضـا  کنـار  ماشـین  توي        
 .گذاشتم هم روي را هایم پلک ، میرسید گوش به بابا

 !بپوشم؟ نذاشتی چرا ، بود بهتر قبلی کفش اون_        
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 فاصــله کمـی  زدم پــایش روي بـر  کــه آرام مشـتی  بــا کـه  بــود چسـبیده  بهــم هایمـان  شـانه         
 خندید و گرفت

ــا_         ــیگم بهــت ، عجب ــو م ــا ت ــدت ســانتی، ده کفشــه اون ب ــنج و هشــتاد و صــد میشــه ق  ، پ
 بره راه کنارم بلندتر خودم از کسی ندارم دوست

 .شد بلند بابا هاي خنده صداي سرش پشت مراتب به و خندید افسانه        

 کارمه محل براي این ، بود مجلسی کفشم اون ، مسخره_        

 فرستاد بیرون را انگشتانش و داد پایین کمی را ماشین ي شیشه        

 شده خوبیِ  هواي چه_        

 ....کرد تالفی میخورد ماشین ي شیشه به که برفی هاي دانه به اي لحظه براي نگاهم        

 میـزد  صـورتم  بـه  کـه  بـادي  خنکـاي  ، بـردم  بیـرون  را دسـتم  و دادم پـایین  را شیشـه  کمی        
 کـه  میکـرد  ثابـت  ، میشـدند  آب دسـتانم  بـا  برخـورد  محـض  بـه  کـه  برفـی  هاي دانه ، بود دلنشین

 ...دارم تب هنوزم من

 آغـوش  بـه  را تـو  زمسـتانی  شـب  ایـن  در نتـوانم  کـه  باشـم  دور آنقـدر  کـه  نبـود  انصاف! نه"        
ــن.کنــی آرامــم و بکشــم ــدر شــب ای ــرو اش ســیاهی درون کــه اســت تاریــک آنق ــروم ف ــراي و ب  ب
 "!هستیم درك به محکوم ما ، درد به محکوم ما.بریزم اشک آرام ام تنهایی

 !!میخوریم سرما_        

 . دادم باال را شیشه ، کردم روانه لبخندش به که اخمی با ، احمدرضا صداي با        

 ، میداد نویی بويِ اش ذغالی شلوار و کت        
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 !آبیِ؟ اونورِ_        

 داد را جوابم عادي و کشید دست رنگش خوش کراوات به        

 بپوشم اومد نمی پیش ولی خریدم پیش سال یک ، آره_        

 گفتم بشنود را صدایمان افسانه که طوري ، تر بلند صدایی با        

 !آقا احــمد ، ها میاوردي سوغاتی باید که نیار خودتم روي به_        

 شد گم احمدرضا بلند هاي خنده میان بابا نوچ        

 .میدیدم بابا به را افسانه ي اشاره و غلیظِ  اخم حتما بودم نشسته او جاي اگر        

ـ  را ماشـین  بـاغ  جلوي          و سـالم  ، دیـدیم  را عموهـایم  از یکـی  ، ورود بـدوِ  همـان  ، کـرد  اركپ
ــا شــان احوالپرســی  خیــال میدیــد را مــا هرکســی کــه بــود تــاب و آب پــر آنقــدر پــدر و افســانه ب

 ..خبریم بی هم از میشود سالی چند میکرد

 بــرق عمــو زن و عمــو هــاي چشــم ، ایســتادم احمــد پشــت و دادم دســت دخترعموهــایم بـه         
ِ  سـال  چنـد  همـان  بودنـد  دیـده  را او کـه  بـاري  آخـرین ...کـرد  معرفـی  را احمدرضـا  بابا وقتی افتاد

 دادن جــواب از امشــب را یکـی  مــن حــداقل احمدرضـا  ظــاهر در تغییــر اینهمـه  حــاال و بــود پـیش 
 .میداد نجات دیگر ي مسخره هرچیزِ و رویی و رنگ بی و الغري بابت

 آنکــه بــدون ، آمــد جلــو دیگــر خویشــی و قــوم ، شــد تمــام کــه بهــروز عمــو بــا احوالپرســی        
ــه را خــودم ــایی احوالپرســی ب ــه از ، کــنم محــدود تکــراري ه ــاغ داخــل و شــدم جــدا بقی ــدم ب  ق

 .برداشتم

ــه         ــزد آشــنا اش چهــره کــه هرکســی ب ــرد ســالمی و می ــا فقــط میک ــد ب ــان ســري لبخن  تک
 .میدادم
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 معـدب  مـرد  کـه  دامـاد  پـدر  ، باشـم  بقیـه  منتظـر  نمیتوانسـتم  ایـن  از بیشـتر  و بود سرد هوا        
 .شدم تاالر داخل و داشت نگه باز برایم را در میرسید نظر به مهربانی و

 صــدایش کــه اي خواننــده و آهنــگ بلنــد صــداي ، بــود شــده شــروع جشــنِ  مراســم تقریبــا        
 بودنـد  رقصـیدن  مشـغول  کـه  کسـانی  کنـار  اي لحظـه  چنـد  بـراي  ، نبـود  مهسـتی  بـه  شباهت بی

 را بلنـدش ِ  شـرابی  موهـاي  و داشـت  تـن  بـه  قرمـزي  بلنـد  پیـرهن  بـود  خواننـده  کـه  زنی...ایستادم
 .بود کرده چندان دو را اش زیبایی میرسید کمر تا که

 میفتاد؟ اتفاقی میموندي منتظر_        

 ، نشست کمرم پشت احمدرضا دست        

 کردم اشاره نمیکرد دلبري شیرینش اطوارهاي و ادا با کم که زنی ي خواننده به        

 داره صدایی چه_        

 داشت نگه صورتم کنار را سرش و کرد حلقه کمرم دور به بیشتر را دستش        

 !برقصیم؟_        

 زدم اي ضربه پهلویش به آرنج با        

 بلدي چقدرم_        

ــتم         ــت را دس ــر و گرف ــه دو ه ــمت ب ــی س ــایی از یک ــه میزه ــر دور ک ــه از ت ــود بقی ــدم ب  ق
 . نشاندم صندلی روي خالی، میزِ تنها از حفاظت براي را احمدرضا ، برداشتیم

 قرمــزي بـه  نـه  امـا  بـود  قرمـز  هنـوز  هـایم  چشـم  ، کشـیدم  هـایم  لـب  روي را سـرخ  لـب  رژ        
 ...دیشب حتی و صبح امروز
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 ي آینـه  جلـوي  هـایم  عمـه  از یکـی  بـا  احوالپرسـی  از بعـد  و کـردم  آویـزان  را ام چرم پالتوي        
 ...ایستادم قدي

 تـا  بـاال  از ، بـود  نشسـته  حسـابی  تـنم  روي اي نقـره  ریـز  هـاي  دانـه  بـا  مشکی ي لمه لباس        
 آن و بـود  برهنـه  دسـتانم  از یکـی ...بـود  کـج  سـینه  روي لبـاس  بـاالي  ، بـود  یکدسـت  و تنگ پایین
 مخفـی  بایـد  همیشـه  را چـپم  ي شـانه  سـوختکی ...داشـت  دسـتم  سـاقِ ِ  اواسـط  تـا  آستینی دستم

 ! میکردم

        ــان ســفیدم پوســت ــه شــوقی ، میدرخشــید لبــاس ســیاهیِ  می ــر شــاید ، نداشــتم دل ب  اگ
 ...نمیرفتم آرایشگاه به هم ابروهایم فرمِ تغییر و موهایم کردن رنگ براي ، نبود افسانه اصرار

ــاس         ــایم لب ــم را ه ــودش ه ــاب خ ــرده انتخ ــود ک ــه روزي ، ب ــراي ک ــد ب ــاس خری ــراي لب  ب
 ، بـود  رسـیده  کـه  مختلفـی  هـاي  عکـس ِ  میـان  مـنهم  و فرسـتاد  عکـس  چنـد  ، بـود  رفته خودش

 .کردم انتخاب را لباس این

ــه یــک لباســمِ  پشــت ، چرخیــدم آینــه جلــوي دور یــک          را دامــنم.داشــت کوچــک ي دنبال
 مشــکی همــین ولــی ، نپوشــیدم احمدرضــا خــاطر بــه را قشــنگم ايِ نقــره هــاي کفــش ، دادم بــاال
 .نمیرسید نظر به بد هم ساده هاي

ــود شــده سشــوار حلقــه حلقــه کــه کشــیدم ام فنــدقی موهــاي بــه دســتی          ریختــه دورم و ب
 .بودم

ــود کننــده کــر موســیقی صــداي ، آمــدم بیــرون رخــتکن از         ــاریکی آن در ، ب  کــه محضــی ت
 ..دیدم را میزمان ، بود روشن رنگی نورهاي با رقصیدنِ  قسمت فقط

ــا و گذشــتم ، نمیشــناختم کــه نفــري چنــد کنــار از         ــا و افســانه دیــدن ب  احمدرضــا کنــار باب
 ، زدم لبخند
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 .بشینم احمدرضا کنار تا رفتم جلو را صندلی چند و شد بلند افسانه        

 عزیزم شدي قشنگ خیلی_        

 بردم نزدیکش را سرم و کردم تشکر افسانه از که بود بابا به نگاهم        

 !کرده؟ اخم چرا بابا_        

 گرفت نظر زیر را بابا هایش چشم که بود افسانه به نگاهم        

 !؟ بگم چی_        

 !شده؟ چیزي_        

 در کــه او هــاي چشــم بــه نگرانــی بــا و برگشــتم ســرجایم ، کــرد لمــس احمدرضــا را بـازویم         
 شدم خیره میزد برق تاریکی

 !شده؟ بحثش عموم با در جلوي_        

 گفت میکرد نگاه ها مهمان بقیه به که حالی در و داد تکان منفی نشانه به را سرش        

 پیـدا  میلشـون  خـالف  نفـر  یـه  کافیـه  ام بقیـه  مهمـونی  تـو  ، میشناسـی  کـه  پـدرتو ِ  اخالق_        
 ، بشه

 فـامیالي  ، نـداریم  آنچنـانی  مشـکل  خودمـون  فـامیالي  بـا  کـه  مـا  نمیـاد؟  خوشـش  کی از_        
 .نمیشناسیمشون که فرهادم

ــه         ــودم زده زل هــایش چشــم ب ــه تفــاوت بــی او و ب ــد چشــم اطــراف ب ــیِ  نگــاه ، میچرخان  ب
 ! میچرخاند چشم پیش از پیش امشب اما بود ، زد زبان همیشه ریایش

 .گرفتم هیزش هاي چشم از نگاه و فشردم هم روي را هایم دندان حرص با        
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 مختلفــی نورهـاي  رقــصِ امـا  ، کــنم تحمـل  میتوانسـتم  را بــود بپـا  کــه اي کرکننـده  صـداي         
 !نه ، میکرد اذیت را چشمانم که

 را دیــدم جلــوي و چرخیــد ســمتم بــه احمدرضــا ناغافـل  کــه بــودم بابــا هــاي اخــم دلـواپسِ         
 گرفت سالن دیگر طرف به نسبت

 کردم نگاهش تعجب با        

 دیوونه_        

        نشست تنم برهنگی روي سرگردانش نگاه 

 قشنگه چه لباست_        

 !ندیدي؟ تنم خونه_        

 انداخت استیلش بند و مردانه ساعت به نگاهی        

 میدم دست از و کنترلم دارم کم کم_        

 !بود محـــال عروسی؟ هیجانات و احمدرضا ، میزد داري خندهِ  حرف که واقعا        

 ، ازش اومـد  مـی  خوشـت  کـه  بـود  گلیـدا  همـون  ، عـروس  خـواهر  کـنم  فکـر  ، نکن تعارف_        
 باشه رسیده االن تا باید

 داد تکان آهنگ ریتم با بار چند را سرش        

 !چی؟ باشه کرده الغر تو مثل اونم اگر_        

 زدم بازوش به محکمی مشت        
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 ، کــنم راحـت  و خیالــت اینکـه  بــراي ، جمعـه  نقطـه  یــه تـو  گوشــتاش همـه  اون ، بیشـعور _        
 نشین من دل ورِ پیرمردا مثل..دنبالش برو پاشو ، نکرده کم دیدیش وقتی از گرمم نیم

ــغ         ــا جی ــوت و ه ــا س ــده ه ــدند کرکنن ــه ، ش ــه هم ــمت ب ــوم وروديِ  درِ  س ــد هج  ، بردن
 .میزد بوق ریتمیک و بلند ماشینی

 دیگـر  و بـود  نشسـته  بابـا  هـاي  لـب  روي اي مردانـه  لبخنـد  ، شـدند  بلنـد  هـم  افسـانه  و بابا        
 .نبود پیش لحظه چند هاي اخم از خبري

 کرد اشاره بیرون به سرش با احمدرضا        

 اومدن_        

ــه و میکنــدم را مــوز پوســت ، شــدم خــم میــز ســمت بــه خیــال بــی و دادم تکــان ســري          ب
 .دوختم چشم بود شده ایجاد درب جلوي که ازدحامی

 ، میرفتند بیرون سمت به همه و بود شده کم تاالر شلوغی از        

 همراهــی بقیــه مثــل هــم او تــا کــردم اصــرا نکــنم خــودم معــذب را احمدرضــا اینکــه بــراي        
 ..کند

 ...دودها...رقصها...صداها... نورها        

 ، میزدند رقم را ها ساعت ترین کننده خسته برایم        

 بــازي بــا و انــداختم مــی پــایین را ســرم ، میکــرد اذیــت را چشــمانم نــور کــه گــاهی از هــر        
 .میکردم مشغول را خودم احسان ي بچه دخترِ  تبلت هاي

 آمد سمتم به بغل بچه ، امید که بودم رسیده آخر ي مرحله        
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 میگیري بستر زخمِ ، بده خودت به تکونی یه ، عمو دختر_        

ــا کــه حــالی در و نشســت احمــد کنــار         ــه دختــرش ، میکــرد بــش و خــوش او ب  تــب ي بهان
 ..دهم تحویلش را لت تب آمده دستم ها بازي قلقه که حاال نداشتم دوست..کرد را لتش

 .داد آیسان دست به و گرفت را لت تب احمدرضا افتاد گریه به وقتی اما        

 بلنـد  هایشـان  خنـده  صـداي  کـه  گـاهی  فقـط  ، نمیشـنیدم  را امیـد  و احمدرضـا  هـاي  حرف        
 .میزدم لبخند هایشان خنده به و میچرخاندم سر میشد

 بــا بــازي ، میــزد را هــایم چشــم ، بــود شــده حلقــه دســتم مــچ دور کــه اي نقــره بــدلیجات        
 ...زد صدایم کوچکم عموي ، عروس پدر که بودم گرفته پیش را دستبند هاي حلقه

 جان نــــورآ_        

 ... شدم رد ها صندلی جلوي از لبخند با و شدم بلند احترامش به        

 کشید موهایم به دستی و کشید آغوشم به        

 ، نشستی گوشه یه چرا تو دختر_        

 میپرسـد  ، میبیـنم  را بـودنم  سـاکت  کـه  هرکسـی  هاسـت  سـال ! چـرا؟  دیگـه  تـو ...جآن عمو        
 ، نیستید منِ  محرم شما از کدام هیچ ، میزنم لبخند فقط من و

 ، شـما  هـاي  حمایـت ...بیـایم  شـما  سـراغ  بـه  شـیطان  خـرِ  از بابـا  آوردن پایین براي تا نبودید        
 بـه  دعـوت  همـین  شـما  هـاي  حمایـت ... بـس  و اسـت  پـول  پـر  هـاي  شـادباش  و سنگین ها عیدي
 مینیشـیند  کمـرم  پشـت  گـاه  گـاه  کـه  دستیسـت  تنهـا  شـما  هـاي  حمایت ، ست نوشیدنی و رقص

 .هستیم هم ما بگوید تا

 چشم ، جان عمو میرم_        
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 ، کشید هم را من خودش با قدمی چند و گرفت را دستم        

 ببرمت خودم باید_        

ــه و برگشــتم         ــره هــاي چشــم ب ــاه رضــا احمــد ي خی ــراي التمــاس نگــاهم در ، کــردم نگ  ب
 کمــی را دیگــرم دســت...بیشــتر کرکننــده هــاي جیــغ ، میکــرد بــد را حــالم شــلوغی ، بــود نجــات

 و شـاد  کـه  هـایی  آدم شـلوغی  در امـا  بیایـد  سـمت  بـه  کمـک  بـراي  و شـود  متوجـه  تـا  کردم بلند
 .کردم گم را احمدرضا ، بودند رقصیدن حال در سرخوش

ــه بایــد شــاید          کــه وقتــی ، پــیشِ  ســال چنــد درســت ، میــدادم حــق اقــوام بقیــه و عمــو ب
 یـا  ، میکـرد  همراهـی  بـه  وادار را بقیـه  کـه  بـود  مـن  هـاي  سـوت  و جیـغ  صـداي  تنهـا  هـا  عروسی
 گــرم هــم را بقیــه حــرارت و شــوق بــا و میشــد پیشــقدم رقصــیدن بــراي کــه نفــري اولــین وقتــی
 .بودم من ، میکرد

 سـنم  رفـتن  بـاال  ، میـدادم  دیگـران  بـه  شـدن  عـوض  اینهمـه  بـراي  کـه  اي بهانـه  تنهـا  حاال        
 ...بود

 رقصـیدن  مشـغول  گـرم  بـود  مـن  بـه  پشـتش  کـه  پسـري  بـا  ، دیدم خودم از تر دور را گیلدا        
 .بود خندیدن و

 .نمیشدم او مزاحم بود بهتر        

 میکــرد تماشـایم  لبخنـد  بـا  و بـود  ایسـتاده  منتظـرم  عمـو  کـه  اي دقیقـه  چنـد  همـان  بـراي         
 ، میــزدم دســت هــا آن هــاي رقــص بــراي کــه حــالی در و رســاندم عموهــایم عــروس بــه را خــودم
 .میدادم تکان را خودم

 "عاشقانه هاي پرسه و کنار دریا و خیس چترِ یه"        
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 ...میخواند را ام عالقه موردِ  آهنگ.. نشست لبم روي لبخند        

 هـاي  رقصـنده  بـه  نزدیـک  کـه  تـاالر  از اي گوشـه  و کـردم  مخفـی  عمـو ِ  چشمان از را خودم        
 .ایستادم ، بود جوش و جنب پر

 .میدیدم را آشناها هایم، پلک ي فاصلهِ  حد آن در و بودم کرده ریز را هایم چشم        

 ایستاد جلویم مختلف هاي نوشیدنی حاوي سینی با خدمتکار        

 کــه لحظــه همــان درســت امــا ، کــنم انتخــاب را قرمــز نوشــیدنی تــا بــردم جلــوي را دســتم        
 برداشت من از زودتر را جام و آمد جلو مردانه دستی کرد، لمس را لیوان خنکی ، انگشتانم

 ... آورد لبم روي لبخند آشنا همیشه عطر بوي        

 خــودم کنــار در را بــرد دســت خـدمتکار  ســینی بــه مــن از پـیش  کــه مــردي همــان حضـور         
 شــلوار ، کــردم خــم ســمتش بــه کمــی را ســرم ، برگــردم ســمتش بــه آنکــه بــی ، کــردم احســاس
ــه ــراق هــاي کفــش و مشــکی ي مردان  دوســت بیشــتر کمــی...رنــگ همــان ي خــورده واکــس و ب
 ...بود انگیز خاطره عطرش بوي...بایستم کنارم داشتم

 هـم  هنـوز  ، او از مانـده  جـا  بـا  هـاي  لبـاس  ، میـزدم  اتـاقم  در کمـی  خـواب  از قبـل  شب هر        
 ..میداد را عطر همین بوي

 برنمیدارید؟_        

 کردم تشکر خدمتکار از و کردم نگاه سینی داخل به ناراحتی با        

 ممنون نه_        

 داشت نگهش کسی صداي رفتنش از پیش اما... زد لبخند        
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 خانوم براي اینم ، بدید دیگه شربت یه من به میشه_        

 .بست یخ تنم در خون که خورد گوش به سرم پشت از صدایی...رفت نفسم        

 تیلــه روي ثانیــه صــدم چنــد فقــط و...آمــد بــاال هــایش کفــش روي از ام انداختــه زیــر ســرِ        
 ...ماند اش مشکی هاي

 ، کشـیدم  سـینه  روي را دسـتم  ، بزنـد  تنـد  بخواهـد  کـه  نمیـزد  اصـال  قلـبم  نمیزد، تند قلبم        
 !باش آروم

 تکـان  چشـمانم  جلـوي  را دیگـر  جـام ...زد لـب  و داد تکـانی  را جـام  اش گذشـته  عـادت  طبقِ        
 ...شد کشیده جام داخلِ  مایعِ  قرمزي به هایم چشم هاي قرمزي ، داد

 شی گرم بزن_        

 هایمـان  چشـم  فقـط  ، میکـرد  نگـاهم  خیـره  خیـره  ، گـرفتم  را جـام  و بـردم  پـیش  را دستم        
 داد آشنایی نشان

 میداد تکان تکان را نوشیدنی دیگرش دست با و بود زده جیب به را دستش یک        

 بگیره زن شما خویش و قوم از ، دوستم نمیکردم فکر_        

 ، رفت دوباره نفسم ، نشست پشتم ي تیره روي عرق        

 لــب نزدیــک تــا... آوردش بــاال ، بــرد جــامم زیــر را دســتش و کــرد پــر را بینمــان ي فاصــله        
 ...هایم

 پــایین جــا یــک... شــد پــر دهــانم انــدکشِ  فشــار بــا.. چســبید هــایم لــب بــه ، جــام ي لبــه        
 کشید پایین هایم لب روي از را جام خنده با و نوشید دیگر اي جرعه... فرستادمش



40 
 

 بهتره نکنی روي زیاده_        

 و کـرد  رهـا  را جـام  دو هـر  میـز  تـرین  نزدیـک  روي ، بـرد  خـود  بـا  و گرفـت  دستم از را جام        
 .برگشت لبخند با

ــاتم         ــرده م ــود ب ــار ، ب ــین کــه انگ ــرزخ در او و مــن و باشــد ایســتاده زمــان و زم  در چشــم ب
 .باشیم مانده چشم

 کوچــک هــاي هــالوژن و شــد خــاموش بــود مانــده روشــن ســرمان بــاالي کــه هــایی چــراغ        
 ماند روشن فقط

ــه ســرم در اي ســرگیجه ، پیچیــد مشــامم زیــر عطــرش بــوي         ــود افتــاده راه ب  در را او کــه ب
 ، میدیدم خود دورِ به چرخیدن حال

 ...لرزاندم ، دارش خش صداي        

 ؟!برقصیم ، منهِ  نوبت ، باشه نوبتیم_        

 از صــدایی و بــودم کــرده حــبس را نفســم..بــود اش مردانــه و کشــیده انگشــتان روي نگــاهم        
 .آمد نمی در من

 ...بردم جمعیت سمت به ، گرفت را کمرم و دست گرمایی        

 ...کرد خواندن به شروع آرام خواننده        

 ...هستی تو قلبم سلطان        

 و کوتــاهِ  لبخنـد ...وارش لعنتــی نگـاه  ، نمیشــد قطـع  هـم  لحظــه یـک  هــایش چشـم  ارتبـاط         
 ... ناآشنایش
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 .خوردیم تکان آرام آرام و کشید خودش سمت به مرا        

ــک         ــتم ی ــان دس ــه می ــاي پنج ــه ه ــود اش مردان ــتم آن و ب ــر دس ــر روي ب ــانه س ــاي ش  ه
 !میکردم؟ چه میان این من...پهنش

 "...بستی تو قلبم به یاريِ  پیمان... شکستی را دلم هاي دروازه"        

 زده یــخ تــن ، خــورد صــورتم بــه نفســش ، کــرد خــم ام زده حیــرتِ  صــورت روي را ســرش        
 ریخت دلم و گرفت گُر ام

 !پیوستی؟ من با_        

 هـم  کنـار  را کلمـه  چنـد  زور بـه ... شـد  خیـره  هـایم  لـب  بـه  تعجـب  با ، کشیدم بلندي نفس        
 چیدم

 م...بــر...ذار..بــ_        

 ...خورد گوشم زیر نفسش        

 ، رفتی وقته خیلی_        

 هـایم  مـژه  بـه  نفسـش  کـه  بـود  نزدیـک  آنقـدر  ، تـنم  ي برهنـه ِ  پوسـت  روي رفـت  نگاهش        
 بسوزاند نفسش گرماي را چشمانم و برسد

 ! میکنه نگامون داره پدرت_        

ــدم خــودم در قــدرتی          فقــط مــن ، کــنم طلــب کمــک کســی از و برگــردانم ســر کــه نمیدی
 .میخندید من نگاه هاي التماس به که بودم هایی چشمِ  مات
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 را زمـین  کسـی  کـه  انگـار ... شـد  شـل  زانوهـایم .... شـد  کشـدار  نگـاهش ...شـدم  زنـده  و مردم        
 ...بکشد پایم زیر از

 کـم  کـم  را دیـدن ِ رمـق  هـایم  چشـم  ، شـد  افتـادنم  از مـانع  و گرفـت  محکم را دستم دو هر        
 ...کشیدم باال ، کرد بیشتر را دستانش فشار که میدادند دست از

 مونده آهنگ این آخر تا هنوز ، افتادن براي زوده ، هی هی_        

 پیشــانی کــه بــود هــایش کفــش روي هــایم کفــش نــوك ، انــداختم هــم روي را هــایم پلــک        
 .چسباندم اش سینه به را ام

 نیفتم؟ که بود داشته نگه محکم را کمرم ، آورد تر پایین را هایش دست        

 ..دارم جنون تو به نزدیکی همه این به من ؟ را تنم لرزش نمیبینی مگر        

 ..شد پله پله نفسم ، بود گرفته خفیفی لرزش تنم        

 ... آوردم باال را سرم        

 !داشت؟ خنده همه این من کردنِ نگاه باال از        

 زدم لب لرزان صدایی و ترس با        

 !م؟...یفت..نــ_        

 .میخوردم زمین به حتما میکرد ولم اگر ، نداشت داشتن نگه براي قوتی پاهایم        

 را نگـاهم  التمـاس ِ  جـواب  بـود  ناآشـنا  کـه  نیشـخندي  بـا  و کـرد  خـم  صـورتم  روي را سرش        
 داد

 ..!! مراقبته ، میگیره دستتو پدرت ، نباش نگران_        
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 ، میکـرد  رهـا  را دسـتانم  اگـر  کـه  بـودم  پرتگـاهی  ي لبـه ...آمـد  کـش  بیشـتر  لبش ي گوشه        
 .برسد دادم به نمیتوانست هیچکس

 .. شد بیشتر التماسم        

 ...زدم صدا را اسمش بغض با        

 اعــــالء_        

 ...شد باز کمرم دور از دستانش گرماي نیشخند یک با        

 ... شدم رهــــا ، اش طوالنیِ  لبخند و خوشحال چشمانِ پیش        

 برسد، متر صدها به ، پایم زیر ي شده خالیِ  زمین عمقِ که انگار        

 ... رفتم تر پاییـــن و پایین        

 ...خـــندید فقــط ، او و کـــردم سقــــوط چشــمانش پیــشِ ، من        

 پلـک  شـدن  بـاز  از قبـل .برمیداشـت  آرام آرام را هـایم  پلـک  پشـت  سـنگینی  کسـی  کـه  انگار        
 .داشتم پاهایم و کمر در دردي احساس هایم

 خیــز نــیم.دیــدم احمدرضــا اتــاق در را خــود ، گرفــت فاصــله هــم از هــایم پلــک کــه کمــی        
ــه شــدم ــرم در دردي ک ــد کم ــت.پیچی ــایین تخــت روي از و آوردم طاق ــدم پ ــعف. آم ــتم ض  و داش

 خــواب مبــل روي کــه احمدرضــا جــز ، کــردم بــاز صــدا بــی را اتــاق در ، برمیداشــتم قــدم آهســته
 .نبود افسانه و بابا از خبري ، بود

 ...بود شده خشک تنم و بود تاریکِ  تاریک خانه        
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ــیش را آشــپزخانه مســیر         ــرفتم پ ــار ، داشــتم ضــعف...گ ــه انگ ــزي هــیچ عمــر یــک ک  از چی
 را ام پیچـه  دل و ،ضـعف  کنـار  بـه  گلـویم  در شـدیدي  خشـکی  احسـاس  باشـد،  نرفتـه  پایین گلویم
 میگذاشتم؟ دلم کجاي

 کـردم  سـعی  ، بـود  مانـده  ظهـر  مـرغ  پلـو  یخچـال  داخـل  ، کـردم  روشـن  را آشـپزخانه  چراغ        
 ، نبـود  وعـده  دو و وعـده  یـک  بـراي  ام گشـنگی  کـه  انگـار  امـا  کـنم  گـرم  غـذا  خودم براي صدا بی

 ... گذاشتم ماکرو توي را ظرف ي همه... کنم گرم را غذا از نیمی نیامد دلم

ــندلی         ــب را ص ــیدم عق ــتم آرام و کش ــر ، نشس ــایم و کم ــرد درد پاه ــر ، میک ــادن مگ  از افت
 دارم؟ ضعف اینهمه من که است دردناك چقدر سانتی هفتاد و متر یک فاصله

 بــه و بســتم را چشــمانم درد از...بــود شــده خشــک مــاکرو ي مانــده بــاقی دقــایق بــه نگــاهم        
 اعـــــالء  مـا ...نـه  مـن  بـودم؟  ویروسـی  بیمـار  یـک  مـن ...کشـیدم  دسـت  ترش پایین و کمرم پشت
 !!جان

ــتخوان"         ــاي اس ــف ه ــرون ام کت ــد بی ــل.میزن ــه دو مث ــه دو ، قل ــه اي قل ــان ک  اي دره بینش
ــداد در اي دره.دارد ــردن امت ــدمِ  گ ــه بلن ــاتوق ک ــه صــورتِ  پ ــادت! زبرتوئ ــه داري ع ــورتت ک  را ص

 کیــف رنگــت خرمــایی هــاي ریــش قلقلــک از مــن و ببــریش فــرو دره ایــن جــا،توي ایــن بگــذاري
ــنم ــداد..ک ــه دره امت ــاال ک ــایی ب ــی ، بی ــه میرس ــاي ب ــایم دری ــرق را خــودت...موه ــی غ ــه میکن  الب

 >...و آدم موهـات  ایـن  کُشـه  مـی < موهـایم  بـه  میفرسـتی  هایـت  لـب  از بوسـه  موج موج و الیشان
 درون شـوم  تـر  غـرق  مـن  تـا  موهـایم  تـوي  میـدهی  فـرو  بیشـتر  را صورتت و...هربار را این میگویی
 چشـم  کـار  حاصـلِ  کـه  سـیاهی  و زرد هـاي  لـک  ، برداشـته  لـک  هـایش  کنـاره  که سفیدي بالشت

 حاصـل  ، میشـود  قـاطی  هـایم  اشـک  شـوریه  بـا  هـایم  چشـم  مـداد  سـیاهه  کـه  ها شب.است هایم
 میشـه  کـه  خـیس  ، وحشـیه  هـات  چشـم < بالشـت  هـاي  کنـاره  سـیاه  و زرد هـاي  لکه میشود اش
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ــون ــم زده جن ــار >! میش ــه هرب ــی زول ک ــوي میزن ــم ت ــایم چش ــن ه ــویی را ای ــن و...میگ ــاال م  ح
 "کنم ماضی را هایم فعل تمام باید که میدانم

 خــوب گمــانم بــه...هــمِ  پشــت و بلنــد... کشــیدم عمیــق نفــسِ چنــد...بســتم را هــایم چشــم        
 ...ام شده

 .شدم بلند و کشیدم بلندي نفس ماکرو صداي با        

 دیگـر  ظـرف  در را مـرغ  ي سـینه  از بـزرگ  اي تکـه  و ریخـتم  بشـقابم  تـوي  را بـرنج  از نیمی        
 .گذاشتم

ــان از کــوچکی بــرش بــه         ــان چــه کــه دل اي تــو بــه لعنــت ، کشــیدم دســت میــز رويِ  ن  ن
 !نمیگذاري ام سفره در که هایی

ــذا اول قاشــق         ــیش را غ ــدن خــارج از پ ــویم از بغــض ش ــایین گل ــم ، فرســتادم پ ــذا طع  را غ
 ...میکردم حس ها سال از بعد که انگار

ــود افتــادن از عجیــبمِ  ضــعف ، گذاشــتم دهــانم بــه تنــد و زود را بعــدي هــاي قاشــق          از ؟!ب
 سقوط؟

ــیشِ از اي لحظــه هــایش چشــم         ــار چشــمانم پ ــه... نمیرفــت کن  رنــگ کــه لبخنــدش جــز ب
 ...همان هنوز...عطر همان هنوز ، بود نکرده تغییر مرد این چیزِ هیچ ، بود کرده عوض

ــچ صــداي         ــچ پ ــذیرایی از کســی پ ــد پ ــوا در را قاشــق ، آم ــایم گــوش و داشــتم نگــه ه  را ه
 .کردم تیز بیشتر

 !!بود بابا        

 !بود شده دیر فرار براي اما شدم بلند صندلی روي از هول به        
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 !!دارم کارت بیرون بیا_        

 بـا  و فرسـتادم  پـایین  را غـذا  ، انـداخت  تـنم  بـه  لـرز  اش جـدي  صـداي  و کننـده  توبیخ لحن        
 .شدم خیره نمیکرد نگاهم دیگر که هایش چشم به ترس

 کرد التماسش بود آرام خیلی که صدایی با و شد ظاهر بابا جلوي افسانه        

 صبح فردا براي بذار ، نیست وقتش االن_        

 نکن دخالت تو ، کنار برو تو_        

 .نشود بیدار خواب از احمدرضا تا ، میکردند صحبت آرام دو هر        

 !دلم در... درد از نالیدم ، زد چنگ را دستم مچ و آمد سمتم به بابا        

 ، میکـرد  دنبـال  را افسـانه  ملتمسـانه  بیشـتر  نگـاهم  لحظـه  هـر  و کشـیدم  هـا  پلـه  سـمت  به        
 را مـن  بابـا  میشـد  بلنـد  اگـر  احمدرضـا ...، میکـرد  بیـدار  ، میـزد  صـدا  را احمدرضا میخواست او اگر

 .نمیبرد خودش با و نمیکشید ها پله روي

 زده بیــرون گــردنش از کــه رگــی بــا.. شــمرده شــمرده ، کــرد رهــا را دســتمِ  مــچ در پشــت        
 زد اتاقم در به را انگشتش ، بود

 کن بازش_        

 حـریم  تنهـا  کـه ! شـود؟  چـه  کـه  میکـردم  بـاز  را در ، میلرزانـد  را دلـم  اما بود پایین صدایش        
 ؟ شود تبدیل ویرانه به من از مانده جا بهِ 

 کنیم صحبت دیگه جاي یه بریم خب ، خدا رو تو بابا_        

 کرد زمزمه گوشش نزدیک و انداخت چنگ بابا بازوي به افسانه        
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ــزِ ، نــداره رو بــه رنــگ ، اســت خســته هــم نــورا االن ، بعــد بــراي بــذار ، جــان مجیــد_          عزی
 ...دلم

ــزِ         ــود کــرده کفــش یــک در را پــایش ، دلــش عزی ــده امشــب را مــن تــا ب ــده زن  خــاك در زن
 ...کند

 داد فشارم در به محکم و گرفت را بازویم        

 ، کن بازش_        

ــا چرخانــدم ســر         ــا زده حلقــه چشــمانم در کــه اشــکیِ  دیــدن شــاید ت  شــیطان خــرِ از را باب
 ... کند پیاده

 و کشـید  خـود  سـمت  بـه  را بابـا  اینکـه  تـا  نشـدم  منظـورش  متوجـه  که کرد اي اشاره افسانه        
 .گرفتند فاصله قدم چند

 ، شدم منظورش متوجه ، بود مانده پنهان بابا سر پشت که دستی دادن تکان با        

ــا         ــتانی ب ــه دس ــد ک ــد در میلرزی ــت از را کلی ــابِِ  پش ــم ق ــتم عکس ــانه ، برداش ــا افس  را باب
 .بردم در قفل سمت به را کلید... میکرد التماس

 ...بیفتد دستم از کلید شد باعث ترس اي لحظه که بودم ترسیده آنقدر        

 ... من "واي" و کلید افتادن صداي        

 ، برداشــت فــرش روي از را کلیــد و داد هلــم عقــب بــه ، آورد هجــوم ســمتم بــه بابــا        
 ...خواندم را مانده جا بهِ  خاطرات تمام ي فاتحه دیدم که را کلید چرخیدن

 از..خــاطراتم از... گــرفتم فاصــله...گذاشــت داخــل پــا چشــمانم جلــوي و کــرد بــاز را اتــاق در        
 ...ها آینه و صندلی شکستن صداي از...بود شده باز من از غیر کسی روي به که دري
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 درســت...رفــت ســیاهی هــایم چشــم...قبــل ســاعت چنــد مثــل درســت..شــد تــار چیــز همــه        
 و اتـاق  در بـه  بغـض  بـا ...نشسـتم  هـا  پلـه  وسـط ...رفـتم  پـایین  و غلتیـدم  را هـا  پله نصف...حاال مثل
 .شدم خیره میرفتند راه آن در که هایی سایه

 !خبره؟ چه! شده؟ چی_        

ــورتم احمدرضــا         ــان را ص ــداد تک ــانه ، می ــایم ش ــت را ه ــا... گرف ــاهم ام ــاق در از نگ ــده ات  کن
 ...نمیشد

 بـودم  مانـده  اش خیـره  کـه  اي نقطـه  همـان  بـه  وقتـی  درسـت  ، رفـت  بـاال  را ها پله عجله با        
 .شد متوقف...رسید ،

 ... کرد نگاهم دوباره... رفت اتاق سمت به قدمی...کرد نگاهم و سرچرخاند        

 احمدرضـا  کـه  میکـرد  فرقـی  چـه  مـن  بـراي ...دادم تکیـه  هـا  نـرده  بـه  را سرم و بستم چشم        
 بگذارد؟ خاطراتمِ  اتاق به پا بابا و افسانه مثل هم

 !کنه رو و زیر اتاقتو کنم فکر_        

 ؟!بود نگذاشته اتاقم به پا! بود؟ نرفته...گرفت فاصله هم از هایم پلک        

 !نرفتی؟_        

 زد تلخ اي خنده تک        

 !نداري دوست تو_        

 زدم لب آرام...کرد نگاهم و کرد خم را سرش        
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 لبـاس  کمـد  سـراغ  میـره  االن البـد  ، بـود  عکسـمون  قـابِ  شکسـتن  صـداي  ایـن ! شد تموم_        
 عکـس  کنـه  خـدا ...پنیـر  کافـه  یادگـاريِ ِ  صـندلی  تـا  دو و میـز  بعـدم ...میکنـه  پورشـون  پاره...هاش

 !چسبوند بشه ، نکنه خورد زیاد و هامون

 !شدم تمام...من اما نداشت تمامی اتاق صداهاي و سر        

ــر رمــق بــی ، گرفــت را دســتم احمدرضــا         ــودم آن از ت  را هــایم پلــک... کــنم نگــاهش کــه ب
 .کرد بلندم و شد بلند ، انداختم هم روي

ــان         ــالتویی هم ــه پ ــراي ک ــی ب ــنم عروس ــرده ت ــودم ک ــن را ب ــردم ت ــالم ، ک ــرم روي را ش  س
 .داشت نگه پاهایم جلوي را هایم کفش و انداخت

 بهــم مگــر...بــود بازمانــده همچنــان کــه اتــاقم درب بــه ، بــود مانــده خیــره ســرم پشــت بــه        
ــتن ــاطرات ریخ ــاله 4 خ ــن ي س ــالء و م ــدر اع ــان چق ــرد زم ــه میب ــامی ک ــت تم ــه نداش  خان
 ؟!تکانیشان

 را اتـاقم  ، کـرد  پـر  را نگـاهم  مسـیر  ، ایسـتاد  سـرم  پشـت  و گذاشـت  کمـرم  پشت را دستش        
 ...ندیدم دیگر

 قـراري  بـی  دلـم  شـدي؟  راه بـه  رو انـداختی  زمـین  بـه  را مـن  راهـی؟  بـه  رو رفیـق؟  کجایی        
 را سـرت  بتـوانی  کـه  بگـذاري  پاهـایم  روي را سـرت  بتـوانی  کـه  اسـت  آن از دورتـر  فاصـه  و میکند

 زمیـنم  کـه  نبـود  انصـاف ! رفیـق  بیـا ..بگـذاري  پاهـایم  روي را سـرت  بتـوانی  که بگذاري پاهایم روي
 آنقـدر  نبـود  انصـاف ...کنـی  نـابود  مـن ِ  زدن زمـین  بـا  را خـاطراتم  ي کلبـه  کـه  نبـود  انصـاف ...بزنی
ــی دور ــه باش ــوانم ک ــایم نت ــا را درده ــوازش ب ــایم ن ــاد از موه ــرم ی ــدر و...بب ــاس چق ــعف احس  ض

ــنم ــایم دســـت و...میکـ ــاتوان هـ ــر نـ ــت آن از تـ ــه اسـ ــد کـ ــوي بتوانـ ــه جلـ ــایم غصـ ــد هـ  سـ
 زمـین  مـرا  تـو  کـه  نمیکـنم  بـاور  هـم  هنـوز .. زمسـتانی  ِ شـب  ایـن  در...رفیـق ...رفیـق ...رفیـق ...شود
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ــو...زدي ــه ت ــین ب ــادنم زم ــدي افت ــق...خندی ــانِ رفی ــن ج ــن در...م ــب ای ــتانیِ  ش ــه رو زمس  راه ب
 شدي؟ راه به رو... هستی؟

 کـه  احمدرضـایی  نـه  و ، دارم گفـتن  بـراي  حرفـی  مـن  نـه  و میکنـیم  گـز  پیـاده  را تهران بام        
 !نشوم متوجه من که میکند تالش و میلرزد خود به سرما از

 تو براي من شال این بیا_        

 نه_        

 ، انداختم هایش شانه دور و برداشتم سرم روي از را شالم گفتنش نه از پیش        

 .کردم مخفی را موهایم و کشیدم سرم روي را پالتویمِ  کاله        

 میگیري درد سر ، شدي خواب بد_        

 اتاقت تو برن نمیذاشتم ، میکردي بیدارم_        

 .شدند مشت پالتو جیبِ در هایم دست و زدم لبخند        

 بریزه بهم و اتاقم نذاره که رفت بابام دنبال کنم فکر ، بره نمیخواست مادرت_        

 !میرفت نباید_        

 دهــانش از کــه بخــاري...هــایش نفــس صــداي... شــدیم خیــره رویمــان بــه رو ي منظــره بــه        
 ، جــان رفیــق...میخواســت را بــام ایــن از شــدن پــرت دلــم امــا میشــنیدم را همــه...میشــد خــارج

 پیداسـت  هایشـان  چـراغ  تنهـا  کـه  هـایی  خانـه  یعنـی ...ایـن  یعنـی  ارتفـاع  ، نیستی بلد هم انداختن
ــایی ماشــین و ــه ه ــا ک ــه و چــراغ تنه ــر...اي نقط ــن از اگ ــاع ای ــی ارتف ــداختیم م ــم ، ان ــدر دل  اینق

 مـن  بـا .نبـودي  کوچـک  هـاي  بـازي ِ  آدم تـو ...مـن  پـدرِ  گـورِ ... کـردي  بـده  را خـودت  ، نمیسـوخت 
 !کن بازي درست
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 !بگیرم؟ آش_        

 ...بود داشته نگه هایش لب جلوي را دستانش و بود سرخ هایش چشم        

 ...بگیر ام چایی_        

 !سردته؟_        

 برگرداندم را رویم و زدم لبخند        

 سردته تو_        

 ، کاســه داغــیِ  بابـت  بارهــا احمدرضــا امـا  داشــتم نگــه دسـتم  یــک در را آشِ  داغ ي کاسـه         
 .کرد دست آن و دست این

 !برقصم باهاش نمیخواستم من_        

 .آورد می لبم روي لبخند خوردن غذا در لذتش... گذاشت دهانش توي را آشِ  قاشق        

 ، میدونم_        

 وسط برد منو اون_        

 !میدونم_        

 نمیدونه بابا چرا پس_        

ــاال را اش شــانه         ــداخت ب ــه کــه حــالی در و ان  را خــود آشِ ، آورد مــی در را آش ي کاســهِ  ت
 ریختم اش پیاله در

 !موندي گشنه من خاطر به_        
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 ...خندید        

 کردم نگاهت برد منو عمو وقتی ؟ پیشم نیومدي چرا_        

 داشــته قصــدي همچــین نمیکــردم فکــر...ببینــیش کــه میرفــت رژه هــی چشــمت جلــوي_        
 مــرور خــاطراتتونو باشــین داشــته دوســت شــاید بــذارم تنهــاتون دقیقــه چنــد بــراي گفــتم ، باشــه
 !کنید

 اش قیافـه  میکـنم  فکـر  هرچـی  ، اومـدم  هـوش  بـه  وقتـی  از کـه  بـودم  شـوك  تـوي  اونقدر_        
 ...لبخندش فقط ، چشمامه جلوي پیشش ساله شیش ي قیافه همون هنوز ، نمیاد یادم

 ...جان رفیق نبودي همیشه مثل        

 میـزد  بهـم  را آش قاشـق  بـا  و بـود  پـایین  سـرش  هنـوز  کـه  حـالی  در و کشـید  عمیقی نفس        
 گفت

 !میخورد تکون هات مژه میزد مژه ، بودي صورتش توي که تو_        

 ...بلعیدم را ام شده رنگ موهاي عطر و کرد خم را سرم حرف بی        

 گرفت را اشکِ  نم و کرد دراز دست ، نماند دور چشمانش از نگاهمِ  اشکِ  برق        

 !میگفت؟ گوشت دم چی...!میرقصیدید قشنگ_        

ــایلش گوشــی         ــبِ از را موب ــرون کــتش جی ــه همینطــور...آورد بی ــل صــفحه ک ــاال را موبای  و ب
 دادم را جوابش میکرد پایین

ــادن واســه زوده گفــت_         ــر گفــت ، افت ــتم اگ ــام بیف ــره دســتمو باب ــات گفــت... میگی  داره باب
 !میکنه نیگامون
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 چشــم بــه و کــرد بلنــد ســر ، مکــث لحظــه چنــد از بعــد ، شــد متوقــف انگشــتانش حرکــت        
 شد خیره هایم

 !میگی؟ جدي_        

 پنجـه  بـا  را ام چانـه  و کشـید  جلـو  را دسـت  لرزیـد  کـه  لـبم  ، کـردم  بسته و باز را هایم پلک        
 گرفت هایش

 ...حرفش از میشه پشیمون...نکن گریه...هــیس_        

 کرد سقوط و افتاد پایین اشک ي قطره... بگیرد نمیتوانست که را هایم پلک جلوي        

 میــدم قــول... میشــه تکــرار دوبــاره داشــتی کــه خــوبی روزاي اون همــه ، میکــنم کمکــت_        
 !مردونه قولِ ، نــــورا

 )گذشته(سوم فصل        

 اند دیوانه تو هاي دندان        

        **** 

 اند دیوانه تو هاي دندان"        

 گرفتند بازي به را دنیا        

 ات خنده هر با        

 میشود تمام تو نفع به جهان        

 برد نمی در به سالم جان و        

 "دستت از دلم        
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 را لعنتـی  امضـاي  ایـن  امـروز  بایـد  بـاالخره  ، رفـتم  بـاال  یکـی  تـا  دو را ریزدانشـگاه  هـاي  پله        
 .میکشیدم راحت نفس یک و میگرفتم

ــواهران ورودي         ــته خ ــود و بس ــمت از ب ــرادران ورودي قس ــگاه وارد ب ــدم آزمایش ــل ، ش  از قب
 خبـر  ایـن  شـنیدن  محـض  بـه  ، گـرفتم  حراسـت  از را نصـرتی  دکتـر  سـراغ  بروم باال طبقه به اینکه

 را هـا  پلـه  عجلـه  بـا  و نشـناختم  پـا  از سـر  اسـت  آزمایشـگاه  داخـل  هنـوز  و نرفتـه  بیـرون  دکتر که
ــاال ــاقش در پشــت ، رفــتم ب ــد منتظــر هــم دیگــر دانشــجوي چنــد ات ــا ، بودن ــاراحتی ب  را نفســم ن

 ...کشیدم آه و دادم بیرون

 !!نیست که نگید_        

 و خندیدنـد  سـه  هـر  بـود  نشسـته  صـندلی  روي بقیـه  از تـر  دور کـه  پسـري  یـک  و دختر دو        
 گفت دخترها از یکی

 میکنه باز درو بخونه نماز_        

 گفتم غلیظیِ "آخیش" و نشستم اول هاي پله همان روي        

 فقـط  ترمـه  نـه  شـدم  ، دنبالشـم  ماهـه  دو ، بخـوره  کمـرش  تـو  نمـازش  ، کنـه  لعنتش خدا_        
 ...مرتیکه این واسه

 ماسید دهانم در حرف و کشیدم خفیفی جیغ ، ام شانه روي پشمالو دستی آمدن با        

 میشنوه؟ بلنده صدات نمیکنی فکر_        

 شد تازه دلم داغِ ، اش نکرده شانه موهاي و پژمان ي خوابالوده ي چهره دیدن با        

ــدم_         ــداري ازش بای ــی طرف ــو ، کن ــدلت ت ــن از مع ــره دو م ــایینتر نم ــود پ ــی ب ــد ول  روزِ چن
 !ام پروژه امضاي لنگ هنوز من اونوقت ، ات ارائه میمونه و میشه تموم کارت دیگه
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 گرفت سمتم را خنکیِ  آبِ  لیوان و نشست ها پله همان روي کنارم        

 هـاي  جـوش  ضـخامت  و قطـر  بـین  کـه  فهمیـدم  ، نداشـت  واسـم  هیچـی  ، سـال  4این کل_        
 هست مستقیم رابطه یه میخوري که جوشی و حرص با صورتت

 امتیــازي ســه و دقیــق ســرم پشــت آشــغال ســطل ســمت بــه و خــوردم یکجــا را آب لیــوان        
 .کردم پرتاب

 يِ مرتیکه این باباي گورِ! جوش باباي گورِ_        

 .دوییدم اتاق سمت به و شدم بلند ها پله روي از هول به اتاق در شدن باز صداي با        

 روي را خـود  ، بـود  بیشـتر  مـنم  از شـان  عجلـه  ، بودنـد  رسـیده  مـن  از قبـل  کـه  نفـري  سه        
 بـه  هـم  پژمـان  هـاي  خنـده  و مـن  هـاي  کـردن  جیـغ  جیـغ  حتـی  و بودنـد  کرده پخش استاد میز

 قــدم چنــد فقــط نظــرِ  مــورد مشــترك کــه بــود راحــت خیــالم حــداقل ، آمــد نمــی اســتاد چشـم 
 .میگیرم را امضا امروز و دارد فاصله

 ... افتاد ساعت به نگاهم        

 بــا و زدم چشــمکی بــود شــده ولــو اســتاد اتــاق صــندلی روي خیــالی بــی بــا کــه پژمــان بــه        
 گفتم پایین صدایی

 میاد؟ کی اعالء_        

 بودم آورده پایین را صدایم منکه برعکس        

 گشـادش  و گـل  دهـنِ  دادن نشـان  و خمیـازه  پشـت  ، بمـش  صـداي  همـان  بـا  راحـت  خیلی        
 گفت

 میپرسی؟ من از! توئه پسر دوست_        
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 بردم هایم لب نزدیک تا را دستم در شده تا ي برگه و خندیدم ریز        

 ، دانشـگاه  میـام  امـروز  بـودم  گفتـه  قـبلش  مـن  ولـی  ، نگفـت  بهـم  ، شـد  دعوامـون  دیشب_        
 میاد؟ میگی تو

 گرفت چندشی حالت و انداخت پایین را اش لوچه و لب        

 .میزنید بهم و حالم_        

 روي کـه  بـود  مـن  نوبـت  حـاال  ، دانشـجوها  از یکـی  رفـتن  محـض  بـه  و خندیـدم  سرخوشانه        
 !شوم پهن استاد میز

 !هست همیشه خیرتون ذکر ، رادمند خانومِ به_        

 ...زدم زورکی لبخند        

 ...وطنی هاي امامزاده تو یا میکردید منو خیر ذکر تایلند تو استاد_        

 تایلنــد در نصـرتی  از کــه فیلمـی  پــیشِ  سـال  دو اعــالء اگـر  ، میشــناختم را خـرابش  جـنسِ         
 ...ناجنسِ مرد، این جنسِ میدانستم هم نمیداد نشانم را بود گرفته

 را هایشـان  برگـه  کـه  پسـري  و دختـر  دانشـجوي  بـه  چشـمی  زیـر  و گرفـت  دستم از را برگه        
 گفت میکردند پچ پچ باهم و میکردند نگاه

 !بسالمت نگرفتید، و امضاهاتون مگه_        

 شد پژمان متوجه استاد تازه و شدند خارج اتاق از موشک مثل دو هر        

 نیستی؟ کارت سر چرا تو_        

 گفت و کشید ، میکرد بد را منِ  حال که مزخرفش هاي خمیازه اون از بازهم پژمان        
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 .بلرزونن باید ها حاال ،حاال شیکن تو گذاشتم رو ها محلول استاد_        

 گرفتم استاد سمت به را خودکار و زدم خنده زیر پقی تعبیرش از        

 .میشید خالص شرم از دیگه و شده تموم کارم من بزنید پاش امضا یه_        

 آورد جلوتر را سرش که بود چسبانده میز به را اش باالتنه        

 !چی؟ شم خالص نخوام اگر_        

 ، گرفت سمتم به را برگه و کرد امضا را ام برگه پاي ، نشست لبم روي پوزخندي        

 کشیدم خودش سمت به آرام و گرفت را بازویم پژمان بزنم دیگري حرف خواستم تا        

 ...، دیگه بریم_        

 ...میکشیدم بیرون اتاق از پژمان و انداختم باال را ابروهایم        

 بزنی؟ الس اون با میاد خوشت_        

 دادم پایین را ام اي سورمه مانتوي و انداختم هایم شانه روي را کیفم بند دو        

 و زبــون ایـن  االنـم  ، درآورد مـرد  همـین  و پـدرم  ، خـان  اعـالء  گـلِ  دسـته  بـا  پـیش  دفعـه _        
 همـه  از مـن  واسـه  نمـره ...نمیفهمـی  اینـارو  کـه  تـو  ، نمیـده  بهـم  خوب نمره پروژه ارائه موقع نریزم
 ...تره مهم چی

 !من؟ از بیشتر حتی_        

 شد حک هایم لب روي مهربانی لبخند اعالء صداي زنگ شنیدن با        

 ...دیدمش سرمِ  پشت درست و سرچرخاندم        
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 پرید ذهنم از بود دیشب هاي بحث و دعوا و قهر هرچه ، سفید رز گلِ شاخِ دیدن با        

 من نازك دل ، برم قربونت الهی_        

 بـوي  ، گـرفتم  را گـل  و دادیـم  دسـت  بهـم  ، کنـه  بـش  و خـوش  پژمـان  بـا  کـه  ایـن  از پیش        
 ... و اش مردانه هاي اخم بوي و هایش خنده بوي ، میداد را خودش

 گیـر  بهتـون  یکـی  مـن  شـما  هـاي  نگـاه  بـا  نباشـه  گیـر  حراستشم دانشگاه این ، دیگه بسه_        
 !بیرون شید گم برید.میدم

 ...بوسید مقنعه روي از را سرم شد رد کنارم از که همین        

 و میگرفــت را نصــرتیِ  ســراغ مــدام ، نکشــید طــول زیــاد پژمــان بــا کــردنش بــش و خــوش        
 ...کردم سرش به دست منهم ، زدیم که هایی حرف

 سـر  اعــــالء  ، مـن  بـه  نصـرتی  هـاي  انـداختن  متلـک  و تیکـه  دلیـل  بـه  اگـر  پیش،ِ  ترم دو        
 کـردن  غلـط  بـه  نـه  و بدهـد  تعهـدي  بـود  مجبـور  نـه  ، نمیشـد  یقـه  به دست و نمیکرد دعوا کالس
 .بیفتد

 بـا  واحـد  انتخـاب  روزِ نتوانسـتم  مـن  شـانسِ  از ، داشـت  فـرق  مـن  بـا  اعـالء  راهنمـاي  استاد        
 ،.کنم انتخاب را درس استاد همین با شدم مجبور دوباره و بردارم را پروژه استاد این

 ، رفتـیم  دانشـگاه  بـزرگ  ي کتابخانـه  بـه  دو هـر  و گـرفتیم  هـم  را اعـالء  هـاي  برگـه  امضاي        
 کـیفم  و رفـتم  میـز  سـمت  بـه  عجلـه  بـا  ، بـود  هـم  روي بـه  رو خـالی  صندلی دو سالن از اي گوشه

 ، گذاشتم میز روي را

ــالء         ــی اع ــا ول ــدم آرامــش ب ــت ق ــتم صــندلی روي.. برمیداش ــاش دور از و نشس ــردم تماش  ک
 مردنـی  الغـر  و چـاق  امـا  بـود  تـوپر  کمـی ... هشـتاد  و یـک  نزدیـک  شـاید  ، نبـود  بلند قد آنچنان...
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 و اش شــانه روي بــذارم هــی کــه ، مــنِ  ســر ي انــدازه درســت ، داشــت پهنــی هــاي شــانه ، نبــود
 !بمیرم براش هی

 

 راه در خاصــش ژســت ، هــایش زدن چشــمک ، هــایش خنــده ، میکــنم نگــاهش کــه دور از        
 .میبرد من از دل اش رخ نیم بدتر همه از و رفتن

 کرد بلند را داشت قرار رویم به رو درست که صندلی        

 بري؟ میخواي کجا_        

ــمکی         ــالی و زد چش ــه درح ــب ک ــایینش ل ــر را پ ــدان زی ــاي دن ــفیدش ه ــار س ــداد فش  ، می
 .آورد پایین منِ  صندلیِ  کنار را صندلی

 ...ازت بودم دور_        

 کـه  نبـودیم  مـا  فقـط  و نبـود  مـا  بـه  حواسـش  کسـی  ، کـردم  نگـاه  اطـرافم  به و خندیدم ریز        
 بودیم نشسته هم کنار

ــه         ــت همینک ــیفش و نشس ــز روي را ک ــت می ــتش ، گذاش ــرم دورِ را دس ــه کم ــرد حلق  و ک
 آورد نزدیکم را صورتش

 !!کتابخونس اینجا اعالء_        

        ــوي شــیطنت ــد حــرف در حــداقل ، کــنم مخفــی نمیتوانســتم را هــایم چشــم ت  پســش بای
 !میزدم؟

 ...برد گوشم نزدیک را سرش        

 !!خونه... کتابخونه ، میگی داري خودت_        



60 
 

 صــداي... گــرفتم فاصــله او از نبــود خفیــف و ریــز دیگــر کــه اي خنــده بــا و شــد مــورم مــور        
 ...بیشتر را اعالءِ  اخم و کرد قطع را هایم خنده ، زن یکِ  گفتن "هیس"

 تفــاوت بــی کــردم ســعی... نخــورد تکــان جــایش از اعــالء امــا نشســتم صــاف صــندلی روي        
 ...کشیدم بیرون را تاپ لپ و کردم باز را کولیمِ  کیف زیپِ ، باشم

 ازش کــه میکــنم و کــاري همــون ، ببیــنم گوشــم نزدیــک و ســرت دیگــه ي دقیقــه دو تــا_        
 ...عقب بکش پس! متنفري

 را تـاپ  لـپ .نگـرفتم  را دنبـالش  کـه  زد حرفـی  لـب  زیـر  و کشـید  عقـب  را سرش دلخوري با        
 .باشیم مان پروژه به مربوط هاي مقاله دنبالِ هرکداممان شد قرار و آورد بیرون

 اعـالء  جـز  بـه  البتـه  کسـی  یـا  چیـزي  خـاطر  بـه  بـود  بعیـد  ، امد می پیش درس بحث وقتی        
 . بگذرم تحقیقم و درس از

ــدن درس         ــت را خوان ــتم دوس ــی ، نداش ــه ول ــیچکس ب ــتم ه ــه نمیگف ــی ،چ ــاور ک ــرد ب  میک
 در سـرش  مـدام  کـه  کسـی  ولـی  ، نـه  کـه  هـم  بیـزار  البتـه  ، باشـه  بیزار دانشگاه و درس از رادمند

 چهـار  ایـن  در ، بـودم  عالقـه  بـی  واقعـا  مـن  امـا  ، باشـد  نمیتوانـد  عالقـه  بـی  ، باشـد  کتاب و کیف
 ، نبـود  شـده  تحمیـل  خوانـدن  درس مثـل  کـه  هـدفی  ، مـن  دوم هـدف  شـد  اول روز از اعـالء  سال

 قـرار  فسـخ  عواقـب  نگـرانِ  مـدام  بـابتش  کـه  بـودم  نکـرده  امضـاء  را قراردادي هیچ پایش که هدفی
 .باشم کسی با داد

 و میپرســید ازمـن  نمیشـد  متوجـه  را انگلیسـی  ي کلمـه  اعـالء  کـه  هرجـا  هـا  تحقیـق  میـان         
ــردم کمکــش ــان ، میک ــومیِ زب ــوي عم ــا نداشــتم ق ــر صــدقه از ام ــق س ــا تحقی ــروژه و ه ــاي پ  ه
 .بود خوب تخصصیم زبان دانشگاه
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 روي هــاي چتــري بــا و میکــرد فــوت صــورتم تــوي را نفســش کالفــه و بیکــار کــه هرلحظــه        
ــردم دور او از را صــندلیم ، میرفــت ور پیشــانیم ــا بالفاصــله و میک ــه را صــندلی حــرص ب  ســمت ب

 .میپیچید صندلی شدن کشیده وحشتناك صداي کتابخانهِ  سکوت در و میکشید خودش

 کـه  نهـاري  از لقمـه  یـک  حتـی  مـن  و نـیم  و هفـت  بـود  شـده  سـاعت  امـدیم  خودمـان  به تا        
 .بودم نخورده را بود داده افسانه

 مقالـه  نـه  سـرچ  بـا  آنهـم  تحقیـق  صـفحه  هفتـاد  ، کـردم  نگـاه  خودم ورد ي صفحه تعداد به        
 ، بود عالی پاورپوینت سه و

 چی؟؟...صفحه سی فقط... کشیدم اعالء تاپ لپ نزدیک و خودم        

 !صفحه؟ سی فقط_        

 ...جغو جغ ، هیــــس_        

 کشـیده  و دسـتانش  بـردن  بـاال  داد، بـدنش  بـه  قوسـی  و کـش  و بسـت  محکـم  را تاپ لپ در        
 میرساند قویم مشامِ به بیشتر را عطرش بوي بازوهایش شدن

 ...تو ولی کردم جمع صفحه هفتاد من ، میدي دق منو آخر تو اعالء_        

 ... کشید جوري و جمع ي خمیازه        

 مطلبــو اصــل صــفحه ســی تــو ولــی مــن ، کنــی شــلوغش داري عــادت تــو ، بــرم قربونــت_        
 ...بره در خستگیم بده ماچ یه حاال.میرسونم

 ...لوچ هاشو چشم و بود کرده غنچه دخترها مثل را هایش لب        

 ...اَاااي_        
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 درمــانی و درســت "ِ آخیــــش" و بوســید ناغافــل کــه زدم هــایش لــب روي دســتمو پشــت        
 .گفت

 ...شد گرم دلم        

 ...گرم        

ــاي لقمــه         ــه ماشــین در را افســانه ه ـــالء خــورد ب ــه ، دادم اعـ ــتم دروغــم ب  خــودم کــه گف
 ام خورده نصرتی استاد آمدن از قبل را نهارم

 را انگشـتانم  نـوك  و گذاشـتم  دهـانش  تـوي  را آخـر  ي لقمـه  میکـرد  راننـدگی  کـه  همانطور        
 .کردم پاك دستمال با بود خورده هایش لب خیسیِ به که

 .میشه خوب خیلی ، کنه آشپزي ما واسه هفته در روز دو بیاد اگر خانوم افسانه این_        

 انداختم کیف داخل و بستم را ظرفم در        

 !!بشه سنگین بگو ترافیک به_        

 پرسید و کرد گرد تعجب روي از را هایش چشم        

 کنه؟ چی بگم ترافیک به چی؟_        

 نشه تموم بگو ،! نشه سبز دستاته توي دستم وقتی تا بگو_        

 ..میکردم هم را هایش بازي مسخره بینی پیش ، میدانستم را اخالقش خوب        

 بلنــد و داد تکــان راهنمــایی چــراغ بــراي ، هــوا در را دســتش و داد پــایین را ماشــین شیشـه         
 گفت

 !نشو سبز میگن خانوم نـــورا جان چراغ_        
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 و بــودم چرخیـده  ســمتش بـه  کـه  منــی بـه  و گذاشــت فرمـان  روي بـر  را دســتش هـم  بعـد         
 .شد خیره خنده با بود در به ام تکیه

 !!شد سبز_        

 .. شد پرتاب جلو به سرعت با ماشین و داد فشار گاز پدال روي بر را پایش خنده با        

 ... برنداشتم کردن نگاه از دست من ولی        

 میکـنم  و کـاري  همـون  بـدي  ادامـه  مزخرفـت ِ  کـردن  نگـاه  اون بـه  دیگـه  ي دقیقـه  دو تا_        
 !متنفري ازش که

ــد         ــدش بای ــدي را تهدی ــرفتم ج ــالء ، میگ ــر اع ــن از بغی ــوخِ  روي ای ــد آرام و ش ــک چن  ماس
 .داشت ام دیگه تحملِ غیرقابل

 .شدم خیره خانه تا مانده باقی مسیر به و دادم بیرون ناراحتی با را نفسم        

 !شدن؟ سبز زود قرمزآ چراغ امروز چرا...میرسیم داریم_        

 ولـی  ، نشـید  سـبز  مـیگم  بهشـون  هـی  ، نمیـره  گوششـون  تـو  آدمیـزاد  حـرف  اینا کن باور_        
 .نیست منِ  دست که میبینی

 ، نبود ما مثل که آنها ي خانه ، میخندید سرخوشانه هم باید        

 !میخورید؟ شام هم کنار شبا هنوزم_        

 داد تکون سر کالفه و شد شل بدنش        

 خدا کرد شروع باز_        

 افتاد هم روي هام پلک و شد آویزون هام لب        
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 بــوي از پــر امــا ، ســاده و نوســاز تقریبــا خانــه ، بــودم نرفتــه شــان خانــه بیشــتر بــار ســه دو        
 ، نبود حریفش زمستانی هیچ ، میشد حس شان خانه در که گرمایی....، خوب حالِ ، خوب

 میشی؟ پیاده کوچه سر_        

 ...کوبیدم پاهام روي و کیفم حرص با        

 !!خرم من نکن فکر ، دادي گاز تونستی تا ، کنی پیاده زودتر منو اینکه ذوقِ از_        

 ، تنــد هــایی قــدم بــا و کوبیــدم بهــم را ماشــین در اعـــــــالءِ  واج و هــاج چشــماي جلــوي        
 ، افتادم راه خانه سمت به

 )گذشته(چهارم فصل        

 توِ  رحم بی هاي خنده        

        **** 

 نیستند بنده را خدا ، تو هاي خنده        

 میخندي بار هر        

 میشود پاره        

 دلم بند        

 تو هاي خنده        

 نمیشود سرشان مروت و رحم        

 دلم بیچاره        
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 یکجـا  را آن از نیمـی  و کـردم  پـر  بـار  دومـین  بـراي  را آبِ  بطـري  ، بـود  شـده  خشک گلویم        
 حضـار  تعـداد  بـه  ، کـردم  چـک  را کـار  پاورپوینـت  ، اسـتاد  دو آمـدن  از قبـل  تـا  دیگـر  بار ، خوردم

ــالوگ ، نمیشــد بیشــتر چهــارنفر ســه از تعدادشــان و بودنــد کــالس خــود هــاي بچــه از کــه  و کات
 .بودم کرده آماده پاورپوینت و منابع محتوي دي سی

ــروز         ــاع روز دی ــا دف ــان ی ــه هم ــه ارائ ــاي بچ ــی ه ــود کارشناس ــه ب ــروه ک ــالءِ  گ ــه و اع  بقی
 .بود شده انجام کارهایشان شاگردها

 بـود  کـم  چیـزي  یـک  امـا  برگـردانم  خـودش  مـنظم  حالـت  بـه  کـردم  سعی بار چند را نفسم        
 میگفـت  بهـم  حسـی  یـک  و آورد درمـی  را اعـالء  رفتـار ِ  تالفـی  نصـرتی  میگفـت  بهـم  حسی یک ،

 .نمیدهد اجازه پروژه اصلیِ استاد

 کــالس وارد بــود مــن بعــد شــان ارائــه کــه دانشــجوها از نفــر ســه ، دواســتاد هــر آمــدن بــا        
 ، شدند

 آمــدنش از مــانع و دارنــد نگــه خــود پــیش را اعــالء کــه بــودم ســپرده ســروین و پژمــان بــه        
 او بــا نصــرتی بــود کــافی امــا میکــرد کــم استرســم از و میــداد دلگرمــی دیــدنش اینکــه بــا شــوند،
 ...میشد واویال...شود مواجه

 شـده  هـول  آنقـدر  ، کـرد  سـالم  لبخنـد  بـا  و بسـت  سـرش  پشـت  را کـالس  در سـیف  استاد        
 هــارا دي ســی و کاتــالوگ اســترس بــا.بــودم کــرده فرامــوش را کــوچیکتري و بزرگتــري کــه بــودم
 اســمم کنــار چیــزي و گفــت احســنتی ســیف اســتاد لحظــه همــان.کــردم تقســیم هــا بچــه بــین

 .کرد کم را استرسم از زیاديِ بار که کرد یادداشت
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 اي گوشـه  بـه  کننـد  بـاز  هـارا  کاتـالوگ  اینکـه  بـدون  هـا  بچـه  کـه  دیـدم  ارائه هنگام اینکه با        
 زیــر و زدم خیــالی بــی بــه را خــودم امــا شــدند شــان ازائــه کــردن آمــاده مشــغول و کــردن پــرت
 .کردم شروع را ام ارائه نصرتی هاي خنده

 سـر  همیشـه  اینکـه  بـا  ، پریـد  گلـویم  تـوي  دهـنم  آب بـار  چنـد  و رفـت  یادم مطلب بار چند        
 .بود عادتم دستپاچگی هنوز ولی میشدم داوطلب کنفرانس و ارائه براي ها کالس

 ...کردند تشویقم ها بچه و شد تمام ام ارائه دقیقه بیست سرِ درست        

 .گذاشتم هایم لپ روي را سردم هاي دست کف و فرستادم بیرون را نفسم        

ــدم را اســتاداها         ــه میدی ــغول ک ــه ، هســتند زدن حــرف مش ــره ي برگ ــان را نم  دادم تحویلش
... 

 ، نداشت گفتن براي حرفی اش مسخره هاي نگاه و لبخند جز نصرتی        

 دو ، بــود هــایم شــانه روي کــه ســنگینیِ  ،بــار ســیف اســتاد نــیم و نــوزده نمــره نوشــتن بــا        
 شد برابر

 !استاد؟ چرا_        

ــزنم میخواســت دلــم و داشــتم بغــض         ــودم مطمــئن ، گریــه زیــر ب ــروم بیــرون در ایــن از ب  ب
 .نکرده کار و نکشیده زحمت اش پروژه براي من اندازه هیچکس

 ..ارشد انشاهللا ، بود قبول قابل من براي اما نبودن راضی ارائه از خیلی نصرتی استاد_        

 و امـد  مـی  شـکمم  روي تـا  کـه  بلنـدي  مقنعـه  از نصـرتی  اسـتاد  کـه  دادم دلـداري  خودم به        
 !!نبوده راضی زانو روي تا که گشادي مانتوي

 .گرفتم سیف استاد از امورآموزشی به دادن تحویل براي را برگه و کردم تشکر        
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 و باشــه شــده بقیــه حریــف اعــالء بلکــه تــا چرخانــدم چشــم ، امــدم بیــرون کــالس از وقتــی        
 .نبود اما...بیاید

ــه         ــه را برگ ــدیر ب ــی م ــل آموزش ــه و دادم تحوی ــاي پل ــگاه ه ــه و آرام را دانش ــایین طمانین  پ
 .رفتم

 قبـول  همینجـا  ارشـد  نبـود  معلـوم  حـاال  ، بـود  شـده  تمـام  دانشـگاه  ایـن  تـوي  من کارِ عمال        
 ...میشد تنگ برایش دلم ، دیگرِ  دانشگاه یک یا شوم

ــراي         ــه ب ــراز و کوچیــک ي بوف ــاي پ ــراي...مخــتلفش بوه ــروي ب ــین هــاي راه  کــه کــالس ب
 حتــی...بــود دیــده خــودش بــه زدن گــپ یــا خوانــدن درس مشــغول را دانشــجو دو یکــی همیشــه

ــه هــا زمســتان و مینشســتیم هــم کنــار مــن و اعــالء ي همیشــه کــه اضــطراري راهــروي بــراي  ب
 !میشمردیم برفی هاي دانه خودمانِ  خیال

 حراسـت  مسـئول  کـه  زنـی  ، میلرزیـد  هـایم  لـب  و میکـرد  حـس  را اشـک  داغـی  هایم چشم        
ــا ، بــود ــود گرفتــه و دانشــجوییم کــارت بــار چنــد ، کــرد نگــاهم تعجــب ب  یادداشــت را اســمم و ب
 !میشد تنگ اوهم براي دلم...بود کرده

 بـود  اعـالء  ي شـماره  ، خـورد  زنـگ  همـراهم  گوشـی  کـه  امـدم  بیـرون  دانشکده ساختمان از        
...بود کرده اش سیو عنکبوتی مرد 

 سآلم_        

 ، مبآرك التحصیلی فارغ ، خانوم سالم_        

 میکرد اضافه ام غصه به بیشتر ها تبریک این و بود افتاده راه فینم فین        

 ،کجایی؟ ممنون_        
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 خوبی؟ تو ، کنم پارك و ماشین نبود جا ، اصلی در جلوي_        

 .کرد تغییر لحنش و شد ام ناراحتی متوجه زود خیلی        

 میام دارم_        

 .بشم سبک تا ریختم اشک قطره چند اعالء به رسیدن از قبل و کردم قطع و تلفن        

 بلنــدش پــالتوي محــو...  اش دادن تکــون دســت محــو...  شــدم نگــاهش محــو دوبــاره دور از        
 بـه  دادنـش  تکیـه  محـو  ، بـود  کـرده  تـن  کـتش  زیـر  کـه  پولیـوري  حتـی  و امد می زانو روي تا که

 !بازي مسخره براي حتی گفتنش " جآن جآن" محو ، ماشین

 !داره؟ ناراحتی گرفتنم بیست...قیافشو ، خدا واي_        

 عقـب  صـندلی  روي کـه  را بزرگـی  گـل  دسـته  کـه  میشـد  پـر  بینمـان  ي فاصـله  قـدم  یک با        
 داد نشانم ، بود گذاشته ماشین

 .کنم تقدیم شدیم دوتایی هروقت گفتم خیته یکم اینجا دیدم_        

 بردم فرو سفیدمِ  بزرگ کاپشن جیب توي و هام دست        

 !!نیم و نوزده داد بهم_        

 !اخم شد پیشش لحظه چند ي خنده        

 !میشه؟ مگه...نگو دروغ_        

 ، نکـنم  بـاز  و ببنـدم  و هـام  لـب  مکـردن  بغـض  وقـت  بـود  عـادتم ...داشـت  شـدن  وا سرِ بغضم        
 .کنم سکوت و نزنم حرف
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ــرتکان         ــین در و دادم س ــاز را ماش ــردم ب ــل... ک ــر از قب ــس ه ــل عک ــه العم ــالء، از اي دیگ  اع
 .شدم ماشین سوار

 داد دلداریم و گذاشت پاهایم روي و سفید رزِِ  گل دست نشست، ماشین توي وقتی        

 کــه ات پـروژه  پــاي اسـتاد  اسـم  مهــم ، داره اهمیتـی  چــه نمـره  نـیم  ، نــداره اشـکال  حـاال _        
 .تره گنده کله همه از سیف

 ، کشیدم بو و داشتم نگه ام بینی نزدیک و گل دسته        

ــا اعــالء کــه آخــري ي لحظــه         ــراي و زد دور را دانشــگاهِ  میــدان خوشــحالی ب ــه همیشــه ب  ب
ــمت ــگاه س ــت دانش ــان دس ــندلی روي ، داد تک ــدم ص ــت و چرخی ــگاه عظم ــا را دانش ــه ب  ي هم

 ...بردم خودم با و خاطراتش

 ماشـین  از گـرفتن  سـبقت  و راننـدگی  بـه  حواسـش ِ  تمـام ... شـدم  خیـره  بلنـدش  هاي مژ به        
 بود اتوبان داخل هاي

 خوابیدي؟ خوب دیشب اعـــالء_        

 چسـبانده  صـندلی  بـه  محکـم  را خـودم  تـرس  از... بـود  زیـاد  همیشـه  مثـل  ماشینش سرعت        
 بودم

 گفتی؟ بخیر شب_        

 دفه یه شدم بیهوش ، خب ببخشید_        

 کرد نگاهم اي لحظه براي کوتاه اخمی با        

 صبح تا بودم کالفه باشم؟ خوابیده خوب داري توقع بعد_        
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 ببخشید... میدونم_        

 !نمیبخشم_        

 ...گذاشتم بازویش روي را دستم و چرخیدم متشس به        

 !بشه؟ جبران کنم چیکار_        

 گفت بود مشهود کامال اما میکرد کنترلش که اي خنده با        

 نیفته جریان از زندگی تا بگو بخیر صبح یه فعال_        

 دادم سر ، بود وجودم و دل ته از که اي خنده        

 جـــانا بخیر صبح_        

 گفت شیطنت با و شد نمایان اش خنده        

 ببوسم پیشونیتو بده_        

        .... 

ــه         ــان در را جــوري و جمــع ي کاف ــود گرفتــه نظــر در آرژانتــین خیاب ــرار ، ب ــه ق  دو جشــن ب
 ...بودم شنونده بیشتر کافه خود تا... بود نفره

 بــاال طبقـه  هـیچکس  مــا از بغیـر  ، کـردیم  انتخــاب بـاال  طبقـه  در را دنجــی ي نفـره  دو میـز         
 .کردم "ها" بار چند و گرفتم دهانم جلوي را ام زده یخ هاي دست ، نبود

 سردته؟_        

 گرفت بازي به اش کشیده و پهن هاي انگشت میان را هایم دست و دادم تکان سري        
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 مسافرت؟ برن دوتایی قراره بابات و جون افسانه باز ، شدي بداخالق_        

 ، شدم خیره هایش دست حرکت به و دادم تکان منفی نشانه به سرمو        

 !بخنده؟ خانوم مموش که کنیم چیکار حاال_        

 ریــز و شــدم مــور مــور ، هــا انگشــت بوســیدن بــه کــرد شــروع و کــرد بلنــد را هــایم دســت        
 را هـایم  دسـت  تـا  کـردم  تـالش  بـار  چنـد  ، نمیرسـید  زورش بـه  زورم ، کـردم  خندیـدن  بـه  شروع
 ذوب دسـتم  روي هـایش  لـب  جـاي  بیشـتري  تـاب  و آب بـا  و میشـد  تـر  حـریص  ولـی  بکشم عقب

 .میشد

ــا         ــفارش آوردن ب ــا س ــاز ه ــی گ ــه بزرگ ــیکم ب ــله و زدم ک ــی بالفاص ــکافه از کم  را داغ ي نس
 خوردم

 خوشمزس_        

 کرد فرو کیک در را چنگالش اشتهایی بی با اعالء        

 جان نوش_        

 فهمید را این کیک بشقاب ته به چنگال کشیدن از میشد و بود فکر توي        

 شده؟ چی_        

 گفـت  بهـم  میـزدیم  حـرف  کـه  بابـا  بـا  دیشـب .بیـام  و آزاد بتـونم  نمیکـنم  فکـر  ارشـد  براي_        
 وبده آزاد ي هزینه نمیتونه ، نکنم پیدا کار اگر

 میشه بد خیلی که اینجوري_        

 !!شد زهرمارم... انداختم بشقاب توي و کیک ي مونده باقی تکه        
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 .نمیکنه فرق شهرستانش یا تهران ، بخونم دولتی دانشگاه براي باید_        

 ...میشیم دور هم از که بري شهرستانم...سخته شدنش قبول که تهران_        

 آورد دهانم نزدیک و برداشت را بشقابم تويِ  کیک تکه و زد لبخند        

ــه_         ــور و اش غص ــرم ، نخ ــرم اگ ــتان ب ــه دو شهرس ــه در روز س ــتر هفت ــت بیش ــر ، نیس  آخ
 .هستم مخلصتم هفته

 گفتم التماس با دهانم به کیک بردن فرو از قبل... چسبوند هام لب به و کیک        

 !میمیرم...آ نري_        

 .داد جا دهانم در را کیک جا یک و کرد بیشتر هایم لب به را کیک فشار        

 داشت نگه اش چانه زیر را دستانش و کرد خم را آرنجش        

 !بگم بهت چیزي یه میخوام_        

 بگو_        

 !نترسیا_        

 شدم خیره هایش چشم به ناراحتی با...رفتم وا        

 ! بگو شده چی_        

 داد تکان سر و کرد نگاه صورتم به        

 میگم بعدا کن ولش نه_        

 ...کردم التماسش        
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 رسوندي لبم به جونمو بگو میگم_        

 داد تکان هوا روي را اش اشاره انگشت        

 نترسی بده قول اول_        

 زودتر بگو فقط میدم قول_        

 دارم دوســـت_        

 زدم دستش روي عصبانیت با و زد اي قهقهه        

 اي مسخره خیلی_        

 بود؟ مسخره_        

 ...! بود من نوبت حاال        

 ...اما دارم دوست منم راستش...نه_        

 گفت تعجب با و گرفت چشمم از را نگاهش مکث با        

 چی؟ اما_        

 !!نمیخوریم هم درد به ما_        

 ، شد متوقف هایش چشمِ  مردمک حرکت        

 .دادم تکان چشمانش جلوي را ام اشاره انگشت خوشحالی با        

 !!ترسیدي دیدي_        
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 )گذشته(پنجم فصل        

 

 خداحافظی بی        

 سپارمت نمی خدا به"        

 میکند گم هم خودش را اش خانه راه        

 "دارد کوچه پس کوچه بس از        

 

 و راحتــی لبــاس دســت چنــد.کــردم بازرســی را اش مشــکیِ  چمــدان محتویــات دیگــه بــار        
 ، مردانه پیرهن و جین شلوار چند

 ورمیداشتی بیشتر گرم ،لباس سرده اونجا_        

 گــرمم لبــاس ، مامــانم چمــدون یــه بســتی بــرام تــو چمــدون یــه همینجــوریش ، ممــوش_        
 .برداشتم تا سه تازه ، میخرم همونجا

 ، گشتم گرم هاي لباس دنبال و نکردم اعتنایی اعالء حرف به باز        

 بخري خوب کاپشن دست دو رسیدي بده قول پس ببین_        

 زمستون تا کو ، پاییز بعدم تابستونه که فعال_        

 همــه پوشــونده بــرف میبینــی میشــی پــا صــبح ، میــاد یهــو ، نمیــده خبــر کــه زمســتون_        
 ، جارو

 ...ببندد را چمدانِ  زیپ که تا کردم اش کمک        
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 خـودش  بـا  هـم  را اضـافی  لـوازم  بایـد  ولـی  تهـران  برگـردد  هـا  هفتـه  آخـر  بـود  قرار اینکه با        
 .میبرد

 ؟ میشه شروع کی از تو کالساي_        

 ندارم ذوق هم اصال ، شما بعد هفته دو_        

 کرد باز را اتاق در مادرش که میکرد جابجا کمد توي را وسایلش        

 !برات؟ بگیرم چی نهار نورا_        

 زد ورق دستانش در را کتابی اعالء        

 بگیر و همون میپرسی؟ چرا داره دوست چی نورا میدونی که تو مامان_        

 بوسید محکم را ام گونه و آمد اتاق داخل رشماد        

 .نمیکردي خودت اسیر رو همه میخوندي دیگه سال یه ، اعالء پکره صبح از ام بچه_        

 بـه  را اشـک  تـا  بـود  کـافی  اعـالء  مـادرِ  حـرف  همـین  ، کـردم  تشـکر  و بوسـیدم  و صورتشون        
 کند راهی هایم چشم

 .نکنم گریه مادرش جلوي که فهماند اشاره با و کرد نگاهم اعالء        

 گرم دمت ، بگیر فیالدلفیا تا سه نورا و من براي مامان_        

 میکـرد  کنتـرل  را هـایش  اشـک  حـالی  در و گرفـت  را بـود  دسـتم  تـوي  کـه  لباسـی  مادرش        
 گفت

 داشتی؟ دوسش_        

 نکنه درد دستتون خوشگله خیلی آره_        
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 گفت و کرد نگاهم ربانیمه با        

 میاد بهت سفیدي گرفتم، دعوتی تولد گفت اعال_        

 کرد بازش هوا در و کشید مادرش دست از را لباس اعالء        

 لبـاس  همـون  از یکـی  ، بپوشـی  نمیخـواد  ، تپـل  کـه  ایـنم  ، معلومـه  چـیش  همـه  چیه این_        
 کن تنت منو هاي مردونه

 بود جدي کامال اعــالء اما خندیدم مادرش مثل هم من        

 بپوش خواست دلت هرچی ، کن ولش و این_        

 بست را در میرفت بیرون اتاق از که حالی در و بوسید را صورتم دیگر بارِ        

 دادم تکیه تختش به و گرفتم بغل و زانوهام ناراحتی با        

 میشما دلتنگت_        

ــاب         ــز روي را کت ــارم و گذاشــت می ــت کن ــردنم دور را دســتش ، نشس ــه گ ــرد حلق ــر و ک  س
 چسباند بهم را هایمان

 کن نگاه چشمام تو_        

 میریخت صورتم روي ها اشک حتما میکردم نگاه اگر        

 نورا کن نیگا چشمام تو میگم_        

 گفتم میشد بیشتر گردنم دور به دستش فشار که حالی در و زدم لبخند        

 خب؟... بیا باشه_        
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 !نمیکنه؟ هواتو دلم من! نمیشم؟ دلتنگ من_        

 زدم پلک        

 ...خب چرا_        

 !کنی گفتن به مجبور منو که میگی هی چرا پس_        

 انداخت چنگ گلویم به دوباره بغض        

 نبند چشماتو_        

 !چشم_        

 پس؟ شد چی جوابم_        

 !بشه کم ام دلشوره از که میگم ، میکنم دق که نگم خب_        

ــا..شــد مشــهود هــایش چشــم در شــیطنت و خندیــد لــبش ي گوشــه          را دســتانم نــاراحتی ب
 داشتم نگه اش سینه روي

 !زشته ، اتاق تو میاد یکی_        

 .میکردم گم را پایم و دست اش خیرهِ  نگاه زیرِ        

 چشماتو نبند میگم... عه_        

 اتاق تو میاد یکی کن ولم نمیشه_        

 نبند_        

 .داشتم نگه باز را هایم چشم و کردم فوت صورتش در کالفگی با را نفسم        
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ــورتش         ــک را ص ــورتم نزدی ــی...آورد ص ــال کم ــردم تق ــران..ک ــنِ  نگ ــودم ای ــه ب ــادر ک ــا م  ی
 .داشت نگهم و کرد بیشتر را دستش فشار...بیایند اتاق به خواهرانش

 !نمیزد هم پلک بوسیدنم براي که وقتی حتی ، داشتم دوست را نگاهش خیرگی        

 .بماند همِ  قفل نگاهمان تا نبستم را چشمانم و بوسید کوتاه را هایم لب        

 اعـالء  هـاي  بوسـیدن  شـاید ... بـود  افتـاده  گـل  حتمـا  صـورتم ...بـرد  عقـب  بـه  را سرش کمی        
 در نمیخواسـت  دلـم  حتـی  ، بودنـد  خانـه  در اش خـانواده  از کسـی  وقتـی  امـا  بـود  شده عادي برایم
 باشد بسته کامل اتاق

 ؟!برم قربونتون میشه_        

 پرسیدم گیجی با        

 !!ها؟_        

 نشست سرم پشت تخت ي لبه و شد بلند        

 ، شده عالی ، کردي کوتاه و موهات_        

 هـایم  لـپ  روي بـر  را دسـتانش  کـف  ، صـورتم  کنـار  از و بـرد  فـرو  موهـایم  میان را دستانش        
 کشید محکم و داشت نگه

 میگیرن اشتباهت خودش با بشه اضافه وزنت دیگه یکم_        

ــا میگفــت...مهســتی میگفــت مــن بــه          مهســتی شــبیه آویزانــت هــاي لــپ و کوتــاه موهــاي ب
 ...میخونی و میخندي
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 بعــدِ  مــاه چنــد ایــن مثــل و گذاشــتم اش شــانه روي را ســرم نشســتم، تخــت روي کنــارش        
 ...!میشد الزمم نبودنش وقتاي...کردم ضبط صداشو ، کارشناسی کنکور

 دست؟ چند میشه اینا با ، ببري گذاشتم نمیخوام که و هام پیرهن از دست دو_        

 نشست لبم روي بسته هاي چشم با ، تلخی لبخند        

 کـه  اول تـرم  از اگـر  ، افتـادم  ات کهنـه  هـاي  لبـاس ِ  کـردن  جمـع  فکـر  بـه  دیـر ...دست ده_        
 ...تو عطر از بود پر اتاق کمد االن میرسید ذهنم به شدیم دوست

 خندید شیطنت با و گذاشت صورتم کنار را صورتش        

 ببرم من بذار و خوشگالت زیر لباس اون از دست چند توام میگم_        

 کرد کر را گوشم بلندش هاي خنده صداي        

 ... مزه بی_        

ــه رو         ــتم روش ب ــت و نشس ــایم دس ــر را ه ــه زی ــتم ام چان ــک ، گذاش ــبه ی ــت ش  دور ، داش
 ...اما شود قبول روزانه تهران همین که کردم نیاز و نذر چقدر ، میشد

 یـخ  غـذات  هـم  اونوقـت  ، میـاد  بـاال  نـداري  دوسـش  کـه  رویـی  اون ، کنـی  نگـام  اینجوري_        
 ... هم میکنه

 ... گذاشتم لبش روي و دستم کف        

 خوشـحال  جـاي  ، میسـازي  خـاطره  بـرام  کـه  هـی  فقـط  ، نمیـاد  بـدم  تـو  رويِ هیچ از من_        
 میگم؟ چی میفهمی...نداشتنشون روز از میترسم ، بردن لذت جاي ، شدن

 ، آورد صورتم نزدیک را صورتش و بست را هایش پلک        
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ــو_         ــی ت ــی میفهم ــی؟ چ ــتن میگ ــه؟ نداش ــن! چی ــه م ــوي اگ ــو روي جل ــتن از ، ت  دور و رف
 انبـار  ، مـن  ي جرقـه  یـه  بـا  ممکنـه  و خبـره  چـه  دلـت  تـو  میـدونم  که اینه براي ، نمیگم شدنمون

 کـن  فکـر  ایـن  بـه  اصـال  ، نیسـت  دردنـاك  اینقـدرام  هفتـه  در روز چنـد  جداییِ! بشه منفجر باروتت
 و کنـی  اعتمـاد  بهـم  بیشـتر  تـو  ، شـدیم  تـر  نزدیـک  بهـم  مـا  و شـد  خیـر  مسبب شاید جدایی این
 ...نیست بد دوري ام همیشه.بشم عاشقت قبل از بیشتر من

 ... ریختم که را اشکی ندید بود بسته را هایش پلک        

 ششم فصل        

 روزها این دل از        

 

 آرام وجدانت"        

 سنگ و صبورم من که        

 میبندم چشم و        

 نبینی تو تا        

 "روزها این دل از میگذرم سخت چه        

 

ــه         ــود ســیاهی و ســکوت در خان ــه از احمدرضــا کنــار صــدا بــی و آرام ، ب ــاال هــا پل ــتم ب  ، رف
 ...کشیدم سخت نفسی رسیدم که اتاقم در پشت

 میخوابم راحت پذیرایی تو من بمونی؟ من اتاق توي و امشب میخواي_        
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 هنــوز ، کشــیدم پــایین را دســتگیره شــدم، تــر نزدیــک اتــاق بــه قــدمی و دادم تکــان ســري        
 .زد ذووقم توي ریختگی بهم که بود نشده باز کامل اتاق در

 گذاشتم اتاق داخل را پایم        

 خوبم من ، احمد بخواب برو_        

 .دوختم چشم اتاقمِ  درهم خاطرات به و بستم سرم پشت را در        

 نشستم... ها لباس و ها عکس ، ها صندلی و میز هاي تکه میان        

 دسـت  کـف  بریـزم  را صـورتت ِ  زبـري  تـا  بـودم  آمـده ..برایـت  بمیـرم  تـا  بـودم  آمـده  که من"        
 پاشـیده  هـم  ازِ  خـاطرات  عـزاي  بـه  ام نشسـته  حـاال . سـاعدت  بـراي  کـنم  ضـعف  تـا .کـنم  ناز..هایم
 بـروم  کـه  آن از تـر  پـاره  و لـت  اعصـاب،  بـی  حوصـله،  بـی  رمـق،  بـی ...میکـنم  سـوگواري  دارم...مان

ــوي ــویم ت ــدانی اینکــه از قبــل کــنم فراموشــت.کــنم فراموشــت و تق ــه در حتــی...ب ــم ات مخیل  ه
 مـیخ ..خـاطراتم  اتـاق  بـه  زدي گنـد  کـه  تـو ...الکـردار  تـوام  بـا .میگیرم عزا تو براي دارم که نمیگنجد

 ...نمیدانی...نمیدانی...مغزم در میشوي کوبیده مدام و شدي

 !هایم؟ پلک پشت از نمیکنی گم را گورت چرا ، تصویرت به مرگ اي        

        ************* 

ــراي را صــبح          بــه دو هــر ، افســانه هــم و احمدرضــا هــم ، نیامــدم بیــرون اتــاق از صــبحانه ب
 پـدرم  کنـار  صـبحانه ِ  خـودن  از ، بـود  کـه  هرچـه  اتـاقم  ي ریختـه  بهـم  هـواي  امـا  ، آمدنـد  سراغم

 !بود بهتر
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ــاق         ــان ات ــب همچن ــف...  نامرت ــم و کثی ــه به ــوي...  ریخت ــدهِ  آب ب ــدان ي گندی ــاس و گل  ی
 و کــردم بــاز کامــل را اتــاق ي پنجــره... خــیس دســتبافتِ  فــرش و گرفتــه نــمِ  چــوب بــوي ، تــازه
 .گذاشتم دهانم در را بود نشسته پنجره پشت که برفی از کمی

 .میگرفت که را گرفتنم گُر جلوي اما نمیکرد کم وجودم گرماي از        

 .خوردم شدیدي تکان و خورد در به محکم اي ضربه        

 گـم  را خـودم  ، بابـا  عبـوس  ي چهـره  دیـدن  بـا ..کـردم  بـازش  و رفـتم  در سـمت  بـه  عجله با        
 کردم

 !بخیر صبح ، سالم_        

 بود؟ قفل اتاق این در که باز نمیاي؟ بیرون اتاقت از چرا بخیر؟ ظهر یا بخیر صبح_        

 .کرد بیرون به اي اشاره و کرد باز را در        

 بخور چیزي یه برو بیا_        

 ایستادم فاصله با و کردم عبور کنارش از        

 ... نمیخواستم اصال من کنید باور ، بابا بدهکارم بهتون خواهی معذرت یه من_        

 گفت داشت که غیظی همان با و گذاشت نیمه را حرفم        

ــه و عــالف ، اون کــارِ میــدونم_          همــه بــی ي پســره ، نرســه بهــش دســتم مگــه ، بــود الدول
 !چیز

 ... نشست گلویم در هایش حرف تلخی        
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 قـرار  افسـانه  بـا  کـارت  از بعـد  فـردا  پـس  فـردا ! میبـرن  کامـل  و اتاق این وسایل میان امروز_        
 بخرید جدید وسایل برید بذار

 ؟!میبردند کجا را من وسایل...کردم هجی سرم توي را بابا هاي حرف ، برد ماتم        

 !ا؟باب چی براي_        

 جلومــو فکــر بــیِ  احمــق مشــاور اون ولــی.میکــردم خــالی و اتــاق ایــن بایــد اینــا از زودتــر_        
 .گرفت

 ایـن  از خودشـان  پـاي  بـا  کـم  کـم  خـاطرات  ایـن  میکـرد  خیـال  هـم  مشـاور ..بـود  او بـا  حق        
 نرفتنـد  دیگـر  و بریـد  مـرد  ایـن ِ  خـود  را خـاطراتم  پـاي  کـه  بـود  چـه  من تقصیر.میایند بیرون اتاق
 ...!رفتند که

 ... چوبی کمد یه و صندلی تا دو و میز یه جز اتاق این تو ، بابا میکنم خواهش_        

 هـا  عکـس .مانـدم  خیـره  پاهـایم ِ  نـوك  بـه  ، انـداخت  هـم  روي را هـایم  پلـک  سنگینش نگاه        
 هـم  خصوصـی ِ  حـریم  بـراي  بایـد  کـه  میفهمیـدم  کـاش ...در و دیـوار  روي هـاي  نوشته...ها لباس و

 .گذاشت باید حریمی

 نخوردي شام که دیشبم ، بخوري چیزي یه پایین بریم حاالم ، گفتم که همین_        

 باریدم اما گفتم را "چشم"        

 ...گرفت را جانم اما گفتم را " چشم" ،        

 ..شدم خیره بود مانده باز که اتاقم درِ به ها پله از آمدن پایینِ  هنگام        
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ــندلی         ــز ص ــب را می ــید عق ــتم و کش ــقاب...نشس ــیس بش ــم و سوس ــرغ تخ ــان ، م ــازهِ  ن  و ت
 صـورت  و افسـانه ِ  لبخنـد  ، گذاشـتم  دهـانم  تـوي  را بزرگـی  ي لقمـه  اشـتهایی  بـی  با...چاي گرماي

 ...بود عاري اخم از حاال که بابا

 !زدم لبخند        

ــه را بعــدي هــاي ي لقمــه         ــایین ســختی ب ــه افســانه ، فرســتادم پ ــان و بوســید را ام گون  قرب
 .رفت ام صدقه

 روي هـایم  پلـک  ، بابـا  سـنگین  نگـاه  زیـر  ، بـردم  آشـپزخانه  تـوي  همـراهش  بـه  را هـا  ظرف        
 ...افتاد می هم

 .بست را در افسانه و نشستم آشپزخانه همان در        

 .بود خوشمزه خیلی ، نکنه درد دستتون_        

 انداخت قابالمه در را اي بسته و رفت اش شده خورد هاي سبزي سراغ        

 ، اینا خواهرم ، داریم مهمون شبم ، جونت نوش_        

ــد         ــاهی لبخن ــبم روي کوت ــت ل ــوي ، نشس ــه ب ــبزي قورم ــراي را س ــواهرش ب ــا خ ــه این  راه ب
 ، بود انداخته

 !میاد قورمه بوي چرا گفتم_        

 داد تکان سر و خندید        

 هــم سوســیس همــین ، بپیچــه خونــه تــو داغ پیــاز و قورمــه بــوي میــاد بــدم خیلــی واقعــا_        
 .گذاشتم داري دوست تو چون
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 داد تغییـر  آمـدنش  بـا  کـل  بـه  را مـا  غـذایی  هـاي  وعـده  ، افتـادم  ازدواجش اول روزهاي یاد        
 کـل  اش سـبزي  بـوي  چـون  بـود  ممنـوع  قورمـه ...نبـود  قـدیمی  و سـنتی  غـذاهاي  از خبري دیگر ،

 !میکردم هوس که هربار ، میپخت برایم اعالء مادر.برمیداشت را خانه

 !شد؟ چی شدم هوش بی وقتی بگید میشه ، دیشب_        

 شد ژله کردن درستِ  مشغول رویم به رو و ریخت بزرگش ي قابالمه در آب مقداري        

 گـرفتم  عکـس  ازش ، بـود  شـده  عـوض  خیلـی  ولـی  ، دیـدیم  رو پسـره  حنابنـدون ِ  شب ما_        
 ...دادم نشون احمدرضا به و

 ندیدیم؟ من چرا پس ؟!بود حنابندون_        

 انداخت باال اي شانه        

 مهمـون  ي همـه  نشـه  کـه  نبـود  شـلوغی  مهمـونی ...اومـد  رفتـی  تـو  وقتـی  شاید ، نمیدونم_        
! اومـد  نمـی  در خـونش  میـزدي  کـارد  و مجیـد ...دیـدیمش  تـازه  مـن  رفتـی  توکـه  ولـی  ، دید هارو
 !سمتش نمیرفتی اصال کاش...که عروسیم شب

 شد ظاهر کنارم یهو ، باشم بقیه کنار که برد منو عمو! نرفتم من_        

 تـوي  خیلـی  گفـت  میشـه  بابـات  و مـن  جـز  بـه  ، بـود  شـلوغ  حسـابی  وسط اون خوبه حاال_        
 .نبودین دیگه کسیِ  چشم

 ؟!نکرد کمکم اعالء ، افتادم وقتی_        

 رسید هایم چشم به نگاهش و شد متوقف حرکت از دستش        

 بلنـدت  میرقصـید  کنـارتون  شـوهرش  بـا  کـه  عمـوت  عـروسِ  ، افتـادي  وقتـی  ، نمیـاد  یادم_        
 ســریع و گرفتنــد و دورت ، بــود شــلوغ خیلــی وســط اون کــه گفــتم ، نخــورد زمــین ســرت ، کــرد
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 هرچــی و نوشــابه و قنــد آب...نمیفهمیــدي مــارو حرفــاي امــا بــودي هــوش بــه... بیــرون آوردیمــت
 احمدرضـا  بعـدم .شـدي  بهتـر  یکـم  تـا  دادیـم  خـوردت  بـه  میکنـه  خـوب  حـالتو  میکـردیم  فکـر  که

 ...کنه استراحت که ببرمش بهتره مامان گفت

 .شدم خیره ، بود نامرئی که هایی شکل به و میکشیدم میز روي را ام اشاره انگشت        

 نیست؟ خونه احمد_        

 بـه  صـبح  دیشـبم  خـوابی  کـم  خـاطر  بـه  ، داشـت  کـوه  قـراره  صـبح  دوسـتش  با احمدرضا_        
 !شد بلند زور

 شدم بلند صندلی روي از و گفتم آرام اي بله        

 !بدم؟ انجام من هست کاري_        

 .آمدم بیرون آشپزخانه از و داد تکان سر فقط        

 خـالی  خـالیِ  اتـاقم ...آمـد  مـی  پـایین  از هـا  مهمـان  صـداي  ، بـود  شـب  هفتِ  نزدیک ساعت        
 ، نـدارم  نگـه  یادگـاري  بـراي  را چیـز  هـیچ  تـا  بـود  آمـده  اتـاق  بـه  ها کارگر همراه به بابا ، بود شده

 .نکرد رحم هم تراس کوچک هاي گلدان به

 ...! متري دوازدهِ  فرش یک تنها        

 ...بودم شده همیشه از تر خالی        

ــیِ  شــلوار ، پوشــیدم اي ســاده هــاي لبــاس و گــرفتم مختصــري دوش         ــرهن و نفتــی آب ِ  پی
 را انگشــتري ، شــلوار رنــگ بــه و بســتم را لباســم هــاي دگمــه...نفتــی آبــی و مشــکی ي چهارخانــه

 .کردم دست را بود هایم لباس کشوي در که

 ...نشستم فرش روي و بستم اسبی دم را موهایم        
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 بــراي کــه هــایی پیغــامِ  تمــام! نمیشــد قطــع ام گوشــی دلیــور صــداي حــال بــه تــا ظهــر از        
 و بــود پــیش مــاه نــه بــراي پیــام اولــین ، میشــدند دلیــور بــرایم یکــی یکــی ، بــود فرســتاده اعــالء
 !پیش روز دو براي پیام آخرین

ــري         ــام از خب ــاي پی ــال ه ــود گذشــته هــاي س ــه ، نب ــور ب ــن گوشــیِ  روشــنِ  ن  زدم زل تلف
 ...بود رسیده دستم به پیش ي دقیقه پنج ، پیام دلیور آخرین...

 اعــالء ي شــماره صــاحب شــاید یــا اعــالء دســت بــه کــه هــایی پیــام و برداشــتم را گوشــی        
 بخوانم را بود رسیده

 "!میروند خواب به هم آغوش در ، جدا هایی رختخواب در که هایی آدم چه"        

ِ  فرسـتادن  هنگـام  کـه  آوردم مـی  خـاطر  بـه  خـوب ...رفـتم  بعـدي  پیـام  سراغ و گزیدم را لبم        
 !داشتم تن به لباسی چه حتی و بودم کجا و داشتم حالی چه پیام این

 "!هستی خودت پیش که حالت به خوش"        

 "!؟...شدي که چراغِ تو ، نشستم تاریک تو بی"        

 کــار....میچســباندم دیــوار بــه هــا شــب و مینوشــتم کاغــذ روي روزهــا را هــا پیــام ایــن تمــام        
 بــی را شــب و نمیکــردم شــروع خاموشــش خــط بــه بخیــر صــبح بــدون را روز ، بــود ام همیشــگی

 .نمیگذاشتم هم روي پلک بخیر شب

 ...دلم داشت را اعالءِ  تماس ذوقِ ، خورد زنگ همراهم تلفن        

 ...اما        

 !احمد؟_        

 !پایین؟ بیاي نمیخواي ، سالم_        
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 گذشت؟ خوش کوه_        

 .کردم خالی جاتم خوردم املت ، نبود بد_        

 میکنه درد سرم کن باور! نیام؟ نمیشه_        

 !بشه؟ چی نشستی خالی اتاق تو_        

 چرخاند در سمت به را سرم آرام اي تقه صداي        

 در؟ پشت تویی_        

 ..خندید        

 بیرون بیا... آره_        

 از و کــردم مرتــب را لباســم پــایین... گذاشــتم زمــین روي را گوشــی و کــردم قطــع را تلفــن        
 .شدم خارج اتاق

 !؟ عروسیه مگه_        

 گفت کوتاه لبخندي با و سرچرخاند در سمت به صدایم با احمدرضا        

 !اومد اسپرت لباس با که نمیشه ، ها اومده مهمون_        

 کشید دست لباسم ي مردانه ي یقه به بعد و        

 ...که خودتم_        

 بـر  را پـایش  کـه  باشـد  حواسـش  آنکـه  بـی  ، آمـد  تـر  نزدیـک  ، افتـاد  سـرم  پشت به نگاهش        
 کرد برخورد اتاقِ  باز نیمه در به پشتم و رفتم عقب...میگذراد پایم روي
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 !خالیه؟ چرا اینجا_        

 کشیدم خود سمت به را در و بردم دستگیره سمت به را دستم        

 برام آوردن که مهمونه اتاق واسه اونم! دارم فرش یه فقط االن ، کرد خالیش بابا_        

 کردم نگاه بودند خنده و صحبت گرم که هایی مهمان به باال از و شدم رد کنارش از        

 !!احمد...دیگه بیا_        

 مانــده خیـره  نگــاهم روي تـاریکی ِ  حجـم  آن در ، برگــردم سـمتش  بـه  شــد باعـث  سـکوتش         
 ...بود

 کشید پرش موهايِ  میان دستی        

 شده خسته دستت از_        

 دادم باال ابرو        

 !کی؟_        

 !پدرت_        

 گرفتم باال تسلیم حالت به را هایم دست ، نداشت اهمیتی برایم        

 چـه  پـیش  سـال  چهـار  چـه  ، پـیش  دوسـال  چـه  ، نیسـت  مهـم  بـرامم  ، انـداختم  سپر من_        
 !بگیرن ازم نمیتونن که رو توئه این که چیزایی ، امروز همین

 ...نقطه همان روي نگاهش و بود قلبم روي دستم        

 ؟!مامان کجایی ، جان احمدرضا_        
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 دور احمدرضــا از ، نشــاند لــبم روي لبخنــدي ، آمــد مــی بــاال هــا پلــه از کــه افســانه صــداي        
 .رفتم ها پله سمت به و شدم

 .رفت سراغش به افسانه و بود ایستاده همانجا هم هنوز اما احمدرضا        

 اعصـابم  روي همیشـه  هایشـان  پـچ  پـچ  و رفتارهـا  ، نبـودم  جـور  خیلـی  افسـانه  ي خانواده با        
 .میدانست سبک و سلیقه صاحب را خودش که احمدرضا بزرگه ي خاله باالخره...بود

ــا مختصــري احوالپرســی         ــا بوســی رو از بعــد و کــردم دخترهایشــان و پســر ب  کنــار ، افســر ب
 احتـرام  بـه  امـا  ، میکـرد  ام خسـته  خـود  بـی  امـا  معمـول  هـایی  بش و خوش.نشستم مبل روي پدر
 .دادم ظاهر با را ظاهریشان محبت جواب و میزدم لبخند بابا

 خنــده و شـوخی ...شــد نشـاط  پــر و گـرم  خودمانیشـان ِ  جمــع افسـانه  و احمدرضــا آمـدن  بـا         
 پخـش  مـاهواره  از کـه  آهنگـی  پـیِ  گوشـم  و میشـنیدم  فقـط ...هایشـان  لطیفـه  و ها حرف ، هایشان

 ...بود میشد

ــا          ، خــودم تنهــایی در ، بودنــد صــحبتِ  گــرم ، مشــفق تیمســار جنــاب ، افســر همســر و باب
 هــیچ برایشـان  نبــودم و بـود  کــه هـایی  آدم روي بــه ، بـودم  کشــیده خـود  دور بــه کـه  حریمـی  در

 .میزدم لبخند نداشت اهمیتی

ِ  دیـدن  کـه  انگـار  امـا  ، هـا  مهمـان  رفـتن  بـراي  میکـردم  شـماري  لحظـه  شام خوردن از بعد        
 .بود کرده قافل زمان از را ها آن تمام حواسِ احمدرضا مدت همه این از بعد

 گفـتم  بخیـر  شـب  و کـردم  عـذرخواهی  هـا  مهمـان  از ، بابـا  بـا  همـاهنگی  بـدون  و ناچـار  به        
 کسـی  ، بـود  بـازي  گـرمِ  لـتم  تـب  بـا  کـه  افسـانه  خـواهر  دختـر  جـز  یعنی ، نشدند ناراحت خیلی...

 .نکرد مفصلی خداحافظی حتی
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ــی         ــال ب ــام خی ــات تم ــین روي ، اتفاق ــیدم دراز زم ــاف...کش ــی و لح ــه بالش ــانه ک ــرایم افس  ب
 .باشم اتاقم از غیر جایی در را شب نمیخواست دلم اصال.بردم اتاق داخل به را بود آورده

 شـاید  تـا  شـدم  خیـره  اتـاق  ي پنجـره  از بیـرون  بـه  ، زدم کـه  هرغلتـی  بـا  شـب  هاي نیمه تا        
 هـیچ  بـودم  بیـدار  کـه  شـب  هـاي  نیمـه  تـا  امـا  کنـد  تغییـر  کمـی  دلم حال برف هاي دانه دیدن با

 .نشد خبري

 .رفتم بیرون خانه از ، بقیه شدن بیدار از قبل صبح        

 .میخواستم معذرت فرزانه و احسان از به باید عروسی شبِ اتفاقِ بابت        

 روشــن را کــامپیوتر و نشســتم اتــاقم میــز پشــت کــه بودنــد نیامــده کارمنــدها تمــام هنــوز        
 .کردم

ــا         ــره ب ــن ویب ــراهم تلف ــف هم ــین روي از را کی ــتم زم ــدایش.. برداش ــردم پی ــام و نمیک  تم
 .ریختم بهم را کیف محتویات

ــود احمدرضــا طــرف از تمــاس         ــرفتم را اش شــماره...ب ــوق و گ ــنیدم را دوم ب ــه نش  جــواب ک
 داد

 داشتی؟ کاري...بخیر صبح_        

 !شرکت؟ رفتی...بخیر توام صبح_        

 داشتی؟ کاري جونم.افتادم راه دیگه پاشدم زود صبح... آره_        

 ...گرفته و بود حال بی صدایش        

 ...که بگم بهت چیزي شرکت بري اینکه از قبل میخواستم_        
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 !افتاده؟ اتفاقی_        

 بلنـد  صـندلی  روي از نگرانـی  بـا ...کـرد  فـوت  گوشـی  تـوي  را نفسـش  و شـد  طـوالنی  مکثش        
 ...بود ریخته بهم را احمدرضا که بود افتاده اتفاقی حتما ، شدم

 ؟!شده طوریش بابا ، کردي جونم نصفه بگو_        

 آمد حرف به ، شود تر سنگین بغضم اینکه از پیش        

 !ببینی احسان شرکت توي رو اعـــالء امروز زیاد احتمال به_        

 ..رفت...رفت...رفت نفسم        

 ...شد رها دستم و ایستاد قلبم تپش        

ــا          موبایــل ي ریختــه بهــم ي روده و دل بــه ،نگــاهم زمــین روي بــر تلفــن برخــورد صــداي ب
 .شد معطوف

 بـه  رو امـا  نـه ... جاهـایی  همـین .میکـنم  حـس  را ات سـایه .شـنوم  مـی  را هایـت  نفس صداي        
ــم روي ــاي چش ــازم ه ــته.ب ــت اي نشس ــک پش ــاي پل ــته ه ــط.ام بس ــیاهی وس ــاهی س ــه نامتن  ک

 حـس  را ات سـایه  سـنگینی  و انتهـا  بـی  سـیاهی  بـه  ام شـده  خیـره .ام بسـته  را هـایم  پلـک .میبینم
 تـا ..شـود  خـیس  صـورتم  تـا .کـنم  فکـر  تـو  بـه  بیشـتر  تـا  اي کـرده  سکوت...اي کرده سکوت...میکنم

 اینقـدر  بودنـت  نیسـت  کـه  شـدي  غیـب  طـرف  کـدام  از.کـنم  حـس  هـایم  لـب  روي را شوري طعم
 !است؟ شده حک هایم چشم توي درشت

 ...شد روشن.. زدم جا را تلفن باطري        

 دادم پاسخ میرفتم پایین شرکت هاي پله از عجله با وقتی را احمدرضاِ  تماس        

 ...الو_        
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 میزنی نفس نفس چرا! شد؟ چی_        

 ...کوبید می دهانم در قلبم.بود خراب همیشه مثل لعنتی آسانسور        

 برمیگردم دارم_        

 نورا بشنوم واضح و صدات من وایسا دقیقه یه هستی هرجا چی؟_        

 .شدم ولو پله اولین روي و نرفتم پایین را سوم طبقه هاي پله        

 ، نگفتی دیشب چرا_        

 .میکنی فرار ترسوها مثل میدونستم چون ، بگم نمیخواستم االنم_        

 .فشردم قلبم روي را دستم...بود شده بریده بریده هایم نفس        

 !بکُشی؟ منو میخواي میگی؟ چی هست معلوم_        

 ... شرکت برمیگردي االن همین ، نورا_        

 میگفت؟ چه...نداشتم قرار و آرام        

 کجا؟ برگردم؟_        

 ...گرفتند رونق هایم گریه        

 ایـن  خـب  بیـاري؟  بدسـت  رو اعـالء  دوبـاره  تـا  کنـی  اعتمـاد  بهـم  نشد قرار مگه ، نورا ببین_        
 همـه  ایـن ...، بزنـی  حـرف  باهـاش  ، ببینـیش  میتـونی  روز هـر  تـو  کـه  بهتـر  ایـن  از چـی ..راهشه یه

 ، نــداري دوسـش  اگـه  ؟!میکنـی  فـرار  داري کـه  شـده  چـی  حـاال  نمیخواسـتی؟  همینـو  مگـه  سـال 
 اگـه  ولـی ...بگیـري  خـودت  کـه  تصـمیمی  هـر  ، نـدارم  حرفـی  دیگـه  مـن  شـده  تموم چی همه اگه

 ...هنوزم
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 !!احمــــــد دارم دوسش_        

 ...کرد سکوت که احمدرضایی و        

 دامـنم  در احمدرضـا  کـه  تصـمیمی  از بیشـتر  میگذشـت  کـه  لحظـه  هـر ...نشسـتم  میز پشت        
 .میشدم تر ناراضی ، گذاشتم

 اضـطرابی  و بـود  قهـوه  همیشـگی  مـاگ  و تـاپ  لـپ  هـاي  دکمـه  روي کوبیـدم  انگشت بازهم        
 .نداشت تمامی که

 ام بیهوشـی  و عروسـی  از حـرف  و کشـید  آغوشـم  بـه  رویـی  خـوش  بـا ...شـد  اتـاق  وارد فرزانه        
 !چرا... درون از اما! نداشتم تب...داشت نگه ام پیشانی روي را دستانش نگرانی با...زد

 احســان از...نبــود و بــود حواســم...صــندلی روي بــودم داده لــم مــن و میــزد حــرف تنــد تنــد        
 !میرقصیدم شفیقش دوست با من که وقتی آنهم افتاده که اتفاقی بابت اش ناراحتی و گفت

 ، تــنم حــرارت و بودنــد داغ هــایم دســت.بِبــردم شــرکت مــدیر اتــاق بــه تــا گرفــت را دســتم        
 میگذاشــت ام پیشــانی روي را دســتانش کــه بــار هــر و نداشــتم تــب...بــود کــرده نگــران را فرزانــه
 میگفت

 بهتري؟؟ واقعا...چشماتم ، سرخه هات گونه ، اومدي نمی امروز کاش_        

 .دادم فشار ام کناري هاي دندان بین را زبانم و نشست لبم روي خشکی لبخند        

 ...داد پایین را دستگیره و زد اي ضربه اتاق در به        

 ...که دیدم کسی کنار را احسان ، اتاق به ورود ي لحظه درست        

 بهترید؟ ، رادمندِ  خانوم سالم_        
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 ...شد احسانِ  لبخند به معطوف و دید اي ثانیه براي فقط را اعالء چشمم        

 عروسی شبِ بابت کنم خواهی معذرت باید ، بهترم ممنون_        

 ...لرزید پلکم و رفت نفسم...ایستاد اعالء کنار و زد دور میز جلوي از احسان        

 ...!!کردم نگاهش        

 میزد سفیدي به کمی اش شقیقه کنار موهاي... بود شده عوض        

 ...باید ماِ  رفیق این ، حرفیه چه این_        

 !کرد الل هم را من احسان هاي چشم به اعـــالءِ  ي خیرهِ  نگاه        

 بـاور  ، رقصـیدم  خـانوم  ایـن  بـا  خـوردم  اي اضـافه  شـکر  یـه  مـن  ، جـان  احسـان  هرحال به_        
 رضـایت  کـردم  غلـط  بگـم ..بـرم  شـما  خـانومِ  فـامیالي  سـمت  میـذارم  داغ و دسـتم  پشت دیگه کن

 !میدین؟

 .شد حاکم ، احسان بزرگِ  اتاق ،توي اي لحظه چندِ  سکوت... انداختم پایین را سرم        

 ...خانومِ... ببخشید... میاي؟ ابرو و چشم چرا ؟..احسان نگم و چی_        

 ؟...بودم من مخاطبش        

ــود هــایی لحظــه از ســردتر نگــاهش... کــردم بلنــد را ســرم         ــرف کــه ب ــا زمســتان ب  کمــرم ت
 !میرسید

 ، هستم نورا_        

 .بود هایش لب به هنوز پوزخندش        

 فامیلی ، خانوم نپرسیدم و اسمتون_        



96 
 

 بریدم را حرفش        

 ؟!نشنیدین ، زدند صدام رادمند اتاق، به ورودم بدو در کریمی جناب_        

 در قـدرتم  تنهـا  و میلرزیـد  تـنم  تمـام .شـدیم  چشـم  در چشـم  و گرفـت  بـاال  اخم با را سرش        
 ...بود هایم فک لرزش داشتن نگه

 ...بود شده سرخ کمی خونسردش ي چهره        

 گفت و کرد مکث        

 وگرنــه ، میکنیــد غــش ، داریــن صــرع بیمــاري شــما کــه رادمنــد خــانوم نمیدونســتم مــن_        
 بپذیرید منو خواهی معذرت هرحال به.. برقصم باهاتون برسه چه اومدم نمی نزدیکتون

 آورد لبم روي را خنده فرزانهِ  عصبانی و دلخورِ  لحن        

 افتــاده فشــارش حتمــا ، نیســت مــریض نــورا میگیــد؟ چــی هســت معلــوم مــدبري جنــابِ_        
 تـاالر  بـه  اومـدن  قبـل  ، داشـتند  نگـه  سـرپا  مـارو  بـردارا  فـیلم  بـس  از عروسـی  شب منِ  خود.بوده
 !کردم غش آتلیه توي

 گفت خنده با و داد نشان مشغول میز روز هاي برگه به را خودش اعــالء        

 !بوده خانومم این عروسیِ نمیکردم فکر من_        

 هــاي مــژه شــمردن...تـو  کنــار کشــیدن نفـس ..تــو بــا رقصــیدن...تـو ِ  دیــدن..بــود ام عروسـی         
 !نبود؟..بود ام عروسی..بلندت

 گفت خنده با و زد اعالء ي شانه پشت را دستش احسان        
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 کـه  بگـم  بهـت  بهتـره ...کنـی  نظـر  تجدیـد  گفتـارت  لحـن  و رفتـار  تـوي  بهتـره  جـان  اعالء_        
 اضـافه  بـه  تصـمیم  پیمانکـاري  هـاي  شـرکت  وسـعت  دلیـل  بـه ...مشـترکه  رادمنـد  خـانومِ  بـا  کارت
 .ماستِ  خوب کارمنداي از رادمند خانوم وگرنه داشتیم نیرو کردن

 ي شـده  سـرخ  صـورت  بـه  لبخنـد  بـا  فقـط  مـن  و میگفـت  بیـراه  و بد اعالء به لب زیر فرزانه        
 .میکردم نگاه او

 !کنه بخیر خدا پس_        

 .رسید اعالء به نگاهش مسیر و کرد من ي برافروخته صورت به مشکوکیِ  نگاه فرزانه        

ــه ، اتــاق در حضــورم مــدتِ  تمــام         ــبم و پیچیــدم خــودم ب ــه را ل ــدان ب ــار.گــرفتم دن ــا هرب  ب
 .میکشیدم هم در ابرو میکرد غافلگیرم نگاهش

 !میزد پوزخند جنسِ از لبخندهایی معمول طبقِ و میدید        

 بلکـه  تـا  انـداختم  مـی  نگـاه  خانـه  درب بـه  مـدام  و میکـردم  عـوض  بیخـود  را تلوزیون کانال        
 .بیاید و بکند دل عزیزش دوست ي خانه از احمدرضا

 شام میز براي کن افسانه کمک ، پاشو بابا نورا_        

 چشم_        

 خانـه ِ  در بـه  بـازهم  و برداشـتم  قـدم  آشـپزخانه  سـمت  بـه  ، احمدرضـا  نیامـدن ِ  نـاراحتی  با        
 .انداختم نگاهی نیم

ــل         ــرغ شنس ــز روي را م ــتم می ــندلی روي و گذاش ــتم ص ــانه ، نشس ــک افس ــز ی ــر از ری  دخت
 و تحصـیالت  از تمجدیـدش  و تعریـف ... برگشـته  ایـران  بـه  تـازگی  بـه  هـم  او کـه  میگفت خواهرش
 .داشت دلیل کامال ، او کماالت
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 در یکــی ، کــمِ  دســت و داشــتند عالیــه تحصـیالت  مــنِ  مــادري حتــی و پــدري ي خـانواده         
 هـاي  حـرف  بـه  گوشـم  و داشـتم  لبخنـد  ظـاهر  بـه .بودنـد  کـرده  تحصـیل  ایـران  از خـارج  در میان

 ... بود افسانه

 تعــویض از بعــد و نگذاشــتم هــم روي پلــک لحظــه یــک ، بــودم برگشــته خانــه بــه وقتــی از        
 کـه  اطالعـاتی  و اعـالء  ي دربـاره  او از و بیایـد  احمدرضـا  بلکـه  تـا  بـودم  آمـده  پـایین  به هایم لباس
 .بپرسم داشت

 بـه  انـدازه  یـک  هـاي  بـرش  دقـت  بـا  کـه  بابـا  چـاقوي  بـه  و گذاشـتم  نان الي را مرغ از تکیه        
 .شدم خیره میداد مرغ

ــی         ــله ب ــودم حوص ــر و ب ــال و فک ــت خی ــرم از دس ــت س ــد ، برنمیداش ــدم بای  و دور میفهمی
 ...هست خبري چه اطرافم

 ي رابطـه  بـه  مشـکوك  را هـا  آن بـود  ممکـن  ، همسـرش  و فرزانـه  جلـوي  آنهـم  اعالءِ  رفتار        
 بـرش  را مـرغ  کـه  چـاقو  همـین  بـا  ، بـوده  شـرکت  در امـروز  اعـالء  کـه  میفهمیـد  بابـا  اگر ، کند ما

 !میکرد قلم هم را من پاي ، میداد

ــی         ــایم نگران ــراي ه ــان ب ــک زب ــالء پرمتل ــم اع ــار ، هســت ه ــروز رفت ــی روز و ام  ، اش عروس
 .شود خبر با ما ي گذشته ي رابطه از کسی تا ندارد اهمیتی برایش که میداد نشان

 را اش خــانواده دوســتی اولِ روز از اعــالء! داشــت اهمیــت ، مــن حتــی و ، پــدرم بــراي ولــی        
 بـه  را مـن  ، داشـتند  اعـالء  بـه  کـه  اي عالقـه  خـاطر  بـه  ، خـواهرش  دو و مـادر  گذاشت، جریان در

ــا ، پذیرفتنــد راحتــی  دعــوت شــان خانــه بــه را مــن ، دوســتیمان آخــر ســال یــک شــاید اینکــه ب
 گفتـه  آنهـا  بـراي  ام خـانواده  و مـن  از چقـدر  اعـالء  کـه  میـداد  نشـان  اول برخـورد  همان اما کردند

 .دارند اطالع من هاي عالقه و سالیق از اندازه چه به هرکدامشان و
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ــه عــوض در         ــا ي خان ــه... م ــا ب ــزنم نمیتوانســتم حرفــی باب ــد از بعــد را افســانه فقــط و ب  چن
 .کردم باخبر بود گرفته شکل دوستیمان که سالی

 نمیخواســت اینکــه و بابــا اطالعــی بــی خــاطر بــه بیشــتر...بــود مخــالف افســانه اول همــان از        
 شـد  بـاخبر  اعـالء  بـا  ام دوسـتی  از بابـا  زمـانی  هـر  کـه  بـودم  داده قـول  او به.بیفتد اوِ  گردن چیزي

 .نکشم وسط را او پاي

 خـانواده  و اعـالء ِ  محبـت  پـر  رفتـار  وقتـی  امـا  ، بدانـد  دوسـتیمان  از افسـانه  نداشـتم  دوست        
 .میترسیدم ام خانواده خبري بی از و آمد می سراغم به اي دلشوره ، میدیدم را اش

 بعضـی  و ببیننـد  بـاهم  را مـا  ، افسـانه  یـا  بابـا  کـه  بـودم  ایـن  نگران مدام قرار، روزهاي بعضی        
 .میدادم پس جواب هزار باید امدم می خانه به که زود و دیر ، ها وقت

 اعـالء  مـادر  کـه  هـایی  وقـت .شـد  بهتـر  کمـی  اوضـاع  ، شـد  خبـر  بـا  دوستیمان از که افسانه        
 بهانـه  خانـه  در نبـودنم  بـراي  ، میکـرد  کمکـم  امـا  نداشـت  رضـایت  اینکـه  بـا  افسـانه  میکرد دعوتم

 .آورد می و میبرد ها آن ي خانه به را من ، خودش گاهی یا و آورد می بابا براي اي

 و قــوم کــلِ ، بدهــد خبــر مــادرش و شــود بــاخبر اعــالء و مــن گذشــته از فرزانــه بــود کــافی        
 کـه  بـار  هـر  کردنشـان  پـچ  پـچ  ي بهانـه  دیگـر  و ، میکردنـد  خبـر  با را نداشتم و داشتم که خویشی

ــرا ــد م ــه ، میدیدن ــادرمِ  روحــی بیمــاري جــاي ب ــه مــن روزهــاي ایــن شــباهت و م ــا او، ب  از حتم
 .میکردند یاد فرجام بی و شوم عشقی

 را بابـا  بـود  کـافی  ، انـداخت  مـی  تـنم  بـه  لـرز  ، دوسـتی  سـال  شـش  از بعـد  آنهـم  رفتنم لو        
 !میکرد بیرون خونه از را من حتما ، دهم آزار این از بیشتر

 کـه  احمدرضـا  دیـدن  بـا  ، خـوردم  بـدي  تکـان  دسـتم،  کنـارِ  صـندلیِ  شدن کشیده صداي با        
 ...شدم بلند صندلی روي از ، بوسید را افسانه ي گونه و داد دست بابا به
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 ، داد لبخند با را سالمم جواب و کردم سالم        

ــودم، کــرده فــرو مــرغ در کــه بــس را چنگــالم          خودنمــایی کــوچکی هــاي ســوراخ رویــش ب
 روي کـردم  سـعی  و بـردم  فـرو  ماسـت  در را چنگـال  و برداشـتم  ظـرف  تـوي  از ماسـت  کمی.میکرد
 ...ببرمش فرو دوباره مرغ رويِ  نقاط همان

 میکنی؟ بازي_        

 .دادم اخم با را بازش نیشِ جواب ، کردم بلند سر ، احمدرضا صداي با        

 !گذشت؟ خوش مهمونی_        

 ، پرسـید  احمدرضـا ِ  دوسـت  از کـه  افسـانه  صـداي  بـا ...سـکوت  در امـا  داشـت  لبخند نگاهش        
 .پرداخت اش مدرسه دوران دوست از تعریف به و گرفت من از نگاه

 داشت خوبیِ  طعم.چپاندم دهانم توي و گذاشتم نان الي را مرغ از دیگر اي تکه        

 و زن حــاال کــه دوســتیِ  زنــدگی تعریــف از شــوقش و احمدرضــا بــه بــادکرده هــاي لــپ بــا        
 .شدم خیره ، داشت بچه

 !هاشونن بچه شدنِ داماد و عروس منتظر دیگه ، تو ساالي و همسن_        

 گفت دلخوري با افسانه و داد سر بلند اي خنده احمدرضا        

 ، سالشه چند من پسر انگار میگی طوري یه ، جان نورا واي_        

ــانه_         ــان افس ــه ، ج ــرم ب ــن نظ ــر ای ــون دخت ــت خواهرت ــا ، هس ــانوم تین ــیگم و خ ــراي ، م  ب
 ! بگیرین احمدرضا

 !کرد خوش را جایش اخم و کردم جمع لبش روي از را احمدرضا ي خنده        
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 !لطفا نپیچید من براي ها نسخه این از_        

 قربــان خوشــحالی بــا ، بــودم زده را دلــشِ  حــرف انگــار کــه افســانه امــا بــود جــدي لحــنش        
 گفت و رفت پسرش ي صدقه

 ها برگشته تینا_        

 برداشت را تازه لیموي و کرد خالی ساالدش روي را سفید سس احمدرضا        

 بسالمتی_        

 !همین؟_        

 داشـت  صـورت  روي احمدرضـا  کـه  سـنگینی ِ  اخـم  آن بـا  بـودم  افسـانه  جـاي  هـم  من شاید        
 !میکردم سکوت ،

 !خانوم نورا بود چطور کار_        

 ریختم لیوان توي خودم براي و برداشتم را آب پارچ        

 .میدونی بهتر تو _        

 ... شد تر رنگ پر اش خنده        

ــندلی روي از          از ، گذاشــتم آشــپزخانه تــوي را هــایم ظــرف و بشــقاب و شــدم بلنــد ص
 ...کردم تشکر بود دار عهده را کردنش سرخ زحمت که اي آماده غذاي بابت افسانه

ــدم         ــه روي را اول ق ــدم منتظــر ، زد صــدایم احمدرضــا کــه برمیداشــتم هــا پل ــا مان  حــرف ت
 گفت ، رفت آشپزخانه به ، بابا که وقتی درست و کرد صبر اما بزند

 !اومدم بخورم اینو ، من اتاق برو تو ولی ، بیام اتاقت تو نمیتونم که من_        
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 ...!شکمو        

ــا چشــم از دور و دادم تکــان ســري         ــا افســانه و باب ــه ب ــاق بــه عجل  را در و رفــتم احمدرضــا ات
 .بستم سرم پشت آرام

ــه کــه میشــد اي دقیقــه چنــد         ــده و میکــردم وارســی را احمدرضــاِ  کوچــک ي کتابخان  نیام
 !بود

 و خوابیــدم شــکم بــه رو...بالشــش حــداقل ، میــداد خــوبی بــوي ، کشــیدم دراز تخــتش روي        
 ... کشیدم سرم روي را لحاف

 .بود کرده باز اخر تا را اتاقش سوفاژ اینکه دلیل به آنهم ، بود باال اتاقش دماي        

 مـی  طـول  بـه  آمـدنش  دیگـر  ي دقیقـه  چنـد  اگـر  ، بسـتم  را شـوفاژ  و بـردم  پـیش  را دستم        
 .میخوابیدم حتما انجامید

ــا و شــدم بلنــد تخــت روي از ســریع ، در صــداي بــا          دســتش تــوي شــربت لیــوانِ ، دیــدن ب
 .کشیدم دراز دوباره

 بودي؟ نخورده شام مگه_        

 خوردم ساالد فقط االنم_        

 کــه را سـرخی  سـیب  و شـدم  پهلـو  بـه  ، گذاشـت  تخـت  کنـار  و برداشـت  را میـزش  صـندلی         
 .. گرفتم دستش از بود گرفته سمتم

 !داري؟ دوست ساالد_        

 شد خم جلو به و گذاشت زانوهایش روي را هایش دست آرنج        
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 !دارم دوست زد سفید سس روش بشه که و هرچی من_        

 .شدم نطقش منتظر و زدم سیب به کوچکی گاز        

 کردي؟ رویت و خان اعالءِ  جناب...بگو امروز از_        

 گفتم میکرد دنبال را تختش کنار عکس نگاهم که حالی در.. بردم بالش زیر را دستم        

 !اونجا؟ میاد میدونستی کجا از_        

 کشید و گرفت را بازویم        

 ... بشین درست شو بلند_        

 ...کشیدم تخت سمت به را خودم حوصلگی بی با        

 احمد...خستم کن ول_        

 کـه  داد فشـار  آنقـدر  را بـازویم  و نبـود  بـردار  دسـت  امـا  ، میخندیـد  آرام و بـود  پایین صدایم        
 .نشستم تخت روي و شدم تسلیم

ــه رو زانوهایمــان         ــود هــم روي ب ــراي و ب ــودنم راحــت ب  را اش صــندلی کمــی شــد مجبــور ب
 ببرد عقب

 و دومــاد بــا کــه دیــدمش چنــدبار بــودیم حــرفِ  گــرم کــه پســرعموت بــا ، عروســی شــب_        
 و کـی  بدونـه  پسـرعموت  شـاید  گفـتم  ، میگیـره  گـرم  و میکنـه  بـش  و خـوش  خیلـی  خانوم عروس

 هــم همکــار قــراره و دامــادهِ  دوســت کــه میدونــه گفــت پرســیدم ازش وقتــی ، داره نســبتی چــه
 !میکنه؟ کار شما با پسرعموتم...بشن

 گرفتم ام چانه زیر را دستم و کردم خم را آرنجم        
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 گرفتیم کار مشترکی که است پروژه تا چند ولی دیگست شرکت یه پیمانکاره_        

 !؟ بود دار خنده هایم حرف ، بود هایش چشم روي ریزبینم نگاه        

 میخندي؟ چی به_        

 خندیدم کجا من_        

 ... میکند کنترل را خودش که بود مشخص        

 ! مسخره_        

 نشستم دوباره تخت روي و داد هلم آرام که شوم بلند تخت روي از تا شدم خیز نیم        

 !زدي حرفم باهاش_        

 رفتم قربونش من هی ، رفت من قربون اون هی جورم، چه_        

 زدم لبخند حوصله بی هایش خنده از و خندید        

 بزنید؟ حرف نشد ، شوخی بی_        

 ...!میسوختم ، دادم فشار هایم پلک روي را انگشتانم        

 .شدن عوض به میکنه تظاهر داره یا ، شده عوض_        

 آورد پایین صورتم روي از و گرفت را دستانم مچ        

 شده؟ عوض چی یعنی_        

ــردم صــورتش نزدیــک را صــورتم          عمــلِ  بینــیِ بــین ي فاصــله ، بینمــان ي فاصــله تنهــا ، ب
 .بود احمدرضاِ  قلمی بینی و من ي شده
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 ...اینکه یعنی_        

 ...!!الل زبانم        

 ..توام با_        

 ... لرزاند را هایم پلک ، هایش دست تکان        

 .نداره حسی هیچ...من به دیگه که میکنم فکر یعنی_        

 کرد بغل را دستانش میداد تکیه صندلی به که حالی در و گرفت فاصله احمدرضا        

 شـده  کـم  ، میـزدي  حرفشـو  همیشـه  تـو  کـه  داشـتنی  دوسـت  اون از شـاید  ، نـداره  امکان_        
 .نمیکنم فکر ، بشه نابود و نیست کال اینکه ولی ، باشه

 .رسید تخت ي سادهِ  تاج به ام تکیه و شد کشیده تخت روي ،پاهایم رفتم تر عقب        

ــاي حــرف         ــر احمدرضــا ه ــدوارم چــه اگ ــده امی ــود کنن ــا ، ب ــه او ام ــالء ک ــناخت را اع  نمیش
 بـه  هـم  خـدا  آسـمان  ، برمیداشـت  جنـگ  سـر  کسـی  بـا  کـه  وقتـی ...میشـد  متنفـر  کسی از وقتی..

 یـا  و شـود  نـابود  خـودش  کـه  زمـانی  تـا  میـداد  ادامـه  جـنگش  بـه ...نبود بردار دست آمد می زمین
 ...مقابلش نفر

 میکنی؟ فکر چی به_        

 خیــره هــاي چشــم بــه و دادم قــرار زانوهــایم روي را ام چانــه ، گــرفتم بغــل بــه را زانوهــایم        
 .کردم نگاه اش

ِ  دختـر ... ؟!درسـته  کنـارش  مـن ِ  بـودن  ، باشـه  اومـده  زنـدگیش  تـو  کسـی  اگـه ...که این به_        
 !!احمد نکنم بدبخت و مردم
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 ...شد نگاهم میخ نگاهش        

ــورا! مــردم؟ دختــر_          مشــت بــه کــردي عــادت بجنگــی؟ اعــالء بــراي نمیخــواي کــه انگــار ن
 آره؟ ؟؟...خورده خاك ي خاطره و عکس

 ...میکرد ام خفه داشت بغض        

 ...! نبینمش دیگه حاضرم ، هاله مامان جون به ، خدا به_        

 شد متعجب داشت پیشانی روي که اخمی با احمدرضا هاي چشم        

 چرا؟ نبینیش؟_        

 ...گلویمِ  بیخ باز بود چسبیده بغض...باز بودم کرده بغض... لرزید نفسم        

ــلِ اعــالء_         ــوا اه ــداختن متلــک و تیکــه و دع ــداخالقی و ان ــی و ب ــود احترامــی ب ــی ، نب  خیل
 پهلـو  دو هـاش  حـرف  همـه  ، کـه  عروسـی  شـب  از اون ولـی ... بـود  مـنم  از تـر  مهربـون  و تر مودب

 ..که صبح امروز از اینم ، بود

 گفت؟ چی مگه_        

 ...بیشتر وجودم.. میلرزید هایم شانه        

 گفت نگران        

 !نورا؟ آره زد؟ حرفی شوهرش و فرزانه جلوي_        

ــکم         ــد روان اش ــبم...ش ــدم را ل ــک...گزی ــتم ی ــوي دس ــانم جل ــود ده ــت ب ــرم ودس  را دیگ
 بود گرفته احمدرضا
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 هـر  خـدا  بـه  ، نمیگفـت  مـن  بـه  تـر  نـازك  گـل  از اعـالء  نـداره،  دوسم... دیگه کنم فکر من_        
 اشـتباه  ، کـردم  غلـط  میگفـت  زودتـر  ، میـزد  زنـگ  زودتـر  کـه  بـود  اون میشـد  دعوامـون  کـه  وقت
 کـه  بیـاد  یـادم  بـار  یـه  تـا  کـردم  مـرور  ذهـنم  تـوي  رو خـاطره  صـدتا  دیـدمش  کـه  صبح از...کردم
 سـر  اومـد  بابـا  پـیش  از کـه  آخـر  روز همـون  جـز  امـا ...تـوهین  یا ، باشه کرده احترامی بی بهم اعالء
 فقـط  ، راحتـه  اینکـار  بـراش  االن اگـه .بـود  نـزده  حـرف  اینطـوري  مـن  بـا  ، هیچوقت هیچوقته...قرار
 .باشه داشته میتونه معنی یه

 .نرود بیرون اتاق از هایم گریه صداي تا دادم فشار دهانم روي را دستم و زدم هق        

ــا         ــندلی روي از احمدرض ــد ص ــد بلن ــد و ش ــامی چن ــاق در گ ــدم ات ــت ق ــتمال ، برداش  دس
 .کشید هایم چشم روي و برداشت را کاغذي

 .بود او ي شانه و بازو ، تخت جاي به اینبار ام تکیه و نشست تخت روي کنارم        

 .میلرزید خیال و فکر این از دلم من و میکرد نگاهم آرام و ساکت احمدرضا        

 چشــم وقتــی... شــود دور جنــگ میــدان از تــا میپــذیرد را خمپــاره کــه ســرباز یــک مثــل"        
ــایش ــاز را ه ــد ب ــودش میکن ــدپیچی را خ ــده بان ــد ش ــه از و میبین ــتاري اینک ــاالي پرس ــرش ب  س
 راحـت  بـرایش  دسـت  یـک  یـا  پـا  یـک  دادن دسـت  از.آیـد  مـی  سـراغش  خوشـبختی  حس ایستاده

ــر ــردن تحمــل از ت ــدم خــط ک ــک... اســت جنــگ مق ــایش ی ــی داده دســت از را پ  نشــنیدن از ول
 یـادش .. اسـت  زنـده  هنـوز  کـه  آورد مـی  خـاطر  بـه ...میکنـه  آرامـش  احسـاس  خمپاره و تیر صداي
ــی ــد م ــه آی ــا آدم ک ــد ه ــه دارن ــدگی ب ــادي زن ــان ع ــه خودش ــد ادام ــري و میدهن ــون از خب  و خ

 چـه  بـراي  میجنگـیم؟  چـه  بـراي  ، میکنـد  آشـفته  را وجـودش  تمـام  چیـزي  بعـد .نیسـت  خونریزي
ــد؟ زا او دیگــران چــرا چــه؟ کــه آخــرش کســی؟ ــا همــه چــرا نمیفهمن  حــس...نیســت جنــگ ج
 خـودش  و کـرده  بـاز  را هـایش  چشـم ... داده دسـت  از را پـایش  یـا  دسـت  یـک  کـه  دارم را سربازي
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ــدان از دور را ــد جنــگ می ــا... میبین ــن ب ــاوت ای ــاالي پرســتاري هــیچ کــه تف  از و نیســت او ســر ب
 "میچکد خون دارد پاهایش و دست

ــا         ــاز ب ــه در ناگهــانی شــدن ب ــول ب ــا گــرفتم فاصــله احمدرضــا از ه ــایم روي را دســتش ام  پ
 داشت نگهم و گذاشت

 .. کرد معذبم متعجبش هاي چشم و افسانه دیدن        

 ...افتادم لکنت به        

 ...من...مــ_        

 گفت نمیلرزید من شبیه اصال که صدایی و آرامش با احمدرضا        

 مامان؟ داشتی کاري_        

ــانه         ــوز افس ــتش هن ــه دس ــتگیره ب ــود در دس ــه ب ــاهم ک ــه را نگ ــوك ب ــتان ن ــت انگش ِ  دس
 .رساندم احمدرضا

 ...آورد فشار بیشتر پایم روي احمدرضاِ  دست. کردم پاك را هایم اشک        

 .. دیگه برم_        

 کشیدم خودش طرف به و کشید را بازویم        

 ، میزدما حرف داشتیم_        

 ...میگرفت را نفسم احمدرضا و افسانهِ  میانِ  سکوت و بود پایین سرم        

ــا افســانه اگــر ، نشســت عــرق پشــتم          "ریخــتم چــاي" کــه نمیگفــت جــدي و خشــک لــن ب
 .میشدم کبود هایم نفس حبس از حتما
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 !قلبم ، واي_        

ــبم روي را دســتم         ــود بســته را در افســانه.دادم فشــار و گذاشــتم قل ــا ب ــودم نگــران ام ــه ب  ک
 .بیاید اتاق به بابا حاال

 از ، نبــود اینجـا  حواسـش  کـه  وقتـی  درسـت  و کـردم  اسـتفاده  سـوء  احمدرضـا  غـافلگیري  از        
 .آمدم پایین تخت روي

 بمون دیگه یکم کن لطف ، نرو االن_        

 حرکـت  بـی  کـه  کـنم  تـر  محکـم  را سـرم ِ  کـش  تـا  بـودم  بـرده  فرو موهایم در را هایم دست        
 .شدم

 ، میشه ناراحت جون افسانه! چرا؟_        

 زد کنار پاهایش روي از را لحاف.. کرد خم را زانوهایش        

 ؟!بشه ناراحت باید چی براي_        

 ...بردم فرو کنم گرم شلوار جیب در را دستانم        

 میتــونم کــه جـوابی  اونِ  تمــام یعنــی ایـن ! شوهرشــمِ  اولِ  زن دختــرِ مـن  ، مــادرت بـراي _        
 !بگم بهت

 ..بود لبش روي محوري لبخند...گرفت باال کمی را سرش        

ــه را پشــتم         ــه روي و کــردم او ب ــه روي ب ــواري کمــد ي آین ــایم...ایســتادم اش دی ــاز را موه  ب
 .کشیدم موهایم روي اش بااجازه را احمدرضا ي شانه و کردم

 ...!کمی شو بزرگ...مانده تنهاِ  عزیز...آینه توي دخترِ_        
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 خـالی  و خشـک  لبخنـد  بـراي  جـایی  کـه  قـدري  بـه  ، بـود  شـده  بیشـتر  هـایم  حوصلگی بی        
 .بود نگذاشته هم

 خـاطر  بـه  هـم  ، اصـفهان  بـرن  بخـوان  کـنم  فکـر  ولـی  ، جونـه  افسـانه  تولده هفته این آخر_        
 .. برو باهاشون توام ات، خاله خاطر به هم ، بابام کار

 ...دارم کار_        

 دراز دسـت  تخـت  کنـار  میـز  سـمت  بـه  و گرفـت  مـن  از نگـاه  ، کـردم  نگـاهش  آینـه  توي از        
 ..داد خود به قوسی و کش و سرکشید را آب نیمهِ  لیوان ، کرد

 .بود کرده اش خسته روز چند این و سفر خوابی کم هم شاید..میرسید نظر به خسته        

ــارت_         ــزي ک ــه هرچی ــب باش ــر واج ــت از ت ــت مامان ــال ، نیس ــه هرس ــه ي خون ــه ات خال  ی
 میشه خوشحال ، بري باید ، میگیرن کوچولو جشن

 ...میزد ورق و بود گذاشته پایش روي را کتابی... برگشتم سمتش به        

 ... تینا_        

 شد خیره هایم چشم در و کرد بلند را سرش        

 ... سال چهار اون تو_        

 داد را جوابم جدي و انداخت پایین را سرش        

 ...بود من ي خونه سالش یک_        

 .بکشم میان به حرفی او و تینا ي درباره ندارد دوست که فهمیدم صدایشِ  لحن از        

 گرفتم را ام کودکانه هاي فضولی جلوي        
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 !اتاقم؟ برم_        

 اي قهـوه  امـا  بـود  بسـته  هـایش  پلـک  انگـار  ، داد تکیـه  دیـوار  بـه  را سـرش  و بست را کتاب        
 میدیدم را هایش چشم

ــا ، فــردا_         ِ  وارد تــازه کارمنــد یــه کــه انگــار...عالقــه ابــراز نــه کــن بحــث نــه ، پســره ایــن ب
 ، شرکته

 هست حواسم باشه_        

 یــا کــارت اتـاق  تــوي باهــاش اگـه  حتــی ، کــن گـوش  دقیــق هــام حـرف  بــه!! نــورا نیسـت _        
ــه کــش عاشــق هــاي نگــاه اون از نــه شــدي تنهــا هرجــایی  ضــعف و غــش نــه ، میکنــی اش حوال

 گذشـته  از اي نشـونه  اگـر  حتـی ...حتـی  ، لونـدي  بـا  نـه  ، اخـم  بـا  نه ، محکم و جدي ، میري براش
 بــه وقــت یــه ، بخوابــه آتیشــش بــذار...نیســت یــادت هیچــی کــه انگــار. نیــار خــودت روي بــه ، داد

 !فهمیدي؟...شرکت اون تو کنه خبردار رو همه نزنه سرش

 ...هست حواسم که شود راحت خیالش تا دادم تکان پایین و باال وبه سرم        

 !چشم_        

 !خوبه_        

 .. کشید دراز تخت روي        

 گفت زیر آن از و کشید سرش روي را لحاف        

 کردي؟ خاموش تو و شوفاژ_        

 ...آره آره_        
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ــاز را شــوفاژ          احســاس را گرمــایش تــا گذاشــتم رویــش را دســتم اي لحظــه چنــد و کــردم ب
 .کنم

 آرام و کــردم زمزمـه  را اي خفــه "بخیـر  شــب"... شـد  راحـت  کــه اتـاق  گرمــاي بابـت  خیـالم         
 .آمدم بیرون اتاقش از

 هفتم فصل        

 را ام زندگی کنی می روي پیاده        

 را تنم        

 را کلماتم        

 را بودنت هاي سرخوشی        

        را بودنت از بعد بهت 

 مرا        

 را خواب        

 را روانشناس اتاق        

 ؟!تو شود نمی سرت خستگی        

 

 . بود کرده آماده افسانه را مفصلی ي صبحانه        

 .باشد دلخور دستم از افسانه نمیخواست دلم اصال ، احمدرضا دیشب رفتار وجود با        
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ــا تنهــا را هــایم شــوخی جــواب حتــی ، داد ســنگین و ســر را صــبحم اولِ  ســالمِ  جــواب          ب
 ...!لبخند یک

 کـه  بـود  بزرگتـر  بـرادر  یـک ِ  مثـل  مـن  بـراي  احمدرضـا ...را هـایش  حساسیت نمیکردم درك        
 معـذب  جـز  حساسـیت  ایـن  امـا ...بـود  نسـبت  همـین ِ  کـردن  رسـمی  بـراي  هـم  صیغه آن خواندن

 نداشت چیزي ، بیهوده و بیخود کامال آنهم ، احمدرضا از گرفتن فاصله و من کردن

ــه         ــورمه ي مقنع ــی را ام اي س ــب کم ــیدم عق ــایم... کش ــورتم روي را موه ــتم ص ــا ، ریخ  ب
 از و بـود  نزدیـک  روحـی  بـی  بـه  سـفیدي  از و آمـد  نمـی  نظـر  بـه  جالـب  خیلـی  کـه  رویـی  و رنگ
 .بودم شده خیابانی هاي مترسک شبیه بیشتر هایم چشمِ  ي دوبارهِ  سرخی با بدتر همه

 ...دادم جا ام مقنعه زیر کامل را موهایم و شدم پشیمان        

 هنوز؟ نرفتی ، سالم_        

 بود آمده بیرون اتاق از اش ریخته بهم و پر موهاي و کرده پف هاي پلک با احمدرضا        

 ...!قیافشو_        

 کشید موهایش به دستی و ایستاد مقابلش ، بود هم دیگري ي آینه راهرو توي        

 نخوابیدي؟ دیشب_        

 .داد پاسخ سوال با را جوابم        

 چطور؟_        

 !کردي گریه نکنه...کرده پف چشمات_        

 ... افتادم خنده به ، خودم حرف تصور از        
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 میخوري سرما! نیست؟ کم لباست_        

ــا         ــاهِ  "ســالم" ، احمدرضــا ، افســانهِ  آمــدن بیــرون ب  حواســم... کــرد زمزمــه را آرامــی و کوت
ِ  جـواب  ، نبـود  مـن  بـا  کـردنش  صـحبت  بـه  شـباهت  بـی  کـه  لحنـی  همـان  بـا  کـه  بـود  افسانه به

 .داد را احمدرضا

ــتانش         ــمانش روي را انگش ــید چش ــه میکش ــداحافظ" ک ــدي "خ ــتم بلن ــه و گف ــمت ب  در س
 رفتم

 !بردي؟ نهار_        

 دادم تکان برایش هوا در دستی        

 .نمیخورم_        

        ******** 

 کــنم پــارك را ماشــین همیشــگی جــاي در اینکــه از پــیش ، شــدم شــرکتِ  پارکینــگِ  وارد        
 ..شد پیاده مدلش آخرینِ  ماشین از که دیدم را اعــالء ،

 نداشـتند  خـوبی ِ  مـالی  وضـعیت .رفـت  دنبـالش  بـه  دودي عینـک ِ  پشـت  از نگـاهم  تعجب با        
 ایـن  بـه ِ  ماشـین  کـه  بـود  کـرده  کـار  هـا  سـال  ایـن  در حتمـا ...قسطی ماشین و اي اجاره ي خانه ،

 !بود خریده قیمتی گران

 دارد درد...بــرو نشــناس،.. بکــش هــم در ابــرو و کــن دراز گــردن تــو ،نــدارد؟ دارد هــم درد"        
 ندارد؟ رفیق،

 زخمــش جــاي ، دهــانم تــوي میــدهم ســر را "غافــل دل اي" و میکــوبم دســتمِ  پشــت مــن        
 پشـت  دسـت  مـن  رفیـق؟  ،کـو  هـا  آدم ازدحـام  تـوي  بـدوانم  چشـم  هی حاال.ماند می ام سینه توي
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 انـد  گرفتـه  گـاز  را هـایم  دسـت  کـه  دویـی  آن کـه؛  آنهـایی  ، کـه  آنـی  دندان جاي و میکوبم دست
ــد ــاعدم روي بمان ــت.س ــت روي دس ــوبم دس ــداي و میک ــده ص ــان خن ــوي را هاش ــم ت ــرار گوش  تک
 میـدهم  عـادت  را هـایم  چشـم . میکـنم  تماشـا .میکـنم  مکـث .ایسـتم  مـی .کـنم  مکـث .بایستم.میکنم

 و میگـذارم  مـرحم  را هـا  دنـدان  جـاي  ، بقیـه  مثـل  نمیشـوي  کـه  تـو ...تـو  هـاي  ندیـدن  دیـدنُ  به
ِ  نگـاه  یـک  همـین  ، تـو  از...  میبنـدم  را دهـانم  ، میگیـرم  خـو  ام سـایه  بـه  و میکـنم  کـج  را مسیرم

 "بس را ما ، کوتاه

 بــه حواســم آنقــدر. کشــیدم بلنــدي جیــغ تــرس از رو بــه رو دیــوار بــه ، ماشــین برخــورد بــا        
 .زدم دیوار به را ماشین که بود اعالء

 .میکند نگاهم و ایستاده که دیدم را اعالء ي آینه توي از        

ــی         ــد...لعنت ــودم زده گن ــام...ب ــولیِ  تم ــه ق ــه ک ــا ب ــودم داده احمدرض ــا ب ــین ب ــادف هم  تص
 .رفت فنا به ساده و کوچیک

 فقـط  ، بـود  مانـده  سـالم  کـه  دیـوار ...رفـتم  ماشـین  جلـوي  سـمت  بـه  و شدم پیاده ماشین از        
 !بود افتاده خط ماشین سپر کمی و ماشین جلوي چراغ

 !نبود...گشتم اعــالءِ  دنبال به آیینه توي دوباره و برگشتم ماشین داخل        

 ...بود ایستاده منتظر آسانسور جلوي        

 بایــد احمدرضــا بــا قــولم بــه حــداقل برداشــتم، قــدم باطمانینــه و کــردم خــاموش را ماشـین         
 !میماندم وفادار

 ... کردم عوض را مسیرم ها پله سمت به ، تفاوت بی ظاهري با        

 !میرفتم؟ باال باید را طبقه ده        
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 .شنیدم را آسانسورِ  ایستادن صداي که بودم نرسیده ساختمان اولِ پاگرد به        

ــود بــاز آسانســور در ، کشــیدم بلنــدي نفــس رســیدم کــه اول طبقــه          کســی کــردم فکــر... ب
 موبـایلش  و بـود  پـایین  سـرش ...دیـدم  را اعـال  ، گـرفتم  قـرار  رویـش  روبـه  وقتـی  اما نیست داخلش

 .میکرد چک را

 کـردم  بلنـد  را پـایم  ، بعـدي  هـاي  پلـه  سـمت  بـه  همینکـه  امـا ...نیاوردم خودم روي به بازهم        
 داشت نگهم صدایش ،

 !باال؟ برید میخواید رو طبقه ده_        

 نگـاهش  و بـود  داشـته  نگـه  آسانسـور  هـاي  دگمـه  روي بـر  را دسـتش ... برگشـتم  سمتش به        
 .بود هایم چشم خیره ،

 ... رو طبقه ده همین روز هر ، دارم عادت_        

 ...زد نیشخندي و گرفت را نگاهش        

 ...جالبه! شرکته این توي کار سال 4 براي الغریتون پس_        

 گفت بلندي صداي با اینبار و رفت آسانسور داخل به        

 نمیارید؟ تشریف_        

 ....نداشتم من که میخواست جانی ، رفتن باال طبقه ده        

 .شدم سوار و رساندم آسانسورِ  کابین به را خودم        

 ...میکرد نگاه را موبایلش گوشی همچنان و بود پایین سرش        
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 کــم ، بــود شــده عــوض ظــاهرش...کــردم نگــاهش بیشــتري دقــت بــا بــود فرصــت کــه حــاال        
 مردانــه هــاي کفــش از ، بــود متنفــر اي پارچــه شــلوار از ، بپوشــد شــلوار و کــت آمــد مــی پــیش
 ...بیشتر

 تیـپ  ، اش نزدیکـی  دل و مهربـان  خـوي  و خلـق  از جـدا ...بـود  کـرده  تغییـر  چـی  همـه  حاال        
 ... هم اش قیافه و

ــب_         ــید مراق ــدرتون باش ــین پ ــورِ  دورب ــک و آسانس ــنن چ ــن ، نک ــوري بفهم ــه اینج ــن ب  م
 !میشید توبیخ حتما زدین زوول

 ... انداختم پایین را سرم و گرفتم را نگاهم دستپاچه و هول        

 ؟!میکنم نگاهش که شد متوجه کجا از! بود پایین که سرش        

 !هان؟_        

 ســیاهم ي گرفتــه خــاك هــاي کفــش روي بــه رو اش خــورده واکــسِ  مشــکی هــاي کفــش        
 ...شد ظاهر

 !شدیم؟ همکار ما میدونن پدرتون_        

ــا         ــاز ب ــد را اســتخوانمِ  مغــز کــه پوزخنــدي ، آسانســور درب شــدن ب  و داد تحــویلم ، میلرزان
 .رفت بیرون سریع

 ، شــد بــاز کــه دوبــاره...  بــردم در الي البــه را دســتم آسانســورِ  درب شــدن بســته از پــیش        
 .آمدم بیرون سریع

ــل         ــاقم داخ ــه ات ــودم نرفت ــغول و ب ــحبت مش ــردن ص ــا ک ــی ب ــدهاي از یک ــش کارمن  بخ
 .زد صدایم فرزانه که بودم حسابداري
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 جهــت و نــدارد را شــرکت ایــن در مانــدنِ  قصــد اعــالء کــه شــدم متوجــه هــایش حــرف از        
 .. کرده آمادگی اعالم البرز شهرستان بخشِ کوچک دفترهاي از یکی به انتقال

 چیه؟ نموندن براي دلیلشون_        

 ...انداخت باال اي شانه        

 ! هست کی کرده فکر آقا ، ندارم دوست اینجارو محیط میگه ، میدونم چه_        

 ، مهمـه  دوسـتش  بودنـه  همسـرت  بـراي  اگـر ! نـداره  دوسـت  و چـی  کـه  بپرسین ازش خب_        
 ...توي تغییراتی یه میتونید

 گفت بخصوص لحنی با و انداخت باال ابرویی        

 !کنه کار نمیتونه تو با میگه...یعنی...پرسنل_        

 !بود؟ زده حرفی من از... افتاد هم روي بازم نیمهِ  دهان        

 !چرا؟..چ_        

 ... شد رد کنارم از ناراحتی با و داد تکان سري        

 فرزانـه  حتمـا  بـود  گرفتـه  پـیش  کـه  اي رویـه  ایـن  بـا  ، میکـردم  صـحبت  اعالء با خودم باید        
ِ  واي...باشـد  گفتـه  گذشـتمان  از آنهـا  بـه  اگـر  هرچنـد ! میکردنـد  شـک  مـا  ي رابطه به ، شوهرش و

 !مــــن

ــاقی         ــه ات ــاي ک ــرو انته ــرار راه ــراي ، داشــت ق ــالء ب ــود اع ــاقی...ب ــدون ات ــی و پنجــره ب  خیل
 !کوچک

 .رفتم داخل و شنیدم را ش" بفرمایید" دقیقه چند از بعد... زدم در        
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 ي لحظـه  همـان  و کـردم  گـم  را پـایم  و دسـت  احسـان  دیـدن  بـا ...بـود  همانجـا  هـم  احسان        
 .دادم دست از را نفسم به اعتماد اول

 داشتین؟ کاري ، رادمند خانوم بخیر صبحتون_        

ــه         ــاده لکنــت ب ــودم افت ــار ب ــاتی...انگ ــان روي را کلم ــا کــه آوردم مــی زب ــه تنه ــه اش زمزم  ب
 .میرسید گوش

 ...کشیدم بلندي نفس و کردم کنترل را خودم        

 ، کنم صحبت مدبري آقاي با میخواستم_        

ــایین را ســرش ورودم از بعــد بالفاصــله کــه اعــــالء         ــود انداختــه پ  کــار مشــغول را خــود و ب
 !!گفت "جان" و کرد بلند سر ، میداد نشان

ــا گفتــنش جــان          آدم امــا ، میکــرد فــرق آســمان تــا زمــین داشــتم انتظــار مــن کــه آنچــه ب
 !!شده اشتباه که کند حالی دلش به چجوري

 ...اینجا از میخوان که منهِ  حضور خاطر به ، ایشون که شنیدم جان فرزانه از_        

 !!شماست حضور خاطر به نگفتم من_        

 .شدم خیره اش جدي و عبوس صورت به تعجب با... زد خشکم        

 شدم خیره هایش چشم به ، میکردم کنترلش که استرسی با        

 ...که فرزانه ولی_        

 ...آمد حرفم میان        
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ــن برداشتشــون ایشــون شــاید_         ــوده ای ــی! ب ــدارم دوســت اینجــارو محــیط مــن ول  جــاي ، ن
 ...!سنگین هواي ، دخمه اتاق ، کوچیک

 گفت و کرد رو احسان سمت به بعد و        

 !نگفتم خانومت و تو جلوي همینارو مگه من_        

 کرد نگاهش و داد تکان سري احسان        

 ...چرا_        

 !بزنه؟ دستی یه رادمند خانوم به میخواسته پس_        

 ...پرسید... کرد نگاهم نیشخندي با بعد و        

 ...!خوردي دستی یه_        

 و کشـید  خـود ِ  صـورت  بـه  دسـتی  کالفـی  احسـان ...گرفـت  چشـمانم  از را نگـاهش  و شنیدم        
 داخــل ، بــود هــایی برگــه کــردن امضــاِ  مشــغول آن بــا پــیش لحظــه چنــد تــا کــه را خودکــارش

 .رفت بیرون اتاق از و گذاشت کتش

 داشتین؟ هم اي دیگه کار_        

 همـه  از بهتـره،  هـواش  هـم  ، بزرگتـره  هـم  ، میکـنم  عـوض  شـما  بـا  و اتاقم من بخواید اگر_        
 !داره پنجره ، مهتر

 دهــان ایــن روي را دســتت و بــودي اینجــا لحظــه همــین کــاش ، احمدرضــا کــه آخ        
 !نکنم رو خاطره تا میگذاشتی
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ــی         ــه ب ــوجهی آنک ــانم ت ــندلی روي از ، دهــد نش ــد اش ص ــد بلن ــاي و ش ــز روي چ  را می
 زد دهن و برداشت

 ممنون نه_        

 احمدرضــا بـه  را نگفتـنش  کـه  میکشـیدم  میـان  بـه  حرفـی  بـاز  میمانـدم  اگـر  ایـن  از بیشـتر         
 .بودم داده قول

 ...میرم من بااجازه پس_        

ــی         ــردم او بــه را پشــتم... نــزد حرف ــا ، ک ــت ام ــی درس ــتگیره کــه وقت  پــایین را در دس
 زد بهم آسانسور داخل که افتادم اي جملهِ  یاد میکشیدم

 ...آقاي_        

 .بود دستش در هنوز چاي لیوان و بود نشسته میزش پشت...سمتش به برگشتم        

 داشتم خواهشی یه ، زدین آسانسور توي که حرفی_        

 ...داد تکان تکان را لیوان اش همیشگیِ  عادت طبقِ ، کند نگاهم نکه بی        

 !میشنوم.. بفرمایید_        

 اي ثانیــه را نفســم...نمیگرفــت را نگــاهش کــه باشــد دیــده چیــزي لیــوان داخــل کــه انگــار        
 برگردانم را نفسم به اعتماد تا کردم حبس

 ... و من ي گذشته از هیچکس ، میشه اگر_        

 !رادمند؟ خانوم بوده اي گذشته مگه_        
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ــد         ــاهی لبخن ــبم روي کوت ــت ل ــتر ، نشس ــم بیش ــد ه ــت...ش ــه درس ــی ب ــدي تلخ ــه لبخن  ک
 .داشت لب روي اعــالء

 ...مدبريِ  جناب نبوده هیچی..  نبوده... نه_        

 داد تکان پایین و باال به تایید ي نشانه به را سرش        

 میفرمایید شما که همینطوره ، بله ، بله_        

 !رفت من از خنده که بود لبش روي روح بی و خشکِ  لبخند همان هنوز        

 ...شرکت این توي هم من که بدین اطالع پدرتون به که نیست هم نیازي_        

 ؟!بدم اطالع چرا دیگه...برید قراره که شما_        

 از جــان ، زدنــش کــه روح بــی و خشــکِ  لبخنــد همــان بــا درســت..کــردم قطــع را حــرفش        
 .میگرفت ناشکیب دلِ این

 ... کرد منقلب را حالم ، اش خنده صداي        

 .میکرد ام آزرده بیشتر او هاي خنده ، میماندم بیشتر هرچه اما        

 .بردم پناه اتاقم به و بستم محکم سرم پشت را در        

        ********* 

 بـه  بـود  زده کـه  حرفـی  ، توجیـه  بـراي  فرزانـه  فقـط  ندیـدمش،  دیگـر  ، کاري ساعت پایان تا        
 ، آخرسـر  و گرفـت  اش بیهـوده  هـاي  صـحبت  بـراي  را ام کـاري ِ  وقـت  از سـاعت  نـیم  و آمـد  اتاقم

 . رفت و کرد سرهم را چیز همه خواهی معذرت یک با
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ــودم ناراحــت اعــالءِ  رفــتن از         ــابود و نیســت خــاطراتم اتــاق کــه حــاال ، ب  دلــم ، بــود شــده ن
 ...بود اش روزه هرِ  دیدار به خوش

 ...زدم بیرون شرکت از زمانی هر از تر حوصله بی        

 امــا..زمــان بــه نفــرین ، میگــذرد کــه هــا فصــل جابجــایی همــین بــه...رفیــق بگــذرد بگــذار"        
 تـار  مثـل ...هایـت  خنـده  صـداي ِ  شـدن  رنـگ  کـم  مثـلِ ...پاهایـت ِ  رد شـدن  محـو  مثـل  ، میگذرد
ــدن ــت ش ــم حال ــت چش ــذرد...های ــل ، میگ ــام مث ــاییِ  تم ــه آنه ــد ک ــد و آمدن ــد و نماندن  و رفتن
 شـدي،با  ،محـو  شـدي  ،تـار  شـدي  گذشـتی،تمام  کـه  گذشـتنت  و نمانـدنت  و رفتنـت  مثـل .گذشت
ــه نبــودت ــه مــرد کســی ن ــه.مانــد عقــب زیســتن جریــان از کســی ن  فقــط ، رفیــق میشــود ســر ب
 ، بمانـد  منتظـر  بایـد  قیامـت  تـا  شـاید ...مـن ِ  تمـام  از...مـن  از ، بگذرانـد  را تو ، زمان گذر تا ایستادم

 "!منِ  تمام از...من از...بروي که

 و بـودم  زده پرسـه  هـا  خیابـان  در سـاعت  یـک  ، بـود  شـده  تاریـک  هـوا  رسـیدم  کـه  خانه به        
 .رسیدم خانه به معمول از دیرتر

 ...نبود ما از هیچکدام براي ، بود شده پارك حیاط داخل که ماشینی        

ــود نشــده بســته کامــل در هنــوز شــدم، پیــاده و زدم را پارکینــگ ریمــوت          احمدرضــا کــه ب
 . داد عبور درها الي البه از را خودش

 دســتی بــرایش و خندیــدم کوتــاه ، بــود کشــیده صــورتش روي کــه پشــمیِ  کــاله دیــدن بـا         
 دادم تکان

 !بودي؟ کجا_        

 شد نزدیکم بود سرم پشت به نگاهش که حالی در آرام آرام        
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 اومدي دیر چقدر_        

 !کجاست؟ حواست ، بگردم برم گفتم نبود خوب حالم_        

 !کیه؟ واسه ماشینه این_        

ــده حــالتش از         ــه ام خن ــود گرفت ــه نگــران ، ب ــاهی از هــر و میرســید نظــر ب ــه گ ــهِ  در ب  خان
 انداخت می چشم

 .باشه بابام مهمونِ شاید...نمیدونم من_        

 ...پیچاندم صورتشِ  دور تر محکم را شالگردنش و رفتم سمتش به        

 ...ماند نمایان هایش چشم فقط        

 اومدما که درنیار صداشو...بگو من به ، مهمون کیه ببین داخل برو_        

ِ  تمــام...کـردم  نگــاه بـود  پـارك  حیــاط تـوي  کـه  ماشــینی بـه  و ایسـتادم  کنــارش تعجـب  بـا         
 !رفت دست از آنهم که بود شعورش و عقل و احمدرضا به امیدم

 ... گذاشتم در پشت را هایم کفش        

 .. میداد قلقلکم سرما سوزِ        

 تلفـن  بـا  و بـود  اتـاقش  تـوي  بابـا  نمانـد،  جـواب  بـی  کـه  گفتم بلندي سالم و شدم خانه وارد        
 ...داد را جوابم اما ، میکرد صحبت

 وقتــی امـا  ، نیسـت  خودمــان جـز  کسـی  کــردم فکـر  ، شـدم  خانــه وارد قـدم  چنـد  همینکـه         
 .ایستادم سرجایم ، آمدند بیرون جوانیِ  دختر و افسانه و شد باز احمدرضا اتاق دربِ

 !تیـــنا ، خواهرم دختر...سرزده بهمون کی ببین ، جان نورا سالم_        
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 افسـانه  کنـار  کـه  اي چهـره  خـوش  و ظریـف  دختـر  ، شـد  گـرد  تعجـب  از کمـی  هایم چشم        
 بود ایستاده

 .کرد دراز سمت به را دستش و زد دلنشینی لبخند        

 ... بخندم زیبا او مثل کردم سعی        

 ، دیدنتون از خوشوقتم سالم_        

 گفت داشت زیبایی غلیظ آرایش که افسانه و فشردیم را هم دستان        

 .داشتم نگهش که بزنه اش خاله به سر یه بود اومده_        

 مینشست دل به صورتشِ  مجموع اما داشت اي ساده ابروي و چشم        

 ... کردین کاري خوب_        

 .شد برگزار ساده و کوتاه احوالپرسیمان و سالم        

ــه لبــاس تعــویض بــراي         ــود ایســتاده ماشــینم پشــت... دیــدمش پنجــره از... رفــتم اتــاق ب  و ب
 .بود اتاق ي پنجره به نگاهش

 ...دادم جواب را تلفن        

 ..احمد الو_        

 !مهمونتون؟ کیه_        

 ...راستش_        

 !تیناست؟_        
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 ...آره_        

 !!رفتم من پس ، باشه_        

 بود شده بیشتر سرما سوز ، کردم باز را اتاق پنجره نگرانی با        

 میشه ناراحت مامانت...کاریه چه این کجا؟ احمد_        

ــه         ــمت ب ــیِ  در س ــت خروج ــه میرف ــانه ک ــدم را افس ــه دی ــا ک ــه ب ــاط وارد عجل ــده حی  ش
 !بود دیده را احمدرضا...

 و احمدرضـا  رفتـار ِ  دلیـل  متوجـه  اصـال  ، بسـتم  را پنجـره  ، گوشـی  ممتـد ِ  بـوق  شـنیدن  با        
 !نبودم میکرد برف آنِ  زیر افسانه با که بحثی

 ، میــرفتم اتــاق ي پنجــره سـمت  بــه گــاهی از هـر  و کــردم تــن بـه  را ام تیــرهِ  جــین شـلوار         
 !نیست آرام که میداد نشان هایش دست دادن تکان و میزد حرف مدام احمدرضا

 .کردم تن به را جینم ي جلیقه و پوشیدم را سفیدم بافت        

 ...نبود افسانه و احمدرضا از خبري.. انداختم پنجره بیرون به آخريِ  نگاه        

ــوي روي کــه میشــد ســاعتی یــک         ــودم کشــیده دراز چــپم پهل ــه و ب ــاك تیــک ب  ســاعتِ  ت
 زمـان  کـه  میـدانم  ، نکـنم  کـاري  هـیچ  میخواهـد  دلـم  اوقـات  گـاهی .میـدهم  گـوش  اتـاقم  دیواري

 کـاري  میخواهـد  دلـم  امـا .میدهـد  را دیگـر  لعنتـی  روز یـک  پایـان  نویـد  و میرود و میرود همینطور
 بگذرانم ساعت صداي دادن گوش به همینطور را دیگر ساعت یک و نکنم

 ...آمد نمی بند سوزشش و بودم ریخته را هایم چشم ي قطره        

 بلنـد  حـس  امـا  ، بـودم  شـنیده  پـیش  دقیقـه  چنـد  را آمـد  موبـایلم  بـراي  کـه  پیـامی  صداي        
 .نداشتم را تلفن براشتن و صندلی روي از شدن
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 زده فرزانــه کــه اي دســتی یــک حتــی...نمیرفــت بیــرون ســرم از اعــالءِ  امــروز هــاي حــرف        
 !بود نگرفته قولی به و بود

 ایـن  میتوانسـت  مـا ِ  بعـدي  هـاي  برخـورد  و بـود  کـرده  شـک  اعـالء  و مـن  بـه  که یعنی این        
 !باشد کار در اي بعدي برخورد اگر هرچند.کند تبدیل یقین به را شک

 ...!میزد رفتن حرف نیامده        

ــین روي از         ــد زم ــدم بلن ــش ، ش ــی و ک ــه قوس ــدنم ب ــی و دادم ب ــل گوش ــه از را موبای  ي لب
 ...کردم باز را پیام سریع احمد اسم دیدن با...برداشتم پنجره

 "!نبود درست کارت ، نورا"        

 حرفـی  افسـانه  بـه  مـن  مگـر ! نبـود؟  درسـت  کـارم  کـدام  ، خوانـدم  را پیام متن دیگر بار چند        
 بودم؟ داده لو را احمدرضا آمدن یا ؟ بودم زده

 ...نوشتم برایش        

 "شد اومدنت متوجه چطور نمیدونم ، نگفتم من ، نوراِ  جون به"        

 .آمدم بیرون اتاق از عجله با شد ارسال که پیام        

 پیـام  حتمـا .میکـرد  نگـاه  را همـراهش  تلفـن  و بـود  نشسـته  بابـا  کنـار  کـه  دیـدم  را احمدرضا        
 ...بود دیده را من

 ...بودند آشپزخانه در افسانه و تینا ، آمدم پایین ها پله از        

 بــه لحظـه  گــزارش و شـد  تمـام  کــه طوالنیمـان  احوالپرســی و سـالم  و رفـتم  بابــا سـمت  بـه         
 ، دادم سانسور با تماما را شرکت ي لحظه
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 ...نشستم احمدرضا کنار        

 نگفتما من احمد_        

 .گفتم را جمله همین دوباره و گذاشتم بازویش روي دست... بود بابا به نگاهش        

 .کرد پرتاب بیرون به سنگین را نفسش و کرد تیزي و تندِ  نگاه        

 !امروز؟ نخوردي نهار ، جان نورا_        

ــا         ــوال ب ــا س ــر ، باب ــایم س ــاف ج ــتم ص ــه و نشس ــه را ام تکی ــل ب ــا.. دادم مب ــه احمدرض  ک
 .افتاد می جانم به بدي ترس نمیخندید

 چطور؟ نه_        

 ... شد بلند صندلی روي از        

 گذاشت ام پیشانی روي را دستش ، گرفت قرار رویم به رو وقتی        

 .نیست خوب حالت نظرم به_        

 ...شما مراد وفقِ بر البته...! است مراد وفق بر که چیز همه...باشد بد چرا ؟!حالم        

 معـذب  نکنیـد  اینکـارا  از جـون  افسـانه ِ  مهمـون  جلـوي  خـدا  رو تـو ..نیسـت  چیزي ، بابا نه_        
 .میشم

 گرفت را دستم نبض و برداشت ام پیشانی روي از را دستش        

 افتاده؟ اتفاقی! جان؟ نورا شده طوري_        

 ...پدر این میبرد را آّبرویم ، انداختم نگاه آشپزخانه به نگرانی با        
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 .خوبم جان بابا کن ول...خدا به نه_        

 .انداختم پایین را سرم ، سنگینشِ  نگاه زیر اینبار و گرفت فاصله کمی        

 !هاله؟ مالقات بودي رفته_        

 ! من به لعنت...کردم باز و فشردم هم روي را هایم پلک        

 ...چرخید سمتم به و گرفت مبل از را اش تکیه احمدرضا        

 مادرت؟ پیش بودي رفته! نورا؟ آره_        

 ...بود کالم یک ، پدرم و احمدرضا جواب        

 نه_        

 شدم خیره پدر گر توبیخ هاي چشم به و کردم بلند را سرم        

 !نرفتم ، برم ندارم حق گفتی خودت...بابا نه_        

ــر         ــه نزدیکت ــد ک ــتر ، آم ــودم بیش ــه را خ ــل ب ــباندم مب ــرس... چس ــتم ت ــن از داش ــاه ای  و نگ
 میخورد تکان جلویم که اي اشاره انگشت

 نمیدونـه  اصـال  ، نمیشناسـه  رو تـو  اصـال  اون کـه  اینـه  بـراي  ، نـري  پیشـش  مـیگم  اگر من_        
 ...که نمیزنه حرف باهات اصال ، دخترشی تو

 لـب  لـرزش  جـز  کـه  لبخنـدي  بـا  و شـدم  بلنـد  مبـل  روي از هـول  بـه  تینـا  و افسانه آمدن با        
 .بردم پناه خانه حیاط به و شدم رد کنارشان ،از نداشت همراه به چیزي هایم

 را مـن  گرمـایش  کـه  بـود  دلـم  در چیـزي  امـا  ، میشـد  خنـک  هـا  بـرف  روي ام برهنه پاهاي        
 .نمیکرد خنکش ، هم قیامت به تا دنیا هاي سالِ  تمام برف و میکرد ذوب
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 و میشناسـم  اسـم  یـک  فقـط  ، مـادرم  از مـن ...نـدارم  شـیرینی  ي خـاطره  هـیچ  مادرم از من        
 نقطــه آن نفهمیــد هــیچکس ، هیچوقــت کــه اي نقطــه بــه قفــل نگــاه جفــت یــک و لبخنــد یــک

 !!کجاست

ــا         ــد ت ــالِ چن ــودکی س ــه ک ــتار ک ــتم پرس ــادرم ، داش ــوب را م ــدم خ ــوب ، نمیدی ــس خ  لم
 ...بوسه و الالیی و قصه ، شب به شب تنها ، نمیکردم

 حــرف پــر بقیــه مثــل ، مــنِ  مــادر...فهمیــدم بقیــه بــا را مــادرم تفــاوت ، شــدم کــه بزرگتــر        
 بیشـتر  و میکـرد  اخـم  کمتـر ...میکـرد  نگـاه  بیشـتر ...میکـرد  سـکوت  بیشـتر ...میـزد  حـرف  کـم ..نبود

 ...میخندید

ــام در را مدرســه جلســات         ــاي ســال تم ــا راهنمــایی ه ــدرم ی ــد مــی پ ــا آم ــه از یکــی ی  خال
 !بود مادرم ابتدایی سال چند فقط مادرم..ها

ــود زدن حــرف اهــل         ــاد ، نب ــه زی ــا روي ک ــی پ ــته ایســتاد م ــه را هرجــایی و میشــد خس  ک
 ....نداشت برایش فرقی...اتوبان..خیابان...کوچه ، مینشست میکرد پیدا سفت زمینی

 مصــرف دارو...اســت درمــان تحــت ، دارد روحــی بیمــاري مــادرم فهمیــدم شــدم کــه بــزرگ        
 ...میگوید سخن او با روانشناس ، بزند حرف پدرم با اینکه از بیشتر روزها...میکند

 نمانـده  منتظـرم  مدرسـه  در جلـوي  وقـت  هـیچ  کـه  مـادري  مـن !! نداشـتم  دوسـتش  اما من        
 ...نداشتم دوست... شالگردن و چتر با ، بود

ــادري مــن         ــود خوابیــده اتــاقش در بیشــتر هــا مهمــانی در کــه م ــه و ب  خیــره نقطــه یــک ب
 ...نداشتم دوست را میشد

ــن         ــادري م ــه را م ــت ک ــرایم هیچوق ــادري ب ــرده م ــود نک ــز ب ــه ج ــا ب ــم دنی ــت.. آوردن  دوس
 ...نداشتم
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 پـر  را او جـاي  کـه  بودنـد  دونفـر  ایـن  فقـط ...بودنـد  مـادرتر  بـرایم  کـوچکم  ي خالـه  و پرستار        
 کـه  زنـی  همـین  مـثال  ، هسـت  مـادري  میدانسـتم ...میکردنـد  تـر  محـو  چشمانم در را او و میکردند

ــافتنی و نشســته صــندلی روي ــادر ، میشــود حرکــت بــی گــاهی و میخنــدد گــاهی و میبافــد ب ِ  م
 !است من

 کنــارش ...رســمی  هــاي  مهمــانی  در...خودمــانی هــاي  جمــع  در... میکشــیدم  خجالــت        
 ....نمینشستم

 میکـرد  ام خسـته  اش حرفـی  بـی .داشـت  تضـاد  مـادرم  بـا  ، مـن  هـاي  شـیطنت  و بازیگوشی        
 ، کوتــاه کــالم چنــد از دریــغ امــا میکــردم ادا ســرهم پشــت را کلمــه هــزار و جملــه هــزار گــاهی...

ــرایش گــاهی ــا..میرقصــیدم ب ــرایش گــاهی...آهنــگ شــادترین ب ــدم شــعر ب  و لبخنــد جــز... میخوان
 !نمیگفت هیچ...گفتن "آفرین" و کوتاه اي بوسه

 گـاهی  ، دعـوا  گـاهی ...شـد  طـاق  پـدرم  طاقـت  کـم  کـم ...بـرایم  نشـد  "مـادر " کردم هرکاري        
 اول کـه  وقتـی  بـود  شـده  مـن  شـبیه  هـایش  گریـه ...بـودم  دیـده  هـم  را پـدرم  هاي گریه من...گریه

 را دسـتم  حرفـی  هـیچ  بـی  و گفـت  سـالم  فقـط  او و بـردم  را مـادرم  اولیـا  با اي جلسه در دبیرستان
 وقتـی  ، بـود  مـن ِ  روز همـان  ي گریـه  شـبیه  اش گریـه ...نمیکـرد  رهـا  و بـود  گرفته محکم و سفت
 تــو کــه خندیــدن مــن بــه همــه...بــردي را مــن آبــروي تــو کــه زدم داد ســرش و خانــه آمــدم کــه

 ...مادرمی

 ، نبـود  کـه  انگـار  اصـال  ، نگفـتم  هـم  را صـبح  اولِ  سـالم  حتـی  کـم  کـم ...شدم سرد کم کم        
 ...صندلی...  میز.. کمد.. در انگار

 ...!!طالق باالخره و آمد وسط مادرم خویش و قوم پاي...شد بیشتر دعواها        

 شده سرخ صورتت ، سرده هوا _        
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 ...ایستاده سرم پشت که احمدرضاست صداي        

 خیـال  گـاهی ...بخنـدد  ، خـدا  رضـاي  محـضِ  حتـی  ، شـده  کمـی  دلـم  آنکـه  بـی  زدم لبخند        
 !است سرم پشت مادرمِ  نفرین میکنم

 احمد اومدي که نگفتم مادرت به من_        

 خیــره ، میگذاشـت  جـا  صــورتمان روي را بـرف  هـاي  دانــه کـه  آسـمانی  بــه و ایسـتاد  کنـارم         
 ..شد

 .گرفت آسمان از را نگاهم ، کشید که نفسی سنگینی        

 !چیه؟ تینا با تو مشکل_        

ــیم         ــد رخــش ن ــا... خندی ــه ام ــده ن  مــدت ایــن کــه نیشــخندي ، دلنشــین و شــیرین اي خن
 .بودم دیده اعالءِ  صورت روي را شبیهش

ِ  خـط  کـه  آدمـایی  از ، نـدارن  قرمـز  خـط  کـه  آدمـایی  از ، نمیـاد  خوشـم  آویـزون  آدماي از_        
 خودشــونو دمــاغِ  نــوك فقــط کــه آدمــایی از ، نــداره ارزش پشــیزي براشــون بقیــهِ  قرمــز

 که آدمایی از...میبینن

 .بود بعید احمد از...! میکرد مردمِ  دخترِ  بار بیراه و بد ریز یک        

 ! بگیر نفس یه..حاال خب_        

 ...کرد نگاهم تعجب با        

 !بگو هی...بگو هی ، مردم دختر سر پشت_        

 .کرد نگاهم بود شیرین اما کوتاه که اي خنده با و کرد لمس را اش پیشانی        
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 باورپــذیر لبخنــدش کــه ، میکــردم پیــدا او مثــل را نفــر یــک کــه وقتــی میشــدم خوشــحال        
 !باشد

 .احمد نمیاد بداخالقی تو به ، خندیدي باالخره_        

 کشـیدم  سـرش  روي را لباسـش ِ  کـاله  ، بـرد  فـرو  اش کـن  گـرم  هـاي  جیـب  در را دستانش        
 خندیدم او مثل و

 !! نمیاد؟ بداخالقی هم اعالء به_        

 .برد من از را را لبخند سوالش        

 .خوردیم دست رو جفتمون ولی ، احمد بود تر اخالق خوش امروز_        

 چرا؟_        

 کنه همکاري نمیخواد و نداره دوست و کار محیط گفت_        

 کشید سرش روي از را کاله و فرستاد باال را ابروهایش        

 شد سخت کارمون...تو عشق این سرتقیِ عجب_        

 دادم تکان را سرم ناراحتی با        

 !بره میخواد نیومده_        

 هرچقـدر  ، بـرود  اسـت  قـرار  کـه  آدمـی  ، آمـد  برنمـی  مـن  دسـت  از کـاري  امـا  بودم ناراحت        
 ، بخواهـد  کـه  هـم  پیـاده  پـاي  بـا ... مخفـی  را هـایش  کفـش  ، کنـی  پنهـان  را هـا  چمـدان  کـه  هم

 ...میرود

 ...!دور انداختیش یا داریش هنوز ببینه که اومده ، گذاشته جا تو وجود تو چیزي یه_        
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 ...کرد خوشحالم ، داد دلگرمی حرفش        

 !؟...احمد_        

 .نداد نشان العملی عکس زدم صدایش وقتی که آنقدر ، بود رفته فرو فکر توي        

ــتم         ــک را انگش ــم نزدی ــتش چش ــردم راس ــیش و ب ــه از پ ــژه اینک ــایش م ــس را ه ــنم لم  ، ک
 کشید عقب را سرش

 دختر؟ میکنی چیکار_        

 خندیدم موزیانه و کردم ریز را هایم چشم... رفتم نزدیکش شیطنت با        

 یـا  داریـش  ببینـه  اومـده  ، گذاشـته  جـا  تـو  وجـود  تـو  چیـزي  یـه  خانومم تینا این کنم فکر_        
 !دور انداختیش

 میخندید بلند صداي با فقط و میرفت تر عقب میشدم نزدیکش هرچقدر        

 !داشتی؟ دوسش_        

 .کردم حفظ را ام فاصله من اینبار و ایستاد سرجایش        

 و تینـا  از کـه  هـایی  خنـده  صـداي  و کـرد  نگـاه  خانـه  بـه ... نشسـت  اخم ، هایش خنده جاي        
 میرسید گوش به افسانه

 میدونی خودت اونم که شدم عاشق بار یه فقط من_        

 کردم نگاهش دلخوري با        

 میشــه مگــه کلـک  بــرو کــرد؟ ازدواج پسـرعموش  بــا کــه دبیرسـتانت  دورانِ  عشــق همـون _        
 !نشد؟ عاشق دوباره
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 بشی؟ عاشق دوباره اعالءِ  بعد تونستی بگو؟ تو_        

ــان جــاي         ــرف روي پایم ــا ب ــده ه ــود مان ــایم پلــک ، ب ــم را ه ــا دادم فاصــله ازه  در اشــکی ت
 ...نشود جمع هایم چشم

 میکردم فراموش رو اعالء منم شاید وگرنه! نشد عاشقم کسی_        

 !؟ جدا_        

 خندیـدم  ، بـود  افسـانه  و تینـا  هـاي  خنـده  همـان  بلنـدي  بـه  صـدایش  شاید که اي خنده با        
. 

 کاســه از چشــمامو ایــن جفــت بیــاد جــون افســانه ، بمــونی مــن بــا دیگــه یکــم کــنم فکــر_        
 !عشقت پیشِ برو بیا ، دربیاره

 دادم هلش خانه سمت به و گذاشتم کمرش پشت را دستانم.. رفتم سرش پشت به        

 !نـــورا ، عشق به برسه چه نبود تفاهمم سوءِ  حد در تینا _        

 ...کرد نگرانم ، اش جدي لحنش        

 ...برداشت کمرش روي از را دستانم و گزیدم لب        

 بود جدي کامال صورتش ، ایستادم کنارش وقتی        

 ...احمد کردم شوخی من_        

 بـودیم  همخونـه  سـال  یـک  کـه  بـود  مـن  ي خالـه  دختـر  فقـط  تینـا  ، میگم جدي من ولی_        
 .نداشتم میکنی فکرشو تو که حسی اون بهش هیچوقت ومن
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 قفـل  هـم  مـن  زبـان  ، بریـد  را صـدایش  و کـرد  اخـم  افسـانه  بـه  نهـار  میـز  سر که وقتی مثل        
 !شد

 !نبود؟...بود ترسناك هایش اخم        

ِ  نگــاه و افسـانه  ، دومـی ...لبخنـدش  و بــود بابـا  ، نگـاه  اولـین ...شــدم خانـه  وارد سـرش  پشـت         
 ...میخندید قشنگ که تینایی ، سومی و سرد

        ******* 

 را حــدش از بـیش  هـاي  دلواپسـی  از کمـی  خنـدانم  ظــاهر بـا  شـاید  تـا  نشسـتم  پـدرم  کنـار         
 . خوردم کامل بود کنده پوست برایم که را اي میوه...کنم کم

ــایلش گوشــی احمدرضــا کــه وقتــی درســت را همــراهم تلفــن ویبــره          جیــبش داخــل را موب
 .کردم حس ، میگذاشت

 ...بود خودش از پیام        

 "بوده چطور اعالء با برخوردت که بدي گزارش اتاقم بیاي شب باشه یادت"        

 . انداخت می ام خنده به ریزبینش و خیرهِ  نگاه        

 دادم را پیامش جواب بابا چشم از دور        

 "اتاقت نمیام ، گذاشتم داغ دستمو پشت دیگه من"        

 و تینـا  هـاي  کـودکی  از کـه  اي خـاطره  بـه  تـا  کـرد  صـدایم  افسـانه  ، شـد  ارسـال  کـه  پیامم        
 .دهم گوش ، میگفت احمدرضا



137 
 

ــی کــامال ي خــاطره         ــی و نمــک ب ــزه ب ــور کــه اي م ــودم مجب ــد ، افســانهِ  خــود مثــل ب  بلن
 .کنم حواله نیشخند احمدرضا ي نداشتهِ  شیطنت به و بخندم

 و افسـانه  هـاي  حـرف  دلیـل  بـه  امـا  بـودم  کـرده  حـس  پـیش  لحظـه  چنـد  را موبـایلم  ویبره        
 ي کننـده  غـافلگیر  و مـدام  نگـاه  کـه  هرچنـد ...کـنم  بـاز  را پیـام  نمیتوانسـتم  تینـا  بـا  صـحبت  گاها

 .نمیگذاشت احمدرضا

 "بیا نیم و دوازده ساعت ، میکنم قفل درو"        

ــان         ــا و افســانه هــاي حــرف می ــدن ، تین ــام خوان ــده احمدرضــا پی ــود دار خن  نمیخواســتم...ب
 مـن  ، افسـانه  دیگـر  بـار  یـک  اگـر  ، بـود  کـافی  هـم  عمـرم  آخر تا براي دیشب همین ، بدهم جوابی

ــا اتــاق در را احمدرضــا و  جــان بــه جــان اخمــش دیــدنِ  بــدون ، میدیــد تخــت روي و بســته در ب
 .میکردم تسلیم آفرین

 میـز  چیـدن  و غـذا  تـزیین  بـراي  ، داشـت  خـوبی  ي سـلیقه  ، چیـدم  تینـا ِ  کنـار  را شـام  میز        
ــه حتــی و رنــگ ترکیــب از ، داشــت جــامعی و کــافی اطالعــات چیــز همــه ي دربــاره..  هــاي ادوی

 ...غذا هر مخصوص

ــود دلنشــین هــایش صــحبت         ــه گــرم خــون و نزدیــک دل ، ب ــا ، میرســید نظــر ب ــاال حتم  ب
 معصـوم  و زیبـا  دختـر  ایـن  ي دربـاره  کـه  بـود  کـرده  تفـاهم  سـوء  دچـار  را احمدرضـا  ، سـن  رفتن

 .میکرد بد قضاوتی

 ، بــود رفتــه اتــاق بــه تلفــن جــواب بــراي احمدرضــا و بــودیم کــرده شــروع را غــذاِ  خــوردن        
 طـرف  آن و طـرف  ایـن  بـه  را بشـقابم  تـوي  کـاهوي  خنـده  بـا  مـن  و گرفـت  را سراغش تینا چندبار

 فرستادم
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 اخـم  احمـد ... کـرد  اشـاره  تینـا  کنـار ِ  صـندلی  بـه  خوشـحالی  بـا  افسـانه  ، احمدرضاِ  آمدن با        
 .نمیزد را اش همیشگی لبخند اما نداشت

 بــه رو را خورشــت و کـرد  بــرنج از پــر را غـذایش  بشــقاب.  نشســت تینـا  کنــار... رویــم بـه  رو        
 .گذاشت رویش

 !ریختین چرا ، میاد بدش لیمو از احمدرضا میدونی که شما ، خاله_        

 داد را جوابش افسانه و گفت باخنده        

 !بود رفته یادم کن باور_        

 ... کرد نگاه صورتم به تینا و        

 و شــام بــراي ، بــودم همخونــه باهــاش کــه ســالی چنــد تــو ، بدغذاســت خیلــی احمدرضــا_        
 .میگرفتم دستم کنم چه کنم چه ي کاسه نهار

 !؟...سال چند_        

 ...!شنید احمدرضا خود فقط که بود آرام قدري به صدایم        

 کرد زمزمه آرام و برداشت جلویم از را کاهو بشقاب        

 !داره توهم_        

 کـرد  خـالی  کـاهو  روي را سـفید  سـس ... کـردم  نگـاه  هـایش  خنـده  بـه  رفتـه  باال ابروهاي با        
... 

 کشـیده  ذاغـ  بـرایش  تینـا  کـه  بشـقابی  همـان  درسـت  ، امـا  برگردانـد  را بشـقابم  بودم منتظر        
 زد چشمک و گذاشت جلویم را بود
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 جان نوش_        

 .کرد معذبم کامال افسانه حضور مراتب به و تینا سنگینِ  نگاه        

 ... ببینم را احمدرضا تا نکردم بلند حتی را سرم غذاِ  آخر تا        

 ... بود داشته نگه اتاقش در را احمدرضا افسانه... رفت اتاق به بابا ، تینا رفتن با        

ــرف صــداي         ــح را زدنشــان ح ــا ، نمیشــنیدم واض ــی چــون ام ــد صــداي کم ــد احم ــود بلن  ب
 .میشدم هایش حرف از بعضی متوجه

 هـایش  حـرف  بـا  کـه  نبـود  درسـت  شـب  موقـع  ایـن  ، انـداختم  نگـاهی  سـاعت  به ناراحتی با        
 تیــز را گوشــم گــاهی هــراز و میــزدم قــدم خــودم بــراي ، آشــپزخانه تــوي.کنــد دلخــور را افســانه
 .بفهمم را نفرت این اصلی دلیلِ شاید تا میکردم

 کــانترِ بـه  ام تکیـه ... ریخـتم  لیـوان  داخـل  را گـرم  شـیر  کـه  میشـد  شـب  دو نزدیـک  سـاعت         
 .شد آشپزخانه وارد میزد سرخی به که صورتی و آشفته ظاهري با افسانه که بود

 قــرص ي بســته و رفــت هــا کابینــت از یکــی ســمت بــه.. بــود نشــده حضــورم متوجــه اصــال        
 میدیـد  را هـا  قـرص  ایـن  کـه  بـود  کجـا  عزیـزم  ي عمـه ...تـا  سه...دوتا...یکی... کشید بیرون را هایش

 !میخورد قرص چند روزي که است دیوانه ، هم برادرشِ  همسردوم که میکرد باور و

 .بردم را اسمش نگرانی با.. زدم پس را گذشته افکار        

 .برگشت سمتم به بود قلبش روي دستش که حالی در و گفت بلندي "هین"        

 !جان نورا_        

 رفت کنارش به شرمندگی با        
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 !شده؟ طوري...ترسوندمتون که میخوام معذرت_        

 .سرکشید را آبِ  لیوان به و کرد نوچی        

ــز صــندلی         ــوان و نشســت صــندلی همــان روي ، کشــیدم عقــب را کوچکمــانِ  می  روي را لی
 ، گذاشتم میز

 دادم ماساژ را هایش سرشانه هایم پنجه با ، دهم تغییر را هوایش و حال اینکه براي        

 ! سالس هیجده پسره یه ، نیست سالش هشت و سی ، پسرت_        

 ...پوشاند را صورتش دستانش با و گذاشت میز روي را آرنجش اما... نمیزد حرفی        

 آوردم هایش شانه به تري آرام فشار        

 نظـرش  تینـا  ي دربـاره  کـه  شـدم  متوجـه  احمدرضـا  رفتـار  از امـا  ، نشـنیدم  حرفـاتونو  من_        
 !چیه

 ، امــا نــه یــا اســت درســت هــا حــرف ایــن گفــتن نمیدانســتم.. میکــرد ،بالتکلــیفم ســکوتش        
 .کنم کم هایش نگرانی از کمی داشتم دوست

 یـه  ، بـودن  همخونـه  کـه  مـدتی  ایـن  تـوي  البـد  جـان،  افسـانه  نیسـت  بچـه  کـه  احمدرضا_        
 ...که دیده دختر این از چیزي

 کســی بــا نــه ، بــوده اش گذشــته تــو کســی نــه ، نــداره عیبــی هــیچ مــن خــواهر ي بچــه_        
 ! داشت رابطه

 !نبود من شبیه تینا یعنی پس...ماند هایش شانه روي حرکت بی دستانم        
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 نمیشـد  پیـدا  دنیـا  در دختـري  هـیچ  کـه  وگرنـه  ، دوسـتی  و داشـتم  رابطـه  کسی با فقط من        
 .باشد کرده تکرار را من ي عاشقانه هاي حماقت که

 !میده بو پاهاش البد پس_        

 افسـانه ...شـده  اشـتباه  کـه  شـود  حـالی  دلـم  بـه  کـه  آنقـدري  فقـط ...بلند خیلی نه... خندیدم        
 دلـش ... نمیکنـد  شـماتت  ، نمیکنـد  تحقیـر  را دختـرش  ، آمـده  مـا ِ  حـریم  بـه  ، مادرم جاي که اي
 !میکوبد سرم در را ام گذشته ي رابطه ، سال اینهمه از بعد که گرفته احمدرضاِ  دست از

 نبـود  مـن  مثـل  تینـا !  بـودم  گرفتـه  را جـوابم ...گفـتم  "بخیـر  شـب " و برداشتم را شیر لیوان        
 داشـته  یادگـار  بـه  هـم  از بغـل  و بوسـه  هـاي  عکـس  و باشـد  داشـته  رابطـه  کسـی  بـا  هـا  سـال  که

 .باشند

 ...نورا_        

ــودم آمــده بیــرون آشــپزخانه از         ــه اشــاره... چرخیــدم ســرجایم ، شــنیدم را صــدایش کــه ب  ب
 .کرد مقابلش صندلی

 ، بخــواهم خــودم اینکــه نــه ، دیــدم کامــل را داشــت لــب بــه کــه اي نیمــه و نصــف لبخنــد        
 از را وضـعیت  کـه  بودنـد  گرفتـه  یـاد ...داشـتند  غلطـی  هـر ِ کـردن  درسـت  بـه  عـادت  ، هـایم  چشم
 !بودم داده یادشان خودم...نکنند بدتر هست که آنچه

ــه         ــتش در ب ــپزخانه در خواس ــتم را آش ــه و بس ــش روب ــتم روی ــد ، نشس ــپ چن ــیر از قل  ش
 .شد نرم گلویم و خوردم

 .نداشتم منظوري من_        

 .دادم تکان تکان را لیوان اعالء عادت به و زدم لبخند        
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 !بشه؟ عروستون تینا که مهمه شما براي_        

 ...داد تکان سر که بود درهم هایش اخم        

 چی؟ یعنی_        

 نبـود  بعیـد  احمدرضـا  از...گرفـت  قـرار  میـز  روي بـدنم  از اي نیمـه  و بـردم  نـزدیکش  را سـرم         
 بلـوغ  دوران مثـل  و بـود  شـده  بیـدار  هـایش  نوجـوانی  و هـا  کـودکی  حـاال  کـه  او! ایستادن فالگوش

 .داشت کردن اذیتِ  قصد ،

 بـراش  رو دیگـه  دختـر  یـه  میتـونیم  داره مشـکلی  تینـا  بـا  احمدرضـا  اگـر  که اینکه منظورم_        
 میـل  بـاب  کـه  بیـاره  عـروس  یـه  ، بـرادرم  کـه  مهمـه  مـنم  بـراي  بخـواي  راستشـو . بگیـریم  نظر در

 !باشه خودمم

 .شد باز هایش اخم از کمی و خندیدم        

 یـا  داره دوسـت  و کسـی  پرسـیدین  ازش حـاال  تـا  شـما  ولـی  ، زیـاده  ور و دور تـو  که دختر_        
 !نه؟

 گرفت بازي به را دستش توي دستبند و گرفت را نگاهش        

 نمیدونم_        

 .میدونم من ولی_        

 میخواسـت  دوبـاره  ، گذاشـتم  دسـتش  روي را دسـتم  لبخنـد  همـان  بـا ... کـرد  بلنـد  را سرش        
 !کند؟ پاره را دستبند این

ــداره دوســت و هــیچکس_         ــوي کســی کــه راحــت خیــالتون یعنــی ، ن  ، نیســت زنــدگیش ت
 بینمــون کــه هرچیــزي و اعــالء و مــن ي رابطــه از هاســت مــدت احمدرضــا ، کــه میدونیــد آخــه
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 امـروز  همـین  ، میـدونم  خـودش  و پـدرش  بـا  زنـدگیش  از چیزایـی  یـه  خـب  منم ، داره اطالع بوده
 خـداي  کـه  نباشـید  ایـن  نگـران  پـس ...نـه  گفـت  ؟ شـدي  عاشـق  حـاال  تـا  کـه  پرسیدم ازش دوباره
 ...نباشه شما میل باب که بذاره دختري رو دست نکرده

 !باشه نگفته تو به حقیقتو ي همه شاید_        

 فرستادم گوشم پشت را موهایم و خندیدم        

 بـه  میکـنم؟  فـک  چـی  بـه  میدونیـد ... راحـت  خیـالتون  ، میگـه  مـن  به چیو همه احمد ، نه_        
 ، هسـت  مـن  پـدري  فامیـل  تـوي  دختـر  همـه  ایـن  خـب  ، نمیـاد  خوشـش  تینـا  از احمد اگر اینکه

 احمـد  بـا  رو اونـا  از کـدوم  یـه  میتـونیم  ، دارنـد  خانـه  کـه  اونـایی  چـه  تحصـیلکردن  کـه  اونایی چه
 ... شد اگر که کنیم آشنا

 .بگیره تصمیم براش کسی نداره دوست اصال ، نمیکنه قبول احمدرضا_        

 گفتم و خوردم را شیرم از دیگر قلپی حرص با        

ــه بایــد پــس...نیســتی هرکســی اینکــه یعنــی ایــن.. مادرشــی شــما ، کــرده غلــط احمــد_          ب
 ي هفتـه  تـو  فـوقش  ، کـه  دربیـاریم  بـازي  تـابلو  نیسـت  قـرار  ، تازشـم  ، بـذاره  احتـرام  شما تصمیم

 دیگــه ، ببینـه  منـو  اومـده  کـه  اونـم  ، خونـه  میکـنم  دعـوت  رو عمـوم  دختـر  عزیزتـرین  مـن  ، بعـد 
 ! بیاد قیافه امروز مثل میکنه بیخود احمد

 .باشد خوشحال اینکه تا بخندد من به بیشتر که انگار ، نبود دل ته از لبخندش        

 .کردم نگاهش ناراحتی با و داشتم نگه ام چانه زیر را دستم        

 .نمیده انجام و کاري نگیره تصمیم خودش تا ، نمیشناسی رو احمدرضا تو_        

 .نمیدن بهش دختر دیگه خدا به ، سالش چهل میشه داره دیگه پسرت_        
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 نقطـه  بـه  دوبـاره  اینکـه  از پـیش  و داد تکـان  سـري ...شـد  تـر  متفـاوت  اش خنـده ِ  رنگ حاال        
 گفتم بماند خیره اي

 چنــد مگــه ، دیگــه داره حــق هــم احمــد خــب ، جــون افســانه نکنیــد ناراحــت و خودتــون_        
 از هــاش شـیطنت  و بلـوغ  دیگـه  ، کنیـد  بنـد  جـا  یـه  دستشـو  میخوایـد  سـریع  ، برگشـته  کـه  روزه
ــه شــرع خــالف کــار ، گذشــته پســرتون ســر ــد وقــت یکــم بهــش ، نمیکن ــون خــودم ، بدی  کمکت

 کـه  میدونیـد  بهتـر  خودتـون  ، نکنیـد  دعـوا  بـاهم  خـدا  رو تـو  فقـط  ، بشـید  دار عـروس  که میکنم
 !!دارم احتیاج موندنش به من ، میره خبر بی ، کنه اذیتش چیزي اگر احمد

ــاهش         ــلِ نگ ــورتم قف ــد ص ــداقل ، ش ــراي ح ــرون ب ــاندنش بی ــر از کش ــاِ  فک ــا و احمدرض  تین
 .بگویم او به را رازم میتوانستم

 .بوسیدم را اش گونه خنده با و بردم تر نزدیک را سرم        

 !شده چی که بدونی اگر_        

 برداشت میز روي از را دستانش و فرستاد باال را ابروهایش تعجب با        

 !شده؟ چی_        

ــالء_         ــارم... اع ــده همک ــی ، ش ــو یعن ــرکت ت ــان ش ــتخدام احس ــده اس ــه روزه دو ، ش  دارم ک
ــاورت جــون افســانه میبیــنمش ــاالخره ؟ میشــه ،ب  ، ســال همــه ایــن بعــد...شــنید صــدامو خــدا ب
ــاره ــداي...هاشـــــو نفـــــس صـــــداي...میکـــــنم حســـــش نزدیـــــک از دارم دوبـــ  راه صـــ

 رخش نیم...کردنش اخم...خندیدنش...رفتنشو

 کشیدم بلندي نفس ، بریزد پایین هایم اشک خوشحالی از اینکه از قبل        

 .باشم اعالء با دوباره بتونم تا کنه کمکم که داده قول بهم احمد_        
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 ...که بفهمه پدرت اگر_        

 ...یعنی... مراقبم یعنی ، نمیفهمه_        

 .چسباندم دستم کف به را ام پیشانی ناراحتی با        

 ! میبینمش ، هست اعالء االن که اینه مهم_        

 گفت تبریک ، شده که هم من دلخوشی براي ، شد تر پهن لبخندش        

 !کنی؟ تکرار باهاش روزارو همون بتونی میکنی فکر_        

 یــه دنبــال ،فقــط نداشــتیم غمــی هــیچ کــه روزایــی ، نمیشــه تکــرار گذشــته دیگــه قطعــا_        
 بـاهم  بـاز  اگـر  ، کـرده  فـرق  وضـعیت  االن... و پـارك  و سـینما  بـریم  و ببینـیم  همـو  تـا  بودیم بهونه

ــراي وقتــی دیگــه ، باشــیم ــارك و ســینما ب ــده گــردش و پ  جفتمــون ، اون هــم ، مــن هــم ، نمون
 .بود زیاد بیکاریمون وقت بودیم که دانشجو ، شده عوض زندگیمون مسیر

 !نزدید؟ حرف باهم_        

 ...میکرد خوشحال ، ام خوشحالی ، نبود دلواپس و غمگین چهره آن از خبري        

 شده بدعنق یکم ، باباست از هاش متلک تیکه نصفه ولی ، زدیم که حرف_        

 ، بود اخالق خوش خیلی اونکه_        

 هـم  شـما  ، رسـتوران  نهـار  رفتـیم  بـاهم  ، دیـدیش  کـه  بـاري  اولـین  ؟ جـون  افسـانه  یادته_        
 نه؟ بود اومده خوشتون

 داد تکان سري... بود پایین به هایش لب انحنانی        

 . نداشتن سالی و سن ، بودین بچه ولی بود خوبی پسر_        
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 مثـل  میخواسـتیم  فقـط  مـا !  کنـیم  ازدواج سـالگی  دو یکـی  و بیسـت  تـو  نبـود  قـرار  هم ما_        
 و سـربازي ِ  بعـد  تـا  ، بگیـرن  قـرار  جریـان  در مـنم  ي خـانواده  بـودن  جریـان  در کـه  اعـالء  خانواده

 .کنیم ازدواج ، اعالء کردن پیدا کار

 ... فرستاد بیرون را نفسش        

 ...!احمدرضا و تو...پدرت و تو دعواهاي بود، بدي روزاي چه_        

 و بـد  و دعـوا  چقـدر  ، میکشـیدم  خجالـت  آمـد  مـی  کـه  یـادم  بـه  ، گـرفتم  دنـدان  بـه  را لبم        
 !من مثل درست ، بود تشنه خونم به... بیشتر احمدرضا با ، میکردم پا به بیراه

 !کنه؟ ام خفه میخواست احمد بار یه یادته_        

ــا         ــاد ب ــابِ  تمــام کــه اي لحظــه آنِ  ی ــوي را احمدرضــا هــاي کت ــاقش ت ــاره ات ــوره و پ ــه پ  ب
ــه ــاب اي گوش ــرده پرت ــودم ک ــاس و ب ــایش لب ــل را ه ــدانش داخ ــه چم ــودم ریخت ــا ، ب ــرونش ت  بی
 ... گرفت ام خنده ، بیندازم

 را ام اشـاره  انگشـت  نگرانـی  بـا  کـه  ،آنقـدر  شـد  بلنـد  کمـی  هـم  افسـانه  هـاي  خنـده  صداي        
 گذاشتم هایم لب روي

 میاد االن ، هیس_        

ــت_         ــه هیچوق ــدازه ب ــا روزا اون ي ان ــبانی رو احمدرض ــدم عص ــدر ، ندی ــوا چق ــدر...دع  چق
 !کشیدیم ما شماها دست از چی...بحث

 کـم  کـم  احمـد  و مـن  ناسـازگاري ! شـدیم  خـوب  بـاهم  یهـو  کـه  شـد  چـی  نفهمیـدم  اصال_        
 بابـا  از شـما  میکـرد  فکـر  میدیـد  مـارو  هرکسـی  خـدا  بـه  ، کنـه  سرایت هم بابا و شما به بود نزدیک

 ...هم با که شد چطور ، بود کی ، نمیاد یادم واقعا ولی. میشین جدا
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 هستید هم براي خوبی دوستاي ، االن عوضش_        

 دادم تکان را دستم        

 بــه زمونــه و دوره ایــن تــوي دوســتی ، هســتیم خــوبی هــاي بــرادري و خــواهر مــا.. نــه نــه_        
 میگـیم  بهشـون  کـه  هـایی  آدم بـه  داره شـرف ... بـودن  خـانواده  کنـار  یـا  تنهـایی  یـا  ، نمیخوره درد

 !دوست

ِ  تمـام  ، اعـالء  و مـن  ي رابطـه  شـدن  تمـام  بـا  کـه  روزهـایی  همـان  از بـود  پـر ...بـود  پـر  دلم        
 .شد ماندگار اعالء با رفاقتشان و گذاشتند تنهایم ، مشترکمان دوستان

 متوجـه  تـازه  ، نداشـت  تمـامی  بابـا  هـاي  سـوال  ، رسـیدم  شـرکت  بـه  تـاخیر  کمـی  بـا  صبح        
 مــدام ، همــه از بــدتر... خــورده شــرکت دیــوار بــه کــه خــوردم قســم صــدبار... بــود شــده تصــادفم
 !افتاده؟ اتفاقی ؟ بوده کجا حواست میپرسید

 ... میدادم دست از را امروزمِ  کار حتما نمیرسید دادم به افسانه اگر        

 ...بود دیروز از بیشتر کمی امروزمِ  کار ، رفتم اتاقم به که بود نه ساعت        

 ، بیایم بیرون اتاق از که نشد فرصت دوازده ساعت هاي نزدیک تا        

 کـنم  وارد سـایت  روي بـر  را اطالعـاتش  تـا  میگـرفتم  فرزانـه  از بایـد  را جدیـد  هـاي  کاتالوگ        
 .کنم اعالم فروش بخش به ، داشتن مشتريِ  صورت در و

ِ  کارمنــد از را هــا آن ي مانــده بــاقی و گــرفتم احســان از را هــا کاتــالوگ ، فرزانــهِ  نبــود بــا        
 ... دیگري

 .کرد نثارم عجیبی اي ضعفه دل ، میرسید مشامم به آشپزخانه از که غذاهایی بوي        
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ــا و گذاشــتم شــکمم روي را دســتم         ــه" ب ــه ب  امــین خــانوم...شــدم آشــپزخانه وارد گفــتن "ب
 خندید ام شده گرد هاي چشم حالت به که بود ها لیوان شستنِ  مشغول

 اینجا میاد خوبی بوهاي عجب_        

 ؟!نیاوردین غذا امروزم شما ، بخیر روزتون ، خانوم سالم_        

 .رفتم ماکروفر سمت به و دادم تکان سر ، آویزان اي لوچه و لب با        

 میخورن و شرکت غذاي که ها بچه ؟!آوردن خونه از غذا کیا_        

 کرد خشک بود گذاشته سینک کنار که اي حوله با را دستانش        

 !چیه؟ اسمش...اومده تازه که آقایی اون و خانومشونه و مجلسی آقاي براي_        

 بـراي  آنهـم ! نکنـد؟  آشـپزي  ، مـادرش  میشـد  مگـر ... لبخنـد  بـا  امـا ...شـد  دوخته بهم لبهایم        
 !خودش؟ لوسِ و بدغذا پسرِ

 مدبري جناب_        

ــتم کــه را اســمش         ــپم.شــد ظــاهر آشــپزخانه در ، جــن مثــل گف ــرفتم گــاز داخــل از را ل  گ
 ...راشنیده صدایم که بود معلوم کامال...

 ...که میپرسیدن داشتن رادمندِ  خانوم ، بود شما خیرِ ذکرِ ، آقا واي_        

 قطـع  را حـرفش  ، بـودم  ایسـتاده  مـاکروفر ِ  کنـار  کـه  منـی  بـه  توجـه  بـی  و حوصله بی اعالء        
 کرد

 بدین بهم ژلوفن یه میشه اگر ، نیست مشکلی شنیدم،_        

 زد دیگرش دست پشت را دستش ناراحتی با ، امین خانومِ        
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 پسرم؟ میکنه درد سرت_        

 !میکنه درد دلم نه_        

 ...بود مشهود رفتارش در کامال که بود عصبانیتی از اش جوابی حاضر        

 بگیرم؟ براتون شرکت از بیرون برم ، شده تموم یعنی ، ندارم_        

 شد متوقف که میزد میز روي بر را منظمی ضربات انگشتانش با        

 !نداره؟ آرامبخش قرصِ یه شرکت این تو هیچکس یعنی_        

 داروهـا  و قـرص ِ  مسـئول  امـا  ، بـود  آبـدارچی  ؟!داشـت  ربطـی  چـه  بیچـاره ِ  امـین ِ  خانوم به        
 ...نبود که

 .دادم را جوابش دلواپس کمی اما آرام لحنی با        

 !کنید تهیه خودتون بهترهِ  اورژانسی وضعیتتون اگر ، خیابونهِ  سر همون داروخونه_        

 !شدم متوجه ، درهم دوباره و شد باز اي لحظه براي که را هایش اخم        

 و بسـوزد  دسـتانم  کـف  روي بـر  هـایم  نـاخن  جـاي  کـه  بـود  سـفت  آنقـدري  ، دسـتانم  مشت        
 بـه  ، میکـرد  نگـاه  هـایش  کفـش  بـه  کـه  اخمـی  همـان  بـا  اگر میشد کنده سینه از قلبم.بگیرد درد
 !میشد خیره من

 .راهنماییتون از ممنون_        

 سـبک  پاهـاي  امـین ِ  خـانوم  مثـلِ  مـنهم  کـاش  ، بـودم  شـده  خشـک  سرجایم... نزدم حرفی        
 ... داشتم رفتن براي تري

 .شد بیشتر یکباره به آشپزخانهِ  داخل هوايِ  سنگینی ، رفت بیرون که آشپزخانه از        
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 پلــک حتــی... بــود رســیده هــایم چشــم بــه اعــالء ابهــت پــر و ســنگینِ  نگــاه ، همــان حــاال        
 .میکرد مردد شدن بسته و باز براي را هایم

 متوجــه اعــالء کــه طــوري ، بریــده بریــده را نفســم آشــپزخانه داخــل بــه احســانِ  آمــدن بــا        
 .فرستادم بیرون نشود

ــه ســنگینی.. کــردم بلنــد را راســتم پــاي          را بــود وزنــمِ  تمــام از بیشــتر قــدرتش کــه اي وزن
 زمـین  روي نـه ...پـایین  بـه ... میکشـیدش  هـی  ، پاهـایم  کـف  بـه  بـود  چسـبیده ! بود دلم.کردم حس

 .زمین روي...باال به...میکشیدمش...

 ؟!رادمند خانوم نمیخورید نهار شما_        

 صـورت  بـه  کـه  اخمـی  و بسـته  چشـمانی  بـا  کـه  افتـاد  اعـالء  بـه  نگـاهم  و رسـیدم  کنارشان        
 .میمالید را هایش شقیقه داشت

 ، ممنون نه_        

 همــین بــراي امــروز داشــت کــار ، هســت فرزانــه غــذاي ، نمیخوایــد و شــرکت غــذاي اگــر_        
 رفت زود

 ...خودم اتاق تو میبرم ، نداره اشکالی اگر پس_        

ــارغ کــه احســان         ــود احساســاتم و هــا دلواپســی از ف ــه ب  آشــپزخانهِ  خــالی هــاي صــندلی ب
 کرد اشاره

 خورد غذا نمیشه که اتاق تو تنهایی ، بمونید همینجا خب_        

 کشید عقب را خودِ  کنارِ  صندلی        

 باشید راحت_        
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 !میزد؟ حرفی اعالء و مینشستم کنارشان اگر ، بودم معذب        

 . نشستم میز پشت ، امینِ  خانومِ  آمدن با        

 را سـرم  اي لحظـه  حتـی  ، امـین ِ  خـانوم  توسـط  هـا  غـذا  آوردن تـا ! بـود  شـده  کـور  اشتهایم        
 ...ببینم را اعالء رفتار تا ، نکردم بلند

ــی         ــت خیل ــادي و راح ــا ع ــان ب ــرف احس ــزد ح ــی از... می ــه چک ــت ک ــود زده برگش ــا ، ب  ت
 . بود شده امضا بیخود شرکت این در اوِ  گمان به که قراردادي

ــبم روي لبخنــد ، زدنــش حــرفِ  لحــن امــا ، نگــرفتم قــرار مخاطــب هــایش حــرفِ  میــان          ل
ــی ــد ، آورد م ــحبت تن ــردنش ص ــث ، ک ــان مک ــاتش ادايِ  می ــود خــودشِ  خــود... ، کلم ــان..ب  هم

 ...دعوا حتی... بودم کرده صحبت او با را سال چند اینِ  تمام من که مردي

 انتظــار هــا ســال.چیســت پشــتش نمیــدانی کــه اســت کــوهی بــه شــبیه راســتش ، عشــق"        
 تـرس؛  ، خـوش  و باشـی  گـر  نظـاره  را نشسـتن  ثمـر  بـه  بایـد  کـه  هـایی  لحظه در درست و میکشی

 .میدود پوستت زیر ، وحشی جانور این

 بزرگــی کــوه آن پشــت و برســد فــرا موعــود روز نکنــد کــه روســت آن از ام نگرانــی راســتش        
ــاالتر متــر چنــد حــاال کــه ــاز کــه.نباشــد چیــزي ام چرخیــده دورش کامــل دور یــک زمــین از ب  ب

 تـا  اش قلـه  بـه  رسـیدن  بـراي  کـه  کـوهی  همـان  ، زبـان  ورد بشـود  "غافل دل اي" و برسد زمانش
ــر ــر آخ ــد عم ــن بای ــن و ه ــدم ه ــن.زد ق ــر از م ــه ه ــه آنچ ــد ک ــم بای ــقِ میترس ــاي رفی  روزه

 ، بســتم دل آن بــه کــه امیــدي کــه.باشــم ندانســته را انتظــار روزهــاي قــدر کــه میترســم.گذشــته
ــل ــاقی مث ــایی آن ب ــه چیزه ــان ک ــیدم را انتظارش ــه و کش ــی تخم ــوچ مرغ ــیش پ ــود ب ــوچ ، نب  پ
 هـا  کلمـه  کـه  اسـت  نـبض  شـدن  سـبک  بـراي  اصـال .رفیـق  نـدارد  تمـامی  کـه  هـا  نالـه  و نَک.باشد
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 بگویـد  کـه  بمانـد  بـاقی  اي جملـه  آخـر  دسـت  تـا  کـه  میشـوند  ردیـف  هـا  کلمـه  ، میشـوند  ردیف
 "!بود؟ کم...همین خب... "خب؟"

 اعـالء ِ  لعـاب  و رنـگ  خـوش  غـذاي  بـه  چشـمم  کـه  میگذاشـتم  دهـانم  توي غذارا اول قاشق        
 .افتاد

 غـذاي ِ  تمـام  ، فرزانـه ِ  پخـت  دسـت ِ  مـرغ  بـا  پلـو  زرشـک  ایـن  جـاي  بـه  آمد نمی بدم اصال        
 !بخورم یکجا را اعالء

 !بدین؟ آب لیوان یه من به میشه_        

 .گذاشت میز روي را لیوان چند و آب پارچ عجله با امینِ  خانوم        

 گفت اي گرفته صداي با ، میکرد پر را لیوان که حالی در و برداشت را آب پارچ اعالء        

 !موند گلوم تو غذا_        

 گفت خنده با احسان        

 ظـرف  ایـن  تـوي  بـذارم  بـرنج  دونـه  یـه  نـدارم  جرئـت  ، نیسـت  غـذات  دنبـال  منکـه  چشم_        
 میکنه نصفم فرزانه ، بمونه

 قبـل  درسـت  و رفـت  میبـرد  بـاال  اعـالء  کـه  آبـی ِ  لیـوان  دنبـال  به چشمم که بود پایین سرم        
 را بـدنم  تمـام  کـه  برقـی  مثـل  و خـورد  تیـزبینش ِ  نگـاه  بـه  چشـمم  بخـورد  را آب از کمی اینکه از

 .کشیدم باال یکسره را آب لیوان یک منهم هول به و خوردم تکان ، باشد گرفته

 میکنی؟ تعارف غذاشم ، خوبه خانومتِ  دستپخت خیلی_        

 .آمدم نمی آشپزخانه توي و میشکست پایم کاش ، زدي حق حرف.. اعالء که آخ        
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 بــدم همچــین ولــی ، نمیرســه تــو مــادر آشــپزي ي ســابقه بــه معلومــه خــب ، انصــاف بــی_        
 !خانوم؟ نورا نه مگه ، نیست

 احسـان  حـرف  تاییـد  بـراي  و فرسـتادم  پـایین  را دهـانم  داخـل ِ  محتویـات  ، اشـتهایی  بـی  با        
 گفتم

 ، است خوشمزه_        

 گفت اعالء به رو و کرد اشاره من به        

 داشتن دوست رادمندِ  خانوم ، بدغذایی تو...دیدي_        

 داخـل  را بقـی  مـا  و خـالی  اش نیمـی  و میکـردم  بـرنج  پـرِ  را قاشـقم ... نمیکـردم  نگاه را اعالء        
 .میگذاشتم دهانم

 میگفــتم اگـر  میشــد انصـافی  بــی امـا  نبــود اعـالء  مــادر و افسـانه  دســتپخت خوشـمزگی  بـه         
 !است بدمزه

 بخورم نمیتونم کامل رو غذا این ، نکنید تعارف ، کمه خودتون غذاي اگر فقط _        

 ...خندید و کرد نگاه اعالء به اش بادکردهِ  لپ با احسان        

 و زد صــدا را امــین خــانومِ اعــالء لحظــه همــان. کــردم تشــکر و شــدم بلنــد صــندلی روي از        
 . بریزد بیرون را غذا بقیه میتواند و نمیخورد را غذایش مابقی گفت

ــر         ــان اگ ــودش و احس ــپزخانه در خ ــد آش ــا نبودن ــه حتم ــذاي ب ــه او غ ــدم ور حمل  و میش
 .میخوردم یکجا را تمامش
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 ي بسـته  و آمـد  اعـالء  سـمت  بـه  ، تـی  آي بخـش  پرسـنل  از یکـی  کـه  بودم نرسیده اتاقم به        
 آشـناییتی  بـاهم  کـه  میـداد  نشـان  داشـتند  کـه  بشـی  و خـوش . گرفـت  طرفش به را مسکنِ  قرص

 .دارند قبل از

 رفـتم  اتـاقم  بـه  امـا  دهـم  گـوش  را هایشـان  حـرف  و بمـانم  راهـرو  در میخواست دلم اینکه با        
 بــراي کــار از بعــد بــراي گذاشــتیم قــراري ، گــرفتم را اش شــماره.داشــتم افســانه از تمــاس چنــد ،

 را آرامشـی  ، آمـد  نمـی  دلـم  امـا  بـودم  دلخـور  دیشـبش  حـرف  از اینکـه  با.بریم اتاقم وسائل ، خرید
 .بریزد بهم ، میکند تحمل را من خاطرش به و دارد پدرم کنار که

 .بیاید خرید براي افسانه همراه به تا کنم دعوت هم را او تا گرفتم را احمد ي شماره        

 !احمد؟_        

 جانم؟_        

 نمیاد خوب صدات_        

 جانم گفتم_        

 دادم صندلی به را ام تکیه ، خنده با        

 .شنیدم اینو_        

 ! عجب چه_        

 رود در ام خستگی تا کشیدم را پاهایم و زدم چرخی اتاقمِ  صندلی با        

 .میشنوم رو تو هاي حرف همیشه من_        

 نمیدي گوش ، میشنوي فقط ، میدونم آره_        
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 .شد داخل من بفرمایید با و زد اتاق در به کسی که بودم احمد با صحبت مشغول        

 همـان  بـا  کـه  اعـالء  دیـدن  بـا  و شـد  بـاز  اتـاق  در کـه  بـود  مانـده  کـارم  پایان به ساعت یک        
 جیـب  بـه  را ام کـرده  عـرق  دسـت  ، بـود  ایسـتاده  در چـارچوب  در پیشـش  سـاعت  چنـد  هاي اخم

 .ایستادم و فرستادم مانتوام

 !سالم_        

 خندید بود خبر بی جا همه از که احمدرضا        

 میکنی؟ سالم چندبار_        

 !داشت همراه به هم را اعــالء پوزخند آن ، احمقانه سالم این        

 داشتین؟ کاري مدبري جناب_        

 گفت و خندید آرام ، بشنوم تر واضح میتوانستم را صدایش حاال که احمد        

 !؟..ست اعالء_        

 اکـراه  حتـی  کـه  میکـردم  نگـاه  او بـه  شـده  مسـخ  هـاي  آدم مثـل  و بـود  دسـتم  هنوز گوشی        
 بگذارد من اتاق داخل را پایش داشت

 ؟!بگیرم شما از باید و شرکت برنامه رمز ، رادمند خانوم_        

 !میگید؟ و جدید سیستم ي برنامه رمز_        

 ایستاد منتظر در چارچوب همان توي و داد تکان سري        

 بیشـتر  هـم  را اضـطرابم  سـنگینش  و غلـیظ  هـاي  اخـم  بـا  ، هـیچ  نـداد  کـه  را سـالمم  جواب        
 میکرد



156 
 

 !بگیرید میتونستید ام تلفنی و رمز بگو بهش...نورا_        

 جملــه ایــن گفــتن بــراي کــه اصــراري و احمــد از متعجــب... شــد گــرد کمــی هــایم چشــم        
 کنم صحبت ، میخواند کاغذ روي از را متنی که کسی مثل ، شد باعث ، داشت

 !بگیرید میتونستید ام تلفنی و رمز_        

 .برگشت زمان هر از تر آلوده و رفت تهرانِ  ته تا نفسم        

 ...رسیدم خدمت حضوري همین براي ، رادمند خانوم بود اشغال تلفنتون_        

 ...اتاقم میز جلوي تا ، بود آمده تر نزدیک و نزدیک        

 "... نورا دادیم سوتی" میگفت مدام که احمدرضا هاي خنده صداي و        

 ... میزنم زنگ بهت_        

 لعنتی این نمیشد قطع که هایش خنده        

 .نورا باش محکم ، باشه باشه_        

 زیبـایی  تمـام  بـا  کـه  مـردي  ایـن  هـم  میخنـدي  مـن  بـه  تـو  هـم  وقتـی  باشـم  محکم چطور        
 !گرفته؟ بازي به را دلم اش مردانه هاي

 !نه؟ داره فرق ورود رمز اما میدونم و کاربردي رمز من_        

 ..بدونید بهتر باید شما ، نمیدونم_        

 کردم باز را برنامه دستپاچگی با        

 دیگه؟ همین_        
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 .گرفت دست به را موس و شد خم میز سمت به ، ایستاد کنارم و زد دور را میز        

 شناسنامه شماره و ، دادن بهمون که کارتی شماره_        

 ...گفت ي "اوهوم" و کرد صاف را کمرش        

 ... به باید کارهارو تاییدیه_        

 گفتم بود کنترلم تحت ظاهر به که دستپاچگی با        

 فرزانه_        

 !نیست اصال ایشونم که_        

 ... بهشون من ، بدین تحویل من به میخواید_        

 کــه در چــارچوب بــه... برداشــت قــدم اتــاق خروجــی ســمت بــه ، نمیــداد گــوش حــرفم بــه        
 .ایستاد رسید

 گفت که بودم مانده هوا و زمین بین صندلی روي نشستن براي        

 میدم تحویل خودم_        

 !مدبري؟ جنابِ_        

 .. برگشت سمتم به تعلل کمی با اما ، ایستاد        

 !میماند من هاي چشمِ  مات ، ها سال اینِ  تمام ، خیرهِ  نگاه این که کاش        

 .میگذاشتند اگر...ماند می        

 بفرمایید_        
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 بـا  حتـی ..تـوهین  بـا  حتـی ... اخـم  بـا  حتـی  ، بـزنم  حـرف  او بـا  داشتم دوست اما بود احمقانه        
 شده حک هایش لب روي کجا و کی از ، نمیدانم که پوزخندي همین با حتی..تحقیر

 ... به انتقال درخواست میتونم ، میکنه اذییتون من بودن اگر_        

 !شد تمام در، شدن بسته با اش خنده صداي و بست را در        

 !مهمه؟ من براي شما نبود و بود که میکنید فکر چرا_        

 ...نمیخواست ایستادن که شکسته کمر ، مینشستم صندلی روي باید        

 ندیـده  احترامـی  بـی  و بـداخالقی  شـما  از امـا  نیسـت  مهـم  براتـون  میـدونم ... نمیکـنم  فکر_        
 ، بودم

 ســمتم بــه ، گرفــت قــرار میــزمِ  پشــت درســت ، ام صــندلی کنــار کــه وقتــی... آمــد جلــوتر        
 .شد خم

ــه خــودم تــوي          کــر ، یکبــار همــین...نشــنوم را هــایش نفــس صــداي شــاید تــا ، شــدم مچال
 از کـه  هاسـت  سـال  نزدیکـی  همـه  ایـن  ، میخواسـتم  شـدن  کـور  بـار  یـک  همین! میخواستم شدن

 ... شده دور من

 خـودم  اومـدم  اگـر  پـس  ، بشـم  همکـار  شـما  بـا  بایـد  میدونسـتم  شـرکت  ایـن  اومدم وقتی_        
 پــس ، نــداره ربــط شــما بــه ، وســط ایــن چیــز هــیچ ، خواســتم خــودم بــاز ، بــرم ،اگــرم خواســتم
 پیـدا  بـراي  نگیریـد  دسـتتون  بـین  ذره! گـرفتن  انـدازه  بـراي  نگیریـد  دسـتتون  کش خط ، خواهشا

 ...نشونه یه کردن

 هــایم گــوش بــراي صــدایش تحکــم.شــود حفــظ ام فاصــله تــا کــردم متمایــل کمــی را ســرم        
 ...ها بیچاره ، نداشتند عادت ، بود غیرعادي
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 بــه بچســبونید بنویســید یــا ، کنیــد تکــرار خودتــون بــا روز هــر منــو ي جملــه ایــن میشـه _        
ــاقتون دیــوار  مــا بــین چیــزي "کــه ، اتــاق ي کافــه صــندلی و میــز حتــی یــا ، آینــه جلــوي یــا ات
 "!نمیخوام من چون ، نیست دیگه اما ، بوده...نیست

 ، دیــده بــاران مــوشِ مثــل ، بــود رفتــه فــرو گــردن در ســرم و بــودم آمــده بــاال هــایم شــانه        
 ...میلرزیدم

 ...اما        

 !خنده با        

 اون تــو...لباســات از...هــا مــتن از.هــا عکـس  از...وســایلمو همــه ، کــرده توقیــف و اتــاق بابـام _        
 پیـدا  چیـزي  دیگـه  ، نیسـت  مهـم  هـیچکس  بـراي  نبـودنش  و بـودن  کـه  نورایی و فرش یه جز اتاق

 .نمیشه

 را مزخـرف  پوزخنـد  همـان  شـبیه  مـن  بـار  ایـن  برسـد،  چشـمانم  بـه  نگاهش تا چرخاندم سر        
 ، داشتم هایم لب روي

ــوده،...نیســت مــا بــین چیــزي" کــه بنویســم کجــا حــاال_          مــن چــون ، نیســت دیگــه امــا ب
 ؟؟ "نمیخوام

 طـول  کوتـاه  ي لحظـه  چنـد  ، بایسـتد  و بـرود  عقـب  تـا  کشـید  طـول  کوتـاه  ي لحظـه  چند        
 !بمیرم و بگیرد را نگاهش تا کشید

 ... گرفتمش دست با افتاد، صورتم روي اشک ي قطره اولین        
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 چـپم ِ  چشـم  گوشـه  از ، صـاف  خـط  یـک  مثـل  ، شـدند  وصـل  بهـم ... امـا  بعـدي  هاي قطره        
 ، ندیـد ...برگردانـد  را رویـش  رسـید  کـه  هـایم  لـب  نزدیـک  ، کشـان  سـوت  و عجلـه  با ، آمدند پایین

 ...کنم مهربان دلش گریه به مگر گفتم...را گریه این شوريِ ي مزه

 زیـرَش  میخواهـد  هـایم  اشـک  قطـار  کـه  انگـار  ، عجلـه  بـا  و تنـد  ، برداشت قدم در سمت به        
 .کند

 هـم  بـا  کـه  اي آیینـه  بـه  بچسـبون  ، بنـویس  کاغـذ  یـه  رو ، هسـت  انباریتون ته ، اتاقک یه_        
 !!شکستیم

 .میرساند مزاجم به بیشتر را اشک شوري که اي خنده... خندید لبهایم        

 ...هایم لب نزدیک جایی شاید نگاهش و بود در دستگیره به دستش        

 ، بدم ادامه تو با زندگیمو بقیه نمیخوام دیگه من_        

ــت         ــرش دس ــب از را دیگ ــه شــلوار جی ــه اي پارچ ــرون اش مردان ــید بی ــوز ، کش  هــم هن
 !کند؟ نگاهم نمیخواست

 ...نورا کن باور_        

ــاالخره         ــاهم ب ــل نگ ــایش چشــمِ  قف ــد ه ــرق ، ش ــاهیِ  شــادي ب ــه نگ ــل حــاال ک ــان مث  هم
ــه ي گذشــته ــود شــده دور چنــدان ن  دســت ، نگــاهشِ  بــرق انگــار ، کــرد کــر را هــایم گــوش ، ب

 نـامربوط  حـرف  بـه  بخـورد  تکـان  هـایش  لـب  هـی  حـاال  ، هـایم  گـوش  روي بگذارند ، باشند داشته
 ... بهمان ، فالن مثال که بچیند هم پشت را کلمات هی حاال ،

 !شده تموم بوده ما بین هرچیزي که کن باور_        

 .میشوي خیـــس ، ببارم کمی میخواهم...دور...دور...باش دور        
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 !شد بسته محکم، ، من لبخند با که اتاقی درِ صداي و        

 هـم  بـا  کـه  را خانـه ِ  انبـاري ِ  تـه  ي شکسـته  ي آیینـه  آن بـود  مانـده  یـادش  هنـوز  که حاال        
 بـین  چیـزي " کـه  آیینـه  همـان  بـه  میچسـباندم  و کاغـذ  یـک  روي... مینوشـتم  ،باید بودیم شکسته

 "نمیخواد اعــــالء چون ، نیست دیگه اما بوده،...نیست ما

 

ــایم اشــک         ــاك را ه ــردم پ ــامپیوتر و ک ــاموش را ک ــردم خ ــد ، ک ــراره بای ــرون ق ــتن بی ــا رف  ب
 چــه نداشــتم هــم را روســري یــک انتخــاب ي حوصــله ، حــال ایــن بــا. میکــردم کنســل را افســانه

 ... و کمد و پرده تختو به برسد

 داد جواب احمد اما گرفتم را افسانه ي شماره        

 شد؟ چی_        

 چی؟_        

 ...اعالء_        

 دهد ادامه احمدرضاِ  خود تا شد باعث سکوت همین...کردم سکوت        

 زدي؟ گند_        

 بـوده  مـا  بـین  هرچـی  گفـت ! کنـه  دنبـال  مـن  بـا  زندگیشـو  ي ادامـه  نمیخـواد  دیگه گفت_        
 !شده تموم

 دردي نـه  ، انگـار  بودنـد  ریختـه  بـدنم  در را محـض  حسـی  بـی  یـک  فقـط  ، نمیلرزید صدایم        
 ...سرمایی نه و میکردم احساس

 میکنه انکار که میاد دردش داره! زده مفت حرف_        
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ــود جــدي_         ــن...احمــد ب ــالء م ــم رو اع ــی ، میشناس ــه وقت ــواد بگ ــی نمیخ ــن یعن ــوي م  جل
 !نمیخواد بزنم پرم پر چشمش

 ... بگه بیاد که ، میکردم همینجارو فکر ، نزن گذشته از حرف نگفتم مگه_        

 کردم قطع را احمد حرف ، آمد می اتاق بیرون از که خفیفی فریاد و داد صداي با        

 ، خبراییه یه اینجا کنم فکر ، میزنیم حرف خونه میام...احمد_        

 شده؟ چی_        

ــه ببــین ، نمیــدونم یعنــی ، هیچــی_         ــه صــبح از کــه جمعــه بگــو جــون افســانه ب ــم خون  ای
 ندارم حوصله اصال امشب ، خرید میریم

 باش خودت مراقب_        

 ،فعال چشم_        

 کســی بــا و بـود  شــده سـرخ  عصــبانیت از صـورتش  احســان...کـردم  بــاز را اتـاق  در عجلــه بـا         
 میکرد صحبت بلند بلند نبود نگاهم تیررس در که

 داده تکیـه  هـا  اتـاق  از یکـی  در چـارچوب  بـه  خونسـردي  بـا  امـا ...بـود  هم اعالء ، رفتم جلوتر        
 میکرد نگاه تنها و بودم

 !افتاده؟ اتفاقی_        

 شـدم  متوجـه  ، قـد  کوتـاه ِ  موسـوي  ي چهـره  دیـدن  بـا  ، چرخیـد  سـمتم  بـه  هـا  نگـاه  همه        
 قراریست چه از ماجرا که

 !سرت تو انداختی صداتو تو که باز_        
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 بگیرد را ام شانه و بیاید سمتم به احسان که بود باال آنقدر صدایم        

 رادمند خانوم بیا کوتاه شما_        

 .است رسیده دوران به تازه خانومه اینِ  سر زیر هست هرچی ، بیاد کوتاه چرا... نه_        

 ایســتاده اعــالء ســرش پشــت کــه موســويِ  قــدمی یــک در درســت و زدم کنــار را احســان        
 گرفتم قرار ، بود

 خوردي؟ کم لگد و مشت نبود؟ کافی برات پیش دفعه_        

 بـا  کـم ... کـالش ِ  دزد ي مرتیکـه  ، برسـم  کوتـاهش  قـد  بـه  تـا  بـودم  شـده  خـم  سـمتش  به        
 فهمیــد تــازه ، کــردم رو را دســتش همینکــه ، بــود نگرفتــه شــرکت از پــول هــا حســاب دســتکاري

 کرده غلطی چه

 از بهتــر باشــه شــده بــزرگ میــدون چالــه تــو کــه دختــري ، بزنــی حــرف اینجــوري بایــدم_        
 ...این

 ببندن؟ بدم یا دهنتو میبندي ، مرتیکه ، هوي_        

 شد بیشتر موسويِ  صورت به پوزخندم و ایستاد کنارم احسان        

ــع اون_         ــه موق ــی ک ــردي دالل ــانت و میک ــاي پورس ــاال ه ــی ب ــد میگرفت ــر بای ــم فک  اینجاش
 حســابت بـه  دوبــاره بیـان  سـاختمون  حراســت میـزنم  زنـگ  وگرنــه شـو  گـم  بــرو حـاالم ...میکـردي 

 برسن

 ، کــردم رو را دســتش کــه روزي شــاید ، میکــرد دارش خنــده بیشــتر کوتــاهشِ  قــد        
 و چنـدین  باشـد  آدمـی  همـان  ، رو خـوش  ظـاهر  بـه  نقـشِ  ریـز  موسـويِ  ، نمیکـرد  بـاور  هیچکس

 شـرکت  بـه  را آن از کمـی  درصـد  فقـط  و کشـیده  بـاال  را محصـوالتمان  فـروش  پورسـانت  ، چندبار
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 ، کـردم  بـاخبر  را عـرب  آقـاي  و احسـان  کـه  وقتـی  حتـی  ، نبـود  تـا  و یکی او هاي داللی.بازگردانده
 .. ، دادند دیگر فرصت چند و چندین او به و نکردند باور آنهاهم

 شـرکت  یـه  بـه  وگرنـه .منـه  هـاي  کمـک  سـرِ  صـدقه  از داره کارخونـه  ایـن  فروشی االن اگر_        
 میکرد؟ اعتماد کی کرده جمع خودش دور مهندس جوجه چهارتا که نوپا

ــا حــق         ــود او ب ــود کــرده اســتفاده خیلــی او هــاي کمــک از احســان ، کــار اوایــل...ب ــرار ، ب  ق
 هــا کارخانــه بــه او ســر صــدقه از هــم محصــوالت هــاي ضــمانت و ســاله چنــد و طــوالنی دادهــاي
 ... میرسید

 چی؟ که خب_        

 ... آمد حرف به من جاي احسان        

 کشید بیرون کاغذي و برد کتش جیب در را کوچکش دستان موسوي        

 مـن  بـه  میلیـارد  دو تـا  یـک  نزدیـک  بایـد  شـما  مـدت  ایـن  تـو  ، کـردم  کتـاب  حسـاب  من_        
 . بدین سود

 .کرد بلند هم را بودند ایستاده کنارمان که نفري سه دو ي خنده ، ام خنده صداي        

 !میخواي؟ چی دیگه_        

 و فرسـتاد  بیـرون  را نفسـش  بـود  هـا  حـرف  ایـن  از کالفـه  کـه  احسـان  و پرسـیدم  من اینبار        
 کرد نوچی

 میکنی؟ مسخره_        

 بـا  دیگـر  ي ثانیـه  چنـد  اگـر  میشـد  منفجـر  درد از سـرم  ، سـابیدم  هـم  روي را هـایم  دندان        
 .میکردم دهن به دهن مرد این
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 ، بیرون برو بیا_        

 کشیدم باال به کمی و گرفتم را کتش شانه از و رفتم سمتش به        

 بیرون شو گم برو بیا_        

 ، ببیــنم نمیتوانســتم را او العمــل عکــس ، ایســتاد دوبــاره و آمــد ســمتمان بــه قــدمی اعــالء        
 !بود کرده ام دیوانه موسوي آمیز تنفرِ  نگاه چون

ــید پشــیمون_         ــذارم ، میش ــد قراردادهاشــونو نمی ــنم تمدی ــا شــرکت ، ک ــرداز درن ــاه دو پ ِ  م
 .نمیذارم ام بچه دوتاِ  جون به ، کنه تمدید باید دیگه

 . کرد هدایتم عقب به و کشید دستم از را موسوي کت احسان        

 گفت میکرد کنترل که عصبانیتی با و رفت موسوي سمت به        

 فهمیدي؟...نبینیمت اینجا دیگه فقط ، بکن خواستی غلطی هر برو_        

 گفـت  اي "باشـه "...بـود  شـده  سـیرك  هـاي  دلقـک  شـبیه  بیشـتر  ، بلنـد ِ  شلوار و کت آن با        
 .کشید دیگري نشان و خط و

ــه         ــرف ادام ــایش ح ــر از ، نمیشــنیدم را ه ــندلی روي درد س ــقیقه و نشســتمِ  ص ــایم ش  را ه
 .میدادند فشار هایم شقیقه در همزمان را صنعتیِ  سوزن صد انگار.مالیدم

 خوبید؟ ، رادمند خانوم_        

 .بود زده زانو جلویم ، بود متمایل ارغوانی به هنوز که صورتی و نگرانی با احسان        

 مـاه  چنـد  هـر  کـه  کـنن  پـار  و لـت  و مـردك  ایـن  بـزنن  بگـی  نفـر  چنـد  بـه  نمیتونی واقعا_        
 !موند؟ شرکتمون براي آبرو! کنه؟ هوار و داد اینجا نیاد یکبار
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 !!باال ببرن صداشونو مردها جاي به ها زن که میره وقتی شرکت یه آبروي_        

 .کرد مان حواله متلکی و کنایه باالخره اعالء        

 نـداره  ربـط  شـما  بـه  کـه  موضـوعی  تـوي  بهتـره  پـس  ، مـدبري  جنـاب  نـزدم  حرف شما با_        
 !!نکنید فضل اظهار

        اینکــه نــه ، کــرد آرامــم کمــی ، ســمتش بــه احســان خیــرهِ  نگــاه و اعــالء متعجــب صــورت 
 تـوهین  موسـوي  کـه  وقتـی  ، گرفـت  دلـم  امـا ...،نـه  دهـم  ادامـه  بـازي  ایـن  به خودش مثل بخواهم

 .زد لبخند فقط در به ایستاده او و کرد

ــه انگــار         ــن انگــار ن ــز ، نصــرتی دکتــر کــه اعالءســت همــان ای ــا شــد گالوی  اهانــت جــواب ت
ــود شــبیه شــوخی بــه بیشــتر کــه را او کوچــک ــا ، ب ــه کــه مشــتی حتــی و هــوار و داد ب  مقصــد ب
 دیگــر کــه نبــود ذهـنش  در مــن از چیــزي هــا سـال  ایــن در البــد...بــود او بـا  حــق.بدهــد ، نرسـید 
 .نمیکرد من از دفاعی

 و دور از کــه هــایی قــدم صــداي.فشــردم هــم روي محکــم را هــایم پلــک و گــرفتم را نگــاهم        
 . رفتند ها کارمند که میکرد معلوم ، آرام و مبهم هاي خدانگهدار و آمد می اطرافمان

ــود داغ دســتانم کــف         ــان را صــورتم ، ب ــرده پنه ــودم ک ــود داغ هــم صــورتم ، پشتشــان ب  ، ب
 نمیکرد؟ منجمد مرا سرما سوز چرا پس

 نشسـته  اتـاقش  تـوي  کـه  احسـان  جـز  ، کـردم  بـاز  را هـایم  پلـک  و کشـیدم  پـایین  را دستم        
 روي بـه  رو اتـاق  همـان  تـوي  کـه  اعالءیـی  و بـود  کـرده  پنهـان  دسـتانش  الي البـه  را سرش و بود

 .نبود آنجا کسی بود رفته فرو فکر در و بود نشسته احسان

 و انــداختم کــیفم تــوي ، داشــت احمدرضــا از تمـاس  دو همــراهم تلفــن ، برگشــتم اتــاقم بـه         
 . برداشتم را ماشین سوییچ
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 .بود حرف مشغول اعالء با شدم احسانِ  اتاق وارد وقتی        

 ندارید؟ امري من با ، مجلسی جناب ببخشید_        

 موسوي؟ تهدید از بود ترسیده...میزد موج صورتش در نگرانی...بود غمگین نگاهش        

 !نکنه؟ تمدید درناپرداز اگر_        

 آمد حرف به او من جاي به... شد حواله سمتم به نگاهش اعالء        

 ...ِ  شرکت دوتا ، دارید خرید براي ثابت پایه ي کارخونه تا شیش حداقل شما_        

 و جمـع  ي نفـره  تـک  مبـل  روي ، رویـش  بـه  رو کـه  وقتـی  درسـت ... کـردم  قطـع  را حرفش        
 شدم ولو جور

 فقــط ، مبــدل نــه ، مخــزن نــه پمــپ، نــه ، نخریــدن ازمــون هیچــی هــا شــرکت ســاله دو_        
 . گرفتیم هزینه و فرستادیم کارگر محصول بررسی هواي به بار یه ماه هرچند

 !!خوردین زمین اون بعد ، نمیکرد منم منم بیخود همچین موسوي این پس_        

ــود کــرده صــورتش حصــار را هــایش دســت هنــوز احســان         ــم... ب  شــاید! ســوخت بــرایش دل
 اوضـاع  شـاید  ، میکـردم  پوشـی  چشـم  موسـوي  درشـت  و ریـز  هـاي  دزدي از اگـر ...بـود  من تقصیر
 .نمیموند اینطور

 مـا  شـرکت  از بغیـر  ، کـرده  زیـاد  خـواري  رانـت  ، صـنعت  تـو  ، میـره  خیلـی  خرش موسوي_        
 اما کرده کارو همین ام دیگه شرکت دو با میدونم حداقل

 !نکردن اخراجش اونا_        
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 ، گرفـت  خـودش  کـه  بـود  تصـمیمی  موسـوي ِ  کـردن  اخـراج  میـزد؟  را دلـش  حـرف  احسان        
 هرچنـد  ، نداشـتم  او اخـراج  بـه  اصـراري  هـیچ ...تحقیـق  و مـدرك  و سـند  بـا  ، دادم اطالع فقط من
 تبحــري محصـوالت  بازاریـابی  در موسـوي  کــه الحـق  امـا  ، بـود  هـم  مثــل موسـوي  و مـن  کـار  کـه 

 !نداشتم خب...من که داشت

 را مــن هــاي کــاري کــم تــا باشــد آورده شــرکت ایــن بــه را اعــالء ، احســان کــه نبــود بعیــد        
 !کند جبران

 کـه  سـودي  سـوم  یـک  حـداقل  ، سـال  چنـد  ایـن  تـوي  ؟!بـودم  کـرده  کـاري  کم من مگر اما        
...! بـود  احمقانـه  موسـوي  و مـن ِ  قیـاس ... بـودم  برگردانـده  شـرکت  بـه  را آورد مـی  برایمان موسوي

 ...کجا من و کجا او

 خـانوم  فـروش  و بازاریـابی  مـدیریت  بـا  میکنـی  فکـر  اگـر  ، نشـده  دیـر  االنـم  ، جان احسان_        
ــایین اومــده شــرکتتِ  ســود ، رادمنــد ــه از خیلــی ، برگــردون و موســوي ، پ  شــرکت و هــا کارخون

 ، میــدن انجــام دارن دزدي و بخــور بخــور چــه زیردستاشــون ، میــدونن کــه هســتن دولتــی هــاي
 ، میـان  راه شرکتشـون  دزد بـا ... "خـور  سـگ " حسـاب  بـه  میـزنن  ، زیـاده  آدمـه  اونِ  سود چون اما

 ...برداشته سهمشو و داشته سود برامون میگن چون

 بـود  فهمیـده  نیامـده .کشـیدم  مـن  را هـایش  حـرف  خجالـت ... بـود  اعـالء  بـه  نگاهش احسان        
 !خاصیت بی بگیره حقوق یک جز ، ندارم شرکت این براي سودي هیچ من که

 !برگردونم؟ و موسوي برم چجوري ، دعوا و بیداد و داد همه این با_        

 !گردونید؟ برش میخواید واقعا_        

 .رفتم جلوتر و برداشتم مبل از را ام تکیه ، بود شده گرد تعجب از هایم چشم        
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 پــر جاشـو  نتونسـتد ...رفتــنش از بعـد  کنیـد  قبـول  ، بــود مـا  بـراي  برنــد یـه  مثـل  موسـوي _        
 کنید

ــایین را بغضــم         ــا ، فرســتادم پ ــه بایــد ، کــرد گیــر ، همیشــگی جــاي ام ــدد یــک دنبــال ب  ع
 سـر  اخـر  ، کننـده  ضـدعفونی  ي مـاده  نـوع  یـک  و صـد  و بلنـد  چـوبِ  یـک  با ، میگشتم چاه تخلیه

 .میشدم بیمار ها بغض این چرك از من ،

 .میرم شرکت این از من ، بیاد موسوي_        

 .کردم نگاهش و نشاندم لبم روي را همان شبیه.فرستاد قهقرا به را بغضم اعالء لبخند        

 !نه؟...بود دار خنده حرفم مدبري جناب_        

 .کرد قفل سرش پشت را دستش دو هر و برداشت اش چانه زیر از را دستش        

 گفت میداد خودش به قوسی و کش خنده با که همانطور        

 میخـوام  میکنـی  تهدیـدم  بعـد  نـداري  سـوددهی  بـرام  شـما  میگـه  داره احسـان  ساعته سه_        
 !!برو خب برم؟

 بـراي  کـه  بگـو  را دلـم ! احسـان  پـاي  جلـوي  انـداخت  و کـرد  مچالـه  دسـتانش  با را تنم تمام        
 میسوخت احسان براي و بود شده تنگ اعالء

 !کن صحبت درست اعالء_        

 نـزده  بـدي  حـرف  کـه  اعـالء ...منطـق  بـی  و جـا  بـی  تـذکري ... بـود  دار خنـده  ، احسان تذکر        
 او پــیش بــاري چنــد البــد.میکــرد تکــرار را قــدیمشِ  دوســت ي مانــده دل بــه هــاي حــرف ، بــود
 .آورد می زبان به پوزخند این با را احسان حرف او حاال که بود کرده دل و درد
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 پــیش و امــروز همــین را احســان پــیش ســال چنــد درخواســت بایــد میکــردم، تالفــی بایــد        
 ...میکردم تالفی اعالءِ  پوزخند همین

 ...اعالءِ  همراه تلفن کنار درست ، گذاشتم میز روي را موبایلم گوشی        

ــماره         ــورد ش ــر م ــرفتم را نظ ــپیکر روي ، گ ــود اس ــد...ب ــد از بع ــوق چن ــدایش ب ــاق در ص  ات
 .پیچید

 بفرمایید_        

 .شدم خم گوشی سمت به و زدم لبخند        

 !نشدم؟ مزاحم که موقع بد...دکتر جناب سالم_        

 امرتون... میکنم خواهش ، خانوم سالم_        

 آوردین؟ جا به... رادمند نورا ، هستم رادمند_        

 احسـان  امـا  ، ببیـنم  را اعـالء  العمـل  عکـس  نمیتوانسـتم  و بـود  خـم  گوشـی  سـمت  بـه  سرم        
ــا شــد خــم کمــی گوشــی ســمت بــه هــم او و نشســت مبــل روي کنــارم  را صــدا صــاحب شــاید ت

 بشناسد

 ...یا! بودیم؟ همکار ، متاسفانه نه..نورا؟_        

ــودم دانشــجوتون_         ــر ب ــم ، آزادِ  دانشــگاه دانشــجوي!  نصــرتی دکت ــم کارشناســی دوره ه  ه
 .. شد مقاله شما کمک با که اي پروژه. داشتید لطف من به ارشد

ــان_         ــدونی ، دخترج ــن می ــد م ــا چن ــاگرد ت ــتم ش ــه داش ــم ک ــد ه ــم و ارش ــی ه  کارشناس
 !کردم کمکشون
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 چـاقی  خـاطر  بـه  همیشـه  کـه  بلنـد  قـد ِ  تپـل  دختـر  یـه  ، داشتم فرق همه با من...دیگه نه_        
 روي اونــم ، شــدم تهــوع دچــار و شــد بــد حــالم ، دفــاع روز! نیومــد؟ یــادتون.میکــردین ام مســخره

 !اکبري استاد

ــداي         ــث ص ــرتی مک ــول" و نص ــتن "ای ــانِ  گف ــده ، احس ــبم روي خن ــرم...آورد ل ــد را س  بلن
 ...شده سابیده بهم هاي دندان ، فکش از و میدیدم عصبانیت ، اعالء هاي چشم از ، کردم

 ...کن نوش ضربتی ضربتی، زدي        

 کردم تر نازك کمی را صدایم لوندي با و دادم سر طوالنی اي خنده        

 بیــام عمــري آخــر ایــن دیــدم ، بــودم بــدهکار شــما بــه پیشــم ســال شــیش همــون مــن_        
 !استاد؟ نه مگه...نمیاد خداروخوش ، کنم تسفیه و بدهیم و ببینم شمارو حداقل

ــه و بلنــد هــاي خنــده          همــان...شــناخته را مــن کــه میــداد نشــان ، نصــرتی دکتــر ي مردان
 حـالی  در و بـود  شـده  بلنـد  کنـارم  از ، کـرد  سـرایت  هـم  احسـان  بـه  خوشـحال ِ  صورت و ها خنده

 .میرفت طرف آن و طرف این به اعالء سر پشت درست ، میزد حرف آرام خودش با که

 دختر؟ کردي پیدا کجا از منو تلفن_        

 .دارم و خودم کالغاي منم...دیگه دیگه_        

 ...!خوبی کالغاي چه_        

 پــر و ســنگینِ  نگــاه آوردم کـه  لبهــایم نزدیــک ، برداشـتم  میــز روي از را گوشــی و خندیـدم         
دلبري به کرد ام وسوسه بیشتر اعالء حرف... 

 !نیست طمع بی گرگ سالم که میدونید ، استاد البته_        

 قبوله باشه طمعی هر... ها گرگ این از باشه تا_        
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 شد خیره لبخندم به آمیز شیطنت اي خنده با و ایستاد احسان        

 . رفتی ایران از کردم فکر نشد خبري ازت ارشد مقاله بعد بگو، خودت از_        

 فقـرا  فقیـر  مـا  کـه  پهنـه  و بلنـد  اتـون  سـایه  اینقـدر  منتهـی ..!  شما سایه زیر...استاد هستم_        
 .نیومدیم چشم به

 .بود پیشش هاي سال چندشی همان به اش مردانه ي قهقهه        

 بعــد بمــون منتظــر گفــتم ، صــنعتی تجهیــزات همــایش ، دیــدمت پارســال ، داري اختیــار_        
 ریختـت  بـد  و سوسـول  پسـره  دوسـت  اون از ، شـدي  محـو  دفعـه  یـه  شـما  ولـی  باشیم باهم جلسه

 ...خبر چه

 تــويِ  تلفـن  سـمت  بـه  شـدنش  خیـز  نـیم  و اعـالء ِ  خـوردن  تکـان  رسـید  کـه  اینجـایش  بـه         
 رفتـه  بیـرون  اتـاق  از لحظـه  همـان  درسـت  ، احسـان  شـد  خـوب  ، کـرد  منفجر را ام خنده ، دستم

 !میشد چیز همه متوجه و میدید را تلفنِ  سمت به اعالءِ  چنگ که وگرنه ، بود

 روي حـاال  و بـود  پـایش  روي کـیفم  پـیش  لحظـه  چنـد  تـا  کـه  اعـال  و بـردم  عقب را صورتم        
 .نشست مبل روي دوباره ، بود افتاده زمین

 مـن ...بـود  خنـده  آمـد  مـی  بیـرون  گلـویم  از کـه  صـدایی  ظـاهر  به...آمد نمی بند هایم خنده        
 !میکردم خنده روزها این را هایم گریه

 نفـس . کـردم  جمـع  را ام خنـده  اعـالء  بـه  گفتـنش  "شـد  چـی " و اتـاق  بـه  احسـان  آمدن با        
 زوول نگــاهش و گفـت  اي حوصـله  بـی  "هیچــی" کـه  دوخـتم  چشـم  اعــالء بـه  و کشـیدم  عمیقـی 

 ...شد هایم چشم در
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 گرفتنـد  آلزایمـر  همـه  االنیـا  ، نیسـتید  امـروزي  جوونـاي  مثـل  شـما  کـه  خداروشکر.. استاد_        
، 

 ... ي پسره میکردم اخراجش دانشگاه از باید ، یادمه خوب_        

 خودشـو  زنـدگی  البـد  االن اونـم ...رو هـا  حـرف  ایـن  کنیـد  ولـش  ، نمیـاد  بداخالقی شما به_        
 بینمـون  چیـزي  دیگـه  ، شـد  تمـوم  چـی  همـه  هـا  سـال  همـون  کـه  وقتـی  داره اهمیتی چه ، داره

 .نخواستم مــن چون...نیست دیگه ولی...بودا.. نیست

ــورتش احســان         ــاو ص ــود کنجک ــمانش و ب ــحال چش ــان...خوش ــاي ســال هم ــیش ه ــی پ  وقت
 چنـدبار .بـودم  گفتـه  داشـتیم  کـه  اي نیمـه  و نصـفه  آشـنایی  از او بـه  ، گرفـت  مهمـی  پست نصرتی
 ، بخواهم کمک او از و بگیرم تماس نصرتی با تا کرد اصرار

ــدهی همــون بابــت ، بگیــرم و وقتتــون تلفنــی نمیخــوام_         ــدیم ب ــه ، ق ــرار ی ــذاریم ق  همــو ب
 .نیستم مزاحم اگه البته.ببینیم

ــزاحم_         ــه م ــتی ک ــحال ، نیس ــدم خوش ــداتو ش ــنیدم ص ــو ، ش ــجوي ت ــوب دانش ــا و خ  ب
 !باشی میتونی هنوزم... بودي استعدادي

 ؟!خوبه الله هتل ، ظهر سه دو ساعت ، فردا براي_        

ــارم پوزخنــد اعــالء هــاي پلــک شــدن بســته و اش خنــده صــداي          کــه پوزخنــدي...کــرد نث
 مزحک من براي باطنش و بود شیرین ظاهرش

 .تره خلوت سرم ها پنجشنبه... هفته آخر براي باشه...نه فردا_        

 برسوند سالم خانوم به ، ببینمتون میشم خوشحال ، کنید امر شما هرجور_        

 !کدومشون؟ به _        
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 شد تر برجسته احسان هاي خنده و خندیدم        

 تره دست دم که اونی_        

 پـاي  روي را پـایم ... کـرد  خوشـحالم  ، مبـل  روي از اعـالء  شـدن  بلنـد  و نصـرتی  هـاي  خنـده         
 دادم نشان را خود توجه بی اعالء و احسان پچ پچ به و انداختم دیگر

ــه_         ــر باش ــس ، دخت ــت پ ــن ، میبینم ــماره ای ــه اي ش ــگ ک ــماره ، زدي زن ــه ي ش  خودت
 ؟!دیگه

 خدانگهدار فعال... کنید سیوش ، استاد بله_        

 هـایم  چشـم  بـا  فقـط  کـه  اي برنـده  بـرگ .بـود  مـن  امـروز  ي برنـده  برگ گفتنش خداحافظ        
 . ایستادم ، احسان و او پاي جلوي... شدم بلند ، ندادم نشان اعالء به

 !موسوي به شبیه مردي... بود نصرتی برند من ي برنده برگ        

 ...شرکت برند از اینم_        

 ....چرخید اعالء به احسان از نگاهم        

 !نرم؟ و بمونم دوستتون شرکت تو دارم اجازه حاال مدبري جناب_        

 دیــواري کمــد ســمت بــه احســان کــه وقتــی درســت و کــرد بــاز را اش شــده منقــبض فــک        
 آورد می زبان به را جمالتی خوشحالی با و میرفت اتاقش

 گفتم باز نیشی با ، شدن برنده حسِ از خوشحال        

 !کن نوش ضربتی ، ضربتی زدي_        

 ...آورد گوشم نزدیک را سرش مکث کمی با        
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 .میشه تموم ضررت به ، انداختی راه که بازي_        

 . گرفتم فاصله و زدم اي پیروزمندانه لبخند        

ــی چشــمش، از دور کــه پوشــید مــی را کــتش احســان         ــه پشــتش وقت ــا ب ــود م  موهــاي ، ب
 را هــایم لــب خنـده  بــا و زدم کنـار  اي ثانیــه در ، بــود آمـده  اش پیشــانی روي کـه  را اعــالءِ  کوتـاه 
 دادم تکان

 !من نه ، تویی بره باید که اونی بیاد که نصرتی کنم فکر_        

 هشتم فصل        

 "آوري نمی در من درد از سر"        

 و اي نشسته من تماشاي به تو        

 !بشکنی هم تخمه مانده کم        

 میسوزانی دل نه تو        

 میپوشی چشم نه        

 گناهت تنها تو        

 که دردیست ندیدن        

 تو از من رضایتمندي پشت        

 "!میکند ریشه        
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ــک         ــکِ  عروس ــی کوچ ــوي را ام جیب ــیفم ت ــداختم ک ــوزان.. ان ــک س ــوچکیِ  عروس ــه ک  ک
 یــک همــین خریــد بــرایم او کــه چیــزي تنهــا شــاید...بــود خریــده بــرایم پــیش هــاي ســال مــادرم

 !بود ریخت بی ي سادهِ  عروسک

ــالم         ــه رو ح ــود راه ب ــان ، نب ــت امک ــیر نداش ــت مس ــا برگش ــه ت ــا را خان ــین ب ــودم ماش  خ
 .کردم ولو عقب صندلی روي را خودم و گرفتم دربستی تاکسی.برگردم

 بشـکن  هـا  شـاد  بـا  ، میخوانـد  خـود  بـا  را قـدیمی  هـاي  آهنـگ  کـه  بـود  مسـنی ِ  زن راننده        
 هـایم  لـب  روي خنـده  نـه ! گریسـتم  آهنگـی  هـر  پـاي  مـن  امـا  ، میکشـید  آه هـا  غمگین با و میزد
 .کشم آه تا میشد پایین و باال سنگی از ام سینه نه ، آمد می

 خوابی؟ دختر_        

 شدم خیره ترافیک به و شدم خیز نیم. بودم کشیده دراز عقب صندلی روي        

 !نمیخوابم عمره یه...بیدارم_        

 گفت خنده با و کرد نگاهم کوتاه اي لحظه براي آینه توي از        

 شـده  گـم  سـگ  و گربـه  بـراي  گریـه  همـه  ایـن  پـس  ، باشـی  داشـته  مشـکلی  نمیـاد  بهت_        
 !اته؟

ــندلی روي را ســرم         ــرز گذاشــتم، ص ــاه داشــتم ل ــالءِ  ،نگ ــرف و اع ــایش ح ــرز...ه ــه ل ــنم ب  ت
 !بود؟ رفته تنم از همیشگی گرماي ، بود انداخته

 !توام با...دختر هی_        

 ! کردم گم و خودم ، ام گربه نه ، شده گم سگم نه_        

 .خودتو کن پیدا برگرد خب_        
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 !بزند؟ حرف من با میخواهد اینکه یعنی این...کرد کم و آهنگ صداي        

 ....روز کدوم ، هفته کدوم ، ماه کدوم ، سال کدوم تو ، برگردم کجا نمیدونم_        

 ، باشـه  شـاد  بایـد  ، تـو  سـال  و سـن  بـه  دختـر  ، میکنـی  گریـه  داري کردم سوارت وقتی از_        
 ، بـزنم  لـبم  بـه  رژ یـه  نمیذاشـت  مـادرم  ، بـودم  کـه  دختـر  ، بزنـه  تیـپ  ، کنـه  آرایش ، بخنده بگه
 ، نبـودم  بلـد  منکـه  ولـی  ، بـرس  خـودت  بـه  ، کـن  آرایـش  میگفـت  بهم دائم شوهرم ، شدم که زن

 بلـد  اینـارو  ، کافیـه  همینـا  بـود  گفتـه ... داري خونـه  ، آشـپزي  ، خیـاطی  فقـط  بود گفته بهم مادرم
 مــردي روزگــار بــدي از ولــی ، میگفــت درســت شــایدم ، واال نمیــدونم...زنــدگی زن میشــی باشــی

 ، میخواسـت  لونـدي  ، میخواسـت  دلبـري ... آشـپزي  نـه  ، میخواسـت  خیـاطی  نـه  ، شـد  نصـیبم  که
 گرفتـاري  و مصـیبت  همـه  ایـن  بـا .گذاشـت  تنهـامون  بچـه  تـا  دو بـا  و کـرد  ولـم ... نبـودم  بلد منکه
 !نکردم فراموش هنوز اینو

 گذاشــته ام همصــحبتی بــراي کـه  وقتــی احتــرام بــه...پیچیـد  گوشــم تــوي بشــکنش صـداي         
 .بردم جلو کمی را سرم ، ماشین جلوي صندلی دو بین ما و شدم بلند ، بود

 .خوبه حالتون که خداروشکر_        

 ... کشید صورتم به و کرد بلند ، بود ماشین ي دنده روي که را دستی        

 !قشنگی_        

 داد ادامه هایش حرف به و زدم لبخند        

 ، خــورده غصــه نــه ، ســوزونده دل نــه هیشــکی واســه ، بــد یــا خــوب ، داره ادامــه زنــدگی_        
 دوره ایـن  تـو  ، نـداره  فرقـی  هـیچ  آدمیـزاد  بـا  اش گربـه  یـا  سـگ  ، کـن  فراموش هست هرچی توام

 حیوونـا  یـا  کـه  کنـیم  قبـول  بایـد  پـس  ، میگیـرن  تـرحیم  مراسـم  هـم  سگشـون  بـراي  مردم زمونه
 .رسیدن حیوون به آدما یا ، باال کشیدن آدمیزاد ي اندازه و خودشون
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 .کرد توقف پارکینگ جلوي و کردم اشاره خانه به.. بودیم رسیده خانه نزدیک        

 ...هام گریه به اگر ببخشید ، خانوم ممنون_        

 کرد قطع دلنشینش هاي خنده با را حرفم        

 جلـدي  بـزن  زنـگ  ، بـري  خواسـتی  جـایی  وقـت  بـی  و ،وقـت  بـزن  گوشـیت  تو و ام شماره_        
 .میام

 

 احمدرضــا بــه ، بــود کــرده ســرایت خانــه اعضــاي بــه پــدرم هــاي وســواس زدم، را در زنــگ        
 ...بیشتر که انگار

 ماشـین  بـا  چـرا  کـه  کـرد  جـیمم  سـیم  ، میلـرزم  سـرما  از میدیـد  که حالی در ، آیفون پشت        
 .برنگشتم

 کــه بـود  قـدري  بـه  ســرما شـدت  ، برداشـتم  قـدم  خانــه سـمت  بـه  وآرام بسـتم  را حیـاط  در        
 .کنم پاك را هایم اشک و بکشم بیرون پالتویم جیب از را هایم دست نمیتوانستم

 !شد تازه بغضم ، برف زیر و در جلوي آنهم ، احمدرضا دیدن محض به        

 کردي؟ تصادف_        

 ... شدم خم هایم کفش درآوردن براي        

 ...نه_        

 کردي گریه چرا پس_        

 !نکردم_        
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 . گذشتم کنارش از که وقتی بود پایین سرم        

 گرفت را دستم و آمد سرم پشت... شدم خانه داخل        

 !شده؟ چیزي_        

 ...همینطور هم آشپزخانه و بود بسته باباِ  اتاق در ، چرخاندم چشم        

 نیستن؟ جون افسانه و بابام_        

 از فـرار  بـراي  و بـرد  ام چانـه  زیـر  را دسـتش . گرفـت  قـرار  رویـم  روبـه  و کـرد  عبـور  کنارم از        
 نشـان  مشـغول  دوشـم  روي بـزرگ ِ  کیـف  در اي شـده  گـم ِ  کـردن  پیـدا  بـه  را خـودم  ، چشمانش

 .کشید عقب را دستش و دادم

 ...گفتم ولی بمونن منتظرت میخواستن ، بیرون رفتن شام_        

 ندارم رفتن بیرون ،حوصله کردي خوب_        

 ! بود خریده برایم اعالء که پولی کیف همین مثال...شد پیدا        

 !؟....اعــــالء        

 بزنی؟ حرف نمیخواي_        

 زنـده ... میکـردي  خـاکم  و بـودي  کـاش ...هـیچ  کـه  را دهـانم  جلـوي  و بـودي  کاش...احمد آخ        
 ...زندگی این به دارد شرف گوري به

 توام با خانوم نــــورا_        

 ، اعـالء  بـا  دیـدار ِ  وقـت  از تـر  سـرعت  پـر  ، هـایم  اشـک  قطـار  اینبـار ... رسـید  هایم چشم به        
 شدند راهی
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 !کردي؟ چیکار_        

 ... میکشیدم خجالت ها حرف این گفتن از... میکشیدم خجالت... رفت پایین سرم        

 میکنن ام دیوونه دارن همه ، میکنه ام دیوونه داره_        

 ، شد تر نزدیک کمی...  گذاشت بازوهایم روي بر را دستانش        

 میشه درست _        

 بشه درست چیزي نیست قرار اصال ، نمیشه دیگه_        

 !بود خنثی ، اضطرابی نه میداد آرامشی نه ،لبخندش کردم نگاهش        

 .نمیشه درست چی همه که زودي این به ، باشی داشته صبر باید_        

 . گفتنش بود سخت...را لعنتی بغض فرستادم فرو        

 ، نداره دوسم_        

 فشـار  هـایم  چشـم  بـه  ، نـدارد  دوسـتش  دنیـا  در هـیچکس  کـه  کوتـاه  ي کلمه همین آنقدر        
 .ریخت بیرون به گلویم ي فرستاده فروِ  بغض و شد باز هایش چشم ي دهانه که آورد،

 شـبیه  ام گریـه ِ  تیـزي  و تنـد  همـان  بـه  احمدرضـا  ي خنـده  و رسـید  هـق  هـق  بـه  ام گریه        
 شد

 !میشه مگه_        

 .بودند افتاده لرزه به اختیار بی که هایی لب و بغض با ، ورچیدم لب        

 !نداره دوسم دیگه که کردم باور امروز من...احـــمد شده...شده_        
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ــه         ــام گری ــوان ه ــرفِ  ت ــت را زدن ح ــا ، میگرف ــان ت ــدم ده ــا میچرخان ــرایش ت ــروز از ب  ام
 .میگذاشت تمام نیمه را حرفم و میبرد را امانم گریه ، بگوید اتفاقاتش

ــه را آب لیــوان         ــد هــایم دســت ، داد دســتم ب ــر کــاري اعــالء ي ضــربه ، میلرزی ــود ت ــه... ب  ب
 مـن  کـردم  ثابـت  کـه  ، مـدتم  ایـن  هـاي  عقـده  شـد  خـالی  کـه  ، کـردم  تالفـی  که ام بچگانه خیال
 برنـده  حـس  چـرا  پـس  کجاسـت؟ ...کـو  ولـی ! نـه !... احمـق  و منـزوي  و گیـر  گوشه اما هستم عاشق

 !شده؟ من سهم گریه فقط چرا...نمیخندم چرا... نمیزنم پوزخند او مثل چرا... ندارم را ها

 ... نمیخواد دیگه گفت بهم_        

 ، گفتی اینو...بده ادامه باهات_        

 دستم روي ریخت و پاکی آب! این؟ کمه_        

 شد نزدیکم و کرد حلقه گردنم دور را دستش ، نشست کنارم        

 !زده؟ بهت هارو حرف این که بوده اساسی کاریت خراب_        

 جـز ...مـن ِ  کنـدن  جـان  جـز  نبـود  درکـار  جزئیـاتی  ، جزئیـات  بـا  نه اما... میگفتم برایش باید        
 موسوي برگشت جز...احسان نارضایتی جز...اعالء خوشحالی

 خـودم  بـا  مشـترك  کـارش  کـه  همکـارام  از یکـی  اخـراج  از بـرات  پـیش  وقتـه  خیلـی  یادته_        
 گفتم؟ ، بود

 شدم متمایل کمی سمتمش ،به برداشت گردنم دور از را دستش        

 هــاي زیرمیــزي ، میکــرد تنظــیم کــه رو دادهــا قــرار کــه بــود مــرد یــه ، یادمــه کــنم فکــر_        
 کمیشو درصد یه و میگرفت اساسی

 ، شرکت بود اومده دوباره امروز.  همون آره_        
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 چی؟ براي_        

 بنـد  جـایی  بـه  دسـتش  امـا  ، گنـدس  کلـه  درسـته  ، میکـنم  بـل  میکنم ال که تهدید براي_        
 کـه  مـا ِ  فعالیـت  زمینـه  تـو  مخصوصـا ... مکـانیکی ِ  تجهیـزات  هـاي  بـزرگ  بـین  مخصوصـا  ، نیست

ــا دســتگاه ــراي بیشــتر ه ــا پاالیشــگاه ب ــا ه ــاي شــرکت ی ــه و میشــن طراحــی نفتــی ه ــروش ب  ف
 میرسند

 اش بقیه! ؟...خب_        

ــرو گفــت ، زد حــرف باهــام اعــالء ، مرتیکــه اون اومــدن از قبــل_          بنــویس کاغــذ یــه روي ب
 !نمیخوام من چون نیست دیگه اما بوده ، نیست ما بین چیزي که

ــاره ، زد ســرباز بغضــم رســید کــه اینجــایش بــه          و هــا گریــه همــان ، شــد ســر از قصــه دوب
 ، میزدند سري گاهی از هر ، ،میشناختمشان آشنا هاي اشک همان

 انـداختم  راه بیـداد  و داد ، ریخـتم  بهـم  یهـو  چـرا  نفهمیـدم  اصـال  ، دیـدم  و موسـوي  وقتی_        
 اینکـه  از قبـل  ، مـیگم  راسـت  نـورا ِ  جـون  بـه  ، گفـتم  مرتیکـه  اون بـه  اومد در دهنم از ام هرچی ،

 و احســان خــود حتــی یــا ، کارمنــدا بــین ، گرفتــه رو بــاال پورســانت کــی بشــه معلــوم شــرکت تــو
 داد قـرار  مبـین  پاالیشـگاه  یـا  بـزرگ  هـاي  کارخونـه  بـا  کـه  همـونیم  مـن  کـه  بود افتاده چو فرزانه
ــا شــد همزمــان درســت هــا حــدیث و حــرف همــین.رفــتم کــش مــن بــاالرو پورســانت و بســتم  ب

 ، نبـود  بقیـه  هـاي  پـچ  پـچ  اگـه  ، گرفـت  بـرام  کـارم  محـل  که تولدي با ، خرید برام بابا که ماشینی
 هزارجــور بـا  و بـزنم  حــرف مـدیرعامل  بـا  خصوصـی  کــه ، بنـدرامام  و اهـواز  بــرم نمیشـدم  پـا  مـنم 
 دفـاع  بـراي  مـن ...موسـویه  نیسـتم  مـن  میکنـه  دزدي کـه  اونـی  بیـارم  مـدرك  غلط و درست ترفند

 .داریه رو ریختم و موسوي ي پته همه جلوي ، خودم از
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 صـورتم  از آتـش  هـاي  شـعله  انگـار  ، بـودم  کـرده  داغ ، گذاشـتم  صـورتم  طـرف  دو را دستانم        
 .میرسید لبم پشت به ام بینی از و میزد بیرون

ــراي_         ــی ب ــو چ ــداد و داد ت ــردي؟ بی ــا ک ــیس اونج ــت ، داره رئ ــداختنش...داره حراس  مین
 !بیرون

 روزهـایی  یـاد  ، اعـالء  هـاي  حـرف  ، پـیش  سـال  شـش  نـورا  شـدم  لحظـه  یه ، کردم قاطی_        
 شرف بی اونِ  وقاحت ، بود افتاده راه حدیث و حرف سرم پشت شرکت تو که

 خورده منم به هات ترکش ، کنم تجسم لحظه اون قیافتو میتونم_        

 بــود احمــد ي شــانه بــه ام ،تکــه کــردم بلنــد را ســرم ، نشســت لــبم روي اي خســته لبخنــد        
 مینوشید را اش چاي و بود رفته فر فکر در که

 بگو اشو بقیه ، نورا نکن نیگام اینجوري_        

 شدم خیره رویم به رو خالی مبل به        

 اتــاق تــو تــایی ســه کــه وقتــی امــا ، بمانــد انــداخت تیکــه بهــم زدنــم داد ســر کــه اعــالء_        
 ، آورده مــن جــاي اونــو ، احســان کــه فهمیــدم هــایش متلــک تیکــه و حرفــا از ، نشســتیم احســان

 ولـی ...خویشـی  و قـوم  ایـن  یـا  فرزانـه  یـا  بابامـه  خـاطر  بـه  شـاید  ، نکـرده  اخـراجم  هنـوز  اگـر  حاال
 نداره رضایت من کار از که فهمیدم

 بکنی؟ نتونستی کمکی هیچ موسوي رفتن از بعد_        

ــرار_         ــد داد ق ــط جدی ــا فق ــود دوت ــا دو ، ب ــرکت ت ــاريِِ  ش ــی پیمانک ــون ، نفت ــون چ  خودم
 محصــول ، داشــتند واســطه حکــم هــا شــرکت ایــن ، ببنــدیم داد قــرار هــا پاالیشــگاه بــا نتونسـتیم 
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 هــم ماهیانــه ، مونــد پابرجــا کــه هــام قــرارداد تمدیــد.بســتند داد قــرار خودشــون و خریــدن مــارو
 برنداشتم پورسانت قرون یه من و میدادن شرکت به رو مبلغی

 کـاش  ، شـد  بـازگو  و آمـد  اعـالء  دهـان  بـه  کـه  هـایش  حـرف  از ، بـود  گرفتـه  احسان از دلم        
 پوسـت  و صـاف  دیرینـه  رفیـقِ  ، رقیـب ِ  پـیش  مـن  آبـروي  بـردن  جـاي  به کاش ، میگفت خودم به

 .تمام و میخواست را عذرم کنده

 همـان  و بـود  لـبش  روي خنـده  همـان  ، پیچیـد  مشـامم  در اعـالء  عطـر  بـوي  اي لحظه براي        
 . دویدم بهداشتی سرویس سمت به عجله با اما نبود کردنی باور! گرفتم تهوع...ها چشم

 شـیر  زیـر  ، سـرم  و میشـد  خـارج  دهـانم  از بـرهم  و درهـم  ، بـودم  خـورده  روز در کـه  هرچه        
 .میشد خیس آب

       

 نگـاهش  بـاز  نیمـه  هـاي  چشـم  بـا . تخـت  روي کنـارم  نشسـت  و زد کنـار  را اتـاق  هـاي  پرده        
 بـی  بخـورم  چیـزي  تـوانم  نمـی  و دارم تهـوع  حالـت  اینکـه  بـه  اصـرارم . بنشـینم  کـرد  کمکم. کردم

 بــه ام مانــده خیـره  کــه همینجــور. گذاشـت  دهــانم تــوي و برداشـت  لقمــه حوصــله بـا . بــود فایـده 
 چشـم  آسـتین  گوشـه  بـا  سـریع . دسـتش  روي خـورد  سـر  هـوا  بـی  اشک، قطره اولین اتاق، ي پرده
 دیگـر  دهـم  مـی  قـورت  کـه  را سـوم  لقمـه .... دیگـر  قطـره  یـک  دوم، لقمـه  بـا . کـردم  پـاك  را هایم

 میفهمـد . زنـم  مـی  پـس  را دسـتش  نگذاشـته  گذاشـته  را چهـارم  لقمـه . اسـت  خیسِ خیس صورتم
 ، میکند نوازش را کمرم ، حرف بدون و میز روي میگذارد را بشقاب. نیست خوب حالم

 اتاقت توي بیام دادي اجازه که ممنون_        

 در هــاي حــرف ؟ بــود چــه از لعنتــی تهــوع ایــن ، دادم فشــار هــم روي محکــم را هــایم لـب         
 !بردارد؟ سرم از دست نزده هاي حرفِ  تهوع این تا میگفتم کسی چه به را دلم
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 باختن براي زوده! نورا جنگه اولِ تازه_        

ــایین و بــاال هــی کــه...روز چنــد بــراي...نــه ، ســاعت چنــد بــراي ، میخواســتم را دســتانش          پ
 .میکشد تیر ، کمرم پشت میزند ، ریخته دلم به هایم حرف درد...کمر این روي رود

 !بجنگه برام یکی میخوام شده بارم یه برا ، شدم خسته جنگیدن از_        

 !خوبه؟ بجنگم برات من_        

 !؟ بود هایم اشک از قطره چندمین        

 !بجنگه؟ برات اعالء میخواي فقط یا_        

 هیچکس...جون افسانه نه...مجید بابا نه... اعالء نه...تو نه...کدوم هیچ_        

ــایش دســت حرکــت         ــد ه ــانی ، شــد کن ــا و خــوردم تک ــده ب ــاره اش خن ــایش دســت دوب  ه
 .بخشیدند نوازش

 ، بجنگـه  اش بچـه  تنهـا  خـاطر  بـه  نشـد  حاضـر  ، پـیش  سـال  چنـد  همـون  ، مـادرم  وقتـی _        
 کـی  دیگـه  ، کنـه  خـالی  و آدمِ  پشـت  مـادر  وقتـی  ، نیسـتم  هیچـی  الیـق  مـن  کـه  فهمیـدن  همه
 !پیشکش؟ مردن! بجنگه برات حاضره کی درآد پشتت میاد

 حــاال ، شــدند بســته ســرم زیــر بــالش فشــار بــا هــایم پلــک ، چرخانــدم بــالش روي را ســرم        
 ...نمیدید کسی را بالشم شدن خیس

 !داره؟ و سابق وضعیت همون هم هنوز مادرت_        

 ســمت بــه را ســرم ، آمــد بنــد نفســم... بــود بــالش روي صــورتم و بــودم خوابیــده شــکم بــه        
 !شود؟ من هاي اشک خیس که بود کرده گناهی چه احمدرضا ، چرخاندم دیگري
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 دارم کـنم  فکـر ...مثـلِ  ، خـدافظ  مثـل  ، سـالم  مثـل  ، میزنـه  حـرف  کلمـه  دو یکـی ...مادرم_        
 احمد میرسم آرزوم به

 ؟!آرزوت کدوم_        

 ، اومـدن  زن اون ي جنـازه ِ  بـردن  بـراي  وقتـی  ، شـده  خـالی  مـادرم  تخـت ِ  کنـار  تخت یه_        
 دیــدم مــن ولــی ، مامــانم بــود خــواب ، نبینــه کــه بکشــم و مــادرم دورِ هــاي پــرده گفــت پرســتار

 مثــل رنــگ بــی ، میدرخشــید صـورتش ...بــود خــواب عمــر یـه  انگارکــه میبــردنش داشــتن وقتـی ...
 ازم هـیچکس  دیگـه  کـه  مـادرم  کنـار ...تخـت  همـون  روي ، بـودم  اون جـاي  مـن  خواست دلم ، ماه

 میخنـدي؟  اصـال  چـرا  میکنـی؟  گریـه  چـرا  نمیخنـدي؟  چـرا  شـده؟  چـی  ؟ چتـه  کـه  نپرسه سوال
 نمیکنی؟ گریه دیگه چرا

 زبـانم  ، شـد  متمایـل  سـمتم  بـه  و شـد  برداشـته  کمـرم  روي از احمـد  دسـت  کـه  وقتی تازه        
 ، گرفتم گاز را

 .کند خرابم که بود کرده یکی به دست کائناتش با هم خدا امشب، و امروز        

 !میبینی مادرتو پس_        

 بودند زده زوول رویشان به رو خیسی به باز، نیمه ام خسته هاي پلک        

 گرفته و دامنم که اونهِ  آه چون ، میبینمش میرم_        

 نمیخواد اشو بچه بد مادري هیچ_        

ــن_         ــادرمو م ــخره م ــردم مس ــه ، ک ــایی حــرف ي هم ــه ه ــوم ک ــویش و ق ــه و خ ــش بقی  به
 کـه  رفـت ...رفـت  دیگـه .نخندیـد  دیگـه  خـدا  بـه  ، شـنید  حرفـارو  اون مـن  زبـون  از وقتـی  ، میزدند
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 افســانه...اومــد مــادرت وقتــی حتــی..چــی یعنــی نبــودنش نفهمیــدم بعــدش ســال چنــد تــا...رفــت
 نشد من براي خوبی مادر ولیِ  خوبی زن جون

 و مـن ِ  شـدن  سـبک  جـز  ، دارد فایـده  چـه  احمـد  بـراي  هـا  حـرف  ایـن  زدن گفتم خودم با        
 ...او شدن سنگین

 میگم وپرت چرت دارم میاد خوابم ، کن ولش اصال_        

 .رفت باالتر کمی تختم و شد بلند تخت روي از        

 ؟ میکرد خبر با را پدرم و میزد سرش به احمد اگر ، میکردم عوض را بحث باید        

 !آوردن؟ انباري از و تخت این احمد_        

 .نمیدونم_        

 دیـوار  جاهـاي  بعضـی  بـه  و میـزد  قـدم  را اتـاق  دور تـا  دور...ببیـنمش  تـا  کـردم  بلنـد  را سرم        
 .میکشید دست

 بهتـر  کـردم  فکـر  ، زدیـم  حـرف  و کـردیم  چـت  بـاهم  کـه  چنـدباري  ، سـال  چنـد  ایـن  تـو _        
 و مینـداخت  راه بیـداد  و داد و میشـد  دیوونـه  وقتـا  بعضـی  کـه  هیـاهویی  پـر ِ  نـوراي  اون از ، شدي

 شـدي  آرومی،خـوب  دیگـه  کـردم  فکـر ... شـدي  ،دور میکـرد  دعـوا  بقیـه  و پـدرش  با اي هربهونه به
 ...حاال ولی...

 .کرد نگاهم جیب به دست و برگرداند بود من به که را پشتش        

 فـرار  حتـی  ، نمیکنـی  قهـر  ، نمیکنـی  دعـوا  ، نمیزنـی  داد دیگـه  ظـاهر  بـه ! نورا شدي بدتر_        
 قهـر  خـودت  بـا  ، میکنـی  دعـوا  ، میزنـی  داد داري هـی  ، خـودت  سـرِ  ، خـودت  تـوي  اما ، نمیکنی
 ...بديِ این به حالت که میدونستم اگر.نیست خوبی.... ي نشونه همین و میکنی
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 .پرسیدم دلواپسی با        

 !برمیگشتی؟ زودتر_        

 هـایش  دسـت  کـه  احمدرضـایی  بـه  نگـاهم  و رسـید  زمـین  کـف  پاهـایم  ، نشستم تخت روي        
 بود کرده پنهان هایش جیب در را

 بگم؟ راستشو_        

 ...که بود نیامده سومی ، سرش پشت دومی...آمد پایین اشکم ي قطره اولین        

 !احمد؟ آره! برنمیگشتی؟ توهم_        

 . کرد پاك را هایم اشک و آمد سمتم به        

 .زد لبخند و بوسید کوتاه را ام پیشانی گرفتند؛ قاب را صورتم دستانش        

 پایین بریم پاشو_        

 شدم بلند و گرفت را دستم        

 بهتـر  کـنم  فکـر  دربیـاریم،  عـزا  از دلـی  دوتـایی  کـه  بـودم  کـرده  درسـت  شـام  امشـب  من_        
 !شدي

ــا         ــه میلــی اصــال اینکــه ب ــه را اســتیک ي لقمــه چنــد همــین و نداشــتم غــذا ب ــایین زور ب  پ
 .کنم تر خراب ین از را احمدِ  حال ، نیامد دلم اما ، بودم فرستاده

 بـه  ریـزي  هـاي  بـرش  چـاقو  بـا  و گذاشـت  جلـویم  را اسـتیک  بشـقاب  ، نشسـتم  رویش روبه        
 داد آن

 بگیري جون بذار بخور ، بجو آروم آروم_        
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 ام؟ بچه من مگه ، بخور خودت بشین_        

ــال         ــه در را چنگ ــت اي تک ــرو گوش ــرد ف ــت و ب ــی درس ــه وقت ــندلی روي ک ــت ص  ، مینشس
 .چسباند لبم روي را استیک

 ي گوشـه  لباسـم  آسـتین  بـا  ، میشـد  تـوام  اشـک  بـا  هـایم  خنـده  ، بـودم  کرده گریه که بس        
 بـار  چنـد  از بـیش  کـه  حـاال  ، میفهمیـدم  تـازه  را اسـتیک ِ  خـوب  ي مـزه . کـردم  پـاك  را چشمانم

 .میبردم لذت گوشت طعمی خوش از و بودم جویده

 آفرین ، احمد است خوشمزه_        

 خــم میــز ســمت بــه کمــی و گذاشــت اش ســینه روي را دســتش کــه میجویــد را اش لقمــه        
 .شد

 بودي؟ خورده نهار جان، نوش_        

 ...جویدمش اشتها با ، بودم گذاشته دهانم توي دیگر اي لقمه        

 میخوردي کاه انگار. نداشت مزه هم اصال ، فرزانه دستپخت_        

 .کنی درست نیستی بلد تو همونم_        

 .زد لبخند هایم خنده به و خندیدم        

ــه را غــذایم مــابقی ، مختصــر لقمــه چنــد از غیــر          غــذایش تــا مانــدم منتظــر...دادم احمــد ب
 ... شود تمام

 ایـران  بـه  کـه  نمیشـد  هفتـه  یـک  هنـوز .بـرایش  بـودم  ناراحـت  ، میسـوخت  هـم  او براي دلم        
 .بودم کرده درگیرش نیامده و بود آمده
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        ******** 

ــاق پنجــره پشــت         ــردم بیــرون را دســتم ، ایســتادم ، ات ــه ، ب ــزي بــرف هــاي دان  روي کــه ری
 میــزد رفــتنِ  حــرف نیامــده هنــوز ، اعــالء مثــل درســت.میشــدند آب نیامــده ، مینشســت دســتانم

 !لعنتی...

 نکردن؟ دیر ، قهوه از اینم_        

 را دهــانم جلــوي احمــد احتــرام بــه اینبــار امــا ، نشســت هــایم لــب روي اي موزیانــه لبخنــد        
 مهربـانم  همیشـه  پـدرِ  و کـرده  جمشـیدیه  پـارك ِ  هـوس  ، هـوا  ایـن  در ، جـان  افسـانه  البد. گرفتم

 ... که نیامده دلش هم

 و تنـد  زبـان  دوبـاره  بخـواهی  اگـر  ، میترسـم  تـو  از هـم  خـودم  کـم  کـم ...نورا تو به لعنت اي        
 !میکُشمت!  نمیکنم تحمل ام لحظه یک ، برگردانی را هایت شیطنت و تیز

 میشه بپا بندون راه میاد که برف یه ، ترافیکه البد_        

 گرفت سمتم به را قهوه فنجان        

 شده سرخ هات گونه ، داریا تب نورا_        

 شـده  خنـک  کمـی  بـرف  لطـف  بـه  کـه  را دسـتانم  کـف  ، بگیـرم  او از را فنجـان  اینکه از قبل        
 گذاشتم صورتم روي ، بود

 !!میره تنم از ،داره اعالست تب_        

 کردم اش مزه ، بیفتد راه به ها ناله و آه همان اینکه از پیش و گرفتم را فنجان        
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 گفتـه  ازش بـرام  کـه  همـونی  ، نیسـت  سـابق  آدم اون ، کنـی  فرامـوش  رو اعـالء  ایـن  بهتره_        
 کنـه  خـالی  خودشـو  هـاش  متلـک  و تیکـه  بـا  میخـواد  ، میکـردم  فکـر  هـا  حرف این قبل تا ، بودي

 ! نمیدونم... ولی ،

 ، رفـت  پـیش  سـال  شـیش  مـن  اعـالء ..نیسـت  مـن  اعـالء  ، شـده  عـوض  ، میـدونم  من ولی_        
 .نیست آدم اون ، برگشته که اینی

 !شده تموم ، نیستی جواب حاضر و شیطون دختره اون ، شدي عوض توام خوب_        

 سـال  ، پنجـره  ایـن  از آنهـم  بـرف  هـاي  دانـه  تماشـاي ... بسـتم  را پنجـره  ، ایسـتاد  کـه  کنارم        
 .میشمرد من با را ها برف ، دیگر نفر یک ، امشب اما...بس و بود من کارِ تنها که بود ها

 ...نکرد تغییر ام عالقه ، نشد عوض عشقم اما شدم عوض من_        

ــوم"         ــت ي"اوه ــوه و گف ــزه را اش قه ــزه م ــرد م ــه ، ک ــش ت ــازهِ  ری ــده ت ــورتش ي درآم  ص
 بود مهربان دلش که الحق اما.میبرد باالتر را سنش

 !بگو رو پنجشنبه_        

 !مگه؟ چیه پنجشنبه_        

 گفتم را دیگرمِ  خرابکاري واقعیت خفیف ترسی با و گرفتم فاصله کمی        

 .زدم ام دیگه گند یه_        

 گذاشت سینی روي شدت با کمی را فنجان و کرد پوفی        

 چی؟_        

 خوردم را ام قهوه آخر ي جرئه ، رسید گوش به حیاط و پایین از که صدایی با        
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 بهت میگم ، فردا براي بذار_        

 گفت ، بود کشیده را خودش پنجره سمت به که احمد        

 !اومدن_        

 ات فاصـله  بهتـره  جـونم  افسـانه  جلـوي  ، نشـه  بـد  بابـام  جلـوي  وقـت  یـه  که پایین برو بدو_        
 !کنی حفظ من با و

 برداشت هارا فنجان و سینی و کرد کوتاهی اخم داشت لب روي که لبخندي با        

 خوردي سرما شایدم ، بخور آوردم برات که بري تب_        

 ... گرفتم بغل را بازوهایم        

 باشه_        

 ایستاد که بود نرفته بیرون اتاق از        

 !نکنی؟ سالمم حتی دیدیش فردا اگر میشه ، نورا_        

 نشستم تخت روي و خندیدم        

 !ادبه از دور_        

 !نبود؟ ادب از دور کردي دهن به دهن اعالء و موسوي با و سرت تو انداختی صداتو_        

 کردم نگاهش افتاده هایی شانه و ناراحتی با        

 !نگو ولی تو میدونم،_        

 بخیر شب...نمیگم ، باشه_        
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ِ  نداشـتن  از داشـتم  کـه  تبـی  ، کـرد  رخنـه  تـنم  بـه  تـرس  و وهـم  دوبـاره  ، شد دور نگاهم از        
 !برگشتنش؟ از یا بود اعالء

 خوابیـده  قـدیمی ِ  غـم  یـک  شـاید  کـه  هـام،  جیـب  تـوي  گـردم  مـی  گـردم  مـی  روزهـا  این        
 هـا  جدیـد  ایـن . بودنـد  تـر  مهربـان  مـن  بـا  قـدیمی ِ  هـاي  غـم . کنم بیدارش و کنار گوشه این باشد
 مـی  خـیس  را بالشـتم  و چشـمم  تـوي  رونـد  مـی  یـواش  یـواش  خـوابم  می که ها شب دارند، ترس
 خـواب  تـوي ِ  دختـرك . خـوابم  تـوي  آینـد  مـی  شـوند  مـی  گنـده  مارهـاي  هـم  ها شب نیمه. کنند
 کـه  خـواب  از.. شـنود  نمـی  را او کسـی  امـا . کشـد  مـی  جیــــــــغ . کشـد  می جیغ. کند می فرار
...  پاشـو ..  پاشـو ..  سـوزان  هـی  گـویم  مـی . دهـم  مـی  تکـان  را سـوزان  زنـان  نفـس  نفس ، پرم می

 هــم بــار یــک تاحــاال، ســالگی دوازده ده همــان از. خنــدد مــی همیشــه ســوزان. ترســم مــی مــن
 تـا  بـودم  ترسـیده  حسـابی  کـه  هـم  دیشـب . نگفـت  هیچـی  و زد لبخنـد  فقـط  همیشـه . چرا نگفت
 گـاهی .. تنهـام  ببیـنم  و بپـرم  خـواب  از وحشـت  بـا  دوبـاره  نکنـد  کـه  بـود  بیـدار  سـرم  بـاالي  صبح
 دسـت  حتمـا . بزنـد  حـرف  توانسـت  مـی  حتمـا  خـوابم  تـوي  آمـد  مـی  سـوزان  اگـر  کـنم  مـی  فکر

 ...نباشند جدید هاي غم ك جایی. ها دور آن برد می و گرفت می را دخترك

 

 از چشـمانم  ، شـدم  خیـره  حمـام  ي آینـه  بـه  ، ژولیـده  موهـاي  و سـرخ  هـاي  گونـه  بـا  صبح        
 گـرفتن  دوش از قبـل  را دیگـري  بـر  تـب  ، میـزد  پـا  و دسـت  آتـش  در بـدنم  تمـام  و میسوخت تب

 .نمیکرد اثر هیچ اما ، خوردم

 تلفنـی  ، احمـد  بـا  ، نبـرد  خـوابم  و بـودم  بیـدار  کـل  بـه  را دیشـب  ، آمـدم  بیـرون  پیچ حوله        
ــه ، کــردم صــحبت ــایین ي حوصــله ن ــه و ، راداشــتم اتــاق از شــدن خــارج و هــا پلــه از رفــتن پ  ن
 .پدرم هاي نگاه و افسانه با رودررویی ي حوصله
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 محــو ســفید پــودر کــرم بــا را هــایم گونــه ســرخی ، گــرفتم موهــایم روي را سشــوار حــرارت        
 بـه  بایـد ! نبـود  عجیـب .زدم هـایم  مـژه  بـه  غلیظـی  ریمـل  ، پوشـاندم  را چشمانم زیر گودي و کردم

 هــا گریــه از چشــمانم و شــده ســرخ تــب از صــورتم کــه حــاال همــین درســت ، میرســیدیم خــودم
 .نخود یک اندازه

 اتـاقش  از تـازه  پـدرم  آمـدم  مـی  پـایین  کـه  هـا  پلـه  از ، پوشـیدم  را کـارم  محـل  هاي لباس        
ــا.آمــد بیــرون ــدنم ب ــا و زد لبخنــد دی ــرِ  صــورت ب  و گفــتن "بخیــر صــبحٌ".زدم لبخنــد آرایشــم پ
 مثــل ، میکــردم بــازي نقــش را خــوبِ  حــال ، بــود مکــررات تکــرار ، همیشــگیمان بــش و خــوش

 و در جـز  ، اسـت  چگونـه  مـن ِ  حـال  میدانسـت  کسـی  چـه  ، ام همیشـگی ِ  خلـوت  جـز  ، سالها این
 عمـري  مـن ...بـودم  دیـده  را هـایم  گریـه  کسـی  چـه  ، میکـرد  پـر  را هـایم  تنهـایی  کـه  اتـاقی  دیوار
 .بود متفاوت من با آسمان تا زمین که نقشیِ  بازي به بودم کرده عادت

ــیطنت         ــاي ش ــاهم ه ــر ، کوت ــز س ــبحانهِ  می ــیدن ، ص ــهِ  بوس ــته ي گون ــانه ي برجس  افس
 نیمـه  و نصـفه  لبخنـد  فقـط  کـه  احمدرضـایی  بـا  گذاشـتن  سـر  بـه  سر ، او به گفتن "من خوشگل"
 روز آن شـاید ...روز یـک  میشـدم  پـدرم ِ  خـوب ِ  دختـر  مـن  ، رنـگ  بـی  هـایی  چشم و داشت لب به
 بـود  هـایی  نقـش  اینهـا  بـودن،  متفـاوت  ، بـودن  سـرزنده  ، بـودن  شـاد  ، میشد شروع حاال همین از

 .کردم اش زندگی ، کنم بازیشان آنکه بی عمري من که

 در هـا  کـردن  بـازي  نقـش  ایـن  روزي شـاید  ، شـوم  روزهـا  همـان  مثـل  میتوانسـتم  هم حاال        
 ...شود من از جزویی و کند رخنه وجودم

 بــا بعــدي مســیر و بــود شــرکت اول مســیر ، گــرفتم احمدرضــا همــراه بــه مشــترکی آژانــس        
 .احمد خود

 بــراي دالیلــم اینکــه بــا ، بــود اعــالء از بــدتر واکنشــش ، گفــتم دومــم خرابکــاري از ، راه در        
 ... نپذیرفت را هیچکدام احمدرضا اما بود قبول قابل خودم
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 ، شـدیم  پیـاده  ماشـین  از دو هـر .داشـت  ادامـه  شـرکت  بـه  رسـیدن  تـا  احمد با رفتن کلنجار        
 .شد پیاده شرکت جلوي هم احمدرضا همین براي بود شرکت به نزدیک ماشینی نمایشگاه

 احمدرضــا بــه را نمایشــگاهِ  کــارت تــا رفــتم پارکینــگ بــه ، شــرکت بــه شــدن وارد از قبــل        
 .برسانم

 تـا  ، بـدهم  احمدرضـا  خـود  بـه  را سـوییچ  کـه  رسـید  ذهـنم  بـه  تـازه  رسـیدم  کـه  ماشین به        
 بــراي...دوییــدم پارکینــگ ســرازیريِ  ســمت بــه عجلــه بــا.دهــد انجــام زودتــر را امــروزش کارهــاي

ــا لحظــه  کشــیده صــداي و کشــیدم جیــغ تــرس از ، پیچیــد کــه رنگــی مشــکیِ  ماشــین دیــدن ب
 .شد بسته هایم چشم آسفالت روي ماشین الستیک شدن

 ...!نــــورا_        

 اعـالء  و شـد  بـاز  هـایم  پلـک  ، میلرزانـد  را هـایم  دسـت  هـایم،  تـپش  و بـود  قلبم روي دستم        
 .میکرد نگاهم ، بود پیاده ماشین از بدنش از نیمی که درحالی

 !کجاست؟ حواست_        

 ماشـین  از همینکـه  ، پریـده  رنگـم  بـودم  مطمـئن  وضـوح  بـه  ، بـود  تنیـده  درهم هایش اخم        
 بــازهم.کــردم عبــور کنــارش از و رفــتم ماشــین دیگــر ســمت بــه.درآمــدم حرکــت بــه ، شــد پیــاده
 ...ندادم اهمیتی ، زد صدایم

ــا         ــرس از کــه پاهــایی ب ــد وحشــت و ت ــه دســت را پارکینــگِ  ســرباالیی میلرزی ــوار ب ــاال دی  ب
 .رفتم

ــا         ــوي را احمدرض ــرکت جل ــدم ش ــه دی ــا ک ــن ب ــرف تلف ــزد ح ــتم ، می ــدم نمیتوانس ــاي ق  ه
 .آمد سمتم به و کردم اشاره دست با ، بردارم بیشتري
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 ، برو من ماشین با بیا ، احمد_        

 !میزنی؟ نفس نفس چرا. نیست الزم نه_        

 !نیست؟ الزم چرا...بریده و نفسم ، سرباالیی این ، نیست چیزي_        

 راهه قدم یه ، نزدیکه نمایشگاه نمیگی مگه_        

 سـاعت  آخـر  تـا  اگـه  ، بـرو  ماشـین  بـا  بیـا  ، داري کـار  چنـدجا  نگفتـی  مگـه  ، چـی  بعدش_        
 .برمیگردم آژانس با من خونه برو که نه اگر ، دنبالم بیا که شد تموم کارات ، من کاري

 بود کرده ریز را هایش چشم ، کردم باز ام اشاره انگشت با را کوچکش هاي اخم        

 کردن؟ اخم روزهِ  مد ، دیگه بخند_        

 پـایین  سـمت  بـه  و کـردم  حلقـه  بـود  شـده  هـم  بزرگتـر  کاپشـن  بـا  که بازویش دور را دستم        
 کشیدمش سرازیري

 کوشولو، بچه_        

 خندید زور به ، آمد می پایین که همینطور        

 کارات با ، تویی که اون_        

ــه         ــان ب ــیچ هم ــه پ ــویر ، رســیدیم ک ــد تص ــل ي لحظــه چن ــنم در ، قب ــالء ، نشســت ذه  اع
 !کند زیرم ماشین با بود نزدیک

ــه پارکینــگ وارد         ــه اول طبق ــدیم ک ــالء ، ش ــدم را اع ــه دی ــا ک ــینش ب ــه ماش ــود داده تک  ، ب
 ، کرد نگاهم و ایستاد ، شد او متوجه هم احمدرضا
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ــم از دور         ــالء چش ــرم اع ــایین را س ــداختم پ ــوتر و ان ــا از جل ــه احمدرض ــمت ب ــینم س  ماش
 .میشنیدم احمدرا پاهاي صداي ، کردم حرکت

ــاز را ماشــین در         ــه را ســوییچ و کــردم ب  را اعــالء ، چشــمم ي گوشــه از ، گــرفتم ســمتش ب
 .بود سمتمان به نگاهش و بود کرده بلند را سرش که دیدم

 نیست الزم کن باور_        

 الزمه چون نمیکنم باور_        

 گفت ماشین به شدن سوار حین در و گرفت را سوییچ        

 ... حرف کالم یک_        

 !!نمیزنم_        

 مانـدم  منتظـر  ، بسـت  را ماشـین  در ، دهـد  هـایم  خنـده  بـه  پاسـخی  آنکـه  بی و زدم لبخند        
 .بود ایستاده هم اعالء.رفتم آسانسور سمت به رفتنش با ، شود خارج پارکینگ از تا

 ... کشیدم بیرون زکیفما را همراهم تلفن ، ایستادم که کنارش        

 !ندیدمت_        

ــودم مــن میدیــدي کــه چیــزي تنهــا همیشــه ، میدیــدي          درســت ، حــاال ، هــایم خنــده و ب
 !ندیدمت؟ بگویی که آید می دلت چگونه ، زمستان اواسط

 .جواب به برسد چه ، نکردم هم نگاهش        

 !ترسیدي_        
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ــی ، ترســیدم         ــتانم وقت ــا دس ــه و شــد ره ــین ب ــادم زم ــی ، افت ــه وقت ــد ک ــه و زدي پوزخن  ب
 .میترسم هم آیینه در خودم تصویر از روزها این من ، کردي نگاهم حقارت

ــه بیشــتر ، زدم لبخنــد         ــه ماننــد، پوزخنــد ب ــودم داده قــول احمدرضــا ب ــه جــوابی ب  حــرف ب
 .ندهم هایش

 کـه  میرفـت  طبقـه  ي دکمـه  سـمت  بـه  انگشـتم  ، شـدم  کـابین  وارد و شـد  بـاز  آسانسور در        
 ...فشردیمش هم با همزمان

 بعـد  کـه  الحـق ! بـودیم  بـدهکار  گرمـا  هـم  بـه  مـا ..مـن  هـاي  دسـت  مثل ، بود سرد دستانش        
 ...زمستانترِ  اسم به هست فصلی تو از

 !میکنی؟ تمرین داري االن از ، داري قرار پنجشنبه نصرتی با_        

 بهانــه ، بــود تابیــده ام پیشــانی کنــار کــه موهــایی و صــورتم آرایــش ، بــود واضــح منظــورش        
 شد طعنه این ي

ــراي         ــودم نشــده آراســته نصــرتی ب ــراي ، ب ــود خــودم ب  و کــرده پــف هــاي پلــک از فــرار و ب
 .شده سرخِ  صورت

 !کنی مخفی نمیتونی آرایش با چشماتو زیرِ  گودي_        

 . نبود انصاف ، زدم لبخند        

 گـود  هـاي  چشـم ِ  کـردن  مسـخره  ، باشـی  منصـف  کمـی  بایـد  ، مـردي  یـک  تو باشد هرچه        
 .نیست منصفانه چندان ، کرده گریه توِ  عشق به ، تو براي ، تو خاطر به که زنی

ــنبه_         ــت الزم پنجش ــري نیس ــیشِ ب ــرتی پ ــک نص ــردن ،کم ــرج اونِ  ک ــه داره خ ــو ک  از ت
 برنمیاي پسش
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 هـایم  چشـم  و بـود  ایسـتاده  سـرم  پشـت  کـه  نگـاهی  بـه  ، شـدم  خیـره  آسانسـور  ي آیینه به        
 بلنـد  کـه  هـایی  مـژه  بـه  ، نـه  محـو  مـا  بـود  شـده  سـفید  کـه  زیرچشـمم ِ  گـودي  به ، کاوید می را

 ...نه تر ، اي بوسهِ  شوق به اما بود شده سرخ که هایی لب به ، نه خیس اما بود شده

 کـه  مـردي  ، ایسـتاده  سـرم  پشـت  کـه  مـردي ...بـود  روزهـا  ایـن  زنـدگی  از مـن ِ  سهم باختن        
 !من؟ِ  نگهبانی کیست با تو بعد ، او از بپرسم میشد کاش ، شده عوض نگاهش

 کشید را پالتویمِ  آستین که رفتم در سمت به ، آسانسورِ  توقف با        

 میگم؟ چی میشنوي_        

 کــه عطــري بــوي از کــردم عبــور ، منزجــر اي چهــره و اخــم هــیچ بــی ، کشــیدم را دســتم        
 رفتـنم  راه تـو ِ  پـیش  از چـرا  نمیـدانم  امـا ! بـود  غریبـه  مـرد  آن و مـن  اعـالي  مشتركِ  نشان ، تنها

 !نیست

 شد ظاهر در پشت احسان که بودم نبسته را در هنوز ، شدم اتاقم وارد        

 کـردم  بـاز  را اتـاق  در تنهـا  ، نـزدم  لبخنـد  ، کـنم  بـاور  را صـداقت  نتوانسـتم  لبخنـدش  پشت        
 نشستم میزم پشت و

 بخیر صبحتون_        

 شدم خیره مانیتور روشن صفحه به و کردم تشکر        

 !نرفتین؟ ماشین با دیروز_        

 نه_        

 است مردد ، بزند میخواهد که حرفی براي میداد، نشان تعللش        
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 دو ســاعت بــراي ، دارنــد خــوبی هــاي ایــده ، مــدبري آقــاي ، جدیــد هــاي کاتــالوگ بــراي_        
 ...هم با و نظرهامون که گذاشتم جلسه یه

 کنند اعالم تی آي قسمت به ، دارن که طرحی هر ، نیست من حضور به نیازي_        

ــک         ــندلی ت ــارِ  ص ــز کن ــه رو را می ــم ب ــت روی ــالی در و گذاش ــه ح ــتش ک ــی در را ک  آورد م
 گفت

 باشید که میدونم نیاز شماست براي قبلی هاي طرح چون اتفاقا_        

 انداخت پا روي را کتش و نشست صندلی روي        

 میام باشه_        

 ، شـدم  مشـغول  ام نامـه  تایـپ  بـه .میکـرد  ام کالفـه  لعنتـی  شـرکت  ایـن  بیهـوده  هـاي  بحث        
 ، آمـدن  مـی  حسـاب  بـه  مـا  رقیـب  کـه  دیگـري  هـاي  شـرکت  از و نشست صندلی روي لحظه چند

 .نداشتم را هایشان دغل و دروغ حوصله وجه هیچ به ، ندادم اهمیتی ، کرد تعریف

 نظـر  بـه ..خوانـدم  چنـدم  بـار  بـراي  را نامـه .شـدم  تنهـا  و رفـت  اتـاق  از کی نشدم متوجه اصال        
 .بود مرتب و درست بندي جمله

 .آمد می داخل به اتاق ي پنجره از سرماِ  سوز ، دادم تکه صندلی به و کشیدم پوفی        

ــه         ــدي شــرکت دو ب ــد داده محصــول درخواســت کــه جدی ــرفتم تمــاس بودن ــه ، گ  گمــانم ب
 ارســال بــه قــرار ، نکشــید طــول خیلــی هایمــان صــحبت ، بــود ریختــه را خــودشِ  کــرم موســوي

 ، بودم کرده تجربه بارها ، بود ها داد قرار نحوه و ها مبالغ

ــا هــایش خنــده و اعــالء ، شــدم خــارج اتــاق از بهداشــتی ســرویش بــراي          پرســنل از یکــی ب
 ...که نبود منِ  اعالي ، داشت اشکال چه ، آمد هایم چشم جلوي ، تی آي
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 کـم  لـب  رژ بـود  کـافی  ، میکـرد  تغییـر  آرایـش  بـا  صـورتم  ، کـردم  عـوض  را ام بهداشـتی  پد        
ــزنم رنگــی ــا ظــاهرم... ب ــر تقریب  خــوشِ  صــورت میگفــت همیشــه جــون افســانه و میشــد رو و زی
 داري آرایشی

 بــه شــب پنجشــنبه شــدم متوجــه تــازه ، پــرداختم فرزانــه بــا گفتــی و گــپ بــه راهــرو تــوي        
 و خوشـحالی  و پرسـید  نصـرتی  از ، شـدند  دعـوت  منزلمـان  بـه  ، عمـو  و احسـان  ي خـانواده  همراه

 .دادم گوش بیشتر و زدم لبخند.اش روشنی دل

 تـا  کـرد  دعـوتم  ، همـه  بـراي  بـود  پختـه  آش ، گرفـت  را جلـویم  فرزانـه  از بعـد  امینِ  خانوم        
 .بروم اشپزخانه به نهار براي

 .. بود احمدرضا ي شماره ، دادم جواب و کردم احساس را همراهم تلفن ویبره        

 !جانم؟_        

 چطوري؟ سالم_        

 بهترم_        

 خوبی؟ واقعا...دردي.. تبی_        

 !مردي چقد میفهمی که شبه ، که نداره درد روز_        

 ...کوتاه ، کردم مکث        

 ایم زنده کنیم فکر جفتمون که بزن حرف خودم با شبا بعد به این از پس_        

 .کردم باز را اتاق ي پنجره و زدم اي خسته لبخند        
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 عـوض  ، نشسـته  شـاخه  روي پنجـره  طـرف  آن کـه  گنجشـکی  آن بـا  را جـایم  میخواهـد  دلم        
 ...کنم

 !حاله؟ درچه کارت_        

 !دنبالت؟ بیام برگشتنی ، ببینم و دوستم اومدم فعال_        

 دارن اصــرار مجلســی جنــاب کــه هســت اي جلســه یــه ، میشــه تمــوم کــارم پــنج ســاعت_        
 باشم باید که

 کـار  بـذار  ، نـزن  حـرفم  بـود  الزم ، کنـی  دهـن  بـه  دهـن  کسـی  بـا  کـه  نشـه  بهونـه  جلسه_        
 .نه یا میان بر پسش از ببینیم بکنند خودشونو

 نباش نگران ، هست حواسم_        

 بري دکتر باید پایین نیومده تبت اگر_        

 مـادرت  بـه  ، بفهمـه  بابـا  نمیخواسـتم  ، وحشـتناك  کـردم  تبـی  یـه  پـیش  سال ، احمد واي_        
 ، کردي پیله االن که خودت مثل ، منو کُشت ، گفتم

ــد         ــده صــداي و خندی ــبم روي لبخنــد هــایش خن ــم ؛ آورد ل ــاراحتی نمیخواســت دل  هــاي ،ن
 میشـود  دور نـازي  و غمـزه  یـک  بـه  ، رفتنیسـت  هـاي  آدم مثـل  شـادي .کنـد  دور او از را شادي من

 .میرود که میرود و

 دکتر بریم باید نبودي خوب اگر دنبالت بیام ، میگم جدا ولی_        

 .مهربونِ  باباجی باشه_        

 ، هــا کلمــه بعضــی از امــان ، گرفــت دیگــري رنــگ مــنهم هــاي خنــده و خندیــد تــر بلنــد        
 ، ببــري بکــار دیگــري بــه نســبت را الفــاظ همــان میخــواهی وقتــی و گفتــی کســی بــه هــا قبلتــر
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 دیگـر  و شـده  تمـام  امـا ...بـوده  ، شـده  تمـام  چیـز  همـه ...واي اي...واي اي کـه  میلـرزد  دلـت ِ  دست
 .نیست

 بـوي  ، نشسـتم  میـز  پشـت  ، رفـتم  آشـپزخانه  بـه  رسـمی  سـاعت  از دیرتـر  نهار خوردن براي        
ــود پیچیــده کــه آشــی خــوشِ ــه ب ــیسِ  مــذاق ب  خــوش شــرکتِ  شــیک پرســنل دو و شــرکت رئ
 لباسشـان  ، بودنـد  ناراحـت  کـه  پرسـنلی  دو و گفـت  احسـان  تـذکر  از ، امـین ِ  خـانوم  ، بـود  نیامده
 .گرفته رشته آش بوي ، عرق بوي جاي

 ، میخــوردم رشــته آش هــا مــدت از بعــد...بــود العــاده فــوق ، شــد آب دهــانم در اول قاشــق        
 .باشد زمستان برف زیر ، تن این و پیاله این داشتم دوست که هرچند

 و شـده  انکـارد ِ  صـورت  بـا  اعـالء ِ  دیـدن  و سـرچرخاندم  امـین ِ  خـانوم  گفـتن  "بخیر روز" با        
 .میکردم نگاهش حاال و بودمش دیده فقط آسانسور در که فهمیدم تازه مرتب ظاهري

ــایین ســرم         ــود پ ــرو دهــانم در دیگــري از پــس یکــی را آش قاشــق و ب ــا.میبــردم ف  فاصــله ب
 ...میز انتهاي ، نشست

 .کشیدم و گذاشتم هایم دندان بین نان اي تکه        

 ، گرفتن تازه نون مدبري جناب_        

 را زده دنـدان  نـان . نـه  هـم  تشـکر  حتـی  ، دهـم  نشـان  امـین ِ  خـانوم  بـه  نتوانسـتم  واکنشی        
 گذاشتم سرجایش

 رادمند خانوم نداره نمک_        
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 آشـش  پـر  ي کاسـه  و کشـید  عقـب  را اش صـندلی  پـا  بـا  ، کـرد  عـوض  را جایش و شد بلند        
 هــم روي را هــایم پلــک ، میـز  روي بــه آن از کمــی ریخــتن و آش ریـز  ســر ، گذاشــت میـز  روي را

 .فشرد

 ؟!داشت توجیهی چه ، امینِ  خانومِ  پیش        

 شد خم جلو به و گذاشت میز روي را تنش اي نیمه        

 !گرفتی؟ سکوت ي روزه_        

 مـن  ، بـود  رویـش  کـه  کشـکی  و آش ایـن  ي مـزه  ، کـردم  پـاك  دسـتمال  با را لبم ي گوشه        
 !بود مادرم که اي گذشته به.برد گذشته به را

 یـه  تـوي  دوتـا  ایـن  ، نیسـت  خـوب  اش رابطـه  موسـوي  بـا  ، نکـن  بـاز  اینجـا  و نصرتی پاي_        
 نمیان در جفت شرکت

 کـرد  پـر  را مـن ِ  ذهـن ِ  تمـام  صـبح  احسـان  چـرا  پـس  برگرداننـد؟  را موسوي ، بود قرار پس        
 !بچسبد؟ ما کار به حمایتش ، امضایش ، نامش نصرتی است قرار که بود خوشحال ؟

 کنه کاري خودش احسان بذار ، نرو پنجشنبه_        

ــا         ــزي تقریب ــه در آش از چی ــاقی ام کاس ــده ب ــود نمان ــق ، ب ــز روي را قاش ــتم می ــا گذاش  ام
 گفت بلند و گذاشت دستم روي را دستش ، کردم شدم بلند قصد همینکه

 !مونده؟ هنوز آش ، امینِ  خانوم_        

 گرفت را لرزم که بود دستی گرماي به نگاهم و بودم نشسته شده سیخ        

 دارند میل بازم رادمندِ  خانوم_        
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 ...درد از گزیدم را لبم ، داد فشارش محکمتر اما بکشم عقب را دستم تا کردم تالش        

 ...دستم_        

ــه امــین خــانوم ازآمــدن قبــل ثانیــه چنــد درســت         ــه و برداشــت را دســتش میــز ســمت ب  ب
 .داد تکیه صندلی

 بود مشهود ترس سفیدي ، کردم باز هم از پایم روي وقتی را انگشتانم        

ــراي اشــتهایی امــا کــردم تشــکر ، گرفــت قــرار رویــم جلــوي پــر نیمــه ي کاســه          خــوردن ب
ــتم ــی ، نداش ــان یعن ــی و زم ــري وقت ــت را دیگ ــراي نمیتوانس ــرف ب ــاب زدن ح ــد؟ انتخ ــر کن  اگ

 .یقین میشد شک...اعالء هاي نگاه و ها پچ پچ ، آمدند می فرزانه یا احسان

 بیـرون  بنـدازه  ذهـنش  از و نصـرتی  کـه  کـن  اعـالم  اونجـا  ، اسـت  جلسـه  دیگـه  ساعت نیم_        
 کنه کمک نمیاد تو ابروي و چشم خاطر به...ِ  موسوي از بدتر مرتیکه اون ،

 ام دیگــه چیــزاي دوتــا ایــن بغیــر مــن امــا ، نکنــه کمــک ابــروم و چشــم خــاطر بــه شــاید_        
 ..!میدونی بهتر که تو! دارم

 ي تیغــهِ  نفــوذ حتــی ، آورد مـی  فکــش بــه کــه فشـاري  ، هــم روي هــایش دنــدان سـابیدن         
 .چسباندم بهم را دستانم کف و گرفتم فاصله میز از... کشید عقبم...چشمانش

 !نورا؟ بود حرفی چه این        

 !بري؟ تهش تا میخواي پس_        

 .بودم خیره اش نداشته روغن وجب نیم و آش توي هاي رشته به ، نزدم حرفی        

 کنـی؟  اضـافه  هـاش  داشـته  بـه  میلیـون  میلیـون  و بگیـري  و احسـان ِ  دسـت  بشه؟ چی که_        
 بگیري؟ منو ي نداشتهِ  حال یا
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 پیچید دهانم در خون طعم و میگرفتم گاز را زبونم        

 زد میز روي را دستش کف        

 توام با_        

 مثــل هرکســی امــا ، نبــود بلنــد خیلــی ،صــدایش ســرچرخاندم تعجــب بــا و خــوردم تکــانی        
 .میشنید بود اگر آشپزخانه در من

 ..که بود کور و کر مگر اما ، میکرد مرتب را یخچال ظاهر به امینِ  خانوم        

 ... شدم بلند ، کنم نگاه اعالء به آنکه بی و سرچرخاندم        

 بـه  آنقـدر  کـه  ،جـوابی  بـود  جـواب  منتظـر  او هـاي  چشـم  امـا  ، آمـدم  نمـی  دهانم به حرفی        
 زد صدا جلسه براي را هردویمان و کرد آشپزخانه داخ را سرش فرزانه تا ، نیامد دهانم

 دور ، رفــت احسـان  بـزرگ  اتـاق  بــه ، مـن  از زودتـر  و زد ظریفـی  ي تنــه آمـد  بیـرون  وقتـی         
 .،نشستم بودند آمده که هایی کارمند بقیه از از

 هــاي تکــه بــه ، برداشــتم را بــود بشــقاب در کــه بزرگــی مــوزِ ، خــون ي مــزه از فــرار بــراي        
 .شدم مشغول خوردن به آرام آرام و کردم تقسیم کوچکی

 !خوردن موزِ  حال در بزرگ رئیس به_        

 گذاشت ام شانه روي بر را دستش و نشست کنارم        

 حاله؟ چا در بزرگِ  حاکم_        

 طـرف  بـه  کـه  بـود  ام شـانه  روي هنـوز  دسـتش  ، گذاشـتم  دهـانم  تـوي  را مـوز  آخـر  ي تکه        
 !میکرد نگاهم اعالء ، انداختم نگاه میز دیگر
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 ، بردار ام شونه روي از دستتو_        

 .بگه رئیس هرچی ، چشم_        

 نشسـت  کـه  کنـارم  ، کـرد  آویـزان  اش صـندلی  پشـت  را کـتش  و کـرد  بقیـه  به بلندي سالم        
 بگیرم کار گزارش پایین صدایی با تا شد فرصتی

 بـراي  قـرارداد  عقـد  از بعـد  کـه  آمـد  مـی  حسـاب  بـه  دسـت  زیـر  کارمنـدهاي  از یکی مرادي        
 .میکرد اقدام ، قرارداد طرف هاي شرکت و ها پتروشیمی مکانیِ  وضعیت ، بررسی

 را مـن  گـاهی  ، بـودنش  شـنگ  و شـوخ . داشـت  همـه  بـا  خـوبی  ي رابطـه  کـه  کارمندي تنها        
ــه ــنم گــاهی و میبــرد ام گذشــته ب ــراي.میکــرد غمگی ــرمال ب  او هــاي کمــک موســوي راز کــردن ب

 بود درخشان

 !خبره؟ چه ببین بده گزارش_        

 و انـداختم  چـین  ام بینـی  بـه  ، بـد  خیلـی  نـه  امـا  ، میـداد  عـرق  بوي ، آورد نزدیک را سرش        
 سـن  بـا  ، داشـت  شـرف  هـا  خیلـی  بـه  مـرد  ایـن  بـودن  چرکـی  یقـه  ، گـرفتم  را دلـم  زبـان  جلوي
 میکردم صحبت هم او ي درباره نصرتی با باید.بود العاده فوق تالشش و تقال ، کمش

ــیمی_         ــم، پتروش ــیش روز دو ج ــار پ ــق دچ ــه حری ــه ، میش ــط البت ــی فق ــاي از یک  تانکره
 اعـالم  چیـزي  اخبـار  امـا  شـدند  کشـته  نفـر  چهـار  کـه  البتـه  ، بوده نزدیکش که پمپی و اش ذخیره
 ، دادم و جدید تانک جایگزینی قول ، گرفتم تماس باهاشون امروز من.نکرده

 !نمیکنند خرید ما از که اونا_        

 خندید و زد سیب به اي گنده گاز        

 میشناسه رو تو ، جمِ  تجهیزاتِ  تعمیر رئیس ، کنند خرید ایندفعه کنم فکر ولی_        
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 چرخیدم سمتش به کامل تعجب با        

 ؟کیه مگه_        

 ... خودش و درارتباطه تو با گفت... زدم حرف خودش با امروز!  نصرتی دکتر_        

 کــار نیامــده شــد، مخفــی ، بــود نشســته لــبم روي کــه اي خنــده پشــت هــاش حــرف بقیــه        
 تـر  گنـده  کلـه  نصـرتی ... را برنـد  همـین ... را امتیـاز  همـین  ، میخواسـتم  را همـین  ، کرد را خودش

 ، میبردنــد حســاب او از هــا دســتی بــاال شــاید و هــا دســت زیــر از خیلــی ، بــود موســوي امثــال از
 کند جبران مرا کارهاي کمبود میتوانست

 میکنم اعالم بعدا دیدمش که خودم بذار ، نزن حرفی جلسه تو_        

 کرد اشاره سرم پشت به ابرو و چشم با و گفت اي باشه        

 !رقیبته؟_        

 میگفت را اعالء.شدم منظورش متوجه ، بندازم دیگر طرف به نگاهی آنکه بدون        

 .اومده تازه ، آره_        

 !گذاشتن؟ و کی زیردستش_        

 گمونم ماجديِ  خانوم_        

 شیطنت پر نگاهش و بود رفته باال ابروهایش        

 که شد تر قوي ما از تیمشون_        

 حــرف بــه شــروع احســان. نشســتم صــندلی روي صــاف و فرســتادم بیــرون کالفــه را نفســم        
 . نبودند بدهم.شد معرفی اعالء هاي طرح بعد و کرد زدن
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ــار ، نمیــدادم نظــري         ــا میپرســید مــن از بقیــه پــیش احســان کــه هرب  ، دهــم پیشــنهادي ت
 ، آمـد  مـی  نظـر  بـه  همیشـه  از تـر  سـرحال  کـه  هـم  ماجـدي  خانومِ.میزد حرف من جاي به مرادي

 .شده نوراِ  وصی و وکیل مرادي اخیرا که کرد اعالم همه به

 را اجــازه ایــن امــا ، بــودم نــداده قــرار خطــاب کوچــک اســم بــه را پرســنلی هــیچ هیچوقــت        
 بشنوم هرکسی زبان از را اسمم که بودم متنفر و میداد خود به ، دلخواه به هرکسی

 سـاعت  سـه  و بـود  شـده  پـنج  سـاعت .رفـتم  بیـرون  مـرادي  همـراه  بـه  عجله با جلسه پایان با        
 .رسید اتمام به ، من براي فقط البته کننده خسته و طوالنی ي جلسه

ــیطنت         ــاي ش ــرادي ه ــام م ــد تم ــط ، نمیش ــرو وس ــم راه ــت نگه ــا داش ــس ت ــاي عک  ه
 ذوقِ...بـود  گرفتـه  سـلفی  خـودش  از قـدم  بـه  قـدم  پاالیشـگاه  داخـل  ، دهـد  نشانم را اینستاگرامش

 .داشت وا خنده به هم مرا او

 تشــر کــه بــود نینداختــه گــردنم دور هنــوز را دســتش و آمــد نزدیــک ، بــرد بــاال را تلفــنش        
 زدم

 !بدي؟ حرص دخترتو دوست میاد خوشت_        

 ماند هوا در دستش و شد بلند اش قهقهه        

 دارم دوست من_        

 بیشــتر ، کنارمــان از اعــالء عبــور لحظــه، همــان و شــد منفجــر بمــب مثــل هایمــان خنــده        
 سـرم  بـر  شـیره  مالیـدن  بـراي  ، نبـود  کـار  در داشـتنی  دوسـت  ، میکـرد  شـوخی  مرادي.داد قلقلکم

 دل در کــه کرمیســت ، نســترنِ  کوچــکِ  دلِ  آزار ، میدانســتم خــوب منکــه ، میــزد را حــرف ایــن
 .میپروراند
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 .بکش خجالت برو_        

 انتقــال اطرافیــان بــه را آن تــا ، هــیچ نمیفتــاد کــه ســرش از خنــده ، بــود بــازِ  بــاز دهــانش        
 .نمیشد بردار دست نمیداد

 بـود  هرزمـان  از تـر  خوشـحال  کـه  احسـانی ِ  شـیطنت  بـا  دونفرمـان ِ  سـلفی  و آمد تر نزدیک        
 !شد نفره سه ،

 .شدم آسانسور وارد دیگر پرسنل دو با و برداشتم اتاق از را وسایلم        

ــابتش کــه جــایی خــودم؟ جــاي ســر برگــردم بایــد          خــرج را شــریفم عمــر از ســال شــش ب
 قــدر آن باشـد  حواســم و بـزنم  بیـرون  خانــه از متمـدن  لباسـی   چــوب یـک  مثـل  هــا صـبح . ام کـرده 

 نایسـی  ژینگـولر  خـانم  چـه  باشـد  ایـن  گـواه  هـم  متـري  صـد  ي فاصـله  از که باشم شده اتوکشیده
 دهـانم  از کـف  تـا  بـزنم  حـرف  قـدر  آن و مشـکی  دار چـرخ  صـندلی  روي بنشـینم  باید یعنی هستم؟
 فرامـوش  مقـابلم  شـخص  کـه  بـزنم  حـرف  دیـوار  و در از و کـنم  تعریـف  و بگـویم  آنقدر. کند سرریز

 بـه  وقفـه  بـی  کـه  جوشـی  و جنـب  حرمـت  بـه  و اسـت  نشسـته  من جلوي چیزي چه بابت اصالً کند
 خـارج  دسـتم  از گفتگـو  افسـار  تـا  ام کـرده  جـویی  صـرفه  هـم  کشـیدن  نفس در حتا و ام داده دهانم
 شـود  مـی  هـم  مـدلی  ایـن  خـب . کنـد  امضـا  را چیسـت  مضـمونش  دانـد  نمـی  کـه  قراردادي نشود،
ــر ــص. دیگ ــا تخص ــن در م ــت ای ــانم اس ــا! ج ــراي م ــن ب ــرد ای ــر عملک ــت زی ــان دس  متخصص
 ظـرف ... لعنتـی ... شـیت ... بلـه . رسـد  نمـی  مـا  پاهـاي  گـرد  بـه  هـم  کـس  هـیچ ... بلـه ! ایم شده تربیت

ــذاهاي ــل غ ــتفاده قاب ــایکروفر، در اس ــتمال م ــاي دس ــوب، ه ــه مرط ــاي مقنع ــر ه ــورده عط  و خ
 سـنگین  هـواي  از ، غـروب  شـلوغی  از! متنفـرم  شـما  از چقـدر  شـود  نمـی  باورتـان  رسمی، مانتوهاي

 دانـی  نمـی .میکنـد  الکـن  را زبـان  کـه  بغـض  ایـن  از حتـی  ، تهـران  نشدنی تمامِ  ترافیک از ، آلوده و
 !عصر پنج ساعت بر مرگ اما. مسئله این آوردن زبان به از متأسفم چقدر
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ــا         ــه احمدرض ــین ب ــه ماش ــود داد تک ــرایم و ب ــت ب ــان دس ــد. داد تک ــا و زدم لبخن ــت ب  از دق
 .گذشتم ، بود کنارهم از اعالء و من عبور شاهد پیش ي لحظه چند که خیابانی

 بـودم  آورده زبـان  بـه  کـه  اي جملـه  همـان  بابـت  بـازهم  ، دادم او بـه  را امـروز  کامـل  گزارش        
 هـیچکس  چـرا ! بـود؟  اشـتباه  میکـردم  هرکـاري  چـرا ...شکسـت  دلـم  امـا  بود محترمانه.شدم توبیخ ،

 نمیداد؟ من به را حق وانفسا این در

 ؟ برنمیداشت دهانم روي از را دستم کسی چرا ، بزن جیغ نمیگفت کسی چرا        

 ...را دل این کنم آرام باید... بدهم دلداري خودم به باید        

 را تـوپ  کـه  رود مـی  یادشـان  گـاهی  هـا  آدم! رفیـق  نگیـر،  سـخت ! شـوند  مـی  بد گاهی ها آدم        
 تـوپِ  کـه  رود مـی  یادشـان  گـاهی  هـا  آدم! رفیـق  نگیـر،  سـخت . نزننـد  شـوت  تـور،  بی هاي دروازه به

. زننـد  مـی  شـوت  مهابـا  بـی . خـورد  خواهـد  کسـی  تـن  بـه  اش تکـه  هـر  و است تکه چهل پایشان زیر
 .رفیق نگیر، سخت! شوند می بد خیلی گاهی ها آدم

 برم؟ کجا ، میخوریم بیرون چیزي یه گفتم افسانه به_        

 بلدي بیشتر تو ، بگو تو ، نمیدونم_        

 ، انداختم نگاهی رویمان روبه تابلوي به ، کردم فکر کمی        

 یا باشه ایرانی ، شلوغ یا باشه دنج_        

 نیست مهم اش بقیه ، باشه داشته ساالد... دنج_        

 کردم اشاره مقابلمانِ  خیابان به خنده با        

 برو مستقیم پس_        
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ــوي         ــه جل ــه کاف ــت نگ ــر داش ــین از ،زودت ــاده ماش ــدم پی ــه و ش ــل ب ــه داخ ــرکی کاف  س
 ...خالی ام همیشگیِ  صندلی و میز و بود خلوت.کشیدم

 میاي؟ اینجا وقته چند_        

 گرفتم سمتش به را منو        

 ، داره خوبی ساالداي_        

 انداخت دقیقی نگاه و گرفت را منو        

 نگفتی_        

 بقیـه  از کـاریش  سـاعت  امـا  نـداره  زیـادي ِ  مشـتري  ، شـده  بـاز  تـازه  ، میشه سالی دو یکی_        
 . دوازده تا ، بیشتره میشناسم که جاهایی

 شب؟_        

 .اوهوم_        

 .میکرد نگاه را کافه اطراف و میچرخاند سر دقت با. داد احمدرضا را ها سفارش        

 معمولیه! نیست مال ام خیلی_        

 !ببرمت؟ مالی جاي باید کردي فکر چرا_        

 .میبري جایی هتلی ، نصرتی دکتر لمث منم کردم فکر_        

 گذاشتم میز روي را دستانم آرنج خودشِ  مثل و کردم اخم خنده با        

 بـــرو!  پونصـــد و دو ســـاندویچی ، خونـــه نزدیـــک فالفلـــی ببرمـــت میخواســـتم تـــازه_        
 سوخت مادرت براي دلم کن خداروشکر
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 .بود نشسته صورتش روي اخمی ، گرفت صورتش جلوي را همراهش تلفن        

 !؟...احمد_        

 .تلفن روي بر شصتش انگشت کردن پایین و باال جز ، نداد پاسخی        

 ؟...احمد_        

ــه         ــرد ام کالف ــن میک ــی ای ــوجهی ب ــی...ت ــودم وقت ــتباهاتم خ ــتم را اش ــن ، میدانس ــه ای  هم
 !بود؟ چه براي شماتت

 !رضا احمد_        

 .گرفتم را موبایلش گوشی و کردم دراز را دستم هوا بی ، کرد نگاهم        

 کن نیگام میزنم حرف_        

 گرفت طرف به را دیگرش دست و گذاشت اش چانه زیر دستی        

 گوشیمو بده_        

 . فرستادم باال را ابروهایم        

 آشتی بگو اول_        

 هاست بچه کار قهر_        

 !خودته کار پس_        

 !بابابزرگ میگی من به که تو_        

 شد خمیده پایین به هایم لب انحناي و افتادند هایم شانه ، شدم ناراحت        
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 خب ببخشید شوخی، تو ، گفتم بار یه_        

 رفت باال هایش شانه        

 نیست مهم_        

 بپرسم؟ سوال یه حاال. توئه نوبت باشه ام نوبتی ، نزنم حرف من و امشب و بیا_        

ــه را گوشــی         ــه ، گــرفتم ســمت ب ــداخت کوتــاهی نگــاه اش صــفحه ب ــز روي را تلفــن و ان  می
 گذاشت

 بپرسی سوال ازم داري وقت نیاوردن و ساالد وقتی تا...بگو_        

 !نکردي؟ ازدواج حاال تا چرا تو..میگم_        

 ..چانه زیر را دیگرش دست و گذاشت میز روي را دستش کف        

 بکشم؟ سیگار میتونم نیومد، پیش_        

 اي ، سـیگار  روتـین  بـوي  دنبـالش  بـه  و فنـدك  صـداي  ، دادم تکـان  تاییـد  نشـانه  به را سرم        
 .میداد را اعالء بوي و بود بلک کاپیتان سیگارش کاش

 !نخواستی؟ یا نیومد پیش_        

 مهمه؟_        

 بزنی حرف تو شد قرار..دیگه آره_        

 شد خیره سرم پشت به و فرستاد بیرون را دود        

 ندارن کشیدن سیگار با مشکلی اینجا ، نیومد پیش همون کن فکر_        
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 دادم تکان نه نشانه به را سرم        

 !خره نشه تو عاشق دختري هر ، میکنم فکر من_        

 .کرد حبس هایش ریه در را سیگار دود اینبار و خندید        

 مثبته؟ جوابت پس_        

 .ماسید لبم روي لبخند ، کالم این از بعد اما ، بود همیشگی ، لبخند سرایت        

 بــار آخــرین و اولــین بــراي کــه پــیش ســال شــیش بــه بــرد منــو ، بــود اي بــامزهِ  شــوخی_        
 اومد خواستگار واسم

 نداشتی؟ خواستگاري هیچ اعالءِ  بعد تو یعنی ؟ جدا_        

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم        

 صــرفا امــا ، بشــه نــزدیکم کســی اومــد مــی پــیش هــا دورهمــی و هــا مهمــونی تــوي ، نــه_        
 .بود ساعت دو یکی همون براي

 !باشه؟ داشته خواستگار نباید تو مثل دختري چرا_        

 نمیکرد؟ باور.داشت حیرت نگاهش.پیچاندم هم در را انگشتانم        

 ... روز به روز ، رفتنش و اعالء از بعد که منم ، مریضه مادرم ، چون خب_        

 خندیدم بسته چشمانی با و دادم ماساژ را چشمانم اشاره و شصت انگشت با        

 بزنی حرف تو بود قرار... حرفارو این کن ول_        

 گرفت میز از را اش تکیه.بردم باال را هایم پلک        
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 ...تو از خواستگاري...آهان! بودیم؟ کجا_        

 ؟ بود شده دیوانه...خندیدم بلند        

 .خندید فقط که کردم نثارش ي "بدجنس" لب زیر و کرد صاف را صدایش        

 .ندارم گفتن براي چیزي من_        

 شد برقرار بینمان سکوت اي لحظه چند براي ، ها سفارش آوردن با        

 اونجا برم ، بدم سامون و سر پدریمو ي خونه میخوام_        

 شد رها بودم برده فرو پاستا در که چنگالی        

 !؟ چی براي... احمد واي_        

 چرخاند سس در را ها کاهو چنگال با و ریخت ساالدش روي را سفید سس        

 ...توام با احمد_        

 بمونم اونجا همیشه که نمیشه_        

 .بهش توپیدم عصبانیت با        

 چیه؟ مشکلت ؟!نمیشه چرا_        

 بــه ونگـاهش  کـرد  حلقــه هـم  در را انگشـتانش  ، گرفــت قـرار  میـز  روي هــایش دسـت  آرنـج         
 رسید خیابان به ، میزمان کنار ي پنجره از بیرون

 !میشه بد حالم ، بیرون میاد پدرت اتاق از که صبح روز هر مادرم_        
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ــا احمدرضــا کــه نمیکــردم فکــر.کــردم هجــی ســر در را هــایش حــرف...زد خشــکم          ازدواج ب
 !باشد بوده مخالف افسانه

 انداختم پایین را سرم زده خجالت ، کرد که نگاهم        

 بیـام  و بـرم  میخـواد  دلـم  هرسـاعتی  یـا  ، کـنم  دعـوت  و دوسـتام  نمیتـونم  پـدرت  ي خونه_        
 !میاره کسالت زیادِ  احترام هرحال به ،

 .کشیدم و گذاشتم دهانم در را شصتم انگشتِ  ناخن ي گوشه        

 !نیست؟ مهم برات.میشم تنها من بري اگه_        

 مانـده  لـبش  کنـار  کـه  سـفیدي  سـس  دسـتمال  بـا  و گذاشـت  دهـانش  در را کـاهو  تکه چند        
 .کرد پاك را ، بود

 پـدر  نگـران  مـن  نـه  ، بیـاي  و بـري  میتـونی  تـر  راحـت  ، باشـم  داشـته  جـدا  ي خونه اتفاقا_        
 من مادرِ  نگران تو نه ، توام

ــذا         ــوفتم غ ــردم دور خــودم از را ظــرف ، شــد ک ــار از را انگشــتانم ، ک ــه ، صــورتم کن ــر ب  زی
 .زدم چنگ موهایم به و فرستادم مقنعه

 !ازت داشتم اي احمقانه توقع چه_        

 میکــردم نگــاهش اگــر... میشــد پــایین و بــاال کــه چنگــالی و بــود ســاالد بشــقاب بــه نگــاهم        
 میشد ریز سر هایم اشک حتما

 ، مـادرم  نـه  ، راحـتم  مـن  نـه  یعنـی  ، بمـونم  پـدرت  ي خونـه  نیسـت  درسـت  تـوقعی؟  چه_        
 .پدرت نه

 !بودم راحت من ولی_        
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 .خورد سر ام گونه روي اشک        

 .کند حالجی ذهنش در را حرفم میخواستم انگار.شد ام خیره حرف بی ثانیه چند        

 یــه مــن ســن از.نــدارم حــدیث و حــرف ي حوصــله ؟!نــورا نیســت مهــم بــرات مــن راحتــی_        
 و سـن  ایـن  بـه  منـی  بودنـه  ، تـو  پـدري  خـویش  و قـوم  بـاش  مطمـئن  ، گذشـته  هـا  تحمـل  سري
 میگیرن تمسخر به ، خونه اون توي و سال

 نمیکنند؟ مسخره منو ساله شیش مگه...درك به_        

 .آمد پایین هایم اشک دنبال به که مهربانیِ  نگاه جز ، نمیداد جوابی        

 ، نرو نوراِ  جون.میشم تنها دوباره من_        

 چشــمانم روي محکــم را دســتانم کــف.میکشــید میــز ي شیشــه روي وار دایــره را انگشــتش        
 بگیرم را هایم اشک ریزش جلوي تا دادم فشار

 بگم؟ جور چه...پدریت ي خونه دم اومدم که شبی اون_        

 نداشت دقت به نیازي نگاهش در شده پیچیده درد دیدن        

 !بودم پدریم ي خونه.ایران بودم برگشته قبلش هفته یک من_        

 جوشید بیشتري سرعت با هایم اشک...داشتم کم را خبر یک همین        

 .بزنم حرف بذار نکن گریه نورا_        

 خـوردن  سـر  بـه  و انـداختم  پـایین  را سـرم . بگیـرم  نمیتوانسـتم  کـه  را هـا  اشـک  ایـن  جلوي        
 شدم خیره دست ساعد روي به هایم گونه از ها اشک
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 برمیگـردم  و میمـونم  پیشـتون  هفتـه  یـه  گفـتم  ، نکنـه  پیلـه  مامـان  کـه  اومـدم  چمدون با_        
 و مــادرم داشــتم دوســت کــه انــدازه همــون بــه ، زدم ســر بهتــون اومــدم ام اگــه.خــودم ي خونــه
 .. بودم نگرانت! باشم تو کنار داشتم دوست ، ببینم

 گذاشتم تمام نیمه را حرفش        

 نیستی؟ نگرانم درگیرم اعالء با من که االن نیستی؟ نگران االن_        

 کرد پیدا تالقی اش تیره و اخم پرِ  نگاه با نگاهم        

 حرفیه؟ چه این_        

 بعـدم  ببینـی  و مـادرت  اومـدي  ، نکـن  برگشـتنت  ي بهونـه  منـو . مـیگم  دارم درسـت  اتفاقا_        
 هـر  دیگـه .اومـدم  در تنهـایی  از میکـردم  فکـر  کـه  بگـو  و احمـق  منـه .باشـی  داشـته  خودتـو  زندگی

 !مرد و کرد دل و درد باهاش بشه که هست ي احمد یه ، سوزان با زدن حرف جاي به شب

 .زدم کجی لبخند        

 .نباش منم نگران. پدریت خونه برگرد خواستی وقت هر ، احمد کن ولش_        

 کــه پاســتایی خــوردن بــه و برداشــتم را چنگــال. کشــیدم ام گونــه روي محکــم را دســتمال        
 .شدم مشغول بود شده زهرمارم

 .شد بلند طوالنی سکوت از بعد صدایش        

 هـاي  کـردن  پیلـه  مثـل ...نـورا  سـخته  بـرام  رفتـارا  سـري  یـه  تحمـل  ، سـال  و سـن  ایـن  تو_        
 مثلِ...ازدواج براي مادرم

 کردم نگاهش التماس با و نالیدم        
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 ، دانشـــگاهت دوران دوســتاي .باشــی  نشـــده عاشــق  میشــه  مگـــه... کــن  ازدواج خــب _        
 .رفیقات همین..قبلیت همکارهاي

 کرد جدا صندلی از را اش تکیه و کرد هیستریکی ي خنده        

 کـدوم  کـردي  فکـر  تـازه  ، بـرم  خونـه  اون از بایـد  بـاز  کـه  کـنم  ازدواج ، کردیـا  قـاطی  پاك_        
 نشـه  سـوال  عالمـت  ذهـنش  تـو  و کنـه  نگـاه  دوتـا  مـا  نزدیکـی  به راحت و بشینه حاضره سومی نفر
 ؟!راحت و جورن هم با اینقدر تا دو این چرا که

 .زدم زار دل ته از صدا بی و انداختم پایین را سرم        

 میریختم اشک وقفه بی من و میلرزید میز روي ام شده مشت دستان        

 ایـن  بـه  چـرا .داشـتم  دوستشـان  روزي کـه  بـود  کسـانی ِ  تمـام  "ِ  دادن دسـت  از" منِ  سهم        
 ایــن در کســی ، دارد رفتنــی ، آمــدنی هــر کــه نمیکنــد بــاور چــرا...دل ایــن نمیشــود راضــی ســهم
 بخواهنـد  وقـت  هـر  کـه  چمـدانی  ، دارنـد  چمـدان  یـک  سرشـان  پشـت  ها آدم.نیست ماندنی بیابان
 کـه  ، دارچـین  و هـل  بـا  ، کـردي  دم چـاي  برایشـان  تـو  بداننـد  آنکـه  بـی  ، بروند که میدارند برش

 .بخوابی درد بی ها شب و بگیري آرام شاید تا ، دلتِ  درد از بگویی و بشینی کنارشان

ــد_         ــرف ، احم ــاي ح ــو ه ــوش من ــن فرام ــو.ک ــراي ت ــدگی ب ــودت زن ــمیم خ ــري تص  ، میگی
 و هــات نگرانــی نـه  ، بیــرون بنـداز  ذهنــت از مـنم .بــده انجــام ، درسـته  میکنــی فکـر  کــه هرکـاري 

 داره مـادرت  ، بکـن  خـودت  تنهـایی  حـال  بـه  فکـري  ام نشـده  دیـر  تـا ...هـاتو  نگهبـانی  ،نـه  میخوام
 .کردم کاندید توش و نفر سه دو منم که میکنه درست لیست یه برات

 فرستادم لبخند ، داشت لب روي که پوزخندي به و کردم نگاهش        

 نزدیــک بهــت ، همســرت جلــوي میــدم قــول ، داشــتم بــرادري کــه میکــنم فرامــوش مـنم _        
 نزنم حرف باهات ، نشم
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 .خوردم قسم بود شده زیاد عمقش که اي خنده با و بردم باال را راستم دست کف        

 .میدم قول_        

ــد         ــد بلن ــندلی و ش ــارم را اش ص ــت کن ــدمش ، گذاش ــه دی ــارم ک ــته کن ــه و نشس  مهربانان
 .میکند نگاهم

 !!پدرانه کمی شاید و مهربان...شد بلند گوشم کنار صدایش        

 ؟!چرا گریه...هیس_        

 گرفت سمتم به را کاغذي دستمال        

 میکنن نگاهت دارن ، کن پاك اشکاتو_        

ــتمال         ــه روي را دس ــایم گون ــیدم ه ــرش.کش ــک س ــانه نزدی ــود ام ش ــاهم و ب ــه نگ ــی ب  خیس
 .بودم گذاشته پایم روي که دستمالی

 وقـت  هـر  ، نیسـت  کسـی  نظـارت  و کنتـرل  تحـت  دیگـه  ، مـن  خونـه  توي ، تو آمد و رفت_        
 زدم برات کلیدم یه... میري بخواي که وقتم هر ، میاي بخواي

 ، بـود  سـنتی  و بافـت  دسـت  عروسـکی  اش کلیـدي  جـا  ، بـرد  شـلوارش  جیـب  در را دستش        
 از نیمــی کــه ســبزي روســري و ســرخ هــاي گونــه ، تیــره چشــمانی و مشــکی موهــاي بــا دختــري
 .بود پوشانده را موهایش

 بري؟ میخواي کی_        

 گفت لبخند با و سرچرخاند سمتم به.شدم خیره رخش نیم به و گرفتم را کلید        

 شنبه_        
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 .گذاشتم اش شانه روي بر را سرم ، نشست صورتم روي غمگینیِ  لبخند        

 !میشه ناراحت جون افسانه_        

 .نمیکنن کاري همدیگهِ  خوشحالی براي ها آدم که هاست سال_        

 !اي فرشته ، نیستی آدم که تو_        

 بوسید را سرم مقنعه روي از و خندید        

 !خودتو کن جمع ، بیرون میکنن پرتمون نورا_        

 ، چرخیـد  اطـراف  بـه  نگـاهم .دادم فاصـله  کمـی  را ام صـندلی  و کـردم  بلنـد  را سـرم  خنده با        
 نگاهمـان  هـیچکس ...نبـود  کافـه  در کسـی  ، بـود  گرفتـه  قـرار  دورتـر  مـا  از که صندلی ردیف دو جز

 .داشتند ها صحنه این به عادت ، کافه این هاي آدم و ها صندلی و میز که انگار...نمیکرد

 !بخورم ساالدمو نمیکنی گریه اگه_        

 ، برداشتم را ساالد بشقاب و کردم دراز دست        

 جان نوش... بفرمایید_        

ــودم در دارم         ــت خـ ــا و دسـ ــزنم پـ ــتر دارم...میـ ــتر و بیشـ ــودم الك دورن بیشـ ــرو خـ  فـ
 عـادت  را هـایم " دارم" دارم.میگیـرم  خـو  اتـاقم  دیوارهـاي  بـه  بیشـتر  و بیشـتر  روز هـر  دارم...میروم
 سـرم  پشـت  مـدام  را اي سـایه  و...کـنم  نگـاه  جلـو  بـه  میترسـم ...برگـردم  عقـب  بـه  میترسم...میکنم

 و نیســتی تــو کــه کنــارم در...کنــارم در...ماشــین در...خیابــان در.میکنــد تعقیــبم دارد کــه میبیــنم
 بشـود  شـاید .بشـود  شـاید  کـه  میـزنم  تقـال .باشـی  شـاید  کـه  میگـردم .میگردم تو دنبال چرا نمیدانم

 تـویی .میکنـد  هـایم  نداشـته ِ  آویـزان  را مـن  نبودنـت  و نیسـتی  هاسـت  سـال  کـه  تویی.یافت را"تو"
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 جفـت  یـک ...شـکالت  یـک ..دسـت  یـک ...انگیـزه  یـک ...لبخنـد  یـک  ، باشـد  هرچیـزي  میتوانست که
 .میبرم یاد از را لبخند دارم.بافت "بایدي" یک باید...نمیدانم...گرم دستکش

 داد تکـان  برایمـان  دسـتی  پنجـره  پشـت  جـون  افسـانه  ، کـرد  پـارك  حیـاط  داخل را ماشین        
 .کردم باز را دستانم خوشحالی با برف هاي دانه زیر و شدم پیاده ،

 میاد برفی چه_        

 . گرفت آسمان زیر را دستش و شد پیاده احمد        

 .نیست سرد خیلی هوا ولی میاد برف اینکه با_        

 کودکانــه ، بـرف  ایــن.بیـاد  بیـرون  تــا ، دادم تکـان  دسـتی  افســانه بـراي  و زدم دور را ماشـین         
 .میکرد زنده را هایم

 بسازیم؟ برفی آدم_        

 ، کوبیدم بهم را دستانم کف خوشحالی با        

 ...قبلش ولی موافقم_        

 بـود  پیچیـده  خـود  دور بـه  کـه  ضـخیمی  پتـوي  بـا  افسـانه  ، کـردم  دسـتم  را هـایم  دستکش        
 .آمد حیاط داخل

 ها سرده ها بچه_        

 میکرد جمع اي نقطه در را ها برف و بود شده خم پایین به ، احمد        

 میخوري سرما ، داخل برو سردته مامان_        

 .بیارم برات دستکش بذار احمدرضا_        



224 
 

 و کــردم درســت را بزرگـی  برفــی اي گولــه ، احمدرضـا  از ناغافــل ، برگشــت خانـه  داخــل بـه         
 .کردم پرتاب گردنش پشت به ، چسباندم بهم دستانم با را ها برف خوب وقتی

 چرخید سمتم به بود مانده دال که همانطور و گفت ي"آخ"        

 برفی آدم یا بازي برف_        

 ، دهـد  خـالی  جـاي  کـه  بـود  هـا  حـرف  ایـن  از تـر  پـرو  ، کـردم  آمده سریع را بعدي ي گوله        
 و کــرد اصــابت اش ســینه بــه درســت گولــه...کــرد صــاف را کمــرش و نشســت زمــین روي زانــو دو

 .شد پودر

 !مردي؟ خیلی که بگی میخواي مثال_        

 ..باز را دستانش و کرد پایین و باال را سرش        

 ...و بعدي بزن_        

 .رفتم راه ، بود زده یخ کمی که هایی برف روي ، کردم درست بزرگی گوله        

 نمیده مزه بازي که اینجوري_        

 آرامـش  کمـال  در و بـرد  کمـرش  پشـت  را هـایش  دسـت  رسـیدم  کـه  مقـابلش  برفی گوله با        
 .کرد نگاهم خونسري و

 زدن کتک به چه رو ضعیفه وگرنه ، داري زدن ي عقده تو ، بزن تو_        

 .کوبیدم سرش کف درست را گوله و کوبیدم زمین روي را پایم حرص با        

 بازي بیا گفتم ، بزن منو نگفتم منم_        
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ــرف         ــرش روي از را ب ــد س ــانه ، تکان ــان افس ــد نزدیکم ــاترس و میش ــرف روي ب ــا ب ــدم ه  ق
 برمیداشت

 کنم؟ بازي باهات که توام همسن مگه من_        

 پیچید گردنم دور را خودش شالگردن و داد احمد به را ها دستکش افسانه        

 میخورید سرما ها بچه_        

 .کردم درست دیگري ي گوله حوصله بی. میخورد بهم هایش دندان        

 .سرمامیخوري مامان پاشو ، جان احمدرضا_        

 گفتم افسانه به که بود نرسیده چهارمی به ، چیدم هم کنار را ها گوله        

 .کنیم بازي خودمون بیا ، لوسه خیلی پسرت این_        

 بهــم هردویمــان سـر  ، گرفــت مشــتش میـان  را بــرف اش پشــمی هـاي  دســتکش بــا افسـانه         
 سـر ِ  پشـت  بـه  آنِ  بنـد  پشـت  درسـت  و خـورد  گـردنم  بـه  محکمـی  برفـی  ي گوله که بود نزدیک
 و خــورد دهــانم بــه بعــدي ي گولــه ، چرخانــدم ســر تــا امــا کشــیدیم جیــغ دو هــر..خــورد افســانه

 .شد تر بلند افسانهِ  جیغ

 

 .زدم فریاد جیغ با        

 دیوونهِ  وحشی_        

 روي از را بــرف.شــد بلنــد افســانه غرغرهــاي ســرش پشــت و احمدرضــا هــاي خنــده صــداي        
 !وحشیِ  پسرك...میکشید تیر صورتم ، زدم کنار هایم لب

 اینجوریه منم بازيِ...بازي گفتی خودت_        
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 !بازیه وحشی دیگه این_        

 باالبرد را دستانش و کشید عقب را خودش افسانه        

 .نیستم من_        

 پـرت  دیگـرش  دسـت  بـه  دسـت  ایـن  از خاصـی  ژسـت  بـا  را بـرف  گوله ، ایستاد دورتر احمد        
 .میزد سوت و میکرد

 .میگرفتم را حالش باید ، کردم نزدیک بهم را هایم پلک        

 ، شـد  تـر  دور افسـانه  ، کـردم  آمـاده  را برفـی  هـاي  گولـه  سـرعت  بـه  و زدم زانـو  زمین روي        
 هـایش  خـوانی  کُـري  و احمدرضـا  هـاي  العمـل  عکـس  بـه  و ایسـتاد  خانـه  دربِ نزدیـک  که تاجایی

 .میخندید

 امـا  ، خـورد  زمـین  بـه  دقـیقم  خـالی  جـاي  بـا  ، کـرد  پرتـاب  سـمتم  بـه  که بعدي برفی گوله        
 .درآورد را حرصم ، احمدرضاِ  باز نیش و خورد دیوار به منهم گوله

 ، آمــد بوجــود احمدرضــا و مــنِ  بــین ي فاصــله در بــرف از یــی مــه کــه نرســید دقیقــه بــه        
 بـه  را هـایش  گولـه  فاصـله  همـان  از ، هـم  افسـانه  حتـی .میشـد  زده دیگـري  از پـس  یکـی  ها گوله

 .میکرد پرتاب احمدرضا سمت

 بـود  برفـی  پـر ِ  چنـار  درخـت  احمدرضـا  سـر  بـاالي  ، رسـید  ذهـنم  بـه  فکري اي لحظه براي        
 ســرش پشــت درسـت  ، کنــد آمـاده  را هــایش گولــه تـا  بــودم داده وقـت  کــه حـالی  در و زدم دور...

ــرار ــا ، گــرفتم ق ــه کــه اي اشــاره ب ــه ، کــردم افســانه ب  کــه اي لحظــه درســت و آمــد ســمتمان ب
 محکمـی  لگـد  آن بـه  رسـیدن  محـض  بـه  و دوییـدم  درخـت  سـمت  بـه  ، نبـود  حواسـش  احمدرضا

 ...! بنفش جیغی و خوردنم لیز با شدن توام احمدِ  "واي" ، زدم درخت به
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 ... ریخت جفتمان روي برف        

 ...آمد در آب از اشتباه کتابم و حساب        

 ...بکشی نفشه نمیخواد تو ، ببین اشو قیافه_        

 سـر  بـا  رضـا  احمـد .بـود  شـده  خشـک  بـرف  روي طـرفم  دو دسـتانم  و بودم افتاده زمین روي        
 میخندید افسانه مثل و بود ایستاده سرم باالي برفی رویی و

 .شو بلند من به بده دستتو_        

 نقشـه  بـه  خوشـحالی  بـا  هـم  مـادرش  کـه  حـاال  بخصـوص  ، میکـرد  ام عصـبانی  هایش خنده        
 . میخندید برآبم نقشِ ي

 نگـاه  اش شـده  ریـز  هـاي  چشـم  بـه  موزیانـه  اي خنـده  بـا  ، کـردم  دراز طـرفش  به را دستم        
ــا شــد دســتانش قفــل انگشــتانم کــه وقتــی درســت و کــردم  ســمت بــه را او زورم و قــوت تمــام ب
ــافلگیري عــین در و نداشــت تعــادل ، کشــیدم خــودم  را خــودم رســید زمــین نزدیــک همینکــه غ

 .بود افتاده برف روي صورت با و بود زده بهم را تعادلش هایش خنده...  کشیدم کنار

ــا امــا بچرخــد تــا کــرد تــالش          هــا بــرف روي و گذاشــتم ســرش روي را دســتانم زور تمــام ب
 .دادم فشار

 .میشه خفه االن ام بچه.. نورا کن ولش_        

 کنتــرل بــا احمدرضــا کــه بــدهم افســانه هــاي نگرانــی بــه جــوابی کــه کــردم بلنــد را ســرم        
ــده ــایش خن ــید زورش ، ه ــد و رس ــد بلن ــار و ش ــن اینب ــودم م ــه ب ــین روي ک ــاده زم ــودم افت  و ب

 افسـانه  را دیگـرم  دسـت  و کـرد  قفـل  زانـویش  زیـر  را دسـتانم  از یکـی  حوصـله  و صبر در احمدرضا
 ! شد خفه گذاشت دهانم در که برفی گوله با هایم داد و جیغ.گرفت
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 ، کـرد  رهـا  را دسـتم  و ترسـید  افسـانه  امـا  ، مانـد  فایـده  بـی  هـا  دسـت  نجـات  بـراي  تقالیم        
 گرفت دستانش با را دستم دو هر احمدرضا اینبار

 !پرو؟ بچه شد کم روت_        

 خـودم  بـه  مظلـومی  ي چهـره .کـردم  تـف  بیـرون  بـه  را دهـانم  تـوي  برف و کردم کج را سرم        
 نالیدم و گرفتم

 ، دارم تب ، مریضم من انصاف بی_        

ــا گذاشــت کمــرم پشــت را دســتش و کــرد جمــع را خــودش ، ماســید لــبش روي لبخنــد          ت
 کند بلندم

 برداشت زمین روي از را شالگردنم و تکاند را لباسم روي هاي برف افسانه        

ــا.کافیــه شــیطنت ، بســه پاشــید_          ســرما کــه کنیــد عــوض هــاتونم لبــاس میریــزم چــایی ت
 نخورید

 دســت بــا کــه بــود رفتــنش مســیر و او ســمت بــه صــورتمان دو هــر ، شــد دور کــه افســانه        
 .کوبیدم بازوش به و برداشتم برف مشتی آزادم

 ، میکنه همکاري باهاش مامانشم چه...زور پر وحشیِ_        

 ...شدیم ،بلندم گرفت را بازوهایم و خندید        

 !بودم نزده کتک و کسی اینجوري بود سال چند_        

 بود ها حرف این از پروتر        

 نخوردي؟ کتک کمم که نمیکنی فکر_        
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 ...زدم کنار را سرش روي هاي برف ، منهم و تکاند را پایم روي هاي برف        

 .میلرزم دارم چرا نمیدونم فقط ، چسبید ولی_        

 برداشتیم قدم خانه سمت به هم نزدیک ، انداخت گردنم دور را دستش        

 میشی گرم ، داري دوست که دارچین و هل با میخوریم چایی االن_        

 

        ******** 

 دیــدن امــا ، بــود بهتــر ام جســمی حــال اینکـه  بــا ، بــودم مــردد رفــتن شــرکت بــراي صـبح         
 فـردا  بـراي ... دادم اطـالع  و گـرفتم  تمـاس  فرزانـه  بـا  ، میکـرد  ام کالفـه  مـدامش  تـذکرهاي  و اعالء
 مبـادا  تـا  میشـد  کاسـه  یـک  بایـد  کـه  هـایی  حـرف  و نصـرتی  با برخورد ، میکرد آماده را خودم باید

 .ببرد یادم از او با رودرویی

 حتمـا  ، بـود  رفتـه  خانـه  از زود صـبح  احمدرضـا  ، خـوردم  پـدر  و افسـانه  کنـار  در را صبحانه        
 .میکرد فراهم را جدیدش ي خانه مایحتاج

 کــه خریــدي مرکــز بــه ، اتــاق وســایل خریــد بــراي پــدر اصــرارهاي و افســانه پیشــنهاد بــه        
 ... نه هم پسند ساده اما ، نبودم سختگیر...رفتیم بود نزدیکمان

 را ام تختــی رو ، عکــس قــاب چنــد و عســلی میــز ، صــندلی یــک و کوچــکِ  گــرد میــز یــه        
 میشـدند  آورده صـبح  جمعـه  بـراي  هـاي  سـفارش .پـدرم  را هـایم  لبـاس  کمـد  و کرد انتخاب افسانه

، 

 ...بود چهار ساعت برگشتیم وقتی...خوردیم بیرون دورهم را نهار        
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 فــیکس را دو ســاعت قــرار و دادم پیغــام نصــرتی دکتــر بــه کــه بــود دوازده نزدیــک ســاعت        
 !باشد بخیر ، پنجشنبه این.کردم

 ، کــردم تــن بــه اي زرشــکیِ  شــال و مشــکی رســمی مــانتوي ، کشــیدم سشــوار را موهــایم        
 خواندم را احمدرضا پیامِ میپوشیدم که حالی در و برداشتم زمین روي از را ام زده اتو شلوار

 "بریم هم با که بمون منتظر"        

 "میرم بشه دیر ، بیا زودتر پس" نوشتم برایش        

 را هـایم  پلـک  کـه  سـبکی  ریملـی  و نـازك  چشـم  خـط  ، داشـتم  صـورت  بـه  اي ساده آرایش        
 .زدم هایم الك هواي به را ام صورتیِ  لب رژ ، نشاند نمی هم روي

 .بود کافی کاري قرار یک براي اما بودم نشده عالی خیلی        

 عمـه  ي همـه  امشـب  مهمـانی  بـراي  ، بـودم  کـرده  کمـک  کارهـایش  بابـت  افسانه به صبح از        
 .بودم گرفته دعوت را هایم عمو و ها

 تحمل؟ جز کرد میشد چه... بدتر شبش و بدیست روز میدانستم حاال از        

 امــا ، نمیشــناخت را نصــرتی دکتــر پــدرم ، ریخــتم پــدرم و افســانه بــراي دمــی تــازه چــاي        
 کـرد  اسـتقبال  رفتـنم  از ، دارد اهمیـت  بـرایم  کـار  اینکـه  از خرسـند  ، گفـتم  ام کـاري  قرار از وقتی

. 

ــا         ــدم آشــپزخانه در افســانه کنــار ، احمدرضــا آمــدن ت ــه ، مان  صــحبت و گفــتم اعــالء از او ب
 !بگیرد شکل است ممکن که اي رابطه از ، نکردمان هاي

 بــرانگیختن ، میدانســتم کــه چیـزي  تنهــا...چیســت دروغ ایــن دلیـل  نمیدانســتم هــم خـودم         
 ...احمد و من رابطه از خیالش کردن راحت و افسانه در اعتمادِ  حس
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ــنهم شــاید         ــودم او جــاي م ــران ، ب ــرده و خــوب پســرِ  نگ ــدم ام عزیزک ــن نزدیکــی.میش  و م
 ، داشــت دیگــري رنــگ احمدرضــا محبـت ...نبــود ، میکــرد خیــال افسـانه  کــه آنچــه شــبیه ، احمـد 

ــه هــاي حمایــت ــد رفتــه سالهاســت کــه هــایی آدمِ  خــالی جــاي پرکــردن ، اش پدران ــا مــن...ان  ب
 .داشتم چی همه احمدرضا

 

 ، درِ  زنــگ صــداي شــنیدنِ  محــض بــه ، انـداختم  نگــاهی ام مچــی ســاعت بــه خســتگی بـا         
 .کردم عبور ها برف روي از عجله با و پوشیدم را هایم کفش

        _کردي دیر..من خوب دوست 

 نباش نگران ، نمیشه دیر_        

 .زدم تکیه در به و بستم را کمربندم        

 میاي شب آخر ، میري زود صبح بودي؟ کجا_        

 بـه  جدیـدي  هـاي  لبـاس  و بـود  شـده  شـانه  مرتـب  موهـایش  ، بـود  کـرده  اصالح را صورتش        
 داشت تن

 بودي؟ قرار سر_        

 کشید اي نیمه و نصفه ي خمیازه خستگی با و انداخت نگاهی نیم        

 نمیزنی؟ حرف چرا_        

 از نشـدي  خسـته  ، میـاره  دردسـر  بـرات  بشـه  بـاز  شـرکت  تـو  آدم ایـن  پـاي  نـري؟  نمیشد_        
 گرفتاري؟ همه این
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ــورتم         ــه را ص ــتی ب ــندلی پش ــباندم ص ــک. چس ــایم پل ــم روي ه ــاد ه ــبم..افت ــوب دیش  خ
 .زدم غلت صبح تا و نخوابیدم

 بدم انجام باید کارو این ، کرد میشه چه ولی ، هستم که خسته_        

 قیمتی؟ چه به_        

 امثـال  و مـن  دنبـال  چشـمش  و خرابـه  و کثیـف  آدم یـه  نصـرتی  میکنیـد  فکـر  همتون چرا_        
 چـرا  پـس .میزننـد  و آدم ایـن ِ  لـه  لـه  خودشـون  کـه  ریختـه  مـن  مثـل  دختـر  صدتا اون براي! منه؟
 ؟!باشید نگران باید

 دوختم چشم اش خیره نگاه به و دادم باال را هایم پلک...شد متوقف قرمز چراغ پشت        

ــن_         ــه گوشــزد بهــت هــی وقتــی ، میشناســتش کــه اعــالء ، نمیشناســم و اون م  کــه میکن
 ، میدونه چیزي البد ، اینکارو نکن

 بیاد پیش مشکل کارش براي نصرتی اومدن با که میگه خودش ترس از اعالء_        

 ... داد باال را ماشین ي شیشه و کشید پوفی کالفه        

 بود؟ سرچی نصرتی و اعالء دعواي اصال_        

 برفـی  پـودري  هـاي  دانـه  و جلـویی  هـاي  ماشـین  حرکـت  بـه  ، شـدم  خیـره  رویـم  بـه  رو به        
 .میشد آب نخورده شیشه به که

 همیشـه ... شـیطنت  ، خنـده  شـوخی  ، میذاشـتم  سـرش  بـه  سـر  خـودم  سـرکالس  همیشه_        
 بیشــتر اسـتاده  کـه  داشــت کالسـی  یـه  قـبلش  چــون ، اومـد  مـی  دیــر نصـرتی  سـرکالس  اعـالء  ام

 هربــار.میرفــت وقــتش از ســاعتی نــیم کــالس ایــن بــه میرســوند خودشــو تــا و میداشــت نگهشــون
 اعــالء ام وقتـایی  یــه ، میـدادم  دســت باهـاش  ، میشــدم بلنـد  مــن کـالس  داخــل اومـد  مــی اعـالء 
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 ، بـود  عـادي  خیلـی  نبـودن  بیشـتر  نفـر  پـونزه  ده کـه  کـالس  هـاي  بچه براي ، میبوسید و ام شونه
 ، اومـد  نمـی  خوشـش  نصـرتی  ولـی  ، نمینـداخت  راه نـوچ  نـوچ  ، نمیکـرد  نیگـا  کسـی  دیگـه  یعنی
 بیـرون  کـارا  ایـن  جـاي  ، رفتاریـه  چـه  ایـن  ، داره حرمـت  ، کالسـه  اینجـا  گفـت  اعالء به دوبار یکی

 دلـم  میگفـت  ، میـداد  و اسـتاد  جـواب  اعـالء  ولـی  میشـدم  ناراحـت  اعـالء  مثـل  مـنم ...دانشگاهه از
 ... میبینمش دارم دوست ، بدم دست باهاش دارم دوست ، میخواد

 ، تمـام ... بـود  داشـتنش  لطـف  بـه  کـه  دلـی  تـه  از هـاي  لبخنـد ... اعـالء  روزهاي آن ي چهره        
 .چشمانم پیش ، کشیدند قد

 بیـدادش  و داد صـداي  و رسـیدیم  دیـر  بـاهم  اعـالء  و مـن  ، بـود  عصـبی  کـه  نصرتی روز یه_        
ــداد و هیچکــدوممون ســالم جــواب ســرکالس اومــدیم وقتــی.اومــد مــی هــا بچــه ســر ِ  عقــب ، ن

 چــرا گفــت بهمــون ، بشــینیم کجــا بــودیم واج و هــاج کــه همینجــور ، نبــود جــا کــالس
 ردیـف  کـه  همینکـه ...داشـتم  کـالس  ، گفـت  جـدیش  و سـرد  ِ لحـن  همـون  بـا  هم اعالء.دیرکردین

ــوي و اول ــتاد جل ــتیم اس ــر ، نشس ــارم و دفت ــز روي گذاشــتم و خودک ــا ، می ــا ام ــالء ت ــت ع  خواس
 ، دارم بـرش  کـه  رفـتم ...نصـرتی  نزدیـک  ، خـورد  سـر  اونـم  و خودکـارم  بـه  خـورد  دسـتش  ، بشینه
 ، دارم بــرش خواســتم تــا ، افتــاد دســتم از ام دیگــه بــار یــه خودکــار ، شــدم دال اســتاد بــه پشــت

ــا نصــرتی ــده ب ــرات نشــو دال" گفــت خن ــارن در حــرف ب ــا مــن "می  و منظــورش لحظــه اون واقع
 ...استاد با شدنش یقه به دست و دیدم رو اعالء برداشتن خیز فقط نفهمیدم

 !عوضیِ  کثافت...بوده حقش مرتیکه_        

 میگفتی؟ دروغ میمردي حاال ، گرفتم گاز را زبانم        

ــد_         ــو بع ــواي االن ت ــوي میخ ــون جل ــت دال آدم هم ــی؟یه راس ــت بش ــارات وق ــرات همک  ب
 !نیارن؟ در حرف



234 
 

 داشت بیشتري وحشت او ي تنیده هم در ابروهاي که هرچند.کردم نگاهش اخم با        

 .نکن بدترش دیگه تو ، دارم استرس خودم من ، احمد دیگه بسه_        

 را دســتم ، کــرد پرتــابم جلــو بــه ، وقــتش بــیِ  ترمــز ، کشــاند خیابــان کنــار بــه را ماشــین        
 میخورد مقابل شیشه به ، صورتم حتما بودم نگرفته داشبور روي

 برنمیداري؟ لجبازي از دست چرا تو نمیفهم واقعا من_        

 .توپیدم بهش ، ام ماهانه عادت درد و جا بی پرش از عصبانی        

 !چـــه تـو به_        

 .دوخت چشم دهانم به ، حرفم از شوکه ، احمدرضا و آوردم زبان به که کالمی تنها        

 .شدم پشیمان خود ي گفته از که بود نرفته بیرون دهان از کامل نفسم        

 داد سرتکان غمگین پوزخندي با        

 !نکنه درد دستت_        

 .شدم پشیمان زود خیلی...شدم پشیمان        

 نالیدم و کوبیدم پایم روي همزمان را دستم دو هر مشت        

 ...!!احمدرضا_        

 لحظـه  چنـد  آشـفتگی  همـان  بـا .شـد  خیـره  رویـش  بـه  رو مسـیر  بـه  و گرفـت  نگـاه  مکث با        
 کردم زمزمه پیش

 خب ببخشید_        
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 ... کرد جدا شیشه از را دستش آرنج و داد تکان سري        

 !کارم؟ چی وسط این من واقعا_        

 !من؟ از یا میپرسید خودش از را ربطش بی سوال        

 .درامد حرکت به ماشین و نشست فرمان روي دستش        

 دیگـري  از پـس  یکـی  را افکـارم  و بـودم  کالفـه ...زدم حـرف  نـه  ، زد حـرف  نـه  ، هتل درب تا        
 ...نیست این او حق.زدم احمدرضا به که حرفی با شد درهم ، آشوبمِ  ذهن.میزدم پس

ــاده و کــردم تشــکر         ــدم شــدم پی ــاي ،ق ــیش را هتــل ورودي مســیر ام آهســته ه  ، گرفــت پ
 . ببینم را احمدرضا و برگردم که میترسیدم حتی

 بــا هـایش  نگرانــی جـنس  ،تـا  باشــد نگرانـت  تــا ، شـده  پیـدا  کســی کـه  حــاال...نـورا  احمقـی         
 و وقـت  ، برادرانـه  و بخواهـد  خـودت  بـراي  ، نـه  کـه  خـودش  بـراي  را تـو  تـا  ، باشد متفاوت دیگران

 اعـالء  همنشـینی ِ  کمـال  ، نبـود  تـو  کـار  آزردن! ؟ شـده  مرگـت  چـه  پـس .ببخشد تو به را محبتش
 کرد؟ اثر توهم در

 چـاي  ، بـود  آمـده  سـفارش  گـرفتن  بـراي  کـه  گارسـونی  بـه  و نشسـتم  میزهـا  از یکـی  پشت        
 ... اي ثانیه ي اندازه...میکرد در به چاي را خستگیم.دادم سفارش

ــا کــه مســافرهایی بــه ، انــداختم هتــل ورودي بــه نگــاهی          ، هرچنــد ، آمدنــد مــی چمــدان ب
 هـا  آدم ایـن .متنفـرم  بدسـت  چمـدان  هـاي  آدم از ، نیایـد  بـدم  هرکـه  از...میرفتنـد  چمدان با شاید

 در را هایـت  لبـاس  ، زنـدگی  و سـازي  خـاطره  عمـري  از بعـد  میشـود  مگـر ...تریننـد  اعتماد غیرقابل
 !بروي؟ و دهی تکان هوا در دستی و بیندازي چمدان
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 آدم! میمانــدم ، داشــت دوســتم و نداشــتم هــم دوســتش کــه کســی زنــدگی در ، بــودم مــن        
 .میسازند خاطره فقط ، ها آدم این ، کوتاهند ها ،ماندن باشند خودشان مواظب باید ها

 .آمد داخل احمدرضا که بود هتل ورودي به نگاهم        

 عقـب  را کنـاریم  میـزِ  صـندلی  ، انـداخت  کـه  نگـاهی  نـیم  از بعـد  امـا  ، ،دیدتم شدم خیز نیم        
 .نشست و کشید

 لـبم  روي واقعـی  امـا  جزئـی  چنـد  هـر  لبخنـدي  اینبـار  محبـتش  از ، میکـرد  نگـاهم  اخـم  با        
 .را زدن لبخند نرود یادم من تا هست احمدرضا که بود خوب چه.گرفت شکل

 طــول خیلــی ، دوخــتم در بــه چشــم دوبــاره ، گذاشــت میــز روي را چــاي فنجــان گارســون        
 ...بود شده جاافتاده.شد وارد نصرتی که نکشید

ــا و زد لبخنــد ، دادم تکــان دســت و شــدم بلنــد          هــم هــا ســال همــان کــه ژســتی همــان ب
 .بود دوخته چشم دقیق که کردم نگاه احمدرضا به اي لحظه براي.آمد سمتم به ، داشت

 !آقا...دکتر ، استاد سالم_        

 و پــت هــاي انگشــت میــان را ســردم دســت ، کــرد دراز را دســتش و شــد پهــن لبخنــدش        
 فشرد اش مردانه پهن

 .زبونی بلبل که هنوزم_        

 . زد برایم چشمکی خنده با.نشست رویم روبه و نشستم صندلی روي زنان قهقهه        

 !کردي الغر_        

 .کردم زندگی ، نکردم بازي را بودن غمگین ، اینبار یک        
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 !زندگیه فشار_        

 گفت خنده با و کشید بزرگش شکم روي دست        

 ِ اسالم ي غصه اینم_        

 .کاوید را صورتم اجزاي تک تک ، تیزش همیشهِ  نگاه اب و خندیدم کوتاه        

 و خیــره نگــاه.کــنم نگــاه احمدرضــا بــه تــا شــمردم غنیمــت را فرصــت ، گارســون آمــدن بــا        
 .ترساندتم ، زوولش

 شدم خیره دکترِ  دست توي منوي به ، لبخند با و برگرداندم را سرم سریع        

 میخوري؟ چی ، رادمند_        

 .گوشت با پلو باقالی_        

 داد گارسون دست به را منو خنده با        

 ...مخلفات با ، پلو باقالی تا دو_        

 پیـر .کشـیدم  بریـده  و کوتـاه  را هـایم  نفـس  ، نصـرتی ِ  سـنگین ِ  نگـاه  زیـر  ، گارسـون  رفتن با        
 تغییــري رفتــنش راه رق و شــق ، بــود هــا ســال همــان مثــل نگــاهش هــم هنــوز امــا ، بــود شــده

 رد را ســال پنجــاه بایــد.تــر مرتــب کمــی ظــاهرش و بــود شــده ســفید موهــایش فقــط.بــود نکــرده
 !میچرخید ثانیه صدم قدرِ به هایش چشم مردمک هم هنوز سال و سن این با...باشد کرده

 احمدرضـا  بـه  دوبـاره  ، شـد  حـرف  مشـغول  تلفـن  بـا  و انـداخت  دیگـر  صـندلی  روي را کتش        
 .میگرفت من از نفس اش خیره و سنگین هاي نگاه این که واي ، کردم نگاه

 حالی چه در ، کن تعریف خب_        
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 میفروشـیم  صـنعتی  تجهیـزات  ، شـدم  کـار  بـه  مشـغول  شـرکت  یـه  تـوي  میشه سالی چند_        
 ...میکنیم وارد آلمان از

 ...میکنید آب پاالیشگاه تو بعدم_        

 . خندیدم حرفش با        

 یــا میفروشــیم واســطه بــه بیشــتر ، کنــه کمکمــون کــه نــداریم کلفــتِ  پــارتی ، اتفاقــا نــه_        
 .کوچیک هاي کارخونه

 !میگشت مبین واسه راهِ  دنبال که دستت زیر_        

 میگفت را مرادي ، زدم لبخند        

 ... و کردین لطف شما که گفت بهم...بله_        

 برید را حرفم دوباره        

 !کلفت؟ِ  پارتی بشم که اومدي من سراغ_        

 خندیدم زورکی و کردم نثارش فحشی دلم توي..فشرد هم روي را هایم لب        

 مفصله جریانش_        

 بـه  کـه  هرکسـی  شـبیه ...احمدرضـا  و بـود  اعـالء  هـاي  نگـاه  شـبیه  سـفیهش  اندر عاقلِ  نگاه        
 .ها سال این میدوخت چشم من

 !انداخته روز این به رو تو چی بگو ، دختر میشنوم_        

 ....بگم چجوري...خب ، منکه_        
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ــض         ــه بغ ــم ب ــدا راه درون ــرد پی ــی ، ک ــه بغض ــر ک ــودم متنف ــدنش از ب ــنش...آم ــی...رفت  حت
 .ماندنش

ــه مشــغول هســت خویشــم و قــوم کــه دوســت یــه شــرکت تــوي ســاله چنــد مــن_          کــار ب
 !میشناسین؟ و موسوي آقاي.شدم

 شد ریز هایش چشم        

 موسوي؟ِ  محمود_        

 دادم تکان سر        

 درشــت و ریــز هــاي دزدي و شــرکت پیچونــدن بــه افتــاد اي دوره یــه ، بــود همکــارم ، آره_        
ــن چــون ، ــا دزدي ای ــه داشــت ه ــد در مــن اســم ب ــوش میاوم ــه ، دادم ل ــتم همــه ب ــیس و گف  رئ

ــرد اخــراجشِ  جــوونی پســر کــه شــرکت ــا یکــی ، رفتــه ازوقتــی.ک ــه دوت  نزدیــک کــه اي کارخون
ــتن ــرار بس ــودن داد ق ــب ب ــیدن عق ــم.کش ــه االن ــد ک ــرده تهدی ــذاره ک ــاپرداز نمی ــو درن  قراردادش
 .. کنه تمدید باهامون

 !ببنده؟ داد قرار بتونه که نیست شرکت تو دیگه هیچکس تو بغیر_        

 !شده استخدام ، مدبري آقاي... االن ولی...نه پیش وقت چند تا_        

 .داد گوش هایم حرف به دقت با و شد ریز گشادش هاي چشم دوباره        

 .زدم را حرفم ي ادامه        

 که اعالء همون ، مدبري_        

 ...بود نفت هاي پاالیشگاه از یکی پیمانکارِ ، پیشِ  سال سه...میدونم...بله_        
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 .بود مشخص چشمانم از وضوح به تعجبم        

 ؟ جدا_        

 گفت خیال بی و راحت لحنی با و داد تکان سري        

 ...متعهد و پذیر مسئولیت. نیست بدك کارش...آره_        

 میترسید؟ شرکت به اوِ  آمدن از چی براي پس بوده؟ نصرتی همکار اعالء        

 میکردین؟ کار اعالء با شما_        

 حــرف کــار بابــت تلفنــی دوبــارم یکــی ، بــودم دیــده امضاشــو و اســم فقــط ، نــه_        
 ...رادمند نورا خانومِ میخواي چی من از حاال...بگذریم.زدیم

 برداشت صندلی از را اش تکیه و نشست لبم روي اي خسته لبخند        

 تـوهین  بهـم  امـا  ، دارم دوسـت  و کـارم  اینکـه  بـا  ، بـدم  اسـتعفا  شـرکت  این از میخوام من_        
 بـا  بتـونیم  ، کنیـد  کمـک  میتونیـد  اگـر  کـه  شـدم  شـما  مـزاحم  ،االنـم  نبود حقم که توهینی ، شده

 ...که ببندیم طوالنی قرارداد پاالیشگاهی یه

 بدي؟ استعفا میخواي چی براي_        

 وقتـه  چـه  ایـن . کشـیدم  جلـو  را ام رفتـه  عقـب ِ  شـال  دلواپسـی  بـا  و فرسـتادم  فرو را بغضم        
 !بود؟ کردن بغض

 بـی  زبـون  بـا  ، مـدبري  آقـاي  برگشـتن  بـا  کـه  االنـم  ، داشـته  نگهـم  رودربایستی تو رئیسم_        
 نداره اهمیتی نبودم و بود که فهموندن بهم ، زبونی

 !چرا؟_        
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 .کرد نگاهم چشمی ي گوشه        

 شده تموم چی همه که گفتم ، پرسیدین اعالء ي درباره ازم ارشد سال_        

 !بود مشخص شما ي قصهِ  ته اول از_        

 کردم نگاهش و کشیدم بلندي پوف        

 ...االنم ، شماست با حق_        

ــه... رفــت نفســم         ــیم ، شــد ســخت اش چهــره وضــوح ب  مقــداري آب پــارچ از و شــد خیــز ن
 ریخت لیوان داخل

 خوبی؟_        

ــد         ــی لبخن ــرس از ام زورک ــود نگــاهی ت ــه ب ــی ک ــاري میــز از اش خیرگ ــم کن  حــس ه
 ، بــود ناخواســته کــه صــدایی بــا را آهــم و کشــیدم بلنــدي نفــس ، خــوردم آب قلــپ چنــد.میشــد
 فرستادم بیرون

ــدر_         ــه چق ــتگاه و دم ب ــنِ  دس ــرکت ای ــانی ش ــاد آلم ــدونی داري؟ اعتم ــه می ــیمی ک  پتروش
 هزینـه  ام میلیـاردي  و بـود  شـده  نصـب  تـازه  کـه  هـایی  دسـتگاه  بـا  دقیقا ، شده حریق دچار مبین
 بود شده

 نداشـتند  مشـکل  خریـدارها  از هیچکـدوم  امـروز  بـه  تـا  امـا  ، ببینیـد  هـارو  دستگاه میتونید_        
 پیمانکـار  یـه  و نـدادن  خودمـون  بـه  کـارو  تعمیـرات،  هزینـه  شـدن  کمتـر  خـاطر  به که زمانی مگر ،

 .شدند خارج ماهم ضمانت از اونجوري که گرفته دست و کار دیگه

 لبخنـدي  ، کـردم  نگـاه  احمدرضـا  بـه  لحظـه  همـان  ، افتـاد  بینمـان  سـکوت  هـا  غذا آمدن با        
 قیمتی؟ چه به... بودم کرده دلخور را خوبم رفیقِ...نبود لبش روي



242 
 

 خـاطر  بـه  ، اعالسـت  بـا  حـق  ، بـود  جـا  بـی  هـم  او از تـوقعم ... بود رفته فرو فکر توي نصرتی        
 ...من ابروي و چشم

 میـارم  نفـرم  چنـد  ، بخـونم  هـارو  دسـتگاه  کاتـالوگ  خـودم  ،بایـد  شـرکت  میام شنبه! قبوله_        
 ، عسـلویه  سـیزده  خـط  بـراي  ، نباشـه  مشـکلی  اگـر .کننـد  چـک  هـارو  دسـتگاه  و دم خودشـون  که

 .میکنیم حساب شما شرکت روي

 ایـن  بـه  نمیکـردم  بـاور ...بـود  زایدالوصـف  ، شـد  جـاري  هـایم  رگ بـه  یکبـاره  کـه  خوشحالی        
 .کند قبول و بپذیرد را حرفم نصرتی ، دردسر بی و زودي

 استاد؟ میگید جدي_        

 شد برنج در کرهِ  کردن حل مشغول و گرفت دست به را چنگالش و قاشق        

 جلـو  تـو  حـرف  حسـاب  رو ، کـنم  بررسـی  و چـی  همـه  خـودم  بایـد  ، گفـتم  کـه  البته...آره_        
 ، خودخــواهِ  مــدبري اون و معــروف چنــدان نــهِ  شــرکت و کــار تــازه تــوي بــه نمیتــونم امــا اومــدم
 ....نه که اگرم.میبندیم قرارداد ، بودم راضی چی همه از اگر.بذارم گرو آبرومو

 !شرکت؟ برگرده موسوي اگر_        

 قــرارداد بـراي  هـام  شـرط  از یکـی .نمیـاریم  دووم جـا  یـه  بـاهم  نفـر  دو مـا ...نشـد  دیگـه  نـه _        
 .میکنم صحبت شرکت رئیس خود با خب که همینه

 ...که نبود خوردن غذاِ  وقت ، گذاشت دهانش توي را برنج پر قاشق        

 ندارین؟ مشکلی مدبري آقاي با_        

 کرد نگاهم خیره و داد تکان راست و چپ به سري        

 !نیستم ، نباشی...هستم باشی شرکت اون توي وقتی تا ، تویی حسابمِ  طرف من_        
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 کردم نگاهش بغض با...صندلی روي رفتم وا        

 .بدم استعفا میخوام گفتم منکه ، استاد_        

 بـراي  دیگـه  تـو  ، شـد  بسـته  قـرارداد  اگـر  یعنـی  ، تـویی  مـن  حسـاب  طـرف  ، بـده  استعفا_        
 اون تـوي . نیسـت  بـاري  و کـار  رسـیده  دوران بـه  تـازه  ي جوجـه  چهارتـا  بـا  و من ، میکنی کار من

 البتــه...بیـاي  و بــري رسـیدگی  بــراي هفتـه  در روز دو یکـی  کافیــه...تـویی  مــن ي نماینـده  شـرکت 
 ...دیگه کار سري یه بعضافه میشه اضافه کارهات به هم رفتن عسلویه

 کرد خالی لیوانش در را نوشابه ، خنده با و کردم نگاهش ناله با        

 اي مزه با هنوزم_        

 لرزید هایم شانه ، ام خنده با و کشیدم صورتم روي را دستانم کف        

 !شد بدتر که چی همه استاد واي_        

 .داد تکان تاسف ي نشانه به سري و خندید که میجوید را غذایش و بود پر دهانش        

 ...من براي هم ، بهتره خودت براي هم ، کارکنی من نظر زیر_        

 .زدم چنگ ام پیشانی کنار موهاي و گذاشتم میز روي را هایم دست آرنج        

 من؟؟ با کردن کار داره نفعی چه شما براي_        

 بـه  نـاراحتی  بـا  ، کـنم  گریـه  میخواسـت  دلـم  ، بـودم  متنفـر  کـه  شـد  هایی همان از نگاهش        
 دوبـاره  و دادم تکـان  بـاال  سـمت  بـه  را سـرم ...شـده  چـی  کـه  داد سـرتکان  که شدم خیره احمدرضا

 .میخورد را گوشت ، ولع با که دوختم چشم نصرتی به
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ــتاد_         ــوري اس ــون چج ــاد دلت ــو می ــت من ــد اذی ــواهش... کنی ــنم خ ــن ، میک ــرادي م  و م
 کنید باور ، میکنم خودم جایگزین

 کرد جابجا سمتم به قاشقش با را غذایم بشقاب        

 .بخور غذاتو ، نزن غر_        

 !نمیداد؟ سفارش غذا احمدرضا... برداشتم را گوشی        

ــده ســفارش غــذا تــوام ، خــدا بــه خوبــه اوضــاع " نوشــتم بــرایش          بــره مــن گلــوي از ایــن ب
 "عزیزمِ  رفیق پایین

 احمدرضــا بــه چشــم ي گوشــه از ، میــدادم اننشــ غــذا بــه مشــغول را خــودم کــه همــانطور        
 .میخواند را پیامم که میکردم نگاه

 !بشورم و هام دست برم من_        

 کردم نگاه غذایش بشقاب به حرص با        

 ؟ افتاده یادتون تازه خوردین و بشقاب نصفه_        

 داد تکان را اش اشاره انگشت و داد سر مردانه اي خنده بمش صداي با        

 !نشدي عوض ، آدمی همون_        

ــد         ــر کمربن ــکمش زی ــی را ش ــاال کم ــید ب ــا ، کش ــی ب ــه چندش ــدگی ب ــکمش برام ــاه ش  نگ
 خندید که میکردم

 !؟ برم هست اجازه_        
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 هــایش خنـده  بـه  ناخواســته و دادم تکـان  تاسـف  روي از ســري هـایش  لبخنـد  بــه ناچـار  بـه         
 افزودم

 .رفتم احمدرضا سمت به و شدم بلند بالفاصله میز از شدنش دور با        

 .میفته چین پیشونیت نکن اخم من خوبِِ  دوست ، برم قربونت_        

ــرویش دو بــین را ام اشــاره انگشــت          اش رفتــه راه و نصــرتی بــه نگــاهش مســیر ، کشــیدم اب
 کرد نگاهم باالخره که بود

 ...خیلی ، میکنه نگاه خیلی! میخنده خیلی_        

 نخور حرص تو...میدونم! است پدرسوخته_        

ــش         ــه را نفس ــوي ک ــوبی ب ــت خ ــورتم در ، داش ــوت ص ــرد ف ــک ، ک ــایش پل ــم روي را ه  ه
 کردم صاف را کمرم و گذاشت ام شانه روي دست که بودم ایستاده دال فشرد،

 درنیاره حرف برات نشو دال_        

 زدم پایم به را دستانم مشت و سابیدم هم روي را هایم دندان        

 ...احمدرضا_        

 میاد االن...برو شدم خر باشه_        

 کشیدم اش گونه روي و زدم دستم انگشتان به اي بوسه        

 .بخورم غذامو بتونم من که بده سفارش هم غذا یه حاال_        

ــاه اي "باشــه"         ــه را رویــش و گفــت کوت ــد گارســون ســمت ب ــا ، برگردان ــه ب ــه عجل ــزم ب  می
 .نشستم و برگشتم
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 غـذا  احمدرضـا ِ  میـز  بـراي  وقتـی  و شـدم  غـذایم  خـوردن  مشـغول  آرام آرام نصـرتی  آمدن با        
 .شدم مشغول غذایم خوردن به راحت خیال با ، آوردند

 چسبـــید_        

 گرفتم هایم لب الي را دندان خالل ، موزیانه اي خنده با        

 .چسبید بهتون که بودید من مهمون_        

 دسـت  بـا  و زدم صـدا  را مسئولشـان  ، هـا  ظـرف  و بشـقاب  بـردن  بـراي  هـا  گارسـون  آمدن با        
 . کردم اشاره او به

ــک را ســرم ، شــد کــه خــم         ــردم گوشــش نزدی ــارت کــه درحــالی و ب ــابرِ  ک ــانکم ع ــه را ب  ب
 گفتم بودم داده دستش

 کنید حساب رو یازده و هفت میز_        

 .شد تمیز میز زود خیلی و گفت ي "چشم"        

 هـایش  حـرف  بـه  ، بـود  مشـغول  همـراهش  تلفـن  بـا  و بـود  پـایین  سرش که نصرتی دیدن با        
 .بکشم بیرون ماجرا این از را خودم پاي میخواستم من.کردم فکر

 خیلـی  شـاید  کـه  آمـد  مـی  حسـاب  بـه  اي العـاده  فـوق  موفقیـت  ، کـردن  کـار  نصـرتی  براي        
 از...بیشـتر  مسـئولیتم  ، میشـد  سـنگین  کـارم ...نمیخواسـتم  مـن  امـا .بـود  آرزویشـان  مـن  شبیه هاي
 احسـان  هـاي  سـودجویی  و اعـالء ...ناپسـندش ِ  اخـالق  و نصـرتی  بـا  ، زدن کلـه  و سـر  مهمتـر  همه

 ...نه را نصرتی اما میکردم تحمل را

 .کنم کار شما براي نمیتونم ، ندم استعفا اگه من خب_        

 انداخت باال خیال بی را هایش شانه        
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 تویی حسابم طرف ، ببندم داد قرار اگر من ، نده استعفا_        

 کرد تفهیم دستانش تکان با و شمرده شمرده را کلماتش تمام        

 ...که دارم العالجی بیماريِ یه من راستش_        

 ، مـرد  ایـن  میگفـتم  دروغـی  هـر  مـن ...درآورد را اشـکم  اش دغدغـه  بـی  و بلنـد  هـاي  خنده        
 .نمیکرد باور

 ، مونده یادم هات حالت همه که بودي دانشجوهایی جزو تو...نشدي عوض_        

 داد تکه صندلی به ، میرسید انفجار مرز به که هایش خنده میان        

 ...اکبري استاد بیچاره...افتادم دفاعت جلسه یاد چرا نمیدونم_        

 را هـایم  اشـک .میخندیـدم  چـی  همـه  از خیـال  بـی  او مثـل  ، کـردن  گریـه  جـاي  به بود بهتر        
 .خندیدم و کردم پاك مانتوام آستین با

 کنید فراموش اصال_        

 شدم نزدیک ناالن ي چهره همان به منهم و رفت کم کم هایش خنده        

 کنم؟ فراموش رو چی_        

ــین_         ــرف هم ــاي ح ــروزو ه ــن...ام ــیمون م ــدم پش ــاتون ش ــرف باه ــرکت.زدم ح ــارم ش  م
 .کنید فراموش

 تکـان  لـرزانم  هـاي  مردمـک  جلـوي  ، شـود  قطـع  ، میکـنم  دعـا  کـه  را اشـاره  انگشـت  همان        
 داد

 ...نمیشه دیگه... نمیشه_        
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ــا         ــا روي پ ــداختم پ ــیم ، ان ــاهی ن ــه نگ ــا ب ــردم احمدرض ــقاب و ک ــر بش ــذاي از پ ــورده غ  نخ
ــدادم گــوش را حــرفش کــاش...اش ــازيِ  وارد.می ــازي... شــدم نصــرتیِ  ب ــازه ب ــن کــه اي ت ــه ، م  ب

 .شدم مصدوم ، نرفته زمین

 کنید فراموش و راستتون دست میشم من اینکه فکرِ اما ، شرکت بیاید خب_        

 .بود شده سردش حتما ، کرد تن به را کتش و داد چاي سفارش گارسون به        

 خـالف  و کـاري  دسـت  بـدون  اش نامـه  ضـمانت  اگـر  ، میبیـنم  هـارو  دسـتگاه  میـام ... باشه_        
 چیه فامیلیش ، شرکتتون رئیس با ، بود

 ...مجلسی آقاي_        

 ...شرط بند چند با ، میبندم قرارداد باهاش... مجلسی همون..آهان_        

ــف         ــتانم ک ــرف دو را دس ــورت ط ــرده داغِ  ص ــتم ام ک ــزده زار و گذاش ــم در ، ن ــوز دل  جگرس
 نالیدم

 .منم هم ها شرط از یکی البد_        

 .زد را پایان سوت و کرد پایین و باال را سرش خنده با        

 ، موند نخورده دست دیدم..نخوردي؟ و نهارت_        

 زد دور را میدان و چرخاند دیگري سمت به را ماشین فرمان حوصله بی        

 ؟!شد؟ چی تهش_        

 انداختم هایم چشم روي را شالم و خواباندم کامل را ماشین صندلی        



249 
 

 آروم دلــت االن شــدي؟ بهتــر االن شــد؟ خــوب حالــت االن...دون چیــز همــه نــوراي بــاتوام_        
 ؟ گرفت

 را احمـد  تـراش  خـوش  و مردانـه  ي چهـره  اي لحظـه ...بـود  افسـانه  شـبیه  زدنـش  حرف لحن        
 .گرفت ام خنده و کردم قیاس بود زنانه و ظریف که افسانه با

 میخندي؟_        

 کرد پرت پایم روي و برداشت را شال ، کشید صورتم سمت به چنگی با        

 !هستی عصبانی و وحشی خیلی_        

ــود کــرده اخــم جــدي همچنــان احمدرضــا امــا ، نبــود جــدي لحــنم          نگــاهم هرازگــاهی و ب
 میکرد

 !کنم ات خفه میخواد دلم_        

 اولــین ، فشــردم و کــردم حلقــه گــردنم دور را دســتم... خندیــدم شــده گــرد هــاي چشــم بــا        
 دسـتش  ، کـرد  تغییـر  صـورتم  رنـگ  نفـس  تنگـی  از همینکـه  امـا  ، اي لحظـه  و بـود  کوتاه نگاهش

 گرفت را ساعدم و برداشت دنده روي از را

 !نورا؟ میکنی چیکار_        

 .کرد متوقف را ماشین ، کناري و افتادم سرفه به... کشید را دستم        

 شد خیره هایم سرفهِ  میان هاي خنده به حیرت با        

 ...منو میکُشی_        

 .انداختم سرم روي را شال و کردم تایید را حرفش سر با        
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 ...میکشه منو داره که توئه اخم فعال_        

ــاتمِ  ،عــین گذاشــت ســرش روي را دســتانش کــف          را ماشــین ســقف ، بــود شــده هــا زده م
 ... میفرستاد بیرون نامنظم را هایش نفس و میکرد نگاه

 .بود شده دار خنده چون گرفت ام خنده        

 میخوري؟ حرص من خاطر به تو واقعا_        

 کرد زمزمه بود خیره سقف به که همانطور        

 .میشم دیوونه دارم_        

 برگرداندم سرجایش را صندلی        

 !عزیزم بودي_        

 .شد خیره رویش به روي به سقف جاي اینبار.کرد قالب سرش پشت را دستانش        

 !شد؟ چی اتون خنده پرِ  گفت و گپ حاال_        

 ، احمدرضـا  تـا  میخندیـدم  بـود  کـافی  امـا .بـود  گرفتـه  ام خنـده  آمـده  وجـود  بـه  وضعیت از        
 .رود در کوره از دوباره

 !نیست نفعم به هیچکدومش که پامه پیش راه دو_        

 میکرد نگاهم متفکرانه.چرخید سمتم به و زدم در به را اش تکیه        

 گفت؟ چی مگه_        
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 دکتـر  بـه .نوشـتم  امـم  نامـه  حتـی  ، بـدم  اسـتعفا  میخواسـتم  مـن  ، بگـم  بهت نشد راستش_        
 عنـوان  بـه  بایـد  بـدم  اسـتعفا  اونجـا  از اگـر  گفـت  اینکـه  تـا  ، نـداد  اهمیتـی  ، گفـتم  همینـو  نصرتی
 .بشم کار به مشغول شرکت همین توي ، اون ي نماینده

 کنی؟ کار نصرتی براي یعنی_        

 کردم پایین و باال و سرم        

 کمکـی  وگرنـه  بمـونم  شـرکت  همـین  تـوي  بایـد  ، بشـم  نصـرتی  کارمنـد  کـه  نخـوام  اگر و_        
 !نمیکنه

 کشید اش چانه به دستی و زد عصبی ي خنده        

 !داره؟ قبول اعالء و احسان از بیشتر رو تو! توئه؟ به گیرش چرا_        

 رســیده دوران بــه تــازه بــه نمیتونــه میگــه...اعتمــاده بحــث ، نیســت داشــتن قبــول بحــث_        
 .کنه اعتماد نفر دو اون مثل هایی

 عصـبانیت  بـا  کـنم  شـوخی  اینکـه  از پـیش  امـا  رفـت  جلـو  خـودش  مثل ، آورد جلو را سرش        
 گفت

 ...نورا ندارم شوخی_        

 .گرفتم را خودم جلوي و شد قفل هم روي هایم لب        

 بسـت  قـرارداد  نصـرتی  چـه ...تمـام  و بـده  اسـتعفا  ، بیـرون  بکـش  بـازي  ایـن  از خودتـو  کال_        
 !فهمیدي؟...نبست چه

 بود ام شده انجام حرکت به تعجبش.انداختم باال مخالفت ي نشانه به ابروهایم        
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 بـودن  و قـرارداد  شـرط  نصـرتی  کـه  حـاال  ولـی  ، کـنم  کـار  نصـرتی  دست زیر برم عمرا من_        
 !میشن گو قربان بله ، اعالء و احسان حسابی ، گذاشته شرکت اون توي منِ 

 ...گفت غلیظیِ  "واي" و کوبید اش پیشونی به را دستش کف        

 شـرکت  اون تـوي  جایگـاهم  هـم  ، میشـه  مـن  نفـع  بـه  چـی  همـه  االن خب ، دیوانهِ  احمد_        
ــه مجبــوره اعــالء هــم ، میشــه عــوض ــره و زبــونش اون ، احســان خــاطر ب میشــم مــن... بب دســت 
 !نفعمه؟ به چقدر میدونی ، نصرتیِ  راست

 شــد کنتــرل غیرقابــل ام خنــده ، کشــید عمیــق نفــس چنــد و داد پــایین را ماشــین شیشــه        
 .میخورد حرص چرا ، شود تمام بود قرار ، من نفع به که چیزي براي...

 ، گرفتم اش نشنیده که کرد نثارم چیزي زیرلب ، گذاشتم اش شانه روي را دستم        

 تـو .میـدم  گـوش  تـو  هـاي  حـرف  بـه  فقـط  بعـد  بـه  جـا  ایـن  از خـدا  به ، دیگه نخور حرص_        
 بوسـم  دسـت  بایـد  داره تـاعمر  ، احسـان  امثـال  دیگـه  ، کنـه  قبـول  رو هـا  دسـتگاه  نصرتی کن دعا

 بمونه

 .داشت نگه هایش لب جلوي و گرفت را دستم ، شد منعقد ام جمله که لحظه همان        

 نشاند دستم روي اي بوسه که میکردم نگاه هایش لب به تعجب با        

 ...بوسی دست اینم بیا ، بوسی دست تو مشکل_        

 غریدم و کشیدم عقب را دستم        

 خـل  بـوده  چیـزي  تـوش  بگـم  کـه  نخـوردي  غـذام  ، افتادمـا  خُلـی  چهِ  گیر ببین ، خدا اي_        
 غلطـی  چـه  خونـه  تـو  بایـد  شـب  تـا  صـبح  بـدم  اسـتعفا  شـرکت  از اگـر  کـه  نمیکنی اینو فکر.شدي
 بزنم؟ حرف هات سرخاله پشت ، تو مادر با یا کنم بازي شطرنج بابام دل ور بشینم بکنم؟
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ــه را ماشــین          ماشــین ســرعت بــه ، میــزدم کــه جوشــی بــه اهمیتــی بــی و درآورد حرکــت ب
 افزود

 ...احمدرضا_        

 کـه  هرکـاري  نـداره،  ربطـی  هـیچ  مـن  بـه  دیگـه ! احمدرضـا؟  میشم میفته گیر کارت وقتی_        
 .نمیدم استعفا همین براي ، ببینم رو اعالء نمیتونم برم شرکت از بگو ، بکن میخواد دلت

 .میکنی اشتباه_        

 دو تــا بــودم نوشــته را اســتعفایم ي نامــه پــیش روز دو ، نبــود اینطــور اصــال ، شــدم ناراحــت        
ــدیم دســتی ــی هــم حــاال ولــی.کــنم احســانِ  تق ــودم نشــده ناراحــت نصــرتی پشــنهاد از خیل  ، ب

بــراي مــن وجــود ، نصــرتی ي نماینــده میشــدم ، برمیگردانــد را ام رفتــه بربــاد ظــاهر بــه حیثیــت 
 و نپـذیرم  ابتـدا  را شـرط  بایـد  حتمـا  ؟!میشـد  بهتـر  ایـن  از چـه  ، بـود  الزامـی  قرارداد این پابرجایی
 خــوش چــه هرچنــد.شــوند کــار بــه دســت اشتباهاتشــان جبــران بــراي فرزانــه و احســان ، بگــذارم

ــوم کجــا از ، روزهــا ایــن ام شــده امیــد ــارا شــرکت صــنعتیِ  تجهیــزات نصــرتی کــه معل  تاییــد م
 !کند؟

ــی         ــه وقت ــه ب ــه احمدرضــا ، رســیدیم خان ــاقش ب ــت ات ــک.بســت ســرش پشــت را در و رف  ی
 بـه  آمـاده  و حاضـر  ، مهمـان  اولـین  آمـدن  از قبـل  و خوابیـدم  راحتـی  تقریبـا ِ  خیـال  بـا  را ساعتی
 .رفتم پایین

 آخـر ِ  مهمـان  و رسـیدند  دیگـري  از پـس  یکـی  هـا  مهمـان  ، شـد  شـلوغ  مـان  خانـه  کم کم        
ــه و احســان ــود فرزان ــان...ب ــدا هم ــه ورودِ  حــین و ابت ــه ب ــه ، احســان خان ــاندم اي گوشــه ب  و کش

 خواهـد  شـرکت  بـه  شـنبه  نیـاز  صـورت  در ، گفـتم  و دادم سـرباال ِ  جـواب .پرسـید  نصرتی ي درباره
 .میکند صحبت او خود با و آمد
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 جــوابش بــی امــا ، بــود بیشــتري توضــیحات منتظــر و نکــرد خوشــحالش جــوابش اینکــه بــا        
 مـن  بـا  ، نفرشـان  سـه  تنهـا  شـاید  نفرشـان  سـی  جمـعِ  از کـه  هـایی  مهمـان  از پذیرایی و گذاشتم
 .بودند مهربان

ــراي ، کــردم تعــارف کــه را چــاي ســینی         ــه چنــدم بــار ب  چشــم احمدرضــا ي بســته اتــاق ب
 ، نبــود بــاخبر مــا شــغل از کــه او.نمیکــردم درك امــا میدانســتم را هــایش نگرانــی دلیــل...دوخــتم

 پیـدا  کـار  میتوانسـتم  راه یـک  و هـزار  بـه  شـاید  و سـختی  بـه  آمـدم  مـی  بیـرون  شرکت این از اگر
 .کنم

 تنهــا شــرکت آن بــه رفــتن کــه نمیکنــد هــم را فکــرش حتمــا..اعالءســت بــه فکــرش شــاید        
 اعـالي  شـبیه  ظـاهرا  کـه  آدمـی  دیـدن ... میکنـد  غمگیـنم  کـردنم  خوشـحال  جاي به که اتفاقیست

 کـه  آدمـی ! ضـرر؟  جـز  دارد اي فایـده  چـه  ، میکنـد  فـرق  او بـا  آسـمان  تـا  زمـین  باطنا و است من
 میکنــد؟ آرام را خـود  تــوهین بـا  و میکنـد  بــاز را دهـانش  ، میخــواد دلـش  کـه  زمــانی هـر  و هرجـا 
 ...عشق مظهر...مهربانی مظهر...بود ها خوبی تمام مظهر منِ  اعالء

 تکـان  سـري  و انـداخت  بـاال  اي شـانه ... گـرفتم  را احمدرضـا  سـراغ  افسـانه  از آشـپزخانه  توي        
 بود؟ شده بحثشان دوباره یعنی ، داد

 .داشتم زحمتی یه ، جان نورا_        

 سرچرخاندم و گذاشتم کابینت روي را موبایلم گوشی ، خاطرهِ  هواي به        

 خاطره؟ جونم_        

 رسید گوشم دم نازکش و ظریف صداي        

 !عزیزم؟ نمیخواي کمک_        
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 .نکنه درد گلت دست ، نه_        

 حســاب بــه مــن عمــوي دختــر تنهــا خــاطره ایســتاد، در چهــارچوب همــان در و زد لبخنــد        
 کـالس  بـراي  کـه  میشـد  یکسـالی  همـان  دلـیلش  شـاید . داشـتیم  بـاهم  خوبی ي رابطه که آمد می

 .ماند منزلمان در را مدت آن و آمد تهران به کنکور هاي

 شد؟ تایید پروپوزالت چطوره؟ دانشگاه_        

 داد تکان سري ناراحتی و گرفته بغل هاي دست با ، داد میز به را اش تکیه        

 یکــی ایـن  حتــی ، افتـادن  لــج باهـام  حــاال ، کـردم  عــوض راهنمـامو  اســتاد ، متاسـفانه  نـه _        
 .نمیکنه کمکی هیچ هم

ــه رو         ــش ب ــتادم روی ــره...ایس ــل اش چه ــه مث ــاد همیش ــوش و ش ــود رو خ ــدش و نب  لبخن
 میرسید نظر به مصنوعی

ــب_         ــی از خ ــه یک ــک دیگ ــر کم ــن...بگی ــه ای ــتاد هم ــوي اس ــگاه ت ــت دانش ــی ، هس  از بعض
 نمیشه پیدا کسی واقعا یعنی ، میکنند کمک که هستن هم اساتید

 ...طرحمِ  خاطر به نمیذاره که بابامه بدتر همه از.گیره کارم ولی...رفتم دنبالش_        

 !!سالم_        

 کـرده  پـف  هـاي  پلـک ... چرخانـدیم  سـر  دو هـر  صـدایش  و آشـپزخانه  بـه  احمدرضا آمدن با        
 .خوابیده خوب که میداد نشان اش

 .کردم معرفی را احمدرضا و گفت آرامی سالم خاطره        

 ...احمد ، جونه افسانه پسر ایشون_        
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 گفت لبخند با و کرد دراز خاطره سمت به را دستش احمد        

 .البته احمدرضا_        

 داد دست و خندید خاطره        

 از خوشـوقتم  مـنم  هرحـال  بـه ...بـود  کـی  نیسـت  یـادم ....بودمتـون  دیـده  پـیش  سال خیلی_        
 .دیدنتون

 را هـایش  حرکـت  خـاطره  بـا  ، کشـید  بیـرون  آبـی  بطـري  و رفـت  یخچـال ِ  سـمت  بـه  احمد        
 منفجـر  یکهـو  هـا  مهمـان  هـاي  خنـده  صـداي  و سـر  ، نوشـید  آب کـه  کمـی .بـودیم  گرفته نظر زیر
 .شد

 !اومدن؟ همه_        

 .انداخت پایین را سرش خاطره و دادم تکان سري        

 .کردم احمدرضاِ  درهمِ  صورت ي حواله چشمکی        

 !احسان...اومده دوستتم...آره_        

 .آمد ابرویی و چشم و گفتم مسخره به        

 ؟!شدین ساکت اومدم من تا که داشتین جلسه نفر دو شما_        

 خندیدم و کردیم نگاه را هم خاطره با        

 خوندي؟ چی دانشگاه تو احمد_        

 .داد تکیه میز به خاطره نزدیک و رفت هم در هایش اخم        

 نمیدونی؟ تو یعنی_        
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 داخلی؟ طراحی یا بودي صنعتی طراحی_        

 برد فرو اش جین شلوارِ  جیب در را هایش دست و داد تکان سري        

 .خوندم داخلی طراحی ، معماري_        

 شد جمع لبخندش زود خیلی اما کرد نگاهش خوشحالی با خاطره        

 .شمام ي رشته هم منم_        

 کرد نگاه خاطره به خرسندي و تعجب با ، احمدرضا        

 ؟!ناراحت اینقدر چرا حاال...خوب چه_        

 بــه ، ارشـد  آخـر  سـال ... میکـردم  درکـش .افتـاد  مــی گریـه  بـه  حتمـا  میکـرد  رهـا  را خـاطره         
 خــاطر بــه فقــط ام پایــانی از نمــره یــک و کشــید طــول تــرم ســه دفــاعم ، هــا ســختگیري خــاطر
 !شد کم تاخیر

 .کنم دفاع نتونستم اما ، شد تایید بار یه ، نمیشه تایید پروپوزالم آخه_        

ــا         ــه احمدرض ــوح ب ــتر وض ــب بیش ــرد تعج ــه و ک ــز از را اش تکی ــت می ــا و گرف ــه رو تقریب  ب
 ایستاد خاطره

 وقتــی ، قــبلش حتــی یــا میشــه تاییــد وقتــی! کنیــد؟ دفــاع نتونســتید کــه بــود چجــوري_        
 حتمـا  آمـاریش  نمونـه  و شـرایطش  و کـار  انجـام  ي نحـوه  ي دربـاره  ، میشـه  ارائـه  شـما  به موضوع

 دفاع و تایید به برسه چه ، میشه نوشته پروپوزال بعد و میشه فکر

 کـار  وسـط  ، نمیکـرد  کمـک  اصـال  داشـتم  کـه  راهنمـایی  اسـتاد  ، طوالنیـه  خیلی جریانش_        
 ...نمیده جواب هامم تلفن ، سودا تا هزار و سرداره یه جدیدمم استاد ، کردم عوضش
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 را حـرفش  ، احمدرضـا .دادم دسـتش  بـه  و کـردم  پـر  آبـی  لیـوان  ، عجلـه  بـا  ، کـرد  که بغض        
 پرسید ازم و نداد ادامه

 !هست؟ امیدم_        

 گفتم بود خاطره چشم خیسِ ي گوشه به نگاهم که حالی در و دادم تکان را سرم        

 کنی؟ کمک رو خاطره نمیتونی تو احمد_        

 .نمیکنم دریغ بربیاد دستم از کاري...نمیدونم_        

 گفت خنده با و کشید چشمش روي را انگشتانش خاطره        

ــان اســم مــن_         ــاع و نامــه پای ــاد دف ــو ببخشــید ، میشــه ســرریز اشــکم ناخودآگــاه ، می  رو ت
 .کردم ناراحتتون...خدا

 کردم نوازش و گذاشتم بازویش روي را دستم ، نشست لبم روي غمگینی لبخند        

 میتونـه  کـه  میشـه  سـرش  چیزایـی  یـه  ، کـن  حسـاب  احمـد  رو نظـرم  بـه ... حرفیه چه این_        
 کنه کمکت

 گفت خاطره که میکرد نگاهمان و بود گرفته بغل به را هایش دست احمد        

 .بعد براي باشه ، نیستم دادن توضیحِ  مود رو اصال االن_        

 داشــت حــق. آورده پــایین را اش روحیــه ، دانشــگاه و درس اوضــاع کــه بــود مشــخص کــامال        
 .نکند فکر درس به را امشب یک حداقل

 ، بـزن  زنـگ  خواسـتی  وقـت  هـر  بگیـر،  و احمـد  شـماره  یـا  ، احمـد  بـده  شـمارتو  پس خب_        
 .بیرون کن پرت ذهنت از و دفاع و درس و امشب.بده توضیح کارت به راجع
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ــد         ــاهی لبخن ــبش روي کوت ــن و نشســت ل ــراهش تلف ــبش از را هم ــرون جی ــماره...آورد بی  ش
ــت را احمدرضــا ي ــه میگرف ــاد ک ــاي ســختی ی ــدگی ه ــادم اش زن ــد.افت ــی ي دورهِ  بع  ، کارشناس

 هفـت  و بیسـت  در حـاال  و دهـد  ادامـه  را درس نتوانسـت  درمـانش  بابـت  سـالی  چنـد  و شـد  بیمـار 
 .بود کرده ضعیفش دوباره ها درس فشار ، سالگی

 همسـایه  اي دوره ، کـوچکم  ي عمـه ...پیوسـتیم  هـا  مهمـان  بقیـه  بـه  خـاطره  و احمدرضـا  بـا         
 ...بود دیده بچگی از را احمدرضا و بود افسانه ي خانواده ي

ــا احوالپرســی و ســالم از بعــد احمدرضــا          ام عمــه همــان کنــار را اي دقیقــه چنــد ، مردهــا ب
ــه و شــد تمــام تلفــنش ، امیــد اینکــه از بعــد و شــد زدن حــرف مشــغول آرام و نشســت  دســتور ب

 .پیوست احمدرضا به ، کرد خاموش را آن ، همسرش

ــدا و خــاطره کنــار         ــالم و فکــر ، مانــدن گیل ــه...نمیــزد پــس را خی  میکــرد ســعی مــدام فرزان
ــه را بحــث ــا خواســتم او از ، کنــده پوســت و رك کــه بکشــد امروزمــان هــاي حــرف و نصــرتی ب  ت

 . نکشد ها گرفتاري و کار به را امشبِ  مهمانی

 .نشست همسرش کنار و کرد ترك ماراِ  جمع زود خیلی و کرد ناراحت حرفش        

 ...نداشت اهمیتی برایم        

ــاي ظــرف         ــذا ه ــاالد و دســر و غ ــا س ــا ، آرام آرام را ه ــز روي خــاطره ب ــارخوريِ  می ــه نه  ک
 هــا لیــوان و طــرف یــک هــا بشــقاب.چیــدیم ، داشــت قــرار مــان خانــه مربعــی پــذیرایی ي گوشــه

 ...نداشت صندلی جمعیت این براي هم میز و نداشتیم انداختن سفره امکان ، کنارشان

 اي لحظـه  چنـد  ، رفـتم  اتـاقم  بـه  ، کـرد  دعـوت  شـام  خـوردن  بـه  را هـا  مهمـان  پدرم وقتی        
 بهـم  عـادتم ِ  درد خـاطر  بـه  ام جسـمی ِ  وضـع  امـا  بـود  آمـده  پـایین  تبم... کشیدم دراز تختم روي

 .کرد اضافه کمرم درد به ، هم زمین روي افتادن و پریشب بازي برف که بماند...بود ریخته



260 
 

 ... زدند را اتاق در که بود نگذشته زمان خیلی ، گذاشتم هم روي را هایم پلک        

 !گرفتم اضطراب ، سر پشت پدرم دیدن با        

 !هست؟ مهمون وقتی اتاقت تو اومدي چی براي_        

 کنم نگرانش نمیخواستم و بودم دستپاچه        

 ، بکشم دراز اومدم میکرد درد دلم یکم_        

 جان؟ نورا کشیدنه دراز وقته االن_        

 میرسید نظر به کنجکاو اما نبود عصبانی        

 .پایین اومدم می داشتم دیگه ، شماست با حق_        

 نیاد فشار بهت تا میکردي کنسل و امروزتِ  کاري قرار باید ، شدي خسته امروز_        

ــد         ــالی در و زدم لبخن ــه ح ــه ک ــا پل ــایین را ه ــی پ ــدم م ــاه و آم ــرهِ  نگ ــا ي خی  را احمدرض
 گفتم میکاویدم

 .کرد ام خسته جون افسانه به کردن کمک ، نیاورد فشار کمرم به کاریم قرار_        

 ...برداشتم بشقابی و رفتم میز سمت به ، بزند حرفی بابا اینکه از پیش درست و        

 ...ساالد کنارش و ریختم هم روي را مرغ و برنج        

 ...دیگه روش بذار ام ژله ، عمو دختر_        

 انداختم نگاهی میکشید دوم بار براي و بود شده خالی که امید بشقاب و خندیدم        

 میشه بیشتر داره روز به روز اشتهات تخته به بزنم_        
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 خندید و گرفتم دستم از را کفگیر        

 است خوشمزه مامانتِ  دستپخت_        

ــه         ــدانِ  برداشــتن خــاطر ب ــزدیکش کمــی ، نمک ــی و شــدم ن  اصــالح را حــرفش جــدي لحن
 کردم

 نکنی اشتباه دیگه که بگو! است هاله منِ  مامان اسم...نیست مادرم جون افسانه_        

 شد جدي ، خندانشِ  صورت همان پشت و شد متوقف دستانش حرکت        

 .نداشتم منظوري ، ببخشید_        

 !میدونم_        

ــردم کمکــش         ــا ک ــت ظــرف ت ــک را خورش ــاورم نزدی ــردو ، بی ــقاب ه ــان بش  روي در را هایم
 .شدیم غذا خوردن مشغول ایستاده و گذاشتیم بود مانده خالی که میز از قسمتی

 بازي؟ برف بریم غذا بعد ، کردن بازي براي میده جون شما حیاط_        

ِ  بـازي  بـرف  یـاد  بـه  مـرا  ، احمدرضـا ِ  نگـاه  ، بـدهم  را جـوابش  نمیتوانسـتم  و بـود  پـر  دهانم        
 .انداخت پیش شب دو

 بشـنود  هـم  خـودش  کـه  طـوري  و کـردم  اشـاره  احمـد  بـه  دسـت  بـا  دادم قورت که را لقمه        
 گفتم امید به

 .زد کتک برف تو منو چجوري این ببینی نبودي عمو پسر_        

 بـه  صـدایم  و افتـاد  هـا  مهمـان  بـین  سـکوت  ، بـودم  آمـده  حـرف  به که لحظه همین درست        
 .رسید همه گوش
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 چنـد  شـوخی  از معـذبی  حالـت  بـا  ، افسـانه  و افتـاد  سـرفه  بـه  هـایش  خنده وسط احمدرضا        
 . گفت ها مهمان براي پیش شب

 !دیگه؟ زدي منو عموي دختر شما جناب_        

 داد تکان سري خجالت کمی و خنده با احمدرضا        

 ...دیگه بود بازي برف_        

 کرد نگاه احمدِ  خندانِ  روي به گیلدا        

 !چی یعنی بازي برف میفهمین تازه ، خوردین که و شامتون ؟!دیگه بود بازي برف_        

 کردم بیشتر را ماجراِ  داغ پیاز و شدم خوشحال میشدم که حمایتی از        

 میداد فشار برف تو و صورتم ، بود گرفته و گردنم پشت این_        

 گفـتم  کـه  دروغـی  بنـد  پشـت  افسـانه  امـا  نمیکـرد  خـودش  از دفـاعی  و میخندیـد  احمدرضا        
 . گفت را واقعیت همه به ،

 کردم تر مظلوم مراتب به را ام چهره        

 !بگم؟ دروغ میاد من به_        

 گفت او به رو و نشست احمدرضا کنار بود کرده پر را بشقابش تازه که خاطره        

 .نیست گفتن دروغِ  اهل میشناسم خوب دخترعمومو من_        

 زد را حرفش خنده با افسانه        

 ؟!جون خاطره میگم دروغ من البد پس_        
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 گفت بود زده که حرفی از معذب و گرفت گاز را لبش خاطره        

 .کردم شوخی ، جون افسانه نه_        

 و گیلــدا مــادر ، گرفــت متفــاوت ســویی و ســمت هــا حــرف و شــد بلنــد هــا مهمــان خنــده        
ــه ــرف از مردهــا و میکــرد تعریــف گذشــته از اي خــاطره ، فرزان ــنِ  پیــزوري هــاي ب  کــه ســالها ای

 .میکرد فرق گذشته با آسمان تا زمین

 کشید پیش را بازي برفِ  بحث دوباره امید ، احمدرضا آمدن با        

 .نداشتیم خبر ما بودو نشسته گرگ یه ، آرومِ  ظاهر اینِ  پشت پس_        

 ایستاد رویمان روبه ، گشاده لبخندي با ، احمدرضا        

 حیاط تو بریم شام بعد ، مردي اگه ، کنی دفاع نورا از نمیتونی متلک و تیکه با_        

 دور بـه  را حریفـانش  و داد را شـام  از بعـد ِ  جنـگ  ي وعـده  پـرُ  نیمـه ِ  دهـان  همـان  با ، امید        
 .کرد جمع خود

 .هم با امید و خاطره و گیلدا و تنها احمدرضا.شد تشکیل تیم دو ، شوخی شوخی        

 هـم  دقـایق  همـین  در. بـرود  پـایین  بـودیم  خـورده  کـه  غـذایی  تـا  مانـدیم  منتظر ساعت نیم        
 مثــل را زمــان ، میــداد را جــوابش خونســردي و آرامــش بــا کــه احمدرضــا و امیــد هــاي کــل کــل
 .برد جلو باد و برق

ــاس         ــاي لب ــان ه ــیدیم را گرمم ــه ، پوش ــا احســان و فرزان ــه ام ــک ب ــا کم ــد احمدرض  و رفتن
ــرخالف ــلِ  ب ــا می ــه احمدرض ــد ک ــود معتق ــایی ب ــف تنه ــه حری ــود هم ــان ، میش ــه و احس  ، فرزان
 .کردند اعالم اوِ  همگروهی را خودشان
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ِ  نگـران  زود خیلـی  کـه  آنقـدر  ، میرسـید  نظـر  بـه  سـنگین  و بـزرگ  ، امیـد  برفـی  هاي گوله        
 گرفتـه  قـرار  هـم  از فاصـله  بـا  کـه  گـروه  دوِ  بـین  ، برفـی  جنگـی  شـروع  از پـیش  و شدم احمدرضا

 .ایستادم ، بودند

 شنیدید؟ ، نشه کوفتمون امشب که درنیارید بازي وحشی ، ها خانوم ، آقایون_        

 کوبید سرم به برفی گوله ، امید که بود نشده تمام و داشت ادامه حرفم        

 .نزن حرف تو... اونور برو بیا_        

 چرخیدم سمتم به و دادم تکان را برف ، شد مسري ، همه هاي خنده        

 ؟!میکنی دعوا من خاطر به داري تو مثال_        

 .داد پاس دیگرش دست به دست این از را برفی ي گوله...درآورد را احمدرضا اداي        

 !رستگار جنابِ ، نمیبینمت_        

 لبخنــدش ، دهــانش روي بــه شـالگردن  آوردن بــاال بــا و داد تکـان  هــوا در دســتی احمدرضـا         
 .کرد مخفی را

 !شروع؟_        

 دادم تکه ها ماشین از یکی به و کشیدم عقب        

 !شروع_        

 کـه  برفـی  هـاي  گولـه ...بـود  امیـد  و احسـان  ي مردانـه  فریادهـاي  از تـر  بلنـد  ، دختـرا ِ  جیغ        
 میـداد  تکـان  راسـت  و چـپ  بـه  ، مـدام  را سـرم  ، میشـد  پرتـاب  دیگـري  سـمت  بـه  سریع و محکم

 میکـرد  اصـابت  فرزانـه  کـه  هربـار  چـون  ، بـود  سـنگین  و پـر  خـودش  مثـل  گیلدا برفی هاي گوله...
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 بـرف  بـا  جـوابی  ، کـردن  اوي و آي صـدبار  از بعـد  و میـداد  ماسـاژ  را برخـورد  جـاي  اي ثانیـه  ،چند
 .میکرد اش حواله

 هـاي  گولـه  سـریع  و عجلـه  ،بـا  بـود  شـده  مخفـی  هـایش  همگروهـی  سـر  پشـت  امـا  خاطره        
 .میسپرد گیلدا و امید دست به و میکرد درست برفی

 کــه بــود مانــده تنهــا احمدرضــا فقــط ، میــداد انجــام احســان بــراي را همینکــار هــم فرزانــه        
 گولـه  مـدام  و نمیدادنـد  امـانش  ، امیـد  و گیلـدا  میشـد  خـم  برفـی  گولـه  کـردن  درست براي هربار

 .میزدند احمدرضا کمر و صورت و سر در را هایشان

 را گولــه تــا پــنج هــر ، کــردم درســت ســنگین و درشــت بــرف ي گولــه چنــد گوشــه همــان        
 .رفتم احمدرضا سرِ  پشت و گرفتم بغل

 .شدم دور عجله با و گذاشتم زمین روي را ها گوله        

 یکهـو  ، بودنـد  شـده  شـبیه  مـوازي  خـط  دو بـه  ، خنـده  از کـه  میدیـدم  را هایش چشم فقط        
ــل و ــد ناغاف ــه چن ــرده درســت خــودم کــه را گول ــودم ک ــت بغــل ب ــه و گرف ــه امیــدي ســمت ب  ک

 چـون  ، بـود  فایـده  بـی  گیلـدا  هـاي  ضـربه  و خـاطره  جیـغِ ... دوییـد  ، نبود سرش پشت به حواسش
ــد ــافلگیر امی ــد غ ــربه و ش ــاي ض ــنگین ه ــانِ  س ــا و احس ــاپی ، احمدرض ــه پی ــدن ب ــورتش و ب  ص

 .بود صورتش پوشاندن ، نجاتش راه تنها و میخورد

ــدا         ــاطره و گیل ــر خ ــغ اگ ــان جی ــار را هایش ــت کن ــان و میگذاش ــتر را حواسش ــع بیش  جم
 .آمدند برمی احمدرضا و احسان پسِ از شاید ، میکردند

 پشـت  را پـایش  گیلـدا ... افتـاد  سـرش  از کـه  آنقـدر  ، کشـید  احمدرضـا  کاپشـنِ ِ  کاله خاطره        
 احمـد  سـینه  بـه  را هـایش  دسـت  گیلـدا  ، شـد  خـم  پشـت  بـه  احمـد  وقتی و زد احمدرضا زانوهاي

 ...انداختند زمینش روي و کوبید
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 .آمد برنمی دستم از کاري کردن نگاه جز و بود کرده جاري را هایم اشک هایم خنده        

ــی         ــین احمــد وقت ــاد زم ــرد کمکــش احســان افت ــد زود و ک ــد ، شــد بلن ــم امی  را فرصــت ه
 گولــه بــا و بــود رفتــه گیلــدا و خــاطره ســراغ کــه بــود احمدرضــا حــاال ، ایســتاد و شــمرد غنیمــت

 .بود درآورده را جیغشان اش برفی هاي

ــه         ــه را ام تکی ــار درخــت ب ــک فقــط ، کــنم نگــاه را کدامشــان نمیدانســتم ، چســباندم چن  ی
 اینبـار  یـک  را جوانمردانـه ِ  بـازي  احمدرضـا  ، افتـاد  زمـین  روي و شـد  تـر  بلنـد  گیلـدا ِ  جیغ لحظه
 گولـه  و کـرد  گـل  شـیطنتش  خـاطره  امـا  ، کنـد  بلنـدش  تـا  گرفـت  را گیلـدا  دسـت  و کـرد  رعایت
 . زد احمدرضاِ  گردن پشت را برفی

 میکـرد  مـتهم  غیرتـی  بـی  بـه  را آنهـا  ، میـزد  فرزانـه  و احسـان  بـه  کـه  اي هرگولـه  بـا  ، امید        
ــد کــه ــاع مــن از و باشــند احمدرضــا علیــه بای ــه و احســان کــه نمیدانســت امیــد...کننــد دف  فرزان

 ...پرستی غریبه! است همین اخالقشان

 امـا .دوییـدم  سمتشـان  بـه  ، بـود  نشـده  جنـگ  بـه  شـباهت  بـی  واقعـا  کـه  بازي به اتمام براي        
 .خوردم زمین به پشت از محکم و رفت سر پایم زیر ، برسم امید به اینکه از قبل درست

 نصـف  یکـی  انگـار  را کمـرم .گفـتم  دلـم  در خفـه  کـه  بـود  وایـی  بلنـدي  بـه  ، احسانِ  "واي"        
 ...کرد

 !اوسکول؟ خوبی_        

 دهــانش روي از را شــالگردن...آمــد تـاخیر  بــا احمدرضــا ، شــدند جمـع  ســرم بــاالي همشـان         
 شد خم سمتم به و کشید پایین

 خوردي؟ لیز_        



267 
 

ــر کــه دردي بابــت و گذاشــتم شــکمم روي را دســتانم         ــرینم لــب ، پیچیــد دلــم زی ــه را زی  ب
 گرفتم دندان

 .خنداند هم را خودم ، امید توسط کردنم مسخره و دخترها هاي خنده        

 چلفتی پا و دست ، نکردي بازي خوبه_        

 کرد دراز را دستش فرزانه        

 .کنم کمکت بذار_        

 زدم لبخند ، پیشِ  دقایقِ  شاديِ  نکردن کوفت براي اما ، نمیخورد تکان کمرم        

 نکنه درد دستت ، میشم بلند خودم_        

ــرد کمــرم پشــت بالفاصــله را دســتش و نشســت کنــارم احمدرضــا         ــا ، ب  کــه شــدیدي درد ب
 نشستم پیچید دلم زیر

 ...نورا زمین خوردي کمر با پریشبم_        

 دهم بروز را دردم نمیگذاشت ، امید هاي شوخی اما ، بود نگران لحنش        

 .زمین زدیش تو زمین نخورده پریشب_        

 بلنــد وقتــی ، گذاشــت کمــرم طــرف دو را دســتانش و گرفــت قــرار ســرم پشــت احمدرضــا        
 دادم بروز را نبود تحملم در دیگر که دردي وضوح به ، شدم

 ...آخ_        

 زد کنار را گیلدا نگرانی با و کرد پاك را اش خنده امید        

 ...دوییدي چرا خب نفله_        
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 گذاشت کمرم پشت را دستش        

 بري راه میتونی_        

 خندیدم زور به و کردم صاف درد با را کمرم... بودم خمیده        

 .نیست چیزیم...خوبم آره_        

 . کرد پیدا سرایت شان تک تک به نگرانی کم کم        

 .داخل بریم بهتره نشده بپا ریزي خون و خون تا...دیگه بسه ها بچه_        

ــاطره         ــتم خ ــت را دس ــدا و گرف ــت گیل ــرم پش ــین در را کم ــتن راه ح ــاژ رف ــرها.داد ماس  پس
 .شدند راهی ماِ  سر پشت اما ، بود نشده تمام خوانیشان کُري هم هنوز

 کشــید بیــرون پــایم از را هــایم کفــش و کــرد کمــک فرزانــه ، رســیدیم کــه خانــه در پشــت        
 .رسید پدرم به ، شیشه پشت از ،نگاهم

 نمیگیـد  زمـین  رو افتـادنم  منـو  کمـر  از کـالم  یـک  ، خونـه  تـو  گذاشـتید  و پـاتون  ، ها بچه_        
 !باشه؟ ،

 گفت مرموز اي خنده با که میتکاند را هایش کفش روي برف امید        

 .میکردم همینکارو بودم تو جاي منم_        

 گفت دخترها به رو و کرد صاف را کمرمش        

 بـرو  یـا  ، دار نگـه  گـرم  و کمـرت  رفتـیم  کـه  مـا  ، نـورا  فقـط  ، بـره  راه خودش بذارید دیگه_        
 .نشه طوري نکرده خدایی که بده ماساژ داغ آب با ، دوش زیر
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ــه و شــدم داخــل دخترهــا ســر پشــت ، گفــتم آرام اي باشــه و دادم تکــان ســري         ِ  محــض ب
 .گرفتند را بازي ي برنده سراغ ها مهمان ، ورودشان

 ...پایانش هم و بود من با شروعش هم که بردم من را بازي ، بود فرزانه با حق        

ــه         ــوبی روز جمع ــرایم خ ــود ب ــبحش اول ، نب ــرا ص ــایل آوردن..چ ــد وس ــاق جدی ــال ، ات  و ح
ــوایم ــر را ه ــنفش و صــورتی ، داد تغیی ــودن ب ــاق ب ــم ، ات ــاز را دل ــرد ب ــا ، میک ــه ام ــت ب ــار وق  ، نه

 و افسـانه  ي گریـه  و نـاراحتی  ، کـرد  انتخـاب  تصـمیمش  اعـالم  بـراي  را نامناسـبی  وقـت  احمدرضا
ــن دلخــوري ــم م ــد تصــمیمش از را او ه ــدر ، برنگردان ــراي آنق ــتن ب ــود عجــول رف ــه ، ب ــان ک  هم

 رفت بیرون خانه از دست به ساك و بست را چمدانش غروبی

 و ســوت ي خانــه بــه تــازگی کــه نــوري بــه گفــتن خــداحافظ...نبــود مــن کــار خــداحافظی        
 ...نبود من کار ، میبخشید گرما و بود تابیده کورمان

 .خوردیم غذا تنهایی ، سالها از بعد ، پدرم و من شامِ  وقت ، شد راهی او با هم افسانه        

 طاقـت  هـم  شـب  آخـر ...افسـانه  رفتـه  از حـتم  بـه  پـدرم  و بـودم  ناراحت احمدرضا رفتن بابت        
 .میرود دنبالش ظهر فردا که داد وعده و گرفت تماس او با خودم روي جلوي ، نیاورد

 دسـتم  بـار  چنـد  شـب  آخـر ...آورد مـی  مرگـی  دق ، نـزدن  حـرف  احمدرضـا  بـا  تمام روزِ یک        
 چنـد  ایـن  هـاي  دلخـوري  و افسـانه ِ  بـودن  ولـی  ، بـزنم  زنـگ  تـا  رفـت  تماسـش  ي شماره روي بر

 .شد مانع اخیر وقت

 ماشـینش  پـالك  ، دیـدم  را اعـالء  ماشـین  پارکینـگ  تـوي  ، افتـادم  راه تـاخیر  بـا  کمی صبح        
ــراي ــران ب ــود ته ــی...نب ــن اعــالء ، نداشــت هــم اهمیت ــود او کــه م ــالءي شــاید...! نب ــه اع  روزي ک

 گذشــته هــاي سـال  همــین در ، بـود  زنــدگیم الینفــک جـز  ، حضــورش و میشـد  آرامشــم دیـدنش 
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 بـه  قـراري  هـا  زودي ایـن  بـه ...بـود  مـا  بـین  کـه  اي عالقـه ... مرده حتما!! مرده ، ام بوده خبر بی که
 .بگیریم دست کنایه زبان و ببنیم را هم که این به برسد چه.نداشت شدن تمام

ِ  آرایـش  آن حتـی  ، بـود  رنـگ  بـی  صـورتم  ، انـداختم  نگـاهی  آینـه  بـه  و شدم آسانسور سوار        
 .بود کرده ترش مات هم مختصر

 .کردم آیینه به را پشتم و انداختم باال اي شانه خیال بی        

ــروي وارد         ــرکت راه ــدم ش ــا و ش ــد ب ــنل چن ــالم پرس ــی و س ــردم احوالپرس ــل.ک ــاقم داخ  ات
 .داریم شرکت رئیس با ضروري ي جلسه کرد اعالم و شد راهم سد ، مرادي که بودم نرفته

 از آه و شــدم خیــره موبایــل ي صــفحه بــه بــازهم ، گذاشــتم اتــاق تــوي را کاپشــنم و کیــف        
 ...بود دلخور دستم از احمدرضا...درآمد نهادم

 مــرادي ي زده دهـن ِ  چــاي بـا  ، بــود آورده بـرایم  امـین ِ  خــانوم کـه  پنیــري و نـان  ي لقمـه         
 .خوردم بود مانده میز روي که

 .شدیم احسانِ  اتاق داخل مرادي سر پشت و انداختم دهانم در آدامسی        

 طـوالنی  کمـی  فرزانـه  بـا  احوالپرسـیمان  و روبوسـی .کـردم  احسـاس  را فرزانـه  و اعـالء  حضور        
ــد ــی.ش ــندلی روي وقت ــتم ص ــت نشس ــن درد باب ــایم ای ــی ، روزه ــا کم ــدم جابج ــرهم و ش ــا آخ  ب

 .دادم تکیه صندلی به را کمرم ناراحتی

 ؟!کنیم شروع رو جلسه خب_        

 ، هـم  خـالی  و خشـک  و سـالم  یـک  بـراي  حتـی  ، نچرخیـد  مـدبري  سـمت  بـه  اصـال  نگاهم        
 .ندانستمش الیق

 نیومده که ماجدي_        
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 ...انداختم پایین و گرفتم او از را نگاهم! میبلعید ، نمیخورد را موز ، مرادي        

 افتاد حرف به فرزانه        

ــورا_         ــاره ، جــان ن  االن نمیکنــی فکــر ، نگفتــی چیــزي کــه پنجشــنبه نصــرتی آقــاي ي درب
 !کنیم؟ صحبت بهش راجع کار محیط توي و ها بچه حضور در که باشه وقتش

 .افتاد هم او به نگاهم اجبار به و بود نشسته مدبري کنار        

 !کرد صحبت میشه...چرا_        

 و خیـالی  بـی  بـه  اسـت  زده کـه ...رگ بـی ِ  زمسـتان  مثـل  درسـت ...بـود  روح بی و سرد لحنم        
 .سبزش بهاري نه و میکند ذوبش گرمایی نه

 گفتین؟ چی...بگو خب_        

 !بزند حرف نباید نزدیک فاصله این از آنهم پر دهان با نمیدانست هنوز احمقِ  مرادي        

 بـه  خوشـحال  و بـود  نشسـته  اش صـندلی  و میـز  پشـت .چرخانـدم  احسـان  سـمت  به را رویم        
 میرسید نظر

 در کــردن اعـالم  و رســوندن سـالم  شــرکت ایـن ِ  محتـرم  پرســنل همـه  بــه نصـرتی  جنـاب _        
 !میارن تشریف حضورا خودشون نیازِ  صورت

 گفت او از پیش فرزانه و رفت وا صورتش روي خنده        

 !همین؟_        

 ...من به بعد و کرد نگاه فرزانه به مبهوت و گیج احسان        

 !بودین آشنا هم با که شما_        
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 انداختم پا روي پا و خندیدم حرصی        

 ربطـی  چـه  ، دومـا  ، بودنـد  مـن  اسـتاد  اي دوره یـه  ایشـون .نبـودیم  آشـنا  بـاهم  مـا  که اوال_        
 !نمیگذره آبروش و حیثیت از منکه خاطر به ، باشند آشنا ایشون با من که برفرض داره؟

 !میشه؟ آبرو بی ببنده قرارداد ما شرکت با یعنی_        

 .میشود این از بهتر اوضاع ، میکرد خیال حتما...بود پر توپش فرزانه        

ــاال اي شــانه و زدم پوزخنــدي         ــداختم ب  گذاشــته پاکــت داخــل کــه را اســتعفایم ي نامــه ، ان
 گرفتم احسانِ  سمت به ، بودم

 !چیه؟ این_        

 میشید متوجه بخونید_        

 خـاطر  بـه  ، پاکـت  کـردن  بـاز  بـراي  ذوقـش  داشـتم  حـتم ...کـرد  باز عجله با و گرفت را پاکت        
 .اوست طرف از میکرد خیال و بود نصرتی

 !استعفاست اینکه_        

 کــردم نگــاهش لبخنــد بــا ، کــردم احســاس بــازویم روي را مــرادي دســت انگشــتان گرمــاي        
 .بود مانده متعجب که

 !چرا؟... نورا_        

 ...میکرد خطی خط کاغذ روي چیزي و بود پایین سرش مدبري        

 کمـک  شـما  بـه  تونسـتم  مـن  نـه  ، میـدادم  اسـتعفا  بایـد  اینـا  از تـر  قبـل  خیلی میکنم فکر_        
 !من به شما نه و کنم
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 متوجـه  هـایش  گونـه  سـرخی  از را ایـن  و کنـد  مهـارش  نمیتوانسـت  کـه  عصـبانیتی  با فرزانه        
 گفت ، میشدم

 ؟!میکردیم باید کمکی چه ما_        

 گفتم بود مانده خیره نامه به متفکرانه که احسان به رو و زدم نیشخندي        

 .برمیاد بودم دار عهده من که کاريِ  پس از تنهایی به مرادي_        

 چسباند میز به را اش باالتنه و داد تکان سري کالفه        

 اومــدن بـا ...بشـید  منصــرف اسـتعفا  از شـماهم  بهتـره  ، رادمنــد خـانوم  برنمیگـرده  موسـوي _        
 و خودمـون ...ببـریم  بـاال  و شـرکت  تـا  میـدیم  هـم  دسـت  بـه  دسـت  ، میشه تر قوي گروهمون اعالء

 ...بکشیم باال

 !دادن دست به دست...میزد قشنگی هاي حرف        

ــدم را ام پیشــانی         ــه دســتی و خاران ــایین ب ــدازه از بــیش کــه ام مقنعــه پ ــود کــرده پــوف ان  ب
 .کشیدم

 .کنم بیشتر تالشمو میدم قول من...شو استعفا خیال بی ، رادمند_        

 .داشتم باور را کالمش صداقت که بود کسی تنها شاید مرادي        

 جنـاب  هـم  حـاال .کـنم  کمکـی  نتونسـتم  سـال  دو یکـی  ایـن  تـوي  مـن  که میدونی خودتم_        
 ! نیست راضی ازم رئیس که اومد دستم گوشی جورایی یه ، اومدن مدبري

 شد او جانب از واکنش به منجر احسان به متلک        
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 ، بــودم نکــرده شــکایتی مــن...بــود خــودش زبــون از گفــت هرچــی اعــالء ، نیســت اینطــور_        
 بـا  اینکـه  نـه  ، بگـم  شـما  خـود  بـه  بیـام  کـه  بـودم  راحـت  خودتـون  بـا  اونقـدر  ، مدت این تو بعدم

 .ببرم پیش حرف واسطه

 بـه  نگـاهم  مسـیر  تـا  کـردم  را تالشـم  تمـام  امـا  میکـردم  احسـاس  خودم روي را مدبري نگاه        
 نرسد او

ــه_         ــورا شــاید ، جــان احســان هرحــال ب ــا کــارِ  کشــش دیگــه واقعــا ن ــارو ب ــداره م ــذار ، ن  ب
 .میشه پر زود نورا خالی جاي خداروشکر هم مدبري آقاي اومدن با.بگیره تصمیم خودش

 ام حوالــه نیشــخند ، چنــین ایــن و بــودي خــورده مــارا نمــک و نــان...معرفــت بــی ي فرزانــه        
 !میکنی؟

 کـه  بـود  گفتـه  صـدبار  کـه  وقتـی ...احمدرضـا  هـاي  دادن سـرتکان  شـبیه ... دادم تکـان  سري        
 لعنـت  احمدرضـا  دلـی  سـنگ  بـه  دلـم  در و ندارنـد  را مـن  هـاي  دلسـوزي  لیاقـت  فرزانـه  و احسان

 !فرستادم

ــد         ــدم بلن ــندلی روي از ش ــرادي...ص ــم م ــان ه ــا همزم ــن ب ــتم. م ــر را دس ــازویش روي ب  ب
 گذاشتم

 ..بکن کارتو بشین..نکردن بیرون زبونی بی زبون با که رو تو_        

 کرد نگاهم ناراحتی با        

 .بودم راحت تو با من_        

 گفتم احسان به رو و زدم لبخند        

 بدین اجازه اگر البته.میمونم کاري ساعت پایان تا_        
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ــه نگــاهم         ــه ب ــود فرزان ــاخنش ي گوشــه...هــایش خودخــوري و ب ــه نگــاهش و میجویــد را ن  ب
 .بود میز روي ي بیهوده کاغذهاي

 .بود گذاشته اش چانه زیر را دستش و بود داده قرار میز روي را آرنجش...مدبري اما        

 .آمدم بیرون و گرفتم شان همه از را سنگینم نگاه        

ــه را در         ــت ک ــرم پش ــتم س ــوه بس ــنگین ک ــانه رويِ  س ــایم ش ــم ه ــا ه ــاك ب ــان خ  یکس
 .شدم سبک...شد

ــه         ــام ضــمانت نظــارت تحــتِ  شــرکت دو ب ــا دادم پیغ ــا آن ت ــا را ه ــرادي ب  و کــنم طــرف م
 .کنند حفظ او با را ارتباطشان

 دوم بـار  و نـداد  جـواب  اول بـار .گـرفتم  را احمدرضـا  ي شـماره .بـود  ظهـر  یـک  نزدیک ساعت        
 پیچید گوشم در اش گرفته و حوصله بی صداي

 مبارك جدید خونه خوبی،_        

 ممنون_        

 اونجاست هنوز جون افسانه_        

 نه_        

 داري مهمون_        

 تنهام_        

 ...وسایله یا شده تموم ات خونه کاراي_        

 مونده_        
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 .بفرستم بیرون محکم را سنگینم نفس تا کردم دور دهانم از را گوشی        

 !بودي؟ خواب_        

 نه_        

 .خندیدم اینبار ، بود کرده خستشان گریه لرزش که هایی شانه با.گرفت ام خنده        

 .میزد حرف باهام تو مثل میکرد که قهر ، بود که سالش یه و بیست اعالء_        

 اعالم شبیه نه ، سالمه یه و بیست نه من_        

 !زد سیلی را صورتم سرما سوزِ و رفتم پنجره سمت به. شد طاق تحملم        

 ؟!زدم زنگ نیستی خوشحال_        

ــاراحتی ، بزنــد حرفــی اینکــه از پــیش و نــدادم مهلتــی         ــا را ام ن  منتقــل صــدایم بــه بغــض ب
 .کردم

 !نه؟ مگه...نمیکنه خوشحالت صدام، وقتی خطرناکه خیلی اوضاع_        

 !بده جواب کرده خراب رو اوضاع که اونی باید_        

 .بپرسم بابام از بزنم زنگ پس_        

ــن...میکــرد بیشــتر را بغضــم ســنگینی ســکوتش         ــا ای ــرون را مــن همــه ، روزه ــد بی  ، میکنن
 اش زندگیِ  تمام از اعالء مثل یکی و... رفاقت ي دایره از یکی...خانه از یکی..شرکت از یکی

 خداحافظ.باشه بخیر ظهرت ، نمیشم مزاحمت_        

 را اعــالء ، ســرچرخاندم کــه لحظــه همــان ، کــردم پــرت میــز روي و کــردم قطــع را گوشــی        
 !دیدم در چارچوب در
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 داشتین؟ کاري_        

 کـرده  فـرو  شـلوارش  جیـب  در را دسـتانش  ، نیشـخندي  نـه  و داشـت  لـب  بـه  پوزخنـدي  نه        
ــود ــره و ب ــاهم خی ــرد نگ ــی.میک ــله ب ــر حوص ــن از ت ــرف ای ــا ح ــودم ه ــه ب ــارش ک ــیف را رفت  توص
 داخـل  ، شـد  تمـام  کـه  هـایم  حـرف . گـرفتم  را تـی  آي بخـش  شـماره  و نشسـتم  صندلی روي.کنم
 ...آمد

 قبـل ..بـود  دسـتش  عقیـق  انگشـتر  بـه  نگـاهم  و بـود  گذاشـته  میـز  روي را راستش دست کف        
 .سادهِ  ساعت یک بستن از حتی... بود بیزار ها تر

 میدي؟ استعفا داري که داده کار پیشنهاد بهت نصرتی_        

 تکیــه ، بــودم گذاشــته کمــرم پشــت کــه کــوچیکی بــالش بــه و گــرفتم بغــل بــه را دســتانم        
 زدم

 !داره؟ ربطی چه شما به_        

 ...گرفت فاصله میز از و نشاند لب روي را آور حرص هاي پوزخند همان        

 و رفـت  پنجـره  سـمت  بـه ...کـردم  نگـاهش  خیـره  و بـودم  کـرده  هـم  قفل را دستانم انگشتان        
 .بست کامل را آن

 میخـوام  بـودم  صـنعت  ایـن  تـوي  شـما  از بیشـتر  کـه  اونجـایی  از امـا  ، نـداره  ربطـی  من به_        
 .بکنم نصیحتی یه

 .بود چشمانم به نگاهش و داد تکیه دیوار به        

 سابیدم هم روي را هایم پلک        

 ؟!بدم گوش رو شما نصیحت نخوام من اگر و_        
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 میرسید نظر به هیستریک و عصبی کامال اش ،خنده شد بلند اش خنده صداي        

 انداخت نگاهی هایش کفش به و داد تکان سري        

 ، کنی گوش باید ، دیگه نه_        

 نشست لبم روي آمیزي تمسخر لبخند        

 مدبري جناب ببندید سرتون پشت درم شد که تموم نصحیتتون_        

 رفـت  و برخـورده  او بـه  ، کـردم  خیـال  کـه  شـتاب  پـر  و عجلـه  بـا  آنقـدر  ، رفـت  در سمت به        
 بـا  و شـدم  دوختـه  صـندلی  بـه  ، آمـد  سـمتم  بـه  شـتاب  همـان  بـا  و بست را در وقتی اما رفت، که

 کردم نگاهش آورد لرزه به را هایم چشم مردمک که ترسی

 بردار ات بچگونه هاي لجبازي از دست ، نورا_        

ــورتش         ــک ص ــود نزدی ــدر..ب ــه آنق ــفیدي ک ــارِ  س ــه کن ــش ي الل ــنم را گوش ــین و ببی  و چ
 ...را اش پیشانیِ  کمِ  چروك

 توام با_        

 صــندلی ي دســته بــه را دســتم دو هــر کــف ، داد تکــان و گرفــت را صــندلی دســته        
 کرد لمس را دستش گرماي ، دستانم از یکی ناخودآگاه و چسباندم

 ...ربطــ چه تو به اصال! چته؟_        

 ، هـیچ  نشـده  کـه  عـوض  مرتیکـه  اون. بیـرون  بنـداز  سـرت  از و نصـرتی  بـا  کـردن  کار فکر_        
 ...نورا کردم کار باهاش.شده ترم عوضی

 صندلی پشتی به چسباندم ، بردم عقب را سرم        



279 
 

 !نکردم کار باهاش منکه_        

 !شد مبدل تعجب به ، اخم حالت از هایش چشم        

 .کرد اخم و فهمید را نگاهم شیطنت ، کردم کج کمی را سرم        

 !!درختهِ  خود از کرم پس_        

 فرستادم باال ، خفیف را هایم شانه        

 کن فکر داري دوست جور هر_        

 بیــرون صـدا  بـی  را نفسـش  و کشــید صـورتش  بـه  دسـتی  ، ایســتاد و کـرد  صـاف  را کمـرش         
 فرستاد

 !شدي عوض_        

 شدند کشیده هم روي بیشتر هایم لب        

 .کن فکر اینجوري تو_        

 .آورد هجوم سمتم به ، کنم تحریکش بیشتر تا ، میخندیدم که لحظه همان درست        

 .کشید خود سمت به را صندلی و گرفت قرار دستانم روي دستانش        

 میخورد صورتش به ام پیشانی ، بودم نکشیده عقب را سرم اگر        

ــازم ، باشــی شــده ام عوضــی_         ــه ب ــداره ربطــی مــن ب  ، زدم دهــن ســیبِ نمیخــوام ،فقــط ن
 !بیفته نصرتیِ  دست

 اعـــالء؟ِ  سرخِ  سیب یا بودم؟ مدبري ي زده دهنِ  سیب ؟..من! زده؟ دهن سیبِ        
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 ...زد لبخند ، دید که را نگاهمِ  حیرت        

 ! پیروزمندانه        

 ، بـود  مانـده  خیـره  هـایش  چشـم  بـه  کـه  نگـاهی  بهـت ِ  میـان  و داد هـل  عقب به را صندلی        
 .شدم دور

 کــه هــایی مالفــه اون ، میخــاره تــنم و شکســته هــام نــاخن ، میخــاره تــنم تمــام ، میخـاره "        
 تـو  ، آلونـک  اون ، طوسـی  تُشـک  و مالفـه .بـود  کثیـف  ، جـونم  بـه  انداختـه  کـک  خوابیدیم روشون

ــه اون ــدیمی خون ــیِ  ق ــرده ب ــی ، پ ــت یک ــاهمون داش ــرد نگ ــش ، میک ــردم حس ــه میک  داره ک
 بــی نفــر، ســوم یــه ، نفــر یــه وقتــی...میکــرد نگــاهمون پنجــره از داشــت یکــی ، میکنــه نگــاهمون

 ، بـدنم  ، تـنم  پوسـت  ، شـده  قرمـز  پوسـتم  ، خـارش  بـه  افتـه  مـی  تـنم  ، کنـه  نگـاه  رو بدنم اجازه
ــاالتنم ــارش ، ب ــی ، داره خ ــی وقت ــوي میپیچ ــنم ت ــدنم ، ت ــره درد ب ــاي ، میگی ــت موه ــره تن  ، زب
 فاصـله  اون از.بـود  اومـده  بنـد  نفسـم  وقتـی  میکـرد  نگـاهمون  داشـت  یکـی  ، میشـه  سرخ ، میخاره
 ، چشـم  تـو  میزنـه  پوسـتم  زیـر  از ، میشـه  دیـده  جـا  همـه  از من فقرات میشه؟ دیده فقراتم ستون

 اســمش کـه  کثیــف آلونـک  یـه  تــو... بـودن  پــاره چـرك  طوسـیاي  مالفــه اون روي تـنم  اسـتخوناي 
ــه ــود خون ــنم ، میخــاره.ب ــرون فقراتشــون پرنسســا ، میخــاره ت ــه؟ بی ــا نمیزن ــه رو اون ــرم تخــت ی  ن

ــا.میکشــه رو نازشــون عشقشــون و میخــوابن ــنم روي نتکــون ســیگارتو خاکســتر. خوشــگلن اون  ، ت
 سـطل  تـو  بنـداز  هـارم  مالفـه .آشـغال  سـطل  تـو  کـن  خـالی  و زیرسـیگاري ...سـیگاري  زیر تو بتکون

 تـو  افتـاده  کـک ..میخـاره  تـنم ..خـاره  مـی ...سـردمه .آشـغال  سـطل  تو بنداز و ها مالفه الي بزار منم.
 مــن و بــودن پــاره هــا مالفــه...شــدم زن وقتــی نبــودم پرنســس مــن و بــودن پــاره هــا مالفــه.تــنم

ــس ــودم پرنس ــی نب ــه وقت ــدا ک ــت از خ ــره پش ــاهم پنج ــرد نگ ــن...میک ــس م ــیچکس پرنس  ه
 "!تو حتی..نبودم
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 بـه  ، او بـه  مانـده  قـدم  دو و شـدم  بلنـد  ، بمانـد  صـورتش  روي طـوالنی  لبخنـدش،  نگذاشتم        
 .زدم سیلی لبخندش

 .شود سرخ صورتش و بزند بیرون لبش ي گوشه از خون که محکم آنقدر نه        

 و دسـتمال  بـا  را شـده  جـاري ِ  خـون  و کنـد  حـس  را روز همـان  درد کـه  ، محکـم  آنقـدر  نه        
 ...کند پاك گریه

 !بمیرد و بترسد یا باشد خوشحال کشیده که دردي از نداند که آنقدر نه        

 و کنــد احســاس ، روز همــان ، هرســال درســت را درد آن و بگــذرد هــا ســال کــه آنقــدر نــه        
 !بمیرد پشیمانی از

 سـرما  از کـه  دسـتی  زورِِ  ي انـدازه  بـه .زدم سـیلی  او بـه  دسـتانم  زورِِ  ي انـدازه  بـه  فقط من        
 ..میلرزید سرخی با و بود زده یخ

 ...بود حقت که میفهمم حاال! بود حقت ، خوردي بابام از که چکی_        

 ...نگذشت زمانی        

 رفتـه  یـادم  هـم  خـودم  ، شـد  جـاري  هـایم  اشـک  ، اش شـده  دوختـه  زمـین  بـه ِ  نگاه پشت        
 !بودم کسی ي زده دهان سیبِ که بود

        یکم و بیست بود؟ کی شدنم زن سالگرد... 

 ...میگذشت برف و سرما از روز یک و بیست        

 !گذشته زمستان از روز یک و بیست...امروز        

 !من براي بود زن روزِِ  امروز پس        
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 کــه لبخنــدي و گریــه میــان ، طوســی ي مالفــه و تشــک روي کــه بــود روزي همــان امــروز        
 .شد عوض دنیایم ، نبود منِ  دست هیچکدامش

 دهـن  هـاي  سـیب  فقـط  یـا  میگفتنـد؟  تبریـک  اینگونـه  مردهـا ِ  تمـام  ، را شدن زنِ  سالگرد        
 میشنیدند؟ تبریک ، اینگونه زده

 ...اعـــالء بیرون شو گم_        

ــه         ــایم گری ــوچکی ســر از ه ــیِ  ک ــود قلب ــه ب ــد روزي ک ــد عاشــق و تپی ــا ، ش ــه ت ــروز ب  ، ام
 داغ مـادرم ...بیفتـد  تـپش  از ترسـیدم  ، اوسـت  از میکشـم  هرچـه  کـه  بیـاوردم  رویـش  بـه  نخواسـتم 

 !نداشت هیچوقت که شود دختري دار

 فقطــ...من_        

 ، میخواسـتم  وجـودم  همـه  بـا  را اعـالء  مـن ...نبـود  مـن  اعـالء  کـه  مدبري ، برگرداندم را رویم        
ــام ــنِ  تم ــت را او م ــا ، میخواس ــام ب ــیِ  تم ــایم بچگ ــذیرفتم ه ــار پ ــودن او کن ــاال ، را ب ــان ح  هم

 حتــی کـه ! نیســتم بـیش  اي زده دنـدان ِ  ســیب مـن  کــه... رسـیده  نتیجـه  بــه ، سـالها  از بعـد ...آدم
 ندارد؟ را خوردنش لیاقت هم نصرتی

 .پروندم چرتی یه شدم عصبانی_        

 و کــردم پــاك را هــایم اشــک ، میشــد استشــمام بیشــتر عطــرش بــوي و بــود آمــده نــزدیکم        
ــرادي ي شــماره ، صــندلی روي نشســتم ، زدم دور را میــز ــرفتم را م ــا گ ــیش ام ــوقی اینکــه از پ  ب

 کرد قطع و گرفت را تلفن بخورد

 زدم حرفی یه...شدم عصبانی_        
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 لحظــه  همــین شــبیه ، داشــتم او از کــه تصــویري  آخــرین چــون نمیکــردم نگــاهش        
 ناچــار بــه کـه  اي مردانــه هـق  هــق بــا ، اشـک  پــر و سـرخ  صــورتی! خــودم ي لحظـه  همــین...بـود 

 .بود شده تسلیم و بود برده باال را دستانش

 .میکرد پاك را من مهربان اعالي تصویر ، طلبکار و خونسردِ  صورت این دیدن        

 . کردم ترك را اتاق برسد صورتم به دستش اینکه از بیش و نیاوردم طاقت        

 ، بود خلوت اش همیشه برعکس شرکت بهداشتی سرویس        

 دسـت  سـیلی  ، پاشـیدم  صـورتم  بـه  شـد  کـه  آب از پـر  ، داشـتم  نگـه  آب شیر زیر را دستانم        
 حـس  دوبـاره  هـا  سـال  از بعـد  کـه  بـود  دردي ي سـختگیرانه  تنبیـه  ، آبِ  مشـت  هـر ِ  پشـت  هایم

 و نـارس ِ  دل ایـن  از میکشـم  هرچـه  کـه ! خـودم  بـه  خـودم  ، میـزدم  سـیلی  باید این از پیش.میشد
ــه میدانســتم اگــر...بــود گفتــه خــودش ، بــودم ســرخِ  ســیب مــن.اســت نفهــم  مــتهم زده دهــن ب

ــم درخــت روي ، میشــوم ــان در ، نمیرســیدم ه ــودن کــال دوران هم ــودم ، ب  آتــش ریشــه از را خ
 .میزدم

ــت         ــاي دس ــزم و خــیس ه ــکمم روي را قرم ــر ، کشــیدم ش ــم زی ــرد درد دل ــایم ، میک  پهلوه
 بـه  فرسـا  طاقـت  و سـخت ِ  احـوال  همـان ِ  تمـام ... سـنگین  و بـود  شـده  سـفت  ام تنـه  بـاال ...بیشتر
 .بود برگشته تنم به یکباره

 را گوشـم  ي اللـه  مـدام  کـه  نبـود  کسـی  اینبـار ...کنـد  بـاز  آغـوش  کـه  نبـود  کسـی ..اینبار اما        
 از آغوشــش در کــه نبــود کســی اینبــار...کنــد تکــرار مــدام را "میشــه درســت" ي وعــده و ببوســد

 .کند آرامم ، قلبش ي مردانه کوبش و بلرزم ترس

 ، میکـرد  کمکـم  بلنـدش  و کوتـاه  ، سـرهم ِ  پشـت  ، کشـیدم  نفـس ..شـد  سـپري  دقیقـه  چند        
 ســال خــودم بــراي مــن ، کــنم نــوازش را خــودم بـودم  بلــد مــن ، میشــدم مســلط خــودم بــه بایـد 
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 ، نمیشـه  درسـت  چیـز  هـیچ  ، میکـنم  زمزمـه  گوشـم  کنـار  هاسـت  سـال  ، میکنم باز آغوش هاست
 .نشنیدم را اي مردانه کوبش هاست سال بسکه...نترس ولی

 و بـود  بـاز  اتـاق  در آمـدم  کـه  بیـرون  ، افتـاد  سـرخی  از صـورتم  و کردنـد  توقـف  هـایم  اشک        
 .نبود مدبري از خبري

 رسـید  پـنج  بـه  هـا  عقربـه  ، نشـود  نصـرتی  از خبـري  ، کـردم  دعـا  دعـا  غروب پنجِ  ساعت تا        
 بـه  میکـرد  نصـیحتم  و آمـد  مـی  اتـاقم  بـه  کـه  بـود  چنـدمی  بـار  ، مرادي.آمد بیرون آسوده نفسم و

 شـده  کـه  هـم  یکبـار  دارم دوسـت ... ام خسـته  کـه  میگفـتم  هـم  او بـه  باید حتما.جنگیدن و ماندن
 !بجنگد زده دهنِ  من ِ براي کسی

 گرفـت  پـس  را هـایش  حـرف  مسـتقیم  غیـر  ، گرفـت  را راهـم  جلـوي  آخـري  ي لحظه فرزانه        
 نظــر بــه کــافی ي بهانــه ، شــرکت نابســمانِ  وضــعیت و ریختــه بهــم اعصــاب ، خواســت معــذرت و

 .نمیداشت نگه ها غریبه پیش هم را نمک و نان حرمت که او براي حداقل ، میرسید

 او بـه  مـنهم  هـاي  تنهـایی  بیچـاره ..بـود  مانـده  سـفیدم ِ  ماشـین  تنهـا  و بـود  خـالی  پارکینگ        
 .بود کرده سرایت

 صـورتی  و سـفید  هـاي  لـب  و پریـده  رنـگ  ایـن  بـا  آنهـم  ، نداشـتم  را رفـتن  خانه ي حوصله        
 .میرسیدند نظر به سرخ خودم هاي سیلی با هنوز که

 دو ، ترافیــک وجــود بــا ، کــردم پیــدا همــراهم گوشــی در را احمــدِ  جدیــد ي خانــهِ  آدرس        
 را فرصـت  ، آمـد  چشـمم  بـه  زیبـایی  گلفروشـی  اش خانـه  نزدیـک .رسـیدم  تهـران  شـرق  بـه  ساعته

 رزهـاي  از بـود  پـر  کـه  بزرگـی  گـل  دسـت  ، مـدت  ایـن  هـاي  احترامـی  بـی  بابت و شمردم غنیمت
 . کردم خریداري ، سفید و سرخ
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 و گذاشـتم  ماشـین  داخـل  را گـل  دسـته .بـود  جلـوتر  قـدم  چنـد  هـم  مجللی فروشی شیرینی        
 .خریدم داشت دوست که هایی همان از درست ، تر شیرینی کیلو دو

 وجـود  بـا ..کـردن  بـازي  نقـش  بـه  نیـاز ...نبـود  لعـاب  و رنـگ  بـه  نیـاز  ، احمـد  بـا  دیـدار  براي        
 .نکردم آرایشی ، حالی بی و بدرنگی

 پاسـاژ  و مغـازه  و هـا  خیابـان  و هـا  کوچـه  شـلوغی  و آمـدم  مـی  تهـران  شرق ها مدت از بعد        
 .میکرد جلب را توجهم ، بزرگ و رنگارنگ هاي

 .کردم پارك نوساز اي خانه به نزدیک و رفتم داخل را باریکی ي کوچه        

ــه         ــدیمی شــان خان ــه و ق ــود کهن ــا ، ب ــدن ب ــویی دی ــاختمانِ  ن ــوي و س ــگِ  ب ــازه ، درِ  رن  ت
 .ساخته را خانشان که فهمیدم

ــزنم زنــگ خواســتم ، گــرفتم دســت را شــیرینی و جعبــه         ــا ، ب ــا ، کــیفم داخــلِ  کلیــد ام  ب
 ...داشت دیگريِ  حال غافلگیري! میخندید شیطنت

 ...شش واحد ، سوم ي طبقه ، خواندم را احمدرضا پیام دیگر بار و کردم باز را در        

 مثـل ...بـود  بیمارهـا ِ  عـین  ظـاهرم  ، کـردم  نگـاه  آسانسـور  ي آیینـه  بـه  اي خسـته  لبخنـد  با        
 !کرد فوت پیش ي هفته چند که مادرم اتاقی هم

ــتم         ــه را دس ــمت ب ــه س ــردم دراز آیین ــب روي و ک ــایم ل ــت ه ــیدم دس ــف ، کش ــهِ  حی  بوس
 !نه؟... نمیکردید راهم فکرش!  نشست شما روي که هایی

ــب         ــایم ل ــد ه ــان ، خندیدن ــه دلش ــنِ  داشــتن ب ــود خــوش م ــه! ب ــه ب ــوز اینک  زده دهــن هن
ــنم خطابشــان ــه...نمیک ــوزم ک ــا هن ــن خــودم ب ــه ، میبرمشــان ور آن و ور ای ــوزم ک ــدم هن  و میخن

 .میدهم تکانشان هم روي
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 .آمدم بیرون و داشتم نگه دستم یک با را گل و جعبه آسانسور توقف با        

 رو واحــد خوشــبحال..باشــد احمدرضــاِ  واحــد از نمیکــردم گمــان..آمــد مــی شــلوغی صــداي        
 ...!رویی به

ــد         ــی و آرام را کلی ــدا ب ــل در ص ــدم قف ــه در ، چرخان ــاز ک ــد ب ــایی ، ش ــادهِ  زیب ــم و س  چش
ــوازي ــافلگیرم ، ن ــرد غ ــی و روشــن طوســیِ  رنــگ دوِ  ترکیــب.ک ــیش...آب ــال آب ــود آســمانِ  م  و ب
 ...که هایی مالفه همان رنگ ، اش طوسی

 .کرد خشکم ، چندنفري هاي خنده صداي در بستن از پیش اما گذاشتم داخل پا        

 !آمد؟ می اتاق از ها صدا این اما نبود کسی پذیرایی داخل ، برگشتم صدا سمت به        

 کـردم  خیـال  ، میشـد  بیشـتر  هـم  ترسـم  ، میشـدم  نزدیـک  هـا  اتـاق  بـه  بیشـتر  که هرچقدر        
 ! ام آمده اشتباه

 .آمد می همانجا از صدا و بود باز نیمه ها اتاق از یکی در        

ــا         ــت ب ــتگیره ، آزادم دس ــرفتم را دس ــه را در و گ ــب ب ــل عق ــم.دادم ه ــایم چش ــب از ه  تعج
 !انداخت تنم به لرز ، اتاق توي دخترهايِ حیرت و بهت و شده گرد

 !؟... کیه این...واي_        

 اتــاق درهــم هــاي جعبــه بــین و زمــین روي از ، داشــت ســر بــه شــال و مــانتو کــه یکیشــان        
 آمد سمتم به و شد بلند

 !داخل؟ اومدین چجوري شما! ...خانوم؟_        

 قـرار  مقـابلم  عجلـه  بـا  و شـد  بلنـد  داشـت،  روشـن  موهـایی  و بـود  برنـزه  کـه  دیگـري  دختر        
 گرفت
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ــا_         ــد هرج ــوري میری ــرتون همینط ــدازین و س ــایین مین ــد و پ ــل؟ میری ــن داخ ــه ای  در خون
 نداره؟ زنگ نداره؟

 !بود احمدرضا لباسِ ، شد خیره بود دستش در که اي مردانه لباس به        

 !دزده کن باور! ده و صد بزن زنگ فروغ_        

 ، بودنـد  شـده  ام خیـره  ، حیـرت  بـا  و متعجـب  کـه  هایشـان  صـورت  روي بـر  تعجب با نگاهم        
 .گشت

 کل؟ عقل میاد شیرینی و گل با دزد_        

 آمد بیرون اتاق از ، داشت حجاب آنهم که دیگر نفر یه        

 !اومده اشتباه شاید_        

 ؟...کروالله شاید!منگه_        

 !بدتر زدنش حرف طرز میزدو ذوق توي ، روشنش موهاي        

 ، آمـد  مـی  نظـر  بـه  مهربـانتر  کـه  دختـري  همـان  صـورت  بـه  و دادم تکان را هایم لب زور به        
 کردم نگاه

 ؟!نیست احمد_        

ــويِ  نفــر دو همــان         ــاق ت ــود متفــاوت ،ظاهرهایشــان شــدند بلنــد همزمــان هــم ات  یکــی ، ب
 بسته یکی و راحت یکی...حجاب بی یکی باحجاب

 ...کیه این نیست معلوم... بزنید زنگ احمد به ها بچه_        
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 کمتــر دیگــران از تعجــبش کــه دختــري دســت گرمــاي بــا شــد، همزمــان ، ام چانــه لــرزش        
 بود

 میشید؟ احمدرضا کیه شما_        

 !خشن و تند کمی...داد تکانم ، داشت دست در را احمدرضا لباس که دختري        

 زدي؟ چیزي! خانوم؟ نمیزنی حرف چرا_        

 پیداشــون االن باشــن هرجــا پســرا.نیســت خــوب حــالش نمیبینــی ، کــن ولــش مســتوره_        
 احمدرضاست مهمونه شاید ، میشه

 کمــی را تعجــبش ، بــود تصــنعی کــه لبخنــدي بــا و گذاشــت کمــرم دور را مهربــانش دسـت         
 کرد پنهان

 بشه پیداشون باید دیگه ، بگیرن شام رفتن پسرا ، خانوم بشینید بفرمایید_        

ــار         ــدم او کن ــه نگــاهم کــه حــالی در ، برداشــتم ق ــوك ،ب ــایمِ  ن ــود پاه ــایم گــوش و ب ــه ه  ب
 بود شنیده پیش لحظه چند که هایی خنده صداي

 !!میشدند نفر پنج ، دخترهایش فقط که داشت دوست چند احمدرضا        

ــچ صــداي         ــچ پ ــده و پ ــاي خن ــه دو ه ــه نفرشــان س ــم ب ــورد گوش ــار.خ ــه انگ ــخره ک  ام مس
 پاهـایم  ي شـده  جمـع  هـاي  انگشـت  جـز  و بـودم  نشسـته  مبـل  روي زده بهـت  و درمانده.میکردند

 .نمیدیدم چیزي

 داشتی؟ کلید_        

ــایی ســه         ــد ایســتاده هــم کنــار ت ــه. بودن ــده ب ــراي بیشــتر کــه اي خن  لــب روي اســتهزایم ب
 دوختم چشم بود هایشان
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 .برم باید_        

 ایستادند بودند کنارم که دختري دو ، من با همزمان و شدم بلند        

 بیاد احمدرضا خود تا بمونید.برمیگردن ، باشند هرجا دیگه_        

ــه         ــز روي را شــیرینی و جعب ــا و گذاشــتم می ــه ب ــه رو از ، عجل ــایی روي ب ــوز کــه دختره  هن
 .گذشتم میکردند پچ پچ هم

 ...برم باید_        

 !شد بد که اینجوري ، خانوم_        

 زدم را آسانسور ي دکمه و آمدم بیرون عجله با        

 برم باید_        

ــه و چرخانــدم را ســرم ، برگشــتم         ــا کــه دختــريِ  صــورت ب  خیــره میکــرد نگــاهم نگرانــی، ب
 .شدم

 نوراست اسمم_        

 .زدم را همکف ي دکمه و شدم کابین داخل ، بزند حرفی اینکه از پیش و        

ــت         ــذارم و گش ــان در گ ــا خیاب ــه و ه ــایی کوچ ــه ه ــناختم ک ــاطره و نمیش ــان اي خ  ازش
 !!بود شیرین ، نداشتم

 .نداشتم را اتاق آن حتی و افسانه و پدر و خانه ي حوصله ، که منی براي حداقل        

 ...کنم دلی و درد و بزنم ،زنگی میگیرد که دلم تا ، نداشتم دوستی که منی براي        
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 زنــدگیم هـاي  خصوصـی  و ام نشـده  جمـع  دورهـم  دوســتانم بـا  ، سالهاسـت  کـه  منـی  بـراي         
 ...ام نگفته را

 آویــزان و نکــرده لمــس را دوســتی هــیچِ  ،دســت کمــدم تــوي هــاي لبــاس کــه منــی بــراي        
 ...نشده

 ؟!میخورد درد چه به دوست ، ام غریبه هم خودم ي خانه در که منی براي اصال        

ــداي         ــگ ص ــن زن ــماره و تلف ــدرم ي ش ــدام پ ــکوت م ــینِ  س ــت را ماش ــار.میکشس ــه هرب  ک
 .ماشین پنچري و کردم بهانه را ترافیک ، دادم جواب

 را دوسـتی  هـیچ  پـاي  رد ، خیابـان  و کوچـه  ایـن  پـسِ  از مـن  و بـود  شـده  شـب  ده ، ساعت        
 ..برگشتم خانه به سرشکسته و خسته.نکردم پیدا

 هـم  فاصـله  همـین  از را چـایش ِ  لیـوان  بخـار  ، دیـدم  را پـدرم  کـه  بـودم  نشـده  حیاط داخل        
 فشردم را حیاط ریموت و بستم را ماشین در.میدیدم

 .نبود نواز چشم ، بود شده آب که برفی روي پاهایم رد        

ــواز چشــم         ــدرم هــاي اخــم ، ن ــد اش معشــوقه و مینوشــد چــاي کــه وقتــی ، اســت پ  لبخن
 !میزند

 !بودم معروف درك به همان ، همه براي من        

 شب موقع این تا بودي کجا_        

 پیچید من در یکباره به ، کمرمِ  درد و کندم ازپاهایم را هایم کفش        

 آخ_        
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 شدم خیره پدرم هاي چشم به و کردم راست را کمرم آهستگی با        

 گرفتم درد کمر نشستم میز پشت بس از ، داشتم کار خیلی امروز_        

 !پذیرفتم باز آغوش با را خانهِ  گرم هوايِ  هجوم و کردم باز را در        

 نیست؟ جون افسانه_        

 .اتاقم ي بستهِ  در به نگاهم و بود پدرم به پشتم        

 !میزنه حرف داره دوستش با_        

 داشـت  دوسـت  هـم  افسـانه  ، خـانوادگی  ي مشـغله  همـه  ایـن  و سـال  و سـن  این با دوست؟        
 !نداشتم؟ من و

 دیگـري  صـدایی  بـا  را هـایم  اشـک  زود خیلـی  کـه  هـایی  خنـده ...افتـادم  خنـده  بـه  مهابا بی        
 فرستاد بیرون

 !خوبه خیلی_        

 بلنـد  بلنـد  ظـاهر  بـه  و میکنـدم  را کاپشـنم  هـاي  دکمـه ...گرفـت  قـرار  رویـم  بـه  رو تعجب با        
 میخندیدم

 ؟!نورا خوبه چی_        

 بابا؟ نیست دار خنده! ندارم دوستی هیچ من و دارند دوستی یه همه اینکه_        

ــه         ــد ام قهقه ــر بلن ــد ت ــن و ش ــل روي ، را کاپش ــرت مب ــردم پ ــد ، ک ــتم بای ــن...مینشس  ای
 ، معلــوم کجــا از...بــود عجیــب ، شــدن زنِ  ســالگرد روز در درســت آنهــم ، دل زیــر درد و کمــردرد
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 خـودم  و بـودم  کـرده  تجربـه  را شـدن  زن دیگـر  یکبـاره  اعـالء  بـا  زدن حـرف ِ  سـاعت  همـان  شاید
 !خبربودم بی

 خوردي؟ چیزي بودي؟ جایی_        

 داشتم نگه هایم لب روي را دستانم و گرفت شدت ام خنده        

 چته؟...دختر توام با_        

 بــا..مبــل بــه دادم تکیــه.میگرفــت هــم را خندیــدن اجــازه شــکممِ  درد ، گذشــت کــه کمــی        
 .زدم لبخند بسته هایی پلک

 همـش ...دختـرا ! نمـیگم  پسـرارو  ، باشـند  مـن  بـا  کـه  داشـتند  آرزو هـا  خیلـی  ، دانشگاه تو_        
 میـره  در خسـتگیش  ، میشـه  خـوب  حـالش  ، میگیـره  انـرژي  تـو  هـاي  خنـده  با آدم ، میگفتن بهم

ِ  پـیش  بـرم  نمیذاشـتن  نهـار  بـراي  ، وقتـایی  یـه ...بابـا  میگفـتن  خـدا  بـه ! شـو  دوسـت  مـا  بـا  توبیا ،
 و هــیچکس.بشــند شــاد و بخنــدن و بــزنم حــرف واسشــون تــا ، میداشــتن نگهــم ســلف تــو! اعــالء
ــوي ــگاه اون ت ــدا دانش ــردي پی ــه نمیک ــن از ک ــدش م ــاد ب ــالس وارد ، بی ــدم ک ــه میش ــام هم  باه

 حـالم  کـم  کـم  همینکـه ...شـد  چـی  نمیـدونم ...میکـردن  بغلـم  ، میگـرفتن  گـرم  ، میکـردن  روبوسی
 ...دیگه آدم یه شدم ، گرفتی ازم رو اعالء همینکه...شد عوض

 میشد حس ، ام زده یخِ  صورت بر گرمایش و میرفت پایین صورتم روي اشکها        

ــا چنــد_          از اي گالیــه...اعــالءِ  ســمت رفــتن ، کــردن ول و مــن ، مشــترکمون دوســتاي از ت
 !بابا میموندم تو طرف نباید من...بودم کرده اشتباه من...بودم کرده بد من ، ندارم اونا

 !خوردي چی ببینم کن ها ، کن باز دهنتو... میگی چیه پرتا و چرت این دختر_        

 ...خیس صورتم و بود بسته همچنان هایم پلک        
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 کند استشمام را زده گاز سیبِ این گنديِ بوي تا...کوتاه...کردم ها        

 وآه کـردم  گریـه  جلوشـون  کـه  بـس ! سـال  یـه  فقـط  امـا  ، مونـدن  باهـام  دوسـتام  از چندتا_        
ــا زدن حــرف ، نمیگفــتن بهــم دیگــه.کردنــد فــرار ازم کشــیدم ــه تــو ب ــرژي آدم ب  حــالو و میــده ان
ــوب ــه خ ــش ، میکن ــم هم ــتن به ــو ، میگف ــرژي ت ــی ان ــدي منف ــو ، می ــاد و آدم ت ــدبختیِ  ی  و ب

 .میاد یادمون خودمون غماي میشه بد حالمون میزنیم حرف تو با ما ، میندازي بیچارگی

 .ریختن پایین ، بودند افتاده گیر ها پلک پشت که هایی اشک.کرد باز را هایم پلک        

 بود ترکیده بغضم...پدرم طلبکار نگاهِ  پیش        

 بـا ...خـدافظ  یـه  و میکـردن  سـالم  یـه  دانشـگاه  تـوي  ، نمیـدادن  جـواب  و هـام  تلفـن  دیگه_        
 ...دارم نگهشون نتونستم هم کادو و پول

 ...شدم بلند و گرفت را بازویم        

 ، شده پایین و باال هات هورمون ، بگیر دوش یه برو_        

ــارم...میخندیـــدم و میکـــردم گریـــه ، میکـــردم گریـــه و میخندیـــدم         ــده بـــرعکس کـ  شـ
 .گرفت پیش را اتاق مسیر ، او دنبال به پاهایم و بود پدرم دست در بازویم...بود

ــو_         ــرین ت ــتت بهت ــنم ، دوس ــانه و م ــم افس ــته! ای ــا رو گذش ــن ره ــته ، ک ــوم گذش ــد تم  ش
 اش ادامـه  خـوبی  بـه  داره و کـرده  شـروع  و جدیـد  زنـدگی  یـه  کـه  شـاغلی ِ  خانوم یه االن تو...رفت

 خودتــو چــرا...بابــا کــردم راحتــت ورت و دو هــاي مگــس شــر از کــه کــن خداروشــکر بــرو ، میــده
 ، میــاد و میــره ، میکنــه کــار!داره دســت زیــر کــه مهندســیِ  خــانوم یــه االن تــو! میکنــی؟ اذیــت

 !نیست احمق و لوسِ  دختر اون شبیه اصال که ساختی شخصیتی خودت براي

 .کردم نگاه ها پله پایین به...زد صدایم افسانه ، رسیدیم که اتاق درِ  جلوي        
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 ایستاد سرجایش مبهوت و مات و دید را هایم اشک        

 مجید؟ شده چی_        

 گفت افسانه به رو نیفتاده اتفاقی انگار که اي خنده با و پیچید کمرم دور ، بابا دست        

ــاد ، نیســت چیــزي_         ــا ، کــرده هــا گذشــته ی  رو داره دوســت کــه غــذایی ، میگیــره دوش ت
 !نیست چیزیش...کن آماده

 .رسید دهانم به اشک شوري و رفت فرو هم در ابروهایم        

 آمد باال را ها پله عجله با افسانه        

 ...نبوده ، اش خونه رفتی میگه ، احمدرضاست_        

 میشد بیشتر بهتش و تعجب ، میشد تر نزدیک هرچه        

 ، مجید نیست خوب حالش_        

 نیست چیزیش میگم_        

 ؟!نیست چیزیش و چی_        

 هـایم  دسـت .پـایین  بـه  رو گـاهی ...بـاال  بـه  رو گـاهی  ، میخوردنـد  تکـان  هـایم  چشم مردمک        
 نخـورم  زمـین  ، گـرفتم  محکمتـر  را پـدرم  دسـت ...میشـدند  بسـته  و بـاز  مـدام  هایم پلک و میلرزید

 !باز؟؟

 .پایینه فشارش البد ، بیار قند آب برو_        

ــودم         ــوش در را خ ــدرم آغ ــداختم پ ــرزش ، ان ــنمِ  ل ــا ، ت ــوبش ب ــاي ک ــه ه  آرام اش مردان
 .نمیگرفت



295 
 

 حـاال ...نـه ...نیسـت  چیـزي  نـه ... حـالش ...نمیتونـه  االن...نـه ... ، میـزنم  زنـگ  بهت ، احمدرضا_        
 .بزنه زنگ بهت میگم

 شــانه روي را ســرم....مــن شــبیه شــاید...بــود پریــده رنگــش..نشســتیم زمــین روي پــدرم بــا        
 .گذاشتم اش

 ...کنم باز را هایم پلک که میداد قسم...میزد صدا را اسمم محبت با...میکرد نوازشم        

 هــایم پلــک.آمــد جــا حــالم ، شــد ریختــه دهــانم بــه قاشــق بــا کــه قنــدي آب شــیرینی تــا        
 !شد خشک هایم واشک لرزید کمتر تنم ، گرفتند فاصله

 مجید نیست خوب روش و رنگ دکتر؟ نبریمش_        

 ...نیست چیزي...نیست چیزي_        

 را تــنش ، کــردم حلقــه کمــرش دور را دســتانم...هــم هــایش شــانه ، میلرزیــد پــدرم صــداي        
 اگـر ...نمیشـدم  زده دهـن ِ  سـیب  ، بـودم  داده گـوش  را هـایش  حـرف  اگـر ! بـود  پـدرم ...کشـیدم  بو

 اگــر....میماندنــد کنــارم خــوش دل بــا ، دوســت نفــر دو یکــی ، بــودم داده گــوش را هــایش حــرف
 ...میدادم گوش را هایش حرف

 امـا  مـن ..بـود  خـیس  کـه  هـایی  چشـم  بـا  آنهـم  کـردم،  نوازشم...نشست صورتم روي دستش        
 کـه  میـزد  هـایی  حـرف  ، بـودم  مانـده  خیـره  هـایش  لـب  بـه  لـرزان  مردمکـی  و بـاز  هـایی  پلـک  با

 تکـرارش  خـودم  بـا  مـدام  میخواسـت  و میخوانـد  گوشـم  در روز چنـد  اي هفتـه  ، روانشـناس  همان
 .کنم

 بخوابم میخوام...میاد خوابم_        
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 دسـت  دیگـري  و بـود  گرفتـه  را راسـتم  دسـت  ، یکیشـان .شـوم  بلنـد  تـا  کردنـد  کمکم هردو        
ــان...را چــپم ــتن صــدقه قرب ــوازش... هایشــان رف ــرار ، هایشــان دارم دوســتت حتــی...هایشــان ن  تک

 امـا .میکردنـد  نثـارم  ، میشـد  بـد  کـه  حـالم  ، یکبـار  وقـت  چنـد  را اش جملـه  بـه  جمله.بود مکررات
 ؟....!شنواِ  گوش کو

 

 از را دیـروز ِ  تمـام ... دوخـتم  سـقف  بـه  چشـم  لحظـه  چنـد  بـراي ...فرسـتادم  باال را هایم پلک        
 گزیـدم  را لـبم .رفـت  نفسـم  بـاز  رسـیدم  کـه  همینجـا  بـه ! زن روز..اعـالء  هاي حرف...کردم مرور اول

 بود شده تمام چیز همه! گرفتم خون خفه و

 بــود خوابیــده تخــت پــایین کــه دیــدم را پــدرم ، شــدم خیــز نــیم وهمینکــه خــوردم تکــانی        
 ...لحافی و بالش هیچ ،بی

 ...شده سردش ، سرما از حتما        

 .انداختم پدرم روي را خودم لحاف و کردم جدایش دستم از ، بود تختم کنار سرُمی        

ــه         ــرچرخاندم همیکن ــتم و س ــدمی خواس ــه ق ــرون ب ــاق از بی ــردارم ات ــویر ، ب ــري تص  دخت
 ...کرد میخکوبم ، دیواري کمد ي آیینه در آشفته

 ؟ رو و رنگ این با ؟... درهم ظاهر این با! بودم؟ من این        

 نداشت؟ تمامی ها چشم این سوزش ، دادم فشار هایم چشم روي بر را دستانم کف        

ــاق از بیــرون          دراز کوچکمــان ســالنِ  مبــل روي افســانه دیــدم، دیگــري غمگــین تصــویر ، ات
 بـی  ، آرام ، برداشـتم  را بـود  افتـاده  زمـین  روي کـه  لحـافی .بـود  بسـته  هـایش  پلـک  و بـود  کشیده

 .انداختم رویش ، کنم بیدارش آنکه
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 .ترساندمشان!  صدباره..نه که دوباره.آوردم می خاطر به را دیشب        

ــا ، زده خجالــت         ــایین کــه ســري ب ــود پ ــه نگــاهش و ب ــا هنــوز کــه پاهــایی ب  راه ســماجت ب
 .آمدم پایین را ها پله ، میرفتند

 داشت نگهم آرامی و خفهِ  صداي که برسم آشپزخانه به تا بود مانده قدمی        

 !؟...نــــورا_        

 اش خســته و گرفتــهِ  نگــاه و بــود نشســته مبــل روي احمدرضــا ، صــدا ســمت بــه برگشــتم        
 بود دنبالم

 ؟!بود اینجا که نداشت مهمان مگر ، کردم نگاهش متعجب        

 میکنی؟ چیکار اینجا تو_        

 گرفتگــی ، میشــد تــر نزدیــک کــه قــدم بـه  قــدم ، شــد بلنــد و کشــید موهــایش بــه دسـتی         
 آمد چشم به بیشتر هایش چشم سرخی و صورت

 بهتري؟_        

ــه جــوابی اینکــه از پــیش         ــدهم ســوالش ب ــه ، ب ــه ، شــدم کشــیده آغــوش ب  و آنــی آنقــدر ن
ــه و کننــده غــافلگیر ــا و آرام آنقــدر ن  عمیــق نفســم نشســت اش شــانه روي کــه ســرم...طمانینــه ب

 نصـیبم  اتـاق  تشـک  و بـالش  شـبیه  نرمـی  و گـرم  جـاي ...آمـد  سـراغم  آوري خـواب  ي خلسـه ...شد
 !بود شده

 اومدي؟ کی_        

 شد شنیده گوشم نزدیک اش خفه ي زمزمه        
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 یازده ساعت...دیشب_        

 بود چسبیده کنارتنم به حال و حس بی هایم دست و شد تنیده دور به هایش دست        

 گذاشتی؟ تنها دوستاتو_        

 .کرد جابجا ، داشت قرار سرش که اي شانه همان روي را صورتش        

 نیست مهم_        

 بـه  برسـد  چـه .میـزد  جـار  را خسـتگی  هـم  هـایش  نفـس  صـداي ...خورد گوشم به هایش لب        
 !اش گرفته صداي

 بـاز  رویـم  بـه  کـه  آغوشـی  تنگـی  و بـودم  افسـانه ِ  نگـران  ، چرخیـد  هـا  پلـه  سـمت  به نگاهم        
 داشتم دوستش شرمانه بی و بود شده

 کن ولم ، میشه بیدار وقت یه مامانت_        

ــه را مــن ، لحظــه هــیچ و هیچوقــت احمدرضــا...بیشــتر ترســم و شــد تــر تنــگ دســتانش          ن
 غریبـه  بـه  دلـم  نداشـت  عـادت ...! محبـتش  میترسـاندم .بـود  کشـیده  آغـوش  بـه  نه و بود کرده بغل

 ...!ها

 ...احمد_        

 !جانم؟_        

 شــده آب کـه  هـایی  بغـض ...هــایم چشـم  بـه  آوردنـد  هجـوم  ، بودنــد رفتـه  کـه  هـایی  اشـک         
 ...سفت و شدند سنگ باز ، بودند

 ...خدا رو تو...احمد میشه بیدار مادرت_        
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 ، رفتیم عقب هم با دو هر آرام آرام ، داد هلم عقب به که بود نشده تمام حرفم        

ــپزخانه         ــک ي آش ــم و... تاری ــایی چش ــه ه ــی از ک ــه ، نگران ــاي پل ــه ه ــد را خان  دور و میپایی
 .میشد

 ...پایش با...بست سرش پشت را در        

 پیچید آشپزخانه تاریکی در اینبار ، گرفته صداي همان        

 !دیشب مردم_        

 .شد اش زرشکی پولیور جذب و ریخت اش شانه روي اشکم ي قطره اولین        

 !.نمیشد بد حالم ، داري دوست اینهمه که بودي گفته اگه_        

ــره         ــدي ي قط ــورتم روي بع ــر ص ــورد س ــی.خ ــداي غمگین ــا ص ــیر احمدرض ــن تقص ــود م ! ب
 بـرود  و کنـد  رهـایم  یکبـاره  بـه  هـایم  دوسـت  مثـل  اگـر ...کـردم  زده مـات  و تاریـک  راهم او زندگی

 خـوب ِ  دوسـت  تنهـا  او...بـدهم  دسـت  از هـم  را احمدرضـا  کـه  نیـاورد  را روز آن خـدا  چه؟ برود که
 !بود منِ 

 ...خوبم_        

ــتانم         ــد را دس ــردم بلن ــف و ک ــتانم ک ــازویش روي را دس ــتم ب ــد ، گذاش ــدم دور بای  و میش
 .کند سرایت او به غمم نمیگذاشتم

 !برات؟ بمیرم_        

 .کرد مچاله را قلبم بمش و رسا صداي گرفتگی        

 . افتادم خنده به یکباره و زد خشکم ثانیه ،چند حرفش از شوکه        
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 نگــاه اش شــده خــمِ  گــردن بـه  ، بــود شــده بــاز معمــول حـد  از بــیش کــه هــایی چشــم بـا         
 دادم دست از زدنش پس براي را زورم و کردم

 .بشن راحت جماعتی هم خودم هم که بمیرم من چرا؟ تو..دیوونه_        

 و بــود آرامــش و کوتــاه هــاي نفــس صــداي تنهــاي.گذشــت احمدرضــاِ  ســکوت بــه لحظـاتی         
 .میکرد مور مور را گردنم که هایش نفس گرماي

 بــه قــرص را دلــم و بمــانم آغوشــش میــان در هــا ســاعت ، میخواســتم اگــر بــودم حیــا بــی        
ــه کنــد؟ بــودنش ــه اینچنــین کســی میخواســت دلــم کــه سالهاســت ، میگفــتم اگــر بــود وقیحان  ب
 . بکشد آغوشم

 ...کنار به اینها ي همه        

 و نیــاورده کــم کــه کسیســت تنهــا احمدرضــا ، میکــردم نالــه و میکشــیدم آه او پــیش نبایــد        
 .کنم ایفا هم او براي را هایم کردن بازي نقش باید...مانده کنارم

 خوابیدي؟ ، گرفت درد هام شونه ، رفت خواب پاهام ، احمدرضا_        

 زد کوتاهی لبخند نبود، واضح چندان تاریکی در که صورتی با و گرفت فاصله        

 .بودم تو دلتنگ اما بود شلوغ ورم و دور _        

 کردم نگاهش ، میشد روشن کم کم که تاریکی در و زدم تکیه سرم پشت کابینت به        

 !اومدم که منم_        

 میرسید نظر به خجالت با اش خنده و بود پایین سرش        

 میاي داري که میگفتی قبلش کاش_        
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 بیام و برم میتونم بخوام وقت هر یعنی ، دادي کلید بهم وقتی کردم فکر_        

 شد مانع دستش گرماي اما کنم روشن را آشپزخانه چراغ تا کردم دراز دست        

 ، بیاي و بري میتونی بخواي وقت هر ، همینه االنم_        

 دیشـبش  نخوابیـدن ِ  اثـرات  ، کشـیدم  عقـب  را خـودم  تـر  پهـن  لبخنـدي  بـا  آمـد  کـه  جلوتر        
 ؟!ناپرهیزي هم این بود

 .شد خم سمتم به و گذاشت کابینت روي ، طرفم دو را دستانش کف        

 ...کشیدم عقب را سرم خنده با        

 عقب برو...میارم در حرف برات وقت یه ، احمدرضا ندارم عادت من ، خدا یا_        

 جلـوتر ...شـد  گـم  ، میـدادم  سـر  کـه  رهـایی  و آزاد هـاي  خنـده ِ  میـان  آرامـش،  هـاي  خنده        
 .بوسید قبل بار از تر طوالنی اینبار را ام پیشانی و آمد

 .شدم خیره هایم چشم به ، رفت باال هایم پلک و کشید عقب را سرش که کمی        

 . میکرد نثارم که محبتی گرماي ، بود خوب چه        

 دختـره  ، دیـدتم  خیـابون  تـو  دختـر  یـه  بـا  ، بـود  سـالم  ، چهـار  سه و بیست که وقتی پدرم_        
 مبــل روي ، خونــه اومــدم وقتــی...بــود دیــده پــدرم و بــودم گــرفتم دستشــو.بــود همســایه دختــرِ ،

 ، امـون  خونـه  تـراس  تـو  بـودتش  انداختـه  و بـود  زده بـاد  کـه  دختـري  همون روسري و بود نشسته
ــوي ــود دســتش ت ــه رو نشســتم! ب ــر مــن...داد تکــون روم جلــوي و قرمــز روســري و روش ب  ، دخت
 ...اوردم که بود کرده فکر بابام ولی بودم نیاورده خونه

 .کردم قطع را حرفش کنجکاوي با        
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 کرد؟ دعوات_        

 داد تکان سري و شد بیشتر لبخندش        

 بـاش  دوسـت  یـه  انـدازه  ، دار نگـه  مـرز  و حـد  هـات  دوسـتی  بـراي  ، گفـت  بهـم  فقط ، نه_        
 !همسر یه اندازه نه ، براشون

 . نفهمیدم را پدرش منظور        

 چی؟ یعنی_        

 .ایستادم تر راحت کمی ، برداشت که را دستانش و کرد صاف را کمرش        

 ، نکن درگیر و خودت تو ، کافیه بفهمم من یعنیشو_        

 شد؟ چی بعدش_        

 داد پایین یکی یکی ، بود زده باال که را لباسش آستین و کشید صورتش به دستی        

ــنج ، ببوســه پیشونیشــو و بگیــره و دختــر یــه صــورت طــرف دو کــه پســري گفــت بهــم_          پ
 !جلوتره پسرا ي بقیه از هیچ

 گذاشتم صورتم طرف دو را دستانم و خندیدم ریز        

 !نداري که حریفی از ، جلویی هیچ ده االن تو_        

 ایـن  مـدام  ، میکـرد  زمزمـه  خـودش  بـا  کـه  حـالی  در و داد تکـان  پـایین  و بـاال  بـه  را سرش        
 کرد تکرار را کلمه

 ...دارم...دارم...دارم_        
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ــایم اشــک         ــایین ه ــد مــی پ ــد دیگــري طــور ، را احمدرضــا و آمدن ــا ، میدیدن ــی ی  خــوابی ب
 احمدرضـا ِ  محبـت ِ  جـنس !  متـوهم  را ،مـن  دیشـب  حـالی  بـی  یـا  و بـود  کرده ناپرهیز را او دیشب

 ؟!نمیکرد...میکرد فرق

 نمیدانستم؟ من و بود ها حرف این از تر محرم...منِ  خوبِ  دوست        

 !چنده؟ ساعت_        

 ...نیم و پنج_        

ِ  مـن  ، بـودم  کـرده  خوابشـان  بـی .گذاشـت  میـز  روي را از پیشـانی  و کشـید  عقـب  را صندلی        
 !لعنتی

 . میخوابم میرم دوباره بخورم چی یه منم ، بخواب برو_        

 گرفت را دستم ، بزنم دور را میز اینکه از پیش        

 .میخوریم صبحونه همونجا ، من ي خونه بریم_        

 کردم نگاهش متعجب        

 نیام که بهتره ، نه_        

 چرا؟_        

 !نباشیم ما میشه بد ، خوابن جون افسانه و بابا_        

 بریم شو حاضر ، من با اون ، که اینه مشکلت اگه_        

 یدمکش عقب را دستم و شد بلند        

 نمیشه دیر میریم ، بعد بشن بیدار حاال...احمد کجا_        
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ــرو ، نیســتم راحــت اینجــا_         ــاتو لبــاس ب ــراي ، بپــوش ه ــردار لبــاس روزم چنــد ب  لبــاس ، ب
 نره یادت شرکتم

 ایستاد و کرد توقف آشپزخانهِ  در به نرسیده ، دید که را ام حرکتی بی        

 !!دادم استعفا ، نمیرم دیگه شرکت_        

 چی؟_        

 آمد تر نزدیک        

 !نیومد ام نصرتی ، دادم و بودم گفته که اي نامه احسان به_        

 ســري و شــد منصــرف امــا ، میــداد را معنــی ایــن نگــاهش ، بزنــد حرفــی میخواســت انگــار        
 داد تکان

 ...بردار خونه تو لباس_        

 خندیدم تصنعی ، میکردم روشن را گاز زیر که حالی در و رفتم تر عقب ناراحتی با        

 داد اجـازه  اگـه  ، بگـم  بهـش  ، بشـن  بیـدار  اینـا  بابـا  حـاال  ، رفتنـه  مهمـونی ِ  وقـت  چه االن_        
 .میمونم روز چند میاد

 بـه  نگـاهش  خیرگـی  و ایسـتاده  کـه  میدیـدم  هـایم  چشـم  ي گوشـه  از امـا  نمیکردم نگاهش        
 .میدهم انجام که حرکاتیست

 ... هم با هم خیلی تو و من نمیاد خوشش میدونی که خودت...هم جون افسانه تازه_        

 سـرِ  ، داشـت  صـورت  بـه  کـه  اخمـی  بـا  و کـرد  خاموشـش  کـه  بـود  گـاز  ي شـعله  بـه  نگاهم        
 ماند حرفش
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 ...نــورا بریم_        

 کنم؟ شیرگرم میخواي...گرفته صدات ، ها سرماخوردي_        

 کشید خودش همراه ، در سمت به و گرفت را بازویم        

 بریم بپوش هاتو لباس نزدم داد سرتو تا االنم ، زدم داد چون گرفته صدام_        

 ، آمـدیم  بیـرون  هـردو  و کـرد  بـاز  را در کـه  بـود  گرفتـه  ام خنـده  آمـده  وجـود  به وضعیت از        
 !رفت لبم روي از لبخند افسانه ي چهره دیدن با زود خیلی اما

 ...سالم_        

ــاهش         ــه نگ ــت ب ــهِ  دس ــده حلق ــا ي ش ــود احمدرض ــه ب ــالمم ک ــاه را س ــواب کوت  و داد ج
 گفت احمدرضا به میرفت پدرم با مشترکش اتاق سمت به که درحالی

 !دارم کارت بیا_        

 نشــنیده او از کــه لحنــی بــا احمدرضــا کــه میـرفتم  هــا پلــه ســمت بــه ، او از گــرفتم فاصـله         
 گفت بودم

 ..!!مامان اتاق اون تو نمیام_        

 را احمدرضـا  تیـز  و تنـد  هـاي  جـواب  و افسـانه ِ  ابروآمـدن  و چشـم  و بایسـتم  نداشـتم  طاقت        
 .بشنوم

 بیـرون  را نفسـم  تـازه  بسـتم  را اتـاق  در کـه  وقتـی  درسـت .رفـتم  بـاال  و کـردم  تند پا عجله با        
 .نشستم زمین روي و فرستادم
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 بــه پــا و دســت چهــار ، میرســید نظــر بــه مهربــان صــورتش و بــود خــواب همچنــان پــدرم        
 گرفت فاصله هم از کمی و لرزید هایش پلک که میبوسیدم را اش گونه... رفتم سمتش

 ؟...!جان نورا_        

 ...کردم نگاهش لذت با        

 !خوابیدي؟ زمین رو چرا ، سالم_        

 نشست و شد خیز نیم تعلل کمی با و شد باز طاق        

 !بابا؟ بهتري_        

 کردم بسته و باز خرسندي با را هایم پلک        

 ...بابا نمیشه راه به سر دخترت.کردم اذیتتون دیشب که ببخشید..آره_        

ــاي         ــدش گرم ــس ، لبخن ــوبی ح ــیبم خ ــرد نص ــم..ک ــت روي از را بالش ــتم تخ  روي و برداش
 گذاشتم زمین

 ...نیمه و پنج ساعت تازه. برم قربونت بخواب_        

 گفت شد قفل که ساعت به نگاهش ، میگشت چیزي دنبال و چرخاند سري        

 کجاست؟ افسانه! گذشت دیر چقدر_        

 دادم را جوابش میرفتم هایم لباس کمد سمت به که حالی در و شدم بلند        

 احمدرضا پیش ، پایینه_        

 مگه؟ نرفته_        
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 نشست دیواري کمد روي دستم و سرچرخاندم تعجب با        

 .پایین رفتم وقتی بود بیدار...نه احمد؟ کی؟_        

 .ماند اي نقطه به خیره و گرفت را نگاهش        

 .کردم باز را هایم لباس کشوي و کشیدم بیرون را کوچکم ساك        

 اجـازه  شـما ! بمـونم  اش خونـه  روز چنـد  ، بـردارم  لبـاس  دسـت  دو یکـی  گفـت  بهـم  احمد_        
 میدین؟

 !شدم هایش اخم متوجه وضوح به        

 !بري؟ چی براي...نه_        

 ماند دستم در زمین و هوا روي بود برداشته که راحتی شلوار        

 میخــواد گذاشــته تفریحــی برنامــه اونــا بــا البــد ، داره زیــاده دوســت احمدرضــا! نــرم؟ چــرا_        
 .باشم منم

 !بشه بد بازم حالت ممکنه... کنی استراحت بمونی خونه باید تو...نکرده الزم_        

 بـه  نگـاهم . رفـت  بیـرون  اتـاق  از بـزنم  دیگـري  حـرف  خواسـتم  همینکـه ...بـودم  خوب اما من        
 !خشکید بودم انداخته ساك در که اي تیره شلوار و بلوز

 ایــن دچـار  کـه  بــار هـر ! بـروم  احمدرضـا  همــراه دهـد  اجـازه  پـدرم  کــه داشـتم  تـوقعی  چـه         
 ازم چشـــم و میداشـــت نگهـــم خانـــه در روز چنـــد تـــا ، میشـــدم روحـــیِ  نابســـمان وضــعیت 

 .برنمیداشت
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ــوز         ــروز...کشــیدم دراز تخــت روي و گذاشــتم لباســم کشــوي داخــل را شــلوار و بل ــین ام  اول
 .نمیرفتم احمدرضا با که اگر میشد بودنم تنهاِ  روز

 ایـن  بـود  سـرُم  و سـوزن  جـاي  ، کشـیدم  دسـت  آرنجـم  کبـودي  بـه  و زدم غلتـی  حوصله بی        
 کبودي؟ همه

ــه میرفــت فکــر میکــردم هرکــاري         ــود؟ نشــده غریــب و عجیــب... احمدرضــا ب ــود شــده ب ! ب
 ســال شــش...نبــود کــه هفتــه یـک  و روز دو و روز یــه بــراي دوســتیمان...بــود همیشــگی او محبـت 
 .بود نکرده پنهان را او محبت دوستی

 ، بــروم احمدرضــا همــراه میگذاشــت پــدرم اگــر... نباشــم خانــه روزي چنــد داشــتم دوســت        
 .میشد پر ام تنهایی

 خبــر بــی هــاي آدم ســر بــر هــو یــک کــه نیســت هــا آمریکــایی اتمــی بمــب مثــل تنهــایی        
 آدمیــزاد از غیــر چیــزي بــه را آمــده دنیــا بــه بعــدا هــاي بچــه از بعضــی و بیایــد فــرود هیروشــیما

 پـیش  روزهـا  کـه  سـت  اي انـرژي  همـان  تنهـایی . باشـد  نداشـته  کـاري  بعضیهایشان با و کند شبیه
ــاد مدرســه هــاي نیمکــت پشــت ــه شــکلی از و داشــته وجــود همیشــه گــرفتیم ی  دیگــر شــکلی ب
 !هاست آدم دیگر نام تنهایی. رود نمی بین از گاه هیچ اما میشود تبدیل

ــین روي از را لحــافم کــه کــردم دراز دســت         ــردارم زم ــاقم در کــه ب ــاز ات ــان در و شــد ب  هم
 ...در به دوختم چشم حال

 کردي؟ جمع وسایلتو_        

 .خورد زمین به صورتم ، کم فاصله همان از یکباره و دادم دست از را تعادلم        

 ...آخ_        
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 !کجاست؟ حواست_        

 .میزد موج صدایش در سابق مهربانی همان...نبود افسانه باِ  تندي شدت به لحنش        

 . کرد بلندم و گرفت را کمرم        

 .بمونم خونه بهتره گفت بده حالم چون یعنی!  نمیخواد گفت بابام_        

 گفت که برمیداشت قدم دیواریم کمد سمت به        

 بردار و لباسات بیا ، داد اجازه_        

ــا" کــه وقتــی را کمــد در         ــاز ، گفــت اي" اجــازه ب  لحظــه چنــد کــه ســاکی همــان و کــرد ب
 . آورد بیرون را بودم داشته برش پیش

 شدم خم کشو اولین سمت به و ایستادم هایم لباس کشوي جلوي        

 مطمئنی؟_        

 شــال بــا را کوتــاهم قرمــز پــالتوي.کــرد بــاز را دیگــرم کمــد و گذاشــت زمــین روي را ســاك        
 نشست زمین روي ، کنارم و برداشت ام مشکی گرم

 گشنگی از مردم..دیگه بریم کن جمع ، میکنی نیگا فقط چرا عزیزم_        

 هـاي  شـرت  تـی  از یکـی  و کشـید  سـمتم  بـه  کمـی  را لباسـم  کشـوي  ، بـود  گرفته ام خنده        
 آورد بیرون را ام فانتزي

 !خوبه؟ این_        

 گرفت اش خنده هم خودش و شد بیشتر ام قهقهه        

 نخند_        
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ــی         ــداخت کشــو داخــل را شــرت ت ــرون را دیگــري کشــوي و ان ــیدم بی ــه حــالی در و کش  ک
 گفتم برمیداشتم راحتی شلوار و بلوز دست چند

 که نمیشه دیر...داري عجله اینقدر حاال چرا_        

 گفت گرفته صداي همان با و زد چشمکی        

 .بهتره بریم زودتر_        

 !بمونم؟ میتونم روز چند_        

 را دارم دکمــه بلوزهــاي از دســت دو و زد لبخنــد کــه بــودم اش خیــره خوشــحالی بــا        
 برداشت

 !بخواد دلت وقت هر تا_        

ــه         ــدرم امشــب همــین ، افســانه مثــل داشــتم حــتم...نبــود کــه مــن دل ب ــد زنــگ پ  و میزن
 .آید می دنبالم به ظهر از قبل فردا که میگوید

 !میام من پایین برو_        

 امـا  ، شـد  بلنـد  تـاخیر  بـا .برمیداشـتم  را ام بهداشـتی  پـد  و زیـر  هـاي  لبـاس  تـا  میرفـت  باید        
 و برداشــتم زیــر لبــاس دســت دو ، میکــرد مرتــب کــه را ام ریختــه بهــمِ  تختــی رو ، نرفــت بیــرون

 .انداختم ساك داخل بهداشتی پد بسته یک

ــالتوام          جیــبش داخــل هــم را میــز روي قــرص چندبســته همــان احمدرضــا و برداشــتم را پ
 .گذاشت

 هـم  روي بـه  رو حـرف  بـی  کـه  دیـدم  را پـدرم  و افسـانه  ، آمـدیم  مـی  پـایین  هـا  پله از باهم        
 .میکردند نگاه خیره سمتی به هرکدام و بودند نشسته



311 
 

 زدم تردید با لبخندي.ایستادند و شدند بلند ، شدند که متوجهمان        

 بریم؟ ما_        

 را هـایش  چشـم  خـوابی  بـی .کـرد  بـاز  را اخمـش  کمـی  و گرفـت  احمدرضـا  از را نگـاهش  بابا        
 انگار بود کرده ریز

 .میزنم زنگ بهت...سالمت به برو_        

ــه بــه اي بوســه تــا چرخانــدم را ســرم کــه اي لحظــه درســت و بوســیدم را اش گونــه          ي گون
 چرخاند احمدرضا سمت به را رویش ، بزنم افسانه

ــردا_         ــا ف ــد ب ــایم مجی ــالش می ــورا ، دنب ــاعته و بیســت مراقبــت ن ــگ ، میخــواد چهارس  و رن
 .نیست خوب روش

ــه نگــاهی آنکــه بــی احمدرضــا         ــاال را ســرش ، بینــدازد افســانه ب ــایین و ب  اي باشــه و کــرد پ
 ..گفت خفیف

 !چهارساعته و بیست.مراقبشم_        

ــت         ــودم ناراح ــعیت از و ب ــه وض ــود ب ــده وج ــزي آم ــدم چی ــیت.نمیفهمی ــانهِ  حساس  را افس
 پــر نگـاه  حتـی  و نمیکــرد راهـم  پـدرم  و مـن  مراعــات کـه  را احمدرضـا  رفتــار ایـن  امـا  میفهمیـدم 

 و فشـردم  هـم  روي را هـایم  پلـک  همشـان  از کالفـه ...بـود  بـرایم  نـامفهوم  کـه  پـدرم  غمگین و اخم
 .کشیدم عمیق نفسی

ــداحافظی         ــا خ ــم احمدرض ــاه ه ــود کوت ــی و ب ــه از وقت ــادیم راه خان ــوا افت ــوز ه ــرگ هن  و گ
 .بود میش
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ــرازو ي کفــه روي از را هــایم نداشــته تمــام         ــا هــر. دارم برمــی ت ــرازو، ي کفــه دوت  ممــاس ت
 زنـم  مـی  زور.. کـنم  پـر  یکـی  یکـی  را هـایم  داشـته  ي کفـه  تـا  گـردم  می. هم روي روبه شوند می

 دارم.. کـنم  مـی  فکـر  دارم. بـرود  هـایم  نداشـته  ي کفـه  از تـر  پـایین  کمـی  هـایم  داشـته  ي کفه تا
 کـه  گـذارم  مـی  را رفیقـی  تـرازو،  ي کفـه  روي. کـنم  مـی  فکـر  تـو  بـه  دارم.. بلـه .. هـایم  داشـته  به

 فرنگـی  گوجـه  سـس  تـوانم  نمـی  وقتـی  کـه  رفیقـی  داشـتن  اسـت  خوب. خندد می برایم بلند بلند
 را هـا  پلـه .. بـار  سـه .. دوبـار .. بـار  یـک  کـه  رفیقـی  داشـتن  اسـت  خـوب . کنـد  کمکم کنم، باز را ام

 اسـت  بلـد  کـه  رفیقـی  داشـتن  اسـت  خـوب . بیـاورد  دسـتمال  نـی،  چـاقو،  برایم تا برود پایین و باال
 خودمـان  ریـش  بـه  نـه،  شـان  گـی  مـزه  بـی  بـه  هارهـار  تـا  بسـازد،  را دنیـا  هاي جک ترین مزه بی

 وقتـی  کـه  رفیقـی  داشـتن  اسـت  خـوب . کنـیم  تعریـف  جـک  یـک  حتـا  نیسـتیم  بلـد  کـه  بخندیم
 دســتپاچه تـو  تـا  کنـد  تمییـز  را میـز  خاصــی مهـارت  بـا  میـز،  روي برمیگردانـی  را ات چـاي  لیـوان 
. کنیـد  فرامـوش  را هـا  گرفتـاري  تمـام  اسـت،  کنـارت  وقتـی  کـه  رفیقـی  داشتن است خوب. نشوي

 فرامـوش  را بیکـاري  غـم  و عـالی  مـدیران  و نشـده  پـاس  هـاي  چـک . کنیـد  فراموش را ها بدهکاري
 و اجتمــاعی شـان .. کنیـد  فرامــوش را سـالتان  و سـن .. کنیــد فرامـوش  هـم  را خودتــان حتـا . کنیـد 

 رسـمی  و شـیک  هـاي  لبـاس  حتـا . کنیـد  فرامـوش  را آزاردهنـده  هـاي  برچسـب  تمـام  و تحصیالت
 و بزنیـد  فریـاد  بلنـد  بلنـد  آن روي قـدر  آن پیـاده،  عـابر  پـل  بـاالي  برویـد  و کنیـد  فرامـوش  را تان

. بیـاورد  کـم  هایتـان  خنـده  صـداي  زیـر  اتوبـان،  صـداي  کـه .. بشـود  کر شب هاي گوش که بخندید
 دادنتـان  فحـش  صـداي  زیـر  هـا  خیابـان  کـه .. بیاورنـد  کـم  هایتـان  گریـه  صـداي  زیـر  ها اتوبان که
 هـا  غصـه  تمـام  و بچسـبی  را اش یقـه  و بـروي  بتـوانی  کـه  رفیقـی  داشـتن  اسـت  خوب. بیاورند کم

 و بزنــی هــوار.. اش ســینه تخــت بزنــی.. صــورتش تــوي بکوبــانی و کنــی فحــش را هایــت عقــده و
 کــه بینــدازي گــردنش بــه را سرنوشــتت رحمــی بــی تمــام و بخــواهی او از را هایــت نداشــته تمــام

 سـرش  بزنـی  فریـاد  کـه . کنـی  عربـده  او سـر  بـر  را هایـت  گرفتـاري  تمـام  که. است تقصیرترین بی
ــایین را ســرش و کنــد ســکوت او و ــی پ ــدازد ب ــذارد و ان ــایی تمــام بگ  کوچکــت روح در کــه درده
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 مـی  هرچقـدر  بگـذارد  و بگیـرد  را دسـتهایت  آخـر  دسـت  کـه . صـورتش  روي بپـاچی  را گنجد نمی
ــی مشــت کــه اي ســینه همــان روي خــواهی ــدي، م ــی زار کوبی ــوار کــه. بزن ــد ه ــان و بزنی  خیالت
ــد  سنگینشــان نگــاه زیــر خیابــان رهگــذران کــه اســت آن از تــر محتــرم شخصــیتتان نباش

 از حالتـان . بشـوید  متنفـر  هـم  از وقتهـا  بعضـی  کـه  رفیقـی  داشـتن  اسـت  خـوب . کننـد  تماشایتان
 تنفربرانگیـز  چقـدر  بگوییـد  مقابلتـان  طـرف  بـه  و کنیـد  نگـاه  هـم  هـاي  چشـم  در و بخورد بهم هم

 اسـت  خـوب . بریزیـد  اشـک  همـدیگر  هـاي  غصـه  بـراي  و بخوریـد  چـاي  هـم  بـا  و بروید بعد است،
 مــدام بعــد بدهــد، را جوابــت بتوانــد کــه باشــد آن از گرفتــارتر وقتهــا بعضــی کــه رفیقــی داشــتن

 از کوتـاه  تمـاس  یـک  در و بپیچانـد  را اش ریـیس  کـه ... نکنـد  کـه ... نکنـد  کـه  باشـد  تو پیش دلش
 همیشــه کــه کــردن گریــه. بگیــرد ات گریــه. بگیــرد ات خنــده تــو و بشــود مطمــان بودنــت زنــده
 زنـدگیت  دلیلـی  بـی  بـراي  کـه  دلیلـی  بـی  قـدر  آن وقتهـا  بعضـی ! خـوبم  رفیـق  خواهـد  نمی دلیل

 خــب. شــود نصــیبمان آغوشــی صــمیمیت تــا کنــیم مــی گریــه هــم وقتهــا بعضــی. زنــی مــی زار
ــدن محبــت  مــی آدم کوچــک دل گــاهی. اســت خواســتنی خــوب، رفیــق دســتهاي از هــم آن دی
ــد کســی خواهــد ــاز را موهــایش بیای ــد ن ــد و کن ــز همــه ":  بگوی  چــه و ".شــود مــی درســت چی
 کـه  بادهـایی  قداسـت  بـه  گـویم،  مـی  راسـت  کـن  بـاور . شـده  پنهـان  جملـه  تک همین در اعجازي

 مـی  تـر  طـوالنی  کـه  خیابانهـایی  قداسـت  بـه  هـم،  کنـار  کنـد  مـی  تـر  فشرده را ما پاییز، عصرهاي
 اعجــازي "مــن بــه بســپر":  شــنیدن گــاهی برونــد، راه هــم کنــار بیشــتر هایمــان کفــش تــا شـوند 
 کـه  وقتـی  شـد  خواهـد  بلنـد  آدم هـاي  شـانه  از سـنگینی  حجـم  چـه  و. نـوح  اعجـاز  از بیشتر دارد،

.. نبــودن یـا  بـودن .. بلـه  ".هســتم مـن ":  بگویـد  و کنـد  لمـس  را هایــت شـانه  تـا  هسـت  دسـتهایی 
 مانــدن... توســت بــودن... اســت هــا رفاقــت... هســتم مــن.. هســتی تــو مســاله.. اســت ایــن مســاله
 انقـالب  یـک  در بایـد . دهـد  مـی  مشـکی  نوشـابه  طعـم  کـه  اسـت  رفاقتی جاودانگی مساله... توست

 بـه  آتـش  و دود بـا  پنجـره،  از فریـاد  بـا  تلگـراف،  یـا  نامـه  یـا  ایمیـل  بـا  پیامـک،  یـا  تلفن با مخملی،
 کـه  خـوبی  هـاي  رفیـق  تمـام  بـه  زودتـر  هرچـه  ممکـن،  روش هـر  یـا  تلپـاتی  با سرخپوستی، روش
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 اول صــف در ".خــوبم رفیــق دارم دوســتت ":  گفــت دهــد مــی مشــکی نوشــابه طعــم رفاقتشــان
 ...خوبم رفیق دارم دوستت:  زنم می فریاد مقدمه بی و ایستم می انقالبیون

 !دیگه؟ رفیقیم االن تو و من_        

 نگــاهم اي خســته لبخنـد  بــا و ســرچرخاند کـه  بــود اش خانــهِ  خلـوت ِ  خیابــان بــه نگـاهش         
 کرد

 ... دوستتم ، رفقیتم_        

ــار...شــد مــرور ذهــنم در گذشــته از روزي تــداعی         ــه کــه اولــی ب  "رفیقــیم؟" گفــتم اعــالء ب
ــا و فشــرد را دســتم  داداشــت ، میشــم بابــات ، میشــم مامانــت ، بعــد بــه حــاال از" گفــت خنــده ب
 "میشم رفیقتم ، میشم آبجیت ، میشم

 ... شیشه سمت به برگرداندم رو.کردم حس گلو در را لبخندم تلخی        

 ... گذراندیم صدا بی را اش خانه خلوت پارکینگ        

 آسانســور ســوار.برداشــتم عقــب صــندلی روي از را ســاکم و شــدم پیــاده احمدرضــا از زودتــر        
 ...کردم منظم را نامرتبش موهاي و بردم پیش دست ، شدیم که

 ...!!بود ما ي دوستانه قرارهايِ  شروع تازه        

 نامرتبم؟ خیلی_        

 خوبی... خیلی نه_        

 خندید صدا بی و کشید صورتم به دستی        

 !خوبه؟ حالت که یعنی این! نورا میخنده چشمات_        
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 سـال  از بعـد  کـه  رفـاقتی  بـه  شـد  قـرص  دلـم  تـه  و شـد  بسته و باز خوشحالی با ، هایم پلک        
 .میکردم اش تجربه ها

ــه داخــل         ــار شــدیم کــه خان ــا اینب ــه بیشــتري صــبر و فرصــت ب ــذیرایی.کاویــدم را اش خان  پ
 کــه آســمونی آبــی ي کاناپـه  دســت یــک و راحتـی  مبلمــان...دلبــاز امــا ، بـزرگ  خیلــی نــه مربعـی 
 ترکیــب همــان از بیشــتر رنگــی خــوش فــرش ، داشــت رنگــی خاکســتري و طوســی هــاي کوســن

 ...سفید ي ساده و بلند هاي پرده و داشت همراه مبلمان و ها دیواري کاغذِ  رنگ

 راحتی؟ اتاق کدوم_        

 !میدادند سر را هایشان خنده ، دیروز دخترها که بود اتاقی همان به چشمم گوشه        

 نداري الزم خودت که کدوم هر...نمیدونم_        

 میکرد نگاهم و بود ایستاده کوتاهی راهروي وسط بدست ساك        

 بگو تو_        

 .رفتم داخل احمدرضا سرِ  پشت و کردم اشاره اتاق همان به        

ــود روشــن ســبز ، اتــاقشِ  رنــگ ترکیــب         ــروز...لیمــویی و ب ــدم طوســی را هــا رنــگ دی  میدی
 !مدام

 قشنگه_        

 تخــت لبـه  کـه  وقتــی و گرفـت  ام خنـده ...نــارنجی و سـبز  روتختـی  بــا سـفید  خـواب ِ  تخـت         
 گفتم نشستم

 !!دختراست اتاق_        
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 کرد باز را ساكِ  زیپ و نشست زمین روي        

 چی؟ یعنی_        

 !داشت اي سلیقه هرکسی...نشود رنگ پر ام خنده تا گرفتم دهانم جلوي را دستم        

 .اتاقت...دخترونست که اینه منظورم_        

 داد تکان سري و گفت ي"آهان"        

 .توئه اتاق.. نیست من اتاق که اینجا خب_        

 پـاي  جلـوي ِ  سـاك  و لبـاس  کشـو  بـه  چشـمم  تـا  و کـردم  نگـاه  را اتاق بیشتري لذت با اینبا        
 رفتم سمتش به و شدم بلند عجله با ، افتاد احمدرضا

 میچینم خودم_        

ــا را ســاك زیــپِ طــرف دو         ــا.. کــردم جمــع دســتم ب ــه خســتگی از کــه اخمــی و تعجــب ب  ب
 کرد نگاهم بود مانده صورتش

 چرا؟_        

 کشیدم خود سمت به را ساك و خندیدم معذب        

 اي خسته ، کن استراحت برو تو ، برمیام کار یه این پس از دیگه_        

 شد بلند و کشید هایش پلک به دستی        

 میخوابیم بعد ، بخوریم صبحونه_        
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 داخـل  آخرسـر  کـه  هـایی  لبـاس  دقیقـا .کـردم  بـاز  را سـاك  ، رفتـنش  بـا  و گفتم اي "باشه"        
ــاك ــته س ــودم گذاش ــته را ب ــود برداش ــوي و ب ــو ت ــته کش ــود گذاش ــین! ب ــت دو هم ــاس دس  را لب

 .بود دیده آنهم که کنم مخفی میخواستم

 .گذاشتم را ام راحتی هاي لباس جایش و برداشتم کشو از را بهداشتی پد        

 روي لحظـه  چنـد  بـراي  اي آسـوده  خیـال  بـا  و کـردم  آویـزان  دیـواري  کمـد  داخل را پالتوام        
 خوشــحالم ، بــودم آمــده بیــرون خانــه آن از البتــه صــد و اتــاق آن از همینکــه.کشــیدم دراز تخــت
 !میخوابیدم اتاق آن در عمرا ، داشت رفتن راه براي توانی خودم پاهاي اگر دیشب! میکرد

 ، رفـتم  اش خانـه  نقلـی  ي آشـپزخانه  بـه  احمدرضـا  بـه  کمـک  بـراي  و زدم پـس  را خستگی        
 !نداشتم دوست خیلی را طوسیشان رنگ و بود استیل وسایلش همه

 نمیخواي؟ کمک_        

 باشی نخورده عمرت تو ، بپزم املتی یه االن_        

 کردم نگاه کردنش رنده گوجه و ایستادم کنارش        

 خدایی؟ بلدي_        

 میکشید رنده روي را ها گوجه سرعت و دقت با        

 مرغ تخم پختن انواع و ساالد سس انواع با ، بلدم خوب و یکی این_        

 دوختم چشم هایش خنده به آمیزي تمسخر نگاه با        

 !کنم آشپزي خودم یا بکشم گشنگی یا باید فردا تا بگو پس.جان رفیق هنرکردي_        

 کرد کم را زیرش و ریخت داغ ماهیتابه داخل را گوجه        
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 !فردا؟ تا چرا_        

 کردم پنهان لبخند پشت را ناراحتیم        

 !دنبالم میاد گفت بابام_        

 ...گفته خودش واسه بابات_        

 دهـانم  بـزاق .کـردم  مـرور  ذهـن  در را زدنـش  حـرف  لحـن  و کـردم  نگـاه  صورتش به متعجب        
 .ریختم آب داخلش کمی میز روي پارچ از و برداشتم را لیوان...نشد گلویم خشکی حریف

 کرد نگاهم اي لحظه و برگشت ، گرفتم باال دهانم جلوي را لیوان همینکه        

 !میگم؟ چیزي من میخوابه پیشش هرشب من مامان مگه_        

 خـاکش  و گـرد ! دیـدم  شـده  خـراب  را ام آبـی  و طوسـی  آرزوهـاي ِ  کـاخ  تمـام  ، لحظـه  براي        
ــه ال ــایم الي ب ــژه.. موه ــایم م ــایم...ه ــی و... ابروه ــانم روي حت ــه ده ــد ریخت ــده...ش ــه زن ــوري ب  گ

 !بود؟ همین

 !من؟ با...من پدر از هم آن میگرفت؟ را مادرشِ  همخوابی انتقام احمدرضا پس        

 گـاه  تکیـه  آشـپزخانه  وسـط  کوچـک  و نفـره  دو میـز  بـه  دسـتم  امـا  بـود  شـده  خالی زیرپایم        
 بود شده

 .میشم خوشحال منم ، نخواي خودت وقت هر تا هستی فعال_        

 ازدواج هنــوز ، ســال همــه ایــن از بعــد کــه بــودم اهمیــت بــی! بــرایش؟ بــودم اهمیــت بــی        
 کـرده  تیـز  انتقـام  چـاقوي  ، همخـوابی  هـاي  شـب  ایـن  تمـامِ  بـراي  و نمیکرد باور پدرم با را مادرش

 !بود؟



319 
 

 خرید بریم ، بخوابیم ساعت دو یکی ، بخوریم و امون صبحونه_        

 . آورد کم نفس اي لحظه براي که آنقدر ، فشرد و گرفت را گلویم بیخ بغض        

 سـال  ، بـود  رنگارنـگ ِ  چهـارگوش  همـین  مـن ِ  جـاي  اصـال  ، برمیگشـتم  اتـاقم  به زودتر باید        
 !سوزان ، هم رفیقم و شده خوابم اتاق منِ  پناه هاست

 ....رود می و دارد برمی را دلش ادم روزي یک        

ــی را آن         ــدازد م ــوي ان ــبش ت ــاهی جی ــب ، گ ــتش در اغل ــی دس ــرد م ــاهش و گی ــی نگ  م
 انــدازد مــی اشــتباه بــه را آن گــاهی میــز، کشــوي تــوي کنــد مــی پنهــانش هــایی وقــت کنــد،یک

 .جایی نگذارد جا را آن مبادا که هست حواسش اما خانه، کمد ي گوشه

 دفترچــه و پاســپورت و شناســنامه کنــار اســت، مــدارك ي پوشــه کنــار تــر امــن جــاي امــا        
 مـی  گـاه  بـه  گـاه . شـدنی  لـه -نیسـت  کـار  در شـدنی  گـم  کـه  دانـی  مـی  قطـع  به که جا آن بیمه،
 کـه  دوبـار  یکـی  خیابـان  تـوي  و جیبـت  تـه  انـدازي  مـی  و داري مـی  بـرش  هواخوري؟ برویم گویی

. مبـادا  نپوسـد  ببیند،کـه  را دنیـا  کمـی  کـه  داري مـی  بـرش  اوردي، در جیبـت  از را دسـتت  باالخره
 دهـی  مـی  تکـان  را انگشـتت .مـدارك  ي پوشـه  کنـار  نشـیند  مـی  رود خانـه،می  گردیـد  می بر بعد

 گـویی  مـی  و کنـی  مـی  تعریـف  را شناسـنامه  آقـاي  شـدن  گـم  ي قصـه  بـار  صـدمین  براي. برایش
 ....مدت آن در کشیده هایی سختی چه کند تعریف هم شناسنامه خود

 ...است بهتري راه این!هم خودش بود مانده جا آوري نمی دل روي به        

. رود مــی و دارد مــی بــر مانــده جــا آن در کــه خیابــانی از را دلــش آدم بــاالخره ، روزي یـک         
ــدازد مــی را آن ــوي ان ــان اورد، نمــی بیــرون جیــبش از را ،دســتش جیــبش ت  تهــران هــایش خیاب

 .دیگر است

 ...است تر امن جا این گوید می خودش با لبی زیر دل        
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 ... اي کرده پیدا زخمی را ات شده گم که تو، به برسد داند،چه می را این هم خودش        

ــا کــه خــوب چــه.کشــیدم ســرم روي را رنــگ خــوشِ  لحــاف و تخــت روي کشــیدم دراز          ب
 .میشود پایین و باال نفسی هم سینه ي قفسه سنگینی

 .شدم خیز نیم ، سریع و خورد در به اي تقه        

 انداخت ام درازکشِ  وضعیت به نگاهی احمدرضا        

 ؟!شد چیزي_        

 نمــی رویــش بــه! شــد دوختــه بهــم هــایم لــب و افتــاد گیــر دســتهایم مشــت میــان لحــاف        
 در بـدانم  کـه  داشـت  اشـکالی  چـه  حـاال  ، میـداد  ادامـه  را بـازي  رفیـق  ایـن  شاید نبود؟ بهتر آوردم
 را مـادرش  دوري ، میخواهـد  خـودش  سـمت  بـه  کشـاندنم  بـا  و هسـت  پـدرم  از انتقـام  دنبال دلش

 !دهد؟ آزار را پدرم و کند جبران

 ...ِ بعد...منم بخور خودت ، املتو کن درست تو...ندارم اشتهام ، میاد خوابم_        

 نمـی  گفـتن  دروغ احمدرضـا  بـه ...نگـاهش  از شـدم  الل... نشسـت  تخـت  پـایین  و آمـد  جلوتر        
 زد؟ را حرف آن چرا پس.آمد

 شدي؟ ناراحت گفتم اونطور پدرت به_        

 زدم لبخند تصنعی کامال و فرستادم فرو را بغضم        

 ...نه_        

 .بیرون آشپزخونه از زدي یهو که شد همین...! چرا_        

 فرستادم بیرون سنگین را نفسم و کشیدم گلویم به دستی        
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 میگی؟ راستشو بپرسم سوال یه_        

ــه را ســرش         ــایم... داد تکــان مثبــت ي نشــانه ب ــر از را پاه ــرون لحــاف زی  کــف ، کشــیدم بی
 .کنم گرمش ، نشستن زانو دو با میخواستم و بودم سرد پاهایم

 بزن حرفتو...نگفتنش و گفتن به نکن فکر...نورا بگو_        

 کشیدم ام مشکی شرت تی پایین به ، بود کرده عرق هایم دست کف        

 خیلـی  ، گفـتم  بهـش  وقتـی  آخـه  ؟!اینجـا  باهـات  بیـام  کـه  کـردي  راضـی  و بابـام  چجوري_        
 !حرفش روي بود مصمم

 نگــاهش و کشــید کوتــاهش موهــاي بــه چنگــی دســتش دو هــر بــا ، کوتــاهی مکــث از بعــد        
 .ماند زمین به خیره

 !گذاشت اونم زدم حرف باهاش_        

 گرفت ازم زمین روي کشیدن دراز با ، را نگاهش و خندیدم تلخ        

 !بگو دروغ نگفتم_        

 گذاشت هایش چشم روي را دستش ساعد        

 میشه؟.بگم نمیخوام حداقل االن...بگم راستشو نمیخوام_        

 کرد نگاهم و برداشت هایش چشم روي از کمی را دستش ساعد        

 بگو بهم راستشو حداقل اینو..دیگه سوال یه خب_        

 دوخت چشم اتاق سقف به و کرد قالب سرش زیر را دستانش        

 ات؟ خونه آوردي منو چی براي اصال تو_        
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 احمدرضـا  زبـان  از تـا  بـودم  داشـته  نگـه  ذهـنم  در کـه  جـوابی  از چـون  ، میپیچاندم را حرف        
 .میترسیدم ، بشنوم

ــک         ــایش پل ــم روي را ه ــت ه ــک. گذاش ــایم پل ــم روي را ه ــتم ه ــورتم و گذاش ــان را ص  می
 گرفتم سردم هاي دست

 حــرف ، باشــیم بــاهم ، بهتــره نمــونی خونــه کــردم فکــر خــب..آوردمــت چــرا چــی یعنــی_        
 !دیگه رفیقیم ماهم...میکنه رفیقش با آدم که هرکاري...کنی دل و درد.. بزنیم

 !میخورد؟ من تنهاي دلِ  درد چه به نباشد صداقتی پشتش که رفاقتی        

 وگرنـه  بـود  خشـکانده  را هـایم  اشـک  ي چشـمه  ، پـیش  شـب  هـاي  گریـه  و بـودم  رمـق  بی        
 کند غرق هم را خودم بلکه ، را احمدرضا تنها نه که میفتاد راه به سیلی که

 . نگرانتم_        

 .کرد پنهان خود در و زد کنار را هایم دست ، دستانش گرماي و بود نزدیک صدایش        

 نگرانمی؟ چرا_        

 ، بــود رفتــه گــود کمــی دیشــب بیخــوابی ســر از شــاید و بــود ســرخ کــه هــایش چشــم بــه        
 .شدم خیره

 ظــاهرِ ایــنِ  پشــت تــو نگرانمــی؟ کــه منــی کــیِ خــواهرمی؟ برادرمــی؟ مــادرمی؟ بابــامی؟_        
 ...داشتن دوست

 !باشم همش میخوام_        

 !زد و برید که حریفی از ، ماند باز نیمه دهانم        
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 برادرت پدرت،مادرت،خواهرت،...باشم تو ي همه میخوام_        

ــا را " بــرادر"          نیــت همــین بــه مــا...اول روز از بــود بــرادرم... گفــت تمســخرآمیز اي خنــده ب
 ... برادري و خواهري براي. بودیم شده هم محرم

 ...احمد نمیکنم باور_        

 تکیــه تخــتِ  تــاج بــه...کمــی رفــتم عقــب ، نشســت تخــت روي و رفــت درهــم هــایش اخــم        
 گرفتم بغل را زانوهایم و زدم

 بـرادر  یـه  و دوسـت  و رفیـق  جـاي  نـداري  دوسـت  مـنم؟  چیـه؟  مشـکل  نمیکنی؟ باور چرا_        
 ...بشم

 !ندارم اعتماد بهت چون ، نمیکنم باور_        

ــج         ــت آرن ــایش دس ــو روي را ه ــرار زان ــی ، داد ق ــی پهن ــت از یک ــا، دس ــراي ه ــاندن ب  پوش
 .بود کافی صورتش

 ریختی؟ بهم یهو که شد چی...که بودي خوب چیه؟ االن مشکلت نورا؟ چیه گیرت_        

 ...را انتهایش تا ابتدا از...کرد دنبالش و ردخو سر ام گونه روي از اشک        

ــام شــد چــی مــیگم بهــت_         ــام مــیگم ، نمیزنــی حــرف ، کــردي راضــی و باب ــردا باب ــاد ف  می
 میـزنم؟  حرفـی  میخوابـه  پیشـش  مـادرم  هرشـب  مـن  مگـه  ، گفتـه  خـودش  بـراي  میگـی  ، دنبـالم 

 از چـون  ، بـدي  زجـر  و مـادرت  تـا  ، خـودت  بـا  کشـوندي  منـو  اینکـه  جز میده؟ معنی چه اینا خب
 فقـط  مـادرت  و مـن  بـین  کـه  کرد؟میـدونی  ازدواج پـدرم  بـا  بعـد  سـال  یـک  و گرفـت  طالق پدرت

 ثابـت  پـدرم  بـه  کـه  خـودت  دنبـال  کشـوندي  منـو  یـا ! بـس؟  آتـش  یـه  مثـل ِ  سرسـري  احتـرام  یه
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 نیســت؟ همــین همــش احمــد؟ آره! تــو؟ بــدون ، میکنـه  ســر و روز و شــب مــن بــا نــورا کــه کنـی 
 کنی؟ اذیت منو میاد دلت چجوري

 درآمد هقم هق و گرفت شدت هام گریه        

 فکـر  مـنم  یـه ! ؟... بـدي  زجـر  و خـودت  مـادر  منـو،  پـدر  کـه  کشـوندي  خودت دنبال و من_        
 بود؟ سرت تو تصمیم این وقتی کردي

 بســته هــایم پلــک... آمــد مــی بــاال پاهــایم نــوك از دوبــاره دیشــب حســی بــی و رمــق بــی        
 واضــح صــدایش امــا میدیــدم تــار را احمدرضــا.میشــد بــاز اي لحظــه چنــد مکثــی از بعــد و میشــد

 ...بود

 .بکشم دراز کن کمکم...خوبم...نترس_        

 ، چسبید تخت به کمرم ، شد دراز که پاهایم و کشید خود سمت به را زانوهایم        

 ، نَبـر  کوچیکـت  ي کلـه  تـو ...نـورا  بـزنم  حـرف  بـده  مهلـت .خـودت  بـا  میکنـی  داري چیکار_        
 .نَدوز

ــف         ــتش ک ــرم روي دس ــیده س ــد کش ــدبار. میش ــک چن ــح ، زدم پل ــر واض ــد ت ــم در ش  چش
ــایم ــیقم...ه ــده رف ــان پــس ؟!میرفــت نیام ــاهم میشــد؟ چــه تفریحم ــدنمان ب ــاهم..خندی ــرون ب  بی

 .میرفت نیامده که بودیم نرفته هم شهربازي...سینما و پارك..رفتنمان

 میخواســتم نــه بــدم حــرص و مــادرم میخواســتم نــه. آوردم خــودت خــاطر بــه رو تــو مــن_        
 .لعنتیمِ  خود.... و بود خودت خاطر به فقط.بدم آزار و پدرت

 خـط  ، بخـوانم  بتـوانم  و بکشـد  پـر  هـایش  چشـم  از نگرانـی  تـا  ، داشـتم  نگه باز را هایم پلک        
 .را اش فکريِ 
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 اگــر.نیســت ســرم تــو میکنــی فکرشــو تــو کــه نیتــی و قصــد هــیچ ، احمدرضــاِ  جــون بــه_        
 ... راحته خیالم من باشی راحت تو که هرجا...پدرت خونه میگردونم برت االن همین بخواي

 نمیکردم؟ اعتماد یا میکردم؟ اعتماد نمیکردم؟ باور یا میکردم؟ باور        

 زمــین هــم خــدا آســمان میکــنم فکــر کــه بــودم گرفتــه اي مردانــهِ  قــول ، پــیش هــا ســال        
 ...حاال..اما نمیگذارد تنهایم ، بیاید

 . ببندم را هایم پلک تا شمردم غنیمت را فرصت و رفت بیرون اتاق از        

ــا         ــت از را احمدرض ــار ، دادن دس ــنِ  ک ــیِ  دل ای ــود زخم ــک ادم... نب ــانی ی ــدگی در زم  زن
 رفتـه  دسـت  از عشـق  یـاد  را او ابرهـا  و عطرهـا  و بوهـا  و دیـوار  و در خورد،بعـد  مـی  عشقی شکست

 از عاشـقی  سـالهاي  تمـام  کـه  بدهـد  دسـت  از را کسـانی  آدم همـان  کـه  روزي بـه  واي اندازند، می
 خـوردنی  هـا،  ،موسـیقی  شـهر  از هـایی  گوشـه  بعـد  انـد،  بـوده  اش زنـدگی  تمـام  و بـوده  غافل آنها
 کسـی  حـال  بـه  واي روز، آن بـه  واي. دلـش  بـر  اندازنـد  مـی  چنـگ  ابـد  تـا  کـه  هستند بوهایی ها،
 از میتوانسـتم  را ام زنـدگی  تلـخ  ي تجربـه  دومـین  مـن ...باشـد  گذرانـده  سـر  از را تجربـه  هـردو  که
 بگذرانم؟ سر

ــاز را هــایم پلــک و رفــت کمــرم پشــت دســتی گرمــاي         ــا کــرد کمکــم...کــرد ب ــیم ت ــز ن  خی
 .نوشیدم را آب از کمی سختی به آغوشش توي.گرفت هایم لب نزدیک را قندي آّب.شوم

 از قبـل ! بـود  خـوب  خوابیـدن  آغوشـش  تـوي  ، نشسـت  تخـت  روي تـر  راحـت  و خورد تکانی        
 ...رفتنش

 ...رفتنش از قبل... بود خوب گریستن آغوشش توي        

 ...میکنی اذیت خودتو چرا میکنی؟ گریه چرا_        
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 اعـالء  مثـل  کنـی؟  اذیـت  و جـون  افسـانه  ، مـن  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا  ، کـه  اومـدي  اولم از_        
 بدي؟ دق بابامو

 نفســی صــداي و فشــرد اش ســینه بــه را ســرم.گذاشــت تخــت کنــار میــز روي را آبِ  لیــوان        
 کرد بیشتر را هایم چشم ،سوزش رساند گوشم به سوز پر که

 ...نه خدا به...نه_        

 اشـک  سـد  کـه  هرچنـد  ، داشـت  نگـه  صـورتم  پهنـاي  روي را دسـتش  کـف  و بوسید را سرم        
 نمیشد هایم

 ، داري تـب  هنـوز ...کـه  دیـدم  و اومـدم  وقتـی  ، کـنم  ترکـت  داشـتم  قصـد  بخواي، راستشو_        
 ... اما ، برنگردم دیگه و برم گفتم

 ...آمد خوش مشامم به بیشتر تنش عطر و شد تر تنگ آغوشش        

 ...!نمیتونه و سال...نمیتونه و ماه ، کنه تحمل بتونه رو هفته...دیگه دلِ اما_        

 از صــدبار پیچــی، مــی خــودت بــه صــبح تــا هــا شــب کنــی، مــی جــان اول عشــق در وقتــی        
ــل گوشــی و شــوي مــی دوال پري،صــدبار مــی خــواب ــر از را موبای  وقتــی ، آوري مــی در تخــت زی

 اتوبـان  وقتـی  ایسـتی،  مـی  عابرهـا  پـل  روي شـود،وقتی  مـی  پوسـت  پوسـت  شوي،صورتت می الغر
 !مردي یکبار رفتنش با چون....مردنی انتظار در آیی می برعکس را ها

 ، بـود  تمـام  چیـز  همـه  رفیـقِ  یـک  ، هـایم  نـداري  مـن ! نمیخواسـتم  عشـق  احمدرضـا  از من        
 عشــق بــه چــه مــرا! همــین..رفــاقتش و رفیــق بــه اســت نیــاز کــه هــایی لحظــه تــک تــک بــراي
 !نرم؟ ي بوسه و گرم آغوش به چه مرا...دوباره

 ... کشیدم عقب را سرم        
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 ... رفتم تر عقب        

 .ماند ام خیره تعجب با        

 ...احمد نده ادامه_        

 چرا؟_        

ــا را ام ریختــه بهــم موهــاي         ــداختم ام شــانه روي و کــردم جمــع دســت یــک ب  نگــاهش ، ان
 برده ماتش که میفهمیدم اما نمیکردم

 .. میدونی خودت چراشو_        

 !چرا؟ بگو تو..نمیدونم_        

 کــرده آویــزان داخلــش را پــالتوام کــه کمــدي ســمت بــه عجلــه بــا و تخــت از آمــدم پــایین        
 رفتم ، بودم

 !؟...نورا_        

 شـدن  پنهـان  بـراي ...فـرار  بـراي ..رفـتن  بـراي ..کـرد  عجـولم ...نکـرد  میخکوبم ، صدایش تحکم        
 .میشد عاشقم نباید که کسی از

 توام با ندي؟ جواب خودت و نکنی سوال ذهنت تو میشه بزنی؟ حرف میشه_        

ــالتو ، کشــید عقــب و گرفــت را بــازویم         ــداخت کمــد داخــل را پ  بهــم باصــدا را کمــد در و ان
 کوبید

 !نبود این قرارمون_        

 پرسید و آورد جلو را سرش اخم با و گرفت کمر به را هایش دست        
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 بودم؟ گذاشته قراري تو با من قرار؟ کدوم قرار؟_        

 !تمام و میشد دفن همینجا ها حرف این باید... برگرداندم را نفسم به اعتماد        

ــرار آره_         ــن...ق ــو و م ــیغه ت ــواهر ص ــرادري و خ ــدیم ب ــن ، خون ــو و م ــواهر ت ــرادر و خ ــه ب  ب
 ...مادرمون و پدر چون میایم حساب

 داد سرتکان عصبی و هیستریکی...خندید        

 برادري؟ خواهر_        

 نگــاهش بــود مانــده حرکــت بــی هــوا در هــایم زدن حــرف وســط کــه دســتی و تعجــب بــا        
 کردم

 ...صیغه همون...آره_        

 آرام آرام خــودش بــا..چــپ بــه قــدمی و رفــت راســت بــه قــدمی ، کــرد جمــع را اش خنــده        
 .نبود واضح که میکرد زمزمه چیزي

 هست؟ که چون برگشته؟ که چون میزنی؟ پس منو اعالء خاطر به_        

 دادم تکان خفیف را سرم        

 نه...نه...نه _        

 .باشم داشته فرصت خودم ي اندازه میتونم من نورا؟ چی پس_        

 .نمیخواستم پسر دوست و نامزد و همسر من ، نمیخواستم عشق من... گرفت ام گریه        

 نمیشه؟...باش رفیقم...باشی رفیقم بود قرار_        
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 فریــاد بــاز و کوبیــدم پــایم روي را مشــتم.شــد متوقــف ســرجایش ، ام ضــجه بــا و زدم جیــغ        
 زدم

 حـرف  باهـاش  ، بـزنم  زنـگ  بهـش  خواسـت  دلـم  وقـت  هـر  کـه  یکی ، میخوام رفیق یه من_        
ــزنم ــنم دل و درد ، ب ــرم ، ک ــن ب ــرم ور ای ــریم... ور اون ب ــینما ب ــارك ، س ــوه ، پ ــنم بغلــش ، ک  و ک
 مـن  درد بـه  هـم  تـو .. نمیخـورم  تـو  درد بـه  مـن ...نـه  عشـق  ولـی ..بخندیـدم  کنـه  بغلم ، کنم گریه

ــوري ــادرت..نمیخ ــن از و م ــر م ــن متنف ــام ، نک ــه دور ازم و باب ــدونی ، میکن ــه می ــه ک  اون...میتون
 اخـالق  اونوقـت  ، کنـه  خـاموش  رو آشـپزخونه  چـراغ  ، کنـه  خـاموش  اتاقشـو  چـراغ  ، کافیـه  ، زنشه
 تـوي .. کـنم  زنـدگی  نمیتـونم  دیگـه  کـه  اونوقتـه ... سـابق ِ  آدم همـون  میشـه  ، برمیگرده بابامِ  گند
 ... خدا رو تو! برام نساز جهنم...خونه اون آدماي با ، خونه اون

ــد         ــم چن ــر دور ق ــایم.نشســتم تخــت روي و شــدم ت ــد زانوه ــرما از میلرزی ــرا زمســتان...س  چ
 ؟!نمیکرد رهایم

 ...!برو پس ، باشی رفیقم نمیتونی اگه ، احمدرضا_        

 .نلرزد تا کشیدم دندان به را هایم لب و شد هایش چشم زوول نگاهم        

 ایــن زدن پــسِ  حســرت ، میــدانم کــه وقتــی بــراي ، مبــادا روز بــراي داشــتم نگــه را بغضــم        
 ! میخورم را عشق

ــمت         ــرو در س ــوز..ن ــم هن ــایم زخ ــانت را ه ــداده نش ــد.ام ن ــاي بای ــرب ج ــه ض ــایم ثانی  را ه
 زخــم ســوزش...بیــا تــر نزدیــک..اي ندیــده را "مــن" هنــوز.فقــراتم ســتون روي شــده حــک.ببینــی

 گیـر  زمـین  بـراي  گرمـایی  سـردم  هـاي  نفـس .زد بـرتنم  نبـودنش  کـه  حـدهایی .. کن تماشا را هایم
ــت ، ــدارد کردن ــب و.ن ــایم ل ــافتی ه ــانی.لط ــروي و بم ــم ب ــه ه ــمانم ي تیل ــر چش ــی دیگ  درخشش

ــد ــایم و بمــان پــس.ندارن ــم میخــواهم.کــن تماش ــه ال.برقص ــک ســیل الي ب ــایم اش ــوز.ه  هن
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 ســال هـزار .برقصـم  میخـواهم  هــایم قهقهـه  الي البـه  ، برقصـم  میخــواهم! خـودم  دلتنـگ ...دلتـنگم 
 ،تــا بــدهم نشــانت را ام زده خشــکی هــاي ســینه لُختــی تــا بمــان.غمگیــنم بــزنم قهقهــه کــه هــم

ــی ــون لَخت ــیظمِ  خ ــتفراغ را غل ــی اس ــتی...کن ــه پلش ــاي بوس ــاه ه ــرده گن ــمرده را ام ک  اي نش
ــوز...! احساســم مجــرم همــان مــن...هنــوز ــاهمِ  حکــم هن ــرده اجــرا هــیچکس را گن  در ســمت.نک

 وحشـیانه  ام نکـرده  رم هنـوز ...نـرو  در سـمت ..هنـوز  اي نکـرده  شـالق  را هـا  دارم دوسـتت  آواي..نرو
 !نرو در سمت...روم مرگ خواب به چشمانت پیش بذار ، کنم ضجه تر دیوانه بگذار..را هایم

 ! ببیند را هایم زخم آنکه بی...رفت و کوبید را در عجله با...رفت اما        

 .شدم بیدار که بود روشن همچنان ، و برد خوابم که بود روشن هوا        

ــیش         ــه از پ ــاق از اینک ــرون ات ــایم بی ــاس ، بی ــایم لب ــل را ه ــاك داخ ــیاهم س ــداختم س  ، ان
 میرسید نظر به...تر رنگ خوش..تر رنگ کم..نبودها بختم تیرگی به اش سیاهی

 .انداختم سر به ، بود روزهایم همرنگ اش سیاهی که را شالم و پوشیدم را پالتویم        

ــی و آرام         ــدا ب ــرون ص ــدم بی ــل روي ، آم ــدم مب ــود خوابی ــک...ب ــایش ی ــل روي پ ــاي مب  پ
 .نخوابیده آسوده که فهمید میشد خوابیدنشِ  طرز از...زمین روي دیگرش

ــاهم         ــرفتم را نگ ــه و گ ــمت ب ــتم در س ــایین را دســتگیره..رف ــیدم پ ــار...کش ــار...یکب ــه...دوب  س
 بود؟ قفل...بار

 !؟...رفیق کجا_        

 شدم خیره ام شده گرم تازهِ  انگشتان و در دستگیره به زده خشک        

 !بریم؟ کجا اول...پارك...کوه...سینما بریم میخوایم_        
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 نفــس صــداي کــه بــود ایســتاده فاصــله قــدم یــک بــا شــاید...آمــد نزدیکتــر پاهــایش صــداي        
 !میرسید گوشم به هایش

ــارك_         ــا ، داري دوســت جمشــیدیه پ ــارك ی ــه؟ پ ــارك الل ــه ام ســاعی پ  رفیــق هــووم...خوب
 !توئه حرفه ، ؟حرف داري دوست چی تو...تو با انتخاب حق اصال..بگو تو جان؟

 ..زد چپم ي شانه به اش مردانه انگشتان با        

 ؟!!منِ  خوبِ  دوست... رفیق_        

ــه را ام پیشــانی         ــباندم در ب ــا ، چس ــاراحتی ب ــه ن ــش ب ــایم کف ــاهم ه ــردم نگ ــاك و ک  درِ  س
 ...دستم

 نباشی؟ بد باهام میشه ، احمد_        

 .میدیدم کوچکم پاهاي کنار را پاهایش...آمد تر نزدیک و خندید        

 مگه؟ بدم_        

 !کند گرمم نگاهش تا چرخاندم و کردم بلند را سرم ، گرفت را ساکم        

 !بده واسم ، خوبی باهام که همین_        

 شــبیه کــه هرنگــاهی از میترســیدم! نــه... هــا باشــد میــان در نخواســتنی اینکــه نــه! نمانــدم        
 اعالءیـی ! میشـد  اعـالء  از بیشـتر  مراتـب  بـه  احمدرضـا  بـا  مـن  مشـکالت .تکرارکنـد  برایم را گذشته

 ...مادرش که احمدرضایی و بودند پذیرفته را من اش خانوادهِ  تمام که

 هفـت  از زنـدگیش ِ  رنـگ  شـاید  تـا  ، زدم پـس  هـم  سـاده  رفاقـت  یـک  براي را احمدرضا من        
 !سفید و سیاه نشود رنگی
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 !نبود؟...بود بهتر زدن پس این هم بهتر خودش براي        

 ...!!بودم رفته که حالی و مشکیِ  ساك همان با ، شدم خانه داخل        

 را پـدرم .بـود  شـده  کشـیده  هـا  مبـل  روي بـر  ، سـفید  هـایی  مالفـه  و بـود  کور و سوت خانه        
ــه ، نگــرفتم جــوابی امــا زدم صــدا ــه.. کشــیدم ســرکی آشــپزخانه داخــل ب ــاق ب ــدرم خــواب ات  و پ
 ... افسانه

 ي شـماره .خـورد  زنـگ  همـراهم  تلفـن  کـه  بـودم  مانـدم  خیـره  خانـه  سکوت به مات و گنگ        
 .بود پدرم

 ...بابا سالم_        

 بهتري؟ ، دخترم سالم_        

 جون؟ افسانه خوبید؟ شما ممنون، بله_        

 خوردي؟ چیزي کردي؟ استراحت میکنی؟ ،چیکارا خوبیم هم ما_        

 چشـم  خانـه  خـاموش  هـاي  چـراغ  و سـفید  هـاي  مالفـه  بـه  دیگـر  بـار  و نشستم ها پله روي        
 دوختم

ــردم اســتراحت_         ــارم ، ک ــا نه ــرون از احمدرضــا ب ــرفتیم بی ــار شــما.گ ــد؟ چیک ــیش میکنی  پ
 هستید؟ جون افسانه

 و حــال تــا میــداره نگهــت روزي چنــد گفــت هــم احمدرضــا و رفتــی کــه تــو دیــدیم...آره_        
! اصــفهان بــریم ، اومــد گیرمــون بلــیط اگــر ، فرودگــاه اومــدیم دوتــایی مــاهم ، بشــه عــوض هــوات
 ...کرده خواهرهاشو هواي افسانه
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 کــه پــایی انگشــتان بــه ، میشــد مــات و تــار کــه تصــویري بــه ، دوخــتم پــایین بــه را نگـاهم         
 داشت قرار پایم روي مرده و سفید که دستی و میدادم تکان

 نیستی؟ راحت احمدرضا پیش...بیا بگیر بلیط ، نورا بیاي میتونی بخواي اگه_        

ــازهم         ــدون ب ــن ب ــافرت م ــد مس ــال دوازده! رفتن ــدرمِ  زن س ــود پ ــاري و ب ــن هیچب ــا را م  ب
 .نبردند مسافرت خودشان

 دادم تکان را ام خشکیده هاي لب        

 بگذره خوش.نباشید من نگران شماهم...خوبه... چرا_        

ــنم مــن_         ــه، و روشــنه تلف ــود هرکــاري کنارم ــده خبــر بهــم ب ــه ، ب  ســالم هــم احمدرضــا ب
 !باشم نگران نمیخوام ، بذاره جریان در منو اومد پیش مشکلی اگر بگو ، برسون

 !بود؟ مانده نگرانم ، احمدرضا چرا پس! باشد؟ دخترشِ  نگران نمیخواست        

 بزنم؟ حرف جون افسانه با میتونم فقط...چشم_        

 باشه دستت گوشی...آره آره_        

ــه"         ــف اي "باش ــتم خفی ــر و گف ــدم منتظ ــی.مان ــه کم ــت ک ــداي گذش ــرد ص ــه و س  اي خف
 !گفت "بله"

 خوبید؟ ، جون افسانه سالم_        

 شدي؟ بهتر خوبی؟ تو_        

 نفهتـه  هـایش  حـرف ِ  میـان  متلکـی  میکـردم  فکـر  کـه  بدجنسـی  از یـا  بود ترسم از نمیدانم        
 .است
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 .کنید استراحت خوب نذاشتم کردم، اذیت دیشب رو شما ، نیستم بد_        

 .میاد پیش نداره اشکال_        

 شده قطع تماس کردم خیال که شد طوالنی بینمان سکوت آنقدر        

 ؟..الو_        

 !میشنوم_        

 خندید لبم ي گوشه        

 بگذره خوش.نمیشم مزاحمتون_        

 جنگـی  جنـگ؟  اعـالم  یعنـی  ،ایـن  باشـد  زده دیگـري  حـرف  آنکـه  بـی  ، کـرد  قطع را تماس        
 بـه  احساسـش  ي دربـاره  احمدرضـا  البـد ! همینطـور  هـم  اش برنـده  و بـود  مشـخص  اش بازنده که

 کـه  شـبی ...بـود  گفتـه  مـادرش  بـه  کنـد  مطـرح  مـن  بـا  اینکـه  از پیش شاید اصال...گفته هم افسانه
 ...افسانه هاي حرف... رفت تینا

 او بـا  هـا  وقـت  خیلـی  ، سـالها  ایـن  تمـام  در ، ایـران  بـه  احمدرضـا  آمدن از قبل تا...خدا واي        
 حــرف میــان هیچوقــت ، فرســتادن ویــدیو و فرســتادن وویــس بــود شــده کارمــان ، میــزدم حــرف

ــانی محبــت از نشــانی هــایش  و خــوب همیشــه.اســت شــده عاشــق کــنم خیــال کــه ندیــدم آنچن
 میـزد  حـرف  هرچیـزي  ي دربـاره  احمدرضـا  سـال  همـه  ایـن ...آرام و مـوقر  ، میرسـید  نظر به متین

 او بــراي تــا آمــد نمــی دهــانم بــه اي خــاطره و نمیچرخیــد دهــانم بــه اســمی اعــالء جــز مــن امــا
 !میپذیرم؟ ، بکند داشتن دوست به اعترافی اگر که بود کرده فکر چطور پس.کند تعریف

. نشـود  پـدرم  و افسـانه  رفتنـه  متوجـه  احمدرضـا  کـه  کـردم  خـدا  خـدا  ، کشیدم سرم از شال        
 ،بعـد  او ي خانـه  در بـودن .برگشـتم  و گـرفتم  آژانـس  خـودم  خواسـت  بـه  ، خـوردیم  نهـار  که وقتی
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 مـان  خانـه  در کـه  ظـاهري  هرچنـد  آرامشـی  نداشـتم  دوسـت  هـیچ ...نبـود  مـن  کار...ها حرف آن از
 فکـر  هنـوز ...بـودم  کـم  او بـراي  مـن .بپاشـد  هـم  از احمدرضـا  ي طرفـه  یـک  عشـق  با ، است برقرار
 پـدرم  از هنـوزم  و میگیـرم  جشـن  گریـه  بـا  را بـودنم  زن سـالگرد  هنـوز ... نرفتـه  بیرون سرم از اعالء

 !میترسم

 .برداشتمش ها پله روي از ناراحتی با شد بلند که همراهم تلفن دوباره صداي        

 !!بود نصرتی        

 نگذشـته  دقیقـه  چنـد  امـا  ، شـدم  تماسـش  خیـال  بـی ..نـه  یـا  بـدهم  جواب که داشتم تردید        
 افتاد تلفنم روي مرادي اسم که بود

 !مرادي؟ الو_        

 !رادمند؟ کجایی هست معلوم... سالم_        

 !دوم صداي اما بود مرادي براي اول صداي        

 شمایید؟ نصرتی دکتر_        

 مهندس، جوجه نمیدي جواب منو ي شماره حاال ، منم که معلومه_        

 !بود؟ رفته شرکت نصرتی...زدم سرم توي و شدم بلند ها پله روي از ترس با        

 صدامو؟ میشنوي! ؟...رادمند_        

 داشـت  امکـان  و اسـت  اسـپیکر  روي تلفـن  میکـرد  معلـوم  ، میرسـید  گوشـم  بـه  کـه  صدایی        
 .باشند مرادي و نصرتی پیش هم فرزانه و احسان

 ... استاد_        
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 !تویی داد قرار شرط نگفتم تو به من مگه! دادي؟ استعفا چی براي ، زهرمار و استاد_        

 گرفتم مونی الل اما بزنم حرفی تا کردم جور و جمع را ذهنم دستپاچگی با        

 ...االن همین ، شرکت میاي میشی پا_        

 هستند مرادي و مدبري آقاي ، دادم استعفا من_        

 . میمونم منتظرت ساعت نیم فقط...رادمند ، مرادي نه دارم کار مدبري نه من_        

 فلـک  و چـرك ...دوخـتم  چشـم  سـاعت  بـه  متعجـب  و گـرد  هـایی  چشـم  بـا  و شد قطع تلفن        
 ...چرا نمیرفتم؟ باید چرا میرفتم؟ باید چرا...چرخید سرم در چراها

ــگ         ــارهِ  زن ــی دوب ــماره و گوش ــه ش ــادم از آه فرزان ــواب.آورد در نه ــنش...دادم ج ــال لح  اص
ــود اســتعفایم روز شــبیه ــر دخترعمــو...نب ــو دخت ــذرت حتــی ، گفتــنش عم  و رســمی خــواهی مع
 میلیاردهـا  کـه  میـرفتم  ، بـود  مـدبري  بـا  حـق ...نشـد  رفتـنم  بـراي  اي انگیـزه  هیچکـدام ...اش علنی
 !است؟ شگردشان ، صفتی گربه که برسد کسانی به پول

 هـم  بـاز  فرزانـه  شـماره .کشـیدم  دراز بـود  شـده  پوشـانده  سـفید  ي مالفـه  بـا  کـه  مبلی روي        
ــایلم صــفحه روي  هــایم چشــم ، رویــم بــه رو تــابلويِ  تصــویر بــه دوخــتم چشــم کالفــه.افتــاد موب

ِ  بعـد  آنهـم  ، انداختـه  مـن  از اعـالء  را عکـس  ایـن  میدانسـت  اگـر  پـدرم ...هـم  هایم لب و میخندید
 دیوار؟ به میزد و میکرد قابش ، کوچک هرچندِ  نزدیکیِ  سرخوشی و عاشقانه اي بوسه از

ــبم روي پوزخنــدي         ــدرم ، نشســت ل ــراي ، پ ــران ب ــهِ  حــالِ  جب ــن ، همســرش ي گرفت  را م
 !مسافرت بود رفته و بود سپرده احمدرضا دست به

 ناراحــت را افســانه کــه خانــه بــه برگشــتم زود ، خــودم حماقــت بابــت شــد بیشــتر ام خنــده        
 .نبیند آزار پدرم و نکنم
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 آویــزان هــا پلــه هــاي نــرده کــه شــالی و پــالتو همــان ، شــد عــوض تصــمیمم چــرا نمیــدانم        
 .رفتم شرکت سمت به عجله با و پوشیدم را بودم کرده

 بـرادري  و رفاقـت  ، احمدرضـا  کـه  حـاال  ، اسـت  بنـد  افسـانه ِ  جـان  بـه  جـانش  پدرم که حاال        
 چـرا ...عشـقش  نـه  و بمـانم  رفـیقش  نـه  دلیـل  یـک  و هـزار  بـه  نمیتـوانم  و گرفتـه  اشتباه عشق با را
 ایـن  در.داشـت  نگهـم  سـرپا  سـال  چنـد  ایـن  الحـق  کـه  کـردن  کـار  فکـر  بـه  نباشـم؟  خودم فکر به

 دردســر بــا کــه اي رشــته بــا مــرتبط کــاري آنهــم ، کــردن کــار ، میــدادم پــدرم بــه را حــق مــورد
 هسـت  دادش قـرار  دیگـر  طـرف  نصـرتی  کـه  شـرکتی  در آنهـم  ، شـدم  التحصـیل  فارغ و خواندمش

ــه ، ــکالی چ ــام دارد؟ اش ــرِ  تم ــاي آدم عم ــا از ه ــن ب ــودن م ــه ، ب ــود ب ــیدند س ــالء ، رس ــک اع  ی
ــت...طــور ــک دانشــگاهم هــاي دوس ــور ی ــودش کــه اي افســانه...دیگــر ط ــه را خ ــدرم خــاطر ب  ، پ

 حتـی  و کـرد  ادبـم  رویـی  تـرش  بـا  ، کـردم  رفتـار  انتظـارش ِ  خـالف  هروقـت  و میدارد نگه نزدیکم
 شـبیه  نـورا  ، هسـت  خـوب  نـورا  حـال  کـه  کـرده  خـود  خـویش  و قـوم ِ  مترسـک  را مـن  که پدري
 تمــام و برنمیگــردد او بــه دارد پــیش در تنهــا و تــک کــه روزگــاري و هالــه زنــدگی ، نیســت هالــه
 مـن  روي پایشـان  تـا  هـا  پلـه  شـدم  عمـر  یـک  ، گرفتنـد  کـولی  مـن  از عمـر  یـک  کـه  یعنـی ...اینها

 ...بروند باال و بگذارند

ــه         ــور ي دکم ــه ده ، زدم را آسانس ــانی از دقیق ــه زم ــرتی ک ــرایم نص ــین ب ــرده تعی ــود ک  ب
 !گذشته

ــا         ــی ب ــرکت وارد نگران ــدم ش ــداي ، ش ــنه ص ــش ي پاش ــایم کف ــرو در ه ــا راه ــد ه  و میپچی
 شـد  بـاز  در ، برسـد  در دسـتگیره  بـه  دسـتم  اینکـه  از پـیش  ، میـدادم  جـواب  یکی تا دو را ها سالم

 ماند ام خیره متعجب مدبري و

 رفتن؟ دکتر_        
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ــه دیگــرش دســت و بــود در چــارچوب بــه دســتش یــه          کــه آدمهــایی متوجــه ، دســتگیره ب
 !شدم ، بودند نشسته صندلی روي سرش پشت

 .شدم اتاق داخل و چسبید در به که قاطع و محکم آنقدر ، زدم کنارش        

 ...سالم_        

 ، بعــدش و دیـدم  کـه  بـود  چیـزي  اولـین  احسـان  شـدن  بلنـد  و فرزانـه ِ  اسـترس  پـر  لبخنـد         
 نگـاهم  ، داشـت  دسـت  در هـایی  برگـه  کـه  حـالی  در و بـود  شـده  خـم  نصـرتی  سمت به که مرادي

ــا نمیکــرد بلنــد را ســرش کــه نشســتم نصــرتی روي بــه رو درســت.میکــرد  کــامال ، کنــد نگــاهم ت
 . عصبانیست که بود مشخص

 

 .کردم عرض سالم ، دکتر_        

 تـوي ِ  مچـی ِ  سـاعت  بـه  بعـدش  و کـرد  نگـاه  هـایم  چشـم  بـه  اش مسـخره ِ  عینـک  باالي از        
 .دستش

 ...دقیقه ده_        

 !شما طلب یکی_        

 .کرد ام حواله چشمکی خوشحالی با مرادي و نشست لبش روي پوزخندي        

ــت کــه لحظــه همــان و برداشــتم را آبِ  لیــوان         ــروکش باب ــایم اســترس کــردن ف  قلپــی ، ه
 .نشست کنارم فاصله صندلی یک با مدبري ، خوردم

 کنیم صحبت میتونیم ، اومدن هم رادمند خانوم دیگه خب_        



339 
 

 نگــاه احســان بــه طلبکارانــه ژســتی بــا و انــداخت میــز روي را کاتــالوگ هــاي برگــه نصــرتی        
 کرد

 ...هاي پاالیشگاه با بخواد که اونی از کوچیکتر شما شرکت_        

 عجوالنه و تند ، بریدم را حرفش        

ــدِ  پیمانکــار ، کــوچیکی بــه ، باشــه ام هرچــی شــرکت ایــن_          نیســت جــم پتروشــیمی جدی
 !بکشه نفرو شش و کنه ایجاد حادثه تا دو ، سال یه توي که

ــه         ــاي فرزان ــرویش ت ــاال را اب ــداخت ب ــالی در و ان ــه ح ــحالی ک ــرل را اش خوش ــرد کنت  میک
ــه ســري ــرایم تشــکر نشــانه ب ــراي مــن! نداشــت اهمیتــی...داد تکــان ب  اینجــا خــودم خوشــحالی ب
 دیگــران کــه هرچیــزي و هــرکس بــه...هــام نیــازي بــی...هــام توانــایی...خــودم اثبــات بــراي...بــودم
 !دارم احتیاج ، میکنند خیال

 ... هنوزم زبونت_        

 !نشاند صورتم روي اخم ، اش خنده و گزید را لبش        

ــا شــرکتی ایــن کارمنــد االن تــو ، کــن مشــخص و چیــزي یــه ، رادمنــد ببیــنم_          کارمنــد ی
 !من؟

 برگـه  میـان  از و کـرد  بلنـد  را سـرش  تعجـب  بـا  هـم  مـرادي  و شـد  مشـهود  احسـان  نگرانی        
 ...! درك به هم مدبري ، ماند جوابم منتظر ها

 .ماست شرکتِ  خوبِ  کارمند_        

 کردم تشکر و کردم کج را سرم... آورد لبم روي نیشخندي ، احسان حرف        

 .مجلسی جناب نباشم شما خوبِ  کارمند دیگه ، میدم ترجیح ولی_        
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 دوختم چشم نصرتی رضایتمند لبخند به باشم العملش عکس منتظر آنکه بی        

 ببندم قرارداد شرکت این با میخوام ، شما ي نماینده بعنوان ، بدید اجازه شما اگر_        

 و انـداخت  مـدبري  بـه  نگـاهی  و خندیـد  کـه  میگذاشـت  کـتش  جیـب  تـوي  را نویسش روان        
 .شد صورتمِ  قفل ، زود خیلی

 .بودي باهوشی دختر همیشه! گرفتی و تصمیم بهترین_        

 ممنون...دارید لطف_        

 را دسـتم  داشـت  نگـه ... دادم دسـت  مردانـه  و محکـم  ، بـود  کـرده  دراز سـمتم  بـه  را دستش        
 میگشت اعالءِ  دنبال به هایش چشم با و

 مـن  تاییـده  مـورد  شـما  شـرکت  بگـه  رادمنـد  وقتـی  چـون  ، نباشـید  نگـران  خیلی که البته_        
 .ندارم حرفی

 آسـوده  امـا  ، سـنگین  هرچنـد  نفسـی  و دادم صـندلی  بـه  را ام ،تکیـه  کـرد  رهـا  کـه  را دستم        
 کشیدم

 !دیدین؟ هارو کاتالوگ خودتون_        

 مـرادي  بـه .بـدوزم  چشـم  بقیـه  بـه  ، شـد  فرصـت  تـازه ... کـرد  اشـاره  میـز  روي هـاي  برگه به        
 کـم  و بـود  شـده  سـرخ  صـورتش  کـه  اي فرزانـه  بـه  ، خیـره  اي نقطـه  بـه  و بـود  پـایین  سـرش  که

 میکوبیـد  هـا  برگـه  روي را خودکـارش  مـدام  کـه  احسـانی  بـه  و زمـین  بیفتـد  اسـترس  از بود مانده
 ...!درك به هم مدبري...

 حده؟ چه در تجهیزات...بگو تو ولی ، انداختم نگاهی یه_        
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 بـه  تـا  ، تجهیـزات  بقیـه  ، هسـت  شـرکت  ایـن  تـوي  کـه  اي ذخیـره  هـاي  تانـک  از غیـر  به_        
 ، داشته خوبی عملکرد و نداشته مشکلی االن

ــا ولــی_          کــه میگیــره پمپــیِ  شــرکت ایــن از ، نفــت شــرکت ، میــدونم مــن کــه اونجــایی ت
 .میگیره نفرو چندِ  جوون و میشه حرق دچار

 دقیقـا . کشـید  صـورتش ِ  نامرتـب ِ  ریـش  تـه  بـه  دسـتی  و خـورد  صـندلی  روي تکانی مرادي        
 .بود دیده هایش چشم با را واقعه تمام و بود صحنه سر مرادي روز همان

 اطـالع  مـا  بـه  ، میکنـه  نشـتی  پمـپ  وقتـی  ، هـاش  هزینـه  شـدن  کمتـر  براي ، شرکت اون_        
 مخــزن یــه بــه رو نشــتیِ  محــل میگیــره تصــمیم ، پتروشــیمیِ  تعمیــراتِ  بخــشِ  خــود و نمیــده

 قطــر ، بــودن اســیدي خــاطر بــه و بــوده داخلــش آمــین کــه مخزنــی اونهــم.بــده جــوش کوچیــک
 و پمــپ جوشــکاري اســتاندارد طبــق..بــود رســونده میلیمتــر ســه بــه میلیمتــر بیســت از و مخــزن

 ایـن  نداشـته  اطالعـی  کـه  تعمیرکـار  امـا  بگیـره  صـورت  نبایـد  ، هسـت  داخلـش  اسـید  که اي لوله
 ...میده انجام کارو

 گرفت را حرف ادامه احسان        

 بــودیم فرســتاده اتفــاقی هــا دســتگاه لیســت چــک بــراي رو مــرادي آقــاي روز همــون مــا_        
 هشـدار  پرسـنل  بـه  و بـوده  شـده  بیشـتر  نشـتی  ، میرسـن  دسـتگاه  پـاي  ایشـون  وقتی ، پتروشیمی

 میشـه  بیشـتر  نشـتی  و میشـه  اضـافه  اسـید  سـرعت  بـه  ، کنتـرل  شـیر  بستن با اما ، میدن و حریق
 ....که هم بعد...

 چرخاند مرادي سمت به را سرش        

 !موندي؟ زنده تو_        

 ...!سوخت برایش دلم...منقبض فکش و بود پایین سش        
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 .شد حریق دچار هم شکست هم ، راستم پاي ولی...آره_        

ــاه         ــرتی نگ ــه نص ــمتم ب ــد س ــاطره ، چرخی ــدتر اي خ ــقِ از ب ــاي حری ــراديِ  پ ــنم در م  ذه
 .نشست

 افتادم؟ چی یاد میدونی رادمند_        

 .کند تعریفش بقیه پیشِ نداشتم دوست اما میدانستم        

 چرخاند احسان سمت به را رویش        

 کارمندات؟ هستن که بیمه_        

 !سوخت...شد سنگین چپم شانه...کرد تایید را حرفش و داد تکان سري احسان        

 لیزر؟ رفتی ، افتادم ات شونهِ  سوختگیِ  یاد رادمند_        

ــایین ســرم         ــد پ ــی چشــم و مان ــردم پوش ــیچ کــه کســانیِ  العمــل عکــس از ک ــان ه  کدامش
 نداشتند ام شانه سوختگی از خبري

 ...ِ دچار هم رادمند خانوم مگه_        

 کرد قطع را مرادي حرف        

 نمیدونستین؟_        

 گفت و خندید        

 ؟میگفتم نباید_        

 و تعجــب بــا فرزانــه..زدم روزهــا آن ســوزش دردِ  عمــق بــه لبخنــدي و کــردم بلنــد را ســرم        
 !درك به هم مدبري...او مثل درست مرادي و میکرد نگاهم کنجکاوي
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 چنـد  دکتـر  لطـف  بـه  کـه  بـود  گـاز  صـنعت  در ایمنـی  موضـوع  ، ارشـدم  نامـه  پایـان  براي_        
ِ  اول روز همـون  کـه  گـرفتم  قـرار  منطقـه  تـوي  ، اتفـاقی  خیلـی  کـه  پاالیشـگاه  بـرم  شد قرار روزي

 .شد حریق دچار اومدنم

 میــز بـه  را اش تنـه  بـاال  مـرادي .گفـت  "واي" و گذاشـت  هـایش  لـب  روي را دسـتش  فرزانـه         
 چسباند

 رئیس بودي نگفته ، شی خوب تا کشید طول چقدر...پاالیشگاه کدوم...سال کدوم_        

ــوچی نــوچ و داد تکــان ســري احســان.زدم لبخنــد مــنهم و کــرد ســرایت مــراديِ  لبخنــد          ن
 هــایش چشــم ، فرزانــه امــا...نــه هــم شــاید و مــن خــاطر بــه شــاید... صــورتش بــود گرفتــه ، کــرد

 هـزار  هایشـان  پـچ  پـچ  در هرکدامشـان  کـه  سـوختگی  آنِ  دلیـل  میفهمیـد  تـازه ...بـود  شده خیس
 عمـه  بـا  ، فرزانـه ِ  مـادر  کـه  رسـاند،  گوشـم  بـه  خـاطره ! ..بـود  چـه  تراشـیدند،  بـرایش  دلیـل  یک و

 .کنم خودکشی میخواستم چون سوزاندم را خودم ، خودم اند، گفته هایم

 مـدبري  هـاي  اخـم  ،بـرایم  اتـاق  از رفتـنش  بیـرون  و فرزانـه  هـاي  اشـک  از تـر  آمیـز  تمسخر        
 .کرد غافلگیرم مدبري نگاه و کردم دنبال را فرزانهِ  خروجِ  مسیر که دیدمش وقتی ، بود

 ...میماند تمساحِ  اشکِ  مثل ، هایش چشم ناراحتی ، گرفتم را نگاهم        

 !شده چی که میدونن دوستات میکردم فکر من_        

 ... دکتر آقاي کردید فکر اشتباه_        

 بـا  دوسـتی  مـن  میکـرد  خیـال  کـه  بـود  کـرده  اشـتباه  ، محکـم  و قـاطع  ، بـود  جـدي  لحنم        
 ..ها این به افسانه با دوستی داشت شرف. دارم ها آدم این
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 آن از پـیش  و داد قـرار  عقـد  بـراي  آنهـم  ، شـد  نصـرتی  کـار ِ  دفتـر  بـه  احسـان  رفتن به قرار        
 .پاالیشگاه ي مربوطهِ  کارشناسیِ  قسمت به تجهیز چندِ  دادن تحویل

ــع         ــتنِ  موق ــراري نصــرتی ، رف ــه گذاشــت ق ــول ،ب ــراي خــودشِ  ق ــت دادن ب ــايِ  لیس  کاره
 .میدادم انجامش فردا از باید که اي مربوطه

 برمیداشـتم  را بـودم  گذاشـته  جـا  کـه  اي وسـیله  چنـد  بایـد  ، آمـدم  بیـرون  اتـاق  از عجلـه  با        
 داشت نگهم مدبري صداي که بود نرسیده در ي دستگیره به دستم...

 !منه اتاق_        

 گفتم اخم با ، دهم حضورش به اهمیتی و کنم نگاهش آنکه بی        

 دارم برش میخوام گذاشتم جا و وسایلی_        

ــیش را دســتش         ــرد پ ــیش و ب ــده دســتگیره روي کــه را دســتم اینکــه از پ ــود مان  لمــس ، ب
 .رفتم عقب ، شود

 آورد بیرون اي جعبه ، رفت اتاق انتهاییِ  کمد سمت به و کرد باز را در        

 شماست وسایل این_        

 خــودش کــه چــوبیِ  عروســک دیــدن بــا ، کــردم نگــاه را جعبــه وقتــی...میخندیــد هــم بایـد         
 مـادرش  کـه  گرمـی  شـال  و بـزنم  همیشـه  داشـت  دوسـت  کـه  دلخـواهی  عطر یا ، بود خریده برایم
 .بود بافته برایم

 رفتم عقب که بود جعبه به دستش هنوز        

 .مونده جا ها این نمیدونستم ، گذاشتم جا و مهمی وسایل کردم فکر_        
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 گفت اتاق از شدن خارج از پیش اما کردم او به را پشتم        

 کنم؟ چیکار اینارو من_        

 ، نکردم نگاهش اما چرخاندم را سرم        

 نمیخوره دردم به...دور بریزینش_        

 .رفتم دور قدمی و بستم را در ، اتاق از مآمد بیرون        

 کــردم بــاز را در عجلــه بــا ، بــزنم در بــه آنکــه بــی و برگشــتم اتــاق ســمت بــه نیشــخند بــا        
 . کرد بلندش که بود میز روي سرش.

 .ریختم صورتم روي بیشتر را ام خنده و رفتم داخل        

ــه_         ــدوناي الي از و ات زده دهــن ســیبِ هــاي هســته بیــاي ، میکــنم خبــرت مــوقعش ب  دن
 !!بیرون بکشی نصرتی

 ...رفتم بیرون اتاق از ، بزند حرفی اینکه از پیش و        

 )گذشته( نهم فصل        

 تنهایی"        

 میدهد نشان خودي ذره ذره        

 ...که پیدایی کم آنقدر تو وقتی        

 و میکشند کول به ها مورچه را روزگارم سنگینی        

 ".میکنم تماشایشان من        
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ــاه دو         ــروع از م ــالس ش ــا ک ــدن و ه ــالءِ  ندی ــت اع ــاه ، میگذش ــران دوم ــده ته ــود نیام  ، ب
ــت ــگاه میگف ــیِ  دانش ــا دولت ــرق آزاد ب ــد ف ــه ، میکن ــا ب ــدام آنه ــار م ــگاهی ک ــژوهش و آزمایش  پ
 .برگردد و شود ها نمره خیال بی نمیتواند و میدهند

 اش خـانواده  بـه  مـن  از جـدا  اعـالء  ، میکـردم  بـاور  را حـرفش  بایـد  امـا  شد بحثمان بار چند        
 اصـرارهاي  و نمیتوانسـت  کـه  یعنـی  امـد  نمـی  هـم  آنهـا  دیـدن  بـراي  وقتی ، بود وابسته خیلی هم
 .بود جهت بی من

ــاز را هــایش لبــاس کمــد در         ــه ،پیــرهن کــردم ب  لباســی چــوب روي از را آبــیش ي چهارخان
 کمـد  تـوي  و بـودم  خریـده  پـیش  سـال  دو را میـزد  همیشـه  کـه  عطـري  ، گـرفتم  بغـل  و برداشتم
 ...گذاشتم

 ایـن  نمیگذاشـت  دلتنگـی  امـا  بـودم  شـنیده  را صـدایش  پـیش  دقیقـه  چنـد  همـین  اینکه با        
 .ببینند خودشان به استراحت لحظه یک ها چشم

 اینکـه  بـا .کـردم  قفلـش  عجلـه  بـا  و انـداختم  کمـد  تـوي  را لبـاس  خـورد  در بـه  که اي تقه با        
 .کنم تشدید بیشتر را خانه اهالیِِ  شک نمیخواستم اما بود قفل همیشه اتاقم در

 امد هایم چشم جلوي مالیمش آرایش و افسانه بلوند موهاي ، در شدن باز با        

 آمادس نهارت_        

 مبلمـان  سـمت  بـه  ، بـود  تلفـن  بـا  کـردن  صـحبت  مشـغول  کـه  حال همان در و کردم تشکر        
 . نشست ها مبل از یکی روي و رفت دوم طبقه

 اشــپزخونه تــوي غــذا بــوي. رفــتم پــایین دوم طبقــه هــاي پلــه از و کــردم قفــل را اتــاق درِ        
 تـوي  بـرنج  قاشـق  چنـد  ، نشـود  ناراحـت  اینکـه  بـراي  ولـی  بـودم  بیـزار  پلو شیرین از ، بود پیچیده
 .خوردم را غذایم ، ایستاده و ریختم بشقاب
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 ، کــرد تــر دور و دور پــدرم از کــم کــم را مــن ، افســانه امــدن کــه میگفــتم اگــر نبــود دروغ        
 چشــمان میـان  را دیـواري  یـک  همیشـه  ، نبـودم  صـمیمی  پــدرم بـا  خیلـی  هـم  ازافسـانه  تـر  قبـل 
 .. رفت باالتر هم بابا و من چشمان قد از دیوار همان افسانه آمدن با ولی میدیدم او و خودم

ــا         ــول ب ــع در شــدن قب ــر ارشــد مطق ــه دیگ ــاال ، برنگشــتم کارشناســی دوره ســاختمان ب  ح
 را داشـتم  اعـالء  بـا  کـه  خـاطراتی  فقـط  قبلـی  سـاختمان  بـه  رفـتن  و بـود  شـده  عوض ام دانشکده

 .میکرد زنده

ــوز         ــا هن ــان و ســروین ب ــاط در پژم ــودم ارتب ــم ســروین ، ب ــود شــده خــودم اي رشــته ه  و ب
 بیـرون  بـراي  را روز یـک  حتمـا  و امـد  مـی  پژمـان  هـا  هفتـه  آخـر ...بـود  شـده  قبـول  زنجـان  پژمان

ــار.میذاشــت وقــت رفتنمــان  لحظــه همــان و میگــرفتیم عکســی میشــدیم جمــع دورهــم کــه هرب
 .میفرستادیم اعالء براي

ــاراحتش         ــردم ن ــا میک ــت ام ــودمِ  دس ــود خ ــد ، نب ــت بای ــه میدانس ــدر ک ــم هرچق ــم ه  و بگ
 .میکنم احساس خودم کنار را او ، بروم بیرون بقیه با و بخندم

 گذاشـته  دانشگاهشـان  هـاي  بچـه  بـا  نفـره  چنـد  عکـس  ، کـردم  بـاز  را اینستاگرامش صفحه        
 ، بـود  چسـبیده  اعـالء  بـه  کـه  همـانی  ، بـود  کـرده  تـگ  عکـس  روي را دخترهـا  از کـدوم  هر و بود

 .بود اعالء ي عالقه مورد هاي تیپ همان از درست تیپش و داشت خوبی ي قیافه

 افتـاد  نمـی  دهنشـان  از اعـالء  اعـالء  ، بودنـد  صـمیمی ... هـا  کامنـت  خوانـدن  به کردم شروع        
 . بپوشم چشم نمیتوانستم دیگر هاي شکلک و بوس و قلب از ،

 "!میگذره خوش بهت که خوبه " نوشتم عکس همان زیر        

ــوز         ــه هن ــال از اي دقیق ــامم ارس ــت پی ــه نمیگذش ــه ک ــی ب ــگ ام گوش ــتم...زد زن  نمیخواس
 ، بودم عصبانی دستش از!  بدهم جواب
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ــراي اش شــماره         ــار چنــدمین ب ــایلم صــفحه روي ب ــو...بســت نقــش موب  هــا لبــاس کشــوي ت
 .امدم بیرون اتاق از و انداختمش

 میـز  سـر  پـدرم  دعـوت  بـا  و کـردم  سـالم ...بـودن  نهـار  خـوردن  مشـغول  جـون  افسـانه  و بابا        
 .نشستم

 میره؟ پیش خوب درسا ؟ چطوره دانشگاهت_        

 فـردا  ، بـرم  روز دو مجبـورم  هفتـه  ایـن  البتـه  ، نمیـرم  بیشـتر  هفتـه  در روز یـه  ، نیست بد_        
 هامِ کالس از یکی

 بعـد  ، نبـود  بـدي ِ  زن اصـال  بابـا  بـراي  ، نبـود  بـدي ِ  زن ، میکـرد  نگـاهم  چشـمی  زیر افسانه        
 عمـه  از یکـی  اینکـه  تـا  گذشـت  سـال  صـد  انـدازه  سـال  دو یکـی  ، پاچیـد  هـم  از زنـدگیمان  طالق
 . کرد معرفی بود اش قدیمیِ  ازهمسایگان که را افسانه هایم

ــار         ــر چمــدان یــک ، میرفــت کشــور از خــارج هرب ــرایم ، پ  وقــت هــر ، آورد مــی ســوغاتی ب
 یعنـی  ، نبـود  آمیـز  محبـت  ،رفتـارش  میخریـد  بـرایم  میگرفـت  را چشـمش  چیـزي  و میرفت بیرون

ــدر ــه هرچق ــان ک ــت زم ــه میگذش ــان ب ــدازه هم ــه ان ــدرم از ک ــله پ ــرفتم فاص ــم او از میگ  دور ه
 .میطلبید را خودش خاص ي قاعده و چارچوب افسانه با رفتار همیشه...میشدم

ــالء از         ــت اع ــان از ، میدانس ــم عالقم ــی از...به ــانواده نزدیک ــا...او ي خ ــت ام ــایتم هیچوق  حم
ــراي ، نمیکــرد ــه را دروغــی تــا میخواســتم او از ، قرارهایمــان ب ــار و بدهــد تحویــل پــدرم ب ــا هرب  ب

 .میکرد قبول باالخره التماس هزار

 ایران برمیگرده دیگه روزه چند زدم حرف احمدرضا با امروز_        

 .گذاشتم دهانم توي قاشقی و کشیدم جلو و ماست ظرف...نمیشناختم! احمدرضا؟        
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 کرد استقبال خوشحالی با بابا        

 .شد تموم پسرت خوندن درس باالخره پس ، خوب چه_        

 .نمیکند زندگی ایران که هاست سال پسرش افتاد یادم تازه        

 .کنه زندگی همینجا قراره و گرفته رو دکتري خداروشکر_        

 پـا  و دسـت  خونـه  یـه  خـودش  بـراي  کـه  وقتـی  تـا  حـداقل  ، همینجا بیاد کن دعوتش پس_        
 هست خالی اتاق اینجا ، کنه

 تـوي  بابـا  بـراي  و برداشـت  و دوغ پـارچ  خوشـحالی  بـا  و شـکفت  گلـش  از گـل  جـون  افسـانه         
 ریخت لیوان

 زنـدگی  مـا  بـا  و بیـاد  کـه  گفـتم  هـا  حـرف  تـوي  بهـش  بـار  چنـد  ، نمیکنـه  قبـول  خودش_        
 که میشناسیش ، معذبه خب اما ، کنه

 ...سرکشید و گرفت و دوغ لیوان بابا        

 !سالشه؟ چند پسرت_        

 گفت میرفت ور بشقاب توي برنج به که حالی در و گرفت بابا از چشم جون افسانه        

 چطور؟ ، سال دو و سی_        

 مــی اینطــور مــن نظــر بــه شــاید ، بــود کشــیدن نشــان و خــط جــور یــک ، گفتــنش چطــور        
 ...!آمد

 چنـد  بگذرونـه  خونـه  ایـن  تـوي  مـا  کنـار  روزشـو  و شـب  قـراره  که پسري بدونم میخواستم_        
 ...! سالشه
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 خورد جا دادم که جوابی از یکهو جون افسانه        

 میکنه ام فرقی مگه حاال_        

 پسـر  ولـی  ، میشـد  راحـت  خیـالم  مـنم  خـب  کـه  بـود  کـوچیکتر  مـن  از اگه مثال...خب آره_        
 حجــاب خونــه تــو ســختمه ، میــاد حســاب بــه نــامحرم مــن بــا و بزرگتــره مــن از شــما
 ! حساسه من هاي آمد و رفت روي بابا که میدونید..داشتن

 گفت بابا ، بزند دیگري حرف خواست تا        

ــن_         ــدارم دوســت م ــا ن ــی حــرف هرپســري ب ــی ، بزن ــوي حت ــل ت ــا! فامی ــه احمدرضــا ام  ک
 !نیست هرکسی

 مسـائل  سـري  یـه  متوجـه  بیشـتر  و بهتـر  ، میشـه  بزرگتـر  هرچـی  آدم ، مـن ِ  پـدر  باالخره_        
 بخـوام  کـه  سـخته  بـرام  بعـدم  بـه  ایـن  از بـودم  فرزنـد  تـک  اول از ، نـدارم  تعارف کسی با من.میشه

 بقیـه  و پوشـیدن  لبـاس  و رفتـار  تـوي  مراعـات  بـه  مجبـور  ، خونـه  تـوي  مـرد  یـه  حضـور  خـاطر  به
ــم وقــت هــر ، تــاپ و پوشــیدم شــلوارك شــما جلــوي االن همــین مــثال...بشــم چیزهــا  بخــواد دل
ــزنم ــر می ــر آواز زی ــتم ه ــم وق ــزنم میخــواد دل ــه ، میرقصــم و می ــه ی ــاد غریب ــن ، بی ــردگی م  افس
 ...کنید درك خدا رو تو.کنم مراعات باید که بس میگیرم

 ...بعد ، بیاد احمدرضا بذار حاال ، دختر_        

 ي غریبـه  یـه  بـا  مـن  ولـی  ، کنـه  زنـدگی  اینجـا  بیـاد  میتونـه  ، زدم حرفمـو  من هرحال به_        
 !نمیمونم خونه تو دوساله و سی

        ************** 
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 سـوزِ  و بـود  سـرد  هـوا  و میتابیـد  داغ خورشـید  ، زدم بیـرون  خسـتگی  بـا  دانشـگاه  کالس از        
ــر را ام بینــی نــوك و پیچیــدم دهــانم دور را قرمــز شــالگردن ، میــزد ســیلی صــورتم بــر ســرما  زی

 .کردم پنهان گردن شال

ــد روز دو         ــه میش ــه ک ــاطر ب ــس آن خ ــا عک ــالء ب ــرف اع ــزده ح ــودم ن ــتم و ب ــاد داش  غمب
 گذاشـت  پـیجش  تـوي  را نفرمـان  ودو قـدیمی  هـاي  عکـس  از یکـی  دیشـب  همـین  حتی.میگرفتم

، 

 "گرفت؟ تو دل اگر بمیرم هست اجازه"        

 .ندهم جوابی تا کردم کنترل را خودم ، برد را دلم عکسش زیر متن        

 .بود زده یخ هایم پلک ، بردم فرو کاپشنم جیب توي و کردم مشت را هایم دست        

ــوي         ــلی درب جل ــگاه اص ــر دانش ــنیدن منتظ ــداي ش ــتی" ص ــودم "دربس ــه ب ــتی ک  دورِ دس
 .پیچید بازویم

 ماند باز دهانم ، اعالء قرمزِ و خسته هاي چشم دیدن با و برگشتم هول به        

 !میکنی؟ چیکار اینجا تو...تو_        

 ... شدم کشیده خودش سمت به        

 کنی؟ ام دیوونه میخواي ، نمیدي و جوابم روزه دو_        

 ... شد تر تنگ دستانش قفل و لرزید هایم لب        

ــارش         ــبانی میشــدم کشــیده کن ــه خســته و ،عص ــی نمیتوانســتم... میرســید نظــر ب ــه حرف  ب
 .زد را اش دودي عینک و شدیم ماشین سوار ، بکشم میان
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 خوشـحال  هـم  دیـدنش  از مـاه  دو از بعـد  ، بـودم  شـده  مچالـه  خـودم  تـوي  صندلی ي گوشه        
 .بودم ترسیده هم و بودم

ــاد ســرعتش         ــود زی ــراژ هــا ماشــینِ  میــان و ب ــاز هنــوز هــایم دســت مشــت ، میکشــید وی  ب
 .میشد تر کوتاه و کوتاه هایم نفس و بودند نشده

 میخوام معذرت_        

 گفتم بیشتر بغضی با دوباره...نگاهی نیم و زد نیشخند        

 .خب ببخشید_        

 بشنوم، صداتو میذاري نه میدي اس ام اس جواب نه ، خبرم بی ازت روزه دو_        

 ببخشید که گفتم_        

 ...ریخت هایم گونه روي هام اشک و کرد باز سر بغضم        

 !کنم؟ ناراحت را رفیقم بودم شده حاضر چطور        

 ازت بودم دلخور_        

 گرفت سمتم به و کاغذي دستمال ي جعبه و کرد نچی ، شد ام گریه متوجه        

 بایــد دوره راهــش کــه کســی بــا نمیــدونی هنــوز ، اي بچــه هنــوز ، اشــکارو اون کــن پــاك_        
 رو اینجـا  تـا  تبریـز  از بـدونی  اگـه  ، حماقتـه  گذاشـتنش  دلتنـگ  نمیـدونی  هنـوز  ، کرد رفتار چطور
 !میفهمی؟...گازیدم چطور

 هـم  بایـد  پفـی  پـف  کاپشـن  آن بـا  ، سـفید  ي گولـه  یـک  شـبیه  ، شدم تر مچاله خودم توي        
 .میشدم برفِ  سفید گوله یه شبیه
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 ...میرویم کجا بپرسم نمیتوانستم ، کرد بیشتر و ماشینش سرعت        

 ...خسته و بود گرفته...اش رخ نیم فقط        

ــیم از کمتــر         ــا ، شــد پیــاده و کــرد پــارك شــان خانــه جلــوي را ماشــین ، ســاعت ن  تــاخیر ب
 داشت نگه برایم و کرد باز را خانه در کلید با ، شدم پیاده

 ...دیگه برو_        

 گذاشتم خانه داخل پا        

 نیست؟ کسی مگه_        

 ؟...بودي نیومده خونه ، بودن اینا مامان مگه_        

 تـوي  کـه  ترسـی  و رنـگ  بـد  شـکل  و سـر  ایـن  بـا  ولـی  ، بـودم  نپرسـیده  اي احمقانـه  سوال        
 .ببینتم اعالء مادرِ نمیخواستم میزد موج هایم چشم

 ...کرد باز کلید با هم را اصلی در چون نبودند خانه        

 کشــیده ســفید ملحفــه تلوزیــون و هــا کمــد و هــا مبــل ي همــه روي ، شــدم داخــل وقتــی        
 اینجــا کســی مدتیســت کــه فهمیــد میشــد آینــه روي خــاك و لباســی جــا دم گــرد از ، بــود شــده

 ...نمیکند زندگی

 و کشــید بیــرون آبــی بطــري یخچــال تــوي از و رفــت آشــپزخونه ســمت بــه مســتقیم اعــالء        
 .شود پر تا داشت نگه شیر زیر

 ...چرخاندم چشم خانه در هم باز        

 !خالیه اینجا که روزه چند_        
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 ماندم ومنتظر رفتم نزدیکتر...میکشید سر و بود گرفته باال همچنان و آب بطري        

 !ماهه دو_        

 !بود؟ شده خالی هم اینجا بود رفته تبریز اعالء که وقتی از یعنی دوماه؟        

 !گرفتن؟ خونه تبریز_        

 ، بود اش خانواده اعالء، آمد و رفت به امیدم همه ، بود افتاده تپش از قلبم        

 تبریز؟ اومدن اینا مامانت ، توام با_        

 .امد بیرون آشپزخونه توي از و داد تکان سر فقط        

 را خــودم  مبــل اولــین روي و کــردم حــس و هــایم دســت خفیــف لــرزش ، رفــتم وا        
 ...انداختم

 ...! بودند کنارش اش خانواده ، امد نمی ها هفته آخر همین براي        

 نگفتی؟ من به چرا پس_        

 بســته چشــمان بــا ، داد تکیـه  مبــل بــه سرشـو  و انــداخت پــا روي پـا  ، نشســت رویــم بـه  رو        
 گفت

 .بخوري غصه نمیخواستم_        

 !خوردم ولی_        

 انداخت بغضم به ونگاهی کرد بلند سر        

 زیاد خیلی..نورا بودم دلتنگت_        
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 صـدایی  شـنیدن  بـا  ، میشـد  پـایین  و بـاال  گلـویش  تـوي  کـه  بغضـی  وجـود  بـا ... نکـردم  باور        
 !نکردم باور...درهمشِ  صورت و منقطع هاي نفس با ، میلرزید که

 گـور  ، پیشـته  ات خـانواده  کـه  راحتـه  خیالـت  بزنـی،  سـر  بهـم  اومـدي  نمـی  همیـنم  براي_        
 ؟!آره...چاقِ  خیکی دختره بمیره بره ، کیه خره نورا! نورا باباي

 ...تر ترسناك صورتش و شد تر درهم هایش اخم مراتب به        

 !کردي؟ قاطی باز میگی؟ داري چی_        

 کشیدم سرم روي را ام افتاده شال ، شدم بلند مبل روي از حرص با        

 میگم واقعیتو عزیزم نه_        

 !بیاورم کم نمیخواستم اما بودم ترسیده ، گرفت را بازویم و شد بلند        

 بمونه برگشتن واسه راه بذار ، میشی پشیمون ، میکنیا باز دهنتو داري دوباره ، نورا_        

ــازویم         ــتش از را ب ــرون دس ــیدم بی ــف و کش ــت را دســتم دو ک ــینهِ  تخ  ، کوبیــدم اش س
 کرد نگاهم متعجب و خورد تکانی

 ، کشـیدن  زجـر  مـن ِ  قـدر  دومـاه  ایـن  تـوي  مـادرتم  و پـدر  کـردم  فکـر  کـه  بگو و خرِ  من_        
 مینداخته سلفی هاش دانشگاهی هم با و میگذرونه خوش باباش و مامانِ  دل ورِ آقا نگو

 .ایستاد کمر به دست و فرستاد بیرون صدا با را نفسش ، کردم اش کالفه        

 ... بود مانده دلم سر که هایی حرف براي میکردم پا اون و پا این        

 میزنم؟ و دلت هاي حرف دارم خوشحالی چیه؟ هان_        

 !نمیشد خالی حرصم... گزید را زیرینش لب هایش دندان با        
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 .کوبیدم بازویش به محکمِ  مشت با و رفتم جلو        

 عوضی_        

 .میمردم برایش که اي خنده همان از پوشیدم چشم...دلفریب اما کوتاه...خندید        

 شــانه و بــرد فــرو جیــبش در را هــایش دســت پیروزمندانــه ژســتی بــا..  زدم دیگــري مشــت        
 داشت نگه باز را هایش

 ... لجن ي دله! نره یادت هیز کصافط...کن خالی خودتو بگو...اش بقیه_        

 ، داشتم نگه پایین را هایم مشت ، نمیکرد فروکش که خشمی و حرص با        

 ..کرد اضافه ها فحش به خنده با و کرد فکر کمی        

 دیگه بزن بیا...نره یادت هم خر کّره_        

 .بودم کرده پنهانش عصبانیم نگاهِ  پشت اما داشتم بغض ، رفتم تر عقب و آمد جلوتر        

 اعالء؟ نداري دیگه منو خوشحالی_        

 .چسباندم دیوار به را سرم و آمد جلوتر ، چسبید دیوار به پشتم        

 را نگـاهم ...بـود  برداشـته  تـرك  کمـی  هـایش  لـب ...قرمـز  هـایش  چشـم ...بـود  خسته صورتش        
 دوختم هایش چشم به

ــت_         ــر دوسـ ــد دختـ ــدا جدیـ ــردي؟ پیـ ــره؟ کـ ــم الغـ ــد موهاشـ ــدم! بلنـ ــس دیـ  عکـ
 بود؟ چی اسمش...پروفایلشو

 گفت میاورد در را حرصم که لبخندي همان با ، داد تکان سري        

 نیست؟ دلت تو هیچی دیگه االن شد؟ تموم خب_        
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 . میشدم هایش حرفِ  خام نباید کوبیدم، اش سینه به محکم را دستانم کف        

 بابا برو_        

ــان         ــه هم ــل ، لحظ ــچ ناغاف ــتانم م ــت را دس ــالی در و گرف ــه ح ــا ک ــتان ب ــوي انگش  اش ق
 کرد زمزمه طمانینه با و آرام لب زیر ، میداد فشارشان

 هـم  اگـر  بایـد  ، نمیـرفتم  و میـزدم  و کـوفتی  دانشـگاه  اون قیـد  بایـد  ، منـه  تقصـیر  ، باشـه _        
 ، کـردم  غلـط  بگـم  ، میـرفتم  و اومـدم  مـی  دادم قـول  بهـت  کـه  و بـار  یـه  اي هفتـه  همـون  ، رفتم

 پایین؟ میاري آمپرتو

 چسباند سرم نزدیک جایی ، دیوار به را دستانم که کنم آزاد را دستم تا کردم تقال        

 باهـات  ، میـزنم  زنـگ  بهـت  روز هـر  کـه  مـن ! دومـاه  ، شـد  گذاشـتم  هم روي چشم خدا به_        
 تـرم  از ، کـن  تحمـل  ، دادن برنامـه  خودشـون  و اول تـرم  حـداقل ...نـورا  کـنم  چیکـار  ، میزنم حرف

 .میدم قول ، تهران بیام بتونم که هفته در روز دو میکنم رو هفته در روز چهار بعد

 !میمیرم من برسه تو بعد ترم تا_        

 . خندید و کرد رها را دستانم مچ        

ــاطی وقتــی ، خــدایی_         ــه ، میکنــی ق ــا میکنــی؟ فکــرم میزنــی کــه هــایی حــرف ب  فقــط ی
 بیرون؟ میریزي و دراز زبون این نوك میاریشون

 بوسید را ام گونه و شد خم که میکردم نگاهش دلخوري با        

 موهـات  بـذاري  ، تمـوم  چـی  همـه  ، کنـی  کـم  کیلـو  یـه  مـیگم  بهـت  همیشـه  خودم ، خرِ_        
 ...تپلی این چاقی این ولی ، میزنم زیاد زر منکه ، تموم چی همه ، بشه بلند

 گذاشت صورتم روي را دستش دو کف        



358 
 

 ي انـدازه  خودتـو  چـرا  ، دانشـگاه  دختـراي  صـدتا  بـه  ارزه مـی  مـوت  تـار  یـه .. منی کُپلِ تو_        
 اینجاست جات تو پایین؟ میاري اونا

ــبش روي دســتش         ــاره و شــد کشــیده قل ــیش ، نشســت صــورتم روي دوب  نیشــم اینکــه از پ
 .رفت هوا به جیغم و کشید طرف دو از را هایم لپ ، شود باز

 اخــم زدن گــره جــاي بــه ، میکــردم غرولنــد لــب زیــر هنــوز ، نشســت مبــل روي و شــد دور        
 کرد نگاهم اول روزِِ  مثل و گذاشت اش چانه زیر هاشو دست ، اش لعنتی هاي

 .برداشتم زدن غر از دست تا کرد نگاهم آنقدر        

 شد؟ تموم_        

 بـا .کـرد  کـف  دهـانم  و کـردم  ضـعف  کـه  بـودم  زده حـرف  نفـس  یـک  و سـرهم ِ  پشت آنقدر        
 نشستم زمین روي خستگی

 نشده تموم...نه_        

 دفعـه  یـه  و دل تـو  میمونـه  کـه  چیزاسـت  همـین  ، دلـت  تـو  نـدار  نگـه  رو ها حرف اینجور_        
 آدما بین گنده فاصله یه میشه

 ... خنک آب لیوان یک با ، آمد سمتم و شد بلند        

 ... میداد قلقلکم هایش نفس ، کرد بغلم نوشیدم که را آب اخر ي جرعه        

 تـو  نریـز  ولـی  ، بـزن  و مـن  بیـا  خواسـتی  اگـه  حتـی  ، بـزن  داد ، بزن غر خواستی وقت هر_        
 ...دلت تو نریز ، میگم حرفاتو ، دلت

ــس         ــوده نف ــیدم اي آس ــاي و کش ــنش گرم ــی ، ت ــت از حت ــاسِ  پش ــخیمش لب ــرمم ض  گ
 .میکرد
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 کـه  وقتـایی  از ، نمیگـی  بهـم  ولـی  نـاراحتی  کـه  وقتـایی  از ، نمیزنـی  غـر  که وقتایی از من_        
 کوتـاه  مـوي  کـه  نمیپرسـی  بـار  صـدمین  بـراي  کـه  وقتـایی  از حتـی  دلخوري افسانه رفتارهاي بابت
 !میترسم بدم...میترسم ، نه یا میاد بهم

 

 و گـرفتم  تمـاس  افسـانه  بـا  ، بودنـد  نرسـیده  هنـوز  سـروین  و پژمـان  و بـود  شلوغ کمی کافه        
 بـدم  اطـالع  پـدرم  بـه  خـودم  تـا  کـرد  اصـرار  هرچقـدر  ، نمیـروم  خانـه  نهـار  بـراي  کـه  دادم اطالع
 خــراب را خــوبم روز و میشــود شــروع هــایش کــردن جــیم ســیم میدانســتم چــون ، نکــردم قبــول
 میکند

 گشنته؟_        

 .کشیدم شکمم به دستی ، اعالءِ  چشم از دور و دادم تکان باال به را سرم        

 بیرون اومدیم می شب میخوابیدي! اي خسته ولی تو_        

 زد کنار ، بود صورتم روي که مویی و آورد جلو را دستش        

 .بیرون بیاي شب گذاشت توام باباي_        

 نثــار بیراهــی و بــد پژمــان بــه و کشــید کوتــاهی ي خمیــازه.داشــت حــق و میگفــت راســت        
 کرد

 چندمه؟ امروز نورا_        

ــا         ــاز کــه را هــایم اخــم تعجــب ب ــا ، مــدام و نبــود شــدنی ب  از خیــالی و فکــر و هریــادآوري ب
 گفتم ، مینشست ام پیشانی به اعالء

 چطور؟...آذرِ  پنج_        
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ــج         ــت آرن ــایش دس ــز روي را ه ــرار می ــود داده ق ــره و ب ــاهم خی ــرد نگ ــم از ، میک ــا چش  ه
 ...هایم چشم دوباره باالخره و هایم گونه به ها لب از ، هایم لب به میرسید

 !دلتهِ  درد واسه هات بازي خُل بگم نیستی یودم.پر_        

 شد بیشتر اخمم        

 بودا پر دلم_        

 فرستادم باال ابرویی سابق لحن همان با و ماند حرف بی نگاهش        

 نگفت که دلخورم مامانتم از تازه_        

 میکرد نگاهم خیره وقتی ، نمیزد هم پلک ، گذاشت اش چانه زیر را دستش        

 کردیم؟ کاري بد ، نشی ناراحت تو میخواستیم__        

 !نشم ناراحت چقدم_        

 بود آمده تنها پژمان ، دوختم سرش پشت به را دلخورمِ  نگاه        

 شفیقِ  رفیق بر سالم_        

 کشید آغوش به را پژمان و بلند اعالء        

 !گشنگی از مرد بچه کجایی؟ هست معلوم_        

 روي بــر نشسـتنش  از پـیش  و کـردم  ســالم نامرتـب  همیشـه ِ  پژمـان  بــه سـر  دادن تکـان  بـا         
 زد سرم پشت به ، صندلی

 است؟ بچه گُنده این_        
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 ، هوي_        

 برد باال را دستانش توپید بهش اعالء همینکه        

 ندارم رو نورا و تو قهر و کشی منت حوصله ، بهتره بمونم الل امروز من آقا_        

 پرسیدم و چرخاندم سمتش به را صندلی        

 مگه؟ چطور_        

ــا پژمــان کــه میــداد را هــا ســفارش خــودش جانــب از اعــالء گارســون آمــدن بــا          نــاراحتی ب
 گفت

 ...پري مغزتونم ، ها میشه طوریتون یه دختراهم شما ، شد دعوام سروین با_        

 انداخت باال اي شانه ، داشت صورت روي اعالء که اخمی با و کرد قطع را حرفش        

 بهتره نزنم حرف ،همون کن ولش_        

ــون         ــفارش گارسـ ــا سـ ــت را هـ ــت و گرفـ ــالء ، رفـ ــگاه از اعـ ــت دانشـ ــیط و گفـ  و محـ
 یـک ِ  اسـم  پژمـان  بـا  هـایش  خنـده  و هـا  شـوخی  از تـا  ، بـود  تیـز  تیـزِ  هـایم  گوش...دانشجوهایش

 !تمام و بکشم بیرون را دختر

ــا حواســش         ــر جمــع ام ــن از ت ــا حــرف ای ــود ه ــاري مخفــی ، ب ــه را ک ــاد خــوبی ب ــه ی  گرفت
 شـده  دوسـت  کسـی  بـا  دانشـگاه  همـان  در حتمـا .نیسـت  بسـتن  دل بـراي  کمـی  فرصـت  دومـا .بود
 سـر  از اي اجـازه  هـم  عکـس  یـک  همـان  بابـت  و بـود  گفتـه  او بـراي  من تنهایی و بدبختی از و بود

 .بود گرفته دلسوزي
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 ســرم از اش خــانواده و اعــالء خیــال و فکــر...بــود شــده کــور اشــتهایم ، آوردن کــه غــذاهارا        
 میمانـد  کسـی ِ  قلـب ِ  ممتـد ِ  بـوق  صـداي  مثـل  درسـت  اعـالء  دادن دسـت  از فکرِ. نمیرفت بیرون

 .برنمیگردد ، هم بیمارستانِ  دستگاه و دمِ  احیاء با که

 دیگه بخور_        

 دادم تکان سري ، ورچیده هاي لب با.کردند نگاهم هردویشان اعالء و پژمان        

 ندارم اشتها_        

ــوچی         ــرد ن ــالیس و ک ــزا اس ــز روي را پیت ــداخت می ــدایی و ان ــه ص ــوز ک ــه آرام هن ــر ب  نظ
 گفت میرسید

 میشی؟ راضی خوردم گه بگم_        

 انداخت بشقاب توي را چنگالش هم پژمان        

 دوتــایی کــه وقتــی نهــار بعــد بــذاري هــاتو چیزخــوري نمیشــه ، میخوریمــا غــذا داریــم اه_        
 بودین؟ تنها

 کرد تعریف برایش را هایم دلِ  درد و کرد پژمان ي حواله را اخمش اعالء        

 طـرف  و گرفتـی  زن مـاه  دو بگـه  مونـده  کـم  ، میگفـت  چیـا  خونـه  تـو  ببینـی  نبـودي  آخه_        
 منِ  سمت نمیاي که حاملست

 درآورد چندش شکلی به را اش لوچه و لب و کرد نگاهم تمسخر با پژمان        

 گنـده  بترکـی،  بخـوري  غصـه  کیلـو  کیلـو  بشـینی  ، کنـه  ولـت  کـه  کـن  گـري  سگ اینقدر_        
 بدبخت ي
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 گفت جدي لحنی با و کوبید پایش به اعالء که میکرد کامل را اش جمله        

 باش زدنت حرف مراقب گفتم دفعه صد ، ها میشه دعوامون دوباره ، پژمان_        

 کــه راهــی همــه ایــنِ  بعــد میــده اجــازه خــودش بــه کــه کــردي همینکــارارو ، االغ آخــه_        
 اینه؟ توِ  لیاقت...بزنه غر هی ور ور بشینه ، میزنه داد صورتت تو که خستگی این با اومدي

 چشــمی زیــر ، بــود نشــانده صــورت روي کــه اخمــی بــا و آورد نــزدیکم را ســاندویچم اعــالء        
 کرد نگاه پژمان به

 ...که کن جمع و خودت دختر دوست برو تو_        

 .کرد نثارش فحشی زیرلب و سابید هم روي را هایش دندان        

 ورگــل ترگــل از یکـی  کــه البـد  اعــالءِ  لیاقـت  ، کــردم مـرور  ســرم در را پژمـان  هــاي حـرف         
ــاي ــان ه ــود دانشگاهش ــا!  ب ــاید ی ــان ش ــم هم ــایی اي دانشــکده ه ــه ه ــت ک ــرف ســرمانِ  پش  ح

 >مونده نورا با که پوله خاطر به اعالء < میگفتند و میزدند

 چــرا ، بــود پــولمِ  دنبــال اگــر ولــی.نمیفهمیـدم  احمــقِ  مــن و میدانســتند چیــزي اونــا البـد         
 میـدادیم  انجـام  همـراهش  کـه  خریـدهایی  یـا  میخـوردیم  کـه  غـذاهایی  پـول  نمیگذاشت هیچوقت

 کنم؟ حساب را

 حساسـیت  و هـا  وسـواس  از اعـالء  شـاید  ، میگفـت  راسـت  شـاید ...اسـت  پژمـان  بـا  حق اصال        
ــایم ــوده شــده خســته ه ــیش و ب ــانِ  پ ــرده دل و درد پژم ــان حــاال و ک ــالء هــاي حــرف پژم  را اع

 !میرساند من به غیرمستقیم

 دســت بــا را دهــانم از مانــده بیــرون ي گوجــه ، زدم محکمــی گــاز و برداشــتم را ســاندویچم        
 کردم اخم پژمانِ  متعجبِ  نگاه به و فرستادم دهانم داخل
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 !نخورده با جفتمونو تا ، غذاتو بخور...شد روشن موتورش این اعالء ، خدا یا_        

 گــاز را پیتــزایش ، آرامــش بــا اعــالء کــه حــالی در آنهــم ، زدم ســاندویچم بــه دیگــري گــاز        
 .میگذرد چه ذهنش در میفهمیدم باید.میکرد نگاهم و میزد

ــان         ــاي اســالیس پژم ــزاش ه ــوي و برداشــت را پیت ــه پاهــایش روي و گذاشــت بشــقاب ت  نگ
 داشت

 !نمیدي امون بقیه به دیگه میشه روشن موتورت_        

 ، میـزد  را خـودش  حـرف  همیشـه  پژمـان  ، بـود  فایـده  بـی  اعـالء  هـاي  غـره  چشم و ها اخم        
 و تیکـه ِ  میـان  چنـدبار  ، بـود  شـده  برطـرف  اعـالء  مـادر ِ  گیـاهی  داروهـاي  بـا  هایم جوش که حاال

 اي جوشـونده  الغـري  بـراي  بگـو  ، برسـون  منـو  سـالم  مـادرت  بـه < میگفـت  اعـالء  به هایش متلک
 >میخوام خدایی بنده یه براي ؟ نداره چیزي

 حتمـا !  نداشـتم  خبـر  و بـود  انداختـه  اعـالء  چشـم  از را مـن  ، وزن اضـافه  همـین  شاید اصال        
 ...هایش حرف در او حاال و بود گفته پژمان به ام رابطه این در

ــاندویچ          بــی بــا را دهــانمِ  داخــلِ  مــابقی و گذاشــتم میــز روي را ام زده گــاز نیمــه س
 دادم قورت و جویدم اشتهایی

 نمیخوري؟ چرا پس؟ شد چی_        

 .دوختم چشم اعالء ي خیره هاي چشم به و دادم تکیه صندلیم به حوصله بی        

ــا.میگرفــت مــن از را اعــالءِ  نگــاه مــدام و بــود کــرده گــل زدنــش حــرف پژمــان          اصــرارش ب
 . خوردم را ساندویچم از دیگر کمی

 پسر؟ چندتا دارید دختر تا چند_        
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 چرخانـدن  سـر  شـده  گـرد  و متعجـب  هـاي  چشـم  بـا  دو هـر  ، پژمـان  بـا  هایش حرف وسط        
 سمتم به

 اي دیوونه تو نورا_        

 نگفت چیزي حرف پرِ  سنگینِ  نگاه همان جز اعالء و داد ادامه را اعتراضش پژمان        

 ؟ بشه چی که میدي گیري یه برسی کی هر به ، بده نشون خودتو دکتر یه برو_        

 ...اعالء به کرد رو بعد و        

 .بمونی میخواي این با که خري هم تو_        

 نزد حرفی دیگر هیچکس غذا پایان تا و گرفت ازم را نگاهش و کرد پفی اعالء        

 و فکــر جــور هــزار ســرم تــوي ، عقــب مــن و نشســت جلــو پژمــان ، رســتوران از برگشــتنی        
 زنـگ  افسـانه  اگـر  کـه  میکـردم  نگـاه  همـراهم  گوشـی ِ  سـاعت  بـه  یکبار دقیقه چند هر... بود خیال

 .بدم جواب زده

ــار         ــیم و چه ــود ن ــاد گوشــیم روي افســانه شــماره کــه ب  ، دادم جــواب و کشــیدم آهــی ، افت
 گفت اعالء که بود نشده تکمیل احوالپرسیمان هنوز

 جونه؟ افسانه_        

 دادم را جوابش سر دادن تکان با        

 گوشیو بده_        

 بـه  شـروع  افسـانه  بـا  و کـرد  متوقـف  اي گوشـه  را ماشـین .گـرفتم  اعـالء  سـمت  بـه  را گوشی        
 کرد صحبت
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 امکــانش بگــم میخواســتم...مــا زحمتــاي بــا... خــوبن؟ رادمنــد آقــاي... شــما هســتید خـوب _        
 ...بمونه؟ پیشم بیشتر نورا هست

 زد حرف دوباره معذبی حالت با و میکرد بله بله اعالء که میگفت چه افسانه نمیدانم        

 .میکنم خواهش...اینبار یه ولی ، باشماست حق_        

 توجـه  بـی  و کوبیـدم  بهـم  را هـایم  دسـت  خوشـحالی  بـا  نشسـت  لـبش  روي لبخند همینکه        
 گـوش  بـه  چسـبیده ِ  تلفـن ِ  نزدیـک  را سـرم  بـود  گرفتـه  بـرایم  پژمـان  که اي مسخره ي قیافه به ،
 گفتم و بردم اعالءِ 

 ... جون افسانه عاشقتم_        

 .کرد تشکر افسانه از و کشید جلو را سرش و خندید اعالء        

 میخندید هایم لب...گرفت سمتم به را گوشی ، شد قطع که تماس        

 بهـش  ربطـی  هـیچ  ، میـده  تـو  و مـن  بـه  کـه  آوانسـی  همـین  میـدونی ! خوبیـه ِ  زن خدا به_        
 بپیچونه؟ باباتو دروغاش با که نکنه قبول اصال یا..کنه بیچارت خبرچینی با ، میتونه و نداره

 در مـادرم  جـاي  ، بـود  کـه  هرچـه  افسـانه ...آمـدم  بـرایش  ابرویـی  و چشـم  و گرفتم را گوشی        
 .میکرد زندگی خانه آن

 از منتهــی ، ابروئــه چشــمت بــاالي نگفــتم بهــش حــاال تــا ، نکــردم بــدي حقــش در مــنهم_        
 !! میمونه گاو مثل...بزرگش خواهر مخصوصا ، نمیاد خوشم فامیالش

 چرخید سمتم به اعالء مثل و خنده زیر زد پقی پژمان        

 خودت شبیه شده تازه که نداره ناراحتی خب..اه_        



367 
 

 سـمت  بـه  اعـال  ، شـوم  منفجـر  اینکـه  از ،قبـل  گـرد  را هـایش  چشـم  و کرد باد را هایش لپ        
 هـایش  خنـده  بابـت  پژمـان  کـه  لحظـه  همـان  درسـت  ، در کـردن  بـاز  از بعد و شد خم شاگردِ  درِ 
 بـود  بـاز  کـه  دري سـمت  بـه  و زد کمـرش  بـه  لگـدي  ، بودنـد  شـده  مـوازي  خـط  دو هایش چشم ،

 داد هلش

 کنم لهت نزدم تا بیرون شو گم_        

 دیـد  شـده  بـاز  خـودرا ِ  سـمت ِ  در کـه  وقتـی  ، گفتـه  جـدي  اعـالء  که نکرد باور اولش پژمان        
 کرد جمع را هایش خنده ،

 .کردم شوخی ، حاال خب_        

 گفت میبست را کمربندش که حالی در و فرستاد باال را ابروهایش اعالء        

 !پژمان دادم رو بهت... برو_        

ــن         ــديِ  لح ــالءِ  ج ــوب را اع ــناختم خ ــا ، میش ــی ب ــوخی هرکس ــت ش ــا ، داش ــن ب ــرِ م  س
 !نداشت شوخی هیچکس

 و بــودم آورده بیــرون را زبـانم  خوشــحالی از کــه حـالی  در و شــدم پیــاده پژمـان  بــا همزمـان         
 گفت و خورد حرصی ، میدادم تکان هوا در را دستانم

 گنده خپلِ__        

 .گذاشتیم سر پشت را پژمان سرعت با و شدم اعالء ماشین سوار        

ــان پرســه         ــان در هایم ــارك و هــا کوچــه و خیاب ــی هــا پ  افســانه چــون!  نکشــید طــول خیل
 .کرد تکمیل را امروزشِ  خبري خوش و زد زنگ
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ــراي         ــام ب ــه ، ش ــی ي خان ــایش از یک ــه خواهره ــته برنام ــود گذاش ــرار و ب ــد ق ــی ش  دو ،یک
 آنهـا ِ  آمـدن  از قبـل  و کـنم  راحـت  بـودن  خانـه  بابـت  را خیـالش  و بـزنم  زنـگ  پدرم به بعدِ  ساعت

 . برگردم خانه به

 همینکـه  ، بـرویم  مـا  ي خانـه  بـه  ، شـد  قـرار  اعـالء  هـاي  مخالفـت  وجـود  بـا  و من اصرار به        
 دوخت چشم اطرافش و دور و حیاط به اضطراب و ترس با ، شد حیاط داخل

 ! نباشه خونه بابات_        

 افسـانه ِ  لطـف  بـه  کـه  بـود  اي اضـافه  هـاي  وقـت  و اعـالء  داشـتن  سرخوشـی  از هـایم  خنده        
 .شد نصیبم

 افســانهِ  دم کــه بابــامم.... برمیگــرده شــب دو یــک خــواهرش خونــه میــره افســانه ، نمیــان_        
 است

 میزد آنور و اینور پا با را پاییزي هاي برگ        

 ، نـورا  بـاش  بـین  واقـع ! چـی  یعنـی  زن میفهمـه  داره بابـات  تـازه  ، عمـري ِ  بعـد  ، بدجنس_        
 ، کنه زندگی حسابی و درست نتونست که تو مادر با

 کردم هم در را هایم اخم و ایستادم حیاط وسط        

 چرا؟_        

 کرد کوتاه اي خنده دستپاچه و کرد من من        

ــب_         ــادرت خ ــه ، م ــه ب ــودت ي گفت ــه خ ــال س ــد چهارس ــردگی ، ازدواج بع ــره افس  و میگی
 ... تازه که است افسانه با پدرت ، میشه نشین خونه

 شد عصبانیم البته صد و دلخورِ  نگاه و سکوت متوجه        
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 !کردم دخالت ببخشید ، نداشت ربطی من به_        

 کرد عوض را حرف هایم چشم خیرگیِ  زیر و گرفت دندان به را زیرینش لب        

 !نیست ،درستم نیست راضی بابات ، ها نمیام اتون خونه تو من_        

 نمیام؟ شما ي خونه من مگه نیست؟ درست چرا_        

 راحتم حیاط همین تو من.  داره خوف شما خونه_        

 نگذاشـت  خانـه  داخـل  را پـایش  و نـداد  نتیجـه  هـایم  خـواهش  و اصـرار  ، بـود  جدي حرفش        
ــود صــندلی و کوچــک میــز حیــاط تــوي ، ــه کــه خســتگی و هــواِ  ســردي امــا ب  داشــت صــورت ب

 .میکرد معذبم

 درسـت  انصـافا  و بـود  پختـه  افسـانه  کـه  کیـک  اي تکـه  بـا  و کـردم  گرم شیر هردویمان براي        
 ...آمدم حیاط به ، داشتم دوستش که بود چیزي همان

 ..میکرد ها و میمالید بهم را هایش دست        

 میکنی؟ لج چرا سردته خب.. اعالء روحت تو_        

 کرد صاف را کمرش و آورد پایین هایش لب جلوي از را هایش دست سریع        

 ... و چایی بیار...خوبه نه_        

 آوردم باال را سینی        

 کردم داغ شیر_        

ــکر         ــرد تش ــینی و ک ــز روي را س ــتم می ــاهم.گذاش ــه نگ ــاري ب ــکِ  انب ــا و کوچ ــالی تقریب ِ  خ
 !!میخورد بدرد انباري تويِ  برقی بخاري.افتاد حیاط ي گوشه
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ــا         ــه و کشــیدم سرخوشــحالی از جیغــی ، عجلــه ب ــاريِ  ســمت ب  صــدایم اعــالء ، دوییــدم انب
ــزد ــاري در...می ــاز را انب ــه را بخــاري و کــردم ب ــه ک ــازگی ب ــرون ، آشــپزخانه از ، ت ــودیم آورده بی  ب

 .کردم پیدا

 ، بفرسـتم  عقـب  را کمـد  تـا  کـردم  تـالش  ، بـود  چـوبی  هـاي  کمـد  از یکیِ  پشت ، برق پریز        
 خـارج  آن از کـه  بخـاري  و شـیر ِ  لیـوان  بـا ...زدم صـدا  را اعـالء  ناچـار  بـه  ، لعنتی نمیخورد تکان اما

 وصـل  بـرق  بـه  را برقـی  ،بخـاري  بـزنیم  کنـار  کمـی  را کمـد  تـا  کـرد  کمکـم ...آمد انباري به ، میشد
 امروزمـان ِ  خوشـی  امـا  ، شـود  خـارج  ازش حرارتـی  تـا  کشـید  طـول  سـاعتی  نـیم  اینکه با ، کردیم

 .کرد تکمیل را

 شدي؟ گرم_        

 نشست بود کرده پیدا که مقوایی تکه و زمین روي        

 میچسبه خواب االن ، آره_        

 .آورد پایین دهانش جلوي از را دستش و کشید بلندي ي خمیازه        

 میخوري سرما کمه لباست نورا_        

 کــه حــالی در و دوییــدم بیــرون عجلــه بــا بــزنم حرفــی آنکــه بــی ، رســید ذهــنم بــه فکــري        
 .شدم خانه داخل ، آورد می لبم به لبخند اعالء هاي خنده صداي

 رفتــه کـه  اي عجلـه  همـان  بـا  و برداشـتم  بـالش  و لحـاف  دسـت  یـک  بـا  را اتـاقم  ي قالیچـه         
 و برداشـتم  حیـاط  میـز  روي از را لحـاف  و تشـک  ، بعـد  بـار  و برگشـتم  قالیچـه  بـا  دفعه یک ، بودم

 بردم انبارِ  داخل

 !چیه؟ اینا ، دیوونه_        
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 .نمیشه پیداشون ام دیگه چهارساعت اینا بابام...دیگه بخواب_        

 ، گذاشتم آن روي را بالش و انداختیم زمین روي باهم را قالیچه        

 !واقعا؟ بخوابم_        

 پرسیدم که بود دستم در لحاف        

 من؟ از میترسی_        

 گفت میکرد زهتا را روحم که دلفریبش هاي خندهِ  میان و افتاد خنده به مهابا بی        

 ندارم شانس منکه.سرم باالي بیاد بابات تو جاي میترسم_        

 زدم رویش اي ضربه و شدم خم بالش سمت به و انداختم باال را هایم شانه        

 ، بزنـی  حـرف  باهـام  بلندشـی  بایـد  بعـدش  ، میـدم  وقـت  سـاعت  یـه .نبـاش  نگـران  بخواب_        
 خب؟...نبودي که دوماهی این اندازه

 کشید دراز قالیچه روي میخندید که حالی در و آورد در را هایش کفش        

 پس؟ چی تو ، نورا_        

 زد ساعدش روي و کرد دراز را دستش        

 ها نرمه_        

 کردم محلی بی شیطنتش به و انداختم رویش را لحاف        

 ...بخوابی منِ  پیش نمیخواي پس؟ شد چی_        
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ــتم عقــب         ــک ، رف ــه نزدی ــان ب ــه کمــدي هم ــد ک ــه چن ــاس از تیک ــا لب ــادرم وســایل و ه  م
 بود داخلش

 .کنم نگات میخوام من بخواب تو...نه_        

 کرد رها بالش روي را سرش و زد لبخند        

 !خوابیدي؟ خیالی بی با ببینی منو اومدي روز یه که نزنی غر بعد نورا بخوابم؟ واقعا_        

 نشستم ، انباري ي کهنه صندلی روي و دادم تکان منفی ي نشانه به را سرم        

 قول ، نمیگم_        

 .میخندیدم هایش خنده دلخوشی به ، حرفی هیچ بی هم من که آنقدر... خندید        

 کـه  حـال  همـان  در ، بـودم  آورده خـودم  بـا  را دوربیـنم .بـرد  خـوابش  تـا  نکشـید  طول خیلی        
 ... گرفتم ازش یادگاري عکس چند بود خوابیده

ــایم عکــس وقتــی         ــود خوابیــده کــه حــاال ، شــد تمــام ه ــر نزدیــک ، نشســتم کنــارش ، ب  ت
 هـاي  رفـتن  بـه  قـرار  کـه  حـاال  امـا ... را سـاعت  یـک  همـین  حتـی  ، بخوابم کنارش داشتم دوست...

 پوشـی  چشـم  ندیـدنش  سـاعت  یـک  از ، خوابیـدن  بـا  چـرا ... سـخت  هـاي  نبـودن  بـه  ، بود طوالنی
 میکردم؟

 را ام شـده  تلمبـار  هـاي  درس و مشـق  کـه  منـی  بـراي  آنهـم  ، بـود  کمـی ِ  زمـان  ساعت یک        
 نفـس  کنـار  و بیـاوردم  انبـاري  بـه  ، بـود  شـده  رهـا  اعـالء  بـه  نسبت دلتنگیم خاطر به مدت این که

 .کنم جبران را افتاده عقب هاي درس ، شیرینش هاي
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 بـه  ، سـاعت  یـک  کـه  هـا  درسِ  بخشـی  لـذت  یـا  ، بـود  هـایش  نفـس  دلخوشی از ، نمیدانم        
ِ  پلــک پشــت ، بوســیدم را اش پیشــانی ، کــنم بیــدارش نمیخواســت دلــم اصــال. رســید ســاعت دو

 فرستاد باال را هایش پلک بالفاصله و لرزید لحظه همان... را راستش

 !اومد؟ بابات_        

 رفتم عقب و خندیدم        

 بیارم؟ چایی برم... شی بیدار وقتشه ، دیوونه نه_        

 .داد خود به قوسی و کش و کشید هایش چشم به دستی        

 تبریز ببرم خودم با من بده ، نورا میده و خودت بوي لحافت_        

 !ببر باشه_        

 دادم تکان رویش جلوي را ام اشاره انگشت ، شد گرد هایش چشم همینکه        

 میخورد دردت به چه ، سبز ي دخترونه لحاف...گفتی چرت دیدي_        

 گرفت هایش چشم جلوي را لحاف و شد خیز نیم        

 تو؟ میخوابی چی روي شب...و بالش این حتی ، میبرمش_        

 گرفتم بغل را هایم کتاب و دفتر و شدم بلند زمین روي از        

 !زدم حرفی یه حاال من جان نورا بگو ، بشه روت_        

 بـرد  فـرو  بـالش  داخـل  را صـورتش  و گرفـت  بغـل  را بالشـم  بـودن  خیـز  نـیم  حالت همان در        
 شنیدم را کشید که عمیقیِ  نفس صداي...

 !میبرمش...نورا خودته_        
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 ...بلعید را تنمِ  تمام گرمایی اي لحظه براي که آنقدر ، شدم خوشحال        

 ، میکــرد مخفـی  را هــا ثانیـه  گذشــت ، هایمـان  شــیطنت و هـا  شــوخی و داغ چـاي  خـوردن         
 بـه  ، هـم  کنـار  بودنمـان ِ  زمـان  ، دادیـم  تـرجیح  و شـدیم  غافـل  هـم  شام خوردن از حتی که آنقدر

 .بگذرد ها خاطره تجدید و کردن صحبت

 بگم؟ چی یه_        

 ...بگو_        

 زدم لبخند نگرانی با        

 پروژه براي کنید مشخص استاد و موضوع ترم این از گفتن ما به_        

 کرد نگاهم خیره که میکند دهن با را هایش ناخن گوشه        

 ...اونجا میایم میشم پا ، برداري نصرتی با بخواي خدا به_        

ــود نکــرده کامــل را تهدیــداتش         ــو زمــین روي خنــده از کــه ب  جوشــش و حــرص و شــدم ول
 .شد بیشتر

 مولـوي  بـا  خـب .. هسـت  دانشـگاه  تـو  اسـتاد  همـه  اون.. نـورا  نمیـام  کوتـاه  دیگـه  دفعه این_        
 بردار

 فرستادم باال ، کش درازِ  حالت همان در را ابروهایم        

 نمیاد خوشش من از اون ، نوچ_        

 کـرد  بلنـد  زمـین  روي از را تـنم  ي نیمـه  ، میکشـید  را لـپم  کـه  حـالی  در ناغافـل  آمـد  جلو        
 غرید و
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 میاد؟ خوشش نصرتی_        

 بــه دســتم دو گــرفتن بــا ، میخواســت را تقالیــم ، کوبیــدم دســتش روي و زدم جیــغ        
 و کشــیدم جیــغ ، کشــید خــود ســمت بــه را مــن و گرفــت را پــایم یــک کــه کنــد منجــر شکســت

 .دادم دست از را مقاومتم و کشید ته ام انرژي میشد نثارم که قلقلکی بابت

ــم         ــد خ ــه و ش ــم را ام گون ــید محک ــا ، بوس ــه ام ــنش همینک ــدم را ذه ــیش و خوان ــاز از پ  گ
 .شوم بلند تا کردم فرصت و افتاد خنده به... زدم دستش آرنج به لپم گرفتن

 خیــال  بــی ، نمیگرفــت هــایم لــپ  از گــازي تــا خــودش قــول  بــه و نبــود کــن ول        
 در و میکشــیدم جیــغ ، بــود برداشــته را انبــاري و خانــه و حیــاط ، هایمــان خنــده صــداي.نمیشــد
ــان ــه هم ــک ي محوط ــاريِ  کوچ ــه ، انب ــن ب ــمت ای ــمت آن و س ــرفتم س ــراي ، می ــه ب  اي لحظ

ــود حواســم ــایم و نب ــه پ ــزي ب ــه خــورد چی ــتنش صــداي ک ــبم ، شکس ــد را قل ــین روي و لرزان  زم
 .ریخت

 بود؟ چی_        

 ...خودش سمت به کشیدتم        

 ...میکرد؟ چیکار اینجا آیینه ، واي_        

 کشیدتم خودش سمت به بیشتر        

 ...پات تو نره_        

 مســخ مثــل مــنهم و کشــید را دســتم کــه دوبــاره ، ازم بــود دور خیلــی شیشــه هــاي تکیــه        
 هرچنــد...شــدم نزدیکــی ایــن متوجــه و دیـدم  را اش موزیانــهِ  پوزخنــد ، رفــتم نــزدیکش هــا شـده 

 !شد دیر که
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 .میرفت پایم به که اگر ، ها شیشه آنِ  تمام از بود تر دردآور ، گرفت لپم از که گازي        

 جلـویی  هـاي  دنـدان  روي را هـایش  نـاخن  شـوخی  بـه  ، شـد  جمـع  هـایم  چشـم  توي اشک        
 کشید اش

 ...تازه...آبدار...بود لذیذيِ  گوشت چه_        

 را دویمــان هــر ، خــورد حیــاط در بــه کــه هــایی ضــربه صــداي ، آمــد تــر نزدیــک همینکــه        
 .کرد شوکه

 کرد نگاهم ویج و گیج اعالء.بست یخ دستانم و افتاد تپش از قلبم        

 !باباته؟...نورا_        

 . میفتادم زمین روي دلواپسی از حتما ، نمیگرفت را دستم اگر        

 میکنم فرار داخل اومدن تا ، همینجا میمونم ، نترس_        

 هــم مــن پــدر...نداشــت کلیــد کــه میکوبیــد در بــه کســی ، شــد بیشــتر و بیشــتر هــا ضــربه        
 ...هم و داشت را حیاط کلید

 دارن کلید اونا ، نیست بابام_        

 نه؟... باشه ها همسایه از یکی شاید_        

 داخـل  و فشـردم  قلـبم  روي را دسـتم ...بیشـتر  مـن  امـا  ، بـود  ترسـیده  خـودم  مثـل  هم اعالء        
 ...آمد سرم پشت هم اعالء ، شدم حیاط

 بــاال بــا کــرد ســعی و برداشــت دیــوارِ  ســمت بــه قــدم چنــد اعــالء ، شــدیم کــه در نزدیــک        
 .ببیند ، بود در پشت که را کسی ، دیوار از رفتن
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 زانوهـایش ِ  کـردن  خـاکی  و زخمـی  جـز  ، حیاطمـان ِ  بلنـد  دیـوار  و بـود  فایـده  بـی  تالشش        
 !نمیکرد کمکی

 ...صدا بی و آرام ، زدم صدایش        

 .میشد قلب قوت ، میخندید همینکه ، گرفتم پناه سرش پشت ، آمد که سمتم به        

 !کیه؟_        

 گفت مردي صداي که میدادم فشار کمرش به را سرم        

 رادمند؟ آقاي منزل_        

 دارید؟ کار کی با..بله_        

 گفت رسا و بمِ  صداي همان.. میلرزید صدایم        

 !خونه؟ هستن! مادرم...افسانه با_        

 پــیش و کشــیدم اي آســوده نفــس ، کــرد فــروکش پیشــم لحظــه چنــد هــاي تــرسِ  تمــام        
 کردم بسته و باز راحت خیالی با را هایم پلک اعالء کنجکاو هاي چشم

 ام؟ کی گفت_        

 دادم را جوابش لبخند با و برداشتم در سمت به قدمی        

 ...بوده خارج ، جون افسانهِ  پسر_        

 بیایــد ایــن بــه پســرش زودي ایــن بــه نبــود قــرار ، افتــادم ، افســانه هــاي حــرفِ  یــاد یهــو        
 کشید را ام مانتو اعالء ، شدم نزدیک در به همینکه و انداختم باال اي شانه...

 ..کنی باز درو میري داري نشدم قایم من_        
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 فرستادم باال را اش ریخته بهم موهاي و کردم مرتب را نامرتبش ي یقه ، خنده با        

 !بدونه؟ پسرشم داره اشکالی چه میدونه افسانه وقتی_        

ــل_         ــانه! عاق ــه افس ــن میدون ــام؟ م ــازه اینج ــرم ، ت ــه اگ ــه ، بدون ــی چ ــرش ، داره دلیل  از پس
 بکنه؟ بهت راجع خواست قضاوتی هر بعدا که بدونه چیزي تو و من ي رابطه

 زدم موهایم به چنگی کالفه.نمیفهمیدم را اعالء هاي حرف        

 بکنه؟ میخواد قضاوتی چه ، نچین کبري صغري_        

 گرفت آرام صدایی با و آمد تر نزدیک        

 میکنـه  فکـر  خـودش  بـا  ، میکنـی  زنـدگی  ایـران  داري تـو  ، باشـه  خـارجی  هرچقـدم  طرف_        
 !عرقهِ  خیس تو مثل و خونش آورده پسرشو دوست ، تنها دختر یه چطور ف

 ام پیشـانی  بـه  ، کـردن  بدوبـدو  آن بابـت  کـه  را پیشـم  لحظـه  چنـد  هـاي  عـرق  آسـتینش  با        
 کرد پاك ، بود

 راسـتی  ، درنیـار  بـازي  ضـایع  تـوام .میبنـدم  و فلنـگ  ، رفـت  کـه  بعـد  ، انبـاري  تو میرم من_        
 سالشه؟ چند

 کردم زمزمه اعالء رفتن از ناراحتی با        

 ...اي خورده و سی_        

 گفت و رفت تر دور        

 فعال...نمونی خونه تو تنها باهاش که بگو مادرش به پس_        

 .کردم باز را در ، رفت که انباري داخل...لرزاند را قلبم ، داد تکان که دستی        
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ــا         ــه ، حــرص و دلخــوري ب ــایی چشــم ب ــود شــده پنهــان شــالگردنِ پشــت کــه ه  چشــم ، ب
 .دوختم

 !بابامِ  دختر ، نورام...سالم_        

 بود کنارش هایش چمدان        

 نیست؟ افسانه...خوشبختم_        

 .بود حواسم انباري به چشم ي گوشه از و فرستادم باال به را سرم        

 داخل بفرمایید...دیگه میان ، نه_        

 کــه را در...گرفــت دســت را دیگــر چمــدان دو و گذاشــت داخــل را هــایش چمــدان از یکــی        
 برداشتم را سومِ  چمدان ، بست

 نکشید زحمت شما ، میارم خودم_        

 افتادم راه جلوتر ، هایش تعارف به حوصله بی        

 !کنم عادت زحمتا این به باید دیگه_        

 دهم فصل        

 >نشکن جنس<        

 

 میزنی زبانِ  زخم بیهوده"        

 نمیشکند من دل        

 را افتاد دستت از که ام قبلی دلِ جاي        
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 ...گرفت یکی این        

 !نشکن        

 "!تر ارزان کمی اما        

 

 .کردم پارك ، بود بستري آن در مادرم که آسایشگاهی جلوي را ماشین        

 اگـر  ، رسـاندم  سـالن  داخـل  بـه  را خـود  تنـد  هـایی  قـدم  بـا  و رفـتم  حیـاط ِ  داخـل  عجله با        
ــا بــازهم ، حتمــا ، میگرفــت صــورت شــیفت تغییــر و میشــد عــوض مراقبــتِ  مســئول  درگیــر او ب
 .میشدم

 موهـاي  بـه  و کـردم  مرتـب  را شـالم .رسـیدم  مـدیریت  بخـش ِ  درِ  پشـت  بـه  زنان نفس نفس        
 .فرستادمشان شال زیر و کشیدم دستی ام ریخته بهم

ــه اي تقــه         ــا و زدم در ب ــتم داخــل ، شــد صــادر کــه اي اجــازه ب  هنــوز کــه خداروشــکر ، رف
 .بردم را استفاده نهایت ، صبح شیفتِ  مدیر با خوبم ي رابطه از و بود نکرده تغییر شیفت

ــا بــود مناســبی فرصــت ، نبودنــد خانــه افســانه و پــدرم کــه حــاال          خــودم پــیش را مــادرم ت
 .بودم او از غافل هفته دو این.ببرم

 چنـد  ، کـردم  دریافـت  روز دو بـراي  حـداقل  را مـادرم  بـردن  ي اجـازه  ، سـاعت  نـیم  از کمتر        
 .رفتم اتاقش سمت به خوشحالی با ، باالخره و کردم امضا برگه و رضایتنامه

 اتـاق  داخـل  پـا  ، بـودم  نشـانده  لـب  روي کـه  اي خنـده  بـا  و کـردم  بـازش  آرام...بود بسته در        
 .گذاشتم
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ــتش روي         ــیده دراز تخ ــود کش ــم ، ب ــه چش ــاق ب ــه...ط ــالم همینک ــردم س ــک اول ، ک  مردم
ــه هــایش چشــم ــرایش وقتــی و چرخیــد ســمتم ب  ، زدم صــدایش "مامــان" و دادم تکــان دســت ب

 . شد خیز نیم

ــکِ  پشــت         ــانش هــاي مردم ــه ، اشــک در غلت ــاه آغوشــش ب ــردم پن ــوي.ب ــداد خــوبی ب ! نمی
 را دسـتانش  پشـت .نکـرده  رسـیدگی  او بـه  کسـی  شـاید  و نرفتـه  حمـام  روزي چنـد  کـه  بود معلوم

 ، بوسیدم

 ...خودمیِ  مهمون که ، بریم کن جمع پاشو_        

 .نمیخورد تکان هم میلیمتر چند براي هایش لب ي گوشه حتی ، نمیزد لبخند        

ــتی         ــه دس ــورتش ب ــیدم ص ــتش کش ــه ،پوس ــت ب ــورت لطاف ــنِ  ص ــانه و م ــود افس ــرم...نب ِ  ک
 دســتم کــف روي کمــی ، آوردم بیــرون کیــف تــوي از ، را داشــتم همــراه کــه اي کننــده مرطــوب

 .کشیدم اش زده بیرونِ  استخوانی هاي گونه روي آرام و مالیدم بهم را دستام و ریختم

 ...!کردي کودتا باز که شنیدم ، منِ  خوشگل_        

 هربـار  ، بـودم  داده انجـام  حقـش  در پـیش  مـاه  چنـد  کـه  لطفـی  بابـت  هـا  نظافتچی از یکی        
 صــحبت بــاهم کــه بــاري آخــرین ، میــداد گــزارش تنــد و زود را میفتــاد مــادرم بــراي اتفــاقی کــه

 دو اعتصــاب.دادم خبــر هــایم خالــه از یکــی بــه مــنهم ، گفــت مــادرم غــذاي اعتصــاب از ، کــردیم
 بــه دیــدنش بــراي کــه نشــد مــن ولــی ، بــود شــده تمــام هــایم خالــه آمــدن بــا ، اش نیمــه و روز

 .بروم آسایشگاه

ــش         ــردم کمک ــا ک ــت روي از ت ــایین تخ ــد پ ــانتو.بیای ــالش و م ــنش را ش ــردم ت ــودش ، ک  خ
ــار کشــوي ــاز را تخــتش کن ــرآن و کــرد ب ــه را کــوچکش ق ــه ســاك و چســباند ســینه ب  ، دســت ب

 .ماند منتظرم اتاق در جلوي
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 گــاهی کــه بــودیم مــا دیووانــه! داشــت خــاطر بــه را مــن هنــوز... آورد مــی لــبم روي لبخنــد        
 ...هست اي هاله..بود اي هاله ، میرفت یادمان

 بــه و کــردم خــالی ، داشــت کثیــف و قــدیمی لبــاس تیکــه چنــد کــه را هــایش لبــاس کمـد         
ــد ، دادم نظــافتچی ــد بای ــاس دســت چن ــد لب ــرایش جدی ــدم ب ــدعنقی.میخری ــایش ب ــه از را ه  خال

 هـاي  لبـاس  ، میکـرد  وادارش گشـنگی  مگـر  ، نمیخـورد  غـذا  هـا  آن دسـت  از ، بـودم  شـنیده  هایم
 مـی  سـطل  تـوي  و میکـردم  پـاره  را هـا  قـدیمی  و میرسـیدم  سـر  مـن  مگـر  ، نمیکـرد  تـن  به را نو

 .انداختم

 ي شـماره  ، زدیـم  سـر  خانـه  نزدیـک  هـاي  پاسـاژ  از یکـی  بـه  ، راه در و شـدیم  ماشین سوار        
 و افسـانه  و شـده  انجـام  پـرواز  کـه  شـد  راحـت  خیـالم  نـداد  جـواب  کسـی  همینکه و گرفتم را خانه
 .برنگشتند خانه به پدرم

 لبـاس  دنبـال  بـه  ، میشـدم  مغـازه  وارد تـا  کـه  مـن  بـرعکس  ، نمیکـرد  انتخـاب  لباسـی  هاله        
 آزادي و خوشــرنگ و جیــغ هــاي لبــاس ، بــرعکس هالــه ، میگشــتم مــادرم ســال و ســن در هــایی

 چیـز  همـه ! میفهمیـد  مـن  مـادر ...میبوسـیدمش  مـدام  ، میداشـت  نگـه  گلـویم  زیـر  و برمیداشت را
 بـه  و برداشـت  بـرایم  کوتـاه  آسـتین  شـرت  تـی  دسـت  یـک  و تـاپ  دسـت  دو خـودش  سلیقه به...را

 .برداشتم برایش نخی و بلند آستین لباس تا دو ، خودم ي سلیقه

ِ  تمـام .رفتـیم  پاسـاژ  همکـف  ي طبقـه ِ  شـاپ  کـافی  بـه  ، کوچکمـان ِ  خریـد  و مغـازه  از بعد        
 قیمــه و هــا ســبزي قورمــه هــاي مــزه هنــوز کــه گفــتم دســتپختش از ، پاســتاِ  خــوردنِ  مــدت
 کیلـو  چنـد .دارم را هـایش  بـرنج  خـوش ِ  عطـر ِ  هـوس  همیشـه  و نرفتـه  بیـرون  دهانم زیر از هایش
 ، میکنـد  بـاز  را فریـزر  در وقتـی  و دهـم  حـرص  را افسـانه  اینکـه  بـراي  نـه  ، خریـدم  قورمـه  سبزي
 ...نه! نپزد سبزي قورمه لجش از و ،شود شده اضافه تازه هاي سبزيِ  حجم متوجه
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 وقـت  بـود  شـده  عادتمـان  و داشـت  دوسـت  را کـردن  پـارك  سـبزي  مـادر  اینکـه  بـراي  فقط        
 !کنم غیبت من کنیمو پاك سبزي ، دونفري هاي

 .بود خیره رویمان به رو مسیر به حرفی هیچ بی...کردم نگاهش دوباره        

 !بس و میدیدش تیزبین نگاهی فقط که اي ثانیه به شاید...کوتاه ، میزد لبخند        

 را نگـاهش  و مانـد  حیـاط  در اي لحظـه  چنـد  ، رسـیدیم  خانـه  بـه  کـه  بـود  شـده  تاریک هوا        
 . گذاشتم کمرش پشت را دستم. چرخاند خانهِ  بیرون و حیاطِ  دور به

 میخوري سرما وقت یه ، سرده هوا داخل؟ بریم_        

 مـی  اي لحظـه  چنـد  ، میرفـت  جلـو  کـه  گـامی  چنـد  هـر  ، آهسـته  خیلـی ...برمیداشـت  قدم        
 .نمیکردم پیدایش من که میکرد معطوف اي نقطه به را اش خیره نگاه و ایستاد

 شـدیم  خانـه  داخـل  وقتـی  ، بـود  افتـاده  همـراهم  تلفـن  روي چنـدباري  احمدرضـا  ي شماره        
ــادرم و ــل روي م ــت مب ــام ، نشس ــر پیغ ــنِ  گی ــه را تلف ــراغ ک ــامگیرش چ ــن پیغ ــاموش و روش  خ

 پیچید خانه در احمدرضا صداي.زدم را میشد

 "نگرانتم...بده و جوابم اي؟ خونه...نورا"        

ــه هــاي چــراغ         ــا یکــی یکــی را خان ــوي. کــردیم روشــن مــادرم ب ــابلویی جل ــه کــه ت ــوار ب  دی
 اش همیشــگی کــار...بــود ایســتاده میخندیــدم سرخوشــی بــا ، آن در و بــودیم زده پــذیرایی

 و تنهـایی  از ، کـردم  مخالفـت  مسـافرت  بـه  رفـتن  بـراي  ، افسـانه  و پـدرم  بـا  کـه  بـاري  اولـین ..بود
 خــاطره ، بیایــد منزلمــان بــه کــه کــنم بــاخبرش تــا نداشــتم را هــیچکس...ترســیدم خانــهِ  خــوف
 کـوچکم  ي خالـه ...بیـاورم  خـودم  پـیش  را مـادرم  تـا  زد سـرم  بـه  ، نمیتوانسـت  گیلـدا  و بـود  بیمار

 داخـل  را پـایش  همینکـه  ، هـم  اول بـار  همـان ...آمـد  هالـه  همـراه  ، بـود  ایـران  هنـوز  روزها آن که
 .کشید لبخندم روي را دستش و شد عکس تابلوي محو دقیقه چند ، گذاشت خانه
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 .میشود خوشحالیم باعث ، هم هنوز که داد یادم کاري ام نرفته مسافرت اولین        

ــایش لبــاس         ــار ، درآوردم را ه ــه انگ ــود ســردش ک ــایش دســت چــون ب ــل را ه ــت بغ  و گرف
 مــی بیــادم را تلخــی ي خــاطره ، روشــن ي شــومینه...ترســیدم یکبــاره بــه.رفــت شــومینه نزدیــک

 کــه وقتــی درســت ، میکــرد زنــدگی ام خالــه بــا کــه مــدتی همــان درســت ، طالقــش از بعــد.آورد
 ... و میبرد شومینهِ  نزدیک را سرش رمماد ، میماند غافل او از هدي

 !بود قشنگ من براي هم اش سوخته صورت...هم هنوز درمانی لیزر جلسه دو از بعد        

 ...افتاد گوشی صفحه روي ، چندم بار براي احمدرضا ي شماره        

 سالم_        

 نورا؟ کجایی هستی معلوم_        

 !کردم عرض سالم_        

 پیچید گوشم توي هایش نفس صداي        

 برنگشتی؟ چرا مسافرت رفتن پدرت و افسانه فهمیدي... سالم_        

 !دارم مهمون_        

 .. کرد مکث        

 خاطرست؟ مهمون؟_        

 .کشیدم بیرون یخچال توي از را میوهِ  ظرف و کردم نوچی        

 بزنی حدس که داري دیگهِ  فرصت دو شما ، نخیر_        

 !ریخت هایش دلخوري از کمی که فهمیدم اما ، بلند و طوالنی خیلی نه...خندید        
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 جون؟ گیلدا_        

 !آمد نمی هم بدش ام دخترعمه از بدجنس        

 ...نخیر_        

ــرف         ــوه ظ ــا را می ــقاب دو ب ــتم بش ــه و برداش ــختی ب ــالی در س ــه ح ــرم ک ــه را س ــانه ب  ام ش
 بردم پذیرایی به را ها میوه ، نیفتد تلفن تا بودم چسبانده

 البد فرزانه_        

 !سپاسگذارم کردین شرکت ما ي مسابقه در اینکه از ، نداري شانسی دیگه تو_        

 .چسبید که کرد نثارم اي دیوانه و شد تر بلند کمی اینبار هایش خنده        

ــراي را تلوزیــون          میگــرفتم، پوســت را قرمــزي ســیبِ کــه حــالی ودر کــردم روشــن مــادرم ب
 .بود شده ام خیره و بود نشسته مبل روي اي گوشه لذت با که کردم لبخندش به نگاهی

 !مهمونته ، سوزان عروسکت البد_        

 ، گذاشتم بشقاب توي و دادم برش کوچکتري هاي تکیه به چاقو با را سیب        

 ...شد تموم شانست درضمن ، نیست سوزان اما ، خودش برايِ  عروسکی ، مهمونم_        

ــادرم کنــار         ــرد دهــانم نزدیــک و برداشــت ســیب اي تکــه ، نشســتم م  اي تکــه همزمــان و ب
 .کردیم باز را دهانمان باخنده دو هر.چسباندم هایش لب به سیب

 میخوري؟ چی_        

 ...سیب_        

 .خواست دلم_        
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 .برداشتم ، بود شده هم چروك کمی که را شکلی بد و الغرِ  خیار و خندیدم        

 !بذارم سیب توهم دهن تو میدم قول ، خونمون بیا_        

 پرسید کنجکاوي با و نخندید اینبار        

 میذاري؟ سیب دهنش تو که کیه مهمونت_        

ــا_         ــه ب ــت اینک ــا دارم دوس ــونم ب ــوت مهم ــنم خل ــا ، ک ــدونم ام ــرا نمی ــر چ ــنم فک ــه میک  ی
ــدهکار بهــت عــذرخواهی  خــدمتم ، کیــک و چــاي یــه حــد در امشــب میتــونی داشــتی دوســت...ب

 چطوره؟...بشی ام خونهِ  ترك به مجبور که نزنم هایی حرف ، میدم قول.برسی

 کرد فوت گوشی در را نفسش ، مکث کمی با        

 بگم؟ چی_        

 بود تلوزیونی ي برنامه ي خیره نگاهش...کشیدم هاله هاي لب روي دستمال        

 دلسـوزي  بابـت  فقـط  کـه  بشـی  هـایی  حـرف  گفـتن  بـه  مجبـور  ، کـه  اینه از بهتر...حقیقتو_        
 !اومده سراغت ترحم حسِ و

 دادم ادامه ، بزند حرفی خواست تا        

 .نداریم و داریم کردم فکر ، بخر گوجه و خیار کیلو یه ، بیاي میخواي اگه_        

 ، باشـم  بـد  نمیتـوانم  احمدرضـا  بـا  ، چـرا  نمیـدانم  ، کـردم  قطـع  اش خـداحافظی  بـا  را تلفن        
 !افسانه مادرش...هست زدنش پس براي مهمیِ  دلیل ، کنم محلی بی ، کنم رفتار بد

 از دیگـري  کـار  ، احتـرام  جـز  فقـط  ، کـنم  خـودم  بـه  معطـوف  را اوِ  زنـدگی  نمیخواهم منهم        
ــه احمدرضــاِ  احساســات شــک بــی ، برنمیایــد دســتم  دل و درد مــن کــه ، برمیگشــت ســالهایی ب
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ــایم ــراي را ه ــرد او ب ــی ، میک ــت حت ــایی وق ــه ه ــادرش از ک ــور م ــودم دلخ ــدرم از...ب ــوم از...پ  و ق
 چنـد  همـین  ، گرفـت  کـم ِ  دسـت  نبایـد  را دلسـوزي  و تـرحم ...مـادرم  از حتـی  ، ام نداشتهِ  خویش
ــه ــیش وقت ــی ، پ ــالخورده زن ــارم س ــایش بچــه از و نشســت کن ــایی از ، گفــت ه ــی و تنه  کســی ب
 تـا  ، دهـم  انجـام  را میخواهـد  کـه  هرکـاري  بـودم  حاضـر  کـه  سـوخت  بـرایش  دلم قدري به...هایش
 ...بخندد اي لحظه

 روزش چنــد کـه  نبـود  اي هفتــه ، داشـتم  احمدرضـا  احساسـات  کنتــرل از تـوقعی  چـه  حـاال         
ِ  خـانم  همـان  مثـل ...بـود  شـنوا  گـوش  یـک  مثـل  همیشـه  ، بگـذرانم  ، بـزنم  حـرف  او با آنکه بی را

 !جلسه هرِ  آخرِ  ساعت یکِ  شبیه هرچند ، روانشناس

 

 هووم؟... حموم؟ بریم_        

 شدم خیره حالی بی با هایم چشم به و گرفت تلوزیون صفحه از را نگاهش        

 ...شبه_        

 میخوابیم راحت میشیم سبک ، داره اشکال چه... خب باشه شب_        

 یــک از بیشــتر مهمانمــان کــه کــردم راحــت را خیــالش... را هــایش جــویی بهانــه میدانســتم        
 .داریم فرصت مدت این در ما و کشید خواهد طول آمدنش ساعت

ــاز را آب دوش         ــردم ب ــتم ، ک ــی را دس ــر کم ــیر زی ــرفتم آب ش ــا گ ــایش ت ــیم را گرم  تنظ
 پرسیدم خنده با.کنم

 سرد؟؟ آبِ  دوش_        
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ــه دســتانم         ــا...نالیــد و شــد شــیطنتم متوجــه کــه میبــردم پهلــویش ســمت ب ــراي اینکــه ب  ب
 .میگرفت قلبم میکرد ناله همینکه ولی بودم، هرکاري به حاضر هایش خنده

ــه رفتــارش..درآوردم کامــل را هــایم لبــاس         ــداخت مــی ام خنــده ب  میرفــت در دســتم از ، ان
 "!شــدم تمیــز" میگفــت و ایســتاد مــی دوش زیــر هــا لبــاس همــان بــا و نیــاورد در را لباســش تــا

 .بود پیچیده خانه در ، مادرم متین و آرام هاي خنده حتی ، هایم خنده و جیغ صداي

 مــادرم! ســوخت اش زده بیــرون هــاي اســتخوان بــراي دلــم ، درآوردم کــه را هــایش لبــاس        
 را چیــز همــه او.کــردم پــاك نگــاهم از را غــمِ  رنــگ. نبــود الغــر شــدن بســتري و طــالق از قبــل

 ســوم و دوم بــار بــراي.برنداشــتم دیــوار روي از را افســانه و پــدرمِ  عکــس همــین بــراي میفهمیــد،
ــه ــکی ک ــه یواش ــه ب ــی خان ــش، م ــراي آوردم ــویض ب ــش تع ــاري لباس ــه هرک ــردم ک ــاق وارد ک  ات

 اتـاق  از ، آویـز  بـه  را پـدرم  لبـاس  و دیـد  را نفـره  دو تخـت  همینکـه .نشـد  افسـانه  و پـدرم  مشترك
 .آمد بیرون

 میبــرد مــن از دل هــایش خنــده و میــزد لبخنــد ، ریخــتم کوتــاهش موهــاي روي را شــامپو        
ــورایی ، میشــدم انگــار ،  ایــن از قبــل... هــا تــر قبــل ، دلخوشــی از پــر ، شــادي از پــر ، غــم بــی ن

ــا هیچوقــت ، کــرد شــوکه را مــان همــه کــه بیمــاري و افســردگی  بخصوصــی اي خــاطره مــادرم ب
 بـی  مـادري  حسـاب  بـه  یـا  تقـدیر  حسـاب  بـه  یـا  بگـذارم  ام بچگـی  حسـاب  بـه  نمیـدانم  ، نداشتم
 !عاطفه

 افسـانه  مثـل  درسـت  ، داشـت  اهمیـت  بـرایش  پـدرم ...نبـود  عاطفـه  بـی ..بـود  انصافی بی این        
 سـنگینم  دعـواي  ، اسـت  مهربـان  مـن  بـا  پـدرم  خـاطر  بـه  افسـانه  که میگویم خودم با هایی وقتی..
 بسـتري  بیمارسـتان  روز چنـد  و شـد  خـونش  فشـار  رفـتن  بـاال  بـه  منجـر  اعالء رفتن از بعد ، پدر با

 و بدهـد  دلـم  بـه  دل ، دارد نگـه  آرامـم  ، کنـد  را مراعـاتم  افسـانه  تـا  بـود  کـافی  یکبـار  همـان .ماند
 .شود نزدیکم حتی
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 ایـن  ، هـا  دایـی  بـا  دعواهـایش  میـان  گـاهی  کـه  دارم بیـاد  همیشـه  ، بـود  همـین  هم مادرم        
 باشد خود جسمانی وضعیت مراقب که میداد قسمش و میچسبید پدرم به که بود مادرم

ــاي         ــته فکره ــرون را گذش ــتم بی ــد... ریخ ــامپو و زدم لبخن ــاي روي را ش ــودم موه ــم خ  ه
 ریختم

 !حموم برم باهاش که نمیدم افتخار هرکسی به من...دیگه بشور خودت_        

ِ  زن مــادرم امــا.کشـیدم  تــنم روي را هـا  کــف و افتـادم  خنــده بـه  ام مــزه بـی ِ  حــرفِ  بابـت         
 بـه  حسـابی  و درسـت  لیفـی  بایـد  حتمـا  و نمیشسـت  را خـود  بـدن  شـامپو  بـا  مـن  مثل...بود قدیم

 .میزد تن

 و شــکم روي را لیــف همینکـه .داشــتم نگــه آب زیـر  کمــی و انــداختم لیـف  داخــل را صـابون         
ــویش ــیدم پهل ــده صــداي کش ــایش خن ــد ه ــد بلن ــدر ، ش ــانی آنق ــه ناگه ــیدم اول ک ــب و ترس  عق

 دادم تکان فاصله آن از را انگشتانم ، زد تکیه دیوار به و نالید همینکه اما ، کشیدم

 !قلقلکی؟_        

 !کند کار چه که بود گرفته یاد...کرد نگاهم معصومانه و نالید        

ــاده هــاي ســینه روي ، کشــیدم پاهــایش و دســت روي را لیــف          و شــوخی ، کــوچکش و افت
ــده ــایش دســت گــاهی ، میکــرد اش زده خجالــت هــایم خن  و میگرفــت اش ســینه روي را ه

 ...گاهی

 ... آویزونه چی یه جا همه از...نرفتم تو به چرا من_        

 بردم هایم سینه زیر را دستانم        

 ببین_        
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 .پیچید حمام توي هایم خنده غش غش صداي و داد تکان سري        

 کوچـک  اي حولـه  عجلـه  بـا  هـم  خـودم  و پیچیـدم  دورش بـه  را حولـه  شـد  تمـام  که شستن        
 .آمدم بیرون و انداختم سرم روي

ــه را جدیــدش هــاي لبــاس         ــاقم میــز پشــت ، کــردم تــنش ب  روي را سشــوار و نشــاندمش ات
 ، گرفت را دستم که گرفتم موهایش

 خودت_        

 بوییدم را تنش و بوسیدم را اش گونه        

 .میمونه تابستون مثل من براي هوا این ، نترس_        

 کرد بلند صندلی روي از نگرانی با را هاله که آمد سراغم به اي عطسه لحظه همان        

ــه         ــده ب ــادم خن ــه و افت ــنم روي را حول ــیدم ت ــر ، کش ــود بهت ــنهم ب ــاس م ــایم لب ــنم را ه  ت
 .میکردم

 ولـی  نداشـتم  روشـن ِ  رنـگ  بـا  هـایی  لبـاس  بـه  عـادت  ، پوشـیدم  صـورتی ِ  شـلوارك  و تاپ        
 شـد  تمـام  کـه  موهـایش  سشـوار .بـود  خریـده  بـرایم  مـادرم  کـه  بـود  همانی بلند شلوارك و تاپ این

 .بستم کش با و کشیدم کوتاهیِ  سشوار اي عجله هم خودم ،

 !شدي ماه حاال_        

 ...آمدیم پایین ها پله از هم با و گرفتم را دستش ، زد لبخند و خندیدم        

 زن او ، برداشـتم  مـادرم  بـراي  ، احمدرضـا ِ  آمـدن  هـواي  بـه  را سـبزم  هـاي  روسـري  از یکی        
 .میشد متوجه خوبی به را احمدرضا حضور شک بی و بود مومنیِ 
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 .درآمد صدا به خانهِ  زنگ که میکردم دم را چایی ، آشپزخانه توي        

ــردهِ  پشــت و زدم را آیفــون         ــازك ي پ ــذیرایی ن ــدم را احمدرضــا ، پ  کاپشــن و کــاله کــه دی
 پوشانده را صورتشِ  تمام شالگردن با همیشه مثل و دارد تن به جدیدي

 انداختم سرش روي را مادرم روسري شود داخل اینکه از پیش        

 !؟ احمدرضاست_        

 معرفـی  افسـانه  پسـر  را احمدرضـا  تـا  آمـد  دهـانم  بـه  لحظـه  یـک ...بـود  مـات  و گیج نگاهش        
 ، بـود  هـوویش  پسـر  کـه  احمدرضـایی  بـا  مـادرم ...حتمـا  نـه ... شـاید  که افتادم فکر این به اما ، کنم

 .میشد غمگین

 خوبیه پسر ، شدم آشنا باهاشِ  مدت یه_        

 کشید دست ام برهنه بازوي و کشید جلو را اش روسري نگرانی با        

 !میگم راست خدا به ، مامان محرمیم ما_        

 صــدام و میــزد شیشــه بــه آرام احمدرضــا ، گذاشــتم جــواب بــی را نگــاهشِ  تعجــب        
 متوجـه  بعـدها  و باشـم  زده حرفـی  احمدرضـا  از مـدت  ایـن  در مبـادا  تـا  کردم مرور را ذهنم.میکرد
 .میشناخت را اعالء فقط و نمیدانست چیزي احمدرضا از مادرم...نه ولی.شود دروغم

 را شـالگردنش  وضـعم  و سـر  دیـدن  بـا  و چرخیـد  کـه  بـود  مـن  بـه  پشـتش  ، کـردم  باز را در        
 آورد پایین هایش لب روي از

 ها زمستونه ، لباسیه چه این_        

ــر لبخنــدي و کــردم کــج را ســرم شــد، مــور مــور ســرما از هــایم شــانه          رویــش شــیطنت پ
 نشاندم
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 بگردم اینجوري داشت دوست ، خریده برام مهمونم_        

 ، شد عوض اش چهره رنگ        

 ؟... مهمونت_        

 را خریـد  هـاي  کیسـه  تـا  شـدم  خـم  سـمتش  بـه  کـه  حـالی  در و کـردم  پـایین  و باال را سرم        
 گفت بگیرم

 !اعالست نکنه_        

 .شد خنک دلم گفتنش "آي" با و بردم فرو اش کشیدهِ  انگشت روي را بلندم ناخن        

 همین!شدیم محرمِ  مدتی که منی دوست فقط تو که نره یادت_        

 .میخورد وول ذهنش در سوال صدها مطمئنا و بود متعجب نگاهش        

ــوي از         ــار در جل ــتم کن ــه و رف ــه ، ورودشِ  محــض ب ــادرم ســمت ب ــدم م  منتظــر کــه چرخی
 افتاد احمدرضا به نگاهش تعجب و ترس مابین حالتی با و بود ایستاده

 !احمد ، دوستم از اینم_        

 نشاند لب روي نیمه و نصفه لبخندي مادرم بود؟ شده الل احمدرضا        

 الم...ســ_        

 حــرف هــا غریبــه بــا مـادرم ...زد جوانــه تــنم در ذوق و شــد گـرد  خوشــحالی بــا هــایم چشـم         
 ، کردم دعوت کیک و چاي خوردن به تنها را احمدرضا همین براي ، نمیزد

 درآمد صدایم تا کرد تعلل مادرمِ  جواب در آنقدر        

 تربیت بی کردن سالم_        
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 و گرفـت  مـادرم  از را نگـاهش  مکـث  بـا  ، باشـد  آمـده  زمـین  بـه  دیگـري  دنیـاي  از کـه  انگار        
 گفت

 خانوم...م..سال_        

 برگشتم سریع و گذاشتم میز روي و بردم آشپزخانه به باعجله را ها کیسه        

 ...هاله ، مادرم_        

 گفت آورد می در را هایش کفش که حالی در و زد لبخند احمدرضا        

 .خانوم نمیشدم مزاحمِ  دختري و مادرِ  مهمونی میدونستم اگه_        

 .میفهمیدم کردنش نگاه و ایستادن حالت از را این بود، معذب هنوز مادرم        

 ...را احمدرضا و من محرمیت بود نکرده باور و میداد آزارش هایم لباس حتما        

 .براتون میارم دبش و خوشرنگِ  چایی یه بشینی تو تا_        

 ... برگشتم.شنیدم پایی صداي که نکشید طول خیلی و آمدم آشپزخانه به        

 شده؟ چیزي ، مامان_        

 .دوخت چشم آشپزخانه در به اضطراب و ترس با و آمد نزدیکم        

 !مامان؟_        

 .باز کردي خراب...نورا تو به لعنت ، نداد را جوابم        

 خوشـحالت  کـه  آوردمـت  امشـبم  ، کـردیم  نـامزد  تـازه  ، میدونـه  بابـاهم  ، محـرمیم  خدا به_        
 !میشه عروس داره دخترت...کنم
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 چیــز هــیچ..غلــط یــا اســت درســت نمیدانســتم...بــود واقعــی دروغ کــه میــزدم هــایی حــرف        
ــتم ــز نمیدانس ــه ج ــادرم ، اینک ــر م ــد اگ ــا میفهمی ــر ، احمدرض ــت افســانه پس ــخت ، اس ــش س  به

 .میگذشت

 !من به لعنت.میگذاشتم دیگر وقتی براي را احمدرضاِ  دعوت بود بهتر        

 چـاي  سـینی  ، بـود  شـده  سـرخ  حتمـا  نـاراحتی  از کـه  هـایی  گونـه  بـا  و بوسیدم را اش گونه        
 گرفتم دست را

 ببینه رو تو داشت دوست خیلی احمدرضا ، برم قربونت بریم بیا_        

 مـادرم  بـه  تـا  میکـردم  ردیـف  سـرهم  پشـت  کـه  هـایی  دروغ ایـن  بابـت  گـرفتم  گـاز  را زبانم        
 و بـود  او بـراي  هـایم  دروغ کـه  مـن  از تـر  نـاالیق  کسـی  چـه  و مـادر  از تـر  عزیـز  کسـی  چه و بزنم
 .بس

 .دوختم چشم احمدرضا پرسوال و کنجکاوِ  صورت به لبخند با ، آمدیم بیرون دو هر        

 امشب از بهتر چه گفته منهم ، ببینم و مادرتو دارم دوست بودي گفته_        

 شد بلند ، آمد می راه من با همقدم درست که مادرم احترام به احمدرضا        

 !شدند معذب ، خانوم هاله که میکنم فکر ولی ، کردي خوبی کار_        

 ...ام نکرده فکر بابت کشیدم خجالت هم احمدرضا از        

 ... کردم تعارف و گرفتم احمدرضا جلوي ابتدا را سینی ، نشست رویش به رو مادرم        

 گفتم آرام که بود مادرم به پشتم        

 .محرمم بهت نمیکنه باور ، کن پیدا گوشیت تو دوتایی عکس یه بگرد_        
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 حتـی  ، میشـدم  کـه  عصـبانی ...بـود  همینطـور  همیشـه  ، شـوم  ذوب ، گرمـا  از بـود  مانده کم        
 .میشد عرق خیس تنم ، زده خجالت

 گذاشت میز روي را اش چايِ  استکان و گفت اي " باشه"        

 کنــار و گذاشــتم بشــقاب تــوي ، هالــه و خــودم بــراي و کــردم بــاز را اش شــیرینی ي جعبــه        
 .نشستم مادرم

ــا احمدرضــا         ــه ب ــایلش گوشــی عجل ــه... درآورد کاپشــن جیــب از را موب  دســتاچه آنقــدر دیوان
 !بود نشسته ، کاپشن و شالگردن همان با که بود

 ...اونارو دربیار خوب شدي لبو_        

 رفتم کنارش و شدم بلند        

 چیو_        

 ساییدم هم روي را هایم دندان        

 شالگردن و کاپشن_        

 بـردم  پـیش  را دسـتم  ، درآورد را کاپشـنش  و شـد  بلنـد  ، بـود  شـده  دسـتپاچه  و گـیج  کامال        
 کردم باز گردنش دور از را رنگش خوشِ  شالگردن و

 !شد زحمت_        

 . باشم تفاوت بی نمیتوانستم ، چشمکش به        

 .میکنم خواهش_        
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 جمــع را خــود کمــی مــادرم ، نشســت کنــارش ، مبــل روي و رفــت مــادرم کنــار بــه اینبــار        
ــرد ــه درحــالی ، آرام و خونســرد ، احمدرضــا و ک ــاك لبخنــدش ک ــایلش ، نمیشــد پ ــوي را موب  جل

 گرفت مادرم صورت

 !نه؟ مگه..میایم بهم_        

ــاه         ــرانِ  نگ ــوم و نگ ــادرمِ  معص ــان ، م ــنِ  می ــی و م ــه عکس ــدم ک ــدام ، نمیدی ــدل و رد م  ب
 ...میشد

 کشید گوشی صفحه روي را انگشتت احمدرضا.کردم فوت را بازدمم و کشیدم نفسی        

 ...دارم دوست خیلی عکسم این_        

 ، شـد  شـل  کمـی  ، منقبضـش  و رفتـه  بـاال  هـاي  شـانه  ، کـرد  تغییـر  کـم  کـم  ، مـادرم  نگاه        
 ..نگاهش میرسید نظر به آرام

 .میزدم گریه زیر ، میکرد ام حواله را نگاه همان مادرم دوباره اگر        

ــه ، ایســتادم سرشــانِ  پشــت و شــدم بلنــد         ــر را ام چان ــیم... گذاشــتم مبــلِ  پشــتی روي ب  ن
ــاِ  رخ ــحال احمدرض ــود خوش ــادرم و ب ــم م ــاید...ه ــل ش ــادري مث ــش هرم ــرش ازدواج آرزوی  دخت

 و گفــتم اعــالء رفــتن از دوبــار یکــی ، ســخت روزهــاي همــان در فقــط ، ســال شــش ایــن در...بــود
 ...تمام

 وقتـی  چـه  آمـد  نمـی  یـادم  ، بـود  احسـان  و فرزانـه ِ  عروسـی  بـراي  ، افتـاد  عکـس  به نگاهم        
 بودیم انداخته

 گرفتیم؟ کی اینو_        

 ...خونه تو_        
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ــید صـــفحه روي را انگشـــتش         ــراي ، بعـــدي عکـــس و کشـ  رفتـــنش قبـــل روز چنـــد بـ
 .آمد داخل یکهو افسانه و بودم رفته اتاقش به که روز همان...بود

 بـا  سـرم ِ  پشـت  احمدرضـا  و بـود  موهـایم ِ  میـان  هـایم  دسـت  و بـودم  ایسـتاده  آینـه  جلوي        
 .بود مشخص آینه در هایمان خنده...بود نشسته ، داشت دست به که گوشی و لبخند

 !دید هاله را لبخندم و کرد بزرگتر را تصویر        

 !بدي؟ نشون دیگه وقت یه هارو عکس بقیه میخواي حاال_        

 داشـت  دوسـت ...بـرد  پـیش  را دسـتش  مـادرم  امـا  ، کشـید  عقـب  را خـودش  کمـی  و خندید        
 !کند؟ تماشا عکس

ــواپس         ــن در...شــدم دل ــد ای ــدبار وقــت چن ــیش چن ــده پ ــود آم ــا کــه ب  عکســی احمدرضــا ب
 !بیندازم؟

 شد سرد چاییتون_        

 !حاال هست وقت_        

 طاقـت ...بـود  آمـده  خوشـش .گفـتم  ناسـزا  احمدرضـا  بـه  دلـم  تـوي  و کشیدم دندان به را لبم        
 چشــم کــه هالــه جلــوي و برداشــتم میــز روي از را شــیرینیِ  بشــقاب ، زدم دور را مبــل و نیــاوردم

 داشتم نگه ، بود خیس هایش مژه و داشت اشکِ  نم هایش

 میکنی؟ گریه..مامان_        

 میفتاد زمین روي ، نمیگرفت را بشقاب احمدرضا ، اگر شاید و لرزید دستانم        

 .شدند دار نم ، کشیدم هایش پلک روي بر را انگشتانم        
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 نکن گریه...دلم عزیز برم قربونت_        

ــد         ــد تن ــک تن ــزد پل ــک و می ــایش اش ــی ، ه ــس یک ــري از پ ــر ، دیگ ــه روي ب ــایش گون  ه
 .کشیدم آغوش به را مادرم و نشستم او جاي ، شد بلند که احمدرضا.میغلتید

ــه         ــق کــه میکــرد هــایی زمزم ــار ، نمیشــدم متوجــه دقی ــدیمی شــعري کــه انگ ــد را ق  بخوان
 !بود "عـــروس" شدم متوجه هایش زمزمه میان که اي واژه تنها...

 بـراي  را تـوانم ِ  تمـام  و بـود  شـده  بیشـتر  هـایش  اشـک  شـدت  ، بوسـیدم  پیـاپی  را اش گونه        
 سـبب  دروغ همـین  شـاید  ، میکـرد  دگرگـون  را حـالش  دروغ ایـن  شـاید .کـردم  جمـع  خـود  کنترل

 صـد  ، نـه  کـه  کامـل  ي جملـه  یـک  ، ناقابـل  هـاي  کلمـه  چنـد  همین از بیشتر ، هاله و میشد خیر
 .میزد حرف برایم ، کامل ي جمله

 .. احمدرضا به میزد لبخند ، دادم مادرم دست به ، آورد احمدرضا که آبیِ  لیوان        

 !پسندیدند و من ، خانوم هاله که کنم فکر_        

 بـه  ، کـرد  نصـیبم  کـافی  اکسـیژنی  کـه  عمیقـی  نفـس ِ  پشـت  و کشـیدم  صـورتم  بـه  دسـتی         
 .کردم اخم احمدرضا لبخند

 !شدي؟ خوشحال_        

 ، بـود  فهـم  قابـل  صـورتش  اجـزاي ِ  تمـام  در کـه  خوشـحالی  بـا  و کـرد  پـایین  و باال را سرش        
 کرد بلندم و گرفت را دستم

 ...کنیم شیرین و دهنمون ما تا بیار داغ چایی یه برو_        

 گفت هاله به رو و داد تکان را موبایلش گوشی بعد و        

 ببینید باید هارم عکس بقیه_        
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ــد         ــدم بلن ــه و ش ــپزخانه ب ــاه آش ــردم پن ــه آب مشــتی ، ب ــدم صــورتم ب ــرمم ، پاچی ــود گ  و ب
 میکرد ام آزردهِ  القید و نازك ي دوبنده همین الي البه از حتی ، تنمِ  حرارت

 فـرو  دهـانم  تـوي  و بـردم  فـرو  هـا  بـرف ِ  میـان  را مشـتم  ، کـردم  بـاز  را آشـپزخانه  ي پنجره        
 .انداختم می برف این در را خودم ، سر با آمد نمی بدم ، کردم

 در را اي دقیقـــه چنـــد.میشـــنیدم را هـــایش حـــرف و احمدرضـــا هـــاي خنـــده صـــداي        
 .بود ام سوخته ي شانه بر هایش اشک خیسی حتی ، مادرم هاي گریه ، ماندم آشپزخانه

ــاره را چــاي ســینی         ــه خیــره کــه حــالی در و برداشــتم دوب ــا اســتکان بخــار ب ــودم ه ــه ، ب  ب
 .برگشتم پذیرایی

 ...نمیریزما براتون دیگه بشه سرد یکی این_        

 دسـتش  احمدرضـا  ، کردنـد  بلنـد  سـر  کـه  بـود  موبایـل  روشـن  ي صـفحه  به نگاهشان دو هر        
 .گرفت را چاي سینیِ و آورد جلو را

 .کرد تعارفش را شیرینی و گذاشت مادرم روي به رو را چاي استکان        

 !خانوم هاله داره خوردن چایی این_        

 نمیشن؟ اذیت اینجا میاریش_        

 همینطــور هــام خالــه پــیش ، میکنــه گیــري بهونــه کــم کــم ولــی ، نــه و اول روز دو یکــی_        
 اذیـت  کـه  شـنیدم  و مونـد  خـونش  روز سـه  دو ، بـود  برگشـته  همـا  خالـه  که پیش وقت چند ، بود

 !آسایشگاه میگردونن برش و میکنه

ــد باهــاش_         ــی حــرف بای ــامال ، بزن ــه ک ــرافش متوجــه کــه معلوم ــو متوجــه ، هســت اط  ، ت
 .نورا میفهمم و مادرت نگاه من...بغضت ، هات خنده ، عکست
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 بگـم  و سـراغش  بـرم  وقـت  چنـد  بـه  وقـت  چنـد  همینکـه  ، برنمیـاد  دستم از این جز کاري_        
 دلم تو خبره چه بفهمه مبادا که بخندم و

 بود؟ چطور رابطشون پدرت با_        

 نشست لبم روي کوتاه لبخندي        

 !بودن معشوق و عاشق_        

 سـبزي  آخـرین  بـه  ، میسـوخت  خـوابی  بـی  از هـایم  چشـم .ایسـتادم  گـاز  بـاالي  و شدم بلند        
 ، انداختم نگاه مانده باقی هاي

 !برداشت رو خونه قورمه بوي_        

ــتگی         ــد را ام خس ــت ، نمیش ــد پش ــان زدن لبخن ــرد پنه ــبد ، ک ــبزي س ــک را س ــازِ  نزدی  گ
 آورد

 !مونده؟ چقدر_        

ــه دیگــه کــنم ســرخ اینــارو_         ــوام نمیدونســتم ، تموم ــوي از مامانــت مثــل ت ــه ب ــدت قورم  ب
 !میاد

 زد همان به را اش تکیه و داد قرار کابینت روي را دستانش کف        

 هـم  شـاید  البتـه .کـرده  درسـت  تـو  مـادر  ، میدونـه  چـون  میـاد  بـدش  قورمـه  بوي از مامان_        
 !شه معذب ، نیاد بدش

 .حسادتش یا افسانه بودنه معذب ، داشت اهمیتی چه        

 بوده؟ آسایشگاه سال چند مادرت ، نورا_        
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 برمیداشتم گاز روي از ، را شده سرخ هاي سبزي        

 خیلــی شــوهرش یکیشــون ولــی ، میکــرد زنــدگی هــام خالــه بــا ، چهارســال یــا ســال ســه_        
ــی ــود راض ــونم ، نب ــه یکیش ــه ک ــاطر ب ــرهاش خ ــران از پس ــت ای ــادربزرگمم.رف ــی م ــوش خیل  و ه
 .داره پرستار خودش ، نمونده براش حسابی درست حواس

 .گذاشت دهانش در و برد فرو ها سبزي میان را قاشق        

 شیکمو_        

 گفت یی "به به" و زد لبخند        

 خودشون؟ پیش نبردنش هات دایی چرا_        

 انداختم باال را هایم شانه        

 نیست یادم خیلی...میراث و ارث موضوع یه سر ، ندارن خوبی ي رابطه خواهرا با_        

 انداخت اش مچی ساعت به نگاهی و گفت "اوهومی"        

 دیگه برم بهتره_        

 ...نگذشت بدم بهت که امشب..بمون! خدا رو تو نه_        

 گذاشت ام شانه روي را دستش و شد بلند اش خنده ي قهقهه        

 !افتادم جلو هیچ ، بیست ، کنم عرض چه که هیچ ده دیگه کنم فکر_        

 اش مهربـانی  بـراي  افسـوس  بـا  ، دادم تکـان  سـري  و کـردم  حوالـه  هـایش  خنـده  بـه  اخمی        
 است شده ترحم اسیر که
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 جـاي  چقـدر  کـه  میکـنم  حـس  بیشـتر  ، میشـه  اضـافه  امشـب  بـه  کـه  دقیقـه  هر...پسر برو_        
 !خالیه مامانت

 گفت پوشیدنش حال در و برداشت آشپزخانه صندلی روي از را کاپشنش و خندید        

 !داره دوست رو تو مادرم_        

 !حرفش به زدم لبخند که ، میکردم بندي بسته را ها سبزي        

 میترسیده ازت ام همیشه اما داره دوست رو تو مادرم ، نورا میگم جدي_        

 داد ادامه تر جدي احمدرضا و شد تبدیل پوزخند به ام خنده        

 ...ِ  نگران مدام ، میگفت که تو از ، اوایل همون_        

 !انداختم حیاط هاي برف به کهِ  نگاهی از بعد آنهم ، گذاشتم نیمه را حرف        

 باشه نزده یخ خیابونا ، سنگینه برفش_        

 دادم نشان فریزر داخل ها سبزيِ چیدن به مشغول را خودم و کرد سکوت        

 نداري؟ دوست و مادرم تو_        

 !!نه_        

ــدر         ــاطع و جــدي آنق ــی و ق ــرفم مکــث ب ــه ، زدم را ح ــانش ک ــه ده ــاز نیم ــد ب ــت و مان ِ  به
 .داشت نگهم خیره ، چشمانش

 !قائلم تو براي که احترامی همون مثل ، میذارم احترام مادرت به فقط من_        

 ...دو این مابین حسی...شد هم عصبانی شاید ، گرفت اش خنده        
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 کـه  میـدونم  امـا  ، بگیـره  خودتـو  مـادر  جـاي  نتونـه  شـاید  ، مـن  مادر. انصافیه بی دیگه این_        
 .نداده آزارت حضورش

 زدم دستم مچ به را ام اشاره انگشت        

 میشه دیرت_        

 انداخت میز روي و درآورد تن از ، میکرد کنترل انگار که عصبانیتی با را کاپشنش        

 وسط؟ این چیه تکلیف ؟!نورا چیه من با مشکلت تو_        

 شد بلند عطرشان و زدم هم را تابه داخل هاي سبزي کفگیر با        

 کمتر نه بیشتر نه ، بمون رفیق یه ، گذشته مثل ، روشنه تکلیف_        

 بمونم رفیقت کردم قبول که منم_        

ــزدیکم         ــتاده ن ــود ایس ــبانیتش و ب ــامال را عص ــس ک ــردم لم ــاید ، میک ــت ش ــک پش ــک ت  ت
 .میکرد بیان تاکیید با که کلماتی

 بهونــه ، زدم کــه هــایی حــرف یــا دادم نشــون کــه هــایی عکــس ، مــادرت خــاطر بــه البــد_        
 آره؟ داده؟ بهت

 همــه میشــه بــدتر ، مــیگم چــی نمــیفهمم ، ام خســته شــبی آخــر.احمــــد کــن فرامــوش_        
 چی

 ...هم هایش لب ، فشرد هم روي را هایش پلک        

 بلنــدش هــاي قــدم...برداشــت دســت یــک بــا را کاپشــنش و برداشــت قــدم میــز ســمت بــه        
 .رفت بیرون آشپزخانه از کی نفهمیدم که بود عجول آنقدر



404 
 

 دعــوتش خــودم ، میفرســتادم لعنــت خــودم بــه و بــود نرفتــه ، بــودم پشــیمان و بــود نرفتــه        
 !انداختم؟ می آتیش به کُنده ، خودم حاال و بودم زده حرف او با دوستانه خودم ، بودم کرده

 .. دویدم بیرون آشپزخانه از عجله با و کردم رها تابه داخل را کفگیر        

ــا         ــم احمدرض ــده خ ــود ش ــد و ب ــوتینِ  بن ــایش پ ــت را ه ــه میبس ــاز را در ک ــردم ب ــه و ک  ب
 شدم خم سمتش

 نرو االن_        

ــد و زد عقــب را دســتم         ــایی بن ــان از ه ــاره را میخــورد ســر هــایش دســت انگشــتان می  دوب
 گرفت

 ..دلشوره از من برسی تا ، باشه زده یخ زمین ممکنه_        

 !!نمیمیري_        

ِ  میـان  چنگـی  حـرص  بـا  ، شـد  دور قهـر  بـه  و محکـم  هـایی  قـدم  بـا  و کـرد  رهـا  را هـا  بند        
 ...لعنتی ، انداختم موهایم

 پشــت.میــزدم صــدایش و میگذاشــتم پــایش جــاي را پــایم ، دویــدم هــا بــرف میــان پابرهنــه        
 انداختم کاپشنش به چنگی رسیدم که سرش

 نــــرو نوراِ  جون_        

 دور را دســتانم کــه افتــاد اتفــاقی چــه حتــی یــا ، گذشــت زمــان چقــدر نفهمیــدم و ایســتاد        
 ...میخکوب اش سینه روي را سرم و دیدم شده حلقه کمرش

ــراي آنهــم..بــودم کشــیده آغــوش بــه را کســی کــه بــاري آخــرین...مــن          پــس پــا و نــرفتن ب
 !بود؟ کــــی ، کشیدن
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ــز دردش         ــاه و تی ــت کوت ــل ، اس ــوزش مث ــرینِ  س ــره آخ ــرات ي مه ــام ، فق ــش هنگ  درازک
 ، فقـرات  از آیـد  مـی  بـاال  ، میشـود  پخـش  کـه  روز هـر  درد مثـل ... خسـتگی  روز یک از بعد ، شدن

ــد ــه میرس ــف، ب ــه کت ــردن ب ــادت ، گ ــود ع ــه ، میش ــه ، دردش ب ــش ب ــادت سوطش ــی ع  ، میکن
 ام چهـره  میگـویم  کـه  "عـادت ". میکشـم  بـو  را زبالـه  سـطل  تـوي  دارم انگـار  میگـویم  که "عادت"

 عـادت  ، بـاختم  بـه  عـادت  مثـل  کننـده  منزجـر .اسـت  کننـده  منزجـر  حسش میشود جمع هم توي
 زمـان .انگیـز  رقـت  هـاي  لحظـه  پـذیرش  بـه  ، قناعـت  بـه  عـادت  ، نجنگیدن به عادت ، شدن رها به

ــه ــاج روي ک ــودش تخــت و ت ــراي و اســت نشســته خ ــودش ب ــیش خ ــرود پ ــه ، می ــن ن ــدرت م  ق
 تمـام  فـردا  اگـر  "مـن "...امـا  ، میگـذرد  کـه  زمـان .هـیچکس  نـه  و دارم را زمـان  برابـر  در ایستادگی

 طـرد  ام کـرده  طـرد  چقـدر  ام؟ گذشـته  انگیـزِ  رقـت  هـاي  لحظـه  بـه  عـادت  غـرقِ  چقدر چه؟ شوم
 ام؟ کرده پخش بدنم توي را شدن واقع تنفر مورد درد و سوزش این و ام شده

 همینکـه  ، رفـتم  اتـاقم  بـه  و انـداختم  رویـش  ضـخیمی  لحـاف  ، بـود  بـرده  خوابش مبل روي        
 .برد را دلم بلندش هاي مژه ، کشیدم دراز مادرم کنار

 ...را اش افتاده چین هاي پلک...را هایش مژه کنم لمس داشتم دوست        

 هـایش  پلـک  اگـر  شـب  نیمـه  ، مبـادا  کـه  کـردم  او بـه  را پشـتم  و گـرفتم  بغل را هایم دست        
 .ببیند را اشکم ، کرد باز را

 انگـار  ، کـرد  غمگیـنم  ، آوردم مـی  زبـان  بـه  او بابـت  ناخواسـته  کـه  هـایی  حـرف  و احمدرضا        
 وارد احمدرضــا بــه پــیش هــا ســال کــه اذیتـی  و آزار...شــود تکــرار گذشــته روزهــاي بــود قــرار کـه 

 ...میشد تکرار دوباره اگر ، بودم کرده

ــین         ــدنش روز اول ــه آم ــت ک ــادف درس ــد مص ــا ش ــخترین ب ــاي س ــدگی روزه ــان ، ام زن  هم
 .کشید قد چشمانم پیش ها لحظه
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 "یازدهم فصل"        

 )گذشـــته(        

 "!آمــــد نیامــدن با مـــــرد آن"        

 

ــذیرایی وســط را هــایش چمــدان         ــود گذاشــته پ ــا و ب ــاوتشِ  ظــاهر همــان ب ــه نســبت متف  ب
 .میکرد نگاه زیرچشمی را خانه و بود ایستاده ، میدیدم روزها این که مردهایی

 مــدام بــود رفتــه کــه وقتــی از اعــالء... کــردم مخفــی را موهــایم و کــردم تــر کیــپ را شــالم        
 بروم اتاقم به و نمانم تنها احمدرضا با که میفرستاد پیغام

 ، انداخت پا روي پا و نشست صندلی روي        

 !سالتونه؟ چند شما_        

 کردم بیشتر را شومینهِ  حرارت و آمدم برایش ابرویی و چشم        

 !میکنه؟ فرقی_        

 داد تکان اي شانه و زد لبخند        

 !نه_        

 اهمیتـی  چـه  سـال،  و سـن  ایـن  بـا  او بـراي  واقعـا .کـردم  تاییـد  را حـرفش  سـر،  دادن تکان با        
 است؟ ساله چند مادرش شوهرِِ  دختر که داشت
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 تــا نمیگرفــت ام حوصــله ولــی میگذشــت چــایی کــردن دمِ  زمــان از ســاعت نــیم اینکــه بــا        
 .بیاورم چاي ، آمده تازهِ  مهمان براي

 کاسـه  ، بلنـدش  تقریبـا  موهـاي  و بلنـد  ریـشِ ..فـرش  بـه  خیـره  نگـاهش  و بـود  پـایین  سرش        
 !بود معتادها شبیه بیشتر...درهم و گرفته که صورتی و بود سرخ که هایی چشم ي

 رخنــه مــن در ناگهــانی کـامال  کــه تنفــري حـس  بــه نگــاهش و کـرد  بلنــد را ســرش ناغافـل         
 .افزود ، بود کرده

 میشدن متوجه خونه اومدن می ، نمیگفتین مادرم به_        

 کــرده عزیــز پســر.بــود انگیختــه بــر را حســادتم افســانهِ  انفجــاري ي گریــه و جیــغ صــداي        
 ي نیمـه  و نصـفه ِ  رفاقـت  همـین  پسـر  ایـن  آمـدن  بـا . میداشـت  دوسـت  بیشـتر  من از حتما را اش
 .میشد تمام هم افسانه و من

 !میمونید؟ وقت چند_        

 گفت روشنش و سرخ هاي چشم همان با و کرد بلند سر که میمالید را هایش پلک        

 میکنه؟ ام فرقی مگه_        

 !بگیرد؟ را منِ  حال میخواست نیامده ، پرو ي پسره        

 میکنه ام فرقی که معلومه_        

 .گرفتم را نگاهم اخم با و انداختم ام سینه روي را شالم        

 !خانوم؟ میشه تنگ شما جاي_        

 را؟ هیکلم...را ام قواره و قد میکرد؟ ام مسخره        
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 .کردم نثارشان لگدي ، هایش چمدان از عبور حال در و شدم بلند        

 بـه  آمدنشـان  و افسـانه  هـاي  گریـه  صـداي  کـه  بـودم  اعـالء  بـا  زدن حـرف  مشغول اتاق توي        
 عزیـز  پسـر  بـا  کـه  هربـار  ، افتـادم  تلفـنش  پـاي  هـاي  حـرف  یـاد  ، بود گرفته ام خنده.رسید گوشم

 بـــراي التمـــاس و زاري و گریـــه بـــه میشـــد خـــتم تمـــاس پایـــان ، میـــزد حـــرف اش کـــرده
 .میکرد بیشتر را حسادتم ها گریه این ، بود آمده که حاال اما...برگرداندنش

ــایین بــه ســرکی و کــردم بــاز را اتــاقم در          کــه بــود چســبیده طــوري را پســرش ، کشــیدم پ
 .کشیده آغوشش به ها سال و ها مدت از بعد حاال و بوده ندیده سال صد انگار

 شـاد  کـه  ام عالقـه  مـورد  آهنـگ  ، گذاشـتم  گوشـم  تـوي  را ام هنـذفري  و برگشـتم  اتـاقم  به        
 شد شروع شبم نیمه رقص و ورزش و شد پخش ، بود تحرك پر و

 ، بگــذارم او بــراي را وقــتمِ  تمــام بــود بهتــر ، میمانــد تهــران را روزي چنــد اعــالء کــه حــاال        
 میکــرد همکــاري افســانه اگــر شــب آخــر تــا و میشــد شــروع وقــتِ  اول فــردا صــبحانه از قرارمــان

 .داشت ادامه

 .شدم بیدار بقیه از ،زودتر صبح و برد خوابم که بود گذشته دوازده از ساعت        

ــراي         ــرار ب ــوي از ف ــانم ب ــون ي لقمــه دو ، ده ــر و ن ــی و پنی ــرفتم گردوی ــاریکی در و گ  اول ت
ــبح ــت ،روي ص ــپزخانهِ  کابین ــتم آش ــوز ، نشس ــازِ هن ــده را اول گ ــودم نجویی ــه ب ــره ک ــوي پس  ت

 شد خشک دهانم در لقمه و گرفت قرار چارچوب

 بخیر صبح_        

 گفتم پرِ  دهان با که میبرد چراغ سمت به را دستش... دادم تکان سري        

 میخواي؟ چی ، نکن روشن_        
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 زدم ام لقمه به دیگري گازِ.کرد نگاهم بغل به دست و داد تکیه در به را اش تنه باال        

 !نیستی مامانت شبیه_        

 .کشیدم جلو را ام رفته عقبِ  شال و کرد باز که بود بسته هایش پلک        

 !احمد حاج...پدرمم شبیه_        

ــایم         ــاال را ابروه ــتادم ب ــا و فرس ــدي ب ــه لبخن ــت ک ــهِ  پش ــتم ي لقم ــان دس ــده پنه ــود ش  ب
 .کردم نگاهش

 ترســم بـه  نــاآرامِ  ظـاهر  و بلنـد  هــاي ریـش  آن شــاید...صـورتش  داشـت  تــرس...آمـد  جلـوتر         
 گرفتم سمتش به را ام لقمه که آنقدر.انداخت

 میخوري؟_        

ــف         ــاهش طــرف دو را دســتانش ک ــان ، داد فشــارش و گذاشــت گیجگ ــرش لحظــه هم  را س
 پـدرم ِ  اتـاق  فقـط  ، بـودیم  مـا  کـه  جـایی  از. انـداخت  نگـاهی  بیـرون  به و چرخاند مخالفم سمت به
 .بود چشممان جلوي افسانه و

 دارید؟ مسکنی ، اي قهوه ، میکنه درد سرم_        

ــا و بــودم زده ام لقمــه بــه بزرگتــري گــاز          تــاخیر بــا را جــوابش ، داشــتم کــه پــريِ  دهــان ب
 .دادم

 میدم بهت مسکن ، بخورم و امم لقمه بذار_        

 دســت بــود ایســتاده رویــم بــه رو درســت کــه حــالی در و ســرش پشــتِ  میــز بــه داد تکیــه        
 .گرفت بغل به را هایش
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ــذبم ، نداشــتم دوســت اصــال را نگــاهش         ــا را ام بعــدي هــاي لقمــه...اش خیرگــی کــرد مع  ب
 .بگیرم ندید را نگاهش کردم سعی ، آشپزخانه تاریکی در و زدم گاز خجالت

 دادم دستش را آبی لیوان و آمدم پایین کابینت روي از شد تمام که ام لقمه        

 !بدیا انجام میتونستی خودتم_        

 آوردم بیرون کشو توي از را قرص ي جعبه که میخندید لبش ي گوشه        

 کن پیدا بگرد خودت بیا_        

 را قـرص  هـاي  بسـته  ، نشسـتم  صـندلی  روي و ریخـتم  خـودم  بـراي  ، بـود  کشـیده  دم چاي        
 نشست صندلی روي ، ژلوفن سه خوردن از بعد و برداشت را ژلوفن که میکرد جابجا

 میریختی منم براي_        

 !میشه زیادیت_        

 بریــزد چــاي خــودش بــراي تــا میشــد بلنــد کــه حــالی در و شــد بیشــتر اش خنــده اینبــار        
 گفت

 !پرویی بچه_        

 نگــاهم ، نشســت صــندلی روي کــه دوبــاره ، نوشــیدم را داغ چــاي از کمــی و کــردم اخمــی        
 کردم اش حواله وتاب آب با را

 تپلیا_        

 بردم جلوتر را صورتم و کردم اخم جا در        

 !کن مسخره خودتو_        
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 بود نخورده تورم به تپل دختر بود مدتی ، نکردم مسخره من_        

 !بود او پرو.. گرفت ام خنده        

 نمیاد بهت!! اي اینکاره پس_        

 .کرد جمع چاي نوشیدن با را پوزخندش و داد تکان سري        

 !مرده؟ تازه پدرت_        

 گفت بود شالم از اي گوشه به ، نگاهش که حالی در و داد تکان را سرش کمی        

 یکساله از کمتر_        

 !نه؟.. بود معتاد_        

 دهــانم از امـا  میــزدم را حـرف  ایــن نبایـد .ترســاند و کـرد  قفلــم ، اش خیـره  نگــاه یکبـاره  بـه         
 ...شدند تنیده هم در هایش اخم..پرید

 !گفته؟ کی_        

 حـرف  هـم  بـا  کـه  وقتـی  ، پـیش  سـال  دو یکـی  شـاید  ، پـیش  سـال  خیلی...بود گفته افسانه        
 .شدم جویا را طالقش علت و میزدیم

 بگذریم_        

 !گفته؟ مامانم...نگذریم_        

ــزود مــی وهمــم بــه آشــپزخانه تــاریکی         ــا ، عــادي غیــر چــی همــه ي پســره...اف  ظــاهر آن ب
 ... بم صداي این و نشسته خون به هاي چشم و متفاوت

 .زدم ام صندلی به تکیه و کردم جدا میز از را خودم        
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 ...که گفت حرفاش تو مامانت ، بار یه_        

 !گفته بیخود_        

ــا         ــن ، خــدا ی ــا پســر ای ــه ی ــود دیوان ــا ، ب ــیش مــن ی ــاي چشــم.میترســیدم او از حــد از ب  ه
 . نوشیدم عجله با را چایم ي باقیمانده.کشاندم میز به را متعجبم

 .گرفت را دستم مچ ، بگذارم میز روي را لیوانم تا شدم خم میز سمت به همینکه        

 !بود روشن...هایش چشم ، اشپزخانهِ  روشن نیمهِ  تاریکی در ، افتاد تپش از قلبم        

 ، داشت اعتیاد سال سه فقط پدرم_        

 همـین  بـه  و بـوده  اعتیـاد  اسـیر  هـا  سـال  کـه  بـودم  شـنیده  افسـانه ِ  خـود  از ، میگفت دروغ        
ــوده مــریض مــدام هــم خــاطر ــا هــم اخالقــش حتــی.میشــده بســتري بیمارســتان در و ب  افســانه ب
 .نبوده خوب ، پسر همین

 !خب؟_        

 دم و شــاخ بـی ِ  غـول  ایـن  از را دســتم مـچ  کـردم  تـالش  کــه هـایم  چشـم  بـه  بـود  زده زول        
 کنم جدا

 کــه صــاحاب بــی ، میشــه ســرم مــن ، نمیشــه ســرت حــروم حــالل تــو ، دســتمو کــن ول_        
 !میکنی لمس منو نیستم

 رفت عقب و کرد رها را دستم سریع!  شد چهارتا تعجب از هایم چشم        

 !میگم بابام به وگرنه ، ها باشه آخرت بار_        
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 کشـور  ایـن  از خـارج  البـد  ، پسـر  ایـن  داشـت  مشـکل  ، خندیـد  بدجنسـی  بـا  لبش ي گوشه        
 کـه  پسـري  میفهمیـد  اگـر  اعـالء  ، نبـودم  صـاحب  بـی  کـه  مـن  امـا ! کـرده  خواسـته  کـه  غلطی هر

 ،دیوانـه  کـرده  لمـس  را دسـتم ِ  مـچ  همـین  حتـی  ، کنـد  زنـدگی  کنارمـان  ، مدید هاي مدت قراره
 !میشد

ــراي         ــانی ب ــاي مهم ــاده ه ــع و س ــاي جم ــم خودمانیمــان ه ــر ، ه ــالء اگ ــم اع ــد را لباس  تایی
 !نمیرفتم ، نمیداد اي اجازه و نمیکرد

 آمـدنش  بـا  ، مانـدم  اعـالء  منتظـر  خانـه  از بیـرون  ربعـی  یـک  کـه  بـود  نشـده  هشـت  ساعت        
 .شکفت گُلم از گُل

 بوسیدم را اش گونه و بردم جلو را ،سرم نبسته کمربند        

 عزیزم بخیر صبحت_        

 ، نگو بخیر صبح شعره اون شبیه گفتم صدبار_        

 کشید را لپم و خندید ، گرد را هایم چشم و کردم غنچه را هایم لبم        

 خوابیدي؟ خوب دیشب_        

 ...بو خوشِ  لحاف ، نرم بالش ، خوابیدم عالی دیشب_        

 .گذاشتم جواب بی را نگاهش شیطنت        

 .بیرون میاد بابام یهو ، بیفت راه فعال حاال_        

 فضــولی.گفــتم بــرایش مــان خانــهِ  جدیــد پســرهِ  عجایــب از راه در و کــرد حرکــت ماشــین        
 حــرف پســرش و افســانه ي گذشــته ي دربــاره را مســیر بیشــتر و نداشــت تمــامی جفتمــان هــاي
 کردیم خیالبافی و زدیم
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 !میکنیم غیبت داریم نیمه و ساعت یک که کردي چه من با تو ببین_        

 ... خنده از رفتم ریسه        

 رو میذاشــتی دســتتو ، کـنم  غیبــت اومـدم  مــی تــا ، نبـودي  اهلــش یادتـه  ، میگــی راسـت _        
 .لبام

 !دیگه میکردم شروع جا یه از باید باالخره_        

 بقیه از بیشتر اعالء و بودند شده دیوانه همه صبحیِ  اول        

 ، نبود شلوغ ها آنقدر درکهِ  پارکینگ        

 .کشیدم عمیق نفسی و دادم پایین را شیشه        

 شکرت خدایا_        

 کردم نگاهش اخم با. کرد تایید را حرفم و کرد نگاهم ، خنده با        

 .فهمیدم ، گفتیا مسخره به_        

 داده قرار سرراهت منو که کنی خداروشکر باید هم واقعا ، نوراِ  جون به نه_        

 پـارك  درسـت  را ماشـین  تـا  میشـد  بـدل  و رد ماشـین  هـاي  آیینـه ِ  میـان  نگـاهش  ، دقت با        
 کند

 متوقــف ماشــین تــا مانــدم منتظــر و کــردم ســکوت.افتــادم ، پژمــان دیــروز هــاي حــرف یــاد        
 .شود

 کـه  انـداختم  مـی  دوشـم  روي را کـیفم  بنـد ...کـرد  خـاموش  را ماشـین  و کـرد  پارك باالخره        
لی" آمد ذهنم به هم دیوانه پسر آن حرف یادها تپ" 
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ــی          بــا ، لبخنــدش و شــد پــاره افکــارمِ  بنــد ، نشســت ام گونــه روي هــایش لــب داغ
 زدم لبخند خوشحالی

 منیِ  عشق_        

 کردم تایید را حرفش سر با        

 !ببینه نمیتونه که هرکی شه کور ، هستم که معلومه_        

ِ  سـرباالیی  ، هـم  کنـار  و شـدیم  پیـاده  دو هـر  ، انـداختم  کـیفم  تـوي  و داد دسـتم  را سوییچ        
 .رفتیم باال هم دست به دست را رویمان پیشِ  مسیر

ــوتی         ــت را کــوه خل ــاس صــبحیِ  اول ، داشــتم دوس ــام میکــردي احس ــنِ  تم ــوه ای  و ک
 و میکردنـد  عبـور  کنارمـان  از گـاهی  از هـر  کـه  هـایی  آدم بودنـد ! اسـت  نفـر  یک تو براي عظمتش

 .میکرد تزریق شور و ذووق ، گفتنشان بخیر صبح

ــی روي         ــت از یک ــاي تخ ــتوران ه ــتم رس ــه مینشس ــه ک ــفحه ب ــی ص ــایلم گوش ــاهی موب  نگ
ــداختم ــتن.ان ــداد آن ــر و نمی ــدرم اگ ــا پ ــد زنــگ افســانه ی ــا میزدن ــه.میشــدند نگــران حتم ــالء ب  اع
 افسـانه  یـا  پـدرم  اگـر  تـا  بـرویم  بیـرون  درکـه  از زودتـر  ، صـبحانه  خـوردن  از بعد که دادم پیشنهاد
 .باشم داشته پاسخگویی امکان ، گرفتند تماسی

ــار ظهــر از قبــل         ــه یکب ــه کــه داد را بزرگــی مهمــانیِ خبــر ، زدم زنــگ افســانه ب ِ  مناســب ب
ــا.بــود گرفتــه پســرش آمــدن  ، هــم تمناهــایم و خــواهش و برگــردم خانــه بــه نمیخواســتم شــب ت

 . نشد راهکاري

 تلفــنم بــه چنــدبار پــدرم.رفتــیم ســینما ، نهــار از بعــدِ  وقــت و خــوردیم هــم کنــار را نهــار        
 .بدم جواب سینما داخل نمیتوانستم ولی بود گرفته تماس
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 تــا برگـردم  خانــه بـه  زود تـا  کــرد اصـرار  هرچقـدر .گــرفتم تمـاس  خـودم  آمــدیم کـه  بیـرون         
 را دوسـتانم  کنـار  خوانـدن  درس و تـرم  نـیم  امتحـان  ي بهانـه  و کـردم  امتنـاع  ، کـنم  افسانه کمک
 . برگردم هفت ساعت از قبل شد قرار اوصاف این با.آوردم

 گفت؟ چی_        

 افسانه کمک برم زودتر باید منم ، پسره اون براي گرفتن مهمونی میگه_        

 میریم زودتر خب_        

 .میره یادشون منو بشه شلوغ دورشون ، کن ولشون ، نه_        

 !ما؟ ي خونه بریم ، بهتر_        

 فرستادم باال را ابروهایم        

 بیرون فقط امروز ، فردا براي بمونه خونه ، نوچ_        

 کافه؟ یه بریم پس_        

 .کردم موافقت و گذاشتم هم روي را هایم پلک        

 بــا و گزیــدم را لــبم.افتــاد تلفــنم روي بابــا ي شــماره کــه بــود نــیم و هفــت نزدیــک ســاعت        
 .دوختم چشم نداشت تمامی که ترافیکی و اعالء به نگرانی

 بابا جونم_        

 ببري؟ منو آبروي باید حتما ، اومدن ها مهمون همه کجایی؟ هست معلوم_        

 میرسم کم کم دیگه ، باال میره فشارت نخور حرص ، برم قربونت ترافیکه_        

 میرسید گوشم به ها مهمان ي همهمه و بود عصبانی صدایش        
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 ؟ رفتی دوستت کدوم ي خونه امروز تو_        

ــا واي_         ــه همینکــه نگفتــین خودتــون مگــه ، جریانــه در جــون افســانه ، باب  اطــالع افســانه ب
 !کافیه؟ بدم

 کجایی؟ بگم ها مهمون به من شده تاریک هوا ؟ موقع این تا_        

ــه را ســرم پشــت         ــدم صــندلی ب  هــایش لــب جلــوي را دســتش کــه حــالی در اعــالء و کوبی
 میخندید ، بود گرفته

 اونــا از یکــی خونــه االنـم  ، دوســتاش بــا میخــونن درس گروهـی  ، دختــرم بگــو مهمونــا بـه _        
 افتاده راه دیر و بوده

 بـه  خونـدنم  درس ایـن  ، تـو  نـه  مـن  نـه  دیگـه  ، نباشـی  خونـه  دیگـه  سـاعت  نـیم  تـا  ، نورا_        
 !میخوره ات عمه درد

 گفتم بودم کرده خفه را خندیدنم صداي که حالی در و دادم تکان را سرم خنده با        

 .میام دارم ، نباش نگران ، عشقم توئه با حق_        

 .شدم خیره هایش خنده و اعالء به نگرانی با ، شد قطع که گوشی        

 !دیگه؟ ساعت نیم تا میرسم_        

 .کرد اشاره رویمان روبه هاي ماشین و ترافیک به دستش با        

 !ده میشه ساعت برسیم زود نظرم به_        

 .شد بیشتر ام دلواپسی و ماسید لبم روي خنده        
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 دانشــگاهش خــاطرات و هــا جــوك ، نمیکــرد کـم  را دلواپســیم اعــالء هــاي خنــده و شـوخی         
 .میکرد ترم دیوانه زمانِ  گذر ، میکردم نگاه ، ساعت به هرچقدر ، همینطور هم

 چنـدبار  پـدرم  و بـود  شـب  نـیم  و نـه  نزدیـک  سـاعت  ، شـد  جـاري  بینمـان  سـکوت  کـم  کم        
 هـم  مـن  تـرس  و میشـد  قبـل  بـار  از بیشـتر  صـدایش ِ  عصـبانیت  هربـار  و گرفـت  تمـاس  هم دیگر

 .پیش از بیشتر

 داشت نگه را ماشین سرکوچمان        

 ! کردم غلط بگو گفت هرچی بابات_        

 بــه اصــرار کــه شــدم خــودم تقصــیر ، نبــود اعــالء مقصــرش دلواپســی ایــن امــا بــودم نگـران         
 بـرم  میخواسـت  اعـالء  ، زد زنـگ  پـدرم  کـه  اولـی  بـار  همـان  کـه  وگرنـه  ، داشـتم  اعـالء  کنار بودنه

 .گرداند

 خونه؟ میري_        

 .برم بعد ، ها بچه از یکی پیش برم شاید قبلش البته ، آره_        

 .دوختم چشم ماشین ساعت به دیگر بار و گرفتم گاز را لبم        

 پس؟ نمیري چرا_        

 دارم دلشوره دهنم، تو میاد داره قلبم_        

 کـه  حـالی  در و بوسـید  را ام گونـه .کشـید  آغوشـم  بـه  خنـده  بـا  و کـرد  باز را ماشین کمربند        
 گفت میکرد نوازش را کمرم

 بـد  بـرات  کـه  نمیکنـه  کـاري  ، مهمونـا  جلـوي  بـاش  مطمـئن  ، کـه  نشـده  چیـزي  ، نترس_        
 .بشه
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 .نمیکرد کش فرو ترسم ، بوسیدتم دوباره        

 ...نورا_        

 دنــدان لبخنـدم  کـه  میشـد  صـورتم  نزدیـک  لبهـایش  ، کـردم  جابجـا  اش شـانه  روي را سـرم         
 .کرد نمایان را هایم

 ... یه بذار نخند_        

 هــایم پلــک بوسـیدنش .گذاشــتم هــم روي را هـایم  لــب ، شــود تمـام  حــرفش اینکــه از قبـل         
 .نداشت تمامی من در شدن بوسیدهِ  ولع ، انداخت می هم روي را

ــا         ــه کــه اي تقــه ب ــر ، خــوش حــال و خلســه آنِ  تمــام ، خــورد ســرم پشــت ي شیشــه ب  پ
ــا و کشــید ــود ایســتاده ماشــین ي شیشــه پشــت کــه آدمــی.کشــیدم عقــب تــرس ب  آب مثــل ، ب
 .شد حبس سینه در نفسم و افتاد تپش از قلبم...ریختند دلم آتش روي که بود سردي

ــود زده خشــکش ، مــن مثــل درســت هــم اعــالء         ــه محکمتــري ي تقــه ، ب ــا و زد شیشــه ب  ب
 گفت واضح اخمی و بلند صدایی

 یاال...پایین شید گم_        

 حرفــی هــیچ ، کــردم متمایــل را خــودم اعــالء ســمت بــه ، کــرد بــاز را ســمتمِ  در همینکــه        
 .بود مانده خیره ، میکرد نگاهمان که خشمگینی و مسنِ  پلیس به زده بهت و نمیزد

 

 روي ضـرب  بـا  را پاهـایم  و میکشـیدم  شـالم  و مـانتو  بـه  مـدام  را ام کـرده  عـرق  هـاي  دست        
 ... میلرزید تنمِ  تمام.میزدم زمین
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 کلمـات  بـا  و ریخـت  زبـان  هرچقـدر  اعـالء  ، شـدم  خیـره  بـود  بسـته  که اتاقی در به نگرانی با        
 چیـز  همـه  ، بـود  کـرده  بازداشـتمان  ، خانـه  نزدیـک  کـه  مـاموري  ، نکـرد  اي افاقه هیچ ، کرد بازي

 نثارمـان  توانسـت  کـه  هراهـانتی  بـابتش  کـه  بـود  مـا  ي نابخشـوده ِ  جـرم  بغـل  و بوسه! بود دیده را
 . کردند

 منطقـه  هـاي  پلـیس  از یکـی  بـا  آشـناییت ِ  رد و خـواهی  معـذرت  و اعـالء  نـرم  و چـرب  زبان        
 .بودم نداده آگاهی به اي شماره هیچ ترسم از و بود گذشته یازده از ساعت ، بود امیدم تنها

 امیـد  کورسـوي  همـان  اعـالء  ي گرفتـه  و درهـم ِ  صـورت  ، شـدم  خیـز  نـیم  ، در شـدن  باز با        
 .گرفت من از هم را

 شد؟ چی_        

 !دادم و اتون خونه ي شماره_        

 ...ساعت این در آنهم ، خبر این شنیدن از بعد ، پدرم ي چهره تصور        

 .میشم بیچاره ، کردي اینکارو چرا_        

 بینمــان ي فاصــله بــه ، بــود ایســتاده ســرمان بــاالي کــه نگهبــانیِ  مــامور و نشســت کنــارم        
 فاصـله  میانمـان  صـندلی  یـک  ، زد لـب  زیـر  کـه  حرفـی  و سـنگین  اخمـی  از بعد اعالء و کرد اشاره

 .داد

 میزنن؟ زنگ االن_        

 ایـن  تـا  کـه  بـود  ایـن  از بهتـر  ، میـدادي  رو شـماره  اول همـون  بایـد ! بزننـد؟  زنگ کی پس_        
 داري نگهشون نگران ساعت
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ــمِ  صــورت روي را دســتانم کــف         ــیش هیچوقــت ، گذاشــتم داغ ــود نیامــده پ ــا کــه ب ــن ت  ای
 مثــل اي غریبــه بــا اینکــه بــه برســد چــه ، بمــانم بیــرون خانــه از ام خــانوادهِ  بــدون ، شــب موقــع
 !باشم شده دستگیر ، میشد اعالم پدرم به حتما که وضعیتی در آنهم اعالء

 ، نباش نگران_        

 نالیدم و کشیدم جلو را شالم حرص با        

 دنبالت؟ میاد کی ؟ زدي زنگ کی به تو ، میدونم ، نمیذاره ام زنده_        

ــدان جــاي ، نداشــت را همیشــگی روي و رنــگ         ــر هــایش دن ــبِ  پوســت روي ب ــرینشِ  ل  زی
 .میکرد خودنمایی

 .بیان تبریز از نمیتونن که بابام و مامان ، داییم_        

 شدن؟ راضی چجوري_        

 اتـاقی ِ  بـاز  نیمـه ِ  در بـه  و کـرد  پـوفی  کـه  بـود  گذاشـته  اش پیشـانی  روي بر را دستش کف        
 انداخت نگاهی ، بود داخلش پیش لحظه چند تا که

ــابِ  حـــین میگـــه ، عوضـــی ي مرتیکـــه ، نشـــدن راضـــی همچیـــنم واال_         ــرمِ  ارتکـ  جـ
 کردي؟ قاطی که میکردم بوس داشتم رو تو ناموس آشغال بگه نیست یکی ، گرفتمشون

 ...که بگن همینم بابام به اگر...واي_        

ــود روزي تــرس از کــه اي گریــه ، گرفــت ام گریــه         ــه نمیکــردم فکــر هیچوقــت کــه ب  ایــن ب
 .بیفتد اتفاق زودي

 اعالء؟؟_        
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 بلنـد  سـر  کـه  میکنـد  دیگـر  نـاخن  بـا  را هـایش  نـاخن  ي گوشـه  مـدام  و بـود  پـایین  سرش        
 کشید صورتم روي و گرفت را شالم پایین ، هایم اشک دیدن محض به و کرد

 جانم؟_        

 اسـتغفراهللا  بـود  ایسـتاده  رویمـان  بـه  رو کـه  مـاموري  ، بگـویم  ترسـم  از بـازهم  اینکه از پیش        
 آمد جلو و گفت یی

 قسمت اون برو تو اصن ، بشین تر اونور برو_        

 انداخت فاصله بینمان دیگري صندلی و ترسیدم ، شد بلند که اعالء        

 سـرباز  بـه  ، بـود  داده جلـو  کـه  اي سـینه  بـا  و بـرد  فـرو  شـلوارش  جیـب  در ار هـایش  دست        
 گفت

 داري؟ نامزد تو_        

 بـا  و کـرد  تـر  غلـیظ  را هـایش  اخـم  بـود  اعـالء  از تـر  سـال  و سـن  کـم  نظـر  بـه  که سربازي        
 گفت جدي لحنی

 سرجات بشین برو ، داره ربطی چه تو به_        

 بود نگاهم تیررس در ، اش شده منقبضِ  فک و میدیدم را اعالء ي زده بیرونِ  رگ        

 !میکنی سربازي داري مملکت این واسه که بس همین ، تو بدبختی از_        

ــا و کوبیــدم دهــانم روي را دســتم         ــه عجلــه ب ــورش و برداشــتم خیــز اعــالءِ  ســمت ب  را پولی
 کشیدم

 اعالء شو الل_        
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 .کرد بیشتر را هایم دلشوره سربازِ  درهم ي چهره به عصبیش هاي خنده        

 تکـه  سـرش  پشـت  دیـوار  بـه  و برداشـت  عقـب  بـه  قـدمی  سـرباز  ، شـد  ولـو  که صندلی روي        
 .زد

 میخوام معذرت من ، آقا ببخشید_        

 کـم  کـم ...بـود  شـده  سـرخ  صـورتش .کـردم  نگـاه  اعـال  بـه  ، نگـران  و کردم پاك را هایم اشک        
 .رفت اوهم سراغ به دلواپسی

 ؟ بابات به بگی چی من از میخواي ، نورا_        

 ... گزیدم را لبم        

ــدونم_         ــو ، نمی ــم واقعیت ــره بگ ــاي ، بهت ــانه پ ــم افس ــط میکشــم ه ــیگم ، وس ــه م ــو هم  چی
 نه؟ مگه میشه نفعمون به اون زمین تو بیفته توپ ، میدونه

 گفت پایینی صداي با ، کرد نگاه سرباز به چشمی زیر و خندید لبش ي گوشه        

 خوبیه فکر! زرنگ وحشیِ_        

 کشیدم مانتویم به و گرفتم انگشتانم نوك با را هایم اشک        

ــا_         ــانه ب ــر افس ــه درگی ــنم ، نمیش ــدازم م ــردن مین ــیگم ، اونِ  گ ــه م ــد اگ ــود ب ــو ، ب  جلوم
 .نمیکرد جور خونه از فرار و قرارِ  وقت برام ، میگرفت

 لـج  باهـات  نکـن  کـاري  یـه  داشـته،  مـارو  هـواي  کـه  کـرده  گنـاهی  چه اون ، دیگه نشو پرو_        
 بیفته
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 العملــی عکــس چــه ، دیــدنم و پاســگاه بــه ورودِ  موقــع ، پــدرم نمیتوانســتم ام لحظــه یــک        
ــاخیر کــه میکــردم خــدا خــدا ، داد خواهــد نشــان ــر ســبب ام شــبی نیمــه ت ِ  شــدت و شــود خی

 همینکـه  و باشـند  راضـی  هرشـرایطی ِ  تحـت  بـودنم  زنـده  بـه  کـه  باشـد  رفته باال آنقدر ، نگرانیشان
 .باشد کافی برایشان ، ام سردرنیاورده قانونی پزشکی از

ــرایم اعــالء ، گــرفتم بغــل و کــردم مشــت را ام زده یــخ دســتان          کــه ســربازي از و آورد آب ب
 ، میکــرد نثارمــان نگــاهی نــیم ، یکبــار لحظــه چنــد هــر فقــط و نداشــت کارمــان بــه کــاري دیگــر

 .کرد خواهی معذرت

ــدر از جــوانتر مــردي کــه اعــالءِ  دایــی         ــود اعــالء پ  ، برخــورد خــوش و رو خــوش... آمــد ، ب
 !اشتباه و جوونیه که داد دلگرمی و خندید ، دید که را هام گریه

 بیـرون  شـب  موقـع  ایـن  تـا  ولـی  ، شـوم  شـماتت  بـابتش  تـا  بـودم  نکـرده  اشـتباهی  اینکـه  با        
ِ  محـض  بـه  کـه  آنقـدر  ، بـود  ریختـه  بهمـم  ، شـدنمان  دسـتگیر ِ  وضـعیت  از آنهـم  اعالء با ، ماندن

 .کرد پیدا تداوم هقهقم و شد روانه بیشتري شدت با هایم اشک اعالء دایی هاي دلداري

ــالء         ــان اع ــده پوســت و رك اول هم ــه ي کن ــی ب ــت جــوانشِ  دای ــه گف ــدیگر ک ــل را هم  بغ
 .میزند ماشین شیشه به مامور که بودیم گرفته

 ، نگن نورا ي خانواده به بزن حرف جوري یه دایی_        

 ماشین؟ تو آخه بچه_        

 کشید هایش لب روي را دستش و خندید اعالء        

 دایی داره و خودش ي مزه هرجایی_        

 .میکردم نگاه اش دایی هاي خنده و اعالءِ  آرامش به و بودم نشسته صندلی روي        
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 .بکش خجالت حداقل من جلوي ، سوخته پدر_        

ــالء         ــرش اع ــایین را س ــداخت پ ــتر ، ان ــخره بیش ــازي مس ــود اش ب ــی ، ب ــم دای ــد ه  و فهمی
 زد اعالء بازوي به مشتی

 تـو  اونـم  ، ماشـین  تـو  آخـه  بچـه ! آورده مـردم  دختـر  سـر  رو بـال  ایـن  تـو  عرضگی بی پس_        
 !خیابوناست؟ تو ارشاد گشت مدام که ماه چند این

 ...بخواد دلمون هرجا دوستیم ساله چهار ، خیال بی دایی بابا_        

 دسـت  و برداشـت  عقـب  بـه  قـدمی  خنـده  بـا  اعـالء  کـه  میکـرد  جمع دوباره را مشتش دایی        
 برد باال تسلیم ي نشانه به را هایش

 خــانواده ، بــره نــورا آبــروي نــذار ، وســط بکــش رفیقتــو اون پــاي ، خــواهرتِ  جــون رو تــو_        
 .نمیدونن من از هیچی اش

ــی         ــد را ســرش وقت ــا برگردان ــاهم ت ــد نگ ــت ، کن ــیدم خجال ــایی چشــم در را تعجــب. کش  ه
 .امد سراغم شرمزدگی احساس بار اولین براي و دیدم اش دایی

 !بشه آب باید اینِ  تنِ  گوشت اونوقت ، راحت و پسري ، دیگه همون_        

 دایـی ِ  همـراه  بـه  اعـالء . نشـد  بلنـد  دیگـر  اعـالء  هـاي  خنـده  صداي و بود جدي داییِ  لحن        
 رفــتن بــاال منتظــر هرلحظــه.داشــت را وحشــت تونـل  حکــم ، مــن بــراي کــه رفتنــد اتــاقی بـه  اش

 .شنیدم را پدرم صداي که بودم اتاق داخل از صدایی

ــا         ــا ، شــدم بلنــد صــندلی روي از تــرس ب ــا و تنــد هــایی قــدم ب ــه عجلــه ب  از یکــی ســمت ب
 زدم صدایش ، رفت مامورها

 بابا_        
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 .آمد سراغم وحشت ، داشت صورت به که غلیظیِ  اخم با و سرچرخاند        

 دوید سمتم به بود خیس که هایی چشم با و شد رد پدرم کنار از افسانه        

 دختر مارو کشتی ، جان نورا_        

 ســابقه کــه پیچیــدم دورش بــه را هــایم دســت محکــم و ســفت انقــدر ترســم از ، کــرد بغلـم         
 نداشت

 ...من ، جون افسانه_        

 و کشـید  را بـازویم  ، افتـاد  مـی  لکنـت  بـه  بیشـتر  زبـانم  و میشـد  تـر  نزدیـک  و نزدیک پدرم        
 .کرد نثارم محکمی سیلی ، آمدم بیرون افسانهِ  بغل از همینکه

 احمق فکرِ بی ي دختره_        

 مـن  و کشـیدند  عقـب  بـه  را ،پـدرم  بـود  شـده  درگیـر  او بـا  اعـالء  که سربازي همان و افسانه        
ــرس از ــر عقــب ت ــتم ت  اشــک هــاي قطــره ، گذاشــتم ، میســوخت کــه صــورتی روي را دســتم.رف

 .کرد تارتر و تار ، میزد فریاد و داد که را پدرم تصویر

 خبره؟ چه اینجا_        

 و شـوك  بـا  اعـالء  ، بودنـد  رفتـه  آنجـا  بـه  اش دایـی  و اعـالء  کـه  اتاقی سمت به سرچرخاندم        
 .گذشت کنارم از عجله با اش دایی و بود مانده خیره پدرم به حیرت

 .افتاد صورتم به پدرم از هایش چشم مردمک        

 ...گرفته منو دخترِ  دست که کرده غلط شما پسر_        
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ــاد و داد صــداي         ــا را پــدرم فری ــر هــایم دســت دادن فشــار ب  میشــد هــم ، هــا گــوش روي ب
 بـود  مـن ِ  پـدرم  ایـن  ، کنـد  صـحب  متانـت  بـا  و محتـرم  میکـرد  سـعی  اعـالء ِ  دایی هرچقدر.شنید

 .میچسباند اش خانوادگی تربیت و اعالء به را بیراهی و بد هر و میزد فریاد که

 حــتم کــه رفتنــد اتـاقی  همــان بــه اعــالء دایـی ِ  همــراه بــه پــدرم ، نگهبـان  افســر آمــدن بـا         
 داد نخواهد پدرم به خوبی خبر ، داشتم

ــاره         ــان دوب ــاد و داد هم ــا فری ــد ه ــد بلن ــایم و دســت ، ش ــد پ ــر و میلرزی ــی اگ ــاي دلگرم  ه
 .میشدم بیهوش ، نبود اعالء هاي نگاه و افسانه

 سـرخ  صـورت  و نبـود  دلـم  تـوي  دل.انـداخت  پـایین  را سـرش  اعـالء  ، پـدرم  آمـدن  بیرون با        
 .نمیگذاشت ارامم ام لحظه یک ، پدرم ارغوانی و

 .افتاد تپش از قلبم ایستاد که اعالء روي به رو        

 میذاري؟ قرار من دختر با که دیدي چی خودت توي ، تو_        

 پــدرم کنــار افســانه همینکــه امــا نمیفهمیــدم را حــرفش معنــی ، بــود افتــاده کــار از مغــزم        
 .ایستادم و آوردم فشار زانوهایم به ، رفت

 داشتی نگه بیرون شب موقع این تا و من دختر که خوردي گه ، یالقبا توي_        

 اعـالء  سـر  و آمـد  مـی  بـاال  قبـل  بـار  از کمتـر  نفسـم  ، میشـد  تـر  بلنـد  بابـا  صـداي  هرچقدر        
 .میرفت فرو گردنش در بیشتر

 ببخشــ...بود من از اشتباه ، میخوام معذرت_        

ِ  صــورت بــه ســنگینش هــاي ســیلی آن از بعــد و میکــرد صــبر گفتــنش ببخشــید تــا الاقــل        
 ...صبر کمی فقط نمیتوانست؟ نمیشد؟ ، میکوبید اعالء
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 ، بـود  لـبش  روي اي نیمـه  و نصـفه  لبخنـد  ، گرفـت  را پـدرم  دسـت  افسـانه  مثـل  اعالء دایی        
 ... پدرم به چشمم یه و بود اعالء به نگاهش یه

 جـان  بیشـتر  و زد سـیلی  او بـه  پـدرم  وقتـی  مـردم  کـه  ببینـد  تـا  ، نکـرد  بلند حتی را سرش        
 !ببخشید جز نزد حرفی هیچ که وقتی دادم

      

ــین از         ــاده ماش ــدم پی ــره ، ش ــوي ، پس ــاط ت ــتاده حی ــود ایس ــرف و ب ــانه روي ب ــاي ش  ه
 بود نشسته کاپشنش

 بودي؟ کجا_        

 مرتیکـه  ایـن  موقـع  بـی ِ  آمـدن  بابـت  عصـبانیت  و گریـه  بـا  کـه  بودم پدرم و افسانه از جلوتر        
 توپیدم

 منی؟ فضول داره؟ ربطی چه تو به_        

 مســیرِ  تمــام ، کـرد  نگــاه سـرم  پشــت بــه و رفـت  عقــب را بـود  آمــده جلــو کـه  هــایی قـدم         
 نمیشـد  معلـوم .برنمیداشـت  کـردنش  آرام از دسـت  هـم  حـاال  همـین  و میـزد  حـرف  پدرم با افسانه

 .منِ  دلسوزي براي یا بود خودش براي خودشیرینی همه این

 داشت؟ اهمیتی چه        

 در پـدرم  کـه  بـودم  نرسـیده  پـاگرد  بـه  هنـوز .رفـتم  داخـل  عجلـه  با و درآوردم را هایم کفش        
 زد صدایم و کرد باز را

 .کنیم صحبت باید االن همین ، نورا وایسا_        

 کوبیدم زمین به پا و کردم نوچی        
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 دوستیم که ساله چهار ، دوستیم هم با ما...شنیدي بود هرچی ، دیگه کن ول_        

ــه و درآورد پــایش از را هــایش کفــش         ــاب اي گوشــه ب ــه همینکــه ، کــرد پرت ــدم ســمتم ب  ق
 گرفت را دستش احمدرضا ، کرد تند

 ، ســالمه کــه خداروشــکر ، نیفتــاده اتفــاقی ، باشــین مســلط خودتــون بــه ، رادمنــد آقــاي_        
 ایسـتاده  روتـون  بـه  رو سـالم  و صـحیح  االن ولـی  بـودین  قـانونی  پزشـک  دنبـال  پـیش  ساعت یه تا
 !میکنه کار داره که زبونشم الحمداهللا ،

 میکرد؟ ام مسخره نخورش بدرد هاي حمایتِ  وسط عوضی ي پسره        

 !زندگیم تو افتاده تو نحسی که نزن حرف دیگه تو_        

 کرد بلند سر یهو میکرد پاك دستمال با را هایش اشک که افسانه        

 میزنی پسرم به حرفیه چه این ، جان نورا_        

 گرفت را دستش دوباره احمدرضا ، آمد جلو که بابا        

 ، خانوم نداره من به ربطی شما حماقت_        

 گذاشت پدرم ي شانه روي بر را دستش که میسابیدم هم روي را هایم دندان        

 ایـن  هـاي  بچـه  ، میفتـه  براتـون  اتفـاقی  نکـرده  خـدایی  ، باالسـت  فشـارتون  ، رادمند آقاي_        
ــه دوره ــدرم زمون ــاالي پ ــد خودشــونو کــار ، باشــه سرشــون ب ــونم ، میکنن  شــما ســر بالیــی الل زب
 ...بیاد

 میکرد سکوت من پدر و میگفت میخواست دلش که هرچه        

 ببندم خودم یا دهنتو میبندي ، عوضی هوي_        
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 بــه را ســرم شــد نــزدیکم همینکــه و شــد رهــا پــدرم دســت کــه بــود لــبش روي پوزخنــدي        
 .بدهم اش شده بلند دست به خالی جاي تا بردم عقب

 .بگه خواست دلش هرچی هرکی میذاري چرا_        

 ، نورا کن صحبت درست_        

 گرفت را پدرم بازوي افسانه که میرفت اتاقش سمت به ، پسره        

 بیا کوتاه تو مجید.میدین سکته و هممون شبی آخر ، خدا رو تو کنید بس_        

 دعواهـایش . میگفـتم  پـدرم  بـه  افسـانه ِ  آگـاهی  از بایـد ...بـود  امشـب  همـین  فرصـت  بهترین        
 !اش معشوقه با بماند

ــون افســانه_         ــرا ، ج ــه چ ــام ب ــی باب ــالء نمیگ ــی رو اع ــه خیل ــی؟ وقت ــرا میشناس ــی چ  نمیگ
 ...بردي اعالء ي خونه تا منو چندبار نمیگی چرا ، اومدي رستوران باهامون

 ، پسـره  هـاي  قـدم  و میشـد  تـر  بـزرگ  و بـزرگ  لحظـه  هـر  افسـانه  ي زده بهـت  هاي چشم        
 !شد متوقف هم

 .نشست افسانه ي پریده رنگِ  صورت روي حاال پدرم برانگیز شوكِ  نگاه        

 .میفهمید ، جون افسانه البد ، بود بد اگه پسره_        

 .زدم پس لجاجت با را هایم اشک        

 کرد زمزمه اي خفه صداي با پدرم        

 !افسانه؟_        

 اصال من ، جانم مجید...باشه باخبر نفرمون یه گفتم یعنی...فقط من خدا به_        



431 
 

 بــا افســانه و زد اي ضــربه او بـازوي  بــه اش شــانه بــا ، افسـانه  کنــار از عبــورِ  حــین در پـدرم         
 شد خیره پدرم رفتنِ مسیر به و مالید را بازویش نگرانی

 . شد برداشته دوشم روي فشار از کمی حداقل ، شدم خوشحال        

 زد صدایم پسره که میرفتم باال آرام آرام را ها پله        

 میکنی سخت خودت براي و کار_        

 کردم نگاهش خیره و ایستادم ها پله وسط همان        

 ، چه تو به_        

 !شنـــید... بشنود که آمد نمی بدم ، کردم نثارش ي"معتاد" زیرلب        

 و کشــیدم اي خفــه جیــغ کــه کــردم وحشــت آنقــدر ، آمــد بــاال هــا دیوانــه مثــل را هــا پلــه        
 .کرد التماسش و داشت نگهش افسانه ، برسد بهم دستش اینکه از پیش درست

 کن ولش ، مامان پایین بیا ، میدم قسمت احمد مرگ به رو تو ، خدا رو تو_        

 را ام شــده حـبس  نفـس .میخـورد  تکـان  تکــان خـون  از اي کاسـه  در هـایش  چشـم  مردمـک         
 بسـته  بـا  حتـی  کـه  هـایی  پلـک  بـا  و صـورتش  در کـردم  فـوت  ، دارم نگـه  نمیتوانستم این از بیش

 .رفت عقب ، میلرزید هم بودنش

 

 را پــدرم هــم هــایم زجــه و جیــغ و بــود شــده توقیــف موبــایلم گوشــی ، بــودم حوصــله بــی        
 مانـده  خانـه  ، افسـانه  بـه  اش اعتمـادي  بـی  دلیـل  بـه  و نرفـت  هـم  سـرکار  امـروز  حتـی . نکرد قانع
 .بود
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 کــش را خانــه تلفــن بابــا و افســانه چشــم از دور و یواشــکی تــا ، رفــتم پــایین کــه چنــدباري        
 بـه  نگـاهش  و بـود  اشـکی  مـدام  افسـانه  هـاي  چشـم  ، شـدم  بینشـان ِ  جـدل  و بحـث  متوجه ، برم
 ! شماتت از پر ، من

 ، ریختــه بهــم کــامال شــکلم ســرو و بــود کــرده پــوف هــایم پلــک دیشــب هــاي گریــه بابــت        
ــاعت ــک س ــر دو نزدی ــود ظه ــه ب ــن ک ــذیرایی در را تلف ــدا پ ــردم پی ــانه. نک ــدرم و افس ــاق در پ  ات

 .نبود خانه صبح از ، پسره و بودند خوابشان

 جـدایی ِ  خـط ِ  یـاد  ، میـزدم  حـرف  اعـالء  بـا  ، دلـم  در و میـرفتم  بـاال  خانه هاي پله از وقتی        
 .بود شده اشغال پسره همان توسط که اتاقی...افتادم ، داشتیم ها پله زیرِ  اتاق در که

 کـه  کـردم  خـدا  خـدا . آمـدم  پـایین  ، کننـد  تولیـد  صـدایی  پاهـایم  آنکه بی را ها پله عجله با        
 !!نبود قفل ، باشد نکرده قفل را اتاق در

 روز یـک  مهمـان  پـس ...بـود  کـرده  عـوض  کـامال  را چیـدمان  ، انـداختم  اتـاق  داخل را خودم        
 .ببیند خانه این در خوش روي ، پسر این بگذارم اگر نبودم نورا!  نبود هفته یک و

 محـض  بـه  و زدم تلنگـري  بـود  گذاشـته  کـامپیوتر ِ  میـز  روي کـه  کـوچکش  عکـس  قـاب  به        
 .پیچید اتاق در خفیفی صداي افتادنش

 گرفتم را اعال ي شماره و برداشتم را تلفن        

 بفرمایید_        

 برم قربونت سالم...جان اعالء_        

 ؟ کجاست شماره نورا؟_        

 گرفتم بغل را زانوهایم اتاق ي گوشه.کرد احاطه را وجودم بند بند خوشحالی        
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 باهاش بودم زده زنگ بهت قبال ، اتاقا از یکی_        

 ...بابات که دیشب تو؟ خوبی..نبود یادم_        

 !بود؟ من خوردن کتک نگران        

ــودیم کــه پاســتگاهی آورِ وحشــتِ  راهــروي         ــدرم از کــه ســیلی.آمــد ذهــنم در ، ب  ، خــورد پ
 ...نبود حقش

 بهـش  چیـزي  یـه  حـداقل  کـاش .  بابـام  کـرد  کوچیکـت  داییـت  جلـوي  ، اعـالء  برات بمیرم_        
 موندي؟ ساکت چرا ، نسوزه دلم میگفتی

 ات خـانواده  کـه  حـاال  ، میشـد  بـدتر  چـی  همـه  کـه  میگفـتم  چیـزي  اگر ، دیگه اي دیوونه_        
 نکردي؟ خرابکاري که تو ببینم...بهتر چه فهمیدن

ــاد         ــادم دیشــب ی ــه کــه هــایی حــرف و افت ــدرم ب  کــه خرابکــاري را اســمش.زدم افســانه و پ
 !بود تر برازنده کاري گند ، گذاشت نمیشد

 میدونست افسانه گفتم بابام به! من؟_        

 کرد مکثی        

 !اعال؟_        

 گفتی؟ چجوري_        

 ...کردم مکث        

 چی؟ همه تو زدي گند ، نورا_        

 گذاشتم زانوهایم روي را سرم ناراحتی با و گرفت بغضم        
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 .میکنم دیوونه دارم رو همه...اعالء بمیرم_        

 .رسید هم تلفن پاي به هایم گریه صداي و کرد نوچی        

 کرده؟ توقیف تلفنتو_        

 .بیام بیرون خونه از نمیتونم ، خودمو هم ، تلفنمو هم_        

 داره حق_        

 غریدم و شدم عصبانی        

 میشم دیوونه من ، دارند نگه خونه تو منو کردن بیخود داره؟ حقی چه_        

 ، بـدن  گـوش  حرفـت  بـه  بـذار  ، کـن  رفتـار  خـوب  دختـر  یـه  مثـل  ، ننـداز  راه بیداد و داد_        
 .نمیشنوه حرف ازت هیشکی باال ببري صداتو

 .دادم بروز ، میشنیدم که هایی حرف بابت را حرصم و کردم پاك را هایم اشک        

 خب؟... بزن بقیه از دفاع اللوي ، دلتو حرف توام_        

 چی؟ یعنی_        

ــه ، همــین یعنــی_         ــه ب ــام ي بهون  بیــدادام؟ و داد از شــدي؟ خســته ازمــن میگــی داري ، باب
 ...سالمت به منو خیر به رو تو شدي خستگه غرغرام؟ از

 بـه  تـو  و مـن  هـا  بـازي  دیوونـه  ایـن  بـا ! نـورا؟  نشـدي  خسـته  تـوام  ولی ، نشدم خسته من_        
 .نیست این راهش کن فکر منطقی.نمیرسیم جا هیچ

 ... کافیه میکنی فکر منطقی تو که همین_        
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ــه و کــردم قطــع را تلفــن         ــز ســمت ب ــه رو می ــرتش رو ب  روي پســره عکــسِ  ،قــاب کــردم پ
 !شد تکه چند و افتاد زمین

ــه نگــاهم ، داشــتم نگــه دهــنم جلــوي را دســتم و ترســیدم          کســی شــاید تــا بــود اتــاق در ب
 . کشیدم راحتی نفس نشد خبري که دقیقه چند از بعد اما ، بیاید داخل و باشد شنیده

 دلخـور  دسـتم  از هـم  افسـانه  حـاال ...شـد  بـدتر  و بـدتر  وضـعیتم ...دادم تکیـه  تخت به را سرم        
 .کنم واسطه را او خانه از رفتن بیرون براي نمیتوانستم و بود

 و بـود  آورده خـودش  همـراه  کـه  اي وسـیله  اینهمـه  بـا  ، انـداختم  اتـاق  دور تـا  دور به نگاهی        
 !بود؟ ماندگار عمر آخر تا ، اتاق ي گوشه ي نشده باز کارتن دو

 بــه ، بـود  کـرده  کاریشـان  چســب حسـابی  ، کشـیدم  خـودم  ســمت بـه  را هـا  جعبـه  از یکـی         
 .شد باز جعبه و کردم پاره هارا چسب سختی

 بـه  و میـزدم  ورقـی  و آوردم مـی  بیـرون  یکـی  یکـی  را همـه .. خـارجی  زبـان  بـه  کتـاب  چند        
 موقــع میرســید نظــر بــه تــر قــدیمی کــه هــا کتــاب همــین از یکــی... میکــردم پــرتش اي گوشــه

 میغلتیـد  ام گونـه  روي گـاهی  از هـر  کـه  هـایی  اشـک  میـان .شـد  قسـمت  دو ، زمین روي انداختن
 .گرفت ام خنده ،

 قــاب یــک ، برداشــتم کــه را کتــاب آخــرین...بــود قــدیمی خــودش مثــل هــم هــایش کتــاب        
ــا کــه عکــس ــود شــده پوشــانده روزنامــه ب  را عکــس قــاب ، نکــرد رهــایم فضــولی و کنجکــاوي...ب

 کنــار افسـانه .گرفـت  ام خنـده  ناخودآگـاه  عکـس  دیـدن  بـا .زدم کنـار  را رویـش  روزنامـه  و برداشـتم 
 ازدواج زمـان  بـراي  شـاید  کـه  قـدیمی  عکـس ...نبـود  احمدرضـا  خـود  بـه  شـباهت  بی که بود مردي

 .بود سابقش
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 همـه  بـه  نسـبت  را حرصـم  اینکـار  بـا ! بکـوبم  پـذیرایی  دیـوار  بـه  را قـاب  ایـن  آمـد  نمی بدم        
 .میکردم خالی شان

ــس         ــیاه عک ــفید، و س ــاهم س ــدام را نگ ــمت م ــودش س ــید خ ــد ، میکش ــانهِ  لبخن  آن و افس
 .بودند خوشحالِ  خوشحال که انگار..بود باورپذیر بود ایستاده کنارش که مردي

 .زد خشکم ، در دستگیره آمدن پایین صداي شنیدن با        

ــا کــه حــالی در پســره         ــایین ســرش و میــزد حــرف آرام تلفــنش ب ــود پ  شــد اتــاق داخــل ، ب
 کرد بلند را سرش و کرد خداحافظی تلفن با اینکه تا بود نشده متوجهم..

 میکنی؟ چیکار من اتاق تو..تو_        

 بـود  دسـتم  تـوي  کـه  عکسـی  قـاب  دیـدن  بـا  و آمـد  جلـوتر  که و میکردم نگاهش واج و هاج        
 کرد عوض رنگ صورتش و شد بیشتر وضوح به هایش اخم

 زدي؟ دست من وسایل به حقی چه به تو_        

 ایستاد و رفتم عقب بگیرد را عکس قاب تا شد خم سمتم به همینکه        

 ، پــایین انــداختی و ســرت یــابو مثــل بگــی؟ یــاهللا جــایی میــان نــدادن یــاد تــو بــه ، هــوي_        
 شدم؟ بدهکارتم ، ما ي خونه اتاق تو اومدي

 قـدم  چنـد  میکشـید  نفـس  بریـده  بریـده  کـه  حـالی  در و گرفـت  کمـرش  بـه  را هایش دست        
 آمد تر نزدیک

 !یاهللا؟ بگم؟ چی_        

 دادم تکان باال به را ام برهنه هاي شانه        
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ــور اینقــدر_          مثــل تــو و مــن نمیگــی ؟ کــرده عــادت چشــمت دیــدي پتــی و لخــت آب اون
 نداریم؟ نسبتی باهم بابامون و مامان

ــه زد زول         ــم ب ــاي چش ــیده ه ــیده!  ام ترس ــودم ترس ــردنش رگ از...ب ــه گ ــرون ک ــده بی  آم
 دسـت  کـف  بـه  مـدام  و بـود  شـده  مشـت  حـاال  کـه  اش مردانـه  پهـن  و پـت  هـاي  انگشـت  از...بـود 

 را فکـش  هـاي  اسـتخوان  کـه  مـرتبش  و شـده  اصـالح ِ  صـورت  از حـاال  حتـی ...میکوبیدش دیگرش
 میداد نشان تر برجسته شدن ساییده بهنگام

 ...من به بده عکسو قاب اون_        

 روشــنش هــاي چشــم بــا ، حیــا بــی پســره...گــرفتم بــاالتر را عکــس قــاب و رفــتم تــر عقــب        
 میزد زوول آدم به معتاد هرچه از تر کثیف

 بکنی؟ غلطی چه میخواي ، نمیدم_        

 موقـع  بـه  امـا  بگیـرد  را قـاب  میتوانـد  کـردنم  غـافلگیر  بـا  کـرد  فکـر  و کـرد  بلنـد  را دستش        
 .کردم عوض او با را جایم و فهمیدم

 مــادرت عــین بخــور؟ بخــور اومــدي کــردي فکــر ، شــدي صــاحب اتــاقو بــدجور!! زرنگــی؟_        
 !گنده خرس خوندي کور بده؟ خرجتو منم باباي بپاشی و بریزي

ــت         ــت دس ــده مش ــه را اش ش ــف ب ــت ک ــرش دس ــد دیگ ــد و کوبی ــب از بع ــدن ل ــا گزی  و ه
 داد تکان را اش اشاره انگشت نگاهش خیرگی

 ...خودم ، کنی احترامی بی! مادرم به ، دیگه یکباره_        

ــه را حــرفش نگذاشــتم         ــاند اتمــام ب ــی ، برس ــی ب ــا را اش خیرگــی و ادب ــد ب ِ  اول همــین بای
 .میکردم تالفی مشتركِ  زندگی
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 یافت خاتمه من لبخند با شکستنش صداي و کوبیدم زمین روي را عکس قاب        

 کردي؟ چیکار_        

 ...خندیدم        

 !افتاد دستم از_        

ــم         ــایش چش ــت ه ــل درس ــان مث ــب هم ــه در ، دیش ــفید اي کاس ــونی و س ــان خ ــان تک  تک
 البـالي  از دیـوار  سـردي ... رسـید  دیـوار  بـه  آخـرم ِ قـدم ... میشـد  بیشـتر  لحظـه  هر ترسم ، خوردند

 رسید تنم به و کرد عبور نازکم لباس

 بـه  واج و هـاج  کـه  بـود  افسـانه .شـد  گرفتـه  دیوانـه  ي پسـره  از نگـاهم ... اتـاق  در شدن باز با        
 .میکرد نگاه پسرش و من

 میکنید؟ چیکار اینجا دوتا شما_        

 !بودنشه حیا بی بارزش هاي صفت از... بپرسید پسرتون از بهتره_        

 سـمت  بـه  و شـوم  رد پسـر  آن و عکـس  قـاب  هـاي  خـورده  شیشـه  کنـار  از خواستم همینکه        
 ... کشید خود سمت به و گرفت را دستم مچ ، بروم در

 ي قفسـه  بـا  را ام شـانه  اسـتخوان  برخـورد  صـداي  کـه  محکـم  آنقـدر  ، خـوردم  اش سینه به        
 .شنیدم را اش سینه

 .شدم خیره آمد سمتمان به عجله با و بست را اتاق در که افسانه به ترس با و نگران        

 .کن ولش مامانِ  جون...احمدرضا کن ولش_        
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 و نمیکشـید  هـم  نفسـی  اگـر  کـه  حرکـت  بـی  و خیـره  آنقـدر ...هـایم  چشـم  به بود زده زوول        
ــه ــینه ي قفس ــانی اش س ــورد تک ــال نمیخ ــردم خی ــی آدم میک ــتم آهن ــه را دس ــم و گرفت  را مچ

 میفشارد

ــی منتظــر_         ــاش تالف ـــن ، ب ـــالفی مــــ ــارتو تــ ــارم ســرت اینک ــه ، درمی ـــدرمِ  روح ب  پــ
 !قســـم

 پــس تـا  گـرفتم  پـیش ِ  دسـت ...آمـد  اتـاق  بـه  هـم  پـدرم  ، انـداختم  راه کـه  دادي و جیـغ  بـا         
 . بندازم پدرمِ  چشم از را هیزِ  مزاحم ي پسره تا ، کردم توانستم که هرکاري... نیفتم

 حملـه  سـمتم  بـه  افسـانه ِ  پسـر  کـه  بـودم  برداشـته  کنجکـاوي ِ  محـض  فقـط  را عکـس  قاب        
 .شکست و افتاد عکس قاب ترس از و شد ور

        ******** 

 هســـت معتـــادم مـــیگم منکـــه بابـــام خـــدا بـــه ، مریضـــه ، داره مشـــکل پســـره ایـــن_        
 سیاهه زیرچشماش.

 آمد سمتم به و بست را افسانه با مشترکش اتاق در        

 میشی؟ تر پرو نمیگم هیچی بهت هرچی ، کن تموم و گفتنات پرت و چرت ، نورا_        

 مـی  دسـت  بـه  را پـدرم  دل دوبـاره  شـده  کـه  هرجـور  بایـد  ، بودم زده مظلومیت به را خودم        
 .آوردم

 منــو پســره ایــن هســت حواســتون اصــال مــیگم؟ پــرت و چــرت مــن ، نکنــه درد دســتت_        
 !!هیزه میکنه؟ نیگا چجوري

 کشیدم عقب را خودم ترس از و شد خم تخت سمت به        
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 فرامــوش رو یالقبــا ي پســره اون ، افســانه و احمدرضــا کــردن بهونــه بــا میکنــی فکــر اگــر_        
 خـودمم  دانشـگاه  میبرمـت  خـودم  بزنـی؟  حـرف  باهـاش  نـداري  حـق  دیگـه  ، خونـدي  کـور  میکنم

 از پـاتو  نـداري  حـق  مـن  اجـازه  بـدون  هـم  بعـد  بـه  ایـن  از... نـداري  نیـازي  موبـایلم ... دنبالت میام
 حـق  کـه  مـنم  فقـط ... نیسـت  مربـوط  اون بـه  تـو  مسـائل  ، گفـتم  هـم  افسانه به.بیرون بذاري خونه
 بعـد  ، وابسـتس  پسـرش  بـه  افسـانه  ، کـن  فـرو  گوشـت  تـو  اینـو  تـوام . نـدم  یـا  بدم اجازه بهت دارم
 بـا  کـه  نفعتـه  بـه  ، بمونـه  پیشـمون  کـه  مـادرش  و مـن  اصـرار  به اونهم ، ایران اومده سال همه این

 بیاي کنار احمدرضا

ــزش صــندلی         ــب را می ــید عق ــا و کش ــال ب ــت خی ــت راح ــار...نشس ــه انگ ــار ن ــه انگ ــاخ ک ِ  ک
 .کرده خراب سرم روي لگد یک با ، ساختن و بنا سال چهار از بعد را دخترش آرزوهاي

 !دارم دوست رو اعالء من بابا_        

 کرد پال و پخش میز روي را هایش برگه و زد چشم به را اش طبی عینک        

 !میفته سرت از_        

 و روز یــک بـراي  مـا  ي عالقــه و عشـق ! بیفتـد؟  ســرم از بـود  قـرار  چیــزي چـه  ، گـرفتم  گـر         
 .بیفتد سرمان از نزدن حرف و ندیدن روز چند با که نبود روز دو

ــریع         ــت روي از س ــایین تخ ــدم پ ــارش.آم ــه کن ــتادم ک ــاالخره ایس ــاهش ب ــین از را نگ  ماش
 گرفت ها برگه و حساب

 اعالِ  بدون من.دوستیم باهم که ساله چهار. داریم دوست همو ما بابا_        

 رفتم عقب و گفتم "هینی" ، شد بلند صندلی روي از یکهو همینکه        
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 میزنــی؟ حــرف ات مســخره عالقــه و عشــق از ، مــن جلــوي نمیکشــی خجالــت تــو دختــر_        
 .میگیرم گل و دانشگاه اون در من ، بودي دوست پسره این با چهارسال کردي غلط تو

 بـه  کـه  بگیـر  گـل  معشـوقتو  پسـر ِ  دهـن  در فعـال  ، بگیـري  گـل  و دانشـگاه  در نکرده الزم_        
 .نزنه نامربوطِ  حرف دخترت

 ، انــداخت نمــی وســط را خــودش افســانه اگــر ، میشــد تــر درشــت و درشــت هــایش چشــم        
 را اعـالء  فعـال  ، دعـوا ِ  وسـط  پسـرش  اسـم ِ  کشـیدن  بـا  و میکـردم  بیشـتر  را هـایم  اشـک ِ  داغ پیاز

 .میکردم دور پدرمِ  ذهن از

 باال میره فشارت خدا به ، مجید کن ولش_        

 .کند هدایت عقب به را او میکرد سعی و بود گذاشته پدرم ي سینه روي را دستانش        

 اتاقت تو برو توام نورا_        

 !هان؟ ؟...زدي حرف مادرش با ، دیدي رو اعالء نمیگی بهش چرا_        

 .بست بهم محکم را اتاق در و شد رد کنارش از پدرم... فشرد هم روي را هایش پلک        

 پسـري  یـه  ي خونـه  میبـردي  ، منـو ِ  دختـر  کـه  کـردي  فکـري  چـه  خـودت  با افسانه واقعا_        
 میبردیش؟ ، بود خودتم دختر نداریم؟ ازش شناختی هیچ که

 هــم تعجبــی..زد را هــایش حــرف آرام...ناراحــت و غمگــین...بــود شــده گرفتــه پــدرم صــداي        
ــت ــداي ، نداش ــدش ص ــدخویی و بلن ــایش تن ــراي ه ــن ب ــود م ــانی و ب ــوفتش و مهرب ــراي عط  ب
 !معشوقه

ِ  جـون  بـه  مـیگم  دارم ، بـود  خونـه  پسـره  مـادر  بـردمش  کـه  هربـار  ، احمدرضـا ِ  جـون  بـه _        
 دوسـت  ، بشـم  نزدیـک  بهـش  داشـتم  دوسـت  بـود  اگـه  دخترخـودمم  کـن  بـاور  مجیـد  ، احمدرضا
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ــه بهــم هاشــو حــرف داشــتم ــا نمیخواســتم ، بزن ــنم ب ــه مثــل م ــا غریب ــونِ  حــرف ه  داشــته پنه
 میزنی؟ حرف اینجور من با که تویی نه داشت لیاقت نورا نه! کردم اشتباه...باشه

 کنم نگاه دعوایشان به امنی ي منطقه در تا رفتم تر عقب        

 نــوراي درد بــه اون...رفتــی کــه رســتورانم باهاشــون میگــه ندیــدي؟ رو پســره ي قیافــه تــو_        
 و نـاز  تـو  کـه  و ام دونـه  یـه  یکـی  دختـره ِ  دسـت  خـوردم  خـر ِ  مغـز  مـن  کـردي  فکر میخوره؟ من

 مــن بــه حقــی چــه بــه تــو اصــال سوســول؟ِ  زپرتــی اونِ  دســت تــو بــذارم ، شــده بــزرگ نعمــت
 نگفتی؟

 نگـران  کمـی  ، بـود  شـده  جـاري  هـم  افسـانه  هـاي  اشـک  و بـود  رفته باالتر صدایش که حاال        
ــی کــه البتــه...شــدم پســرهِ  ــی ، نداشــت هــم نگران ــود غیــرت ب  و بیــداد و داد ایــن از بعــد اگــر ب

 میماند مان خانه در بودیم کرده مادرش نثار پدرم و من که تحقیري

ــه میکــردم؟ چیکــار_         ــو ب ــتم ت ــم میگف ــه شــنگه ال ــا ب ــدتر ، میکــردي پ ــو همــه ب ــم چی  به
 دوستیشـون  از سـال  دو یکـی ... گفـت  بهـم  کـه  بـودم  شـده  صـمیمی  نـورا  بـا  تـازه  مـن  ، میریختی

 ...!مجید بودند مند عالقه بهم..بود گذشته

 !بابام به نگو دروغ...گفتم اول از من_        

 میرفـت  جلـو  بیشـتر  هرچـه  ولـی  چـرا  نمیـدانم ..گفـتم  کـه  دروغـی  بابتی گرفتم گاز را زبانم        
ــام و افســانه از ، ــل تم ــارش و ای ــدم تب ــده ب ــود آم ــم..ب ــدرم نمیخواســت دل ــا را پ  شــریک کســی ب

 میشــد تقســیم او و مــنِ  بــین نبایــد هــم پــیش ســال چنــد همــان از پــدرم هــاي مهربــانی.شــوم
 .آمد می بیشتر بودن اي صیغه زنِ او به...نبود پدرمِ  مدامِ  همسري اوِ  لیاقت.

 میگی؟ دروغ چرا! نورا؟_        
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 نمیتوانسـتم ...برداشـتم  قـدم  اتـاق  در سـمت  بـه ...آمـد  نمـی  در خـونش  میـزدم  کارد را پدرم        
 .بود پسرش و اوِ  دیوار ، دیوار ترین کوتاه فعال که هرچند ، کنم نگاه افسانه هاي چشم به

 شـما  بگـم  فهمیـد  بابـا  وقـت  هـر  کـه  گرفتـی  قـول  ازم شـما .جـون  افسانه نمیگم دروغ من_        
 .بگم دروغ پدرم به نخواید من از ولی. شدي باخبر قبلش ماه سه دو

 صــدا پــر و طــوالنی ، بــود مانــده ام ســینه حــبس کــه نفســی.بســتم ســرم پشــت را اتــاق در        
 گریــه هــق هــق و شــنیدم ســیلی صــداي بــردارم قــدمی خواســتم همینکــه...شــد فرســتاده بیــرون

 پـدرم  اینکـه  بـاور  بـود  سـخت  ، اتـاق  در بـه  چسـباندم  را گوشـم  شـد،  سست پاهایم...را افسانه هاي
 .میکرد اثابت را همین هایشان حرف اما. باشد زده سیلی افسانه به

 .افتاد هم روي خیسم هاي پلک و گزیدم را لبم را زده خجالت        

ــه نگــاهی         ــه پــذیرایی ب ــا انــداختم خان  ، خــوردن ســیلی باشــد شــنیده هــم پســره ، مبــادا ت
 ...نشنید که...نبود که بهتر همان...رفته خانه از فهمیدم گشتم بیشتر که کمی اما...را مادرش

 

 دوازدهم فصل        

 "بیهودگی بال پروِ  زیر"        

 جهان وقتی        

 زمان وقتی        

 و بگردند خودشان دور هی        

 برگردند نرفته        

 اول ي خانه سر        
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 را گناه تمام من        

 گذارم می جا تو آغوش توي        

 دارد ایمان گناهکاران به که اي قدیسه مثل و        

 کنم خوش جا روم می        

 جهانی بال و پر زیر        

 بگردد نیست نیازي تو بی فهمد نمی که        

 زمانی و        

 است بلد فقط که        

 کند گیر نقطه بدترین روي        

 نباشد هم خیالش عین و        

 نباشد راه در اي شاهزاده اگر که        

 بمیرد و شود تر پیر هم اژدها اگر        

 قلعه این بلند ابد تاِ  دیوار و در بین من        

 کنم؟ گریه باید چقدر        

 

 ... شو بلند...جآن نورا ، نورا_        
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 را زدنـش  پـا  و دسـت  فقـط  کـه  چـاهی  تـه  از بـاالخره  ، میلرزانـد  را ام شـانه  کـه  هایی تکان        
 .کشیدم بیرون ، بودم بلد

 .زدم زول هایش چشم به مسخ حالتی با و رفت باال هایم پلک        

 ، ظهره یک ساعت ؟ خوابیدي کی دیشب_        

 دوختم چشم مادرم خالی جاي به و دادم ام کوفتهِ  بدن به قوسی و کش        

 شی؟ بلند نمیخواي...آمادست نهارمونم ، خوردیم صبحونه ، پایینه_        

 .میگرفت درد جزئی گلویم ، میدادم قورت که را دهانم آب        

 نزدي؟ صدام زودتر چرا_        

 !نذاشت مادرت_        

 کردم متمایل را سرم کمی و کردم قالب سرم پشت را هایم دست        

 .میکردم فکرشو داشتم شایدم رویا، یا ، بود خواب یا_        

ــو دو         ــته زان ــود نشس ــه ب ــد ک ــاي و خندی ــانی روي موه ــار را ام پیش ــاه...زد کن ــا ناخودآگ  ب
 نشست دلم در خنده و افتاد هم روي هایم پلک ، دستش شدن کشیده

 میکردي؟ فکر چی به_        

 ... زدم لبخند فقط...نداشتم را کردنش تعریف روي        

 زد لبم ي گوشه را اش اشاره انگشت ، کردم باز که را هایم پلک        

 !زده؟ سرت به پلید فکراي_        
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 . بردارد را انگشتش تا کردم متمایل بیشتر را سرم        

 ...افسانه هم...رو تو هم..احمد کردم اذیتت چقدر_        

 .میرسید نظر به تر مهربان میکرد نگاهم که باال از...ایستاد کنارم و شد بلند        

 پاشو ، میکنی اذیتم داري االنم تو_        

ــه هاشــو دســت         ــه و ناگهــانی آنقــدر ، گرفــت کــه را هــایم دســت کــف.کــرد دراز ســمت ب  ب
 .کشیدم خفیفی جیغ که کرد بلندم زمین روي از یکبار

 !وحشی ، کنم اعتماد تو به نباید نبود یادم_        

 از را بالشــم و لحــاف کــه میــدادم مــالش را هــایم شــانه ســر...گرفتنــد درد کتــف از بازوهــایم        
 .گذاشت تخت روي و برداشت زمین روي

 .کرد تعریف هات بچگی از خاطره یه برام امروز مامانت_        

 .ماند مات و خشک ، بود شده حک لبم روي پیش ثانیه چند که لبخندي        

 بـی  وقتـایی  یـه  ، شـدي  بدغـذا  کـه  میگفـتم  بـراش  تـو  از داشـتم  همش...میگم دارم جدي_        
 خــاطره یــه کــه شــد چــی یهــو نمیــدونم...شــنگولی و شــاد وقتــایی یــه دوبــاره بعــد ، اي حوصــله

 کرد تعریف

 شد بیشتر ام گیجی میزد احمدرضا که هم هایی حرف با.. هنوز بودم منگ و گیج        

 واقعا؟_        

 !داشت؟ اهمیتی چه...بود ریخته بهم و وز حتما ، کشید موهایم روي را هایش دست        

 ؟...احمدرضا براي...زده حرف مادرم        
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 خــاطرات از تــا خواســت ازم مــدام ، کــردم صــحبت آسایشــگاه مشــاور بــا کــه بــاري آخــرین        
 بیــاد را میکــنم تعریــف کــه اي خــاطره کــه بپرســم او از مــدام ، کنــد صــحبت مــادرم بــا مشــترکم

ــا دارد ــه ی ــه بخــواهم او از...ن ــد را خــاطره ادام ــا بگوی ــاقی از حدســی چــه ی ــه اتف ــاطره در ک  ي خ
 .،میزند افتاده مشترکمان

 ناامیـد  مـنهم ....گوینـده  نـه  بـود  شـنونده  بیشـتر  مـادرم  ولـی ...کـردم  تـالش  چنـدباري  اوایل        
 .انداختم گوش پشت و شدم

 !نورا؟_        

 هان؟_        

 داد تکان هوا در دستی        

 بیرون بیا ؟کجایی_        

 .برویم بیرون باهم که بود داشته نگه باز را اتاق در        

 دیشــب هــاي اشــک..کشــیدم هــایم چشــم بــه دســتی آمــدیم مــی پــایین هــا پلــه از وقتــی        
 و کـش  احمدرضـا  بـراي  هـم  صـورتی  و سـر  چـه  بـا .بـودم  کـرده  بیشتر را چشمم کنار هاي خشکی

 !آمدم می قوس

 صـداي  هـوا  بـی  کـه  مـادرم  و گفـتم  بلنـدي  سـالم  آشـپزخانه  بـه  ورودمِ  محـض  به خنده با        
 کرد نگاهم و سرچرخاند ترس با ، بود شنیده را بلندي

 ...واال حضرت کردم عرض سالم_        

 .درآوردم غریب و عجیب صداي هایم لب با و پاشیدم صورتم به را آب مشت        

 بخیر ظهر_        
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 عمیقــی نفــس و کــردم بغلــش. انــداخت دوشــم روي را آشــپزخانه تمیــز و کوچــک ي حولــه        
 کشیدم آغوشش در

 ! بردي احمد پیش منو آبروي شنیدم_        

 کشید عقب را آشپزخانه میز صندلی کنان خنده احمدرضا و کرد نگاهم تعجب با        

 ... بخور چایی بشین بیا_        

 را حولــه و گــرفتم فاصــله کــه بــود احمدرضــا بــه هنــوز گــاهشن ، بوســیدم را هالــه ي گونــه        
ــورتم روي آرام ــیدم ص ــی.کش ــی وقت ــاي خیس ــنم ابروه ــرفتم را په ــمم میگ ــه چش ــه ب ــود هال  و ب

 .داشت لب روي که لبخندي

 داریم؟ چی نهار_        

ــه مــادرم          اســتکان.نشســت صــندلی روي احمدرضــا و رفــت گــاز روي هــاي قابالمــه ســراغ ب
 میکـردم  نگـاه  مـادرم  بـه  کـه  حـالی  در و برداشـتم  صـندلی  از را ام تکیـه ...گذاشـت  جلـویم  را چاي

 گفتم احمدرضا به آرام ،

 !میکنه نصفم ، نصرتی شرکت میرفتم باید امروز_        

 !آسایشگاه؟ ببریش میخواي کی ، فردا پس یا فردا براي بذاري بهتره_        

! داشــت ناخوشــایندي حـس  یــک ، احمدرضـا  زبــان از نهــمآ "آسایشـگاه  " ي کلمــه شـنیدن         
 .کنم احساس و بشنوم هیچکس زبان از نداشتم دوست که حسی

 .میگردونم برش عصر امروز_        

 !؟... نورا_        
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 دوختم چشم احمدرضاِ  صورت به و گرفتم مادرم از را نگاهم        

 خـاطره  بـا  ، خونـه  ایـن  ، اینجـا  میـاریش  وقتـی  ، کنـی  فکـر  بیشـتر  ، مـادرت  مورد در باید_        
 وقتـی  کـه  باشـه  داشـته  و عـذاب  یـه  حکـم  بـراش  میتونـه  ، نرفتـه  مـادرت  یاد از مطمئنم که هاش

 ...بیاد سراغش نیستی کنارش تو

 ...اینجا جز ندارم و جایی ببرمش؟ کجا_        

 !من ي خونه اصال...هرجا ، مسافرخونه ، هتل ببریش شده_        

 بــا ، بــود احمدرضــا بــا حـق  شــاید.دادیــم تغییــر را حرفمــان سـوي  و ســمت هالــه آمــدن بـا         
 بیشـتري  روزهـاي  کـه  هربـاري  و نمیکـرد  تحمـل  را خانـه  ایـن  روز دو یکـی  از بیشـتر  مـادرم  اینکه

ــش ــتم نگه ــروع ، میداش ــه ش ــدعنق ب ــدن ب ــداخالقی و ش ــرد ب ــا میک ــد ام ــه میش ــرف ب ــاي ح  ه
 و کنــد تحمــل میتوانــد روز دو یکـی  بــراي فقــط خـاطراتش  بــا را هخانــ ایـن  کــه رســید احمدرضـا 

 ...بس

ــرف دو         ــاهِ  ط ــرم گیجگ ــه درد س ــود گرفت ــاي.ب ــیِ  چ ــه را دارچین ــوردم ک ــا ، خ  و احمدرض
 سـال  چنـد  ایـن  اتفـاق  تـرین  خوشـایند  ، مـن  بـراي  میدیـدم  کـه  چیـزي .چیدنـد  را نهار میز مادرم
 بـاور  اینکـه  بـا  حتـی  ، میگفـت  کـه  هـایی  کلمـه  تـک ...مـادرم  هـاي  خنـده .میرفـت  شـمار  به اخیر

 کننــده خوشــحال ، هــم میــدادم کــه کمــیِ  احتمــال همــان ولــی... را احمدرضــاِ  حــرف نمیکــردم
 تعریــف خــاطره نفــر یــک بــراي ، روانشــناس و مشــاور از بغیــر اینبــار ، مــادرم اینکــه حــداقل.بــود
 .کرده صحبت برایش کلمه دو یکی از بیش و کرده

 !!مادرم؟...بود مادرم دستپخت واقعا ، بود شده پخته که طعمی خوش غذاي        
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ــراي احمدرضــا میکــردم خیــال غــذاِ  خــوردن از پــیش          ســرهم دروغــی کــردنم خوشــحال ب
 گذاشـتم  دهـانم  در کـه  را اول قاشـق  همـان  شـاید  امـا  ، پختـه  غـذا  و کـرده  آشـپزي  هاله که کرده
 ..شد زنده من در بچگیِ  خوبِ  ،طعم

 از...هــایش شــیطنت از... میگفــت هــایش بچگــی از ، میــزد حــرف مــن از بیشــتر احمدرضــا        
 کـه  بـود  دلخـور  مـن  دیشـب  هـاي  حـرف  از نمیـدانم ...مـدامش  هـاي  شکسـتن  پا و شکستن دست
 .میرفت او سمت به را نگاهش بیشتر ، مادرم خاطر به یا نمیکرد نگاهم

 از ، نهـار  از بعـد  ، داشـت  کـه  کـاري  دلیـل  بـه  احمدرضـا  ، شسـتم  مـادرم  کنـار  را هـا  ظرف        
 .کرد خداحافظی مادرم با و رفت خانه

 !مامان؟ کنیم جمع وسایلتو_        

 تــوي هــم رویــی و رنــگ بــد کــامواي و بــودم آورده انبــاري از تــازه را هــایش بــافتنی میــل        
 .بود ملموس نگاهش ناراحتی...گذاشت میز روي را بودم کرده پیدا کمدها

 گفتم تر شمرده نشستمو کنارش        

ــد_         ــریم بای ــا میترســم...ب ــا باب ــان شــب نصــفه این ــی مرتیکــه...بی  جــوش ببینــی و ریخــت ب
 !میزنی

 فرستاد اي نیمه و نصفه لبخند هایم خنده به و خندیدم        

 دســت کــه حــالی در و گرفــت بــاال کمــی را دامــنش ي گوشــه. شــد بلنــد حرفــی هــیچ بــی        
 .رفت باال ها پله از ، بود ها نرده به دیگرش

 ام گریــه ، باشــم کنــارش ایــن از بیشــتر نمیتوانســتم و میدیــدم را رفتــنش مســیر همینکــه        
 .آورد می در را
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 بـه  مـدام ...بـود  هـایم  تلقـین  بابـت  بیشـترش ...میشـد  وقتـی  هـر  از بهتـر  حالم ، بود که کنارم        
 بـرش  کـه  وقتـی  هربـار  ولـی ...را هـایم  نالـه  و آه نـه  ببینـد  را مـن  شـادي  باید مادرم میگفتم خودم

 . میشد گریه خودم کار ها ساعت.میگرداندم

ــون         ــر و ن ــارك از یکــی در را عصــرانه پنی ــهِ  نزدیــک هــاي پ  را چــاي فالکــس.خــوردیم خان
 .شود سوار تا کردم کمکش و گذاشتم ماشین داخل

 آهنــگ و کــردم زیــاد را ماشــین بخــاري...بــود کــم لباســم و بــود شــده بیشــتر ســرما ســوزِ        
 .کردم بلندتر کمی را میشد پخش که شادي

 فیلمشـو ...هشـت ...هفـت  بـود؟  سـالم  چنـد  مـن  ؟!یادتـه  رو بابـا  خالـه  دختر عروسی ، مامان_        
 ؟ بود خوب حالت ها اونموقع.رقصیدیم دوتایی باهم.داریم

 بـه  مبهـوت  و مـات ...ببیـنمش  تـا  چرخانـدم  سـر  کـه  بـود  ماشـین  ي شیشـه  بـه  دستم آرنج        
 .میزنم حرف او با که انگار نه انگار.بود زده زول خیابان

 !مامان؟_        

 نگاهی نیم حتی نه...نگاهی نه...پلکی نه...نمیداد نشان العملی عکس هیچ        

 مــامان؟_        

ــض         ــدایم بغ ــد را ص ــا.لرزان ــرس ب ــتم ت ــه را دس ــمتش ب ــردم س ــه.ب ــانه روي همینک  اش ش
 .زد پلک ، گذاشتم

 ...مردم که آخ        

ــواي_         ــوري بخ ــی اینج ــه کن ــت دیگ ــه نمیارم ــین ، خون ــی هم ــن روزم دو یک ــونم م  میم
 .آسایشگاه
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 میکشید را پالتویش آستین هاي لبه و انداخت پایین را سرش        

ــال_         ــوري اص ــره اینج ــن ، بهت ــام م ــا می ــو... اونج ــه ت ــه خون ــاي ک ــدش می ــامهربونی بع  ن
 !بـــدِ  دختر.میکنی

 .کردم خوش دل جانش بی لبخند به و کشیدم کمی را لپش خنده با        

 طـول  کمـی .کنـد  پیـداش  کیـف  داخـل  از تـا  گفـتم  هالـه  بـه . شـد  بلنـد  موبایلم زنگ صداي        
 .دادم جواب خوشحالی با داد دستم را موبایل گوشی وقتی اما کشید

 !بله؟_        

 ، رادمند خانوم سالم_        

 نمیشد شنیده خوبی به صدا        

 بفرمایید سالم_        

 .هستم مدبري_        

 .شد زهرمارم بود کرده خوش جا لبم روي که لبخندي        

 ...بله_        

 بـه  هـم  مـدبري ! داشـت؟  اهمیتـی  چـه  هرچنـد .فهمـد ب میتوانسـت  خـوبی  به را لحنم تفاوت        
 ...درك

 نماینــده شــما ، شــرکت قــرارداد کارهــاي بــراي گــرفتیم تمــاس نصــرتی جنــاب بــا امــروز_        
 بدیم انجام باید خودتون با هارو هماهنگی کردند اعالم هستید، ایشون



453 
 

ــار نصــرتی ي شــماره         ــاده تلفــنم روي دوب ــود افت ــالی بــی کمــال در و ب  تمــاس پرویــی و خی
 .بودم نگرفته هم

 !گفتن؟ چی دیگه_        

ــد         ــم بای ــین ه ــیدم را هم ــی میپرس ــیچ وقت ــاتی ه ــرکت از اطاع ــوانین و ش ــراداديِ  ق  اش ق
 .نداشتم

 بیـاین  شـرکت  دیگـه  ي نماینـده  و شـما  ، ندیـدن  هـارو  دسـتگاه  خودشـون  چـون  فرمودن_        
 !چیه شرکتتون قراردادي قوانین نمیدونم من...بعدم و ببینین هارو دستگاه

 !نداشتم تماسی هیچ نصرتی با که بود فهمیده...لعنتیِ  مدبري        

 ، زدم حـرف  باهاشـون  کـه  فـردا  بـدین  اجـازه  ، مـدبري  آقـاي  نکـردم  صـحبت  دکتـر  با من_        
 ...میدم بهتون خبرشو

 !خانوم؟ چیو خبر_        

 میبندي زدن حرف در را من پاي و دست که لعنت...تو به لعنت اي        

 بدونین؟ نمیخواستین همینو مگه! کنیم چک هارو دستگاه میایم کی اینکه خبر_        

 ببینید؟ هارو دستگاه میخواین دوباره بودین شرکت این کارمند سال چند شما_        

 انداختم نگاهی میشد نزدیکم حواس بی که ماشینی به بغل ي آیینه از حرص با        

 کنم چک هارو دستگاه باید بازم ، داره ربطی چه_        

 ترمـز  پـا  جفـت  ، شـدم  مجبـور  پـرت  حـواس  منـه  و زد ترمـز  روي دلیـل  بـی  جلویی ماشین        
ــه ســرم و افتــاد دســتم از گوشــی ، گفــت چــه جــوابم در اعــالء نفهمیــدم.دهــم فشــار را  شیشــه ب
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 کـف  و بـود  نشسـته  مـن  از تـر  جمـع  حـواس  کـه  افتـاد  مـادرم  بـه  نگاهم.کرد اصابت ماشین جلوي
 .بود داشته نگه داشبور روي را دستانش

 خوبی؟...نورا_        

 و بـود  خـورده  سـرم  بـه  کـه  اي ضـربه  و سـر  پشـت  هـاي  ماشـین ِ  ممتـد  هـاي  بـوق  صداي        
ــر ــه دردي س ــل از ک ــتم قب ــبانیم ، داش ــرد عص ــه...ک ــین ي شیش ــایین را ماش ــارِ" و دادم پ  "زهرم

 گفتم بلندي

 !کو؟...کرد پرت و حواسم احمق ي پسره این...مامان خوبم_        

 بـه  را موبایـل  گوشـی  ، پـایش  زیـر  از و شـد  خـم  مـادرم  کـه  میگشـتم  موبـایلم  گوشی دنبال        
 .گرفت سمتم

 اشـتباهم  متوجـه  رفـت  کـه  جلـوتر  گوشـی  روي هـاي  ثانیـه  امـا  شـده  قطع تماس کردم فکر        
 .شدم

 الو_        

 میزنی حرف تلفن با ، ماشینِ  پشت که تویی احمق_        

ــایم روي را موبایــل...میکــردم کنتــرل بایــد مــادرم جلــوي را عصــبانیتم          شیشــه و گذاشــتم پ
 .کشاندم خیابان ي گوشه به را ماشین و کشیدم عمیق نفس چندبار ، دادم پایین دوباره را

 ؟!بیام بخرم بستنی هویج آب تا دو برم مامان_        

 سـرش .کـردم  اشـاره  بـود  شـلوغ  کمـی  هـم  سـرما  ایـن  تـوي  کـه  فروشی بستنی ي مغازه به        
 کـوچکترین  بـه  میشـد  بـد  حـالش  کـه  هـایی  وقـت ...بـود  غنیمـت  هـم  همین.کرد نگاه و چرخاند را

 نمیداد نشان العملی عکس حرفم
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 میام زود.برم قربونت الهی_        

 چسباندم گوشم به را موبایل و شدم پیاده        

 هستی؟ مدبري_        

 است شده قطع تماس کردم خیال که کرد مکث آنقدر        

 !هستم_        

 ایستادم منتظر و دادم را سفارشم رسیدم که مغازه جلوي        

ــردا مــن_         ــا ف ــرم تمــاس نصــرتی ب ــام بگیــرم و اوکــی ، میگی ــه می ــزات دور ی  چــک و تجهی
 !حله؟...میارم هارم قراداد لیست و میکنم

 ...شرکت داره ناقصی_        

 !تجهیز؟ کدوم ناقصی؟_        

 ، نداریم میخواین که تعدادي به...زانویی و پمپ_        

 چقدره؟ کسري_        

 !هرکدوم از تا سیصد_        

 !بودند شده بدبخت رسما.. نه بودیم...بودیم شده بدبخت رسما        

 گرفتم بغل را ام زده یخ هاي دست خوشحالی با        

 !نه؟ مگه..داره پمپ فروش تبریز.نمیخریم شما از کال و تجهیز دوتا این خب_        

 ...درك به شرکتش و مجلسی...را ام خوشحالی حتی..نکردم مخفی را ام خنده        
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 بدونم؟ کجا از من_        

 برد گذشته به را من شیطنت        

 باشین داشته اطالع شاید گفتم_        

 از یکـــی در را ســـربازي خـــدمت ي دوره هـــایش زرنگـــی بـــا... دادم قـــورت را ام خنـــده        
 را سـربازي  خـدمت  هـم  و بـود  کـرده  پیـدا  کـار  سـابقه  هـم .بـود  گذرانـده  ایـران  پمپ هاي کارخانه
 .بود گذرانده

 !خوشحالی؟_        

 دادم فشار ام پیشانی و ام شقیقه روي را انگشتانم ، بودند شده آماده ها بستنی هویج        

 .کنید صحبت رسمی من با.مدبري جناب نشید صمیمی بهتره-        

ــانوم"         ــتون خ ــت سفارش ــري.. "آمادس ــان س ــف و دادم تک ــولم کی ــه را پ ــمت ب ــنده س  فروش
 بردارد را سفارش هزینه تا گرفتم

 ؟!ندارید اي دیگه کار مدبري جناب_        

 نخوایـد  شـما  اگـر ...ِ  مشـتري  پـرداز  درنـا  هـا  پمـپ  بـراي ...بـدین  خبر من به وقت اول فردا_        
 .بفروشیم اونا بیشتربهِ  سود با میدیم ترجیح ماهم

 بـود  کـرده  تمدیـد  را قـردادش  درنـاپرداز ...رفـت  و شـد  دود کـه  نکشـید  ثانیـه  بـه  خوشحالیم        
 !داشت؟ هم جدید سفارش و

 کرد؟ تمدید_        

 .دادن هم جدید سفارش ، بله_        
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 انداختم پایین را سرم و گرفتم کارگر از را پولم کیف ناراحتی با        

 کنی؟ راضیشون تونستی جچوري_        

 رادمندِ  خانوم نبوده دعوا و بیداد و داد با قطعا_        

 منــی و میکنـد  فـروکش  نفسـم  بـه  اعتمـاد  کــه وقتـی  ، جـانم ِ  نـوش  هـایش  متلـک  و تیکـه         
 ؟!میپرسم او از را موفقیت راز ، هستم اي هربرنده از تر برنده حاال که

 .کرد اللم ، اش بعدي ي جمله بدهم متلکش و زبانی بلبل به جوابی خواستم تا        

 !بودم؟ نگفته...نمیشه درست دعوا با هیچی بودم گفته_        

 "برنمیدارید؟ هارو سفارش خانوم"        

ــربلند         ــردم س ــداي و ک ــوق ص ــدي ب ــه ممت ــم در ک ــد گوش ــیارم ، پیچی ــرد هوش ــس.ک  نف
 .برگشتم ماشین به خنک هاي نوشیدنی با و فرستادم بیرون را سنگینم

ــردم ســعی         ــاي حــرف ک ــالء ه ــنیده را اع ــرم نش ــاي...بگی ــاي ، نکشــم وســط را هگذشــت پ  پ
 هوارهـایی  و داد بـه ...بـود  رسـیده  هـم  اعـالء  ي جملـه  همـین  بـه  درسـت  کـه  خیـالی  و فکر همان

 لحظــهِ  ســهم تنهــایی و افتــادم همــهِ  چشــم از... بیچــاره و کــرد کــر را خــودمِ  گــوش فقــط کــه
 بایـد  کـه  وقتـی  و میشـوم  الل ، بـزنم  حـرف  بایـد  وقتـی  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  فقـط  آنهـم .شـد  هایم
 .میشوم فریـــاد دامن به دست ، نزنم حرف

    

 جــایی را عروسـکش  کــه اي دختربچـه ِ  مثــل مـن  و میگذشــت مـادرم  رفــتن از سـاعت  یـک         
 .شوم دور نداشتم دل ، باشد گذاشته ناچار به
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 ي خســته و پیــر نگهبــان بــه هــزارم بــار بــراي و کــردم جابجــا ماشــین فرمــان روي را ســرم        
ــازهم و نشــدم هــایم اشــک حریــف کــردم هرکــاري ، دوخــتم چشــم آسایشــگاه  چشــمان پــیش ب

 .کردم زاري و گریه ، مادرم

ــا حــق         ــود، احمدرضــا ب ــدار زمــان از هرچــه ب ــان خــداحافظی میگذشــت هایمــان دی  کردنم
 جــدایی ، برمیگشـت  آسایشـگاه  بـه  کـه  هربـار  کـم  کــم...نداشـت  اهمیتـی  اوایـل .میشـد  تـر  سـخت 

 .شد تر سخت و سخت هردویمان براي

 صـاف  صـدایی  بـا  و کـردم  کوتـاه  ي سـرفه  چنـد  ، افتـاد  موبـایلم  روي کـه  نصـرتی  ي شماره        
 دادم را جوابش خش و خط بی و

 بخیر شب...دکتر سالم_        

 .میکردم گور و گم و خودم بودم تو جاي من بدي؟ جواب و تلفن شد روت! سالم_        

 دارید حق بگید هرچی.بگیرم تماس باهاتون نشد اصال امروز ، استاد شرمنده_        

 آبـدارچی  یـه  بـراي  ، نمیکـنم  اسـتخدام  و کسـی  الکـی  مـن  ، شـرکت  بیـا  نبود قرار مگه تو_        
ــر چنــد ام ســاده ــد نف ــه ، مصــاحبه چنــدبار و بشــن ضــامن بای ــا گفــتم بهــت همینجــوري نکن  بی
 .خودت براي هستی کسی که داشته برت هوا ، شرکت

 داشتم کم را استاد سنگین تلنگرهاي همین ، روحی آشفتگی و وضعیت این توي        

 .بگم این جز ندارم چیزي ، شرمندم_        

 پسـره  اون و مـدبري  بـا  شـرکت  همـون  برگـردي  ، کـنم  اخراجـت  ، نیومـده  کـه  اینه حقت_        
 دوزار واسه ، هم ي کله و سر تو بزنید مجلسی

 ماندم هایش غرولند بقیه منتظر و کردم سکوت        
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 .رادمند...الو_        

 داشتین بهم که الطافی از میبردم فیض داشتم ، استاد هستم_        

 شد؟ نرم زودي این به...خندید        

 !باز زبون دختره_        

ــا و زدم لبخنــد          پــاك بــرف بــه دوخــتم چشــم... دادم تکیــه صــندلی بــه را ســرم خســتگی ب
 !بود؟ اشتباه هم برف! کردن؟ پاك کی تا تکراري؟ کار همه این از نمیشدند خسته...ها کن

 ...رادمند..الو_        

 نشستم سیخ سرجایم        

 ببخشید جانم_        

ــا فــردا_          یــک اون نــه، ســاعت راس شــرکت، میــاي ، آموزشــیت و تحصــیلی مــدارك همــه ب
 میکنـی  امضـا  و قـرارداد  میـاي .دادم وقـت  بهـت  قبلـی  شـرکت  از مـدارکت  گـرفتن  خاطر به ساعتم

ِ  نمایشـگاه  مـاه  ایـن  آخـر  ، ضـمن  در....تجهیـزات  بازدیـد  بـراي  شـرکت  همـون  سـراغ  میري بعدم ،
 تــو هرچنــد.باشــه جمــع الزم اهتکارهــاي و هــا قیمــت بــراي حواســت بایــد...ِ  صــنعتیِ  تجهیــزات

 .میدم توضیح اینارو شرکت ي جلسه

 .نیست اي دیگه امر.میام و میگیرم و مدارکم...چشم_        

 .نه_        

 ...بخیر شبتون_        

 .کرد قطع خداحافظی بی را گوشی        
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 بــی کــه اعالیــی از...خدانگهــدار بــی...خــداحافظ بــی هــاي تمــاس از آمــد مــی بــدم چقــدر        
 نصرتی همین تا میکند قطع خداحافظی

 شــدید ترافیــک و میبــردم آسایشــگاه بــه را مــادرم کــه وقتــیِ  بــرعکس ، برگشــتم هخانــ بــه        
 از را هالـه  و مـن  کـه  آمـد  نمـی  هـم  هـا  خیابـان ِ  دل...بـود  خلـوت  خلوتـه  برگشت مسیر ، بود شده
 هـم  از خوشـی  روي مـا  کـه  نگـذارد  سـال  همـه  ایـن  بـود  توانسـته  چطـور  پـدرم  اما ، کند جدا هم

 !ببینیم؟

 تلفــن از را احمدرضــا ي شــماره و کــردم روشــن یکــی یکــی را خانــه خــاموش هــاي چــراغ        
 گذاشتم اسپیکر روي و گرفتم خانه

 رسیدي؟ تازه ، سالم_        

 رسیدم تازه...گندمی موِ  محترمِ  مرد بر سالم_        

 .شنیدم را خفیفش ي خنده صداي که میکردم باز را پالتویم هاي دگمه        

 ...نورا گرفته بارونی چه_        

 رسید گوشم به تازه باران شُر شُر صداي که میکردم باز سرم دور از را شالم        

 !احمدرضا؟ و برف یا داري دوست بیشتر و بارون تو_        

 شیشــه بــه تنــد و محکــم کــه بــارانی هــاي قطــره بــه و بــودم زده کنــار را پــذیرایی ي پــرده        
 .کشیدم دست میخوردند

 ....آمد می هایش نفس صداي        

 .برف یا بارون میگم! ؟...احمـــد_        
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ــک         ــده ت ــد و زد اي خن ــم.زدم لبخن ــایم چش ــوخت ه ــري ، میس ــت از خب ــه عفون ــود ک  ، نب
 .بودم شده مادرم دلتنگ

 !بگم؟ چی یه ، نورا_        

 نشستم مبل روي و کردم رها را پذیرایی ي پرده        

 ...بگو_        

 !میده و بارونِ  بعد خاك بويِ ، فکرت_        

 بـاران ِ  بعـد ِ  خـاك ِ  بـوي  مـنهم  شـاید  تـا  شـد  عمیقـی  نفـس  بـه  منجر ، زد که حرفی تصور        
 امـا .مینشـیند  دل بـه  امـا  اسـت  چطـور  نمیـدانم  کـه  حـالی  از پـر ...بـود  خوبی بوي.کنم استشمام را

 !بدهم؟ را عطر و بو همین باید احمد براي من چرا

 !نکن فکر من به داري دوست که هرکسیِ  جون_        

 هــاي خنــدهِ  دلیــل امــا ، نمیکــردم پیــدا آن در شــوخی از ردي هــیچ و بــود جــدي حــرفم        
 .نبود معلوم احمدرضا

 !کنم؟ چیکار بارون بوي با ، بیرون بندازم ازسرم و فکرت_        

 . شدم بلند مبل روي از و دادم تکان سري کالفه        

 میشه خوشحال مامانت ، خونمون بیا شام فردا_        

 میکنی؟ عوض و بحث_        

 نـزدیکش  ، بـود  زده سـرما  کـه  را پاهـایم  کـف .نشسـتم  رویـش  بـه  رو و کـردم  کم را شومینه        
 بردم
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 .میفته سرت از بابام قول به ، توهمه ، نیست بحث سرتوئه تو که اونایی_        

 .دارم مهمون فردا_        

ــد_         ــون الب ــتات هم ــونم ، دوس ــرن بیشترش ــدرم ، دخت ــون اونق ــت باهاش ــتی راح ــه هس  ک
 کنند مرتب برات اونا میدي و هات لباس کشوي

 گفتــنم آخ و گرفــت درد هــایم لــب کــه محکــم آنقــدر.کوبیــدم دهــانم روي را دســتم کــف        
 شد بلند

 !نداري؟ باري کاري، ، بخوابم میخوام احمد_        

 پیچید خانه در آرامش و بم صداي        

 !؟ خونه برگردم میگی یعنی بخوابی؟ میخواي_        

 ...شدم بلند و تلفن سمت به سرچرخاندم تعجب با        

 !دیوونه؟ دري پشت_        

 ... خندید        

 .برگردم میاد خوابت...باروونه که گفتم_        

ــون         ــار را آیف ــه و دادم فش ــمت ب ــره س ــذیرایی ي پنج ــدمی پ ــتم ق ــه.برداش ــرده همینک  را پ
 .دیدمش زدم کنار

 .قول ، میکنم زحمت رفع بخورم چایی_        

 !خداحافظی بی آنهم.کردم قطع را تلفن و خندیدم        
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 در جـا  ایـن  آدمـی ... رسـد  مـی  گـوش  بـه  اسـتخوانی  شکسـتن  صـداي ! شـنوي؟  مـی ! هیس        
 بـاالي  نشسـته . دیـد  خـواهی  را جالدهـا  تمـام  کنـی  جلـو  عقـب  کـه  را هـا  ثانیـه . اسـت  مردن حال

 بــی ي خســته پاهــاي یکــی شــکند، مــی را منجمــد سســت هــاي دســت یکــی جــان، نیمــه نعــش
 را اش تهـی  چشـمان . مـو  سـیاه  زنـی  مغـز  بـر  کوبـد  مـی  پتـک  بـاال  آن ایستاده هم کسی را، حس

 هـایی  نـاخن  خطـی  خـط  لبـانش . هـا  زیباسـت  هایـت  چشـم  آن تمـام  یـاد  به آورد می در کاسه از
 اسـت  مـردن  حـال  در زنـی . هـایش  سـینه  دریـدن  فکـر  بـه  کسـی  و است مردن حال در زنی. سیاه

 نخواهـد  شکسـته  هـایش  فکـر  دانـد  مـی  کـه  زنـی . ایمـان  اش اندیشـه  بـه  و دارد اعتقاد روح به که
 ســوختن امــا کشــد نمــی ســیگار کــه زنــی آیــد، مــی زنــی هــاي اســتخوان شکســتن صــداي. شــد

 زنـی . شـد  دریـده  کمرکشـش  و سـوخت  سـیگاري  مثـل  کـه  زنـی . پرسـتد  مـی  را سـیگار  کمرکش
 جـرم  بـه  زنـی  انگیـز،  جنـون  مـاه  نـور  زیـر . شـد  زن اش، گـی  بـاکره  در کـه  اسـت  مـردن  حال در

 !مــُـــرد نبودن، فاحشه

 !نمیکردم ترك هیچوقت و بود کرده گریه خاطرم به که و کسی من_        

 .کردم پاك را انگشتانم سیاهی آثار و کشیدم هایم چشم زیر به دستی        

 بري فقط که اومدي...بقیه مثل توام_        

 .کشید دست سبزشِ  نگین به و درآورد را دستش توي انگشتر        

 ....نرم اگه_        

 مســري اش مهربــانی و نمیرســید نظــر بــه خســته اصــال کــه صــورتی بــه و خندیــدم خســته        
 دوختم چشم ، بود

 میرم که منم ایندفعه جسارتا_        

 گفت بود لبش ي گوشه که لبخندي با و فرستاد باال را ابروهایش        
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 !راه؟ این به بزنی و خودت بارم یه نمیشه_        

 مـن ...داشـت  فایـده  چـه  امـا ! بـود  راهِ  خـود ...نبـود  بیــراه  احمـــدرضا ِ  راه...! آمـد  نمـی  بدم        
 ...تنهایی به محکومم دلیل یک و هزار به

 .نشست دستم روي ، دستش گرماي        

 مــی تیپــا کــنم، مــی گیــر سفســطه ســین درون مــن! رفیــق نکــن بــافی فلســفه مــن بــراي        
. نـدارد  تـوفیر ! رفیـق  نگـو  بخـش  زنـدگی  هـاي  مجلـه  و هـا  انـرژي  و لبخنـدها  از مـن  بـراي . خورم
 بـود  بزرگـی  شـوخی . رفیـق  اسـت  دار خنـده ! نـده  توضـیح  اسـتادوار  را هـا  شناسی هستی من براي
 کــه اندیشــم مــی روزهــایی تمـام  بــه دارم. مانــدم زنــده اســت بزرگتـري  شــوخی... آمــدنم دنیــا بـه 

 بـه  سـفت  امـا  مـن . کنـد  منصـرف  آمـدن  دنیـا  از را مـن  تـا  کشـید  می درد را ها تزریق زیبایم مادر
 انتظـار  بـه  تفـاوت  بـی  زیسـتی،  ي تجربـه  سـالها  از بعـد  حـاال . مانـدم  زنـده  و چسـبیدم  او ناف بند

 و زیبـا  مـادر  کـه  روزي همـان  از. کشـم  مـی  را انتظـارش  کـه  سالهاسـت . بیایـد  تـا  ام نشسته مرگ
ــا کشــید مــی درد را هــا تزریــق نــازنینم  دنیــاي ایــن از نبــودم بــیش جنینــی هنــوز کــه را مــن ت
 خیـره  سـردم  و خـالی  هـاي  نگـاه  بـه  و بیایـد  تـا  مـرگم  منتظـر  کـه  سالهاسـت . دهـد  نجات وحشی
 جوانمردانــه و بیایـد  کــه. دهـد  جـواب  را بپرســم او از تـا  منتظــرم سـالها  کـه  ســوالی پاسـخ  و شـود 
 ..فحش و توهین بدون. فریاد و داد بدون. بزنیم حرف

 !نکشید؟ دم چایی_        

 جــدا میــز و صــندلی روي بــودن ولــو از را خــودم ســختی بــه و گــرفتم را ام خمیــازه جلــوي        
 .کردم

 میریزم االن_        

 .گرفتم مقابلش را چاي سینی        
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 ...میخندي همیشه خوبه_        

 کرد تشکر و برداشت را چاي استکان        

 نیستم بلد اي دیگه کار_        

 انداختم پا روي پا و نشستم رویش به رو        

 نزدي؟ حرف خاطره با کار، گفتی راستی...داري اختیار_        

 ... بردي مامانو تو.  کردیم صحبت کارش ي درباره تلفنی بار یه...چرا_        

 .فهمیدم را منظورش        

 بـه  نشسـتم  آسایشـگاه  بیـرون  کـه  سـاعتی  یـه  ولـی .نبـود  خـودم  دسـت ...احمد کردم گریه_        
 ولـی  ، باشـه  خـوب  حـالش  اولـش  شـاید  میـارمش  وقتـی ... درسـته  همـش .کردم فکر تو هاي حرف
 .میشیم داغون جفتمون...رفتنِ  وقت

 آسایشگاه همون تو ، بمونی پیشش شده حاال تا_        

 ...نه و روز تا شب اینکه ولی بمونم ساعت چند شده...نه_        

 کردم مزه را چاي از قلپی تا گفت ي"آهان"        

 تلخه_        

 آمد پایین به هایش لب انحنانی که و بود خورده را استکان از نیمی        

 نیست...نه_        

 .بود شده تر شیرین.خوردم دیگري قلپ و گذاشتم دهانم در را بزرگتري قند        
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 .نیست مناسبش قندي حبه هیچ که میمونه مقداري یه چایی لیوان ته همیشه_        

ــه نگــاهش         ــز روي اي نقطــه ب ــود می ــه ب ــد ک ــوچکی قن ــه ک ــود برداشــته ک ــه را ب ــدان ب  قن
 برگرداند

 بـراي  هـم  ، بسـته  داد قـرار  درنـاپرداز  شـرکت  بـا  ، زد زنـگ  بهـم  مـدبري  بـردم  کـه  مامانو_        
 !بهتره؟ من از کارش میگی تو جدید، سفارش براي هم تمدید

 ریخت دیگريِ  چاي خودش براي و شد بلند        

 ، باشه گفته دروغ شاید_        

 کنه خدا_        

 ریخت منهم براي و برداشت را چایم استکان        

 !بخوره؟ زمین امید شرکت داري دوست_        

 ...اصال نه_        

 !کنه؟ خدا میگی چرا پس_        

 گرفتم او از را نگاهم زده خجالت نشست که میز پشت        

 برعکسشـم  ، نـداره  مـرد  یـه  کـه  داره هـایی  توانـایی  و هـا  قابلیـت  یـه  ، زن یه که همینطور_        
 .کردن تمدید که اومده راه باهاشون شایدم...رفیقی ، دوستی شاید ، میکنه صدق

 زدم دیگري حدس که بودم رفته فرو فکر توي        

ــوي_         ــردونن و موس ــون ، برگ ــل مشکلش ــه ح ــاید.میش ــا ش ــه اون ب ــق ب ــیدند تواف ــه رس  ک
 .ببندند میخوان جدید قرارداد
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ــه         ــدر هرچ ــن ق ــوع ای ــراي موض ــن ب ــت م ــت اهمی ــامال ، داش ــد ک ــار از میش ــاهر و رفت  ظ
 .میکنم صحبت او با اهمیتی بی موضوع چه ي درباره که فهمید احمدرضا

 .پروازشونه شب یازده ساعت گفت ، میان کی ببینم دادم پیام بابام به_        

ــان را ســرش خفیــف         ــار... داد تک ــا انگ ــود اینج ــدانم...نب ــاید نمی ــود دلخــور ش ــه ب ــاهم ک  نگ
 کـه  هـایی  حـرف  نیـاوردم  خـودم  روي بـه  ، نیـاورد  میـان  بـه  حرفـی  گفـتن  "اوهـوم "جز و نمیکرد

 کــه میگیــرم را دلــمِ  زبــان جلــوي.میکــنم ســکوت مــن امــا..بــدهم اش ادامــه داشــت انتظــار و زد
ِ  خـود  حتـی ...را افسـانه ...را پـدرم  نمیخواسـتم  دیگـر ...داده راه خـود  بـه  را خفیفـی  شـادي  کودکانه

ـــدرضا ــم آزار را احمــ ــک...ده ــه شــدن نزدی ــذت میتوانســت احمدرضــا ب ــرین بخــش ل ــداد ت  روی
 .کردم لب به جان را پدرم و دادم زجر را افسانه که منی..من براي نه ولی باشد

 !میمونی؟ اینجا شب_        

 زد چنگ ، بود کنار صندلی روي که کاپشنش به و گذاشت میز روي را استکان        

 .میرم االن ، نه_        

 بــراي...بکشـد  بــاال را زیـپش  آنکـه  بــی ، پوشـید  را کاپشــنش.ایسـتادم  تـاخیر  بــا و شـد  بلنـد         
 .بود فرسا طاقت سرما و سوز این احمدرضا مثل مردي

 را زیـپش ...کاپشـنش  طـرف  دو بـه  بـردم  دسـت  ، رسـیدم  کـه  رویـش  روبـه  و زدم دور را میز        
 .کرد متوقف را دستم نگاهش ، رسید گردنش به وقتی درست و کشیدم باال

 لعنتـی  بـود  گرفتـه  یـاد  کـی ...لعنتـی ...نگـاه  و بـود  نگـاه ..کشـید  ریشش ته به را چپش دست        
 .را کردن نگه وار



468 
 

ــد         ــان لبخن ــبِ  مهم ــایم ل ــد ه ــاقتی از ش ــه رف ــان ک ــاري میانم ــده ج ــود، ش ــه از ب  آن اینک
 .بود رسیده دوستی به سخت و سفت کینه و دشمنی

ــاز         ــاهش ب ــایش طوســی ، کــردم نگ ــد صــورتم روي آرام...ه ــه میچرخی ــخت را نفســش ک  س
 .خورد صورتم به و داد بیرون

 ، ســوپت تــو شـد  پیــدا یکـی  دیــدي یهـو ...نخــوري ســرما باشـی  مراقــب بایـد  ، ســرده هـوا _        
 کن بار باقالی و بیار خر دیگه ، داري حساسیت که توام ، دارچین و ریخت فلفل

 شد پاك پیشش، لحظه چند اخم و فهمید..بودم ریخته کالمم و نگاه در شیطنت        

 !نمیخورم سوپ دیگه که کردي باهام کاري یه_        

 اینکـه  بـراي  پیچیـد  دلـم  در ذوقـی  شـد،  تـر  رنـگ  پـر  ام خنـده  و زد مردانـه  اي خنـده  تک        
 .بیاورم لبش روي لبخند..کمی فقط..کمی بودم توانسته

 .کردم مظلوم را صورتم        

 داره حساسـیت  اش دردونـه  عزیـز  پسـر  کـه  رفتـه  یـادش  جـون  افسـانه  شـاید  ، چـه  من به_        
 دارچیــِ هی..ریخته فلفل هی ،

 .رسید اتمام به خنده با هایم حرف ادامه و شد قرمز خنده از صورتش        

 .کرد بسته و باز را هایش چشم        

 .میسوزم دارم هنوز من ، سال اون از_        

 .بودم گذاشته صورتم طرف دو را دستانم کف.آمد نمی بند ام خنده        

 !قول.نمیکنم اذیتتون دیگه... که میگم_        
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ــوفی         ــویی دســت از و کشــید پ ــد.گفــت ت ــود صــورتش روي کمرنگــی لبخن ــج را ســرش.ب  ک
 کاوید را صورتم و کرد

 هات گونه سرخه_        

 ...هایش نگرانی از شد گرم دلم...بود گرم... گذاشت صورتم طرف دو را هایش دست        

 داغی_        

 .کشیدم عقب را سرم ، بخورم تکانی سرجایم آنکه بی        

 بدتري خودت_        

ــکوتش         ــث س ــد باع ــاهم ش ــاه روي نگ ــرهِ  نگ ــیند اش خی ــراي.بنش ــین ب ــار اول ــاهم...ب  را نگ
 میرفت؟ باال چرا قلبم ضربان... هایش چشم..نگرفت را نگاهش...نگرفتم

 کرد زمزمه دلنشین و آرام صدایی با.آورد جلو کمی را سرش        

 نــورآ دارم دوست فبر از بیشتر و بارون من_        

 مـی  تـنم  بـه  لـرز  ، آورد زبـان  بـه  کـه  حرفـی  میترسـاند،  مـرا  صـدایش .کردم بغض ناخودآگاه        
 انداخت،

ــتم عقــب         ــه...رف ــدم دو یکــی نظــر ب ــی ، ق ــه ول ــاه کــه احمدرضــا از شــدنم دور مســیر ب  نگ
 عقـب ...میرفتنـد  بایـد ...پاهـا  ایـن  بـود؟  شـده  مـرگم  چـه .بـودم  نگرفته فاصله هم قدم یک ، میکردم

 !بود زیادي من براي ، احمدرضا چون کسی به نزدیکی...بیشتر...تر

 کن خبرم ، میمونم بیدار ات خونه برسی تا ، احمد میشه دیرت_        
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 یـک  امشـب  کـه  بـودم  قلبـی  تـپش  نگـران ..کـنم  بلنـد  سـر  کـه  نشد منجر احمدرضاِ  سکوت        
 !بودم شده دیگري جور...میکوبید دیگري جورِ.بود شده طوریش

 

 آمـد  همیشـه  از ،دیرتـر  مانـدم  احسـان  منتظـر  شـرکت  جلـوي  نـیم  و هفـت  سرسـاعت  صبح        
 ..بود آور دلهره میرفتم نصرتی پیش ساعت سر باید که منی براي و

 آورد برایش را هایم کتاب و حساب منشی آمادنش محض به        

 بمونید اگر میشه بهتر اوضاع مطمئنا نشده، دیر هنوزم رادمند خانوم_        

ــد         ــاهی لبخن ــکر و زدم کوت ــردم تش ــتر.ک ــر بیش ــودم منتظ ــه ب ــده آن ک ــی پرون  او از را لعنت
 .بگیرم

 امـین  خـانوم  از و سـرزدم  اتـاق  چنـد  بـه  خـداحافظی  بـراي  گـرفتم  تحویـل  کـه  را ام پرونده        
 دیـدن  بـا  و شـد  بـاز  کـابین  در کـه  بـودم  ایسـتاده  منتظـر  آسانسـور  جلـوي  کـردم،  خداحافظی هم

 سـالم  بـا  کـه  مـدبري  امـا .تفـاوت  بـی  یـا  باشـم  خوشـحال  نمیدانسـتم  ، هـم  کنـار  مدبري و مرادي
 .کرد راحت را کارم شد رد عجله با کنارم از خالی و خشک

 سالم رئیس_        

 .کت داخل دیگر طرف یک و بود و کت از بیرون اش مردانه پیرهن ي یقه طرف یک        

 .داره که آسانسور این نداره آیینه خونتون اگه زهرمار، رئیس_        

 و بــردم پــیش را دسـتم  ، کــرد کــارم بـه  دســت هـایش  خنــده بــا و نداشـت  اهمیــت بـرایش         
 کردم مرتب را لباسش ي یقه

 .میري داري واقعا دیگه_        
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 ، کنه تا خوب باهات رئیس این امیدوارم ، آره_        

 گفت پایینی صداي با و آورد نزدیک را سرش        

ــا_          نشــده هیچــی ، حالیشــه خیلــی ام پســره ایــن ولــی بــودي دیگــه چیــز یــه تــو اینکــه ب
ــاپرداز ــی و درن ــرد راض ــاور... ک ــري داري بیخــود کــن ب ــا.می ــن ب ــارو ای ــذاریم ام موســوي ی ــو می  ت
 .جیبمون

 شده راضی درناپرداز که بود گفته راست مدبري پس ، رفت هایم لب روي از خنده        

 !شد؟ راضی چطور نفهمیدي_        

 گفت و داد تکان سري        

 نزد حرفی منتهی پرسید ازش هم مجلسی. گفت که جلسه تو فقط ، واال نه_        

 ماجــدي بــا کــرده اعــالم مـدبري  کــه فهمیــدم انقــدر ، نکشـید  طــول خیلــی هایمــان حـرف         
 .گرفته نظر در کاري همراه بعنوان و مرادي و کنه کار نمیتونه

ــه شــدم ماشــین ســوار وقتــی ، شــرکت از اومــدن بیــرون موقــع         ــرون ب ــاه ســاختمون بی  نگ
ــرم ــردم را آخ ــاي.ک ــوبی روزه ــتم را خ ــایی.داش ــه روزه ــاییم ک ــا را تنه ــر آن ب ــردم پ ــادم و میک  ی
 لـوس  و عرضـه  بـی  نـوراي  آن بـا  کـردم  بـاور  کـه  روزهـایی ...هـا  تلخـی  و هـا  سـختی  همـه  میرفت
 .شدم بکار مشغول سنگین و مردانه محیطی در حاال و گرفتم فاصله

 آدم بـا  آسانسـور  تـوي .رسـیدم  نـه  سـاعت  از قبـل  ، بـود  تهـران  شـرق  نصرتیِ  شرکت آدرس        
ــا متفــاوت خیلــی ظاهرشــان کــه هــایی  جــانم بــه دلشــوره کمــی ، میدیــدم همیشــه کــه آنچــه ب

 . انداخت
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 رژ سـرخی  از میگزیـدم  را هـایم  لـب  مـدام  کـه  استرسـی  بـا  و بـردم  مقنعـه  داخل را موهایم        
 .کردم کم لبم

 در آنچـه  از تـر  متفـاوت  جـوي  ، باشـد  مـی  رئـیس  آن در نصـرتی  کـه  محیطـی  نمیشد باورم        
 !!باشد ، بودم پرورانده ذهنم

 قرارکـاریم  اعـالم  محـض  بـه  کـه  بـود  سـنگین  و چـادري  خـانومی  هـم  دفتـرش  منشی حتی        
 در پشـت .شـد  قبـل  بـار  از بیشـتر  بـودنم  معـذب  و انـداخت  سـرتاپایم  بـه  سـنگین  نگاهی نصرتی با

 بـه  و بودنـد  مـرد  همـه  ، داشـتند  آمـد  و رفـت  نصـرتی  اتـاق  بـه  مـدام  که هایی آدم و بودم نشسته
 .ندیدم لحظه آن تا را اي دیگهِ  خانوم هیچ شرکت منشی از غیر

 رادمند خانوم بفرمایید_        

 .رفتم داخل و کردم ،تشکر داشت مهربانی نگاه ، بود داشته نگه باز برایم را در        

ــرتی         ــت نص ــز پش ــغول کــارش می ــرف مش ــود زدن ح ــمش ،نمیشــد ب ــرف را اس  زدن ح
 شد تمام تماسش باالخره که میکرد دعوا داشت بیشتر ، گذاشت

 استاد سالم_        

ــاالي از         ــنکش ب ــاه عی ــاهی نگ ــم کوت ــداخت به ــوابم و ان ــالمم ج ــه را س ــت وار زمزم  از و گف
 .رفت در سمت به و شد بلند صندلی روي

 بیاد بده خبر صبوري به_        

 نشست و میزش پشت برگشت        

 بده اتو پرونده_        

 گذاشتم میز روي را پرونده و شدم بلند سریع        
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ــو_         ــین ت ــی اول ــتی زن ــه هس ــوان ک ــدس بعن ــن وارد مکانیــک مهن ــی، شــرکت ای ــن میش  ای
 شریکمه فامیله میبینی که ام منشی

 است شریک کسی با را شرکت این نمیدانستم        

 شریکمه اکبري_        

 زد اي قهقهه مردانه که میگذاشت میزش کشوي توي هارا برگه        

 آوردي باال روش که همون_        

 .دوختم چشم نصرتی به باتعجب و گزیدم را لبم        

 اسـتقبال  ام خیلـی  اتفاقـا  ، کـنم  اسـتخدام  میخـوام  رو تـو  کـه  گفـتم  بهـش  ، نبـاش  نگران_        
 .ببینه رو تو حتما میخواد دلش گفت و کرد

 !!بیاره باال من رو میخواد ایشون ایندفعه البد_        

 .انداخت خنده به بیشتر را نصرتی که زدم را حرف این ناراحت لحنی با        

 و شـرایط  از وقتـی  ، نشسـت  رویـم  بـه  رو و شـد  بلنـد  ، شـد  تمـام  کـه  میـزش  پشت کارهاي        
 سـایز  دو حـداقل  و بلنـد  مـانتوي .باشـد  سـختگیر  اینقـدرها  نصـرتی  نمیشـد  بـاورم  گفت کار قوانین
 ابـدا  هـم  صـورت  آرایـش  و میمانـد  بیـرون  نبایـد  هـم  مـو  تـار  یـک  ، معمول هاي پوشش از بزرگتر
ــد ــتم نبای ــب.میداش ــد را تعج ــی میدی ــی ول ــداد اهمیت ــل.نمی ــن دلی ــوانین ای ــیط را ق ــه مح  مردان
 بهتـر  شـده  اسـتخدام  دوبـاره  هـا  مـدت  از بعـد  کـه  زنـی  تنهـا  بعنـوان  داد تذکر و میدانست شرکت

 .کنم رعایت سخت و سفت را قوانین تک تک محیط این در ماندن براي است

 و بـود  شـرکت  قـوانین  جـزو  عمـال  بـودن  مرتـب  و آرایـش  ، قبلـی  محـیط  در...نمیشـد  بـاورم         
 .میرفت پیش ، داشتم انتظار که انچه برعکس نصرتی کار محل در حاال
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 هـاي  سـختگیري  ، بـود  شـده  تـر  سـخت  چیـز  همـه  میشـد،  سـپري  کـارم  شـروع  از ماه یک        
 جلسـات  و هـا  تمـاس  ، مـدام  هـاي  گـزارش  ، بـود  تصـورم  حـد  از بیشـتر  خیلـی  جدیـدم  کار محل

 هــا شــب بیشــتر کــه میکــرد ام خســته آنقــدر و میگرفــت را روز در مفیــدم وقــت تمــام ، طــوالنی
 .میشدم بیهوش بقیه با همصحبتی و شام خوردن بدون

 اوایـل  همـان  ، کنـد  منصـرفم  جدیـد  کـار  از تـا  میکـرد  تـالش  شـدت  بـه  و بود مخالف پدرم        
ــار ــه ک ــا ســختگیري ک ــت و ه ــه دیروق ــدنم خان ــرد مخالفــت شــد شــروع آم ــا.  ک ــن ام  راضــی م
 و بـود  کـار  نگرانـی  و دلشـوره  میکـنم  بـاز  چشـم  کـه  هـا  صـبح  بـودم  راضـی  امـا  بـود  سخت...بودم
 خیـال  و فکـر  اینکـه  نـه  و بـزنم  حـرف  میکـردم  فرصـت  کسـی  بـا  نـه  آمـدم  مـی  خانـه  به که شب

 .میگرفت را گلوم بیخ گذشته

 مـی  خانـه  بـه  کـه  هـایی  شـب .بـود  کـرده  حفـظ  را سـنگینش  ي رابطـه  هـم  هنوز اما افسانه        
 بـا  افسـانه  پـیش  میـدادم  تـرجیح  بـودم  ام گرسـنه  اگـر  حتـی  ، میدیـدم  خانـه  در را احمـد  و آمدم
 کـه  کسـی  از کـردن  دوري مثـل ....هـا  سـختی  بـه  میکـردم  عـادت  بایـد .بمانم مخفی و نباشم احمد

 ! میکنم نگاهش دیگري جور مدتیست

 مـی  اراك از کـه  نمیشـد  هـم  سـاعت  نـیم  ، بـودم  کشـیده  دراز شـرکت  ي خانـه  نمـاز  داخل        
 را هـا  گـزارش  کـار  مـاه  یـک  ایـن  طبـق  و بـودم  داده تحویـل  بخـش  رئیس به را ها گزارش و آمدم

 .میداد نصرتی تحویل

 احسـان  شـرکت  بـا  کـه  قراردادمـان .ندیـدم  دیگـر  را نصـرتی  معارفـه  ي جلسـه  بعـد  از تقریبا        
 .برمیگشت هفته همین آخر به تحویل تاریخ و دادیم را ها سفارش ، شد بسته
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 زمـان  اتفـاق  از بعـد  نبـودم  مطمـئن  ، نباشـد  عسـلویه  بـه  رفتـنم  بـه  نیـازي  کـه  میکردم دعا        
 .نداشتم را او با درگیري توان و حوصله و بدهد رفتن اجازه پدرم دانشجویی

 ...بود تمیزکار ي شماره ، کرد بلندم داشتم که درازکشی حالت از موبایل ویبره        

 کار؟ تمیز جناب بله_        

 نیستید؟ اتاقتون مهندس خانوم_        

ــا         ــه ب ــین روي از عجل ــد زم ــدم بلن ــالی و ش ــه درح ــه ک ــو را ام مقنع ــیدم جل ــراي میکش  ب
 شدم خم هایم کفش پوشیدن

 ام خونه نماز ، میام االن_        

 میمونم منتظر_        

ــود بخشــی رئــیس تمیزکــار         ــرایش کــه ب  در آنقــدر... جــدي و جــوان مــردي.میکــردم کــار ب
 .داشتم او از عجیب ترسی اول روز همان از که داشت بخصوص قوانین اش کاري چارچوب

ــه و پوشــیدم زود خیلــی را هــایم کفــش         ــاق ســمت ب ــر کــه کــوچکم ات ــرد دو مــن از بغی  م
 .رفتم ، بودند هم دیگر

 کـار  محـیط  آمـد  نمـی  بـدم  اصـال  و نداشـتم  دوسـت  را سـاختمان ِ  تاریـک  و تنگ راهروهاي        
 باشد شیک و امروزي احسان شرکت مثل هم جدیدم

 

 گفـتم  بلنـدي  سـالم .بـود  رو بـه  رو میـز  بـا  زدن حـرف  مشـغول  تمیزکـار  کردم باز که راز در        
 .نشستم میز پشت و

 بود؟ کرده امضا نصرتی را ها گزارش        
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ــوي و برداشــتم میــزم کشــوي از خرمــایی         ــدم منتظــر ، گذاشــتم دهــانم ت ــا مان  صــحبتش ت
 شد که شود تمام

 .کردند تشکر و رسوندند سالم دکتر ، رادمندِ  خانوم خب_        

 شدم خیره محاسنش پرِ  صورت به خوشحالی با        

 نرفت پیش میخواستیم که اونطور مورد دو ، بودن راضی واقعا_        

 گفت کند نگاه هایم چشم به آنکه بی و کشید بلندش ریش به دستی        

 خـانوم  بـودم  گرفتـه  کـم  دسـت  شـمارو  کـه  بگـم  راستشـو  بایـد ...بودنـد  راضـی  خداروشکر_        
 !رادمند

 روي بــه کــه انــداختم نگــاهی اطــراف هــاي میــز بــه و رفــت بــاال نیمــی تعجــب از ابروهــایم        
 .میکند تعریف من از و اینجاست سختگیرِ  تمیزکار که آوردند نمی خودشان

 .دارید لطف شما_        

 ایــن بــه بــازي پــارتی روي از کــه کسـی  خوشــحالم ، گفــتم تعــارف بــی ، میکــنم خـواهش _        
 داره هم قابلی توانایی ، نصرتی جناب با آشناییت از جدا ، شده آورده شرکت

ــرژي آن و وجــودم تمــام         ــاالخره را دلــش حــرف.شــد خــالی یکهــو دلچســب ان  را ســرم.زد ب
 .شدم اتاق توي کارمندهاي نگاه متوجه اما نکردم بلند

ــه_         ــر ب ــتم دکت ــه گف ــاب ک ــمندانه انتخ ــام اي هوش ــروزم ، دادن انج ــم ام ــاموریتتون حک  م
 عسلویه ببرید تشریف باید هفته در روز دو.اومد

ــه         ــه ب ــه اي برگ ــزم روي ک ــاالخره.دوخــتم چشــم گذاشــت می ــزي از ب ــه چی ــیدم ک  نمیترس
 آمد سرم
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 !بفرستین؟ رو اي دیگه کَس من جایگزین نمیشه_        

ــندلی         ــی ص ــاي از یک ــاري میزه ــب را کن ــید عق ــت و کش ــه..نشس ــایی همینک ــاه را هرج  نگ
 .میشدم عصبانی ، چشمانم جز میکرد

 قــرارداد خودتــون...بـودین  شــما ایشــون و مـن  تــرجیح.کنیـد  صــحبت دکتــر خـود  بــا بایـد _        
 . میکردین کار شرکت همون توي که هم قبال ، بستید

 ضــمن.کــردم بــاز را بــود نوشــته بــرایم نصــرتی کــه اي نامــه پاکــت و گفــتم آرام اي"باشــه"        
 بایـد  کـاري  پـروژه  اجـراي  رونـد  بـه  بیشـتر  رسـیدگی  بـراي  وقـت  چنـد  ایـن  هاي زحمت از تشکر
 .میرفتم عسلویه به میشد فرستاده احسان شرکت از که گروهی همراه

ــه         ــل را نام ــوي داخ ــزم کش ــتم می ــوفی و گذاش ــیدم پ ــم از دور.کش ــزبینِ  چش ــار تی  تمیزک
 .نماند

 رفتید قبال که گفتن نصرتی حناب_        

ــه"         ــتم اي "بل ــالی در و گف ــه ح ــوي ک ــزم کش ــل را می ــردم قف ــد ، میک ــدم بلن ــله...ش  حوص
ــا زدن حــرف ــدم کــه االن بخصــوص ، نداشــتم را تمیزکــار ب ــا میکــرد تعریــف مــن از نفهمی ــه ی  ب

 .بودم گرفته تمسخرم

 عموهـایم  از یکـی  مهمـانی  امـروز .افتـادم  راه خانـه  سـمت  بـه  و کـردم  مختصري خداحافظی        
 .بروم خانه به زودتر تا بود کرده اکید سفارش پدرم و بود

ــاس         ــایم لب ــبح از را ه ــت روي ص ــاده تخ ــته آم ــودم گذاش ــا ب ــه ت ــض ب ــیدنم مح  دوش رس
 صـورتی  شـال  و بـافتم  طـرف  یـک  کـه  بـود  خـیس  هنـوز  موهـایم .شـوم  حاضـر  و بگیـرم  مختصري

 .انداختم سرم روي را روشنم
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ــرهن         ــاده پی ــد و س ــکی بلن ــه مش ــا ک ــر ت ــویم زی ــی زان ــد م ــوراب و آم ــلواري ج ــره ش  و تی
 برداشـتم  را کمـد  در شـده  آویـزان  هـاي  کمربنـد  از یکـی ...بـود  مشـکی  و سـاده  چـی  همـه .ضخیم

 پـیش  دقیقـه  چنـد  همـین  عجلـه  بـا  کـه  هـایی  الكِ  رنـگ  بـه  و داشـت  مالیمـی ِ  صـورتی  رنگ...
 .آمد می ، بودم زده

 ســفارش بــرایم افســانه بودکــه همــانی لبــاس ایــن...داشــتم دوســت را لباســم کوتــاه آســتین        
 ســه دو از بیشــتر روزانــه و میدهــد پاســخ زور بــه را ســالمم کــه االن نــه البتــه...بــود داده دوخــت

 .نمیگیرد تحویلم کلمه

 بـود  پـیش  هفتـه  همـین  درسـت .آمـدم  پـایین  هـارا  پلـه  عجلـه  بـا  و کـردم  تـن  به را مانتویم        
 پـرده  از...جـا  همـه  میـزد  بـرق  کـه  الحـق .گرفـت  خانـه  کـردن  تمیـز  بـراي  کـارگر  چنـد  افسانه که

 بـودم  نشسـته  هـا  پلـه  روي... راحتـی  و سـلطنتی  هـاي  مبـل  تـا  گرفتـه  پـذیرایی  سفید و بلند هاي
 .شد باز پدر با مشترکشان اتاق در که

 آمد می خیلی اش گندمی صورت به که بود زده جدیدي رنگ را موهایش        

 حاضرم من_        

ــاي رنــگ پشــت... زد اي نیمــه و نصــفه لبخنــد         ــبش رژ زیب ــز همــه ل ــه تصــنعی چی  نظــر ب
 بـودم  مطمـئن  و بـودم  کـرده  احمدرضـا  از گـرفتن  فاصـله  بـراي  را تالشـم  همـه  اینـک  بـا .میرسـید 

 .میزد موج رفتارش در دلخوري هنوز ولی است شده متوجه

 برد اش ساتن روسريِ  پشت را اش کشیده سشوار موهاي        

 .میاد رنگ این چقدر بهتون_        
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ــکر         ــرد تش ــاره و ک ــه دوب ــل ب ــاق داخ ــت ات ــانتوي...رف ــکی م ــی و مش ــا اش طالی ــري ب  روس
ــود کــرده انتخــاب کــه زیبــایی ــه بــیش از بــیش ، ب  وخــوش رو خــوش زن افســانه.آمــد چشــمم ب

 .بود کشیده او به هم پسرش حتم به و بود پوشی

 ایـن  ، تمـام ِ  مـاه  یـک  کـه  احمدرضـایی  بـراي ...دلتنگـی  سـر  از شـاید ...کشـیدم  بلندي نفس        
 فرصـتی  اگـر  مدتیسـت ...بگـویم  دروغ خـودم  بـه  نمیتوانسـتم .بـزنیم  حـرف  تـا  بـودم  نداده را فرصت

 .میکردم فکر احمدرضا داشتن به بیشتر شاید و خودم به ، میکردم پیدا هایم دغدغه میان

ــرادي و عیــب چــه...میشــناخت را او کــه هرکســی!! داشــت را اوِ  داشــتن آرزوي هرکســی          ای
ــتم او روي ــذارم؟ میتوانسـ ــرام و ادب! بگـ ــان و احتـ ــیتش و شـ ــه... شخصـ ــن همـ ــا ایـ ــه هـ  بـ
 .میکرد عالقه ابراز من به اعالء از بعد که بود مردي تنها احمدرضا...کنار

 !بیاد؟ حتما گفتی احمدرضا به_        

 گفت اما ، ببینم را افسانه واکنش تا نکردم بلند را سرم        

 بچـم .اش خونـه  میـره  کـه  نـه  اگـه  ، میمونـه  همونجـا  بکشـه  طـول  کـارش  اگـه  ظهر گفت_        
 ...مجید شلوغه خیلی سرش

 ...بستم را متعجبم هاي چشم        

 خبـر  بـی  مـن  و داشـت  آمـد  و رفـت  آنهـا  منـزل  بـه  خـاطره  بـه  کمـک  بـراي  احمدرضا پس        
 بـه  خـاطره ... بـود  نگفتـه  رابطـه  ایـن  در چیـزي  ، میـزدم  حـرف  خـاطره  بـا  کـه  پـیش  هفته بودم؟
 مــن بـه  داشـت  دلیلـی  چـه ! هرچنــد...نـزده  حرفـی  احمدرضـا  چـرا  کــه بـودم  ایـن  ناراحـت ... کنـار 

 !دهد؟ توضیح

 !بود؟ برگشته کی باالخره دیشب_        
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 کـه  رفـت  افسـانه  دنبـال  بـه  نگـاهم .شـدم  بلنـد  و کـردم  سـالمی  آمـد  بیرون که اتاق از پدرم        
 میکرد خاموش را خانه هاي چراغ

 ...شب دو ساعت_        

 گفت افسانه به رو که ایستادم پدرم کنار        

 ســر کــم مــاهم بــه دیگــه ، کــار بــه چســبیده دســتی دو ، کنــه خلــوت خودشــو ســر بگــو_        
 میزنه

 .برداشتم قدم در سمت به و کردم حس را پدرم نگاه سنگینی        

 نمیتوانسـتم ...بـود  کشـیده  قـد ...بـود  شـده  بـزرگ  مـن  بـا ..بـود  مـن  با بچگی از حسادت حس        
 .کنم انکارش

ــه         ــا مــن ،جــز دارد دوســتم کــه کســی میخواســت دلــم اگــر بــود احمقان  حــرف هــیچکس ب
 !؟..دختري هیچ! نزند؟

 پــس.میکــردم روشــن بایــد را دلــم تکلیــف.شــدم ماشــین ســوار و کــردم خــودم نثــار لعنتــی        
 .میخورد خودش درد به دل، این هاي زدن

 

 شـدنش  فکـر  بـه  نبایـد  یعنـی  شـود  نمـی  کـه  وقتـی ... شـود  نمـی  کـه  هسـت  وقتهـایی  یک        
 وقـت  یـک . هـم  هـا  "بـود " از شـوي  مـی  تـر  پـرت  شـدن،  بـراي  بزنـی  تقال بیشتر چه هر که باشی
 پیـدا  نجـات  بـراي  نبایـد  کـه  هاسـت  وقـت  آن. شـوي  مـی  غـرق  خـودت  اعمـاق  در که هست هایی
 هـایی  وقـت  یـک . تنهاییـت  ي پینـه  بـه  روي مـی  فـرو  بیشـتر  بزنـی  اگـر  که بزنی پا و دست کردن
 نظـاره  فقـط  بایـد . خـود  تنهـایی  ي نظـاره . باشـی  گـر  نظـاره  فقـط  و بنشینی کناري باید که هست
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 وقـت  آن میکنـد؛  پیـرت  بیشـتر  هـا  نگـرفتن  نتیجـه  و هـا  زدن تقـال  کـه  باشد هم یادت و باشی گر
 مـی  کـه  اسـت  وقـت  آن. شـوي  مـی  تـر  نـاالن . شـوي  مـی  تـر  خمیده. شوي می تر تکیده که است
 .بغض شوي

 دیـدنم  خوشـحالی  از عمـو  زن کـه  لحظـه  همـان  درسـت ...شـدم  عمـویم  ي خانـه  وارد وقتی        
 ایسـتاده  کنـارش  کـه  بـود  اي خـاطره  و احمدرضـا  بـه  چشـمم  ، میـداد  فشـارم  آغوشش در محکم ،
 ..میزد لبخند همه به و

 مــن...نمیگذاشــتم ولــی.آورد مــی در پــاي از را مــن تلنگــر کــوچکترین! ســخت...بــود ســخت        
 .میماندم زنده خودم براي القل

 کردم زیارتت ، عجب چه_        

ــا          جــز نگفــتم چیــزي کــه مانــد جــوابی منتظــر احمدرضــا کــه میکــردم روبوســی خــاطره ب
 .لبخند

 بایـد  میگفـتم  احمدرضـا  بـه  داشـتم  اتفاقـا ...بـود  شـده  تنـگ  بـرات  دلم ، نورا اومدي خوش_        
 .بیرون بریم جوونا بذاریم قرار یه

ــه نگــاهش         ــد...احمدرضــا ب ــمِ  بن ــد را دل ــان.لرزان ــد هم ــد لبخن ــه چن ــیش دقیق ــبم روي پ  ل
 .شد ماسیده

 بیاد بتونه نمیکنم فکر.شلوغه خیلی سرش روزا این نورا ولی.موافقم منکه_        

ــاهم         ــا از را نگ ــرفتم احمدرض ــالی در و گ ــه ح ــاي دکمــه ک ــالتویم ه ــاز را پ ــردم ب ــه ، میک  ب
 تشــکر احمدرضــا مــدت ایــن هــاي زحمــت بابــت افســانه از کــه دادم گــوش عمــو زن هــاي حــرف
 .میکرد
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ــذیرایی         ــتطیلی پ ــه داشــتند بزرگــی مس ــک ک ــت ی ــل دس ــیِ  مب ــکی ي ســاده و راحت  زرش
 .بود گرفته شکل هم روي به رو سنتی تخت دو با ، خانه دیگر قسمت و بود گرفته را دورش

 زدن حـرف  مشـغول  ایسـتاده  پـدرم  و عمـو  کـه  جـایی ... بـردم  پنـاه  سـنتی  قسـمت  همان به        
 .بودند

 .شد روشن شما جمال به چشممون.جان عمو عجب چه_        

 ماندم اي لحظه چند آغوشش در و بوسید را ام گونه        

 !خوبه حالم خداروشکر...کار به چسبیدم حسابی_        

ــه! بشــنود میخواســت را همــین          تکــراري جماعــت ایــن هــاي احوالپرســی و ســالم کــه وگرن
 .بود من براي لحظه ترین

 هـــا مهمـــان بقیـــه پـــیش عمـــو و پـــدرم کـــه نکشـــید طـــول خیلـــی احوالپرســـیمان        
ــتند ــوز.برگش ــی هن ــاي احوالپرس ــدایی ه ــه ابت ــت ادام ــه داش ــانواده ک ــه ي خ ــزرگم ي عم ــم ب  ه

 بهادر پسرشان مثل درست...بود برگشته تازه و نبود ایران سالی چند دخترش.آمدند

 ...اینجاست کی ببین_        

 و بــودم چــاق هــم بــود دیــده را مــن کــه بــاري آخــرین.میکــردم درك را دیــدار از تعجــبش        
 !زشت هم

 پسرعمه درنیاد چشمات_        

 .آمد سمتم به بکند سالمی یا دهد نشان واکنشی بزرگترها به اول آنکه بی        

 ندارم؟ خبري هیچ ازت وقته چند میدونی_        
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 ایـران  بـه  هـا  سـال  ایـن  در کـه  دوبـاري  یکـی  تقریبـا  و بـود  بزرگتـر  مـن  از سـالی  پنج چهار        
 .بودم نرفته دیدنش به بار هیچ بود آمده

ِ  احساسـات  ابـراز  ، فامیـل  دیگـر  دخترهـاي  و هـا  عمـه  نگـاه  پـیش  نمیخواسـت  دلم ترجیحا        
 گرفت ام خنده ، کرد بغلم وقتی و نداد مهلت بهادر ولی.دهم نشان زیادي

 !گوشتو؟ اونهمه فروختی چند کیلویی...شدي الغر_        

 .خندیدم داشتم صورت روي که اخمی با        

 .فروختم خودت به کیلو ده کنم فکر_        

ــتم         ــکمش روي را دس ــله و زدم ش ــت فاص ــت...گرف ــه ژس ــت اي مردان ــوتی و گرف ــانه ل  منش
 گفت

 دایی دختر مادره بی ي بچه دوتا این ي غصه شیکم این بابا میگی؟ اینارو_        

 هــم را دو هــر...دوم زن از اش ســاله چهــار دختــر و بــود اولــش زن از اش ســاله هفــت پســر        
 .بود داده طالق

 باشی موید و موفق میکنم، عرض قوت خدا_        

ــه مشــتی و خندیــد         ــده اي لحظــه بــراي نفســم ، درد از کــه زد ام شــانه ب ــه ولــی شــد بری  ب
 . نیاوردم خودم روي

 برداشت را خانه صدایش و سر و شلوغی که میرفت ها مهمان بقیه سمت به        

 ...اونور یکی... اینور یکی شدین؟ گروه دو چرا پس بابا_        
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 سـمت  بـه  و شـدم  بلنـد .نمیمانـدم  تنهـا  ، دسـت  بـه  بـین  ذره جماعـت  ایـن  میـان  بـود  بهتر        
 .نشستم افسانه کنار و رفتم ها مهمان بقیه

 و احمدرضــا هــاي شــوخی هابــه توجــه ي همــه اینکــه بــا ، آمدنــد هــم دیگــر هــاي مهمــان        
 !نبود من بردار دست بزرگم ي عمه اما ، بود بهادر

 خبرداري؟ مادرت از_        

 !بدهم؟ سوال این به میتوانستم جوابی چه افسانه پیش        

 نیست بد_        

 !میبینیش میري پس_        

 ...بفرمایید میوه جان مریم_        

ــانه         ــقاب افس ــوه بش ــه را می ــمت ب ــه س ــت ام عم ــم و گرف ــه را روی ــمتی ب ــالف س ــریم مخ  م
 .بکشم نفس راحت تا چرخاندم

 میبینیش؟..نگفتی_        

ِ  نگـاه  خیرگـی .انـداختم  هـا  مهمـان  و بهـادر  و احمدرضـا  هـاي  خنـده  بـه  نگـاهی  حوصله بی        
 بدهم جوابی که کرد وادارم باالخره عمه

ــان عمــه_         ــراي ج ــی چــه شــما ب ــن داره اهمیت ــادرم م ــنم و م ــا میبی ــه؟ ی ــرض! ن ــد ف  کنی
 .میبینمش

ــه دهــن کــه کنــد اي اشــاره میخواســت.گذاشــت کمــرم پشــت را دســتش افســانه         ِ  دهــن ب
 نبود خوبیِ  شب امشب ولی.نگذارم مریم
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 !بزن کتکم یه سوال دونه تا دو بابت منو پاشو ، نورا نکش خجالت_        

 نشسـته  دسـتم  کنـار  کـه  افسـانه  بـه  تعجـب  بـا  کـه  بـود  برانگیـز  شـوك  زد کـه  حرفی آنقدر        
 .ماندم خیره بود

 و شـد  بلنـد  نگرانـی  بـا .بشـنود  را صـدایش  هـم  سـهی  عمـو  زن کـه  بـود  بلنـد  آنقدر صدایش        
 گذاشت مریم ي شانه روي را دستش

 .شم فدات نکن تُرش ، اومدن دخترماهت و گلت پسر وقت چند بعد ، جون مریم_        

 نـزدیکم  صـورتش  و شـد  برداشـته  کمـرم  دور از افسـانه  دسـت .آمـد  مـی  بـاال  سـنگین  نفسم        
 آمد

 .بشین اونور برو پاشو_        

 متوجـه  هـم  او کـه  اي خـاطره  و عمـو  زن ي خیـره ِ  نگـاه  زیـر  کـه  بغضـی ...بود گرفته بغضم        
 .داشت شدن باز سرِ بود، شده

 یــه ، نیومــده در دهنمــون از حــرف هنــوز.بــزنیم حــرف بتــونیم مــا کــه شــده کــی نــورا بــا_        
 .داره آستین تو جواب

 پشــت خانــهِ  ســکوت کــه بلنـد  آنقــدر.زد را حــرف ایــن بــرود، کنـارم  از تــا شــد بلنــد وقتـی         
 .بچسبم محکم را افسانه دست ، میلرزید که دستی با و بنشیند هایم پلک

 !خواهرم؟ شده طوري_        

 میکرد تازه را خواهرشِ  دل داغ و پرسید مریم از که بود پدرم        

 ... جاي به دیدمش، وقت چند بعد.زد حرف نمیشد تو دختره این با اولم از خدا به_        
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 .مینشست بار به اي فاجعه که داشتم حتم ، نمیگرفت را حرف میانه اگر بهادر        

 .بده گیر نورا به نیست مهسا...کردیا شروع...مامان_        

 هــاي افــاده و کــردنش زنــدگی خــارج ســوداي کــه دختــري...بــود بهــادرِ  دوم همســر مهســا        
 طالقـش  بهـادر  کـه  وقتـی  از و بـود  مـریم  عمـه  دهانـه  ي لقـه  لـق  هـا  مـدت  خـودش  به مخصوص

 .شد بدبخت منه نصیب موردش بی گیرهاي و کرد تغییر دوباره عمه اخالق ، داد

ــتانم         ــد دس ــایم ، میلرزی ــبانیت روي از پاه ــه عص ــین ب ــد زده زم ــک و میش ــایم پل ــوز ه  هن
 .بودند بسته

 !من؟ اتاق تو بریم میخواي ، جان نورا_        

 !بگوید؟ احمدرضا با هایش خاطره از برایم که میرفتم خاطره با        

 بهـادر  هـاي  شـوخی  بابـت  کـه  اي همهمـه  خیـال  بـه  و دادم تکـان  راسـت  و چـپ  به و سرم        
 .فرستادم باال را هایم پلک ، بود شده پا به دوباره

 چشـم  در زده زول کـه  بـود  پـدرم  هـاي  اخـم  فقـط  ، هـا  مهمـان  ي بقیـه  هـاي  خنـده  میان        
 .میکشید نشان و خط هایم

 از هـا  آدم چطـور  کـه  کـرد  نگـاه  و نشسـت  بایـد . بـود  تهـی  بایـد  کـه  هسـت  هایی وقت یک        
 خـودت  دسـت،  بـا  بایـد  گـاهی  فقـط  و شـوند  مـی  رد رویـت  از چشمانشـان  بـا  و گذرند می کنارت

 بایـد ... بشـود  سـردت  بایـد  کـه  هسـت  هـایی  وقـت  یـک . داري وجـود  نـرود  یـادت  تـا  کنی لمس را
 بگیرانـی  سـیگاري  و بنشـینی  اي گرفتـه  خـاك  صـندلی  روي کـرده  غـوز  پشـتی  بـا  تا بشود سردت

 مــی فکــر کــه روزهـایی  بــه. کنــی فکــر هـا  خــاطره بــه و بــدهی ویـتس  تــام بــه را هایــت گـوش  و
 ویرانـت  خواهـد  مـی  چطـور  زمـان  دانسـتی  مـی  اگـر  و هسـت  انتظـارت  در هـم  آن از بهتـر  کردي
 .دانستی می را هایت خنده تمام قدر کند،
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ــوان         ــی لی ــه آب ــانه ک ــه افس ــتم ب ــس را داد دس ــت.زدم پ ــوع حال ــه ته ــودم گرفت ــت و ب  راح
 .بکشم نفس نمیتوانستم

ــا نمینشســت مــادرش جــاي اگــر ، بهــار         ــودم شــده بلنــد حتم ــاق در میکــردم ســعی و ب ِ  ات
 .کنم سپري را مهمانیِ  زمان بقیه ، خاطره

 .بودم دلتنگت خیلی..گلِ  خانوم نورا_        

 .کرد پر را مشامم عطرشِ  خوش بوي و بوسید را صورتم        

 نیومدي ساله خیلی...بهار بود شده تنگ برات دلم_        

 زد دستم پشت آرام و نشاند ظریفشِ  صورت روي کوچک اخمی        

 بیاي ندادي افتخار ، گرفتم مهمونیم یه.بودم ایران پیش سال سه من_        

 ... آمد نمی یادم اصال        

 !پس دادم سوتی_        

 نــیم دو و برداشــت را اي نکنــده پوســت خیــار...کــرد حلقــه گــردنم دور را دســتش و خندیـد         
 . کرد

 بزن خیار_        

ــافی شــعور ام عمــه کــه هرچقــدر.شــدم متوجــه را اش خنــده و موشــکافانهِ  نگــاه دلیــل          ک
 داشت دخترش ، نداشت

 !خوبه؟ مادرت راستی...مامانم که ببخشید_        

 کرد بسته و باز را هایم پلک        
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 .یادشه رو تو حتما...دیدمش پیش روز دو_        

 شد باز خنده به را سرخش هاي لب که بود آورده نزدیکم را صورتش        

 مامانتم عاشق من ، واي_        

 گفت پایینی صداي با و افتاد افسانه به نگاهش لحظه همین        

 .ببینم رو هاله دایی زن برگشتنم قبل دارم دوست واقعا_        

ــا         ــه ب ــش اینک ــی دل ــادرش از خوش ــتم م ــدانم ، نداش ــرا نمی ــداقتش چ ــاور را ص ــردم ب  و ک
 .شدم خوشحال

 و میـزدم  حـرف  خـاطره  بـا  گـاهی .شـد  تـر  شـلوغ  مهمـانی  فرزانـه  و امیـد  ي خانواده آمدن با        
 برخـورد  همـان  امـا  داشـتم  خـوبی  ي روحیـه  مهمـانی  ایـن  بـراي .میکشـید  حـرفم  بـه  گیلدا گاهی

 .برگشت ام روحیه و گرفت را نفسم به اعتمادِ  تمام عمه اول

 بـه  را سـاالد  کـردن  درسـت .بـردم  پنـاه  آشـپزخانه  بـه  سـهی  عمـو  زن بـه  کمـک  ي بهانه به        
 و هــا شـوخی  از دسـت  بهـادر  میـان  ایـن  در...دخترهـا  بقیـه  بـه  را میـز  چیـدن  و کـرد  واگـذار  مـن 

 . برنمیداشت هایش خنده

ــودم گرفتــه احمدرضــا از را حواســم و نگــاه         ــدا همــان شــاید...ب ــاعثش ، دیــدم را او کــه ابت  ب
 .شد

ــود دلیــل بــی دلخــوریم         ــودم احمدرضــا ي کــاره چــه...بیجهــت و بیخــود...ب  دلخــوریم کــه ب
 باشد؟ داشته دلیل

 ، خـوردن  بـراي  و کشـیدم  غـذا  خـودم  بـراي  بقیـه  مثـل  و گذاشـتم  میـز  روي را ساالد ظرف        
 .کردم اکتفا پدرم کنار صندلی به
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ــحبتی         ــا همص ــادر و احمدرض ــد و به ــر امی ــداي و س ــه ص ــتر را خان ــرده بیش ــود ک ــادت.ب  ع
ــه داشــتند ــد ب ــرف بلن ــن در تعجــبم و زدن ح ــود ای ــه ب ــه احمــدي ک ــراي همیشــه ک ــنیدن ب  ش
 !میخندد بلند پروا بی و راحت چقدر ، میکردي تیز گوش باید صدایش

 پیالـه  خـودش  بـه  مخصـوص  حـالتی  بـا  فرزانـه  کـه  بـودم  نگذاشـته  دهـانم  توي را اول قاشق        
 گفت میرسید هم پدرم به که صدایی با و گذاشت میزم روي را ماست کوچک

 !داریم دوسش هنوز ما ولی ، نداره دیگه مارو هواي عموم دختر اینکه با_        

 چـاقو  مـن  بـراي  همـه  امشـب ...شـود  بپـا  شـر  کـه  نـزنم  حرفـی  تا گذاشتم دهانم در را قاشق        
 بودند کرده تیز

 بــده اســتعفا بایــد.جدیــدیش کــار بــا مخــالفم هنــوز منکــه ، جــان عمــو حرفیــه چــه ایــن_        
ــرده ــه برگ ــرکت ب ــیط...ش ــاي مح ــزرگ ه ــاري ب ــه ک ــورا درد ب ــوره ن ــتر ، نمیخ ــارش بیش  گرفت

 .میبینیمش کم دیگه ماهم که دخترم نمیشه باورت...کرده

ــر را دیگــر قاشــق         ــر پیمــان و پ ــردم ت ــانم داخــل زود و ک ــایین ســرم.فرســتادم ده ــود پ  و ب
 کنـارم  کـه  بـود  هـایی  حـرف  بـه  حواسـم  تمـام  ولـی  میـدادم  نشان غذا خوردن به مشغول را خودم

 میشد زده

 دیـد  و قـدیمش  اسـتاد  یهـو  خـودش .بـره  شـرکت  از نـورا  بـودیم  راضـی  مـا  اگه خدا به عمو_        
 مـا .خـب  ولـی  داره هـم  بیشـتري  حقـوق  جدیـدش  کـار  و جدیـد  شـرکت  کـه  البتـه ...شـد  هوایی و

 .باشه ما پیش داشتیم دوست

ــالم         ــداي از ح ــازك ص ــر و ن ــاده پ ــم اش اف ــورد به ــوان.میخ ــد را آب لی ــردم بلن ــی ک ــا ول  ت
 .کرد حرکتم بی ، احمدرضا سنگین و خیره نگاه بنوشم اي قطره خواستم
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 داشـت  شـماتت ِ  رنـگ  کـه  نگـاهی  ایـن  دلیـل  امـا ... بقیـه  مثـل  درسـت ...را ها حرف میشنید        
 .نمیفهمیدم را

 نوشیدم را آن از نیمی و چسباندم لبم به را آب لیوان        

 حسـابی  نـورا  دیگـه ...بگیـره  مـارم  دسـت  ، باشـه  خـوب  بـراش  جدیـد  کـار  کـه  ایشـاال  حاال_        
 ...کرده پیدا برو خرش

 !! گرفت بشقابم کنار کاهوي از را انگیزم نفرت نگاه ، احسان و خودش ي خنده        

 پیشکش جدید قرارداد ، بربیاین بستین که جدیدي قرارداد این پس از فعال_        

 .زدم را حرفم و بدهم ادامه سکوتم به نتوانستم باالخره        

ــار کـــه احســـانی آن از جـــالبتر و          مبلـــی روي بالفاصـــله و بـــود نشســـته احمدرضـــا کنـ
 گفت و نشست نزدیکمان

 !قراداد نداره مشکلی.میفرستیم تجهیزارو هفته این آخر براي_        

 رو ، بـود  بحـث  بـه  پـدرم  حـد  از بـیش ِ  توجـه  بـه  نگـاهم  نـیم  کـه  حالی در و زدم پوزخندي        
 گفتم فرزانه به

 ایـن  مـنم .نیسـت  جمـع  چـی  یـه  بـه  حواسـش  ، میـده  قـرارداد  مشاوره بهتون داره که اونی_        
 ...بعدي هاي پروژه براي که نمیکنم پیشنهاد دیگه ببندم و قرارداد

 برید را حرفم فرزانه        

 !کارمون؟ تو بندازي سنگ میخواي....مشکل کدوم_        
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 غـذایی ِ  قیـد  و گذاشـتم  میـز  روي را میکـرد  کـم  درونـم  گرمـاي  از خنکـیش  کـه  آبی لیوان        
 .زدم را شد کوفتم که

 بیشـتر ! چیـه؟  جریـان  بابـا ...میگـه  کـه  میدونـه  چیـزي  حتمـا  نـورا  ، جـان  عمـو  چیه سنگ_        
 بدونیم ماهم بگو

 هـم  بهـادر  و احمدرضـا  پـدرم  از بغیـر .گـرفتم  بغـل  بـه  را هـایم  دسـت  و کشیدم پوفی کالفه        
 .نبودند مستثنی قائده این از عموهایم و بودند داده ما به را حواسشان تمام

 .میکنم صحبت خودشون با دربارش بعدا بخوریم شام_        

 !افتاده؟ یادتون قراردادِ  ایراد ماه یک بعد... بگید االن_        

 کشیدم گردنم پشت به دستی        

 مجلسی جناب میشه ادعاتون خیلی که شما_        

 شد سنگین نگاهشان دلخوري با و رفت درهم فرزانه و خودش هاي اخم        

ــا نبــود مشــکلی واال_         ــه مــا از شــما کــه کــدورتی اینکــه مگــه..دیــروز ت  کــار گــرفتین دل ب
 بده دستمون

 .میدهم تکان را سرم وزن برابر چندین کردم حس یکهو...شد سنگین سرم        

 .کشیدم پاهایم روي را ام کرده عرق دستان و کشیدم کوتاه نفس چند        

 کنیم؟ کاري بحث که شدیم جمع هم دور...بابا کنید ول_        

 ســرویس ســمت بــه و شــدم بلنــد صــندلی روي از کــه بــود نشــده تمــام هنــوز بهــادر حـرف         
 .برداشتم سریعی و تند هاي قدم بهداشتی
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ــات ، بســتم کــه را در          و رســید دهــنم بــه ، ســاالد و غــذا قاشــق چنــد همــانِ  تمــام محتوی
 .کردم استفراغ

 .نرود دستشویی از بیرون زدنم عق صداي که بودم گرفته پایین آنقدر را سرم        

 مـی  ایـن  بـه  کنـی،  فکـر  کـه  ات تنهـایی  بـه . کنـی  فکـر  تنهاییـت  بـه  نبایـد  که هاست وقت        
 آرزوي بــه کنــی فکــر کــه مرگــت بــه. نیســت هــم خیــالش کــس هــیچ بمیــري، اگــر کــه اندیشــی

 کـه  کسـی ... بـداري  دوسـتش  کـه  کسـی  آغـوش  در مـردن  بـه : کرد فکر خواهی هم مردنت چگونه
 شـود  مـی  داغ هایـت  گونـه  و جوشـد  مـی  مغـزت  درون چیـزي  کـه  اسـت  وقـت  آن. بدارد دوستت

 مـی ... و دیـوار  بـه  کـوبی  مـی ... و دیـوار  بـه  کـوبی  مـی  را سـرت  مـدام  و شود می شور لبت باالي و
 ... و دیوار به کوبی

 .جانم نورا...نورا_        

 ذهـنم  در قبـل  از تـر  پررنـگ  ، روزهـا  ایـن  گذشـته  پـرا !بـودم؟  کـرده  چـه  تـو  بـا  من...افسانه        
 بود؟ نشسته

 پخـش  صـورتم  روي رژلـبم  و بـود  ریختـه  چشـمم  زیـر  آرایشـم ... زدم صـورتم  بـه  آبـی  مشت        
 .بود شده پال و

 میام االن_        

 انداختم نگاهی دوباره احتیاطِ  محض ولی بودم شسته را بهداشتی سرویس        

 نورا_        

 وصــل پــذیرایی بــه کــه بــود کــوچکی راهــرويِ  ســمت بــه نگــاهش. کــردم بــاز نیمــه را در        
 میشد
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 آورد هجوم صورتش به نگرانی ، آمدم بیرون کامل همینکه        

 نیست خوب روت و رنگ_        

 تــنم بــه کــه لــرزي ایــن دلیــل و میلرزیــد زانوهــایم..کشــیدم هــایم لــب روي را دســتم کــف        
 نمیدانستم را بود افتاده

 آوردم باال_        

ــه ترســم         ــازویم طــرف دو را دســتانش...کــرد ســرایت او ب ــاقی ســمت بــه و گذاشــت ب  کــه ات
 کرد هدایتم بود راهرو انتهاي

 نیست خوب حالم_        

 آ هـاي  کاغـذ  بـه  و نشسـتم  خـاطره ِ  تخـت  لبـه  کـه  صـورتم  بـه  آوردنـد  مـی  هجوم ها اشک        
 افتاد نگاهم ، بود معماریش هاي طرح از پر که پنجی

 !خونه؟ بریم_        

 گفت میکشیدم دراز تخت روي که حالی در و گرفت را پاهایم مچ        

 پایین اومده فشارت البد نترس.میشی بهتر ، بکش دراز یکم_        

 .میلرزیدم ولی نمیترسیدم کسی از...میلرزیدم ولی نبود سردم        

 و بـود  رفتـه  بیـرون  افسـانه .کشـیدم  گلـویم  زیـر  تـا  و انـداختم  چنـگ  تخـت  رويِ  لحـاف  به        
 .بود شده شروع تازه من هاي گریه

 نشستم تخت روي و کردم پاك را هایم اشک.برگشت اتاق به قند آب لیوان یک با        

 ...آدمِ یه مثل ، وسط اون نشسته! دارم مجید براي ، خونه بریم_        
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 گفت میرفت کیفش سمت که حالی در و داد دستم به را قند آب لیوان        

 !میکنه دوره و خودش ي بچه ، اینا مثل شده خودشم_        

ــد آب         ــل را قنـ ــیده کامـ ــودم سرکشـ ــه بـ ــا کـ ــتمال بـ ــف و دسـ ــوازم کیـ ــش لـ  آرایشـ
 .هایم گونه و هایم لب ،دورِ کشید هایم چشم زیر را دستمال.برگشت

 آورد بیرون را ریملش و کرد باز را کوچکش کیفِ  زیپ..میکرد کار عجله با و سریع        

 دوتـایی  میکشـه  غـذا  داره گیلـداهم  ، بخوریـد  اتـاق  تـو  بیـاره  غـذاتونو  کـه  گفتم خاطره به_        
 .بیان

ــک         ــایم پل ــه را ه ــه نیم ــته نگ ــودم داش ــانه و ب ــد افس ــد و تن ــل تن ــژه روي را ریم ــایم م  ه
 لبـی  رژ ، بـد ِ  حـال  ایـن  بابـت  هرجـوابی  از فـرار  بـراي  و شـدم  کـار  بـه  دست هم خودم ، میکشید

 .کشیدم هایم لب روي و برداشتم را بود زده هم خودش که را

 آب قنــدهاي و ریخـتم  لیـوان  تــوي پـارچ  همـان  از کــه بـود  خـاطره ِ  تخــت کنـار  آبـی  پـارچ         
ــا را نشــده  عجلــه افســانه مثــل مــنهم بایــد.نشســتم زمــین روي تخــت پــایین و زدم هــم قاشــق ب

 !میکردم

 و فرزانـه ِ  نیامـدن  بابـت  خیـالش  وقتـی  و پرسـید  را حـالم  افسـانه  ، گیلـدا  و خـاطره  آمدن با        
 شد جدا جمعمان از ، شد راحت عمه

 دیدمت؟ بود پیش ماه یک بار آخرین_        

 گفتم اي آره که میفرستادم انطرف و اینطرف هارا برنج اشتها بی        

 شدي الغر کیلو پنج کنم فکر موقه اون از_        
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 نــاراحتی بــا جویــد را غــذایش از کمــی وقتــی و زد خــود ي گونــه روي پــر دهــان بــا گیلــدا        
 گفت

ــبحالت_         ــورا خوش ــن ، ن ــه م ــم دارم دیگ ــکه میش ــونی ، بش ــوان میت ــز بعن ــتیم تجهی  بفرس
 !جنوب

 نبود بردار دست خاطره اما خندیدم زد که حرفی بابت        

 ؟!یادته وزنتو آخرین...همونجاست ترازو_        

 تـنم  تمـام  کـه  ضـعفی  و پاهـایم  لـرزش  ولـی  بـود  دورتـر  قـدم  چنـد  بـه  اش اشـاره  اینکـه  با        
 .کرد کرختم ، بود گرفته

 بخور غذاتو ، کنم وزن و خودم ندارم حوصله_        

 کردم بلندم زور به گرفت، را دستم و گذاشت بشقاب توي را پرش قاشق        

 بود؟ چند آخرت وزن_        

 بودم کرده وزن را خودم که بود همینجا بار آخرین ولی آمد نمی یادم درست        

 خب نیست یادم...بودم هشت و پنجاه_        

 نمیشــد بــاورم.شــد گــرد هــایم چشــم ، یــک و پنجــاه وزن دیــدن بــا ، رفــتم کــه تــرازو روي        
 ...باشد آمده پایین اینقدر وزنم

 خرابه_        

 پایین میاد داره وزنت روز به روز که خرابی تو_        
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 خواهرانـه  هـاي  خـوردن  حـرص  بـه  مـنهم  و خندیـد  غـش  غـش  گیلـدا  زد کـه  حرفـی  بابت        
 زدم لبخند ، خاطره

 منه؟ تقصیر مگه ، تربیت بی_        

 نشستیم سرجاهایمان        

 .کردي کم کیلو پنج چهار ماه یه همین تو باش مطمئن ، توئه تقصیر معلومه_        

 سخته؟ جدیدت کار_        

 نگفتـه  کسـی  بـه  مـن  کـه  وگرنـه .بـود  شـنیده  را فرزانـه  و احسـان  هـاي  حرف البد هم گلیدا        
 .کردم عوض را کارم بودم

ــاریم ســاعت_         ــاعت ســه ک ــتره س ــم.بیش ــی ، ســرپام همش ــز پشــت یعن  دو یکــی روز در می
 .نمیشینم بیشتر ساعت

 گفت گیلدا که میکرد نگاهم ناراحتی با خاطره        

 داره روت و رنــگ فهمیــدم میــزدي حــرف فرزانــه بــا راســتش.شــدي ضــعیف همــین بــراي_        
 ، وزنه کاهش خاطر به همشم.میشه عوض

 میگذارد وزنم کاهش پاي به را بدمِ  حال گیلدا که خوبه        

 

        *********** 

 خوشـحال  میکـرد  حمـایتم  افسـانه  اینکـه  از...دعـوا  و بـود  دعـوا  مهمـانی  از برگشـتمان  مسیر        
 !بودم موضوع این متوجه خوب و مبادا روز براي میداشت نگه خود بدهکار را من او.نبودم



497 
 

 !بدهکارین؟ بقیه به دخترت یا تو نمیدونم من_        

 و فرزانـه  بـه  جـواب  اینکـه  جـاي  بـه  نـورا  چـرا  کـه  اینـه  مشـکلم  مـن .خانوم داره ربطی چه_        
 بـا  چهـارکالم  نتونـه  کـه  باشـه  داشـته  مشـکلی  چـه  بایـد  مـن  دختـره ! شد بد حالش بده همسرش

 کـه  نمیکنـه  کـار  اجتمـاع  تـوي ...هسـت  کـه  نیسـت  تحصـیلکرده  بزنـه؟  حـرف  مهمـونی  تـوي  بقیه
 بشه؟ بد حالش زد دلسوزیش از خواهرم که حرفی چهارتا براي باید چرا پس...میکنه

 و بـود  نـزده  حـرف  بـامن  هـم  کـالم  یـک  حتـی  امشـب  کـه  بـود  احمدرضـا  ماشین به نگاهم        
 !شد همصحبت خاطره با که دیدم بارها

 دادم گوش آمده بوجود بحث و جر بقیه به و فرستادم بیرون ناله با را نفسم        

 بـه  اش کینـه  روي از مـریم  هـاي  حـرف  نفهمـه  کـه  باشـه  احمـق  خیلـی  بایـد  آدم کـه  اوال_        
 نوراست

 احمقم؟ من پس نکنه درد دستت_        

 متوجـه  و شـود  متوقـف  احمدرضـا  ماشـین  اتوبـان ِ  شـب  آخـر ِ  ترافیـک  در کـه  بـودم  نگران        
 .شود پدرم و افسانه بین آمده پیش بحث

 دسـت  سـالم  و سـن  ایـن  تـو .میکنـه  پیلـه  نفـر  یـه  بـه  ام مهمونی هر توي.عادتشه خواهرت_        
 ... از

 کن صحبت درست من خواهر مورد در_        

 ي گرفتـه  رخ نـیم  بـه  تـرس  بـا  و شـوم  سـیخ  سـرجایم  کـه  بـود  بلنـد  قـدري  به پدرم صداي        
 .شوم خیره افسانه

 ندادم؟ رو فرزانه جواب من چرا که اینه مشکلتون االن ما بابا_        
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 انداخت صورتم روي را هایش اخم ماشین ي آیینه از        

 مـن  دختـر ...بشـه  بـد  تـو  حـال  بایـد  سـاده  بحـث  یـه  خـاطر  بـه  چـرا  کـه  اینـه  مشکلم.آره_        
 !نیست مریض

 ببینم دوباره را احمدرضا شاید تا کردم نگاهی ماشین از بیرون به.گرفت ام خنده        

ــا مســخرس_         ــا بــار ده روزي ، شــب ظهــر صــبح شــما...باب  مــن دختــر کــن تکــرار خــودت ب
 !میشی خوب نیست، مریض

 اتوبــان از اي گوشــه بــه را ماشــین کــه شــد تمــام گــران پــدرم بــراي آنقــدر زدم کــه حرفــی        
 . کشاند

 !احمق؟ دختر میکنی مسخره منو_        

 جلـوي  و بـود  آورده ماشـین  داخـل  را خـودش  نیمـه  تـا  و بـود  داشـته  نگـه  بـاز  را ماشین در        
 .کرد پر را گوشم تمام فریادش و داد صداي من ي زده بهت هاي چشم

 .چیه بازیا دیوونه این کردي، ام خسته...کن بس مجید_        

 میکشــید را لباســش آســتین و بــود ایســتاده کنــارش کــه افســانه ســمت بــه و رفــت بیــرون        
 گفت

 میگه؟ من به چی نمیبینه...میکنه دیووونه منو داره این_        

ــود دلیلــی بــی روزهــاي آن از          و کــرد فــرو پشــتم بــه خنجــري ، رســید کــه هرکســی کــه ب
 رفت

ــه..آوردم طاقــت         ــدازه ب ــیم ان ــداد و داد ســاعت ن ــار بی ــان کن ــاه و اتوب ــه نگــرانم نگ  ماشــین ب
 .نبودند من از تر بدبخت هیچکدامشان و میگذشتند کنارمان از سرعت با که هایی
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        ************ 

 افسـانه  هـاي  حـرف .آمـد  نمـی  خیسـم  هـاي  چشـم  بـه  خـواب  و میگذشت شب دو از ساعت        
 بـراي  یـا ...امـروز  هـاي  اتفـاق  خـاطر  بـه  فقـط ...چـرا  نمیـدانم ! گـرفتم  جـدي  مـن  را هـایش  وتهدید
ــه پــدرم حتــی و مــن کــه اذیتــی و آزار و افتــاده پــیش ســال کــه هــایی اتفــاق  ، کــردیم وارد او ب
 واژه ایـن ِ  فهمیـدن ِ  وقـت  ، دادن دسـت  ازِ  وقـت ..پـدرم  مثـل  شـاید  مـنم .میـزد  طالق حرف امروز

 و سـاده  تهدیـد  یـک  شـاید  حتـی ...بـود  کـه  هرچـه ...میکشـیدم  فریـاد .میزدم داد ، شدن تنها لعنتی
 گرفتم اش جدي من ، احمقانه

 ...بود تصور غیرقابل افسانهِ  رفتن        

 همیشـه  مثـل  داشـتم  حـتم .بـود  آمـده  پیـام  بـرایم ...کـردم  نگـاه  موبـایلم  گوشـی ِ  سـاعت  به        
 .شدم خیز نیم تخت روي ، دیدم را احمدرضا اسم وقتی ولی تبلیغاتیست پیام

 و نیسـت  تـو  شـبیه  نـورا  ،ایـن  نیسـتی  خـودت  بفهمـم  مـنم  حتـی  کـه  نکن وانمود یجوري*        
 اینکـه  مـثال  ، نمیـدونی  کـه  هسـت  چیزایـی  یـه .شـدم  عـوض  کـه  کنم وانمود تو مثل نمیخوام منم

 یــه تــه میکنــی پــرتم میشــم نزدیکــت هروقــت چــون طرفــت نمیــام کــردم، نگــات چقــدر امشــب
 *پرتگاه

ــدین         ــدبار و چن ــامش چن ــدم را پی ــدین ، خوان ــدبار و چن ــمانم چن ــر چش ــک از پ ــد اش  و ش
 ؟!بنویسم اصال...بنویسم چه نمیدانستم...خالی

 رو خــودم نمیتونســتم وقتــی منــو تــو کــه چــون شــدم عاشــقت میکــنم فکــر "کــه بنویســم        
 "داشتی؟ دوسم ، باشم داشته دوست

 !احمدرضا به حتی..پدرت به..افسانه به...بدهکاري تو...نورا نه...نه اما        
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 نابودشــان و ندیــدي هــا آن بــه آرامــش لحظــه کــه روزهاییســت از تــوِ  طلــب تنهــایی ایــن        
 .کردي

 

 

 کش نخ ابریشم نقد        

 

 امشب آخر و چهارم پست        

ــرژي ، نمینویســید کــه نظــرهم ، نمیکنیــد کــه نقــد         ــا مــن ، برنمیگردونیــد کــه ام ان  دلــم ب
 ! مینویسم دارم

 

 کش نخ ابریــشم        

 

 تلگرام کانال        

        https://t.me/mahidell 

 

        تشکر  پیام این چندگانه قول نقل   قول نقل با پاسخ قول نقل با پاسخ    

 .اند کرده تشکر مفید پست این خاطر به عزیز دلنواز دریا از مقابل کاربر 489    
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        !!nahal!!,# ـــال  eli*),(negar),*AdAm(*,# م.  لیـــــــــــــــــــــــ

BaRfI*,*arefeh*,*Barg 
Rizan*,*H*eric,*Homa*,*ide*,*maryam*,*msbm*,*ROMINA*,*sa

ede*,*SaNaY*,*sepid*,*پریســـا,*z.a.h.r.a*,*دنیـــا*,آناهیتـــا)*allium(,*ســـما*,
ــقایق* ــکوه*,*شـــــــــــــــــــــ ــته//,*شـــــــــــــــــــــ /,//فرشـــــــــــــــــــــ

manoo/,3ara69,92ghazal,@elii@,a.ani,a.eyvazi,aabbasi,ab_darya,
afra,afraa,afsane 

72,aida,aida9,Akram.a,Amish,ana#hita,anahita,Anahita98,Angeel,
Ani88,aramdokht,Arezou1,aroosaak 

kooki,Asal3p,asalbano96,Asal_bumpy,Aseman64,asma-
m,Atefe.M,atefe73,atefehb,a sh69,Atoosa,ayandeh1,aysana,ayse
l482,Azaad,Azade2140,azarmidokht,azarnaderi44,Azi72,Azin,Azin
76,☆yas☆,♡MaryaM♡,bahane,bahar58,Bahar_mi,banoyehesfan
d,baran0098,BARANSA,barni,Behnaz_b,Betsa89,bita59,Bykia,cale

ndula,Carrie,cemiramiss,ciel1985,Daisy,dark 
chocolate,darya4777,Daved,delaramj,Denisomidi,diana 

22,dihan,eali,Elen,elham,Elham58,elin89,elinbayan,elit,esky,F.JED
DI,fafa1414,fara,Farafara,farahnaz*,fariba29,fariba44,faribaz45,fa

rshide,Fatem.he,fateme.mly,fateme.sanjari,Fateme42,fatemeh 
heidari,fatemehdasat,fatemeh_m,Fatima 

S,fa ma70,Fa ya72,faz.77,firoozeh,foojan,f_imani,galadril3,Ghaz
ale.gh,ghazaleh_33,Ghoghnus56,golsa,h.m.a.s,H@n!€h,HaDis-

93,hamed1369,hani69,Hanieh.hbk,hanila,hanna,helga,Hesam600
7,Hoda 

A,hodaaa,hodasanei,Irani,khakbaz,khaleghyas,Kimia__b,kish2009,
Komolos,Laali,ladykin,Le y la,leila 
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banoo,leila1355,Lia.m,liba,libra272,life07,lilies,lilijinan,Lily 
8,m.shojaee,ma-ry-am,maahlaaa,Maede90,Mahana,mahbobe 

dr,mahbobe26,mahdie66,mahdiehhjz,Mahgol,Mahin. 
njz,Mahsam,mahya1994,maili,malihe sharifi,malihe-es,Maman 

ali,mamanekasra,mamimahya,mani1383,manjoon,Mansi,marjans
h,mary73,Maryam,Maryam v,maryam-

rouhi,maryam.e,maryam.f,maryam49,Maryammj,maryamp60,ma
rzieh68,Marziyeh66,ma n,MAZG1896,Mbaran,Mede A,mehr 

banoo,melina_rosy,Mel_na,mina30,Mina57,minoo.k,mogaddam5
5,mohandes,mohiii77,mona61,monir1343,Mybook,N*O*V*E*L,n

afas77,Naghmehhabibi,nahid,najmeh,Nana60,nanaa,nani,narges.s
hiraz,narges2179,narineh,Narsis,Nasrin.gh71,Nastaran 

Naderi,nastaran1351,Nayyere.hm,Nazanin 
73,naziniaz,nedaida55,negar panahi,negin 

es,neginn_a,nila.n,nona65,Noora,Norima,Ocimum,Papoo,pardis_
m,paria66,parisat,Parmis_m,Parvazeh,payvand64,pooneh,rafaat,R

AHA!,rahanh,Rahil.m,rainy_10,ramanava,Raz1985,REAL 
SMILER,Reyhan213,rilla,Rogin,Rojan,rokhsare,roya-

90,Roya.aram,roya1365,S*A*M*I*R*A,s-
engineer,s.gh@zikh@ni,Saba80,safoora.h,safura7851,saharnik,sa

har_268,saieh92,sala,Sam,sama75,samaneh60,SAMI.P,samine201
3,SAMIRA 

BANOO,sana93,sani,sarah,sarah.g,Saratbrz,Saray,sargol61,sarrami
f,sarva,sasha,sayan,saye921,Sayeh,Scarlet,sepanta5439,sepideh*
**,Sera89,Setayesh_p995,sh.mrjan,sh.sahel,shadi.71,Shadow,sha
hrzadamin,shahrzadi,Sherya,Sheyda.A,shida.m,SHIMA.H,shimasal

amat,SHIMA_HY,shinystar,shirin,Shivaj,shivana,Shoola,sh_karan,si
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ma_a_111,Simin.m,sobin,sogandbano,soheilam,solmazhelma,som
aye_t,somayyeh-

138,Soore,spg.sara,Ssarinaa,Swes,t.molaei,t.noorbakhsh,tadaei30
5,Tahereh9775,Tajiii,Tardid,TIMINE,Toranjfatemi,Tuliptulip,ــه,الــــــف.ف فــــ

 فرشــته,7 فرشــته,فریبــاا,جعفــري فریبــا,م فرنــوش,امیــري فاطمــه,ع فــایزه,محمــودي فهیمــه,یمــه
ــین روي ــیده,زم ــی,قص ــیال,س*لیل ــیال,ط.ل ــیال,63ل ــه,95ل ــه,الل ــانی لطیف ــه,نه ــین م ــه,ش.جب  م

ــدي,رو ــه,1 مه ــزدي مهدی ــدیس,ی ــا,مه ــو,@مهس ــا,مین ــی مین ــرا,ملک ــدانا,د.میت ــرزام مان ــاه,ف  م
 مـریم ,بـانو  مـریم ,.الـف  مـریم ,موسـیوند  مـریم ,محیـااا ,مـاران ,ح-ماریانـا ,ماهکـک ,آسمان ماهک,منیر

ــه ــیه,زنگنــــ ــادات مرضــــ ــوم,ســــ ــس,گ معصــــ ــس,0707نفــــ ــین,66نفــــ  نوشــــ
ــینی ــو,حس ــه,نیل ــا,نیلوفران ــد,83نیک ــازنین,61 ناهی ــازنین,1374 ن ــازي,ن ــدا,ن ــدا,ن ــرجس,م ن  ن

ــا,ســتاره چشــمک,80نســیم,ح ــا,هلی ــی یــاس,..هان ــه,*آب ــابخوان,کبــري,کــارن,اوالدي یگان  گــل,کت
ــاس ــرگ,یــ ــیس,گلبــ ــده گــ ــاییز,بریــ ــادمیرا,پــ ــازوکى,پــ ــري,پــ ــرم پــ -vajiheh,دختــ

a,yalda.22,yara,yasaman_rad,yassepid60,z.taherkhani,zahra-
k67,Zahra.khorshid,zahraa.k,Zahraaghai,Zahra_97,zahta307,zakiy
65,zar76,zari.s,zari216,zarpari,Zed,zese,zewwynab,Zo.he,zohreh5

6,_Azam_,_Fatemeh_,~ELAHE~,ــی ــانم آبجـ ــه,خـ ــا,آتیـ ــانه,آرزي,آدرینـ ــانه,افسـ  افسـ
ــیایی ــام,اسـ ــا,م.الهـ ــل,الینـ ــوان,آي ائـ ــمان,67ارغـ ــرف,365اسـ ــالن,اشـ ــی,اصـ ــار,اطلسـ  بهـ

 حـال ,ثمـین ,تـرنج ,+تبسـم ,تیسـکا ,توکـا ,مـریم  بـدر ,بهشـت  بـانوي ,خیـال  بانو,سایه بی,بهارنارنج,رنگها
ــانوو خورشــید,خــانوم ــه,63خورشــید,ب  دختــر روژینــا,1370دریــا,عشــق امتــداد در,دیــار,ریــزه خال

ــم ــدي را ري,گلـــــــــــــــــــــــ ــه,احمـــــــــــــــــــــــ  ریحانـــــــــــــــــــــــ
 ســـایه,ســانی ,12ســـامیه,سوســن ,ســـوگند,آرام_ز,رعنــا ,رازدخـــت,رادمینــا ,58راحلـــه,مــرادي 
ــپید ــبحان,ســ ــعیده,ســ ــانو ســ ــعیده,بــ ــري_ســ ــقایق,مهــ ــیوا,م.شــ ــر شــ ــیوا,کالنتــ  شــ
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ــوري ــکیبا,ج ــادئ,ش ــاداب,ش ــب,19 ش ــا ش ــار ي ه ــب,انتظ ــاییزي ش ــه,پ ــاییان طیب ــه,کس  عم
  عشقکتاب,خانمی عاطفه,ك عاطفه,عارفه,حسینی عادله,حمی
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 پیـدا  را گفتـنش  جرئـت  هنـوز  و داشـتم  پـرواز  دیگـر  روز دو... کـردم  نگـاه  دسـتم  تو بلیط به        
 .بودم نکرده

 اي تــازه کیــک افســانه.شــدم آشــپزخانه داخــل و گذاشــتم سویشــرتم جیــب داخــل را بلــیط        
 بود کیک تزئین مشغول اش همیشگی هاي وسواس با و بود آورده بیرون فر توي از را

 جون افسانه کردي چه_        

 زد لبخند یک تنها ام عالقه ابراز به و ایستادم کنارش        

 ؟!ایشاال کنونه آشتیِ  کیک_        

 آنقـدر  ، بـود  شـده  سـنگین  و سـر  هـم  پـدرم  بـا  رفتـارش  ، مهمـانی ِ  بعـد  از را روز چند این        
 .بود نکرده دوا دردي ، هم خانه به پدرمِ  آمدن گل دست با روز هر که

 باشیم داشته چاي و کیک شام بعد گفتم ، میاد داره وقت چندِ  بعد احمدرضا_        
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ــه شــاید.بگیــرم نیــکِ  فــال بــه میتوانســتم را احمدرضــاِ  آمــدن          پــدرم افســانه و او کمــک ب
 .میشد راضی

 ، میاد داره ات دردونه عزیز پس_        

 گفت داشت لب روي که تصنعی لبخند همان با و کرد نگاهم کوتاه        

 ؟!میاد داره نمیدونستی_        

 ...چرا غافلگیر ولی نشدم شوکه        

 حتـی  مـن  ، خـدافظ  و سـالم  یـه  حـد  در یعنـی .نـزدم  حـرف  باهـاش  ماهـه  یـه  من خدا به_        
 ...خاطره با که نمیدونستم

 !میاري؟ یخچال توي از رو ها میوه_        

 نظـر  زیـر  بـه  کـنم  مجـاب  را هـایم  چشـم  نتوانسـتم  حتـی  ، نـه  یـا  کرد باور را حرفم نمیدانم        
 ...العملش عکس گرفتن

 گذاشتم کنارش و آوردم بیرون یخچال توي از را زده برش هاي میوه و گفتم چشمی        

 داشتم خواهش یه ، جون افسانه_        

 !بچینیم؟ چجوري نظرت به_        

ــد         ــبم روي رضایتبخشــیِ  لبخن ــار ، نشســت ل ــا ، داشــتم دوســت را اینک  ي ســلیقه اینکــه ب
 بــراي حتــی ، میخواســت مــن از کمکــی کســی وقتــی ولــی نداشــتم کیــک طراحــی در بخصوصــی

 .میشدم خوشحالم ، کیک روي ها میوهِ  چیدن

 !بچینم؟ من_        
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 پرسید که رفت غذایش و گاز سمت به و گفت اي آره        

 ؟!بود چی کارت_        

 .بشنود را هایمان حرف پدرم مبادا تا انداختم آشپزخانه از بیرون به نگاهی        

 ... و پدرم میخواستم ، عسلویه برم باید دارم ماموریت دیگه روز دو براي من_        

 .نکن حساب من کمک روي وجه هیچ به ، نورا اصال_        

 . خشکید دهانم در حرف که بود جدي و سریع جوابش آنقدر        

 کردم التماسش ، بود پایین صدایم که حالی در باناراحتی و نالیدم        

 !!احمدرضاِ  جون اصال...نوراِ  جون ، خدا رو تو_        

 نگـه  بـاز  را درش کـه  اي قابالمـه ِ  بخـار  کـه  اي لحظـه  درسـت  و کـرد  هـم  در را هایش اخم        
 گفت گرفت، را صورتش ، بود داشته

 !!نه یعنی ، نه گفتم_        

 گذاشت هم روي محکم را قابالمه در و زد را حرفش        

 من بده کردنتو، کمک نخواستم_        

ــود دســتم در کــه کــوچکیِ  ســیب         ــارم و گرفــت را ب ــا.زد کن  نگــاهش ورچیــده هــاي لــب ب
 بود شده هرلحظه از تر غمگین ام چهره و میکردم

 خب؟ چرا_        

 کـه  بگـی  مجیـد  بـه  میخـواي  دوبـاره  رویـی  چـه  بـا  تـو  ، واضـحه  چـراش  اصـال  ، نداره چرا_        
 !رفته؟ یادت و قبل بار ، بده اجازه
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 کشیدم بازویش روي را دستم        

 میدم قول ، نمیفته اتفاقی دیگه خدا به ولی ، برم قربونت نرفته یادم_        

 درآمـد  آیفـون ِ  زنـگ  صـداي  کـه  اي لحظـه  درسـت  و داد تکـان  راسـت  و چـپ  بـه  را سرش        
 .شد رد کنارم از ،

ــی از         ــزیم و احوالپرس ــنش عزی ــدم گفت ــت کــه فهمی ــام.احمدرضاس ــور هنگ ــوي از عب  جل
 .رفت و کرد رها ناامیدانه را قلبم و کرد بهم کوتاهی نگاه آشپزخانه

 ...!احمدرضا میشد امیدم تنها ، بودند درگیر ، هم پدرم و افسانه که میان این در        

ِ  زنـــگ .آمـــد لـــبم روي لبخنـــدي ناخودآگـــاه  ، پیچیـــد خانـــه در کـــه صـــدایش        
 !کن ولش...نه...صدایش

ــه چنــد         ــا ، کــردم ســرگرم را خــودم آشــپزخانه در اي دقیق ــادر ت  ، باشــند راحــت پســر و م
 .شدم بلند صندلی روي از ، شنیدم را پدرم هاي احوالپرسیِ  گرم صداي وقتی ولی

 و مشــکی ي ســادهِ  شــلوار ، کــنم وارســی را وضــعم و ســر تــا نبــود آشــپزخانه در اي آیینــه        
 .بود ساده اندازه از بیش چیز همه...اي سورمه گشادِ  سویشرت

 .بردم بیرون آشپزخانهِ  چارچوب از کمی را سرم        

 .بود رسیده خودش به...لعنتی        

 ، اش مشــکی و ســفیدي و بــود شــده بلنــد کــه ریشــی تــه بــا.مرتــب و تمیــز همیشــه مثــل        
 .میکرد نمایان قبل از تر خونگرم را اش چهره

ــور         ــورمهِ  پولی ــاس و اي س ــه لب ــی ي مردان ــمانیِ  آب ــه آس ــر ک ــور زی ــه پولی ــن ب ــت ت  ، داش
 از پــیش و اول ي نیمــه همــان را ام زنــدگی...بــودم مــادر اگــر مــن.آمــد مــی صــورتش بــه عجیــب



509 
 

 مـن  و بـود  افسـانه ِ  زنـدگی  ي ثمـره  بهتـرین  احمدرضـا .بـودم  ،بـرده  پایـان ِ  سـوت  صـداي  نواختن
ــه ــوش چ ــال خ ــب خی ــا ش ــرم ، ه ــانه روي را س ــرش ي ش ــتم پس ــه و میگذاش ــاي ب  دل و درد ج

 .میکردم خود محرم را او ، سوزان با کردن

ــا را نفســم         ــرون آه ب ــتادم بی ــین ، فرس ــث هم ــد باع ــده ش ــبم روي خن ــیند ل ــره...بنش  ي ثم
 !بود ام بیوگی ، من زندگی

 سالم_        

 ایستاد و شد بلند که بود پدرم با صحبت گرم و داشت لب روي لبخند        

 .دادي من به ام وقتی یه باالخره ، خانوم نورا ، به_        

 .کشیدمش باال به محکم و کشیدم راستم ابروي به دستی ، زده خجالت        

 !بود شلوغ خیلی سرت هم شما...حرفیه چه این_        

! بــودم دســتمِ  داشــتن نگــه معذبــه ، افســانه و پــدرمِ  پــیش.آورد جلــو را دســتش و خندیــد        
 ؟!نبود ، بود داشتنی دوست ، بود آورده هیجان به را انگشتانمِ  بند بند که گرمایی

 داري و خودت جاي تو ، باشه شلوغ سرم هرکی براي من_        

 گـرمش  و پهـن  انگشـتان  میـان  از را دسـتم  و شـدم  مچالـه  خـودم  تـوي  ، قبـل  از تـر  معذب        
 بــه درســت افســانهِ  نگــاه امــا.کنــد رهــایم نمیخواهــد کــه کــردم احســاس کــامال...کشــیدم بیــرون
 .بود هایمان دست

 کســی ، اومــد مــی و میرفـت  احســان شــرکت ، کــرده مشـغول  و خــودش بیخــود کــه نـورا _        
 !ابروئه چشمت باالي نمیگفت بهش ام

 .میگفت احمدرضا به را اش تکراري هاي حرف حاال و بود شده باز دلش سر پدرم        
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 .نشستم مشکیمانِ  تکی مبل روي و بودم انداخته پایین را سرم        

 ؟!گفته چیزي نورا به کسی اینجا مگه رادمند آقاي_        

 ولـی  سـرکار  میـره  کـه  نشـده  مـاه  دو هنـوز .بـود  بهتـر  فرزانـه  و احسـان  پیش کار ، ولی نه_        
 نیستم راضی اصال منم.جسمی هم روحی هم ، شده ضعیف

 .ببینم را پدرم حتی یا احمدرضا العمل عکس که بودم نکرده بلند را سرم        

 جسـمی  چـه  ، برسـه  خـودش  بـه  بایـد  فقـط  ، بهتـره  خیلـی  نـورا  بـراي  شغل این که البته_        
 .شدي ضعیف خیلی منم نظر به...روحی چه

 ؟!اومدي خاطره پیش از کی_        

ــث         ــاِ  مک ــواب در احمدرض ــه دادن ج ــانه ب ــدي ، افس ــبم روي پوزخن ــد. آورد ل ــادرش الب  م
 ؟!بود چه براي تاخیر اینهمه که وگرنه! میگفت نباید که زد را حرفی

 میکشه عذاب خیلی خاطره میره؟ پیش خوب کارتون راستی_        

ــدم         ــم بیشــتر پوزخن ــاش...شــد ه ــی کمــی ک ــه نگران ــدرم ک ــراي پ ــر ب ــرادرش دخت  ، دارد ب
 !داشتند من به هم عموهایم

 نهـار  یـه  بـا  ، بـود  لیسانسـم  دوره هـاي  بچـه  از یکـی  دوسـتاي  از راهنمـا ِ  استاد خداروشکر_        
 بگیره سخت کمتر که کردیم راضیش

ِ  خیرگـی  و بـود  افسـانه  بـه  نگـاهم .کـردم  سـربلند  و شـنیدم  را احمدرضـا  و پـدرم  هاي خنده        
 .هایش چشم

 !نبودي؟ پیشش امروز پس_        
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 .کنم نگاهش که داد دستور ، دلم...نبود هایم چشم تقصیر        

 ...داشت اخم کمی احمد رخ نیم        

 سـالم  هـم  جـان  سـهی  ، هفـت  تـا  نـیم  و سـه  سـاعت  از ، بـودم  خـاطره  پیش ، مادرم چرا_        
 .رسوند

 !نگذارد افسانه براي را اي شبهه و شک هیچ جاي که میزد حرف جوري یک        

 ؟!ببینیش باید کی دوباره_        

 .کنم ترك را آنجا که داد دستور ، دلم...نبود پاهایم تقصیر        

        ******** 

 پخـش  اتـاقم ِ  وسـط  را هـایم  لبـاس  تـک  تـک  و بـودم  کشـیده  بیـرون  را هـایم  لباس کشوي        
 .بودم کرده پال و

 لبــاس یکــی یکــی ، بــود همــین بــود زده ســرم بــه فکرهــایم از فــرار بــراي کــه کــاري تنهــا        
 .میکردم تایشان و برمیداشتم زمین روي از را هایم

ــب         ــت امش ــوبی وق ــراي خ ــتن ب ــفرمِ  گف ــود س ــدرم.نب ــوز پ ــا هن ــانه ب ــر افس ــت درگی  و اس
 !نیست راضی هیچکس از هیچکس...افسانه با احمدرضا

 چسـباندمش  صـورتم  بـه  ، برداشـتم  را بـود  کـرده  انتخـاب  بـراي  مـادرم  کـه  شـلوارکی  و تاپ        
 ...کردم بویش عمیق نفس با و

 مــادرمِ  کشــیدن آغــوش بــهِ  مثــل درســت ، مــن بــراي امــا نمیــداد را مــادرم بــوي ، لباسـم         
 .بود
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 !نمیشد زخمی زانوهایم سر اینهمه من ، میگرفت را دستم و بود ها سال این اگر که        

 گذاشتم پایم روي را لباس ، خورد در به که اي تقه با        

 جونتون نوش ، ندارم اشتها من_        

 ...ولی است در پشت پدرم میکردم خیال        

 ؟!میشه کور اشتهات میبینی و من_        

 کـه  ، بـود  هـایم  لبـاس  کـردن  تـا  بـه  حواسـم  و بـود  آمـده  اتـاق  داخـل  صـدا  و سر بی آنقدر        
 .نشدم متوجهش

 فقـط  و بـود  افتـاده  ، کـردن  طـپش  طـپش  از کـه  میشـد  هـا  سـال ...نمیزد همیشه مثل قلبم        
 .بمانم زنده که میزد

ــرو_         ــرو...احمــد ب ــت االن ب ــاد مامان ــاال می ــا میپرســه ازت ، ب ــودي خــاطره ب ــوه ، ب ــی می  چ
 ؟!خوردي

 .نشست و برداشت را بود افتاد کنارم که هایی لباس و زد اي خنده تک        

 دادم ادامه حرص با. میکردم تایش که حالی در و برداشتم را دیگري لباس        

 داره قبول من از بیشتر و هرکسی ، تو مامان که بدبختم چقدر من_        

 شد کردنش تا ومشغول برداشت زمین روي از لباسی و خندید بازهم        

 ...میشه حل مشکلم ، بدونم تو با و تکلیفم اگر من_        

 بود شده گم میانش ام ساده مشکیِ  تاپ که کردم نگاه هایش دست به حرص با        

 بیرون برو من اتاق از پاشو ، مشخصه تکلیفت شما_        
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 زدم موهــایم بـه  چنگــی کالفـه  و شـدم  کفــري.آورد مـی  در بیشـتر  را حرصــم هـایش  خنـده         
 .فرستادمشان گوشم پشت و

 !میخندي؟ چی به_        

ــدم را هــایش خنــده وقتــی...کــردم نگــاهش خیــره وقتــی          نگــه را هــایم اخــم نتوانســتم...دی
 .دارم

 ...سالگی هشت و سیِ  سن تو نمیکردم فکرشو هیچوقت_        

 داشتم نگه هایش لب نزدیک و کرد بلند را دستم        

 .پره حرفا این از منِ  گوش_        

 بوســیده از پــیش و آورد جلــو را ســرش کــه میشــدم متوجــه وگرنــه بــودم گرفتــه را نگــاهم        
 .میکشیدم عقب حتما را دستم شدن

ــدرت_         ــق پ ــر ، داره ح ــی اگ ــهِ  نگران ــه اون ــبی ک ــه و عص ــرده ات کالف ــه ، ک ــوام ب ــق ت  ح
 ؟!حالتو بفهمن چشمات از آدما همه داري توقع چرا تو... زدنه حرف راه بهترین.میدم

 فرستادم بیرون درد پر را نفسم و گذاشتم کشو توي را لباس آخرین        

 شـرکت  تـوي  کـه  بگـو  بهـش .نیسـت  سـخت  کـن  بـاور ...حــــرف .بـزن  حـرف  پدرت با...نورا_        
 ...شده مشغول اونجا که بگو اعالء از اصال.شده باهات برخوردهایی چه ، احسان

 .نداشت رفتنم به ربطی مدبري اون برگشتنه_        

 کردم اخم ، بخندد که کرد باز را دهانش تا        

 تو و میدونم من بخندي_        
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 شد منقبض فکش و گرفت گاز را لبش        

 میکنی؟ کمکم...احمد هست ام چیزدیگه یه_        

 التمــاس حالــت بــه را هــایم دســت.نشســتم رویــش بــه رو درســت و چرخیــدم ســمتش بــه        
 چسباندم بهم

 .کرد خالی و پشتم که مامانت... نیار نه ، نوراِ  جون_        

 آورد پایین صورتم جلوي از و گرفت هایش دست میان را دستانم        

 اته کله تو چی ببینم بگو_        

ــو دو         ــتن زان ــرایم نشس ــخت ب ــود س ــه...ب ــختی ب ــایم س ــرم از را پاه ــرون زی ــیدم بی  و کش
 .نشستم چهارزانو

 میزنم حرف جدي دارم... احمد نخند_        

 میشنوم بگو ، چشم_        

 گفتم ، نکند ناامیدم او اینکهِ  امید به و شدم خیره مهربانش هاي چشم به معصومانه        

 دارم ماموریت ، عسلویه برم باید_        

 اول از انگــار کــه طــوري! رفــت ، بــود نشســته لــبش روي کــه اي نیمــه و نصــفه لبخنــد آن        
 !نبوده

 ابدا و اصال! نزن حرفشم_        

ــین روي از بالفاصــله         ــد زم ــوي و شــد بلن ــاره انگشــت ، متعجــبم هــاي چشــم جل  را اش اش
 داد تکان
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 بیرون کن پرت ذهنت از و رفتن عسلویهِ  فکر_        

 شدم بلند زمین روي از عصبانیت با و شد کشیده درهم ابروهایم        

 افتاده اتفاقی چه انگار میکنید رفتار جوري یه مامانت و تو چرا؟_        

ــه         ــرتم ي یق ــا را سویش ــرص ب ــایین ح ــالی در و دادم پ ــه ح ــانه ک ــوخته ي ش ــه را ام س  ب
 گفتم میدادم نشان احمدرضا

 ؟!ذرست یه این واسه فقط_        

ــف         ــتش ک ــانه روي را دس ــت ام ش ــالی در و گذاش ــه ح ــر ک ــري دیگ ــده آن از خب ــاي خن  ه
 گفت عبوس صورتی با ، نبود مهربانش و شیرین

 ذره؟ یه میگی اونوقت ، منهِ  دستِ  کف تا دو اندازه_        

 کشیدم عقب را ام شانه        

 !!است ذره یه همش ، میکنی بزرگش چرا_        

 .بردم کمدم قدي ي آیینهِ  سمت و کشید را بازویم یکهو که بود شده عصبانی        

 ؟!است ذره یه این_        

 .شد میخکوب احمدرضا نگاه به ، شانه سوختگیِ  جاي نگاهم ، آیینه توي        

 ؟!نورا آره_        

 نزدیکــی تــا طــرف یــک از و میشــد شــروع گــردنمِ  نزدیــک جــایی از ، ام شــانهِ  ســوختگی        
 !آرنج نزدیکی تا ها شانهِ  سمت از و ام سینه

 ؟!نداري دوسش_        
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 کند تغییر تعجب حالت به اش چهرهِ  عصبانیت تا کشید طول کمی        

 !چی؟_        

 بــاال ، میکــرد نمایــان را ام ســینه از کمــی و بــود آمــده پــایین زیــادي کــه را لباســم ي یقــه        
 .کردم مرتب و کشیدم

 سوخته خیلی ، داري حق_        

 دیــده خــود بـه  دیگــريِ  رنــگ ، شـدن  غمگــین جــز مـن ِ  نگــاه اصــال...شـد  غمگــین نگـاهم         
 بود؟

 آیینـه  و کمـد  همـان  جلـوي .گرفـت  را بازوهـایم  کـه  بـروم  بیـرون  اتـاق  از و برگـردم  خواستم        
 !میداد نشان تر وحشتناك ، تر وخیم تر، نزدیک ، میدیدم آنچه از را اجسام که اي

 توامِ  نگران_        

 ام سوخته گردنِ و شانه همانِ  نزدیک.بود آمده پایین سرش و بود پایین سرم        

 ، ســوختگی ایــن بعــد امــا داشــتم و کلفــت گــردن هــاي آدمِ  حــس ، پــیش ســال شــیش_        
 تره نازك مو از گردنم فهمیدم تازه

ــدنم طــرف دو هــایش دســت         ــایم چشــم ي همــه...گرفــت را ب ــه ه ِ  شــدن تنیــدهِ  دنبــال ب
 !مـــن؟! منِ  دور به...بود هایش دست

 ببینی آسیب نمیخوام_        

ــی         ــب وقت ــایش ل ــانه روي ه ــت ام ش ــی ، نشس ــانی وقت ــانه روي را اش پیش ــت ام ش  ، گذاش
ــه را ســرم ــدم ســمتش ب ــوي ، چرخان ــایشِ  خــوب ب ــد مشــامم در موه ــدمی همــان ، پیچی  جوگن
 .میکرد ام وسوسه ، کردنش نوازشِ  خیال عجیب که لعنتی هاي
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 پایین بریم بهتره_        

 را کمـرش  تـا  کشـید  طـول  ، مانـد  حالـت  همـان  بـه  اي لحظـه  چنـد  بـراي  و رفـتم  جلـو  به        
 برساند هایم چشم به را نگاهش خیره و کند صاف

 دوبـاره  اگـر  ، شـدن  اذیـت  ات خـانواده  ي همـه  قبـل  بـار  ، بیـاد  سـرت  بالیـی  نمیخوام من_        
 ... بشه تکرار

 ...کرد رها نیمه را حرفش و گرفتم را نگاهم        

ــانه         ــپم ي ش ــنگینی چ ــرد س ــنگینی ، میک ــل اش س ــنگینیِِ  مث ــري س ــود س ــه ب ــرایش ک  ب
 !!بودم شده شانه

ــکال_         ــداره اش ــد ن ــودم ، احم ــه خ ــا ب ــیگم باب ــر ، م ــول اگ ــرد قب ــا نک ــرتی ب ــرف نص  ح
 پایین بریم دیگه...میزنم

 .داشت نگهم و گرفت را دستم.کنم عبور کنارش از نگذاشت        

 کسـی ! میـري؟  تنهـا  تـو  فقـط ...میکـنم  کمکـت  مـنم  ، بـري  کـه  داري دوسـت  خـودت  اگه_        
 داره؟ امنیت اونجا! نمیاد؟ همراهت شرکت

 .زدم لبخند هایش نگرانی به        

ــد_         ــورا نخن ــدي ، ن ــم دارم ج ــیطش.میپرس ــه مح ــت مردون ــه..اس ــی چ ــه داره دلیل ــورو ک  ت
 !بفرسته؟ بخواد

ــدم         ــتر لبخن ــد بیش ــت...ش ــاوردم طاق ــتم و نی ــان را دس ــایشِ  می ــردم موه ــی.ب ــاال کم  و ب
 ...را ها جوگندمی کردم پایینشان
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ــداي_         ــی بخــش کارمن ــنم ، هســتن خــانوم اکثریتشــون صــنعتی ایمن  بیشــتر روز دو کــه م
 .میاد همراهم شرکت کارمندهاي از یکی ، تمیزکار حتما ، بمونم نیست قرار

 کشید بیرون اش جوگندمی موهاي الي البه از را انگشتانم و گرفت را دستم مچ        

 ِ براي بذار ، نگو پدرت به حداقل سرشام_        

ــردا_         ــیگم ف ــب ، م ــو امش ــایی ت ــاره ، اینج ــواد دوب ــداد و داد بخ ــدازه راه بی ــنم ، بن ــا جه  بپ
 میشه

 پرسید کنجکاوي با و آمد نزدیکترم        

 ... که بوده کی بارش آخرین! دوباره؟_        

 رسید هایم لب به دقیق نگاهش و گزیدم را لبم        

 ؟!نورا چیه جریان ، نیستند همیشه مثل ، بابات و مامانم چرا میگم_        

 کردم دور گرمایش از را دستانم مچ کالفه        

 ، شــد بحــثش مامانــت و مــن بــا ماشــین تــو ، اومــدیم مــی عمــوم ي خونــه از کــه شــبی_        
 ...قهره بابام با که روزه چند مامانتم

 !طالق...آمد سراغم به افسانه هایش حرف نگرانی        

 گرفت را وجودم دلهره و ترس        

 !!میگیرم طالق کنی اذیتم بخواي ، شدم خسته دیگه گفت بابام به مامانت_        

 .شد باز تعجب روي از یکباره به ، احمدرضا ي رفته درهم ابروهاي        

 میگی؟ جدي_        
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 احمدرضـا  کـه  میفهمیـدم  خـوبی  بـه  هـم  روزهـا  همـان . کـردم  گذشـته  یـاد  اما چرا نمیدانم        
 .مانده مان خانه در ، مادرش اصرار به و میدارد نگه احترام ، من مثل درست

 !احمد؟ شدي خوشحال_        

 شد بلند ماتش و گیجِ  نگاه        

ــحال؟_         ــادرم! خوش ــو م ــن ت ــن ای ــوه س ــه بی ــحالی بش ــی ؟!داره خوش ــر چ ــی فک ــا میکن  ب
 !خودت؟

 چسباند ام شقیقه به را اش اشاره انگشت        

ــوي و خــودت تــو_         ــواي ت ــا ایــن دع ــاطی دوت ــه بــاش مطمــئن ، نکــن ق ــو ب  ربطــی هــیچ ت
 ؟!میگم چی میفهمی...نداره

 بـا  مـن  از حمایـت  خـاطر  بـه  افسـانه .دعـوا  ایـن  داشـت  ربـط  مـن  به...نمیفهمیدم...بودم گیج        
 .آمد پیش دعوا آن هم بعد و شد بحثش پدرم

 ، کــرد دعـوا  بابـام  بـا  محبــتش روي از ، مـن  خـاطر  بـه  مــادرت ، احمـد  داره ربـط  مـن  بـه _        
 بببینی نبودي که تو آخه

 و میکـرد  فکـر .رفـت  چـپ  و راسـت  بـه  قـدمی  چنـد  و فرسـتاد  بیـرون  صدا و سر با را نفسش        
 میزد؟ حرف خودش با میکشید، لب روي مدام را دستش

ــه         ــده کــه فرســتادم لعنــت خــودم ب ــا خن ــه ورودشِ  هنگــامِ  خوشــی و ه ــاق ب ــدیل را ات  تب
 !اضطراب و دلهره و ترس به کردم

 دسـت  کـار  حسـابِ  کـه  گفـت  چـی  یـه  ، داره دوسـت  و بابـام  مامانـت  ، احمـد  نباش نگران_        
 !!اومد میبینی که ، بیاد بابام و منِ 
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ــد را منظــورم نمیــدانم         ــا فهمی ــه ی ــا فقــط ، ن ــه ب ــاق از عجل ــتم بیــرون ات ــه را خــودم و رف  ب
 .بود گرفته نظرم زیر که را اخمش پرِ  نگاه و دیدم را افسانه یکهو که رساندم خانه پذیرایی

 ...ترس از لرزید دلم        

 بیشـتر  یعنـی ... کـه  نگرانـه  شـما  مثـل  اونـم ...ماموریتـه  همـون  بـراي  ، نمیکنـه  کمکم گفت_        
 ...مادرم نمیخوام میگه ، شماست فکر به ، میندازه راه بیداد و داد که بابامه نگرانه

 . گفتم آمد دهانم به که چرتی هر.شدم ولو مبل روي و رفت نفسم افسانه رفتنش با        

 شـدن  بـاز ِ  نـاي  هـایم  پلـک  امـا  میشـنیدم  خانـه  چـوبی  هـاي  پله از را احمدرضا پاي صداي        
 ، کشــید محکمــیِ  نشــان و خــط پــدرم بــراي تنهــا نــه ، زد طــالق از حرفــی اگــر افســانه.نداشــتند

 .نشوم نزدیک احمدرضا به که شد حجتی اتمام منهم براي بلکه

 ؟!بگیرم را دل این جلوي نمیتوانم چرا پس میدادم او به را حق منکه        

 فـرار  بـرا  مـنهم  و بـود  کـرده  سـکوت  همچنـان  افسـانه ...حرفـی  هـیچ  بی ، چیدیم را شام میز        
 .بودم گرفته دهان به زبان ، بیهوده هاي حرف از

ــا         ــا احمدرضــا ام ــدرم ب ــحبتِ  گــرم پ ــود ص ــاهی ، ب ــد گ ــاهی و میخندیدن  حــرف صــداي گ
 ...آمد می پایین زدنشان

ــراي را صــندلی         ــدرم ب ــز ســر وقتــی ، کشــیدم عقــب احمدرضــا و پ  جمــع دورهــم شــام می
 ایـن  در و دارد دوسـت  را افسـانه  چقـدر  کـه  کـردم  فکـر  ایـن  بـه  ، افتـاد  پـدرم  بـه  نگـاهم  ، شدیم
 از هــا ایـن  از بــدتر روي کـه  منــی بـراي ...بــود کـرده  تغییــر چقـدر  مــادرمِ  رفـتن  از بعــد هـا  سـال 
 !!بود امیز محبت هم اخیرش وقت چند این دعواهاي حتی ، بودم دیده پدرم
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ــه هــا بچــه مثــل ، داد طــالق کــه را مــادرم          و آمدنــد مــی هــایم عمــه ، میکــرد گیــري بهان
 بـود  دعـوا  مـدام  ، نمیـزد  غـذا  بـه  لـب  پـدرم  ولـی  ، میکردنـد  تمیز را خانه ، میپختن غذا ، میرفتند

 .بودنش بدعنق و

 .بود خوب مادرم حال که روزهایی مثل..شد مهربان...کرد تغییر پدرم آمد که افسانه        

 ....چرخید افسانه سمت به نگاهم        

 ، کشـید  پـدرم  بـا  زنـدگی  کنـار  کـه  هـایی  سـختی ...کـرد  تحمـل  چقـدر  ، دادم آزارش چقدر        
 و مـن  کنـار  بـودنش  بـه  را احمـد ِ  پـدر  کنـار  زنـدگی  حتمـا  کـه  وگرنـه .بود من گردن به اش نیمی
 .میداد ترجیح پدرم

 بـه  خـوش  روي زنـدگی  سـال  پـنج  چهـار  فقـط  ، بیایـد  خانـه  ایـن  به وقتی که میدانست چه        
 .میگیرد را گریبانش بدبختی و سختی من وجود با ، بعد و میدهد نشان او

 ! میزنم ورق را گذشته وقتی میمیرم که واي... کرد تحمل چقدر        

 ...احمدرضا اما        

 بشـنود  را مـن  آزار مـدام  کـه  آمـد  خانمـان  بـه  افسـانه ِ  زور بـه  ، بـود  مـادرش  از تر مظلوم او        
 ولــی ، میزنـد  رفــتن از دم و میزنـد  حـرف  افســانه بـا  کـه  دیــدم شـب  هـاي  نیمــه چنـدبار .ببینـد  و

ِ  مـرد  کـه  او بـه  برسـد  چـه  ، آورد مـی  رحـم  بـه  هـم  مـرا  سـنگ ِ  دل ، افسانه هاي گریه و التماس
 .بود نازکی دل

 بـه  پـدرم  جلـوي  چنـدبار  ، کنـار  بـه  میشـد  نصـیبش  مـن  جانـب  از کـه  هـایی  متلک و تیکه        
 .دادم زجر را افسانه و گفتم بد او از دروغ

 .رفت خبر بی ، خوابید چیز همه آتش که وقتی و آمد خانمان به روزها بدترین در        
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 بشی؟ تر الجون هستی که اینی از میخواي! دختر؟ نمیخوري غذا چرا_        

 .شود جاري هایم اشک مبادا تا کردم گشاد کمی را هایم چشم و کشیدم نفسی        

 باشی محکم باید اینکار براي ، نورا نباشه بد بري رژیم دکتر یه میکنم فکر_        

 میگرداند باز را ام رفته انرژي احمدرضا لبخند        

 ...نیست رفتن دکتر به نیازي وگرنه ، نمیخوره غذا_        

ــا حــق          قاشــق دو یکــی جــز همیشــه و نداشــتم دوســت را شــرکت غــذاهاي ، بــود افســانه ب
 .نمیخوردم بیشتر

 خیلـی  ، داده یـاد  بهـم  خـاطره  و کـردم  درسـت  کـه  سسـی  ایـن  ، بخـور  سـاالد  ، احمدرضا_        
 !است خوشمزه

 شد بیشتر لبخندش ، دید که را پوزخندم        

 زیتــونش روغــن ایـن  ، میــدم تـرجیح  و میکــنم درسـت  خــودم کـه  هــایی سـس  مــن ولـی _        
 زیاده

 برداشتم را سس ظرف و شدم خیز نیم        

 !تره خوشمزه تو هاي سس از ، دارم دوست و طعمش من ولی_        

 چرخید پدرم و افسانه به نگاهش        

 !نکشی گشنگی ، سفر رفتی که بردار خودت براي سس این از پس_        

 رفت احمدرضاِ  سمت به نگاهش که افسانه و پدرم مثل درست ، کردم هنگ        

 ؟!پدرت به نگفتی_        
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 گفت میریخت برنج برایم که حالی در و برداشت را برنج دیس که بودم مانده الل        

ــت_         ــش ماموری ــورده به ــه ، خ ــانوم دیگ ــدس خ ــراره ، مهن ــه ق ــی لول ــل کش ــلویهِ  ک  عس
 ، کنه بخیر و عاقبتمون آخر خدا.بگیره رودست

 دارد بدجنســی روي از کــنم بــاور نمیتوانســتم ، بــود معمــولی و عــادي کــامال هــایش خنــده        
 ، میزند و حرف این

 ؟!نه مگه.داره هارم فنگ و دنگ این داشتن مهندس دختر ، رادمند جناب_        

 احمدرضا به آنهم ، بود ابهت پر و سنگین نگاهش پدرم        

 !نفهمیدم؟ من که گرفته بلیط کی_        

 خـاطره  و خـودم  کارهـاي  ولـی  بـدم  اطـالع  شـما  بـه  مـن  بـود  قرارم راستش ، گفت من به_        
 !کیه؟ پروازت ساعت نورا...گرفتیم بلیط رفتیم باهم. برد یادم از کل به ، جان

 فرستادم پایین زور به و جویدم را میخورد خیس دهانم در که نانی تکه        

 صبح سه ساعت چهارشنبه_        

 کشید جلویم را خورشت بشقاب        

 بستی؟ چمدون ، فرودگاه میبرمت خودم پس_        

 وگرنــه ، میگفــتم چیــزي بایــد...زد خشــکم ، دیــدم را پــدرمِ  نگــاه و چرخانــدم کــه را ســرم        
 میشد شکسته احمدرضا سر کوزه و کاسه که

 .نمیفته اتفاقی کنید باور ولی ، بابا ببخشید_        

 داد تکیه صندلی به و گذاشت بشقابش داخل را چنگالش و قاشق افسانه        
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 مجیـد  کـافی  ي انـدازه  بـه  چـون  ، نکـن  دخالـت  نـورا  کارهـاي  تـو  گفـتم  بهـت  ، احمدرضا_        
 و بیـاد  نـورا  سـر  بالیـی  ، تـو  دخالـت  خـاطر  بـه  نمیخـواد  دلـم  هـیچ ! هسـت  حسـاس  نورا به نسبت
 تعجــب هــم نــورا از ، نمیــدي گــوش حــرفم بــه دیگــه چــرا نمیــدونم...بزنــه حرفــی تــو بــه مجیــد
 ...گرفته بلیط رفته سرخود ، پدرش اجازه بدون که میکنم

ــه         ــز هم ــراب چی ــد خ ــد ، ش ــب نبای ــفرم از امش ــتم س ــه و میگف ــه را هم ــان ب ــم ج ــی ه  م
 .انداختم

 گفت پدرم به رو افسانه        

ــا مخــالفتی اگــر ، جــان مجیــد_         ــورا رفــتن ب ــدارم دوســت ، شــو مــانعش ، داري ن  چیــزي ن
 ...!بیفته من پسرِ  گردن

 .دادم فشار را هایم شقیقه و گذاشتم میز روي را هایم دست آرنج        

ــان_         ــرا مام ــزرگش چ ــی؟ ب ــورا میکن ــه ن ــه ، مهندس ــدس ی ــه مهن ــوي ک ــارش ت ــی ک  خیل
 و خــودش ، بمونـه  احســان ارزش بـی  و کوچیــکِ  شـرکت  تــوي اینکـه  جــاي بـه  ، کــرده پیشـرفت 

 باشـه،  عمـرش  اتفـاق  بهتـرین  بـراش  میتونـه  کـه  میکنـه  کـار  داره شـرکتی  یـه  تـوي  ، بـاال  کشیده
 بـره  کـه  ایندفعـه  ایشـاال ! بگیـریم؟  رو نـورا  پیشـرفت  جلـوي  سـاده  نگرانـی  یـه  بـا  بخوایم چی براي
 !بدیم راه بد دلمون به نیست قرار... نمیفته اتفاقی هیچ

 و بــود مانــده میــز بـه  خیــره ، کــنم نگـاهش  تــا کــردم جرئــت ، بـود  عجیــب پــدرمِ  سـکوت         
 .بود درهم هایش اخم

 ندارد غذا به میلی و شده کور اشتهایش که بود مشخص کامال ، افسانه اما        

 !بکشم؟ برنج براتون_        
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 و میگـرفتم  لـرزه  تـن  حتمـا  ، میکـرد  نگـاهم  آنطـور  ، پـدرم  و بـودم  احمدرضـا  جـاي  اگر من        
 !افتادم می زمین روي

 بکش..آره_        

 آدم ي همـه ِ  وزن.نشـود  کسـی  متوجـه  صـدایش  تـا  فرسـتادم  بیـرون  بریـده  بریـده  را نفسم        
 میشد حس قلبم روي میزِ  دور هاي

 نکنه درد دستت ، شده خوشمزه خیلی ، دیگه بخور ، جان مامان_        

 پیچیــده گــردنم و هــا شــانه روي بــديِ  درد کــه بــودم بــرده فــرو گــردنم در را ســرم آنقــدر        
 شد

 و کـنم  بلنـد  سـر  کـه  نداشـتم  رویـی  حتـی  ، شـد  تمـام  و خـوردم  را غـذایم  چطور نفهمیدم        
 خـودش  بـودیم  اتـاق  داخـل  کـه  وقتـی ..شـد  عـوض  تصـمیمش  یکهـو  احمدرضـا .کـنم  نگاه بقیه به

 .شکاند سرخود را ها کوزه کاسه همه حاال و نزنم حرفی که گفت

 

ــن_         ــاراحتتون نمیخواســتم م ــانه کــنم ن ــون افس ــه ، ج ــه ، خــدا ب ــانِ  جــون ب ــه مام  ام هال
 همـون  خـاطر  بـه  دقیقـا  ، بـود  مخـالف  خودشـم  ، بزنـه  حرفـی  احمـد  نبود قرار اصال ، میگم راست
 باهـاش  شـما  خـدا  تـورو  ، گفـت  و سـوخت  دلـش  البـد  ولـی ... زدیـد  شـام  میـز  سـر  شما که حرفی

 .نکنید قهر

 . میگذاشتیم ظرفشویی ماشین داخل باهم را ها بشقاب        

 !کردي؟ دم رو چایی_        

 دادم ادامه گرفتهِ  حال همان با و انداختم نگاهی گاز به        
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 !بزنی؟ حرف باهام میشه ، کنم اذییتون نمیخوام خدا به_        

ِ  پشــت ، کـرد  بلنـد  تـاخیر  بـا  را سـرش  کـه  بــود شـده  خـم  ظرفشـویی ِ  ماشـین ِ  سـمت  بـه         
 خستگی و بود خستگی فقط نگاهش

 من دست از کشیدي چی ، برات بمیرم_        

ــین         ــره اول ــکی ي قط ــه اش ــه روي ک ــر ام گون ــورد س ــش ، خ ــه را دل ــم ب ــانه...آورد رح  افس
 بود ها حرف این از مهربانتر

 تـوش  تـو  کـه  بشـه  موضـوعی  ي واسـطه  ، احمدرضـا  کـه  نمیخـوام  فقـط  مـن  ، نکـن  گریه_        
 .هستی دخیل

 سریع و تند ، شدند روانه سرهم پشت بعدي هاي قطره        

ــورا_         ــه هــاش حساســیت تــو رو ، میشناســی و پــدرت مــن از بهتــر تــو ، ن  کافیــه! واره دیوان
 پـیش  روز دو همـین . کنـیم  فرامـوش  و پـیش  دفعـه  ي حادثـه  اصـال  ، بشـه  بـد  حالـت  اونجـا  بري

 دادت بــه میخــواد ،کــی بریــزه بهــم حالــت اونجــایی وقتــی اگــه...مهمــونی وســط ، شــد بــد حالــت
 کردي؟ فکر این به برسه؟

 ... کردم پاك را هایم اشک        

ــا_         ــام از ، نیســتم تنه ــان همکاره ــدم ، می ــاي بع ــه و مــریض آدم ــریم عمــه مثــل دیوون  و م
ــه ــه فرزان ــا ک ــتند اونج ــه...نیس ــدا ب ــاقی خ ــه اتف ــو...نمیفت ــه ت ــوام اگ ــته و ه ــی داش ــی باش  هیچ
 .میدم قول.نمیشه

 .کن پاك هاتم اشک...بیار ، بریز چایی میبرم و کیک من تا_        
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 جهـنم  زنـدگیم  ، میـدادم  دسـت  از اگـر  را افسـانه  حمایـت  ، داشـت  امیـدواري  جـاي  همینم        
 !میشد

 چشم_        

ــده افســانه کــه جدیــدي هــاي اســتکان و شســتم را صــورتم         ــود خری  بیــرون کابینــت از را ب
 .چیدم سینی توي و آوردم

 دســتمال بــا ، ریخــتم کــه را چــایی.کــرد پــر را مشــامم عطــرش ، دارچــین و زعفــران چــاي        
 .شدم پذیرایی وارد لبخند با ، عمیق نفس یک از بعد و کردم تمیز را سینی

ــایلش گوشــی احمدرضــا         ــز روي را موب ــب و گذاشــت می ــه زیرل ــزي افســانه ب  کــه گفــت چی
 .نداد نشان آمدنم به واکنشی و بود فکر در هنوز پدرم ولی.نشنیدم

 .داشتم نگه پدرم جلوي را چاي سینی        

 بفرمایید_        

 میزد موج صورتش در دلخوري اما نداشت را شام میز سر سنگینی نگاهش        

 نکنه درد دستت_        

ــتکان         ــت را اس ــز روي و برداش ــار می ــتش کن ــت دس ــه.گذاش ــانه ب ــم افس ــارف ه ــردم تع  و ک
 گفت شیطنت با ایستادم احمدرضا روي روبه وقتی

 !خجالت؟ یا بخوریم چایی_        

 میکشم من و خجالت ، بخور چایی_        

 .خودم و بشنود خودش که طوري ، گفتم آرام        
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 بــودم پــدرمِ  ســکوتِ  درگیــر. گذاشــت بشــقاب تــوي برایمــان افســانه را کیــک هــاي بــرش        
ــه. ــاهش همینک ــردم نگ ــدم و میک ــه میفهمی ــش ک ــایی حواس ــر ج ــت دیگ ــاراحتی ، اس ــم در ن  دل

 .میکرد رخنه

       

 چـرا  نمیـدونم  بگـم،  بابـام  بـه  چطـور  داشـتم  وحشـت  گرفتـی،  گـردن  و گفـتن  کـه  مرسی_        
 حــرف وقتــی تــو... تــو ، میگــه بهــم حســی یــه.. ولــی نیســت راضــی کــه معلومــه ، نگفــت چیــزي
 !چرا؟ ، بیاره نه نمیتونه بابام ، میزنی

 .بگذارم داخلش را هایم لباس تا ، بود منتظر و بود کرده باز را چمدانم زیپ        

 مـن  از بایـد  کـه  اونـی  ،چـون  نـداره  حـالم  بـه  اي فایـده  ، باشـم  داشـته  تسـلط  همه رو من_        
 !نذاره که نداره ، باشه داشته شنوي حرف

 شدم خیره صورتش به معصومیت با! ؟ دستم از بود دلخور        

 میدم گوش تو هاي حرف به منکه_        

 بگذارد چمدان داخل تا دادم دستش به را آبیم و سفید ي چهارخانه شلوار        

 خوبمی کار کدوم پاداش موندم ، میکنی شرمنده و من اصال ، خیلی که تو_        

 بگیرم را هایم خنده جلوي نتوانستم        

 داري پريِ  دل چه_        

 بود لمس قابل کامال اش زیرپوستی عصبانیت اما بود آرام اش چهره        

 !برمیداري؟ چیه تاپ ، بردار گرم لباس_        
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 ، لباسـم  کشـوي  سـر  بـاالي  و شـد  خیـز  نـیم  خـودش  و کـرد  پـرت  سـمتم  به را سفیدم تاپ        
 ماند

 ...بلند آستین ، گرم لباس_        

 ریختـه  بهـم  ، بـودم  گذاشـته  کشـویم  داخـل  و بـودم  کـرده  تـا  مرتـب  تـازه  کـه  هـایی  لباس        
 شد

 میکنی؟ چیکار ، کردم مرتبشون تازه_        

 کنـار  را بـود  شـده  گذاشـته  ام دیگـه  هـاي  زیرلبـاس  مرتـب  کـه  زیـري  لبـاس  دسـت  سه دو        
 ...خنده با آنهم ، زد

 اولـین  کـادوي  ، میخـرم  دسـت  دو یکـی  فـردا  بـرات  مـنم  ، گرمـه  ، خوبـه  ایـن  ، هاش اینه_        
 سفرت

 احمد بذار تاپم این ، ندارم گرم لباس به عادت من_        

 اراده بــی اینبــار و صـورتش  بــه خــورد ، کـردم  پرتــاب ســمتش را سـفید  تــاپ همــان دوبـاره         
 شد بلند ام خنده

 بــه زانــو دو موهـایش  شــدنِ ریختــه بهـم  بــا کشــید پـایین  صــورتش روي از را لباســم وقتـی         
 ...من براي اینکار بود بخش لذت چقدر...بردم موهایش داخل را هایم انگشت رفتم، سمتش

 !برم؟ نیست راضی دلت خودتم_        

 داشت لب به کوتاهی لبخند و بود بسته را هایش چشم        

 !!!میکنم خواهــش ، بده ادامه کارت همین به اي دقیقه چند یه_        
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 !احمد؟ با...دلم با...خودم با! میکردم؟ کار چه...شد کندتر و کند ، هایم دست حرکت        

 کـردم  سـعی  بارهـا . رمـق  بـی  حـال،  بـی  نچسـب،  زمسـتانی  میشـد  فصـل  ایـن . شوم دور باید        
 گوینـد  مـی  بـدنم  ي گرفتـه  هـاي  عضـله  امـا . کـنم  بازیـابی  فصـل  ایـن  در را ام نداشـته ِ  خـوب  حال

 نداشــته فاصــله بــودن مــن از کــه منــی دنبــال گــردم، مــی خــودم دنبــال. نباشــم امیــدوار چنــدان
 فریادهـایش . کنـد  ابـراز  را تنفـرش . نکنـد  سانسـور  را خـودش  کـه  گـردم  مـی  منـی  آن دنبال. باشد

 دل تـرس  بـی   .ببوسـد  محابـا  بـی  کـه . خواهـد  مـی  دلـش  کـه  بکوبـد  آنی ي سینه تخت به و. بِکشد را
 و بگیـرد  را راهـش  هـراس  بـی  و کنـد  پشـت  هـم  هـا  وقـت  بعضـی . ببـازد  را دلش عمدا گاهی. بدهد
 بــه تــن مــدام دارد اطــرافش هــاي آدم میــان در اســت؛ ایســتاده آینــه مقابــل کــه منــی امــا. بــرود

 و دارد هـراس . آیـد  مـی  حـرف  بـه  سـخت . کنـد  نمـی  ابـراز  را تنفـرش . بازد نمی دل. دهد می سکوت
 دانــی مــی. کــنم مــی لمــس را ســن رفــتن بــاال دارم. شــود نمــی خــوب حــالش تهــران، زمســتان در

 گلــویم تــه را تلخــش ي مــزه. نیسـت  خــوب اصــالً بخــواهی را راسـتش . نیســت خــوب هــیچ رفیـق، 
 دوبـاره  شـدن  عاشـق  بـراي  مـن  و رفتـه  بـاال  سـالم  و سـن  ، نیسـت  خـوب  هیچ... نه... کنم می حس

 !!دارم وحشت

 بـه  شـیرینی  ي معاشـقه  چـه  ، بودنـد  شـده  حیـا  بـی  ، مشـتم  داخـل  کردم جمع را انگشتانم        
 ...ها جوگندمی با بودند انداخته راه

 !میخوابیدم میدادي ادامه دیگه یکم_        

 ، بود چیده چمدان داخل مرتب را هایم لباس... برگشتم سرجایم و خندیدم کوتاه        

 !میاد؟ کی احسان شرکت طرف از_        

 فرستادم باال ظریف را هایم شانه        

 خبرندارم_        
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 نمیزنی؟ حدسم_        

ــاه         ــود شــده مــرگم چــه... پاشــیدم دلــم روي یخــی آب و کــردم نگــاهش کوت  روزهــا؟ ایــن ب
 .داشت شدن* عاشق بد* به عادت که نورایی ، میترساند را من نورا این

 .هاش کمک از یکی و مدبري زیاد احتمال به_        

ــوم"         ــی"اوه ــت آرام ــرین و گف ــم آخ ــتش را لباس ــت دو.دادم دس ــاس دس ــهِ  لب ــک و خان  ی
 و مناسـب  هـاي  لبـاس  میـدادم  تـرجیح  ، نصـرتی  ضـوابط  خـاطر  بـه ... قبلـی ِ  شرکت مانتوي دست

 .بدهم تمیزکارِ  دست اي بهانه مبادا تا بپوشم سنگین

 .گذاشتم چمدان توي و آوردم بیرون کمد از را ایم سورمه و مشکیِ  بلند هاي مقنعه        

 !باشه نمیکنن تشویقت میشی برنده وقتی آدماییکه به حواست_        

 کسـانی  چـه  یـا  کسـی  چـه  بـه  دقیـق  اش اشـاره  اینکـه ...نشـدم  متوجه خوبی به را منظورش        
 بود

 !کیه؟ به منظورت_        

 !شد؟ تموم وسایلت_        

 ببندش ، آره_        

 انداخت وسایلم به دقیقی نگاه        

 و چــی همــه مطمئنــی! باشــه خــالی کــه نمیشــه اینقــدرام ، خــانوم یــهِ  چمــدون_        
 !برداشتی؟
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 لبــاس و پدبهداشــتی ، رفتــنش از بعــد میخواســتم ولــی بــود حواســم... شــد مچالــه صــورتم        
 .کنم اضافه چمدان به را زیرم هاي

 میذارم حاال_        

ــه"         ــت اي "باش ــپ و گف ــدان زی ــکِ  چم ــورتیِ  کوچ ــید را ام ص ــه و کش ــه ب ــاق ي گوش  ات
 .داد انتقالش

 !بزنیم؟ حرف بیرون بریم_        

 اش اي سورمه پولیور به انداخت چنگ که بود ایستاده اتاقم وسط        

 رابطـه  بـه  داده سرماشـو  ، پـیش  سـال  بیسـت  ده بـه  نسـبت  شـده  گـرم  خیلی ها زمستون_        
 ...ها آدم به...ها زندگی به...ها

ــورش         ــایین و آورد در را پولی ــاس پ ــه لب ــلوارش از را اش مردان ــرون ش ــید بی ــاف و کش  و ص
 .کرد صوفش

 مردانـه  پیـرهن ِ  آسـتین  وقتـی " کـه  کودکانـه  ذوقـی  بـا  بگـویم  کـه ...کـنم  بچگی میخواستم        
 "؟ داري دلم از انتظاري چه ، میزنی باال آرنج تا را ات لعنتی ي

 نــزدیکش را ام اشــاره انگشــت و انــداختم ام بینــی بــه چینــی...پیچیــد بیشــتر عطــرش بــوي        
 .بوییدم و گرفتم

 !میداد؟ را عطر همان بوي که بود گرفته را دستم کی...لعنتی اه        

 حسـادتش  پـاي  بـزن ...هرچـی  یـا  ، انـداخت  اي تیکـه  ، زد حرفـی  ، بـود  اونجـا  مـدبري  اگر_        
ــبت ــه نس ــت ب ــو موقعی ــتش...ت ــر راس ــردم فک ــرکت نمیک ــرتیِ  ش ــه نص ــفت اینهم ــخت و س  س

 ذهـنم  تـو  ازش اي دیگـه  چیـز  یـه  ، دیـدم  خـودم  و بـودي  زده حـرف  ازش بـرام  تو که طوري.باشه
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 مراقـب  بایـد  اونجـا  تـوام ...نیـک  فـال  بـه  میـزنیم  اینـو  پـس .نبـود  اونطور خداروشکر خب که ساختم
 نــه و مریضــی نــه تــو!! مریضــی بگــم و بترســونمت ، پــدرت و مــادرم مثــل نمیخــوام.باشــی خــودت
ــیچ ــکل ه ــه مش ــط...داري اي دیگ ــه فق ــعیفی اینک ــمی...ض ــتر جس ــت...بیش ــه حواس ــورد ب  و خ

 هـم  هـا  ماموریـت  ایـن ...رئیسـت  پـیش  هـم  باشـی  سـربلند  بابـات  پـیش  هم بعدا که باشه خوراکت
 . کنی جمع خوب انداز پس یه میتونی هم ، میکنه کمک ات تجربه به

ــود نشســته تخــتم ي لبــه         ــایش حــرف کــه ب ــج و شــد تمــام ه  ســرزانوهایش را هــایش آرن
 . گذاشت

 !جدیده؟ ساعتت_        

 ماند نگاهم ي خیره بهت توي و شد گرد تعجب با هایش چشم        

 ؟!کجاست حواست میزنم حرف دارم من! نورا؟_        

 شود بیشتر و بیشتر اش دلخوري مبادا تا کردم جور و جمع را خودم سریع        

 !خب خوشگله...ساعتت به افتاد چشمم یهو ، زدي تا آستیناتو آخه_        

 میبارید هایش چشم از مهربانی هم هنوز اما نشست، صورتش روي اخم        

 کنم؟ چیکار...دیگه خوشگله خب_        

 احمدرضـا  پـیش  نمیتوانسـتم  هیچوقـت  اینکـه  بـا  ، نشسـت  هـایش  لـب  روي کـم  کـم  خنده        
 مـردي  بهتـرین  کـه ! بـود  هـا  لحظـه  همـین  بـه  خـوش  دلـم  ولـی  بخندم راحت خیال با و دل ته از

 هـم  کـم  کـه  ادبـی  بـی  و بـداخالق  نـوراي !! داشـت  دوسـت  را مـن  ، بـودم  دیده ها سال این در که
 دلـم  در را قنـدش  تـا  میـداد  رخ ایـن  از تـر  شـیرین  اتفـاقی  چـه ...داشـت  دوست را بود نداده آزارش

 !دستی؟ دو هم آن! کند؟ آب
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 پیــاده بــاهم هـردو  و کــرد پـارك  فرودگــاه پارکینـگ  داخــل را ماشـین  کــه بـود  تاریــک هـوا         
 بــه پــدرم هــاي ،نگرانــی بــودم رســیده دیــر تقریبــا و بــود شــب دقیقــه بیســت و دو ســاعت.شــدیم

 از بـیش  ، سـه  هـر  ، شـام  میـز  سـر  و سرشـب  از.بـود  کـرده  سـرایت  عجیـب  هم افسانه و احمدرضا
 .شدند متذکر را هم تکراري هاي حرف صدبار

 ولـی  رفـتم  اتـاقم  بـه  شـب  ده سـاعت  اینکـه  بـا  ، بودنـد  بیـدار  را دیشـب  تمام افسانه و پدرم        
ــدم و میشــنیدم را صداهایشــان ــه فهمی ــان ک ــرد خوابش ــتم دوســت اصــال...نب ــی نداش ــایم نگران  ه

 زحمـت  مـاه  یـک  همـین  در اینکـار  بـراي  ، نبـود  خـودم  دسـت  ولـی  کنم بیشتر روز به روز را پدرم
 .شود کارم در عطفی ي نقطه میتوانست ماموریت این و بودم کشیده زیادي

 رفتیم فرودگاه سمت به دو هر و گذاشت پایین را چمدانم        

 بده خبر پدرت به رسیدي ، باشه تلفنت به حواست_        

 چشم گفتم صدبار منم گفتی صدبار_        

ــونی         ــاي کت ــپرت ه ــورتیِ  اس ــی و ص ــار ام آب ــش کن ــاي کف ــه ه ــکی ي مردان ــو اش مش  جل
 .میبارید باران ، رسیدنمان مسیر تمام و میرفت

 خب؟ ، ها باش مراقب برگشتنی ، شده بارونی چه_        

 کشید خودش نزدیک را سرم و انداخت گردنم دور را دستش        

 چشم گفتم ، گفتی صدبار_        

 گرفتم شالگردنم با را خورد می سر اش پیشانی روي که بارانی ي قطره        

 ، ما ي خونه برو و دوشب این_        
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 چرا؟_        

 کـه  نگـرانم  همـش  چطـورن؟  بـاهم  ندیـدي ! بابـام  یـا  میخـوره  بابـامو  مـخ  مامانـت  یا چون_        
 کنه عملی حرفشو مامانت نکنه

ــه رســیدیم کــه ورودي در جلــوي         ــالش چشــمش هنــوز کــه اش مچــی ســاعت ب ــود دنب  ، ب
 انداخت نگاهی

 برمیـان  هـم  پـس  از دوتـا  اون بـاش  خـودت  فکـر  بـه  ، نـدادي  تحویـل  چمـدونتو  ، نورا بدو_        
 !راحت خیالت

 .نشاند هایم لب روي خنده ، خورد صورتم به ابتدا همان که گرمایی و شدیم داخل        

 و خــودم میتوانســتم کــه هــایی زمــان تنهــا ، نباشــم کــه چــرا بــودم خوشــحال ســفر ایــن از        
 . بود ام کاري هاي وقت ، کنم تقویت را نفسم به اعتماد

 بـا .دیـدیم  را دیگـر  هـم  ، بـودیم  کـردن  صـحبت  مشـغول  وقتـی  و گـرفتم  را تمیزکـار  شماره        
 .برد خودش همراه را چمدانم و کرد رسمی احوالپرسی و سالم کوتاه احمدرضا

ــندلی روي         ــا ص ــته ه ــودیم نشس ــه ب ــالنِ  ورودي ک ــاهِ  س ــم فرودگ ــمت را حواس ــود س  خ
 .رسیدند سر باهم مرادي و مدبري.کشید

ــان         ــده کــه لحظــه هم ــوجهم هایشــان خن ــرد جلــب را ت ــردم اخــم ک ــدم رو و ک ــا برگردان  ت
 نبینمشان

 شدي خسته ، هست تمیزکار دیگه ، احمد برو تو میخواي_        

 کشیدم رویشان را انگشتم ، بود خیس کمی ابروهایش        

 ...ها پرپشته_        
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ــد         ــش و خندی ــی و ک ــه قوس ــت ب ــایش دس ــین و داد ه ــار هم ــث ک ــد باع ــه ش ــتین ک  آس
 برود باال کمی پالتویش

 گفت و کرد اشاره دستش موهاي به        

 پرپشته ایناهم_        

 ، میپوشی بلند آستین همش چرا بگو ، اَییی_        

 کشید باالتر را پالتویش آستین کمی        

 نورا نیستم مو پر ام خیلی_        

 بـا  کـه  مـرادي  صـداي .کشـیدم  را دسـتش  موهـاي  و بـردم  جلـو  را دسـتم  کـه  لحظـه  همان        
 کرد جمع را هایمان خنده ، بود شده شاد دیدنم

 سالم رئیس_        

 بلنـد  لبخنـد  بـا  کـه  همـین  میدیـدتم،  سـالها  از بعـد  کـه  انگـار  بـود  شـده  گـرد  هایش چشم        
 ایستاد کنارم هم احمدرضا شدم

ــی "ســالم"         ــتم آرام ــاهم و گف ــه نگ ــدبري ب ــاد م ــه افت ــره ک ــده احمدرضــا ي خی ــود مان  ، ب
ــه را دســتش مــرادي  از بعــد... شــد بــدل و رد بینشــان گرمــی ســالم و کــرد دراز احمــد ســمت ب
 کرد سالم من به بعدش و احمدرضا به هم مدبري تاخیر کمی با ، مرادي

 بیاي که بود خدام از ، رئیس بشه سفري چه_        

ــدبري         ــی روي م ــندلی از یک ــا ص ــت ه ــالی در و نشس ــه ح ــل ک ــب داخ ــتش جی ــال ک  دنب
 کرد مات و کیش زدنش حرفِ  لحن با را مرادي شوق و ذوق ، میگشت چیزي
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 ببر چمدونارم این ، بده تحویل رو ها بلیط برو زدن حرف جاي_        

 بیـرون  جیـبش  تـوي  از را سـیگارش  پاکـت  کـه  بـود  مـدبري ِ  سـمت  بـه  ، یمان سه هرِ  نگاه        
 میرفت کلنجار ، اش اي نقرهِ  فندك با و بود کشیده

 !سگه؟ اینقدر همیشه_        

 ابـروي  و چشـم  لبخنـد  بـا  مـرادي  و دادم جـواب  اخـم  بـا  را احمدرضـا ِ  تـذکر  "نورا..هیســ"        
 .رفت مدبري سمت به و آمد اي بامزه

 .کردم دویشان به را پشتم و گرفتم بغل را هایم دست حرص با        

 ، نکنیا دهن به دهن_        

 فرستادم بیرون حرص پر و گرد هایی چشم با را نفسم        

ــرادي بخــواد اگــه_         ــه اذیــت و م ــه میــرم شــده ، کن ــاي و دســت ب ــتم نصــرتی پ  کــه ، میف
 بیرون شرکت اون از بیارمش

ــتم         ــه پش ــدبري ب ــود م ــه ب ــا ک ــه رو ، احمدرض ــم ب ــتاد روی ــتانش و ایس ــرف دو را دس  ط
 گذاشت بازوهایم

ــود اینجــا پــیش دقیقــه چنــد کــهِ  محترمــی آقــاي اون ، همکــارت تــو_          چــی اسمشــون...ب
 بود؟

 تمیزکار_        

 !باشه؟...کن ولش و این ، تمیزکار آقاي ، همون_        

 بشود راضی که شاید ، کردم بسته و باز لبخند با را هایم چشم        
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 !!درك به مدبري ، راحت خیالت_        

 کرد نگاه سرم پشت به و گزید را لبش        

 قالبیه که فندکشم_        

ــر ابرویــی و چشــم         ــاره و آمــدم حــرص پ ــه" دوب ــم کــه گفــتم دیگــري "درك ب  کمــی را دل
 کــه مـرادي  بـه  ، مــن هـاي  چشـم  جلــوي ، مـدبري  کـه  نداشــتم را ایـن  طاقـت  اصــال.کنـد  خنـک 
 !نداشتم طاقت اصال...کند توهین میکشد زحمت همیشه

ــا         ــدن ب ــرادي آم ــار و م ــالمِ و تمیزک ــاه اع ــور فرودگ ــدم مجب ــا ش ــا ب ــداحافظی احمدرض  خ
 کــه ندیــدم...گفــت خــداحافظ مردهــا بقیــه بــه رو و کــرد را هــایش نصــیحت همــان دوبــاره.کــنم

ــدبري ــواب م ــرامِ  ج ــا احت ــد را احمدرض ــی بده ــرادي ول ــار و م ــورد در تمیزک ــنگ برخ ــام س  تم
 .گذاشتند

 .گرفت دلم ، میکردم نگاهش که سر پشت از        

 ...!رفت ، ماند می باید آنکه ، مانده همه اینِ  بین        

ــندلی روي         ــا ص ــته هواپی ــودم نشس ــه و ب ــار ک ــارم تمیزک ــت، کن ــداي نشس ــده ص ــاي خن  ه
 .میشد شنیده بودند، نشسته سرمان پشت درست که مدبري و مرادي

 !نیاد پیش مشکلی اونجا امیدوارم_        

ــاهم         ــه نگ ــال ب ــاي ب ــا ه ــود هواپیم ــه ب ــا ک ــن ب ــدي لح ــارِ  ج ــرم تمیزک ــه را س ــمتش ب  س
 چرخاندم

 مشکلی؟ چه_        
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 و مـدبري  هـاي  خنـده  صـداي  ، بزنـد  حرفـی  میخواسـت  جـوابم  در کـه  لحظـه  همان درست        
 داد تکان سر اکراه با و کرد تر غلیظ را هایش اخم ، مرادي

 !!میکرد تعریف جوك دیوانهِ  مرادي.کردم تیز را هایم گوش و گزیدم را لبم        

ــم از دور         ــار چش ــی تمیزک ــایلم گوش ــراي و درآوردم را موب ــرادي ب ــتم م ــداي"نوش ــده ص  خن
 "!!حساسه تمیزکار ، کن خفه و هات

 چـک  را روزنامـه ِ  اخبـار  دقـت  بـا  کـه  انـداختم  تمیزکـار  بـه  نگـاهی  شـد  ارسال پیام همینکه        
 .میکرد

 وار پــچ پــچ و زد صــندلیم بــه اي ضــربه مــرادي کــه بــود موبــایلم گوشــی بــه مــدام نگــاهم        
 .نشنیدم که گفت مدبري به چیزي

 بـه  نـیم  و سـاعت  یـک  حـدود  کـه  پروازمـان ِ  طـول  تمـام  و انـداختم  هـم  روي را هـایم  پلک        
 !خوابیدم ، انجامید طول

   

 و کشــیدم پــوفی کالفــه ، درجــه بیســت دمــاي اعــالم و فرودگــاه بــه رســیدنمان محــض بــه        
 .افتادم میگذاشت چمدانم داخل اصرار با احمدرضا که گرمی هاي لباسِ  یاد

 احمدرضــا بــراي کــه اي لحظــه همــان درســت و درآوردم پــرواز حالــت از را همــراهم تلفــن        
 .کردم دریافت پیامی او خود از میفرستادم پیام

 "ممنون ، بده خبر من و پدرت به رسیدي جان نورا"        

 کردم تایپ برایش تند تند        

 " میزنم زنگ بابا به همونجا از هتل ،برسم نشست هواپیما االن همین...عزیزم سالم"        
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 سـاك  زودتـر  ارتمیزکـ  کـه  شـدم  بلنـد  کـوچیکم  سـاك  برداشـتن  بـراي  شـد  ارسـال  که پیام        
 ..داد دستم و برداشت سرمان باالي محفظه از را

 !بیدارند هاست سال انگار که بودند خوابیده طوري مرادي و مدبري        

 میگرفتم عکس هردویشان از حتما ، نبود دستم کنار تمیزکار اگر        

 !شن؟ بیدار نمیخوان_        

 چـپ .نیامـده  خوشـش  پسـرها  هیچکـدام  از کـه  بـودم  شـده  متوجـه  تمیزکـار  رفتـار  از کامال        
 میکرد نگاهشان چپ

 میکنم صداشون من_        

 .بود مانع او ، مرادي به شدن نزدیک براي چون بردم مدبريِ  صورت نزدیک را سرم        

 ...مدبري آقاي_        

 و میشـدند  بلنـد  ، بودنـد  نشسـته  سرشـان  پشـت  هـاي  صـندلی  روي کـه  هـایی  آدم کـم  کم        
 زدم صدایش گوشش نزدیک اینبار و شدم خم سمتش به دوباره.بودند ایستاده منتظر

 ...مدبري آقاي_        

 هـم  روي حرکـت  بـی  کـه  هـایی  لـب  و نمیخـورد  تکـان  کـه  هـایی  مژه حرکتش، بیِ  صورت        
 .دادم تکانش محکم و گذاشتم اش شانه روي را دستم.بود افتاده

 !!!اعــالء_        

 !الل زبانم...مرگــــ خواب به انگار لعنتی!! شد آزاد نفسم و کرد باز چشم باالخره        
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 خیـالم  ، بـود  بـاز  هـایش  چشـم  همینکـه  امـا  بـود  مانـده  حرکـت  بـی  صورتش بازهم اینکه با        
 !نمرده که کرد راحت را

 ...دیگه پاشید_        

 حــرف همــراهش تلفــن بــا کــه انــداختم تمیزکــار بــه نگــاهی نــیم و کــردم صــاف را کمــرم        
 .نبود ما به حواسش و میزد

 .شد بلند صندلی روي از طوالنی آمدنی قوس و کش از بعد و شد بیدار هم مرادي        

ــره متوجــه         ــنم ي ویب  را احمدرضــاِ  جــواب ، هواپیمــا از شــدن پیــادهِ  حــین در و شــدم تلف
 .دادم

 !مگه؟ نخوابیدي ، سالم_        

 بود؟ خوبی پرواز.نبرد خوابم نه! مهندس سالم_        

 آمدم پایین آرام آرام را ها پله        

 !رسیدي؟ راحت ،تو بودم خواب همش_        

 !کشیدم دراز ، تو اتاق تو االنم...شما ي خونه اومدم_        

 شد کند رفتنم راه و شد گرد تعجب از هایم چشم        

 !میگی؟ جدي_        

 خندید خفیف        

 !بفرستم؟ عکس... چیه دروغم_        
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 آنهــم ، باشــد رفتــه خــوابم اتــاق بــه احمدرضــا ، پــدرم و افســانه حضــور در ، نمیکــردم بــاور        
 ...منِ  نبود در

 !اتاقم؟ از برداري چی اومدي_        

 ...بخوابم اومدم ، بردارم چیزي نیومدم_        

 ...کرد مکث        

 !فرستادم عکسو_        

 .کردم وصل را خطمِ  اینترنت و ایستادم خروجی راهروي وسط        

 بـا  کـه  حـالی  در و بـود  کشـیده  دراز تخـتم  روي احمدرضـا .شـدم  مـات  و مـه  عکس دیدن با        
 !!میزد لبخند دوربین به ، بود نمایان هایشان شانه برهنگی هنوز لحافم کشیدنِ باال وجود

 خوابیدي؟ لباس بدون...من تخت رو بري اجازه بی نداشتی اخالقا این از تو...احمد_        

 ، شد تر بلند اش خنده صداي        

 !دیدي؟ کجا از ، که بودم پوشونده و خودم_        

 افتاد دستم از گوشی و نالیدم ، پاهایم به چیزي برخورد با        

 ؟!خبرته چه_        

 بود ایستاده سرم پشت ، دست به چمدان مدبري        

 نبود حواسم_        

 ، روشــن هنــوز همــراهم تلفــن...کــردم حلقــه پــایم مــچ دور بــه و آوردم پــایین را دســتم دو        
 .بود افتاده زمین روي به
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 پاتو ببینم...خوردي شمشیر زخم انگار درمیاري ادا طوري یه حاال_        

 رفتم عقب ، میشد پایم نزدیک دستش همینکه        

 ، نزن من به دستتو_        

 خیــره و شــود گــرد کمــی تعجــب از هــایش چشــم کــه بــود خشــن و جــدي آنقــدر لحــنم        
 بماند

 گـوش  منـو  سـر  میخـواي  حـاال  ، ندیـدمت  بـود  گوشـیم  بـه  حواسـم  منم بودي راهرو وسط_        
 بشی؟ راحت ببري گوش تا

 اعالءیــی بــه اهمیــت بــی. برداشــتم زمــین روي از را تلفــنم و کشــیدم هــم در را هــایم اخــم        
 .گرفتم را احمدرضا ي شماره بود ایستاده سرجایش هنوز نظر به که

 !شد؟ قطع چرا_        

 افتاد دستم از گوشی_        

 شد مچاله صورتم ، میشد احساس پایم مچ دور به که سوزشی بابت و گزیدم را لبم        

 !اتاقم؟ تو رفتی چرا نگفتی_        

 بشی ناراحت نمیکردم فکر ، بیرون اومدم_        

 ولـی  نبـودم  ناراحـت  اتـاقم  در حضـورش  بابـت ...شـده  دلخـور  کـه  میـداد  نشان صدایش لحن        
 میکرد را مادرش هاي حساسیت مراعات بود بهتر

 ، که اتاقم از بیرون بیا نگفتم_        

 برگردم؟ چی؟ پس_        
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 گفتم شوق با و خندیدم ، بود شده ها بچه پسر مثل        

 باش راحت برو... نه که چرا_        

 بـود  خانـه  هـاي  پلـه  از رفـتن  بـاال ِ  حـین  شـاید  ، بشـنوم  میتوانسـتم  را هـایش  نفس صداي        
 میزد نفس نفس که

 ؟!میاد بارون هنوز اونجا_        

 شد کثیف ماشینم ، بود شده لجن و گل که حیف ، چجورم_        

 !رستگار جناب بیاي کنار بعدشم لجن و گل با باید داري دوست و بارون وقتی_        

 .بفهمم را اتاقم به رفتنش علت که بودم جوابی دنبال ذهنم در هنوز و خندید مردانه        

 چرا که نگفتی_        

 .بخوابم بتونم که تو اتاق اومدم ، بود صدا و سر پایین_        

 چسبید محکم و سفت را گلویم بیخ نگرانی        

 !شده؟ چی مگه.سرم بر خاك_        

ــران_         ــاش نگ ــداي...نب ــرف ص ــون ح ــد زدنش ــود بلن ــنم ب ــه م ــته ک ــا ، خس ــد ی ــرفتم بای  می
 .کنم استراحت تو اتاق تو دادم ترجیح.میموندم ساکت یا میکردم بحث باهاشون

 خبرم؟ بی من که افتاده اتفاقی ، نوراِ  جون احمدرضا_        

 باهـاش  االن بهتـره  ، کافیـه  بـدي  پیـام  یـه  پـدرتم  بـه  ، نـده  قسـمم  ، بـرس  کـارت  بـه  برو_        
 نزنی حرف
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 هــم روي را هـایم  پلــک دادم، تکیـه  دیـوار  بــه را سـرم  و ایسـتادم  فرودگــاهِ  سـالن  ي گوشـه         
 انداختم

 زدي؟ حرفی تو شد؟ دعواشون دوباره یعنی_        

 مطمـون  ، نـورا  کـن  ول ، نگفـتم  چیـزي  مـنم  نیفتـاده  اتفـاقی  نـه  ، کردمـا  اشتباهی عجب_        
 .میشی باخبر توام باشه نیاز هروقت باش

 .ایستادم صاف و برداشتم دیوار از را ام تکیه تمیزکار صداي با        

 منتظره هتل سرویس_        

 میام االن باشه_        

 چسباندم گجوشم به را موبایل        

 بهونـه  ، نـورا  نشـه  فرامـوش  خـودت  از مراقبـت  ، نبـاش  اینـورم  نگـران  بـرس  کـارت  به برو_        
 بهتره ندي بابات و من دست

 ...هایش خنده صداي از امان و        

 و پــنج ســاعت راس تمیزکــار دســتور بــه و گذاشــتیم هایمــان اتــاق داخــل را هــایم چمــدان        
 منتظــرش هتــل البــی قســمت در ، باشــیم داشــته اســتراحت بــراي وقتــی آنکــه بــی ، صــبح نــیم

 بودیم نشسته

 !نمیدما تجهیز نصب دستور صبح پنج من_        

 مـدام  کـه  حـالی  در مـدبري  کـه  بـودیم  اي ترانـه ِ  کلیـپ ِ  دیـدن  مشـغول  دو هـر  مـرادي  با        
 ایستاد جلویمان ، میکرد غر غر لب زیر و میزد قدم
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 !نداره ربطی من به_        

ــود خشــن و جــدي او مثــل لحــنم         ــامال ، نب ــه دوســتانه، و آرام ک ــنهم هرحــال ب ــاز م ــه نی  ب
 ساعت یک حتی ، داشتم استراحت

 آش نخـود  چـی  بـراي  بقیـه  ، امضاهاسـت  پـایین  مـن  و شـما  اسـم  ، داره ربـط  کـی  به پس_        
 !شدن؟

 انـداخت  مـی  خـودم  ي اعـالء  یـاد  مـرا  ، اش خیـره  نگـاه  کـه  حـالی  در و کـردم  بلند را سرم        
 گفتم تر شمرده

 کـافی  انـدازه  بـه  تـا  سـه  مـا  کـه  هرچنـد  ، ام خسـته  االن شـما  مثـل  منهم ، مدبري جناب_        
 نیست من دست کنید باور ، است کننده تایین ، تمیزکار ولی خوابیدیم هواپیما تو

 میکرد مختل را ذهنم صدایش و میزد زمین روي مدام را پاهایش        

 کنم استراحت میرم ، زدم حرفمو من_        

 گرفت را اعالء بازوي و شد بلند مرادي        

 پسر نکن سختش ، برگردیم و بریم سر یه که بخواد شاید_        

 شـبیه  چقـدر ...بـودم  دوختـه  چشـم  اعـالء  عصـبانیت  بـه  و بـودم  گرفتـه  بغـل  را هـایم  دست        
 !!نبود اعالء

 و آزار قصـد  و اسـت  خسـته  واقعـا  کـه  میـداد  نشـان  درهمـش ِ  صـورت  و خسـته  هاي چشم        
 قـراداد  کاهـاي  پـاي  مـدبري  و مـن  نـام  ، بـود  او بـا  حـق  ، شـوم  مـانعش  که نیامد دلم...ندارد اذیت

 نداشت دخالت حق تمیزکار پس...بود شده نوشته

 بریم صبحونه بعد که بیاید نیم و هفت ساعت ، کنید استراحت برید_        



547 
 

 هـر  مـدبري  بـا  و سـرچرخاند  ، بـود  کـردن  پـچ  پـچ  مشـغول  اعـالء  گـوش  نزدیـک  که مرادي        
 کردند نگاهم دویشان

 نشه دردسر برات_        

 کردم حواله پوزخندي مدبري نگرانی به        

 نباش نگران شما_        

ــا         ــتن ب ــرادي رف ــدبري و م ــمت در م ــی قس ــل الب ــر هت ــار منتظ ــدم، تمیزک ــه مان ــض ب  مح
 ، گرفت را دو آن سراغ آمدنش

 !نیستن دوتا این که باز_        

ــایم         ــاال را ابروه ــد و فرســتادم ب ــازه از بع ــتن قصــد کــه حــالی در نیمــه و نصــفه اي خمی  رف
 انداختم نگاهی نیم تمیزکار هاي اخم به ، داشتم

 نصـرتی  دکتـر  دسـتور  طبـق  ، باشـه  درسـت  کـار  شـروع  بـراي  عجلـه  همه این نمیکنم فکر_        
 ... باشیم مرکز باید نه ساعت ما

 ایستادم و شدم بلند        

 .میبینمتون صبحانه براي نیم و هفت ساعت ، کنم استراحت میرم منم_        

 .شدم دور سنگینشِ  نگاه و او از طمانینه با و آرام هایی قدم با و کردم او به ار پشتم        

 ف کـردم  صـحبت  تلفنـی  هـم  پـدرم  بـا  ، کـنم  اسـتراحت  توانسـتم  هفـت  سـاعت ِ  نزدیک تا        
ــداي ــه ص ــنش و گرفت ــامال غمگی ــح ک ــود واض ــت و ب ــت نمیتوانس ــی پش ــت احوالپرس ــا و راح  گاه

 .کند پنهان را آن هایش خنده
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 آمــاده و حاضــر هفــت ســاعت کــه آنقــدر.بــود زیــاد خیلــی کــار شــروع بــراي شــوقم و ذوق        
 .میزدم لبخند میرسیدم که هرکسی به و بودم ایستاده اسانسور توي

 تـا  رسـمی  و مشـکی  مـانتوي  ، بـودم  کـرده  پنهـان  ام مشـکی ِ  بلنـد  مقنعـه  داخل را موهایم        
 میرسید نظر به عالی و مرتب چیز همه...ادارهِ  آزاد شلوار و زانو زیر

 آشـنا  هـا  چهـره  بعضـی .رفـتم  هتـل  رسـتوران  بـه  صـبحانه  بـراي  و نشدم بقیهِ  آمدن منتظر        
 و میــز.بــودم دیــده بــاري چنــد را هرکــدام تجهیــزات هــاي نمایشــگاه و جلســات در حــداقل ، بــود

 در را لقمـه  اولـین  هنـوز  ، گذاشـتم  رویـش  را چـایم ِ  لیـوان  و بشـقاب  و کـردم  پیـدا  خـالی  صندلی
 رســتوران داخــل ، تلفــن بــا زدن حــرف مشــغول کــه دیــدم را مــدبري کــه بــودم نگذاشــته دهــانم

 .شد

 ي همــه میدیــدمش وقتــی...بگیــرم نادیــده را قلــبمِ  نــامیزون هــاي تــپش ایــن نمیتوانســتم        
 .میشد ریخته بهم ، بودم پرورانده ذهنم در آنچه

 رفیقمــون ، دلکـم " کــه بـزنم  گــول و بمـالم  شــیره را دلـم  میتوانســتم زمـانی  چــه و کـی  تـا         
 "نکن؟ فکر بهش و شده عوض

ــد         ــتم...نمیش ــا ، نمیتوانس ــانی ت ــه زم ــدمش ک ــر ، نمیدی ــال و فک ــایش خی ــم ه ــت ه  رخ
 در غلیــان بــه وجــودمِ  تــه در چیــزي ، میشــدم رو در رو او بــا کــه وقتــی از امــان ، امــا ، میبســت

 !آمد می

 هــیچ ، ســال شــش ایــن تمــام...کــردم کنتــرل را نگــاهم و گذاشــتم دهــانم داخــل را لقمــه        
 کـرده  تغییـر  اینهمـه  ، شـنگم  و شـوخ  و مهربـان ِ  اعـالء  کـه  نمیکـردم  خیـال  درصـدي  حتی ، وقت

 بــاقی قبــل تــاب و آب همــان بـه  هــا ســال ایــن در خیالیمــانِ  دوسـتی  همــین بــراي شــاید. باشـد 
ــده ــود مان ــی.ب ــري ب ــدگیش و او از خب ــه زن ــردازي خیــال ایــن ،ب ــه هــاي پ  کــرد کمــک ام کودکان
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 هـم  اعـالء  ، نیسـتم  سـابق  نـوراي  شـبیه  دیگـر  هـا  سـال  ایـن  از پـس  که خودم مثل که نپذیرفتم...
 .باشد کرده تغییر

 شدم حضورش متوجه که بودم مانده خیره چاییم بخار به        

 !بخیر صبح_        

ــب و دادم تکــان ســري         ــه نگــاهم...دادم جــواب زیرل ــود چــاي هــاي بخــار ب ــا کــه ب ــاخیر ب  ت
 گذاشـته  را مربـا  کوچـک  هـاي  ظـرف  داخلـش  کـه  بشـقابی  و کشـید  عقـب  را رویـم  بـه  رو صندلی

 .رفت دوباره و گذاشت میز روي بود

 میــدادم تــرجیح و داشــت نشســتن بــراي جــا ، دوخــتم چشــم اطــراف خــالی هــاي میــز بــه        
 !کنم عوض را جایم

 ، انـد  نشسـته  میـز  یـک  دور کـه  مسـنی  و افتـاده  جـا  مردهـاي  از نفـر  چنـد  بـا  کـه  دیدمش        
 را دسـتم  اگـر  بـود  انصـافی  بـی ... نشسـت  آنهـا  کنـار  اي دقیقـه  چنـد  حتـی  ، میکنـد  بش و خوش
 بـود  اعالیـی  همـان  شـبیه  هـایش  خنـده  فقـط  اصـال ...هـایش  خنـده ! میدادم؟ فشار دلم دهان روي

 .میشناختم که

 پنیـر  و نـان  و آبپـز  مـرغ  تخـم  دوتـا  جـز  خـودم  بـراي  ، کـردم  نگاه بود آورده که مرباهایی به        
ــودم نیــاورده ــا حــاال و ب  از دســت خوردنشــان ي وسوســه بــود آورده اعــالء کــه مرباهــایی دیــدن ب

 برنمیداشت سرم

 دســت او مرباهــاي بــه یــا و بیــاورم مربــا خــودم بــراي و شــوم بلنــد کــه بــودم شــک بــه دو        
 و کـردم  جـدا  ، بـودم  چسـبانده  میـز  راکـه  ام تنـه  بـاال  کشـید،  کـه  نفسـی  صداي با که کنم درازي

 .کردم معطوف ام صبحانهِ  بشقاب به را نگاهم اي سرفه تک با

 ... کند اذیتم تا بود کرده جذب را عزمشِ  تمام صبح امروز        



550 
 

 جویـدنش  مشـغول  کـه  اي لقمـه  و شـد  وصـل  هـایم  چشـم  بـه  برقـی  املـت  بشقاب دیدن با        
 ماند دهانم در بودم

 بــه ســرم.فرســتادم پــایین و جویــدم را دهــانم در ي لقمــه رغبــت بــی و نشســت میــز پشــت        
 گـاهی  از هـر  و میخـوردم  را کـوچکم  هـاي  لقمـه  کـنم  بلنـد  سـر  آنکـه  بی و بود مشغول خودم کار
 بکشـم  صـبحانه ِ  خـوردن  از دسـت  تمیزکـار  آمـدن  محـض  بـه  تـا  میکـردم  نگاه رستوران ورودي به
 شوم بلند و

 کردید؟ بیدار و مرادي_        

 پوزخندش به چشمم یک و بود ، میگذاشت نانش روي که املتی به چشمم یک        

 نمیخوره هیچی ،گفت شد دعواش دخترش دوست با سحر ي کله با مرادي_        

 یکبـار  سـالی  هـم  آن کـه  داشـت  هـم  بـد ِ  اخـالق  خوشـش  روي از جـدا  مرادي...شدم نگران        
 آمد می سراغش به

 ... صبحونه بدون که نمیشه ، میکردین اصرار_        

 نگــه دهــانش جلــوي را دســتش ، شــوم بلنــد صــندلی روي از تــا شــدم خیــز نــیم همینکــه        
 گفت پر دهان با و داشت

 !کجا؟_        

 .بمونه گشنه نباید داره دردم معده ، میکنه ضعف ، کنم صداش برم_        

ــده را اش لقمــه ایســتادم کامــل وقتــی و رفــت هــم در هــایش اخــم         ــده و جوی ــورت نجوی  ق
 داد

 بهش میزنم زنگ_        
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 و شــدم عصــبانی کــه میکــرد کــار آرامــش و تــاخیر بــا آنقــدر.. برداشــت را موبــایلش گوشــی        
 .گرفتم را مرادي ي شماره ، خودم همراه گوشی با

 چنـدبار .ترسـیدم  کـه  بـود  دار خـش  و گرفتـه  صـدایش  آنقـدر  زدنـش  حـرف  ابتداي همان از        
 . نداشت هم زدن حرف حوصله.کرد امتناع هربار و کردم اصرار

 و خــوردن صــبحانه مشــغول را مــدبري و تمیزکــار کــه برمیگشــتم میــز ســمت بــه ناامیدانــه        
 .دیدم زدن حرف

 بخیر صبح_        

 ...داد را جوابم و شد خیز نیم احترام نشان به تمیزکار        

ــا نوشــتم پیغــام مــرادي بــراي نشســتم کــه صــندلی روي          دو یکــی خــوردن بــراي حــداقل ت
 .بیاید رستوران به شده که هم لقمه

 !بیارم؟ براتون نمیخواید چیزي ، مهندس خانوم_        

 تشـکر  و زدم لبخنـدي  تمیزکـار  بـه ...بـود  شـده  کـور  داد اعـالء  کـه  خبـري  بـا  اشتهایمِ  تمام        
 کردم

 ممنون ، چاي لیوان یه فقط _        

 شدم جابجا صندلی روي وار کالفه رفتنش با        

 ... به بزنید زنگ شماهم میشه_        

 !!نورا میزنی حرف بامن وقتی نکن شما شما_        
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ــوکه         ــرفش از ش ــتم ، ح ــاه نمیتوانس ــرهِ  نگ ــرم را ام خی ــوان.بگی ــربتشِ  لی ــز روي را ش  می
 شد بسته و باز ترس با هایم پلک...کوبید

 کـه  مـرادي  انـدازه  دیگـه  ، اعـالم  همـون  مـن  ولـی  نـداره  اهمیتـی  نـه  یـا  کنی باور بخواي_        
 !باشی راحت باهام میتونی

 شد حرف مشغول موبایلش گوشی با که بودم مانده حرفش از مات و گنگ        

ــایین بیــا پاشــو_          رئــیس همــون...کــی؟؟؟!...بچســبه بهــش میخــوره کــه اي لقمــه دو بــذار پ
 فعال...علی اومدیا...زودباش...بریم باید کم کم دیگه پایین بیا پاشو گنده خرس!...سابقت

 لعنتی اه...دلم ولی بود کوتاه اینکه با ، کرد نگاهم        

 میاد االن_        

 از کــامال ، بیایــد پــایین نــامرتبش و ریختــه بهــم ظــاهر بــا مــرادي تــا گذشــت دقیقــه چنــد        
 مـدبري  و مـن  هـاي  حـرف  زور بـه  و نـدارد  را خنـده  و شـوخی ِ  دمـاغ  و دل فهمیـد  میشد رفتارش

 .آمده صبحانه خوردن براي

ــا         ــود ب ــارِ  وج ــتم تمیزک ــا نمیتوانس ــرادي ب ــت م ــحبت راح ــنم ص ــا... ک ــی ب ــاهش نگران  نگ
ــه شــیطنتش و شــور آنِ  تمــام کــه میکــردم ــدنمِ  هنگــام ب ــاره آم ــه یکب ــاراحتی ایــن ب  غصــه و ن

 .شده تبدیل

        *********** 

 را سـاعت  یـازده  ایـن  ایـن  تمـام  نمیشـد  بـاورم  کـه  بـود  سـنگین  و فشرده آنقدر کار اول روز        
 .کردم کار و ایستادم سرپا ، نهارخوردنِ  زمان اندازه به فقط
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 بــراي وقتــی هــم مــدبري و مـرادي  کــه بــود فشــرده قــدري بـه  نصــرتی هــاي ریــزي برنامـه         
 .بودم آمد و رفت در بقیه از بیشتر من و نداشتند استراحت

ــزارش         ــان گ ــان در را کارهایم ــارِ  زم ــه نه ــرتی ب ــدم ، دادم نص ــدر نفهمی ــور و چق ــذا چط  غ
 بـر  مبنـی  نصـرتی  اخطـار  بـا  کـه  مـن  بخصـوص ...کـار  ادامـه  بـراي  داشـتیم  عجلـه  ،همگـی  خوردم
 فاجعـه  مـن  بـراي  ایـن  و بمـانیم  بیشـتر  روز دو مجبـوریم  نگیـرد  انجـام  روال طبـق  کارها اگر اینکه

 .بود اي

 داده تحویـل  عیـب  بـی  و دقیـق  اي دریچـه  شـیر  و کنتـرل  شـیر  بـه  مربـوط ِ  تجهیـزات  تمام        
 مبـین ِ  پاالیشـگاه  از نقطـه  سـه  در ، داشـتند  کـه  خـوبی  همکـاري  بـا  تجهیـزات  نصـب  بخش و شد

 . میزدم سر جا سه این به باید ، ساعته یازدهِ  مدت این تمام و بودند کار مشغول

 ، بـود  گرفتـه  را ایسـتادنم  قـدرت  خسـتگی  ، سـپردم  تمیزکـار  بـه  را نصـرتی  بـا  آخـرم  تماس        
ــا  ســقف بــه و بــودم کشــیده دراز تخــت روي کــرده عــرق و خــولی و خــاك هــاي لبــاس همــان ب

 .بودم مانده خیره

ــیش از بــیش اش کــاري حساســیت مــدبري         ــود ب ــار چنــد ، ب ــا ب  ایمنــی و نصــب مســئول ب
 ناآشـنا  مـن  بـراي  همچنـان  خـوي  و خـل  ایـن  ولـی  ، بـود  او بـا  حق اینکه با! گذاشت دهن به دهن
 .میزد

 .میخورد زنگ مدام که برسانم اتاق تلفنی به را دستم تا زدم تخت روي غلتی        

 !بله؟_        

 فرمـودن  و گفـتن  نباشـید  خسـته  ، گـرفتم  تمـاس  نصـرتی  اقـاي  بـا  ، رادمنـد  خـانوم  سالم_        
 آمادسـت  تجهیـزات  دوم سـري  مـدبري  آقـاي  ي گفتـه  طبـق  چـون  کنـیم  شـروع  کـارو  زودتر فردا

 نصب دستور و مونده ما دوباره بازرسی فقط کرده بررسیش ایمنی و
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 گرفتم را ام خمیازه جلوي        

 گفتین که ممنون ، باشه_        

 ، هستم منتظرتون هتل البی تو ، صبح سه ساعت پس_        

 نشستم تخت روي زده وحشت و شد گرد تعجب از هایم چشم        

 !صبح؟ سه چی؟_        

 پـس  بـراي  کـه  کنـیم  شـروع  زودتـر  کـارو  بهتـره  ، برقـراره  روزي شـبانه  شـیفت  ، دیگه بله_        
 تهران برگردیم بتونیم صبح فردا

 زدم بالشم روي اي خسته مشت        

 میبینمتون پس... باشه_        

 کنید؟ سرو اتاقتون توي رو شام میخواید_        

 ممنون ندارم میل نه_        

 بخیر شبتون باشه__        

 کوفتـه  بـدنم  تمـام .کشـیدم  آه و فشـردم  بـالش  روي را صـورتم  نالـه  بـا  شـد  قطـع  که تماس        
ــه گشــنگی ، میکــرد درد و بــود ــا خــوردن غــذاِ  حــس و بــود آورده فشــار ام معــده ب ِ  خبــر ایــن ب

 .بود پریده سرم از دلچسب

 جـواب  تـاخیر  بـا  و زدم بالشـم  تـوي  اي خفـه  جیـغ  ، شـد  بلنـد  کـه  تلفن زنگ دوباره صداي        
 .دادم

 ؟!بله_        
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 رئیس دیگه شام بیا_        

ــا کــارِ  حــین در کــه نشــد فرصــت اصــال         ــه.کــنم صــحبت مــرادي ب  و ریختــه بهــم شــدت ب
ــین ــود غمگ ــی ، ب ــدباري حت ــدم متوجــه چن ــه ش ــدبري ک ــات م ــد را او مراع ــر و میکن ــه کمت  او ب

 میدهد دستور

 .میدم عرق گند بو... ندارم اومدن پایین حس ولی هستا گشنم یعنی.. ندارم میل_        

 !نبود شباهت بی گریه حالت به لحنم        

 ...بگیر دوش برو بعد بخور و شام بیا ، نکن گریه_        

 االن میام_        

ــود شــده جمــع هــایم چشــم ي گوشــه کــه اشــکی قطــره          آیینــه جلــوي و کــردم پــاك را ب
ــه ، ایســتادم ــج ام مقنع ــوج و ک ــده مع ــود ش ــاف...ب ــرتبش و ص ــردم م ــپري و ک ــودم روي را اس  خ

 .کردم خالی

 نقــش خیـالم  و فکـر ِ  تمـام .  دیـدم  کنـارهم  را مـرادي  و مـدبري  شـدم  رسـتوران  وارد وقتـی         
 .نمیشد مدبريِ  وجود با اما بزنم حرف راحت و تنها مرادي با داشتم تصمیم! شد برآب

 و مــن و داد غــذا ســفارش مــرادي ، نشســتم صــندلی روي و کــردم هردویشــان بــه ســالمی        
 .همینطور هم مدبري

 !رئیس ها اي خسته_        

 کشیدم صورتم به دستی و کشیدم عمیقی نفس        

 !اینجام که نمیشه باورم ، بود سخت خیلی_        
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 .شدم مدبري ي خنده متوجه که بود مرادي به نگاهم        

 !بود؟ دار خنده حرفم کجاي_        

 کرد نگاهم و گذاشت میز روي را هایش دست آرنج        

 !میشی اي دیگهِ  شکل یه میکنی کار_        

 نشـان  بـی  هـایی  خـط  و بـود  رفتـه  فـرو  خـودش  حـال  در کـه  بود مرادي به نگاهم ي گوشه        
 میکشید میز روي

 افتاده؟ اتفاق...نیستی همیشه مثل خوبی؟ تو ، مرادي_        

 داد تکان سري و نشاند پوزخند لبش ي گوشه        

 شده روشن تکلیفم فقط ، نیفتاده اتفاقی_        

 .شادم همیشه و بازیگوشِ  رفیق داشت، پري دل        

 بردم تر نزدیک را سرم و دادم میز به را ام تکیه        

ــه میخــواي_         ــن ب ــی م ــن ناســالمتی بشــی؟ ســبک بگ ــو و م ــیم ت ــاید ، رفیق  از تونســتم ش
 .کنم کم دردات

 آمد بیرون حال آن از و شد مبدل خنده به غمگینشِ  نگاه        

 مرامی؟ با اینقدر چرا... رئیس تو قربون_        

ــبم روي کوتــاهی لبخنــد         ــود مــرد ناســالمتی ، نشســت ل ــا کــردن دل و درد و ب  را زن یــک ب
 .نمیپسندید
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 بهتــر شــاید ، گذاشــت هــایش چشــم روي را دســتانش کــف ، شــد تمــام کــه هــایش خنــده        
 کند دل و درد مدبري با تا آمدم نمی اصال بود

 .بود مانده خیره اي نقطه به اطرافش به اهمیت بی و بود خودش توي مرادي مثل        

 !میخوره بهم موقتی چیزاي همه از حالم_        

 !بود؟ زده بهم را حالش بودن موقتی ، چرخید مرادي سمت به مدبري از نگاهم        

 موقتیه چی همه آخرش بکنی هرکاري تو_        

 دنیـا  ایـن  در چیـز  همـه  کـه ! داشـتم  بـاور  عمیقـا  کـه  زد حرفـی  جـوابش  در مـدبري  حاال و        
 .موقتیست

 !بود جدي ولی سادس شوخیه یه کردم فکر! شد تموم چی همه_        

 مـن  پـس .اسـت  بـاخبر  چیـز  همـه  از کـه  میـداد  نشـان  میکـرد  اعتـراف  اعـالء  پیش همینکه        
 بزنم حرف راحت مرادي مثل میتوانستم هم

 ؟!شد تموم چی خاطر به_        

 کرد حلقه گردنش پشت را هایش دست        

 امروز داشتیم کار چقدر ، گرفتیم درد گردن_        

 .کردم نگاه اش خسته صورت به و کردم سکوت        

 .شدم خسته منم...بود زیاد کار آره_        

 کن جبران و شام ، نشد بیشتر قاشق سه دو ، نخوردیا نهارم تو_        
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ــود هایمــان لــب روي اي خســته لبخنــد          و خــورد بهــم اش مشــکی بلنــد و پــر هــاي مــژه.ب
 گرفت را نگاهش

 خــودت دیگــه ، کــنم مشــخص خونــه تــوي وضــعیتمو کــه داد مهلــت بهــم پــیش مــاه دو_        
 شـد  جـدي  دوبـاره  کـه  پـیش  هفتـه  همـین  تـا  انـداختم  گـوش  پشـت  هـی ...منظورمو میدونی بهتر

 زیـر  نسـترن  رفتـار  مـاه  یـه  همـین  تـو  و بـاهمیم  فهمیـده  ماهـه  یـه  ، نمیاد خوشش من از پدرش..
 زنـگ  بهـش  صـبح  دمـاي  دم! دسـتم  رو ریخـت  و پـاکی  آب اینکـه  تـا  نگـرفتم  جدي منم...شد رو و

 ...که کنم راحت و خیالش و رسیدم بگم که زدم

 گفت لبخند با و کرد بلند را سرش        

 !!!کرد راحت خیالشو_        

ــین         ــدم غمگ ــه...ش ــت و گرفت ــراي...ناراح ــري ب ــه پس ــت ک ــانوادهِ  زحم ــه را اش خ  دوش ب
 .بدهد خودش به اهمیتی و باشد خودش فکر به میکرد فرصت کمتر و میکشید

 ایــن و دارد دوسـت  را نسـترن  کـه  میدانســتم خـوب ...بـود  شـدنش  تنهــا... تـر  تلـخ  همـه  از و        
 .گیرد پایان خودشِ  شدن تمامِ  قیمت به است ممکن ، شدن تمام

 معلوم؟ کجا از ، زده حرفی یه حاال_        

 .نمیزد پلک و بود مانده مرادي ي خیره ك افتاد مدبري به نگاهم        

 !تـــموم...رئیس شد تموم_        

 زنــگ وقــت اول فــردا بگــو ات خــانواده بــه امشــب همــین ، بــذار خواســتگاري قــرار خــب_        
 از کـه  پدرشـم  ، شـده  خسـته  کردنـات  دسـت  دسـت  ایـن  از نسـترن  البـد ...خواسـتگاري  بري بزنن

 ...بکنی کاري یه توباید.. طفلی داره گناه ، میاره فشار بهش طرف یه
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 هیکـل  کـل  بـه  نـه .ي.بـر  بابـاش  کـه  ، دختـره ِ  خواسـتگاري  بـري  خالی جیب با باید تو آره_        
 ... خانوادت و تو

 ابروهـایش  میـان  کـه  اخمـی  و برافروختـه ِ  صـورت  بـا  کـه  رسـید  اعـالء  بـه  مـرادي  از نگاهم        
 بود هایم چشم زولِ ، داشت

 ، ها باشه بهتر برم شاید! ؟...جنگه مگه ، داداش اعالء_        

ــر دلــش...بگــذریم...کــه هــایی خنــده آن از...خندیــد         روزي را احمقانــه پیشــنهاد ایــن...بــود پ 
 بمانـد  و بیایـد  اگـر  کـه ! اسـت  تمـام  ، دارد دوسـتم  کـه  بگویـد  و بیایـد  اگر که ، بودم داده هم او به

 !میشود خوب چه

ــن از_         ــه م ــو ب ــیحت ت ــه ، نص ــرف ب ــیچ ح ــی ه ــی ، زن ــادرت حت ــاد م ــن اعتم ــین! نک  زم
 ...میخوري

 گوشـه ...دوخـتم  چشـم  سـفیدم  هـاي  انگشـت  نـوك  بـه  و گـرفتم  او از زده خجالـت  را نگاهم        
 را اعـالء  مـن  ، میفرسـتادم  لعنـت  پـیش  هـاي  سـال  نـوراي  بـه  دلـم  در و میکنـدم  را هایم ناخن ي

ــین ــن ؟!زدم زم ــین م ــوردم؟ زم ــن نخ ــوز م ــم هن ــین روي ه ــت زم ــا و دس ــزنم پ ــیچکس می  ه
 !هیچـــکس! نمیبیند

 خـوردن  اجـازه  ، بـود  نشسـته  گلـویم  در کـه  بغضـی .افتـاد  بینمـان  سـکوت  ، غـذاها  آمـدن  با        
 ... من مثل هم دو آن ، نمیداد غذارا

 کار براي دوباره ، باشیم البی باید صبح سه فردا_        

 اش بــازي...کــرد خــالی ظــرف در را قاشــقش تــوي هــاي بــرنج و گفــت اي "باشــه" مــرادي        
 !بود؟ گرفته
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 !ناراحتی؟ خیلی_        

 .میکردم نگاهش جوابی منتظر و بودم گرفته بغل را هایم دست        

 داشت پایین سمت به انحنایی هایش لب        

 اوهوم_        

ــد غصــه میشــینید روز دو ، فراموشــکاره جنســتون ، راحــت خیالــت...میــره یــادت_          میخوری
 کــه بالیــی هــر ، جــالبتر همــه از ، میشــید دوســت باهــاش میگیــرد نظــر در و هتــرب یکــی فــرداش
 دســت میگیــرد دختــر یــه میریــد بعــد ، بشــه خــالی حرصــتون تــا میاریــد در دختــره ســر بتونیــد
 میشن بخیر عاقبت هاتون بچه که خوشه دلتونم ، زیر به سر و نخورده

 میکنی؟ قاطی یهو چرا ؟!رئیس_        

ــایم روي را ام شــده مشــت هــاي دســت         ــا و گذاشــتم پ ــیم ب ــاهی ن ــه نگ ــدبري ب  متوجــه م
 .شدم هایش اخم و برافروخته صورت

 ، ابروئه چشمت باالي نگفتم حاال تا نسترن به من_        

 نثــارش  بلــدي کــه وري دري و فحــش بــدترین ، دیگــه روز چهــار ، راحــت خیالــت_        
 .کنم کوفت غذا لقمه دو میخوام نگیر خودت به رو ها زده ماتم ي قیافه االنم.میکنی

 ، کرد نگاه مدبري به و شد ریز گیجش و متعجب هاي چشم        

 !چتونه؟ دوتا شما ، شدا عصبانی زدي حرف تو_        

 ...لعنتی        
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ــا_         ــه تــوام ب ــرم پاشــم بزنــی غمبــرك میخــواي.دارم چیکــار اون ب  غــذامو دیگــه جــاي یــه ب
 .کنم کوفت

 بــاال تســلیم نشــانه بــه را هــایش دســت مــرادي ، شــدن بلنــد از پــیش و گــرفتم را بشــقابم        
 آورد

 ...بخور غذاتو بشین...رئیس کردم غلط_        

ــودم ایســتاده         ــا کــه حــالی در و ب ــه ســر و ســکوت بــه و میکشــیدم نفــس شــدت ب ِ  زیــري ب
 .کردم نگاه اعالء

 !ها؟ شب حاال بودي بداخالق ها صبح قدیما_        

 میکـردم  اخـم  مـرادي  هـاي  خنـده  بـه  کـه  حـالی  در و گذاشـتم  دهـانم  داخـل  کباب اي تکه        
 ي شــانه بــه کــه حــالی در و گرفــت اوج هــایش خنــده دوبــاره کــه کــردم اي اشــاره بشــقابش بــه

 گفت میزد مدبري

 .درمیاره اشک بیفته بدخلقیِ  دور رو ، سابق رئیس که بخور غذاتو_        

 ...کرد نگاهم دیگر مدبري و        

 مخصـوص  لبـاس  و چکمـه  و کـاله  از خبـري  حتـا . ام رفتـه  دنیـا  جنـگ  بـه  اسـلحه  بدون من        
 آمـاده  از قبـل  کـه  اسـت  ایـن  مشـکل . افتـادم  راه و کـردم  تـنم  بلنـد  آبـی  تیشـرت  یک. نیست هم

 خبـرم  کسـی  یـا  باشـم  جریـان  در اینکـه  بـی  بـودم،  خـورده  راسـت  و چـپ  هـوگ  تا سه دو شدنم،
 فقـط  روم، نمـی  بـردن  بـراي  مـن . شـده  شـروع  بیفـتم  راه مـن  اینکـه  از قبل جنگ پس. باشد کرده
 حسـاب،  ایـن  بـا . شـوم  مـی  حسـاب  برنـده  یـک  بـروم  پـیش  اگـر  هـم  همینقـدر  تا کنم؛ تسویه باید
 خـراب  نسـاخته،  اصـل  در کـه  سـاخته؛  دنیـا  کـه  چیـزي  آن نـه  بـودم،  که آدمی به برگردم باید اول

 قبـل  بکشـم،  را انـد  درآمـده  هـایم  شـانه  روي کـه  مارهـایی  بایـد . اول مشـت  تا سه دو همان با کرده
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 و مغـز  خـورد  بـه  تغییـر  کمـی  بایـد . بخورنـد  هـم  را مانـده  بـاقی  سـالم  چیـز  چنـد  همـین  اینکه از
 .دارم دوستش من که نیست کسی چهره تصویر، این بدهم؛ روحم

 

 احمدرضــا بــه زدن زنــگ بــراي ، بـود  گذشــته شــب یــازده از سـاعت  برگشــتم کــه اتــاقم بـه         
 سـبک  دل و درد کمـی  بـا  تـا  بـود  کـرده  را رفـیقش  هـواي  پـر  دلِ ایـن  کـه  وگرنـه  بـود  وقـت  دیر

 .بشود

 دوش ، نیامــد هــایم پلــک بــه خــواب ، بخــوابم را مانــده بــاقی ســاعات کــه کــردم هرکــاري        
 .نکرد افاقه هم افسانهِ  نارنج بهار چاي و بود فایده بی بازهم ولی گرفتم هم مفصلی

 ، بــود پــال و پخــش ســفید بــالش روي بــازم موهــاي کــه حــالی در و زدم تخــت روي غلتــی        
 کـه  میتوانسـت " نوشـتم  کپشـن  بـراي  و گذاشـتم  اینسـتاگرام  در را سـفیدم  و سـیاه ِ  سـلفی  عکس

 "!بودم عاقل بیشتر اگر من امشب، نباشد غمگین

 .کردم چک را فالوورهایم بقیه اینستاگرامِ شیر،ِ  خوردن حال در و شد ارسال عکس        

ــدا         ــه کــه مختلطــی مهمــانی از گلی ــود رفت ــود گذاشــته عکــس ب ــه از خــاطره و ب  هــاي برگ
 وســواس بــا و گذاشــتم کامنـت  هــردو بــراي... بـود  پــال و پخــش اتــاق وسـط  کــه اش کشــی نقشـه 
 و نبـود  خبـري  کـه  برسـم  احمدرضـا  از نشـانی  و رد بـه  تـا  کـردم  پـایین  و بـاال  را خاطره ي صفحه

 کـامنتش  و بـود  خـاطره  بـراي  الیـک  اولـین .کـرد  کمرنـگ  را شـبم ِ  بـد ِ  حـال  خفیفـی ِ  خوشحالی
 "مهندس بگذره خوش ، شده تنگ برات دلم"آورد لبم روي لبخند

 دارم چــرا چنــدتایی یــه" نوشــت احمدرضــا اینکــه تــا نداشــت کــامنتی بعــدي هــاي الیــک        
 "نمیپرسم ، چشمات به دیدن غمِ  ترس از ولی
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 نبایـد  ایـن  از بیشـتر  اسـت؛  کـافی  بـرایم  بـودن  احمـق ...ناراحـت  یـا  باشـم  خوشحال نمیدانم        
 دیـوار  مـن  بـراي  کـی  دانـم  نمـی  دارنـد؟  چـارچوب  هـایی  احمـق  کدام اصلن. بدهم خرج به حماقت
 هـا  چمـن  روي بعـد . پـایین  بریـزد  شـود  خـراب  بایـد  هسـت  هرچـه  اما ساخت، سلول و کرد درست

 آزاد فکــرت دارد؛ را خــودش عجیــب دنیــاي خــواب. بخــوابم شــود مــی کــه جــایی تــا و بکشــم دراز
 ممکـن  خـواب  تـوي  چیـزي  هـر  انیمیشـن  مثـل . روي مـی  خواسـت  دلـت  جا هر هم خودت و است

ــت، ــا آدم اس ــد از ه ــري ص ــی مت ــد م ــی آرام و پرن ــد برم ــین، گردن ــرواز زم ــی پ ــی، م ــان کن  را زم
 تـوي . رسـی  مـی  بهـش  حتـا  و شـوي  مـی  عاشـق  دل، تـه  از هسـتی  خوشـحال  عقـب،  گردانـی  برمی
 شـان  واقعـی  دنیـاي  از بهتـر  خـواب  تـوي  هـم  هـا  آدم. اسـت  سـاده  و صـاف  و زالل چـی  همه خواب

 .ببینند سفید و سیاه را او بقیه و باشد رنگی شان دل توي اینکه نه. هستند

 صــفحه بـاالي  تایپینـگ  ایـز ِ  دیـدن  ، اسـمش  کـردن  بـاز ِ  محـض  بـه  و کـردم  بـاز  را تلگـرام         
 ...داد بروز بلند ي خنده با باالخره را ذوقم

 "بایدیه بودنت که وقتاییه همون از امشب " نوشتم برایش عجله با و زودتر        

 راحتـی  نفـس  اینبـار  و نشسـت  لـبم  کـنج  لبخنـدي  ، شـد  زده تیـک  دو و شـد  ارسـال  وقتی        
 .کشیدم

 یــه و نــزنم چیــزي بــه دســت میــدم قـول  ، ببــر خــودت بــا مــنم بعــدي هــاي ماموریـت  از_        
 "بشینم گوشه

ــده هــاي شــکلک         ــرایش خن ــودم اش بعــدیش ي نوشــته منتظــر و فرســتادم ب ــک کــه ب  الی
ــالءِ  زدن ــم اعـ ــایم چشـ ــاز را هـ ــرد بـ ــدانم... کـ ــرا نمیـ ــر چـ ــامنتی منتظـ ــب از کـ  اوِ  جانـ
 !چیز هیچ...ننوشت...بودم
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 موبایــل ي صــفحهِ  روشــنی لحــاف زیــر کــه حــالی در و انــداختم بــاال اي شــانه خیــال بــی        
 رفتم احمدرضا هاي نوشته سراغ بود افتاده صورتم روي

 "اش حاشیه نه بچسبی کار به بود قرار"        

 دادم را جوابش وویس ارسال با و نداشتم کردن تایپ ي حوصله        

ــه خســتگی"         ــزم ب ــره خــوابم ، آورده فشــار مغ ــه زده نمیب ــزم ب ــاش نگــرانم ، مغ ــق نب  ، رفی
 "!میکنی؟ فضولی داري من اتاق تو یا خودتی ي خونه بیداري؟ چرا تو...خوب خوبِ ، خوبم

 .کردن تایپ جاي بدهد وویس با را جوابم هم او که کردم آرزو دلم در و ماندم منتظر        

 .شوم حاضر تا داشتم وقت دیگر ربع یک فقط ، افتاد موبایل ساعت به نگاهم        

 بـه  دیگـرم  چشـم  و بـود  موبـایلم  صـفحه  بـه  چشـمم  یـک  کـه  حـالی  در و زدم کنار را لحاف        
 احمدرضــاِ  صــداي رســیدنِ  محــض بــه و شــدم حاضــر نیمــه و نصــفه مــانتوم هــاي دکمــه بســتن

 .کردم باز را پیغام و کردم پرت را خودم تخت روي

 کـه  حرفـاتو  ، دیـدم  پسـتتو  کـه  میبـرد  خـوابم  داشـت  تـازه  ، نباشـی  خسـته  ، خانوم سالم"        
 جدیـدنا  قضـا  از کـه ِ  شخصـیتی ِ  تیـپ  نـوع  یـه  خـودش  شخصـیتی  بـی  کـه  بـدون  ولی نکردم باور

 بـه  حواسـتم  کنـی  کـار  فقـط  بـودي  داده قـول ! ...نـدارن  طرفـدار  هـم  کم ، میکنن هم افتخار بهش
 "میکنم اشتباه من و اومده پیش کارت توي مشکلی بگو کن راحت و خیالم باشه، کار

ــه         ــایین از را ام مقنع ــت پ ــتم تخ ــل و برداش ــه از قب ــرم اینک ــنم س ــاره ، ک ــدایش دوب  را ص
 .دادم گوش

 بیشـتر  داري گفـتن  بـراي  کـه  هـایی  حـرف  ریختـه،  هـم  بـه  اوضـاع  توي که است این عجیب        
 بزنـی؛  حـرف  تـوانی  مـی  نهایـت  بـی  تـا  رود، مـی  بـین  از دنیـا  دیگـر  دقیقـه  سـه  بگویند اگر. شود می
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 کـه  بگـویی  هـایی  قصـه  از خـواهرت  و بـرادر  بـا  کنـی،  صـحبت  دنیـا  یـک  مـادرت  و پدر با توانی می
 وگرنـه . باشـی  داشـته  درد اگـر  افتـد  مـی  اتفـاق  اش همـه . حـرف  و حـرف  و حـرف . مانـده  دلت توي

 بفهمنــد را، دردم ببینــد همــه خواهــد مـی  دلــم. مانــد نمــی بـاقی  صــحبتی هــیچ آرام، اوضــاع تـوي 
 نه؟ است، دیوانگی. دردهایم دارد درد

 شـوم  مـی  دلخـوش . نـدارد  چـاره  امـا  کـردم؛  مـی  را فکـرش  کـه  است چیزي از تر مزخرف دنیا        
 بـازي  دنیـا  بـا  دارم مبـارزه  جـاي  انگـار  خنـدم؛  مـی  اش مسـخره  هـاي  بـازي  بـه  سـاده،  چیزهـاي  به

 .کنم می

ِ  ســکوت کــه بــود احمدرضــا صــداي دقیقــه چنــد ایــنِ  تمــام و بــود گذشــته ســه از ســاعت        
 .میشکست را اتاق

 کردم تایپ برایش..بریزم بهم را شبشِ  خواب نیامد دلم و بود آنالین هنوز احمدرضا        

 راحـت  خیالـت  ، احمـد  بـود  کـاري  مشـکل ... میکنـه  کـم  دردام از داشـتنت  دوسـت  ، رفیق"        
 "بخواااب منم جاي ، حالل نون لقمه یه دنبال سرکار برم باید من که بخواب برو ،

 بفرسـتد  جـوابی  احمدرضـا  تـا  مانـدم  منتظـر  اتـاق  تـوي  اي لحظـه  چنـد  شـد  ارسال که پیام        
 !فرستاد که

 "...نورا توِ  صداي از امان"        

 حکــم حتمــا مــدبري و تمیزکــار بــراي تــاخیر ربــع یــک ، آمــدم پــایین را هــا پلــه عجلــه بــا        
 .بود کرده صادر را تیرم

 !من براي آنهم ، خراب همیشه که هم ها آسانسور        
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ــا         ــدن ب ــارِ  دی ــتم دور از تمیزک ــان را دس ــالی در و دادم تک ــه ح ــس ک ــایم نف ــه ه ــماره ب  ش
 .دوییدم سمتش به بود افتاده

 کردین دیر_        

 !موندن خواب البد_        

 بــاز دهــان بــا کــه حــالی در مــرادي و بــود نشســته هــا ســتون کنــارِ  صــندلی روي مــدبري        
 .بود او ي شانه به اش تکیه ، بود خوابیده و میکشید نفس

 مدبري آقاي آورده بهتون فشاري چه تاخیر ربع یک_        

 صـندلی  بـه  رسـیدنش ِ  راه وسـط  و آمـد  پـایین  سـرعت  بـه  مـرادي  سـر  ، شـد  بلند همینکه        
 پرید خواب از

 گرفتـه  احمدرضـا  بـا  زدن حـرف  از کـه  خـوبی ِ  انـرژي  بـا  امـا  بـودم  ترسـیده  کمـی  اینکـه  با        
 .بزنم رقم ام کاري دوم روز براي خوبی شروع میتوانستم بودم

ــازِ  ســاعت چهــار در حواســم تمــام         ــارِ  آغ ــه ، ک ــزات ایمنــی هــاي بررســی دلیــل ب  و تجهی
 .بود کار به پیشش از پیشِ  اهمیت

 انـدازه  بـار  چنـد .شـدم  ارسـالی  و درخواسـتی  قطـر  اخـتالف  متوجـه  کـه  بـود  ها لوله بررسی        
 چـک  را قطرهـا  و هـا  سـایز  ، تجهیـزات ِ  خـود  ایمنـی  بخـش  ، مـا  از پـیش  اینکـه  دلیل به و گرفتم
 ...زدم صدا را مسئولین از یکی بود کرده

 همــین کـه  دادم توضـیح  هرچقـدر  ، نداشـت  اهمیتــی میلیمتـري  یـک  اخـتالف  ایـن  بـرایش         
 نرفـت  زیربـار  ، میشـود  دردسـر  دچـار  پمـپ  یـا  مخـزن  بـه  لولـه  ایـن ِ  کـردن  پینچِ  هنگام اختالف

 کـه  داشـتم  یـاد  بـه  درسـتی  بـه  کـردم  اعـالم  را مشـکل  تمیزکـار  بـه  ، بود مشکوك برایم رفتارش.
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 ، بــود شـده  سـاخته  مسـتند  هــاي اتفـاق  براسـاس  کـه  آموزشــی هـاي  ویـدیو  در دانشـجویی  دوران
 بـود  داده رخ اي فاجعـه  چـه  میلیمتـري  اخـتالف  همـین  دلیـل  بـه  خـارجی  هـاي  کشور از یکی در

 پشــت و بــزرگِ  اتفــاق آنهمــه کننــد بــاور نمیتوانســتند اتفــاق آن عوامــل از هیچکــدام شــاید کــه
 الزم همخـوانی  تجهیـزات ِ  قطـر  ، دور خیلـی  هـاي  لسـا  در کـه  اسـت  ایـن  خـاطر  به فقط ، سرهم

 .نداشته را

 .نشد اینطور اما داشتم را انتظارش که بودم جوابی منتظر تمیزکار آمدن با        

 !نیست مشکلی گفتن نصرتی اقاي_        

 گفت جدي لحنی با و کردم نگاهش شده ریز هایی چشم با...کردم تعجب        

 ، بشه تایید دادن دستور_        

 گرفت سمتم به را برگه ، نزدم حرفی        

 کنید امضاش_        

 فرستادم باال را ابروهایم        

 وسط میاد من پاي بیفته اتفاقی اگر بعدا ، ام پروژه مسئول من تمیزکار آقاي_        

 گفت نمیکرد نگاه هایم چشم به که حالی در و کرد اي خنده        

 زیـر  هـا  لولـه  ایـن  ، خـانوم  کنیـد  امضـاش  ، شـما  نـه  وسـطه  شـرکت  پـاي  ، نباشید نگران_        
ــویض ســال ده ــه تع ــی اون و میش ــه نگران ــما ک ــد ش ــاالي ، داری ــونزده ده ب ــال پ ــاق س ــه اتف  میفت

 کنید اعتماد من ي تجربه به نباشید نگران.

 نکنم؟ اعتماد اگر_        
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 اینکــار تــوي نانوشــته مقــرارت و قــانون ســري یــه ، کنیــد گــوش نصــرتی دکتــر حــرف بــه_        
 .کنیم اجراش باید فقط ، خبریم بی ازش شما و من که هست

 .برگشتم هتل به و کردم امضا نارضایتی با را ها برگه        

 گذاشـتم  دهـانم  تـوي  کـوچکی  ي لقمـه ...بودنـد  کـرده  پـر  مـرادي  و تمیزکـار  را صبحانه میز        
 .افتادم بودم زده که امضایی فکر به دوباره و

 !بود؟ اي اندازه چه شنوي حرف این و منِ  گناه ، افتاد می اتفاقی اگر        

 گــاهی و میخندیدنــد گــاهی ، داشــتند کــار پیشــروي از کامــلِ  رضــایت مــرادي و تمیزکــار        
 قهقهـه  ، نداشـت  خـوبی  ي رابطـه  شـده  فرسـتاده ِ  تـیم  و مـرادي  بـا  نظـر  بـه  کـه  تمیزکاري همان
 .میزد

 فکـر ! اسـت  بسـیار  دسـت  بـاالي  دسـت  کـه  فهمیـدم  تـازه ...بـودم  غـرق  خـودم  تـوي  اما من        
ــاردي ي پــروژه ایــن ي کــاره همــه میکــردم ــرین نهــایی تصــمیماتم و مــنم میلی  اســت تصــمیم ت

 ...ولی

 را مــن ي روحیــه...بــود او بــا حــق شــاید.شــدم مچالــه خــودم در بیشــتر مــدبريِ  آمــدن بــا        
 .نمیخورد دردم به نصرتی با کردن کار میگفت که میشناخت

 حتمـا  پـس  ، گرفتنـد  زور بـه  امضـارا ...بـود  فایـده  بـی  نکـن  بـد  خیـال  میگفتم دلم به هرچه        
 .بود کاسه نیم زیر اي کاسه

 رادمند خانوم کنید استراحت میتونید اید خسته اگر شما_        

 نداشتم تمیزکار اصرارِ این به خوبی حس        

 !نباشم؟ کار پاي من میخواید شما امروز چرا_        
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 !روح بی و سرد نگاهی...میکرد نگاه هایم چشم به که بود بار اولین براي شاید        

 اید خسته نظر به ، گفتم خودتون خاطر به_        

 نیستم_        

 محــل بـه  دوبـاره  دیگـر ِ  ربـع  یـک ... شــدم بلنـد  و گذاشـتم  میـز  روي را دسـتم  تـو  ي لقمـه         
ــان ــتیم کارم ــرجیح و برمیگش ــدون دادم ت ــدنِ  ب ــدبريِ  دی ــار و م ــن تمیزک ــان ای ــتراحت را زم  اس

 !کنم

    

ــاعت         ــک از س ــته ی ــود گذش ــه ب ــد ک ــر از بع ــه زدن س ــمت ب ــريِ  قس ــگاه از دیگ  و پژوهش
 .نشستم تنها پژوهشگاه از اي گوشه اي دقیقه چند ، نصب مراحل بررسی

 رو داشـتم  کـه  مـن . خـط  سـر  نقطـه  اول، از دوبـاره . کـنم  شـروع  دوبـاره  باید دیگر وقت چند        
 و بـودم  شـناخته  را هـا  آدم بـودم،  برداشـته  بلنـدي  گـام  ولـی  بـود  دیـر  حـرکتم  رفـتم،  مـی  جلـو  به

 روان دســتم فهمیــدم، مــی خــوب خیلــی داشــتم را کــار بــم و زیــر بودنــد، شــناخته را مــن هــا آدم
 تنـه  یـک  همـراه،  بـدون . کنـد  شـروع  دوبـاره  بایـد  مـن  همـان  کـرد،  می حرکت بنز مثل و بود شده
 جـاده  بـه  برسـند  همینکـه  کننـد  مـی  فکـر  کـه  انـد  سـطحی  آنقـدر  هـا  بعضی. جاده دل به بزنم باید

. اســت راه اول تــازه مســیر، تــوي بیفـتم  وقتــی کــه اســت ایــن واقعیـت  ولــی. اســت تمــام کارشـان 
 بـراي  اسـت،  هـدف  جـاده  کننـد  مـی  خیـال  کـه  هـا  آن. بسـت  همیشـه  از تر محکم را کفش بند باید

 ایـن  مـا  بگوینـد  خواهنـد  مـی  فقـط  کـه  هسـتند  بـازي  اهـل  هـاي  آدم انـد،  نیامده مقصد به رسیدن
ــده هــم را جــاده  رشــته کنــار کــه هســتند ایــن دنبــال فقــط کــه ســیرهایی شــکم همــان. ایــم دی

 ژسـت  و پـز  و عنـوان  نـه  و دانشـگاهی  مـدرك  نـه . بچسـبانند  را هـا  عنـوان  و هـا  اسم شان دانشگاهی
 .بتازم فقط است قرار کاري، کالس و
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 نمیکنید؟ چک و کنترلی هاي پمپ_        

 .پریدم برق مثل و کشیدم هینی ، شد شنیده سرم پشت درست که صدایی با        

 ترسوندیم_        

 را هــایش چشــم و بــود صــورتش تــوي نــور...کــنم آرامــش تــا گذاشــتم قلــبم روي را دســتم        
 .بود داشته نگه باز نیمه

 شدي؟ خسته_        

ــک         ــایم پل ــم روي را ه ــتم ه ــوزش و گذاش ــبی س ــودم دلچس ــت را وج ــاش ، گرف ــد ک  میش
 !بخوابم اي لحظه چند صداها و سر همین کنار ، وسط همین

 نیست کار این واسه ضعیف جنس_        

 .نشاندم صورتم روي اخم و کردم باز را هایم پلک سرعت به        

 بودي؟ قیافه تو چرا تمیزکار با ، کوچیکی کار این براي کن قبول_        

ــدم رو حوصــله بــی         ــه آرام آرام و برگردان ــا برداشــتم قــدم دیگــري ســمت ب  امــا...شــوم دور ت
 ...!آمد

 ، فهمیـدیم  نیسـت  بیشـتر  روز سـه  دو هـم  مـا  ، نـدارن  و قـرارداد  قطـر  چنتاشـون  هـا  لوله_        
 میفرسـته  جدیـد  قـرارداد  یـه  و میکنـه  کـم  قـرارداد  رقـم  از گفـت  اونـم  ، گفتم زدم زنگ نصرتی به
 کنیم عوض هارو لوله سال ده زیر که

 میتوانسـت  افتـاد  مـی  کـار  از روز دو بـراي  اي لولـه  خـط  اگـر  حتـی ! بـود  کـار  ترین احمقانه        
 .نبود پوشی چشم قابل که کند وارد میلیونی ضرر
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 ...میترسه ازت! اومد خوشم ، شدي شاکی گفت تمیزکار_        

 .کردم اضافه هایم قدم سرعت به کمی هایش خنده به اهمیت بی و خندید        

 .میترسم ازت دیگه منم_        

 متوجـه ...دیـد  ولـی  گـرفتم  صـورتم  جلـوي  را دسـتم  اینکـه  بـا  ، گرفـت  ام خنده چرا نمیدانم        
 !شد

 نـوراي  بـا  تفـاوتتو  بیشـتر  ، میکـنم  نگـات  کـه  بیشـتر  دیـروز  از ، نـورا  شـدي  عـوض  خیلی_        
 !میشی مــــرد داري.میکنم احساس قبلی

 .شوم پشیمان بعدها که نزم حرفی تا زدم زبانم روي قفل        

ــدونم_         ــنم... می ــوض م ــدم ع ــون.ش ــرایط چ ــر ش ــرده تغیی ــیچکس.ک ــل ه ــته مث  اش گذش
 !هست؟...نیست

 بـا  ، میکـردم  نگـاهش  نزدیـک  از کـه  حـاال ...شـد  متوقـف  حـرکتم  ، گرفـت  قـرار  که سرراهم        
 هـایش  لـب  روي خشـکی  بـا  حتـی  ، اش روزه دو یکـی ِ  ریـش  تـه  و رنـگ  زردِ  امینـی  کـاله  همان

 بـراي  روزگـاري  کـه  بـود  پسـري  همـان  شـبیه  هنـوز  نبـود،  اش گونـه  روي گذشـته  در که خطی و
 و بـود  ایسـتاده  ام قـدمی  یـک  در ، مـن  سـالهاي  ایـن ِ  اعـالء ...میـزدم  پـا  و دسـت  ، او با زدن حرف

 ؟!میکردم نگاهش باید چه براي من اما...میکرد نگاهم نیشخند و پوزخند از دور لبخندي با

 . برسیم کارمون به بهتره_        

 دهـن  سـیب  کـه  را مـردي  بـا  همکالمـی  نداشـتم  دوسـت  اصـال ...خشـن  و تند ، زدم کنارش        
 .بودم اش زده
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 حــرف بـه  بیشـتر  هرچـه  ولـی  بـودم  شـنیده  خــوب لحظـه  همـان  را هـایش  حـرف  اینکـه  بـا         
 !گفت چه که میرفت ذهنم از بیشتر میکردم فکر هایش

 ، داشــت وجــود صــنعتی هــاي قــرارداد بــه رســیدگی بــراي اي موسســه پالیشــگاه همــان در        
 ولـی  هـایش  مسـئولیت  و بـودم  شـنیده  موسسـه  آنِ  کـار  از فقـط  بـار  چنـد  هـا  تـر  قبـل  اینکـه  با

 .میرفتم آنجا به باید جدید تجهیزات قطر بررسی براي

 برگشـتیم  هتـل  بـه  همـه  و رسـید  پایـان  بـه  هفتـه  ایـن  کـار  کـه  بود شب نیم و یازده ساعت        
 .رفتم موسسه به شب همان و گرفتم آژانس بقیه و تمیزکارِ  کنار شام خوردن از بعد ،

 بـراي  ولـی  ، نـه  یـا  میرسـد  شـب  شـیف  بـه  موسسـه  کـاري  سـاعت  کـه  نبودم مطمئن حتی        
 .میدادم را خبر این باید شده که هم خودم خیال شدن راحت

 میام بنیان دانشِ  شرکتِ  طرف از ، هستم رادمند_        

 ي خمیـازه  اینکـه  از بعـد  و کشـید  صـورتش  بـه  دسـتی  بـود  نشسـته  میـز  پشـت  کـه  مردي        
 ، داد جـواب  را خـط  کـه  کسـی  بـه  و برداشـت  را تلفـنش  گوشـی  کـرد  پنهـان  را اش نیمـه  و نصفه

 داد قهوه آوردن دستور

 رفت پیش خوب کارها ، آوردین تشریف هم دیروز ، بله_        

 .شناختم بابت نکردم تعجب خیلی        

 ...فقط بود خوب چیز همه ، خداروشکر_        

 شد هایش چشم خیره عینکش باالي از        

 چی؟ فقط_        
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ــه_         ــن البت ــه مشــکلی ای ــابتش ک ــن ب ــع ای ــزاحم موق ــرف از ، شــدم م ــت شــرکت دو ط  تح
ِ  حراسـت  بـه  مربـوط  کـه  شـما  بخـش  بـه  بـود  بهتـر  ولـی  ، شده آورده جدید قرارداد توي لیسانس

 .بدم اطالع هست تجهیزاتِ  امنیت و پاالیشگاه

 منظـره .ایسـتاد  سـرش  پشـت ِ  بلنـد  و قـدي  ي پنجـره ِ  پشـت  و شـد  بلنـد  صندلیش روي از        
 و درخشــان نورهــاي بــا ، پاالیشــگاه و پتروشــیمیِ  صــنعتِ  تمــام...بــود العــاده فــوق پــایش زیــر ي

 ...میبرد دل ، میشد بلند تجهیز هر از که خفیفی هاي دود

 ، کنید امضا و بنویسید رو کامل گزارش_        

 پرسیدم کنجکاوانه        

 !بودید؟ جریان در شما_        

 بود کرده قالب کمرش پشت را هایش دست        

 بـراي  ، شـما  پـذیري  مسـئولیت  همـین  ولـی .میـدادن  اطـالع  نصـرتی  جنـاب  حتما ولی...نه_        
 خانوم ارزشمنده ما

 گرفت سمتم به اي برگه و زدم نگاهش به اي نیمه و نصفه لبخند        

 کـه  مـواردي  تمـامی  و هـا  نصـاب  اسـم  و نصـب  سـاعت  و سـاخت  تـاریخ  و ها لوله اطالعات_        
 مهندس خانوم بشه پر دقیق حتما ، شده آورده کاغذ این توي

 آبـدارچی  ورود بـا  همزمـان ..کـردم  هـا  برگـه  کـردن  پـر  بـه  شـروع  عجلـه  بـا  و گفتم چشمی        
 بود مرادي ، کردم نگاه صفحه روي ي شماره به ، آمد در تلفنم زنگ اتاق به مسن

 سالم_        

 رئیس؟ کجایی_        
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 آوردم ممکن حد ترین پایین را دایم        

 داري؟ چیکار_        

 کجایی؟.شدم نگران برنداشت و تلفن کسی اتاقت زدم زنگ ، هیچی_        

 بزنم حرف نمیتونم االن هتل، میام دیگه ساعت نیم_        

 ایــن ، نکــردم بـاورم  ، بیــرون مرفتــی داشـتی  دیــدتت گفــت مـدبري  رفتــی؟ پاشــدي کجـا _        
 تنهایی؟ اونم رفتنه؟ بیرونِ  وقت آخه شب موقع

 شد تر پررنگ اتاق سکوت آبدارچی رفتن با و کردم نوچی        

 فعال نباش نگران ، اومدم هتلِ  آژانس با_        

 و فـرم  کـردن  پـر  اي دقیقـه  ده...کـردم  پـر  دقـت  بـا  را اطالعـات  بقیـه  و کردم قطع را تماس        
 .کشید طول کردنش چک

 میشه سرد اتون قهوه_        

 تــرس پنجــره پشــتِ  تــاریکی و شــب دوازده ســاعت دیــدن بــا و گذاشــتم میــز روي را برگــه        
 نشست تنم به خفیفی

 نــاقص چیــزي احیانــا کـه  کنیــد چــک و فـرم  ایــن فقــط...بخـوابم  نمیتــونم شــب ، ممنـون _        
 نباشه

 .گفت اي بله و داد تکان سري        

 شـماره  دیـدن  بـا  اینبـار  و خـورد  زنـگ  تلفـنم  دوبـاره  کـه  بـودم  ایسـتاده  میـزش  روي به رو        
 .نشست لبم روي لبخند احمدرضا ي
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ــدادم جــوابی ولــی         ــا ن ــب از اطالعــات کــه وقتــی ت ــدیر جان  در و شــد تاییــد شــب شــیف م
 .شد ثبت خودم اسم با پتروشیمیِ  ایمنیِ  سیستم

 نفــس ، گرفــت را وجــودم زایدالوصــفی خوشــحالی ، موسســه از آمــدن بیــرونِ  وقــت        
 .داشت عجیبی آرامش تاریکی در که دوختم چشم ستاره بی آسمان به و کشیدم عمیقی

 اش شـماره  شـدم  آژانـس  سـوار  همینکـه .میکـردم  قسـمت  احمدرضـا  بـا  بایـد  را خـوبم  حال        
 گرفتم را

 میکرد تکمیل را امشبمِ  خوب حال خطِ  پشت گرمش صداي        

 نورا؟ بودي خواب ، سالم_        

 هتل میرم دارم تازه بیدارم نه عزیزم، سالم_        

 !داشتی؟ کار موقع این تا ، نیست پروازت دیگه ساعت یه مگه_        

 بودي اینجا توام کاش ، احمد خوبه خیلی خیلی حالم امشب ، تقریبا_        

 .میکردم پنهان دستم پشت را ریزم هاي خنده و میدادم بروز ها واژه با را ذوقم        

 !چرا؟_        

 ؟!بود ساده ي "چرا" یک سرشارِ  خوشی این به نسبت واکنشش! همین؟        

 کرد کور را ذوقم        

 نیستی؟ سرحال! احمد؟ میاد خوابت_        

 خوشحالی؟ شده چی ، بگو ،تو خوبم نه_        

 ...را روحش بی و سردِ  لحن این فهمیدم تازه        
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 میگیره ازت دلم!  نزن حرف سرد هیچوقت من با_        

 تلفــن گوشــی در را نفســش کــه وقتــی تــا انجامیــد طــول بــه قــدري ، هردویمــانِ  ســکوت        
 .کشید نفس باید ماندن زنده براي که انداخت بیادم تازه انگار و کرد فوت

 مربـوط  دیـدارش  و اعـالء  بـه  خوشـم  خبـر  میکـرد  خیـال  البـد ...را اش سـردي  فهمیـدم  تازه        
 !میشود

ــاال از کــه کــردم امضــا رو اي برگــه پــاي امــروز_         ــود اومــده دســتورش ب  کــردم هرکــاري ، ب
 سیســتم تــوي و پاالیشــگاه حراســت اومــدم پــیش ســاعت نــیم ، نکــرد ولــم وجــدان عــذاب حــس
 ، بفرسـتن  و جدیـد  قـرارداد  و بشـه  اعـالم  شـرکت  دو هـر  بـه  تـا  کـردم  ثبـت  و اول قـرارداد ِ  نقض

ــوال ــیش معم ــاد پ ــه می ــرکت ک ــا ش ــاي ه ــونو قرارداده ــتن دومش ــه نمیفرس ــدي ک ــراي ام تعه  ب
 .باشن نداشته انجامش

 دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم و کردم تازه نفسی        

ــحالم_         ــه خوش ــاي ک ــدم پ ــدم تعه ــاال ، مون ــه ح ــنم دیگ ــه دو مطمئ ــه جانب ــن ب ــیه ای  قض
 اونیکـی  کنـه  خـالی  شـونه  یکیشـونم  هـا  لولـه  تعـویض ِ  وقـت  دیگـه  سـال  چنـد  و میشـه  رسیدگی
 ...نمیذاره

 نشست لبم کنج لبخندي و بود شده منظم هایش نفس صداي        

 رفیق؟ نداشت خوشحالی این حاال_        

 ! هست چی همه به حواست که خوبه خیلی داشت چرا_        

 ...بد رفیقِ ، کردي کور و ذوقم تو ولی_        

 آرام و کوتاه... خندید        
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 فقـط  ، دنبالـت  میـام  خـودم  ، باشـی  فرودگـاه  پـنج  کـنم  فکـر  ، باشـه  سـه  سـاعت  پروازت_        
 گفتی؟ پروازتو ساعت پدرت به

ــو نمیخــواد_          خوشــت اخــالق کــه کــن اســتراحت خــوبم بخــواب بگیــر ، بکشــی زحمــت ت
 . برمیگردم میگیرم تاکسی خودم! باشه بدبخت منه براي

 ...پروازتو ساعت میگم ، کن گوش میگه چی یه بزرگترت وقتی!!  بچه_        

 مگفت خوشحالی با و خندیدم        

 !چیه؟ مگه حاال نمیدونه بابام ، نگفتم ، نه_        

 .خودتون ي خونه میبرمت ظهرم قبل ، من ي خونه بیایم باهم ، دنبالت میام پس_        

 میشه زحمت_        

 متوجـه  کـه  میـداد  نشـان  احمدرضـا  هـاي  خنـده  و داشـت  را خـودش  شـنگی  و شـوخ  لحنم        
 شده خوبم حال

 بگیرم پاچه کله برات میخوام ، رحمتی شما_        

 شد چندان دو اي ثانیه به دهانم بزاق        

ــام ؟؟ ایــن از بهتــر خبــري چــه ، واي_         ــاد...میــام می  گشــنگی بیشــتر روز دو ایــن ، بخــرا زی
 کشیدم

 ؟!برگردي خودت اوج روزهاي به نمیشه ، شده تنگ هات تپلی براي دلم_        

 گرفتم را دهانم جلوي تاکسی ي رانندهِ  نگاه با و خندیدم        

 !!قول ، میکنم جابجا اتو بزرگه خالهِ  رکورد ، کنی کمکم تو_        
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 .نشوم منفجر بمب یک مثل دوباره تا گزیدم را لبم و شد بلندتر هایش خنده صداي        

 حـرف ِ  لبخنـد  هنـوز .شـدم  آسانسـور  داخـل  و گـرفتم  را اتـاقم  کلیـد  ، بـود  خلوت هتل البی        
 . بود هایم لب روي احمدرضا با زدن

ــه را ســرم         ــه ب ــور ي آیین ــه آسانس ــا و دادم تکی ــک خوشــحالی ب ــایم پل ــد را ه ــه چن  اي ثانی
 لحظــه همــین خوشــحالی بــه مــن هــاي شــب و روزهــا ي همــه میشــد کــاش.گذاشــتم هــم روي
 !تمام و میشد وصل

ــاقم         ــود مرتــب ات ــا و ب ــه و گــرفتم مفصــلی دوش...بســتن ي آمــاده چمــدانم تقریب ــیچ حول  پ
 بـا  اگـر  بـود  حیـف  ، رفتنمـان ِ  زمـان  تـا  مانـده  بـاقی  سـاعت  ،یـک  کـردم  ولـو  را خـودم  تخت روي

 .میشد سپري خواب

 پنجــره از زیبــاِ  عکــس چنــد ، رفــتم پنجــره پشــت و گــرفتم لحــاف و تخــت گرمــاي از دل        
ــاز نیمــه ي ــه هــم ســلفی یــک و گــرفتم هتــل از بیــرونِ  انگیــز دل ي محوطــه و ب  کــه طــوري ب

 .انداختم باشد مشخص عظمتش و پاالیشگاه همان سرم پشت

 شــانه رويِ سـوختگی  ولــی ، بگـذارم  اینسـتاگرامم  صــفحه در را آخـر  عکـس  آمــد نمـی  بـدم         
 .بود پیدا ام

ــا را وارم افســوسِ  نفــس         ــد ب ــا و فرســتادم بیــرون لبخن  تخــت روي ، تلفــن زنــگ صــداي ب
 .نشستم

 بله؟_        

 !بودي؟ رفته کجا.سالم_        

 !!خراشید را گوشم مدبري صداي وقتی رفت باال ابرویم تاي        
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 ...که بدم توضیح شما به باید ، مدبري جناب بخیر شبتون_        

 تـرین  خـراب  کلـه  کـه  تـویی  مخصوصـا  ، بـدي  توضـیح  ، بشـه  نگرانـت  کـه  هرکسی به باید_        
 بدم؟ توضیح بیشتر یا فهمیدي. شناختم عمرم تو که هستی دختري

ــرانم رســایش و واضــح صــداي         ــرد نگ ــه ک ــد ک ــوي نکن ــاق ت ــیش و ات ــرادي پ  را صــدایش م
 میزند حرف مراعات بی و انداخته درسرش

 بدم توضیح تو به نمیبینم دلیلی من_        

 نداري شدنم نگران لیاقت_        

 !تلخ کمی...خندیدم        

 .ممنون_        

 صــدا ایــن بــا عمــري مــن ، میشــناختم را صــدا ایــن مــن...بــود کالفــه هــایش نفــس صــداي        
 شـاد  ، نـه  یـا  اسـت  گرفتـه  صـدا  ایـن ِ  حـال  کـه  میفهمیـدم  ، بـود  کرده ضبطش و بودم زده حرف
 .نداشت اهمیتی ، من براي اگر...بود کالفه... نه یا است

 مــن کــه آورد مــی بیــادم و میکنــد نگــاه چشــمانم در راحــت کــه بــس همــین وقــاحتش از        
 .هستم او ي زده دهانِ  سیب

 نیسـتی  دیـدم .بـود  واجـب  مـنم  کـار  نـدادي  جـواب  تلفنتـو  چـون  اتاقـت،  اومدم می داشتم_        
 نشدم نگران

 شـانه  ي مـرده ِ  ،پوسـت  امـد  مـی  داخـل  بـه  پنجـره  الي از کـه  خفیفـی  سوزِ و کردم سکوت        
 .کرد نوازش را ام
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 فقـط  و قـرارداد  پـول  ، بگـم  بهـت  بایـد  کـه  سرشـه  تـو  فکرایـی  زدم حـرف  کـه  احسـان  با_        
 دوم قـرارداد  بـراي  میخـواد  و رفتـه  حسـابش  تـوي  کـه  رقمـی  بـه  خوشـه  ، نگرفته و درصدش سی

 هــا تختـه  شــیلنگ ایـن  از نمیتونـه  کســی نصـرتی  جلــوي میـدونم  ، کنـه  مــوس مـوس  تعهـدش  و
 پاالیشـگاه ِ  حراسـت  بـري  رفتنمـون ِ  قبـل  بگـم  بهـت  گفـتم  کـاره  پـاي  تـو ِ  اسم چون ولی ، بندازه

 .بدي اطالع که

 کشیدم تنم از رفته کنار ي حوله روي را لحاف و کشیدم دراز تخت روي        

ــودم همونجــا_         ــی!  ب ــه ول ــه و احســان ب ــذار ، شــده ثبــت کــه نگــو فرزان ــیم ب  وجــدان ببین
 !چقدره کاریشون

 نري تنها که بیاد همراهت مرادي میگفتی ، کردي خوبی کار_        

ــک و کــردم ســکوت         ــایم پل ــم روي را ه ــالء کــه آخــري روزهــاي تصــویرِ ، گذاشــتم ه  را اع
 پـدرم  دعواهـاي  و خانـه  نظـامی  حکومـت  وضـعیت  در حتـی  ، زمـان  آن ، نشسـت  ذهـنم  در داشتم

 نگـاهش ...را هـایش  خنـده  همیشـه  بـراي  دیگـر ِ  وقـت  چنـد  کـه  نمیـدادم  احتمـال  هـم  درصدي ،
 دســت از ، را تمــامش اصــال..را اش مردانــه هــاي زدن چشــمک حتــی...را اش گونــه رويِ  چــال...را

 داد خواهم

 نمونی خواب ، باشیم البی باید دیگه ساعت نیم_        

 اگــر کــه.نشــود را ام کالفــه هــاي نفــس صــداي تــا کــردم دور هــایم لــب از را تلفــن گوشــی        
 ...را حالم میفهمید میشنید

 هست حواسم_        

 برسی خودت به بیشتر باید ، آوردي فشار خیلی روز دو این! نیست خودت به_        
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 روزهــايِ  حــال بــه دلــم و فشــردم هــم روي را هــایم پلــک پــیش لحظــه چنــد از تــر کالفــه        
 .شد نرم پیش ها سالِ  خوش

 !کار بعد خودت اول نره یادت_        

 ؟!میشد خیس هایم گونه میکردم باز را هایم پلک اگر        

 !!کار بعد ایمنی اول_        

ــد؟ صــدایم         ــه! لرزی ــد...نگذاشــتم...ن ــرا...نلرزی ــد چ ــراي بای ــی ب ــاي نگران ــن ه ــرد ای ــهِ  م  رفت
ــردم ذوق! میشــدم؟ خوشــحال ــم و میک ــته هــواي دل ــر کــه میکــرد را گذش  روز و حــال همــان اگ
 !نبودم؟...بودم خوشبخترین االن من ، نمیشد تغییر دستخوش

 !تمام و کردم قطع خداحافظی بی ، من اینبار را تلفن بزند حرفی که این از پیش        

 

 جـویی  بهانـه  و میـزد  غـر  کـه  مـرادي  ، بـود  هـم  از جـدا  اینبـار  هواپیمـا  در هایمـان  صندلی        
 نتوانسـته  فرودگـاه  بـه  رسـیدن  در تاخیرمـان  دلیـل  بـه  کـه  میـداد  توضـیح  مـدام  تمیزکار و میکرد

 .بگیرد را هم کنار هاي صندلی

 کـه  عطـري  بـوي  و اعـالء  هـاي  نگـاه  بـه  بـودن  نزدیـک  نداشـت  اهمیتـی  من براي میان این        
 .میداد قلقلک را مشامم هرازگاهی

 روزهــايِ  خــاطرات و بســتم را هــایم پلــک امــا بــودم بیــدار اینکــه بــا تهــران بــه رســیدن تــا        
 .شد تداعی ذهنم در بو خوشِ  مرد آن با آخرمان

 

 )گذشته(دوازدهم فصل        



582 
 

 رسیدن هم به        

 نرسیدن هم به        

 یا        

 شد که چه هر        

 و کهکشان گردن بیاندازیم بیا        

 و سرنوشت        

 خدا        

 بگیرد مان گریه کمتر تا        

 

ــودم نشســته راهــرو هــاي پلــه وســط         ــا و ب ــا میکــردم التمــاس را پــدرم گریــه ب ــویم ت  را جل
 قطـره  چنـد  بـا  کـه  بـود  هـا  حـرف  ایـن  از تـر  جـدي  بود انداخته راه به که نظامی حکومت... نگیرد
 .بگیرم خروج براي مجوزي فریاد و داد حتی و التماس و اشک

ــره         ــت پس ــز پش ــته می ــود نشس ــال در و ب ــش کم ــه آرام ــاي لقم ــبحانه ه ــت را اش ص  کوف
 . میزد حرف گوشش در مدام افسانه و میکرد

ــر         ــدم منتظ ــا مان ــدرم ت ــاق از پ ــرون ات ــد بی ــاس و بیای ــایم التم ــر از را ه ــرم س ــره.بگی  ي گ
 رفتم سمتش به گریه با و شدم هابلند پله روي از که میکرد محکم را کراواتش

 بده بهم و موبایلم گوشی حداقل ، نکن اذیتم....خدا رو تو بابا_        
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 میگفتــین بهــم هــایی وري دري چــه پســره اون بــا نفهمــم و نگــی بهــم رمزشــو وقتــی تــا_        
 نداره ،امکان

 کشید کتش به دستی و برداشت زمین روي از را کیفش        

 بره نمیتونه وجه هیچ به بیرونم ، بزنه حرف تلفن با نداره حق نورا افسانه_        

 کشیدم جیغ        

 میشم حذف نرم اگر ، دارم امتحان امروز من_        

 بــود او بـراي  خوشـش  روي ، نشسـت  پسـره  کنـار  و انـداخت  بـاال  خیـال  بـی  را هـایش  شـانه         
 بدهـد  نشـان  ناراضـی  را ظـاهرش  مـدام  داشـت  سـعی  و بـود  آمـده  زندگیمان در مجانی و مفت که
 .اوست امثال آرزوي کردن زندگی مجانی و مفت این میدانستم که من اما

 میگی راست ببینم بده نشون دانشگاهتو سایت بیا_        

 کردم نگاه حرصی بود پدرم صورت در که آرامشی به و کوبیدم زمین روي را پایم        

 بابا برم بذار ، نمیکنن صادر کارت واسش که و ترم میان_        

 میـزد  حـرف  افسـانه  بـا  آرام آرام کـه  حـالی  در و گذاشـت  دهـانش  داخـل  را بزرگـی  ي لقمه        
 .نشستم نمیکرد بلند را سرش حتی که پسره کنار و رفتم سمتشان به

 ، کنی زندونیم که نمیتونی_        

 گـردوي ... کـردم  نگـاه  پسـره  بـه  چشـمی  زیـر  و کشـیدم  جلـو  بـود  رفتـه  عقـب  کـه  را شالم        
 لحنــی بــا و بــردم گوشــش نزدیــک را ســرم کــه میگذاشــت اش لقمــه روي را رنــگ خــوش و تــازه

 گفتم حرصی
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 !خور مفت ، بخوري کوفت_        

 کرد نگاهم تاخیر با و ماند دهانش نزدیک لقمه        

 برمیگردي و میدي امتحان دانشگاه میري امروز احمدرضا با_        

 باشد زده جانم به آتش انگار        

 بـره  دیگـه  غریبـه  پسـر  یـه  بـا  دختـرت  اونوقـت  میـدي  گیـر  اعـالء  بـه  شـما ! ایـن؟  با چی؟_        
 نداري؟ مشکلی بیاد

! آورد درمــی را غمگــین هــاي زن اداي و بــود گرفتــه هــایش دســت میــان را ســرش افســانه        
 !نداشت ربطی او به مسائل به این ولی

 ، بیاد باهات نمیتونه داره دکتر وقت افسانه_        

 !نمیرم این با من_        

 شد بلند صندلی روي از یکهویی و آنی پسره        

 ، برم باید دیگه من اتون اجازه با_        

 زد دور را میز و شد بلند افسانه        

ــه_         ــانِ  جــون ب ــري بخــواي مام ــارم طاقــت مــن ب ــودي داده قــول ، نمی  خــودت ، بمــونی ب
 گفتی

 ایستاد احمدرضا روي به رو و شد بلند هم پدرم        

 ازت دختـرم  رفتـار  بابـت  مـن  ، بمـون  مـا  پـیش  مـدتی  ، شـده  هـم  مـادرت  خاطر به پسرم_        
 ... هم مدت این ، وابستست خیلی تو به افسانه ولی میخوام معذرت
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 !تشنه نه میمونی گشنه نه ، هست جا بخواد دلت تا اینجا ، بمون آره_        

 کـه  بودنـد  گرفتـه  طـوري  را معتـاد  ي پسـره  دور ، باشـند  حـالم  و مـن  نگـران  اینکه جاي به        
 است عزیزترین او انگار

 از البــد نبــودي؟ اینطــوري کــه تــو... میگــی میـاد  دهنــت بــه هرچــی چــرا! شــو خفــه نـورا _        
 نمیداري؟ نگه منم احترام دیگه که است پسره اون سر صدقه

 صــورتم جلــوي را اش اشــاره انگشــت و آمــد جلــوتر پــدرم کــه بــودم چســبیده صــندلی بــه        
 داد تکان

 تـوام  ، ببـره  پـیش  خرشـو  ، تـو  کـردن  جـریح  بـا  نمیتونـه  بگـو  مصـرف  بـی ِ  الـدنگ  اون به_        
 ... شده تموم چی همه که کن فرو ات کله توي

 انداخت وحشتم به هایش چشم قرمزي و خورد هایم مژه به انگشتش        

 !!!میگیرم گل دهنتو ، بیاري رو پسره اون اسم دیگه بار یه_        

ــایم         ــم را لبه ــتم به ــا ، دوخ ــتن ب ــدرم رف ــال پ ــیِ  احتم ــردن راض ــانه ک ــود افس ــه او ، ب  ب
 امـد  مـی  رحـم  بـه  دلـش  دوبـاره  یـا  میترسـید  یـا  حتمـا  بیداد و داد یکم با و نبود پدرم سختگیري

 .میشد راضی و

 و خانـه  از بیـرون  اي دقیقـه  چنـد  ، کـرد  دورش مـا  از و گرفـت  را افسـانه  پسـر  بـازوي  پدرم        
 .پسرهِ  خود یا است من ي درباره هایشان حرف نمیدانستم ، میزدند حرف باهم در جلوي

 .رفتم سرشِ  پشت و رفت آشپزخانه به افسانه        

 !برم؟ تنها میشه ، جون افسانه_        

 شد ها لیوان شستن مشغول بدهد جوابی آنکه بی        
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ــواهش_         ــنم خ ــین ، میک ــدونم بب ــتم دروغ می ــد و گف ــتم نبای ــی میگف ــم ول ــق به ــده ح  ، ب
 .نبود این ما ي نقشه ، هم به ریخت چی همه.. شد بد خیلی

 بزن حرف پدرت با خودت برو ، نمیکنم کمکت دیگه من_        

 فرستادم بیرون محکم را نفسم        

 دیگه؟ کردي لج توام االن_        

ــوام ، نکــردم لــج نــه_          گفــتم ، ســوخت حالــت بــه دلــم کــه مــنم مقصــر ، نــداري تقصــیر ت
 ... همراهت ، باشم کنارت

 !!دادي انجام و ات وظیفه شماهم ، ندارم دلسوزي به نیازي من_        

 ماند ام خیره روح بی و کشید کار از دست        

 بـی  میشـه  باشـه  راهـم  اگـر  ، میـري  داري کـه  راهـی  ایـن  ، دختـر  کنـه  بخیر عاقبتتو خدا_        
 راهه

 گرفــت قــرار ســرراهم پســره کــه آمــدم بیــرون آشــپزخانه از و کــردم نــازك چشــمی پشــت        
 ...نگاهش از بودم متنفرم.

 ببرمت حاضرشو_        

 ولـی  بـودم  نخوانـده  چیـزي  امتحـانم  بـراي  اینکـه  بـا .رفـتم  اتـاقم  به و کردم اش حواله اخمی        
 میرفتم بیرون خانه از باید داشتم که اي نقشه براي

 میکــردم اتــو را چــروکم ي مقنعــه کــه حــالی در و کــردم تــن بــه را هــایم لبــاس عجلــه بــا        
 .کردم مرور دوباره را ام نقشه
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 میگـرفتم  تمـاس  اعـالء  بـا  و میگـرفتم  را هـایم  همکالسـی  از یکـی  گوشـی  امتحان قبل باید        
 از کـه  سـاعت  نـیم  بعـد  و نمیدهـد  را پسـره  بـه  مانـدن  ي اجـازه  کالس در پشت که بودم مطمئن.

 .بروم اعالء با قرارم محل به و کنم فرار میتوانم بگذرد امتحان شروع

 .شدم پسرش و افسانه هاي پچ پچ متوجه که میپوشیدم را هایم کفش        

 ولـی  کـردم  مـرور  بـود  خوانـدنم  درسِ پـیش  ي هفتـه  بـراي  کـه  را نویسـم  چـرك  هاي برگه        
 . میشد مانع ام آشفتهِ  ذهن

 دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم        

 !ساعته؟ چند امتحانت_        

 بود چندشناك خودش مثل هم صدایش..کردم نگاه ماشین از بیرون به        

 !!ولگردي بیري نذاري منو ، ساعت دو_        

ــا زدم دســتی یــک         ــانِ  تمــام کــه بفهمــم هــم ، کــنم کــم را اش شــبهه و شــک هــم ت ِ  زم
 آید می دنبالم دانشگاه از برگشتن براي فقط یا میماند را امتحان

 .شد سپري سکوت در مسیر باقی و انداخت بهم نگاهی نیم        

ــه         ــه ورودم محــض ب ــات ســالن ب ــالم امتحان ــه شــد راحــت خی ــوي حراســت ک  را پســره جل
 .بیاید ها کالس سالن به نتوانست و گرفت

 نـداد  جـواب  اعـالء  اول بـار  ، گـرفتم  را موبـایلش  گوشـی  کـالس  هـاي  بچـه  از یکـی  دیدن با        
 . داد را تلفنم جواب دوم بار ولی

 را حراســت پسـره  احیانــا کـه  میکــردم نگـاه  راهـرو  پــایین و هـا  پلــه راه بـه  مــدام نگرانـی  بـا         
 .باشه نکرده راضی
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 .شد دانشگاهِ  نزدیکِ  میدان ، من اصرار و اعالء مخالفت وجود با قرارمان        

 سـوال  همـه  شـگفتی  کمـال  در و میـدادم  جـواب  را هـا  سـوال  عجلـه  بـا  امتحـان  جلسـه  سر        
 .دادم توضیح کامل طور به و بودم بلد را ها

 بیـرون  و دادم تحویـل  را برگـه  امتحـان ِ  مراقـب  ي اجـازه  بـا  کـه  بـود  گذشـته  دقیقـه  چهل        
ــودم گرفتــه پنــاه دیگــر دانشــجوي چنــد پشــت هــا پلــه راه دور.آمــدم ــا همزمــان و ب  قــدم آنهــا ب

 .برمیداشتم

ــره         ــدم را پس ــمت در...دی ــاییِ  قس ــرويِ  انته ــه راه ــته اول طبق ــود نشس ــیر و ب ــک و ش  کی
 !میکرد نشخوار

 بـا  کـه  برداشـتم  قـدم  دخترهـا  سـر  پشـت  دلواپسـی  بـا  و گـرفتم  خـود  بـه  چندشی ي قیافه        
ــه هیکــل درشــت پســر چنــدین شــدن اضــافه  و آمــدم نمــی چشــم بــه دیگــر ، دخترهــا همــان ب

 .کنم استفاده ، گشنه همیشه ي پسرهِ  غافلگیري از توانستم

 نفسـم  کـه  بـودم  دوییـده  را هـا  تاکسـی  گـرفتن  قـرار  محـل  تـا  دانشگاه خروجی مسیر آنقدر        
 .شدم سوار و گرفتم دربستی تاکسی.آمد نمی باال

 . باشد نیامده دنبالم پسره احیانا که بود سرم پشت به مدام چشمم        

 و دیـدمش  چرخانـدم  چشـم  همینکـه  ، رسـیدم  اعـالء  بـا  قـرارم  زمـان  از دیرتـر  دقیقـه  چند        
 .کردم حساب را کرایه

 !نمیاي گفتم_        

 هـایش  نگرانـی  بـه  عمیقـی  نفـس  گرفـت،  گـرمش  هـاي  انگشـت  میـان  را سـردم  هاي دست        
 زدم
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 نبینمت دیگه ترسیدم ، برم قربونت_        

 گفت میرفتیم ماشینش سمت به که حالی در و گرفت را دستم مچ        

ــد_         ــی نبای ــدي م ــا حــداقل ، اوم ــدتی ت ــدرت حساســیت کــه م ــر پ ــره بشــه کمت  همــو بهت
 .نبینیم

 ایستادم و کشیدم بیرون محکمش انگشتان میان از را دستم مچ        

 بیفته؟ اتفاق این بود خدات از_        

 کرد نگاهم تعجب با و ایستاد رو پیاده وسط        

 چــی همــه زدي گنــد تــو.نیومــده چشــمم بــه خــواب صــبح تــا دیشــب ، نــورا نکــن شــروع_        
 !من؟ تقصیر افتاده

 زدم؟؟ گند من چی؟_        

 کـه  االن مثـل  گرفتـی  بهونـه  ، خونـه  برگـردیم  زودتـر  گفـتم  بهـت  هـی  ، زدي گنـد  تو آره_        
ــا ، میکــنم گــوش حرفتــو کــه بگــو خــرو منــه نیفتــی پــس میگیــري پــیش دســت  هــاي نقشــه ب

 بشــن حســاس روت نــذار. نیســت راهــش ایــن گفــتم صــدبار. برســم بهــت میخــوام تــو ي احمقانـه 
 شنوا؟ گوش کو ولی...

 میداد، تکان تکان جلویم پدرم مثل را اش اشاره انگشت        

 زدم دستش روي        

 بـره  آقـا  کـه  کـنم  صـبر  سـال  پـنج  چهـار  میشـد؟؟  چـی  میـرفتیم  جلـو  تو ي نقشه با مثال_        
 بابـاي  ي خونـه  مثـل  میتـونی  کنـی  کـار  و بـدویی  عمـرم  یـه  تـو  بـدبخت  کنـه؟  پیدا کار و سربازي

 کـردن  دسـت  دسـت  بسـازي؟؟؟  واسـم  و دارم بابـام  ي خونـه  کـه  زنـدگی  میتـونی  بخري؟ برام منو
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 بــه تــو وضــعیت کنــیم صــبر ام دیگــه ســال ده مــا...نیســت اي دیگــه چیــز هــیچ حماقــت جــز مــا
 .میمونه پاسی و آس همین

 برگشت و رفت دور قدمی چند و کشید موهایش به چنگی        

ــرد_         ــرو برگ ــه ب ــه ، خون ــره اون نمیگــی مگ ــات گذاشــته رو پس ــرو بپ ــورا ،ب ــاع ، ن  از رو اوض
 عزیزم نکن تر خراب هست که اینی

 شد اشک از پر هایم چشم و گرفت را گلویم بغض        

 تمــوم داره چــی همــه خوشــحالی... نــداري؟ دوســم دیگــه تــوام...؟!بــذاري تنهــام میخــواي_        
 ؟!میشه

 ...تر نزدیک و نزدیک ، آمد نزدیک        

 نمیشه درست هیچی هولی هول ، کنم فکر بذار نورا ، نه مادرمِ  جون به_        

 زد لبخند و کرد پاك هایش دست با را هایم اشک        

 !بعد ، بگذره زمان یکم بذار ، من به بسپرش ، نخور حرص_        

 و میکــردم صــبر ســال چنــد ســال؟ دو ؟ ســال یــک یعنــی زمــان؟...حــرف ایــن بــا زد آتشــم        
 شود؟ مهیا شرایط و کند جور و جمع را خودش اعالء تا ایستادم می پدرم جلوي

 کن راحت خودتو ، تموم چی همه نورا بگو_        

 .برداشتم قدم ، او به پشت و کردم پنهان شالگردنم پشت را هقم هق        

 کن صبر نورا...نورا_        

 .شنیدم را امد می سمتم به عجله با که پاهایش صداي و کردم تر تند را هایم قدم        
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 حاضــرم دارم دوســت کــه کــنم ثابــت بهــت اینکــه بــراي...بگــی تــو هرچــی ، خــب خیلــی_        
 ...کنم گوش بگی هرچی

 گرفت را بازویم و ایستاد رویم پیش        

 دل عزیز نکن قهر_        

ــک         ــاعتی ی ــد س ــه میش ــه ک ــس و کوچ ــه پ ــا کوچ ــا را ه ــرین ب ــرعت کمت  ماشــینِ  س
 .نگفت هیچی ترسش از شاید ولی ، نبود بودنم موافق اینکه با اعالء.میگذراندیم

 از تـر  مـوزي  ، داده اطـالع  پـدرم  بـه  و کـردم  فـرار  کـه  فهمیـده  پسـره  االن تـا  داشـتم  حـتم         
 .بودش خریده پول با پدرم اعتیادش براي البد...بود ها حرف این

 کنه آرومم صدات حداقل که نمیده بهم موبایلمم_        

 شد نمایان اش گونه چال و نشست هایش لب کنج خفیفی لبخند        

ــداي_         ــرت ف ــه ، س ــی ی ــرات گوش ــه ، اوردم ب ــوبی ب ــی خ ــودت گوش ــت خ ــی نیس ــی ول  خ
 .بزنیم حرف باهم میتونیم

 کرد باز را پایم جلوي داشبورد        

 .توشه سیمکارتم دار برش_        

 برداشتم را موبایل گوشی میلی بی با        

 خونه؟ ببرمت نشده دیر تا حاال_        

 چسباندم ماشین ي شیشه به را سرم ناله با        

 !میده شوهرم کنی دست دست_        
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 داد رس مردانه اي خنده تک        

 زنـگ  کـه  مـیگم  مامـانم  بـه  هفتـه  همـین  تـو ...بگـی  تـو  هرچـی  گفتم باشم، مرده من مگه_        
 بـا  حـق  ، راحتتـره  خیـالمون  بمـونیم  نـامزد  و دانشـگاه  و سـربازي  سـال  چنـد  ایـن  ، خونتـون  بزنه
 .بشه رسمی چی همه باید.نیست بودمون باهم به ضمانتی دوستی ، توئه

 کرد؟ مخالفت بابام اگر_        

 بــدخلقی ، اعــالءِ  جــون رو تــو ، نکــن خرابکــاري ، نبــاش نگــران تــو... میــام صــدبار میــام_        
 دهــن بـه  دهـن  پـدرتم  بـا  ، نکـن  خـالی  پسـرش  و افســانه سـر  ، دیـدي  منـو  وقـت  هـر  بـذار  هـاتو 
 !دلِ  نور میشه بدتر...نذار

        ************** 

 ، هفتـه  همـین  در کـه  کـرد  راحـت  را خیـالم  بـازهم  و داشـت  نگـه  خانـه  در پشت را ماشین        
ــا ــد تمــاس ام خــانواده ب ــی ، نیســت راضــی دلــش میدانســتم. میگیرن ــه فقــط نداشــت حــق ول  ب

 پـدرم  از کـه  شـناختی  بـا .داشـتم  سـهم  دوسـتی  ایـن  در او ي انـدازه  مـنهم  ، باشـد  خودش تصمیم
 مثــل بپــایی بــرایم مــدام و نمیکنــد اطمینــان مــن بــه دیگــر بگــذرد هــم ســال صــد میــدانم دارم

 .میگذارد را پسره همین

 هــاي چشــم و هــا صــورت کــه حــالی در و بــودیم داده تکیــه صــندلی بــه را ســرمان دو هــر        
 .زدیم را آخرمان هاي حرف ، میکردیم نگاه را هم

 تبریز؟ برمیگردي_        

 برنگردم؟_        

 !نذاري؟ تنهام اعالء_        
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 .لرزاند را صدایم داشتم که بغضی        

 برد هایش لب نزدیک را دستم پشت و انداخت هم روي را هایم پلک        

 .بگذرم ازت نمیتونم ولی میگیرنمون میان دوباره االن_        

 گذاشت لبم روي و بوسید را انگشتم        

 ثابـت  بهـت  اینکـه  بـراي  ولـی  ، بـذارم  پـیش  پـا  موقعیـت  ایـن  تو نیست راضی دلم اینکه با_        
 !!میام ، جدیه ، بودن تو با براي تصمیمم کنم

 .بوسیدم را بود کرده لمسش ، او هاي لب پیش ي لحظه چند که انگشتی        

 ... بده قول یه فقط_        

 دادم تکان ، میکشاند دهانم به را اشکهایم شوري که را لرزانم هاي لب        

 !جونم؟_        

 فقــط دار نگــه هــاتو عصــبانیت ایــن ي همــه... نــزن جیــغ ، نکــن بیــداد و داد ، نکــن دعــوا_        
 !خب؟.باهمیم که وقتی واسه

 ...قولی همچین آنهم ، دادن قول بود سخت        

 میکنم سعی_        

 نشست صورتش روي دلنشین اخمی        

 شه کمتر دردش کابوسا این حداقل بخند یکم_        

 ...خندید زورکی...زدم لبخند زورکی        
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 را هـایش  کفـش  کـه  دیـدم  حیـاط  بـه  ورودم محـض  بـه  ، کـرد  بـاز  پسره زدم که را در زنگ        
 .میکند پا عجله با

 شد راهم سد که برمیداشتم قدم آرام آرام        

 بودي؟ رفته کجا_        

 !چه تو به_        

 فشرد هم روي را هایش لب        

 زود بعـدم  داخـل  بیـا  آشـپزخونه  از ، اتاقـت  تـو  خـوابی  گفـتم  بهـش  اومـده  مامانم وقتی از_        
 پیچوندي منو نفهمه کسی که اتاقت توي برو

 بگم؟ دروغ باید چرا ، کنی مراقبت من از نداري عرضه تو_        

ــا را هــایش دســت         ــرو هــایش جیــب داخــل عصــبانیت ب ــرد ف ــال بــی و ب ــارش از خی  رد کن
 شدم

 بفهمه پدرت اگر میشه بد برات ، توام فکر به احمق_        

 دادم تکان هوا در دستی        

 پاسمبونمِ  سگ شدي تو که منم احمق واقعا_        

 دهـانم  روي را دسـتش  شـود  بلنـد  جـیغم  اینکـه  از قبـل  و شـد  کشـیده  کاپشـنم  پشت یکهو        
 شد ساییده هم روي هایش دندان ام درآمده حدقه از هاي چشم جلوي و فشرد

 بچــه نــذار مــن دم رو پــا!  میــارم در ســرت تالفیشــو ، بزنــی بیخــود حــرف دیگــه بــار یــه_        
 جون
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 .نشد ، دهم فشار هایم دندان الي به ال را انگشتش تا کردم هرکاري        

 کوبیدم اش شانه به مشتی کشید پایین را دستش همینکه        

 روغـن  مـن  صـد  کـه  بپـزم  بـرات  آشـی  یـه  نـذار  ، میزنـی  دسـت  مـن  بـه  میخـوري  گـه  تو_        
 !!!عملی باشه داشته

 زمــین روي از کمــی و گرفــت را ام یقــه کــه داشــت ادامــه و بــود نشــده تمــام حــرفم هنــوز        
 بندازم راه فریادي و جیغ نتوانم که بودم شده شوکه آنقدر.کرد بلندم

ِ  روح بـه ...کنـی  راسـت  قـد  نتـونی  سـال  صـد  کـه  بـزنم  بهـت  اي ضربه ، باش تالفی منتظر_        
 !باش منتظر...میکنم تالفی که قسم پدرم

 سیزدهم فصل        

 ماهی براي        

 حافظه ثانیه سه با        

 !ست یکی دریا و تنگ        

 نکند درد شما و من دست        

 را ها آدم تنگِ  دل که        

 حافظه عمر یک با        

 اندازیم می تُنگ توي        

 !سوزانیم می دل ها ماهی براي و        
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 ام همراهــی خانــه تــا کــه زد تعــارف دوبــاره و گذاشــت صــندلی جلــوي را چمــدانم تمیزکــار        
 کند

 میرسونمتون ، هستا ماشین_        

 بیــدار ، بســته هــاي چشــم بــا پــرواز مــدتِ  تمــام...نشســت صــورتم روي اي خســته لبخنــد        
 .نکرد رهایم ها خاطرهِ  عذاب و بودم

 نباشید خسته ، دنبالم میان ، ممنون_        

 حــرف مشــغول کــه مــدبريِ  ســمت بــه شــد تمــام کــه اش خــداحافظی و داد تکــان ســري        
 رفت بود تلفن با زدن

ــا ســرچرخاندم         ــود کــرده دیــر احمدرضــا ، ببیــنم را فردوگــاه ورودي ت  جــواب را تلفــنش و ب
 .نمیداد

 میبرمت من بیا ، رئیس_        

 برگرداندم سمتش به را رویم ناراحتی با و کشیدم نفسی        

 بسالمت برو ، نه_        

 مــژه روي نــم نــم کـه  آبــی و خــیس هـاي  دســت همــان بــا و بـود  آمــده دستشــویی از تـازه         
 .میکرد نگاهم بود مانده هایش

 گرفتم سمتش و درآوردم کیفم توي از را کاغذي دستمال        

 ، صورتتو کن خشک_        

 !طرف؟ کاشتت ، دیگه ببرمت بیا_        
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 ادامـه  هـایش  شـیطنت  بـه  انـداخت  مـی  مـدبري  بـه  نگـاهی  نـیم  کـه  حالی در و خندید ریز        
 داد

 انرژیه خوش ، میاد نظر به خوبی آقاي ؟!دنبالت میاد آوردتت که همونی_        

 ؟..."انرژي خوش"        

 حرفو این نزن دیگه!! متنفرم کلمه این از واي_        

 گذاشت ام صندلی پشت را دستش و خندید        

 ؟!چرا_        

 ایـن  هـی  کنـه  دکـش  اینکـه  بـراي  سـمتم  اومـد  مـی  هرکـی  ، بود بابام کالم تیکه مدت یه_        
 .میگفت رو جمله

 آمد می سمتمان به و بود شده قطع تلفنش که رفت مدبري به نگاهم        

 ؟!حاله با من مثل بابات_        

 !بگم؟ باید چه نمیدانستم بود ایستاده قدمیمان یک در و رویمان به رو اعالء که حاال        

 !رادمند؟ خانوم! کی؟ باباي_        

 گفت خنده با مرادي..انداختم پایین را سرم        

 ...میگه بیاد بدش هرکسی از بابام میگه آره_        

 را یخـم  ، احمدرضـا ِ  گـرم  صـداي  بیـاورد  زبـان  بـه  را تنفرانگیـز  ي جملـه  آن اینکـه  از پیش        
 کرد آب

 ؟!کردم دیر بــازم ، ســالم_        
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 را داشـت  دسـت  تـوي  کـه  نرگسـی  گـل  دسـت ...برگشـت  صـدا  سـمت  بـه  مـان  سـه  هر نگاه        
 داد تکان

 .رسیدم دیر همین براي ، شده کم روزي شبانه هاي فروشی گل_        

 گـل  دسـته  ، آمـد  کـه  نـزدیکم .شـدم  بلنـد  صـندلی  روي از و نشسـت  لـبم  روي پهنی لبخند        
ــا و گــرفتم را  بلنــد نــرگس هــاي گــل دســته از بهشــت بــوي تنهــا وانفســا ایــن در.بوییــدم لــذت ب

 .میشد

 بـه  حتـی  مـرادي .شـنیدم  دو آن بـا  را احوالپرسـیش  و سـالم  صـداي  ولـی  بـود  بقیه به پشتم        
 !بود شما خیر ذکر پیش لحظه چند گفت شوخی

 روي پوزخنـدي .ماندنـد  مـن  کنـار  آمـدنش  تـا  کـه  کـرد  تشـکر  هـا  آن از خنـده  بـا  احمدرضا        
 ، نشست لبم

 .آمدیم بیرون فرودگاه از احمدرضا همراه و کردم بقیه با کوتاهی خداحافظی        

 نمیدادي؟ جواب چرا و تلفنت_        

ــرد کاپشــنش جیــب در را دســتانش         ــد و ب  را کاپشــنش دیگــر هــاي جیــب بعــد لحظــه چن
 کرد وارسی

 !خونه گذاشتم جا_        

 نذاشتی؟ جا فروشی گل مطمئنی حاال_        

 کرد حلقه بازویش دور را دستم و زد چشمکی خنده با        

 خوابیدي؟ روز چند این... صورتت است خسته چقدر ، راحت خیالت نه_        
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 میـرفتم  ماشـینش  سـمت  بـه  زنـان  قـدم  کـه  حـالی  در و تکانـدم  را هایشـان  شـانه  روي برف        
 گفتم

 میدادي؟ منو کیشیک شیشه پشت_        

 خندید ، بود خیره که حالی در رویش به رو به که میکردم نگاهش موزیانه        

 فهمیدي؟ کجا از تو میدم؟ سوتی اینقدر من چرا_        

 کشیدم اي کالفه پوف        

 که میخوري سرما کو؟ کالهت ، میتکوندي و هات شونه روي برف_        

 را کــرده خــوش جــا هــاي بــرف ســادهِ  تکــان یــک بــا و بــردم موهــایش میــانِ را انگشــتانم        
 .زدم کنار

 احمد؟ چی که آخرش_        

 فشرد آرام و گذاشت پهلویم طرف دو را دستانش که بودیم ایستاده ماشین جلوي        

 نیست کار در آخري ، اولشیم هنوز ما_        

 .شدم سوار و داشت نگه باز را ماشین در ، میکردم نگاه هایش خنده به دلخوري با        

 میشه؟ پیدا هم سوغاتی چمدون این تو_        

 نگـاه  کـرد  خـوش  جـا  اش مـژه  روي کـه  برفـی  ي دانـه  بـه  نیشـخند  بـا  و زدم اي خنده تک        
 کردم

 مــی بایــد چــی عســلویه از مــن اونوقــت ، اومــدن خــالی خــالی ، آمریکــا رفــتن هــا بعضــی_        
 آوردم؟
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ــه         ــخر ب ــري تمس ــان س ــد و داد تک ــن از بع ــه ای ــدانم ک ــندلی روي را چم ــب ص ــین عق  ماش
 .شد سوار ، گذاشت

 شـده  گـم ِ  چمـدون  ، بـود  اومـده  آمریکـا  از کـه  یـارو  اون شـاید  ، دیـدي  چـه  خـدارو  حاال_        
 !! کرده پیدا و اش

 بود من ي کودکانه و دیووانه دلِ  کار تنها کشیدن بنفشِ  جیغ ، خستگی همه آن با        

 واقعا؟ میگی؟ راست_        

 گفت بود رانندگی مشغول که حالی در و خندید بلند        

ــه_         ــا ن ــتن ، باب ــازار رف ــرات ب ــرت و خــرت ب ــدم پ ــرو ، خری ــرام آب ــی بــس از نذاشــتی ب  گفت
 میکردم زندگی جوب تو ، آمریکا من میدونی بهتر که تو...سوغاتی سوغاتی

 خورده اعصابم ، کردم گذشته یاد پرواز تو امروز همین ، نیار روم به خدا رو تو_        

 شد محو کم کم هایش لب روي از خنده        

 کردي؟ گذشته یاد شد چی_        

 عطــر بــوي ولــی...نمیشــد جــدا...نبــود جــدا مــن از گذشــته بــودم؟ کــرده گذشــته یــاد چــرا        
 ...لباسش همیشگی هاي چهارخونه همان.. اعالء

 !؟...نورا_        

 ؟!شده کم روزهاش شبانه اونم یا گرفتی پاچه کله_        

 .گرفت را نگاهش و خندید لبش ي گوشه        

 !!دست دو ، ام گرفته_        
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 دادم قورت ولع با را دهانم آب که شد جمع طوري یکهو دهانم بزاق        

 ...باشم سرحال رسیدیم که وقتی تا میخوابم من پس_        

 کشید صورتم روي را دستش ، بستم را هایم چشم همینکه        

 بخوابی؟ میخواي دیدمت روز دو بعد ، ببینم پاشو_        

 ببین چشمامو ، نخوابیدم چهارساعتم روز دو این ، خدا به خستم_        

 .کردم درشت و گرد را هایم چشم و بردم نزدیکش را صورتم        

 زد قهقهه و شد بلند هایش خنده صداي        

 باشه سرجاش حواسم بذار ، میکنم رانندگی دارم_        

 هـا  رخ نـیم  اصـال ... رخـش  نـیم .زدم تکیـه  راننـده  ماشـین  در بـه  اي پیروزمندانـه  ي خنده با        
 از نیمـی  اینکـه  مثـل  درسـت  میدهـد  بیشـتري  امیـد  آدم یـک  رخ نـیم  ، هسـتند  رخ تمـام  از بهتر
ــا بخواهــد دلــت و باشــی شــناخته را نفــر یــک ــیم همــان دوســتیتان عمــرِ آخــر ت ــاقیِ  ن ــد ب  بمان

 را دلــت راه از نیمــی تـا  کــه اي جــاده مثـل ...آیــد نمـی  در آب از خــوب چیــز همـه ِ  تمــام گـاهی ...
 اگـر  حتـی  ، میـدهم  تـرجیح  را هـا  رخ نـیم  مـن .میزنـد  را دلـت  ، میرسـی  انتهایش به وقتی و برده
 .باشند داشته نقاب

 صــحبت باهاشــون کـه  نشــد ام دقیقــه پـنج  روز دو ایــن مــن خبـر؟  چــه بابــام و مامانـت  از_        
 کوتاه که بابامم با زدم حرف تلگرام تو که مامانت با ، کنم

 بودن اینا ام خاله کنم فکر داشتن مهمون دیشب ، خوبن_        

 بودي؟ نرفته تو مگه کنی؟ فکر_        
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 نشد که بعدم بودم سرکار دیروقت تا ، نه_        

 ؟!بود اومده جون تینا_        

ــازخوردش کــه بــودم کــرده طــوري را لحــنم          را احمدرضــا جــدي و اخــم پــر نگــاه همــین ب
 !بطلبد

 نداري مشکلی که اون با دیگه خبر؟ چه خاطره از_        

 از ، میکــرد دیگــري طــور را اش چهــره هــایش اخــم ، بگیــرم را ام خنــده جلــوي نتوانســتم        
 میساخت بداخالق مردي ، رو خوش و مهربان همیشهِ  مرد

 بده انجام میتونه خودش و اش بقیه یعنی ، شده تموم کاراش_        

 خـب ! هسـتیم  سـبزتان  یـاري  نیازمنـد  اکنـون  هـم  کـه  اینسـتا  بـود  گذاشته پست چرا پس_        
 نبودم که من ، دیگه بودي تو منظورش

 پستشو ندیدم_        

 کردي فالووش که خوب چه_        

 میخندید بلند بلند که بود او و داشتم اخم من حاال        

 ، داره خوبی حس خیلی_        

 کشید عمیقی نفس و داد پایین را شیشه که بودم داشته نگه هنوز را هایم اخم        

 شــکرت خـــدایا_        

 نشست لبم روي لبخند...شد باز کم کم هایم اخم        

 میکنی؟ شکر چی واسه خدارو_        
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 !دیگه کنم شکر باید... داد قرار راهم سر رو تو اینکه واسه_        

 ...احمدرضا بیچاره...بود احمقانه        

 کــه روز دو میکنــی؟ شــکر و چــی... نیســت حواســت داغــی کمــرت تــو زده خــدا ، دیوونــه_        
 گذاشـتی  بـود  کـی  ایـن  خـدایا  کـه  میخـوري  غصـه  شـب  تـا  صـبح  میشی خسته من از توام بگذره

 من راه سر

 رسید می نظر به روح بی که داشت لب روي اي نیمه و نصفه لبخند        

ــو ، بچســب و حــال ، کــن ول رو گذشــته_         ــا و دســت گذشــته ت ــزنیم پ ــوي ب ــدش ب  در گن
 !میاد

 یــادم اه کــردم، مــرگ دق و مامانــت و تـو  کــه بــودم مــن فقـط  ، پاکــه ات گذشــته کــه تـو _        
 میگیرم تهوع حالت میفته

ــم         ــه شیشــه بــه را ســرم و برگردانــدم را روی ــه خنکــاي.دادم تکی  را تــنم گرمــاي شیش
 .میگرفت

 ؟!رفته یادت بازیمون گربه و سگ ، نکردم اذیتت کم منم_        

 خندیدم بسته هاي چشم با        

 نبودي احمقم منه اسیر االن...میکردي ام خفه اونشب کاش_        

 !سخته؟ اینقدر فهمش ، نزن رو گذشته حرف میگم...نگو آقا_        

ــوبیخ و جــدي لحــن         ــاز را هــایم پلــک اش کننــده ت  و کــردم جــور و جمــع را خــودم.کــرد ب
 .کشیدم شالم به دستی
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 !!بداخالق چه ، حاال خب_        

 ...نشد باز خنده و شوخی این با حتی ، اش شده جمعِ  صورت        

 گرفتـه ِ  رخ نـیم  بـه  دلواپسـی  بـا  و گزیـدم  را لـبم .بگیـرد  را اش خیـره ِ  نگـاه  تـا  کشید طول        
 .دوختم چشم اش

 ؟!هست چیا هام سوغاتی_        

 ...نداد جوابی        

 خیـره  رویـم  بـه  رو مسـیر  بـه  نگـران  و بسـتم  را کمربنـدم ...بـود  شـده  زیـاد  ماشینش سرعت        
 .ماندم

 بیاد خوشت امیدوارم فقط.کنم پر اتاقتو هاي کمد که آوردم اونقدري_        

 بــه نامهربــانی ، داشــت شــکر جــاي بــود آمــده بیــرون لعنتــی هــاي ســگرمه آن از همینکــه        
 آمد نمی اصال احمدرضا

     

 بود گرفته ام خنده آمده وجود به وضعیت از... نمیکرد پیدا را اش خانه کلید        

 فکــر ، خونــه کلیــد از ایــنم گذاشــتی جــا کــه گوشــیت از اون ، نیســتیا بلــد داري مهمــون_        
 بخوریم ظهر باید و امون پاچه کله کنم

 کشید بیرون کتانش شلوار جیب از هم با را کلید چند خنده با        

 .بیرون زدم خونه از چطور و پوشیدم چی نفهمیدم موندم، خواب بگم و راستش_        

 بگردم؟ جیباتو بذار آوردي؟ و کلید حاال_        
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 بــود کــرده الرژش ایکـس  دو کــه را کاپشـنش  زیــپ و ایسـتادم  در بــه پشـت  ، رویــش بـه  رو        
 کشیدم پایین ،

 ...دارم زیاد جیب_        

 رويِ  جیـب  داخـل  بـه  کـه  بـودیم  کنـاري  ي همسـایه ِ  نگـران  و آمـد  نمـی  بنـد  مـان  خنده        
 .کردم پیدا را خانه تکی کلید باالخره اش سینه

 نکن قایم و کلید ، ات خونه بیام نمیخواي ، نیست رسمش این_        

 قاپید هوا در و دادم تکان صورتش جلوي را کلید        

 ...بچه نزن الکی حرف_        

ــه         ــتم همینک ــار خواس ــروم کن ــا ب ــاز را در ت ــد ب ــو ، کن ــد جل ــت و آم ــایش دس ــر از را ه  زی
 شـیطان  را اش چهـره  و بـود  نشسـته  صـورتش  روي کـه  مرمـوزي  اي خنـده  بـا  و کـرد  رد بازوهایم

 چرخاند قفل در را کلید ، میکرد

 !احمد؟ بغله جدیده مدل_        

 آمد قلقلکم ، کوتاهش ریش ته برخورد از ، گذاشت صورتم کنار را سرش        

 گرفتم یاد اونجا_        

 چسبیدم در به آمد تر نزدیک وقتی و کشیدم عقب را سرم        

 آمریکا بر مرگ میگیم هی که میدن یاد همینکارارو_        

 گرفت را بازویم که بیفتم خانه داخل به بود نزدیک ، شد باز در همینکه        

 ؟!بخوریم قراره پاچه کله واقعا_        
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 العملـی  عکـس  هرگونـه  از فـرار  بـراي  و پیچیـد  راهـرو ِ  سـکوت  در بمـب  مثـل  هـایش  خنده        
 .بستم را در عجله با و کشیدمش خانه داخل به کنار همسایه طرف از

 

 تمیـز  هـایم  لبـاس  و بـودم  گرفتـه  دوش هتـل  داخـل  پـرواز  از قبـل  ، نیـاوردم  باال را چمدانم        
 جاکفشـی  در ، گذاشـتم  بـود  خریـده  کـه  جدیـدي  کفشـی  جـا  تـوي  و درآوردم را هـایم  کفش. بود
 .دوختم چشم اش خانه دوباره بستم که را

 در مــا روز و حــال تیرگــی بــرعکس اش خانــه روشــن هــاي رنــگ...نبــود مــا ي خانــهِ  شــبیه        
 .بود مان خانه

 رفت آشپزخانه سمت به و کرد رها مبل روي را کاپشنش        

 کنم؟ داغ رو پاچ کله تا بگیري دوش میخواي_        

 !!!میدم بو مگه ، نیست نیازي نه_        

ــه         ــوخی ب ــتم ش ــون گف ــالق چ ــا اخ ــوب را احمدرض ــناختم خ ــر ، میش ــزي ه ــل را چی  تحم
 !!پا بوي جز میکرد

 گذاشت گاز روي و درآورد یخچال داخل از را ظرفی ، رسیدم که آشپزخانه نزدیک        

 !میداد؟ بو پاهاش تینا_        

 کرد نگاهم ساختگی اخمی با و گفت اَهی        

 ..هات سوغاتی سراغ برو کنی؟ ول و شیرین بحث این میشه_        

 کــه کمـد  اولــین بـه  و دوییـدم  خوشــرنگمِ  سـبز ِ  اتــاق سـمت  بـه ...بــود رفتـه  یــادم کُـل  بـه         
 .کردم بازش بسته هاي چشم با رسیدم
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 شـادي  مـن  بـراي  خسـتگی  اینهمـه  از بعـد  جدیـد  هـاي  لبـاس  ذوق.. کشـیدم  عمیقی نفس        
 .بود آور

 اینجـا  اشـتباه  بـه  را دختـر  یـک  هـاي  لبـاس  کمـد  انگـار  ، نبـود  کردنـی  باور...کردم باز چشم        
 شــده گذاشـته  زیــرین ي طبقـه  در کــه مختلـف  هــاي پاشـنه  بــا کفـش  دســت سـه  ، باشـند  آورده

 ...خوشرنگ کیف تا دو و بود

 پیـرهن ...بـود  دیـدن  بـراي  چیـزي  طـرف  هـر ... کـنم  نگـاه  را کمـد  قسـمت  کـدام  نمیدانستم        
 بـود  شـده  دوختـه  برجسـته  دامـنش  هـاي  نیمـه  تـا  و کمـر  روي قرمـزي  هاي گل که مشکیِ  بلند

 .برد خودش سمت را حواسم همه ،

 بــراي نــه امــا!  بــود العــاده فــوق...کشــیدم بیــرون را لبــاس و برداشــتم را اش لباســی چــوب        
 .میکردم مخفی باید را ام شانه همیشه که منی

 بـراي  بایـد  نمیپوشـیدم  هـم  خـودم  اگـر  حتـی  ، میـدادم  کسـی  بـه  را لبـاس  ایـن  اگـر  عمرا        
 .میماند من

ــداختم ام شــانه روي را پیــرهن         ــر نزدیــک و ان ــه ت ــتم کمــد ب ــی اش ســلیقه.. رف  خــوب خیل
 .میشدم زده شگفت میکردم باز را ها سوغاتی چمدان هربار که مادرش مثل درست ، بود

 ولــی ، بــود قبلــی از تــر خلــوت کمــی ، داشــت قــرار کمــد همــین کنــار کــه دیگــري کمــد        
 .برد را دلم ، نبود آسمان رنگ به شباهت بی که روشنیِ  آبیِ  بلند پیرهن لحظه همان

 !ام سوخته ي شانه همان براي درست...داشت آستین طرفش یک        

ــن از بیشــتر         ــه... کشــیدم جیــغ ، کــنم کنتــرل را ذوقــم و خوشــحالی نمیتوانســتم ای  یــک ن
 بار سه دو بلکه...بار
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 !شد؟ چی_        

 گرفتم لبم جلوي را هایم دست خوشحالی با که داشتم آغوش در لباس دست چند        

 ...احمـــدرضا...احمد...احمد واي_        

 خندید بلندتر..خندید...دیدخن        

 شـده  گشـاد  بهـت  دیگـه  هـاش  بعضـی  ، خریـدم  سـال  چنـد  ایـن  توي اینارو اومد؟ خوشت_        
 و دیــدم چیــزي کـه  دفعــه هـر  ، گــرفتم برگشـتن  بــه تصـمیم  کــه سـاله  ســه دو...خیلـی  نــه البتـه 

 .خریدم برات ، باشه تنت که اومد خوشم

 .بود احمدرضا دست در که نرگسی گلدان با بود شده توام ها لباسِ  خوب بوي        

 کنم ماچت میخواد دلم_        

 داد جواب خنده با که میگذاشت میز روي را گلدان        

 باال میره خرجت کنیم حساب بخوایم اي دونه ، زیاده لباساتم ، زیاده وقت_        

 خندیدم شیطنتش به که میگذاشتم کمد توي را ها لباس        

 یــه ایــن از میشــه؟ پیــدا لبــاس هــم کشــوها تــو ببیــنم... میــاد تــو بــه حرفــا ایــن چقــدرم_        
 دربیام؟ مشکی دست

 انداخت باال اي شانه که بود گرفته کمرش به را هایش دست        

 بچینم؟ و میز برم ، بنداز نگاه میخواي ، نمیدونم_        

 نشستم بود اي طبقه دو که ها لباس کشو جلوي        

 احمد گشنمه ، کن ول و چیدمان ، بیار بریز_        
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 کنـارش  هـم  شـلوارها  سـت  کـه  رنـگ  خـوش  تیشـرت  تـا  سـه  ، کشیدم بیرون را لباس کشو        
 هـاي  رنـگ  انتخـاب  در سـلیقه  همـه  ایـن  بـا  ، نمیخـورد  ترشـی  اگـر  حتمـا  احمدرضـا .داشـت  قرار
 !میرسید جایی به ، شاد

 !اي؟ دونه یه میدونی_        

 ...ها بشقاب و قاشق برخورد و آمد می هایش خنده صداي        

 .بود میلمِ  باب سبزش آبیِ  رنگ سادگیِ  نهایت در ، کردم انتخاب را دست یک        

 صــورتم بــه دســتی آینــه جلــوي. زد صــدایم کــه بــودم هــایم لبــاس کــردم عــوضِ  حــال در        
 مـاتم  مثـل  ، خسـته  همیشـه ِ  صـورت  ایـن  لباسـم  شـادي  بـرعکس ! نبـودم  خوشرنگ اصال. کشیدم

 و گونـه  رژ کمـی  و کشـیدم  هـایم  لـب  روي را ام صـورتی  لـب  رژ...بـود  دسـتم  دم کـیفم .بود ها زده
 آورد بیرونم رویی و رنگ بی آن از چشم دورِ  کرم

ــاره          فرصــت حمــام از بعــد ، کــردم بــاز را موهــایم کــش و کــردم نــوچی زد صــدایم کــه دوب
 .ببندم کش با دوباره و کنم مرتبشان کمی دست با کردم سعی...بزنم شان شانه بود نشده

 میــز روي را چــاي هــاي اســتکان و بــود پــایین ســرش آمــدم بیــرون اتــاق از وقتــی        
 میگذاشت

 ؟!شدم خوشگل_        

 بـه  دلنشـین  گرمـایی  نگـاهش  و کـرد  بلنـد  سـر  بـود  شـده  خـم  کمـی  میز روي که همانطور        
 کرد تزریق وجودم

 میاد بهت رنگ این بودي، خوشگل_        
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ــکر         ــردم تش ــی و ک ــندلی وقت ــب را ص ــید عق ــا کش ــده ب ــندلی روي خن ــتم ص ــس... نشس  نف
 کرد پر را مشامم پاچه کلهِ  خوب بوي و کشیدم عمیقی

 .کنیم شروع بشین.ببلعم یکجا و میز این میخواد دلم_        

 گفتـنم  بـه  بـه  و پاچـه  کلـه  ریخـتن  بـراي  ام عجلـه  بـه  خنـده  بـا  و بـود  ایسـتاده  سرم باالي        
 میکرد نگاه

 . گذاشتم دهانم داخل پاچه کله آب همراه به را بود برشته و تازه که سنگکی نون        

ــه اهمیتــی         ــدادم دهــانم از افتــاده راهِ  آب ب  مــدام کــه احمدرضــا هــاي خنــده بــه حتــی ، ن
 .میفهمیدم خوبی به من و کند کنترلش داشت سعی

 توئه براي یکیش گرفتم زبون تا دو_        

 گذاشت دهنش توي و برداشت را ظرف تويِ  زبان کنم دراز دست اینه از زودتر        

 بودما ماموریت من اینکه مثل...سال بیست و صد بعد بخوري کوفت_        

 را بشــقاب تــويِ  مغــز قاشــق بــا و آمــدم بــرایش ابرویــی و چشــم کــه میجویــد را اش لقمــه        
 .چالندم رویش بر را تازه لیموي و کردم نیم دو

 دهن تو میشه آب ، تازست خیلی_        

 کرد پیدا خود از دفاع فرصت بود جویده را اش لقمه که تازه انگار        

 ، کردما کار منم_        

 کشیدین دایره یه دورهمم ، شنفتین گل و گفتین گل ، خاطره با آره_        
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ــده         ــاي خن ــدي ه ــرداد بلن ــه...س ــر اي لقم ــانم از بزرگت ــته ده ــودم برداش ــار و ب ــه هرب  ک
 میگرفت درد داخل از هایم لپ ، میجویدم

 نخوردي؟ شام نهار روز دو این_        

ــاال را ابروهــایم         ــوي را دیگــري ي لقمــه و فرســتادم ب ــیش هــا لقمــه. گذاشــتم دهــانم ت  از ب
 .نمیداد را خوردنش خیسِ  کفاف دهانم آب و بود شده بزرگ اندازه

 بردم فرو لیمو و پاچه کله آب داخل را قاشق        

 میچسبه خوردنم غذا تو با_        

 دوبـاره  و کـردم  تاییـد  را حـرفش  سـر  دادن تکـان  بـا  کـه  بـودم  گذاشـته  دهانم توي را قاشق        
 میشکست را خانهِ  سکوت که بود احمدرضا هاي خنده

 جدي؟ یا شوخه کارم توي... باحالیه بچه ، مرادي پسره اون_        

 کــه ســنگینی کــار ي دربــاره زدن حــرف بــا را پاچــه کلــهِ  خــوردنِ  لــذت نداشــتم دوســت        
 میپرسید سوال احمدرضا که کنم چه ولی ، کنم خراب داشتم روز دو این

 اش معــده و بشــه اش گشــنه مگــر نمیزنــه کــار از ولــی ، نمیکنــه معلــوم جــدیش و شــوخ_        
 اي لقمــه یــه اون هــواي بــه حتمــا بــریم جــایی بــاهم اومــد مــی پــیش کــه وقتــایی ، بگیــره درد

 نمیکـنم  فکـر  مـدبري  اون ، االن ولـی  نشـه  شـروع  اش معـده  درد کـه  برمیداشـتم  چیـزي  شکالتی
 .باشه فکرش به

 کشیدم هورت را آب باقی یکجا و آوردم باال را بود رویم به رو که گردي بشقاب        
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ــا ، هــایش دســت پشــت احمدرضــا کــه میفهمیــدم         ــه کاغــذي دســتمال آن حتــی ی  مــن ب
 میکـردم  اش مسـخره  جـدي  جـدي  مـن  کـه  روزهـایی  نبـودن  کـم .. نداشـت  اشـکالی  ولی میخندد

 .نمیزد دم او و

 !بخورم؟ من بقیشو_        

 ... بود مانده ظرف در بناگوش و پاچه تکه چند        

 انداخت میزِ  وسطِ  بشقاب به نگاهی        

 نگیري؟ درد دل_        

 برگردم اوجم روزهاي به گفتی خودت_        

 رفتم در کوره از باالخره که میداد فشار هم روي را هایش لب        

 کنی؟ ام سوژه ات خونه آوردي منو ، مار زهر_        

 خدا به نه_        

 .دربروم کوره از داشت امکان کم کم و بگیرد را اش خنده جلوي نمیتوانست        

 .میخریدم پیشبندم برات باید_        

 بـه  کـه  نـویی  کوتـاه  آسـتین  شـرت  تـی  بـه  میرسـید  تـرش  دقیق که بود سمتم به اش اشاره        
 .داشتم تن

 لباسم؟ رو ریخت کی...واي_        

 از ام فروخــوردهِ  خشــمِ  تــرس از هــم همــین بــراي ، شــد خــارج کنتــرلش از هــایش خنــده        
 شد بلند میز سر
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 .نمیخندم دیگه ، کردم غلط_        

ــده دهــانم در لقمــه نصــف         ــا کــه بــود مان ــه نــاراحتی ب  نگــاه ام ســینه روي بــزرگ ي لکــه ب
 .کردم

 ...بخور و ات صبحونه تو ، برات میشورم_        

 میدارد نگه را خودش خندیدن براي که میفهمیدم فکش شدن منقبض از        

 کرد یخ اینا ، میام االن بریزم چایی برم_        

 ... نکردم رحم مانده باقی هاي پاچه به رفتنش با        

        

 دســت بــه ، داشــتم لــب روي کــه لبخنــدي و بســته هــاي پلــک بــا و زدم تخــت روي غلتــی        
 احمدرضـا  هـاي  خنـده  بـه  حتـی ...هـا  کیـف  و هـا  کفـش  بـه ...کمـد  توي هاي لباس به...نرگسم گل
 .میکردم فکر

 بخواب بعد بخور نباتم چایی این پاشو_        

 دور نبــات چــاي بــا میکــردم خــوردن در روي زیــاده کــه هربــار!! بــود مــادرش شــبیه واقعــا        
 .ندانستم قدر که حیف...میدویید دنبالم خانه

 بگیره درد تا بگو اینقدر تو ولی نمیکنه درد دلم_        

 . بودیم نشسته تخت ي لبه دو هر. شدم بلند و گرفت را دستم        

 بخوري؟ میخواي نبات چایی توام_        

 .نرسید نبات چایی به کارم من ، عزیزم نه_        
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ــه صــبحانه آنهمــه از بعــد         ــودم نخــورده اي ک ــده بلکــه و ب ــودم بلعی ــا و ، ب ــه توجــه ب ــی ب  ب
 .داشتم نیاز خواب به عجیب ، روز چند این هاي خوابی

 !زشتم؟ خیلی! احمد؟ میخندي چرا_        

 اي خسته_        

 .زشتم پس_        

 !زشتی_        

 آورد پایین هایش لب جلوي از را چاي لیوان کردم باز را هایم پلک تا        

 کنم؟ چیکار من زشتی بگی داري اصرار خودت_        

ــان از         ــله هم ــم ي فاص ــک ک ــایم پل ــی ه ــش وقت ــد و آرام ــورتش روي لبخن ــدم را ص  ، میدی
 کـه  دلـم  تـه .. میـزد  حـرف  باهـام  وقتـی ...بـود  کنـارم  وقتـی ...میشـد  محکـم  و قـرص  کوه مثل دلم

 ...امید از میشد پر ، بود خالی همیشه

 هــم خــودش لیــوان تــا مانـدم  منتظــر ، گذاشــت تخــت پـایین ِ  ســینی تــوي را چــایم لیـوان         
 .بگذارد سینی توي

 روي خــودمِ  ســمت بــه را بــازویش و زدم دریــا بــه را دلــم تــا کشــید طــول اي لحظــه چنــد        
 .کشیدم تخت

 !!میخوابیم حاال_        

 دراز کنــارش افتــاد بــالش روي صــورتش همینکــه ، میکــرد کــم را مقــاومتش هــایش خنــده        
 . کشیدم
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 ...!مـــرد خوبه هات خنده صداي چقدر_        

 چرخید سمتم به رخش نیم        

 .میخوابم پایین من.نمیشیم جا دوتایی_        

 بیــرون چــاي ســینی بـا  و زد دلنشــین اخمــی هــایم خنـده  بــه رو و شــد بلنــد تخـت  روي از        
 .رفت

 .کشید دراز زمین روي تخت نزدیک و آمد اتاقم به لحافش و بالش با بعد دقیقه چند        

 .بخوابم تا میبود باید مطلق تاریکی ، انداختم سرم روي را لحاف        

 نورا؟_        

 هووم؟_        

 میاد بارون صداي_        

 .کردم تیز را هایم گوش        

 ... ببره بشوره که میاد_        

ــداي         ــیده ص ــدن کش ــاف ش ــنیدم را لح ــانی ، ش ــم و پیش ــایم چش ــر از ه ــاف زی ــرون لح  بی
ــایم.آمــد ــوي موه ــه را صــورتم جل ــود گرفت ــا کــه ببیــنم را احمدرضــا میتوانســتم ولــی ب  لحــاف ب

 کرده پیدا خوددرگیري

 چته؟_        

 .. خندید        

 میره؟ آب میشوري اینارو کوتاهه لحافه این هیچی_        



616 
 

 انداختم تخت پایین و کشیدم عقب پاهایم با را خودم لحاف حوصله بی        

 میشه سردت چون نمیخوابی تخت روي زمستونا نبود یادم ، تو مال این_        

 کرد نگاهم خنده با و برداشت لحاف تايِ کردن باز براي تالش از دست        

 آره؟...شده رد ها شوفاژ ي لوله خط زیرم اون_        

 گفت که برمیداشت را لحافم        

 نکن باور تو ولی زیاده من ي درباره ها شایعه این ، بابا نه_        

ــراي         ــه اینکــه ب ــت خــودش و خــودم ب  و اخالقــی خصوصــیت دارم بیــاد خــوب کــه کــنم ثاب
 خـط  روي دقیقـا .کشـیدم  اتـاق ِ  فـرش  روي را دسـتم  کـف  و آمـدم  پـایین  تخـت  از را هایش عادت

 بود خوابیده گرم آب ي لوله

 کجـا  رفـت  یـادم  شـدي  آدم کـردي  توبـه  کـردم  فکـر ...!  نخوابیـد  تخـت  رو چـرا  این میگم_        
 .شدي بزرگ

 شد بلند ام ناله صداي.داد فشار و گذاشت هایم شانه طرف دو را انگشتانش        

 ، روانی نکن_        

 کشیدم دراز زمین روي که آورد فشار هایم شانه به آنقدر        

 .بخواب همینجا توام_        

ــود گذاشــته کمــرم روي را دســتش کــف         ــش ســنگینی و ب ــه کمــرم روي هــم را وزن  انداخت
 بردارد تخت روي از را بالشم و شود خیز نیم بتواند تا ، بود

 کیلویی؟ چند_        
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 ... ببخشید آخ_        

 ...که داره هم هایی مهره یه.کمره اسمش بود دستت که اونجایی_        

 ..کردنش اذیت به شد کوتاه زبانم ، بوسید کوتاه را کمرم و شد خم همینکه        

ــک         ــایم پل ــم روي را ه ــداختم ه ــا ان ــویر ت ــیم تص ــی اش رخ ن ــه وقت ــت ک ــارم درس  دراز کن
 .دلم شده طاقت کم...چرا نمیدانم.نبینم را میکشد

 .نگفتم برگشت ساعت بابام به ، نکن بیدارم خوابیدم خیلی اگر_        

 گـرم  را ام پیشـانی  هـایش  انگشـت  نـوك  گرمـاي  کـه  میـزد  کنـار  را ام پیشـانی  روي موهاي        
 .کرد

 خوب دختر کن استراحت ، باشه_        

 .بردم پاهایم الي را لحاف از کمی و شدم پهلو به        

 .میدونستی و خودت قدر کاش...احمد هستی خوبه چقدر_        

 ندونستم؟ و خودم قدر میکنی فکر که کردم چیکار مگه_        

 پشـت  کـه  بـود  هـایم  اشـک  کنتـرل  در مـن ِ  تـوان  تنهـا  ، کـنم  بـاز  را هایم پلک نمیتوانستم        
 .بودند حاضر تمامشان ، غیبت بی همیشه مثل و میشدند غیاب حاضر یکی یکی ها پلک

 !نورا؟ هان_        

 .کردم خم ام سینه سمت به را سرم و زدم کوتاهی لبخند        

 .کن ولش هیچی_        
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ــود آمــده جلــوتر هــایش نفــس صــداي         ــه کــه فهمیــدم دســتم بــه لباســش برخــورد از ، ب  ب
 کرد جابجا کمی را سرم زیر بالش و بوسید را ام پیشانی.شده خم سمتم

 میخوابی؟ جنین شبیه میدونستی ، میگیره درد گردنت_        

 میخـورد  صـورتم  بـه  کـه  هـایی  نفـس ِ  زیـر  ، لبخنـد  همـان  بـا  و کـردم  صاف را گردنم کمی        
 گفتم

 دارم عادت_        

 ...برد خودش همراه را من از نیمی ولی ، شد دور هایش نفس صداي        

 .نمیزنم حرف دیگه بخواب_        

 را لحـاف  کـه  کـرد  مجبـورم  و کـرد  فـرار  هـایم  پلـک  از اشـک  قطـره  اولین خندیدم همینکه        
 .بماند دور احمدرضا هاي چشم از تا بکشم سرم روي

 

 تصـویر  دیـدن  و زدن پلـک  بـار  چنـد  از بعـد  ، میگذشـت  خوابیـدنم  از سـاعت  چنـد  نمیدانم        
 بیـرون  دسـتش  زیـر  از آرام آرام ، ام شـانه  روي دسـتش  و بـود  سـمتش  بـه  صـورتش  کـه  احمدرضا

 .نشستم زمین روي و آمدم

ــود آمــده پــایین احمدرضــا کمــر تــا کــه لحــافی و کشــیدم موهــایم بــه دســتی          رویــش را ب
 .کشیدم

ــود دوازده نزدیــک ســاعت...شــدم بلنــد و کــردم مرتــب را لباســم یقــه          چــایی بابــت اگــر و ب
 .میخوابیدم اینها از بیشتر حتما ، نمیکردم پیدا دستشویی به نیاز احمدرضا نبات
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 بـه  نگـاهم  کـه  حـالی  در صـدا  و سـر  بـی  ، بـود  اتـاق  روي بـه  رو درسـت  بهداشـتی  سرویس        
 .رفتم داخل و کردم باز را در بود احمدرضا

 ولـی  آمـدم  بیـرون  شـد  تمـام  کـه  کـارم . نـزدم  آب را صـورتم  نپـرد  سرم از خواب اینکه براي        
 .برگردم اتاق به شد مانع تشنگی حس

 اي آهســته هــاي قــدم و بــود پــایین ســرم...بــود پــذیرایی بــه رســیدن تــا کــوچکی راهــروي        
 کرد میخکوبم صدایی که برمیداشتم

 !؟...خوابیدي خوب_        

ــودم ایســتاده حرکــت بــی          کمــرش وقتــی و گذاشــت میــز روي را اش چــاي اســتکان کــه ب
 زد پوزخندي شد صاف

 !بیام؟ نمیتونستم پسرم ي خونه ، زده خشکت چرا_        

 تکـان  سـختی  بـه  ، خشـکی  از بیفتـد  بیـرون  دهـانم  ازِ  سـگ  مثـل  بـود  مانـده  کـم  که زبانم        
 دادم

 ...من...مـــ_        

 بــه تکـانی  کــرد، نگـاه  دقیــق سـرتاپایم  بــه کـرده  بغــل هـاي  دســت بـا  و مبــل بـه  داد تکیـه         
 رفت نفسم ، نشستم افسانه روي به رو که وقتی درست.. مردم... برداشتم قدمی و دادم بدنم

 ؟!بودي ماموریت تو اصال_        

ــه         ــمانم ي حدق ــالتی ، چش ــب از ح ــد تعج ــک ، نگرفتن ــی و خش ــل روح ب ــمی مث ــی جس  ب
 .میرسیدم نظر به مرده اي الشه و جان

 ...من خدا به_        
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 !نخور قسم خدارو دیگه تو_        

 ، میخوردم قسم باید        

 گفـتش  ، دنبـالم  فرودگـاه  اومـد  احمدرضـا  کـه  صـبح  سـر  ، بـودم  ماموریـت  هالـه ِ  جون به_        
 چـرا  نمیـدونم  فقـط  ، خونـه  میرسـونه  ظهـر  تـا  منـو  خـودش  بعـد  ، بخـوریم  اینجـا  رو صبحونه که

 !!برد خوابم

 !!گرفت خوابت چرا میدونم من_        

 نبـود  افسـانه  بـراي  تیـز  و تنـد  زبـان  ایـن  ، کـردم  قـالب  هـم  در را لرزید می که هایی دست        
 خـودم  بالهـارا  بـدترین  کـه  روزهـایی  تـرین  سـخت  در حتـی  ، بـودم  کـرده  زنـدگی  او بـا  ها سال...

 . زد حرف نه و کرد نگاهم نه تحقیر و توهین با هیچوقت ، آوردم سرش

 خــوبی و نیکـی  هـر  بـابتش  کــه باشـد  مهـم  بـرایش  آنقــدر... احمدرضـا ...پسـرش  اینکـه  مگـر         
 . دهد باد به داشته گذشته از که

 .نکردیم کاري هیچ ما خدا به_        

 هـم  اعـالء  بـا ...افسـانه  هـاي  خنـده  انفجـار  از بعـد  درسـت ...زود خیلـی  ، گـرفتم  گـاز  را زبانم        
 .گفتم او به را حرف همین ، بودم گذرانده صبح تا شب یک که

 ، است فایده بی باشم داشته اعتماد پسرم به اگر من_        

ــود شــده جمــع چشــمانم در کــه اشــکی هــاي حلقــهِ  پشــت... کــردم بلنــد را ســرم          نگــاه ب
 بود نگرانم

 ...!ندارم اعتماد تو به_        
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 کـه  بـودم  گفتـه  افسـانه  بـه ...نگرانـی  بـا ...تـرس  بـا ...عجلـه  بـا ...تند و تند ، زدم ورق را گذشته        
 شدم؟ زده دهنِ  سیب

 پابرجــا هســت زنــدگیمون تــو کــه آرامشــی بــذار...بیــرون بکــش احمدرضــا زنــدگی از پــاتو_        
 ...نورا نمیام عقب قدمم یه پسرم سر ، بیام کوتاه هرچی سر من ، بمونه

 بلنـد  کمـی  کـاش ... نمیکـرد  زمزمـه  را هـایش  حـرف  کـاش ...نبـود  پـایین  صدایشِ  تن کاش        
 ... روز همین از میترسیدم که بفهمد و بشنود خواب در همیشهِ  پسرك تا میزد حرف تر

 ...هارو حرف این_        

 دادم ادامه و دادم قورت را دهانم آب        

 !میکنه پر رو خالی جاي اون بگیرم فاصله ازش هرچقدرم من...بگید احمد به_        

 ادا را کلمـات  سرسـختی  و تحکـم  بـا  کـه  افسـانه  بـرعکس ...میلرزیـد  بـدهم ...میلرزیـد  صدایم        
 .میکرد

 ...احمدرضا با که نمیاد بدتم اینکه مثل_        

 گـوش  بـه  اتـاق  از ، احمـد  ي خوابـالوده  و خسـته  صـداي  کـه  بـود  نشـده  تمـام  حرفش هنوز        
 میزد صدایم که ، رسید

 !نـــور...رفتی؟ کجا...نـــــورا_        

 دسـت  شـمع  شـده  هـم  مـن  دل بـراي  هـیچکس  ، نیسـت  روشـن  جـا  هـیچ ...تـاریکی ...نه نور        
ــرد ــمعی آن ، نمیگیـ ــم شـ ــه هـ ــو کـ ــد تـ ــن قصـ ــردنش روشـ ــوخته ، داري را کـ ــل از...سـ  قبـ

 !میبینی خودت ، کن نگاهش...سوخته

 پاچه؟؟ کله سراغ رفتی نورا_        
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 کوتاه را نفسم و کرد مچاله را قلبم آرامش هاي خنده صداي        

 !؟...نورا! پاشدي؟ چرا نشده یک که ساعت_        

 بعـد  کـه  ،وقتـی  صـدایش  شـدن  پـایین  و بـاال  ؟!نمیکـرد  ، میکـرد  فـرق  بقیـه  با گفتنش نورا        
 ؟!نمیکرد تلفظ زیبا را نورا ، شده دار خش ساعته چندِ  خواب از

 ، شد پذیرایی وارد میخندید و داشت پایین به که سري با که بود راهرو به نگاهم        

ِ  مثـل ...مـادرش  بـه  احمدرضـا ِ  سـرد  و متعجـب ِ  نگـاه  مثـل !! نـدارد  دیـدن  هـا  صحنه بعضی        
 صـحنه  بعضـی ...گزیـدنم  لـب  و مـن  بغـض  مثـل ..."خوابیـدي؟  خـوب " اداي از بعـد  افسـانه  پوزخند

 . میکند پیرت ها سال دیدنش ها

 !داشتی؟ کلید شما مامان_        

 !کردنته؟ سالم جاي_        

 .ببینم افسانه و احمدرضا از را زدن حرفِ  لحن این نمیتوانستم اصال        

 کشاندم مبل رو افسانه صداي که شوم بلند تا شدم خیز نیم        

 رفتن واسه زوده... نورا بشین_        

 میکــرد ســنگینی ســرم ولــی میشــنیدم را هــایش نفــس صــداي... نشســت کنــارم احمدرضــا        
 !ام شکستهِ  گردن روي

 ، پســرم نگفتــی...دیـدم  کــه بیـارم  بــرات گفـتم  گذاشــتی، جـا  اومــدي کـه  دیشــب کلیـدتو _        
 !!خوابیدي؟ خوب

 بندازم؟ رادمند جناب و شما یاد اینو باید دفعه هر من.مامان محرمیم بهم ما_        
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 میخوابید؟ هم بغل تو راحت اینقدر کهِ  کوفتی ي صیغه اون بابت پس_        

 .کرد نگاهش نیشخند با و کرد ریز را هایش چشم        

 خوابیدي؟ خوب...نگفتی_        

 !بود؟ رفته...نرفته مهمانی براي بود گفته که احمدرضا! دیشب؟        

ــا_         ــه ب ــرف داري بچ ــی ح ــان میزن ــورت ؟!مام ــوب از منظ ــدي خ ــه خوابی ــرت ؟!چی  و پس
 ...رو نورا یا نمیشناسی

 گفتـه  پـیش  ي لحظـه  چنـد  خـودش  ، نـدارم  اعتمـاد  مـن  بـه  کـه  میدانسـتم  اما نداد جوابی        
 !بود

 روي زیـاده  داریـد  دوتـا  شـما  کـه  حـاال  ، بشـه  مشـخص  چیـزا  خیلـی  تکلیـف  امـروز  بهتره_        
 ...میکنید

 معلـوم  میخـواي  چیـو  تکلیـف ...طرفـی  بچـه  بـا  میکنـی  فکـر  چـرا ...مـن  مادر روي زیاده چه_        
 !میخوام رو نــــورا.زدم و حرفم منم زدي حرفتو دیشب شما ، کنی

 ...!نه االن...ندارم بودن تو با براي جانی و میلرزید پاهایم که االن همین...!! نه االن        

 !داره دوست منو هم نورا_        

 آورده پــایین را صــدایش گفتــنشِ  وقــت کــه نداشــت اعتمــاد جملــه ایــن بــه هــم آنقــدرها        
ــود ــه! ب  مطــرح را مــن ي عالقــه ، خــودش داشــتن دوســت مثــل و میکــرد ســپر ســینه کــه وگرن

 .میکرد

 ...نداره حسی هیچ تو به نسبت که میدونی خودتم...نداره_        
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 .دوختم چشم افسانه خیره هاي چشم به و کردم بلند را سرم        

 و نیفتـاده  بینمـون  اتفـاقی ...داره حـق  ؟!نـداره  دوسـت  منـو  نـورا  کـه  اینـه  شما مشکل االن_        
 ...کم کم...بگیره شکل عالقه بخواد که نیست

 !نه؟ مگه.داره دوست رو اعالء هنوز نورا_        

ــود شــده خشــک گلــویم         ــاقیِ  جــان همــان ، پســر و مــادرِ  نگــاه و ب ــده ب  سرانگشــت ي مان
 گرفت را هایم

 ...برم باید من_        

 پیچید مچم دور احمدرضا دست گرماي... شدم بلند        

 .میبرمت خودم بخواي هرجا_        

 گذاشتم هایش انگشت روي را دیگرم دست        

 میرم من...داري مهمون_        

 انداخت پایین را یمها پلک و لرزاند را هایم چشم مردمک افسانه صداي        

 ...برو بعد کنیم روشن و تکلیفت بذار_        

 ؟!نمیشد بلند چرا احمدرضا....گذاشت ام شانه روي را دستش و ایستاد        

ــه_         ــی ی ــت چیزای ــه هس ــد ک ــا بای ــه احمدرض ــه و بدون ــایی ی ــم چیزه ــت ه ــه هس ــه ک  حق
 !بدونه با اونم و نوراست

 ؟!سخته اینقدر فهمش...من مادرِ بدونم نورا از چیزي نمیخوام من_        
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ــد         ــد بلن ــتاد و ش ــت ، ایس ــه رو درس ــادرش روي ب ــن و...م ــدانم م ــن در نمی ــان ای ــه می  چ
 !میکنم؟

 !بدونه باشه داشته دوست نورا شاید ولی... بدونی نمیخواي تو ، باشه_        

 کردم کج را سرم که آنقدر ، شد بیشتر سرم طرف یک سنگینی... کرد نگاهم وقتی        

 ...جون افسانه بدونم نمیخوام منم_        

 !ساده و کوتاه... خندید        

 ...نورا برو تو_        

 کمــد تــوي از را پــالتویم ، اتــاق ســمت بــه کشــیدتم و گرفــت را دســتم احمدرضــا...داد هلــم        
 کـه  میـزد  هـایی  حـرف ...نمیشـنیدم  کـه  میگفـت  هـم  چیزهـایی  یـک ... کـرد  تنم عجله با و درآورد

ــراي...نمیفهمیــدم ــود کــرده صــادر را تیــرمِ  حکــم افســانه ، هــم کنــار خوابیــدن ســاعت چنــد ب  ب
ــودم شــده متوجــه خــوب را ایــن... ــه نســبت ، افســانه کــه ب  امــا. دارد هــایی حساســیت پســرش ب

 بـاروت  پیشـم  هـاي  سـال  هـاي  آزار کـه  کـنم  قبـول  میشـد  کـاش ...داشت او که من از تنفر اینهمه
 .میشود ور شعله کم کم حاال و شده اوِ  دل هاي

 خیابــان از اي گوشـه  لـرز  از بــدنم و میخـورد  صـورتم  بــه سـرما  سـوزِ  ، آمــدم کـه  خـودم  بـه         
 .بود شده مچاله

ــويِ  گوشــی         ــدام کــیفم ت  خــودم مثــل را آغوشــم درِ  کیــف اش ویبــره و میخــورد زنــگ م
 .میلرزاند

 گوشـی  نـامرتبم  ي مقنعـه  کشـیدن  جلـو  بـا  همزمـان  و شـدم  بلنـد  مسـجد  هاي پله روي از        
 .آوردم بیرون کیف از را تلفن
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 بفرمایید ، تمیزکار جناب سالم_        

ــد خــانوم ســالم_         ــون ، رادمن ــار چنــد گــرفتم تمــاس ، بخیــر ظهرت ــدادین جــواب ب ــراي.ن  ب
 آقـایون  بـه  ، باشـید  شـماهم  داشـتن  اکیـد  دسـتور  ، نصـرتی  دکتـر  بـا  اسـت  جلسه نیم و دو ساعت
 .بودین مونده شما فقط دادم اطالع دیگه

 نرسم شاید برف این تو ، دوئه به ربع یک ساعت االن ؟!حتمیه حضور_        

 میرسید موقع به انشاهللا.باشید باید شما گفتن دکتر بله_        

 ندارید دیگه کار.چشم باشه_        

 فعال خانوم نه_        

ــه مســتقیما اي جلســه بــراي بایــد کــه فرســتادم پیامــک پــدرم بــه          امیــد و بــروم شــرکت ب
 .باشد نگفته او به را احمدرضا ي خانه در حضورم ي ماجرا افسانه که داشتم

 اصـال  روزهـا  ایـن  وقتـی  اینکـه  ؟!نـه  یـا  هسـت  همـه  در دانـم  نمـی  کـه  هست من در چیزي        
 خیلـی  بـه  بـزرگ  بـک  فـالش  یـک ... پـیش  سـال  خیلـی  بـه ... پیش سالها به برمیگردم نیست خوب
 !..نیست هم خودم دست! حال همان در مانم می ها مدت و... پیش ها وقت

 چـون ... شـوم  عمیـق  زیـاد  آن در تـوانم  نمـی  امـا  آورم مـی  یـاد  بـه  را امـروزم  تمام هنوز من        
 بـا ... هـا  دغدغـه  همـان  بـا ... کیفیـت  همـان  بـا !... شـوم  مـی  سـاله  بیسـت  نخـواهم  چه بخواهم چه

 بیـنم  مـی  آیـم  مـی  خـودم  بـه  یکهـو  بگـویم؟  چطـور ... فکرهـا  همان با... روحیه و هوا و حال همان
 مـی  گـوش  را هـا  آهنـگ  همـان  روم، مـی  همانجاهـا  کـنم،  مـی  زندگی همانطوري دارم دقیقا دارم

 دارم، را ها هوس همان دهم،



627 
 

 بــود مبهــــمی و ابـــــرآلود ي تــوده عشــق وقتــی بــود خــوب ســالگی بیســت نــوزده چقــدر        
 بالیـی  چـه  کـه  نـدارم  خبـر  هنـوز  کـه  اسـت  خـوب  چقـدر !!!... آمـد  مـی  شـیرین  خیلـی  نظر به که

 !دنـــیا بیاورد ام سالـــگی ســـی سر است قرار

 

 چهاردهم فصل        

 )گذشته(        

 را بندي هاي کفش این بدهد خیر خدا        

 را رفتنت که        

 را رفتنم که        

 حتی اي دقیقه        

 اندازند می تعویق به        

 

ــانه         ــز افس ــام می ــده را ش ــود چی ــداي و ب ــده ص ــاي خن ــز ه ــودش ری ــرش و خ ــه پس  را خان
 !!بود برداشته

 نگـاهم  موزیانـه  پسـره  آخـر  هـاي  پلـه  بـه  رسـیدنم  محـض  بـه  و پیچیـدم  گردنم دور را شالم        
 کرد

 !میاد خودش میشه اش گشنه_        
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 پسـره  ي شـانه  بـه  افسـانه  ، دهـم  بـروز  فضـلش  اظهـار  بـه  نسـبت  را عصبانیتم اینکه از پیش        
 زد

 میذاري؟ سرش به سر که اي بچه...بکش خجالت_        

 شـبیه  پوزخنـدي  بـا  نشسـتن  حـال  در و کشـیدم  عقـب  را کنـارش  صـندلی  رفـت  که افسانه        
 گفتم خودش

 خوره مفت ، نیست بچه_        

 .آمد میز سر پدرم که بود هایم چشم زول اش دریده نگاه        

 را شـام  کـه  داده افتخـار  و آمـده  خـودش  فرزنـد  انگـار  کـه  میـزد  حـرف  پسـره  با طوري یک        
 .بخورد ما با

ــتهایی         ــه اش ــوردن ب ــذا خ ــتم غ ــو ، نداش ــگ و ب ــذاي برن ــانه غ ــم افس ــذاقم ه ــوش م  خ
 !افتاده اتفاقی چه که انگار نه انگار میخندید و میگفت یکطوري پدرم.نیامد

ــاجراي سرخوشــانه         ــارش محــل م ــف را ک ــانه و میکــرد تعری ــانه پســرش و افس ــا چاپلوس  او ب
 .میخندیدند

 صـحبت ِ  گـرم  بلنـد  بلنـد  پـدرم  ولـی .کـردم  احسـاس  را همـراهم  گوشـی  ویبـره  لحظـه  یک        
 .دادم فشار و گذاشتم شلوارمِ  جب روي را دستم که بود

 .شد متوجه نشسته کنارم که پسره کردم احساس ولی..چرا نمیدانم        

ــه و کــردم مصــلحتی ي ســرفه چنــد         ــه ب ــه و شــدم بلنــد میــز ســر از آب خــوردن ي بهان  ب
 .رفتم آشپزخانه
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 بـود  فرسـتاده  کـه  پیـامی  خوانـدن  بـا  و نشسـتم  نهـارخوري  میـز  پـایین ...بـود  داده پیام اعالء        
 رسید ام سینه به عالم غم

 مـن  ي خـانواده . میکنـیم  اشـتباه  داریـم  مـا  میبیـنم  میکـنم  فکـر  هرچـی  ، نورا رسیدم تازه"        
ــا ، نیومــده خوشــش مــن از اول نگــاه تــو... پــدرت ولــی باشــی عروسشــون تــو خداشــونه از  ایــن ب

 میترسـم  ، نمیشـه  درسـت  هیچـی  ، مـادرم  جـون  بـه  ، خواسـتگاریت  بیـام  اگـر  هیچـی  بـی  و پولی
 و نزنـی  جیـغ  میشـه  کنـی؟  فکـر  منطـق  بـا  حرفـام  بـه  میشـه ...امیـد  کورسوي همون به بزنیم گند
 و آل ایـده  همسـر  تـو  بـراي  کـه  داره حـق  بفهمـی  تـا  بزنـی  حـرف  پدرت با یکم میشه نکنی؟ گریه

 مـدت  یـه  مجبـورم ...االن ولـی  ، نمیکشـم  پـس  پـا  مـن  ، نمیـدم  دسـت  از رو تو من! بخواد؟ مناسب
 "!بهتره...نورا بهتره کنیم تحمل. نست اي چاره ولی میگذره سخت ، بگیرم خون خفه

 تنـد  تنـد  کـه  میدیـدم  واضـح  را موبـایلم  ي صـفحه  هنـوز  و بودنـد  نشـده  جـاري  هایم اشک        
 کردم تایپ

 مامانـت ِ  جـون  رو تـو  ، میپرسـی  هرکـی  بـه  رو تـو  ، نـزن  حرفـارو  ایـن  من، مرگ به رو تو "        
 دق ، کنـی  دسـت  دسـت  بخـواي  اگـر  میکشـم  و خـودم  خـدا  بـه  ، اسـت  همـه  از عزیزتـر  بـرات  که

 تنهـــا منـــو توکـــه ؛ میـــاد باهـــام یکـــی دستشــویی  دم تـــا کـــه وضـــعیتی ایـــن تـــو میکــنم 
 "میذاري؟؟...نمیذاري

 .افتاد دستم از گوشی و شدم هول شنیدم که پایی صداي با        

 خفـه  داشـت  پـیش  لحظـه  چنـد  کـه  ترسـی  ، اسـت  پسـره  فهمیـدم  پوشش جوراب پاهاي از        
 .کرد فروکش ، میکرد ام

 .گذاشتم جیبم توي و برداشتم را موبایل گوشی بیندازم نگاهی او به آنکه بی        

 .کرد ام کفري اش خنده و زدم او به هم اي تنه        
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 بیشــتر دلــم ي گریــه ، میدیــدم را مــادرش بــراي پســره خودشــیرینی ، شــام ســرمیز وقتــی        
 دانشـگاه  پـز  و بـرود  ام صـدقه  قربـان  آشـنا  و غریبـه  جلـوي  اینطـور  کـه  نداشـتم  مادري من.میشد
 میشــد بیخـود  و مسـخره  چقــدر ، هـایم  گـرفتن  تولــد. بدهـد  را ام نداشـته  ي قــواره و قـد  و رفـتن 
 چشـم  هیچکدامشـان  کـه  میدانسـتم  خـوب  و میکـرد  دعـوت  را خـودش  خـویش  و قوم پدرم وقتی
 تـا  میگرفتنـد  هـم  را مـن  حضـانت  ام مـادري  ي خـانواده  کـه  آمـد  نمـی  بدشـان  و ندارند را دیدنم
 .باشد نداشته مشکلی جدیدش زندگی براي پدرم

 ...شان همهِ  چشم به خاري...میشدم خار باید من اما        

 میکنی؟ بازي بازي چرا...غذاتو بخور_        

 کـه  آبـی  نیمـه ِ  لیـوان  بـه  برخـورد  بـا  و خـورد  سـر  میـز  روي و دادم هـل  عقب به را بشقاب        
 شد متوقف ، شد چپ

 بود؟ کاري چه این_        

 چـه  کـه  نمیاریـد  خودتـون  روي بـه .نمیکنیـد  درك منـو  حـال  اصـال  شـما ...هـا  نده گیر بابا_        
 افتاده اتفاقی

 کوبید میز روي و کرد صاف را آب لیوان        

 !!بشنوم نمیخوام دیگه گفتم که پسرست اون ي درباره اگر_        

 گفتم دروغ شده هم پسره آنِ  پوزخند براي        

 و شـال  بـا  شـب  تـا  صـبح  مـردم .کـرده  معـذبم  حضـورش  کـه  پسرسـت  این خاطر به...نخیر_        
 !بمونه؟ قراره کی تا این.رفتم راه خودم ي خونه تو بلند شلوار و مانتو
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ــاهم         ــه نگ ــدرم ب ــود پ ــتم و ب ــس نمیتوانس ــل عک ــادرِ  العم ــر و م ــوب را پس ــنم خ ــی.ببی  ول
 میخندد و میکند نگاهم پسره که بودم مطمئن

 ...حاال راحتی عموهات پسر جلوي تو ، بکش خجالت دختر_        

 ، بودنـد  مـن  بـا  بچگـی  از مـن  پسـرعموهاي  میشـید؟  حرفتـون  متوجـه  خودتـون ... من پدر_        
 کجـا  میدونیـد  نـه  ، اینجـا  آوردن تشـریف  سـال  و سـن  ایـن  بـا  آقـا  ایـن  ولی ، شدیم بزرگ باهم ما

 حجــاب بــی مــن کــه میــده اجــازه غیرتتــون چجــوري ، کــرده زنــدگی چطــور میدونیــد نــه بــوده
 !بگردم؟ آدم این جلوي

 .آمد نمی در خونش میزدي کارد و بود شده سرخ پدرمِ  صورت        

 .بود نشسته همچنان پسره و شد بلند میز سر از ناراحتی با افسانه        

 ؟ بمونه قراره کی تا_        

 .ببند دهنتو نورا_        

 .میرم من ، نیست مشکلی ، مادرش دل ور باشه اینجا ایشون قراره اگر ، نمیبندم_        

 بري داري و گوري کدوم_        

 هیــزِ  معتـاد  ایـن  اومـدن  بـا  ، بـوده  همـین  اتـون  نقشـه  شـاید  اصـال  ، هـام  خالـه  ي خونـه _        
 !خونه این تو بمونید چهارچنگولی خودتون کنید دك خونه این از منو

 زیـاده .بیـارد  هجـوم  سـمتم  بـه  پـدرم  داشـت  امکـان  هـرآن .رفـتم  تر دور و شدم بلند ترسم از        
 میخندید موزیانه فقط رگی بی و غیرتی بی با پسره و بودم کرده روي

 هات خاله خونه بري میکنی غلط تو_        
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 کوبیدم زمین روي را پایم و کشیدم جیغ        

 میـاد  بـدم  ، بخـورم  شـام  میـز  یـه  سـر  باهـاش  میشـه  چندشـم  ، میاد بدم پسره این از من_        
 من؟؟ پدر زوره مگه...اش مسخره هاي خنده اون از متنفرم...نگاهش از

 مـدام  کـه  بـود  اعـالء  هـاي  حـرف  بـراي ...نبـود  پسـره  ایـن  بـراي ...بود گرفته شدت هایم گریه        
 .میچرخید و میچرخید ذهنم در

 برم خونه این از که ندارم مشکلی من رادمند آقاي_        

 گفت بود پسره سمت به دستش کف که حالی در و آورد باال را دستش پدرم        

 ، خونده کور ولی ، مرگشه چه دختر این میدونم من ، جان احمدرضا نه_        

 دیـده  بـاران ِ  سـگ  مثـل  و بودنـد  کـرده  خـیس  را صـورتم  هـایم  اشـک  کـه  منـی  به کرد رو        
 .میلرزیدم پسر آن هاي خنده جلوي

 الاوبـالی  ي پسـره  اون بـا  بـدم  اجـازه  کـه  بـذاري  فشـار  تحـت  منـو  نمیتـونی  کـارات  این با_        
 !!کن فرو گوشت تو اینو...نورا نمیذارم ام بمیري ، بیاي و بري

ــان         ــا همزم ــدرم ب ــره ، پ ــد ام پس ــد بلن ــد و ش ــقاب چن ــوان و بش ــایی را لی ــه دوت ــل ب  داخ
 .بردند آشپزخانه

 .داشته نگه را ها آن دوي هر افسانه هاي گریه که فهمیدم        

 ...خودم با تنها. نشستم پذیراییِ  مبل روي را اي دقیقه چند        

 کــردن دســت دســت و دوري ایــن اگــر... میپیچیــد گوشــم در هــایش حــرف و اعــالء صــداي        
 .میدادم دست از را امیدم دیگر که میکشید طول آنقدر نیامدن این اگر.میگرفت من از را او
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ــرم         ــه را س ــتی ب ــل پش ــه مب ــالم و دادم تکی ــم روي را ش ــایم چش ــیدم ه ــی.کش  خودکش
 راضــی را پــدرم هــایم گریــه و جیــغ اعــالء بــه رســیدن بــراي... اســت همــین راه بهتــرین! میکــردم
 .نمیکند ،نرم نمیکند

 .بدهد رضایت آبرویش ترس از مگر تا ، بکنم را جانم قصد باید        

 .بخور و آب این_        

! نبـود  هـم  خیـالش ِ  عـین  صـورتم  خیسـی  و بـود  ایسـتاده  رویـم  بـه  رو دسـت  به لیوان پدرم        
 .میکردم داغش نقره باید من

 .نمیخورم_        

 لــب کــه روزم دو یکــی ایــن... نیســت خــوب روت و رنــگ.نیــار در بــازیم ســرتق ، نکــن لــج_        
 انـرژي  ازش.بیـاري  دهنـت  بـه  رو پسـره  اون اسـم  نمیشـم  راضـی  مـن  بکنـی  اعتصـابم .نزدي غذا به

 میبارید کولش و سر از بودن اوباش و الاوبالی...نگرفتم

 ...حرف بی... کردم نگاهش بغض با        

 بخور خواستی وقت هر...اینجا میذارم_        

 و شــد مـانع  امــا بـروم  اتــاقم بـه  خواسـتم . برداشــت را تلوزیـون  کانــال و نشسـت  کاناپـه  روي        
 .ازش بودم متنفر که پسره آن ي درباره کردن نصیحت به کرد شروع

 مـنم  ، خوبیـه  پسـره  ، باشـه  حامیـت  میتونـه  ، میمونـه  بـرادر  یـه  عینـه  تـو  براي احمدرضا_        
 کنــی معاشــرت باهــاش کــه کــم کــم ولــی...نبــود انــرژي خــوش.نگــرفتم ازش خــوبی حــس اولــش

ــابیه آدم میبینــی ــم داره تحصــیالت.حس ــوب کــار.آب اونــور از اون ــدگی خ  درآمــد خــوب، ،زن
 کرده؟ ضرر چقدر مادرش خاطر به اینجا اومده که روزي چند همین میدونی.خوب
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 داشـت  ربطـی  چـه  مـن  بـه ...بـود  پسـره  ایـن ِ  خـود  ، نداشـت  اهمیـت  بـرایم  کـه  چیزي تنها        
 ....میخندید بد که معتاد و عملی ي پسرهِ  زندگی و درآمد و تحصیالت

 پسـر  آن بـود  غیـرت  بـی .زدم نشـنیدن  بـه  را خـودم  هـم  شـاید .نشـنیدم  را هایش حرف بقیه        
 .میماند اینجا ، منِ  دار ادامه هاي توهین همه با اگر

 !؟...رادمند خانوم_        

 گــرفتم تلوزیــون ي صــفحه از را نگــاهم کنــدي بــه و زور بــه...بــود خــودش مزخــرف صــداي        
 گفتم اخم با و

 هان؟_        

 کرد دراز سمتم به را دستش        

 قبلـی  گوشـی  بـراي  کـردم  فکـر  اولـش .میخواسـتین  گوشـیتون  بـراي  کـه  شـارژي  اون این_        
ــد ــن میخوای ــون ،م ــدارم آیف ــی ن ــب ول ــن خ ــی ای ــده گوش ــر جدی ــنم فک ــن ک ــارژر ای ــش ش  به

 !!کنم تست براتون بدید.بخوره

 لـبش  روي پوزخنـد  بـه  و بـودم  مانـده  الل بـاز  دهـانی  بـا ...آمـد  بیـرون  حدقـه  از هایم چشم        
 .میداد تکان تکان صورتم جلوي که شارژري و میکردم نگاه

 داري؟ گوشی مگه تو_        

ــم         ــته فک ــد بس ــرس از نمیش ــت و ت ــدرم.وحش ــا پ ــار را احمدرض ــدر ، زد کن ــم آنق ــه محک  ک
 افتاد دستش از شارژر

 داري؟ گوشی تو...احمق توام با_        

 نه...نـــ_        
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 یـا  ، خـوردم  زمـین  خـودم  نمیـدانم .دوییـدم  سـمتش  بـه  گرفـت  پـیش  را ها پله راه همینکه        
 ...ندیدم و آمد پاهایم جلوي پسره پاي

 بـود  چیـزي  تنهـا  زمـین  روي شـارژر  و بـود  خـورده  زمـین  کـف  صـورتم  آمـدم  کـه  خودم به        
 .میدیدم که

 بیار و اتاق این کلید...افسانه...افسانه...قفله چرا در این_        

 شدم بلند سختی به...گرفتند درد بدنم ي همه.شد مچاله صورتم ، درد از        

 .نیست من دست کلید_        

 ي دسـتگیره  هـا  دیوانـه  مثـل  پـدرم .اومـد  آشـپزخانه  از بیـرون  کفـی  هـاي  دسـت  بـا  افسانه        
 .میکرد پایین و باال را در

ــاهم         ــه را گیجگ ــت ک ــین باب ــوردنم زم ــه درد خ ــود گرفت ــدم ب ــا و میمالی ــض ب ــم بغ  قس
 .نیست همراهم گوشی که میخوردم

 !!میگم دارم خدا به...ندارم گوشی خدا به_        

 .رفتم عقب قدم چند ترسم از.امد پایین را ها پله عجله با و کوبید در به مشتی        

 .میکرد نگاهمان لبخند با و بود گرفته بغل را هایش دست شومینه جلوي پسره        

 .ایستادم ، رسیدم سرم پشت ي پنجره و پرده به وقتی        

 .شد ظاهر رویم پیش پدرم ي نشسته خون به هاي چشم و برافروختهِ  صورت        

 !!رادمندِ  جناب ، باشه شلوارشونِ  جیب تو کلید شاید_        
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ــبم         ــپش از قل ــتاد ت ــک...ایس ــه ی ــاس لحظ ــردم احس ــیژنی ک ــه اکس ــزم ب ــید مغ ــدرم...نرس  پ
 موبـایلم  گوشـی  لمـس  بـا  اش نشسـته  خـون  بـه  هـاي  چشـم  و بـرد  فرو شلوارم جیب در را دستش

 .شد متعجب و گرد ،

 و آورد بیــرون جیــبم از را گوشــی ، بیایــد بیــرون شــوك از تــا کشــید طــول اي لحظــه چنــد        
 داشت نگه متعجبش هاي چشم جلوي

 آوردي؟ کجا از اینو_        

 ....نداشت رمز موبایلم گوشی...کرد باز را موبایلم گوشی...کرد بازش        

 .خصوصیه...بابا نخون_        

 .خصوصیه خصوصیه ، شده آدم من واسه...شو خفه_        

ــه کــه محکمــش ســیلی         ــو ، خــورد صــورتم ب ــه و خــوردم تلــو تل ــذیراییِ  بلنــد ي پــرده ب  پ
ــداختم چنــگ ــا ان ــودم احمــق چــه ، دارد نگهــم ت ــال کــه ب ــرده میکــردم خی ــل خانمــان ي پ  الاق
 .نمیزند زمینم

 

 پانزدهم فصل        

 شویم باز شعبده باید ما        

 بزنیم باال آستین        

 کاله از خرگوش خودمان        

 !!بیافرینیم خنجر از عشق        



637 
 

 بــا.شـوم  اتــاق وارد تـا  کــردم هماهنـگ  نصـرتی  منشــی بـا  کــه بـود  دقیقــه ده و سـه  سـاعت         
ــام اینکــه ــا و دســت گذشــته در را مســیر تم ــا زدم پ ــد از نشــانی ت ــدا افســانه تهدی ــا ، کــنم پی  ام

 آنقـدر . نبـود  خـوب  حـالم  روز دو یکـی  تـا  اتفـاق  آن و برگشـتنم  از بعـد .نیـاوردم  خـاطر  بـه  چیـزي 
 .میگفتم هذیان و بودم کرده تب که

 ...که زدم را حرفی ها هذیان همان میان شاید        

 .کردم تشکر منشی از لبخند با و شد باز اتاق در        

ــه         ــض ب ــه ورودم مح ــر هم ــرتی از بغی ــندلی روي از نص ــان ص ــد هایش ــدند، بلن ــذار ش ــه گ  ب
 .دادم را جوابشان و کردم نگاه هریک

 در کــه بــود احمدرضــا ي شــماره. خــورد زنــگ تلفــنم داد قــرارم مخاطــب نصــرتی همینکــه        
 .نه یا بدهم جواب باید نمیدانستم و گرفت تماس چندباري هم تاکسی

 دکتر ببخشید_        

ــی         ــرد اخم ــاهش و ک ــنگین را نگ ــت ازم س ــن.گرف ــزش رويِ  تلف ــت را می ــتور و برداش  دس
 .داد نهار سرو

ــه رو درســت احســان         ــار رویــم ب ــدبري کن ــود نشســته م ــاه.ب  ســالم و دادم تکــان ســري کوت
 .بود هم در هایش سگرمه.کردم

 ؟!رادمند خانوم رفت در خستگیتون_        

 زدم نصرتی به رو معذبی لبخند        

 رسید؟ دستتون کار گزارش ، بله_        

 کرد نگاهم مرموز عینکش پشت از و گذاشت میز روي را ها برگه        
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 !!!رادمند میکردي امضا رو برگه اون پاي نباید میدادم دستور اگر منم_        

 .رفت ازم قرار و آرام که شنیدم را قلبم هاي تپش صداي لحظه یک براي        

 کنم امضا که گفتید خودتون شما_        

 کنی؟ گوش باید تو بگم هرچی ، بگم من_        

 ، نشــد بلنـد  هــیچکس و چیـز  هـیچ  از صــدا کـه  بــود کننـده  تـوبیخ  و جــدي لحـنش  آنقـدر         
 ...من حتی

 ...آخه_        

ــه_         ــداره آخ ــو ، ن ــدرك ت ــیِ  م ــدي درس ، داري ایمن ــا ، خون ــه این ــع ب ــون نف ــار خودش  ک
 میکردي؟ کاري اینا نفع به باید توام ، کردند

 ...که دادیم قول ، میده تغییر امروز و قرارداد که ما شرکت ، نصرتی آقاي_        

 .میکنم صحبت خودم کارمند با دارم...مرادي نمیزنم حرف شما با_        

 نثـارم  یکهـو  کـه  هـایی  بـدبختی  بـه  و افتـادم  هـایم  لـب  جـان  بـه  و انـداختم  پـایین  را سرم        
 فرستاد لعنت میشد

 ...! کنید بحث خودشون با خصوصی ، شماست کارمند اگر_        

 پاهـایش  و بـود  تنیـده  هـم  در را هـایش  اخـم  کـه  کـردم  نگـاه  مـرادي  بـه  چشـمی  ي گوشه        
 .میزد زمین روي ضرب با را

 گفتن به نمیکردم باز زبان ، نمیدیم را مجلسیِ  احسان پوزخند اگر شاید        
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 دارم اعتمـاد  بهتـون  ، شـما  بـرعکس  اگرچـه  مـن  ، نیسـت  میکنیـد  فکـر  شـما  که اینطوریم_        
 بحـث  اگـر !! اعتمـادم  بـی  ، بـودم  خدمتشـون  هـا  سـال  اینکـه  بـا  مجلسـی  جنـاب  بـه  حداقل ولی ،

ــذاریم اعتمــادم ــار ب ــا ، مــنِ  کــاريِ  وجــدان عــذاب ، کن ــه اعتمــاد ب ــن ب  ، نمیگیــره آروم اون و ای
 متصـدي  ي خواسـته  طبـق  و شـد  ثبـت  نقـض  ایـن  ، حراسـت  بخـش  تـو  ، شب همون همین براي

 تعـویض  بایـد  سـال  هفـت  زیـر  هـا  تاییـدي  غیـر  و هـا  تاییـدي  از اعـم  ، ها لوله تمام ، باشم من که
 .بشه داده بازپس باید قرارداد مبلغ از درصد چهل وگرنه ماه یک مدت به اونهم. بشه

 هـاي  نیمـه  نصـرتی  دکتـر !! زدم مجلسـی ِ  خـود  بـه  رو شـمرده  شـمرده  را آخـرم  هـاي  حرف        
 .کرد نگاهم خرسندانه و نشست لبش ي گوشه لبخند که بودم هایم حرف

 .میزدم حرف جدي و تحکم با همینقدر باید ، جایش سر مجلسیِ  نشاندن براي اما        

 کشـیده  گردنـی  بـا  و داشـت  هـایش  لـب  روي نصـرتی  حـاال  کـه  لبخنـدي  همان شبیه شاید        
 .میکرد نگاهم همانطور هم مدبري ، بود مانده خیره مجلسی به

 شد بلند نصرتی هاي خنده ، خورد در به که اي تقه با        

 !!عجـــب_        

 ، میگذاشـت  طـرف  آن و طـرف  ایـن  را میـزش  روي هـاي  برگـه  خنـده  بـا  و میـداد  تکان سر        
 کــه مــرادي هــاي خنــدهِ  پشــت حتــی ، میــان ایــن شــاید... میکــرد نگــاهم رضــایتمند تمیزکــار
 بــا روح بــی و ســرد کــه بــود مجلســی فقــط ، میشــد ســرداده راحــت نصــرتی دکتــر مثــل درســت

 .میکرد نگاه بقیه به واضح نسبتا اخمی

 ســر بــه ســرِ  میــان و بــود کــرده گــل هــایش شــوخی حــاال نصــرتی ، بودنــد آورده را نهــار        
 .میخندید و انداخت می اي تیکه هم من به گاهی تمیزکار و مرادي گذاشتن
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 و مـدبري  هـاي  کـردن  پـچ  پـچ  متوجـه  کـه  میخـوردم  کـم  کـم  را غـذایم  و بـود  پـایین  سرم        
 بـه  حسـابی  پـول  قـرداد  اولـین  بـراي  کـه  بـود  کـرده  فکـر  خـودش  بـا  مجلسـی  البـد .شـدم  احسان
 امـا !! شـود  جـایگزین  بایـد  هـا  لولـه  کـه  میمانـد  یـادش  کسـی  چه سال نه هشت از بعد و زده جیب
 قــرارداد ایـن  پــاي حتمـا  ، میــداد قـد  دیگــر سـال  هفــت تـا  الجــانمِ  عمـر  اگــر...بـود  خوانــده کـور 

 .میماندم

 !؟...پکري_        

 در خسـتگی ...بـود  افتـاده  گـود  هـم  هـایش  چشـم  زیـر  ، بـود  شـده  بلنـد  ریشـش  تـه  مرادي        
 بود مشخص هرچهارتاییمان ي چهره

 جلــوي کــه نمیــاد بدشــون هــا رئــیس ایــن ، بــاش خیــال بــی ، دکتــره حرفــاي بابــت اگــر_        
ــون هرکســی ــدن نش ــیس ب ــه رئ ــوس و کی ــه مرئ ــایدم...کی ــدان میخواســت ش ــاريِ  وج ــوِ  ک  رو ت

 . کنه تحریک

 .بودم معذب تمیزکار بیگاه و گاه هاي نگاه زیر و بود آورده نزدیک را سرش        

 برسه اعالء و من داد به خدا ، مجلسی پر تو زدي ، رئیس خودمونیما_        

 دادم قورت نجویده و جویده را دهنم تويِ  کباب جوجه نگرانی با        

 ؟!داره ربطی چه شماها به_        

 گفت و انداخت باال اي شانه        

 کـنم  فکـر  ، مـا  رئـیس  بـه  برسـه  چـه  نکـرد  پیـدا  تـو  از تـر  کوتـاه  دیـوار  اینـه  که تو رئیس_        
 !!آستینمون تو بکنه چوب
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 مـن  بـراي  فقـط  کـه  هـم  هایشـان  اخالقـی  بـی ...نبـود  بـددهن  داشت که اخالقی هر مجلسی        
 .بود

 مسـتقیما  بـود  آمـده  پـیش  کـه  مشـکلی ..کنـد  تـوهین  مـدبري  بـه  میکـرد  جرئـت  کسی چه        
 .نداشت بقیه به ربطی و برمیگشت احسانِ  خود به

ــا و کــرد بلنــد را ســرش مــدبري چــرا نمیــدانم ولــی نفرســتادم بیــرون صــدا پــر را نفســم          ب
 .کرد نگاهم تعجب

ــد         ــذایم از بیشــتر قاشــق چن ــوردم غ ــاي حــرفِ  میــان.نخ ــه ه ــه اي مردان  از گــاهی ک
 فکــر احمدرضــا بــه ، میرســید هــوا آلــودگی و فوتبــال بــه تجهیــزات قســمت آخــرین و پژوهشــگاه

 .میکردم

 بــی بـا  افسـانه  و باشـم  گفتــه بـودنم  زن از ام شـبانه  هـاي  هـذیان  میــان مـن  اگـر  اینکـه  بـه         
 کنـی  رعایـت  بخـواهی  هـم  را انصـاف ِ  جانـب ... نـورا  بـودي  تـو  کـه  رحـم  بـی ! رحمی؟ بی... رحمی

 نـه  ، بگویـد  میخواهـد  را حقیقـت  بزنـد  حرفـی  میخواهـد  اگـر  افسـانه ...بـدهی  او بـه  را بـا  حق باید
ــل ــو مث ــه ت ــه ک ــاي دروغ ب ــط را او پ ــیدي وس ــرف و میکش ــاي ح ــه ه ــوي را نگفت ــانش ت  ده

 .میچپاندي

 چشــم مردمـک  در دوبــاره کـه  اي عالقـه  آنِ  تمــام...میرفـت  احمدرضـا  پــیش آبـرویم ِ  تمـام         
 کـه  هسـت  کسـی  کـه  بـود  کـرده  بـاور  کـوچکم  قلـب  هـا  تـازگی . میشد پاك ، میدیدم مردي هاي

 .دارد دوستش

 یـا  ، میمانـد  یـا  احمـد  ، میکـرد  راحـت  مـن  بـراي  را کـار  میگفـت  احمدرضـا  بـه  افسـانه  اگر        
ــت ــاالخره...میرف ــه ب ــد روزي ک ــتم بای ــه ي زده دهــن ســیب میگف ــاغ ت ــه و برداشــته را ب ــال ب  خی
 .داشته برش زمین روي از اش سرخی
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 چــه نــدارم دیگـر  را احمدرضــا دیــدن طاقـت  مــن...واي اي!!...واي...پــدرم بـه  افســانه اگــر امـا         
 ... و بفهمد هم پدرم اینکه به برسد

 فشـار  هـایم  شـقیقه  روي را انگشـتانم ِ  نـوك  محکـم ...بـار  چنـد  ، دادم ماسـاژ  را هـایم  شقیقه        
 سـرم  کـف  کـه  میکشـیدم  دراز طـوري  بـرف  روي و میـرفتم  حیـاط  بـه  بـودم  تنها خانه اگر. میدادم

 بـه  بایـد  کـه  هـا  نگـاه  ایـن  زیـر ...اینجـا  امـا ...بـرود  لعنتـی ِ  سـنگینی  ایـن  و بزنـد  یـخ  هـا  برف توي
 .نبود سرم تويِ  خاطراتِ  بستن یخ مجال کنم اخم یکیشان به و بخندم یکیشان

 نخوردي هیچی که تو_        

 فرستادم عقب به میز روي را بشقاب و کردم تشکر دکتر از        

 !!دست دو تقریبا! بودم خورده پاچه کله صبحونه_        

 آورد لبم روي لبخند تمیزکار حتی و مرادي و نصرتی دکتر هاي خنده        

 تقویـت  و خـودت ... نبـود  ایـن  جسـمیت  وضـعیت  میخـوردي  پاچـه  کلـه  صـبح  روز هـر  اگه_        
 .دارم کار باهات که کن

 بسـته  هـایم  چشـم  سـوزش  خـاطر  بـه  را هـایم  پلـک  کـه  حـالی  در و زدم اي خسـته  لبخنـد         
 گفتم بودم

 ماشـین  ، بـدین  خونـه  یـه  مـن  بـه  اونجـا  فقـط  ، ماموریـت  بـرم  عمـرم  اخـر  تـا  حاضرم من_        
 !دارم خودم

 کرد نگاهم جدي خیلی نصرتی        

 !رادمند؟ میگی راست_        

 دادم خفیفی تکان را سرم        
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 ولــی میــرم رو هفتــه در روز دو مــاه چنــد تــا کــه فعــال ، کنیــد حســاب مــن رو...واقعــا آره_        
 .میرم من ، نداشت رفتن توان اي دیگه هرکس یا تمیزکار جناب دیگه هاي پروژه براي اگه

ــودم امیــدوارم. گفــت اي باشــه و داد نشــان تاییــد ي نشــانه بــه را ســرش          جــدي را حــرفم ب
ــرد  از ، میکــردم دور اینجــا از را خــودم بــود بهتــر کــم کــم ، کنــد حســاب مــن روي و بگی

 .پدرم از...افسانه از...احمدرضا

 دلــم...مــن ولــی.بگــوییم بایــد و نمیــدانیم هرکــداممان کــه هســت چیزهــایی یــک کــه انگــار        
 .میترسم زیاد هاي دانستن از من..بدانم نمیخواد

         

 .بود کرده پیدا بیشتريِ  شدت برف که بود غروب هفت ساعت        

 ...کردم باز را پیامکش...بود پیش ساعت یک براي احمدرضا تماس آخرین        

 بـودم  کشـیده  کـه  هـایی  خسـتگی  ي همـه  تالفـی  ، تـو ِ  داشـتن  بـا  که دارم دوست جوري"        
 میتـونی  کـه  هسـتی  نفـري  یـه  همـون  ، تـو  کـه  کـنم  بـاور  نمیخـوام  من.میگیرم پس دنیا از دارم و

 ". بفهم اینو...داشتنت از نمیکشم پاپس من...نورا.زندگیم توي نه باشی قلبم توي

 .بودم ایستاده ، آمد می زمین به آسمان از هم در که بارانی و برف زیر        

ــدم را پیــامش چنــدبار و چنــدین         ــایین هــایم اشــک چنــدبار و چنــدین.خوان ــان و آمــد پ  می
 .شد گور و گم برف و باران هاي قطره

 

 هـاي  بنـد  کـه  بـودم  آن از تـر  خسـته  و حوصـله  بـی ...بـود  چسـبیده  پاهـایم  بـه  هـایم  کفش        
 .کردم باز را خانه در و آوردم بیرونشان پا از سختی به.کنم باز را آبیم کتونی
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 مـی  خوابشـان  اتـاق  از زدنـش  حـرف  صـداي  ولـی  بـود  کـرده  بـاز  پـدرم  را خانـه  در اینکه با        
 آمد

 ، کشـیدم  هـم  آشـپزخانه  بـه  سـرکی  ، بیایـد  بیـرون  اتـاق  از تـا  مانـدم  منتظر اي لحظه چند        
 . باشد کرده قهر ، سرظهر هاي حرف نکندبابت که شدم نگران و نبود افسانه از خبري

 .شدم اش ریختگی بهم و ناراحتی متوجه اول ي لحظه همان درست ، پدرمِ  آمدن با        

 ؟!بابا خوبی_        

 بود پایین سرش و داشت دست به را موبایلش گوشی        

 بیارم برات میخوري چیزي.نباشی خسته ، ممنون_        

 پرسیدم نگرانی با و کردم تشکر        

 نیست؟ جون افسانه_        

 کرد ترم نگران رمقش بی هاي چشم و کرد بلند را سرش        

 کشیده دراز ، نداره حال_        

 رفتم پدرم سمت و شدم بلند مبل روي از بالفاصله        

 !نباشه خطرناك...دکتر میبردیش افتاده؟ اتفاقی_        

 بـه  کـه  حـالی  در و رفـت  عقـب  بـه  قـدمی  چنـد  و داد تکـان  سـري  گفـتن  "نه" ي نشانه به        
 بست را درش ، میکشید سرکی اتاق داخل

 نداري؟ خبر احمدرضا از_        
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 کمــرم پشــت دســتی.شــد شــروع خشــکم هــاي ســرفه و پریــد گلــویم در یکهــو دهــانم آب        
 کشید

 برات؟ بیارم آب ؟!دختر شد چی_        

 بـا  را هـایم  سـرفه  جلـوي  کـردم  سـعی  و دادم تکـان  سـر  میکـردم  سـرفه  کـه  حال همان در        
 بگیرم دهانم آب دادنِ قورت سرهم پشت

 .خوبم...نه_        

 و میـزد  تنـد  قلـبم .بـرد  ، بـود  احمدرضـا  بـراي  مـدتی  کـه  اتـاقی  سـمت  به و گرفت را دستم        
 ممنوعیــت و هـا  تهدیـد ِ  تمـام  و شــوم تـوبیخ  احمدرضـا  ي خانـه  در بــودن بابـت  کـه  بـودم  نگـران 

 .شود تکرار برایم دوباره سال و سن این در اعالءِ  زمان هاي

 دارم کارت بشین_        

 ... میشد عصبانی اگر...پدرم با بودن تنها از میترسیم        

 میگم بشین_        

 گوشــم بــه هــم تــوبیخی ، نمیــزد مــوج آن در خاصــی مهربــانی اگــر و بــود پــایین صــدایش        
 .نخورد

 نشستم پدرم کنار تخت لبه تعلل با        

 کردم؟ بدي کار من شده؟ طوري...بابا جانم_        

 بود خاموش " نظر مورد مشترك دستگاه" و میگرفت مدام را اي شماره        

 !!احمدرضا ي خونه بودي رفته که میدونم_        
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 پـدرم  هـاي  لـب  بـه  چشـم  نگرانـی  بـا  و بـردم  فـرو  پاهـایم  میـان  را لرزانم هاي دست...مردم        
 دوختم

 ...که گفت احمدرضا ، کنم پنهون شما از نمیخواستم من خدا به_        

 !!بود گرفته اجازه من از_        

 کردم نگاهش تعجب با و آمد بند زبانم        

 ... که نگم شما به گفت که اون ولی_        

 آوردتـت  گفـت  بهـم  ، گـرفتم  تمـاس  باهـاش  کـاري  یـه  بـراي  کـه  بـود  ده ، نه ساعت صبح_        
 ، میگردونه برت ظهرم و

 گفتین؟ جون افسانه به شما پس_        

 قبــول نمیخــواد ، داره خودشــو خــاص هــاي حساســیت احمدرضــا بــه نســبت افســانه...نــه_        
 ...!اومده خوشش تو ،از پسرش که کنه

 ؟!جاست همه از خبر بی میکردم خیال من و میدانست را چیز همه من پدر        

 و بـود  سـوال  هزارهـا  سـرم  در.انـداختم  پـایین  را سـرم  و کـرد  معـذبم  ، پـدرم  طـوالنی ِ  نگـاه         
 بپرسم را ها سوال تک تک میخواست دلم

 ؟!میدونین کی از شما_        

 !!وقته خیلی_        

 .کردم تکرار را پدرم ي جمله و کردم بلند سر متعجب دوباره        

 ؟!وقته خیلی_        
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 بود لبش روي اي پیروزمندانهِ  لبخند...نه که بخشی رضایتِ  لبخند        

 و کــرده تحصــیل ، باشــه داشــته احمدرضــا مثــل خواســتگاري بایــدم ، مــن دختــر_        
 دومــاد یــه میخواســتم خــدا از مــن ،ِ  اي نمونــه پســر احمدرضــا کــه میــدونی خــودت...باشخصــیت

 !شد همینم خداروشکر که کنه ما نصیب و احمد مثل

 شد بیشتر لبخندش که میزدم پا و دست حیرت و تعجب در هنوز        

 ، مـا  ي خـانواده  کـل  بـراي  ، دونـه  یـه  ایـن  ولـی  نداشـتی  خـوب  خواستگار حاال تا اینکه با_        
 !!بسه

 "....نظر مورد مشترك" شد بلند همراهش گوشی صداي دوباره و خندید        

 اگـر  شـده  کـه  هـم  افسـانه  خـاطر  بـه  میکـردم  خیـال .ایـن  جـز  داشـتم  پدرم از را تصوري هر        
 ولـــی میشـــود تمـــام چیـــز همـــه و نمیپـــذیرد را خواســـتگاریش ، بکشـــد پـــاپیش احمدرضـــا

ــود خوشــحال...حــاال ــیش دختــرش کــه ب ــدري ي خــانوادهِ  پ ــا ، اش پ  ، احمدرضــا خواســتگاري ب
 !!بود شده زنک خاله اینهمه پدرم کی از نمیدانم! آورد؟ می در چال و چشم

ــانه_         ــوره افس ــه دلخ ــرا ک ــا چ ــه احمدرض ــی ی ــی ازش داره رو چیزای ــه مخف ــدونی.میکن  می
 کــه ســال همــه ایــن بعــد اونــم.بگیــره زن پســرش بــراي خــودش داره دوســت ، مــادره اونــم...کــه

ــه تصــمیم احمدرضــا ــد و خــوب نیســت بچــه کــه هــم احمدرضــا ولــی.گرفتــه ازدواج ب  ازهــم و ب
ــخیص ــده تش ــا! ن ــو حتم ــود ت ــو وج ــاي ، ت ــا چیزه ــده ارزش ب ــه دی ــرانه ک ــر مص ــرفش س  ح

 بهــش ، نــده جــواب تــو گفــت هرچــی افســانه!  جــان بابــا کــه بگــم بهــت میخــوام فقــط.ایســتاده
 هرچیـزي  بـا  ، خریـدن  کـادو  بـا  ، خونـه  کارهـاي  انجـام  بـا  شـده  ، کـن  محبـت  بهش ، بذار احترام

 .آیندشی عروس تو کنه متقاعد اونو زمان بذار...میتونی که
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 خواسـتگاري  هنـوز ... بـودم  افتـاده  جانشـان  بـه  امـروز  کـه  بـس  از بـود  خورده ترك هایم لب        
 ، مـن  پـدر  و نبـود  مشـخص  چیـز  هـیچ  هنـوز ...بـود  نـداده  مثبتـی  جواب هنوز... بود نگرفته صورت

 ؟!میدانست خود داماد را احمدرضا

 میگی؟ چی میفهمی...بابا_        

 و میکـرد  خطـاب  دامـاد  را احمدرضـا  کـه  وقتـی  ، هـم  پـدرم  تـا  بـودم  آورده پـایین  را صدایم        
 !!بود خانه افسانه...نکند اعالم بلند صداي با را کلماتشِ  ذوق ، میگفت داشتنش دوست از

 ...نداره دوست منو اصال جون افسانه_        

 خــانواده یــه از اي تحصــیلکرده دختــر تــو ، باشــه نداشــته دوســت چــی بــراي گفتــه؟ کــی_        
 خــودش دسـت  زیــر تـو .کـرد  اعتمــاد نمیشـه  دیگــه کـه  حـاال  دخترهــاي بـه  ، نســب و اصـل  بـا  ي

 ...!!شدي بزرگ

 گفت تر شمرده و شد بلند ، امد بیرون از که صدایی با        

ــت باباجــان فقــط_         ــانه بــه مــدام کــه باشــه حواس ــی محبــت افس  احترامــی بــی...کن
ــال ــی...اص ــت هرچ ــه گف ــم ی ــاده چش ــه.س ــه ب ــا نفعت ــن...باب ــن م ــارو ای ــو موه ــیاب ت ــفید آس  س

 نمیکنــه پیـدا  و کســی...داره مثبـت  انـرژي ...اومــد چشـمم  بـه  ، اول روز همــون از احمدرضـا .نکـردم 
 جمـع  و حواسـت  بایـد  دیگـه  دختـراي  مثـل  تـوام .اسـت  نشـونه  یـه  خـودش  ایـن .نیاد خوشش ازش
 آدم ، میشناسـیم  هاسـت  سـال  رو احمدرضـا .میشـه  پیـدا  کـم  خـوب  پسـر  زمونـه  دوره ایـن  تو.کنی

 مطمئنیِ و شریف

 .رفت بیرون اتاق از عجله با پدرم و کرد صدا را پدرم افسانه        

ــج و گــیج آنقــدر         ــودم هــایش حــرف وی ــه و کشــیدم دراز تخــت روي کــه ب ــركِ  ســقف ب  ت
 .دوختم چشم اتاق ي خورده
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 آنچنــان احمدرضــا کــه پــدرم بیچــاره! داشــت؟ دوســت اول روز همــان از را احمدرضــا پــدرم        
 !ندارد قبولش هم

 راضــی مــاه چنــد و روز چنــد گذشــت بــا افســانه میکــرد فکــر کــه بــود خیــال خــوش چــه        
 کـه  کـنم  راحـت  را خیـالش  تـا  میـزدم  پـدرم  بـه  را افسـانه  ظهـر  امـروز  هـاي  حـرف  کاش! میشود

 .ندارد قبول اي ذره را دخترش ، میکرد خطابش "جانان" ازدواج اول هاي سال که زنی

 !؟؟!داشت چرا را منِ  بودن پاكِ  خیال...کنار به پدرم هاي حرف ي همه        

ِ  جـان  همـه  کـه  میدانسـتم  پسـري ِ  همسـر  را خـودم  چهارسـال ...نـه  کـه  روز شـبانه  یک من        
 ؟!میشد چه دیگر دخترهاي با من فرق پس.بود من

 و میکـرد  پیـدا  را اعـالء  حتمـا  افتـاد؟  مـی  اتفـاقی  چـه  میگفـت  پـدرم  بـه  رازم از افسـانه  اگر        
 !میکشتش

 هرچنــد.باشــم زده حرفــی افســانه بــه شــدنم زن از کــه آورم نمــی بیــاد میکــنم فکــر هرچــه        
 ....نبود...نبود...نبود بعید دیوانه منه از که

 درمونگاه میبرم و جان افسانه من...نورا_        

 اخمـی  و بسـته  هـایی  پلـک  بـا  افسـانه .رفـتم  پـذیرایی  بـه  و آمـدم  پـایین  تخت روي از سریع        
 بود دیوار به اش تکیه داشت صورت به که

 بگیرم و فشارتون بیارم و دستگاه...پایین اومده فشارتون شاید_        

 !میشدم الل میکرد نگاهم هم بازش نیمه هاي چشم الي از        

 !سالم_        

 .نمیدیدمت کاش انگار که بود هایی سالم آن از...نمیداد خوبی بوي گفتنش سالم        
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 نذارین خبر بی منو ، نیست چیزي که انشاهللا ، سالم_        

 بود گوشی داخل سرش هنوز پدرم        

 .عزیزم بریم...خانوم بریم...لعنتی خاموشه_        

 او عاشـقانه  پـدرم  کـه  داشـتم  بـاور  مـن .میبـرد  را افسـانه  دلِ بایـد  ، پـدرم  هـاي  گفتن عزیزم        
 !!منِ  داشتن بابت پدرم بیچاره.میمیرد برایش و دارد دوست را

 کارهـاي .بـودم  نکـرده  گردگیـري  کـه  میشـد  هـا  مـدت .... خانـه ِ  جـان  به افتادم ، رفتنشان با        
 ...افسانه خود یا میداد انجام کارگر یا را خانه به مربوط

ــا         ــدرم کــه حــاال ام ــانی و همکــاريِ  پیشــنهاد پ ــا مهرب ــودم، داده را افســانه ب ــد ب  گــوش بای
 .میکردم

ــه گردگیــري         ــراي ســاعت یــک ، کشــید طــول ســاعت یــک خان ــه ب ــا ي خان ــی م  کــم خیل
 .باشد مرتب و تمیز خانه برمیگردند درمانگاه از وقتی داشتم دوست ولی...بود

ــاق از را جــاروبرقی         ــذیرایی و برداشــتم ات ــازه پ ــود شــده تمــام کــردنش جــارو ت  زنــگ کــه ب
 .خورد خانه

 ...بود پدرم        

 ...دویید حیاط داخل عجله با پدرم...داشتم نگه باز را خانه در        

 بابا؟ شده چی_        

 پرید رنگم ترس از که بود سراسیمه آنقدر        

 !بشه بستري باید میگه دکتر...ببرم پول خونه از اومدم ، بیمارستان ببرمش باید_        
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 .کوبیدم صورتم طرف دو به محکم را هایم دست کف        

 چی؟ براي_        

 ...را هایش چشم زیر خیسی دیدم اما ، بیاورد در را هایش کفش که بود شده خم        

 ؟!بده خیلی حالش بابا_        

 را صـورتم  کـه  سـرمایی  سـوزِ ...سـرم  پشـت  ي شیشـه  بـه  چسـبیدم ...زد کنـارم  و نداد جوابی        
 !!بود نشانه یک ، بود گرفته سیلیِ  باد به

 چنــد هــایم گریــه.دوییــدم ماشــین ســمت بــه پــدرم همــراه و کــردم عــوض را هــایم لبــاس        
 بـا  ، نمیکـردم  گریـه  هـا  آنوقـت ...میشـد  بـد  حـالش  کـه  هـایی  وقـت  افتادم مادرم یاد...داشت دلیل

 اعتـراض  میبـرد  ماشـین  سـمت  بـه  را مـن  گریـه  بـا  و میکشـید  را دسـتم  مـچ  کـه  پدرم به غرولند
 " شده پیش دفعه مثل دوباره ، نمیشه طوریش" که میکردم

 ...بود گریه از هایش چشم سرخی و نداشت رو به رنگ...حاال همین مثل پدرم        

 .کرد ام زده وحشت افسانه روي و رنگ شدم که ماشین سوار        

 بود داغ...گذاشتم اش گونه روي را دستم پشت        

 باش زود...بابا داره تب_        

 مــرده میکــرد خیــال میدیــد هرکســی کــه بــود افتــاده هــم روي طــوري افســانه هــاي پلــک        
 .میکشید نفــــــس.گرفتم دماغش زیر تا کشیدم ام اشاره انگشت روي را زبانم..است

 میلرزید...میلرزید...نبود همیشه شبیه که صدایی با...میزد صدا را افسانه مدام پدرم        
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 پــدرم.رســیدیم بــود خانــه نزدیــک کــه خصوصــی بیمارســتان بــه کــه نکشــید طــول خیلــی        
 ...دهد اطالع اورژانس به تا شد پیاده زودتر

 از کـه  معصـومیتی  بـه .کـردم  نگـاه  افسـانه  رخ نـیم  بـه  ، ماشـین  داخـل ِ  آور وهمِ  سکوت در        
 .... حاال و داشت خانه به ورودش اوایل همان

 بـه  اورژانـس  تخـت  روي کـه  بـود  بیهـوش  نیمـه  افسـانه ...آمـد  دیگـر  مـرد  دو همـراه  به پدرم        
 .کشید دراز من و پدرم کمک

        *********** 

ــک         ــاعت ی ــتري از س ــدن بس ــانهِ  ش ــت افس ــار.میگذش ــماره هرب ــا ي ش ــرفتم را احمدرض  گ
 .میکرد اعالم را نظر موردِ  مشتركِ  بودن خاموش که پیچید زنیِ  مزخرف صداي

 ســرش بــاالي پزشــک دو ســاعت یــک همــین در.کردنــد منــتقلش خصوصــی اتــاق بــه تــازه        
 و عصبیســتِ  شــوك خــاطر بــه افســانهِ  لــرز و تــب ، کنــد بــاور نمیخواســت پــدرم و بودنــد آمــده
ِ  پشـت  پزشـکی  دلیـل  کـه  کنـد  تلقـین  خـودش  بـه  داشـت  سـعی  پزشـکان  بـه  اصرارهایش با مدام
 .هاست هذیان و تب این

ــازه صــندلی روي         ــود نشســته ت ــا کــه ب ــه آب لیــوانی ب ــه پــدرم.رفــتم ســمتش ب  اي نقطــه ب
 .داشت فاصله بود نشسته که جایی از ها فرسنگ انگار و بود مانده خیره

 کـه  روزهـایی  همـان  مثـل ...هـا  داده دسـت  از عزیـز  مثـل ...بـود  هـا  زده مـاتم  مثل اش چهره        
 از اي گوشـه  مـادرم  کـه  هـایی  وقـت  مثـل ...میبـرد  آسایشـگاه  و مشـاور  پـیش  بـه  خـود  با را مادرم
 .نمیشنید جوابی هیچ ، میزد حرف او با پدرم هرچه و مینشست خانه
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 ...بــابــا_        

 دادم فشار نرم و گذاشتم اش شانه روي را دستم...نمیشنید را صدایم        

 دلم عزیز...جانم بابا_        

 ازِ  منـه  کـه  بـود  تهـی  و خـالی  نگـاهش ِ  تـه  آنقـدر ...خـورد  تکـان  هایش چشم مردمک فقط        
 دادم اش دلداري ، بریده جا همه

ــرم قربونــت نمیشــه هیچــیش_         ــاد تــبش...ب ــایین می  مــن کــه اي افســانه ، نبــاش نگــران...پ
 .بگردم دورت نمیذاره تنهات ، میشناسم

 چنـد  کـه  مردیسـت  همـان ِ  صـورت  ایـن  نمیکـردم  بـاور  و بـود  کـرده  بغض ها بچه پسر مثل        
 .میزد حرف و میخندید خوشحالی با اتاق در پیشِ  ساعت

 .بخور و آب این بیا_        

 قلپـی  سـه  دو و بـردم  هـاش  لـب  نزدیـک ...رسـید  لیـوان  بـه  خـالی  و سـرد  هاي چشم همان        
 کشید عقب را سرش ، خورد که

 جــواب زدم زنــگ بهــش هرچــی غروبــی کنــی؟ پیــدا رو احمدرضــا میتــونی ببــین_        
 .بود نگرانش افسانه...نداد

ــاهش         ــت نگ ــت و رف ــا رف ــید ت ــه رس ــورت ب ــانهِ  ص ــه...افس ــک ي حلق ــمش اش ــاب را چش  ت
ــاوردم ــرفتم فاصــله و نی ــا...گ ــدم ب ــایی ق ــد ه ــرون عجــول و تن ــتم بی  را احمدرضــا ي شــماره و رف

 .گرفتم

 !خاموش...بود خاموش        

 داد جواب باالخره که بود بار چندمین نمیدانم ، گرفتم را اش خانه شماره        
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 ؟!نورا جانم_        

 کجایی؟ هست معلوم...احمــــد...احمد...واي_        

 گفت خسته باصدایی و خندید        

 .نیاوردم در و کاپشنم هنوز ، خونه رسیدم تازه_        

 زدم تکیه دیوار به و نالیدم        

 ؟!خاموشه چرا گوشیت_        

 بدهد جواب تا کشید طول کمی        

 عزیزم؟ داشتی کاري...شده تموم شارژش نفهمیدم..اه_        

 میشـد  خسـته ...نمیشـد  راضـی  هـم  گفـتن "عزیـزم " بـه  لـم د کـه  بـود  خسـته  آنقدر صدایش        
 !نبودم الیق منکه...حرف این از دهانش

 .خونه نزدیک بیمارستان آوردیمش ، نبود خوب زیاد حالش مامانت...راستش_        

 شده؟ چی_        

 .شد تیز و بلند آرامش و خسته صداي آنی، به        

 ...بار یه هم قبال که میدونی...گفتن دکترا یعنی...عصبی تب_        

 دقیق کجاست..بده و بیمارستان آدرس_        

ــراي داشــت عجلــه آنقــدر          آدرس ، کــنم درنــگ اي لحظــه آنکــه بــی کــه آدرس پرســیدن ب
 !!شد قطع تماس و گفتم را دقیق
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        ************ 

ــروي         ــا را بیمارســتان راه ــدم ب ــایم ق ــر صــدبار ه ــرده مت ــودم ک ــوت.ب ــدرم خل  را افســانه و پ
 و آمــده بهـوش  افسـانه  کــه داد خبـر  پـدرم  پـیش  دقیقــه چنـد  همـین .بــزنم بهـم  نداشـتم  دوسـت 

 .زده حرف

 ، نداشــت را دیــدنش چشــم افســانه کــه کســی تنهــا...نــرفتم اتــاق بــه ولــی شــدم خوشــحال        
 .بودم من

 را اعــالء ي شــماره وقتــی امــا احمدرضاســت کــه کــردم فکــر اول موبــایلمِ  گوشــی زنــگ بــا        
 .بود کاري اگر حتی نداشتم زدن حرف ي حوصله...شدم متعجب دیدم

ــرایم شــد قطــع کــه تمــاس         ــه رو امــروز " فرســتاد پیــام ب  شــاید کــردم فکــر ، نبــودي راه ب
ــاقی ــاده اتف ــورد در ، افت ــرتی م ــم نص ــت ه ــه به ــتم ک ــار گف ــردن ک ــو ک ــه ت ــررت ب ــوم ض  تم

 شـماهم  ، مـا  شـرکت  از بغیـر  ، نرسـه  حراسـت  بـه  قـرارداد  اون کـه  اومـد  نمـی  بدش نصرتی.میشه
 خبـر  حراسـت  بـه  و برسـه  عقلـت  کـه  نمیکـرد  فکرشـم  مطمئـنم .میشـید  تـوبیخ  اشـتباه  ایـن  بابت
 خـودت ...میـاد  پـیش  تـر  سـنگین  مشـکل  یـه  بعـد  بـار  ، کـرد  کـار  خـوب  عقلـت  بـار  یـه  این. بدي

 "!!داري وقت هنوز احسانِ  شرکت به برگشتن براي ولی میدونی

ــامش         ــان را پی ــار هم ــم یکب ــفه ه ــه و نص ــدم نیم ــی و خوان ــل را گوش ــیفم داخ ــرت ک  پ
 هـایی  سـال  ایـن  مگـر ...دارد خیـالی  چـه  مـن  ي دربـاره  نصـرتی  کـه  داشـت  ربطی چه او به...کردم

 میگشـتم  بـر !بگیرنـد؟  قـرار  سـرراهم  بـود  ممکـن  کـه  مردهـایی  بـه  کـرد؟  فکـر  مـن  بـه  ، نبـود  که
 کنم؟ تحمل را شوهر و زن هاي بازي زنک خاله که قبلی شرکت

 ... خندیدم سالهایم اینِ  حماقت به        

 ...نورا_        
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ــبم روي لبخنــد         ــود ل ــه کــه احمدرضــایی کــه ب ــود دوییــده را هــا پل  میــزد نفــس نفــس و ب
 گرفت قرار سرراهم

 احمد؟ خوبی...سالم_        

 !است؟ نقشه! شده؟ چش ؟خوبی چه...بابا نه...سالم_        

 رفتم سمتش ، میکردم نگاه اتاق بسته در به که حالی در و گرفتم گاز را لبم        

 زشته...حرفو این نزن_        

 شوند منظم هایش نفس تا ماند دال کمی        

 !کرده باهام اینکارو هم قبال...میشناسمش_        

 ... گذاشتم کمرش پشت را دستم        

 بیارم؟ آب برات میخواي_        

 کشید عمیق نفس چند خمیده حالت و انداخت را خودش صندلی روي        

 ؟!ترسیدي اینقدر چرا کرده باهات اینکارو قبال اگر_        

 ...ببینم را هایش چشم تا نکرد بلند را سرش        

 بهـش  و بابـام  کـه  روزي همـون  درسـت  ، بـروم  ایـران  از پـدرم  بـا  گـرفتم  تصمیم که روزي_        
 کرد کارو همین ، دادم ترجیح

 !ببینم را هایش چشم داشتم نیاز..نشستم کنارش و زدم کوتاهی لبخند        

 ...نیست آدم خودم دست که کردن تب_        
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ــداخت کنــارش خــالی صــندلی روي و درآورد تــنش از را کاپشــنش         ــز هنــوز صــورتش.ان  قرم
 ...بود برامده گردنش رگ و بود

ــر کمــی         ــتم عقبت ــود خلــوت بیمارســتان کوچــک راهــروي...رف  آمــد مــی کــه صــداهایی و ب
 .بود بهیاري کادر و پرستارها پچ پچ براي

 

ــدانم         ــرا نمی ــن چ ــا ای ــرار گذشــته از بیشــتر هرچــه روزه ــنم ف ــتر ، میک ــل از بیش ــا قب  آن ب
 .میشدم مواجه

 ...داد طالق رو هاله ، بابام که وقتی_        

 بکشم خجالت کمتر احمدرضاِ  نگاه زیر تا انداختم پایین را سرم        

 هالــه طــالق قبــل تــا...بــودم خوشــحال باشــم ناراحــت اینکــه از بیشــتر داد طالقــش وقتــی_        
 تــوي خــوراکی کــردنش مــادري اومــد مــی یــادم وقتــی از یعنــی ، بــود نکــرده مــادري مــن بــراي
 کَـس  بـا  بابـام  اگـر  میشـه  خـوب  چقـدر  ، طـالق  بعـد  کـردم  فکر...شب آخر هاي دیکته و بود کیفم

ــد مامــان!کنــه ازدواج اي دیگــه ــه ، باشــه خوشــتیپ میتونســت جدی  و ســرحال ، برســه خــودش ب
 فقـط  مـادر  نمیفهمیـدم ..بـودم  بچـه ! بـدم  همـه  بـه  پزشـو  و بخنـده  و بگه مادرها بقیه با ، باشه شاد
 خونـه  تـوي  افسـانه  بودنـه  از کـه  هرچقـدر ...نبـود  هـم  خـوب  اگـر  حتـی  نبـود  بدي مادر هاله...یکیه

 بهـت  دارم اینـارو ! بـود  شـده  دیـر  کـه  حیـف  ولـی  میشـد  تنـگ  هالـه  بـراي  دلم بیشتر ، میگذشت
 داشـته  ، بیشـتر  شـادي  ، بیشـتر  خوشـی  خـورده  یـه  واسـه  فقـط  و مـادرت  روزي اگـر  چـون  میگم
 ، خالیه جاش چقدر میبینی و میاي خودت به روز یه ،حتما کردي ترکش ، بیشتر هاي

 اعـالء  بـراي  هـارا  حـرف  همـین  وقتـی  هـا  تـر  قـدیم ...نشسـت  هـایم  لـب  روي تلخـی  لبخند        
 اوقـات  گـاهی " بـود  گفتـه  بهـم ....هالـه  رفـتن  از بـودم  خوشـحال  کـه  روزهایی از ام وپشیمانی گفتم
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 هالــه نبودنــه روزهـا  ایــن...بـود  اعــالء بـا  حــق "...میشـی  صفـــــر ، نمیشـی  نــوزده ، اشـتباه  یــه بـا 
 .آمد می هایم چشم به بدجور

 !کردم؟ تعریف شبستري کرد حسین قصه...که نشستی..ببینش برو پاشو_        

ِ  میـان  ، اش کـرده  بغـل  هـاي  دسـت  بـا  و بـود  داده تکیـه  سـرش  پشـت  دیـوار  بـه  را سرش        
ــده کــم و بودنــد شــده نزدیــک بهــم خســتگی از کــه هــایی پلــک ــود مان  نگــاهم ، شــوند بســته ب
 .میکرد

 .بازمیگرداند من به را قدیمی شوقی و شرم نگاهش        

 !گفتم قصه واقعا اینکه مثل_        

 .دادم تکان تاسف روي از سري        

 ...اونوقت... دستشون عصاي بشه میکنند بزرگ پسر مردم_        

 ...بهش کردم اشاره        

 ، تو مثل یکی_        

 لبخنـد  و زد اي خنـده  تـک  بـاالخره ..دادم تکـان  راسـت  و چـپ  بـه  را سـرم  بیشـتر  خنـده  با        
 .ماند لبش روي

 کـه  هـایی  وقـت  بـه  نیسـت  شـباهت  بـی ...میـدي  خـرج  بـه  االن داري تـو  کـه  صبوري این_        
ــازه ــودم برگشــته ت ــران ب ــو و ای ــادرم و مــن...ت ــت و م ــی مــن.میکــردي اذی  شــاکی دســتت از خیل

ــه همــش ، میشــدم ــو ، میگفــتم مامــانم ب ــارو ت ــره ایــن کــه کــردي ول باب  کنــی؟ تحمــل رو دخت
 فقـط ...جبـران  یـا  احتـرام  یـا  صـبوریه  اسـمش  نمیـدونم ...بـود  تـو  حـاالي  همـین  شـبیه ...صبوریش

 .میشه عوض جاهامون هرلحظه و میچرخه داره دنیا که فهمیدم اینو
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 .ایستاد و گذاشت زانو روي را دستانش کف و کشید اي کالفه پوف        

ــه راضــی ، نداشــتیم فاصــله بیشــتر قــدم ســه دو         ــد...نبــودم ام فاصــله یــک کــردن پــر ب  بای
 ...میکردم را ام زدگی خجالت و ها تپش اینِ  مراعات

 .بدي نجات رو بقیه اینکه واسه فقط عقب بري قدم یه مجبوري وقتا بعضی...احمد_        

 .ایستاد بیمارستانِ  تنگِ  راهرويِ  وسط که بود برنداشته را دوم قدم        

 بشم گرد عقب به مجبور که برنداشتم اشتباهی قدم من! نورا؟ چیه منظورت_        

 .کردم زمزمه آرام که میفرستادم پالتویم داخل را شالم پایین        

 . نکردي کاري که تو! منهِ  پاي اشتباها ي همه_        

 تنـگ  را هـایش  چشـم  کـه  اخمـی  بـا  و کـرد  پـر  را بینمـان  ي فاصـله  کـه  نکشید اي ثانیه به        
 شد خم سمتم به میکرد تر

 ...!من مادر خاطر به بگی؟ اینو میخواستی کنی؟ نشینی عقب قراره...آهان_        

 داد تکان چندباري تایید ي نشانه به را سرش        

 .بود همین منظورت..آره_        

 را اش شـده  مشـت  دسـت  ، برگردانـد  را سـرش  وقتـی .انـداخت  اتـاق  ي بسـته  در بـه  نگاهی        
 عقـب  مـن  تصـمیمِ ...بـزنم  حرفـی  و بگیـرم  را دسـتش  مـچ  کـه  ترسیدم. زد دهانش روي باري چند
 تــر راحــت کنــدن دل ، ام نشــده او هــاي محبــت اســیر ایــن از بیشــتر هنــوز کــه حــاال! بــود گــرد
 هالـه  از تـر  تلـخ  اي تجربـه  پـدرم  بنـدش  پشـت  و بـدهیم  دق را افسـانه  کـه  هـم  با میماندیم.میشد

 ؟!باشد داشته را
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 .میزنیم حرف اش درباره بعدا ببین و مادرت برو_        

 میکـردي  خیـال  کـه  بـود  برقـی  هـیچ  بـی  و رمـق  بـی  هـایش  چشـم  آنقـدر ....ایسـتاد  خسته        
 !نشسته اي مرده...الل زبانم ، رنگی هاي تیله آن پشت

 ...اینکه مگه ، نمیکنم رها مادرم خاطر به و زندگیم من_        

 ...ماند خیره هایم چشم در دوباره و چرخید سرم دور سرگردانشِ  نگاه        

 شــدن خــوب از پــدرم و مــن ناامیــدي...بــود مــن ي خــانواده زنــدگیِ ارثِ  بــدترین ناامیــدي        
 پیـدا  کـه  مـن ِ  تـر  بـزرگ  ناامیـدي  و ، اعـالء  و مـن  ي نگرفتـه  شـکل  زندگیِ از پدرم ناامیدي...هاله

 !بود ها سال اینِ  تمام در اعالء مثل کسیِ  نشدن

 ... ماند دلم در ، بزنم میخواستم که حرفی ، شد باز که اتاق در        

 هـاي  حـرف ... کشـید  آغـوش  در گرمـی  بـه  را او و شـد  خوشـحال  احمدرضـا  دیـدن  بـا  پدرم        
 .رود داخل تااحمدرضا داشت نگه باز نیمه را اتاق در و گفت او به کوتاهیِ  درگوشی

 .دزدیدم را نگاهم و کرد نگاهم ، میشد اتاق وارد داشت که آخري ي لحظه        

 بــه دوبــاره سـرخش  هــاي چشــم نشسـت  کــه صـندلی  روي ، بــود مانــده اتـاق  بیــرون پـدرم         
 .آمد هایم چشم

 !میمونید؟ شما و امشب ، بابا خونه میرم من_        

 ببر خودت با و ماشین.عزیزم آره_        

 پـیش  کـاري  شـاید  شـما  ، هسـت  آژانـس  و تاکسـی  بیمارسـتان  جلـوي  ، نیسـت  نیـازي  نه_        
 مـن  بـه  فقـط  ، میشـن  مـرخص  و میـاد  پـایین  تبشـون  فـردا  تـا  کـه  ایشـاال  ، باشه الزم ماشین بیاد
 .مالقات بیمارستان بیام نشدن مرخص غروب تا اگر بدین خبر
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 پـیش  احمدرضـا . برمیگـردم  بعـد  خونـه  تـا  بیـام  باهـات  بـذار  اصـال  بـده  خبـر  بهم رسیدي_        
 .هست افسانه

 هـاي  چشـم  بـه  لبخنـد  بـا  و گذاشـتم  اش شـانه  روي را دسـتم  شـد  بلنـد  صـندلی  روي از تا        
 دوختم چشم پدرم نگران

 بگیرم؟ براتون پایین از ندارید الزم چیزي شما... میرم خودم ، نباش نگران_        

 از چنـدتا ...لرزانـد  را دلـم  هـایش  پلـک  پشـت  چـروك  ، انـداخت  کـه  هـم  روي را هایش پلک        
 !بودم؟ من مسببش ها چروك این

 بـا .شـدم  نفـت  ملـی  شـرکت  عمـومی  ي مناقصـه  متوجـه  کـه  بـودم  آمـده  نهـارخوري  از تازه        
 شـیراز  در مسـتقر  جنـوبی  زاگـرس  گـاز  و نفـت  بـرداري  بهـره  شـرکت  دو.کـردم  باز را صفحه عجله
 و کننــده تولیــد هــاي شــرکت از کنگــان و نــاز عملیــاتی منطقــه نیــاز مــورد تــوپی شــیرهاي بــراي
 .داشتند مناقصه خواست در کننده تامین

 را گرهـا  مناقصـه  کیفـی  ارزیـابی  فـرم  نصـرتی  و تمیزکـار  بـا  همـاهنگی  از قبـل  و زود خیلـی         
 تنهــا.ننویســم گزارشــم در اشــتباهی احیانــا تــا خوانــدم بــار چنــد را تضــمین مبلــغ...کــردم بررســی

ــام ــدم را شــرکت دو ن ــده تولیــد کــه دی ــوپی شــیرهاي داخلــی هــاي کنن ــد ت ــده مبلــغ و بودن  هف
 شرکتشـان  تـوپی  شـیرهاي !! بجنبـد  دیـر  اعـالء  بـود  بعیـد  ، بودنـد  کـرده  واریـز  را ضـمانت  میلیون

 .بود رسیده فروش به هم قبال و بود تایید مورد

 .فرستادم تمیزکار براي و گرفتم را اطالعات پرینت        

ــار دوِ  نبـــود در         ــایم دســـت ، مـــردم همکـ ــرم بـــاالي و کـــردم قـــالب هـــم در را هـ  سـ
 .انداخت ام خنده به و پیچید اتاق در شکستنم قلنج صداي.کشیدم
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ــزم تلفــن         ــرفتم را احمدرضــا ي شــماره و برداشــتم را می ــه صــدایش...گ  دیشــب خســتگی ب
 .مانده بیمارستان را شب که فهمید میشد کامال و بود

 ؟!بودي بیمارستان کی تا دیشب_        

 پرسـتار  بـا  وقتـی  دیگـه  ، مونـدم  سـاعت  دو یکـی  مـن ...نـورا  برمیگشـتیم  هـم  با میموندي_        
 خونه رفتم ، نیست مشکلی گفت کردم صحبت

 !خوابیدي؟ خوب حاال_        

 !!مرگه برادره که نفره تک هاي خواب_        

 گفتم بودم آورده پایین ممکن حد تا را صدایم که حالی در و کردم اخمی        

 .نکنه خدا ، حرفیه چه این_        

 مـی  زودتـر  امـروز  خوابیـدي  دیروقـت  کـه  دیشـب  خـوبی؟  تـو  ، کـن  ولـش ! ...مـیگم  جدي_        
 مـن  ي خونـه ِ  خـواب  سـاعت  پـنج  چهـار  اون از بغیـر  کـنم  فکـر ...کنـی  استراحت یکم خونه اومدي

 نخوابیدي روزه سه عمال

 را هــایم چشــم قرمــزي و رفــتم آیینــه جلــوي هربــار کــه بــود شــلوغ اي انــدازه ســرم امــروز        
 بمانم توجه بی ، دیدم

 !برم باید ام دیگه ماموریت یه میاد بوش که اینجور تازه ، نداره اشکال_        

 !!!ماموریت ماموریت اینقدر خبره چه...نیاد بوش بگو_        

ــوده خــواب حالــت آن از صــدایش         ــه و رســا ، آرام و آل ــدانم.شــد مردان ــراي چــرا نمی ــد ب  چن
ــادم اي لحظــه  بیمارســتان تخــت روي و کــرده تــب پســرش و مــنِ  دســت از افســانه کــه رفــت ی
 .شد بلند هایم خنده و رفت هایم ناراحتی... افتاده
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 ، نورا نخند_        

 پــاك را بــود پریــده بیــرون هــایم چشــم از کــه اشــکی تــا کشــیدم چشــمم روي را دســتمال        
 .کنم

 عقـب  تـو  اگـر  ولـی  ، برمیـام  جنـگ  ایـن ِ  پـس  از مـن  ببـین ! میکنـی؟  خالی میدون داري_        
 !میشم نابود بکشی

 بغــض و رفــت پــایین بــه هــایم لــب انحنــاي کــه آنقــدر...شــد جمــع کــم کــم هــایم خنــده        
 .نشست جایش

! پشــیمونم ســگ مثــل حــاال کــه انــداختم راه خونــه تــو جنگــی یــه بیخــودي بــار یــه مــن_        
 مـن  بـراي  یکـی  ، شـده  بـارم  یـه  میخـواد  دلـم ...بجـنگم  نمیخـوام  ، خودي با چه بیخودي چه اینبار

 ...!کن خالی و میدون توام ، ندارم ارزششو میکنی فکر اگر ولی...بجنگه

ــروز_         ــودم ام ــام خ ــت می ــر ، دنبال ــنم فک ــه ک ــایی ی ــراي حرف ــره ، داري زدن ب  رو در رو بهت
 باشه

 کرد ام پاچه دست ، اش جدي لحن        

 مادرت دیدن بیمارستان بري بهتره بعدم... اي خسته تو ، نه نه_        

 ...بگیري ام نادیده تو که ام خسته وقتی من_        

 ایـن  در اگـر  مـن ...نبـود  هـا  حـرف  ایـن ِ  وقـت  هـا  حـاال  حـاال  شـاید  اصـال ...نبـود  وقتش االن        
 کـه  اي عالقـه  ایـن  نمیدانسـتم  خـودم  هنـوز  ولـی  بـودم  شـده  مطمـئن  احمدرضا ي عالقه به مدت

 ...!نیاز یا است عشق ، گرفته شکل وجودم در



664 
 

 یـه  بـذار  ، نـزن  حرفـی  جلوشـون  ، شـد  مـرخص  مـادرت  امـروز  اگـر  فقط ، نوراِ  جون رو تو_        
 .میده تغییر رو چی همه زمان ، بگذره مدتی

 کـه  میگـویم  مـردي  بـراي  حـاال  میگفـت  مـن  بـه  اعـالء  روزي کـه  هـایی  حرف نمیشد باورم        
 .هست چیز همه به حواسش میدانم خوب

 تغییــر چــی همــه نمیخــوام مــن ، میــده تغییــر و چــی همــه زمــان میگــی داري خــودت_        
 !نگرانم من!...کنه

 آوردم تر پایین را صدایم ، اتاقم همکارهاي از یکی آمدن با        

 ؟!بزنیم حرف بعد ، برسم کارم به باید فعال_        

 شده قطع تماس کردم خیال که قدري..کرد مکث        

 !؟...احمدرضا_        

 جـــآنم؟_        

 کــار...میــداد دســتش کــار ، هــا گفــتن "جــانم" ایــن...کــردم حــبس خــود در را هــایم نفــس        
 !میداد دستم

 .ماشین بدون ، بیام میفرستم که آدرسی به پنج ساعت_        

 فعال ، باشه_        

 بـدش  حـال  دلیـل  کـه  مـن  بـه  لعنـت  امـا ...را صـدایش ِ  نـاراحتی  و دلخـوري  نداشتم دوست        
 .بودم
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 رسـیده  شـرکت  هفـت  بـه  ، نـیم  و چهـار  سـاعت  تـا  کـه  را نـامی  ثبـت  هـاي  شـرکت  لیست        
 کارهـاي  از بغیـر .فرسـتادم  نصـرتی  بـراي  ، بـود  شـده  رد مـدبري  اسـم  بـه  هـا  آن از یکـی  نام و بود

 بـا  و بـود  داده مـن  بـه  را کارهـایش  بخـش  پرسـنل  از یکـی  هـم  بـاري  چند امروز ، خودم به مربوط
 پذیرفتم اکراه

ــزنم را خــروجم کــارت اینکــه از قبــل         ــه ســري ب  کمــی و زدم شــرکت بهداشــتی ســرویس ب
 بـه  نـه  و بـودم  هـا  مـرده  شـبیه  رویـی  و رنـگ  بـی  از کـه  صـبحم  اول ي چهـره  به نه. کردم آرایش

 چهره این

 زد صدایم نصرتی منشی ، بدم شانس از ولی آمدم بیرون و کشیدم جلوتر را ام مقنعه        

 ببینن شمارو میخوان نصرتی آقاي_        

ــان         ــب لحظــه هم ــایینم ل ــانم داخــل را پ ــدان و کشــیدم ده ــایم دن ــه محکــم را ه  رویــش ب
 .کنم کم را لبم رژ سرخی اثار تا کشیدم

 میرم االن_        

 از قبــل همیشــه مثــل و برداشــتم اتــاق تــوي از را ام دســتی کیــف و کشــیدم پــوفی کالفــه        
 .کردم عوض را ورود رمز ، اتاقم سرور کردن خاموش

 و بـود  گذشـته  پـنج  از دقیقـه  ده.شـود  تمـام  تماسـش  تـا  بـودم  نشسـته  منتظـر  اتـاق  داخـل         
 .بودم داده پیام احمدرضا به

 !بود شده برفی آدم دقیقه ده همین در حتما ، برف بارش زیر سرد هواي این در        

 !!دارم عجله من استاد_        

 ... برد هم در را هایش اخم        
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 ببینم را بیرون پنجره از تا شدم خیز نیم        

 ! زد یخ خدا به_        

 داشـت  صـورت  بـه  کـه  اخمـی  و تعجـب  بـا  نصـرتی  و بـود  قبـل  از تر بلند کمی صدایم اینبار        
 گذاشت میز روي را تلفن باالخره و کرد کوتاه را هایش صحبت ،

 !پنجه تا کاریم ساعت من ، باشید ام بقیه فکر یکم استاد_        

 !هشته تا_        

 دیگـر  مـنهم  بـود  شـده  ثبـت  پـنج  سـاعت  قـراردادم  تـوي  وقتـی  اول روز از ولی بود او با حق        
 .نیاوردم خودم روي به

 ، زده یـخ  حتمـا  ، بـرم  دیـر  دیگـه  یکـم  کـه  ، منتظرمـه  کسـی  پـایین  من ، ساعتی هر حاال_        
 ...و کارتون میشه اگه

 !چیزیه خوب خجالتم! میکنه تکلیف و تایین منم براي چه ، بشین بگیر بچه_        

ــدر         ــم آنق ــدیت و تحک ــدایش در ج ــود ص ــه ب ــله ک ــندلی روي بالفاص ــتم ص ــرم و نشس  را س
 .انداختم پایین

 باال بیاد پایینه که اونی بزن زنگ_        

 آمد نزدیکم و شد بلند صندلی روي از دید که را تعجبم        

 بمونه؟ پایین میتونه ساعت یه! طوالنیه کارم ؟ نمیشنوي_        

ــا         ــه ب ــرفتم را احمدرضــا ي شــماره عجل ــم ، گ ــه کــه درحــالی آنه ــتم نصــرتی ب ــخ" میگف  ی
 "میزنه
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ــه میکــرد تحمــل کــه ســرمایی بابــت ، داد جــواب کــه را اش شــماره         ــود عصــبانی ن ــه و ب  ن
 .کنم تجسم میتوانستم هم فاصله این از را هایش لب روي ي خنده حتی...دلخور

 شده هماهنگ نصرتی دکتر با بگو حراستم به ، پنجم طبقه باال بیا ، جان احمد_        

 گفت و رفت تلفنش گوشی سمت به لحظه همین نصرتی        

 !چیه؟ فامیلیش.میکنم هماهنگ االن_        

 کردم دور دهانم جلوي از را موبایل گوشی        

 رستگار احمدرضا...رستگار_        

ــاره         ــه را موبایــل گوشــی کــه دوب ــد احمدرضــا چســباندم گوشــم ب ــده صــداي و میخندی  خن
 میکرد خوشحالم هایش

 ...گفتنت احمدرضا...نـــورا_        

 نـه  "زهرمـاري " نصـرتی ِ  چشـم  از دور کـه  نشسـت  هـایم  لـب  روي آمیـزي  شـیطنت  لبخند        
 .کردم قطع را تلفن و گفتم احمدرضا به زبانی فقط بلکه ، دل ته از

ــه حواســشِ  تمــام کــه شــدم متوجــه... نشســت میــزش پشــت نصــرتی          کــه ایســت برگــه ب
 .بودم کرده تایپ آن در را ها شرکت اسامی

 بدین سفارش چایی یه میشه_        

 کرد نگاهم ، بیفتد بود مانده کم و بود دماغش روي که عینکش باالي از        

 یکی؟ چرا_        

 میشدیم بیچاره ، میخورد سرما احمدرضا گذاشتم، کنار را بودن معذب        
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 شد معطل دقیقه بیست.بیرون سرده ، میاد االن که اقایی این براي_        

 و برداشـــت را تلفـــنش و زد پوزخنـــدي ، میشـــناختم خـــوب را کـــردنش نگـــاه موزیانـــه        
 .داد چاي سه سفارش

 ســرِ  پشــت ي شیشــه از و کــردم مرتــب را ام مقنعــه ، انــداخت پــایین دوبــاره کــه را سـرش         
 .کردم برانداز را ظاهرم نصرتی

 گرفتم را اش شماره. نشد احمدرضا از خبري و گذشت هم دیگر دقیقه چند        

 !پس؟ کوشی_        

 برس کارت به تو.نشستم راهرو توي_        

ــه توجــه بــی         ــاز را در و شــدم بلنــد صــندلی روي از نصــرتی ب ِ  ســمت اش رخ نــیم...کــردم ب
 و چرخانـد  سـمتم  بـه  را سـرش  همینکـه  و کـردم  قطـع  را تلفـن ...ایسـتادم  کـه  بـود  جهتی مخالف
 کرد نوازش را دلم خوشایند حسی ، زد لبخند

 .داخل بیا نشستی، چرا اونجا... سالم_        

 ، ایستاد و شد بلند        

 داري جلسه رئیست با تو ، نیست درست_        

 بیا پاشو_        

 .داشتم نگه نیمه را در        

ــا          ســایز دو هــاي کاپشــن آن از خبــري دیگــر کــه حــاال ، رنــگ ذغــالی و بلنــد پولیــور آن ب
 ...تر داشتنی دوست حتی...میرسید نظر به تر مردانه ، نبود بزرگترش
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 ابتـداي  نصـرتی .گذاشـت  اش سـینه  روي را راسـتش  دسـت  و گفـت  بلنـدي  سـالم  احتـرام  با        
ــا ورود ــندلیش روي احمدرض ــته ص ــود نشس ــی ، ب ــت خیل ــه نگذش ــد ک ــد بلن ــتش و ش ــه را دس  ب

 . کرد دراز احمد سمت

 اومدین خوش...رستگار آقاي آشناست اتون چهره_        

 میخواســت دلــم..نشســت صــندلی روي نصــرتی ي اشــاره بــا و زد کوتــاهی لبخنــد احمدرضــا        
 .میتکاندم را بود مانده هایش جوگندمی الي که برفی از کوچک اي تکه و میبردم دست

 .نشستم کنارش داشتم لب روي رضایت با که لبخندي و شده مشت دستی با ولی        

ــه شــروع نصــرتی شــد آورده کــه شــیرینی و چــاي         ــاره.کــرد صــحبت ب  ایــن اهمیــت ي درب
 حواسـم  ي همـه .صـحیح  و عادالنـه  آنهـم  مناقصـه  ایـن  برگـزاري  در مـا  مسـئولیت  و گفـت  مناقصه

 ، کـردن  صـحبت  سـرهم  پشـت  سـاعت  نـیم  حـدود  از بعـد  کـه  و بـود  نصـرتی  دکتـر  هاي حرف به
 !خورده هم را من چايِ ، خودش چایی از بغیر احمدرضا شدم متوجه تازه

 .میبارید مردانگی فقط ، مرد این رخ نیم از ، لبخندم کردن جمع بود سخت        

 !!چیه تو پیشنهاد حاال_        

 نگیرد ام خنده احمدرضا کار از تا بودم گرفته دندان به را لبم        

ــی مــن واال_         ــاره خیل ــرکت ي درب ــا ش ــات ه ــدارم اطالع ــه ، ن ــا جــز ب ــراي یکیشــون...دوت  ب
ــزه ــی اون و تبری ــراي یک ــفهان، ب ــه اص ــال ب ــد هرح ــزات بای ــد و تجهی ــد و دی ــر بع ــه... داد نظ  البت
 !شرطه خیلی میدن ارائه تجهیزات با که هم ضمانتی

 پـی  هـاي  فایـل  میـدي  دسـتور  میزنـی  ایمیـل  هـا  شـرکت  ایـن  ي همـه  به وقت، اول فردا_        
 .بفرستن هارو دي اف
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 کردم تصحیح را حرفش که بود احمدرضا به نگاهش        

 کنتـرل  شـیرهاي  ي دربـاره  کـه  هاسـت  جـدول  ایـن  تـوي  فقـط ...دي آي انـد  پی...دیگه نه_        
 .هست اطالعات دقیق ابزار و

 ...خندید کمی و چرخاند سمتم به را رخش نیم احمدرضا        

 ...کنترلیه شیرهاي براي چی نمودار میدونم خودم من_        

ــان خنــده احمدرضــا و مــن         ــود گرفتــه م ــی ب ــرجیح ول  را خــودم نصــرتی جلــوي میــدادم ت
 .کنم کنترل

 میفرمودین.استاد ببخشید_        

 را ســرش کــه بــود شــده او نگــاه متوجــه هــم احمدرضــا.گذاشــت اش چانــه زیــر را دســتش        
 !بود؟ انداخته پایین

 .آشنایید خیلی من براي شما_        

 شد متوقف ، بود شده بلند حاال که احمدرضا هاي خنده برروي هایم چشم مردمک        

ــا کــه اولــی روز مــن واقعیــتش ، نکنیــد اذیــت و خودتــون.دکتــر جنــاب_          رادمنــد خــانوم ب
 دیـده  همـو  جـایی  نمیکـنم  فکـر  ایـن  از غیـر .بـودم  همراهشـون  رسـتوران  تـوي  ، داشـتین  مالقات
 .باشیم

 

 آهسـتگی  بـه  هـا  ماشـین  بـاران  و بـرف  ریـزش  دلیـل  بـه  امـا  نبـود  سـنگینی  خیلـی  ترافیک        
 .میکردند حرکت

 .کردم نگاهش که بود موبایل گوشی در سرش و بود زده حرف افسانه با احمدرضا        
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 ؟ رستوران کافه! ور؟ کدوم برم_        

 .من ي خونه...نه_        

 کند موبایلش گوشی از دل باالخره و کشید بلندي نفس        

 .ریخت بهم دوباره ، مادرش با زدن حرف از بعد که شدم متوجه        

 ؟!نمیزنه کار از گفتی ، جالبیه ادم هم نصرتی دکتر این میگم_        

ــن         ــینِ  حرکــت الی ــر را ماش ــه حــالی در و دادم تغیی ــتم ک ــه دق ــه ب ــود ماشــین هــاي آین  ب
 خندیدم

 یعنـی  ، میکنـه  داره کـه  کارهـایی  واسـه  میـده  جـون  مخـش ! شـیطونه  فقـط  ، ماهه خیلی_        
 و صـالبت  هـا  جلسـه  تـو  االنـم  نصـرتی،  مثـل  یکـی  بشـیم  کـه  بـود  ایـن  ما آرزوي ته دانشگاه زمان

 .کارمندشم که میکنم افتخار میبینم شجاعتشو

 خیــره جلوییمــان ماشــین بــه جــوري!شــد ،نــابود مــاتش نگــاه دیــدن بــا شــورم و ذوق تمــام        
 .نیست اینجا انگار که بود مانده

 نشدن؟ بهتر جون افسانه_        

 را ســرم بــاالي ي آینــه و ســرچرخاندم کــه بــود نرســیده کنجــاوم هــاي چشــم بــه نگــاهش        
 .کردم جابجا کمی

 ! ندارم کاري مامان با دیگه ، بشه معلوم تو با تکلیفم من_        

 از مـنهم  روزي اگـر  ، میـزد  حـرف  اینطـور  مـادرش  بـه  نسـبت  رحمانـه  بـی  وقتـی  احمدرضا        
 ؟...تلخ ؟...سرد ؟...رحم بی ؟ اعالء شبیه یکی میشد ، افتادم می چشمش
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 ...ِ  ارزش من کن باور..احمد مادرته_        

 ارزش چقـدر  انتخـابم  مـیفهمم  سـال،  همـه  ایـن  از بعـد  دیگـه  ، نمیـاد  خوشـم  حرفا این از_        
 داره

 از خیلــی احمــد.میکــرد بیشــتر و بیشــتر را مــن وجــدان عــذاب کــه بــود هــا حــرف همــین        
 ...میکرد باز دهان افسانه اگر و نمیدانست را ها واقعیت

ــبم         ــدم را ل ــرفم و گزی ــه دل در را ح ــتم نگ ــاید.داش ــر ش ــود بهت ــه ب ــن ک ــل م ــانه از قب  افس
 !میگفتم را واقعیت

        ******************** 

 .رفتیم خانه داخل و کردیم پارك را ماشین خانه در جلوي        

 لـرزش ...کـنم  پـاك  را ماسـیده  وآرایـش  خسـتگی  اثـار  تـا  شسـتم  دوبـاري  را صـورتم  و دست        
 ، بـود  ممکـن  کـه  اتفـاقی  از....میـزدم  بایـد  کـه  حرفـی  از ، ام ترسـیده  کـه  میـداد  نشان هایم دست
 .میترسیدم چیز همه از من....بیفتد

ــا اگــر شــاید!! بــود احمدرضــا نبــودن عاشــق تــرجیحم          و میکــرد ازدواج دیگــري دختــر هــر ب
 تــا میکــردم تحمــل تصــویري و صــوتی تمــاس چنــد ف حــد در هــا ســال ایــن تمــام مثــل را مــن
 !بود کافی برایم ، بردارد دستانش با را دلم سنگینی از کمی

 احمدرضـا ِ  داشـتن  کـه  مـیفهمم  خـوب ...! میـزنم  حـرف  اینطـور  کـه  ام گرفتـه  را دلـم  دست        
 ...وار کابوس سالهاي این از بعد بزند رقم را منِ  بیداري ، میتوانست

 کـه  آنقـدر  ، گذاشـتم  سـرم  پشـت  هـاي  پـل  همـه  روي پـاي  گذشـته  همـان  که کنم چه اما        
 ....را افسانه و احمدرضا هم و دادم دست از را اعالء هم



673 
 

 و میشـوي  بـدبخت  اعـالء  بـا  تـو  میگفـت  پـدرم ...میگیـرد  را جـانم  خـوره  مثـل  چیز یک تنها        
 !بودم بدبخت ها سال این تمام هم اعالء بدون من

 هـاي  سـال  ، هـا  خـواب  همـین  از یکـی  در و میگرفـت  را دسـتم  ،خـدا  میخواسـت  دلـم  فقط        
 اینقـدر  ، میشـدم  بـدبخت  او بـا  کـه  میدیـدم  اگـر  شـاید  ، میـداد  نشـان  را اعـالء  با ام زندگی از بعد

 .نمیخوردم را ام زندگی متعدد هاي حماقتِ عذاب

ــیر         ــتم را آب ش ــورتم و بس ــا را ص ــه ب ــک حول ــردم خش ــم.ک ــاي چش ــته ه ــرخ ام خس  و س
 چهـره .شـدم  احمدرضـا  زدن حـرف  تلفـن  متوجـه  آمـدم  بیـرون  کـه  دستشـویی  از.بـود  شده ملتهب

 .رفتم کنارش عجله با و ترسیدم...بود درهم و نگران اش

 شده؟ طوري_        

 میـداد  گـوش  ، میـزد  حـرف  تلفـن  پشـت  کـه  کسـی  صـداي  بـه  اخـم  با و گرفت فاصله کمی        
 !بود زن یکِ  بلند صداي...

 بــراي...هــایم لحظــه ایــن بــراي بــودم بلــد ذکــري کــاش ، گذاشــتم دهــانم جلــوي را دســتم        
 و کـم  هـا  تـپش  ایـن  ، یکبـاره  و یکهـو  و میکنـد  بـاالیی  هـاي  تـپش  بـه  شـروع  قلبم که هایی وقت
 دوبـاره  کـه  میکـنم  بـاور  و آیـد  نمـی  بیـرون  ام سـینه  از صـدایی  دیگـر  کـه  حدي تا ، میشود کمتر
 .مردم

 صـدایم  کـه  بـود  موبایـل  ي صـفحه  بـه  نگـاهش ...گـرفتم  را بـازویش  ، کـرد  قطـع  که را تلفن        
 نرسیده لبم به جانم تا بردارد ماتی و مه این از دست تا کردم بلند را

 ؟!شده چی میگم... احمد_        

ــب         ــب عق ــت عق ــودش ، رف ــل روي را خ ــو مب ــرد ول ــاعد و ک ــتش س ــر را دس ــم روي ب  چش
 گذاشت هایش
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 .نیست خوب حالش مامانم_        

 گفتم زده وحشت        

 بده؟ خیلی حالش تلفن؟ بود کی_        

 بیمارستان بریم باید...بود ام خاله_        

 پـایم  کـه  دیـدم  ماشـین  داخـل  را خـودم  و پوشـیدم  را هـایم  لبـاس  سـرعتی  چه با نفهمیدم        
 راه کـه  میـزنم  بـوق  سـرخوش  و کنـد  هـاي  ماشـین  بـراي  و میـدهم  فشـار  گـاز  پدال روي رامحکم

 .کنند باز را

 کثافــت بــاز هــم زیــرش کــه کثافــت از اي پوســته. بشــکافم را ام پوســته ي الیــه الیــه بایــد        
. هسـت  حسـادت . هسـت  خشـم  هسـت  کثافـت  تـه  تـا  همینطـور  هـی . کثافـت  هم آن زیر و هست
 و تعفـن  هـاي  الیـه  میـان  در مـن . مـن  بـه  رسـید  مـی  بعـدش . هست ترس. هست غرور. هست تنفر

. برایـت  کـردن  صـبر  حـال  در. خـودم  شـکافتن  حـال  در. کـردن  چـک . دیـدن  حال در. تنها. کثافتم
ــی ــه رســید م ــین. مــن ب ــان قضــاوت حــال در. خــالی. خوشــحال. غمگ ــه راضــی حــال در. جه  نگ

ــتن ــه داش ــال در. هم ــش ح ــازي نق ــردن ب ــان. ک ــردن پنه ــال در. ک ــط ح ــزي فق ــه را چی  ازت ک
 حـال  در. مـن  بـه  رسـید  مـی . آیـد  مـی  مـن  گیـر  چـی  وسـط  ایـن  حـال  در. بـده  بهشان خواهند می

ــزرگ ــدن ب ــالغ. ش ـــر. شــدن آرام. شــدن ب ــا حــال در. شــدن پیــ ــا آدم گذاشــتن تنه  حــال در. ه
 حـال  در. عبـور  حـال  در.  افتـاده  پـا  پـیش . سـخت .تنـــاقض  از پـر . مـن  بـه  رسید می. شدن تنهـــا

 .ام پوسته شکافتن الیـــــــه الیه الیه الیه الیه

 

 خیـره  او بـه  بیشـتر  هرچـه  کـه  مغمـوم  صـورتی  بـا ...حرفـی  هـیچ  بـی  ، بود ساکت احمدرضا        
 .میفرستم لعنت بیشتر ، چیز بیهمه زندگی این و خودم به میشد
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 برگـی  اگـر  اصـال ...رفـتن ِ  وقـت  اعـــالء  شـبیه ...بـود  شـده  پـدرم  شـبیه  مغمـومش  ي چهره        
 هـایی  بیچـارگی  و هـا  بـدختی  ب همـه  مقصـر  مـن ...اسـت  مـن  تقصـیر  افتد می درخت روي از هم

 مـن ...نـوا  بـی ِ  فـروش  فـال  همـین ...فـروش  دسـت  کـودك  همـین ...ایـد  می کسی سر بر که هستم
 چیـز  همـه  کنـد  سـقط  را مـن  تـا  میکـرد  بلنـد  بیشـتر  سـنگینی  مـادرم  و بـودم  نیامـده  دنیا به اگر
 .بود جایش سر

 ، مـرد  یـک  بغـض  از نمیشـدند  ریـش  هـا  دل...خنـده  بـراي  آمدنـد  مـی  کش هم روي ها لب        
 بـاران ِ  سـگ  مثـل  کـه  ترسـو  ي بچـه  الـف  یـک  خـاطر  بـه  را خـودش  هـاي  مادرانهِ  تمام مادري و

 !نمیبرد سوال زیر میلرزد، خود به دیده

 بــه زودتــر تــا کــردم اصــرار احمدرضــا بــه ولــی نمیکــردم پیــدا ماشــین بــراي پــارك جــاي        
 بیمارسـتان  داخـل  و کـردم  پیـدا  پـارك  جـاي  دقیقـه  بیسـت  حـدود  از بعـد .بـرود  بیمارستان داخل
 اسـتفاده  آن از هـم  قـبال  کـه  هـایی  پلـه  از شـدم  مجبـور  نبـود  مالقـات  سـاعت  اینکه دلیل به.رفتم

ــرده ــودم ک ــه ، ب ــاال مخفیان ــتم ب ــه. رف ــه ، ششــم ي طبق ــارا ، احمدرضــا ي دخترخال ــدم تین ــا.دی  ب
 .میخندید یواشکی و بود زدن حرف گرم تلفنش

ــا ، کــردم کــه ســالم          راحــت بــراي و کــرد عــذرخواهی زود خیلــی و داد را جــوابم بــاز روي ب
 .شد دور ازم موبایل با کردنش صحبت

 ...نه یا بروم اتاق داخل باید نمیدانستم. ایستادم در پشت اي دقیقه چند        

 .رفتم اتاق داخل زدم در به که اي تقه با و زدم دریا به را دل        

 کـه  حـالی  در و آمـد  سـمتم  بـه  پـدرم  کـه  بـودن  حـرف  مشـغول  اي گوشه پدرم و احمدرضا        
ــه ، گذاشــت کمــرم پشــت را دســتش  ایســتاده کنــارش خــواهرش دو کــه افســانه تخــت ســمت ب

 بردند بودند
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 ...عیادت اومده نورا ، جان افسانه_        

 و بودنــد کــرده گریــه خــواهرش دو هــر ، کنــد نگــاهم کــه نکــرد بــاز را هــایش پلــک حتــی        
 سـنگ  کـردنش  بـازي  نقـش  ایـن ...نمیکـرد  بـازي  نقـش  افسـانه  کـه  حتمـا .بـود  سـرخ  هایشان گونه
 اینطـور  ، وحشـت  شـاید  و نـاراحتی  و تـرس  از زنـدگیت  هـاي  عزیـز  ببینـی  اینکـه  ، میخواست دلی
 ...شدند مچاله خود توي و میکنند گریه

 کـرد  نگـاهم  زیرچشـمی  بـود،  چـاق  حسـابی  مـن  هـاي  قـدیم  مثـل  کـه  خواهرهایش از یکی        
 .گرفت فاصله تخت از ابروهایش تاي فرستادن باال از بعد و

ــار         ــانه کن ــه افس ــتم ک ــتم رف ــانه روي را دس ــتم اش ش ــا.گذاش ــد حتم ــه فهمی ــتانم ک  دس
 ..سمتش به شدم خم کمی.میلرزد

 بابام...شو خوب زودتر خدا رو تو...جان افسانه_        

 بود مانده خیره پنجره از بیرون که احمدي و بود پدرم نگرانِ  صورت به نگاهم        

 !نکن ایناِ  دل به خون ، من خاطر به_        

 !اما صدا بی... ترکید هم من بغض...خورد تکان هایش مژه        

 را صـورتم .بشـنود  را هـایم  حـرف  بـود  وممکـن  بـود  مـا  بـه  حواسـش  همه کوچکترش خواهر        
 ...گذاشتم صورتش کنار

 .میسوزاند را قلبم هایم اشک هجوم اما بود بسته هایم پلک        

 ...منو ببخش... کردم غلط_        

 بوسیدم را اش شقیقه        
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 پاشو فقط تو...احمد سمت نمیرم دیگه هاله، مامان جون به_        

 بـا  دنیـا . زندگیسـت  از مـن  تصـویر  ایـن . میزنـد  چنـگ  اش کریـه  و زشـت  هـاي  ناخن با دنیا        
ــه رو درســت را صــورتم مــن و میزنــد چنــگ اش کریــه و زشــت هــاي نــاخن . ام گرفتــه رویــش ب
 همــین بخــاطر. اســت بکــنم بایــد چــه نمیــدانم از. اســت تــرس از باشــد شــجاعانه اینکــه از بیشــتر
ــراي کــه اســت ــراي. تالشــی کــوچکترین. نمیکــنم تالشــی رســیدن ب ــه رســیدن ب  چیــزي هــیچ ب

ــن. نمیکــنم تالشــی ــدگی ای ــه. زخــم. خــورده چنــگ. اســت مــن زن ــزي چرکــی زودي ب  هــم چی
 و وســیع هــاي دشــت باشــد، رهـایی  شــاید بعــدش. میزنــد بیـرون  تــویش از کــرم. میکنــد احتمـاال 
 نمیشــود پاهــایم روي آفتــاب و وســیع هــاي دشــت از خبــري نمیــرم تــا مــن پاهــایم،و روي آفتــاب

 .نمیشود که

 اصـال  هـایش  خالـه ِ  نگـاه  پـیش  ، آمـد  سـمتم  بـه  زود خیلـی  احمدرضـا  ، کـردم  بلند را سرم        
 .بودم خورده قسم را مادرمِ  جان که حاال آنهم بیاید منِ  نزدیک نمیخواستم

 .کردم خداحافظی بقیه از سرسري و کردم پاك زود خیلی را هایم اشک        

ــاال         ــانه ح ــه افس ــال ب ــت خی ــت راح ــت میتوانس ــن از دس ــه ای ــا نقش ــردارد ه ــرد ب  وبرگ
 !درك به منهم...خانه

 را هـایم  اشـک  تـا  کـردم  تنـد  پـا  ولـی .میشـنیدم  سـرم  پشـت  را احمدرضـا  هـاي  قدم صداي        
 لبخنـد  هنـوز  زیبـاش ِ  صـورت  و ملـیح  آرایـش  همـان  بـا .... شـد  ظـاهر  تینـا  راهـم  جلوي که نبیند

 داشت لب به

 ...عزیزم میري کجا_        

 ...ها گونه روي خورد سر هایم اشک دنبال به نگاهش        

 !کردي؟ گریه آخه_        
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ــدانم         ــرا نمی ــودم چ ـــوش در را خ ــا آغــ ــداختم تین ــدانم ، ان ــرا نمی ــه ، چ ــایم گری  در را ه
 ، میشـد  راهـم  سـد  تینـا  مثـل  هـم  او اگـر  کـه  احمدرضـایی  از فـرار  براي شاید ریختم، او آغـــوش

 .انداختم می آغوشش در را خودم تینا مثل

 اسـت،  افسـانه  بـه  امیـدت  ي همـه  مـادرت  بعـد  ، میـدم  حـق  بهـت ...نبـاش  نگـران ... عزیزم_        
 ....ایشاال میشه خوب

ــم         ــت دل ــتر میخواس ــش در بیش ــرده آغوش ــدم فش ــن.میش ــتگی ای ــا خس ــه را ه ــی چ  کس
 .بردارد من هاي شانه از میخواست

 .. بدي دلداري نورا به نمیخواد تو_        

ــه کمــی کــه عجوالنــه و تنــد آنقــدر ، کشــید و گرفــت را دســتم مــچ          و شــدم پــرت عقــب ب
 .کردم نگاه را احمدرضا تعجب با هم من تینا متعجب هاي چشم پیش

 تــو البــد ، میشــه بــدتر روز بــه روز داره اخالقــت برگشــتی وقتــی از! احمدرضــا؟ تــو چتــه_        
 ...افتاده روز و حال این به خاله که کردي کاري یه

 گفت میشد بیشتر دستشِ  فشار که حالی در و برداشت جلو به قدمی احمدرضا        

 میشی؟ نگرانم مگه تو اصال...ریختی بهم چقدر میبینم! اتی؟ خالهِ  نگران آخه_        

        شد سرخ ، تینا خوشرنگ و سفید صورت 

 آدمـــم ، نیستم که سنگ از من ، بزن حرف درست_        

 ...را کالمش نیش فهمیدم خوب ، داشت احمدرضا به کنایه گفتنش "آدم"        

        _میدم ترجیح من آدمی تو اگه ا... 
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 بود باال خیلی...بود باال صدایش        

 .پایین بیار صداتو...احمدرضا_        

 ســمت بــه کشــید را دســتم و شــد گرفتــه تینــا بــه اش طــوالنیِ  نگــاه...میــزد نفــس نفــس        
 ...خلوت هاي پله همان

ــدانم         ــرا نمی ــان آن در چ ــاي حــرف یــاد ، می ــادم افســانه ه ــاره... افت  ي گذشــته ي درب
 تکــان بــدنم در موریانــه فکــرش حــاال و بــدانم چیــزي نمیخــواهم گفــتم کــه هــایی همــان...احمــد

 .میخورد

 .بود روزها این دارایی تنها هــاله...افتادم قسممِ  یاد        

 برم میخوام...احمدرضا کن ولم_        

 و رفـت  بـاال  ابـرویش  تـاي ...نخـوردم  وتکـانی  کشـید  را دسـتم  مـچ ...قـوي  و محکـم  ، ایستادم        
 .دیدمش غلتان ، هایم چشمِ  تاري پشت

 .نزدیم حرف هنوز تو و من_        

 کردم زمین به اي اشاره آزادمِ  دست با        

 ؟!االن بزنیم؟ حرف میخواي اینجا_        

 هـایش  چشـم  زیـر ِ  ریـز ِ  چـروك  در حتـی  کـه  خسـتگی  بـا  و کـرد  پـر  را بینمـان  ي فاصله        
 .کرد نگاهم ملتمسانه ، آمد می چشم به هم

 ...نـــورا نکن اذیت_        



680 
 

 بــوي احمدرضــا اصــال ، میمانــد ام خــاطره ، مشــامم در نبایــد عطــرش بــوي...گــرفتم فاصــله        
 زیــر چــروك نــه...نبــود مــن ي مردانــهِ  محبــوبِ  عطــر شــبیه عطــرش بــوي اصــال...نمیــداد عطــر
 اش ریختـه  بهـم  ، بـارون  و بـاد  وقتـی  را موهـایش  جوگنـدمی  نـه  ، داشـتم  دوسـت  را هایش چشم

ــرد ــیچ.میک ــز ه ــدِ  چی ــت احم ــتنی دوس ــود داش ــی...نب ــین حت ــم هم ــز چش ــردن ری ــاه و ک ِ  نگ
 ...گفتنش نورا و لعنتی هاي خنده آن حتی...غمگینش

 ...میزنیم حرف بعدا حاال خونه، برم میخوام ام خسته_        

 بــه پــایم...کــردم عبــور مــن امــا نخــورد تکــان...برداشــتم قــدم تــاخیر بــا و آرام زدم، کنــارش        
 ...کرد لمس را ها پله اولین سختی

 ...ها پله سومین ها، پله دومین ، ها پله اولین        

 ؟!نمیگفت "نورا" و بود شده الل چرا.آمد نمی پاهایش صداي چرا.ایستادم لحظه یک        

 بـرده  فـرو  جیـب  در کـه  هـایی  دسـت  بـاآن ...دیـوار  بـه  بـود  زده تکیـه ...سـمتش  بـه  برگشتم        
 دو ي انـدازه  حتـی ...نیامـد  ،دنبـالم  داشـت  گفـتن  بـراي  حـرف  کـه  هـایی  چشـم  آن بـا  حتـی  ، بود
 ...!پله سه

ـــد_         ــرو راه تنـ ــوري...ب ــه ج ــه ک ــن هم ــوز بفهم ــزي هن ــود چی ــه داره وج ــدگی ارزش ک  زن
 !!داره و کردن

ــه کامــل         ــودم نرفتــه راه تنــد ، چهــارم هــاي پلــه همــان روي ، برگشــتم ســمتش ب  خیــال ب
 ؟!بود داشته نگهش نرفتنم راه تند ؟!است ارزش بی که بود کرده

ــو_         ــدگی ت ــن زن ــیچ م ــزِ ه ــی چی ــود باارزش ــداره وج ــه ن ــه ک ــاطرش ب ــوام خ ــدگی بخ  زن
 بجـنگم  خـاطرش  بـه  کـه  نیسـت  ارزشـی  بـا  چیـز  اون مـن  بـراي  ام هالـه  اما نشه باورت شاید...کنم

 !خود جاي که تو ، نیارم کم و
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ــه...بــود محــض دروغ هــایم حــرف ي همــه          احمدرضــا کــه وقتــی از درســت ســالها ایــن هال
ِ  تـرس  از راحـت  چـه  حـاال ...نمـردن  دلیـل ...زنـدگی  دلیـل  شـدند  ، نگذاشـت  تنهـایم  و مانـد  کنارم
 ...ندارد را زندگی این ارزش هیچکس میگفتم و بودم کرده سپر سینه ، چیز همه

 و شـود  مـی  بـزرگ  گـوي  یـک  بـه  تبـدیل  گلویـت  در. درونـت  کنـد  مـی  رخنه و آید می غم        
 .... بعد

 .کند می ذوبت آرام آرام بلکه...کشد نمی جا در را تو ترکد، نمی غم این        

 عصــرها و رونــد مــی سـیاهی  هایــت چشــم ظهرهـا . داري درد شــوي مــی بلنـد  کــه هــا صـبح         
 .باشی مرده صبح و بترکد غم امیدواري ها شب. غم از کند می باد تو غبغب

 هست آفتاب ولی        

 ...درد و        

 ...اندوه آتشین ي گوله و        

 

 روشـن  هـارا  چـراغ  حتـی  ، بـود  کـور  و سـوت  جـا  همـه .آمـدم  خانه به که بود شب نه ساعت        
 تمــام چیــزرا همــه بــودم خــورده افســانه بــه کــه قســمی...رفــتم بــاال مســتقیم را هــا پلــه...نکــردم

 !!دادم قول...کرد

 .ماند اتاق سقف به چشمم صبح تا و افتادم تخت روي مقنعه و مانتو همان با        

 برسـد  چـه  ، نداشـتم  هـم  کـردن  سـالم  حوصـله  ، رسـیدم  شـرکت  بـه  همیشه از دیرتر صبح        
 مسـئولیت  ، بـود  حـق  بـه  مناقصـه  بـراي  هـایش  وسـواس  ، نداشـت  تمـامی  که نصرتی ي جلسه به

 مـن  نفـر  چهـار  آن از یکـی  کـه  شـد  داده چهـارنفر  بـه  هـا  شـرکت  تجهیـز  درستی و صحت بررسی
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ــودم ــول در...ب ــه ط ــالف ، جلس ــهِ  خ ــاکت همیش ــودم س ــرف ، ب ــا ح ــنیدم را ه ــاي ، میش  نظره
 ! داشت اهمیتی چه...نمیکرد ام کالفه اینبار بقیه تکراري و مسخره

 !بود تکراري دوباره ، من وارسی تخت هاي شرکت. برگشتم اتاقم به جلسه پایان با        

ــرفتم را مــرادي ي شــماره         ــدنمِ  زمــان و گ ــه آم ــی و کــردم هماهنــگ را شــرکت ب  زود خیل
 .شدم راهی ها شرکت از یکی تجهیز ي نمونه بررسی براي

 نمیــدانم ، رو خــوش و مسـن  مــردي ، میکـردم  برخــورد مــدیرعامل بـا  بــود بـار  اولــین بـراي         
ــه اول همــان از چــرا ــدبین اش رویــی خــوش ب ــودم ب  ، پــرکنش دهــن و قلمبــه کلمــات پشــت ، ب
 !بود نشسته خوبی حس

 اخـم ! میـداد  آزارم او بـا  بـودن  تنهـا .رفتـیم  شـرکت  انبـار  بـه  تـوپی  هـاي  شـیر  بررسـی  براي        
 ...پیش از پیش جدیتم و بود هم در هایم

ــه یــک         ــه و برداشــتم را محصــول از نمون ــه ، کــردم تســت همانجــا را دیگــر اي نمون  ظــاهر ب
 و درسـت  اینقـدر  محصـول  یـک  خطـاي  و ایمنـی ِ  درصـد  نداشـت  امکـان  ولـی  بود عالی چیز همه

 .باشد دقیق

 میکنید؟ کار کشوري چه لیسانس تحت_        

 ...ایتالیا_        

 !میدونستید؟ ، داره رو ها آدم ترین مزخرف صنعت تو_        

 شد جمع داشت لب روي که اي خنده        

 اصـال  ، بـودم  اینکـار  تـوي  شـما  سـن  برابـر  سـه  دو مـن  ، مهنـدس  خانوم و حرف این نزنید_        
 .نیست اینطور
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 دسـتگاه  اخـتالل  متوجـه  هـا  نماینـده  کـه  میشـه  سـالی  ده ، نیسـت  بـودن  برابـر  سه دو به_        
 فـن  و فـوت  همـه  ، نصـب  موقـع  حتـی  ، خودشـونه  بـراي  محصوالتشـون ...شـدن  ایتالیا ساخت هاي

 دچـار  گـاهی  از هـر  تجهیـز  بـه  دادن برنامـه  و دسـتکاري  بـا  میکـنن  سـعی  و نمیـدن  مـا  بـه  رو ها
 برگردن دوباره و بگیرن چیلی و چرب پول یه و بیان خودشون که خطو کنن مشکل

 گـوش  هـایم  حـرف  بـه  دقـت  بـا  کـه  کـارگرش  بـه  و گذاشـت  جعبه داخل را تجهیز ي نمونه        
 کرد اشاره میداد

 .مهندس خانوم ماشین تو بذار اینو بچه_        

 بــود گرفتــه آهــن بــوي هــایم دســت...ایســتادم و آمــد تــر نزدیــک ، رفــت کــارگر کــه وقتــی        
 دارم نگــه هــا ســاعت ام بینــی جلــوي را هــایم دســت مــرد ایــنِ  چشــم از دور میخواســت دلــم...
 .بودم آهنیِ  عطر این عاشق من...

 بــه مهنـدس  ، میـایم  در خجـالتتون  از ایشـاال  ، باشـین  داشـته  مـارو  هـواي  اگـر  یکـم  شـما _        
 هـاي  ماشـین  ایـن  از تـر  شایسـته  شـما  ، بشـه  2009ِ  ماشـین ِ  سـوار  نیسـت  درسـت  جـوونی  این

 .هستین قدیمی و کوچیک

ــه حــالی در و زدم پوزخنــدي         ــوابش میکــردم لیســت وارد را شــرکت آخــر اطالعــات ک  را ج
 دادم

 مـدل  یـه  پـدرم  حتمـا  بـودم  اگـر  کـه  نیسـتم  بـاز  ماشـین  خیلـی  مـن  ، لطفتون از ممنون_        
 .رحیمی آقايِ  جناب هستید طرف سیري شکم آدم با...میگرفت برام و جدیدش

 .داشتم را انتظارش که گرفت را رنگی همان کم کم نگاهش        

 . کشیدم قرمزي ضربدر شرکت اسم روي و آمدم بیرون شرکت از زود خیلی        
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 سـر  از یـا  لجبـازي  سـر  از یـا  مـدام  نصـرتی  کـه  بـود  سـابق  کـار  محل همان ، بعديِ  شرکت        
 .میداد من به را مسئولیتش ، دیگري هرچیز

ــوار         ــور س ــه آسانس ــدم ک ــد از ش ــره برن ــه اي نق ــینه روي ک ــبانده ام س ــودم چس ــی ، ب  از یک
 .شد جدیدم کار محل متوجه سابقمِ  خانوم همکارهاي

 .کنم معرفی را او حتما نیازِ  صورت در که کرد آمادگی اعالم و گفت تبریک        

ــی برخــورد احســان منشــی         ــا داشــت گرم ــه ام ــه فرزان ــدنمِ  محــض ب ــد آن دی ــت لبخن  و پ
 .نداشت دیگر را همسرش اتاق از آمدن بیرونِ  وقت پهنش

 خوبی؟_        

 ... کردم سالم        

 هستن؟ مجلسی آقاي.ممنون_        

ــاز را در و داد تکــان ســري         ــدبري ، شــدم وارد وقتــی ، کــرد ب ــود همانجــا هــم م  و ســالم...ب
 بـراین  سـابق  نـه  مـا  میکـرد  خیـال  میدیـد  هرکسـی  کـه  شـد  برگزار رسمی و کوتاه آنقدر علیکمان

 .ایم خورده را هم نمک و نان نه و بودیم همکار

ــه شــما کــه جــایی اون از_         ــار ی ــاي ، کــردین وعــده خلــف ب  شــما شــرکت روي نصــرتی آق
 بنــد همــه ، قــرارداد تــوي کنیــد ســعی ، شــد تاییــد تــوپی شــیرهاي اگــر بنــابراین...شــده حســاس

 .نیاد پیش مشکلی که کنید رعایت هارو

 ...بود درآر حرص برایم برخوردش. گفت خفیف اي باشه و داد تکان سري مجلسی        

 !شده سیر زیادي شیکمتون میکنم فکر مجلسی آقاي_        
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 ســر هردویشــان کــه آمــد چشــم بــه آنقــدر صــندلی روي از شــدن بلنــدِ  حــین در جــدیتم        
 .بمانند ام خیره کنجکاوي با و کنند بلند

 ، شــده کــه هــم نیازشــون ســر از کــه کردنــد شــرکت مناقصــه تــوي زیــادي هــاي شــرکت_        
 برنـده  بـه  نیـازي  و شـده  خـوب  خیلـی  وضـعتون  شـما  اینکـه  مثـل  ولـی  ، قرادادنِ  بستن ي تشنه
 .ندارین رو مناقصه این توي شدن

ــر را دســتش کــه حــالی در مــدبري و شــد بلنــد مجلســی         ــه زی ــود گذاشــته اش چان ــه ، ب  ب
 داد ادامه مزخرفشِ  نگاه همان

 انگــار شــما اتفاقــا ، نکــردیم کــاري هنــوز کــه مــا ، میشــید عصــبانی چــرا رادمنــد خــانوم_        
 بررســی بــراي رو دیگــه نفــر یــه نصــرتی آقــاي کـاش .ببــریم مناقصــه تــوي مــا کــه نداریــد دوسـت 
 .میفرستاد تجهیز

 برداشت صندلی پشتی روي از را کتش و شدم بلند مدبري بزنم حرفی اینکه از پیش        

 بــین کـه  میـدونی  ، تجهیـزه  بررســی بـراي  گزینـه  بهتـرین  مــدبري خـانوم  ، احسـان  اتفاقـا _        
ــوي هــاي شــرکت ــان از کــه هســت شــرکت دو فقــط مناقصــه ت ــز آلم ــاره تجهی ــب ، می  راه و نص
 و رادمنــد خــانوم زرنگیشــون روي از نصــرتی آقــاي ، نیســت هرکســی کــار مــاِ  محصــوالت انــدازي

 ، فرستادن

 فــرو اش مردانــه شــلوار جیــب در را هــایش دســت و زد عقــب را کــتش طــرف دو مجلســی        
 کرد

 نمیشم متوجه و منظورت_        

 گفت میزد دور را میز که حالی در مدبري        
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 میدونـه  خـوب  و بـوده  شـرکت  ایـن  تـوي  هـا  سـال  رادمنـد !!نمیـره  انتظـار  این از غیر تو از_        
 از تـر  ضـروري  و تـر  خـاص  داریـش  نگـه  و ایمنـی  شـرایط  ولـی  یکـه  درجـه  چقـدر  مـا  تجهیـز  که

 میـاد  داره احتمـالش  تـو  کـاري  گنـد  بـا  کـه  بشـه  تاییـد  اگـر  پـس  ، است دیگه هاي شرکت تجهیز
 ... بیاره برات خوبی سود میتونه رادمند خانوم ، پایین

 کـدام  نمیکـرد  فرقـی  هـیچ  مـن  بـراي  ، ناراحـت  نـه  و اعـالء  هـاي  حرف از بودم خوشحال نه        
 !میرفت من جیب در کامال پولش اگر حتی ، شود مناقصه ي برنده شرکت

 انبار تا میکنم همراهیتون من_        

ــرم         ــایین س ــود پ ــه ب ــه ک ــمت ب ــتم در س ــتگیره و رف ــالء را دس ــایین اع ــید پ ــع...کش  موق
 .زد صدا را اعالء ، مجلسی خروجمان

 .آمد باالخره تا ایستادم منتظر آسانسور جلوي اي دقیقه چند        

 .شدي معطل ببخشید_        

ــه         ــور ي دکم ــالی در و زدم را آسانس ــه ح ــد ک ــیفم بن ــم را ک ــه محک ــودم گرفت ــا ب ــف ب  توق
 .شدم واردش ، کابین

ــار         ــود شــرکت نزدیــک انب ــرجیحم... نب ــن ت ــود ای ــداممان کــه ب ــا هرک  شخصــی ي وســیله ب
 .نیاورده ماشین که گفت اعالء اما ، بریم انبار به خودمان

 .دوختم چشم پدرم پیام به و داشتم نگه قرمز چراغ پشت        

 "باش خودت مراقب ، بیاي افسانه دیدن نمیخواد امروز دخترم"        

 ...میکند فراموش دارد را دارش خنده هاي خیالبافی آن کم کم پدرم میگفت حسم        
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ــرون را نفســم         ــایین را شیشــه کمــی و فرســتادم بی ــر. دادم پ ــه نبــود همــراهم کســی اگ  دان
 شــده داغ و میجوشــید ســرم... میگذاشــتم ســرم کــف و میکــردم جمــع مشــتم تــوي را بــرف هــاي

 .بود

 میزدي دور باید اینجارو...میري داري اشتباه_        

 بیـرون  شیشـه  از را دسـتم  ماشـین  اولـین ِ  بـوق  شـدن  بلنـد  بـا  و کـردم  توقـف  خیابان وسط        
 ...بود او با حق.دادم تکان و بردم

 ...شدم اصلی خیابان وارد و پیچیدم را دوربرگردان جلوتر        

 میتـونیم  زود خیلـی  بشـه  اییـد ت اگـر  ، هسـت  تجهیـز  اومـده  مناقصـه  تـوي  کـه  تعدادي به_        
 .کنیم ارسال

 ...داشتم نگه را ماشین انبار جلوي و گفتم ي"اوهوم"        

ــار وارد دو هــر         ــا حــق ، شــدیم انب ــود اعــالء ب ــه درســت تجهیــز تعــداد و ب ــدازه ب ــداخل ان  ی
 .بود مناقصه

 .پیشه سال یه براي که تاریخش_        

 .بزنم زانو یا بمانم خیز نیم تجهیز جلوي نمیتوانستم و داشت ضعف زانوهایم        

 جلــویم ، نیســت هــم ســنگین و بــزرگ خیلــی کــه را تجهیــز و نشســتم زمــین روي کامــل        
 کشیدم

 میارم و تجهیز ، میز پشت بشین بیا ، سرده زمین_        
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 شــرکت بــه مربــوط ي مناقصــهِ  فــرم روي دقیــق را تجهیــز روي اطالعــات و نــدادم اهمیتــی        
ِ  میـان  پـیش  سـال  چنـد . گـرفتم  عکـس  هـا  کـد  روي از هـم  بیشـتر  اطمینان براي.کردم وارد نفت

 . شدم بودنشان قاچاقی متوجه که بودم خودم تجهیزات همین

 ؟!شده چک ها رهگیري کد_        

 گفت میکردم احساس را نگاهش که حالی در و زد زانو کنارم        

 مهمه؟_        

 .رفتم شده چیده تجهیزات سراغ و شدم بلند.نداشتم خوبی حال سنگینش نگاه زیر        

 .کنید چک رو همه دور یه بهتره ، بوده محصوال بین قاچاق قبال_        

 .میکنم چک فردا تا_        

 !بود شده ساخته جدیدي کنترلی شیرهاي...برداشتم را دیگري تجهیز        

 آوردن؟ کی اینارو_        

 هنــوز ولــی.رفــت دادیــم رو قبلــی ي پــروژهِ  پــولِ  تمــام همینــا بابــت ، نمیشــه هفتــه یــه_        
 .نیست راه در که هم اي مناقصه... نداره مشتري

 !میزد برق...کشیدم اش آهنی روي دستی        

 !خوشگله_        

 ایستادم و شدم بلند.. زد اي خنده تک        

 چــک رهگیریشــو کــد کــه بــده خبــر بهــم حتمــا فقــط ، ماشــین تــو بــذارن یکیشــو بگــو_        
 میزنه گیج کال احسان.کردي
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 ...گفت اي باشه و خندید بازهم        

 ایـن  بـه  نسـبت  حـداقل ...اسـت  خـوب  حـالش  یعنـی  ایـن ...بخنـدد  میتوانسـت  راحـت  چقدر        
 .بود خوب اعالء حال.میداشتم وجدان عذاب نباید نفر یک

 میکنی؟ نیگام اینجوري چرا_        

 .کردم اي سرفه و خوردم تکانی        

 ، برم باید_        

 زد صدایم که بودم نرفته بیشتر قدم چند        

 برسونی؟ باید و من نمیکنی فکر_        

 کردم اضافه هایم قدم سرعت به        

 .نمیبینم بایدي_        

 داد ادامه رفتنِ  سرعت همان به هایم قدم و شنیدم را پاهایش صداي...دویید        

 چی؟ کنم خواهش_        

 ...داشت لبش ي گوشه لبخند        

 دارم عجله شو سوار_        

 کـه  اي مسـخره  رقابـت  بـه  ، احسـان  اشـتباهات  بـه ...کـرد  شـروع  حرفـی  پـر  با را برگشت راه        
ــا ــا شــرکت ب ــام آری ــه هــاي گیــري ســخت و انداختــه راه ف  هــایش زدن حــرف وســط...اش احمقان

 .میدهم گوش هایش حرف به کند خیال که میگفتم چیزي "اي بله" گاهی

 .میکرد ناراحتم ، بود وجودش در که راحتی و خیالی بی این        
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 نه؟! سنگینه؟ کارت نصرتی شرکت تو_        

 میسوزد بگذارم رویش را دستم کف اگر بودم مطمئن و بود شده داغ سرم کف        

 اوهوم_        

 کـوزه  کاسـه  همـه  ، سـوخته  ي مهـره  میشـی  کنـی  اشـتباه  یـه  ، باشـه  حواسـت  باید اونجا_        
 .باش مراقب ، میکرد کار اونجا رفیقم یه قبال.میشه خالی سرتو هام

 ، بـود  جـام  سرشـون  رو ، میکـردم  کـار  مجلسـی  پـیش  مـنم  کـه  اوایـل  ، بـاش  مراقب توام_        
ــی ــم ول ــم ک ــدکاري ، ک ــت و گن ــاي حماق ــون ه ــداختن و خودش ــردن ان ــنِ  گ ــار...م ــرز و رفت  ط

 فکـر  میدیـد  مـارو  هرکسـی  کـه  بـود  ضـعیف  و کـم  اونقـدر  جلسـات  و هـا  همـایش  تـوي  صحبتش
 ...پاییم خورده شرکت یه میکرد

 !هست چی همه به حواسم...و خودم کار منم میکنه خودشو کار احسان_        

 لحـن  همـان  بـا  ، میدهنـد  را معنـی  یـک  ام دفعـه  هـر .انـد  تکـراري  خیلـی  هـا  کلمـه  بعضی        
 ...میشوند شنیده لحن همان با و میشود گفته

 !باشه چی همه به حواست بود قرار_        

 بـــاخت رنگ! نشد من به شباهت بی صورتش رنگ... کرد پاك را خنده رخش نیم        

ــه_         ــه خوب ــت االن ک ــه حواس ــه ب ــی هم ــت چ ــال ، هس ــت اص ــت حواس ــه هس ــت ک  راح
 میکنی؟ منم منم راحت میکنی؟ نگاه چشمام تو راحت میخندي؟

 .بود رویم به رو به روح بی و سرد من نگاه اما بود برگشته سمتم به کامل صورتش        

ــه کــه خوبــه_          یادتــه!! خــوردي چشــم...مــیگم و هــات کــاري گنــد! نمیــاري خــودت روي ب
 ؟!میمونی احساست پاي...میفهمی بیشتر...تري منطقی...تري عاقل من از میگفتی
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 .بود کوتاه که هرچند... انداخت ام خنده به ماتشِ  صورت...خندیدم        

 مــن...نــدادي دسـت  از و ارزشــی بــا چیـز  هــیچ...کنــی زنـدگی  راحــت بایــدم تـو  کــه البتـه _        
 ...نمیدادم گوش حرفت به کاش! باختم فقط

 نـــورا کن تمومش_        

ــاره         ــدم دوب ــاهش و خندی ــردم نگ ــره...ک ــه خی ــرون ب ــین از بی ــود ماش ــتش و ب  روي را انگش
 .میکشید گرفته بخار ي شیشه

 .نشست هایم پلک پشت اشکی نه بست را گلویم راه بغض نه        

 تـو  حـرف  بـه  چـون  بـاختم  مـن  فقـط  مـیگم ... شـده  تمـوم  چـی  همه کنم؟ تمومش و چی_        
 !!کردم شُل تو حرف به... دادم گوش

 گفت بلند صداي با و کوبید در به را مشتش که بود نشده تمام حرفم        

 .میشم پیاده دار نگه_        

 .بلندش صداي نه و میترساند را من کوبید که مشتی نه        

 هان؟! ؟ نگفتی تو مگه_        

 زدم صدایش روزها همان مثل و کردم نگاهش        

 !؟...اعـــالء_        

 .برد ماشین دستگیره سمت را دستش و کوبید تر محکم اینبار        

 لعنتی دار نگه_        

 .بسه پشتم هفت واسه کردن شُل بار یه همون ، نباش نگران_        
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ــه را در         ــاز ک ــرد ب ــت ، ک ــایم جف ــز روي را پاه ــین ترم ــار ماش ــک و دادم فش ــایم پل  را ه
 .افتاد تپش به قلبم و شد بلند ها الستیک شدن کشیده صداي...بستم

 !بدم باج بقیه به باختنم بابت که ، تو مثل نشدم بدبخت اونقدر ولی... باختم منم_        

 بلند اینبار...خندیدم بسته هاي پلک با        

 دوبـاره  بـاختنمو  ، میکـنم  بـاز  چشـم  کـه  صـبح  روز هـر  سـاله  شـیش  من...باختی بار یه تو_        
 ...میبینم نو از

 بود شده خارج ماشین از بدنش از نیمی ، کردم باز که را هایم پلک        

 غیرت بی_        

 ...ملتهب هایی چشم با بود مانده خیز نیم...برگشت سمتم به تمامش..برگشت        

 اي، زده دهــن نگــی کســی بــه باشــه حواســت نگفتــی ، کــردي ول و ات زده دهــن ســیب_        
! شـدي؟  زن کهنـه  انبـاري  یـه  تـو  نگـی  گفتنـات  هـذیون  تـو  کـردي  تب وقتی باشه حواست نگفتی

 !نشی اذیت کن شُل سال چند این مثل االنم! خودت جز نبود هیچی به حواست تو

 تـوي  بـدي  صـداي  ، نمیـدانم  نـه  یـا  خـورد  در بـه  سـرش  ، دادم فشـار  گاز پدال روي را پایم        
 .بود ایستاده خیابان کنار ، قد تمام که بود مردي به ، جلو ي آینه از نگاهم و پیچید ماشین

 داشـت  زانوهـایم  کـه  لرزشـی  بـا  و بـودم  چسـبانده  سـفت  ماشـین  فرمـان  دور را هـایم  دست        
 .شدم تر دور و دور سرعت بیشترین با ،

 امــا...نبـودم  وقــیح او مثـل  مــن. آوردم مـی  رویــش بـه  نبایــد...داد دسـتم  کــار هـایش  خنـده         
 .رفتم قدیمی ي کلبه همان به دوباره ، خودم هاي دست با ، خودم اینبار
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 گوشــه و میکــردم جــدا فرمــان روي از را دســتم کــه هربــار و بــود شــده شــروع تــنم خـارش         
 فرمـــان بـــه تـــرس از دوبـــاره و میشـــد منحـــرف کمـــی ماشـــین ، میخارونـــدم را بـــدنم از اي

 .میچسبیدم

 داده نصـرتی  کـه  مهلتـی  بـراي  ولـی  ، بـروم  سـوم  شـرکت  بـه  نمیخواسـتم  حال و وضع آن با        
 .میشدم پاها و ها دست این حریف باید ، بود

ــی بطــري         ــدم را آب ــرف کمــی ، شســتم را صــورتم و خری  ي گوشــه همــان و کــردم جمــع ب
 میکـردم  نگـاه  اي شیشـه  یـا  آیینـه  بـه  اگـر  بـودم  مطمـئن . گذاشـتم  سرم کف ، مقنعه زیر ، خیابان

 .میدیدم را سرم از شده بلند بخارهاي ،

 برفــی و مـانتوام  زیـر  بـردم  دســت.برگشـتم  ماشـین  داخـل  و برداشــتم بـرف  از دیگـر  مشـتی         
 .گذاشتم قلبم روي را بود شدن آب حال در انگشتانم میان که

 تـازه  و مجهـز  شـرکتی .گرفـت  پـیش  را حـرفش  اعـالء  کـه  بـود  فـامی  آریا همان سوم شرکت        
 اینکــه بــا.کــردم ثبــت فــرم داخــل را تجهیــز اطالعــات و رفــتم شــرکت انبــار بــه زود خیلــی... کــار
 .ندهد رخ اشتباهی تا کردم کار به معطوف را حواسمِ  تمام اما بود بد حالم

 .برداشتم را تجهیز ي نمونه ، شد تمام که کارم و شیرها از گرفتم عکس چندبار        

 مهندس خانوم سنگینه_        

 نداره ایرادي_        

ــرز از کــه جــوانی پســر بــه و گذاشــتم ماشــین عقــب صــندلی روي          تــا را کاپشــنشِ  زیــپ ل
 .کردم نگاه میکشید باال گلو بیخ
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ــاره         ــم یکب ــراي دل ــراي...شــد تنــگ احمدرضــا ب ــودنش ســرمایی ب  و قــول از ســاعت چنــد...ب
 .بود شده ها حرف این از بیشتر من دلتنگیِ ولی نمیگذشت قسمم

 !سرما؟ این تو نمیلرزي شما مهندس خانوم_        

 گرفتم سمتش را اي برگه و زدم مهر را ها برگه پاي        

 شد تموم کارم ، داخل برید بهتره هم شما...دارم دوست سرمارو_        

 ...زد شیشه به اي تقه که شدم ماشین سوار        

 آوردم پایین را شیشه        

 ؟!هست ما برد احتمال چقدر نظرتون به مهندس خانوم_        

 انداختم بغل صندلی روي را کیفم و کردم روشن را ماشین        

 کـه  چـرا  باشـه  تاییـد  مـورد  اگـر  انشـاهللا  ، کنیـد  پیگیـري  رهگیـري  کد نظر از و تجهیزتون_        
 ...نه

 گفت معذبی حالت با و خندید        

 نمیگیره تحویل مارو امثال یعنی ، میکنه کار ها گنده با نصرتی دکتر میگن آخه_        

 خندیدم کوتاه        

 ... نیست اینطور_        

 بسالمت ، نمیشم مزاحم این از بیشتر ، باشه_        

 ...دادم باال را شیشه و کردم تشکر        
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 حــدي یــک از را ماشـین  ســرعت نمیـداد  اجــازه بــدم حـال ...کنــار بـه  راه شــلوغی و ترافیـک         
 .کنم بیشتر

 هنــوز افســانه.گرفــت را چشــمم تــاریکی و ســیاهی کــه میچرخانــدم خانــه قفــل در را کلیــد        
 .نرم دیدنش به ها حاال حاال ، بود گفته پدرم و بود نشده مرخص

ــان در         ــاریکی هم ــپزخانه وارد ت ــت و شــدم آش ــر کابین ــاز را ســینکِ  زی ــردم ب ــطل.ک  س
 .برگشتم حیاط به و برداشتم کوچکی

 ارثـی  مـا  ي خـانواده  در فشـار  ي سـابقه  و بـود  رفتـه  بـاال  فشـارم ... کـردم  برف پر را داخلش        
 . نبود خوب اصال حالم امشب اما افتاد می اتفاق فشار این برعکس ها مدت که هرچند...بود

ــال آب ســاندیس         ــد و پرتق ــدنی آب بطــري چن ــده مع ــودم خری ــدون. ب ــه ب ــاي چــراغ آنک  ه
 گذاشـتم  اتـاقم  کوچـک  یخچـال  داخـل  را هـا  بطـري ... رفـتم  بـاال  هـا  پلـه  از کنم روشن را پذیرایی

 .خوردم ساندیس با را فشارم قرص و

 کــه زنــی تصــویر.گذاشــتم ســرم روي بــرف اي تکــه و کشــیدم بیــرون ســرم از را ام مقنعــه        
 ...بود دار خنده میدیدم آیینه توي

 ...رحمی بی همه این به زدم لبخند        

 اشــک الي البــه و میرســید هــایم چشــم بــه ابروهــایم روي از بــرف ي شــده آب هــاي قطــره        
ِ  داغ...گذاشـتم  بـود  شـده  داغ کـه  دلـم  روي اینبـار  و برداشـتم  دیگـري  مشـتی .آمـد  می پایین هایم

 کـرده  تـب  دوبـاره ...داري مـریض  ، سـال  همـه  ایـن  از بعـد  حـاال  و... بـود  مانده دلم به اعالءِ  داشتن
 .بود دل اینِ  محال داشتنش و میداشت نگه حرمت که مردي براي اینبار! بود

 تــا نکـردم  بـاز  را هـایش  پیـام  حتـی .گذاشـتم  جـواب  بـدون  را احمدرضـا  ي چنـدباره  تمـاس         
 .ندهد وعده خودش به دوباره ام دیده داغ دل
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 آزارش هـم  کـم  نـور  و بـود  شـده  نخـود  قـد  هـایم  چشـم  کـه  شـدید  آنقدر.. میکرد درد سرم        
 ...میداد

 کـه  وقتـی ...شـدم  بیهـوش  هـم  شـاید .رفـتم  خـواب  بـه  دقیقـه  چنـد  یـا  چندسـاعت  نمیدانم        
 یـادم  بـه  چیـزش  هـیچ  کـه  بـودم  دیـده  بـدي  خـواب ...بـود  گرفته قلب تپش کردم باز را هایم چشم
 !میکرد؟ گریه هاله... هاله فقط..آمد نمی

 و سـوزش  ایـن  در فشـارم  رفـتن  بـاال  میدانسـتم  خـوب ...گریـه  از نـه ... میسـوخت  هایم چشم        
 .نیست تاثیر بی چشم درد

 احسـاس  و بـودم  شـده  رمـغ  بـی  و خسـته  آنقـدر  ، بـود  پـدرم  اتـاق  در خـون  فشـار  دسـتگاه         
 لبـاس  و بنـدازم  کمـد  داخـل  را ام مقنعـه  تـا  برداشـتم  قـدم  چنـد  زور بـه  کـه  داشـتم  خوابـالودگی 

 .کنم عوض را هایم

 خســتگی ، میخواســتم راحــت خــواب امشــب ، پوشــیدم را ســفیدم ي ســادهِ  خــواب لبــاس        
 .بود آورده بوجود را شدیدي خوابالودگی ، باال فشار

 .خوردم را دیگري قرص و رفتم اتاقم میز سمت به دیوار به دست        

ــه         ــوان همینک ــد را لی ــردم بلن ــی و ک ــوردم آب از قلپ ــمم ، خ ــه چش ــس ب ــایی عک ــا ام دوت  ب
 ...اعالء با مشترکم هاي عکس همان جاي...دیوار به بودمش چسبانده...افتاد احمدرضا

ــردم پــیش را دســتم          چــرا نمیــدانم...کــرد لمــس را احمدرضــا ي خنــده انگشــتانم نــوك و ب
 .رفت صدایم هم آنورتر خانه هفت تا شاید که بلند آنقدر...یکهو...خندیدم

 یخچـال  از تـازه  خنـک  هـاي  بطـري  و بـود  شـده  بیشـتر  سـرم  سـنگینی ..نشسـتم  زمین روي        
 و باشـد  هـا  بـرف  روي صـورتم ...بخـوابم  حیـاط  تـوي  داشـتم  دوسـت ...نمیکـرد  خـنکم  هـم  امده در
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 مبـرم  احتیـاج  شـدن  خنـک  بـه .کنـد  تلمبـار  مـن  تـن  روي را حیـاط  هـاي  برف تمام بیاید نفر یک
 ...بود گرمم...داشتم

 دیـوار  بـه  را ام پیشـانی  همینکـه ...سرکشـیدم  را آب بطـري  نصـف  ، بـود  شـده  خشـک  دهانم        
 .رسید گوشم به اي بچه دختر ریز هاي خنده صداي چسباندم

! آمــد؟ مـی  کجـا  از...کــردم تمرکـز  صـدا  روي بیشــتر و بسـتم  را هـایم  چشــم...بـود  دور صـدا         
 .میرسید نظر به شیطنت و شادي روي از هایش خنده

 !؟...بود خانه توي..میشد نزدیک صدا...کنم تمرکز صدا روي نمیتوانستم        

 ...که اي دختربچه هاي خنده        

 !!!باشد خودش که نمیکردم باور ، کردم باز را هایم پلک زده وحشت        

ــتم         ــه را دس ــز ي لب ــرفتم می ــد و گ ــرگیجه...شــدم بلن ــتم س ــاق و داش ــرم دور آرام آرام ات  س
 ...قاپیدم را دستگیره تا شدم جلو عقب...میشد دور ، میرفتم که در سمت ، میچرخید

 تیـز  را هـایم  گـوش ...میخندیـد  و میخوانـد  شـعر .شـد  تـر  واضـح  صـدا  کردم باز که را اتاق در        
 ! کردم

 را در منکــه...کــردم اش زنـدانی  منکــه! بـود؟  برگشــته ســال همـه  ایــن از بعـد ...بــود خـودش         
 دیوانــه دختــر ایــن! بــود؟ کــرده بــاز بــرایش را در و بــود رفتــه انبــاري بــه کســی چــه.بــودم بســته

 !بود خودم شبیه که اي دیوانه ي دختربچه..بود

 ... افتادم زمین روي اتاق در جلوي و شد شل بدنم و رفت نفسم        
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ــود شــده خشــک دهــانم         ــویم از صــدایی و ب ــد نمــی در گل ــوتر را ســرم.آم ــردم جل  آن در ، ب
ــایین کــه محضــیِ  تــاریکی  شــعر و میخندیــد چطــور ، میــداد نشــان تــر ســیاه و ســیاه را خانــه پ

 میخواند؟

 !بابا؟ نیستی...مجید بابا...بابا_        

ــداي         ــده ص ــا خن ــع ه ــد قط ــازه! ش ــادم ت ــد ی ــدرم آم ــه پ ــت خان ــتان ، نیس ــیش بیمارس  پ
 ...احمدرضاست مادرِ  پیش ، همسرش

 بـا ...بـود  برگشـته  دختـرك ! آمـد؟  مـی  بـاال  کسـی  شـد،  بلنـد  ریـز  ریـز  هـا  پلهِ  چوب صداي        
 ...ها خنده همان

ــم         ــاي چش ــت ه ــت ام زده وحش ــدند درش ــاهم... ش ــره نگ ــه ي خی ــایی پل ــود ه ــه ب ــک ک  ی
 ...روشنایی را دیگرش طرف و بود گرفته تاریکی را طرفش

 !گفتم بلندي"هین" دیدم دستش را ام بچگی عروسک ، سوزان همینکه        

 ...ایستاد سرجایش        

ــاال         ــه ب ــوچکش ي تن ــاریکی در ک ــود ت ــکم و ب ــایش و ش ــنایی در پاه ــوزان...روش ــم س  ه
 .بود دستش

 شـده  رنگـی  رنگـی  کـوچکش  پاهـاي .برداشـت  دیگـري  قـدم  کـه  بـود  زمـین  ي خیـره  نگاهم        
 .میکرد رنگش ، رنگ آب با و میکشید نقاشی ، داشت دوست آبرنگ ، بود

 ... بودیم هم دوست ما        

 و میلرزیـد  تـنم  تمـام ...میـداد  تکـان  تکـان  را سـوزان .شـد  بلنـد  هـایش  خنـده  آمد که جلوتر        
 ...کمی فقط اما...داشتم نگه را سرم هایم دست با که آنقدر ، بیشتر سرم
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 ...تـــو! اومدي؟ چجوري تو_        

 کمـی  هـاي  گونـه  ، بـود  پـیش  هـاي  سـال  مثـل  سـفیدش ِ  صـورت  ، کـردم  بلنـد  که را سرم        
 ...که هایی چشم و میخندید که هایی لب ، سرخ

 ...ایستادم می وگرنه میلرزید پاهایم.ترسیدم ، گرفت شدت که خندیدنش        

 ...نمیرسید بهم دستش میشدم بلند اگر        

 دور اتـاق  و میخـورد  تکـان  تکـان  سـوزان .آمـد  جلـوتر  هـا  خنـده  همـان  بـا  ، رفـتم  تـر  عقـب         
 .میچرخید سرم

 انباري تو انداختیمت_        

 موهــاي همــان بــا ، بــود خــودم هــاي بچگــی شــبیه.میخندیــد ترســم بــه و میلرزیــد صــدایم        
ــد ــد مجع ــه بلن ــه ک ــدا ي همیش ــانه خ ــرده ش ــو دورم نک ــد ول ــا... بودن ــر ب ــورتی و س ــف ص  و کثی
 .توتِ  رنگ هایی دست و رنگی پاهاي...نامرتب

 ؟!کرد باز روت کی درو_        

 میزد قهقهه هام گریه میان...گرفت شدت هایش خنده دوباره        

 نگـاهم  مظلومانـه  و بـود  کـرده  کـج  را سـرش .خوانـدم  را ام فاتحـه  خـورد  دیـوار  بـه  که پشتم        
 !من مثل...بود شده عوض شاید. میکرد

 چنـگ  بـی  ، زدن جیـغ  بـی  ، میکنـد  نگـاه  هـایم  چشـم  بـه  اینطـور  کـه  شـده  مهربـان  حتما        
 ...زدن

 رفــت راه اتــاق دور کمــی ، انــداخت زمــین روي را عروســکش کــه بــودم مانــده حرکــت بــی        
 .بود مانده دهانم توي حرکت بی و خشک زبانم و بودم ترسیده...



700 
 

 حــواس... میگفــتم کســی بــه ، میــدادم خبــر کســی بــه بایــد ، بــود افتــاده میــز کنــار تلفـنم         
 ي شـماره  ، نـداد  جـواب  و زد کـه  بـوق  سـه  دو ، گـرفتم  پـدرم  ي شـماره ...نبـود  من پیش دخترك

 .گرفتم را احمدرضا

 .بندازم داخلش را خودم و کنم باز را کمد در تا کردم دراز دست        

ــورا_         ــان؟ ن ــوم!...ج ــت معل ــبح از هس ــایی؟ ص ــام دارم کج ــمت می ــون س ــه ، خونت  اي خون
 دیگه؟

 کرد غافلگیرم بچه دخترِ  حرکت اما بزنم حرف تا کردم باز را دهانم        

ــزم جلــوي         ــد...ایســتاد می ــه و خندی ــرد اشــاره احمدرضــا و مــن عکــس ب ــرس.ک  تعجــب و ت
 نشـده  عـوض  اگـر  ، میشـناختم  خـوب  را دیوانـه  دختـر  ایـن  مـن .بـود  کـرده  رخنه وجودم در هردو
 !؟...باشد

ــاي         ــوچکش پ ــندلی روي را ک ــت ص ــتش و گذاش ــه را دس ــز ب ــت، می ــز روي گرف ــه می  ک
 .کرد نگاهش و کند دیوار روي از را عکس نشست

ــا         ــود نشســته میــز روي ، ازش میترســیدم کــه هــایی خنــده همــان ب  صــداي...میخندیــد و ب
 دهـان  در ام خشـکیده  زبـان  کـردم  کـه  هرکـاري  ولـی  میگفـت  را اسـمم  کـه  میشنیدم را احمدرضا
 .نچرخید

 .افتاد دستم از گوشی ، بیاید پایین میز روي از تا کرد اقدام همینکه        

 بـه  را بلنـدش  هـاي  نـاخن  و شـد  ور حملـه  سـمتم  بـه  کـه  وقتـی  درسـت ...کشیدم جیــــغ        
 .کشید صورتم
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ـــغ         ــاي چشــم کــه وقتــی درســت.. کشــیدم جیــــ ــه ه ــه زده زوول اش نشســته خــون ب  ب
 .بود مانده ام ترسیده هاي چشم

 نشـانه  را ام سـوخته  ي شـانه  برنـده  و بلنـد  هـاي  نـاخن  همـان  کـه  وقتـی ...کشـیدم  جیـــغ        
 .مفشرد هایش دست میان را تنم گوشت و بود گرفته

     

ــداي         ــده ص ــایش خن ــه ه ــته را خان ــط ، بــود برداش ــاق وس ــودم افتــاده ات  ســرم دور و ب
 میرفـت  در دسـتم  از امـا  بگیـرم  را پـایش ِ  کوچـک ِ  مـچ  تـا  کـردم  دراز دسـت  بار چند ، میچرخید

 .میرفت پایین و باال خوشحالی با و

ــودم گرفتــه هــایم دســت بــین را ســرم         ــود کــرده پــر را مشــامم خــون بــوي و ب  ســوزش ، ب
 شـده  خـون  رنـگ  اش نیمـی  سـفیدم  لبـاس  و بـودم  شـده  دمـاغ  خـون  ، کنـار  به ام شانه... صورتم

 .بود

 تــالش در و بــود شــده جمـع  تخــت زیــر بـه  حواســش وقتــی نشسـت  کــه تخــت روي بـه  رو        
 و بــود افتــاده زمــین روي احمدرضــا بــا عکســم...شــدم بلنــد آرام ، بکشــد بیــرون را چیــزي تــا بـود 

 .نشست احمدرضاِ  صورت روي ام خونیِ  انگشتِ  رد و داشتم برش...بود شده مچاله

ــم         ــبس را نفس ــردم ح ــا ک ــی ت ــدا ب ــت از ص ــرش پش ــه س ــمت ب ــاق در س ــدم ات ــردارم ق  ب
ــه کــه نبــود حواســش. ــا ، نشســت در دســتگیره روي دســتم همینکــه ولــی... رســیدم اتــاق در ب  ب

 ..!فهمید اما نشد بلند صدایی اینکه

 میرقصـید  هـوا  در موهـایش  ، میخـورد  تکـان  صـورتش  اجـزاي  ي همـه  میخندیـد  کـه  وقتی        
 دو هـا  پلـه  ، کشـیدم  کـه  جیغـی  بـا  یکهـو  و رفـتم  عقـب  عقـب . میکـرد  اش همراهـی  هم سوزان و
 .آمدم پایین یکی تا
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 بـا  کـه  بـود  مانـده  اي پلـه  چنـد  هنـوز ...داد هلـم  او یـا  ، کـرد  گیـر  چیـزي  بـه  پـایم  نمیدانم        
ــورت ــین روي ص ــوردم زم ــت.خ ــینهِ  پش ــنگینی ام س ــدیدي س ــس را ش ــردم ح ــرم روي...ک  کم
 .میکوبید هایم شانه و کمرم به را هایش مشت خنده با و بود نشسته

 !میمردم اینبار... بود مانده مچاله سوزش و درد از صورتم        

 خنــده دختــرك.درامــد صــدا بــه خانــه زنــگ صــداي کــه بــود مانــده بــاز نیمــه هــایم پلــک        
 .شد قایم مبل پشت ترس با و آمد بند هایش

 از را کنتـرلم  ، گـرفتم  فاصـله  زمـین  از کـه  کمـی  ، گذاشـتم  زمـین  روي را هـایم  دسـت  کف        
 .دادم دست

 تــرس اینبــار کــردم، بیشــتريِ  همــت ، شکســت را خانــه ســکوت زنــگ صــداي کــه دوم بــار        
 هـاي  قـدم  امـا  خـوردم  تلـو  تلـو  را اول قـدم  دو یکـی ...شـدم  بلنـد .کـرد  بیشـتر  را جرئتم بچه دختر
 .شد برداشته سریع احمدرضاِ  آمدنِ  شوق به بعدي

 در کــه میدیــدم را اش رنگــیِ  کوچــک پاهــاي.نشســتم آیفــونِ  پــایین کــردم بــاز کــه را در        
 .است خانه وروديِ  محو اش مشکیِ  درشت هاي چشم و شده قالب هم

ِ  نگـاه ...شـد  بـاز  در بـاالخره .میدادمشـان  فاصـله  هـم  از زور بـه  آمـد  مـی  که پایین هایم پلک        
 .رسید احمدرضا به ، شده شوك ي بچه دختر از ام ترسیده

 .نشست پایم جلوي که میزد نفس نفس...دویید سمتم به کفش با        

 !؟...نورا_        

 چرخید صورتم روي اش زده بهت نگاه        

 !آورده؟ سرت بالرو این کی_        
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 کردم اشاره مبل به هایم چشم با کرد بلند را سرم ، گرفت ام چانه زیر را دستش        

 ...انباري تو انداختیش که دختربچه همون... اونجاست_        

ــدایم         ــایین را ص ــه و آوردم پ ــوار را ام تکی ــتم دی ــورتم.برداش ــک ص ــِ  نزدی ــود ورتشص ــه ب  ک
 گفتم

 .برگشته دوباره_        

ــازه         ــتم ت ــی...بکشــم راحــت نفــس احمدرضــا حضــور در میتوانس ــا ول ــدن ب ــاي چشــم دی  ه
 ! ماند نیمه نفسم ، میکرد نگاهمان عصبانیت با که دخترك

 کنم قفل درو رفت یادم ، بیارم کاموا هاله براي رفتم_        

 تـا  میـدادم  فشـار  را صـورتم  طـرف  دو محکـم .کـردم  متوقـف  هـایم  دسـت  بـا  را سـرم  لرزش        
 ...بلرزد کمتر

 نگــاه صــورتم بــه فقــط هــا شــده شــوکه مثــل ، نداشــت تمــامی احمدرضــاِ  حیــرت و بهــت        
 .میکرد

 ...احمد_        

ــردم تــرش نزدیــک را صــورتم...نشســتم زانوهــایم روي          کــه حــالی در ، گوشــش نزدیــک و ب
 گفتم میکردم نگاه بچه دختر به

 !میکشه منو وگرنه برو...انباري تو بندازش برو...ها پلهِ  نزدیک ، نشسته مبل دم_        

 گرفت را هایم دست مچ        

 آورده؟ سرت بالرو این کی... نیست خوب حالت تو_        
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 ... را پیش سال چند بود رفته یادش نمیفهمید؟ حرف چرا        

 .بستم را هایم چشم ترس از و کردم اشاره مبل به        

 احمد من جونِ...انباري یا اتاق تو بندازش برو..برگشته...اونجاست_        

 حــبس نفــس بســت محکــم کــه را در.رفــت خــودشِ  اتــاق ســمت بــه و شــد بلنــد کنــارم از        
 اي فقــط...میشــد نصــیبم خــوشِ  خــواب یــک حــاال.فرســتادم بیــرون ، بلنــد و طــوالنی را ام شــده
 .میچرخید سرم دوره کمتر دنیا و آمد می بند دماغمِ  خون کاش

 و بــود رفتــه اتــاق بــه دختــرك البــد. شــنیدم اتــاق از را کمــد در شــدن بســته و بــاز صــداي        
 .دنبالش به احمدرضا

 هـم  تـرس  ، بـود  ترسـیده  هـم  احمدرضـا .شـد  بـاز  اتـاق  در تـا  کشـید  طـول  اي دقیقـه  چند        
 .دیوانه آن داشت

 !کمد؟ تو انداختیش_        

 .کردم قالب زانوهایم دور را هایم دست و کردم خم شکمم سمت به را زانوهایم        

 هـایش  چشـم  از وحشـت  ، هـا  دیـده  جـن  مثـل  و اتـاق  در جلـوي  بـود  ،ایستاده نمیزد حرف        
 .میبارید

 .شد هم جفت هایم پلک و گذاشتم زانوهایم روي را سرم        

 ...نورا ، تو اون انداختمش...خالی...بود چمدون یه ، کمد تو انداختمش_        

ــالم و نشســت صــورتم روي محــوي لبخنــد         ــر راحــت خی ــاق در.شــد ت  و میکــردم قفــل را ات
 خانـه  هـم  روز آن...بـودمش  دیـده  یکبـار  پـیش  هـا  سـال .بـرود  اتـاق  سـمت  احـدي  نمیـدادم  اجازه

ــود نشســته هــا پلــه راه همــین زیــر.کــرد جلــب را ام توجــه هــایش خنــده صــداي و تنهــابودم  و ب
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 دادم بـه  احمدرضـا  هـم  روز آن...شـد  ور حملـه  سـمتم  بـه  یکهـو  کـه  میـزد  شـانه  را سوزان موهاي
 ...رسید

 .کنم باز را هایم پلک شدم مجبور و داد تکانم ، نشست بازوهایم روي دستش گرماي        

 بریم هم با پاشو...بشور و صورتت پاشو_        

ــر را دســتش دو         ــم زی ــت بغل ــاهی مثــل و گرف ــدم ک ــرد بلن ــه.ک ــه ام تکی ــود احمدرضــا ب  و ب
 .است بسته در که میشد راحت خیالم باید...اتاق در به نگاهم

 ...اومدي شد خوب_        

 کــه آنقـدري  ، افتــاد لـرزش  بــه پاهـایم ِ  رون و زانــو امـا  ، رفتــیم بـاال  بــاهم را اول هـاي  پلـه         
 .نشستم اول هاي پله همان روي و دادم دست از را تعادلم

 کــف و گذاشــتم دوم هـاي  پلــه روي را زانوهـایم  ســر ، کنـد  کمــک تـا  شــد خـم  کــه دوبـاره         
 ، سوم هاي پله روي را هایم دست

 !خوبه حالم...میام خودم_        

ــه چنــد         ــاال تنهــا را اي پل ــتم ب ــده ســرجایش احمدرضــا...رف ــود مان  هــایش چشــمِ  بهــت و ب
 کرد میخکوبم

 ؟!باهام نمیاي_        

 از کـرد  بلنـدم  ، کـرد  حلقـه  کمـرم  دور را هـایش  دسـت  و برداشـت  قـدم  یـه  بـا  با ها پله دو        
 .کرد خوش جا اش شانه روي سرم و ها پله روي

 !میکشی منو داري...نورا خدا رو تو_        
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ــه         ــا پل ــاال را ه  و ســرما از داشــتم حــتم.نداشــت را همیشــگی صــالبت صــدایش و میرفــت ب
 .میلرزد صدایش که است دیوانه آنِ  ترس

 !شوکه...کن تحمل من خاطر به ، ببینم اینجوري رو تو ندارم طاقت من_        

 حــال و ســردرگمی امــا داشــتم گفــتن بــراي حــرف... گذاشــتم اش شــانه روي را ام پیشــانی        
 .میشد ام همکالمی مانع عجیبم

ــاق ســرویس در         ــواب ات ــاز را خ ــرد ب ــنم روي و ک ــایم.گذاشــت زمی ــوت پاه ــه ق ــد گرفت  بودن
 .ایستادن دقیقه چند ي اندازه به حداقل...

 بــود شــده خــط خـط  صــورتم.میپاشــید صــورتم روي و میکـرد  آب پــر را اش مردانــهِ  مشـت         
ــار ، ــه انگ ــگی ، اي گرب ــی ، س ــی حت ــورتم خرس ــه چنــگ را ص ــد انداخت ــن.باش ــم ای ــا زخ ــار ه  ک

 !بود؟ دختربچه

 .کشیدم صورتم هاي زخم روي و کردم دراز آینه سمت به را هایم دست        

 ...!کنده و پوستم_        

 .شد بیشتر ، ام گونه آمدن کش از هایم زخم سوزش ، خندیدم وقتی        

 .آمدیم بیرون و بست را آب شیر        

 ؟!نمیگی بابام به_        

 .بود شده سرخ صورتش.کرد باز را هایم لباس کشوي و نشاندم زمین روي        

 جایی اي دره یه تو بنداز ببر و چمدون میگم_        

 باشه_        
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 میکشید اش بینی به را دستش مدام و میکرد فین فین که بود خورده سرما        

 !بودم گفته که بهت...میدید و خودش هاي بچگی ، مامانمم_        

ــایین و درآورد را ســبزمِ  شــرت تــی         ــازه...گرفــت را پیــرهنم پ ! کــنم نگــاهش شــد فرصــت ت
 !بود خیس هایش کناره که هایی چشم ي خیره

 خونیِ لباست ، باال بیار دستاتو_        

ــه         ــاه ام سرشــانه ب ــردم نگ ــاره لبــاس و ک ــه را ام ســینه از نیمــی روي کــه اي پ ــود گرفت  و ب
 رد ، بـود  کـرده  لمـس  را ام سـوخته ِ  پوسـت  دختـرك  هـاي  چنـگ ...بـود  خـونی  فقـط  دیگـر  طرف
 .آمد می چشم به ام شانه سر هایش ناخن

 !خـــوبم من...نمیاد بیرون ، اونجا انداختیمش دیگه...؟!بابام به نمیگی_        

 .گرفت را لباسم پایین و آمد جلوتر... دادم قورت را بغض        

 !؟...احمدرضا_        

 .کوبید پاهایش روي و کشید عقب را دستانش که بود نشسته زانو دو        

 صـورتش ....بـود  کـرده  خـم  اش سـینه  بـه  حـد  از بـیش  را سـرش ...خـوردم  تکـانی  و ترسیدم        
 ... ولی نمیدیدم را

 !خوبم. نکن اذیت خودتو من خاطر به احمدرضا_        

 روي و کـرد  دراز را انگشـتش .کـرد  بلنـد  سـر  کـه  وقتـی  ، دیـد  را لـبم  کـنج ِ  تصـنعی  لبخند        
 از...هـایم  چشـم  تـا  پیشـانی  روي از.. میکـرد  حرکـت  انگشـتش  هـا  زخـم  روي ، گذاشـت  ام پیشانی

 رفـت  بعـد .شـد  متوقـف  هـایم  لـب  نزدیـک  و...آمـد  تـر  پـایین ...راسـت  سـمت  ي گونه تا هایم چشم
 .پوشاند را ام شانه از نیمی دستش کف که میلرزید انگشتش...ام شانه سراغ
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 ؟!برات بمیرم_        

 ...را هردو رفتم ریسه...گریه یا بود خنده        

 بـه  سـرم  ، کشـید  خـود  سـمت  بـه  و گرفـت  را بازوهـایم  ، بیفـتم  زمـین  روي اینکـه  از پیش        
 ؟!میکردم زندگی امیدي چه به من میمرد اگر احمدرضا...گرفت آرام قلبم و خورد اش سینه

 شـانه  روي سـرش  کـه  بـود  خسـته  و دلتنـگ  هـم  او انگـار .بـود  آرامـش  از مـوجی  تنش بوي        
 گرفت آرام ام

 نشست،حســی ام شــانه روي کــه هــایش لــب...  کــرد نــوازش دســتش بــا را ام شــانه        
 ...شد کشیده ام شانه روي هایش لب وقتی تا... نداشتم

 ؟؟...احمدرضا_        

 !داشتم را او من فقط انگار...ترس و اضطراب و سختی همه این میان        

 را هــایش لــب.شــد تــر تنــگ هــایش دســت ي حلقــه کــه بکشــم عقــب را خــودم خواســتم        
 .گذاشت ام شانه سوختگی روي تر محکم

 .شد پر نفس از ام سینه        

 میزنه شور دلم...احمد_        

 نشست موهایم روي اش چانه        

 !هستم من ، نزنه_        

 عقــب بایـد .گذاشـتم  اش سـینه  روي را هـایم  دسـت  کـف  و کـردم  بـاز  زور بـه  را هـایم  پلـک         
 .بودم خورده قسم را مادرمِ  جان ، میگرفتم فاصله باید... میرفتم
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 ...کن ولم_        

 زد دم موهایم میان        

 میشه درست_        

 .زدم اش شانه به جان بی و قوت بی مشتی و نالیدم        

 بشه درست چیزي نیست قرار_        

 .کشیدم عقب را خودم کمی و شد باز دورم از هایش دست        

 خـوب  چیزهـاي  بـه  تـو  بـا  ، باشـم  خوشـحال  کـنم  سـعی  بـود  قـرار ! مـرد؟  میبینی را روزگار        
ــه مــثال ، کــنم فکــر ــه...تــو خــود ب ــزم ، کــنم فکــر تــو ب ــه مغ ــاآرامی جــاي هــیچ ب ــا.نمیپــرد ن  ام
 مــن بــه ، بــود دنیــا در نــاآرامی هرچــه.گــرفتم فاصــله کــه تــو از ؟!مــرد میبینــی را روزگــار...حــاال
 .رسید

ــایم         ــت را بازوه ــدم و گرف ــرد بلن ــین..ک ــدِ  ح ــدن بلن ــس ش ــی نف ــیدم عمیق ــیش. کش  پ
 .بودند شده ترسو هم ها آن...میترسیدم هایم زنانگی از احمدرضا

ــا ، زدم دیــوار بــه تکیــه ، برداشــت را رنگــم کــرم پــالتوي و کــرد بــاز را لباســم کمــد          یــک ب
 انداخت ام شانه روي را پالتو که بود داشته نگه دست

 نمونی اینجا بهتره... من ي خونه بریم_        

 .پوشیدم را پالتو طرف یک و دادم تکان آرام را ام زخمی بازوي        

 کردم زمزمه بسته هاي چشم با        

 ...خوردم قسم و مادرمِ  جون...دادم قول من! نیاد؟ جون افسانه_        
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 سـیخ  تـنم  بـه  مـو  اش زمزمـه  کـه  آمـد  جلـو  کـم  کـم  سرش ، میزد دو نگاهمِ  میان نگاهش        
 کرد

 !دادي؟ چیِ  قول_        

 .داشت نگه اش سبابه و شصت انگشت با را ام چانه        

 ...ناامیدش نگاه از ریخت دلم        

 ...من مثل دختري یه خاطر به و مادرش که ادم...احمد مادره_        

 !میخورد بهم هایمان مژه میبستم اگر پلک        

 و کشــید جلــو.شــد مشــت اش ســینه روي هــایم دســت...زدنــش پــس بــراي افتــادم تقــال از        
 را سـرش ...آمـد  قلقلـک  ریشـش  تـه  خـورد  بـر  از گلـویم  زیـر ...گـردنم  بـه  رسـید ...بوسـید  را ام شانه

 .خورد نفسم به نفسش آورد باالتر که

 انداخت سایه وجودمِ  میان ترس باز...نشست تنم به لعنتیِ  لرز آن باز        

 ....زدم لب        

 احمدرضــا_        

 .کرد لمس را خیسم هاي مژه و آمد جلو دستش.نشست هایم پلک روي نگاهش        

 شد من تقصیر_        

 نخواســتن و خواســتن میــان.نداشــتم کشــیدن عقــب بــراي نــایی... کــردم بغــض جهــت بــی        
 .میزدم پا و دست

 نالیدم دار خش صدایی با        
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 !ببخشه؟ من به باهم رو هاله و تو ، خدا نمیشه_        

 .دادم را خود جواب لرزانی صداي با        

 !نه_        

 ...!بخشید من به را او خدا...بود فایده بی اما...گفتم "نه" میکردم تصور آنچه به        

 شد وصل وجودم به برقی...آنی و کوتاه...بوسید را هایم لب و صورتم روي شد خم        

ــازویم         ــت را ب ــه و گرف ــمت ب ــودش س ــیدم خ ــان.کش ــاریکیِ  می ــاهش ت ــه را نگ ــاهم ب  نگ
ــبم.داد ــد قل ــبم..میکوبی ــه محکــم قل ــینه ب ــد س ــتم ، بکشــد عقــب نمیخواســتم و میکوبی  نمیخواس

 .کنم حسش میخواستم...کنارم جا همین ، بماند میخواستم ، برود

 را شــدن بوسـیده  مـن ...بسـتم  را رمقــم بـی  هـاي  ،چشـم  شــد خـم  صـورتم  روي کـه  دوبـاره         
 !بمیــرم و ببرم را نفسم میخواست دلم ، ترس از که هایی وقت ،حتی داشتم دوست

 کـه  هـوایی  از کـردن  پـر  سـینه  بـه  ، کشـیدن  نفـس  بـه  یـافتم  مهلـت  تـازه  گرفت که فاصله        
 ...او عطر از بود پر

 !!ببخشید...نورا_        

 بـاز  آرام آرام هـایش  نـوازش  زیـر  دادند،مشـتم  نـوازش  را لـرزانم  هـاي  دسـت  ، هـایش  دست        
 .شد

 ...برگشت دوباره شان رفتهِ  نبض ، بوسید که را ام شقیقه        

 !هایم شقیقه زد نبض        
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ــاب         ــان از آفت ــرده می ــا پ ــت روي ه ــاده تخ ــود افت ــرم...ب ــی س ــه راکم ــت ب ــل راس  متمای
ــره دو تخــتِ  وســط...کــردم ــودم خوابیــده اي نف ــدرش و احمدرضــاِ  کوچــک عکــس کــه ب  روي پ
 زود خیلــی اتـاق  شـمایل  و شــکل از ولـی ...آوردم نمـی  خــاطر بـه  را دیشـب  اصــال! بـود  اتـاق  دیـوار 

 .احمدرضام ي خانه که فهمیدم

 کاغـذ  بـه  نگـاهی ...شـدم  خیـز  نـیم  تخـت  روي کمـی ...داشـتم  سـرگیجه  و بـود  سنگین سرم        
 نمیـدانم .داشـت  مالیـم  صـورتی  و آبـی  و قرمـز  ي برجسـته  هـاي  گـل  کـه  انـداختم  اتاقش دیواري

 .میرسید نظر به دار خنده کمی ، دیواري کاغذ این با ، مرد یک اتاق.گرفت ام خنده چرا

ــی         ــه زود خیل ــوخت ام گون ــدم و س ــع لبخن ــد جم ــت.ش ــتم دس ــه روي آرام را راس  ام گون
 !داشت؟ خراش صورتم...کشیدم

ــا کــردم جابجــا را خــودم         ــایین تخــت روي از ت ــایم پ ــراي و بی ــایین ب  قــرص فشــارم آوردن پ
 احـــمد ...لرزیـد  قلـبم  ، بـود  خوابیـده  ، زمـین  روي کـه  احمدرضـایی  دیـدن  بـا  کـه  بخورم را هایم
 .بود کرده کز رنگ سفید پتوي میان بچه یک مثل

 پـایین  سـمت  بـه  را سـرم  همینکـه ...آمـدم  پـایین  احتیـاط  بـا  و گـرفتم  تخت لبه به را دستم        
 و میـز ِ  تمـام  میبـردم  عقـب  را سـرم  تـا  و میرسـید  ام پیشـانی  بـه  سـرم  تمـام ِ  سنگینی ، میگرفتم
 .میچسبید سرم پشت به مغزم تو کمدهاي

 !داشت عالمی ، احمدرضاِ  کردن تماشا اما        

ــه.کشــیدم دراز کنــارش آرام         ــین کــه کمــی ي فاصــله آن در را خــودم ســختی ب ــدنش ب  و ب
 .دادم جا را خودم ، بود تخت

! کــه نبــود مــنِ  حــواس بــیِ  مــرد! مــن؟...مــن حــواسِ بــی مــرد... بــود ســرد زمــینِ  کــف        
 ...نمیشد
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ــی         ــم...شــدم هــایم اشــک هجــوم خیــال ب ــاهش هــاي مــژه شــمردن دل  ، میخواســت را کوت
 هــایش جوگنــدمیِ  میــان را هــایم دســت میخواسـت  دلــم...را پلکــش پشــتِ  ظریــفِ  چــین حتـی 

 .ببرم

 دسـت  روي کـه  زخمـی  دیـدن  بـا  ولـی ... بـردم  سـرش  نزدیـک  و کـردم  بلنـد  را دستم حتی        
 .ماندم متحیر ، بود هایم

ــب         ــه را دیش ــاد ب ــی ی ــد...آوردم نم ــتر بای ــر بیش ــردم فک ــا.میک ــی ت ــه وقت ــا ک ــه در تنه  خان
 ...منتهی بود یادم را دیدم بدِ  خواب و بودم خوابیده

 !شد شروع ، بودم خوابیده رویش پهلو به که اي شانه سوزش که نکشید طول خیلی        

ــه دلواپســی         ــیم و آمــد ســراغم ب ــاال تنــد و تنــد ام ســینه ي قفســه.شــدم خیــز ن ــایین و ب  پ
 خشــکِ  خــون و بــود ام شــانه روي کــه پانســمانی حتــی... هــایم دســت و صــورتِ  ســوزش.شــدند

 .آوردم نمی خاطر به را رویش ي شده

ــه         ــختی ب ــودم س ــد را خ ــردم بلن ــاق از و ک ــرون ات ــدم بی ــدر.آم ــا آنق ــه ب ــه عجل ــرویس ب  س
 شیشـه  روي را مـن  ، خـوردنم  تلـو  تلـو  بـود  نزدیـک  و خـورد  میـز  بـه  پـایم  کـه  میدویدم بهداشتی

 !بندازد پذیرایی وسط ي

 .باشم کرده بیدار را احمدرضا که آمد نمی نظر به ، کردم نگاه سرم پشت به بالفاصله        

 را گوشــم دختــرك هــاي خنــده صــداي.کــردم نگــاه بهداشــتی ســرویس ي آیینــه بــه وقتــی        
 چشـمانم  پـیش  ثانیـه  بـه  را گذشـته ِ  تمـام  هـایش  خنـده  صـداي  ولـی  نبـود  کـه  خودش...کرد کر

 .آورد

 کـه  هـایی  زخـم  روي آرام را وحولـه  شسـتم  را ام زخمـی ِ  صـورت  ، زمـان  هـر  از تـر  غمگین        
 .کشیدم ، داشت درهم را خونی و سفید دورش
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ــوي         ــرم ب ــادامِ  ک ــه روي ب ــامم در و حول ــد مش ــک...پیچی ــاي پل ــته ه ــم روي را ام خس  ه
 .ماندم همانجا بغل به حوله را اي دقیقه چند و گذاشتم

 وقتـی  ، بـود  او جـاي  هرکسـی  ولـی  ، بـودم  خـاطرآورده  بـه  را احمدرضـا  ي بوسـه  حتـی  من        
 روي دختــر تــرین انگیــز تــرحم مــن! کنــد آرامـم  میکــرد ســعی ، میدیــد مضــطرب و ترســیده مـرا 

 !احمدرضا شبیه ، دلسوز مردي براي آنهم ، نداشت کاري که منِ  داشتن دوست.بودم زمین

 سـاده  لحـاف  یـک  بـا  و تشـک  بـدون  ، حـال  آن در را احمدرضـا  وقتـی ...برگشـتم  کـه  اتاق به        
 .فرستادم لعنت خودم به بیشتر ، دیدم زمین روي ،

 همـه  بـه  تـا  بـودم  کـرده  را ام سـعی ِ  تمـام  هـا  سـال  ایـن  ولـی ... بود رفته که او پیش آبرویم        
 !خوبم خوبِ من و است اشتباه مشاور و پدرم هاي خیال که کنم ثابت

 !رفت احمدرضا پیش آبرویم تمام ، کثیف و وحشیِ  دختر آنِ  آمدن با...دیشب ولی        

 لحــاف.کــنم نگــاهش میخواســت دلــم کــه آنطــور تــا ، میــداد جرئــت ، بــود خــواب همینکــه        
 بطـري  یـک  همـراه  بـه  فشـارم  هـاي  قـرص  خـوردن  از بعـد  و انـداختم  رویـش  آرامـی  بـه  را خودم

 نگــاهش خــوب ، ســرگیجه و ســردرد همــه ایــنِ  میــان میتوانســتم حــاال.کشــیدم دراز کنــارش آب
 .کنم

 !داشت؟ شدن عاشق من مثل اي دیوانه دختر        

ــد         ــخ لبخنـ ــبم روي تلـ ــت لـ ــت و نشسـ ــاره انگشـ ــوي روي آرام را ام اشـ ــایش مـ  موهـ
 .نبود کننده راضی ها جوگندمی لمسِ  لذت که ترس با و آرام آنقدر.کشیدم

 گذشــتهِ  زخمــی دو هــر روحــم و جســمم ، گــرفتم بغــل بــه و کــردم مشــت را هــایم دســت        
 .نمیرفت سرم از سنگینش ي سایه که ، بود اي
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 خیسـی  از ، سـنگینم  هـاي  پلـک . گرفـت  را گریبـانم  تکـراري  و رمـق  بـی  هـاي  اشک دوباره        
 .برد خوابم و شدند تر سنگین ها مژه

      

ــب_         ــد دیش ــردیش بای ــتان میب ــارش بیمارس ــت ،فش ــفیدي ، باالس ــماش س ــین و چش  ، بب
 !قرمزه

 بیــرون اش مردانــه هــاي دســت فشــار زیــر از را هــایم پلــک تــا زدم پلــک چنــدبار        
 .شد تر واضح رویم به رو تصویر زدم پلک که بیشتر.بکشم

 !بخیر صبح_        

 !نمیشناختمش که بود نشسته کنارم و تخت روي مردي        

 کـه  سـینی  بـا  احمدرضـا  ، دهـم  بـروز  را ترسـم  اینکـه  از پـیش  ولـی  شـدم  خیز نیم ترس از        
 شد اتاق داخل ، داشت دست در

 عزیزم؟ بهتري ، بخیر صبح_        

 انگــار و بــود گرفتــه را دســتم مــچ و بــود نشســته نــزدیکم خیلــی کــه مــردي حضــور بابــت        
 .کردم احمدرضا به نگاه معذب ، میکرد چک را نبضم

 !پزشکه...،محراب دوستم_        

 کنــار ، زمــین روي را ســینی کــه بــود دنبــالش مــدام نگــاهم ، کــرد راحــت کمــی را خیــالم        
 .زد دور را تخت و گذاشت مرد همان

 حسابی مرد باالست فشارش_        
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 تاکییـد  بـا  و کـردم  نگـاه  دوسـتش  بـه  کـه  بـود  نرسـیده  گفتـارش  بـه  هنوز احمدرضا نگرانی        
 گفتم

 !خوبم! نمیرم دکتر من_        

 گرفت سمتم به را فشار دیجیتالیِ  دستگاه و خندید محراب        

 !خوبی؟! یازده رو هیجده_        

 گفتم احمدرضا به رو و دادم تکیه تخت به        

 !؟ آوردي و کارم محل هاي لباس ، خوبم خدا به_        

 بــا و شـد  بلنــد تخـت  روي از ، بـود  نزدیــک خیلـی  احمدرضــا بـه  سـالی  و ســن کـه  محـراب         
 گفت احمدرضا به خنده

 چـی  میخـواي  ایـن  بـا  ، کنـار  بـه  خـانوم  افسـانه ! بـده  صـبر  بهـم  خـدا  میگفتی داشتی حق_        
 کارکنی؟

 شد خم تخت پایین به و خندید تر بلند دید که را احمدرضا اخم        

 زایمـان  و زنـان  دکتـر  نگـو  کسـی  بـه  ، شـد  طـوریش  اگـه  ولـی  ، میـزنم  سـرم  براش دوباره_        
 ...زنــِِ  سر باال اوردي

 .شدم خیره راستم دست آرنجِ  کبودي به و کشیدم دراز تخت روي        

 !میگشتن رگ دنبال ، انصرافیِ  دکترِ  جناب ، ندارم تقصیر من_        

 شد بلند و کرد نوچی احمد        

 ! نزن غر ریز ،یه اومدي زور به_        
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 کشید رگم روي را دستش و گذاشت سرم باالي را سرم ، خنده با محراب        

 !هستم اخالقی خوش دکتر من ، توئه کار که زدن غر_        

 .دوختم بهم را هایم چشم شرمندگی با و کرد ترم معذب ، صورتم به اش خیره نگاه        

 !مهد؟ میبري و ماهان_        

ِ  شــدن کشــیده فشــار بعــدم و چســب صــداي فشــرد، بهــم را هــایم پلــک ، دســتم ســوزش        
 .ساعدم روي به دستش

 تینا پیش میذارم میبرم نه_        

 آمد تر نزدیک احمدرضا صداي و خندید        

 .نمیاد خوش خدارو.نبرش مهد اون به مهد این از اینقدر ، مامانت پیش بذار_        

 هایشـان  حـرف  پـیش  هـایم  گـوش  ولـی  کـنم  نگاهشـان  تـا  شـد  مـانع  ، خصوصیشـان  بحث        
 ي بچــه ، شــد کشـیده  میــان بـه  حــرفش کـه  اي بچــه آن و داشــت نسـبتی  تینــا بـا  محــراب...بـود 

 !بود؟ تینا و محراب

 احمدرضا؟ میگی چی ، ندیدم و نمیشناسم رو بچه این مادر من ، میگم مامانم_        

 زد صدایم و نشست ام گونه روي.میشناختم خوب را احمدِ  دست گرماي        

 !بهتري؟ نورا_        

 کردم زمزمه        

 آره_        



718 
 

 مـن ِ  حـال  نـاراحتش  و دلخـور  لحـن ... کـرد  تکـرار  احمدرضـا  چنـدبار  را گفـتم  که اي "آره"        
 .نبود ماِ  دست میان این چیز هیچ که حیف ولی میکرد بدتر را

 میکنم خواهش ، بیمارستان ببرمت پاشو_        

 گفتم آلود خواب صدایی با و کشیدم صورتم روي نیمه تا را لحاف آزادمِ  دست با        

 .میکنم خواهش...بخوابم میخوام_        

 کـه  بـادامی ِ  کـرم  سـردي  فقـط  ، نبـود  واضـح  خیلـی  صدایشـان  کـه  میکردند باهم پچی پچ        
ــد صــورتم روي احمدرضــا ــه صــداي کــه کــردم حــس را میمالی  دســت حرکــت ، اي بچــه ي گری
 .کرد متوقف را احمدرضا

 مبل رو از نیفته ، ماهانه بدو_        

 ...شدم خیز نیم. کردم باز را هایم چشم ترس با        

 !کیه؟ ي بچه_        

 !نمیشه خبري دیگه ، سوزوندم و چمدون...محرابهِ  پسر ، نترس_        

 .افتاد نگاهم احمد سر پشت به و گزیدم را لبم        

 !سالمن هردو پسر و ،مادر خداروشکر ، بچه از اینم_        

ِ  صــورت ، بــود اي بــامزه پســربچه...آورد لــبم بــه لبخنــد ، احمدرضــاِ  کوتــاه ي خنــده تــک        
 بود پوشیده خوشرنگِ  اي سورمهِ  شلوار و شرت تی و داشت سفید و الغر کمی

 !شماست؟ پسر_        

 ماهشه هفت ماهان ، بله_        
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ــر         ــا اگ ــتش احمدرض ــورتم از را دس ــت ص ــال ، برمیداش ــدم اص ــی ب ــد نم ــرك ، آم ــه را پس  ب
 بکشم آغوش

 گــوش حرفــت بـه  ام دیگــه ، بیمارســتان میبرمـت  ، نــورا نیــاد پـایین  فشــارت ، بکـش  دراز_        
 .نمیدم

 .میرفت ریسه خنده از بچه پسر و میکرد بازي و شوخی پسرش با ، محراب        

 بخوري؟ همینجا بیارم و ات صبحونه_        

ــتانم         ــطراب را انگش ــم در اض ــدم ه ــعی و پیچان ــردم س ــک ک ــاي مردم ــاد ه ــده گش  از ش
 کنم دور نگاهش از را استرسم

 بخوابم میخوام ، ندارم میل_        

 .شدم خیره عبوسش حدي تا و جدي رخ نیم به        

ــه         ــاهم ســنگینی همینک ــرد حــس را نگ ــه و ک ــمتم ب ــی ، برگشــت س ــاي طوس ــره ه  اش تی
 .کرد میزدند، دو دو اضطراب شدت از میدانستم که چشمانمِ  فیکس

 سرکار بري نمیتونی فردا و امروز که میگم میزنم زنگ رئیست به دیگه ساعت یک_        

 کردم خیس زبانم نوك با را لبانم        

 ... بعد ، میکنم استراحت دوساعت یکی امروزم برم، باید نه_        

 گوشـه  و چرخانـد  حدقـه  در را هـایش  چشـم  ، بدهـد  سـرش  ي زاویـه  در تغییـري  آنکـه  بی        
 کرد نگاهم عمیق ، چشمی

 ...نمیري جا هیچ ، نورا نمیري_        
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 پرسیدم اختیار بی        

 ؟!چرا_        

 دســتانم روي تــا را نگــاهش رد.کشــیدم ام طوســی شــلوار روي را ام کــرده عــرق دســت کـف         
 .کردم دنبال

 ایـن  از نمیـذارم  ، نشـه  خـوب  حالـت  تـا ! مجبـورم  دیگـه  ولـی . نمیـاد  خوشـم  گفـتن  زور از_        
 !هستم که من ، نیستی خودتِ  نگران خودت که حاال...بیرون بري خونه

 ...!تاب بی من دل و شد خاص لحنش        

 ...استرس موقع هنوز ، میکنه عرق دستات استرس موقع هنوز_        

 دون، چیز همهِ  جناب ، کنه استراحت باید_        

 خیـره  و آورد بـاال  را سـرش  ، دهـد  نشـان  محـراب ِ  حـرف  بـه  العملـی  عکـس  اینکـه  از پیش        
 بود شده نامهربان امروز که مهربانِ  نگاه همان.شد هایم چشم

 احمد نکن نیگام اینطوري.میکشم خجالت دوستت جلوي_        

ــا احمدرضــا و انــداختم پــایین را ســرم          ســمت بــه و شــد بلنــد تخــت روي از تــاخیر کمــی ب
 .رفت محراب

 بزنم و یکی اون ، شد تموم سرمش ، نکنه درد دستت_        

 ام بچــه ایــنِ  حــرف بــه ، اورژانــس بــزن زنــگ ، شــد بــدتر اگــه ولــی...بگیــر فشارشــو اول_        
 نکن گوش

 انداخت ام خنده به که بود کرده اي بامزهِ  اخم صورتم به        
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 عصـر .نکنـی  خـراب  مـارو ِ  رفیـق ِ  حـال  بـاش  مراقـب  ، شـد  بـد  ،حـالتم  بخـور  زیاد مایعات_        
 میزنم سر بهت

 سـر  بـه  سـر  سـرگرم  کـه  دوخـتم  چشـم  احمدرضـایی  بـه  و نشسـت  لبم روي کوتاه لبخندي        
 .بود ماهان با گذاشتن

 .کن گوش کردم که هایی نصیحت به ، محترمِ  مرد_        

 کشید بیرون ماهانِ  کوچکِ  مشت از را دستش انگشت احمدرضا        

 نمیبره؟ خوابت چرا بلدي الالیی تو_        

 میکـــرد تـــن بـــه را کـــتش کـــه حـــالی در و داد احمدرضـــا دســـت را ماهـــان محـــراب،        
 گفت بود آمده پایین کمی که صدایی با و زد ،پوزخندي

ــما_         ــانوادگی ش ــکل خ ــد مش ــه ، داری ــودم رو بچ ــیکمش از خ ــیدم ش ــرون کش ــت ، بی  راس
 وقتشـه،  مـیگم  بهـت  سـاله  چنـد  کـه  تـو  از اونـم ! نیسـت  مـن  ي بچـه  میگه وایمیسته جلوم راست
 .نیست حقت میکنی فکر چون بگیري حقتو نداري عرضه

 کنجکــاوم و متعجـب  هـاي  چشــم جلـوي  محـراب  و بـرد  بیــرون اتـاق  از را ماهـان  احمدرضـا         
 .رفت اتاق از گفت که "بخیري روز" با و داد تکان دستی

 

 شــانه موهــایی و دار گــل پیراهنــی بــا برهنــه پــا, جنگــی ســربازان از انبــوهیِ  میــان در مــن        
ــه نکــرده ــراي امنــی جــاي زمــین و..  ام آمــده عروســکم جســتجوي ب ــاِ  دخترکــان ب ــا برهنــه پ  ب
 .ندارد اند آمده عروسکشان جستجوي به که نکرده شانه موهاي و دار گل پیراهن
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ــار و میشــدم بیــدار رفــتن دستشــویی خــاطر بــه ، میبــرد خــوابم تــا         ــا هرب  از شــدنم بلنــد ب
ِ  قــدم یــک بـا  بعــد هــاي بـار ... کــردم امتنــاع چنـدبار  ، برمیداشــت قــدم کنـارم  احمدرضــا ، تخـت 
 پـیش  را دسـتش  ، خـوردنم  تلـو  تلـو ِ  محـض  بـه  کـه  میدیـدم  و آمـد  مـی  سرم پشت نیمه و نصفه

 .میکشد پس ، من به نرسیده و میکشد

 دارد نگهـم  کـه  هسـت  کسـی  بیفـتم  اگـر  هنـوز  اینکـه  از! بـودم  راضـی  خوردن تلو تلو این از        
 .کنند تصور خار و گل و درخت را من همه که بمانم آنقدر زمین روي نگذارد و

 وقـت  خیلـی  کـردم  دل و درد کـه  بـاري  اخـرین  از ولـی  کـرده  دل و درد هـواي  بـدجور  دلم        
 مثـل  کـه  تـوام  اه گفـت  کـه  گیلـدا  بـا  یـا  کـردم  دل و درد خـاطره  بـا  نمیـدانم ...گذشـته  کـه  است

 و درد هیچکدامشــان بــا گــرفتم تصــمیم روز همــان از...میکنــی نالــه همــش تکــراري هــاي ســریال
 .نکنم دل

 صــورتم هــاي زخــم و ، هــایم شــدن دمــاغ خــون ســر صــدقه از کــه احمدرضــاِ  تخــت روي        
 .نشستم ، میرسید نظر به کثیف

ــاعت         ــر یـــک سـ ــود ظهـ ــی...بـ ــایلم گوشـ ــلی روي از را موبـ ــار کوچـــک عسـ  تخـــت کنـ
 .کردم باز را هایم پیام که میشنیدم را مالیمی موزیک صداي.برداشتم

 بود فرستاده پیام چند پدرم        

ــورا ســالم"         ــرم تمــاس باهــات صــبح از ، جــان ن ــردا ، نمیــدي جــواب میگی  جــان افســانه ف
 رو خونـه  بـرو  زودتـر  خـودت  یـا  ، خونـه  بـره  کـارگر  بـزن  زنـگ  یـا  نامرتبـه  خونه اگر.میشه مرخص

 "بزن زنگ بهم تونستی کن، مرتب

 میخوانــدم کــه هربــار را هرکــدام کــه آنقــدر...نمیــداد خــوبی بوهــاي اش بعــدي هــاي پیــام        
 افتاد می سرم روي ناامیدي ي سایه و میگرفت را گریبانم اضطراب و ترس بیشتر
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ــانه"         ــه افس ــا ب ــی احمدرض ــتس خیل ــودت ، وابس ــر خ ــدونی بهت ــادت...می ــت ی ــا هس  باب
 روزي چنـد  ناخوداگـاه  بـري  کـه  ماموریـت  حـاال .بکنـی  رو افسـانه  مراعـات  مـدت  یه کن سعی.جان

 درســت.هــات خالــه دیــدن بــري کــه بــذار هــم اي برنامــه یــه تونســتی.میشــی دور جفتشــون از و
 ".خبري بی همه این نیست

 !بود فرستاده خودش فریب براي را اش بعدي پیام        

 ولـی . دیدنشـون  بـري  تـو  بـذارن  کـه  گرفتنـد  تمـاس  باهـام  هـات  خاله مدت این تو چندبار"        
 مـادرتم  بهتـره  اصـال .میکـرد  گریـه  مـدام  کـه  دیـدم  و مـادرت  خـواب  پیش شب چند.شدم مانع من

 "بگیري؟ مرخصی و روز چهار سه کارت محل از میتونی ببین.ببري خودت با

 احمدرضـا  گـوش  بـه  کـه  شـده  بلنـد  آنقـدري  دلـم  تـه  از هـاي  خنده صداي که نبود حواسم        
 رسید

 میخندي؟ چی به_        

ــی         ــا را گوش ــردم ره ــف و ک ــتانم ک ــرف دو را دس ــورتم ط ــتم ص ــم و گذاش ــردم به ــا فش  ت
 .بیاد بند سوزشش

 ؟!احمد کردي استراحت_        

 چــوبیِ  کمــد بــه را اش تکیــه کــه حــالی در و بــرد فــرو شــلوارش جیــب در را هــاي دســت        
 گفت خنده با میداد کنارش

 !میخندیدي؟ چی به بگو تو_        

 .گزیدم لب و دادم تکان راست و چپ به را سرم        

 ...!بود ادبی بی جوك...کن ولش_        
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 فرستاد باال باشیطنت را ابروهایش        

 بود؟ چی حاال...جالب چه_        

ــایین را دســتانم         ــدي نفــس و آوردم پ ــده.کشــیدم بلن ــه احمدرضــا ي خن ــدي ب ــاه لبخن  کوت
 ...شد تبدیل

 ؟!بخوري بیارم چیزي یه برات برم...تر پایین اومده فشارت_        

 ...بود ام گشنه        

 میشم ممنون_        

 گفت منشانه لوتی و مردانه لحنی با و گذاشت قلبش روي را دستش        

 بفرمایید امر شما ، میکنم خواهش_        

ــب         ــایم ل ــم روي ه ــش ه ــد ک ــا...آمدن ــنش ب ــاهی رفت ــه نگ ــه ب ــه رو ي آین ــت روي ب  تخ
 و نامرتـب  موهـایی  ، بـود  احمدرضـا  هـاي  سـوغاتی  جـزو  حتمـا  کـه  لباسـی  نامرتـب  ي یقه.انداختم

 .بود هویدا فاصله این از اش سرخی که هایی زخم و رنگ بی صورتی..پیچیده هم در

ــه دســتی         ــایم ب ــوز ســرم...کشــیدم موه ــه هن ــود وصــل دســتم ب ــج رگ و ب  درد دســتمِ  آرن
 .بود شده کبود و میکرد

ــدم منتظــر         ــا مان ــد ت ــذاِ  ســینی...بیای ــال آب لیــوان و گذاشــت میــز روي را غ  دســتم را پرتق
 داد

 .بخور اینو_        

 کردم تشکر و گرفتم دستش از        
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 شده تموم کنم فکر بکنی؟ دستم از و سرم این میشه_        

ــه"         ــت اي" باش ــغول و گف ــد مش ــد.ش ــپ چن ــال آب از قل ــی پرتق ــوردم را طبیع ــرف و خ  ح
 .کردم مرور سرم در را محراب هاي

 ...ي بچه ماهان_        

 .میدونه تینا پدر فقط البته...محرابه و تینا_        

 .نشست سرم در دیگر سوال وچند گرفتم را سوال یک جواب        

 خالـه  از هاسـت  سـال  میـدونی  کـه  هـم  تینـا  پـدر  ، اومـد  خوششـون  هم از بودیم که اونجا_        
 اوضـاع  اول سـال  یـه  ، کـنن  عقـد  داد اجـازه  و اومـد  خوشـش  محـراب  از ، بـود  همونجا.شده جدا ام

 زنـدگی  نـه  بـود  مهـم  محـراب  نـه  بـراش  دیگـه ...چـی  همـه  زیر زد و شد زده غرب تینا تا بود خوب
 ...طالق گفت.محراب

 . داد فشار آرنجم روي آرام را خیسی ي پنبه و خندید احمدرضا        

ــه محــراب و طــالق گفــت تینــا_         ــو گذاشــت بچــه ی ــرد فکــر...دامــنش ت ــه ک  نگهــش میتون
 ازش چشـم  خونـه  تـو  سـال  یـه ...دختـر  ایـن  لرزونـد  و مـن  بـد  و تـن  چقـدر  میدونه خدا ولی...داره

 گذاشــتش ، اومـد  دنیــا بـه  تــا آخرشـم .بیـاره  اش بچــه و خـودش  ســر بالیـی  نــره کـه  برنمیداشـتم 
 .ایران برگشت و همونجا

 

ــارم         ــه ، نشســت تخــت روي کــه کن ــه را ام تکی ــه گوشــم...دادم اش شــانه ب  هــایش حــرف ب
 !نمیداد خوبی بوي که پدرم هاي حرف به حواسم و بود
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ــت         ــتم دوس ــله نداش ــرم فاص ــتش.بگی ــه را دس ــردنم دور ک ــداخت گ ــودم ان ــتر را خ ــه بیش  ب
 .رساندم آغوشش

 بود؟ چی مشکلشون_        

 .خورد خودش قلپی و برداشت را پرتقال آب لیوان        

 از ، خندیــدن بلنــد از ، رفــتن راه از ، زدن حــرف از ، پوشــیدن لبــاس از...چــی همــه_        
 سـر  میرفـت  یادشـون  خودشـونم  وقتـا  بعضـی  کـه  بـود  زیـاد  اینقـدر ...دوستا از ، کار از ، کردن گریه
 !کردن آشتی حاال چرا و کردن دعوا چی

 .سرکشیدم را پرتقال آب ي بقیه و چسباند لبم به را لیوان        

 بود؟ کی تقصیر_        

 بود شده کثیف لبم حتما... کشید لبم روي را اشاره انگشت        

 گوشـت  شـد  وسـط  ایـن  ماهـان  فقـط .نیسـت  دنبـالش  محـراب  االنـم .تینـا  شک بدون...تینا_        
 قربونی

ــه و گذاشــتم اش ســینه روي را ســرم         ــود انداختــه هــم روي کــه پاهــایش ب  انگشــت آرام و ب
 .دوختم چشم میداد تکان را هایش

 داره دوست و پسرش که انگار ، محراب ولی_        

ــره داره؟ دوســت_         ــراش میمی ــه...ب ــول ب ــال خــودش ق ــه دنب ــادر ی  واســه میگــرده خــوب م
 .پسرش

 !ها بیچاره میکنن دق..میشه بد خیلی جون؟ افسانه یا بفهمه؟ ات خاله اگه_        
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 گفت خنده با و بوسید را سرم        

 پــایین و بیمارسـتان  تخـت  بـه  چسـبیده  خوبـه  حـالش  کـه  اون میسـوزه؟  کـی  بـراي  دلـت _        
 ... نیست خوب حالت که تویی اونوقت... نیست بیا

 بریدم را حرفش        

 .میشه مرخص مامانت فردا_        

 شد خیز نیم کمی        

 میدونی؟ کجا از تو_        

 شد جدا ام تکیه و برداشتم اش سینه روي از را سرم        

 داده پیام بابام_        

 چی؟ که_        

 ....خندیدم        

 .ما ي خونه میان باهاش هاتم خاله که کنم تمیز رو خونه برم که_        

 .بگذارم پایم روي تا کرد کمک ، کشیدم جلوتر را غذا سینی        

 میگرفتی؟ پاچه کله کاش_        

 زد اي خنده تک        

 !بخوري باید ام پاچه کله حالت این با! حتما_        
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 فـرو  داخـل  را چنگـالم  و کـردم  تبـدیل  کـوچکی  هـاي  بـرش  بـه  چنگـالم  بـا  را کبـاب  جوجه        
 .بردم

 .بود گوشیت تو اش شماره.زدم زنگ رئیستم به_        

 گفتم پر دهان با ، نیمه و نصفه جویدن از بعد        

 رفت یادم خودم واي_        

ــران_         ــاش نگ ــت...نب ــروز گف ــونی و ام ــتراحت و بم ــی اس ــی ، کن ــراي ول ــرا ب ــر ف ــودت اگ  خ
 بود؟ چی اسمش تجهیزه اون ، بري نتونستی

 ... کرد فکر کمی        

 !شیر؟_        

 اوهوم_        

 کنند آزمایش خودشون باید اینکه مثل ، شرکت بفرستی باید اونو_        

ــردم دهــانش ســمت و گــرفتم چنگــال بــه را جوجــه از دیگــر اي تکــه          را ســرش و خندیــد.ب
 کشید عقب

 . خوردم غذا من_        

 .کند امتحانش شد راضی باالخره تا داشتم نگه را دستم        

 !است خوشمزه_        

 دادم تکان صورتش جلوي را چنگال که بود باال هنوز ابروهایش        



729 
 

 بـاهم  بیـار  چنگـال  قاشـق  بـرو .اسـت  خوشـمزه  کـه  میدونسـتی  بـودي  خورده اگه..گو دروغ_        
 .بخوریم

 .کشیدم بو اشتیاق با را عطرش و رفت پایین تخت روي از        

 محـراب  از دیگـري  حـرف  یـاد  دوبـاره  کـه  بـود  سـوکت  در خوذدنمـان  غـذا  از اي دقیقه چند        
 .افتادم

 دکتر؟ گفت بهت محراب چرا پس...خوندي مهندسی گفتی که تو_        

 گذاشت بشقاب توي را قاشقش        

 !نه کی؟ گفت؟ محراب_        

 !میزد مشکوك...دادم فشار ها دندان بین و هایم لب روي را قاشقم ي لبه        

 گفت "شکر الهی" و برداشت را سینی        

 شدي؟ سیر_        

 گرفت را قاشق و خندید که کردم بسته و باز "مثبت" ي نشانه به را هایم پلک        

 دادي؟ انصراف بعد ؟!خوندي پزشکی_        

ــد         ــت روي و خندی ــید دراز تخ ــوري ، کش ــه ط ــرش ک ــایم روي را س ــت پاه ــی و گذاش  یک
 گرفت را هایم دست

ــا ســه مــا_          میشــه یکیشــون ، میخونــدن پزشــکی تــا دو اون کــه بــودیم صــمیمی دوســت ت
 میشـد  هـایی  تـوهم  دچـار  ، کـرد  تـرك  و کشـیدن  شیشـه  کـه  اي دوره ، بـود  پـدرم ِ  پزشک گفت
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 کـم  کـم  ، شـد  زیـاد  امـون  خونـه  بـه  کـه  آمـدش  و رفـت  ، داشـت  بیشـتر  هـاي  مراقبت به نیاز که
 .بود اونِ  دوست درواقع محراب ، رفیقام از یکی شد

 ماند همانجا به نگاهش و کشید دستم زخم روي را انگشتش        

ــه_         ــام خــاطر ب ــه باب ــایی کــالس مــدت ی ــوط کــه میــرفتم ه ــه مرب  و داري نگــه ي نحــوه ب
 رشـته  بـه  راجـع  اي عالقـه  یـه  کـم  کـم ...بـود  ، هسـتند  شـده  طـرد  و معتادن که کسایی با برخورد

 ...ي

 کرد رها را ودستم کرد مکث        

ــرم... کــردم پیــدا روانشناســی_         ــودم مهندســی اخــر ت  رو رشــته ایــن گــرفتم تصــمیم کــه ب
 بخونم

 .کرد نگاهم که وقتی رفت پایین هایم پلک        

 شدم درس اون خیال بی ، شد فوت که پدرم_        

 ؟!نخوندي اصال یعنی_        

 داد فشار پایم روي را سرش و کشید باالتر را خودش کمی        

 !نرمه_        

 کــه افتــادم اي بوســه یــاد.گرفــت گــاز را لــبش شــیطنت بــا و خندیــد بســته هــاي پلــک بــا        
 .شود نصیبم ابد تا شاید و ها زودي این به نمیکردم خیال

 عاشـقم  تـا  ، شـود  پیـدا  کسـی  کـه  بـودم  منتظـر  را هـایی  وقـت  اعـالء ِ  نبـود  در سـال  شش        
 .شوم عاشقش تا! شود
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 ، شــدم ناامیــد کــم کــم...  شــد نصــیبم ولــی ، داشــتن دوســت و میخواســت عاشــقی دلــم        
 .بگیرد قرار راهم سر کسی آینده در نیست قرار و داشتم عشق یک فقط من که فهمیدم

 ...ماند برایم عشق یک همان        

 چنـد  همـان  مثـل  ، برگشـت  کـه  وقتـی  از...بـود  خسـته  حتمـا  ، زدم تخـت  تاج به را ام تکیه        
 شد ماِ  مشکالت درگیر آمدنش محض به که پیش سال

 .انداختم اش سینه روي را لحاف و بردم جلو را دستم        

 ...خوابیدم ساعتی چند دیشب ، نورا نمیاد خوابم_        

 بـه  را متفقـی  و متحـد  هـیچ ..  دفـاع  بـی  لهسـتان  مـن  دل و اسـت  هیتلـر  ارتش هایت چشم        
 تـاریخ  و سـاده  جغرافیـاي  ایـن  از جـداي  جـایی  را هـم  بـا  آمـدن  کنـار  مـا .  نمیـدهیم  راه جنگمان
 ایم آموخته اش تکراري

 !خوابیدي؟ کنارم شدي بیدار کی_        

ــت         ــت روي زده خجال ــیدم دراز تخ ــا و کش ــرش احمدرض ــد را س ــرد بلن ــالی ،در ک ــه ح  ک
 .کرد نگاهم خیره ، بود گذاشته اش چانه زیر را دستش

 .دادم جواب عادي        

 .بود چند ساعت نمیدونم_        

 .باشم خوبی مرد میدم قول! بکشم؟ دراز کنارت من میشه االن حاال...اوهوم_        

 گفتم نگرانی با بیاید ستم به تا شد بلند همینکه        

 نمیاد خوابت گفتی که تو_        
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 ...خزید کنارم و کشید را لحاف        

 !میخوابم نگفتم_        

 نگـاهش  تـرس  بـا  چشـمم  ي گوشـه  از.فشـردم  بـالش  بـه  را صـورتم  شـد  خـم  کـه  سمتم به        
 زیـر  کـه  اي مردانـه  پیـرهن  بـه  دسـتی  خنـده  بـا .دراورد تـنش  از را پولیـورش  و خندید که میکردم
 گذاشت بالش روي را رخش نیم و خزید لحاف زیر دوباره و کشید ، داشت تن به پولیور

 خوبیم پسر من_        

 چرخید ام سینه ي قفسه در وار ماهی و شد قرار بی قلبم.. رفت اکسیژن        

 احمــد داره نگهت مادرت براي خدا_        

 .خورد صورتم به اش نعنايِ  عطر خوشِ  نفس و خندید        

 صـورت  از بـودم  معـذب .بـود  مانـده  خیـره  رخـم  نـیم  بـه  احمدرضـا  و بـودم  خوابیده باز طاق        
 اعضــاي کنتــرل روزهـا  ایــن! نبـودم  راضــی مـن  و بــود شــده آتـش  ي کــوره کـه  تنــی از.ام زخمـی 

 .نبود خودم دست ، احساستم ، بدنم

 .کردم نگاهش لبخند با و خوابیدم پهلو به        

 .رفتند باال و کردند شیطنت ابروهایش        

 !سفر؟ بریم کنیم برنامه_        

 حـرف  پـدرم  شـبیه .شـد  جمـع  و ماسـید  ، بـود  کـرده  خـوش  جـا  تـازه  لبم روي که لبخندي        
 میداد؟ جواب را مجید هاي نصیتحت یعنی.میزد

 پرسیدم پوزخند با        
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 جنوب؟ یا شمال بریم ؟!کنیم فرار_        

 گفتم تر جدي ، کرد نگاهم گنگ        

 کــه هــام خالــه پــیش بــرم...گفتــه همینــو هــاش اس ام اس تــو امــروز بابــامم! ؟ ترســیدي_        
 ...مامانت

 .زد خنده زیر ، شدم ساکت وقتی و لرزید لبش        

 !خوبه خیلی بابات_        

 کـه  هـایش  خنـده  و کشـید  ریشـش  تـه  بـه  دسـتی  ، خندیـد  تـر  بلنـد  و کشید دراز باز طاق        
 شد پهلو به دوباره ، شد تمام

 فکــر تــو کــه اونــی ، مســافرت از منظــورم مــن ولــی نگیــره مــا از و مــادر و پــدر ایــن خــدا_        
 !نبود میکردي

 زیــر دوبـاره  داد، تکـان  را سـرش  کمـی .گفـت  اخـی  و گرفـت  هـایش  سـرپنچه  بـا  را گـردنش         
 .افتاد برف هایش چشم و زد خنده

 !گردنتِ  پایین تا باال از فقط ، جنوب تا شمال محورِ_        

ــین حــالتی.خــوردم جــا شــیطنش از         ــودم اخــم و تعجــب ب ــا و بوســید را ام پیشــانی کــه ب  ب
 گفت خنده

 مرخصــیِ  نیــازي نــه ، ببنــدي چمــدونِ  نیــازي نــه... ايِ صــرفه بــه مقــرون و کوتــاه ســفر_        
 !خلوته مسیر..نیست که ترافیکم ، میاي زود و میري سر یه...بگیري

 .نشست قلبم روي مستقیما گوشم جاي به ، هایش خنده صداي        
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 کرد پر را بینمان کم فضاي ، اش جادویی صداي        

 !هوم؟ ، دلچسبه هم سفرش خستگی_        

 میخندیـد  هـایش  لـب  مثـل  درسـت  کـه  هـایی  چشـم ِ  بـرق  پـیش  و انداختم باال ابرویم تاي        
 ،گفتم

 !انصرافی دکتر و مهندس جناب رفتی خیلی سفرها اینجور از اینکه مثل_        

 بـدون  و راحـت  ، او مثـل  میتوانسـتم  کـاش ....خندیـد  دوبـاره  و کشـید  عقـب  کمـی  را سرش        
 .میخواهد وقت خوش سفرهاي این از دلم که بگویم و بخندم ترس

 ...میرفتم کارآموزي بودم جوون_        

 شد پاك هایش لبخند و کشید عمیقی نفس        

 ...بخیر یادش_        

 او بــا ، مــا آشــنایی از پــیش ســالها میدانســتم کــه دختــري همــان بــا خیــالش در کــه انگــار        
 زدم بازویش به مشتی و شدم حرصی.داشتند خوبی ي رابطه و بوده دوست

 !سفر؟ رفتی کی با ، هوي_        

 گفت خندان و دلخور لحنی با و آورد باال کمی هایش شانه با همزمان دستهایش        

 ...!که نمیـــاي_        

ــه از هــاي خنــده آن چــرا نمیــدانم...میــزد مــوج هــایش چشــم در استیصــال         ــه دل ت  مــن ب
 .کرد سرایت
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 ، داشــتم دوســت را هــایم گونــه ســوزش.رفــتم ریســه و بســتم را هــایم چشــم کنــان خنــده        
 گونـه  سـوزش  ، بـود  کـرده  خـوش  جـا  هـایم  پلـک  پشـت  احمدرضـا  هـاي  چشـم ِ  تصویر که آنقدر
 .پذیرفتم باز آغوش با را هایم

ــه ، نمونــه اي فاصــله بینمــون بهتــره ، اینجــا میــاد و میشــه مــرخص مامــانم االن_         ــا وگرن  ب
 میکنه جـــا ، جا وجب یه همین توي و خودش ، دارم من که مامانی

 را هـایم  چشـم  کـردن  بـاز  جرئـت .شـد  کنـد  و تنـد  هـایم  نفـس  ، شـد  نـزدیکم  دوبـاره  وقتی        
 .کردم احساس بالش روي را سرش شدن کشیده و بردم عقب را سرم کمی.نداشتم

 ...باالها میره فشارم_        

 شـعورش  و درك همـه  ایـن  ممنـون  و میلرزیـد  تـنم .کـردم  بـاز  را هـایم  چشـم  و کشید عقب        
 کـه  سـفري  بـودم  راضـی  حتـی  مـن ...سـفر  ایـن  بـه  نیسـتم  میـل  بـی  بـود  فهمیـده  شـک  بی.بودم

ِ  جنــوب تــا شــمالِ  محــور بــه برســد چــه ، باشــد کــردنش بغــل زدن پلــک یــک ، میشــد نصــیبم
 .گردنش

 .افتادم محرابِ  ،یاد فشار گفتی_        

 کـه  بـود  دیگـرم  دسـت  کبـودي  بـه  چشـمش  یـک .بسـت  آرنجـم  بـه  و آورد را فشـار  دستگاه        
 پرسیدم

 دادي؟ ادامه و روانشناسی دوباره ، برگشتی ما پیش از وقتی_        

 ماند خیره دستگاه به و گرفت دستم از را نگاهش        

 ...نه_        

 !بود بیخود قاطعش جواب        
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 !میگه اي دیگه چیز ، ات کتابخونه هاي کتاب ولی_        

 کرد نگاهم مات و کرد بلند را سرش        

 وقتاس همون مال اینا_        

 زدم لب و زدم پوزخندي        

 بـدي  ادامـه  و روانشناسـی  گرفتـی  تصـمیم  ، دیـدي  منـو  حـال  وقتـی  بگـو  ، کن خوشحالم_        
 میکـردم  پـا  بـه  شـنگه  الـم  میـرفتم  وقتـی  یـا  نمیـرفتم  یـا  مشـاور  پـیش  من ها سال اون تو چون ،
 ...!بگو...میشدم خرت که میزدي بهم طوري هارو حرف همون شبیه که بودي تو فقط.

 خواند را فشارم و شد قطع دیجیتال دستگاه صداي        

 !یک و نود تپش...نه رو سیزده_        

 کــه بــودم جــوابی منتظــر.خزیــدم لحــاف زیــر و کــردم بــاز دســتم روي از را دســتگاه چســب        
 .بود کرده سکوت

 میکـرد  یـاري  وقـتم  و ذهـن  کـه  جـایی  تـا ...نداشـتم  طاقتشـو  مـنم  ، اش رشـته  بود سخت_        
 ...کنار گذاشتم خوندم

 !نبود من خاطر به پس_        

 فشرد هم روي را هایش پلک کالفگی با و کرد پوفی        

 منـو  هـاي  راز ي همـه  کـه  میریـزم  فلفـل  دهـنش  تـو  بیـاد  عصـر  ، محراب کنه لعنتت خدا_        
 .نده لو
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 را موبــایلم گوشـی  حتمــا نبـودم  احمدرضــا ي خانـه  اگــر.نشسـت  لــبم روي غمگینـی  لبخنـد         
 .میخواندم را ایران به برگشتنش از قبل ماه چند درست ، اخرمان هاي حرف و برمیداشتم

 اش شـده  ضـبط  صـداي  بـه  دادن گـوش  بـود،  او هـاي  پیغـام  خوانـدن  کـارم  هـا  شب بعضی        
 و فکــر ، هــا شــب و میــداد صــبح روز هــر اي نیمــه و نصــفه امیــد...هــایش حــرف میکــرد آرامــم..

 .میگرفت را خیالم

 !بودم بیمارش احمقانه چه        

 ؟!نبود خوب درست_        

ــل_         ــو مثـ ــه تـ ــه ،! نـ ــاس زور بـ ــردم پـ ــال ، میکـ ــر کـ ــراف اگـ ــدادم انصـ ــراجم نمیـ  اخـ
 .نخوندم درس امتحان واسه هیچوقت...میکردن

 .گذاشت زانوهایش روي را هایش دست آرنج و نشست تخت لبه        

 کشیدم خوشی نفس ، کرد که نگاهم        

 .خوندم درس نمره واسه فقط من ولی احمد_        

ــد         ــه را ســرش و خندی ــه ســمت ب ــد اش کتابخان ــد.برگردان ــا الب ــر میکــرد خیــال خــود ب  بهت
 دچـارش  مـن  کـه  وضـعیتی  ایـن  بـا  شـاید  یـا  شـود  خـالص  هـا  کتـاب  این شر از زودتر هرچه است
 .کند مرورشان و بزند ها کتاب به ورقی نیست بد ، شدم

 !نبود خوب مبتــالیشِ  بیـمار حال        

ــاه         ــرانم نگ ــه نگ ــم ب ــاي چش ــراب ه ــود مح ــه ب ــره ک ــتگاه ي خی ــار دس ــون فش ــده خ  مان
 .داشتم را فشارم رفتن باال ي دلشوره.بود

 پایین؟ اومد شد چی...بود باال خیلی فشارش این میرفتم داشتم من_        
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 بخندد و بشنود آشپزخانه توي از احمدرضا که بود بلند آنقدري صدایش        

 ایم وسیله ما! خداست کار_        

ــراب         ــاهش مح ــا را نگ ــد ب ــت پوزخن ــی "عوضــی" و گرف ــت آرام ــه گف ــدي ک ــوام لبخن ــا ت  ب
 .نشاند هایم لب روي خجالت

ــه دختــري بــراي_         ــاال فشــار ، تــو ســال و ســن ب  کــه وقتــی مخصوصــا ، خطرناکــه خیلــی ب
 بــه ، داده خــودت دکتــر کــه داروهــایی ، بخــور زیــاد نوشــیدنی حتمــا ، نمیکنــی مراعــات خــودت

 .میشه دفعه یه کار.نکن فراموشش وجه هیچ

 گفتم خفیف اي "باشه" که میدادم پایین را لباسم آستین        

 !نشنیدم؟ چی_        

 .بود هم در هایش اخم و بود شده جدي        

 گفتم تاکیید با        

 !چشم_        

 گفت و داد تکان را اش اشاره انگشت        

 ، باش ما رفیق فکر به نیستی خودت فکر به ، شد حاال_        

 ذهـنم  در سـوال  چقـدر .کـردم  خـم  شـکمم  سـمت  بـه  را زانوهـایم  و انـداختم  پـایین  را سرم        
 .میترسیدم ام زده حدس هاي جواب از چقدر و بودم

 کــه بــده خیلــی ، احمدرضــا ســال و ســن تــو ، کــنم دخالــت زنــدگیش تــو نــدارم دوســت_        
 .نمیدونم جایز نگفتنشم...ولی ، کنه دخالت یا بگیره تصمیم جامون به کسی
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 ..آورد جلو اندکی را صورتش. شد بیشتر هایم دلشوره ، آورد تر پایین که را صدایش        

 یــه ي انـدازه  بــه شـاید  ، گفتــه خیلـی  مــن پـیش  تــو از ، میخـواد  رو تــو کـه  وقتــه خیلـی _        
 تـوي  کـه  هـایی  وقـت  ، کـن  حـالل  و بـاش  راضـی  ، بـدونم  زنـدگیت  و خـودت  از صـمیمی  دوست
 دربـاره  کـردم  مجبـورش  کـم  کـم  و میشـدم  نگـرانش  نمیـزد،  حـرف  هیچکسـی  با و میرفت خودش

 ... بگه بهم تو ي

 .کشیدم خجالت.شد کشیده هایم گونه به هایم چشم از نگاهش و کرد مکث        

 !سالته؟ چند_        

 دادم را جوابش ها بچه مثل        

 میشناسید منو گفتین که شما_        

 گفت کوتاهی لبخند با و کرد بسته و باز محکم را هایش پلک        

 بده جواب جون بچه_        

 سال نه و بیست خب_        

 شدم خیره مهربانش هاي چشم به و خندید لبش ي گوشه        

ــا زنــدگیت کــه کــن فکــر ایــن بــه_          نــه و بیســت!  باشــه روز دو عمــرش کــل ، احمدرضــا ب
ــال ــه و س ــرف ب ــن ح ــدگی اون و ای ــردي زن ــدي درس ، ک ــاس ، خون ــیدي لب ــه ، پوش ــودت ب  خ

 سـخت .کـن  زنـدگی  دلـت  خـاطر  بـه  و روز دو همـون  حـاال  ، خندیـدي  گفتـی  رفتـی  راه ، رسیدي
 !عاشق و دیوونهِ  مرد اون نه داري تو نه که شجاعت یکم! میخواد جرئت یکم ، نیست

 !روز؟ دو چرا اما...کنار به هایش حرف تمام        
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 گرفتم را کتش آستین ، شد بلند تخت روي از همینکه        

 ! میکنه پیر دیگهِ  سال نه و بیست ي اندازه و من ، خاطره روز دو اون_        

 .کردم رها را آستینش و داد تکان سري.کرد نگاهم که بود مانده خیز نیم        

 گفت بود ایستاده من به پشت که همانطور و رفت جلو قدم چند        

 !بفهمی تا باشی مرد باید... میشه دیوونه بار یه فقط مرد یه_        

 گفت میکرد باز را اتاق در که حالی در و چرخید پا ي پاشنه روي        

 !بده کباب بهممون قراره احمدرضا که بیا پاشو_        

 شد بلند احمدرضا هاي خنده صداي دوباره        

 یکه درجه خودش نوع در واقعا ، داره احمدرضا این که نفسی به اعتماد_        

 .آمدم پایین تخت از محرابِ  رفتن با و کردم رها را ام گرفته بغل زانوهاي        

 نـو  لبـاس  همـه  آن داشـتن ...دوبـاره  افتـاد  بـرق  هـایم  چشـم .کـردم  بـاز  را هایم لباس کشوي        
 .بود بخش لذت برایم هم هنوز ، تمیز و

ــه جلــوي         ــه دســتی آین ــایم ب ــود شــده جمــع ســرم پشــت اي گوجــه کــه کشــیدم موه  و ب
ــه نگــاهی ــا کــه کــرمم دامــن ب ــو روي ت ــایین کمــی و زان  اي قهــوه و شــومیز و آمــد مــی تــرش پ
 نفسـم  بـه  اعتمـاد  حتمـا  ، بپوشـم  میتوانسـتم  را کمـد  تـوي  دار پاشـنه  هـاي  کفش اگر ، ام سوخته
 .میشد بیشتر
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 خانـه  بـه  بایـد  کـه  فـردا .فرسـتادم  اي احمقانـه  لبخنـد  انگیـزم  تـوهم  امـا  خسـته  ي چهره به        
ــتم ــردا ، برمیگش ــه ف ــرار ک ــود ق ــانه ب ــردد افس ــن و برگ ــا از م ــوم دور احمدرض ــردا...ش ــه را ف  چ

 !دختر؟ میکردي

ــایم دســت         ــز روي را ه ــی هــم ســرم و گذاشــتم می ــایم دســت روي زود خیل ــا ه  خــوش ج
 .کرد

 روز هــر کـه  اي مردانــه ي چهارخانـه  هــاي لبـاس  بــه...بـازي  خــاطره بـه  داشــتم عـادت  مـن         
 و چسـبیده  هـاي  عکـس  بـه .میکشـیدم  عمیـق  نفـس  یـک  و میـزدم  بهشـان  را همیشگی عطر صبح

 بــا را صــبح تــا میگفــتم عاشــقانه اي جملــه لبخنــد بــا هرکدامشــان جلــوي کــه دیــوار بــه آویــزان
ــنم شــروع ناامیــدي ــاقم هــاي چــراغ ، هــا وقــت بعضــی حتــی.نک  خــاموش خجالــت روي از را اتت
 بــرایم و کـرده  بغلـم  کـه  میکـردم  خیــال و میپیچیـدم  خـودم  دور را اش مردانـه  پیـرهن  و میکـردم 

 بایـد  کـه  کـنم  گمـان ... هـا  زخـم  و هـا  ناخوشـی ِ  تمـام  از بعـد ..اعـالء  از بعـد  حاال.میگوید ماندن از
 ...کنم جمع و کنم جمع که.بگردم احمدرضا با خاطراتِ  کردن جمع دنبال به

ــدتم طــوالنیِ  دوســتیِ  فرصــت         ــا م ــا توانســتم کــه داشــت خــوبی حــداقل اعــالء ب ــم ت  دل
 !بوسه و لباس و عطر و کنم جمع خاطره میخواهئد

 !میخواست سفر دلم وقیحانه چه امروز...بوسـه از امان        

 ...بود حفظ از را مسیرش بسته چشم یکی قبال که اي جاده در آنهم        

 از زودتـر  کـه  و میکـرد  کمـک  احمدرضـا  بـه  ، محـراب .آمـدم  بیـرون  اتـاق  از و کشـیدم  آهی        
 گفت یی" به به" و کرد بلند را سرش او

 بخوریم کبابی چه_        

 گفت تحسین با و چرخید پایم سرتا به نگاهش        
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 شدي خوب_        

ــود او جــاي دیگــري هــرکس شــاید ، گرفــت ام خنــده العملــش عکــس از چــرا نمیــدانم          ، ب
 ایـن  ولـی .میگذاشـتم  بـودنش  منحـرف  و بـودن  هیـز  پـاي  را اش سـنجی  نکتـه  و بینـی  دقیـق  این
 دوره حتـی  خـودت  وقتـی  کـه  هـایی  نگـاه  از دور بـه ..شخصـیت  بـا  و آرام...بـود  احمدرضا شبیه مرد
 .بگیري تهوع خیرگیشان از ، پیچیدي لحاف و پتو هزار

 اینکـه  از پـیش  امـا  ، آورد داخـل  را سـرش  کـه  بـود  داشـته  نگـه  نیمـه  را بالکن در احمدرضا        
 شد حضورم متوجه ، بگوید چیزي محراب به

 و شـد  متوجـه  ، میرفـت  آشـپزخانه  سـمت  بـه  همینکـه  محـراب  کـه  کـرد  نگاهم خیره آنقدر        
 برد احمدرضا هاي چشم سمت را کباب سیخ تمسخر به

 !بیمارستان بفرست دوباره نشده مرخص و مامانت ، هوي_        

 ...منهم و خندیدند هردویشان        

 !کنی؟ دعوتشون نیستن...خالی بقیه جاي ، احمد میگم_        

 روي کــه را ســرخیِ  ســیب کــه میکــرد نگــاهم چشــمش ي گوشــه از هــم هنــوز احمدرضــا        
 .زدم کوچکی گاز و برداشتم ، بود گذاشته کانتر

ــراب_         ــار ده مح ــی از ب ــدي وقت ــت ، اوم ــتم به ــه گف ــتن ک ــتوره ، نیس ــان و مس ــتن عرف  رف
 و پـدر ِ  سـالگرد  کـنم  فکـر  کـه  خواهرشـم  و ثمـین  ، شـمال  تـو  خویششـون  و قـوم  از یکیِ  نامزدي

 ، شهرستان رفتن مادرشونه

 خنـده  بـا  و شـد  متوجـه  هـم  محـراب  چـون  میـزد  حـرف  عصـبانیت  بـا  کـه  بود معلوم کامال        
 گفت
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 بازي آویزون بازم یا میدن وقت سر هاشونو اجاره اینا ، نشو شاکی ، بابا خب_        

 انداخت محراب به نگاهی اخم با که میکشید سیخ به را ها کباب احمدرضا        

 نیست درست...محراب نگی جلوشو_        

 داد تکان را سرش و کشید اي خمیازه حوصله بی محراب        

 میگی درست تو باشه_        

 برداشت میوه سبد از سیبی و ایستاد کانتر دیگر طرف رویم به رو        

 !است؟ خوشمزه_        

 از بزرگتـر  حسـابی  ، بـودم  زده سـیب  بـه  کـه  آخـري  گـاز  و بـود  انداختـه  ضـعفم  به گشنگی        
 چرخاندم دهانم در را زبانم زور به ، بود دهانم

 آره_        

 . گرفتم دهانم جلوي را دستم ، شود خارج دهانم از بود نزدیک سیبِ  آب همینکه        

 ...اشه گشنه کرده ضعف خانومت که بدو احمد_        

 !نورا؟ آره_        

 را احمدرضـا  بتـوانم  تـا  کشـیدم  عقـب  کمـی  را سـرم  بـود  افتـاده  راه کـه  دهانم آب از معذب        
 .ببینم

 .میشه آماده زود_        

        ************ 
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 و بــودم دیــده وقتــی چنــد کــه ســریالی تلوزیـون  جلــوي مــن و چیدنــد پســرها را شــام میـز         
 کردم دنبال را بودم کرده رهایش نیمه

 !!نبین ، میاره افسردگی ایرانی هاي سریال_        

 بـود  محـراب  بـا  حـق .شـدم  بلنـد  مبـل  روي از و کـردم  خـاموش  را تلوزیـون  تیتـراژ  پخش با        
 ...ولی

 . آورده برام افسردگی کافی اندازه به من زندگی_        

 نشست و کشید عقب را خودش صندلی و گذاشت میز وسط را برنج دیس        

 کنه بیرونم نداده ویزیت حق میخواست ، کردما دعوت زور به و خودم_        

 احمدرضـا  حرکـات  بـه  هـایش  چشـم  بـا  دقیقـا  محـراب  و کـرد  بـرنج  پـر  را بشقابم احمدرضا        
 بود دوخته چشم

 .گذاشتم احمدرضا نزدیک را ساالد طرف و گرفتم گاز را لبم        

 ممنون ، احمدرضا میخورم منم_        

 .گذاشت دهانش در کاهو اي تکه و زد اي خنده تک        

 . نبود الشخیِ  عین انگار که بودم احمدرضا سمت از جوابی منتظر        

 بخــورم میتوانســتم را کبــاب ســیخ دو.شــد گــرد هــایم چشــم داد دســتم بــه کــه را بشــقاب        
 .بود زیاد خیلی بود کشیده برایم که برنجی ولی
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 دهـانم  در قاشـقی  چنـد  توانسـتم  تـازه  ، شـدند  خـوردن  بـه  مشـغول  کـه  احمدرضا و محراب        
 چنــد آن در.بــودم نبــودنشِ  دلتنــگ کــه ماهــانی از حتــی.. گفــت اش خــانواده از محــراب.بگــذارم

 .کنم بغلش نشد فرصت دیدار دقیقه

 چغــولی افســانه بــراي را تینــا ي گذشــته ، بــودم گذشــته هــاي ســال بــدجنس نــوراي اگــر        
 .میکردم

 ...روزها آن از بودم شده دور چقدر.نشست هایم لب روي موزیانه اي خنده        

 زدي؟ سر مادرت به_        

 انداخت نگاهی چپ چپ محراب به که رفت احمدرضا به حواسمِ  تمام        

 .میشه مرخص دیگه فردا... نه امروز_        

 بعـد  بـه  ایـن  از کـه  میکـردم  اسـتخدام  دکتـر  و پرسـتار  یـه  بـودم  تـو  جـاي  من ، بسالمتی_        
 !بمونه رادمند جناب ي خونه

 شدم متوجه خوب را اش خنده و کالمِ  میان هاي شیطنت        

ــاال بیــاي مــیگم رو تــو_          میشــه خوشــحال مامــانم بعــدم ، بهتــره کــه بیکــاري از ، ســرش ب
 .ببینه خواهرشو دوماد

 کرد نگاهم هایش خنده میان احمد و خندیدند جفتشان        

 کـرد  مجبـور  مـاهم  ، ببینـه  و پسـریش  ي نـوه  خواسـت  دلـش  شـاید  مامـانم  ، بیـار  ماهانم_        
 .بریم سفر یه

 ریخت خودش براي و برداشت را آب پارچ محراب        
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 ؟!احمد امون خونه برم امشب من_        

 گفـت  صـریح  و رك محـراب  وقتـی  ولـی  ، بپرسـم  دیگـري  زمـان  را سـوال  ایـن  میشـد  شاید        
 .کشیدم میان به را حرف ، میداند خوب ام گذشته و من از که

 بري؟ چی براي_        

 .نیستم ببینه خونه بیاد بابام شاید_        

 .میداد نشان غذا خوردن مشغول و بود پایین سرش محراب        

 اینجایی میدونه بابات_        

 کـه  هـم  فـردا  ، نـدادم  شـرکت  تحویـل  ، ماشـینمه  تـو  پاالیشـگاه ِ  تجهیـزات  ، برم باید ولی_        
 .نیست اینجا هام لباس...سرکار برم باید

 کردم نگاهش کرده باد لپی با ، پیچید دهانم در بود پخته که کبابیِ  خوب ي مزه        

 میخواد جارو و گردگیري ، کنم مرتب رو خونه ، داریم مهمون فردام_        

 !؟ کنی تمیز میتونی نفر یه تو بزرگیم اون به خونه_        

 ببینم اینور بده و سس نورا_        

ــه         ــراب ب ــد مح ــرف و زدم لبخن ــس ظ ــتم را س ــه و برداش ــمتش ب ــرفتم س ــمکی.گ  و زد چش
 ...کرد تشکر

 میشه خوشمزه خیلی هاش سس پیرمرد این_        

 از دور لحنـی  بـا  و کـردم  اشـاره  محـراب  موهـاي  بـه  تمسـخر  بـا  کـه  بـود  فکر توي احمدرضا        
 گفتم شوخی
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ــا احمدرضــارم ، بذاریــد رنــگ موهــاتونو بریــد خواســتید ایندفعــه_         ــد خودتــون ب  البتــه.ببری
 ! نیست خوب اصال خودتون رنگ

 زد احمدرضا ي شانه به و شد بلند اش مردانه هاي خنده صداي        

 ...ها داره زبون_        

 .رفت فکر به دوباره و زد لبخندي احمدرضا        

 رهـا  را میـز  و شـد  تمـام  غـذایمان  کـه  بـود  گرفتـه  دور تـازه  محـراب  بـا  گذاشتنم سر به سر        
 .احمد امید به کردیم

 کــه بـود  راحتـی  و رك مـرد  ، داشــت فـرق  خیلـی  احمدرضـا  بــا شـیطنتش  و شـوخ  محـراب         
 احمدرضــا بـه  مــتلکش و تیکـه  چنـدبار .میــزد هـم  را هــایش حـرف  هـایش  خنــده و شـوخی  میـان 
 ... من خود به چندبار حتی و رسید

 فرصـت  و رفـت  اتـاق  بـه  بـود  شـده  کـه  تلفنـی  تمـاس  خـاطر  بـه  احمدرضـا  اي دقیقـه  چند        
 .بزنم حرف تر راحت محراب با شد

 !امون خونه برم من بذاره که بگید بهش شما میشه_        

 گفت که میکرد چک را موبایلش گوشی        

 .بهش بگو خودت ، اي بچه مگه_        

 ، کارم محل برم باید هم فردا من... نمیذاره_        

 بري؟ میخواي چجوري صورت این با_        

 گذاشتم هایم گونه روي را هایم دست کف        



748 
 

 ، بیـاد  جـون  افسـانه  کـه  فـردا  از... خونـه  برگـردم  امشـب  همـین  مـن  کنیـد  راضـیش  شما_        
 میشه شروع چی همه تازه

   

ــه... کــرد را تالشــش محــراب         ــه حرفــی خــودم روي جلــوي اینکــه ن ــی بزنــد احمدرضــا ب  ول
 . شدم گویشان و گفت و کردن پچ پچ متوجه

ــا         ــه ، محــراب رفــتن ب ــاق ب  و برداشــتم را کثیــف تختــی رو و برگشــتم احمدرضــاِ  خــواب ات
 .انداختم شویی لباس ماشین داخل

ــه         ــزي ي ملحف ــد از را تمی ــا و درآوردم کم ــت ب ــت روي دق ــیدم تخ ــد.کش ــه بای ــا هم  را ج
 .میکردم مرتب

ــوي و برداشــتم زمــین از را هــا زخــم چســب و خــونی هــاي کاغــذي مــال دســت          ســطل ت
 دیوانـه  دختـرك  آن از بعـد  کـه  مـان  خانـه  از...میرفـت  سـمتی  هـر ...میکـرد  کار مدام فکرم.انداختم

 تـا  ، داشـتم  تـرس  وحشـت  ي کلبـه  آن بـه  برگشـتن  از حـاال  و بـودم  کـرده  رهـایش  خدا امان به ،
 .باشم گو جواب باید و گرفته نظر در برایم نصرتی بودم مطمئن که توبیخی و فردا

 را هـایم  زخـم  کـرم  بـا  میشـد  کـاش ...بـود  محـراب  بـا  حـق .نشسـتم  تخت روي و کردم پوفی        
 .کنم پنهان

 خورد در به اي تقه        

 داخل؟ بیام_        

 آره_        

 .داد تکیه دیوار به و کرد باز را در        
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 ...میمونم اونجا شبم.اتون خونه بریم باهم_        

 پرسیدم میرفتم ها لباس کمد سمت به که حالی در و شدم بلند        

 ؟!بیمارستان میري جون افسانه شدن مرخص براي صبح فردا_        

 هست پدرت ، نمیدونم_        

 کردم نگاهش آینه توي از خنده با و برداشتم را پالتویم        

! تــو دســت ســپرده و مــن اونــم و مــن بابــاي دســت ســپردي و مامانــت تــو ، دیگــه خوبــه_        
 ِ اي عادالنه ي معامله

 

 شانزدهم فصل        

 گذشته        

 

 او از پــدرم کــه فهمیــد میشــد هــایش حــرف از ، میگذشــت خــاطره رفــتن از ســاعت چنــد        
 خبـر ِ  اهـل  خـاطره  میدانسـتم  اینکـه  بـا . بکشـد  را مـن  زبـان  زیـر  و بیایـد  خانمـان  بـه  که خواسته

 .گرفتم را زبانم جلوي ولی ، نیست چینی

 ...بود اعالء از ام خبري بیِ  روز سومین        

 .بود نیامده هنوز بود رفته آرایشگاه به که ظهر از افسانه و آمد می دیر را امشب پدرم        

 و انـداخت  ام بینـی  بـه  چینـی .آمـد  مـی  تسـخیري  خـواب  اتـاق  از پسـره  هـاي  خنده صداي        
 کـه  هرچنـد ...کـردنش  آبـرو  بیـر  بـراي  میـریختم  اي نقشـه  داشـتم  را اش حوصـله  اگـر .کردم اخمی
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 خودشـیرین  پـدرم  بـراي  عجیـب  روزهـا  ایـن .کنـد  آبـرو  ادعـاي  نمیتوانسـت  معتـاد  پدري داشتن با
 عهـده  هـم  را پـدرم  هـاي  کـاري  از بعضـی  اخیـرا  و افتـاد  نمـی  دهـنش  از رادمند جناب ، بود شده
 .بود شده دار

 پخـش  فروهـر  لـیال  از شـادي  آهنـگ  مـاهواره .کـردم  روشـن  را تلوزیـون  و نشسـتم  مبل روي        
 ! بودم رقصیده آهنگ این با چقدر...میکرد

ــبم روي پوزخنــدي         ــه روي و نشســت ل ــز شــال...کشــیدم دراز کاناپ ــاده ســرم از قرم ــود افت  ب
 را هـا  آن لـج  اینکـه  بـراي  فقـط  مـن .نبـود  حجـاب ِ  رعایـت  بـه  نیاز خیلی پدرم و افسانه جلوي ولی
 .میگرفتم حجاب پسره آن پیش بیاورم در

 هــوا بـی  پســره ، رفـتم  آشـپزخانه  بــه خـوابم  لبــاس بـا  کـه  شــب آخـر  ، پــیش شـب  همـین         
 !زد پسرش بازوي به مشتی و درآورد را افسانه اشک که کردم پا به اي شنگه الم...آمد

 کنـار  رقصـیدن  حـال  در را خـودم  شـاد  آهنـگ  همـان  بـا  و انـداختم  هـم  روي را هـایم  پلک        
 .کردم تصور اعالء

 سوز سینه و سنگین...کشیدم آهی        

 !نداریم؟ نهار ، کُپل_        

 ساییدم دندان حرص با و فشردم هم روي را هایم پلک        

 میخوري؟ کوفت_        

 ... بود دور صدایش        

 .بخور تو اونو_        
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ــه را دســتم         ــه ب ــرفتم مبــل ي لب ــه.شــدم بلنــد کمــی و گ  کــه میرفــت آشــپزخانه ســمت ب
 نشاندم لبم روي پوزخندي

 .میچینم دمتو وگرنه ندارم کل کل حوصله االن ، نکن عادت خوري مفت به_        

 داد تکان دستی بود بهم پشتش که حال همان در و خندید        

 بـابا برو_        

 گفتم بلند و کشیدم دراز مبل روي دوباره        

 عوضی... بره خودت شیکم_        

 و تلوزیـون  ایـن  حتـی .بـود  کـرده  خوانـدن  بـه  شـروع  داریـوش  و بـود  شـده  تمـام  شاد آهنگ        
 .است گرفته چقدر حالم که فهمیدند اش شبکه

 افسـانه  متوجـه  خانـه  نـازك  ي پـرده  پشـت  از و شـدم  خیـز  نـیم  آمـد  کـه  حیـاط  در صداي        
 .شدم

 زیرلـب  و گفـت  سـالم  شـد  داخـل  کـه  همـین .نشسـتم  مرتـب  و انـداختم  سـرم  روي را شالم        
 .دادم جواب زور به ،

 شد شروع رفتنش صدقه قربان ، شد که پسرش متوجه        

 !اته؟ گشنه ، میکردم درست برات خودم ، بره قربونت مامان_        

 خندید خور مفت ي پسره        

 ...امروزت ي صدقه قربون تا دیشبتِ  مشت از_        

 ...را اش جمله ادامه نفهمیدم که آورد پایین آنقدر یکهو را صدایش        
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 ؟!بندازم بیشتر میخوري توام کپل__        

 هــاي خنــده ، رســیدم چــارچوب بــه وقتــی و برداشــتم قــدم آشــپزخانه ســمت بــه عجلــه بــا        
 !بود شده سرخ که دیدم پسرش کنار را افسانه ریز و موزیانه

 باشه عملی و معتاد که اینه از بهتره باشه کپل آدم_        

 رسید ام سینه به سینه بلند قدم چند با و کرد پرت را بود دستش توي که قاشقی        

 ...دیگه دفعه میگیرم گل دهنتو_        

 گفتم پوزخند با پسرش به افسانهِ  رسیدن از پیش و گذاشتم کمرم به را هایم دست        

 !بابات به نه...عملی گفتم خودت به_        

ــودم نگفتــه هنــوز را "ت"          و شــده منقــبض فــک.. کــرد حلقــه گــردنم دور را دســتش کــه ب
 .ترساندتم ، اش شده ریز عصبانیت از هاي چشم

ــگ         ــداختم چن ــه ان ــچ ب ــتش م ــانه... دس ــعی افس ــرد س ــتانش میک ــردنم دور از را دس  آزاد گ
 .کند

 ...بابام به دیگه بار یه_        

ِ  صــورت طــرف دو را هـایش  دســت تـرس  بــا افسـانه  ، شــد بلنـد  کــه گلـویم  ي نالــه صـداي         
 کوبید خود

 کن ولــــش ، کن ولش_        
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 نشــان ترســو را خـودم  نمیخواســتم اینکــه بـا . افتــادم سـرفه  بــه ، کــرد رهـا  کــه را دسـتانش         
 محکـم  و خشـک  آنقـدر  ، کـردم  زیـاد  هـم  را داغـش  پیـاز .نبـود  خـودم  دسـت  هـا  سـرفه  ولی دهم

 .نشست خون ي مزه گلویم ته که کردم سرفه

 .بشم راحت جفتتون دست از بده مرگ منو خدا ، احمدرضا_        

 .رفت و زد اي تنه و کرد "نوچی"        

 ؟ شد راحت خیالت_        

 کـه  مرغـی  تخـم ِ  ولـز  جلـز  صـداي  و بـود  رفتـه  هـم  افسـانه ...کشـیدم  گلـویم  زیـر  به دستی        
 .کرد پر را گوشم میسوخت تابه توي

ــیم و ده ســاعت         ــب ن ــو شــده ش ــه ب ــاقم در ک ــه ات ــیم ب ــاي س ــامپیوترم ه ــده خشــک ک  ش
 .آمد می حساب به توقیفی اموال جز هم کامپیوتر حتی.بود

 بشــقاب تــوي نخــورده دســت مــن غــذاي و بودنــد خــورده را شامشــان پاســبان هــاي ســگ        
 .بود مانده

 هـم  بـاال  تـا  افسـانه  هـاي  گفـتن  بـه  بـه  و بـود  پختـه  آتـش  روي پسـرش  که ذغالی همبرگر        
 .نخوابند گشنه را امشب ها گربه تا کردم پرت حیاط به را ، آمد می صدایش

 نـه  و داد تکـان  دسـتی  نـه  ولـی  دیـدتم ...آمـد  حیـاط  داخـل  پـدرم  ماشـین  که بود باز پنجره        
 از را حواســم هــا گربــه هــاي گفــتن میــو صــداي کــه میکــردم نگــاهش خیــره همانجــا...زد حرفــی

 .گرفت پدرم
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ــرِ  دور         ــع همبرگ ــد شــده جم ــاید و بودن ــوا ش ــم دع ــد ه ــارم گوجــه و خیارشــور...میکردن  ه
ــدرم هــاي چشــم پــیش ــه پ ــایین ب ــداختم پ ــان و ان ــه و کــردم تکــه تکــه را همبرگــرمِ  ن  هــواي ب
 .ریختم اتاقم پنجره پشت کفترها

 .رفتم پایین و کردم تن به مانتو شالو.زد صدایم که گذشت ساعت نیم        

 نخوردي؟ چرا شامتو_        

 !بود شده کورِ  موش شبیه درشتِ  عینک آن پشت... کرد بلند را سرش پسره        

 گفتم احمدرضا به رو و ندادم را پدرم جواب        

 میخونی؟ چی_        

 گرفت سمتم به را کتاب جلد        

 ... ي دربارهِ  کتاب یه ، خوبه بخونید هم شما_        

 از بـودم  متنفـر .کـرد  احوالپرسـی  بـه  شـروع  بلنـد  صـداي  بـا  ، خـورد  زنـگ  تلفـنش  که پدرم        
 ...هایش احوالپرسی و ام عمه

 ...میکرده اذیت و مردي یه کهِ  روانی دختر یه ي درباره_        

 ، کند سکوت تا نشد باعث ام افسانهِ  گفتن "هیس"        

 ... و دختره سراغ میره شب یه ام پسره_        

 ...!!احــمدرضا_        

 بـا  و زد پوزخنـدي  پسـره ...بیشـتر  جـدیتش  و بـود  شـده  تـر  بلنـد  قـدري  افسـانه  صداي حاال        
 .زدم لبخند داستانش
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 !میکشتش؟_        

 .دوختم چشم ش پوزخند به و نشستم کنارش        

 گفت شمرده شمرده ، آورد گوشم نزدیک را سرش        

 ...میکنه اش تیکه تیکه بعدم ، میاره سرش میخواد هربالیی_        

 کشیدم بلندي نفس و گرفتم گاز داخل از را لپم        

 مرده خیلی پسره که یعنی این میکشتش، بالها بعد که خوبه_        

 افسـانه  بـه  چشـمم  ي گوشـه ...شـد  تـر  رنـگ  کـم  لـبش  روي ، پـیش  دقیقـه  چنـد ِ  پوزخند        
 .نبود ما به حواسش اصال که پدرم و میکرد نگاهمان ترس با و خیره که بود

 !انداختت؟ مردونگی از نعشگی یا هستی مرد...تو ببینم_        

 آمد ها حرفِ  میان پدرم ، بگوید چیزي که میداد فشار هم روي را هایش لب تا        

 .نمیپرسی و احوالش چرا که بود دلخور ، رسونید سالم عمه ، نورا_        

 .چرخاندم پدرم سمت به را سرم اخم با        

 .نمیاد خوشش تو از نورا ، عزیزم خواهر میگفتی_        

 .گرفت را نگاهش و کرد تري غلیظ اخم پدرم        

 میــدونم ، کــردي لطــف ، ممنــون دادم بهــت صــبح کــه زحمتــی بابــت ، جــان احمدرضــا_        
 کردم گرفتارت خیلی

 گفت محترمانه لحنی با و گذاشت اش سینه روي دستی پسره        
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 از کــاري اگــر میشــم خوشــحال ، نــدارم کــاري خونــه مــن ، رادمنــد جنــاب داریــد اختیــار_        
 نباشید نگران. میرم خودم هم فردا براي.بدم انجام بربیاد دستم

 ...میرسید نظر به خوشحال پدرم        

 پسـرش  بـه  اینقـدر  چـرا  کـه  میشـن  دلخـور  ، خـانوم  افسـانه  بـره  پـیش  اینجوري ، دیگه نه_        
 .میدم زحمت

 .بود افسانهِ  مزحکِ  لبخند به نگاهم...باال هایم چشم و بود پایین سرم        

 جان مجید نکن تعارف ، میمونه تو پسر مثل هم احمدرضا ، حرفیه چه این_        

ــوب         ــتم خ ــا میدانس ــدرم از احمدرض ــش پ ــاد خوش ــام و نمی ــنِ  تم ــا ای ــه ه ــایش نقش  ه
 ...افسانه جلوي خودشیرینی یا پدرم پول به رسیدن براي یا حاال.هست

 !میکرد ام خفه داشت چجوري پسرت ببینی ظهر بابا نبودي اتفاقا__        

ــازه پــدرم         ــود شــده بلنــد مبــل روي از ت ــیم کــه ب ــه خیــره و مانــد خیــز ن  چشــم صــورتم ب
 دوخت

 کرد قاطی یهو ، عزیزم نیستی معتاد که تو ، بوده معتاد بابات گفتم بهش کالم یه_        

 کردم باز گلویم دور از را شال و گرفتم باال را گلویم        

 ببین جلو بیا...هاش دست جاي اینم_        

 .نشست مبل روي عصبانیت با و گفت چیزي لب زیر پدرم        

 تـو  مـاجراي  از کـه  احمدرضـا  و افسـانه  جلـوي  دارم بـار  اخـرین  بـراي  و دیگـه  بـار  یه ، نورا_        
 تمــومش دیگــه بنــدازي راه هــا بــازي بچــه ایــن از دیگــه نــداري حــق... مــیگم بــاخبرن پســره اون
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 کـه  کنـی  پیـدا  نمیتـونی  راهـی  هـیچ  ، خـودت  بـه  حتـی  احمدرضـا  به افسانه به زدن ضربه با ، کن
 .بیاد و بري چیز همه بی و پرو ي پسره اون با

 شدم بلند و گرفتم گر        

 راه واســم وضــعیه چــه ایــن ؟ بگیــري و تلفــنم ، ببنــدي روم درو ام بچــه مــن کــردي فکــر_        
 ...انداختی

 ایستاد رویم به رو برافروخته صورت همان با و شد بلند        

 ..! وقیحه خودت مثل چیز همه بی پسره_        

 زدي؟ حرف باهاش_        

 کــردم بــارش ، بــود اش خــانواده و خــودش الیــق هرچــی ، اش شــماره بــه زدم زنــگ ، آره_        
 برنداره، دهنش از تر گنده ي لقمه باشه اون تا ،

 کوبیدم پایم به مشتی و زدم جیغ        

 !تان دو این خوردن مفت که اونایی اي؟ لقمه چه_        

 بمبــی اش قــدمی یــک در درســت کــه ســربازي یــک مثــل ، خــورد دهــانم بــه کــه مشــتی        
 .کرد پرتابم عقب به ، باشد شده منفجر

 مــنِ  ســمت بــه افســانه و رفــت پــدرم ســمت بــه یکیشــان و شــدند بلنــد پســرش و افســانه        
 .دویید

ــایی         ــه گرم ــبم ک ــاند را ل ــا و پوش ــر ت ــه زی ــد ام چان ــک آم ــایم پل ــم روي را ه ــداخت ه  ، ان
 .میکردم سپري خون گرماي همین با اعالءِ  نبود بدون را زمستان سرماي
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 از سـاعت .میشـد  سـپري  شـکل  تـرین  غمگـین  بـه  اعـالء  بـا  زدن حـرف ِ  بـدون  جمعه غروب        
 .شود سپري جمعه نداشت لزومی بعد به ساعت این از و میگذشت هفت

ــالش روي را صــورتم         ــب...دادم فشــار ب ــه امش ــان ک ــتیم مهم ــت داش ــود خــوبی وق ــا ب ــه ت  ب
 میتوانسـت  حتمـا  ، میخواسـت  اگـر ... بـود  بزرگتـر  بـرادر ...هـایش  مخالفـت  و بگـویم  پدرم از عمویم
 .بگیرد را اش زورگویانه رفتارهاي جلوي

 .انداختم اعالء با هایم عکس روي را شالم عجله با و خورد در به اي تقه        

 آمدند جلو هایش اخم و پدرم که بود باز نیمه در        

 آوردم نهارتو_        

 .کردم نگاه رخش نیم به بود باز نیمه در که حالتی همان        

 نمیخوام_        

 زد در به را سینی        

 ...نمیشه که اینجوري_        

 . گرفتم را سینی و کردم پاك را هایم اشک        

 ها گربه برا میریزم_        

 اونایی از تر سفید چشم تو چون بریز حتما آره_        

ــینی         ــت را س ــوان و گرف ــلِ  لی ــینی داخ ــون س ــد واژگ ــینی از آب...ش ــد س ــینه و میچکی  س
 .میشد پایین و باال عصبانیت از پدرم

 کن بس مجید_        
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 هـاي  التمـاس  بـا  و کوبیـد  در بـه  پیـاپی  مشـت  چنـد  کـردم  قفـل  و بستم رویش به که را در        
 .رفت باالخره ، احمدرضا زدن صدا و افسانه

 هـایی  لبـاس  ، آمدنـد  همیشـه  از دیرتـر  عمـویم  ي خـانواده ..بـودم  هـا  مهمـان  آمـدن  منتظر        
 .رفتم پایین عجله با و کردم عوض را بود نیامده در تنم از روز دو این که

 بزنم حرف گوشش در بتوانم تا دادم ادامه گیلدا با را ام روبوسی        

 باهاته؟ گوشت_        

 گفت آرام و بوسید را ام گونه        

 .آره_        

 .کردم احوالپرسی عمویم و عمو زن با شد راحت او بابت از که خیالم        

 جان؟ نورا کبوده چرا لبت ي گوشه_        

ــدي         ــا و زدم پوزخن ــتم ت ــه خواس ــه ک ــدرم ي پت ــزم آب روي را پ ــارم ، بری ــیش و زد کن  پ
 گذاشت برادرش جلوي را دستی

 میره؟ پیش خوب کارا خبر؟ چه تو.نیست چیزي. زمین خورده_        

 صـدایم  احمـق  ي پسـره  کـه  بیایـد  اتـاق  بـه  همـراهم  تـا  کـردم  اشـاره  گیلـدا  به عصبانیت با        
 زد

 بریزم؟ من میخورید چایی شماهم ، رادمند خانوم_        

 صـحبت  اعـالء  بـا  و میـرفتیم  اتـاقم  بـه  صـدا  و سـر  بـی  گیلـدا  بـا  ، آمد نمی در صدایش اگر        
 .میکردم
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 نخیر_        

 زد صدایم پدرم که بودم برنداشته قدمی هنوز        

 .جان نورا کجا_        

 . زدم تصنعی لبخندي ظاهر به و نالیدم دلم توي        

 نریم؟ ، داره کارم اتاق تو گیلدا_        

 میـرفتیم  بـاال  دوتـایکی  را هـا  پلـه . گـرفتم  را گیلـدا ِ  دسـت  و نمانـدم  العملـش  عکس منتظر        
... 

 پنهـان  نمیتوانسـت  را ذوقـش  ، برداشـت  هـا  عکـس  روي از را شـال  ، شـدیم  کـه  اتـاق  داخل        
 کند

 نمیاد؟ اتاقت تو ،کسی نورا داري جرئتی و دل عجب_        

 میکرد نگاه وسواس با را ها عکس و بود نشسته تخت لبه        

 ...و عکس این سرم بر خاك واي...خوبه چه پسره_        

 .بود دستش توي بود بوسیده را ام گونه اعالء که عکسی همان        

 تاپ لپ نه کامپیوتر نه دارم گوشی نه.کرده توقیف چیمو همه فهمیده بابام_        

 افتاد لبم کنارم کبودي به نگاهش شد، خیره صورتم به تازه تعجب با        

 زده کتکم_        

 بــه کــه هــایی چشــم بــا و گذاشــت صــورتم طــرف دو را هــایش دســت...وایســتاد شــد بلنــد        
 کرد نگاهم بود افتاده برق اشک حلقه خاطر
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 کردین؟ کات کنی؟ چیکار میخواي حاال_        

 دادم تکان باال به را سرم بغض با و ورچیدم لب        

 !داده قول ، خواستگاریم بیاد قراره ، نه_        

 بغلــش کـه  نداشـتم  را کســی مـدت  ایـن .کــرد خـوش  جـا  اش شــانه روي سـرم  و کـرد  بغلـم         
 و هـا  گریـه  بـه  فقـط ... دعـوا  نـه  و کنـد  شـماتتم  نـه  کـه  کسـی ..  کـنم  گریـه  سـیر  دل یک و کنم

 !کند گوش هایم حرف

 !بزنم؟ زنگ بهش تا بدي و گوشیت میشه_        

 حتما... آره آره_        

ــز         ــی رم ــراهش گوش ــن و زد را هم ــتم را تلف ــماره. داد دس ــالء ي ش ــولم از را اع ــار ه  دوب
 .بودم نشنیده را صدایش هنوز که وقتی آنهم ، میلرزید هایم دست. زدم اشتباه

 .بگیرم شماره من بده_        

 ...زد خودش را شماره و گرفت را گوشی        

 !!خاموشه_        

 ...رفت و شد دود امیدمِ  تمام        

 .گرفتی اشتباه شاید...بگیر دوباره_        

 دســتگاه...بــود خامــــوش.زدم را شــماره و گــرفتم خــودم را گوشــی و نکــردم اعتمــاد اینبــار        
 !بود خــاموش نظر موردِ  مشترك
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 کـه  گیلـدا ِ  موبایـل  گوشـی  از دل و شـود  تمـام  هـایم  گریـه  تـا  کشـید  طـول  چقـدر  نمیدانم        
 کـه  میفهمیـد  میدیـد  را صـورتم  هرکسـی . رفـتم  پـایین  بـه  شـام  خـوردن  براي.بکنم بود امیدم تنها

 .میدید نه و بود دیده مرا کسی نه که انگار. نداشت اهمیتی هیچکس براي ولی کردم گریه

 کـه  را غـذایش  بشـقاب  گیلـدا . رفـتم  آشـپزخانه  بـه  و برداشـتم  میـز  روي از را خـالی  بشقاب        
 .آورد آشپزخانه به خودش با بود پر

 !بزنم؟ زنگ دوباره_        

 لعنتـی  صـداي  همـان  و گرفـت  را شـماره  کـه  بـود  گیلـدا  ي بـادکرده ِ  لـپ  بـه  غمگینم نگاه        
 .شد بلند

 .آوردم فشار هایم شقیقه به و گرفتم هایم دست الي را سرم        

 .صدارو کن قطع_        

ــا و گذاشــت میــز روي را گوشــی          ســه دو.شــد غــذایش خــوردن بــه مشــغول اشــتهایی بــی ب
 ، میشــد دار ادامــه اگــر وضــعیت ایــن.بــود نرفتــه پــایین گلــویم از چیــزي عمــال کــه میشــد روزي
 .میشد عادي همه براي

 شکفت گیلدا گلِ از گل ، آمد آشپزخانه توي که پسره        

 ؟!میخورن نوشابه خانوما_        

 گفت خوشحال لحنی با گیلدا ولی ندادم جوابی منکه        

 .میشم ممنون..نه که چرا_        

 صـندلی  و گذاشـت  میـز  روي را نوشـابه  لیـوان  کـه  بـود  گیلـدا  موبایـل  بـه  نگاهش نیم پسره        
 !!نشست و کشید را کنارمان
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 بود مانده گیلدا ي خیره که میکردم نگاهش تعجب با        

 کشیدین کم غذا_        

 او بــه پســري عمــرش بــه ، میکــرد خیــال میدیــد کســی اگــر کــه بــود کــرده ذوقــی گیلــدا        
 ندیده پسري عمرش در اصال و نداده اهمیت

ــتش_         ــی راس ــنه خیل ــود ام گش ــد ، ب ــوردم تن ــت...خ ــانه دس ــون افس ــه درد ج ــل ، نکن  مث
 گذاشتن تموم سنگ همیشه

 را بشـقابم  و شـدم  بلنـد  ، نداشـتم  را هـا  غمـزه  ایـن  دیـدن  و هـا  حـرف  ایـن  شنیدن حوصله        
 بیــرون و دادم تکــان برایشــان ســري کــه میکردنــد نگــاهم گیلــدا و پســره ، گذاشــتم ســینک تــوي
 .رفتم

 دسـت  از را امیـدم .بـود  خـاموش  و گـرفتیم  را اعـالء  ي شـماره  دیگـر  بـار  چنـد  شـب  اخـر  تا        
 تـرس ...بـود  کـرده  رخنـه  دلـم  در ترسـی ...کـردم  فرامـوش  هـم  را عمـویم  بـا  زدن حرف و بودم داده

 .شود تمام چی همه و باشد کشیده پاپس اعالء اینکه

 

 قـدم  بـود  گرفتـه  باریـدن  تـازه  کـه  برفـی  زیـر  تـا  مانـدم  حیـاط  تـوي  ، رفتنـد  که ها مهمان        
 همــان پســره ، نکــردم قبــول ولــی بگــذارد بــرایم را موبــایلش گوشــی تــا کــرد اصــرار گیلــدا.بــزنم

ــود ایســتاده در پشــت لحظــه ــد..میدیــدمش چشــمم ي گوشــه از و ب ــود کــرده فکــر الب ــا کــه ب  ب
 .کند تکمیل را هایش بازي خودشیرین و کند چغولی پدرم به میتواند گیلدا گوشی گرفتن

 کــه همانجــایی ، رســید خانــهِ  پشــت بــه رفتــنم راه ، نــدادم را جــوابش و زد صــدایم پــدرم        
 و خندیــدیم چقــدر.بــودمش آورده جــا همــین بــه خــودم بــا کــه افتــادم روزي یــاد...بــود انباریمــان
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 روز کـه  نمیکـردیم  هـم  را فکـرش  هیچکـداممان  ، هـا  لحظـه  همـان  درسـت ... بـود  گذشـته  خوش
 .آمد خواهد سرمان به بال این ، دیگر

 سرده هوا ، جان نورا_        

 و بــود انداختــه هــایش شــانه روي را پــالتویش ، افســانه صــداي ســمت بــه برگشــتم        
 .بود انداخته سرش روي را شالگردنش

 داخل بریم بیا_        

 .نزدم حرفی و کردم نگاهش        

 ...نمیشه درست هیچی اینجوري_        

 شـانه  روي بـود  آورده خـود  بـا  کـه  کـوچکی  لحـاف  ، کـردم  او بـه  را پشـتم  آمـد  کـه  نزدیکم        
 .سرم روي بود همراهش که شالی و انداخت هایم

! بـودم  دلخـور  پسـرش  خـاطر  بـه .کـرد  بغلـم  پشـت  از کـه  بـود  هـایم  شانه روي هایش دست        
 گفتم سرد لحنی با و برداشتم جلو به قدمی

 میخورید سرما داخل برید_        

 نکن لج احمدرضا با اینقدر_        

 کردم نگاهش حرص با        

 لحظــه یــه نمیـذارم  بمونــه اینجـا  باشــه قـرار  خــدا بـه ... پســرت از متنفـرم  ، میکــنم خـوب _        
 باشین داشته خوش

 بزند لبخند کرد سعی و فشرد هم روي را هایش پلک        
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 کــه تــو ، حساســه خیلــی پــدرش بــه اون ، باشــه بــرادر یــه مثــل بــرات میتونــه احمدرضــا_        
 ...میکنی توهین بهش

 !پدریه چه ي بچه که میندازم یادش فقط من ، نیست توهین بودن معتاد توهین؟_        

 تمــاس مجیــد بــا اعــالء پــدر دیــروز از ، میشــه تمــوم گــرون نیســت،برات درســت رفتــارت_        
 !نمیده و جوابش مجید و میگیره

 ماند باز دهانم و شد گرد تعجب از هایم چشم        

 واقعا؟_        

 بـه  اونـم  بـدم  شـوهر  االن نمیخـوام  و دختـرم  مـن  میگـه  کفـش  یـه  تـو  کرده پاشو ولی آره_        
 پسر اون مثل کسی

 کوبیدم ها برف روي را پایم و نالیدم        

 بگو بهش دیدي که تو ، ماهن خیلی اش خانواده میشناسه؟ رو اعالء مگه اون آخه_        

 گفت افسوس با و داد تکان سري        

ــاره_         ــالء ي درب ــانواده و اع ــق اش خ ــرده تحقی ــالی وضــعیت ، ک  حــد در خانوادگیشــون و م
 .نیست ما

 زدم پوزخندي        

 ولــی نبــودي مــا ي خــانواده حــد در تــوام! ؟ کنــی اصــالح و ات جملــه نیســت بهتــر! مــا؟_        
 !!گرفتت بابام

 کرد نگاهم سرزنش با و کشید هم روي را هایش لب        
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ــه بایــد پســر ولــی ، نــورا داره فــرق دختــر_          کــه هیچــی بــی ، باشــه داشــته زنــدگی و خون
 کنید؟ زندگی قراره چی با ، داره درمونی و درست پول نه رفته سربازي نه اون.نمیشه

 یـــک دادن توضـــیح چقـــدر. گذاشـــتم صـــورتم روي را هـــایم دســـت و ترکیـــد بغضـــم        
 و خانـه  داشـت  اهمیتـی  چـه  ، بـودم  راضـی  اعـالء  بـودن  بـه  مـن ! بـود  سـخت  کوچـک  خوشبختی

 !نداشتم ، داشتن عین در و داشتم ها سال این که اي مرفه زندگی و ماشین

 ، مناســب شــغل یــا باشــه داشــته خــوبی وضــع پســره بابــاي اگــر میگفــت مــن بــه مجیــد_        
 ...ولی..خواستگاري بیان بذارم شاید

 کـرده  تـوهین  پـدرم  و بودنـد  زده زنـگ  هـم  خواسـتگاري  بـراي  پـس ...شـد  بیشـتر  هقم هق        
 .بود خاموش اعالء تلفن چرا میفهمم حاال.بود

 مــوزي بــا کــه بابـام  از ، رفــت یــادت منـو  دیــدي پســرتو کــه تـو  از ، میــاد بــدم همتـون  از_        
ــري ــول ، پســرت گ ــقِ اون از ، دســتش داده ماشینشــو و پ ــاد احم ــیِ  معت ــه عمل ــی ک ــام وقت  نیگ
 ...خدا اي.دربیارم چشماشو میخواد دلم میکنه

ــا         ــه ب ــه مشــتی نال ــایم ب ــرف روي و زدم پاه ــا ب ــم.نشســتم ه ــغ... میخواســت زدن زار دل  جی
 !اعالء بی حتی...کردن فرار..کشیدن

 میـدونی  ،خـودت  برنمیـاد  مـن  دسـت  از کـاري  ، نـورا  کـرده  لـج  ، ننـداز  کـل  احمدرضـا  با_        
! مشـاورش  شـده  احمدرضـا  االنـم .نیسـت  جلـودارش  هـیچکس  بگیـره  و تصـمیمی  یـه  پـدرت  وقتی

 ...ندیده واست خوبی خواباي

 ؟!من براي میریخت اشک.کرد خفه را هقم هق و کرد بلند را سرم صدایش لرزش        

 مجیـد  بـا  و زنـدگیم  مـن ! میـده  رضـایت  ، باهـاش  کنـی  لـج ...بشـه  بـدبخت  پسرم نمیخوام_        
 بره پایین گلومون از راحت نفس بذار...دختر نریز بهمش ، دارم دوست تو و
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 حـرف  مشـغول  بـاهم  احمدرضـا  و پـدرم .. بـردم  خانـه  بـه  خـودم  بـا  و برداشـتم  را هایم گریه        
 .چرخید سمتم به نگاهشان که بودند زدن

ــرده خــاموش را تلفــنش اعــالء کــه حــاال         ــود ک ــرایم کــه اي نقشــه میکــرد فرقــی چــه ، ب  ب
 ...! بود چه بودند کشیده

        ************ 

 مـن  بـه  حواسـش  ، خـوبم  عمـوي  دختـر  ، زد زنـگ  مـان  خانـه  بـه  گیلـدا  کـه  بـود  ظهر سر        
ــود ــا میگفــت... ب ــاره پــیش ســاعت یــک وقتــی و گرفتــه را اعــالء ي شــماره چنــدبار صــبح ت  دوب

 .بدهد خبر من به تا کرده قطع را تلفن ترسش از گیلدا و داده جواب اعالء ، گرفته تماس

ــد نمیدانســتم         ــار چــه بای ــه ، کــنم ک ــدا ب ــتم گیل ــه گف ــان ب ــد خانم ــه و بیای ــه ب  جــا ي بهان
 ...آرایشش لوازم گذاشتنِ

 تــا رفــتم حیــاط بــه.بنشــینم زمــین یــا مبــل روي اي لحظــه نمیگذاشــت نگرانــی و اســترس        
 .بود نیامده هنوز و میگذشت گیلدا تماس از دقیقه بیست.نکنم تحمل را افسانه هاي نگاه

ــا دیشــب         ــودم نگذاشــته هــم روي چشــم صــبح ت ــراي را عــاقبتی و آخــر هــر ، ب  و خــودم ب
 داشــتن حســرت هــا لحظــه ایــن در و نداشــت تمــامی هــایم دلشــوره...بــودم کــرده تجســم اعــالء
 دیگـران  مثـل  کـه  بـود  محـال  میدیـد  را حـالم  ایـن  اگـر .میکـردم  احسـاس  قبـل  از بیشتر را مادرم

 .بداند ارجج را خودش نظر یا دهد خرج به توجهی بی

 تنهـا  مـن  کـه  وقتـی  آنهـم  نبـود  خـوبی  ي بهانـه  پـولی  بـی ..آورد مـی  بهانـه  دلیـل  بی پدرم        
ــد ــانواده فرزن ــد ي خ ــودم ثروتمن ــر.ب ــه اگ ــرایش ماشــین و خون ــه داشــت اهمیــت ب  میتوانســت ک
 .کند معرفی نفر چند به را اعالء ، کار براي حتی یا ، بخرد برایمان خودش
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 میــدادم اعــالء بــه را حــق مــن و بــود کــرده اهانــت اعــالء ي خــانواده بــه نشــناخته و ندیـده         
 !پدر این داشتن بابت نباشد تنم به سر میخواست اگر

 کـه  میـزدم  نفـس  نفـس .رسـاندم  حیـاط  دیگـر  سـمت  بـه  عجلـه  را خـودم  خورد که در زنگ        
 گفت بلند و کرد باز را در افسانه

 گذاشته جا چیزي گیلدا_        

 دادم تکان هوا در را آرایشم لوازم کیف        

 .بهش میدم_        

 .بوسید را ام گونه ذوق و خنده با گیلدا کردم باز که را در        

 بزن زنگ بهش ، من ماشین تو بریم بیا_        

 حواســش تـا  فهمانـدم  گیلــدا بـه  ابـرو  و چشــم بـا  ، برداشـت  را آیفــون لحظـه  همـان  افسـانه         
 .باشد

 میري؟ کجا نورا_        

 بدهد را افسانه جواب من جاي به تا گرفتم گیلدا بازوي از نیشگونی        

 بزنیم؟ دور یه بریم باهم_        

 !داخل بیا نورا... نمیشه جان، گیلدا نه_        

 .آمدم آیفون پشت و شدم حرصی        

 درنیار بازي خودشیرین پسرت مثل! میشه نکنی چغولی بابام به_        

 .شد بلند ام ناله که طوري ، کوبید بازویم به گیلدا        
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 تربیت بی ، بکش خجالت_        

 افســانه بــه و آمــد آیفــون پشــت کــه کــردم نگــاهش نــارحتی بــا.کــرد دلخــورم گیلــدا تشــر        
 گفت

 میرم دیگه من ، شدم مزاحم ببخشید جون افسانه_        

 داد تکـان  دسـتی  و رفـت  ماشـینش  سـمت  بـه  آیفـون  جلـوي  از کـه  بـودم  مانـده  واج و هاج        
 .بروم سمتش به که کرد اشاره و

 .شدم رد جلویش از و انداختم آیفون به نگاهی نیم و خوردم تکانی        

 بدو.. بزن زنگ بیا_        

ــود تلفــنش ي حافظــه در اعــالء ي شــماره          بــوق.میــزد دهــانم در قلــبم خــورد را اول بــوق.ب
 .سوم بوق تا... میزد نبض صورتم جاي همه ، دوم

 منم...اعالء سالم_        

 !خوبی؟...نورا_        

ــدایش         ــه ص ــی و گرفت ــق ب ــود رم ــرعکس... ب ــن ب ــه م ــوق ک ــبحتی ش ــاره همص ــا دوب  را او ب
 میبارید او صداي از ناراحتی و غمگینی ولی ، داشتم

 شده تنگ برات دلم جانم اعالء_        

 .شد دور ازم بود گریه به نزدیک که هایی چشم با گیلدا و کرد سرباز بغضم        

 چطوره؟ خونه تو اوضاع خوبی؟ خودت...همینطور منم ، برم قربونت میدونم_        
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 نـدارم  تلفـنم  ، گذاشـته  واسـم  بپـا  یـه . بکشـم  نفـس  نمیتـونم  خونـه  تـو ..افتضـاحه  جفتش_        
 !رفتیم لو...

 !میشه درست.عزیزم نکن گریه...فهمیدم_        

 ...نمیشد درست چیزي ، انداختم پایین را سرم و نشستم خیابان ي گوشه        

 گفت؟ چی ؟ زده زنگ بهت بابام_        

ــد مشــت یــه_         ــوچ تهدی ــامم..پ ــگز بهــش باب  بعدشــم نمیــداد جــواب کــه اولــش ولــی زد ن
 ...اومد در دهنش از هرچی

 .نداد ادامه و کرد سکوت ، شنید که را هایم گریه صداي شاید..نمیدانم        

 .بکشم نفس میتونم حتی نه بخونم درس میتونم نه اینجا تهران؟ بیام_        

 ...من شبیه بود شده تازه        

 .ندارم و کسی تو جز به منکه...خدا رو تو... بزنی؟ حرف بابام با خونمون دم میاي_        

 گــاهی و میــزدم هــق میانشــان گــاهی ، کــنم ادا درســت را کلمــات نمیگذاشــت هــایم گریــه        
 .میشد چفت هم روي هایم لب

 بزنه حرف باهاش میخواد مامانم ، بده رو افسانه ي شماره_        

 شـبا  نیسـتم  دیگـه  مـن  ، بـاش  خـودت  مراقـب  ، بخـور  غـذا  خـوب  خوبی؟ خودت تو...باشه_        
 چــی همــه وقتــی بــذار...ینــویس واســم ولــی...رفتــی کجــا و کــردي چیکــار کــه بگیــرم خبــر ازت

 .کردي چیکار روزها این بدونم ، شد درست

 ... نکن گریه جان نورا_        
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 را اول ي کلمــه ، میشــناختم خـوب  را اعــالء مــن...میلرزیـد  کــه خــدا بـه ...میلرزیــد صـدایش         
 کــه میلرزیــد صــدایش وقتــی...نــه یــا میگویــد دروغ ، نــه یــا اســت ســرحال میفهمیــدم نکــرده ادا

 .بگیرد اش گریه

 افسـانه  میترسـم .بـرم  قربونـت  بـدو ... شـماره  ایـن  بـه  میفرسـتی  خـودت  از عکـس  یه اعالء_        
 برسه سر

 ...االن باشه_        

ــاال را ســرم         ــا آوردم ب ــدا ت ــنم را گیل ــه... ببی ــه ماشــینش ب ــود داده تکی ــل و ب ــه مــن مث  گری
 .کرد نمیشد کاري ولی میکشیدم خجالت....میکرد

 ...نیستا خوب وضعم و سر فقط..نورا فرستادم_        

ــه_         ــزم باش ــرو.عزی ــب ب ــودت مراق ــاش خ ــماره ، ب ــانه ش ــتم رو افس ــط ، میفرس ــون فق ِ  ج
 دیگـه  میـدم  قـول ..خـودت  جـز  نمیخـوام  و هـیچکس  مـن ...نیـاري  کـم  وقـت  یـه ...نـورا ِ  عشق...نورا
 !ازم؟ نشی خسته میشم، بخواي تو هرچی ، اعالء میشم الل ، نزنم جیغ میدم قول ، نزم داد

 .نشست قلبم به اش گرفته صداي و بستم را هایم چشم        

 تــو ، بــاش خــودت مراقــب فقــط تــو...نــورا میــدم قــول.. نمیــارم کــم ؟..! حرفیــه چــه ایــن_        
 بـا  فامیـل  تـو  ببـین  ، میکنـه  ام دیوونـه  داره تـو  از خبـري  بـی ...میکنـی  که کارایی به باشه حواست

 دم میــام ، نشــد اگــر.بیــایم خواســتگاري بــراي کنــه راضــی و پــدرت تــا بزنــی حــرف میتــونی کــی
 .باشه راهی باید باالخره...چیه چاره ، اتون خونه

ــدا         ــا گیل ــه ب ــه عجل ــمتم ب ــد س ــک در و دویی ــه ی ــی لحظ ــتم از را گوش ــت دس ــوي و گرف  ت
 .انداخت جیبش
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 دیوونه؟ میکنی چیکار_        

 .نشست کنارم و کردم پاك را هایم اشک        

 میرسه االن افسانه_        

 آمد بیرون چاي سینی با افسانه که بود حیاط در به هردویمان ي تکیه        

 نشستن؟ براي جا شد هم اونجا آخه.حیاط داخل بیاید خوب...ها بچه_        

 هـایم  اشـک  تـا  کشـیدم  جلـوتر  را شـالم  ، رفـت  افسـانه  سـمت  بـه  و شـد  بلند خنده با گیلدا        
 .کنم خداحافظی اعالء با نکردم فرصت حتی...نبیند را

 .کشیدید زحمت...حیاط تو میایم ماهم جون، افسانه داخل برید شما_        

 . کرد راهی اش زرنگی با را افسانه        

 و بـود  چـاي  سـینی  بـه  دسـتش  یـک  گیلـدا  ، میلرزیـد  پاهـایم  شـدم  بلنـد  که زمین روي از        
 .من بازوي به دستش یک

 ایسـتاده  او کـه  سـمتی  بـه  پشـت . بـود  پنجـره  پشـت  هنـوز  افسـانه  آمـدیم  کـه  حیاط داخل        
 گذاشت میز روي را چاي سینی گیلدا و نشستم آالچیق زیر صندلی روي بود

 .ببینم بده.بفرسته عکس برات شد قرار_        

 . گرفت سمتم را گوشی یواشکی        

ــالء عکــس         ــا اع ــمِ  صــورت آن ب ــبم ناراحــت و دره ــه را قل ــه...آورد درد ب ــب ریــش ت  و نامرت
 بـراي  حتمـا  کـه  لبخنـدي  آن حتـی ...میـزد  سـرخی  بـه  کـه  هـایی  چشـم  خسـتگی ...صـورتش  زیاد

 .بود نشانده لب روي من دلخوشی
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 باشید؟ باهم نمیذاره بابات ؟ دوستین باهم وقته چند مگه_        

 ... گذاشتم میز روي را سرم        

 ...خواستگاري بیان بشه راضی بابام کن دعا.بفرست براش رو افسانه ي شماره_        

 

 

 هفدهم فصل        

 دارد بلندي پیراهن عشق        

 باشی که تو        

 نوازاند می نرم که است ابریشم        

 نه که تو        

 ...خس که زبري ي تکه چهل        

 ...خس        

 ...خون        

 کنم فرار بدان که خیابانی هر کف بر        

 

ــا         ــس ب ــت ح ــمی حرک ــورتم روي جس ــه و ص ــالش ب ــاس دنب ــک احس ــی قلقل  از آن از ناش
 کنـار  بـود  پوشـانده  را هـایم  قرنیـه  روي کـه  اشـکی  ي الیـه  تـا  زدم پلـک  بـار  چنـدین .پریدم خواب
 .شود واضح دیدم و برود
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 !مهندس نشه دیرت...بخیر صبح_        

 خیـره  کنجکـاوي  و شـیطنت  بـا  کـه  نظیـر  بـی  رنگـی  چشـم  دو بـا  نگاهم و کردم کج را سرم        
 .کرد پیدا تالقی بود شده ام

 .داشت کار خونه چقدر.شدم بیهوش دیشب ، احمد_        

 از را ناتمـام  خـواب  رخـوت  حـالتش  خـوش  و کوتـاه  هـاي  مـژه .. زد هـم  بـا  را پلـک  و لبخند        
 .کرد بیرون تنم

 کردم درست عسلی مرغ تخم که پاشو_        

 بیـدار  بـود  گرفتـه  یـاد  خـوب  ، رسـید  هـایم  انگشـت  بـه  و رفـت  پایین بازویم روي از دستش        
 ...را ام سوخته نیم هاي زنانی کردن

 .کردي کار تو بیشتر که دیشبم_        

 اش شـده  قـالب  بهـم  هـاي  دسـت  ، خنـده  بـا  بعـد  و کشـید  ام آشـفته  موهـاي  میان دستی        
 شد بلند پا هاي پنجه روي و کشید باال سمت به را

 ...داري وقت ، میکنی جبران_        

 .خاراندم هایم شقیقه کنار درست جایی را دارم نم هنوز موهاي و خندیدم        

 ذاتـی  آرامـش  همیشـه  مثـل  و نبـود  نگـران  اصـال  احمدرضـا  امـا  ، خـوردم  عجله با را صبحانه        
 و بیاینـد  خانـه  بـه  زودتـر  چـه  هـر  اش خـانواده  و افسـانه  کـه  بـودم  نگران مدام.داشت بهمراه را اش
 الاقـل  برنمیگشـتم،  هـم  شـب  و میـرفتم  آمدنشـان  از قبـل  بـود  بهتـر .ببیننـد  هـم  با را احمد و من

 ...بمانند اینجا که بود قرار احمدرضا هاي خاله که وقتی تا
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ــدِ  جنــگ         ــادرش و احم ــد م ــه نبای ــن ب ــد کشــیده م ــت اصــال ، میش ــتم دوس ــانه نداش  افس
 احمـد  بـه  خـودم .بـودم  گرفتـه  را تصـمیمم  بـاالخره .کنـد  تکـرار  را هـایش  تهدیـد  و بایسـتد  جلویم

 بهتــر ، نــزده بیــرون دلــشِ  کــرم تــا کــه هســت دســتش تــوي اي زده دهــنِ  ســیب کــه میگفــتم
 !کند رهایش است

 !نورا؟ کردن دنبالت_        

 و بـودم  چپانـده  دیگـر  طـرف  را دوم ي لقمـه  کـه  بـود  دهـانم  دیگـر  نیمـه  هنوز اول ي لقمه        
 .کنم نرم هارا لقمه ، چایی کمی با داشتم سعی

 !گشنمه_        

 لـب  جـاي  هنـوز  ، بوسـید  را راسـتم  ي گونـه  و شـد  خیـز  نـیم  کـه  بـود  نشسـته  رویـم  به رو        
ــه روي هــایش ــر طــرف کــه میشــد حــس ام گون ــم را صــورتم دیگ  اش صــندلی روي و بوســید ه
 .نشست

        میکنند ذوق یواشکی هايِ بوسه این با من ترسوي هاي زنانگی...بدجنس مرد. 

 ! شیرینی_        

 شد بلند اش خنده و دادم تکان تایید ي نشانه به را سرم        

 ! دلبري_        

 پــایین چــاي کمــک بــه نجویــده و جویــده را هــا لقمــه و دادم ســرم بــه تــري محکــم تکــان        
 .میخندید و بود داده تکیه اش صندلی به راحت خیال با احمدرضا و فرستادم

 چیـزي  یـه  فقـط  ، کنـی  جمـع  و میـز  کـنم  کمکـت  نمیتـونم  کـه  ببخشید ، احمد برم باید_        
 ، راسته سمت پایینه کابینت تو ، نره یادت اسپند
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 زد صدایم آشپزخانه از رفتنم بیرون از قبل و شدم بلند        

 میري؟ داري عجله با اینقدر چرا ، نورا_        

 کـه  ام اسـتخوانی  هـاي  گونـه  بـه .ایسـتادم  پـذیرایی ِ  کوچـک  ي آیینـه  جلـوي  و آمدم بیرون        
 حالــت آن از کمــی فقــط کمــی کــه چشــمانم بــه ، بــود گرفتــه زنــانگی لعــاب و رنــگ کمــی حــاال

 اسـترس  بـا  پوسـتش  بـود  هـا  مـدت  کـه  هـایی  لـب  بـه  ، بـود  آمده بیرون منتها بی و مطلق تاریکی
 قبـل  هـاي  سـال  بـرخالف  و بـود  شـده  بلنـد  حـاال  موهـایی  بـه  آخـر  در و نمیشـد  جویـده  نگرانی و

 وجـود  بـا  حتـی .بـودم  راضـی  حـالم  از...بـود  شـده  جمـع  سـرم  بـاالي  آراسـته  و مرتـب  ، موقـع  این
 ...اي لحظه هر هاي استرس

ــه         ــا و کشــیدم ســرم روي را ام مقنع  را موهــایم تمــام کــه میکــردم دقــت ، وســواس ب
 .بپوشانم

 !نمیاد بهت حجاب_        

 در همـان  بـه  و بـود  شـده  خـم  کـه  زانـویی  بـا  ، بـود  داده تکیـه  آشـپزخانه ِ  در چـارچوب  به        
 .بود مانده متمایل که سري و بود شده قالب کمرش پشت که هایی دست با...بود چسبیده

ــا ، خوشگالســت واســه حجــاب_         ــال ، قشــنگن هــم اینطــوري ي مقنعــه و چــادر ب  مــن امث
 ...بیفتن گناه به نفر دو یکی تهش ، بیرون بریزیم ام هرچی

 زد کوتاه لبخندي و خندیدم        

ــن منظــورم_         ــود ای ــه...نب ــد و ات مقنع ــرت ب ــی س ــنگ ، میکن ــه قش ــه معلوم ــا ک ــاب ب  حج
ــا میکنــی فکــر همــین بــراي ، پوشــوندي موهــاتو میــل بــی و نیســتی  زشــت حجــاب مــدل ایــن ب
 ...که میکنند سر جوري یه و هاشون روسري و مقنعه ، محجبه خانوم همه این.میشی
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 محجبـه  هـاي  خـانوم  بـه  بحـث  کـه  هـایش  حـرف  اواسـط  از درسـت ... کردم نگاهش موزیانه        
 ...رسید

 میکنی؟ نیگام اونجوري چرا_        

 برداشت در از را اش تکیه... رفتم نزدیکش و فرستادم هم در را هایم اخم        

 ... که کردي نگاه چادري و محجبه خانوم چنتا به حاال تا_        

 گذاشت هایم شانه روي را هایش دست و شد بلند هایش خنده        

 !سرسختن حجاب تو ام خیلی اتفاقا ، خانومن همکارام از تا دو_        

 گفتم موزیانه و دلخورِ  لحن همان با        

 !نمیاد بهم حجابم و نیستم خوشگل اونا ي اندازه که ببخش خودت بزرگی به دیگه_        

 .افتاد هایم شانه روي از هایش دست و کشیدم عقب قهر حالت به        

ــو ســریع و نشســت اش پیشــانی روي ظریفــی اخــم         ــد جل ــچ و آم ــه و گرفــت را دســتم م  ب
 .کشید خود سمت

ــا میکــردم را تالشــم         ــروم عقــب ت ــا ، ب ــه شــوخی بیشــتر کــه قهــري حالــت همــان ب  نظــر ب
 بــا و داشــت نگــه پاهــایم کنــار را پــایش.ایســتاد رویــم بــه رو و کشــاندم دیــوار ســمت بــه.میرســید

 کرد رها را دستم راحت خیال

ــودم االن_         ــه خ ــت و ات مقنع ــنم درس ــا ، میک ــورم ت ــی و منظ ــوري و بفهم ــه ط ــت ک  دل
 .نکنی برداشت میخواد
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ــه         ــاهش همینک ــه نگ ــاي گوشــه ب ــه ه ــت مقنع ــو و میرف ــه یکه ــایم چشــم ب ــزد زول ه  ، می
 هـاي  دسـت  همینکـه  ، کنـد  پنهـان  را هـایش  خنـده  هـایش  لـب  گزیـدن  بـا  میکرد سعی همینکه
 ...میخورد هایم شقیقه و گونه به و میکرد عبور مقنعه از گاهی گرمش

 پــایم زیــر و کنــد را قلــبم از بزرگــی ي تکــه اش جملــه اداي ي لحنش،صــدایش،نحوه        
 انداخت

 .قشنگترینی که میکنم ثابت بهت_        

 !بود الزم من براي هاي حرف این..خندیدم ذوق با و کردم باور کودکانه        

 !الکی؟_        

ــک         ــاهش و زدم پل ــه را نگ ــه ک ــاي رگ ــوخی ه ــیطنت و ش ــت ش ــر از داش ــدم نظ ــه.گذران  ب
 .آید می صورتش به چقدر اخم کردم فکر خودم با من و کشید هم در را هایش اخم شوخی

 لـوزي  یـا  معوجـه  و کـج  یـا  ات مقنعـه  بـاالي  میکنـی  درسـت  تـو  که مدلی اون ، شد تموم_        
 !منظم و مرتب ، خوبه االن این ، مانند

 صـورتم  کنـار  را صـورتش .بـرد  دیـوار  رويِ  چهـار  در سـه  ي آیینـه  جلـوي  و گرفـت  را دستم        
 .رفتم ریسه خنده از و آمد قلقلکم ریشش ته برخورد از و چسباند

 .ببیند گرفته قاب ي آیینه آن در را صورتمان بتواند و دارد نگهم تا میکرد تالش        

 !کن ولش...برو اصال ، صبحی اول نکن اذیت_        

 ؟!میکرد تاب بی را او من هاي خنده...را ضعفش فهمیدم.رفت عقب و گرفت فاصله        

 درونـم  حیـاي  بـی  صـداي  تـا  کـردم  مشـت  را دسـتم  و گزیـدم  لـب ...گـرفتم  را خـودم  جلوي        
 .کنم خفه را
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 بـراي  مقنعـه  میکـردم  فکـر  همیشـه  ، مـدت  ایـن  ، بـود  شـده  گـرد  و مرتـب  ام مقنعـه  باالي        
 حــاال ولــی میشــد نــافرم هــاي چــروك و چــین از پــر ام چانــه زیــر همیشــه و هســت بــزرگ ســرم
 .بودند گرفته قاب من صورت براي را مقنعه این که انگار

 نشست لبم روي لبخندي        

 نکنه درد دستت. شدم قشنگ_        

 دیگـري  پـاي  روي بـر  پـایش  ي پنجـه  بـا  و بـود  پـایین  سـرش  کـه  حـالی  در و کـرد  تشکري        
 .کردم نگاهش و برگشتم سمتش به ، میزد

 ...!احمدرضا_        

 ناامیـد  مـن  از کـه  هـایی  وقـت ! بگـویم  را کـاملش  اسـم  هـایی  وقـت  چـه  که بودم گرفته یاد        
 .بود اسمشِ  کامل اداي براي وقت بهترین ، شده

 جانم؟_        

 

 .گذاشتم چپم ي شانه روي را کیفم هاي دسته و برداشتم را کیفم        

 ... که نزنی حرفی وقت یه ، باشه جون افسانه به حواست ، بال بی جونت_        

 گفت و آمد سمتم به خودش که فشردم هم روي را لبم        

 .کنی نگران و خودت نیست نیازي ، من به بسپر ، راحت خیالت_        

 بـا  ، زود یـا  دیـر  ، اسـت  راه در بزرگـی  جنـگ  میدانسـتم  خـوب  ، نمیشـد  راحـت  کـه  خیالم        
 شـدنش  زخمـی  ، کنـاري  گوشـه  مـن  و میکـرد  داري میـدان  بایـد  احمدرضـا  ، سـالح  بـی  یا سالح

 !میدیدم را
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 خونه نمیام شب_        

 کردم بلند را دستم بزند حرفی و کند باز دهان خواست تا        

 میخـواي .مـادرامون  جفـت  خـاطر  بـه  ، مـادرم  پـیش  میـرم  شـب  دو یکـی ...بـزنم  حرف بذار_        
 میخوام زمان یکم.. ندارم آمادگیشو من...هرچی ، ترس ، نشینی عقب بذار و اسمش

 بـه  قـدم  چنـد  ، کشـید  پـوفی  و بـرد  فـرو  شـلوارش  جیـب  در عصـبانیت  بـا  را هـایش  دست        
 ...آمد جلو

 بره جلو کار تو شدن واالخون االخون با نیست قرار_        

 را قبلـی  هـاي  حـرف  همـان  ، میپوشـیدم  را هـایم  کفـش  کـه  حـالی  در و رفـتم  در سمت به        
 نداد رضایت احمدرضا و کردم تکرار

 نیست راهش این ، نورا_        

 دادم تکان دستی و زدم را حیاط در ریموت        

 !هم به رسیدیم جاده ته شاید ، بره خودشو راه هرکی_        

 زدم چشمک دلخورش نگاه به و انداختم باال شوخی به را هایم شانه        

 فعال ، صبحونه بابت ممنون_        

 بــوق تـک  بــرایش و شـدم  ماشــین سـوار  کـه  میکــرد نگـاهم  اخــم بـا  و بــود ایسـتاده  دلخـور         
 زدم
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 و نبـود  بـردار  دسـت  هنـوز  احمدرضـا .گـرفتم  را پـدرم  ي شـماره  شـدم  دور خانـه  از همینکه        
 .میگفت را خودش نظر صوتی پیغام و پیام فرستادن با مدام

 جان نورا سالم_        

 شد؟ مرخص جون افسانه ، بخیر صبحت ، بابا سالم_        

 بابا؟ خوبی تو ، میاد دکترش دیگه ساعت یه_        

 !مامان پیش میرم... اینکه فقط ، خونه نمیام امشب بگم زدم زنگ ، خوبم_        

 کرد تغییر درجه هشتاد و صد لحنش        

 !هات خاله پیش بري گفتم منکه چی؟ براي_        

 گرفت ام خنده        

 بگـم؟  چـی  بـزنم  زنـگ  کـاره  یـه  حـاال  ، خبـرم  بـی  ازشـون  کـه  بیشـتره  ماه یه ، من باباي_        
 هتل؟ برم میخواي خواب؟ جاي شب یه واسه

 !نگرانتم من که نمیفهمی چرا دختر...هاله پیش بري تا بهتره هتل بري_        

 !نگذاشت؟ تنها اي لحظه براي را افسانه روز چند این و بود نگرانم        

 شد؟ راحت خیالتون! هتل میرم باشه_        

 خراشید را گوشم صدایش و کرد فوت تلفن گوشی در را هایش نفس        

 ولـی ...نگیـر  دل بـه  ، جـان  نـورا  ام خسـته  ، نخوابیـدم  حسـابی  و درسـت  روز چنـد  این من_        
 میخــواي ، بمــونی نمیتــونی کــه داره مقرراتــی و قــوانین آسایشــگاه حتمــا ، هتــل بــري کــه بهتــره
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 باهـاش  کـه  کنـه  فکـر  افسـانه  شـاید  اینجـوري  ، خونـه  بیـا  شـد  تمـوم  کارت اصال ، خونه بیا و شب
 !داري جنگ سر

ــان کنــار         ــدرم دســت از مــن.گذاشــتم فرمــان روي را ســرم و داشــتم نگــه را ماشــین خیاب  پ
 !میشدم دیوانه

ــه_         ــانه ب ــانواده و افس ــو اش خ ــتم بگ ــت رف ــوري. ماموری ــاور اینج ــنن ب ــودمم.میک ــه خ  ب
 .نزنه حرفی که میدم پیغام احمدرضا

 زدم را آخرم حرف و دادم حرکت را ماشین که بود کرده سکوت        

 نشه معلوم دروغمون که باشه حواستون هم شما.. هتل میرم_        

 ، بزن زنگ بهم اونجا از_        

 خدافظ فعال شهبا_        

 . بود شده دار خنده وضعیتم. کردم پرت کیفم توي را گوشی        

 تجهیــزات تــا دادم اطــالع حراســت مســئول بــه و کــردم پــارك پارکینــگ داخــل را ماشــینم        
 بدهد انتقال مربوطه بخش به را

 تمـاس  خانـه  بـا  دوبـاره  نشـد  فرصـت  کـه  بـود  سـرهم  پشـت  و زیـاد  آنقـدر  کارهـایم  ظهر تا        
 را احمدرضـــا ي شـــماره و مانـــدم اتـــاق داخـــل را نهـــاري تـــایم.بپرســـم افســـانه از و بگیـــرم

 !!بود خاموش و بود کرده لــج نظر مورد مشترك دستگاه.گرفتم

 را تلفــن افسـانه  خواهرهـاي  از یکـی  ، گـرفتم  را خانـه  ي شـماره  کـه  میجویـدم  را هـایم  لـب         
 برداشت

 !خونه نبودي ، جون نورا خوبی_        
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 گفتم شرمنده لحنی با        

 !بهترن؟ جون افسانه ، ماموریت میرفتم باید ، میخوام معذرت_        

 ام کالفــه واقعــا فشــار و خســتگی اینهمــهِ  بــین ، زدن حــرف موقــع صــدایش اداي و نــازکی        
 .میکرد

 بیاد بهش فشار نباید اصال گفته دکترش خب ولی ، بهتره_        

 بـه  میگفـتم  خـواهرش  بـه  بـود  مـن  در هنـوز  حیـایی  بـی  اگـر  و نشسـت  لبم روي پوزخندي        
 !کند گوشزد پدرم به را جمله این

 کنم؟ صحبت خودشون با میتونم ، نمیاد بهشون فشاري انشاهللا_        

 گفت و آمد ظریفی پچ پچ صداي لحظه چند        

 ... اصال گفته دکتر ، برده خوابش تازه کنم فکر ، میکنه استراحت داره ، نه_        

 !بیاد بهشون نباید فشاري_        

 فرستادم لعنت ام کودکانه پروگري به و گزیدم را لبم        

 ...ِ  سم براش عصبی فشار و استرس_        

ــامال         ــدم ک ــه فهمی ــانه ک ــد افس ــا نمیخواه ــن ب ــرف م ــد ح ــن و بزن ــحبت ای ــایی ص ــه ه  ک
 کشـیدن  نشـان  و خـط  بـراي  جایشـان  بـی  تاکییـد  باشـد  اگـر  هـم  پزشک تجویز ، میکند خواهرش

 .است

 ، برســونید منــو ســالم ، میشــن خــوب زودتــر حتمــا ، هســتید کنارشــون شــما کــه حــاال_        
 میگیرم تماس دوباره
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ــداحافظیش         ــر خ ــر پ ــرف از ادات ــش ح ــود زدن ــاس ، ب ــه تم ــع ک ــد قط ــه ، ش ــدرم ب ــام پ  پی
 .نکرد صحبت افسانه و گرفتم تماس خانه با احترام براي که گفتم و فرستادم

ــاره         ــماره دوب ــا ي ش ــرفتم را احمدرض ــان ، گ ــتگاه همچن ــترك دس ــورد مش ــر م ــج در نظ  ل
 !بود شده تنگ هایش اخم براي دلم چرا دانم نمی و میبرد سر به کردن

 همـان ... هـا  نصـیحت  همـان  ، بـود  نوشـته  را هـایش  حـرف ِ  تمـام  ، کـردم  بـاز  را هایش پیام        
 ...تمناها و خواهش همان...ها کالم تکه

 از و بــروم خانــه بــه اگــر بــودم مطمــئن ، داشــتم پــیش روز چنــد کــه فشــاري بــه توجــه بــا        
 .میکشد بیمارستان به کارم و میبازم را خودم ، شود بلند حدیثی و حرف افسانه جانب

      

 شـرکت  از نفـر  اخـرین  تقریبـا  و کـردم  خـاموش  را اتـاقم  چـراغ  کـه  بـود  نـیم  و هشت ساعت        
 بـا  و گذاشـت  در الي را دسـتش  نصـرتی  کـه  شـود  بسـته  کـابین  در کـه  بـودم  منتظـر .شـدم  خارج
 شد داخل خنده

 !رادمند وایمیستی کار اضافه_        

 صـورتم  بـه  هـایم  زخـم  بابـت  کـه  زیـادي  کـرم  و آرایـش  ، افتـاد  کـابین  ي آیینـه  بـه  نگاهم        
 .بودم خسته ولی میداد نشان شاداب را ام چهره ، بودم زده

 !نکنه شبش نون محتاج و آدم خدا...استاد پولی بی_        

 .زد را طلبقات ي دکمه و خندید        

 میري؟ پارکینگ_        
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 بـرق  هـایش  چشـم  امـا  بـود  خسـته  صـورتش .دادم تکیـه  سـرم  پشـت  به و دادم تکان را سرم        
 !میزد

 ...آرایشه بیِ  حجاب شرطمون اینجا ما!! رسیدي خودت به_        

ــردم فکــر         ــاید ک ــولی کســی ش ــرده چغ ــی و ک ــردم خــواهی معــذرت زده، حرف  را ســرم و ک
 .انداختم پایین

 بود؟ چطور اوضاع زدي؟ سر و میرفتی باید که هایی شرکت_        

 نمـره  تجهیـز  امتحـان  تـو  میکـنم  فکـر  ، بشـه  تاییـد  حصـوالتش م کـد  اگـر  ، فام آریا...خوبه_        
 بیاره و قبولی

 کاره تازه ولی_        

ــازه روز یــه همــه! باشــه خــب_          صــاحب و مهنــدس کــه مادرشــون شــیکم از ، بــودن کــار ت
 !نیومدن در لیسانس

 جهـت  همـه  از کـه  فشـاري  همـه  ایـن  بـا .میکـرد  ام کالفـه  هـایش  خنـده  و بـود  جدي لحنم        
 .بگیرد صورت خوري حق که بپذیرم نمیتوانستم ، میشد وارد بهم

 ؟!دکتر بودن راضی ها شرکت از بقیه_        

ــابین در         ــاز ک ــد ب ــدون و ش ــه ب ــرام اینک ــانوم احت ــودنم خ ــظ را ب ــد حف ــوتر ، کن ــاده جل  پی
 آورد می در را حرصم.شد

ــه تــو_         ــام از میتــونی ببــین! داري؟ چیکــار هــا شــرکت بقیــه ب  شــرکت کنــی؟؟ دفــاع آریاف
 خودته با بررسیش اونم..چی قبلیت

 ...ِ  آریافام با اولویتم_        
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 گفت میکشید بیرون کت جیب از را ماشینش سوییچ که حالی در و ایستاد        

 ؟ اونوقت چرا_        

 ...!دلیل بی! ازشون اومده خوشم_        

 داد تکان صورتم جلوي را اش رهاشا انگشت و خندید        

 !ممنوع کار محل تو شیطنت_        

 ، گفتم را خودش ي جمله حوصلگی بی با و درآوردم را خودش اداي        

 بود داشت نگه نیمه را ماشین در        

 .میرسه تو به درصدي یه ، بشن برنده مناقصه براي تو گروه از اگر ، رادمند_        

 برسه اون به ، حقشه که شرکتی میخواد دلم فقط..نیست مهم_        

 !جوونه؟ مدیرعالمش_        

 بود شده گیج        

 کی؟_        

 !آریافام_        

 پــر اي عشــوه بــا و دادم تکــان تنــد و تنــد هــایم پلــک میکــردم کــج را ســرم کــه حــالی در        
 گفتم تمسخر

 خیلییی_        
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 مردانــه ي قهقهـه .رفــتم عقـب  تنــد و دادم خـالی  جـاي  برداشــت خیـز  ســمتم بـه  همیینکـه         
 پیچید پارکینگ تاریکی و سکوت در اش

 شدي خل ، آورده فشار بهت کار برو ، دیوانه ي دختره_        

 .کردم خداحافظی و خندید..  و دادم تکان هوا در دستی        

 حوصـله  بـی  و برگشـتم  ماشـینش  سـمت  بـه .زد صـدایم  کـه  بـودم  نرسـیده  ماشـین  به هنوز        
 زدم تکیه ماشین به نگرانی با تنمِ  ضعف بابت و فشردم هم روي را هایم پلک

ــراي_         ــت ب ــد ماموری ــودت جدی ــاده و خ ــن آم ــر ، ک ــلویه از بغی ــوام ، عس ــتمت میخ  بفرس
 ، جنوب

 مجـانی  خـوراك  و خـورد  ، جـایی  بـی ِ  وضـعیت  ایـن  تـوي .ناراحـت  هـم  بـودم  خوشحال هم        
ــرجیح را کــار و ــا ، میــدادم ت ــر ام ــارم احمدرضــا اگ ــود کن ــه! ب ــازي ســرلج از اینکــه ن  را تلفــنش ب

 .بخورد را ذهنم موریانه مثل اش دلخوري و کند خاموش

 بدین دستور شما وقت هر ، باشه_        

 حفــظ و بــودن راضــی ایــن کــن ســعی ، راضــیم ازت خیلــی ولــی ، کــنم تعریــف ازت زوده_        
 .نفعته به ، کنی

 .نشست لبم روي شیرینی لبخند        

 !شنیدم امیدوارکننده حرف یه مدتی بعد باالخره.خداروشکر_        

 گفت که میبست را کمربندش        

 !شدي؟ پیر...نیست قدیم مثل اداهاتم.رادمند نیستی شاد_        
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 برداشتم ماشین از را ام تکیه و زدم پوزخندي        

 بخیر شبتون.شما هم ، ام خسته من هم..استاد برم_        

 .زد لبخند فقط و بست گفتن خداحافظی بی را ماشینش در        

     

 عقــب صــندلی روي برداشــتم را بــودم خریــده مــادرم بــراي کــه هــایی کمپــوت و ســاندیس        
 !را اتاقم ي شماره و بود گرفته را هتل سراغ و بود زده زنگ پدرم بودم، گذاشته

 بهانــه بــه کــه کــرد تکــرار را اش بیهــوده و تکــراري هــاي جملــه و زد غــر و زد حــرف آنقــدر        
 .کردم خاموش احمدرضا مثل را تلفنم موبایلم شارژ شدن تمام

 داري نگـه  و پرسـتاري  از بغیـر  کـه  پـولی  ماهیانـه  بابـت .رفـتم  داخـل  و برداشـتم  هـارا  خرید        
 تــا میکــردم کمــک موسســه بــه خــودم هــم را بیشــتري ي هزینــه ، میشــد پرداخــت مــادرم بابــت
 .دارند را مادرم هواي ، شده هم پول خاطر به که باشد راحت خیالم

ــالم         ــیم و س ــا احوالپرس ــنل ب ــیفت پرس ــب ش ــی ش ــول خیل ــید ط ــایت ، نکش ــدنم از رض  آم
 کــه دادم قــول.بــروم آسایشــگاه بــه شــده تعیــین هــاي ســاعت در کــه کــردن تاکییــد و نداشــتند

 .نکشد طول ساعت یک از بیشتر هاله با دیدارم

 .رفت دلم پنجره کنار دیدنش با و کردم باز را اتاق در        

 بخیر شبت.برم قربونت سالم_        

 افتاد برق هایش چشم دیدنم محض به و برگشت صدایم سمت به ترس با        

 نورا..نــ_        

 گشودم رویش به را هایم دست و گذاشتم زمین روي را ها کیسه        
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 شده ماه مثل صورتت ، برم قربونت_        

 اگــر شــاید...کشــیدم عمیقــی نفــس و پرکشــید هــایم خســتگی ، کشــید آغوشــم بــه وقتــی        
 کـه  کـنم  فرامـوش  و بخـوابم  و بمـانم  آغـوش  همـین  در سـاعت  چنـد  کـه  میخواسـتم  ، نبود بیمار
 را نفسـم  راه کـم  کـم  و گرفتـه  را گلـویم  بـیخ  کـه  هسـت  نبایـد  و بایـد  چقـدر  ، اتاق اینِ  در پشت

 .میگیرد هم

 میکنــد پوســت را هـا  میــوه سـریع  و عجلــه بـا  کــه هــایش دسـت  بــه و نشسـتیم  تخــت لبـه         
 .شدم خیره

 شام؟_        

 .بود ناله مثل اش خفه صداي        

 .عزیزم خوردم_        

 پشـت  را هـایم  انگشـت .بـود  همـین  بـراي  هـایم  پلـک  سـوزش  و داشـت  شـدن  باز سر بغضم        
ــا پلــک ــد.کشــیدم دراز تخــتش روي و دادم فشــار ه ــه میخندی ــایش روي را ســرم ک  و گذاشــتم پ

 . گرفتم دستم را میوه بشقاب

 لحظـه  هـر  ، روزا ایـن  ولـی  زدم سـر  بهـت  پـیش  هفتـه .مامـان  بـود  شـده  تنـگ  بـرات  دلم_        
 .باشی پیشم میخواد دلم که است

 ، گرفت دهانم جلوي را زده قاچِ  سیب        

 .برم قربونت بخور خودتم_        
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 حــال اگــر.بــود رســیده شــب ده بــه کــه ســاعتی هــاي عقربــه و بــود ســیب جویــدن صــداي        
 فشــاري و میگفـتم  هــایم غصـه  از ، میکــردم دل و درد ، میـداد  اجــازه خـودم  حــال حتـی  و مـادرم 

 .کرده بیمارتر را ذهنم روزها این که

 مد...احــ_        

 شـدم  بلنـد  سـریع  و کشـیدم  کـوچکی  جیـغ .ریخـت  بیـرون  دهـانم  از پرتقـال  آّب و خندیدم        
 .نکنم کثیف را تختش تا

 مامان بده دستمال_        

 کشید دهانم به خودش و برداشت را دستمال... میز سمت به شد خم        

 ...بود دامادش از خبري منتظر        

 ...کرد بوسم بار اولین براي! شده شیطون_        

 بـا  و خنـده  از رفـتم  ریسـه ! شـد  زنـده  ، نـدارمش  یـاد  بـه  میکـردم  خیـال  کـه  اي بوسه طعم        
 .کردم نگاه مادرم هاي چشم به ، آمد نمی هایم خنده به اصال که خجالتی

 میشدن سفید و سرخ ، قدیم دخترهاي حیاي ، حیام مامان_        

ــبم         ــدم را ل ــا و گزی ــده ب ــداختم آغوشــش در را خــودم خن ــی نفــس.ان ــه و کشــیدم عمیق  ری
 .هوایش از کردم پر را هایم

 رسوند سالم ولی ، بیاد نتونست ، مریضه مادرش_        

 قلـبش  صـداي .بـود  کـرده  خـوش  جـا  اش سـینه  روي سـرم  و بـود  تخـت  بـه  مـادرم  ي تکیه        
 .میکرد شاد را دلم
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 خـوابم  حتمـا  ، میمانـدم  آغوشـش  تـوي  بیشـتر  اگـر  و میرسـیدند  شـب  یـازده  بـه  هـا  عقربه        
 .میبرد

 سـرم  روي را ام مقنعـه  و شـدم  بلنـد  ، باشـد  پرسـتار  اینکـه  خیـال  بـه  ، خـورد  در به اي تقه        
 .کشیدم

 ، برم باید دیگه_        

 .ماندم نرمش ي بوسه منتظر و بوسیدم محکم را اش گونه        

 !گرام دختر و مادر به سالم_        

 ظریـف  صـداي  کـه  بـودم  خیـره  مـادرم  سـر ِ  پشـت ِ  دیـوار  بـه  متعجـب  و گـرد  هاي چشم با        
 .کرد ماتم ، هاله ي خنده

 سالم_        

 ...بود احمدرضا صداي        

 !کردم؟ دیر_        

 روي از. بــودم مانــده دیــوار بــه خیــره هنــوز مــن و زد عقــبم هــایش دســتش بــا عمــال هالــه        
 .دادم خودم به تکانی باالخره و رفت پایین تخت

ــانی         ــا پیش ــید را احمدرض ــوش و بوس ــد خ ــت آم ــاج.گف ــه واج و ه ــد ب ــد لبخن ــم احم  چش
 .دوختم

 !چطوره؟ خانوم نورا_        

 .گرفت سمتم به را نرگس هاي گل شاخه و بوسید را ام گونه ، مادرم جلوي        
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 میرفـت  اتـاقش  یخچـال  سـمت  بـه  مـادرم ...جـدا  مـن  بـراي  و بـود  آورده گل جدا مادرم براي        
 کردم اخم که

 !نفهم زبون_        

 . گذاشت قلبش روي را دستش        

 مخلصیم_        

 لعــاب و رنــگ خــوش ، داشــت تــن بــه کــه نــویی لبــاس و خاکســتريِ  شــلوار و کــت آن بــا        
 ...بود شده

 !زدي؟ تیپ ، شده مرخص مامانت_        

 زد سرم به آرام را مشتش و خندید        

 فکـر  ، سـفید  مـوي  ایـن  بـا  واال ، داره خوشـتیپی  ایـن  بـه  دومـاد  کنـه  کیف زن مادر گفتم_        
 .شده دخترش نصیب بزرگ پدر نکنه

 .ماندم الل و بست را زبانم ، آورد می خودش با مادرم که شیرینی ي جعبه        

   

ــا را پرتقــالش آب بطــري.آمــدیم بیــرون آسایشــگاه از کــه بــود شــده نــیم و یــازده ســاعت          ب
 ... بود آورده خودش

 زد تکیه ماشین به راحت خیال با        

 نخوردي؟ چرا ، است خوشمزه_        

 .رفت فرو پالتوام جیب توي و بود شده مشت هایم دست        
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 !بخورم کوفت_        

 .شد بلند ، شب تاریکی در هایش خنده و شد دور دهانش از بطري        

 عزیزم خودته با انتخاب حق_        

 ســطل ســمت بــه را بطــري ، قــدمی چنــد ي فاصــله همــان از و سرکشــید را بطــري تــه تــا        
 افتاد داخلش دقیق... کرد پرتاب آشغال

 امتیازي سه پرتاب_        

 زدم پوزخند اش خنده به. کرد باز را ماشین در        

 !راحتی دولت هفت از ، احمد خوشحالت_        

 .نبود اش کله در که مغزي و بود سرش به ام اشاره        

 .کرد نگاهم شیطنت با و چرخید نیمه به خنده با        

 ؟!من ي خونه بریم_        

 گذاشت ماشین و در بین را خودش ، در شدن بسته از پیش و نشستم صندلی روي        

 .بشه شروع ماموریتم تا هتل میرم فعال منم ، ات خونه برو ، احمد برو_        

 . کشیدم عقب را صورتم آمد که جلوتر        

 !احمدرضا ها میشه چیت یه امشب_        

 خودته با انتخاب حق...هتل میام منم یا ، من ي خونه میاي یا_        

 ...کوبیدم اش سینه به مشتی و شدم کالفه        
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 احمد اي دیوونه_        

 .نالیدم شان همهِ  دست از و کوبیدم صندلی به محکم را سرم پشت        

 ...خــدایا_        

ــورتم روي اش ســایه         ــاد کــه ص ــزيِ  نیشــکون ، افت ــرف شــکمش از ری ــدر ، تمگ ــافلگیر آنق  غ
 .برود بیرون کامل ماشین از و بزند اي خفه داد که بود کننده

 ...نورا_        

 خنده از بود شده سرخ و بود کرده قفل شکمش روي را هایش دست        

 ؟!بود خاموش گوشیت چرا امروز ، حقته ، زهرمار_        

 .آورد می در حرص که بود شده تخس هاي پسربچه مثل        

 !نمیداد آنتن ، داشتم ماموریت_        

 بـود  گرفتـه  کـه  ژسـتی  بـه  حـرص  بـا  و گذاشـتم  ماشـین  فرمـان  روي را راسـتم  دسـت  آرنج        
 .کردم نگاه

 .آخه بود مهم ماموریتم ، بمونم مامانم پیش نشد ساعتم یه_        

 ایـن .نداشـتم  را هـایش  شـوخی  حوصـله  اصـال  و بـود  کـرده  گـل  شـبی  آخر اش بازي مسخره        
 .میکرد ام دیوانه غریبش و عجیبِ  آرامش

ــایش دســت         ــه شــلوار جیــب در را ه ــرو اش مردان ــرده ف ــود ب ــه ، ب ــا دســت از یکــی ک  را ه
 .کرد شل کمی را کراواتش گره و آورد بیرون

 هستم ام خسته.اووف_        
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 ...را بازیش مسخره نبینم تا گرفتم هایم چشم روي را هایم انگشت        

 .نورا میاد خوابم_        

 دلواپســم بیشــتر ، میــداد بایــد کــه آرامشــی جــاي بــه اش مردانــه صــداي و میخندیــد ریــز        
 .میکرد

 خدا رو تو...ما ي خونه امشب برو_        

 .آورد پایین صورتم روي از خودش را هایم انگشت        

 نورا نمیرم پس... خودش شبیه مادرم با ، میجنگم خودش مثل هرکسی با من_        

 .بستم را هایم پلک و چسباندم صندلی به را سرم بغض با        

 میشه بد خیلی...میشه بد_        

 .شنیدم را راننده کمکِ  در ، شدن بسته و باز صداي و شد دور دستش گرماي        

 .میاد خوابم که بریم بگاز.اونورتره چهارراه دوتا ، هست ها نزدیکی این هتل یه_        

 شد رها چشمم ي گوشه از سمجانه اشکی و گذاشتم ماشین فرمان روي را سرم        

 .دوازده شد ساعت...نورا برو_        

 انداختم لبش روي ي خنده به نگاهی نیم و کردم بلند را سرم کنان فین فین        

 احمد نگرانم_        

 چرخاند وار دایره و گذاشت کمرم پشت را دستش        

 !فرمون؟ پشت بشینم من میخواي نباش،_        
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 .نبود رفتن به پایم آمده بوجود وضعیت با ، بود خوبی پیشنهاد        

ــه احمدرضــا و شــدم پیــاده         ــا.نشســت جــایم ب ــه نظــر در کــه هتلــی ت ــود گرفت  راه خیلــی ب
 .شدم پیاده و رسیدیم زود...نبود

ــاهی         ــه نگ ــرون ب ــل بی ــداختم هت ــنم و ان ــن را تلف ــردم روش ــم.ک ــل اس ــراي را هت ــدرم ب  پ
 بـا  فقـط  را جـوابم  کـه  بـود  موبـایلم  ي صـفحه  بـه  مـدام  نگـاهم .نوشتم برایش بخیر شب و فرستادم

 .داد بخیر شب

 نشست ام گونه روي و کرد عبور شالم از گرمش هاي نفس        

 بریم؟_        

 ...برداشت قدم ام شانه به شانه زود خیلی...برداشتم قدم جلوتر حرف بی        

 .بگیرم اتاق من تا بشین لحظه چند تو_        

 میدن؟ اتاق یه باهم دوتا ما به مگه_        

 خندید سنگینم و گنگ حالت میان        

 اي خسته بشین برو.. میکنند قبول نامه صیغه_        

 نفــره تــک هــاي مبــل از یکــی روي و شــد برداشــته بــازویم روي از دســتش گرمــاي        
 ســادگیِ  عــین در.میپســندیم را اش مردانــه هــاي جــذابیت ، میکــردم نگــاهش کــه دور از.نشســتم

 .میخواست را کردنش کشف دلم که بود نابی هاي پیچیدگی از پر..نبود ساده من براي

 موهــاي از قســمتی و بــود ایســتاده لونــدي بــه رویــش بــه رو کــه دختــري بــا هــایش خنــده        
ــدش ــه را بلن ــوي از ک ــه جل ــرون اش مقنع ــود آورده بی ــتش دور و ب ــد انگش ــه ، میچرخان  ام کالف

 .کرد
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 ...طلبی تنوع با...شده عجین خیانت با مرد ذات! هستند مرد ، کنی جانشان به جان        

ــایم         ــوض را ج ــردم ع ــل روي و ک ــه رو مب ــودم روي ب ــتم خ ــا نشس ــتم ت ــه پش ــر دو آن ب  نف
 .افتاد اعالء اسم به چشمم که میکردم چک را موبایلم هاي پیامک.باشید

 " نیست مشکلی ، شدند چک ها ،کد بخیر شب ، سالم"        

 بـه  ، باشـد  آمـده  پیغـامی  بـرایم  آریافـام  از شـاید  تـا  کـردم  چـک  را بعـدي  و قبلی هاي پیام        
 .نبود خبري ولی بودم داده را ها رهگیري کدِ  کردن چک دستور هم آنها

 .جان نورا پاشو_        

 گرفت قرار ام شانه روي هایش دست        

 !دادن؟ اتاق یه_        

 کرد اشاره دستش توي کارت به و ایستادم        

 نورا؟ بگیرم جدا میخواي_        

 بمونی؟ من پیش میترسی_        

 کرد نگاه هایم چشم به تعجب با و باالآورد را سرش        

 ...بر ، باشم نداري دوست_        

 گفت موزیانه اي خنده با و کردم نگاهش        

 !برنمیگردم_        

 .رفتیم داشت فاصله ازمان قدم چند که آسانسوري سمت به و گرفت را دستم        
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 فشــار گــاهی هــایش انگشــت.گرفــت دوبــاره را دســتم و فشــرد را پــنجم ي طبقــه ي دکمــه        
 .بود گرفته بازیش.میشد کم فشارش گاهی و آورد می دستانم به

 زودتــر.کــرد بــاز را اتــاق در و گرفــت احمدرضــا از را کــارت ، میکــرد همراهیمــان کــه کســی        
 .شد روشن ها چراغ و شدم اتاق وارد احمد از

ــین         ــزي اول ــه چی ــه ک ــمم ب ــد چش ــت آم ــره دو تخ ــفیدي ي نف ــود س ــه ب ــط ک ــاق وس  ات
 .داد بهم تکانی در شدن بسته صداي و ایستادم همانجا لحظه چند.میکرد خودنمایی

 هــایم کفـش  و رفـتم  عقـب  کـه  بـود  کــرده بـاز  را بهداشـتی  سـرویس  و حمـام  درِ احمدرضـا         
 .درآوردم را

 ..تمیزه_        

 . رفتم اتاق داخل او به پشت و کردم فوت را آرامم هاي نفس        

 !ها میده بو پاهات_        

 انداختم را خودم تخت روي حوصله بی و دادم سر اي خنده تک        

 باش داشته دوست پام بوي با منو_        

 بــه دســت ســرم بــاالي شــدم کــه پهلــو بــه.خــوردم تکــانی و نشســت کمــرم پشــت دســتش        
 کرد ریز را هایش چشم و ایستاد کمر

 بگیر دوش یه برو ، میارن و کیک و چاي تا_        

 درآمد حرصم و انداخت اش بینی به چینی        

 ...،یکم نمیدم بو اونقدرم_        
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 پیچید اتاق در ام قهقهه و بردم بغلم زیر نزدیک را سرم        

 ...میدم بو بیشتر یکم از_        

 ، کرد بلندم و گرفت را دستم        

 بخوابیم راحت و شب بذار بگیر دوش یه برو_        

 ضـربه  نبـود  خیـالش ِ  عـین  و کوبیـدم  اش سـینه  و شـانه  بـه  جـانی  بـی  و پیـاپی  هاي مشت        
 بگیرد را دستانم مچ میکرد تالش و میخندید فقط...هایم

 !داشته؟ دوست کرواتی کارت_        

 کرد رهایش گردنش دور از و کرد باز را کرواتش گره        

 کاري؟ کجاي ، زن مادر واسه زدم تیپ ، گرفتم دوش خونه رفتم_        

 .پرید هوا به سرم کف موهایم و کشیدم سرم از را ام مقنعه        

 قیافشو_        

 ...کشیِ زحمت ي قیافه ، نکن مسخره_        

 کرد تایید را حرفم سر با        

 ، نباشی خسته_        

 ...برداشتم قدم حمام سمت به و کردم اخمی        

 افتـاد  یـادم  کـه  بـود  تـنم  بـه  هـایم  لبـاس  هنـوز  و بـودم  کـرده  بـاز  بـاهم  را گـرم  و سرد آب        
 دوبــاره را هــا لبــاس همــین بایــد کصــافط و گنــد وضــعیت ایــن بــا.نیــاوردم خــودم همــراه لباســی

 میپوشیدم؟
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 فرداشــب...میخریــدم لبــاس دســت چنــد صــبح فــردا بایــد.فشــرد و گرفــت را گلــویم بغضــی        
 نمیشـد  کـه  لبـاس  و چمـدان  بـی .میـرفتم  عسـلویه  بـه  بایـد  دوبـاره  فـردا  پـس  بـراي  و بـودم  اینجا
 .رفت سفر

 .شد یکی هایم گریه و اشک ، آب دوش زیر و شستم دست با را زیرم هاي لباس        

 .برداشتم ، بود شده وکیوم که اي حوله و گذاشتم حمام داخل را ها لباس        

 چایی شد سرد_        

ــایی کــه بــود هــایی شــب آن از امشــب          گریــه دلــم ، میــدادم تــرجیح عجیــب را تنه
ــت ــا دل و درد و میخواس ــودم ب ــودن...را خ ــاِ  ب ــرد وادارم احمدرض ــه میک ــات ب ــه...مراع ــه ب  محافظ

 .بود گرفته روزها این چقدر که دلم روي گذاشتن سرپوش به...کاري

 !داشت تن به راحتی هاي لباس ، بردم بیرون را سرم        

 !داري؟ لباس_        

ــود نشســته تخــت روي         ــود دیگــري جــاي فکــرش و ب ــار ب ــد را ســرش...انگ  نگــاهم و برگردان
 کرد

 اوردم برات...داري توام_        

ــد         ــوچکی ســاك و شــد بلن ــایین از را ک ــه و برداشــت تخــت پ ــاه در پشــت.آورد ســمتم ب  پن
 .بود نمایان ، میچکید آب الیش البه از که خیسم موهاي و سرم فقط و بودم گرفته

 آوردي؟ کی_        

 .کشید و گرفت را موهایم از قسمتی پایین و گذاشت زمین روي را ساك        
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 میخوري سرما ، حاال بیرون بیا_        

 ..خیال بی و بودِ  خوشحال.ماند رفتنش راه به خیره نگاهم و برگشت        

 چی؟ یعنی_        

 زد موهایش به چنگی دستش دو با و کشید پوفی        

 میگم بیرون بیا_        

 .بود آورده را ها لباس این اش خانه از.کردم باز را زیپش عجله با و برداشتم را ساك        

 بـه  و کـردم  تـن  بـه  ، بـود  رویـش  زرد ریـز  هـاي  پـاپیون  کـه  را اي سـورمه  شلوار و شرت تی        
 .آمدم بیرون ، باشد شده خشک زیرهایم لباس صبح فردا اینکه امید

ــود گذاشــته تخــت وســط را ســینی         ــه رو کــه ب ــه و نشســتم رویــش ب  دور را بزرگــی ي حول
 .پیچاندم سرم

 ...نبود همراهت ساك بودي من با بودي؟ کرده رزرو و اتاق این تو_        

 گرفت دهانم سمت و برد فرو شکالتی کیک ي تکه در را چنگال        

 کردم صحبت اینجا اومدم قبلش ، میشی معطل اي خسته گفتم.آره_        

ــک         ــانم در را کی ــتم ده ــر و گذاش ــش و عط ــم طعم ــک را دل ــده.داد قلقل ــه ي خن  اي موزیان
 ! بود بلد هم شاید...بود گرفته یاد را رفتن آبی زیر.میکرد حرصیم بود نشسته لبش روي که

ِ  خــاموش و روشــن هــاي چــراغ و ســرم پشــت بــه نگــاهش و میکــرد مــزه مــزه را اش چــاي        
 .شدم اش خیره دوباره و کردم نگاه سرم پشت به شوم مطمئن اینکه براي.بود خانه

 کرد نگاهم و چرخید هایش چشم مردمک و شد متوجه        
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 کنم صحبت باهاش نشد ، بود خواب ، زدم زنگ ظهر ؟!بود بهتر مامانت_        

 میکرد نگاهم مینوشید را چایش که حالی در و کرد بسته و باز را هایش پلک فقط        

 !بود؟ خوب بابام_        

 !من حتی بهتره تو از همه حال...بهتره تو از حالش_        

 فکـر  بـه  دوبـاره  ، کوتـاه  امـا  خندیـد ... گـرفتم  خـود  بـه  بیخـودي  ي قیافه و کردم کج را لبم        
 رفت فرو هایش

ــایم         ــوردم را چ ــهم و خ ــیکم س ــام ک ــد تم ــایم.ش ــانه روي را موه ــایم ش ــه ه ــودم انداخت  و ب
 .نبودم راحت اصال زیر لباس بدون

 .کشیدم دراز تخت دیگر طرف و گذاشتم پایش جلوي را سینی        

 کشید خودش پاهاي روي را لحاف و گذاشت تخت پایین را سینی        

 .بخوابیم بهتره_        

 میخندید هایش چشم.نشست خیز نیم و شد جابجا        

 ، میبره خوابم دقیقه یه سر خستگیِ  زور از نورا_        

 نگـاهش  چشـم  یـک  بـا  و شـد  بسـته  راسـتم  چشـم  فشـردم،  بـالش  بـه  را سرم و زدم لبخند        
 .میکردم

 !!جون افسانهِ  پسر بخواب پایین برو_        

 ، رفت پایین تخت روي از و خندید بلند        

 .نورا نبودم مامانم ي بچه ، بودم بابام ي بچه که اونقدر من_        
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ِ  رنــگ خــوشِ  نــور.کــرد روشــن را ســرم بــااليِ  خــواب چــراغ و کــرد خــاموش را هــا چــراغ        
 داشت نگه روشن نیمه را اتاق و افتاد صورتم روي ، آبی

 .نمیشدم تو مزاحم وگرنه نیستم بلد اینجارو هاي لوله خط_        

 هــایم انگشــت.بگیــرد را خــودم جلــوي نتوانســتم.آورد در لرزیــدن اداي و خزیــد لحــاف زیــر        
 ، نشسـتن  دل بـه  اینهمـه .ریخـتم  بهـم  را مـرتبش  موهـاي  و بـردم  فـرو  هـایش  جوگنـدمی  میان را

 !بود اوِ  حق

 بخوابم؟ پایین برم_        

ــاد         ــه ی ــود گرفت ــدایش ب ــور را ص ــاال چط ــایین و ب ــد پ ــا ، کن ــدخلقی ت ــایم ب ــرد را ه  و بگی
 بنشاند جایش مهربانی

 خودت با عواقبش ، خورد جاییت به ، میزنم لگد شبا من فقط ، نیست الزم_        

 میتوانســتم.کشــید خــود ســمت بــه و گرفــت را هــایم دســت مــچ خنــده بــا و شــد پهلــو بــه        
 میخواست شدن جا آغوش در ، دلم ولی نخوردم تکان

 !کنی؟ راحت خودتو تا بیرون نمیریزش که اته کله تو چی...نورا داره غم چشمات_        

 و ببنـدم  را هـایم  پلـک  تـا  دادم فشـار  اش سـینه  بـه  را صـورتم .رفـت  هـایم  لب روي از خنده        
 ...را ام نداشته ي آینده از واهمه و ترس همه آن نبیند

 ...میاد خوابم_        

 گذشــته اگــر.بالشــم بــود شــده دیگــرش دســت ســاعد و میکــرد نــوازش را موهــایم دســتش        
 .بودم زمینِ  زن ترین خوشبخت لحظه این و االن ، نداشتم سیاهی آن به اي
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 هاســت ســال کــه هــایی آدم مثــل...شــد مــنظم هــایش نفــس صــداي گذشــت کــه کمــی        
 شــروع گلــویش زیــر از ریشــش تــه...ببــرم بــاال را ســرم آرام آرام کــردم جرئــت...خوابیدنــد

 ...کشیدم نفس و بردم گلویشِ  نزدیک را سرم...میشد

 بیشــتر... ثانیــه یــک حــد در ، گذاشــتم گلــویش زیــر را هــایم لــب کــه شــد چــه نفهمیــدم        
 .کرد گرم را وجودم ، هایم لب روي به ریشش ته رفتن فرو ولی نکشید طول

 . کنم بیدارش ، تکانی کوچکترین با میترسیدم و بود دورم به دستانش حلقه        

ــه خــودش         ــود گفت ــاره...اســت خســته کــه ب ــه را ســرم دوب  نفســی و چســباندم اش ســینه ب
 کشیدم

 حــرف کــالم چنــد میتپیــد و بــود چســبیده ام پیشــانی بــه درســت کــه قلــبش و خــودم بــا        
ــتم ــد! داش ــالم چن ــنگین...دل و درد ک ــودم س ــبک و ب ــدن س ــتم ش ــر.میخواس ــه و درآوردن پ  ب
ــود هرکســی ســهم رفــتن آســمان ــده و شــده خســته کــه کســی...مــن مثــل ب  از کــه کســی...بری

 بـه  برسـد  چـه ...در و پنجـره  شـدن  بسـته  محکـم  بـه  برسـد  چـه  ، میکنـد  وحشـت  صدا کوچکترین
 ..دخترك هاي جیغ و پدر سیلی

 !نفهمیدم؟ من که شد پیدات کی تو_        

ــایین آنقــدري ام خفــه صــداي         ــه را ام اشــاره انگشــت...قلــبش و بشــنوم خــودم کــه بــود پ  ب
 .کردم لمس را پیرهنش و کردم مماس اش سینه

ــدي         ــبم روي لبخن ــت ل ــه...نشس ــی چ ــرش کس ــرد را فک ــه میک ــن ک ــا و م  روزي احمدرض
 .بودیم تشنه هم خون به که وقتی بشویم هم عاشق
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 کــردم فکــر و شــد برداشـته  بــازویم روي از دســتش کـه  میــزدم حــرف قلـبش  بــا دلــم تـوي         
 روي محکـم  را هـایم  چشـم  ، کشـید  بـاالیم  و گرفـت  را بازوهـایم  همینکـه  امـا  بزنـد  غلت میخواهد

 گرفت قرار بالش روي صورتم منجمدها مثل شده مشت هاي دست با و فشردم هم

 !؟...نورا_        

 .بیدارم بود فهمیده...گزیدم را لبم و لرزید نفسم        

 !جانم؟_        

ــاي دســت         ــایم پنجــه داغــش ه ــد،از را ه ــن و...ســوختم هــایش دســت تمــاس گرفتن ــا م  ب
 .میکشیدم عمیق هاي نفس بسته هاي چشم

 کرد زمزمه گوشم زیر        

 ...عزیزم_        

 .زد موهایم روي به نرمی ي بوسه و گذاشت سرم روي را سرش        

 بگو من به! نورا؟ میکنه اذیتت چی_        

 اشـک  نمیـدادم  فشـار  هـم  روي محکـم  را هـایم  پلـک  اگـر ...لرزیـدم  بـاز  و گفـت  گوشـم  زیر        
 ... ولی.افتادند می راه به هایم

ــه چــه...میگفــتم چــه         ــو ب ــرد از آغوشــت در چطــور...بگــویم؟ ت  روزي کــه بگــویم دیگــري م
 نبازم؟ را تو که نترسم و بگویم چطور شود؟ شوهرم میخواست

 گرمــاي.شــد واضــح تــارش تصــوریر زدن پلــک بــار چنــد از بعــد و کــردم بــاز را هــایم پلــک        
 ...سرید که فهمیدم ، احمدرضا نگاه ي دنباله از نمیفهمیدم اگر هم را اشکم
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 بزنیم؟ حرف اش درباره بعدا میشه_        

 زد لبخند اش مردانه و گوشتی هاي لب        

 ! ...نمیشه؟ چرا_        

 کردم زمزمه آرام        

 .بمونه آرامش این میخوام االن_        

 .بکشم راحتی نفس توانستم و کرد بسته و باز حرفم تایید ي نشانه به را هایش پلک        

 را لــبش ي گوشــه و زدم دریــا بــه را دلــم... کــرد زمزمــه را جــانم شــبیه چیــزي هــایش لــب        
 شــدن نزدیــک از داشـتم  واهمــه.میترســیدم هـا  بــودن زیـاد  از....کــم خیلــی..کوتـاه  خیلــی.بوسـیدم 

 ...طوالنی هاي

 درخشید آبیِ  نور زیرِ و زد برقی رنگش خوش هاي چشم        

 .جلو اومدم می خودم میگفتی ، نبودم زحمت به راضی.میکنی شرمنده خانوم_        

 هـاي  زخـم  فاصـله  ایـن  از.آمـد  جلـو  اش خسـته  صـورت  و نشسـت  لـبم  روي کوتاهی لبخند        
 کـه  هاسـت  سـال  ولـی  ببینـد  را ام زشـتی  نمیخواسـتم ...آمـد  مـی  چشـمش  بـه  بیشتر صورتم روي
 .بود دیده

 کرد پر را گوشم آرامش ي خنده و گذاشت صورتم کنار را صورتش        

 کردم زمزمه بسته هاي چشم با        

 ...احمدرضا_        

 بوسید را گردنم بعد لحظه چند و گرفت فاصله صورتش        
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 نفس بخواب...جان_        

ــه         ــه اش بوس ــانه ب ــید ام ش ــف...رس ــرد لط ــوختگی میک ــاي س ــرا ه ــید م ــت...میبوس  دوس
 .نبودند داشتنی

 !قبلیِ  مردِ  احساساتِ  ریز دور مثل.شدم مچاله و نشست تنم به لرز        

 بود؟ اعالء ریزِ دور احمدرضاِ  حق        

 نمیذاري؟ تنهام تو_        

 بوسید نرم را شده گزیده جاي همان و گزیدم را لبم        

 .نمیذارم تنهات وقت هیچ..وقت هیچ_        

 .میشد سخت برایم کم کم ، احمدرضا به نشدن نزدیک تحمل        

 رفت عقب اش سایه تا بردم فرو بالش در را صورتم        

 !احمد..دادیا قول_        

ــایم         ــت را بازوه ــودم و گرف ــتش را خ ــپردم دس ــرم...س ــان را س ــینهِ  می ــان اش س ــرد پنه  ک
 نشست تنم روي پتو که بودند پال و پخش دورم به ، دارم موج موهاي..

 مـی  هجـوم  کـوچکم ِ  قلـب  بـه  ترسـی  ، امنیـت  میـانِ .داشـت  اغـراق  بیِ  حضور تنش گرماي        
 .آورد

 بگذره خیر به امشب بذار ، بخواب_        

ــه را منظــورش و فهمیــدم را شــوخش لحــن          ذوق ولــی نکشــیدم خجالــت.شــدم متوج
 .میگرفت را دستم کوچک هاي امید همین.کردم
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 مردانـه  ، بشـنود  را چیـز  همـه  کـه  صـبح  فـردا  و داد قـول ...داد قـول ...کشـیدم  راحتـی  نفس        
 !نداد؟...داد قول...میماند قولش پاي

ــود ام شــانه روي دســتش...میــزد صــدا کــه میشــنیدم را اســمم         ــیم و ب  صــورتم روي خیــز ن
 صـبح  زودي ایـن  بـه .دوخـتم  چشـم  میخـورد  صـورتم  بـه  مقابـل  از کـه  افتـابی  بـه  و زدم پلک...بود

 .نبودم سیر دیشب خواب از هنوز من و بود شده

 ِ نیم و شیش ساعت ، تنبل پاشو_        

 .کردم بغل و کشیدم باال پاهایم بین را لحاف        

 میاد خوابم_        

 خندید و داد پایینش که بود رفته باال پشت از پیرهنم        

 باشی راحت اتاق تو بیارن رو صبحونه گفتم ، باشم جایی باید نیم و هفت من_        

 ... کشیدم را پاهایم و دادم فشار بالش روي را صورتم        

 زدي؟ لگد بهم دیشب_        

 شدم بلند و گرفت را بازوهایم ، زد کنار را لحاف و کرد مکثی        

 زدم؟ لگد_        

 باز نیمه دیگرم چشم و بود باز چشمم یک        

 دیگه زدي البد ، میکنه درد پاهایم_        

 گفت میبست را اش مردانه لباسِ  آستین سر هاي دکمه که حالی در و خندید        

 شه خوب کنم ماچ بده زدم اگرم دیگه.بودم بیهوش ، نه که خواب ، بودم خواب_        
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 .خندید مردانه...  بود لباسش ي دکمه به نگاهش        

 ...ِ  مورد و دردِ  محل که میدونم خودم ي وظیفه هرحال به_        

 .خورد تخت تاج به سرم پشت و رفتم عقب ، شد خیز نیم همینکه        

 ...احمدرضا_        

 عقب رفتی خودت..جونم_        

 ندیـدن ...میخواسـت  بـودن  کـور  دلـم .کـرد  نـوازش  را درد محـل  و بـرد  سـرم  پشت را دستش        
 !بیشتر

 ایـن ..هـا  نـوازش  ایـن ...هـا  خنـده  ایـن  ؟!نخـورم  را حسـرتش  بعـدها  که میدیدم را چیزي چه        
 ... من براي که ها چشم این..ها گفتن جانم

 .آمدم پایین تخت از و شد فشرده هم روي هایم پلک        

 ، بخور مسکن_        

 کردم صاف را کمرم و دادم مالشش کمی ، میکرد درد دو هر پاهایمِ  ران و زانو        

 .میکنم کاریش یه ، شد زیاد دردش اگر...نمیخواد_        

 ي گـره  تـا  میکـرد  تـالش  و ایسـتاد  آیینـه  جلـوي  کـه  میـرفتم  بهداشـتی  سـرویس  طـرف  به        
 .ببندد درست را کرواتش

 ...نشست لبم روي لبخندي        

 .گیاهی هاي جوشونده فقط ، نداده عادت دوا و قرص به منو مامانت_        

 .کرد نگاهم آیینه توي از و شد متوقف حرکت از دستانش        
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 !بیارن؟ پایین از بدم سفارش_        

 ... دادم تکان سري        

 آرایــش همــان دوبــاره.شسـتم  را صــورتم و کــردم تـن  بــه تــر و خشـک  را زیــرم هــاي لبـاس         
 .نشست صورتم بود،روي کرده ممنوعش نصرتی که غلیظی

 .آمدم بیرون و شد جمع سرم باالي ، شده شانه موهایم        

ــانتو         ــلوار و م ــوي ام ادارهِ  ش ــاور ت ــت ک ــاِ  دس ــود احمدرض ــه ب ــوي ک ــا ، در جل ــی ب  از یک
 .میکرد صحبت هتل پرسنل

 گرفت سمتم به را کاور ، بست که را در        

 است آماده جنابعالیِ  ماموریت براي...اتوشویی دادم دیشب_        

 و نشسـت  پنجـره  نزدیـک  ي نفـره  دوِ  میـز  پشـت  کـه  احمـد .کشـیدم  را کـاور  زیپ و گرفتم        
 .پوشیدم را مانتویم و کردم عوض را شلوارم سرش پشت ، شد صبحانه خوردن مشغول

ــز پشــت         ــه کــوچکی ي لقمــه... نشســتم می ــه طــرفم ب ــود گرفت ــو را صــورتم... ب ــردم جل  و ب
 .گذاشت دهانم توي را لقمه خودش

 !خوابیدي؟ خوب دیشب_        

 .ریختم فنجانم توي را شکر و دادم تکان را سرم        

 اینجا؟ نمیاي دیگه که امشب_        

 !نیـام؟_        

 .بود منِ  تنهاییِ  شب ، بعد به امشب از... نه که امشب! آمد نمی...بود جوابم منتظر        
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 ..میشه دیرت بخور و ات حونهصب_        

 گرفت قرار میز روي دستش تويِ  لیوان        

 نیام؟ یا بیام_        

 !نیا یا بیا بگم حاال که میدي گوش من حرف به مگه_        

 و میرســید نظــر بــه مــن از تــر موجــه ، رســمی وضــع و ســر آن بــا چــون نمیکــردم نگـاهش         
 .بودم غمگین ، بودن کم اینهمه بابت

 ...که باشه من به_        

 دقیقـه  چنـد ِ  سـکوت ...نمیـزدم  حرفـی  بـود  بهتـر .کـردم  بلنـد  را چـاي  فنجـان  و گزیـدم  لب        
 .میگذاشت احمدرضا هاي نگاه اگر هرچند...بود دویمان هر حق صبحانه خوردن براي اي

 نگــاه میکردنــد عبــور کنــارهم از ســرعت بــا کــه هــایی ماشــین و پنجــره از بیــرون بــه مــدام        
 .میشدم نگاهش سنگینی متوجه مدام و میکردم

 . کردم تشدید را لبم رژ ، نکشید طول خیلی خوردنمان صبحانه        

 کردم نگاهش آیینه توي از و ایستاد سرم پشت که بود جیبش توي هایش دست        

 خانوم نورا نیست کارا این جاي ، مردن توش همه که کاريِ  محل_        

 کنم تمیزش تا بردم دست لبم خط زیر و کشیدم هم روي را هایم لب        

 ام مقنعـه  و روسـري  ، رفـت  چـادر  و حجـاب  بـا  بایـد  ، مـردن  تـوش  همـه  کـه  کاري محل_        
 ...همکاره که کرد سر دار مدل باید

 .گذاشتم کنار را هایم بازي بچه که میبرد دلم هایش خنده آنقدر        
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 دادم تکان هوا در را مقنعه و رفتم سمتش        

 کن سرم_        

 .گذاشت زمین روي را کیفش و گفت "چشمی"        

 انگشـت  نـوك  ، سـر  آخـر  و کـرد  نـوچ  بـار  چنـد .بـود  شـده  هـول  ، میکردم نگاهش که خیره        
 .بستشان و زد چشمم به را هایش

 ایـن  نمیتـونم  دیگـه ...ولـی  نباشـه  وقـتش  االنـم  شـاید  ، نمیـدونی  تـو  که هست چیزایی یه _        
 تحمـل  نمیتـونم  دیگـه ..بگـم  میخـوام  پـیش  و پـس  حـرف  بـی ...چینـی  مقدمـه  بـی ...دارم نگه و راز

 ، شـدي  مشـکل  دچـار  مـن  خـاطر  بـه  مـادرت  بـا  میبیـنم  کـه  هربـار  ، میکنم نگات که هربار ، کنم
 گذشـته  ازش سـال  همـه  ایـن ...پـیش  سـال  چنـد  کـردم  غلطـی  یـه ...میشـه  صدبرابر وجدانم عذاب

 ...و بچگیم و حماقت وان تا...میدم تاوان دارم باز ولی

 .آمد پایین و ایستاد حرکت از هایش دست        

 .افتاد هایم مردمک روي منتظرش تصویر و رفت باال هایم پلک        

 ... و من_        

ــاره انشــت         ــین را ام اش ــب ب ــایم ل ــرفتم ه ــایش.دادم فشــارش و گ ــاال ابروه ــت ب  چشــم و رف
 .شد گرد هایش

 ...نورا_        

 ...بکنی و فکرش که هرچیزيِ  ته...!!رفتیم تهش تا اعالء و من_        

 بـاور .انـداخت  پـایین  را سـرش  و کـرد  مکثـی  احمدرضـا،  وقتـی  نشسـت  لـبم  روي پوزخندي        
 قـبلش  اینکـه  بـدون ... چینـی  مقدمـه  بـدون  ، میـارم  دهـان  بـه  راحتـی  به را ها حرف این نمیکردم
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 ، شـد  جـدي  تصـمیم .بـدهم  نشـان  گنـاه  بـی  را خـودم  تـا  بگـویم  چطـور  کـه  باشم کرده فکر آن به
 سـرش  هنـوز ...داد تکیـه  میـز  صـندلی  بـه  و برداشـت  راسـت  و چـپ  بـه  قدمی چند احمدرضا وقتی
 .نمیدیدم را هایش چشم هنوز و بود پایین

 میــده اجــازه غیرتــت...غــرورت..وجــدانت وایســتی؟ مــادرت جلــوي مــن خــاطر بــه میتــونی_        
 !منو؟ مثل دختري میپذیره دلت بذاري؟ کنار و مادرت دختري همچین خاطر به

ــف         ــتش ک ــورتش روي را دس ــید ص ــه و کش ــت نگ ــم.داش ــایش چش ــار را ه ــداد فش  و می
 .میزد زمین روي آرام را پاهایش

 ...که میخوام ولی ، نیست دستم توي سالحی_        

 بــود سـخت !دلِ  حـرف  کلمـه  چنـد  بـراي  آمــد بـاال  جـانم  ، فشـردم  هـم  روي را هـایم  پلـک         
 سـنگینی  امـا  ام مـردم ...شـدم  خـالص  و گفـتم  را میترسـیدم  آن از کـه  هرآنچـه  مـن ...شـد  تمام اما

 .شد کم قبرم

 را ام بعــديِ  نفــسِ  دم و فرســتادم بیــرون قــدرت پــر را نفســم بســته هــاي پلــک همــان بــا        
 .کشیدم بلند

 .بگیرد آرام قلبم هاي تپش تا کردم مکث لحظه چند        

 کـه  گفـتم  ، کـرد  تهدیـدم  کـه  میدونسـت  ، میدونـه  مـادرت  میکـنم  فکـر  هـارو  حـرف  این_        
 .نشه تا میزنه آتیش و آب به و خودش داره مادرت چرا بدونی

 شد پایین و باال سنگینی بی اینبار نفسم و افتادند دورم جان بی هایم دست        
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 نـه  ولـی  ، میخـورم  غصـه  بـري  اگـه  ، توئـه  بـا  انتخـاب  حـق  دیگـه  حـاال ...شـدم  سبک حاال_        
 نیگـام  تـرحم  سـر  از نـه  ، بسـوزه  حـالم  بـه  دلـت  نـه ...زنـدگی  اینطـور  بـه  دارم عـادت  مـن ...! خیلی

 ...کن

 .لرزاند را دلم عمیقش آه..نگاهم به داد.. کند را نگاهش...کرد بلند را سرش باالخره        

 !نکردي؟ حفظش چرا ، رفتین تهش تا اگه_        

 چکید اشکم قطره یک        

 !نخواست م شاید...نخواستن...نذاشتن...نشد_        

ــایش چشــم         ــزد حــرف ه ــر و می ــده ک ــودم ش ــی.ب  چشــمِ  حــرف بفهمــم نمیگذاشــت نگران
 ...را هایش

 زدم لبخند احمقانه.نداشتم کردن فکرِ  قدرت ، نگاهشِ  فشار زیر        

 !بریم؟_        

 گفت که میزد کنار را پرده...رفت اتاق پنجره سمت به و شد جدا میز از اش تکیه        

 .میمونم یکم من..برو تو_        

 خـداحافظی  لـب  زیـر ...نبـود  اول از کـه  انگـار .شـد  محـو  لـبم  روي مـورد  بـی  و خشک لبخند        
 .شنیدم را گفتنش"خدا"لب زیر و گفتم

 سـالحی  آنکـه  بـا  ، نمیخـواد  دعـوا  و جنـگ  دلـم  کـه  بگـویم  میخواسـتم ...مانده دیگريِ حرف        
 !بجنــگم ، داشتنت براي حاضرم ، شد بپا هم جنگی اگر ولی ، ندارم شدن برنده براي
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 نمیتوانســتم کــه بــود شــلوغ آنقــدر آسانســور ، رفــتم بــاال حوصــله بــی را شــرکت هــاي پلــه        
 .بدهم جا را خودم مردها بین

 کـه  میکـردم  نگـاهش  وسـواس  بـا  ، یکبـار  دقیقـه  چنـد  هـر  و بـود  دستم توي موبایلم گوشی        
 .بودم احمدرضا طرف از پیامی منتظر اش همه. باشد داشته آنتن

 !باش؟ خودت مراقب بگوید و بدهد پیام داشتم انتظار که ؟!بودم دلخوش        

 ...میکرد فراموشم حتما! نمیزد زنگ حتما        

 اي گوشـه  ، مردهـا  چشـم  از دور.پیچیـد  پـایم  سـاعق  پشـت  درد رسـیدم  کـه  آخـر  هـاي  پله        
 .کشیدم پاهایم مچ پایین تا باال از محکم را دستانم کف چندبار و ایستادم

 .بود شده مخلوط باهم درد و ضعف        

 حتمـا .کـردم  فعـال  هـم  را ویبـره  و بـردم  ممکـن  حـد  بـاالترین  تـا  را موبـایلم  گوشـی  صداي        
 .هستم جوابی منتظر که میدانست

 

    

 داد جواب باالخره بودن، اشغال بار چند از بعد. گرفتم را هتل ي شماره ظهر نزدیک        

 ...بخیر روزتون ، خانوم سالم_        

 بفرمایید ممنون_        

 همــراهم ، اومــدم مــی داشــتم کــه صــبح ، گــرفتیم اتــاق ، اونجــا دیشــب ، همــراهم و مـن _        
 اتـاق  ، بـدونم  میخواسـتم  ، نمیـدن  جـواب  میگیـرم  تمـاس  تلفنشـم  بـا  ، نبـود  خـوب  خیلی حالش

 هستن یا دادن تحویل و
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 اتاق؟ ي شماره_        

        _511 

 ..کنید صبر لحظه چند_        

 اي لحظــه چنــد...نداشــتم کــردن صــحبت روي چــون بــودم نگرفتــه را احمدرضــا ي شــماره        
 ماندم منتظر

 ...شده سرویس تازه اتاقشونم ، ندادن تحویل و کلید همراهتون ، رادمند خانوم_        

 اونجاست؟ یعنی پس_        

 کنم؟ وصل و تلفن میخواید ، بله_        

 ...نیم و هفت ساعت بود گفته خودش...کرد بیدارم زود صبح همین براي...داشت کار        

 دادم فشار ام پیشانی روي را دستم کف        

 کردین لطف...ممنون نه_        

 خدافظ. میکنم خواهش_        

ــی         ــل گوش ــتم از موبای ــاد دس ــداي و افت ــش ص ــال و پخ ــدنش پ ــین، روي ش ــوي زم ــاق ت  ات
 . پیچید

 نرفتـه  مهمـش ِ  قـرار  و کـارش  محـل  بـه  وقتـی ...بـار  چنـد  و چنـدین  ، کشیدم عمیقی نفس        
 ...که یعنی ، بود

ــنم هــاي تکــه         ــین روي از را تلف ــاطري و برداشــتم زم ــی.گذاشــتم ســرجایش را ب ــره حت  ویب
 .باشد داده پیامی احمدرضا شاید که میداد ذوق دلم به هم موبایل شدن روشن ي
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 رسـیده  دسـتم  بـه  هـا  دسـتگاه  آزمـایش  اولیـه  نتـایج .مانـدم  اتـاقم  در تنها و تک را نهار تایم        
ــراي اوضــاع.بــود ــراي و بــود خــوب شــرکت ســه هــر ب  نظــر بــه عجیــب نتــایج ایتالیــاي شــرکت ب

 .میرسید

 !افتد می کار از حتما ، تولید خطِ  اتانِ  حرارتِ  تحت بودم مطمئن        

ــی         ــا برگــه حوصــله ب ــزم کشــوي داخــل را ه ــا و گذاشــتم می ــه همکارهــایم ورود ب ــاق ب  ، ات
 .کردم چک را ایمیلمِ  اطالعات و بردم مانیتور نزدیک را صورتم

ــد کــه ام گوشــی زنــگ         ــدر ، شــد بلن ــا آنق ــه و هــول ب  از کــه کشــیدم بیــرون را کشــو عجل
 .افتاد پایم روي و آمد در جایش

 ؟؟...رادمند خانوم_        

 برگـه  یکـی  و برداشـت  پـایم  روي از را کشـو  یکـی  ، آمدنـد  میـزم  سـمت  بـه  همکـارم  نفر دو        
 .میکرد جمع را زمین روي وسایل و ها

 !ماند ، بود شده حک همراهم گوشی روي که یی"بابا" اسم به هایم چشم من اما        

 جــا را کشــو ، همکــارم و بچیــنم کشــو داخــل را وســایلم تــا کشــید طــول اي دقیقــه چنــد        
 .بندازد

 پــیش روز چنـد  غریــب و عجیـب  ي ســرگیجه.بـودم  شـده  ویــج و گـیج  و نبــود خـوب  حـالم         
 .بودم امشبمِ  تنهایی نگران و بود برگشته

ــول پــاي هیچکدامشــان مــن زنــدگی هــاي آدم         ــدرم...نماندنــد قرارهایشــان و ق ــه ، پ ــه ب  هال
ــول ــن از داد ق ــد مراقبــت م ــرد ، کن ــول افســانه...نک ــن داد ق ــل را م  دوســت خــودش ي بچــه مث

 حــاال و گذاشــت تنهــایم ، نگــذارد تنهــایم و کنــد تحملــم داد قــول اعــالء...نداشــت ، باشــد داشــته
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 هـایی  حـرف  بـه  کـه  میگوینـد  راسـت ...زد قـولش  زیـر  ، بـود  شـده  دلـم  عزیـز  روزهـا  این که کسی
 ، یـار  بـا  شـدن  نفـس  هـم ِ  اثـرات ...نکنیـد  بـاور ...نکنیـد  گـوش  ، شـود  مـی  زده رختخـواب  توي که
 !ندارد؟...دارد را عواقب این

 .بودم نرفته هنوز و میگذشت شروعش از ربع یک ، سه ساعت جلسه        

ــی         ــرتی منش ــه نص ــار س ــگ ب ــود زده زن ــار و ب ــه هرب ــه ب ــار ي بهان ــاخیرم ، ک ــه را ت  توجی
 .شدم بلند و صندلیم و میز از کندم دل...کردم

 را دیگـر ِ  گـروه  ، گـروه  هـر  کـه  میگرفـت  صـورت  گـروه  دو نظـارت  بـا  دستگاه کنترل بخش        
 !!نداشت قبول

 آزمـایش  سـه  هـر  پـاي  کـه  حـاال  و بـودم  شـده  بینشـان  اخـتالف  متوجه ورودم ابتداي همان        
 .بود آمده سراغم به همیشه هاي نگرانی ، بود شده امضا گروه یه اسم به

 مـن  بـه  مربـوط  تجهیـز  ، هیچکدامشـان  کـه  گروهـی  اعضـاي  از یکـی  بـه  کوتـاهی  تمـاس  با        
ــرده بررســی را ــد نک ــت ، بودن ــد مهل ــه چن ــا دادم اي دقیق ــایش ت ــوط آزم ــه مرب ــان ب  شــرکت هم

 .بفرستد خودشان اصلی مانیتور روي از برایم را ایتالیایی

 کــار ي ســابقه قــبال اینکــه بــا ، میشــد ویــرایش مرحلــه دو در آزمایشــگاه اطالعــات همیشــه        
 بازرسـی  مسـئول  کـه  بـودم  شـنیده  متعـدد  هـاي  همـایش  همـان  در ولـی  نداشتم را زمینه این در

 شــرکت بــراي دیــد صــالح ایــن و میگیرنــد نظــر در را تغییراتــی ، دیــد صــالح برحســب گاهــا هــا
 !بود شده ابالغ حد از بیش ایتالیاي

 زدم معــذبی پوزخنــد.چرخیــد ســمتم بــه ســرها ي همــه ورودم محــض بــه و زدم را اتــاق در        
 !بود اعالء روي به رو و نصرتی به نزدیک درست صندلیم...

 .شد دیر عذرمیخوام_        



819 
 

ــا چرخانــدم چشــم         ــاِ  مــدیرعامل ت ــه ســنگین هــاي نگــاه آنقــدر.ببیــنم را فــام آری  ســمتم ب
 .نشستم ام صندلی روي آرام و انداختم پایین را سرم که بود آورده هجوم

 .شدم متوجه خوب را نصرتی ي پرکنایه و معنادار ي" بله"        

ــی         ــایلم گوش ــز روي را موب ــتم می ــراي و گذاش ــار ب ــر ب ــفحه آخ ــن را اش ص ــردم روش ــه.ک  ن
 ...زنگی نه..پیامی

 هـم  تـا  شـدن  دعـوت  امـروز  ي جلسـه  بـراي  ، کردنـد  پـر  رو مناقصـه  فرم که هایی شرکت_        
 بــه ، داریــد کــه اگــر رو شــرایطی هــم و کنــیم اعــالم ، داده اطــالع مــا بــه و ملــی شــرکت شــرایط

 .برسونید اطالع

 .فرستادم داخل ، بود زده بیرون ام مقنعه کنار از که را موهایم و کشیدم کوتاه پوفی        

 .کرد خوش جا ام چانه زیر دستم و بود پیچیده بهم ، درد خاطر به را پاهایم        

ــده هــاي صــحبت         ــاي نماین ــوز. میشــنیدم را شــرکت هــر ه ــدام هن ــاي شــرکت از هیچک  ه
 .بودند نکرده صحبت ، بود شده داده من به که بازرسیِ  تحت

 نگـاهم  متوجـه .آمـد  چشـمم  بـه  ، بـود  آریافـام  بـراي  کـه  پسـري  الغـر  و ظریف ي چهره تازه        
 .زدم لبخند و داد تکان احترام ي نشانه به سري شد که

 بـراي  ولـی . کنـیم  صـحبت  شـرکت  طـرف  از مـا  اسـت  قـرار  فقـط  اول ي جلسه میکردم فکر        
 همــان مســئولین از یکــی را آزمایشــگاه اولیــه نتــایج ، پــروژهِ  اصــلی هــاي شــرکت ، شــدن روشــن
 .کرد خواندن به شروع ، بخش
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 چهـره .شـدند  گذاشـته  کنـار  مناقصـه  لیسـت  از شـد  خوانـده  کـه  شـرکتی  دو اسم اول همان        
 هـایی  پـچ  پـچ ...غمگـین  یکـی  و لـب  بـه  پوزخنـد  یـک ...بـود  دیـدنی  ، مدیرانشـان  و هـا  نماینده ي

 .شد بلند آغاز همان از هم

 .شد خارج دهانش از آریافام اسم که بود ازمایشگاه مسئول به نگاهم        

 چسبید میز به ام تنه باال و شدم خیز نیم        

 مناقصــه از آریافــام شــرکت اولیــه آزمایشــات در مجــاز حــد از بــیش فشــار افــت خــاطر بــه"        
 "...گذاشته کنار

 چرخیــد ســمتم بــه بقیـه ِ  نگــاه وقتــی و خندیـدم  بلنــد ، شــود تمـام  حــرفش نــدادم مهلـت         
 ...!آزمایشگاه مسئول به زدم زول

 تــوي فشــار افــت.میشــه همــین ، میکنیــد بررســی و دســتگاه تــا شــونزده ، روزه یــه وقتــی_        
 میکنند اعالم و نتایج روزه یه که بوده شما پرسنل تو ، نبوده دستگاه

 

 .بودم مانده او به خیره من ولی کرد نگاه نصرتی به و فرستاد باال را ابرویش        

 ..میکنید بررسی و آریافام تجهیز دیگه بار یه_        

 انداخت میز روي را شرکت اطالعات ي برگه خنده با و شد خم میز سمتم به        

 !مهندس خانوم نمیگیرم دستور شما از ما_        

 .شدم الل یکهو و ریخت تنم روي سردي آب        

 را هــا اســم بقیــه ، بدهــد رخ نگــاهش و صــحبت طــرز در تغییــري اینکــه بــدون راحتــی بــه        
 باشد شده پذیرفته ایتالیایی ي نماینده شرکت نمیشد باورم.خواند
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 .کرد ام حواله سردي نگاه توجه بی چشمش ي گوشه از و زدم اي خنده تک        

 در چیزهـایی  بـود  هـم  در هـایش  سـگرمه  ، ببیـنم  را نصـرتی  العمـل  عکـس  تـا  سـرچرخاندم         
 مینوشت کاغذ

ــه نصــرتی و کردنــد اعتــراض شــده ردِ  شــرکت چنــد ي ،نماینــده شــد تمــام کــه اســامی          ب
 .بنشیند سرجایش که کرد اشاره آزمایشگاه مسئول

ــه         ــارکی ب ــیس ، ان ــام شــرکت رئ ــاهی آریاف ــداختم نگ ــه ان ــایین ســرش ک ــود پ ــرعکس و ب  ب
 .بود نشسته ساکت و الل ، شده رد هاي شرکت نمایندگان

 .کرد حرصیم ، بود لبش روي پوزخندي و بود نشسته خرفتِ  پیر همان انارکی کنار        

 .داشتم کارتون مدبري خانوم_        

 ســمتم پهلــو بــه و گذاشــت میــز روي را دســتش یــک کــه بــود ایســتاده ســرم پشــت اعــالء        
 شد متمایل

 شیرکنترلِ  تجهیزات بابت_        

 .بود صورتمِ  زوم آمیزش تمسخر ي خنده که بود اي بدقیافهِ  پیرمرد به نگاهم        

 بفرمایید_        

 آورد گوشم نزدیک را سرش و گذاشت رویم به روي را اي برگه        

 نصـرتی  بـه  میترسـم ! کـرد  رد رو هـا  دسـتگاه  نصـف  ، کـردم  چـک  کـه  رهگیـري  هـاي  کد_        
 !بدم خبر موقع همون شدیم مناقصه ي برنده اگر ببینم میخوام...کنند حذف و شرکت...بگم
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ــري         ــدم کف ــله و ش ــندلی روي از بالفاص ــد ص ــدم بلن ــکوت.. ش ــارکی س ــرد و ان ــهِ  ب  ي مرحل
 .کرد ام دیوانه..بود داده اعالء که خبري حاال و سهاِ  اول

 گفتم شمرده بود پایین که صدایی با و گرفتم سمتمش به را برگه        

 میکنی؟ کار اینجوري ؟!خودشه فکر به هرکی_        

ــدونی_         ــه می ــی ک ــد بررس ــري ک ــه رهگی ــا ب ــوط م ــه مرب ــد و نمیش ــرارداد بع ــت و ق  پرداخ
 !دادم؟ خبر بهت جلوتر بده...کنید بررسیش باید که شمایید هزینه،

 نشست اخم صورتش به و خندیدم تمسخر به        

 مرامی با تو چقدر...کردي ،لطف مدبري جناب_        

 ...!نکردم توهین تو به من...پایین بیار صداتو_        

 بـه  گذشـته  اعـالء  همـان  میکـردم  نگـاه  کـه  صـورتش  بـه ... گـرفتم  دنـدان  بـه  را پـایینم  لب        
 ...!تصمیماتش..زدنش حرف...بود شده عوض باطنش ولی...اومد می نظر

 بــا.نداشــت را گذشــته شــادابی و جــوانی آن و بــود شــده ســفید کمــی هــایش شــقیقه کنــار        
ــن ــر مــن از اوصــاف ای ــود بهت ــودم مطمــئن! ب ــوزم ب ــیچکس و دارد را دوســتانش و خــانواده هن  ه
 !من جز..نیست اخالقیِ  بدهکار هیچکس به و نکرده تحقیر را او گذشته و منِ  بابت

 ...مهندس خانوم_        

 جلسـه  اتفاقـات  بـه  دوبـاره  را فکـرم  و گرفـت  اعـالء  هـاي  چشـم  از را نگـاهم ...انـارکی  صداي        
 .کشاند

 ...بعدي بار انشاهللا ، کشیدید زحمت.مهندس خانوم نکنه درد دستتون_        
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 بریدم را حرفش و شدم متمایل سمتش به سرم اخم با که ایستاد اعالء کنار        

 !میشه همین گوشه یه میشینی واج و هاج و الل وقتی_        

 گفت تعجب با انارکی و کرد سربلند زود خیلی ، بود پایین سرش که اعالء        

 !کنم؟ چیکار_        

 فرستادم بیرون را سنگینم نفس و کشیدم پوفی        

 ، ببرن و گوشم نمیذارم ، نمیکنم ول اینارو منم ، کن اعتراض برو_        

 میداد گوش هایمان حرف به دقت با که شد کشیده اعالء سمت نگاهم        

 .بذاره قالم و بذاره کاله و سرم کسی نمیذارم کارم توي دیگه_        

 کشید اش چانه به دستی و فهمید را منظورم...شد راحت خیالم ، پرید که پلکش        

 کنیم؟ صحبت باهم ، کاري ساعت بعد میشه_        

 دادم را الزمِ  توضیحات ، اعالءِ  درخواست به توجه بی و کردم انارکی به رو        

ــت_         ــراض درخواس ــی و اعت ــدد بررس ــتگاه مج ــدي و دس ــولم ، می ــردن قب ــو ، نک ــودم بگ  خ
 ي مناقصـه  ایـن  بـراي  نـه  بگـو  ایـنم  ، کنیـد  بررسـی  و تجهیـزم  دوبـاره  تا میکنم پرداخت رو هزینه
ــه نســبت اطمینــان کســب بــراي بلکــه ، افتــاده پــا پــیش  جداگانــه مــنم...نماینــدگی و محصــول ب

 قــبال کــه شــرکتی آزمایشــگاه بــه میــدم انتقــال و تجهیــز بشــه الزم و میــدم آزمــایش درخواســت
 .نمونی ساکت ، تو که وقتی اینا همه ولی.میکردم کار توش

ــارکی         ــم ان ــت چش ــد و گف ــه چن ــه اي دقیق ــکر ب ــدردانی و تش ــت ق ــم ، پرداخ ــن از گوش  ای
 ...اي انگیزه نه و میداد ذوقی نه دیگر شنیدنش و بود پر ها حرف
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 آمد جلوتر اعالء ، انارکی رفتن با        

 ...کاري ساعتِ  بعد گفتم_        

 !نمیام...شنیدم_        

ــا کــه ایتالیــایی برنــد همــان عامــل مــدیر ، ســها دیــدن...ایســتاد حــرف بــی و خــورد جــا          ب
 .کردم نگاهش چشمی زیر تنفر با و سابید هم روي را هایم دندان ، آمد می سمتم پوزخند

ــا ، خــانوم ســرکار_         ــاع ، نباشــی خســته واقع ــه و خــوبِ  دف ــود اي جانان  اول کــه معلومــه...ب
 کارید

ــیش ، لحظــه همــان         ــب اینکــه از پ ــاز ل ــتلکش و تیکــه جــواب و کــنم ب ــدهم را م ــه رو ، ب  ب
 گفت میکرد دراز او سمت به را دستش که درحالی و کرد اعالء

 !جوون؟ خوبی.کنیم احوالپرسی و سالم نشد جلسه ابتداي ، مدبريِ  جناب ، به_        

ــاال ابروهــایم تــاي         ــبش روي محسوســی لبخنــد اعــالء و رفــت ب  را ســهاِ  دســت و نشســت ل
 فشرد

 .داشتید لطف من به همیشه شما ، سها جناب ممنون_        

 !!مــاِ  پیش نموندي! چطوره؟ جدیدت کار_        

 حالــت از خــوبی بــه.. مانــدم اعــالء بــه خیــره و شــد بیشــتر کنجکــاویم و تعجــب وضــوح بــه        
 .نیست سها با همصبحتی به راضی که میفهمیدم نگاهش و صورتش هاي

 ، رادمنـد  خـانوم  و نصـرتی  دکتـر  لطـف  بـه  کـه  کوچیکـه  و جـور  و جمـع  شرکت یه...خوبه_        
 !میگیره رو بزرگترها جاي داره کم کم
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 گفت اعالء به خنده با و کشید موهایش به دستی که رفت سهاِ  سمت نگاهم        

 ...،بتونید سبزیتون بوقورمه هاي کله این با ، جوونا شما که ببینید خواب تو مگه_        

 .را مدبري هم و من هم...زد صدایمان نصرتی که بود نشده کامل فضلش اظهار        

ــدون         ــذرتی ســها از اینکــه ب ــه را پشــتم ، بخــواهم مع ــه و کــردم او ب ــز ســمت ب  نصــرتی می
 .بود ایستاده کنارش انارکی.رفتم

 ایستاد کنارم مدبري و شدم خم میز روي کمی        

 میزنی حرف اینطوري من شرکت هاي جلسه تو باشه آخرت بار ، رادمند_        

 اشـک  هـایم  چشـم  بـه  ، کـرد  یخـم  رويِ  سـنگ  ، انـارکی  و مـدبري  جلـوي  که لحظه همان        
 ببخشـید  و انـداختم  پـایین  را سـرم ... برداشـتم  میـز  از را ام تکیـه .گرفـت  را گلـویم  بغـض  و نشست

 گفتم اي خفه

 ؟!سرت تو میندازي صداتو که پره دستت_        

 .برداشتم را برگه و رفتم عقب عجله با که بود مانده جا میز روي ، آزمایشگاه ي برگه        

ــازه...هــاش اینــه_         ــد آریافــام تجهیــز لیســت چــک درخواســت بجــز ت  هــم ســها شــرکت بای
 .کردن تاییدش بیخود.بشه بررسی

 زد چشم به را عینکش و گرفت را ها برگه        

 گذاشت کنار راحتی به نمیشه رو سها_        

ــک         ــده ت ــالء ي خن ــاه از اع ــنگینِ  نگ ــرتیِ  س ــد دور نص ــعف.نمان ــایم درد و ض ــاره پاه  دوب
 .بود شده پررنگ ام سرگیجه و شد شروع
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ــی         ــندلی از یک ــا ص ــب را ه ــیدم عق ــتم و کش ــه.نشس ــه ناامیدان ــفحه ب ــایلم ي ص ــم موب  چش
 ...دوختم

 !! دارم سها مدیرعامل از وویسم یه_        

 ، سـها  بـا  صـحبتم  آخـرین .کـردم  چـک  را شـده  ضـبط  هـاي  وویـس  و زدم را موبایلم پسورد        
 .برمیگشت ماشین ي درباره غیرمستقیمش پیشنهاد همان به

ــه را موبایــل گوشــی و شــدم بلنــد..شــد پخــش کــه وویــس         ــا کــه نصــرتی دکتــر گــوش ب  ب
 .چسباندم ، میکرد نگاهم تعجب و کنجکاوي

 .بودند دوخته چشم نصرتی به تعجب با و نمیشنیدند را صدا انارکی و مدبري        

 گفتم جفتشان به رو و زدم پوزخندي        

 ؟!میدونِ  دل اومدین خالی دست یا کنید؟ عوض منو ماشین دارید پول شماها_        

 گفت میبرد عقب را صندلیش که حالی در و گرفت را موبایلم گوشی نصرتی        

 .ها شرکت بعضی ي درباره اونم...نکن کارارو این_        

 !!شد پاك وویسم...کرد را خودش کار که بگیرم دستش از را موبایل تا برداشتم خیز        

 .دادم دست از را خودم کنترل و گرفتم گر        

 همیـنم  بـراي .میفتـه  جلـو  نـامردي  بـا  داره شـرکت  ایـن ...کـردین  پـاکش  چـرا  چـی؟  یعنی_        
 ؟!خرم من کردین فکر سپردین؟ من به

 نفـر  سـه  آن ولـی  نبـود  بـاال  اصـال  صـدایم ..گفـت  "هـیس " و کشـید  اعـالء  را مانتوام آستین        
 .شنیدند خوب
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 .شنیدم گوشم نزدیک را مدبري محکم هاي نفس صداي        

 .اومد کنار باید فقط سها با_        

 .دوختم چشم صورتش به و برگرداندم را سرم        

 چی؟ یعنی_        

 گفت افسوس با و انداختم هایم چشم به نگاهی        

 میشی له ، نکن کفششون توي پاتو! باشه بایــــد یعنی ، باشه باید_        

ــاج         ــده واج و ه ــودم مان ــاهم...ب ــین نگ ــورت ب ــرِ  ص ــه ه ــان س ــه ش ــار ک ــتر انگ ــن از بیش  م
 .هست خبر چه اطرافم و دور نمیفهمیدم و میچرخید ، میدانستند

 

ــودم سرکشــیده تــازه را آب بطــري ســومین...نبــود بازشــدنی راهِ  ترافیــک          شــکممِ  تمــام و ب
 را بــدنم تمــام کــه دردي و ســرگیجه ولــی بــودم خــورده را فشــارم داروهــاي...آب از بــود شــده پــر

 .انداخت می جانم به دلشوره و میکرد سخت را حرکاتمِ  کنترل ، بود گرفته

 بـه  تـا  کـنم  راضـی  را نصـرتی  توانسـتم  زور بـه  و بـود  شـده  قبـول  راحـت  خیلی سهاِ  شرکت        
 .بدهد را آریافامِ  بررسیِ  مجددِ  درخواست آزمایشگاه

 حــرف و باشــیم بــاهم ســاعتی یــک خواســت و شــد راهــم ســد آخــر ي لحظــه بــازهم اعــالء        
 تاریکم؟ و مات و مه ي آینده! ؟...حال! ؟...گذشته! چه ي درباه نپرسیدم حتی.بزنیم

ــرم         ــان روي را س ــین فرم ــتم ماش ــداي و گذاش ــبط ص ــین ض ــع را ماش ــردم قط ــوش.ک  دلخ
 رفتـنم  ماموریـت ِ  وقـت  بـه  و میگذشـت  سـاعت  هرچـه  حتـی ...احمدرضـا ِ  طـرف  از تماسی به بودم
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 بسـته  چمـدانی  نـه  و بـودم  سـفر  عـازم  فـردا ...بـودم  پـدرم  طـرف  از تماسـی  منتظـر  ، میشد نزدیک
 .بودم برداشته اي وسیله نه و بودم

 حــداقل او امشــب و باشــد هتــل احمدرضــا کــه داشــتم امیــدي دلــم تــه کــه بــود احمقانــه        
 !نگذارد؟ تنهایم

 بـه  مـدام  نگـاهم  گفـتم  کـه  را اتـاق  ي شـماره .شـدم  هتـل ِ  داخـل  و کـردم  پـارك  را ماشین        
 میخندید احمد با خوب دیشب که بود دختري هاي لب

 بفرمایید...اینجاست کارتتون_        

 پرسیدم ناراحتی با        

 ؟!نیست اتاق توي همراهم_        

 داد جواب حوصله بی و داشت نگه اش شانه روي را تلفن        

 نه_        

ــارت         ــرفتم را ک ــالی در و گ ــه ح ــاهم ک ــین نگ ــرام ب ــام و تلگ ــاي پی ــی ه ــد ام گوش  میچرخی
ــراي را دیگــريِ  وقــت بــود بهتــر شــاید.شــدم آسانســور داخــل  ایــن.میگذاشــتم حقیقــت گفــتن ب
 .میشوم نابود و میکند پیرم تنهایی شبها و روزها

 تــی.بـود  تخـت  روي ، مرتــب و شـده  تـا  ، احمدرضــا راحتـی  هـاي  لبــاس و بـود  مرتـب  اتـاق         
 ...نبودم تنها هم خیلی ، امشب.کردم بغل و برداشتم را شرتش

 نمیشـد  دور ذهـنم  از اي لحظـه  سـاعت  تـاك  تیـک  صـداي ...رفـت  جلـو  و رفـت  جلـو  ساعت        
 ...ساعت تاك و تیک صداي همان جز نمیکردم فکر هیچکس و چیز هیچ به...

 ...شدم خیره مهتابی شب به پنجره از        
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 احمدرضــا ولــی.بشــنود را صــدایش و بــزنم زنــگ تــا رفــت اش شــماره روي دســتم چنــدبار        
 زنـگ  اگـر .بـرود  کـه  بـرود  و بگـذارد  کنـارم  داشـت  حـق  حتـی ...ناراحـت  یـا  باشد دلخور داشت حق

 .نمیبردم لذت عشقش از ، من آنوقت و افتاد می راه به اش دلسوزي و ترحمِ  حس ، میزدم

 اصــال و داشــتیم پــرواز صــبح چهــار ســاعت ، بــود دریــافتیم پیــام آخــرین تمیزکــارِ  پیامــک        
 .نبودم ماموریت این ي آماده

 هـاي  پیـام .بـود  پـیش ِ  سـاعت  یـک  بـراي  بازدیـدش  آخـرین  ، رفـتم  احمدرضـا ِ  تلگرام سراغ        
ــان ــدم را آخرم ــه درســت ، خوان ــیش ي هفت ــه پ ــودم عســلویه ک ــرایم ب ــام ب  فرســتاده صــوتی پیغ

 .بود الزم هایم لحظه این براي دادنش گوش دوباره.بود

ِ  بـودن  آنالیـن ِ  دیـدن .کـردم  بـاز  را تلگـرامم  ي صـفحه  کـه  بودنـد  دوازده نزدیـک  هـا  عقربه        
 .برد را نفسم احمدرضا

 بــود احمقانــه...مــاجرایش و شــب آن و روز آنِ  توضــیح...کــردم تایــپ بــه شــروع تنــد و تنــد        
 کــه تصــوري و اســمش بــه بــاز و کــردم پــاك را هــا نوشــته تمــام زود خیلــی.میکــردم ارســال اگــر

 .دوختم چشم ، بود روشن دیگرشِ  نیم و بود سیاهی در اش نیمی

ــاورم         ــن مــن کــه نمیشــد ب ــرد ای ــردي...داشــتم دوســت را م ــه م ــا روزي ک ــام ب  وجــودم تم
 .میشدم زنده و میمردم ، او از خبري بی ساعت چند براي حاال و بودم بیزارش

 گریــه.زدم پــس را بــود نشســته گلــویم بــه کــه بغضــی و چســباندم شیشــه بــه را ام پیشــانی        
 را سـوخته  ي شـانه  ایـن ِ  سـنگینی  و بـودم  گفتـه  را حقیقـت  کـه  وقتـی  آنهـم  شـدن  ترك...نداشت

 !نداشت گریه ، بودم برداشته
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 بـه  روز چنـد  نهایـت  ، میگرفـت  آرامـش  پـدرم ...نمیخواسـت  را مـن  احمدرضـا  کـه  بهتر اصال        
 نجــاتِ  بابــت افســانهِ  ســرحالی دیــدن و میشــد دمــغ دختــرش ي کشــیده پــرِ  خواســتگار خــاطر
 !میشد خوب دوباره ، من مثل دوسري دیو چنگال از پسرش

 کمـک  را او کـه  میخواسـت  دلـش  کسـی  چـه  و داشـت  اهمیـت  بـودنش  کسـی  چه براي نورا        
 !کند؟

ــنم...زدم چنــگ را موهــایم         ــا.داشــت درد وجــودم ي همــه...ذهــنم..فکــرم..ت  ام ســینه خــود ت
 بـا  ام رابطـه  از.نرفـت  پـیش  مـن  محاسـبات  طبـق  چیـز  هـیچ ...بـود  شـده  فشـرده  قلـبم ...میسوخت

 ...کارم از..احمدرضا و افسانه از.. اعالء

 ...نمیشدم آرام خودم شماتت با...نمیشدم آرام        

 هــر اینکــه بــه...اتــاق در بــه دوخــتم چشــم.گــرفتم بغــل را زانوهــایم و نشســتم اتــاق وســط        
 چــارچوب در احمدرضــا آرام و گــرم خــون ي چهــره و بیایــد پــایین لعنتــی ي دســتگیره آن لحظـه 
 .شود ظاهر

 فایــده بــی... میداشــتم نگهشــان بــاز زور بــه.میفتــاد هــم روي و میشــد ســنگین هــایم پلــک        
ــود ــه کــه ســاعت...ب ــین روي ، شــد نزدیــک یــک ب ــر را دســتم ســاعد و کشــیدم دراز زم  ســرم زی

 .گذاشتم

 کشــیده آغــــوش بـه  را مــن ، خــودش جـاي  ، احمدرضــا لبــاس...در بـه  رو و بــودم پهلــو بـه         
 .بود

ــان و زمــین         ــود رفتــه در دســتم از زم ــا ، ب ــودم بیهوشــی و هوشــیاري بــین م  صــداي کــه ب
 ...کرد باز ممکن حد تا را هایم پلک ، در شدن بسته

 !؟...احمدرضا_        
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 و آورد مــی در را هــایش کفــش.شــد واضــح تصــویرش زدم پلــک کــه چنــدبار...میدیــدم تــار        
 بود پایین سرش

 ...میخوري سرما ، خوابیدي زمین رو چرا_        

 نیمــه ، گــرفتم بغــل را ام رفتــه خــوابِ  دســت و شــدم خیــز نــیم ذوق بــا... شــد گــرم دلــم        
 ، نبود کامل ام هوشیاري هنوز و بودم بیدار

 !دل ته از..زدم لبخند...آمد سمتم به و گذاشت زمین روي را کیفش        

 !دیگه نمیاي گفتم_        

 خــوب را صــورتش اتــاق تــاریکی آن در...نگــاهی یــک.. لبخنــدي یــک امیــد بــه...لرزیــد دلــم        
 .نمیدیدم

 صـــورتش ي نیمـــه روي مهتـــاب نـــور از کمـــی ، گذاشـــت کـــه زمـــین روي را زانـــویش        
 ســردش نگــاه و رنــگ بــیِ  صــورت...نداشــت لبخنــد..؟!غمگــین یــا بــود خســته صــورتش...نشســت

 .نشست ام شانه روي

 برگرداند سرجایش را ام افتاده پایین ي یقه و کشید پیش را دستش        

 حواســت گفــتم پــرت، و خــرت یکــم و لبــاس دســت دو.آوردم چمــدون بــرات خونــه رفــتم_        
 !نیست خودت به

 !نمیکرد؟ نگاه را هایم چشم چرا        

 اندوهگین و تلخ هرچند ، کردم زمزمه آرامی صداي با        

 !اومدي؟ که سوخت دلت_        
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 .کرد دنبال را اشکم رد سردش انگشت...چکید صورتم روي اشکی        

 خورد صورتم به نفسش        

 بـا  بعـد  و کـردي  فـرار  خونـه  از و صـبح  تـا  شـب  یـه  کـه  افتـادم  صـبحی  همـون ِ  یاد امروز_        
 تـب ... میفهمیـدي  زور بـه  یکیشـو  جملـه  تـا  چنـد  از...نبـود  میـزون  اصـال  حالـت ...شـد  پیدات اعالء

 ...بدتر هات چشم..بود سرخ صورتت...داشتی

 .انداخت پایین را سرش و نشست زمین روي کامل        

 کـه  بشـه  پیـدات  بـودم  منتظـر .کـردي  فـرار  کـه  بـود  سـپرده  مامان و من دست رو تو بابات_        
 رسـوندم  خـودم  چطـور  نفهمیـدم  ، برگشـته  نـورا  گفـت  زد زنـگ  مامـان  وقتـی ! بزنمت سیر دل یه

 در پشـت  نشسـتی  دیـدم  ، کـردم  بـازش  وقتـی ..در سـمت  دوییـدم  و حیـاط  کـه  یادمـه  فقـط .خونه
ــاق ــونیت و ات ــبوندي و پیش ــه چس ــی...در ب ــه ه ــدي در ب ــا و میکوبی ــاس ب ــانم التم ــدا و مام  ص

 چنــگ تــا جلــو آوردم و دســتم ، اومــدم کــه تــر نزدیــک...کــردم غلــط..میترســم میگفتــی...میــزدي
 ... و موهات به بندازم

 .شد خیره تا چرخید آرام هایش چشم مردمک.کرد بلند را سرش و گزید را لبش        

 ول و خونـه  دم اومـد  مـی  دیگـه  اعـالء  کـه  وقتـی  مخصوصـا ...زدم حدسـایی  یـه  روز همون_        
 کـرده  غلطـی  یـه  مـادرم ِ  شـوهر ِ  دختـر  تنهـا  کـه  بـودم  خوشـحال .بـودي  ترسیده تو ولی نبود، کن
 محــرم اتفــاق اون از بعــد روز یــک کــه نفهمیــده اصــال و میســوزه تــب تــو داره روز دو بــابتش کــه

 .بگیره احمقانه انتقام یه همه از میخواد فقط که شده پسري

 پــر را مشــامم دهــانش نعنــانی عطــر کــه فاصــله آن از حتــی...میشــنیدم زور بــه را صــدایش        
 میکرد
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ــزار_         ــا ه ــه ت ــیده نقش ــودم کش ــراي ب ــین ب ــدرتِ  زدن زم ــدم...پ ــو بع ــدم...ت ــادرم بع ! م
ــی ــه محــرم....ول ــو...شــدیم ک ــه ت ــه ک ــدت دیگ ــراي و امی ــودن ب ــا ب ــالء ب  ورق ، دادي دســت از اع

 همـه  از کـه  رو تـو  مثـل  دختـري  کـه  نمیشـه  راضـی  هیچکـدوم  وجـدانم  نـه  دلم نه دیدم...برگشت
 ، میکـرد  خـوردم  و میـزد  آتیشـم  صـدبار  روزي زبونـت .کـنم  اذیـت  سـردتر،  ظـاهرش  و بـود  تر تنها
 .کنم اذیتت نمیخواستم قسم پدرمِ  مرگ به...نورا شدم پشیمون زود خیلی من ولی

 .گرفت جا ام سوخته ي شانه روي و کردم کج را سرم کمی        

 !؟! انگیزم؟ ترحم خیلی...کردي تحملم چجوري..آوردي نمی روم به و میدونستی تو_        

 نشست اش مردانه هاي لب روي تلخی لبخند        

ِ  مــال گذشــته...نبــود خــوب اصــال هــا شــب اون ، روزت و حــال! میدونــه پــدرتم کــنم فکـر _        
 کـج  و میـدونم  سـاله  چنـد . بیـام  کنـار  باهـاش  امـروزم  همـین  کـه  نفهمیـدم  امـروز ...اسـت  گذشته

 پسـري  و زنـدگیش  کَـس  تنهـا  کـه  دختـري  بـه  بـده  حـق  کـه  میکـنم  راضـی  و خودم مریض و دار
 تـو ...بشـه  تـرکش  بـه  مجبـور  روزي یـه  کـه  نمیکـرده  فکرشـم  و داره شدوسـ  عاشـقانه  کـه  میدونه

 میفهمیـدم  تـازه  االنـم  اگـر ... کـه  شـنیدم  و دیـدم  و مختلـف  هـاي  زنـدگی  اینقـدر  سـال  چنـد  این
 !نمیکردم تعجب خیلی

 . نشست ام سینه روي مشتم.شد رو و زیر وجودم ي همه...شکست بغضم        

 ...لعنتیِ  غم اینِ  بارِ  زیر ، شد خاکستر وجودم همه        

ِ  مــن و میکشـید  را انتظــارم آینـده  تــوي درسـت  گذشــته ، نداشـت  تمــامی هـا  کــابوس ایـن         
 .کردم زندگی لحظه در فقط ، خبر بی جا همه از
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 زنــدگیم در کــه تــاریکی بــه...بــودم خیــره رویــم بــه رو بــه... نشســتم ماشــین صــندلی روي        
 فکـر  چیـزي  بـه  لحظـه  هـر  کـه  سـیاهم  و تاریـک  ذهـن  بـه ...نمیکـرد  روشـنش  نـوري  و بود افتاده

ــار و میکــرد  را اي خــاطره هــایش دســت تــوي و میکــرد رو و زیــر را گذشــته میکــردي ولــش هرب
 تکـان  سـر  مـن  هـی ..."نرفتـه  یـادت  کـه  اینـو ...کـردم  پیـداش ...هـاش  اینـه " کـه  میـداد  تکان تکان

ِ  ذهـن  ولـی  "...دسـتاتو  پـایین  بیـار ... نکـن  بپـا  خـول  و خـاك  اینقـدر .. یادمه خوب..نه" که میدادم
 ، میزنــد ایــن یکــی...دیــوار بــه چســبانده و گرفتــه را ام گذشــته ي یقــه دســتی دو.کــرده لــج مــن
 و لعنتـی  جنـگ  ایـن  نـدارد  تمـامی ...گذشـته  بـار  یـک  ، میبـرد  را بـازي  ذهنم بار یک...گذشته یکی

 میترسـم  کـه  چیـزي  تنهـا  از فقـط .میرونـد  سـو  آن بـه  سـو  ایـن  از جنگـی  هاي لشکر مدام سرم در
 روي وقتــی کــه باشــد ســنگین آنقــدر ، اي خــاطره پــاي مبــادا کــه.اســت ســرم تــوي هــاي مــین ،

 !شوم منفجرم ، نشست مین

 هتــل از آمــدن بیــرون و اتــاق دادن تحویــل منتظــر کــه ســاعت یــک ایــن مثــل احمدرضــا        
ــانِ  راننــدگی بــه را حواســش تمــام نبــود نیــازي.نمیــزد حرفــی هــیچ ، بــودیم  خلــوت هــاي خیاب
 .رفت میشود را ها جاده بعضی هم بسته چشم.بدهد

 داشتنش؟ واجبه ات شناسنامه_        

 حــرف ي حوصــله.بودنــد چســبیده هــایم لــب روي انگشــتانم و بــود شیشــه بــه دســتم آرنــج        
 .بزنم حرفی که آمد نمی باال گلویم در صدایی حتی ، نداشتم زدن

 ام شناســنامه و بلــیط.دادم تکــان ســري ، کــرد نگــاه را صــورتم و شــد رخ نــیم بــه همینکــه        
 .برمیداشتم هم بهداشتی پد و زیر لباس دست چند سفر براي باید و بود خانه

 در بیخــوابی شــب دو ، امشــب احتســاب بــا ، میشــد قبــل بــار مثــل هــم ماموریــت ایــن اگـر         
 .نداشت شدن بسته خیال سنگینم هاي چشم که بود عجیب و داشتم پیش
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 کجاست بگو ، میارم برات میرم من_        

 کردم تشکر که میکردم باز را کمربندم        

 میرم خودم ، ممنون_        

 شد پیاده و شدم پیاده        

 میارم برات بگو_        

ِ  صـورت ... کـردم  نگـاهش  تعجـب  بـا  ، مانـدم  حرکـت  بـی  کـه  بـود  پـالتوام  ي یقـه  به دستم        
 .نداشت آرامی

 ؟!خبراییه خونه تو_        

 زد اي خنده تک و کرد تغییر رویش و رنگ        

 ...گفتم خودت خاطر به...بابا نه_        

ــی         ــود خبرای ــی...! ب ــود خبرای ــه ب ــوي ک ــم جل ــه را راه ــود گرفت ــرار و ب ــرد اص ــودش میک  خ
 .بیاورد را ام شناسنامه

 هــواي ، کــردم بــاز کــه را حیــاط در.چرخانــدم قفــل تــوي و کــردم پیــدا را کلیــدم عجلــه بــا        
 .ایستادم سرجایم و کشیدم عیمقی نفس که سنگین آنقدر.آمد استقبالم به سنگینی

ــه         ــا اي خان ــاي آجــر ب ــه ه ــانتی س ــط س ــیِ  حیــاط وس ــگ ب ــک و رو و رن ــرفِ  خش  ب
 !میداد مرگ بوي...گرفته

 حـرف  تنهـا  پـدرم  و افسـانه  بـا  ، باقیمانـده ِ  وقـت  سـاعت  دو یکـی  همـین  در بـود  بهتر شاید        
 ...احمدرضا بی.میزدم
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ــه حــاال         ــه را رازم ک ــه او ب ــودم گفت ــت ، ب ــاخبريِ  وق ــود افســانه ب ــامِ  وقــت...ب  و جنــگ اتم
 .سفید پرچم

 .بود رفته فرو فکر توي و بود پایین به نگاهش... برگشتم احمدرضا سمت به        

 زدم صدایش        

 احمدرضا_        

 داد جواب آنی به        

 جانم؟_        

 بفهمم خودم فقط که بود نامحسوس و کم آنقدر دلمِ  لبخندِ  قدرت        

 خـودم  ماشـین  بـا  همینجـا  از مـنم ...شـدي  اسـیر  مـن  خـاطر  بـه  روزه دو. ات خونـه  برو تو_        
 ، میرم

 فرودگاه بریم هم با میمونم. نیستم خسته اصال...نه نه_        

 .زدم در به را ام تکیه و برگشتم سمتش به کامال        

 !برو...برم میخوام خودم! نمیام باهات_        

 .سکوت به کرد وادارش که تعارف بی و جدي و محکم آنقدر...!! کلمه یک و جمله دو        

 !؟...احمد_        

 .کرد فرو پالتویش جیب در را هایش دست و کرد سربلند تاخیر با        

 بهتره بمونم_        
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 فرستادم باال کوتاه را ابروهایم        

 است خسته خیلی چشمات.شه راحت خیالم برو_        

 کشید هایش چشم روي و آورد بیرون شلوارش جیب از را هایش دست از یکی        

 کردم تاکید        

 .احمد بري تا میمونم_        

 بـا  او اینبـار  و مانـد  خیـره ...شـد  متوقـف  هـا  چشـم  از یکـی  روي انگشـتانش  و بـود  کج سرج        
 گفت تاکید

 .نمیرم_        

 کـرد  عبـور  کنـارم  از دهـم  نشـان  حـرفش  بـه  العملـی  عکـس  اینکـه  از پیش و آمد سمتم به        
 .شد حیاط داخل و

 .گرفتم دندان به را لبم و کشیدم پوفی رمغ بی        

 توانســتم دوبــاره اگــر...بودنــد رفتــه هایشــان مهمــان اگــر....بودنــد بیــدار پــدرم و افســانه اگـر         
 .بودم شده خسته روزها اینِ  تدریجیِ  مرگ از من! میزنم را حرفم ، کنم جمع جسارت

ــی         ــرم در آرام زن ــی س ــد، م ــین خوان ــم غمگ ــی ه ــد م ــتن از دارد خوان ــی رف ــد م  از...  گوی
 ... نبودن

 ... سکوت از..  آرام شب یک در شدن نیست از        

ــایین را دســتگیره و درآوردم را هــایم کفــش در پشــت         ــه و نبــود حواســم.کشــیدم پ  کــه گرن
 !نبود قفل در ولی...میچرخاندم قفل توي را کلید
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 کـه  چراغـی  تنهـا  و بـود  خـاموش  بـاال  سـالن  و پـذیرایی  هـاي  چـراغ ...شدیم خانه داخل آرام        
 .بود افسانه و پدرمِ  اتاق چراغ.آمد می چشم به در زیر از اش روشنی

 بیـدار  پـدرم  حـداقل  تـا  بـود  کـرده  توقـع  دلـم  چـرا  نمیـدانم ...قبـل  بـار ِ  ماموریـت  خیـال  به        
 .کند تکرار باز را اش ایمنی هاي توصیه و بماند

 . گرفت دست را موبایلش گوشی و نشست ها مبل از یکی روي احمد        

ــه         ــاي پل ــوبی ه ــه چ ــی را خان ــی یک ــاال یک ــرفتم ب ــه می ــداي ک ــه ص ــه اي نال ــم ب  گوش
 .برگشتم احمد سمت به ها پله همان روي عجله با و شدم متوقف سرجایم.خورد

 شنیدي؟_        

 هان؟_        

 نالــه صــداي...چســباندم اتــاق در بــه را گوشــم و آمــدم پــایین را هــا پلــه...نبــود اینجــا انگــار        
 .بود پدرمِ  آرام هاي

ــه از پــیش         ــالتوام آســتین احمدرضــا اینک ــه اي تقــه ، بکشــید را پ ــدرم و زدم در ب  صــدا را پ
 .زدم

 !خوبه؟ حالت...بابا_        

 .شد باز در باالخره تا گذشت ناله صداي آمدن بند از اي لحظه چند        

ــا...بــود ارغــوانی و ســرخ پــدرمِ  صــورت          از کــه هــایی لــب و خــون رنــگ بــه هــایی چشــم ب
 .بودند شده سرش موي شبیه سفیدي

 گرفتم را بازویش و انداختم زمین روي را کیفم        



839 
 

 ؟؟...بابا...باالست؟ فشارت...بابا؟ چته ، برم قربونت_        

 اتـاق  داخـل  تـا  میکـرد  همراهـی  را پـدرم  تـرس  بـا  ، مـن  مثـل  احمدرضا و نمیشنیدم جوابی        
 .برگردد

ــازه         ــی ت ــه روي وقت ــت ي لب ــت تخ ــف و نشس ــتانش ک ــاي روي را دس ــده زانوه  اش خمی
 .شدم افسانهِ  نبود متوجه گذاشت

 ...خوابیده؟ خواهراش پیش کجاست؟ جون افسانه_        

ــدرم         ــایین ســرش پ ــود پ ــا و ب ــا احمدرض ــه ب ــو عجل ــاي کش ــز ه ــارِ  می ــت کن ــرون را تخ  بی
 میکشید

 رادمند؟ جناب کجاست قرصاتون_        

ــداي         ــه ص ــی اش مردان ــد کم ــه..میلرزی ــا ي کیس ــه را داروه ــرون ک ــا ، آورد بی ــه ب ــه عجل  ب
 رفت بیرون و گفت "اَهی" ، آب خالیِ  پارچِ  دیدنِ  محض به و رفت تخت دیگر سمت

 قربــان و میکشــیدم بازوهــایش بــه را هــایم دســت...زدم زانــو پــدرم روي بــه رو و زمــین روي        
 ...میرفتم حالش بدِ  صورت ي صدقه

 یـک  شـبیه  یـا ..نالـه  یـک  شـبیه ...میخوانـد  چیـزي  خـودش  بـراي  لـب  زیـر  امـا  نمیـزد  حرف        
 !وصیت

 ...مادرت مثل نمیخواستم...باشی خوشبخت میخواستم_        

 را هــایش اشــک دیــدن تحمــل و تــاب...شــدم بلنــد زمــین روي لرزیــد،از کــه هــایش شــانه        
 ...نداشتم

 ...که کردم ولت...میشد جمع بهت بیشتر حواسم باید مادرتِ  بعد_        
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 .گذاشتم هایش شانه روي را لرزانم هاي دست        

 خوردي؟ چیزي شده؟ دعوا افسانه با_        

ــو         ــتش یکه ــد را دس ــرد بلن ــتم روي و ک ــو.زد دس ــب یکه ــتم عق ــین" و رف  اي خفــه "ه
 نگـه  پـدرم ِ  صـورت  جلـوي  را آب لیـوان  و شـد  اتـاق  داخـل  احمدرضـا  تـا  دیوار به چسبیدم...گفتم
 داشت

ــاي_         ــد آق ــن ، رادمن ــارو ای ــورین داروه ــد ، بخ ــریم بای ــاه ب ــون ، درمونگ ــتم بهت ــه گف  خون
 ... نمونید

 .بود مانده احمدرضا به خیره پدرم و بود داشته نگه پدرم هاي لب جلوي را قرص        

 !مقصري توام_        

 کـه  میکـردم  نگـاه  هردویشـان  بـه  واج و هـاج  هـایی  چشـم  بـا ...شـد  پدرم ي خیره احمدرضا        
 ایستاد و گذاشت میز روي را آب لیوان احمد

 !نمیشه درست هیچی دیگه بازي لج با ، بخورید و داروتون بهتره_        

 !!بیرون من ي خونه از برو_        

 ایســتاد کــه کنــارم... ولــی بــرود خانــه از میخواهــد پــدرم حــرف بــه کــردم فکــر..آمــد عقــب        
 ولـی  میترسـیدم  اینکـه  بـا ..رفـتم  جلـو  مـن ...بـود  صـورتش  روي اشـک  رد اما پدرم.کرد نگاهم کوتاه
 چشـم  از و بـود  آتـش  ي کـوره  صـورتش .کـردم  پـاك  را هـایش  اشـک  هـایم  دسـت  بـا  و رفتم جلو

 .میکشید زبانه آتش هایش

 .کن کمک بابامو..احمد_        
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 پــدرم بــازوي دور بــه را دســتش احمدرضــا اینکــه از پــیش و گــرفتم را پــدرم راســت بــازوي        
 کشید فریاد و زد پس را دستش پدرم ، کند حلقه

 !رفت تو خاطر به مادرت_        

 زد فریاد بلندتر پدرم و فشرد هم روي را هایش پلک احمدرضا        

 برگشتی؟ چی براي_        

 .خوردم تکان پدرم فریاد از احمدرضا جاي من        

 بیرون من زندگی از برو...بیرون من ي خونه از شو گم_        

 .میرفتم تر عقب و میشدم مچاله خودم توي بیشتر ، میزد فریاد پدرم که هربار        

 احمدرضــا بــا افســانه...بفهمــم مــنم بزنیــد حــرف درســت..چتونــه شــماها..خــدا رو تــو ابــاب_        
 بابا؟ هان...گذاشته تنها شمارو چرا پس شده؟ دعواش

 ســر از قبــل هــاي احتــرام آن انگــار نــه انگــار...میــداد جنــگ بــوي جفتشــان ي خیــره نگــاه        
 ...باشی "ناچار" که وقتی از امان..بوده مهربانی

 کرد نگاهش پایین از پدرم و ایستاد احمدرضا        

 تـو ...میفهمـی  مـادرت  و مـن  از بیشـتر  کـه  تـو ...میزنـی  حـرف  خـوب  کـه  تـو ...بگو براش تو_        
 !بهش بگو...داري دوست همه از بیشتر رو نورا میشه ادعات که

 .نشستم زمین روي آرام آرام ، دیدم که را پدرم هاي لب روي پوزخند        

 پــدرم...بــود احمدرضــا ســر پشــت بــه نگــاهم...گــرفتم بغــل را بازوهــایم و لرزیــدم خــودم بــه        
 نرفتـه  جنـگ  کـه  هـایی  آدم مثـل .میکـرد  گریـه  آرام و بـود  شـده  مچالـه  خـودش  توي ها بچه مثل
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 آدم مثـل ... شـدند  مخفـی  اي گوشـه  و نزدنـد  میـدان  دل بـه  ، تـرس  از کـه  هـایی  آدم مثـل ! باخته
 همـه " هـاي  آدم مثـل ! جنـگ  نـه  ، بـوده  بـازي  انـد  گفتـه  و انـد  برگشته هایشان رزم هم که هایی
 .بود شده "باخته چی

 سـرش  و میکـرد  خشـک  هـاي  سـرفه  کـه  رسـاندم  پـدرم  بـه  را خـودم  عجله با ، زدم کنارش        
 .بود گرفته هایش دست بین را

 دلم عزیز نیست خوب حالت ، نکن لج خدا رو تو ، بیمارستان بریم پاشو_        

 و احمدرضــا ي عالقــه بــا حــاال و بــودم داده آزارش ســال همــه ایــن!...بــود "دلــمِ  عزیـــــز"        
 .میکردم نابودش ، افسانه مخالفت

 زد فریاد بلند صداي همان با و شد کشیده احمدرضا سمت به نگاهش        

 .بیرون برو گفتم_        

 پـدرم  هـاي  جملـه  جیـغ  بـا  و زدم مشـتی  ناغافـل  ، کوبیـدم  احمـد  ي سـینه  بـه  و شدم بلند        
 .کردم تکرار را

 برو...حالشو نمیبینی..بیرون برو_        

 کــه حـالی  تکلیـف  مـن  و بزنـد  را هـایش  حـرف  بتوانــد پـدرم  تـا  میرفـت  بایـد ..میرفـت  بایـد         
 .شود روشن است پریشان چرا نمیدانستم

 .کردم التماسش...میزد فریاد پدرم هنوز و بود ایستاده هنوز        

 ...برو نوراِ  جون... برو_        

 چـی  نمیفهمـه  مسـته  ، نـده  گـوش  بابـات  هـاي  حـرف  بـه ... نـورا  میگم چیو همه برات من_        
 !میگه
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 احمدرضــا ي شــانه بــه و کــرد عبــور صــورتم کنــار از میــز رويِ  گلــدان و ایســتاد کــه پــدرم        
 .کشیدم جیغ...خورد

 دوبـاره  را پیششـان  سـاعت  چنـد  دعـواي  انگـار .کـرد  بپـا  ولولـه  سـرم  تـوي  صداهایشان و سر        
 و نبــودم اینجــا مــن کــه میگفتنــد پــیش ســاعتی از هایشــان حــرفِ  میــان ، بودنــد گرفتــه ســر از

 .بوده افسانه

 هـایم  گـوش  روي را هـایم  دسـت  کـف ...نشسـتم  هـا  مبـل  از یکـی  روي...اتـاق  از آمدم بیرون        
 .بودم میانش هم من که هایی اتفاق بودي ، میداد گذشته بوي هایشان حرف.دادم فشار

 .رفتم اتاق به و شدم بلند...میکرد را پدرم حال مراعات باید احمدرضا        

 !حالشو؟ نمیبینی...احمد کن بس_        

 آمد می چشم توي گردنش ي برجسته هاي رگ و بود شده سرخ صورتش        

 !هست منم حرف...بگید منم به_        

 و خــورد تلــو آمــد جلــو کــه قــدمی یــک...نداشــت تعــادل و بــود ایســتاده اتــاق وســط پــدرم        
 .افتاد تخت روي

 اینطــور  مــن ِ  پــدر ِ  روز و حــال  بــه .ســوزاند  را دلــم  احمدرضــا  نیشــخندي  ي خنــده        
 ؟!میخندید

 بابا؟ شده دعوات افسانه با_        

 کمکــش داشــتم...مانــد زل هــایم چشــم در هــایش چشــم و شــد کــج گــردنش روي ســرش        
 .زد صورتم به محکمی سیلی که ، دهد تخت تاج به تکیه و بشیند تخت روي تا میکردم
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 تخــت پــایین و کــرد شــل را بــدنم ، ام چانــه و هــا لــب روي داغــی کــه شــدم شــوکه آنقــدر        
 .نشستم

 ...دختر کردي اصرار هی تو...نورا بود توام تقصیر_        

 ...نورا نه! شمایی ، مقصره وسط این که اونی... کنید تمومش میشه ، خان مجید_        

 .میچرخید سرم دور آرام آرام اتاق و بود شده سنگین سرم        

 میگی؟ چی بفهمم بزن حرف درست...بابا شده چی_        

 .آمد اش چانه تا و خورد سر ، چکید چشمش ي گوشه از اشک اي قطره        

 دختر؟ کردي حماقت چرا_        

 انداخت گریه به هم مرا ، هایش اشک دیدن و لرزید تر طوالنی اینبار هایش شانه        

 .نبود سخت ، میزند حرف ماجرا و اتفاق کدام ي درباره پدرم اینکه حدس        

 حالـت  تـو  ، بیمارسـتان  بـریم  پاشـو  ، نکـن  اینجـوري  خـودت  بـا  خـدا  رو تو...بابا کردم غلط_        
 نیست خوب

 در خبرهـایی  انگـار .نمیـزد  حرفـی  و بـود  کـرده  سـکوت  کـه  انـداخت  احمدرضـا  به را نگاهش        
 . بوده خانه این

 ...بشی عروسش نمیخواد افسانه_        

 طاقــت کــه نمیشــد پیــدا زمــین ایــن روي هــیچکس شــاید...بــود هــا بچــه مثــل اش بغــض        
 بـه  پـا  و کشـیدم  اش مردانـه  ي گونـه  روي وار نـوازش  را دسـتم .باشـد  داشـته  را پـدرش  هاي اشک
 گفتم "چشم" فقط بزنم پلک اینکه بدون تند تند.کردم گریه هایش اشک پاي
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 میدم قول...نمیشم عروسش...بابا باشه_        

 گلـویم  بـه  مـدام  کـه  بغضـی .شـد  بلنـد  ام گریـه  هـق  هـق  ، پدرم مثل هم خودم چرا نمیدانم        
 ؟ میخواست "دل" کردنش عملی که اي وعده یا بود پدرم حال از ، میزد چنگ

ِ  آغوشـی  هـم ِ  طعـم  کـه  حـاال  آنهـم ..بـود  سـخت  دلـم  بـراي  بـاورش  کـه  میزدم هایی حرف        
 .بود کرده خوب را حالم ، احمدرضا با ، کوتاه

 بـود  نزدیـک ...زد بهـم  را تعـادلم  خـوردنش  تلـو  تلـو  ولـی  آمـد  راه قـدمی  چنـد  و شـدم  بلند        
 حتـی ...بـودم  دلخـور  احمـد  از.داشـت  نگـه  را پـدرم  و گرفـت  را دسـتم  احمدرضـا  کـه  بخورم زمین

 .میشدم متنفر ، میزد پوزخند پدرمِ  مستی به که لحظه این در

ــال         ــن ح ــدرم و م ــبیه پ ــم ش ــده ه ــود ش ــه"...ب ــت "زمان ــق میخواس ــانِ  عش  را هردویم
 !کنم ترك را احمدرضا که بود قرار من و بود کرده ترك را پدرم ، افسانه ولی...بگیرد

ــه         ــان گری ــبیه هایم ــم ش ــود ه ــال...ب ــن اص ــتر م ــبیه بیش ــدرم ش ــودم پ ــا ب ــت ت  و مظلومی
 .مادرم معصومیت

 !نورا؟ باشه...کنید باطل رو نامه صیغه برید فردا همین_        

 آمــد مـی  فاصــله بـا  سـرمان  پشــت کـه  احمدرضـایی  خــاطر بـه  شـاید ...بــود پـایین  صـدایش         
ــه... ــوي را اش جمل ــرور ســرم ت ــه صــیغه...کــردم م  داشــت تهدیــدي چــه ؟! میکــردم باطــل را نام

 در را احمدرضـا  مـن  یعنـی  ؟ بـود  شـده  خوانـده  بینمـان  بـرادري  و خـواهر  بـراي  که اي نامه صیغه
 !باشم؟ داشته نمیتوانستم هم برادر یکِ  حد

 ... نورا_        

 .افتاد تنم روي وزنش و گرفتم محکم را بغلش زیر که بیفتد زمین به بود نزدیک        
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 جونم؟...بابا جونم_        

 زود خیلــی پــدرم ولــی کنــد حرکــت بتوانــد پــدرم کــه کــرد کمــک و آمــد جلــو احمدرضــا        
 .شد بیهوش

ــه و مانــدم جــا پــروازم ســاعت از امــا نکشــید طــول خیلــی بیمارســتان در پــدرم پــذیرش          ب
 .میرسانم را خودم فردا بتوانم اگر که دادم اطالع تمیزکار

 و خـودم  بـه  فرسـتادم  لعنـت .میمانـد  لنـگ  چـی  همـه  و نمیشـد  انجـام  کاري هیچ من بدون        
 .میشد مربوط من به هرچه

 ...نورا_        

 تــاریکی.بــردارم هــایم چشــم روي از را دســتم نمیخواســت دلــم ولــی بــود احمدرضــا صــداي        
 ســرم از دســت اي لحظــه ، میــزد را چشــمم کــه نــوري ایــن ي دلهــره ، داشــتم دوســت بیشــتر را

 .برنمیداشت

 بخور آب این با ، گرفتم برات آرامبخش قرص_        

 بــه زنــدگیم ، نبــود احمدرضــایی اگــر ، دادم فشــار هــایم چشــم بــه بیشــتر را هــایم انگشــت        
 صـبح  و داشـت  دوسـتم  هنـوز  ، پـدرم ِ  زن حـداقل ! میشـد  سـپري  خـودش  بـار  نکبـت  وضع همان

 ضـعف  وقـت  هـر  کـه  میـداد  تـذکر  و میمانـد  منتظـرم  آشـپزخانه  جلـوي  دسـت  بـه  لقمـه  صبح به
 !بخورم موقع به را هایم خوراکی کردم

ــا ، ســالم و صــحیح پــدرم حــداقل          مــریض و دار کــج میشــد و بــود ســرپا اخالقــش همــان ب
 اول از بهتـر  همـان  ، داشـتم  نیمـه  و نصـفه  هـم  را احمدرضـا  کـه  حـاال  امـا  ، کـرد  زنـدگی  کنارش
 .بود نیامده
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 پـایینی  و بـاال  هـیچ  بـی  ، میشـد  طـی  هـم  شـبیه  کـه  روزهـایی  بـه  بـودم  کـرده  عـادت  من        
 وجـدان  عـذاب  و میلـرزد  تـنم  دقیقـه  هـر  حـاال ...اي لـرزه  تـن  و تـرس  هـیچ  بـی ...جنگی هیچ بی...

 .میگیرم

 جان نورا_        

ــایم دســت         ــایین ه ــد پ ــاه...آمدن ــاهی نگ ــه کوت ــداختم صــورتش ب ــداد آزارم ســکوتش ، ان  می
 !سکوت این جز بشنوم حرفی هر میدادم ترجیح...

 زمــین بــه را آســمان... میبافــد هــم بــه میخواهــد هرچــه دل ، آیــد مــی پــیش کــه ســکوت        
 ...آسمان به را زمین...

 باال بود رفته فشارش یکم..خوبه حالش پدرت_        

ــارم         ــوان و نشســت کن ــب....گرفــت ســمتم را آب لی ــه هــایش ل ــزد ســفیدي ب  ســفیدي و می
 .بود سرخ کمی چشمانش

ــم         ــیدم چش ــورتش از پوش ــوان...ص ــه را آب لی ــب ب ــایم ل ــباندم ه ــی و چس ــر اش خنک ِ  جگ
 کرد خنک را ام گرفته آتش

 آرامبخشه اینم_        

 .شدم خیره بود دستش کف که سفیدي قرص به        

 !آرومم_        

 .شد پنهان مشتشِ  میان ، قرص و کردم خم دستش کف سمت به را هایش انگشت        

 و فهمیـدم  بـس  از شـدم  خسـته ...بگـو  و بـدونم  بایـد  کـه  هـایی  حـرف  اون همه...احمد بگو_        
 !نیست؟ وقت...بدونم وقتشه...نپرسیدم
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 گرفت را نگاهش        

 .بزنی حرف من با اول بده قول ولی.میکنیم صحبت باهم برگشتی... سفر برو_        

ــرم         ــانه روي را س ــتم اش ش ــک و گذاش ــایم پل ــتم را ه ــا.بس ــرین حتم ــاري آخ ــود ب ــه ب  ک
 دوري...مـن ِ  ضـرر  بـه  و میشـد  همـه  نفـع  بـه  ، احمدرضـا  از دوري...بـود  جدي تصمیمم.میدیدمش

 ، پــدرم و شــد شــروع هــایش داري مــریض افســانه...نداشــت بقیــه بــراي نفــع اینقــدرهام اعــالء از
 ...گیر گوشه و حرف کم و ساکت دختر این بابت هایش سرشکستگی

ــا         ــرعکس ولــی...نیســت پشــیمان مخــالفتش از هــم هنــوز ، اینهمــه ب  از مــن دوري...اعــالء ب
ــه ، احمدرضــا  ســربلندي باعــث و میمانــد کنــارش عاشــقانه دومــش همســر... میشــد پــدرم نفــع ب

 و سـاکت  همچنـان ...سـال  چنـد  ایـن  مثـل  هـم  دختـرش .میشـد  آشـنا  و دوسـت  و فامیل پیش اش
 .گیر گوشه و حرف کم

 ...شده چیت یه تو...بزن حرف...میکنه بدتر و حالم ، گرفتی پیش که سکوتی این_        

 چرخاندم سمتش به را صورتم و کردم بلند را سرم        

 .نکرد ساکتم ، اش خسته و خمار هاي چشم        

 !بدونم میخوام...خبریه بی از بهتر ، باشه خبري هر_        

 .داد تکیه دیوار به را سرش و کرد بسته و باز را هایش پلک        

 گرفت قرار هایش چشم روي دستش ساعد و بود سقف به نگاهش        

 ...میریزي بهم_        
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 خـودم  و سـر  دو دیـوِ  شـدم  میکـنم  خیـال  کـه  انداختـه  راه جنگـی  یـه  مـادرت !...ام ریختـه _        
 از تـو ...تـنش  تـو  رفتـه ِ  تـرکش  و تیـر  هرچـی  انگـار  کـه  تخـت  رو افتاده جوري یه پدرم! ندارم خبر
 .منه خاطر به دعواها این ي همه که مفهمم ولی ندادم جنگِ  حکم من...! بدتر همه

 گفت رو به روِ  خالیِ  صندلی به خیره. گذاشت زانوها روي را هایش دست آرنج        

 !ازم؟ نَبري که بگم کجا از_        

 ...افتاد هایم لبِ  جان به هایم دندان و افتاد تپش به قلبم        

 کـه  هـم  مهـر  بـه  سـر  هـا  حـرف  شـنیدن  بـراي  امـا  ، نبود منِ  کار سردرگمِ  حال آن کنترل        
 .میگرفتم را خودم جلوي باید ، شده

 بـا  مـدت  یـه  ، بـود  بـازي  رفیـق  آدم ولـی ...تـو ِ  پـدر  از بهتـر  ، داشت خوب مالی وضع پدرم_        
 دهنـه  دو مغـازه  یـه  هـم  موقـع  همـون ...چیـزا  جـور  ایـن  و خشـکبار ِ  کـار  تـو  زدن قدیمیشِ  رفیق

 بهتـر  روز بـه  روز مـالیمون  وضـع .میرفـت  پـیش  خـوب  خیلـی  چـی  همـه ...گرفتنـد  تهـران  بـازار  تو
 آوردن کـه  خشـکبارهایی  افتـاده  چـو  بـازار  تـو  و شـده  ورشکسـت  بابـام  فهمیـدیم  اینکـه  تا ، میشد
 نمیشــد بــاورمون کــه بــودیم رفتــه شــوك تــو اونقــدر...دیگــه حــرف صــدتا و داره مشــکل و خرابــه

 کـه  رفتـه  بابـام  رفیـق  دیـدیم  ، اومـدیم  خودمـون  بـه  و کـردیم  بـاز  چشـم  تـا .ریخته بهم چی همه
 کنـه  مثـل  کـه  هرکـی ...رفیقـاش ... خـویش  و قـوم .بابـام  پـاي  مونـد  هـا  سـفته  و ها چک همه...رفته

 اونقـدري ....کـردن  خـالی  و پشـتمون  یهـو  ، برسـه  پـول  بـه  بابـام  سـر  صـدقه  از تا بهمون میچسبید
ــتیم ــه داش ــول ک ــه پ ــدیم رو بقی ــه و ب ــه ی ــی ي خون ــه و کلنگ ــم نگ ــی...داری ــالق ول ــام اخ  باب
 تحــویلش کســی بــازار تــو...نکــرد کمکــش هــیچکس دیگــه...گیــر بهونــه...شــد خلــق بــد...برگشــت
 !شد طاق طاقتش زود مادرمم.زد زمین و بابام ولی بود الکی توطئه یه...نمیگرفت
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 نگـه  هـایش  شـقیقه  کنـار  را هـایش  دسـت  کـف ...برگشـت  و رفـت  راهـرو  انتهـاي  به نگاهش        
 .داشت

 بـوده  کـرده  تـرك  کـه  میشـده  سـالی  پـنج  ولـی  داشـت  اعتیـاد  ي سابقه بابام ازازدواج قبل_        
ــانم و ــاش مام ــه ازدواج باه ــو...میکن ــون ت ــا هم ــود ماجراه ــه ب ــاد ک ــاره اعتی ــدرم ي دوب ــو پ  ل

 ســرلج ، بــده تــرك و پــدرم اینکــه جــاي بــه بیشــتر.... کــه کــرد پــا بــه قیــامتی یــه مامــانم...رفــت
 و مرفـه  زنـدگی  اون از خبـري  دیگـه  نـه .ریخـت  بهـم  ، زدن بهـم  چشـم  یـه  بـه  چـی  همـه .انداخت
ــود خــوش و راحــت ــه ، ب ــري دیگــه ن ــودن شــده! مجنــون و لیلــی اون از خب ــا دو مثــل ب  تیکــه ت

 !من سهم بارونش و میشد شروع برقشون و رعد میرسیدن که بهم...ابر

 پهلـو  بـه  کمـی ...داد تکیـه  صـندلی  بـه  و گرفـت  بغـل  را هـایش  دسـت  و کشید عمیقی نفس        
 .میکند اذیتش گذشته تعریف که میفهمیدم ، شدم

ــه تــو...گرفــت طــالق_         ــودم مــنم دفترخون ــاورم...ب  داره ، خونمــون هــاي پایــه کــه نمیشــد ب
ــا میخواســتم مــنم.بکــنم نمیتــونم کــاري هــیچ و میشــه خــراب ســرم روي ــام.  باشــم مــادرم ب  باب

 بعضــی ، همســایه و در جلــوي هــاش ریــزي آبــرو و هــا زدن کتــک از جــدا... میکــرد اذیــت خیلــی
 باختـه  چیـو  همـه ...هـا  بچـه  عـین  بـود  شـده .میکـرد  گریـه ...در جلـوي  یـا  خونه وسط میشست شبا
 پـیش  میخواسـتم  رفتـنم ِ  وقـت  تـا  و بـودم  شـده  بورسـیه .کـنم  زنـدگی  باهاش نمیخواستم ولی بود

 خـودم  بـا  و بکـنم  کارهاشـو  تونسـتم  سـخت ...بابـام  پـیش  مونـد  دلـم ! نیومد دلم...ولی بمونم افسانه
ــع همــون...ببــرمش ــرین و آه موق ــدرم چــرا کــه شــد شــروع افســانه هــاي نف ــه و پ ــرجیح اون ب  ت

ــه هــا شــب خیلــی.داشــت حقــم.دادم  عصــبانی ، میکــرد بلنــد روش دســت پــدرم اینکــه خــاطر ب
 !میزدم بابام به ام لگدي و مشت یه وسطا اون و میشدم

 .شد بلند صندلی روي از ها گرفته برق مثل و گفت غلیظی "اَه"        

 ... میرفت طرف آن و طرف این...کرد متر پاهایش با را راهرو عرض        
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 چنـد  شـدم  مجبـور  کـاري  یـه  بـراي ...ولـی  تونسـت  بـارم  یـه ... کنـه  تـرك  تـا  کردم تالشمو_        
 همــون ، دنبــالم فرودگــاه اومــد محــراب برگشــتم وقتــی ولــی... شــب ســه دو انــدازه...نباشــم وقــت
 یـه  از حرفـاش  تـو  یکـی  وقتـی ...ابـدا ...مـردن  ولـی  باشـه  افتـاده  اتفـاقی  شـاید  که کردم شک موقع

 ...بده بد خبر میخواد که بدونی باید ، مرده پیش سال چند که میگه نفر

 ...کرد چشمانشِ  پرت را حواسم عطرش بوي و نشست صندلی روي        

ــام_         ــه وســط! کــرد خودکشــی باب ــود زده دار خودشــو ، ام خون ــی میرســه زود محــرابم...ب  ول
 تحمـل  دیگـه  مـنم ...دیـدنش  بـرم  کـه  کـرد  پیلـه  هـی  افسـانه ... بد حال اون تو... بود شده تموم کار
ــه اون ــیط و خون ــتم و مح ــه. نداش ــو از همیش ــد ت ــف مجی ــرد تعری ــدگیش از...میک ــت زن  و میگف

ــی ــاش خوش ــل از...ه ــوب فامی ــیلکرده و خ ــدرت ي تحص ــون و پ ــر...اصالتش ــردم فک ــی میک  خیل
 مـاجرا  اون تـو .تهـران  اومـدم  اینکـه  تـا .شـدیم  زنـده  و مـردیم  بابـام  و مـن  فقـط  وسط این و خوشه
 بـود  قـرار  کـه  زنـدگی  و میدیـدم  و مـادرم  شـدن  حقیـر  فقـط  ، بـودي  انداختـه  راه بـه  تو که هایی

 ولــی...باشــه خـوش .. بســازه خــوب زنـدگی  یــه کــه کـرد  تــرك و پــدرم و مـن ! باشــه خــوب خیلـی 
ــدرت ــو... پ ــدام...ت ــا م ــاتون ب ــرش حرف ــردین تحقی ــانم و میک ــرد ســعی مام ــوي میک ــرش جل  ، پس

 بایـد  کـه  هـایی  سـال  خـاطر  بـه  گـرفتم  کینـه  افسـانه  از هـم .داره نگـه  سـرخ  سـیلی  بـا  و صورتش
 سـر  اگـر  کـه  خـان  مجیـد  از هـم ... داد ادامـه  تـو  پـدر  کنـار  مزخرفشـو  زنـدگی  و میموند بابام کنار

 ، دادم افسـانه  بـه  و پـدرم  کـردن  تـرك ِ  خبـر  خوشـحالی  بـا  مـن  کـه  موقع همون شاید ، نمیرسید
 ...از هم...زندگیش خونه سر برمیگشت اونم

 

ــک         ــم مردم ــایش چش ــورتم روي ه ــد ص ــد و چرخی ــا... چرخی ــه ت ــم روي اینک ــایش چش  ه
 .میشد متنفر هم من از داشت حق...نشست هایم لب روي محوي لبخند.. شد متوقف
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ــو_         ــی ت ــتم خیل ــردي اذی ــن....ک ــانم...و م ــات... و مام ــه... و باب ــش یادت ــه هم ــام ب ــی باب  چ
 میگفتی؟

 سـهم  همیشـه  شـرمندگی ...نکنـد  نگـاهش  کـه  کـردم  مجـاب  را هـایم  چشـم  و گزیدم را لبم        
 .بود من

ــديِ  وقــت...ایــران اومــدم بــدي وقــت_         ــديِ  وقــت...دیــدمت ب ــراي و ب ــوهین ب ــه ت ــدرم ب  پ
 نمیشـه  بـاورم  میکـنم  فکـر  بهـش  کـه  االن ، بهـم  افتـاد  غریبـی  عجیـب  ي کینه یه...کردي انتخاب

 ي نقشـه  یـه  آخرشـم ... و کارهـات  کـنم  تالفـی  کـه ...بـود  تـو  آزار ذکـرم  و فکـر  فقـط  شـبا  بعضـی ..
 بزنم زمین و تاتون سه هر میخواستم باهاش که کشیدم اي مسخره

 .نبینم را هایش دست لرزش من تا کرد مشتش بودم مطمئن...لرزید راستش دست        

 رسید صورتش به تعجب با نگاهم        

 ...پدرت_        

 کشید صورتش روي محکم و شد باز دستش مشت و داد فشار را هایش لب        

ــدرت_         ــط پ ــت فق ــالء میخواس ــو از رو اع ــه دور ت ــده. کن ــود فهمی ــی ب ــش خیل ــته به  وابس
 ...تحقیق فرستاد منو.اي

 چرخیدم سمتش به کامل تعجب با و رفت باال ابروهایم        

 ، مــوجهم رفتــار و مامــانم هــاي تعریــف بــا زود خیلــی...کــرد اعتمــاد بهــم احمقانــه پــدرت_        
 یـه ! اصـال ...نبـود  ازدواجتـون  بـه  راضـی  اصـال  بابـات ..نـورا  ببـین ...اعتمـادیم  قابـل  آدم کـه  کـرد  فکر

 و نمیخـوره  زنـدگی  درد بـه  اعـالء  کـه  میرسـه  خـودش  حـرف  بـه  تحقیـق  بـره  بود مطمئن جورایی
 ...نیست قبولی قابل آدم



853 
 

 شکستم را سکوتش تاخیر با و چرخاندم دهانم در را ام خشکیده زبان        

 ... تحقیق رفتی وقتی_        

 بـد ِ  گـواه  دلـم ...میلرزیـد  صـدایش  و بـود  گرفتـه  احمدرضـا ِ  صـورت ...گـرفتم  دهـن  بـه  زبان        
 ...!میداد

 !!رفتم تبریزم تا من_        

 هــر جــواب و بــود ســوال هــزار ســرم تــوي.گذاشــتم هــایم لــب روي و کــردم خــم را دســتم        
 .بشنوم میخواستم را هزار

 کردین؟ پیدا کجا از آدرسشو_        

 ...که فرستاد منو بعدم و بود پرسیده دانشگاه از..کرد پیدا پدرت_        

 چنـگ  دلـم  در را اش برنگشـته  جنـگ  ازِ  پسـر  هـاي  لبـاس  زنـی  هـی  و میکـرد  سکوت هی        
 میزد

 رسید لبم به جونم...لعنتی بزن حرف_        

 میکردم احساس زدن حرف براي را دستپاچگیش و بود هایش چشم توي که ترسی        

 !احمد؟ کردي چیکار تو_        

 کشیدم و گرفتم را بازویش ، شود بلند صندلی روي از خواست همینکه        

 !آره؟..آ... گفتی؟ دروغ بابام به تو_        

 .ماند حبس نفسم و ایستاد تپش از قلبم        
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 حقیقــتم مــن اگــه خــدا بــه..تحقیــق بــراي بــره خــودش میتونســت...نکنــه بــاور میتونســت_        
 مــی بــدش آدم اون از وحشــتناکی طــور یــه...بــده اعــالء بــه رو تــو نمیشــد راضــی میگفــتم بهــش

 ...که اومد

 دلـم ...کـرد  نگـاهم  نگرانـی  بـا  و شـد  سـاکت  امـا ..نشـنود  کـه  بـود  خفیف آنقدر گفتنم "واي"        
 بـه  را پیشـانیم  ، کشـیدم  نفـس  کـه  لحظـه  همـان .رسـید  هـایم  لـب  بـه  خفیفش ي ناله و زد فریاد
 شد مشت دستم توي پالتواش و چسباندم اش شانه

 نـداره  حسـابی  و درسـت  کاسـبی  و کـار ..نمیکـنن  تعریـف  پسـره  از خیلـی  گفـتم  فقـط  من_        
ــه... انــد ســاده و معمــولی خیلــی اشــم خــانواده ،  همچــین نیســت شــما شــان در گفــتم پــدرت ب

 !..دامادي

 زد پایش به مشتی و نالید        

 .میاوردم در حرف خودم از نباید..میگفتم دروغ نباید...نورا کردم اشتباه_        

 گفتــه دروغ..آورد فشــار اش شــانه بــه بیشــتر ام پیشــانی و شــد بســته بیشــتر دســتم مشــت        
 ...بود؟ گفته دروغ...منِ  احمدرضاي...بود؟

 !!!بود حق به نَبریدن براي ترسش که میفهمم حاال        

 افسـانه  بـه  حتـی  ، خونـه  نمونـد  پـدرت ... یادتـه  خـودت  ، خواسـتگاري  اومـدن  کـه  اول بار_        
 و برنمیخـورد  اعـالء  پـدر  بـه  اگـر ...کـه  دومـم  بـار ...نذاشـت  مامـان  ولـی  ندیم راشون که سپرد من و

 ایـن  از تـر  زرنـگ  ، کنـه  درسـت  و کـار  میتونسـت  اعـالء  ، نمیـزد  سـینه  به و پسرش سنگ مادرش
 ولـی  پـدرت ِ  دسـت  داده بـد  و گوشـی  نفـر  یـه  کـه  بـود  فهمیـده  اولم همون...بود باهوش...بود حرفا

... 
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ِ  پوســت ســنگینی حتــی... ام ریختــه بهــم و پهــن ابروهــاي ســنگینی.. هــایم مــژه ســنگینی        
 .بود بسته را هایم چشم ، پلکم

 میتونسـتی  کـه  خـوبی  روزهـاي  بابـت  میخـوام  معـذرت ...میخـوام  معـذرت  مـن  ، جـان  نورا_        
 کــه ســختی روزهــاي بابــت میخــوام معــذرت...رفــت دســتت از مــن خــاطر بــه ولــی باشــی داشــته

 باهـات  مـدام  بـذارم؟  تنهـات  شـد  کـی ...سـال  چنـد  ایـن ! نمونـدم؟ ...مونـدم  کنـارت  ولـی ..گذروندي
 ...دلگرمی بهت...کنم عوض هواتو و حال میکردم سعی ، میزدم حرف

 گذاشتم نیمه و بریدم را حرفش        

 !افسانه؟ و پدرم پس...زدي زمین منو فقط که تو کنی؟ عملی و ات نقشه تونسته_        

ــتش         ــت روي را دس ــع مش ــده جم ــت ام ش ــایش...گذاش ــس را گرم ــب...زدم پ ــتم عق  و رف
 ...گرفتم فاصله

 بــه مــدام ، اومــدي مــی مــن جلــوي مــانتو و روســري بــا مــدام!  نبــودي بــردار دســت تــو_        
 ، رفتـی  خونـه  از کـه  شـبی  همـون .میکـردي  دعـوا  پـدرت  بـا  مـن  سر مدام و میکردي پیله حضورم

 نـابودش  تـو  بـه  زدن ضـربه  بـا  کـه  آوردم ایمـان  قضـیه  ایـن  بـه  بیشـتر  ، دیـدم  کـه  و پـدرت  حال
 یـادت  هیچـی  تـو  میـدونم  ولـی .شـدیم  محـرم  بهـم  مـا ...فـرداش  پـس  یا..بود روز اون فرداي! میکنم
 سـر  بقیـه ِ  جـواب  تـو  و میـره  راه فقـط  کـه  اي مـرده  یـه  بـودي  شـده ...نبـودي  دنیـا  ایـن  تو...نمیاد
 .میده تکون

 انگـار  نـه  انگـار ...هـایم  پلـک  پشـت  اشـکی  نـه  ، بـود  گلـویم  تـوي  بغضـی  نه!..بودم آور تعجب        
 و احمدرضـا  را احساسـم ِ  رگ کـه  انگـار ..بـودم  شـده  رگ بـی ...شـده  آورده مـن  سـر  بالها این تمام

 .باشند بریده هایش حرف
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 کــه پــدرم بــه نگفتــی چــرا...نــزدي حرفــی خواســتگاري روز چــرا نگرفتــی؟ وجــدان عــذاب_        
 .آمدند بیرون دهانم از نیمه و نصفه ها کلمه و افتاد لرزه به صدایم میکنه؟ اشتباه داره

 ...نورا کن ولش... شدیم که محرم...کنم تالفی میخواستم...که گفتم_        

 ...بگوید ببشتر تا زدم چنگ بازویش به دوباره ، بود شده غیرعادي هایم دست لرزش        

 اونموقـع  پـدرت  بـود  شـده  بیشـتر  مـزاحمتش  جـورایی  یـه  پـدرت،  کـار  محل میرفت اعالء_        
 کـه  میخـوام  و نـدارم  هـا  بـازي  بچـه  ایـن  واسـه  وقـت  میگفـت  مـن  بـه ..بـود  جدیدش شغل درگیر
 روز تــو اینکــه.فهمیــدم رو اعــالء اصــرارهاي دلیــل هــم موقــع همــون.کــنم دکــش رو پســره ایــن

 از کــار ولــی..."ببخشــید ، چشــم" میگفــت فقــط اون و میگفــت پــدرت کــه هرچــی خواســتگاري
 بـده  پسـري  بـه  دخترشـو  نبـود  راضـی  اصـال  پـدرت  و بـودیم  شـده  محـرم  مـا  چون بود گذشته کار
 بــه اعــالء ي دربــاره کــه هــایی حــرف اون از بعــد بکشــه، فــرار ي نقشــه ســال و ســن اون تــو کــه

ــا تــو هــاي گذاشــتن دهــن بــه دهــن و هــا تنــدخویی اون ي همــه کــه کــرد خیــال.زدم پــدرت  ب
 اونــه هــاي نقشــه و میگیــري خــط اون از تــو...اعالءســت فرمایشــات و دســتور طبــق مــن و افســانه

ــوي کــه ــه ت ــی هــاي خواســتگاري.میشــه اجــرا خون ــادرش هــاي اومــدن و رفــتن...نتیجــه ب  دم م
 بــاور تــازه...کشــیدي پــس پــا کــم کــم...بابــات همکارهــاي جلــوي خــوردنش ســیلی حتــی...خونــه
 .بشه درست چیزي نیست قرار که کردي

 پسـري ! بـود  نشـده  روزهـا  همـان  بـه  شـباهت  بـی ...کـنم  نگـاهش  تـا  کـردم  بلند سر تعلل با        
 .میکردم توهین پدرش به تنفر با و میکردم نگاهش تنفر با که

ــده         ــه اي خن ــم ت ــک را دل ــده...داد قلقل ــراي اي خن ــام ب ــاییِ  تم ــه روزه ــال ک ــردم خی  میک
 .شده تمام و گذشته ، گرفتن زیرپایی و شارژر همان حد در احمدرضا انتقام

 .کردم نگاه را هایش دلواپسی استهزا به و نشست هایم لب کنج پوزخندي        
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 !رسوند؟ ات نقشه به رو تو...من با شدنت محرم_        

ــا تــو پــدرت رو صــیغه پیشــنهاد_          خــر از رو تــو اینکــه بــراي فقــط بلشقــ. بــود گفتــه حرف
! نبــري و آبرومــون ، بــودي گرفتــه کــه اي مســخره حجــاب اون بــا اینقــدر و پــایین بیــاره شــیطون

 مـن  خـاطر  بـه  هـا  مهمـونی  از تـا  سـه  دو تـوي  و بـودي  حجـاب  بـی  فامیل پسرهاي همه جلوي تو
 پشـت  مـنم  و بـود  گفتـه  قـبلش !کـردم  چیکـارت  مـن  میکـردن  فکـر  که میگرفتی حجاب جوري یه

ــداختم گــوش ــی...ان ــا..ول ــدم وقتــی ماجراهــا اون ب ــانم فهمی ــه راضــی اصــال مام  بینمــون صــیغه ب
 میخواسـت  فقـط  پـدرت .کـردم  قبـول  ذهـنم  تـوي  ي مسـخره  ي نقشـه  و افسـانه  لـج  براي...نیست

 نامـه  صـیغه  اون بـا  ، کردنـد  بیشـتري  اصـرار  اش خـانواده  و اعـالء  اگـر  تـا  ، باشـیم  صـیغه  مـاه  سه
 .کنه ردشون کال

 حـرف  ولـی ...بـود  "بـرادري  و خـواهر " مـا  شـدن  محـرم ...شـد  جمـع  صـیغه  بـه  حواسـم  تازه        
 ...اعالء کردن دك براي احمد هاي

 .شدم متمایل سمتش و برداشتم صندلی از را ام تکیه        

 اعالء براي میکرد فرقی چه نبودیم؟ برادري و خواهر صیغه ما مگه_        

ــت_         ــی حال ــد خیل ــود ب ــی...ب ــیم وقت ــه رفت ــو ، دفترخون ــه ت ــات و م ــودي م ــه...ب ــب یادم  ت
 پـدرت  ، شـد  خونـده  صـیغه  وقتـی .میـدادي  و حرفـامون  و هـا  سـوال  جـواب  درمیـون  یکی...داشتی

 .آزارشون و اذیت براي راه هزار من و کرد پیدا اعالء زدن پس براي دیگه دلیل یه

 کردم احساس کامال را هایم ناخن رفتن فرو و انداختم دستش به چنگی        

 ؟...لعنتی داشت اعال به ربطی چه صیغه این میگم_        

 بـه  کـه  بـود  دهـم ِ  بـار ...شـمردم  را زدنـش  پلـک  فقـط  لحظـه  چند ، ماند ساکت لحظه چند        
 گفت لب زیر هایش پلک شدن بستهِ  محض
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 !شدیم شوهر و زن ما..نداشت برادري و خواهر به ربطی خوندیم که اي صیغه_        

 مــی کــه دادم تشــخیص هــایش لــب حرکــت روي از فقــط.کــردم نگــاهش مبهــوت و پــرت        
 گفت

 خوبی؟_        

 اکـو  " صـیغه " سـرم  تـوي ...بـودن  بـد  از تـر  فـرا  چیـزي  یـک ...نبـودم  خـوب ..نـه  بودم؟ خوب        
 سـال  همـه  ایـن ...آورد چشـمانم  پـیش  اي ثانیـه  چنـد  فـیلم  مثـل  را گذشـته ِ  تمام ، ذهنم و میشد

 ؟!باشم خواهرش مثل تا ، شده محرم من به احمدرضا میکردم خیال دروغ به

 بهــم رو تـو  و مــن خـاطرش  بـه  شــد حاضـر  کــه بـود  چـی  پــدرت ذهـن  تــو نمیـدونم  مـن _        
 و میـزنم  نشـون  دو تیـر  یـه  بـا  کـردم  فکـر ...بعـدا  ولـی  کـردم  مخالفـت  اولـش  کـن  باور..کنه محرم
 !کردم آبرو بی همشونو ، ببرم رو تو آبروي وقتی

ــاج         ــه واج و ه ــب ب ــایش ل ــاه ه ــردم نگ ــه...میک ــم ب ــاي چش ــنش ه ــه روش ــته ک ــود خس  و ب
 !بود ترسیده ، من دروغگوي...موهایش جوگندمی و صورتش اخم به...غمگین

 کـه  دسـتی  در را آب لیـوان  و برگشـت  عجلـه  بـا . رفـت  کـن  سـرد  آب سـمت  بـه  و شـد  بلند        
 هــاي بافــت از آب خنکــاي...گرفــت ام خنــده...ریخــت پــایم روي آب از کمــی.داشــت نگــه میلرزیــد

 .خندیدم و داد قلقلکم ، رسید پاهایم به و کرد عبور ام اي پارچه شلوار

 ...احمد کردي تالفی بــــد چه_        

ــت         ــاي دس ــت ه ــده مش ــایم روي ام ش ــود پاه ــی و ب ــبیه کس ــدیر ش ــف ، تق ــتانش ک  را دس
 کمـري  بـا  کـه  بـود  زیـاد  زورش آنقـدر .میکـرد  خمـم  پـایین  بـه  و بـود  گذاشـته  کمـرم  روي محکم

 برسد احمدرضاِ  صورت به ام پیشانی ، خمیده



859 
 

ــه_         ــر خــدا ب ــنم اگ ــودم م ــدرت ، نب ــورا نمیشــد راضــی پ ــه...ن ــدرمِ  روح ب  راضــی ، قســم پ
 ...نمیشد

ــانی         ــید را ام پیش ــایم و بوس ــت را بازوه ــه زورش ، گرف ــدیر ب ــد تق ــاِ  روز...میچربی  ، احمدرض
 ...میچربید همه به

 ...میگفتم دروغ پدرت به نباید...کردم اشتباه...کردم غلط_        

 و بـود  همـراهم  سـال  همـه  ایـن  کـه  لعنتـی  ي صـیغه  ایـن  امـا ...کنـار  بـه  هـایش  دروغ همه        
 میگذاشتم؟ دلم کجاي را خبر بی جا همه ازِ  من

 !نکردي؟... لش..باط... چرا_        

ــراي قــوي هــایش دســت گرمــی         ــا داشــت اصــرار و نبــود زانوهــایم ب  دســت مــدام تمــاس ب
 .برگرداند زانوهایم به را قوت ، هایش

 ... ولی موندم و ماه یه.زدم گندي چه فهمیدم زود خیلی_        

ــی         ــر ب ــتم فک ــاال را دس ــی و آوردم ب ــوت ب ــتِ  ف ــه ، وق ــورت ب ــیِ  ص ــگ ب ــته و رن  اش خس
 سـوخت  جـانم  بـی  هـاي  زنـانگی  بـراي  دلـم  کـه  بـود  دخترانـه  و آرام آنقدر اش شقه صداي.کوبیدم

. 

 ...نمیکردم روزارو این فکر اصال کن باور.کردم اشتباه نورا_        

 امــا میــزد حــرف...واضــح و میشــد تــار.چرخیــد ســرم دور و فشــرد هــم روي را هــایش پلــک        
 ...میپاشید صورتم به آب و میداد دستم لیوان...میکرد نوازشم...آمد می و میرفت...صدا بی

 چیـزي .بـود  کـرده  کـر  را گوشـم  کـه  اي بچـه  دختـر  ي گریـه  صـداي  جـز  نمیشنیدم چیزي        
ــنیدم ــز نمیشـ ــا جـ ــدن پـ ــر کوبیـ ــه دختـ ــه اي بچـ ــه کـ ــان بـ ــایشِ  جـ ــاده موهـ ــود افتـ  و بـ
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 بغــل را کــوچکشِ  عروســک کــه اي بچــه دختــر هــاي نالــه جــز نمیشــنیدم چیــزي...میکشــیدش
 شـده  خیـره  ، آمـدن  نمـی  کـه  هـایی  ماشـین  و نبـودن  کـه  هـایی  آدم بـه  خیابان کنار و بود گرفته

 بود

 بــاالِ  محــض بــه و شــدم بلنــد دیــوار بــه دســت.کــرد تــرکم عجلــه بــا ، دیــد را حــالم وقتــی        
 .انداختم داخلش را خودم ، آسانسورِ  آمدن

ــایم         ــوت زانوه ــت، ق ــوي نداش ــلوغی ت ــور،زانوِ  ش ــتم زده آسانس ــان و نشس ــهِ  می ــاي گری  ه
 .میشنیدم را هایشان نگرانی و ها آدم کردن " نوچ نوچ" دخترك

ــور         ــه آسانس ــالی ک ــد خ ــري ، ش ــا دخت ــن ب ــال و س ــاي س ــودم ه ــازویم ، خ ــت را ب  و گرف
 .میدیدم احمدرضا ، میرفتم بیرون بیمارستان از اگر.کرد همراهیم

 بــانوان ي نمازخانــه بــه چشــمم کــنم، پیــدا را جــایی تــا چرخانــدم چشــم ، زن آن رفــتن بــا        
 !افتاد

  

 و برداشـتم  بـود  سـرم  زیـر  کـه  را کـیفم .بـود  گذشـته  ام هوشـی  بـی  یـا  خـواب  از ساعت یک        
 .زدم کنار را بود انداخته رویم کسی که نمازي چادر

 ي سـرگیجه  و میفتادنـد  هـم  روي مـدام  هـایم  پلـک ...تـر  خشـک  دهـانم  و بـود  خشک بدنم        
 جاکفشــی کنــار ، بـود  مانــده داخلـش  مقــداري هنـوز  کــه آبــیِ  بطـري ..نبــود بـردار  دســت لعنتـی 

 ، هرکـدام  از و کشـیدم  بیـرون  را قرصـم  هـاي  بسـته ...بـود  افتـاده  آشـغال  سـطل  کنـار  ، خونه نماز
 .خوردم آب همان با نصفی و یکی

ــودم مطمــئن         ــا ب ــودم مطمــئن و کــرده تــرك را بیمارســتان احمدرضــا وقــت ایــن ت ــراي ب  ب
 .میرود هاله پیش کردن پیدا
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ــی         ــتی تاکس ــا دربس ــه ت ــرفتم خان ــه...گ ــدم زور ب ــتم ق ــداي و برمیداش ــغ ص ــه و جی  ي گری
ــوي بچــه دختــر ــد ســرم ت ــارش.میپیچی ــرف ب ــود شــده بیشــتر ب ــه و ب ــایم مــژه روي ســرعت ب  ه

ــا حیــاط درب مســیر.میکــرد جــاخوش ــه ورودي ت  و میکشــید طــول دقیقــه دو یکــی همیشــه خان
 ایـن  از بیشـتر  ، بودنـد  کـرده  وصـل  اي وزنـه  هرکدامشـان  بـه  کـه  پاهـایی  بـا  و بـرف  این توي حاال

 .کشید طول ها

ــا بــرف اگــر.نمیمانــد ، رفتــه کــه کســی ردپاهــاي همیشــه         ــارد شــب ت  پــاك چیــز همــه بب
 ...دلت در بیاد آسمان از برف حاال...دیوار رويِ  تلخ عطرِ  رد...ها انگشت رد..پاها رد...میشود

 نامــه صــیغه آن دنبــال بــه...دیگــري از پــس یکــی... کشــیدم بیــرون را پــدرم اتــاق کشــوهاي        
 .نمیکردم باورش هنوز که لعنتی ي

 دو احمـد  و مـن  عکـس .شـد  پیـدا  رنگـی  کـاهی  کاغـذ  ، هـا  سـفته  و سـندها ِ  میـان  باالخره        
 ...بود نوشته بینش ما و بود کاغذ طرف

 بـود  نامـه  صـیغه  ي برگـه .شـود  ،صـاف  روزهـایم  ایـن ِ  لعنتـی ِ  تـاري  تـا  زدم پلـک  بـار  چند        
 .بود شده نوشته احمدرضا براي که فسخیِ  حق با! مهریه با...

 صـاف ...دیگـر  طـرف  بـار  یـک  و اینطـرف  بـار  یـک .آورد طاقـت  هـایم  شـانه  را سـرم  سنگینی        
 صـداي ...میشـنیدم  را هـایم  اسـتخوان  شکسـتن  صـداي ...کمـر  ایـن  نمیشـد  راسـت ...سر این نمیشد
 .میکرد خمم و آورد می فشار کمرم روي که دستی

 کـه  میـداد  دسـتور  پـدرم  بـه  و بـود  دلخـور  لحـنش ...شـد  پخـش  خانـه  تلفن از افسانه صداي        
ــه.بدهــد جــواب را تلفــن  ، زمــین روي نشســتنم از پــیش و رســاندم تلفــن بــه را خــودم ســختی ب
 شد قطع تماس
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ــا.. برداشــتم را پــولم کــارت و شناســنامه          دهــن بــدجور کــه لعنتــی ي نامــه صــیغه همــان ب
 ...میکرد کجی

 ...رفتن        

 بــا ...جفــت  را هایــت  کفــش  و میکنــی  بــاز  را در و میکشــی  پــایین  را در ي دســتگیره         
ــا و میگیــري را هایــت کفــش خــاك و گــرد دســتمال  جــا روي میگــذاري را هــا کلیــد...میکنــی پ

 ، برگردانــی را ســرت و بشــی کــه کــج...نکنــی نگــاه...برنگــردي..بــري صــاف بایــد...میــري و کفشــی
ــت ــوري غل ــاره و میخ ــرت دوب ــوي پ ــواب روي میش ــتن! رختخ ــد را رف ــاور بای ــرد ب ــتن...ک  را رف

 بـدانی  کـه ...بـدوي  قـدرتت  ي همـه  بـا  بایـد  ، میکنـی  فـرار  دیـدي  خـواب  اگر که.کنی باور بایــــد
ــتن ــه رفـ ــه از همیشـ ــروي و در و خانـ ــگی راهـ ــایی وقـــت...نیســـت همیشـ ــودش از آدم هـ  خـ

 ...دست از هم هایی وقت یک...ها آدم از هایی وقت...میرود

 

ــماره         ــه اي ش ــانه ک ــا افس ــه آن ب ــه ب ــگ خان ــود زده زن ــرایم ، ب ــنا ب ــود آش ــزل.ب ــان من  هم
 .بودیم رفته آنجا به هردویشان همراه به ، بار خیلی و میکرد زندگی تهران که خواهري

 یـک  کـدام  کـه  آمـد  نمـی  یـادم .شـدم  پیـاده  و داشـتم  نگـه  شـان  خانه درب جلوي را راننده        
 .بود اشتباه و زدم را ها خانه از یکی زنگ.بود خواهرش براي ها خانه این از

 خانـه  جلـوي  تردیـد  بـا .بـودیم  آمـده  پـیش  مـاه  سـه ...کـردم  رو و زیر را ذهنم ، دیوار به تکیه        
 .بود خانه همین نظرم به و ایستادم نوساز اي

 ...چندبار....زدم را اول ي طبقه زنگ        

 ؟!شمایید...سالم_        
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 بود خواهرش صداي        

 کنید؟ باز درو میشه...نورام_        

 دارین؟ کاري_        

 چسباندم زنگِ  پایین به را ام پیشانی        

 .کنید باز درو خدا رو تو...دارم کار جون افسانه با_        

 .نشستم زمین روي و شد طاق طاقتم که قدري..کشید طول        

 هستین؟ خانوم؟ نورا_        

 .دادم تکانش ، رسید که آیفونِ  دوربین به و کردم بلند را دستم        

 ...شد باز در        

 نمـی  چـرا  افسـانه ...امتنـاع  و کـردم  تشـکر .شـدم  خیـره  بـود  گرفتـه  جلویم که چاي سینی به        
 آمد؟

 !زدین زنگ شما که بود برده خوابش تازه.. نیست خوب حالش_        

ــا را ســرم لــرزش         ــه کــه فشــاري و صــندلی پشــتی بــه دادم تکیــه ب  کنتــرل ، میــاوردم آن ب
 را سـرم  نـه ...شـده  سـفت  و شـده  منقـبض .بـودم  شـده  میزشـان  روي هـاي  مجسـمه  مثـل .میکردم

 هـایم  چشـم  مردمـک  فقـط .بـدهم  حرکـت  را آبروبـر  هـاي  دسـت  ایـن  میتوانستم نه و میدادم تکان
 .میرفت طرف آن و طرف این که بود

 ...که بگید بهشون میشه...دارم عجله من_        
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 خـواهرش  نگـاه .مانـدم  منتظـر  و شـنیدم  را خانـه  درهـاي  از یکـی  شـدن  بسـته  و بـاز  صداي        
 .آمده افسانه که کرد معلوم ، سرم پشت به

ــخت         ــود س ــد ب ــدن بلن ــخت...ش ــود س ــر ب ــاه زی ــخرِ  نگ ــز تمس ــب و آمی ــانه متعج  ، افس
 ..ناچاري که هایی وقت به لعنت ولی...ایستادن

 جون افسانه سالم_        

 .نکرد نگاهمم حتی و داد جواب لب زیر        

 جـایی  تـا  هـایم  پلـک .چسـبیدم  مبـل  بـه  اي مجسـمه  مثـل  دوبـاره  و نشسـت  خواهرش کنار        
 بـود  بینشـان  کـه  سـانتی  چنـد  ي فاصـله  از تنهـا  مـن  و بودنـد  شـده  نزدیک بهم ، داشتند توان که

 .ببینم را خواهرش پچ پچ میتوانستم ،

 بزنیم؟ حرف تنها میشه_        

 بــه و انــداخت بــاال ابرویــی.رســید خــواهرش صــورت بــه و چرخیــد کاســه در هــایم مردمــک        
 نشست پایش روي افسانه دست ، شدن خیز نیم محض

 جان نورا نداریم غریبه_        

 شد بلند خواهرش        

 .نیستم راحت اینجا ، برم بهتره ، جون افسانه نه_        

 آشــپزخانه از میتوانســت را صــدایمان حتمــا...نشــد دور هــم خیلــی...کــردم دنبــال را رفتـنش         
 .بشنود کوچکش ي

 !گفت بهم و چی همه احمدرضا_        
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 برقـی ! شـد  مشـتاق  ، حـرف  ایـن  شـنیدن  بـا  کـه  میگذاشـت  محلـی  بـی  و بـود  پایین سرش        
 ...هایش لب روي پوزخندي و نشست هایش چشم به

 ...!شد رو برات اونمِ  دست باالخره پس_        

 .میخوابیدم همینجا و میرفتم چرت تو میکردي ولم...نشست لبم روي کوتاه لبخندي        

ــب...آره_         ــن دیش ــتم و رازم م ــروزم...گف ــور و اون ام ــردم مجب ــه ک ــه ک ــت....بگ ــدیم راح  ش
 !جفتمون

 شد پایین و باال شدت به ام سینه و شدند نامنظم هایم نفس        

 بفهمـه  احمدرضـا  کـردي  ؟فکـر !نـه ...گفتـی  تـو ! نیسـتم  دختـر  کـه  نمیگفتـی  پدرم به کاش_        
 همـون  چـرا ...کـردم  غلطـی  چـه  مـن  فهمیـدي  وقـت  همـون  کـه  تـو ...نکشـید .. میکشـه؟  دست ازم

 ... نگفتی؟ بابام به و درنیاوردي سرم تالفیشو موقع

 ...تر نزدیک هایم پلک و شد تر غلیظ پوزخندم        

 !نامرد؟ انداختی بابامم چشم از و من! مبادا؟ روز براي گذاشتی_        

 اي لحظـه  چنـد .میشـد  بیشـتر  سوزشـش  ، آمـد  مـی  کـش  بیشـتر  هرچـه  خشـکم  هـاي  لب        
ــه لیــوان کســی اگــر...دادم قــورت را دهــانم آب و بســتم را هــایم پلــک  ،چنــد میچســباند دهــانم ب
 همـه  کـه  حیـف  ولـی .کـنم  پیـدا  نجـات  تشـنگی  ایـن  و فشـارباال  ایـن  شر از تا میخوردم آب بطري
 .داشتند دست توي خنجر ، آبِ  لیوان جاي ، آمده باال هاي دست

 ...نمیشه باورم هنوزم...بود نامردي خیلی دیگه این...کنن ام صیغه نمیذاشتی_        
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 احمـدم  ، کـنن  جـدا  اعـالء  از رو تـو  بودنـد  کـرده  یکـی  بـه  دسـت  بـاهم  احمدرضا و پدرت_        
 خـودت  بـه  بـار  چنـد ...کنـه  عملـیش  تـو  بـه  شـدن  محـرم  بـا  اومـد  نمی بدش که داشت فکرایی یه

 ...نکردي گوش...پایین بیاي شیطون خر از تا کردم التماست بار چند...نورا گفتم

 ...ببینمش بهتر تا آوردم پایین را سرم کمی        

 محـرمم  نمیخـوام  دیگـه .کنـه  بـاطلش  بگـو  پسـرت  بـه .کـردم  پیـدا  تـازه  رو نامـه  صیغه این_        
 !!باشه

 خوشــحالیش از...اســتهزا نــه ، داشــت تمســخر ،نــه نشســت لــبش روي کــه لبخنــدي اینبــار        
 گرفت را نامه صیغه و شد بلند که بود

 نداري؟ دوستم چرا_        

ِ  کشــیدن یـک  بـا ...افسـانه ِ  دسـت  ، دیگـرش  طـرف  و بـود  مـن  دسـت  بـه  برگـه  طـرف  یـک         
 رفت دستم از محرمیت ي برگه ساده

 خـاطر  بـه  چنـدبار  کـه  نرفتـه  یـادت ...شـدي  تنفـر  ایـن  باعـث  خـودت  ولـی ...داشتم دوست_        
 !شدم؟ درگیر مجید با ، تو

 .میکردند احوالپرسی و آمدند می جلو ، یکیشان یکی تازه....هیچ که بود نرفته یادم        

 بــراي داشــت حــق...نیــاد خوشــش اعــالء از کــه داشــت حــق بابــام داشــتین، حــق همتــون_        
 ایـران  برگشـته  روزه دو کـه  زنـش  پسـر  بـه  داشـت  حـق ...نکنـه  خـورد  ام تـره  ، دخترش خواستگار

 پسـرت  زن نمیخواسـتی  داشـتی  حـق  تـوام ...دسـتش  بسـپره  و دختـرش ِ  چـی  همـه  و کنـه  اعتماد
ــه...هالــه حتــی....مــن جــز داشــتند حــق وســط ایــن همــه...بشــم  خونــه اون از داشــت حــق ام هال

 جلـوي  تحقیـر  و تـوهین  همـه  اون بعـد  داشـت  حـق  اعـالء ...اعـال ...بـذاره  تنهـا  منـو  داشت حق...بره
ــانواده ــته ، اش خ ــه خس ــره و بش ــی آدم...ب ــه م ــا رو و افت ــته پ ــی..وایمیس ــه م ــاره و افت ــا دوب  روپ
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 وایسـادن  ، نـداري  نـا  امـا  داري پـا  میفتـی،  دیگـه  و افتـی  مـی  امـا  بـار  یـه ...چندبار و بار چند.میشه
 پسـرت  و بابـام .نـدارم  نـــا  دیگـه  مـنم  نداشـت  نـا  پـیش  سـال  شیش اعالء...میخواد نــا...نمیخواد پا
 ... به برسه چه ، وایسم پاهام رو ندارم نا من...خودت براي ،

 را افسـانه  خـواهر  ایـن  از بیشـتر  بایـد  ، شـدم  بلنـد  همیشـگی ِ  شـیرین  بیهوشـی  آن از پیش        
 ...میسوزاند را قلبم ، شدن شاد دشمن! نمیکردم شاد

ــا میتــونی دیگــه...نمیشــه ســرپا ، ســرش بــاال نــري تــو ، بیمارســتانه بابــام...فقــط_          خیــال ب
 نیستیم محرم دیگه ما...بگی احمدرضا به نره یادت.کنارش بشینی راحت

     

 .کرد هوشیارم ، میخورد صورتم به که مدامی و آرام هاي سیلی        

 مشــت و بــود شــده داخــل نیمــه تــا راننــده و بــودم خوابیــده ماشــینیِ  عقــب صــندلی روي        
 .رفت عقب و کشید بلندي نفس ، زدم پلک که چندبار.میپاشید صورتم به آب

 !فرودگاه... رسیدیم...دادي دق مارو که شما خانوم_        

 بـی .کشـیدم  بـاال  را خـودم  و زدم تکیـه  ، عقـب  صـندلی  پشـتی  و جلـو  صـندلی  به را دستانم        
 خــوابی جــاي هــیچ...بــود فایــده بــی تهــران مانــدنم.میــرفتم بایــد مــادرم از خــداحافظی

ــراي هــم دیگــري جــاي...آمــد مــی ســراغم احمدرضــا ، میــرفتم مــادرمِ  پــیش...نداشــتم  رفــتن ب
 .نداشتم

 .میخورد دردم به ، داشتم عسلویه توي که خوابی جاي و کار حداقل        

ــرواز         ــدي پ ــه بع ــلویه ب ــاعت ، عس ــر دو س ــود ظه ــک...ب ــاعته ی ــده س ــه مان ــرواز ب ــوي را پ  ت
 .گذشته هاي خاطره از بود پر و بود بیهوشی مثل که خوابیدنی...خوابیدم نمازخانه
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 سـفر  درد بـه  کـه  کیفـی  و شناسـنامه  و بـودم  مـن  ، نداشـتم  تحویـل  بـراي  چمـدانی  و ساك        
 زده زنــگ بــار چنــد ، گذاشــتم بــالك تــوي را احمدرضــا ي شــماره...میــرفتم بایــد ولــی نمیخــورد،

 را فکــرش هــم شــوخی بــه هیچوقــت.کــردم پــاك ، نخوانــده را اش نشــده بــاز هــاي پیغــام و بــود
 .بود احمدرضاِ  خود بزرگش دلیل اعالء دادن دست از.بخورم ضربه احمدرضا از که نمیکردم

 .نشستم ، وقتِ  فوت بی و کردم پیدا را صندلیم ي شماره        

 عجلـه  بـا  ، بـود  کـالش  مـیس  دهمـین  کـه  تمیزکـار  ي شـماره  دیـدن  بـا  و خورد زنگ تلفنم        
 دادم جواب

 بخیر روزتون تمیزکار، جناب سالم_        

ــه_         ــالمی چ ــانوم س ــد خ ــوم ، رادمن ــت معل ــد؟ هس ــاب کجایی ــرتی جن ــارو نص ــاره م  بیچ
 .نمیدین جواب و تلفنتون که هم شما...کرده

 .اومد گیرم بلیط پرواز پاي آوردم شانس ، شدم هواپیما سوار االن ، ام شرمنده من_        

 معطـل  کـه  نیسـتیم  مـا  فقـط  تـازه  ، میشناسـید  و نصـرتی  جنـاب ِ  اخـالق  کـه  شما خانوم_        
 خبـر  زودتـر  بایـد  بـود  نیومـدن  بـه  بنـا  ، شـدن  شـاکی  هـم  قـرارداد ِ  شـرکت  هـاي  بچـه  ، شماییم

 !بده؟ میخواد کی و نصرتی دکترِ  توبیخِ  جواب.بیایم نشیم پا اصال که میدادین

ــد صــدایش         ــود بلن ــرِ  تحمــل و ب ــودم داده فاصــله را گوشــی.نداشــتم را صــداهایش و س  و ب
 .بود هواپیماِ  کوچک ي شیشه به چسبیده سرم

 ندارید؟ امري شما...میزنم زنگ بهشون االن من_        

 بـه  گـرفتم  کـه  را نصـرتی  ي شـماره  ، کـردم  قطـع  را تمـاس  و شـد  بلنـد  ممتـد  بوق صداي        
 .داد جواب نرسیده دوم بوق
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 !رادمند؟_        

 شد فشرده بهم هایم پلک لبمِ  پوست شدن کشیده با و گرفتم دندان به را لبم        

 .بودن بیمارستان پدرم ، اومد پیش کاري کنید باور...استاد ببخشید_        

 زمــین کــار ، مــن جــاي بــی اعتمــاد خــاطر بــه نمیخــوام ، عســلویه میــري زودتــر هرچــه_        
 !بمونه

 یـک ...نـورا  خیـالی  خـوش  چـه  کـه  واي.رسـیدن  دیـر  سـاعت  چنـد  خـاطر  به...جا بیِ  اعتماد        
 !عمر یک...کردي اعتماد ، رسید که هرکسی به عمر

 ، کردین اعتماد من به خود بی.شماست با حق_        

 ، داري ازم حســابی مــالی گــوش یــه اونجــا برســم ، نکــن لــوس مــن بــراي و خــودت حــاال_        
 کـه  مـاموریتی  حـق  ي دربـاره  بعـدا ...کـردي  معطلشـون  کـه  رفقـایی  مـن  بـه  ، بـدي  بایـد  نهارم یه

 چطوره؟.میزنیم حرف نمیگیره تعلق بهت

 ..خنده با اش شوخی و بود مهربان لحنش        

 ...چشم_        

 پلــک جاذبــه ، صــورت بــاالي از...هــایم پلــک مثــل ، بودنــد شــده ، پــایینم و بــاال هــاي لــب        
ــایم ــه را هـ ــایین بـ ــید پـ ــایین از و میکشـ ــورت پـ ــب ، صـ ــایم لـ ــدام هـ ــم روي مـ ــی هـ  مـ
 ام هالــه بــه بایــد پــرواز از پــیش.شــد قطــع تمــاس و گذاشــتم جــواب بــی را خــداحافظش.افتادنــد

 .ماندم می همانجا میشد موافقت ،اگر ماموریتم از بعد.میزدم زنگ
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ــان_         ــگلم مام ــالم... خوش ــوبی..س ــت خ ــرم؟ قربون ــگ...ب ــدافظی ازت زدم زن ــنم خ  دارم ، ک
 دلگیـر ...بوسـی  دسـت  واسـه  بیـام  اول برگشـتم  کـه  دیگـه  هفتـه  میـدم  قـول  ولـی  ، ماموریت میرم

 !ازم؟ نیستی

 هــا ســاعت و بزنـد  حــرف هــا سـاعت  کــه صـدایی ...بــودم خــطِ  طـرف  آن از صــدایی منتظـر         
 .بشنود را هایم حرف

 نه_        

 مـی  وگرنـه  ، شـد  تـوهم  تـوهم  خیلـی  هـام  برنامـه  کـن  بـاور .دلم عزیز نیستی دلخور خوبه_        
 نــدارم و کســی تــو جــز...هســت خــودت بــه حواســت نــداري؟ احتیــاج چیــزي تــو ، دیــدنت اومـدم 
 !مامان

 ســرخیِ گـل  هـايِ  چینـی  حــالِ. شـد  سـنگین  ، گلـویم ِ ســنگ قلـوه  و سـوخت  هـایم  چشـم         
 دارم و مامان يِ جهیزیه

 ... کنند می النه تویشان ها سوسک فقط گاهی اند افتاده انباري تاریک ي گوشه        

 ، نیســت عزیــز بــرام ، دنیــا ایــن تــو هــیچکس ، دارم دوســت خیلــی... مامــان دارم دوســت_        
 دق دارم... زودتــر شــو خــوب...دیگــه شــو خــوب ، بــاش خــودت مراقــب نــوراِ  جــون ، خــودت جــز

 کـه  شـه  گـرم  دلـم  بـذار  ، میمونـه  پشـتم  کـوه  مثـل  کـه  دارم مادر یه من بفهمن همه بذار...میکنم
ِ  عشـق ..نـورا ِ  جـون ... بـده  تـرجیح  بقیـه  بـه  منـو  نخـواد  ، بگیـره  انتقـام  ازم نخـواد  ، هسـت  نفـر  یه

 !میزنی؟ حرف باهام داري که ببینم میشه ، تهران برگشتم...نورا

 و درد و باشـم  نشسـته  رویـش ِ  پـیش  انگـار . بـود  مـادرم ِ  لبخنـد ِ  تصـویر  ، هـایم  پلـک  پشت        
 .کنم دل

 ... خانوم_        
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ــا         ــود همــراهم تلفــن بــه اش اشــاره...برگردانــدم را ســرم ، مهمانــدار صــداي ب  " چشــمی"...ب
 .کردم کوتاه را صحبتم ، کناریمِ  مسافر نشستن با و گفتم

 عزیزم؟ نداري کاري تو ، کنم خاموش و تلفنم باید_        

 !نه_        

 هــایم دل و درد بــه هالــه کــه جــوابیِ  تمــام شــد...حــرف یــک همــین...کــالم همــین بــازهم        
 .داد

 محبــوبِ  ســبزآبی هــا، چمــدان ایــن از یــک هــیچ و بــود چمــدانمِ  منتظــر اي دقیقــه چنــد        
 .نبود من

ــازه         ــیدم اي خمی ــام...کش ــروازِ  تم ــواب را پ ــودم خ ــافر و ب ــاریمِ  مس ــایش ، کن ــه را غرغره  ب
 !زد ، کردنم باز چشم محض

 حــرام را شــدن شــانه ، خــداِ  قــران و افتــاده مــی اش شــانه روي ، مــدام ســرم اینکــه مثــل        
 .کرده

 ، آمـدن ِ  وقـت  فهمیـدم  تـازه  ، نشـد  چمـدانم  از خبـري  و شـد  برداشـته  کـه  چمدان آخرین        
 .بود همراهم ام دستی کیف فقط

 بـود  خـوب .کـردم  واررسـی  را کـیفم  محتویـات  و شـدم  سـوار  را فرودگـاه ِ  خـط  هـاي  تاکسی        
 ...بود هم آرایش لوازم ، داروها جز به...بود همراهم داروهایم که

 موبایـل  گوشـی  روي کـه  خـودم  تصـویر  بـه  و زدم کـرم  کمـی  صـورتم  روي هـاي  خـط  بابت        
 راحـت  را افسـانه  خیـال  کـه  حـاال  ولـی  نداشـتم  پـدرم ِ  حـال  از خبـري .کشـیدم  دسـت  بـود  افتاده
 ...نمیکرد خوب را پدرمِ  حال هیچکس افسانه جز.میرفت سرش باالي حتما ، بودم کرده
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 مـدت  تمـام  و مانـدم  منتظـر  اي لحظـه  چنـد .دادم نشـان  هتـل ِ  مسـئول  بـه  را شرکت کارت        
 .بود میز روي سرم و بودم چسبانده کانتر به را خودم ،

 .بشینید اي لحظه چند باید_        

 صـحبت  نـاز  بـا  میکـرد  سـعی  کـه  پوشـی  شـیک  زن بـه  و کـردم  بلنـد  را سـرم  عصـبانیت  با        
 توپیدم ، کند

 ؟!نیست آماده اتاق میگید اومدم که االنم... بدین تحویل و اتاق صبح چهار بود قرار_        

 شد درهم صورتش وضوح به        

 میـدیم  اطـالع  بهتـون  شـدن  پیـدا  محـض  بـه  ، کـردین  گـم  کـارت ... پـایین  بیارید صداتونو_        
 !عزیزم

 .میخورد بهم ادا و ناز پر هاي گفتن "عزیز" از حالم        

 وقــت ســر ، فرســتادم داخــل تنفــر بــا را ام مقنعــه از آمــده بیــرون موهــاي و کشــیدم پــوفی        
 .میچیدمشان ته از باید

 !اومدي؟..رئیس_        

ــتم         ــمت برگش ــدايِ  س ــرادي ص ــالء... م ــرش اع ــایین س ــود پ ــا و ب ــی ب ــایلش گوش  ور موب
ــت ــرادي.میرف ــا م ــاز نیشــی ب ــره درشــت چشــمانی و ب ــود ام خی ــه...ب ــن ب  نمــی نارضــایتی ، دو ای

 ؟!میگفت چه نصرتی پس...آمد

 !سالم_        

 ایستاد نزدیکم و آمد جلو مرادي...گرفتم بغل را هایم دست و زدم کانتر به تکیه        
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 ، زد غر بس از خورد مارو مخ کار تمیز این اومدي؟ دیر چرا_        

 کرد اشاره اعالء به ابرو و چشم با و آورد تر پایین را صدایش        

 ...همینطور اینم_        

ــتر هرچــه         ــه بیش ــالء ب ــاه اع ــرد نگ ــبم ، میک ــر..میســوخت بیشــتر قل ــرار چق ــاي ق  خــوب ه
 بـه  پشـت  و گـرفتم  را نگـاهم !.میرفتنـد  نیامـده  هـا  قـول  کـه  حیـف  اما..ماندگار هاي قول و داشتیم

 شدند شروع دوباره ، خوابیدن آنهمه از بعد ها سرگیجه و داشتم درد بدن...ایستادم او

 اومدم دیر همین براي بود بیمارستان بابام_        

 خورد گوشم پشت اعالء صداي ، بزند حرفی خواست تا        

 شده؟ پایین و باال فشارشون... نده بد خدا_        

 ، کنــد هرکــاري داشــت حــق هــم اعــالء..میشــناختم را اش پرکینــه و آمیــز تمســخر لحــن        
 چـرا  حـاال ..دادنـد  بـازي  را مـن  خودشـان  نفـع  بـه  ، پـدرم  حتـی  و افسـانه  و احمدرضا اینکه نه مگه
 !بماند؟ جا ها آن از اعالء

 آمـد  جلـوتر  کـه  بـودم  نـداده  جـوابی  هنـوز .دوخـتم  چشـم  مـرادي  به و کشیدم کوتاهی نفس        
 دیدمش چشم ي گوشه از و

 .نیست واجب که کار ، نمیذاشتین تنهاشون_        

ــرادي         ــا م ــب ب ــه تعج ــالء ب ــاه اع ــرد نگ ــتی.میک ــه دس ــک ب ــایم پل ــیدم ه ــان و کش  مشتش
 سـرراهم  گذشـته  از دیگـه  نفـر  یـه  ، ماموریـت  ایـن  بـه  امـدن  بـا  که بودم نکرده را این حساب.کردم

 .سرم تو میکوبه درداشو و میشینه
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 همـه  از تـر  محـق  کـه  او! نزنـد؟  او چـرا  زده اي ضـربه  خـودش  ي انـدازه  بـه  هرکس که حاال        
 .است

 کمتـر  تـا  دیـدم  لبخنـد  را پوزخنـدش  مـن ...نبـود  کـه  لبخنـد .کـردم  لبخنـدش  به نگاهی نیم        
 .میرفت بین از نباید مادرم دیدار از قبل ، داشتم که جانی نیمه...بکشم درد

 !پیشش رفته االن تا حتما زنشم ، اینجام که من...زنش درمونش ، بودم من دردش_        

 خنـده  تـک  صـداي .شـد  پـایین  و بـاال  تـر  سـنگین  نفسـم  و نشسـت  لـبم  روي تلخـی  لبخنـد         
 .شنیدم را مرادي گفتن "هیس" و اعالء ي

 !بودي؟ شما دردش_        

 روي و کـردم  عبـور  جلـویش  از ، کـنم  نگـاهش  آنکـه  بـی  ، نداشـت  ایسـتادن ِ  قـوت  زانوهایم        
 .نشستم هتل البی ي نفره تک هاي مبل از یکی

 گــري میـانجی  میخواسـت  ، بیچـاره  آن حتمـا .آمـد  مــی مـرادي  بـا  کـردنش  پـچ  پـچ  صـداي         
 کند

 بـود  سـرگیجه ...خـواب  یـا  بـود  بیهوشـی  ، انـداختم  پـا  روي پـا  و دادم تکیـه  مبـل  بـه  را سرم        
 . بودند شده جمع دورم دوباره همشان... توهم یا

 طــوالنی خــواب دلــم.رســید هــایم لــب روي و کــرد عبــور ام بینــی از ، بخشــی لــذت داغــی        
 .آمد می پایین ام بینی از که گرمایی همین با میخواست

 ، نبـود  هـا  شـدن  دمـاغ  خـون  همـین  اگـر . بـودم  شـده  دمـاغ  خـون ... نکردم باز را هایم پلک        
 !بودم پوسانده کفن صد ، باالیم فشار بابت امروز تا
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ــتم         ــوي را دس ــیفم ت ــردم ک ــه ، ب ــال ب ــتمال دنب ــذي دس ــات.. کاغ ــف محتوی ــر را کی  رو و زی
 نشست ام بینی روي نرمی ي پارچه که میکردم

 !شدي دماغ خون_        

 ... بود اعالء صداي        

 میچرخیـد  صـورتش  روي هـایم  چشـم ...بـود  ایسـتاده  سـرم  بـاالي ...  کـردم  بـاز  را هایم پلک        
 سـال  و کـرده  زنـدگی  مـن  از نفـرت  بـا  هاسـت  سـال  کـه  آمـد  یـادم  دلم به نهیب با و زدم پلک که

 .نیستم سابق نوراي من که هاست

 .گذاشتم دستمال روي و آوردم باال را دستم        

 شده شروع صبح از..میدونم_        

ــش         ــایم کف ــایم و درآوردم را ه ــمت را زانوه ــکمم س ــع ش ــردم جم ــایم.ک ــرد درد پاه  میک
 !درد...

 .بود من همیشگی هایی وقت براي...آشنایی ي واژه چه        

 کارتت اینم رئیس_        

 ، کرد خوش جا زانوهایم روي سرم و گرفتم را کارت        

 نکنه درد دستت_        

ــاالي         ــد حــرف ســرم ب ــود آرام ، میزدن ــا ب ــه ی ــدانم ن ــه رو دختــرك...نمیشــنیدم مــن ، نمی  ب
 روزي کـه  میکـرد  نگـاه  پسـري  بـه ... بـود  گرفتـه  بغـل  بـه  غمـزده  را زانوهـایش  و بـود  نشسته رویم

 .بودند شده دور دورِ هم از حاال و داشتند مشترك خاطرات
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 تمــام پــیش ســال خیلــی! نبینــدش...بگیــرم را دیــدش جلــوي تــا میکشــیدم قــد هــی مــن        
 .گرفت ماتم بوي هایمان خوشی همه نشده شروع ، بود شده

 برد را دلم ، بود شده پنهان عروسکش پشت که بچه دختر ي زده غمِ  صورت        

ــاه         ــت گن ــی داش ــال...طفلک ــا س ــته دل ه ــود بس ــوي و ب ــک ت ــم ی ــم چش ــزاران ، زدن به  ه
 ...بود افتاده بینشان فاصله فرسنگ

 شده؟ کی کارمون قرار_        

 کردم بلند را سرم ترس با و خوردم تکانی ، مرادي صداي با        

 شده؟ چی_        

 .رئیس نیستیا خوب_        

 .گذاشتم زمین روي را پاهایم کف        

 !بودم خوب همیشه...خوبم_        

 پـایم  سـاق  بـه  را اش مردانـه  کفـش .کـردم  پـا  را یکـی  و کشـیدم  مبـل  جلـوي  را هایم کفش        
 !آرام... زد

 شد؟ چی قرارمون میگم_        

 ندارین؟ خبر تمیزکار از ، نمیدونم_        

 . بپوشم را دیگرم کفش تا دادم هل عقب به را پایش        

 ...نه_        

 کار سراغ میریم االن همین کنه موافقت اگر ، بزنم زنگ بهش بذار_        
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 شــدت تــا ، گــرفتم صــورتم جلــوي و برداشــتم ام بینــی از را اي پارچــهِ  دســتمال همینکــه        
 !شد تازه دلم داغ ، ببینم را ریزي خون

 ســپرده اعــالء بــه کــه بــود احســان شــرکت هــاي پــرت و خــرت همــان جــزو دســتمال ایــن        
 !بیندازد دورش بودم،

 نظـر  بـه  هـم  تـو  ، شـب  نیمـه  یـا  صـبح  اول بـراي  باشـه  ، کـرد  کـار  نمیشه دیگه که امروز_        
 ...!مارو تو نه دیدیم رو تو ما نه پس! گردش بریم میخوایم هم ما. اي خسته

 شـنیدم  یکـی  تـا  دو را مـرادي  هـاي  حـرف ...متعجـب  نگـاهم  و بـود  دسـتم  به هنوز دستمال        
 پیچید گوشم توي اعالء صداي که اش خاطره و بود دستمال به حواسم تمام ،

 هات لب به میرسه داره خونش_        

ــتمال         ــی روي را دس ــتم ام بین ــورتش. گذاش ــبانیت ص ــدِ  عص ــه چن ــیش لحظ ــت را پ  نداش
ــا اگــر...میگشــتی اگــر هــایش چشــم تــه... ــانی میدیــدي...میکــردي نگــاهش ارفــاق ب  هــایش مهرب
 ! باالخره بود مادر آنِ  پسر...را

 بیارم؟ برات یا! بردن؟ دادي و چمدونت رئیس_        

ــه هنــوز نگــاهم         ــود اعــالء ب ــزنم ورق را گذشــته نمیخواســتم...ب ــه نمیخواســتم ، ب  روزهــاي ب
 .برسد لبم به جانم قبر نبش با نمیخواستم ، کنم فکر رفته

 !کو؟ چمدونت میگم رئیس_        

 بود کرده متعجبش ، ام خیره نگاه.گفت چیزي زیرلب و داد تکان سري اعالء        

 !رفت یادم چمدونم_        
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ــایین را ســرم         ــداختم پ ــز ي گوشــه و ان  کــارت و داشــتم نگــه ام بینــی روي را دســتمال تمی
 ...فشردم هایم دست توي را

 ... سفر؟ اومدي چمدون بی_        

ــاه ، نمیخواهــد پــرت و خــرت و لبــاس و چمــدان ، ســفرها بعضــی ، میگفــت احمدرضــا          کوت
 چمــدانی نــه ، اســت راه در ترافیکــی نــه... برمیگــردي راحــت و میرســی زود... صــرفه بــه مقــرون و

 .دست به

 ...!!سفر اومدم چمدون بی...آره_        

 تـوام  اي خنـده ...افتـاد  خنـده  بـه  ، اش مردانـه  صـورت ... بـود  شـده  گـرد  هایش چشم مرادي        
 تمسخر با

 ؟!میشه مگه_        

ــه         ــی و کالف ــله ب ــتمال حوص ــایین را دس ــداحافظی و آوردم پ ــه خ ــان ب ــتم جفتش ــی... گف  ب
 !بود گذشته خوش و رفتم سفر باري سه دو چمدان

 .ماندم منتظر دیوار به تکیه و زدم را آسانسور ي دکمه        

 از تمیزکـار  کـه  داشـتم  فاصـله  اتـاقم  بـه  قـدمی  چنـد  و بـود  دسـتم  تـوي  هنـوز  اتـاق  کارت        
 آمد بیرون ها اتاق از یکی

 مهندس خانوم سالم_        

 زدم احترامش به اي خسته لبخند        

 ...بخیر روزتون سالم_        
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 داشتم نگه شده تعبیه قسمت روي را کارت        

 !پاالیشگاه؟ نمیریم_        

ــبم         ــه کمــی و گــرفتم گــاز را ل ــود جــوابی منتظــر.برگشــتم ســمتش ب ــا و ب  وضــعیت ایــن ب
 !بخوابم دیگر ساعت چند میدادم ترجیح

ــذاریم نمیشــه_         ــدازه بررســی کــه فعــال ، شــام بعــد بــراي ب  داریــم رو اولیــه ایمنــی و هــا ان
 داد انجام میشه شبم.

 گفت طلبکارانه نگاهی با و گرفت بغل را هایش دست        

ــی! تهــران برگــردم امشــب میخواســتم مــن_         ــیش کــه اینجــوري ول  نصــرتی دکتــر میــره پ
 .نمیدن اجازه

 بــه کــاري گــروه کــل حتمــا.باشــد ناراحــت داشــت حــق.. داشــتم نگــه بــاز نیمــه را اتــاق در        
 خـودش  زنـدگی  بـراي  هـم  هرکسـی  و میشـد  اضـافه  ماموریتشـان  بـه  روز یـک  ، من نیامدن خاطر
 داشت اي برنامه

 !تمیزکار؟ جناب اومده پیش مشکلی_        

 انداخت نگاهی اش مچی ساعت به ناراحتی با و داد تکان سري        

 !باشم همسرم پیش داشتم دوست ، میاد دنیا به صبح فردا دخترم_        

 ...را اش گرفته صداي و لحن میفهمیدم خوب حاال و بود غمگین صورتش        

 !شیرینی حس چه...میشد دختردار تمیزکار...گرفت را وجودم بخشی لذت خوشحالی        

 میاد دنیا به سالمتی به ایشاال ، باشه مبارك_        
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 .برداشت قدمی و بست را اتاقش در و زد لبخند کوتاه        

 ندارین؟ الزم چیزي شما...پایین سر یه برم ، ممنون_        

 نه_        

 ســعادت ، شــدن دختــري پــدرِ...کــردم نگــاهش ســر پشــت از ، رفــت دورتــر کــه قــدم چنــد        
ــت ــیرینی و میخواس ــف اش ش ــدنی وص ــود ش ــازه...نب ــه ت ــق ک ــاهش دقی ــردم نگ ــم ، میک  احساس

 .میشود خوبی پدر میگفت

 !؟...تمیزکار جناب_        

 برگشت نیمه و ایستاد        

 بله_        

ــد مــی داشــتم_         ــاه پروازهــاي ، اوم ــراي. کــردم چــک و فرودگ ــیم و ســاعت یــک ب  دیگــه ن
 .کنید پیدا بلیط پرواز پاي بتونید امیدوارم ، هست تهران به پرواز

 زدم متعجبش صورت به چشمکی خنده با        

 من با ام نصرتی...پــدر آقاي بـــدو_        

 هـایش  دنـدان  تمـام .بـودم  ندیـده  او از اصـال  کـار  مـدت  ایـن  کـه  هـایی  خنده آن از... خندید        
 گرفتــهِ  صــورت آن از خبــري دیگــر و خــورد تکــانی خنــده از هــاش شــانه ، هــیچ شــد معلــوم کــه
 .نبود

 . باشین خوشحال همینقدر همیشه_        

 گفت معذبی حالت با و شد مسلط خودش به کمی        
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 !نمیاد خداروخوش ، میشه زیاد کارهاتون_        

 چسباندم در چارچوب به کمرم پشت را هایم دست و زدم اتاق در به تکیه        

 کنم؟ امضا میارید و خروج برگه...باشه خیر قدمش ایشاال.دخترتون سر فداي_        

 از خنــده و میکــرد تشـکر  هنــوز... برگشــت را بـود  رفتــه حوصـله  بــی کــه مسـیري  عجلــه بـا         
 خوشـحال  همینقـدر  پـدرم  آمـدنم،  دنیـا  بـه ِ  وقـت  کـردم  فکـر  خـودم  بـا ...نمیرفت هایش لب روي
 !هست؟ خوشحال روز همان ي اندازه به ، شده سالم نه و بیست که حاال ؟!بوده

 و امضـا .آورد اتـاق  از بیـرون  ، بـود  نکـرده  بـازش  اصـال  ، انگـار  کـه  چمـدانی  بـا  را خروج برگه        
 شد راهی و زدم اش برگه پاي را مهرم

   

 فکـر  بـا  ، بسـته  هـاي  چشـم  بـا  سـاعتی  نـیم  و بـودم  انداختـه  اتاق از اي گوشه را هایم لباس        
ــال و ــایم خیـ ــدم هـ ــنم روي.جنگیـ ــماره تلفـ ــنایی ي شـ ــاده ناآشـ ــود افتـ ــئن....بـ ــودم مطمـ  بـ

 ...احمدرضاست

 بـا  انگـار  نـه،  دردنـاك  انقـدر  اصـلن  یـا  شـدم،  مـی  زده دار کـش  بـا  داشـتم  انگـار  دانی؟ می        
 شـوم  دور کـردم  مـی  سـعی  بیشـتر  هرچـه  و کسـی،  بـه  چیـزي  بـه  جـایی  به بودم شده وصل کش
 گشـتم  مـی  بـر  دیـوار  آن سـمت  بـه  بیشـتري  سـرعت  بـا  دیگـري،  هرکـار  یا بدوم کنم، پرواز ازش،

ــا...  ــه بیشــتري ســرعت ب  کمــی هربــار فقــط و شــد نمــی متالشــی مغــزم...  خــوردم مــی دیــوار ب
 توانســتم مــی کــه حــالی بــدترین هســتم، زنــدگیم وضــعیت بــدترین در...  آمــد مــی خــون بیشــتر
 چقـدر  و شـوم  سـال  آن از بـدتر  حتـی  بیفتـد  توانسـت  مـی  کـه  اتفـاقی  بـدترین  کنم، تجربه روزي
 انجـام  را رسـالتش  توانـد  نمـی  چقـدر  اسـت،  کـم  چقـدر  " بـدترین  " ایـن  اسـت  اي ساده ي کلمه
 و باشـد  سـخت  همینقـدر  کـه  داشـت  مـی  وجـود  اي کلمـه  بایـد ...  زنـد  مـی  زور دارد چقدر دهد،
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 " اتفـاق  " شـبیه  بیایـد  اي کلمـه  بنـدش  پشـت  نباشـد  الزم کـه  باشـد  کامـل  انقـدر  حـال  عین در
 خــودت و بــدترین بیــاورم زبــان بــه فقــط تــا باشــد کامــل آنقــدر خــودش بایــد.  اتفــاق بــدترین... 

ــاده اتفــاق چــون..  چیســت منظــورم بفهمــی ــرایم، نیفت ــه حتــی ب ــوده، کــار در اي فاجع  فقــط نب
 سـرعت  بـا  کـه  رفـتم  دور آنقـدر ...  دویـدم  تنـد  آنقـدر  بـود  وصـل  بهم کش آن هنوز که بار آخرین

 و شـد،  متالشـی  مغـزم  و..  شـد  متالشـی  مغـزم  و کـردم  برخـورد  دیـوار  بـا  و خـوردم  برگشـت  نـور 
 مغـزم  و شـد،  متالشـی  مغـزم  و شـد،  متالشـی  مغـزم  و شـد،  متالشـی  مغـزم  و شـد،  متالشی مغزم

... 

 ام بینـی  و بـود  شـده  خـونی  بالشـم .کـرد  بیـدارم  اتـاق  تلفـن  صـداي  کـه  بودم ناز خواب توي        
 .میسوخت

 بله؟_        

 ســاعت نــیم بــدم اطــالع گفــتن ، آوردن تشــریف نصــرتی جنــاب ، مهنــدس خــانوم ســالم_        
 .هستند منتظرتون مربوط پاالیشگاه دیگه

ــز روي از را ام مچــی ســاعت         ــیم.برداشــتم می ــیم و هفــت میشــد دیگــر ســاعت ن  هرچــه و ن
 .میشدم خسته بیشتر میخوابیدم

 .چشم باشه_        

 ...فقط_        

 ...شدم خشک سرجایم که بیایم پایین تخت از تا بودم شده خیز نیم        

 چی؟ فقط_        
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 داشــته درپــیش ســختی تنبیــه دادیــن تمیزکــار جنــاب بــه کــه مرخصــی بابــت کــنم فکــر_        
 زدن حرفــی اگــر ولــی ، میشناســید مــا از بهتــر و نصــرتی جنــاب اخــالق شــما کــه البتــه... باشــین

 کنید حفظ و خودتون خونسردي

 زدم لبخندي        

 .شدم کلفت پوست دیگه من ، نباشید نگران ، شفیق آقاي باشه_        

 ...کرد خداحافظی و خندید        

 و نصــفهِ  اســپري...بســتم اي گوجــه ســرم بــاالي عجلــه بــا و شســتم آب شــیر زیــر را ســرم        
 کــه نبـود  احمدرضـایی .کــردم سـر  را ام مقنعـه  و زدم اســپري کمـی  داشـتم،  کــیفم تـوي  اي نیمـه 
 ...کند مرتب را ام چانه زیر ریختگی بهم و مقنعه باالي تیزي

 ...کردم نصب ام سینه به را کارتم و زدم شارژ به را موبایلم گوشی        

         

 پــر ام ســینه و میکشــیدم عمیــق نفــس ازگــاهی هــر. میخــورد صــورتم بــه مالیمــی خنکــاي        
 تـوك  و تـک  کـه  کارگرهـایی ...بـود  شـده  داده تحویـل  تـازه  شـب  شـیف ...گـاز  و آهـن  بوي از میشد

 .میشدند مشغول و میکردند سالمی ، داشتم بیادشان قبل بار از

 شـده  تجـویز  مقـدار  دوبرابـر  کـه  هـایی  قـرص  خـوردن  بـا ...انـداختم  آسمان تاریکی به نگاهی        
 .نبود سردرد از خبري فعال ، بود

 تــر موجــه ، نصرتیســت بــه متعلــق بــودم مطمــئن کــه مــدلی آخــرین ماشــین پیچیــدن بــا        
 و اخـم  پـر  ، هردویشـان  ي چهـره .شـدند  پیـاده  کـه  بودنـد  نفرهـایی  اویـن  مـرادي  و اعـالء .ایستادم
 .بود درهم هایشان سگرمه
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 در هـم  تـوبیخی  نصـرتی  اگـر  و میگذاشـتم  جگـر  روي دنـدان  بایـد ...افتـادم  شـفق  حـرف  یاد        
 .نمیکردم اعتراض ، داشت نظر

 ، هردویشــان بـه  فشــار بـا  و کــردم حلقـه  هــم در را هـایم  انگشــت ، نصـرتی  شــدن پیـاده  بـا         
 .بزنم پس را استرسم میکردم سعی

ــه ، ایســتادند کنــارم و کردنــد ســالم لــب زیــر اعــالء و مــرادي          ، نصــرتی رســیدن محــض ب
 کردم سالم

 ؟ دادي مرخصی ام دیگه نفر یه ،به اومدي دیر خودت علیکی؟ چه..سالمی چه_        

 ، اول از داشــتین مشــکلی اگــر ، بــودین داده بهــم شــما اجازشــو کــه کــردم و کــاري مــن_        
 !باشم کرده اشتباهی نمیکنم فکر االنم.نمیکردین واگذار من به و تمیزکار آقاي مرخصی

 !کند اشاره ابرو و چشم با و بایستد دکتر سر پشت مرادي که نبود بد اصال لحنم        

 میگیري؟ گردن و کردي که کاري مسئولیت پس_        

 رسید نصرتی هاي اخم به ، مرادي ي رفته باال ابروهاي از هایم چشم        

 مسئولیتی؟ چه_        

 داد قلقلک را حرصم و کرد اي خنده نصرتی        

 !بدي انجام خودت تمیزکارم کارهاي تا نمیدم اضافه نیروي بهت_        

ــتم وا         ــنِ  احتمــال اصــال...رف ــدادم را تصــمیم ای ــال ، نمی  جــایگزینی عــرف طبــق کــردم خی
 .میگیرند نظر در تمیزکار براي

 .میاد پیش مشکل هم ما براي ، میشه سخت کارشون_        
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 ابــرو و چشـم  همـان  بــودم مـرادي  جـاي  اگـر  مــن... میـزد  حـرف  جــدیت بـا  و شـاکی  اعـالء         
 .ندهد آب به گل دست تا ، میدادم انجام مدبري براي را ثمر بی هاي آمدن

 میاد؟ پیش مشکلی چه شما براي مدبري؟ جناب چرا_        

 از کـه  حـالی  در و کشـید  پـایین  را کـارش  لبـاس ِ  زیـپ  ، کنـد  نگـاه  نصـرتی  بـه  آنکـه  بدون        
 گفت آورد می در تنش

ــار_         ــا ک ــن م ــی روز دو ای ــر ســنگین خیل ــه از ت ــدام ، پیشــه ي هفت ــد م ــزات بای ــی تجهی  آن
 و ایمنـی  بخـش  بـه  دائمـا  بخـوان  رادمنـد  خـانوم  اگـه  ، بشـه  صـادر  نصـب  مجـوز  بعـد  بشـن  تست
 .میفته وقفه که بزنن سر ثبت

 تـن  مشـکی ِ  کوتـاه  آسـتین  شـرت  تـی ... گذاشـت  هـا  صـندلی  از یکـی  روي را کـارش  لباس        
 شـرت  تـی  بـود،  رطوبـت  و گرمـا  از متنفـر  کـه  اعالیـی  بـراي  امـا  نبـود  کار رسمی لباس...بود کرده

 !بود لباس بهترین کوتاه آستین

 !رادمند خانوم نه هستید خودتون کار نگران شما پس_        

 شد طوالنی اعالء سکوت...انداختم پایین را سرم و شد گرد اي لحظه هایم چشم        

 بشه؟ تایید نصب محل اول که قراره برنامه طبق فقط نصرتی جناب_        

 .کردم نگاه اعالء خیالی بی و آرامش به چشمی زیر و بود اعالء ي خیره نگاهش        

 .بگیریم تحویل هارو نقشه سازمان بریم_        

ِ  سـر  پشـت  نصـرتی  رفـتن  بـا . خـورد  مـرادي  بـه  اش تنـه  برگشـت  همینکه و افتاد راه جلوتر        
 میدهد اعالء به تذکرهایی مرادي که میدیدم.برداشتم قدم آرام آرام مرادي و اعالء

 بره جلو کار بذار شو الل_        
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 ... که ندارم کاریش_        

 گرفت بازویش از ریزي نیشگون و بود گرفته را اعالء بازوي        

 میکنه دعوام مامانم.میشم کبود مرتیکه_        

 .زدند خنده زیر باهم جفتشان و گفت ي"جون" گوشش نزدیک مرادي        

 کبــودي کــوچکترین بــراي اعــالء مــادر واقعــا.کشــیدم ام مقنعــه بــه دســتی و زدم لبخنــدي        
 .بود کوچک اتفاقاتِ  نگران همیشه و میکرد پیچش سوال ، او پاي و دست

ــرتی         ــندلی نص ــوي ص ــین جل ــت ماش ــرادي و نشس ــبِ  در م ــرایم را عق ــاز ب ــه ب ــت نگ  ، داش
 ، بــود صــورتم روي ، ماشــین جلــوي ي آیینــه از کــه نصــرتی ي راننــدهِ  نگــاه ، شــدم کــه داخــل
 .انداختم پایین را سرم و کرد معذبم

 پشــتی بــه را ســرم خواســتم همینکــه.نشســت کنــارم اعــالء و کــردم جمــع بیشــتر را خــودم        
 کــه بــود نکــرده حرکــت هنــوز ماشــین...آمــد ســرم گــل شکســتن صــداي ، بــدهم تکیــه صــندلی
ــتم ــر را دس ــه زی ــردم مقنع ــایم و ب ــانه روي را موه ــپم ي ش ــع چ ــردم جم ــوي... ک ــر ب ــالء عط  اع

ــود نشــده عــوض ، تغییــرش هــا ســال ایــن بــرعکس ــراي...ب  ، هــایم دســت لــرزش از جلــوگیري ب
 .بردم زانوهایم بین را هایم دست و کردم رها را بافتم زود خیلی

ِ  تمــام بــودن فشــار تحــت و کــردم عــرق کــه بــودم نشســته مچالــه انقــدر را مســیر از نیمــی        
 .داد تحلیل را انرژیم

 مدبري؟ جناب شده ارسال ها درخواست_        

 .میدیدم را اعالء ، زور به چشمی ي گوشه        

 .نیست مشکلی کرده تایید خونه وزارت...دکتر بله_        
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 یکـی  هـایم  حالـت  کـه  آمـد  پـیش  اتفـاقی  چـه  یکهـو  نمیـدانم ...بودند افتاده لرزش به پاهایم        
 .دادم فشار صندلی به را پاهایمِ  ران محکم.برمیگشتند یکی

 کردین؟ بررسی هم شما_        

 شدم هول چرا نمیدانم... کشیدم کوتاهی نفس...بودم من نصرتی مخاطب        

 چی؟ بررسی_        

 گفت جدي و رفت هم توي هایش اخم... سمتم به برگشت سرش بالفاصله        

 کــار قــراره فــردا و امــروز اینکــه مثــل...رادمنــد خــانوم کجاســت حواســتون چــی؟ِ  بررســی_        
 برمیاید؟ پسش از مطمئنید وضع این با...بدین انجام و نفر دو

 همـه  نگـاهش  کـه  میرسـیدم  نظـر  بـه  رو و رنـگ  بـی  البـد ...بـود  صـورتم  به نصرتی ي اشاره        
 .کاوید می را صورتم اجزاي یی

 نلرزد صدایم کردم سعی و بود کرده عرق هایم دست        

ــا بهتــره... دادم انجــام رو هفتــه ایــن کارهــاي بــودم اینجــا کــه پــیش هفتــه مــن_          حــرف ب
 . ندین استرس من به هاتون

 .کرد زوم صورتم روي را ماشین ي آیینه راننده و انداخت باال را ابرویش        

 ؟!حاال تا کی از میگیري؟ استرس میبینی و من_        

ــمارو_         ــنم ش ــترس میبی ــرم اس ــط ، نمیگی ــن فق ــذکرهاي ای ــدامتون ت ــو م ــتپاچه من  دس
 ، پــیش ي هفتــه.بـدین  تــذکر بــود نقصـی  اگــر اونوقــت بـدم  انجــام کارهــارو بـدیمن  اجــازه.میکنـه 

 .نمیاد پیش مشکلی انشاهللا ام هفته این.رفت پیش درست کارها ولی نبودین شما



888 
 

 ضـرب  بـا  کـه  هـایش  دسـت  هـاي  انگشـت  حرکـت  و بـود  چسـبیده  مـانتوام  بـه  اعالء بازوي        
 .کرد پرت را حواسم ، میزد زانوهایش روي

 کرد نگاه اعالء صورت به و زد پوزخندي نصرتی کردم بلند را سرم همینکه        

 !میرسوندي تقلب بهش همینجوري! کرد پاس تو لطف به و راکتور طراحی_        

ــه نصــرتی نگــاه          را رویــم..بودنــد مانــده بالتکلیــف هــوا روي کــه مانــد اعــالء هــاي انگشــت ب
 کـه  انـداخت  یـادم  تـازه  اعـالء  نفـس  فرسـتادن  بیـرون  صـداي  و ماشـین  شیشـه ِ  سـمت  برگرداندم

 ... کشید نفس بیشتر باید روزها بعضی

 بودین؟ باهم دوتا شما_        

 شــک بــی... شــده بســته دهــانش اي ضــربه بــا کــه میــداد نشــان مــرادي گفــتن آخ صــداي        
ــه اعــالء ــه اي عالق ــرور ب ــاش ، نداشــت گذشــته خــاطرات م ــرتی ک ــن از دســت نص ــرف ای ــا ح  ه

 .نکند زده خجالت بیشتر را من تا برمیداشت

ــه را ام پیشــانی         ــودم چســبانده ماشــین شیشــخه ب ــم خنکــاي و ب ــامی ، اش ک ــر التی ِ  درد ب
 .شد ام پیشانی

         

 ســختگیري.بــود شــده شــروع تجهیــزات نصــب هــاي نقشــه بررســیِ  ســاختمانِ  اتــاق تــوي        
ــاي ــرتی ه ــن از نص ــم م ــدتر ه ــود ب ــرز...ب ــحبتش ط ــا ص ــاي ب ــب کارگره ــی و نص ــدپله ایمن  ص
 و اعــالء هــاي اخــم بــه چشــمی زیــر و میکــردم مشــت را ام کــرده عــرق هــاي دســت مــدام...بــدتر

 .نداشتند حوصله و حال هیچکدامشان که میکردم نگاه مرادي

 ؟!مهندس خانوم کردین بررسی پیش ي هفته نگفتین مگه شما_        
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 از دسـتپاچه  و خـوردم  تکـانی  ، تـوبیخش  و نصـرتی  صـداي  بـا  کـه  بـودم  خیـالم  و فکـر  توي        
 شدم بلند صندلی روي

 !مگه؟ شده چی_        

 گذاشت نقشه از اش نقطه روي را دستش        

 !چیه؟ِ  نصب محل اینجا_        

 نمیگذاشـت  نصـرتی  مقابـل  در اضـطرابم  و میدیـد  تـار  هـایم  چشـم ..شـدم  خـم  میز سمت به        
 .کنم تمرکز واحد ي شماره و انگلیسی ي نوشته روي

 !درنیارن؟ حرف برات_        

 .میخورد میز رويِ  کاغذ به هایم مژه میزدم پلک اگر شاید        

 ؟!استاد چی_        

ــدي         ــه را صــورتش و زد پوزخن ــالء ســمت ب ــرادي و اع ــد م ــات...برگردان ــودارِ  اطالع ــه ، نم  ب
ِ  سـمت  درسـت  قسـمت  هـر  فشـار  و دمـا  ، تجهیـز  اسـم  ، نصـب  واحـد  شـماره  همراه به دقیق طور

 .بود شده نوشته برگه چپ و پایین

 . کردم دنبال را بودم کرده حفظ که واحدي شماره عجله با        

 دســتگاه ، کــردم تاییــدش مــنم. کــرده اعــالم و بــرج ســینی هــر فشــار و دمــا اینکــه خــب_        
 !تاییده مورد ، شرکت از شده خریداري

 ، برداشـت  کـه  بلنـدي ِ  قـدم  سـه  دو بـا  اعـالء  ، برگردانـد  سـمتم  بـه  را رویـش  نصرتی وقتی        
 ایستاد دکتر و منِ  میان
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 میگی؟ و قسمت کدوم_        

 ... عادي صحبت یک براي آنهم ، بود باال کمی صدایش        

 ثمـر  بـی  دسـتم  نلرزیـدن  بـراي  تالشـم ِ  تمـام  ، داشـتم  نگـه  قسـمت  همـان  روي را انگشـتم         
 بود

 کشید را مانتوام آستین        

 و کـار  شـروع  داریـد  اي ونـه به هـر  بـه  اومـدین  وقتـی  از نصـرتی؟  جنـاب  چیـه  شما مشکل_        
 ...میندازین عقب

 کـرده  خـیس  را دسـتانم  کـه  هـایی  عـرق  مبـادا  تـا  چسـباندم  مـانتوام  بـه  را هایم دست کف        
 بریزند کاغذ روي و کنند چکه ، بود

 ایستاد کمر به دست نصرتی        

 ...نداره اهمیتی برات کردم فکر! برخورد؟ بهت_        

 .بود من شبیه اوهم وضعیت...انداختم مرادي به نگاهی...شدم متعجب        

 میشـه  اگـر . نکـردین  انتخـاب  هـا  حـرف  ایـن  بـراي  و مناسـبی  وقـت  اصـال  نصرتی جناب__        
 . برسیم کارمون به

 .کند جمع را ها نقشه تا کرد ها کارگر از یکی به اي اشاره نصرتی        

 !!سرکارتون برید_        

 کـه  دسـتمالی  ، ام بینـی  شـدن  خـیس  محـض  بـه  و آمـدم  بیـرون  اتـاق  از بقیـه  از تـر  سریع        
 .گذاشتم رویش را بود داده اعالء
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 آورم مـی  یـاد  بـه  را چیزهـا  شـود  مـی  کـه  تاریـک  همیننـد؟  همـه  یـا  است اینطور من براي        
 تـاریکی  بـه  زنـم  مـی  زل و آورم مـی  یـاد  بـه  را چیزهـا  میشـود  خـاموش  کـه  آسـمان  هاي چراغ... 

 پـس ...  ام نخوابیـده  اصـلن  کـه  فهمـم  مـی  آخـر  دسـت  و اشـیا  صـداي  بـه  میدهم گوش ها، ساعت
 یـاد  بـه  چیزهـاي  و تـاریکی  بـه  بـرم  مـی  دسـت ...  ؟ را وقـت  همـه  این ام بوده بیدار ؟ ام بوده کجا
 را چیـزي  کمتـر  فهمـم  مـی  بعـد ...  گـذارم  مـی  خـودم  بـه  نزدیکتـر  و دارم می بر دانه دانه را آمده

 ســاله هفــت یــا شـش  وقتــی را قلــبم صـداي  اســت یــادم انگــار..  زنـدگیم  تــوي ام کــرده فرامـوش 
 گرفتـه  خـاك  ي مـزه  دهـانم  کـه  اسـت  یـادم  جزئیـات  تمـام  بـا  حتـی  دویـدم  را کوچه تمام و بودم
 یـک  سـاعت  در آذرمـاه  اوایـل  سـالگی  دوازده هـاي  خیابـان  کـه  اسـت  یـادم ...  اتفـاق  آن از بعد بود

 طـرز  بـه  چیـز  همـه  و گشـتم  مـی  بـر  مدرسـه  از خسـته  وقتـی  بودنـد  شکلی چه ظهر از بعد نیم و
ــدي اي ســایه در اي کننــده غمگــین ــرو اب ــود رفتــه ف ــوتی در...  ب  ســرماي کــه انگیــزي رقــت خل

 را هـا  ثانیـه  و هـا  سـاعت ..  را مـاه  آذر اسـت  یـادم  خـوب  خـوب ...  رفـت  مـی  استخوان مغز تا پاییز
 .. کند می کمکم تاریکی و

 سـخت  از تـا  ، انـد  گرفتـه  بکـار  را تالششـان  تمـام  دقـت،  بـا  کـه  میکـنم  نگـاه  کارگرهایی به        
 .ببرند در به سالم جان ، شده هم بیشتر نصرتی حضور خاطر به اینبار که من هاي گیري

 هــر بــراي خــودم و بــودم گرفتــه تجهیــز بخــشِ  آبــدارچی از را چــاي ســینی برایشــان تــازه        
 .بودم کرده درست سبزي و پنیر و نون ي لقمه نفرشان پانزده

ــاعت ســه همــان از         ــدم را نصــرتی کــه پــیش س ــه دیگــر ، دی ــن ب  نیامــده قســمت ای
 ، ماشـین  بـا  هـا  رفـتن  بخـش  آن و واحـد  ایـن .بودنـد  ریختـه  سـرم  روي هـم  تمیزکار کارهاي...بود

 انـرژیم  ي مانـده  تـه  ، مـدام  هـاي  زدن حـرف  و هـا  پلـه  کـردن  پـایین  و بـاال  ولی نمیکرد ام خسته
 .بود گرفته هم را
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ــه         ــوچکم ي لقم ــتم را ک ــاز و برداش ــوچکی گ ــر...زدم ک ــان عط ــاهی و ریح ــامم ش ــر را مش  پ
 کشیدم عمیقی نفس و داشتم نگه دهانم توي را لقمه.کرد

 امـا  حتـی  بگـذاري  روشـن  را هـا  چـراغ  تـوانی  مـی  گـاهی ...  تـاریکی  نیسـت  بـد  هم همیشه        
 خندیــدن طــرز بیایــد یــادت فقــط..  فقــط تــا بمــانی ابــد بــراي و بــروي فــرو و باشــی تــاریکی در

 و را بارهــا آخــرین تمــام کنــی درك و..  را آخــرش ي خنــده آن شــدن متولــد ســاعت...  را کســی
 ... جا آن بمانی ابد براي و...  را ها اولین حتی

 ام نشسـته ... حتـی  کـه ...  کننـد  غمگینـت  هـم  هـا  خنـده  حتـی  کـه ..  است تاریکی خاصیت        
 شــبیه هسـت  صـدایی  اتــاق در و بـارد  مـی  بـرف  حتمــا اتـاقم  پنجـره  بیــرون.  اینجـا  تـاریکی  تـوي 

 راســتش...  ســقف و بخــاري بــه چســبیده گرمــاي و بخــاري تــا و هــا لولــه از گــاز گذشــتن صــداي
 دومـم  اتـاق  دلتنـگ  حتـی ... اتـاقم ِ  دلتنـگ ... دلتـنگم  اینکـه  جـز  رسـد  نمـی  ذهنم به دیگري چیز

 .ام ندیده که خیري... ندارم ها خانه صاحب با کاري...

 مونده؟ ماهم براي_        

 شدم بلند سکو روي از ترس از و گفتم هینی        

 !ها دیوونه...ترسوندیم_        

ــا ، اعــالء پشــت مــرادي         ــه زیــر را نــورش کــه اي قــوه چــراغ ب  چشــم و بــود گرفتــه اش چان
 .بود شده وحشتناك واقعا ، بود دراورده غریبی و عجیب حالت به را هایش

 زد محکمی گردنی پس و برگشت سمتش به اعالء که بود مرادي به نگاهم        

 میگن حراست میرن حاال ، ترسیدن هم دخترا اون ، نکن احمق_        
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 بـه  کـه  درحـالی  و پریـد  پـایین  سـکو  از کـه  بـود  دسـتم  تـوي  ي لقمـه  بـه  چشـمش  مرادي        
 گفت آمد می سمتم

 نگـه  صـورتش  زیـر  اعـالء  رو قـوه  چـراغ  ایـن  حـاال  ؟!دارم تـرس  قشـنگی  این به من خدایی_        
 .. ها بغلش میپریدن ذوق از همه ، بود داشته

 زد محکمی گاز و گرفت را دستم توي ي لقمه مرادي و خندید اعالء        

 ، کـرده  نگـاه  سـرخ  سـیب  بـه  هـی  بـارداري  موقـع  مامـانش  میگـه  ایـن ... بـده  شـانس  خدا_        
 دوخته چشم چیزي...اي گوساله...گاوي به ، من مامان رئیس، کنم فکر

 .بود گرفته خودش به اي بامزه حالت تاریکی آن وتوي بود گرده گرد را هایش چشم        

 ... خندیدم کوتاه        

 !قشنگی این به تو... اي دیوونه_        

 .آمد قیافه ، میخندید آرام که اعالءیی براي و گرفت خودش به اي زنانه ژست        

ــه         ــدارچیِ  اتاقــک ب ــازه کــه آب ــرده خــوابش ت ــود، ب ــهِ  ســینی و شــدم وارد آرام ب  هــاي لقم
 . برداشتم را باقیمانده

 اي لحظــه پــدرم حــال ي دلشــوره.گذاشــتم هــا ســینی روي و برداشــتم چــاي اســتکان ســه        
 تـوي  را تلفـن ...نمیشـدم  متوجـه  ، میگرفـت  تماسـی  مـن  بـا  هـم  خـودش  اگـر  حتی. نمیکرد رهایم
 .بودم گذاشته اتاقم

 .نبودیم زحمت به راضی_        
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ــینی         ــه را س ــرادي ب ــا و دادم م ــله ب ــارش فاص ــتم کن ــالء.نشس ــه اع ــایی برگ ــه ه ــی ک  از یک
ِ  توضـیحات  و میکـرد  امضـا  را کدامشـان  هـر  زیـر  دقـت  بـا  و میخوانـد  را بـود  آورده برایش کارگرها

 .میداد را الزم

 بپرسم؟ چی یه...رئیس_        

 گرفتم فاصله کمی...بود آورده نزدیکم را سرش        

 میگی چی ببینم بپرس...کن رعایت کارگرها جلوي_        

 !بودي؟ همکالس مدبري این با بودي چاق وقتی تو_        

 دادم مرادي دست را چاي استکان و گفتم نصرتی به ناسزایی        

 ...میکنه فرقی چه_        

 !بدم؟ نشون بهش داري اونو ، دارم دوست من که هست باحالت عکس، اون_        

 .بود انداخته من از اعالءِ  خود ، میگفت مرادي که عکسی ، سوزاند را لبم داغ چاي        

 ...رو تو بعدم و نصرتی کنه لعنت خدا_        

 .آید می سمتمان به اعالء که دیدم سرش پشت از.شد بلند کنارم از و زد اي قهقهه        

 ، آب جـاي  هـا  لولـه  تـو  ایندفعـه  ولـی  ، کنـیم  چـک  دوبـاره  بایـد  دیگه ساعت نیم ، مرادي_        
 .میاد توش از مرده گربه بو ، کردیم نصبشون نمیشه ام هفته یه.میزنیم بخار

 خـرج  بـه  سـماجت  هـا  بچـه  مثـل  ، نبـود  اعـالء  هـاي  صـحبت  بـه  حواسـش  اصال که مرادي        
 داد

 . بدم نشونش عکسو بده_        



895 
 

 ... زدم ام لقمه به محکمی گاز و کردم اخمی        

 ...کن ول_        

 .کرد تشکر لب زیر و برداشت را چاي استکان اعالء        

 !!گرمه خیلی امشب هوا...کردم عرق_        

ــرادي         ــا م ــرو و چشــم ب ــدبري و میکــرد اشــاره بهــم اب ــراي م ــه کــه حــالی در ، خــودش ب  ب
 .نمیشنیدم که میگفت چیزهایی زیرلب ، میکرد نگاه آسمان

 دادیا گیر ، مرادي کن ول_        

ــم         ــت را حرص ــی در داش ــه آورد م ــالء ک ــالی در اع ــه ح ــه ک ــاي ب ــرون بخاره ــده بی  از آم
 گفت آمد جلو میکرد نگاه استکانش

 میگه؟ چی_        

ــرادي         ــا م ــه ب ــه عجل ــد را اش لقم ــره چشــم کــه میجوی ــرایش اي غ ــتم، ب ــا رف ِ  شــیطنت ام
 نداشت تمامی ، کند کنترلش میکرد سعی که هایی خنده و هایش چشم

 ؟!بودي همکالس چاقیشِ  وقت نورا با تو_        

 تـوي  چـاي  هـاي  تفالـه  و داد تکـانش  تکـان  کـه  بـود  چـایش  اسـتکان  تـه  به هنوز اعالء نگاه        
 شدند پایین و باال استکان

 !چی؟ که حاال..بودم کن فکر_        

 گذاشت اعالء ي شانه روي را دستش و زد خنده زیر مرادي        
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ــو دروغ_         ــا؟...!! نگ ــر وااي!...واقع ــدونی اگ ــین ب ــاري اول ــه ب ــو ک ــونم عکسش ــدر ، داد نش  چق
 ...که خوردنیا تپل دختر این از... بوده نمک خیلی ، خندیدم

 !دیگه بسه_        

 دود اعـالء  از کلمـه  یـک  بـا  ، میبـرد  کـار  بـه  ام چهـره ِ  تعریـف  در مـرادي  کـه  ذوقی اینهمه        
 ...!!شد

 شـوخی  از دور بـه  و جـدي  لحنـی  بـا  و انـداخت  مـرادي ِ  متعجـب ِ  صـورت  بـه  نگـاهی  خیره        
 گفت

 .نه یا شد تموم کارشون ببین برو ، بخور تو چایی_        

 کوبید سینی روي محکم را چایش استکان و نشست مراديِ  صورت روي پهنی اخم        

 !بخورم کوفت_        

 .دوییدم و برداشتم را اش لقمه ، شد دور و برداشت هایی قدم عصبانیت با همینکه        

 .ات لقمه بیا_        

 نفــس...ایســتادم جلــویش ، پیچیــد خــون ي مــزه گلــویم تــه حــالی در و گــرفتم را بــازویش        
 میخندید یواشکی و میزدم نفس

 .میگیره منو شکم کجاي لقمه یه این... میاوردي دوتا رئیس خب_        

 گرفتم آرام عمیق نفس یک با و گذاشتم ام سینه روي را دستم        

 میدي؟ حرصم اي دیوونه...علی تو نمیري_        

 زد گازي و کرد باز را لقمه دور مشمباي        
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 !بوده؟ عاشقت ، میکنه داغ میکنم تعریف که تو ازِ  رئیس این_        

 . میشد رو دستشان زود ها مرد...آورد لبم روي لبخند چشمکش        

ــوش_         ــو جل ــی..نگ ــیش ســال خیل ــه پ ــول ی ــایی و ق ــود بینمــون قراره ــه ب ــه ک ــه ب  ام نتیج
ــه اینقــدر...بشــه تکــرار روزا اون نمیخــواد دلــش اصــال االنــم.نرســید  و نصــرتی دهــن...نیــار روش ب
 .میشم که تو حریف ولی ببندم نمیتونم

 گلــویش در لقمــه ، شـد  تبــدیل عصـبانیت  بــه مهربـانی  از جملــه آخـرین  در لحــنم همینکـه         
 .افتاد سرفه به و پرید

 ...نمیري_        

 پرسید خنده با و زد دیگر ي سرفه چند        

 چی؟ تو ، نمیخواد دلش اون_        

 .خندیدم ترم سیاه روزهاي به و کردم نگاه سیاه آسمان به        

 ، بـرام  فقـط  االن!نـه  دیگـه  ولـی ...بـودم  عاشـقش  روزي یـه ...مـن . برنمیگـرده  روزا اون دیگه_        
 .دارم بیشتري ي خاطره اون از که فرق این با فقط ، میمونه تو مثل

 آوردم باال را دستم ، بزند دیگري حرف و کند باز دهان خواست تا        

ــه_         ــرس دیگ ــا...نپ ــه نداشــتم دوســت همینجاشــم ت ــو.بگــم کســی ب ــون ت ــل چ ــرادرم مث  ب
 .گفتم میمونی

ــتش         ــبش روي را دس ــت قل ــن،...گذاش ــه ای ــود احمدرضــا کارِهمیش ــی ، ب ــه وقت ــتوري ک  دس
 میکردم صادر برایش
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 بزرگه آبجی بگی تو هرچی.رئیس چشم روي به_        

 آورد لبم روي لبخند هایش خنده و... کردم بسته و باز تند را هایم پلک        

 دســت و بــود لقمــه دســتش یــک و بــود نشســته ســکو روي اعــالء... خــودم جــاي برگشــتم        
ــایین را ســرم شــدم کــه نگــاهش متوجــه...چــاي اســتکان دیگــرش ــداختم پ  زرد ایمنــی کــاله و ان

 .برداشتم را رنگم

 نداري کاري دیگه که تو... هتل برگردي میتونی_        

 ســر کســی ، میــرفتم فکـر  تــوي تــا الاقـل  اینجــا.میــداد ،آزارم هتـل  ي خفــهِ  اتــاقِ  تنهـایی         
 . ذهنم هاي مه ته ، میشدند پرت ها خیال و فکر میکرد که صدایم...میزد صدایم و میرسید

 حاال میرم_        

 بري زودتر میتونی... هتل برمیگردیم کنیم تست و خط ما_        

 .تکاندم را لبم ي گوشه و زدم گاز را ام لقمه آخر        

 اس اچ بخــش بــرم میخــوام بشــه تمــوم اینجــا کــارمون ، دارم دوســت اینجــارو هــاي شــب_        
 رفت در کار از نمیشه نصرتی وجود با فعال...اي

 بده دیگه لقمه یه_        

 هـا  لقمـه  همـین  بـا  بایـد  و بخـوریم  شـام  بـود  نشـده  فرصـت  هم امشب...کردم نگاهش کوتاه        
 اي چهــره کــه افتــاد مــردي بــه چشــمم کــه گــرفتم ســمتش را لقمــه.میکــردیم ســیر را خودمــان

 .آمد می سمتمان به زنان قدم و داشت آشنا

 !نیست؟ سها مرتیکه همون این_        
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 چرخاند سر تاخیر با و گفت محکمی "هیس" که بود برنگردانده را سرش هنوز اعالء        

 !نگی چیزي...خودشه_        

 !داشتم کم را نفر یک همین امشب. نشست صورتم روي غلیظی اخم        

 .جویدم را هایم لقمه حرص با و برگرداندم دیگري سمت به را رویم        

 .نباشید خسته ، نــام جویاي هاي جوان به_        

 ، داد دسـت  سـها  بـا  ، گرمـی  بـه  و ایسـتاد  موجـه  کـه  اعـالء  بـرعکس .. بـود  دیوار به ام تکیه        
 .میشد شنیده اش سین زور به که گفتم سالمی زیرلب و نخوردم تکان جایم از من

 ، نصـرتی  جنـاب  شـیفت  ایـن  بـراي  نیسـت  بهتـر  ، میایـد  خسـته  نظـر  بـه  ، مهندس خانوم_        
 .کنن معرفی رو اي دیگه ي نماینده

 کـنم  نگـاه  زولـش  هـاي  چشـم  بـه  نمیخواسـتم  هنـوز  کـه  حـالی  در و زدم لبخند تمسخر به        
 گفتم ،

 !ندارم شما همدردي به نیازي منم...میدونن بهتر خودشون ، نصرتی دکتر_        

 هـر  و میخندیـد  کارگرهـا  بـا  کـه  بـود  مـرادي ِ  سـمت  رویـم ... نمیکـردم  نگـاه  اعـالء  به حتی        
 میداد نشانشان چیزي موبایلشِ  گوشی توي و بود کرده جدا کار از را شان سه

 

 دارید؟ قرارداد نصرتی جناب با شما_        

 دربـاره  مـورد  بـی  توضـیحاتی  اعـالء ... کـرد  تغییـر  مخـاطبش  دوبـاره  دیـد  که را ام محلی بی        
 گوشــه از کــه کــنم فکــر ســها بــه را شــب مــابقی نداشــتم دوســت اصــال... داد شــرکت قــرارداد ي

 .میکردم احساس را نگاهش مدام چشم
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 رفتم سهــا و اعالءِ  حرف وسط        

 ندارید؟ کاري من با_        

 گذاشتم اهمیت بی را معنادارشِ  نگاه و گزید را لبش اعالء        

 نباشید خسته ، مهندس خانوم نه_        

ــه حرفــی آنکــه بــی و نکــردم هــم عــذرخواهی ســها از حتــی         ــزنم، او ب ــه ب  مــرادي ســمت ب
 بـه  البـد  و میشـد  برگـزار  هـا  شـرکت ِ  صـاحبین  حضـور  در تجهیـزات  بررسـی  ي جلسه فردا...رفتم

 ...بود آمده دلیل همین

ــا هــایم صــحبت         ــی مــرادي ب ــه کــه نکشــید طــول خیل  هــاي بررســی ســاختمانِ  ســمت ب
ــا همکالمــی ســاعت چنــد شــاید و بودنــد هــا خــانوم بخــش ایــن پرســنل بیشــتر. رفــتم ایمنــی  ب
 .میداشت نگه را خیالم و فکرِ  دست ، ها آن از هریک

ــا و دادم نگهبــانِ  نشــان را کــارتم          ، بررســی اتــاق.شــدم ســاختمان داخــل... درِ  شــدن بــاز ب
 .آمد لبم روي لبخند که بودم نشده داخل هنوز...ها خانوم ریز هاي خنده از بود پر

 بودنــد مشـغول  نفــر پـنج ...شـدم  داخــل ، گـرفتم  کــه اي اجـازه  و زدم در بـه  کــه اي تقـه  بـا         
 .بودند بزرگتر سالی ده حداقل مابقی و بودند منِ  سال و سن در شاید نفرشان دو فقط که

 حـرف  بـه  و نشسـتم  کنارشـان  راحـت  خیـال  بـا  کـه  آنقـدر  ، گرفـت  صـورت  گرمـی  استقبال        
 .دادم گوش هایشان

ــه حســابی خــانگی کیــک و داغ چــاي         ــا همشــان...چســبید هــایم صــحبت ب ــرده ازدواج ی  ک
 شـوخی  بـه . نکـردم  ازدواج سـن  ایـن  تـا  کـه  بـود  غیربـاور  برایشـان .داشتند بزرگ هاي بچه یا بودند
 ...!بود جدي منِ  شوخی ولی خندیدند خیلی! نداشتم خواستگاري ، گفتم
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 و شـرکت  اون تـوي  زن پرسـنل  کنـی؟  کـار  میتـونی  نصـرتی  جنـاب  بـا  چطـور  ، جـان  نورا_        
 ! نمیاره دووم ، دستگاه و دم

ــم و زدم لبخنــدي         ــائویی کیــک طع ــانم در کاک ــد ده ــیش لحظــه همــان... پیچی  جــواب از پ
 .بودند گرسنه هنوز شاید که کردم فکر مرادي و اعالء به ، دادن

. داشــتم آشــنایی اخالقیاتشــون بــه بــیش و کــم ، بــودم ایشــون شــاگرد قــبال مــن راســتش_        
 شدیم همکار که شد قسمت ولی

 گفت ها خانوم از دیگر یکی به رو و زد لبخندي ، مسافر خانوم        

 ؟ میکرد بیداد و داد چطور یادته_        

ــار         ــه انگ ــاطره ک ــترك اي خ ــرتی از مش ــته نص ــند داش ــر ، باش ــر دو ه ــده زی ــد خن  و زدن
 .کرد تعریف به شروع یکیشان

 بــود شــده آزمــایش خودشــون شــرکت از ، بررســی بــراي بودنــد آورده کــه هــایی دســتگاه_        
 هـر  از کـردیم  فکـر  کـه  بـود  شـلوغ  سـرمون  اینقـدر  ، مهـین  و مـن  ، بشه بررسی باید هم اینجا ولی

 مـا  خـانوم ...نیفتـه  تـاخیر  نصـب  کـار  تـا  کنـیم  بررسـی  و دسـتگاه  چنتـا  فقـط  ، شرکت هر و تجهیز
 شــد پــا...، تمــام گفتــیم و گذاشــتیم پرونــده تــوي ، بفرســتیم نصــرتی بــراي اینکــه بــدون و نتــایج

 شـرکت  از کـه  نتـایجی  همـون  از هـم  مـا  ، بـدین  و تجهیـز  هـر  آزمـایش  ي برگـه  گفت اینجا اومد
 نتـایج  ایـنم  کـه  کـردیم  اعـالم  ، جزئـی  تغییـر  سـري  یـه  بـا  گـرفتیم  کپی ، بود شده آورده خودش
 قبلـی  همـون  و شـده  دسـتکاري  هـا  برگـه  کـه  فهمیـد  نگـاه  یـه  بـا  نمیـدونی  ، خـانوم ...ما آزمایش
 . هاست

 کرد تعریف را اش ادامه مسافر خانوم و زدند خنده زیر جفتشان        
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ــراي مــاهم_         ــاریم کــم اینکــه ب ــوبیخی و نی ــو ت ــده ت ــاد امــون پرون ــه یــه ، نی ــه گفتــیم کل  ن
 دکتــر ، تجهیــز نگهــداري مســئول ، اونموقــع ، میکنیــد اتبــاه داریــد شــما و درســته مــا اطالعــات

 ...برسه کارمون حراست به نذاشت اومد در نصرتی جلوي ما حمایت به ، بود موسوي

 ...شد کمتر ، خنده از شدنشان سرخ و بلند هاي خنده کم کم        

 نکـرده  تسـتش  کـه  همـونی  ، هـا  دسـتگاه  بـین  دقیقـا  ، شـدیم  پشـیمون  خیلی بعدش ولی_        
 !شد مرد دوتا و دختر یه سوختگی باعث ، بودیم

 ي سـوخته  ي شـانه ...میخندیـدم  سرخوشـانه  کـه  بـودم  مـن  حـاال  ، رسـید  کـه  اینجـایش  به        
 !بود بخش همین شیطنت براي ، من

 دختر؟ داشت خنده کجاش_        

 بســته بــا تــازه و کشــیدم ام خســتهِ  صــورت بــه دســتی. بــود متعجــب تکشــان تــک صـورت         
 میخواهد خوابیدن دلم کردمچقدر احساس هایم پلک شدن

 آورده سرتون بالیی چه نصرتی بعدش که میکردم فکر این به...هیچی_        

 گفت داشت نگه دست ، بود کیکِ  خوردن مشغول که ، مسافر خانوم        

 یـه  شـدن  ، مـورد  یـه  ایـن  تـو  ام موسـوي  دکتـر  و نصـرتی  ، بـود  افتضاح که خودمون حال_        
ــروه ــدرمون و گ ــدرکمون ســال دو. دراوردن و پ ــق م ــارمون و شــد تعلی ــم دســت از و ک ــه ، دادی  ب

ــاه زور ــک و دادگ ــت کم ــه حراس ــین ک ــارمون اول ــود ب ــین ب ــتباهی همچ ــب اش ــدیم مرتک  ، میش
 .نداشتیم ها مدت تا و مقام و پست اون خب ولی کار سر برگشتیم

 گفت و کرد همکارش همان به رو        

 ...میخوریم مشکل به ام بازنشستگی تو...پایین اومد حقوقمون چقدر_        
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 کـه  قرضـی  و قسـط  از. شـد  شـروع  هـم  پولیشـان  بـی  هـاي  نالـه  ، شـد  پول بحث که همین        
ــال آن ــا س ــتند ه ــه و داش ــاطر ب ــتباه خ ــان اش ــت خودش ــد پرداخ ــاري از... نش ــی بیم ــه از یک  بچ

 .میکردند پرداخت درمان براي را حقوق چندرقاز همان ها مدت تا که هایشان

 خوابیـدن  ي بهانـه  بـه ... شـد  کـم  طـاقتم  ، کشـید  غصـه  و غـم  بـه  هایشـان  حرف که همین        
ــار و ــرداِ  ک ــبح ف ــا ، ص ــان ب ــداحافظی همش ــردم خ ــن و ک ــول ای ــرفتم را ق ــه گ ــردا ک ــی ، ف  وقت

 . کنند بررسیشان دقت با ، میاورند را ها پمپِ  تجهیزات

ــاریکی         ــب ت ــکوتی و ش ــه س ــاهی ک ــا گ ــداي ب ــروج ص ــار خ ــربن و بخ ــید دي ک ــر از اکس  ه
 ذهــنم از ، هیچوقــت کــه لعنتــیِ  روز آنِ  خــاطرات...کــرد گرفتــه را حــالم ، آمــد مــی در دســتگاه

 میکردنـد  نالـه  بودنـد  مـن  مثـل  کـه  مردهـاي ...بـود  بـاز  هـایم  چشم هنوز و میسوختم...نمیشد پاك
 پـدرم  هـاي  دسـت .بـود  گرفتـه  اینجـا  غربـت  و غریبـی  تـرس  را مـن  امـا ...فریاد حتی ، میزدند داد ،

ــوازش و میخواســتم را  زمــین روي ، مــرد همــه ایــن بــین وقتــی داشــتم وحشــت...افســانه هــاي ن
 ...من تا میرفت خودش همکار و رفیق سمت به هرکسی و بودم افتاده

 هــوا ایــن کجــاي" پرســیدم اعــالء از دلــم تــوي و زدم گــره هــم در را ســردم هــاي انگشــت        
 "گرمه؟

ــه         ــر در ســر ب ــاهی بخــش و ســوله ه ــی نگ ــداختم م ــی و ان ــا وقت ــه شــان بســته در ب  مواج
 وجـود  تجهیـزي  چـه  ، بخـش  و سـوله  هـر  داخـل  کـه  میکشـیدم  ایـن ِ  سـمت  به را فکرم ، میشدم

 از دسـت  تـا  بـودم  کـرده  تربیـت  را ذهـنم  کـه  بـود  هـا  مـدت ...چیسـت  بخـش  این اصلی کار و دارد
 بــه ، یعنــی کــردن فکــر درســت...کننــد فکــر درســت و بکشــند گذشــتهِ  خــاطرات و منفــیِ  افکـار 

ــد مــرداب عــین کــه واقعیتــی! نکــردن فکــر واقعیــت ــا و میمان ــار ب ــا و دســت هرب  بیشــتر ، زدن پ
 میخورد؟ درد به چه میروي فرو داخلش

 ..."بازیافتی" کردم نگاه سوله باالي تابلوي به        
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ــبم روي پوزخنــدي          درســتش آدرس ســوختگی ایــن کــه تجهیــزي همــان شــاید...نشســت ل
 !باشد همینجا ، بود

ــاز ســوله قفــل         ــود ب ــراي و ب  هــا چــراغ شــدم کــه داخــل.نشــدم در درگیــر خیلــی ورودش ب
 از شـده  خـارج  هـاي  پمـپ  بررسـی  ي بهانـه  بـه  و آمـد  سـمتم  بـه  عجلـه  بـا  نگهبـان ... بـود  روشن

 .گرفتم ورود ي اجازه ، ظاهریشان بررسی و سیستم

 .آمد همراهم میانسال پیرمرد ، بود خورده کارتم روي که عنوانی احترام به        

 قســمت و میــان هــا وقــت بعضــی ، نمیــذارن مشخصــی جــاي و وســایل اینجــا ، بابــاجون_        
 .میبرن باخودشون میکنن جدا دستگاه از و کارکرد باهاش میشه هنوز میکنن فکر که هایی

 بـد  ، کنیـد  اسـتراحت  بریـد .میکـنم  پیـدا  هـارو  پمـپ  خـودم  ،میگـردم  نکشید زحمت شما_        
 .اومدم هم موقع

 ایستاد و نشست صورتش روي اي خسته لبخند        

 !بودن ها پمپ دنبال اونام ، زدن سر اینجا نفر چند امروزم_        

 افتاد کار به ذهنم و ایستادم سرجایم        

 بیرون؟ بردن ام چیزي_        

ــا آره_         ــا دو یکــی... باب ــردن و پمــپ ت ــتم ام هرچــی ب ــو گف ــر ت  خروجــی کــه بنویســید دفت
 ندادن گوش داشتم

 کردم نگاهش کنجکاوي با و برگشتم سمتمش به        

 ننوشتین؟ هم شما_        
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ــا واال_         ــازي گفــتن ، جــان باب ــون ، نیســت نی ــدیم اطــالع خودم  یادداشــت دیگــه مــنم ، می
 .نکردم

 میکـردن  ضـبط  و ثبـت  را هرکسـی  خـروج  و ورود هـا  دوربـین  حتمـا ... رفـتم  فـرو  فکـر  توي        
 ... باشد برداشته را اش بازگشتی هاي پمپِ  تجهیزات ، سها نبود بعید ،

 زدم صدایش که بود رفتن حال در پیرمرد        

 آدم دســت کــار کوچیــک جزئیــات همــین هــا وقــت بعضــی! نشــه دردســر براتــون ایشــاال_        
 !میده

 ... آمد صورتش توي نگرانی        

 میاد؟ پیش مشکلی میگی یعنی_        

 انداختم باال اي شانه ، نکنم مشکوکش اینکه براي لبخند با        

 ...بارتونه اولین که هم شما ، بخشید میشه رو بارها اولین باالخره_        

 .رفت فکر توي صورتش و شد درهم اش چهره        

 نیست؟ بارتون اولین_        

ــرد         ــالنه ، پیرم ــالنه س ــه س ــمت ب ــزش س ــت می ــري و رف ــرون را دفت ــید بی ــا...کش ــه ب  عجل
 ایستادم کنارش

 بـه  گفـتم  ، بـودن  بـرده  رو 2 واحـد  پاالیشـگاه  ي لولـه  خـط  هـاي  بریـده  ، پیشـم  روز چند_        
 .ننوشته انگار ولی ، کن یادداشت که جواد

 .کشیدم خودم سمت به را دفترچه و کردم دراز را دستم        
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 !برد؟ کی..قطري چه اي؟ اندازه چه تو بردن؟ لوله_        

 ...که نبودم من...بابا نمیدونم_        

 بــه چـی  بـراي  غریـب  و عجیــب ي دلشـوره  ایـن  نمیـدانم . افتــاد زمـین  روي دسـتم  از دفتـر         
 شــدم دور میـز  از کمـی  و کشـیدم  عمیــق نفـس  چنـد  ، گذاشـتم  قلــبم روي را دسـتم .افتـاد  جـانم 

 .میگفت چیزي زیرلب و میزد ورق هارا برگه آرامش کمال در پیرمرد.

 درسته؟.. ثابته که ورودي لیست_        

 کرد بلند سریع را سرش        

 ثابته اونا...بابا آره_        

 .میگردم دنبالشون خودم ، بدین هارو پمپ و ها لوله لیست_        

ــه         ــد...آورد بیــرون را بزرگــی ي پوشــه و شــد خــم هــا میــز کشــوي ســمت ب  اي دقیقــه چن
 .کند چک هارا برگه تا کشید طول

 ...میکنم کمکت خودمم...شد پیدا_        

 دو بــراي ورودي هفــت و بیســت... بــود هــا پمــپ بــه مربــوط کــه گرفــت ســمتم را اي برگــه        
 دوِ  لیسـت ِ  درخواسـت  ، نمیکـردم  پیـدا  کسـري  ، تـا  هفـت  و بسـت  ایـن  بـین  اگـر ...گذشـته  سـال 
 ...ها لوله اما...میدادم هم را تر قبل سال

 ... من نمیگی کسی به که تو...جان بابا فقط ، میگردم خودم و یکی این_        

 بریدم را حرفش        

 .نیومده صبح شیفت تا کنید عجله فقط راحت خیالت... باباجون نه_        
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ــر ســه دو شــاید هرکدامشــان کــه تجهیزهــایی بــین         ــود ام قــواره و قــد براب  پمــپ دنبــال ، ب
 داخـل  کدامشـان  هـر ...تـا  هفـده .کـردم  پیـدا  را هـا  پمـپ  از تعـدادي  بـاالخره .میگشتم کوچک هاي

ــت ــد لیس ــار و بودن ــماره کن ــریال ش ــان س ــک هایش ــوچکی تی ــداي...زدم ک ــرد ص ــی در پیرم  نم
 .نبود او از خبري و زدم دید را سرم پشت...آمد

 ...بود پمپ چند ، بود شده بریده نیمه تا که مخزنی داخل... تر طرف آن کمی        

 هــایش ســریال شــماره دقیقــا کــه پمــپ ســه کــه بــود گذشــته ســاعت دو تــا ســاعت یــک        
 .نشستم زمین روي و بودم شده رمق بی...نشد پیدا ، نبود ها بازیافتی انبار داخل

 کـــه هـــایی ســـریال شـــماره روي ،از میـــرفتم پاالیشـــگاهِ  اصـــلیِ  ســـاختمان بـــه اگـــر        
 .میکردم شناسایی را نصب و ساختِ  شرکت ، نشد پیدا تجهیزشان

ــایم جیــب         ــتم را ه ــا گش ــا ت ــل ب ــا شــماره از موبای ــرم عکــس ه ــه مشــتی...بگی ــایمِ  ران ب  پ
 ...آوردم می خودم همراه را تلفنم باید... کوبیدم

 .نوشتم را ها سریال شماره پایمِ  ساق روي و زدم باال را شلوارم ي پاچه        

 تکاندم را مانتوام پشت و شدم بلند میگشت دنبالم که پیرمرد صداي با        

 ...اینجام_        

 میلنگید پاهایش از یکی و آمد می راه سالنه سالنه        

 کردي؟ پیداشون باباجان_        

 بود دستش توي ي برگه به نگاهش        

 روي از شــما...فقـط ...بــردن امـروز  کـه  باشــه همونـایی  مــال قطعـا  کـه  ، نیســت تـا  سـه  آره_        
 شرکته؟ کدوم براي بگید میتونید ها سریال شماره
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 برداشتم چشم روي از را عینکش و کرد بلند برگه روي از را سرش        

 کوتـاهم  ي لولـه  تـا  سـه  ایـن ...کافیـه  بـردن  رو تـا  سـه  ایـن  بـدونم  همینکـه ... نیست نیازي_        
 .بوده پیش روز دو هاي خروجی جزو یا ، نگشتم خوب من نمیدونم حاال...نبود

 بگردم من میخواید_        

 کرد دراز را دستش ، بگیرم را برگه خواستم همینکه        

 . میزنم ها خروجی جزو...دیگه نه_        

 .میدیدم را قطرش و اندازه ، ها لوله هاي سریال شماره باید        

 ...که ندارم کاري ، میکنم چک براستون من میکنید؟ تعارف_        

 گفت میرفت خروجی سمت به که حالی در و گرفت را ام برگه        

 . برید بهتره نشده عوض شیفت تا شماهم... کافیه همینم.نکنه درد دستت_        

 دفترچـه  تـوي  را هـا  شـماره  کـه  میکـردم  نگـاه  پیرمـردي  بـه  و بـودم  ایسـتاده  سـوله ِ  وسط        
 .بودم شده دلواپس جهت بی و بیخود...انگار میشستن رخت دلم توي...مینوشت اش

ــه خــط پــیش ي هفتــه         ــه نوبــت دیگــر روز دو و بودنــد شــده نصــب هــا لول  اصــلی تســت ب
 .بود خطوط

 دو شـماره  واحـد  بـه  ، حراسـت ِ  تاکسـی  بـا  و آمـدم  بیـرون  هـا  بازیـافتی  ي سـوله  از عجله با        
ــتم ــاهم کــارگر دو یکــی.رف ــد همراهشــان گوشــی در چیــزي تماشــاي مشــغول ب  کــه ســالم. بودن
 .شدند مشغول و دادند را جوابم زور به کردم
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 احتیــاج قــوه چــراغ بــه حتمــا تــاریکی آن در... بــود پاالیشــگاهِ  راســتِ  طــرف خــط ابتــداي        
 وقتـی  کـه  بودنـد  فـیلم  تماشـاي ِ  محـو  آنقـدر . برگشـتم  کـارگر  دو سـمت  بـه  دوبـاره ...میکردم پیدا

 ، دیـدم  کـه  تصـویري  و موبایـل  ي صـفحه  دیـدن  بـا .نشـدند  متوجـه  اصـال  ، ایسـتادم  سرشان پشت
 گـرفتم  را دهـانم  جلـوي  امـا  پیچیـد  بهـم  ام معـده ! شـد  مچالـه  صـورتم  و برداشـتم  عقب به قدمی

 .نزنم عق تا

ــوه چــراغ         ــین روي ، یکیشــان ق ــاده زم ــود افت ــدر ، ب ــیلمِ  محــو آنق ــد مزخــرفِ  ف ــه بودن  ک
 .نشدند قوه چراغ شدن برداشته متوجه

 ...دادم سرعت هایم قدم به ، دو آن از شدنم دور محض به و برداشتم آرام قدم چند        

ــی         ــه وقت ــداي ب ــط ابت ــه خ ــیدم لول ــس ، رس ــس نف ــزدم نف ــف. می ــت ک ــایم دس  روي را ه
 ...نمیرفت هایم پلک پشت از موبایل رويِ  تصویر.شدم خم و گذاشتم زانوهایم

ــوه چــراغ         ــه مواقــع بیشــتر...کشــیدم دراز زمــین روي و کــردم روشــن را ق  احتمــال خــاطر ب
 زمـین  از را هـا  لولـه  ، نصـب  هنگـام  ، میگیرنـد  نظـر  در هـا  لولـه  نشـتی  بـراي  کـه  درصدي بیست
 .باشد داشته وجود دید امکان احتمالیِ  نشتیِ  صورت در تا میدهند فاصله

 .گرفتم ها سریال ي شماره روي را قوه چراغ و دادم جا افقی هاي لوله زیر را خودم        

 دو حــداقل ، را هــا ســریال شــماره اکثریــت ، احســان شــرکت در کــارم ي ســابقه خــاطر بــه        
 .بود بازي و اسیدي هاي خط براي لوله خطوط به مربوط 46. بودم حفظ را اولشان رقم

ــودم         ــاالتر خ ــیدم ب ــیده و کش ــدن کش ــنمِ  ش ــین روي ت ــت ، زم ــانهِ  پش ــرم و ش  درد را کم
 کـردم  عبـور  ، میکـرد  وصـل  دومـی  بـه  را اول ي لولـه  جوشـکاري  کـه  فلـنچ ِ  قسـمت  از دقیقا.آورد

 .کردم بررسی را دیگر چنتاي ، ترتیب به و بود درست هم دومی.



910 
 

ــه         ــداي همینک ــرف ص ــده و زدن ح ــد ي خن ــرد چن ــنیدم را م ــراغ ، ش ــوه چ ــاموش را ق  خ
 .انداختم هم روي را پاهایم و کردم نزدیک بهم را هایم شانه و کردم

 .شد آزاد ام شده حبسِ  نفس ، شدنشان دور محض به        

 جوشـکاري  محـل  فلـنچ  و بودنـد  شـده  وصـل  بهـم  متـر  یـک  بـه  متـر  یـک  فاصله به ها لوله        
 و میکشــیدم دورش تــا دور را دســتم و میکــردم چــک هــم را فلــنچ هــر ، ترســم از... بــود هــا لولــه
 .باشد داشته وجود خالیی مبادا تا میدادم فشار

 تغییـر  26 بـا  تجهیـز  یـک  سـریال  شـماره  کـه  بـودم  کـرده  چـک  را متـر  سـی  از بیش شاید        
 متوجـه  ، بـودم  نوشـته  را هـا  سـریال  شـماره  و بـودم  گرفتـه  نگهبـان ِ  پیرمـرد  از را برگـه  اگر....کرد

 ....نه یا هاست همان جزو متري یک ي لوله خط این میشدم

 خـودم ...امـد  مـی  تـازه  نظـر  بـه . کشـیدم  دسـت  هـا  جوشـکاري ِ  محـل  به ، قوه چراغ نور زیر        
 شــد تبــدیل یقــین بــه شــکم.برگشــتم عقــب بــه دوبــاره 46 شــماره دیــدن بــا و کشــیدم بــاالتر را
 .بود داده تغییر را لوله این نفر یک ، لوله خط متر بیست از بعد...

 سـختی  بـه .بـود  شـده  کنـد  حـرکتم  و بـود  کـرده  لرزیـدن  بـه  شـروع  اسـترس  از هایم دست        
 46 بـا  هـا  سـریال  شـماره  دوبـاره  لولـه  خـط  پـنج  واقـع  در و متـر  پـنج  تـا  ، کشـیدم  بـاال  را خودم
 .نبود احسانِ  شرکت براي که اي شماره با شیشم خط و میشدند شروع

 لولـه  خـط  نصـرتی  فـردا  همـین  اگـر .شـدند  داغ هـایم  پلـک  و کـرد  لرزیدن به شروع ام چانه        
 جهـت  6 جـاي  بـه  و کشـیدم  دسـت  هـا  جوشـکاري  قسـمت  بـه .میشـدم  بیچـاره  ، میکـرد  تست را

بود خورده جوش جهت 3 فقط جوشکاري باید. 

ــی         ــادمین وقت ــه هفت ــی را لول ــردم بررس ــورتم ، ک ــیس ص ــکِ  خ ــده اش ــود ش ــه.ب  اي توطئ
 . نبود کردنی باور که بودند چیده برایمان
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 تـاریکی  تـوي .کـردم  خـاموش  را قـوه  چـراغ  و آمـدم  بیـرون  لولـه  آخـرین ِ  زیـر  از سـختی  به        
 همــه بــه شــکم..آرام و صــدا بــی ، افتــادم گریــه بــه ، نمیدیــدم بیشــتر را جلــوترم قــدم چنــد کــه
 کینـه  کـارگر  یـک  شـاید  یـا ...سـها  بـه  حتـی  و موسـوي  بـه ...نصـرتی ِ  خود به...نصرتی رقباي به...بود
 .بودم کرده عصبانیش فریاد و داد با پیش ي هفته مثال که توز

 اتفـاق  ایـن  اگـر  کـه  کسـی  بـا  ، میکـردم  مشـورت  کسـی  بـا  باید... بود صبح نیم و سه ساعت        
 !میکرد ضرر من مثل اوهم ، میشد برمال

        ** 

ــه و گــرفتم را اتــاقم کــارت          پــذیریش مســئول بــه اعــالءِ  اتــاق ي شــماره پرســیدن هــواي ب
 گفتم

 خودشــون بــا تمــاسِ  جهــت ، میخواســتم همکــارامو از یکــی اتــاق ي شــماره مــن_        
 ..منم...نمیدن جواب و موبایلشون...

 برید را حرفم حوصله بی        

 اسمشون_        

 مدبري اعالء_        

 بگوید را اتاق شماره و بدهد خودش به تکانی تا ماندم منتظر        

        _403 

ــه و کــردم تشــکر         ــه عجلــه ب ــتم آسانســور ســمت ب ــه هــم مــرادي و تمیزکــار...رف  دردســر ب
 همینکــه. کشــیدم هــایم چشــم بــه دســتی آیینــه تــوي.نمیشــد حــل مشــکل ایــن اگــر میفتادنــد

 .آمد چشم به مانتوام پشت به چسبیده هاي گل و خاك ، چرخاندم را کمرم
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 بــراي اضــافه مــانتوي ، بــود همــراهم هــم چمـدان  آن اگــر هرچنــد کــه.افتــام چمــدانم فـک         
 .نداشتم پوشیدن

ــدم پیــاده کــابین از چهــارم طبقــه         ــار هــاي اتاقــک بــه. ش  شــماره و کــردم نگــاه کن
 اعـالء  جـز  کـنم  شـک  میتوانسـتم  هرکسـی  بـه ...دیـدم  را 403 شـماره  راهـرو  اواسط باالخره.هایش

 ابـــدا نفر دو این اما باشد، بود ممکن هرکسی کار...مرادي و

 ...نشد خبري... زدم در به اي تقه        

ــم         ــه را گوش ــباندم در ب ــاره و چس ــدم دوب ــدتر.کوبی ــن از بلن ــتم ای ــه نمیتوانس ــوبم در ب  ، بک
 .شوند بیدار ها اتاق بقیه داشت امکان

ــاره         ــه دوب ــمش آرام و زدم در ب ــتم را اس ــدي...گف ــوي ناامی ــم ت ــه دل ــاخته خان ــود س ــه و ب  ب
 .میگذشت کار از کار و میشدند متوجه همه ، میشد صبح اگر! بود شده هم دار نوه تازگی

ــدا         ــدا را خ ــار و زدم ص ــم را در اینب ــر محک ــدم ت ــا.کوبی ــرس ب ــطراب و ت ــه اض ــاق ب ــاي ات  ه
 .بیاید بیرون کسی مبادا که میکردم نگاه کناري

 کیه؟_        

 ... بود خودش آلود خواب صداي        

 ...درو کن باز.. منم_        

 ! ام زده توهم اشتباه را صدایش که کردم فکر و نیامد صدایی دوباره        

 تصـویرم  چـپ ِ  سـمت  دوربـین  حتمـا . دادم تکیـه  در بـه  را سـرم  و نشسـتم  در پشـت  ناامیـد         
 .نبود دیدش توي

 .کشیدم ام بینی به دست پشت با و کشیدم باال را دماغم        
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 ...تو به لعنت_        

ــه را ام خــونی دســت         ــاز صــداي کــه کشــیدم ام تیــره مــانتوي ب  زمــین روي از ، در شــدن ب
 .کرد بلندم

 موهـاي  و بـود  آلـوده  خـواب  هنـوز  کـه  اعـالء ِ  متعجـب ِ  صـورت  شـد  بـاز  کامـل  در همینکه        
 .شد ظاهر در جلوي ، بود هوا روي اش نیمی و پیشانی روي نیمی اش ریخته بهم

 .انداختم اتاق داخل را خودم و ندادم زدن حرف فرصت        

 گفت بسته هاي چشم با و خورد راهروِ  دیوار به که بود خوابِ  مست آنقدر        

 برنمیداري؟ من سر از دست خوابم تو_        

ــوار روي         ــر دی ــورد س ــین روي آرام آرام و خ ــت زم ــوچی.نشس ــردم ن ــراغ و ک ــرو چ  را راه
 کردم روشن

 دیدي؟ سوسک_        

ــوابش         ــدادم را ج ــا ن ــک ت ــوان ی ــکِ  آبِ  لی ــال از خن ــتم یخچ ــه و برداش ــب ب ــایش ل  ه
 چسباندم

 خوابی؟... خدا رو تو پاشو_        

 کشید عقب را سرش و خورد آب از قلپی        

 ...نیست خوب دندون براي سرد آب_        

 !بود بـــیدار پس        

 زدم صورتش طرف دو به آرامی چک و نشستم نزدیکش زانو دو        
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 !واجبه کارم کن باز چشماتو_        

 . زد کنار و خاراند را اش پیشانی روي موهاي        

 ؟!داره الزم خواب اتاق که کاریه چه_        

 ي حوصــله ، میـزد  حـرف  هـم  شـوخی  بـه  اعـالء  اگــر حتـی  و بـودم  شـده  رمـق  و جـان  بـی         
 .نداشتم را شنیدنش

 ؟...شوخی یا میکرد لج اصال        

 ام بینــی روي را مــانتوام آســتین و کشــیدم بــاال را ام بینــی...بــود بســته هنــوز هــایش چشـم         
 داشتم نگه

 داري؟ دستمال_        

ــاالخره         ــاز را هــایش چشــم از یکــی الي ب  ســیاهی ، نمیگذاشــت بلنــدش هــاي مــژه. کــرد ب
 .ببینم خوب را هایش چشم

 یخچال باالي اوناهاش،.. هست دستمال.. شدي؟ دماغ خون_        

 را هـا  چـراغ .کـرد  جـور  و جمـع  را خـودش  اعـالء  و کـردم  تـا  هـم  روي را دستمال برگه چند        
 زد تعارف و کرد روشن را کوچکش اتاق

 !بذارم چایی یه بیا...بیار در هاتو کفش_        

 .رسید هایم چشم به سوزششِ  درد و میسوخت دلم ته چیزي        

 شدم بدبخت! میچینه توطئه برام داره یکی_        

 ایستاد کمر به دست و ایستاد اتاق وسط        
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 بطـري  تـا  شـدم  خـم  یخچـال ِ  سـمت  بـه  همینکـه  شـده؟  چـی  بفهمـم  بـزن  حرف درست_        
 پرسید بردارم را آب

 شده؟ چی وضعیه؟ این چرا مانتوت پشت_        

 .کند پنهان وضع و سر و حال از را وحشتش نتوانست        

 ...ایستاد نزدیکم و آمد جلو        

 ...دارن مشکل. کردیم نصب پیش هفته که هایی لوله خط_        

 عمیــق ناامیــدي نتوانســتم.میکــرد ام خفــه داشــت بغــض و میســوزاند را هــایم چشــم اشــک        
 .کنم پنهان را لحنم

 ، کردن عوض جاشو و متري یه ي لوله تا چهار_        

 بود ناباوري و بهت میشد، دیده نگاهش در که چیزي تنها        

 میکنی؟ شوخی_        

 .بگیرم را هایم اشک جلوي عمیق نفس با کردم سعی        

 چنـد  گفـت  حرفـا  تـو  پیرمـرده  ، هـا  بازیـافتی  بخـش  رفـتم  اتفـاقی  امروز ، نمیکنم شوخی_        
 سـري  یـه  اخـه . بـود  هـا  پمـپ  بـه  شـکم  اولـش .ننوشـتن  لیسـت  تـو  کـه  بـردن  لوله چنتا پیش روز

 ...پمپم

 چنـد .انـداخت  دلـم  بـه  کوتـاه  آرامشـی  ، نگـاهش ِ  مکـث .گرفـت  صـورتم  جلـوي  را آب لیوان        
 دسـتم  ، داشـت  نگـه  ام بینـی  روي را مرطـوب  دسـتمال .درآمـد  داغـی  از جگـرم  و خـوردم  آب قلپ

 شد مانع که دارم نگه را دستمال تا آوردم باال را
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 میگفتی...اش بقیه_        

 .بود شده تر پهن که دستش مچِ  دور شاید ، انداختم پایین را هایم چشم        

 ...ما خط جاي باشن برده رو ها لوله اون نکنه که کردم شک_        

 کردي؟ شک چجوري ، هست ور و دور این پاالیشگاه همه این_        

 نصـرتی  شـرکت  جفتشـو  کـه  نـداره  بیشـتر  خـط  تـا  دو اونجـا  کـل ...دو واحـد  گفت پیرمده_        
 ...داره

 .نخورد پوستم به دستمال هاي روزنه ار دستش گرماي تا کشیدم عقب را سرم        

 چهارتــا مــیگم نیســت مهــم بــرات! کــن گــوش حــرفم بــه... و لعنتــیِ  دمــاغ ایــن کــن ول_        
 کردن؟ عوض رو لوله

 .رفت کمدش سمت به بهم پشت و انداخت یخچال روي را دستمال        

 ...بردن کجا رو لوله چهارتا اون ببینیم باید_        

 ... ولی کنیم عوض هارا لوله داشتیم فرصت ، میگفت راست        

 و شــدم معــذب...درآورد تــنش از را شــرتش تــی و انــداخت تخــت روي را اش مردانــه شــلوار        
 ... برگرداندم را رویم

 .ببخشید_        

 دراز زمــین  روي ، گرفــت درد کمــرم خســتگیِ  فــرط از وقتــی و نشســتم زمــین روي        
 .کشیدم

 ...میریم لو باز...بذاریم جاش نداریم ، برداریم هارو لوله اون اگر_        
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 کــه تجهیــزي تــک تــک مــا ، نیســت کــه پیکــر و در بــی اینجــا! چیــه؟ رفــتن لــو کــه اوال_        
 ...همینجا مامور ، نه خودمون. کردیم ثبتم و کردیم نصب

 دوختم چشم اتاق سقف به نگرانی به        

 باشه؟ میتونه کی کار تو نظر به...باشن خریده و مامور اگه_        

 شنیدم را شلوارش زیپ کشیدن باال صداي        

 .بزنم زنگ نفر یه به بذار قبلش فقط!  ندارم نظري_        

 .خوابیدم پهلو به و زد اسپیکر روي را اتاقش تلفن        

 ایستادم و شدم بلند زمین روي از زود خیلی ، آمد که سرم باالي        

 ...اي خسته ، بکش دراز یکم میخواي_        

ــم         ــود مه ــتگی...نب ــر...مریضــی...درد...خس ــه س ــاغ خــون...گیج ــی...دم ــم هیچ ــود مه ــز نب  ج
 !کـــار

 پیچید اتاق توي اي مردانه صداي و شد قطع تلفن بوق        

 ...اعالء جونم_        

 میخـورد  تکـان  هـایش  پلـک  نـه ... نمیکـرد  حرکتـی  و بـود  ایسـتاده  رویـم  بـه  رو چرا نمیدانم        
 برگرداندم در سمت را رویم....خودش حتی نه

 چندي؟ واحد ، محمد_        

 دنبالت؟ بیام هست کاري...چهار برم میخوام االنم...سه_        
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ــه_         ــن فقــط..داداش ن ــه خــط روز دو یکــی ای  خروجــی یعنــی ، نخــورده مشــکل هــاتون لول
 ... دو و بیست عرض متر یه طول ، لوله ورودي

 هــا بچــه از میخـواي .. نیفتــاد اتفـاقی  همچــین بـودم  مــن وقتـی  تــا یعنـی ..نــیس یـادم  واال_        
 بپرسم؟

 .نکند باخبر را همه که کردم اش حالی ، دست ي اشاره با و چرخیدم اعالء سمت به        

 ببـین  ، نمیـدن  ورود اجـازه  بهمـون  چهـار  و سـه  واحـد  هـاي  بازیـافتی  ، نکـن  شلوغش...نه_        
 کنی؟ باخبرم میتونی ربعه یه

 بدم؟ خبر چیو_        

 شد خم تلفن سمت به عصبانیت با اعالء        

 سریالِ شماره با جدید لوله ببین بازیافتی برو گیجی؟_        

 ...کرد نگاهم ، میزد حرف که عصبانیتی همان با و سرچرخاند        

 شدم هول و دستپاچه        

 نوئه تجهیز... اولشه ي شماره دو..46... نه نه...26_        

 گفت بود خط پشت که کسی به و گرفت را نگاهش        

 واحـــد بیـــاد بفرســـت بـــود اگـــر ، میخوامـــا جـــواب زود محمـــد... اول شـــماره دو...46_        
 ...من با نگهبانِ  کردن چرب ي هزینه...2
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 تــا دادم قــورت را دهــانم آب بــار چنــد...بــود ریختــه بهــم را ام ،معــده داشــتم کــه اضــطرابی        
ــا کــه پیچیــد دلــم تــوي دردي یکبــاره ولــی بشــم تهــوع دچــار مبــادا  داخــل را خــودم وحشــت ب

 .آمد باال ام معدهِ  محتویات تمام ، عق اولین با و انداختم بهداشتی سرویس

 

 بهتري؟_        

ــرم         ــه را س ــه ب ــین ي شیش ــباندم ماش ــاي و چس ــري خنک ــوي آبِ  بط ــتم ت ــی و دس  کم
 .بود کرده بهتر را حالم شیشه خنکاي

 !چرا؟ نزد زنگ دوستت_        

 ... شده شروع 46 با اش همه شده ثبت تجهیزات سریال شماره که داده پیام بهم_        

 چرخاندم سمتش به را سرم سریع        

 چی؟ یعنی خب_        

 ، نمیشـدیم  متوجـه  اگـر  و نشـده  ثبـت  شـده  داده کـه  تغییراتـی  از هیچکـدوم  اینکـه  یعنی_        
 !اومدیم می بحساب دروغگو ، ما و تو

 گذاشتم هایم لب روي را دستم استرس با        

 واي ، میشدن ما پاسوز هم ثبت ها بچه یعنی ، سرم بر خاك ، واي_        

 آمد تر نزدیک که بود فاصله بینمان        

 .نیفتاده اتفاقی که حاال...نکنی "واي ، واي" اینقدر میشه_        

 ماندم خیره رو به رو صندلی پشتی به و گرفتم هایم دست بین را سرم        
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 خـــدا واي چی؟ نشه پیدا اگر تجهیزات_        

 .دادم تکیه صندلی پشتی به و کشید را بازویم        

 والسالم... میکنیم نصب ، میارن ، کرده پیدا و تجهیز_        

 را بیهــوده هــاي دســتپاچگی و کــنم کنتــرل را هــایم نگرانــی اعــالء مثــل میتوانســتم کــاش        
 رو نــواقص لولـه  خـط ِ  تسـت  موقـع  ظهـر  فـردا  اگـر !  بـود  کـرده  رحـم  مـن  بـه  خـدا .بگـذارم  کنـار 
 .میشد تمام و میرفت هدر به هایم زحمت و کارها ي همه ، میشد

 .شد امشب اتفاقات به معطوف ، فکرم تمام و گذاشتم هم روي را هایم پلک        

 .شود گرم تا گذاشتم پاهایم بین را سردم هاي دست        

 سردته؟_        

 هــاي حــرف از بعــد ، افســانه و پــدر بــا اتفاقــاتم از بعــد شــاید...گزیــدم لــب و نــدادم جــوابی        
 چنـد  ، آرامـبخش  و خـواب  قـرص  چنـد  از بعـد  کـه  میکـردم  پیـدا  را جـایی  بایـد  فقـط  ، احمدرضا

 پـایم  ، زود یـا  دیـر  و بـود  شـده  درهـم  چیـز  همـه  اتفاقـات  ایـن  بـا  حاال ولی. بروم اغماء به را روزي
 .میشدم منفــجر و میکرد گیر ، ها مین از یکی به

ــالءِ  سوییشــرت         ــنم روي اع ــت ت ــی.نشس ــرمم خیل ــرد گ ــا نک ــوي ام ــرش ب ــن ، عط ــه را م  ب
 .برد خوبی کماي

 بـه  کـه  حـالی  همـان  در. شـدم  پیـاده  عجلـه  بـا  و زدم صـدا  خـدارا  دلم ،توي ماشین توقف با        
 تــنم را سوییشــرت ، میشــدم نزدیــک ، بودنــد داده تکیــه ماشــین بــه کــه کــارگري دو و بــار وانــت
 .کردم

 همینه؟ دوستت_        



921 
 

ــه اعــالء کــه برمیداشــتم قــدم تنــد آنقــدر         ــود افتــاده نفــس نفــس ب  هــم شــاید نمیــدانم...ب
 .میدوییدم

 .همینه_        

 تـوي  اشـک  ، احسـان  شـرکت ِ  نـو  هـاي  لولـه  ، دیـدن  بـا  و رفـتم  وانـت ِ  پشـت  تاریکی توي        
ــایم چشــم ــه ه ــه دســتی ، زد حلق ــا و کشــیدم هرکدامشــان ب ــه رو بغــض و خوشــحالی ب  اعــالء ب
 کردم

 کنیم؟ وصل... همینه ، خودشه_        

 میکرد نگاه بغضم و صدا لرزش به تعجب با اعالءِ  دوست        

 ...پایین بپر ، میفته راه کارت ساعت دو زیر ، نباشید نگران مهندس خانوم_        

 شـدم  پیـاده  آرامـی  بـه  ، شـد  گـرم  دلـم  ، آورد لبخنـد  صـورتش  و شـد  خودمـانی  که لحنش        
 رفتم ، بودند شده تعویض که هایی لوله سمت به دوباره عجله با و

 ... زده جوش تا دو ، نیست درست فلنچشم ، اینه یکیش...هاش اینه_        

 کشید و گرفت را بازویم اعالء که میرفتم ها لوله زیر داشتم        

 بکنیم؟ و کارمون ما بذاري ، بشینی جا یه بري تو میشه_        

 کردم نگاه صورتش به بغض با و نالیدم دلم توي        

 !ندارم اعتماد توام به آخه_        

 .رسید لبم به هایم چشم از نگاهش و گزیدم را لبم        

 افتضاحه مانتوت پشت... زمین رو نخواب دوباره فقط ، بمون پس_        
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 کارشـان  تـوي  کـه  میگـرفتم  را دهـانم  جلـوي  مـدام . رفـتم  تـر  عقـب  ، کـرد  رها که را دستم        
 و سـه  هـاي  واحـد  در و بودنـد  اعـالء  هـاي  دوسـت  از کـه  نفـري  دو بـه  که الحق ولی.. نکنم دخالت

 .میدادند انجام را کارهایشان دقت با البته و فرز و سریع ، بودند مشغول چهار

 بـه  و بـود  آشـوب  دلـم  تـوي ... میچرخیـد  محوطـه ِ  دور تـا  دور بـه  نگـاهم  و میزدم قدم مدام        
 گرفتـه  تهـوع  حالـت  ، هـا  شـدن  دمـاغ  خـون  ایـن  بـدتر  همـه  از و آهـنم  هاي قرص نخوردن خاطر
 .بودم

 .آمد هم مرادي دیدم که نشستم زمین روي اي لحظه چند        

 .دوئونده موش وسط این یکی که میبینم ، رئیس_        

 دغدغـه  بـی  و راحـت  میتوانسـتم  ، کـنم  دل و درد ، میتوانسـتم  بـود  آمـده  مـرادي  کـه  حاال        
 ... بزنم حرف تخم و اخم از ترس بدون میتوانستم. بزنم حرف

 تـوي  نبایـد  اصـال ...کـردم  اشـتباه ... سـرم  بـر  خـاك  شـدیم؟  بیچـاره  شـدیم؟  بدبخت دیدي_        
 ... این

 کنار بذار بازیتو آبغوره این. شد تسلیم زود چه..حاال خب_        

 رو و نـداد  اهمیتـی  ولـی  زد صـدایش  اعـالء  اینکـه  بـا ...گرفـت  را ام نداشـته  حـال  اعـالء  مثل        
 زد زانو رویم به

 نترس میشه حل ، گفته بهم اعالء ، نباش نگران_        

 ... رفت کارگرها و اعالءِ  سمت ، بزنم حرفی خواستم همینکه        

ــا ، میــرفتم راه یــا ، نداشــتم قــرار و آرام اي لحظــه ، کــار ســاعت دو پایــان تــا          و هرگوشــه ی
 .ببرند پیش درست کارهارا که میکردم دعا و مینشستم میشد که کناري
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 فلـنچ ِ  نصـب ِ  محـل  و بخـوابم  هـا  لولـه ِ  خـط  زیـر  خـودم  ، نمیکـردم  جرئـت  اعـالء  ترس از        
 .کنم چک را ها

 آمد سمتم اعالء که بود شده روشن کم کم هوا        

 ... هتل برگردیم زودتر بهتره. تمومه کارمون_        

 .شدم بلند زمین روي از و کَندم را خودم زور به ، باشم چسبیده زمین به که انگار        

 باشه داشته مشکل جایی اگر ، نمیکنید تست_        

 میشه معلوم چی همه نصرتی خود تست با ظهر بذار ، نیست وقتش االن ببین_        

 مشکل وقت یه اگه... نه واي_        

 برید را حرفم        

ــکلی_         ــت مش ــن ، نیس ــا ای ــره دوت ــارن ي خب ــو ، اینک ــش ت ــاي بخ ــاس ه ــر حس ــون ت  ازش
 تــا بمونــه همینجــا فعــال قضــیه ایــن بــذار...اومــدن مــن اســم بــه االنــم همــین ، میکــنن اســتفاده

 .نه یا میده لو خودشو بانیش و باعث ، ببینیم

 کیه؟ کار میکنی فکر_        

ــت         ــایش دس ــی ه ــود شــده روغن ــده ســرخ ســاعدشِ  پوســت و ب ــود ش ــازه.ب ــادم ت ــاد ی  افت
 است تنم سوییشرتش

 سردته؟_        

 کشید پایین را دستم گرفتو را آستینم که بود نرسیده زیپ به دستم        

 بده تحویل زود ، شویی خشک بدیم مانتوام این...هتل بریم_        
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 .دوییدم سرش پشت و رفت بهم پشت...بود شده کثیف کُل به سوییشرتش        

 بده؟ تغییرشون نمیاد کسی دیگه میکنی فکر یعنی_        

 کـه  بیـرون  بکشـه  نفـر  چنـد  ایـن  زبـون  زیـر  از قـراره  ، اینجـا  میمونـه  مرادي! نخور و مخم_        
 ... کی اومده کی رفته کی

 .رفت سمتش به و زد صدا را مرادي        

ــت         ــرتِ  پش ــد را سوییش ــاري چن ــدم ب ــرفش دو و تکان ــم را ط ــدم به ــوري... مالی ــز اینط  تمی
 .میخواست حسابی شوي و شست و نمیشد

  

 تـوي  سـوال  هـزار ...شـدم  آسانسـور  داخـل  اعـالء  سـر  پشـت  و گـرفتم  تحویـل  را اتـاقم  کارت        
 پوسـت  و افتـادم  هـایم  لـب ِ  جـان  بـه .بپرسـم  نمیگذاشـت  اعـالء  درهـم  هـاي  سـگرمه  و بـود  ذهنم
 .میکشیدم هایم دندان به مدام را اش ورآمده هاي

 ، بده ،مانتوتو میان شویی خشک از_        

 چشـم  جلـوش  بشـکنی  کـه  دادم را اعـالء ِ  جـواب  میکـردم  فکـر  ، ذهـنم  تـوي  هـاي  سوال با        
 .زد هایم

 گفتم؟ چی شنیدي کجایی؟_        

 برداشتم آیینه از را ام تکیه آسانسور توقف با        

 .باشه شنیدم_        

 ایستاد سرم پشت ، آمدم بیرون که کابین از        
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 .بره یادت اتاق تو بري میترسم ، ببرم مانتوتو من بده_        

 بردم بیرون را دستم که بود باز نیمه در ، دراوردم تنم از را مانتو و شدم اتاق داخل        

 ...بشورن بده ، شده خاکی سویشرتتم_        

 آوردم در از بیرون را سرم که گرفت را مانتو        

 ...منو ببین_        

 سمتم برگشت        

 بریم باید دیگه ساعت سه... ها بیارن زود_        

 درمــورد ســوال...داشــتم ســوال...برگردانــد را رویــش حرفــی بــی و زد را آسانســور ي دکمــه        
 میکنـد  تـالش  کـه  میفهمیـدم  خـوب  و نبـود  طبیعـی  داشـت  کـه  خونسـردي ..اتفـاق  مـورد  در...کار

 .بگیرد را خودش جلوي تا

ــا         ــنش ب ــاق در ، رفت ــتم را ات ــت روي و بس ــیدم دراز تخ ــی.کش ــایلم گوش ــد موب ــد در ص  ص
 بـدي  اسـترس  آخـر  ي شـماره  دیـدن ...افسـانه  ي شـماره  حتـی  و نااشـنا  ي شـماره .بـود  شده شارژ

 .باشد دلیل یک به فقط بود ممکن افسانه زدن زنگ.انداخت جانم به

 

 ...ماندم منتظر و گرفتم را اش شماره        

 !جان؟ نورا_        

 لحـن  ایـن  امـا  بـود  افسـانه  صـداي .شـدم  خیـز  نـیم  تخـت  روي و شد گرد متعجب چشمهاي        
 !؟...ادا و
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 سالم_        

 ...نگرانته خیلی مجید دخترجان؟ کجایی هست معلوم_        

 گفت تلفن پشت که بودم ویج و گیج هنوز        

 .نوراست...جان مجید_        

 بـاز  گلـویم  راه تـا  خـوردم  آب اي جرئـه  ، پـدرم  بـا  زدن حـرف  از پـیش  و نشسـتم  تخـت  لبه        
 .شود

 دخترم؟ بیخو...جان نورا سالم_        

 انداخت گلویم به بغضم ، غمگینش و گرفته صداي        

 شدین؟ بهتر...خوبین شما...بابا ممنون_        

 .شدم همهِ  زحمت باعث نمیکنن مرخصم دکترها..نمیاد پایین فشارم ، بابا بهترم_        

 .کردم احساس پدرم حرف این با بیشتر را سرم سنگینی        

 !!شفاست نگاهش... اومده هم جون افسانه دیگه ، میشین خوب زودتر ایشاال_        

 ...پوزخند یا تمسخر به...بود هایم لب روي لبخند        

 ماموریت؟ رفتی بابا؟ کجایی تو_        

 .اینجام روزي چند... آره_        

 !شده تنگ برات دلم ، بابا برگرد زودتر_        
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 چشـمانم  بـه  را اشـک  ، شـد  خـارج  پـدرم  دهـان  از هـا  مـدت  از بعـد  کـه  جملـه  تـک  همین        
ــودنِ  خوشــی...آورد ــود افســانه ب ــا ب ــایین هــاي قــرص تــوهم ی ــود کــه هرچــه...فشــارِ  آوردن پ  ، ب

 !چسبید من به عجیب

 فعال...بابا نشم مزاحمتون ، چشم_        

 احمدرضــا شـاید ...افتــادم صـیغه  زدن بهــم بـراي  اخــرش دسـتور  یــاد ، شـد  قطــع کـه  تلفـن         
ــرده باطــل را صــیغه ــود ک ــه ب ــدرم و افســانه ک ــر پ ــایین منتظــر ، خــرم و خــوش دو ه ــدن پ ِ  آم
 !بودند فشارش

 ، کردم باز را اخرمِ  پیامک و زدم تخت روي غلتی        

 بـه ...بـاش  حالـت  مراقـب ...دسـتت  برسـه  صـبح  تـا  میکـنم  فکـر  ، فرستادم هاتو لباس ساك"        
 نمیخـوام  مـنم  ، کـار  بـه  میچسـبی  ، مـن  هـاي  حـرف  از فـرار  بـراي  میـدونم ...نگیـر  سـخت  خودت

 "...بشه راحت خیالم ، بشنوم صداتو بذار فقط.. کنی فکر گذشته ي درباره فعال

ــداختم تخــت روي را گوشــی         ــرم روي را لحــاف و ان ــم.کشــیدم س ــده ک ــود مان ــر ب ــه زی  گری
 ... بزنم

 پنجـره  بیـرون  کـه  برفـی  همـان  مثـل  سـفید،  و دسـت  یـک  آدم، بـراي  شـود  می تخت زمان        
 سـال  تمـام . شـود  مـی  تمـام  و شـود  مـی  آب نهایـت  در و بـارد  مـی  سخت حتما ، محبوبمِ  اتاق ي

 هـا،  تاکسـی  تـوي  هـا،  رابطـه  تـوي  هـا،  آدم کنـار  هـا،  لبـاس  کنـار  بودم گذاشته را خودم که هایی
 وقــت هــیچ لعنتــی زمــان ایــن کــردم مــی فکــر هــا، جملــه الي بــه ال هــا، ســیگار دود الي بــه ال

 و باشــد حوصــلگی بــی و باشــد غــم کــه هرچــه حــاال. گذشــت مــی داشــت امــا گذشــت، نخواهــد
 تـرین  انتهـا  در حتـی  چیزهـا  بـودن  دردنـاك  کـه  ایـن  بـه  ام؛ کـرده  عادت..  خنده حتی و خستگی
 گـاه  کـه  مانـد  مـی  دوري آشـنایی  فقـط  هـا  آن از و اسـت  وابسـته  زمـان  همـین  به هایشان قسمت
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 مـزه  بیشـتر  خواهـد  مـی  دلـت  بـاور؛  ایـن  از بعـد  کـه  اسـت  عجیب. نشیند می آدم هاي چشم توي
 دلـت ..  باشـند  دردنـاك  شـاید  کـه  سـرانجامی  بـی  چیزهـاي  حتـی  و را روزهـا  را، اتفاقات کنی مزه

 مــن بــراي...  گذشــته ســرت از آب کــه وقــت همــان درســت..  بــدهی لفــتش بیشــتر خواهــد مــی
 ایـن  بـا  نـدارم  اي آینـده  دانـم  مـی  خـوب ..  هـا  درد و هـا  آدم و هـا  رابطـه  است، طور همین دقیقا

 ایـن  امـا  حسـرت؛  و مـانم  مـی  بـاقی  ك مـنم  ایـن  نهایـت  در میـدانم  خـوب . اتفاقـات  این و ها آدم
ــا ــان در دارم را روزه ــدگی نهایتش ــی زن ــنم م ــن ، ک ــا ای ــا را روزه ــدیت ب ــدگی ج ــی زن ــنم م  و ک

 ...!! همیشه براي بماند شاید که حسرتی به نسبت.  نیست ك اي آینده به نسبت خونسردم

 خورد در به اي تقه که بود شده گرم هایم چشم        

 ، انداختم سرم روي را تخت کنار ي حوله و آمدم پایین تخت از        

 ... شد ظاهر چارچوب توي اعالء ، اتاق در شدن باز محض به        

 ...کنار برو_        

 زد کنـارم  عمـال  و بـود  دسـتش  تـوي  بزرگـی  سـینی ..افتـاد  سـرم  از حولـه  و رفتم عقب کمی        
 .گفت میبست پایش با را در که درحالی و

 خیـال  ولـی  نـزد  لبـاس  ي دربـاره  حرفـی ...تخـت  روي انـداخت  کـه  بـود  دوشش روي لباسی        
 .آورده را خودش هاي لباس از یکی کردم

ــانتو_         ــاعت دو رو م ــه س ــارن دیگ ــرن در دم پولشــم ، می ــرات.میگی ــت هم ــا هس ــت ی  پرداخ
 کنم؟

 ...میرفت تختم سمت به اعالء و دستشوییِ  در به بودم چسبیده        

 پول دارم_        
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 گفت اي خنده با و گذاشت تخت روي را سینی        

 !پوله ، دارید که چیزي تنها نبود یادم_        

ــن         ــکِ  لح ــه متل ــه را اش گویان ــرفتم دل ب ــر...نگ ــیچ دیگ ــی ه ــب از حرف ــه را اوِ  جان  دل ب
 .نداشتم توجیهی هیچ احمدرضا و پدرم رفتار براي...نمیگرفتم

 تـر  نزدیـک  و برداشـتم  قـدمی ...بـود  گـرفتن  لقمـه  مشـغول  و بـود  مانـده  خم تخت سمت به        
 برگرداند را ،سرش آمد در که ساز چایی شدن روشن صداي...رفتم

ِ  بعــد بهتــره ، داریــم مهمــی جلســه ظهــر امــروز ، کــن اســتراحت خــوردي و ات صــبحونه_        
 ... هم جلسه

 ایستاد و کرد صاف را کمرش        

 اون از هــا بــازي بچــه ایــن ، نیســت خــودش کــار مطمئــنم ، بگــو نصــرتی بــه جلســه بعــد_        
 نداره؟ مشکل کسی که تو با.. بعیده

 میگفت بازي بچه بزرگی این بهِ  اتفاق به که بود خوب چقدر...آمد جلوتر        

 حرفـی  اینکـه  از پـیش ..کـرد  نگـاهم  ، داشـت  صـورت  بـه  کـه  بـااخمی  ، رسید که رویم به رو        
 .پرسیدم بزند

 باشه؟ سها کار نکنه_        

 .گرفت صورتم نزدیک را لقمه که بود خیره هنوز        

 ...نه یا میدن سوتی خودشون ببینیم تا نیار در صداشو_        



930 
 

ــراي را لقمــه         ــن ب ــه م ــود؟ گرفت ــه... ب ــردم دراز را دســتم همینک ــان و ک ــردم لمــس را ن  ، ک
 کشیدش عقب کمی

 گفتم؟ چی فهمیدي_        

ــوا روي دســتم         ــده ه ــود مان ــه چشــمم و ب ــود لقمــه الي گــردوي ب ــود نزدیــک کــه ب  روي ب
 بیفتد زمین

 .فهمیدم..فهمیدم... فهمیدم_        

 غریبـی  و عجیـب  ضـعف ..چپانـدم  دهـانم  داخـل  را تمـامش  گـاز  سـه  دو بـا  و گـرفتم  را لقمه        
ــه رو و داشــتم ــده را ،اشــتهایم امشــب کــار نســبی شــدن راه ب ــود برگردان ــرِ  خــوب طعــم...ب  و پنی

 ...کرد بلندم زمین از اي لحظه براي محبوبمِ  بهارنارنج مرباي با... گردو

 عالی...عالیه_        

 .کشید ریشش ته و ها لب روي زود خیلی را دستش و نشست لبش روي لبخندي        

 .آمد سرم توي پنیرها و نانِ  تمام خوردن هوس و میجویدم را لقمه        

 .بود ام گشنه ، نکنه درد دستت_        

 .برگشت سرجایش دوباره ، بود شده پاك اش پیشانی روي از که اخمی        

 !شدیم یر به یر_        

 آورد هایم لب نزدیک را اش اشاره انگشت که کردم نگاهش تعجب با        

 ...!گرفتی برام که دیشب ي لقمه خاطر به لقمه این_        
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 ســمت بــه کــه بــودم اعــالء هــاي حــرفِ  واج و هــاج هنــوز و درامــد موبــایلم زنــگ صــداي        
 را اتصــال ي دکمــه ، نــه یــا بـدهم  جــواب را تلفــن ، بگیــرم تصـمیم  اینکــه از پــیش و رفــتم تخـت 

 .زدم

 بله؟_        

 احمدم..سالم...نورا_        

ــده تــه         ــود ایســتاده منتظــر هــایم چشــم جلــوي اعــالء... مانــد دهــانم تــوي لقمــه ي مان  و ب
 .بود احمدرضا ، خطِ  پشت

 عزیزم؟ بودي خواب_        

ــه و بــودم "عزیــزش"! بــود؟ داده آزارم ســال اینهمــه و بــودم "عزیــزش"          از را مــن راحتــی ب
 بود؟ کرده جدا "عزیزم"

 .نـــورآ بشم آروم بذار...بشنوم و صدات بذار_        

 میـرم  مـن " کـرد  زمزمـه  آرام و داد تکـان  هـوا  در دسـتی  اعـالء  و خوردنـد  تکـانی  هـایم  لب        
 "بزن زنگ داشتی کاري...

 هـایم  لـب  از را تلفـن  ، اعـالء ِ  اتـاق ِ  کـارت  دیـدن  بـا  و شـد  کشـیده  تخـت  به ناغافل نگاهم        
 زدم صدایش و کردم دور

 ...اعالء_        

 ...ایستاد        

 ...من به پشت        
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 ...ایستاد قلبم        

 کـه  احمـدي  و تلفـن  گوشـی  بـه  چشـمم  یـک  و بـود  اعـالء  مکـث  و توقـف  بـه  چشـمم  یک        
 چشـم  مردمـک  و شـد  خشـک  یکبـاره  بـه  دهـانم ....! اعـالء  اسـم  نـه  کند آرامش من صداي بود قرار
 رحمانـه  بـی  و آوردم زبـان  بـه  را اعـالء  اسـم  چطـور  نفهمیـدم  اصـال .ماندنـد  گشـاد  شـک  بـی  هایم

 ...!نداشتم را حق این من.کردم صدایش

ــا..، برگشــت کــه ســمتم بــه          تخــت روي از را کــارت و خــوردم تکــانی.کــرد نگــاهم پرســش ب
 "اتاقت کارت"کردم زمزمه آرام و برداشتم

 !رفت هوا بی و گرفت را کارت و آمد داخل ، کند نگاه هایم چشم به آنکه بی        

 صـدایم  شـنیدن  منتظـر  کـه  احمدرضـایی  بـه ... بـدهم  نشـان  العملـی  عکـس  چـه  نمیدانستم        
 .بود

 باشد شده قطع تماس کردم فکر ، چسباندم صورتم به را گوشی        

 !هستی؟_        

 داد را جوابم تاخیر با        

 .نبودم کاش_        

 

 شنیدنی؟ چه آنهم...شنید که بشنود را صدایم بود قرار... کردم قطع را تماس        

 مهــم کــه اي، کــرده عــادت فهمــی مــی خــودت کــه کنــی؛ مــی عــادت کــه اي لحظــه آن        
 آن جــوش، و جنــب پــر ي رودخانــه یــک یــا مــوجی بــی کوچــک ي حوضــچه یــک مــاهی نیســت
 کـه  کنـی  حرکـت  سـطح  در کنـی  مـی  سـعی  و اسـت  معنـی  بـی  برایـت  چیـز  همه عمق که لحظه
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 تــو؛ در شــدن حـل  بــراي چیزهـا  تــرین آرام نـا  کــه اي لحظـه  آن بیفتــی، گیـر  اي حفــره در مبـادا 
 حتـی  کـه  لحظـه  آن..  شـدن  عـادت  و شـدن  حـل  بـراي  زمـان  بـه  دارنـد،  احتیـاج  زمـان  بـه  فقط

 بـی  کوچـک  ي حوضـچه  همـان  شـوي  مـی  خـودت ..  شـوي  مـی  نشـین  تـه  خودت در هم خودت
 ... تکراري عادت همان..  عمق کم هاي آب ماهی همان موج،

 بـه  داشـتم  عـادت ...شـدم  خیـره  بـود  گذاشـته  کـه  عکسـی  بـه  و کردم باز را تلگرامش صفحه        
 .زدن حرف براي میشدند مخاطبم ها عکس همین که هایی وقت

ــراي وجــدان عــذاب ســال همــه ایــن         ــاد احمدرضــا ب ــا میکــرد ســعی چــرا پــس نبــود؟ زی  ب
 بهانـه  بـود  شـده  همینکـه ...صـبور ِ  سـنگ  بـود  شـده  همینکـه  دهـد؟  تسکینم ، من به شدن نزدیک

 بـازي  بـه  را مـن  چـرا  پـس ...نبـود؟ ....بـود  کـافی  ، خندیـدن  دلیـل  بود شده همینکه...زدن حرف ي
 نمیکند؟ رهایش وجدان عذاب حاال و گرفت

 !خوبم من        

 هـایم  پلـک  پشـت  آخـرش  ي گریـه ِ  تصـویر  و افتـد  مـی  اعـالء  بـه  هـایم  چشم وقتی درست        
 .مینشیند

ــا گذشــته         ــراي...مــن بــراي...شــده تمــام هــایش بــدي و هــا خــوبیِ  تمــام ب  کــاش و اعــالء ب
 .میکرد تمامش هم احمدرضا

 زنــدگی ، کــارم بــا و بیــایم همینجــا بــه هالــه بــا ، را ام باقیمانــده عمــرِ  تمــام بــودم حاضــر        
 !کنم

ـــار         ــردن کـ ــاتم ک ــداد نج ــن و می ــاز م ــه نی ــر ب ــردن فک ــتم نک ــاز...داش ــه نی ــوش ب  فرام
 بـه  کردنـی  فـوت  هـیچ  بـا  کـه  بـود  شـده  قطـور  آنقـدر  گذشـته ِ  خـاطرات ِ  خـاك  که کاش...کردن

 !آمد نمی در گذشتهِ  گند و نمیخواست بر هوا
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 . کردم باز را هایم چشم ، میشد زده اتاق در به که هایی ضربه با        

 و زدم غلتــی...انگــار بــود چســبیده بهــم هــایم مــژه و بــودم داده دســت از را مکــان و زمــان        
 ...کردن پچ پچ و اي ضربه صداي دوباره

 تـازه  و بـود  شـده  روشـن  کـامال  هـوا  ، دوخـتم  چشـم  پنجـره  از بیـرون  بـه  و شـدم  خیـز  نیم        
 آورده بـرایم  اعـالء  کـه  لباسـی  ، احمدرضـا ِ  تمـام ِ  نیمـه ِ  تمـاس  از بعـد  کـه  آمـد  مـی  یادم داشت

 .رفتم خواب به و پوشیدم را بود

 .کردم باز را در عجله با و آمدم پایین تخت روي از ، بود تر محکم که بعدي ضربه با        

 نمیشنوي؟_        

 شد داخل و کشید ، بودم کرده تنم که را اعالءِ  شرت تیِ  کالهِ  بند مرادي        

 .داره هم نقصی یه آدمی هر باالخره ، سنگینه گوشش_        

 .بیاید داخل هم اعالء تا ایستادم کنار        

 ، دیره ، بیرون بیا هوي_        

ــر         ــم اديم ــده خ ــود ش ــش و ب ــایش کف ــی در را ه ــه آورد م ــه رو ک ــالء ب ــه اع ــوز ک  در هن
 گفت بود ایستاده در چارچوب

 .کشیدم حرف بس از شدم خسته ، بعد بخوریم چایی یه...بابا بیا_        

 کشیدمش داخل به کمی و گرفتم را بازویش که بود ایستاده هنوز اعالء        

 ! کنیم کاسه یه و هامون حرف بیا_        
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 نگـاهش  اول همـان ...شـد  اتـاق  داخـل  تـاخیر  بـا  و انـداخت  راهـرو  انتهـاي  و ابتـدا  بـه  نگاهی        
 ...بود سرم روي کالهش و میرسید زانوهایم نزدیکی تا اش بلندي...افتاد لباسم به

 گرفت زمین روي را اي سورمه کوچک ساك و گرفت سمتم را مانتوام        

ــن_         ــاك ای ــرات و س ــتادن ب ــه...فرس ــویلم زور ب ــد ، دادن تح ــار چن ــده ب ــودن اوم  در، دم ب
 نشنیدي صداشونو

 .بود بسته برایم ، احمدرضا که بود ساکی همان        

 زیـر  لبـاس  تـایی  شـیش  بسـته  یـک  حتـی ...کـردم  بـاز  را سـاك ِ  زیـپ  اعـالء  شـدن  داخل با        
 ...بود خریده برایم

 گذاشــته کــه را مرتبــی و خــورده تــا هــاي لبــاس تــا بــردم ســاك داخــل را دســتم همینکــه        
 زد صدایم اعالء. کنم لمس ، بود

 ها میده دستت کار ها آمد و رفت این ، بریم بپوش لباس_        

 !نباید...میبارید نباید.کشیدم هایم پلک روي را هایم انگشت        

 .بشم حاضر من تا بذار و چایی تو مرادي...میریم االن باشه_        

 .شد بلند غرولند با و کرد ي نوچ که بود نشسته تخت ي لبه تازه        

ــانتو         ــازهم.شســتم را صــورتم و کــردم عــوض بهداشــتی ســرویس داخــل را شــلوارم و م ــا ب  ب
 هـاي  دسـت  جـاي  را هـایم  دسـت  و کـردم  تصـور  را احمدرضـا  بسـته  وچشـم  بودم درگیر ام مقنعه

 ...او

 ...نبود بشو درست        
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 مـی  کـه  سـنگري  اسـت،  جهـان  سـنگر  آخـرین  زمسـتان  کـردم  مـی  فکـر  که بود هایی وقت        
 رهـا  زمسـتان  همـان  در را غمگـین  خـود  آن و بـود،  سـاکت  بـود،  بیخـود  بـود،  غمگـین  آن در شود
 .. کرد فراموشش و کرد

 مـی  خـودش  بـا  هـم  را مـن  قبلـی  هـاي  خـود  آن آیـد؛  مـی  کـه  زمستان اما است سال چند        
 .. من روي به رو گذارد می و آورد

 ....! شدي این و بودي این..  ببین که آورد می یادم به هی        

 ...!کند خیر به را بعد زمستانِ خدا        

ــی         ــال ب ــب خی ــردن مرت ــه ک ــه طــرف دو ، شــدم مقنع ــرفتم را مقنع ــتادم داخــل و گ  ، فرس
 بیـرون  و زدم ام شـقیقه  بـه  مشـتی ...چـروك  و چـین  از پـر  ام چانـه  زیـر  و بـود  شده تیز سرم باالي
 .آمدم

 چـاي  هـاي  بـگ  تـی  و بـود  آمـده  جـوش  چـاي  ، بـودن  زدن حـرف  مشـغول  مـرادي  و اعالء        
 رویشــان بــه رو و کشــیدم عقــب را صــندلی کــه بودنــد نشســته تخــت روي هردویشــان.برداشــتم را

 .نشستم

 ... کن تعریف_        

 .کرد نگاهم بود مانده باز زور به که هایی چشم با و سرچرخاند مرادي        

ــدجور_         ــون ب ــت دهنش ــت و چف ــه ، داره بس ــم تقصــیري البت ــدارن ه ــی ، ن ــه کس ــارگر ب  ک
 بایــد کــه بــوده کــار مراحــل جــزو میکــنن فکــر بیشترشــون ضــمن در ، نمیــده توضــیح جماعــت

 .میشدن جایگزین نواقص

 .میزد چاي توي مدام را بگش تی و برداشت را چاي لیوان اعالء        
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 اگـر  شـاید  ، کـاره  تـازه  هـم  احسـان ...پـروژه  ایـن  سـر  بخصـوص  ، نـداره  کم دشمن نصرتی_        
 تـو  نصـرتی  کـه  میدیـد  خـواب  تـو  بایـد  دیگـه  سـال  ده ، نمیخـورد  تجهیزات بررسی پاي ، من اسم
 .بیاردش کار

 !هستی هم تعریفی واقعا_        

 گردنــی پــس تــا کــرد دراز را دســتش همینکــه اعــالء و انــداخت ام خنــده بــه مــراي حــرف        
 انداخت را خودش تخت روي ،مرادي بزند

 کاره همه تو...خفن تو...بزرگ تو بابا_        

 هــاي خنــده.میــزد پاهــایش بــه آرامــی هــاي مشــت و بــود گرفتــه را مــرادي زانوهــاي اعــالء        
 .آورد لبم روي لبخند اي لحظه براي که بود کرده پا به صدایی و سر ، شان مردانه

 گذاشــته هتــل خــود کــه هــایی خــوراکی و رفــت یخچــال ســمت مــرادي ، گرفتنــد کــه آرام        
 .آورد خودش با ، بود

 هوا؟ِ  باد میخوري؟ چی_        

 .گرفت سمتم و ریخت مشتش توي را بادام مغزهاي        

 چیه؟ جلسه غذاي نظرت به ، میخواد کباب دلم_        

 چــاي اســتکان اعــالء کــه بــودم مــرادي جــواب منتظــر و گذاشــتم دهــانم تــوي بــادام چنــد        
 گذاشت صدا سرو با سینی توي را اش

 کنیم؟ کاسه یه و حرفامون قراره مثال_        

 شد کشیده امروزِ  اتفاقاتِ  سمت ذهنم تازه        
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 کیه؟ کار نشده معلوم واقعا ؟ شد چی...اره اره_        

 داد قرار مخاطبم ، سنگین نگاهی و جدي لحنی با و کرد سمتم را رویش اعالء        

 چنـد ... داشـته  همکـاري  نصـرتی  بـا  قـبال  سـها ! حدسـه  یـه  بیشـتر  مـیگم  اینکه ، نورا ببین_        
 و تجهیـز  بـازي  رانـت  و نقشـه  بـا  ولـی  بـود  دوم دسـت  ، بودنـد  آورده کـه  دسـتگاهی  ، پـیش  سال
 سـال  دو یکـی ...بـود  شـده  صـادر  کـار ِ  دسـتور  بـاال  از ولـی  بـود  مخـالف  نصرتی.کرد نصب خط پاي

 بـا  اونموقـع  مـن .زد سـه  واحـد  پاالیشـگاه  بـه  ضـرر  میلیـارد  بیسـت  باالي و افتاد کار از تجهیز بعدم
 فکـر .میشـه  تاییـد  دسـتگاهش  داره شـده  چـی  کـه  مونـدم  االنـم ...یادمـه  خـوب  ، میکـردم  کار سها

 تـاریخ  یـه  سیسـتم  ایـن  تـوي  آدمـی  هـر ...بکشـه  پـایین  و نصـرتی  ، خودش با دوباره میخواد میکنم
ــایی ــه داره انقض ــه ک ــم هم ــدارن چش ــوالنی ن ــدت ط ــنش م ــرتی...ببین ــانش داره ام نص ــر زم  س

 نمیتونـه  ، بـدن  هـم  دسـت  بـه  دسـت  رئیسـا  اگـه  کـه  میدونـه  ایـنم  ولـی  میدونـه  خودشم...میرسه
 .بکنه مقاومتی

 !گرفت دلم اعالء هاي حرف با        

 کنن؟ اذیت میخوان و نصرتی یعنی_        

 دیگـه  بـاال  مزایـاي  و حقـوق  وجـود  بـا  کـه  بـود  هـا  کارشـکنی  همـین  خاطر به منم...دقیقا_        
 تسـت  موقـع  یـا  ، جلسـه  تـوي  کسـی  اگـر  ، باشـه  حواسـت  ، کـن  ول رو هـا  حرف این حاال.نموندم

 هــا غریبـه  بــذاري ، نکنـی  صـحبتی  هــا لولـه  خـط  تعــویض ي دربـاره  بقیـه  جلــوي ، نـزد  حرفـی  ،
 باشه؟...بعد برن

 از پـر  کـه  نگـاهش  و اعـالء  هـاي  حـرف  بـه  مـنهم  و بـود  گـرم  هـا  خـوراکی  به سرش مرادي        
 .بود تحکم و جدیت
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 تـا  سـه  دو هـا  بازیـافتی  انبـار  همـون  تـو  آخـه  بشـه؟  تاییـد  هـایش  پمـپ  اگـر  فقـط ...باشه_        
 ...شاید یا بوده گذشته کردن پاك براي شاید ، داشتند خروجی هم پمپ

 گفت که میمالید را زانوهایش سر        

 چـه  بـاال  از اینکـه  و داره اهمیـت  نصـرتی  تصـمیم  دیگـه  ، میشـن  تسـت  اینجـاهم  ها پمپ_        
 .باشه داشته دستوري

 .میزد چنگ را دلم... "باال" از میگفت اینکه        

 او پهلــوي و کمــر بــه محکــم دســتش کــف بــا اعــالء و داد بهــم تکــانی مــرادي هــاي ســرفه        
 .کوبید

 از هــم را مــن گــاهی و داشــت ادامــه جلســه برگــزاري محــل ،تــا هایشــان خنــده و شــوخی        
 هـم  اتفـاقی  هـر  امـا . افتـادم  مـی  خنـده  بـه  خودشـان  مثـل  گـاهی  و میکشـید  بیـرون  خیال و فکر
 .بود آشوب دلم ته و داشتم استرسی بازهم افتاد می

     

ــه         ــض ب ــه ورودم مح ــه ب ــدن ، جلس ــارکی دی ــوبی ذوق ، ان ــه خ ــودم ب ــرمم و داد وج  دلگ
 سـالم  بهـم  دور از.انـد  پذیرفتـه  را هـایش  دسـتگاه  کـه  میـداد  را معنـی  ایـن  اینجا در حضورش.کرد

 .نشستم نصرتی کنار که کردیم

 ســالم بــه و شــد حضــورمان متوجــه. میــزد حــرف گوشــش در و بــود راســتش دســت یکــی        
 ...کرد بسنده کوتاهی
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 اعــالء هــاي ســقلبمه ، اگــر شــاید.گذشــت بیخــود و معمــول هــاي حــرف بــه جلســه شــروع        
 رحمـی  بـی  ، بـودم  خـورده  جلسـه  طـول  در را تمـامش  کـه  خـودم  هاي میوه بشقاب از جدا ، نبود

 .میکشاندم هم او ي میوه بشقاب به را ام

 نکردي؟ ترك عادتتو این_        

 دچــار کــه مــواقعی... گــرفتم گــاز را لــپم اعــالء حــرف بــا کــه بــود لــپم ي گوشــه شــیرینی        
 در دســتم از ، آمــد مــی حســاب بــه خــوردنی و بــود دســتم دم کــه هرچیــزي ، میشــدم اســترس

 .ماند نمی امان

 ... دید را اش خنده چشمم ي گوشه        

 ي نصـفه  ، شـده  نصـب  هـاي  لولـه  خـط  ي دربـاره  هـایش  صـحبت  و نصـرتی  شـدن  بلنـد  با        
 .گذاشتم بشقابم توي را شیرینی

 .نصرتیِ  زدن حرفِ  هنگام ، داشت لب به پوزخندي.بود نگاهم تیررس در سها        

 .شد کشیده سها به ، اوهمِ  نگاه مسیر تا کردم اشاره اعالء به        

 امروزه؟ تجهیز تست_        

ــدم ســر         ــا چرخان ــارگر از یکــی... ببیــنم را صــداِ  صــاحب ت ــود اي اس اچ بخــش هــاي ک  و ب
 .باشد نصرتی براي تهدیدي که آمد می حساب به ها حرف این از کوچیکتر

 از قبــل شــد قــرار.کــردم شــماري لحظــه تجهیــز تســت بــراي و گــرفتم بغــل را هــایم دسـت         
 شود تست خط نهار

 از همـین  بـراي  ، بزنـد  حـرف  مـن  بـا  و کنـد  پیـدا  فرصـتی  دارد سـعی  سـها  ، میگفت حسم        
 .ایستادم موبایلم کردن چک بهانه به و گرفتم فاصله مرادي و اعالء



941 
 

 تـر  دور کـه  دیـدم  را اعـالء  ، کـردم  بلنـد  سـر  همینکـه  و ایسـتاد  کنـارم ...بـود  درست حدسم        
 .میکند تماشایمان و ایستاده

 ؟ رادمند خانوم_        

 بفرمایید_        

 !چطوره؟ کار...نباشید ام خسته...بخیر روزتون_        

ــار         ــدش انگ ــی قص ــاده احوالپرس ــود س ــا... ب ــدي ب ــه لبخن ــب روي ک ــت ل ــم ، داش  روي اخ
 دادم را جوابش جدي و نشاندم ام پیشانی

 !چی همه خوبه...ممنون_        

 ...کنیم صحبت مسیر طول در که کرد اي اشاره دست با و زد لبخندي        

 گرفت سمتم را کارتی و کرد کتشِ  جیب در را دستش ، برداشتم که قدمی چند        

 پایــان  از بعــد  میشــم خوشــحال  ، منــه  کــار محــل  کــارت  ایــن ، مهنــدس  خــانوم_        
 .باشیم داشته مالقاتی ، ماموریتتون

ــارت         ــه را ک ــرفتم ک ــه ، میگ ــالء ب ــاه اع ــردم نگ ــه ک ــر دور ک ــان از ت ــا ، جفتم ــا ب ــدم م  ق
 . برمیداشت

 باشیم؟ داشته مالقات موضوعی چه ي درباره_        

 میــرفتیم راه کــه حــالی در و خندیــد...گذاشــتم مــانتوامِ  جیــب تــوي نکــرده نگــاه را کــارت        
 انداخت بهم کوتاهی نگاه
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 خـودش  اینکـه  نـه  البتـه ! میکنـه  ،رد جوونـارو  و کارهـا  تـازه  ، زود یـا  دیـر  ، نصـرتی  جناب_        
ــداره تمــومی هــا جــوون شــما اشــتباهات ، بخــواد ــر جنــاب ســال و ســن تــو هــایی آدم و ن  ، دکت
 .ندارن و اشتباهات و ها بازي بچه این ي حوصله

 !!باشید بزرگتر دکتر از شما میکردم فکر_        

 .کرد کوتاه اخمی و نیامد خوش مذاقش به ، بریدم که را حرفش        

 !باشند دستم زیر ها دختربچه وقتی مخصوصا...زیاده ام حوصله من_        

ــه         ــه ي قهقه ــرد اي مردان ــف روي از و ک ــري تاس ــان س ــر...دادم تک ــرانجام اگ ــهِ  س ــدرت ب  ق
 .بدهم استعفا فردا همین بودم حاضر ، نصرتی امثال و سها مثل عاقبتی میشد ، رسیدن

 برم باید من ببخشید_        

 ایستاد راه وسط و شد قطع اش خنده یهو        

 !جوانِ  مهندس کردم شوخی_        

ــتر         ــر بیش ــارش اگ ــدم کن ــت ، میمان ــوع حال ــتِ  ته ــتنیم دوس ــار ، داش ــتش ک ــداد دس  و می
 .میچسباندم براقش شلوار و کت به اي شکوفه

 ، کنـه  صـحبت  چجـوري  خـانوم  یـه  بـا  نمیدونـه  هنـوز  ، شـما  سـال  و سـن  به مردي وقتی_        
 فعال...نبرم ام خونه ي سفره سر شمارو امثالِ  نون ، مردم هم بیکاري از اگر ، میدم ترجیح

ــا         ــه ب ــارش از عجل ــدر.شــدم رد کن ــه حواســم آنق ــود هــایش حــرف ب ــدم و ب ــاي ق ــد ه  و تن
ــه محکــم کــه میشــد برداشــته باشــتاب ــا ســرم برخــورد از و خــوردم کســی ب  ام"آخ" اش شــانه ب

 .درامد

 ...خانــــوم_        
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ــارکی         ــود گرفتــه اش خنــده ان ــد ام پیشــانی در کــه دردي از مــن و ب ــه صــورتم ، پیچی  مچال
 شد

 ... آقاي_        

 گفت اي بامزه حالت با و درآورد را ادایم        

 ...خانومِ_        

 شد بیشتر شیطنتش ، دید که را ام خنده        

 ! اومد می دنبالتون غریب و عجیب ، سها جناب_        

 در و زدم اي زده خجالــت لبخنــد.بــوده ســها العمــل عکــس متوجــه اعــالء مثــل هــم او پـس         
 میگشتم اعالءِ  دنبال ، برمیداشتم قدم کنارش که حالی

 مشــکلی پاالیشـگاه ِ  تسـت  تـو  کــن دعـا  ، عالیـه  اومـده  مرحلــه ایـن  تـا  تجهیـزت  همینکـه _        
 ...نیاد پیش

 !خدا با اش بقیه دیگه.بردم من همینجاس تا ، دقیقا_        

ــا         ــه رســیدن ب ــا ، دو واحــد ب ــارکی ب ــاهی خــداحافظی ان ــه را خــودم و کــردم کوت  نصــرتی ب
 توضــیحات. دیــدم دســتش تــوي را بــود لولــه هــر بــه مربــوط کــه اطالعــاتی هــاي برگــه.رســاندم
 بـرایش  را هـا  همـان  دوبـاره  ، داشـتم  کـه  استرسـی  خـاطر  بـه  و بـودم  نوشته برگه هر پاي کوتاهی
 .میگفتم

ــد         ــه چن ــول اي دقیق ــید ط ــا کش ــتور ت ــراي دس ــت اج ــورت تس ــرد ص ــار. بگی ــرتی کن  نص
ــتادن ــم ، ایس ــی آنه ــم وقت ــایش اخ ــم ه ــود دره ــورتش و ب ــدي ص ــر ج ــر از ت ــه ه ــود لحظ  ، ب

 .میکرد بیشتر را ام دستپاچگی



944 
 

 پـایم  و دسـت  ، داشـتند  حضـور  جلسـه  در کـه  افـرادي ِ  تمـام  ، دیـدن  بـا  و چرخانـدم  چشم        
 .کردم گم را

 هــایم قلــب تــپش...شــد لولــه اولــین وارد بخــار ، کارگرهــا از یکــی بــه نصــرتی ي اشــاره بــا        
 قلـبم  هـاي  تـپش  هـم  نصـرتی  ، میخوابیـد  هـا  دسـتگاه  صـداهاي  و سـر  اگـر  شـاید  که بود آنقدري

 .میشنید را

 را هـا  لولـه  اطـراف  حتـی  یـا  زیـرین ِ  قسـمت  بـه  کـردن  نگـاه  جرئـت  ، انداختم پایین را سرم        
 کنـار  کـه  اي مردانـه  هـاي  کفـش  دیـدن  بـا  تـا  کـردم  گـره  هـم  در را لـرزانم  هـاي  دست ، نداشتم
 .کردم بلند را سرم ، کرد توقف پاهایم

 !نباش نگران_        

 پشــت بــه اي اشــاره ابروهــایش بــا. شــد العــاده فــوق دلگرمــی لبخنــدش و اعــالءِ  چشــمک        
 عبـور .بـردم  صـداها  و سـر ِ  سـمت  را هـایم  چشـم  مردمـک  و زدم صـدا  را خـدا  دلم توي... کرد سرم

ِ  مســئول کــه کارگرهــایی از یکــی ، میگرفــت صــورت موفقیــت بــا اگــر اي لولــه خــط هــر از بخــار
 .آورد می باال نتیجه بودن مثبت نشانه به را اش اشاره انگشت ، بود بررسی

 ي چهــره و طــرف یــک از نصــرتی لبخنــد ولــی نمیدیــدم خــود در تــوانی ، بــار هفتــاد بــراي        
 سـاعت  یـک  بیشـتر  کـه  را آزمـایش  طـول ِ  تمـام  شـد  باعـث  دیگـر  طرف از اعالء نفس به اعتماد پر

 بـه  مقطعـی  از انگـار  کـه  نصـرتی  از تـر  دقـت  بـا  بلکـه  ، برنگردانـدم  را رویـم  تنهـا  نـه  ، کشید طول
 .میکردم نگاه تجهیز به ، بود شده راحت خیالش بعد

 هـایم  دسـت  بـا  آرامـی  بشـکن  خوشـحالی  بـا  و کشـیدم  راحتـی  نفـس  ، تسـت  زمان پایان با        
 زدم

 حله؟_        
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ــایین نصــرتی         ــا برگــه پ ــا و کــرد مهــر را ه ــره بیشــتر کــه پوزخنــدي ب  را اش جــدي ي چه
 گفت من و اعالء به رو بود کرده بامزه

 .نداشتم توقعی این غیر دوتا شما از ، نباشید خسته_        

 .نمیشناختم پا از سر من ولی نبود خوشحال من مثل اعالء        

 ...نهار از بعد باشه ولی بدم بهتون باید مهمم گزارش یه_        

 گفت اش دودي عینک زدن از پیش و کرد اخم کمی        

 چطور؟_        

 .بدم توضیح بهتون خصوصی باید_        

 میکـرد  نگـاه  اعـالء  بـه  خوشـحالی  بـا  کـه  اي لحظـه  همـان  درسـت  و کرد مرموزي ي خنده        
 گفت

 ام خونـه ...نیسـتم  هتـل  مـن  کـه  میـدونی ...دنبالـت  بیـاد  مـیگم  راننـده  بـه  نهـار،  بعـد  پس_        
 !همینجاست نزدیک

 خواسـتم  تـا  ، بـود  داده مسـیر  تغییـر  نصـرتی  سـمت  بـه  نگـاهم  اولـش  ي جمله همان از بعد        
 .رفت متعجبمِ  صورت جلوي و داد تکان دستی بزنم حرفی

 ؟!اش خونه برم گفت_        

 ، آمـد  نمـی  مهربـانش ِ  صـورت  بـه  اصـال  کـه  هـایی  سـگرمه  همـان  و اعـالء  ي قروچه دندان        
 برگشت او به دوباره

 نري تنها...میایم ام مرادي و من_        
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 دادم را جوابش ام اولیهِ  موفقیت از خرسند با و کشیدم هم روي را هایم لب        

 ...رفیق چشم_        

 پمـپ  وضـعیت  اعـالم  از قبـل  بـودن  نیـاز ...رفـتم  اي اس اچ بخـش  بـه  ، نهـار  خوردن از قبل        
 از جــدا ، ام شــانه ســوختگی بــا و میکــردم صــحبت بخــش همــین در شــاغل هــاي خــانوم بــا ، هــا

 . میکردم بیدار هم را پذیریشان مسئولیت حس ، وجدانشان عذاب برانگیختن

ــالم         ــی و س ــمیمی احوالپرس ــاهم ص ــردیم ب ــت و ک ــت باب ــه موفقی ــاي لول ــب ه ــده نص  و ش
 .گفتند تبریک بهم تاییدش

 کــردم فکــر...چــون ببینمتــون اومــدم ، پمــپ دســتگاه تســت اخــر مرحلــه و نهــار از قبــل_        
 بــه بــرد و مــن کــه زدیــن هــایی حــرف بــودم پیشــتون کــه دیشــب.وقتــه همــین مناســبش وقــت

 روحـیم  وضـعیت  بـدترین  تـو  و بـودم  دانشـجو  یـه  کـه  وقتـی ...پـیش  سـال  سـه  دو حداقل...گذشته
 تـو .کـنم  کـار  تجهیـزات ) ایمنـی ( اي اس اچ ي دربـاره  تـا  اومـدم  اینجـا  بـه  ، نصـرتی  دکتر لطف به

 و عجیـب  حـال  یـه  ، کشـورم  صـنعت  عظمـت  و هـا  دسـتگاه  و دم ایـن  دیـدن  روحـی  وضعیت اون
 مـدام  بتـونم  کـه  بـده  بهـم  شـغلی  روزي یـه  خواسـتم  خـدا  از کـه  اونقدر.بود داده بهم خوبیِ  غریب

 بـرج  و هـا  مبـدل  از یکـی  کـه  وقـت  آخـر ...بـود  اول روز همـون .باشـم  داشـته  آمـد  و رفـت  اینجا به
! بـودین  کـرده  تاییـدش  شـما  خـود  کـه  هـایی  دسـتگاه  همـون  دقیقـا ...شد انفجار دچار تقطیر هاي

... 

 پـر  را مشـامم  ، تـنم  سـوختگی ِ  مزخـرف  و گنـد  بـوي  ، آمـد  مـی  پـیش  که سوختگی حرف        
 .میکرد

 ســوختگیِ  عطــر و بــو همــان از ناشــی تهــوع حالــت و فرســتادم پــایین زور بــه را دهــانم آب        
 .گرفتم نادیده را
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 دقـت  یـا  دیگـه  بـار  یـه  هـم  شـما  و کـنم  معرفـی  دیگـه  بـار  یـه  و خـودم  الزمه میکنم فکر_        
 بــه کــه بــدبختی دانشــجوي همــون...رادمنــدم نــورا مــن.بســپارید ذهنتــون تــوي و فــامیلم و اســم
 !شد سانحه دچار شما کاري کم و گذرونی خوش و کوتاهی خاطر

ــانتوام هــاي دکمــه         ــاز را م ــده رنــگ هــاي صــورت از را نگــاهم و کــردم ب  متعجبشــان و پری
ــود پوشــیده زیــادي اعــالء لبــاس...گــرفتم  و گــرفتم نظــر در را اتــاق دور هــاي دوربــین ي زاویــه.ب
 .دادم نشانشان را ام شانه و درآورد تنم از را اعالء لباس در چارچوب زیر درست

 میشــد هــم اضــطراب و تــرس...تعجــب و بهــت جــز ، شــدم خیــره هایشــان چشــم بــه وقتــی        
 .دید را مختلف هاي واکنش

 مـن  و افتـاد  خودتـون  گـردن  کـه  اي دیـه ...سـوختگیمو  درصـد  ، باشـه  مونـده  یـادتون  باید_        
 .بخشیدم

 ، سـالها  ایـن ِ  تمـام  و آمـد  مـی  چشـم  بـه  کـامال  مـن  سـوختگی .نشسـت  گلـویم  توي بغضی        
 .انداخت می ام گریه به ، میکشیدم دست رویش که هربار ، خون پر دردي مثل

 تلــخ زخــم ایــن و نبــود ســالم و ســن هــم دخترهــاي شــبیه ام زنــدگی از لحظــه هــیچ مــن        
 اتـاق  تـوي  مـدام  پـدرم  شـماتت  خـاطر  بـه  کـه  هـایی  وقـت .. داد من به را زندگیم هاي لحظه ترین

 کســی نکنــد کـه  بــودم نگـران  مــدام ، هـا  مهمــانی تــرین سـاده  در یــا ، میکـردم  زنــدانی را خـودم 
ــه اي ضــربه  شــد بیشــتر ترســم هــا بعــد. کنــد حلقــه گــردنم دور را دســتش یــا ، بزنــد ام شــانه ب

ــه هــاي لبــاس... ــر پوشــیده ام خان ــاي لبــاس ، شــد ت ــانی ه ــاس شــاید... و دار آســتین ام مهم  لب
 بـه  همیشـه  کـه  بزرگـی  زخـم  ولـی  نمیکـرد  نـاراحتم  هـم  آنقـدرها  کـاملش  نـوع  از آنهـم  پوشیدن
 .میکرد خون را دلم ، آمد می چشمم

 !؟...رادمند خانوم_        
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ــا و گرفــت بــدنم روي را شــرتم تــی ، مســافر خــانوم          از خــیس کــه هــایم چشــم بــه گریــه ب
 .کرد اي شرمندهِ  نگاه ، بود اشک

 ... واقعا من...دخترم_        

 .کردم تنم و کشیدم بیرون هایش دست میان از آرام را لباس        

 ، ندارم خواهی معذرت به نیازي منم ، نداره اي فایده دیگه شما شرمندگی_        

 .کردم تنم و برداشتم را بود افتاده زمین روي که مانتویی        

 میشد دیده همشان ي چهره در تاثر        

 بـا  پـیش  سـال  چنـد  ، بنـدازم  یـادتون  کـه  اینجـام  االنـم ...بخشـیدمتون  هـا  سال همون من_        
 نیسـت  معلـوم . گـرفتین  جـوون  دختـر  یـه  از و بخـش  لـذت  و راحـت  زنـدگی  ، احمقانـه ِ  اشتباه یه

 .بشه اعالم ها پمپ آزمایش نتایج قراره فردا.نه یا بمونه زنده کسی ، کنید اشتباه دوباره اگر

 .کردم پاك را هایم اشک و بستم را مانتوام ي دکمه آخرین        

 ، کـاره  پـاي  خـودم  اسـم  کـه  حـاال  ولـی . نیسـتم  اي نماینـده  و شـرکت  هـیچ  طرفـدار  من_        
 خودتــون ، نشــین رد ازش سرســري ، میــاد دســتتون زیــر آزمایشــی هــر ، میکــنم خــواهش ازتــون

 . میزنن خسارت تازه سال چند و چندین از بعد تجهیزات بعضی که میدونید بهتر

 دادم ادامه تلخی لبخند با و کردم اشاره ام شانه به        

ــن از بعضــی_         ــا خســارت ای ــدگیو ، ه ــه از زن ــر ی ــره نف ــه اعتمــاد... میگی ــده و نفــس ب  و آین
 هفـت  مـاهی ! مـن  از بیشـتر  حتمـا ...نمیگیـرد  کمـی  حقـوق  شـما ! باشـیم  انسان یکم...آرزوئه هرچی
 !مفته خیلی...تجهیز یهِ  تست یکبار سال چند بابت ، میلیون هشت
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 ســوزشِ و بودنـد  گرفتــه درد بـدنم ِ  تمــام...دادم فشـار  هـایم  پلــک بـه  ، را هــایم دسـت  کـف         
 .میکردم احساس اولِ  روز همان مثل را ام شانه

 !بود پر دلم...کردم ادبی بی اگر ببخشید_        

 ســعی.میکــرد چــک را چیــزي موبــایلش گوشــی تــوي و بــود نشســته هــا پلــه پــایین اعــالء        
 نیاورم خودم روي به و بزنم لبخند کردم

 نرفتی؟ چرا_        

 گفت میتکاند را پشتش که حالی در و شد بلند        

 داشتی؟ چیکار اینجا...نبود اي عجله_        

 انداختم نگاهی بود دو واحدِ  درست که سرم پشت به و آمدیم بیرون در از باهم        

 !نمیره کسی اینجا هیچوقت کنه خدا_        

 ...بود شنیده اعالء و گفتم بلند را دعایم        

 داره؟ درد خیلی سوختگی_        

ــا          را ســوالشِ  جــواب خــودش....کــردم کــم را رفتــنم راه ســرعت و کــردم نگــاهش لبخنــد ب
 داد

 !داره درد_        

 فرستاد بیرون صدا پر را نفسش و داد تکان سري        

 ...متاسفم_        

 !میزد صورتم همیشه که هایی جوش مثل. کردم عادت بهش دیگه.نباش_        
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 پوشـیده  شـلوار  و کـت ...بـرد  فـرو  شـلوارش  جیـب  تـوي  را هـایش  دسـت  و زد اي خنده تک        
 .بود بعید اسپرت همیشه اعالء از و بود

 میشه؟ تایید سها هاي پمپ نظرت به_        

 ... میزنیم قدم پاالیشگاه وسط انگار نه انگار که بود آهسته آنقدر هایمان قدم        

 !میکشی عذاب ،تو نشه اینطور امیدوام.نمیدونم_        

 .داشت اهمیت برایش "کشیدنم عذاب"...سال همه این از بعد        

 گفت "آیی" و خاراند انگشت با را چشمش ي گوشه        

 .چشمت به نزن کثیف دست_        

 ، دیگــري از پــس یکــی کــه شــد هــایش کفــش بــه خیــره نگــاهش و آورد پــایین را دســتش        
 میرفتند جلو

 هـا  خیلـی  مثـل  تـو  خـب  ، کـرده  انتخـاب  اینکـار  بـراي  رو تـو  نصرتی چرا زد حدس میشه_        
 گنـده  کلـه  بقیـه  و سـها  مثـل  هـایی  ریـزه  سـنگ ِ  بابـت  ، نـداري  ام ترسـی  پـس  ، نداري مالی نیاز
 خـودم  بـا  اینقـدر ...ولـی  داشـتم  وجـدان  عـذاب .اومـد  نمـی  در صـدام  ، پول خاطر به کارم اوایل...ها

ــر ــه و س ــه زدم کل ــاورم ک ــد ب ــنم ش ــی ای ــارِ از جزئ ــی.ک ــو ول ــعیتت ت ــاوت وض ــر متف ــی از ت  خیل
 دزدي بـه  دسـت ...بکـنن  کـار  همـه  خـاطرش  بـه  حاضـرن ...مهمـه  هـا  خیلـی  بـراي ...! پـول ...هاست

 و پولــداريِ  عــین در هــام بعضــی کــه البتــه... و میکشــن و یکــی ، میگیــرن زیــر و یکــی ، میــزنن
 !فقیرند ، ثروت
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ِ  کــاريِ  عمــر پــس ، باشــد درســت اعــالء هــاي صــحبت اگــر...نداشــتم گفــتن بــراي حرفــی        
 هـم  اگـر  را حـالم  دوایـی  و قـرص  هـر  از بهتـر  روزهـا  ایـن  کـه  کـاري .نمیشد طوالنی خیلی هم من
 .بود خـــوب باز ، میکرد بد

 گفت؟ بهت چی سها_        

 فکـر  بخـوام  اگـر  ، نمیـارن  دووم خیلـی  نصـرتی  سیسـتم  تـو  هـا  خـانوم  گفـت ...داد کارتشو_        
 .بشم مشغول شرکتش توي بتونم کنم

 داد تحویلم پوزخند با نگاهی هایش چشم پایین از.زدم را آخر حرف شوخی به        

 ..یا میکشی اونو تو یا...میخوري سها درد به اتفاقا داري که اي روحیه با تو_        

 ..نشست لبم روي پهنی لبخند...برگشت سمتم به و ایستاد        

 !میکشی اونو تو باز یا_        

ــدم         ــه و خندی ــده ب ــایم خن ــد ه ــه. زد لبخن ــک همیش ــزي ی ــه هســت چی ــو ک ــه را ت ــک ب  ی
 کـه  لبخنـدي  بـه ..  نیسـت  دیگـر  و شـده  تمـام  انگـار  کـه  اي لحظـه  بـه  کنـد،  می وصل اي گذشته

 تنهـا،  و شـده  تمـام  کـه  اي لحظـه  بـه  نیسـت،  حـاال  و بـوده  کـه  تصـوري  بـه  نیسـت،  دیگـر  و بوده
 مــی نفــس دیگــري جــاي انگــار..  مانــده ذهــن قســمت تــرین کــنج در آن از محــوي تصــویر تنهــا

 بـوده  کـه  همـانطور  همیشـه  بـراي  چیزهـایی  یـک  هسـتی،  کـه  جـایی  اي، بـوده  کـه  جـایی  کشی،
..  کننـد  مـی  حرکـت  مـدام  چیزهـایی  یـک  و انـد،  بـوده  گذشـته  در کـه  همـانطور  ماننـد،  مـی  اند،
 مـی  و کنـیم  مـی  تغییـر  کـه  مـاییم  ایـن  داد، تغییـر  را چیزهـا  شـود  نمـی  آورم مـی  ایمـان  کم کم

 ... ها زمان و ها یادآوردي و ها گذشته و تصویرها از گورستانی شویم

 پـر  را سـالن  انتهـاي ِ  میـز  دو هـا  خـانوم .بـود  شـده  مردانـه  و زنانـه  عمال ، خوري نهار قسمت        
 .بود شده مردها به متعلق ها مکان بقیه و بودند کرده
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ــدمی         ــه ق ــمت ب ــاي س ــر میزه ــتم دیگ ــه برمیداش ــرادي ک ــدایم م ــان.زد ص ــلوغیِ  می  و ش
 .کرد اشاره هردویمان به رو و داد تکان برایم دستی که بودم کرده گم را صدایش ازدحام

ــه         ــزِِ  نزدیــک کــه میــزي ســمت ب ــانوان می ــود ب ــا ب  هــم دیگــر جــوان دو مــرادي از غیــر ام
 .رفتیم ، بودند نشسته

ــت         ــاي دوس ــالء ه ــد اع ــه بودن ــراي ک ــدازي راه ب ــط ان ــرادات و خ ــبِ  ای ــیش ش ــان پ  کمک
 .نشستم میز همان سر ، بودم معذب مردها و ها زن از بعضی نگاه زیر اینکه با.کردند

ــد حــرف مشــغول مردهــا         ــاهی هــر و بودن ــایلم صــفحه ازگ  احمدرضــا...میکــردم نگــاه را موب
 حـرف  او بـا  بایـد  ؟!بکشـد  هـایش  وجـدان  عـذاب  از دسـت  بـود  قـرار  کـی ...بود فرستاده لباس برایم

 کـه  ایـم  بیـوه  هـاي  زن شـبیه  مـن .نیسـتم  سـابق  نـوراي  مـن  کـه  میفهمیـد  اعالء مثل باید...میزدم
 .بماند تنها داده قول اش رفته شوهر به

 .نبود من زندگی دواي ، ترحم و دلسوزي        

 ، بـودم  کـرده  را هوسـش  کـه  کبـابی ِ  خـوب  بـوي  چیدنـد  میـز  روي کـه  را غـذا  هاي بشقاب        
 .کشیدم برنج خودم براي ، نفر اولین و کرد باز را نیشم

 ...خانوما اول_        

 .خندیدند ، بودند نشسته سرمیز که دوستانی ي بقیه ، مرادي حرف به        

 .گشنمه واقعا ، ندارم تعارف کسی با من_        

ــر         ــوي را کفگی ــراي و گذاشــتم ســینی ت ــا دو خــودم ب ــاب ت ــالء و برداشــتم کب ــه اع  ي گوج
 .انداخت بشقابم توي آبداري

 !پاچس کله خوردن تو مهندس خانوم تخصص_        



953 
 

 تـا  زدم پهلـویش  بـه  اي سـقلمبه  کـه  میکـرد  صـحبت  اعـالء ِ  دوسـت  ، محمـد  بـه  رو مرادي        
 نبرد را آبرویم این از بیشتر و ببندد را دهانش

 نمیگم منم ، نگو میگن مهندس خانوم_        

 خندید بود اعالء و من سال و سن هم نظر به که محمد        

 فـردا  ، مهنـدس  خـانوم  موفقیـت  و دیشـبمون ِ  شورشـی ِ  ضـد ِ  حرکـت ِ  مناسـبت  بـه  پس_        
 !شماِ  مهمون پاچه کله صبح

 تــازهِ  ریحــان بــا داشــتم قصــد و بــودم گذاشــته دهــانم تــوي کبــاب از بــزرگ اي تکــه تــازه        
 کنم کوك را کیفم

 میشین؟ سیر پرس یه_        

 و داد تکیـه  اش صـندلی  بـه  همیشـه  از تـر  راحـت  هـم  اعـالء  و خندیـد  بلنـد  محمدِ  دوست        
 گفت خنده با

 ...میخوریم پرس یه ما...بگیر پرس یه شما ، است صابخونه اسیر مهمون_        

 گرفت را اعالء حرف ي ادامه مرادي        

 .میخوریم پرس دو...بگیري پرس دو_        

 شـده  متحمـل  دیشـب  کـه  زحمتـی ِ  بابـت  امـا  کردنـد  مهمـان  را خودشـان  زورکـی  اینکـه  با        
 .کردم قبول ، بودند

    

 تهیـه  کـارش  محـل ِ  بابـت  کـه  دومـی  ي خانـه  بعنـوان ...بـود  بـزرگ  خیلـی  ، نصـرتی ِ  منزل        
 .میرسید نظر به زیبا و نواز چشم ، شده
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 گفت لب زیر اعالء که میکردم نگاه اش خانه به تعجب با        

 ؟!ها خونه ازاین ندیدي_        

 و بـود  نشسـته  مبـل  روي.میکـرد  نگـاهم  هـایش  چشـم  پـایین  از و بـود  صـورتش  روي اخمی        
 .میکردم نگاه را ها عکس و تابلوها خودم براي و بودم شده بلند ، کنجکاوي روي از من

 ...ها خوشگله_        

 کرد اشاره دستش کنار مبل به و انداخت پا روي پا        

 .بشین بیا...!  فقیر_        

 خیـر  بـه ِ  خـتم  امـروز  کـه  حـاال .رفـتم  فـرو  چـرم  مبـل  روي و کردم غرغرهایش به اي خنده        
 .میخواست خوش و راحت خواب دلم بود شده

 بستم را هایم چشم و دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم        

 وقـت  هـر ...نکنـه  صـدام  ام کسـی ...بخـوابم ...بـــ ...شـده  تنـگ  راحـت ِ  خـواب  یـه  بـراي  دلم_        
 .شم بیدار ، شد تموم چی همه

 !!تخت رو ، اتاق اون برو پاشو بخواي میخواي_        

ــا         ــه و کــردم بلنــد را ســرم ســریع ، نصــرتی صــداي ب ــرام ي نشــانه ب  بلنــد مبــل روي از احت
 .شدم

 کرد اي اشاره و داشت نگه باز را تاکسی در اعالء        

 دیگه شو سوار_        
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 اجــازه ، بــود کـرده  خــوش جــا گلـویم  تــوي کــه بغضـی .. انــداختم بــاال کوتـاه  را هــایم شـانه         
 .نمیداد زدن حرف

 حـرف .بـرم  پیـاده  را هتـل  تـا  نصـرتی  ي خانـه  مسـیر  داشـتم  تصـمیم .. کردم عبور کنارش از        
 شـنیدم  کـه  هـایی  حـرف  نمیکـردم  بـاور .بـود  کـرده  بـد  را حـالم  ، اعالء هاي صحبت ، نصرتی هاي

 .باشد داشته واقعیت ،

ــا هــاي آم پــس...نــامردي؟ همــه ایــن ، میشــد مگــر          مــی کنــار چطــور وجدانشــان عــذاب ب
 لعنـت  کـه  نبـود  شـبی  و روز سـالها  ایـن  تمـام  زدم روحـم  و جسـم  بـه  که زخمی براي من... آیند؟

 بــه کـه  آزاري حتـی ..افســانه بـه ...احمدرضـا  بـه  هــایم زبـان  زخـم  بابـت  حتــی...نفرسـتم  خـودم  بـه 
 ...من خداي واي...رساندم اش خانواده و اعالء

 ...!نورا_        

 شد تر نزدیک زدنش نفس نفس صداي...ایستادم        

 .دیگه میرفتیم تاکسی با داري عجله خب میري؟ راه تند اینقدر چرا تو_        

 مردانـه  و سـخت  محیطـی  در پـا  کـه  ام زنانـه  هـاي  کفـش  گـل  بـه  نگـاهم  و بود پایین سرم        
 !آمد نمی حرفم.بود گذاشته

 .برداشتم گام تر شمرده اعالء حضور خاطر به اینبار و زدم قدم دوباره        

 و نصـرتی  سـمت  میگفـتم  بهـت  احسـان  شـرکت  تـو  کـه  اونموقـع  ریخـت؟  بهمت ها حرف_        
 یـا  ، میـزنن  جـا  خودشـون  یـا  ، مـدت  یـه  بعـد  نصـرتی  کارمنـداي .بـود  همـین  خـاطر  به نیا کارش
 همیشـه .میکـردم  اشـتباه  نصـرتی  ي دربـاره  کـه  مـیفهمم  تـازه  راسـتش ..دیگـران  بـه  میشـن  منگه
 رگ و عالقـه  ایـن  هیچـوقتم ...میکـنن  ولـش  اونـام  ، میکنـه  اذیـت  کارمنداشـو  کـه  اونه میکردم فکر

 میکنــه پــر جیبشــونو البــد میگفــتم خــودم بــا ، نمیکــردم درك سابقشــو کارمنــداي شــدن گردنـی 
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 بـوي  امـروزش  هـاي  حـرف .میـزنن  سـینه  بـه  و نصـرتی  سـنگ  هنـوزم  همکـاري  سال چند بعد که
 !میداد کنارگیري

 و خـودي  یـک  کـدام  کارمنـدهایش  بـین  میدانسـت  خـوب  خیلـی  نصـرتی ...بـود  اعـالء  با حق        
 گفتـیم  بـرایش  هـا  لولـه  خـط  اتفـاق  از وقتـی .هسـتند  بیخـودي  کـدامیک  حتی و نخودي کدامیک

 خوشـحال  بـا  و زدم حـرف  اعـالء  جـاي  بـه  مـن  کـه  آنقـدري  ، ناراحـت  و شـد  درهم اش ي چهره ،
 بـه  رو چـی  همـه  و نیفتـاده  اتفـاقی  هـیچ  ، کـنم  وانمـود  کـردم  سـعی  هـایم  شـیطنت  و زدن حرف

 !است راه

 تــا ، نبـود  اعـالء  اگـر .کــنم نـوازش  را هـایم  بغـض ِ  سـنگ  تــا کشـیدم  ام مقنعـه  زیـر  دسـتی         
 .میکردم گریه بلند بلند را هتلِ  خود

 ! بیاید باال کثافت و گند...آلودگی و صدا همه این بین....نمیشنید هیچکس        

 پرسیدم کنم نگاهش آنکه بی.میچرخاند را زبانم یکی یکی ذهنم توي هاي سوال        

 کـه  اعالءیـی ...سـها  بـا .. تـو  کـه  بکـنم  فکرشـو  نمیتـونم  اصـال  میکـردي؟  کـار  سها با چطور_        
 .بکشه دست ازشون نبود حاضر که داشت باورهایی یه میشناختم من

ــار درســت هــایش کفــش         ــه هــایم کفــش کن  هــاي نفــس صــداي گــاهی و میرفتنــد جلــو ب
 .میشد گم ها دستگاه الي به ال ، میفرستاد بیرون که سنگینی

 موافـق  کـاراش  بـا  نـه  مـنهم  ، داشـت  هوامـو  خیلـی  اوایـل  ، میکـردم  کـار  کـه  سـها ِ  پیش_        
 یـا  ، خریـدم  خونـه  خـواهرم  بـراي  همینکـه ...بـود  داده مـزه  بهـم  پـول ...میکـردم  مخـالفتی  نـه  بودم

ــا بگیــرم و ام خــانواده دســت تونســتم ــود کــافی بــرام ، بفرستمشــون ســفر چهارت  کــم کــم ولــی.ب
ــه شــیطنتی همــین مثــل... ــو ، درآورد ســرمون پریشــب ک ــداخت راه پاالیشــگاه ت ــوب...ان ــول خ  پ

 جــون.... آتشنشــان تــا دو مــردن... ســانحه تــا دو یکــی.هســتند حــرفش بــه ، تــرس از همــه و داره
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 عــذاب ســال چنــد ، بــودم کــرده کــه حمــاقتی یــه بابــت اونــم...بــار یــه فقــط مــن! صــبح تــا دادم
 ایــن ولــی.بگیــرم تقــاص خــودم از خــدا جــاي تــا کــردم حــروم خــودم بــه و لــذتی هــر و کشــیدم

 رفـتم  و کـردم  جمـع  ازش مـدرك  سـري  یـه !...نمیچسـبید  مـن  بـه ...بـود  اي دیگـه  جـور  یـه ...یکی
 الکـی  بهونـه  همـش  ولـی  بـدم  توضـیح  دلیلشـو  کـه  کـرد  اصـرار ...میـز  رو گذاشـتم  و ام نامه استعفا
 چــون نمیکـرد  قبــولم کسـی  میـرفتم  ســرکار هرجـا  سـال  یــه تـا  ولـی .داد رضــایت اینکـه  تـا  آوردم

 پیـدا  کـار  بـرام  خواسـتم  ازش و زیرپـام  گذاشـتم  و غـرورم ! بـود  نصـرتی  امیـدم  تنهـا .بود گفته سها
 هـم  موسـوي  مرتیکـه  اون و سهاسـت  مقابـل  ي نقطـه  درسـت  نصـرتی ...خـودش  پـیش  نه ولی کنه

 ...ولی.شدم رفیق احسان با تا کرد پیدا کار برام.آخور از هم میخوره توبره از

 کرد بلند را اعتراضم صداي ، ام بینی داغی و کرد سکوت        

 .شدم دماغ خون باز ، اه_        

 رسید دادم به زودتر اعالء اما گشتم دستمال دنبال به هایم جیب توي و ایستادم        

 شده؟ خوب فشارت ي سابقه_        

ــایین پلــک زیــر هــایش مــژه ي ســایه و بــود شــده ریــز هــایش چشــم آفتــابِ  نــور تــوي          پ
 !بود نشده خوب من در چیز هیچ ي سابقه...بود افتاده

 .آمد ذهنم توي سوالی... دادم فشار ام بینی روي محکم را دستمال و زدم پلکی        

 نصرتی؟ ي پروژه آخرین میشه عمال ، ببره رو مناقصه این سها اگه...اعالء_        

 گفت ، پایین به رو هاي لب با و برد فرو شلوارش توي را هایش دست        
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 دوبـاره  سـها .بـره  و اینجـا  بـذاره  مهرشـو  همیشـه  بـراي  نصـرتی  کـه  کنم فکر ولی...نمیدونم_        
ــره دور ، داره ــره دورم...میگی ــکی بگی ــل هیش ــال مث ــرتی امث ــود و نص ــو خ ــد ، ت ــوش نمیتونی  جل

 .وایسید

 کـردن  گریـه  جـاي  بـه  امـا .نبـود  خـوب  ام جسـمی  حـال  بـراي  شاید رفتن راه آفتاب نور زیر        
 !شد سبک تا رفت راه باید..داري سروکار بیشتر مردها با که محیطی توي ،

 کنار؟ میذاره و کار کال یعنی_        

 نیستند شدنی حذف صنعت از ها ادم بعضی.نمیذاره کنار هاشو مشاوره قطعا...نه_        

ــا کــردم بلنــد را ســرم. شــدم اش اشــاره متوجــه.کشــید کمــی را ام مقنعــه پشــت         ِ  خــون ت
 .نیفتد راه این از بیشتر دماغم

ــی_         ــت خیل ــراي دل ــرتی ب ــوزه نص ــم ، نس ــل اون ــرارداد رو اوای ــا ق ــی ه ــراي کل ــودش ب  خ
 .برمیداشت

 .دادم را نظرم اعتراض با و کردم قطع را اعالء حرف        

 ضــرر ، میگیــره و آدمیــزادِ  جــون ، دار مشــکل تجهیــز و جــنس ولــی بــردارن اضــافه پــول_        
 شـیش  میشـه  اونـا  واسـه  کـه  تـایی  دو دو بـا  میکنـه  فـرق  خیلـی  اینـا . میزنـه  مملکت به میلیاردي

 ...تا

 .زد اي ضربه ، بود راهش سر که کوچکی سنگ تکه به و کرد کوتاه اي خنده اعالء        

ــه_         ــین واس ــه هم ــتم همیش ــوام میگف ــن از میخ ــت ای ــرم مملک ــی.ب ــم حت ــت دل  نمیخواس
 !باشم سربازش
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 ســها زمــان کــه میــدونم...کــردي خــدمت اینجــا هــم... رفتــی ســربازي هــم...شــدي ولــی_        
 .هست ها قبض پاي اسمت و بودي چهار و سه هاي واحد

 بود شده طالیی آفتابِ  نور با رخش نیم و زد لبخندي        

 !عشقم تو..کارم تو... پایین میفتم باال از چی همه تو من_        

 .انداختم پایین را سرم کند نگاهم تا سرچرخاند همینکه        

 !بشه خونی تمیزت مانتو تا پایین بنداز و سرت هی_        

 حــالتم کجــاي نمیــدانم.آوردم بــاال را ســرم و دادم نشــان حــرفش بــه العمــل عکــس ســریع        
 .زد خنده زیر که بود دار خنده

 میشی؟ ناراحت خري هنوزم بگم_        

 بـا  و کـردم  نگـاهش  چشـم  ي گوشـه  از کـه  میـدادم  فشـار  ام بینـی  روي محکـم  را دستمال        
 فرستادم باال را سرم خنده

 .نمیشم ناراحت..نه_        

 کـه  هـایی  لبخنـد  همـان  از...محـو  لبخنـد  یـک  مثـل ...شـد  تـر  رنـگ  کـم  و کم هایش خنده        
 ...میاید ذهن توي گذشته خوش خاطرات به کردن فکر هاي وقت

 بپرسم؟ سوال یه_        

 دادم را جوابش و کردم باز را دستمال        

 بپرس_        

 ...کرد دور پایش با را دیگري سنگ و آمد تر نزدیک کمی        
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 ؟...پدرت_        

ــاهش         ــردم نگ ــب و ک ــایش ل ــم روي را ه ــرد ه ــار.فش ــت انگ ــی میخواس ــد حرف ــه بزن  در ک
 .بود مردد گفتنش

 .زدن حرف به شد راضی باالخره طوالنی مکثی با        

 بـراي  حتـی  کـه ...میکنـی  بـاورش  جـوري  یـه ... میشـن  شـروع  جـوري  یـه  هـا  اتفـاق  بعضی_        
 ي رابطــه مثــل درســت! بشــه تمــوم روزي شـــــاید...شــاید کــه کنــی تجســم نمیتــونی اي لحظــه

 مـن  فقـط  وسـط  ایـن .شـده  تمـوم  چـی  همـه  کـه  نمیکنـه  بـاور  هنوزم میبینی؟ و نصرتی...تو و من
 !نیست سابق مثل هیچی دیگه کردیم باور که توییم و

 کشید عمیقی نفس و کرد مخفی اي سرفه با را صدایش لرزش        

ــی_         ــدم وقت ــرکت اوم ــان ش ــتم ، احس ــایی میدونس ــا ، تنه ــه ب ــه اینک ــع ی ــدرت از ، مقط  پ
 و اتـون  خونـه  اومـدیم  کـه  بـاري  آخـرین  از بعـد ...نـه  یـا  میـدونی  نمیـدونم ...کردي نامزد که شنیدم
 مـادرم  برگشـت  راه تـو .بـود  گرفتـه  نشـونه  و ام خـانواده  و نبـود  مهـم  مـن  غـرور  بـراش  دیگه پدرت
 یـا  بـود  کـرده  مـن  بـه  ، پـدرت  کـه  ازتحقیرهـایی  نمیـدونم ...بزرگتـرم  خـواهر  حتی.کرد گریه خیلی

ــه ــدرم ب ــر...پ ــرورش و آمــوزش ي بازنشســته دبی ــا! پ ــه ، ام خــانواده هــم مــن هــم.. دارم عمــر ت  ن
 .میگذریم ازش نه میبخشیم و پدرت

 تـوي  اش کـرده  گـره  مشـت .شـد  پیشـمان  زود خـودش  و گفـت  جـدي  لحنـی  با را تهدیدش        
 .میکرد خالی را حرصش.کرد پرت تر عقب و برداشت را سنگی تکه.نمیشد جا شلوار جیب

 میگفـت  گوشـم  دم هـی  ، میبسـت  و کـرواتم  ي گـره  کـه  مامـانم  اتـون  خونـه ِ  اومدن قبل_        
 وقتــی کــه چشــماش بــه ، کــن فکــر نــورا هــاي خنــده بــه فقــط تــو گفــت هرچــی نــورا بابــاي "،

 مهربـونش ِ  دل بـه ...هسـت  هـایش  چشـم  تـو  همیشـه  کـه  شـادي  بـرق  بـه ! میشـه  بسته ، میخنده
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 تحقیـر  نـورا  و کنـی  احترامـی  بـی  نکنـه ...بـذاریا  دهـن  بـه  دهـن  پدرش با نکنه ، نگرانته همیشه که
 بـودي  کشـیده  و کوچولـوت  هـاي  لـب  کـه  میکـردم  نیگـا  رو تـو  ، کـرد  تحقیـرم  پـدرت  وقتی".بشه

 و مـادرم  هـاي  لـب .کـرد  مسـخره  و بابـام  ، پـدرت  وقتـی  ولـی .بـود  اشـک  پـر  چشـمات  و دهنت تو
 بـه  شـدم  راضـی ...کنـه  مخفیشـون  هـاش  دسـت  بـا  میخـواد  هـی  و میلـرزه  هـم  روي داره که دیدم

 !نشه شرمنده اش خانواده جلوي پدرم که هامون خاطره

ــاي عــرق و گذاشــت اش پیشــانی روي را دســتش کــف         ــزي ه ــر کــه ری ــور زی ــاب ن ــه آفت  ب
 بــه و گــرفتم بغــل را بازوهــایم...بــود زده یــخ بـدنم  تمــام خجالــت از.کــرد پــاك را آمــد مــی چشـم 
 !منم ها توهین اینِ  تمام مقصر که زدم نیشتر خودم

 بابـام  از اشـاره  یـه  منتظـر ...خواسـتگاري  بیـام  دوبـاره  گفـت  مـی  مـدام  مامـانم  سـال  یه سر_        
 و چـاي ...نکـرد  تـوهینی  بهـم  دیگـه  پـدرت ...شـرکت  رفـتم .بـود  راضـی  مـادرم  مثـل  اونـم  کـه  بودم

 وقتـی  تـا .میبیـنم  خـواب  میکـردم  فکـر  کـه  طـوري ...مهربـون  و گـرم  خیلی...گذاشت جلوم شیرینی
 دهـنم  از شـیرینی ! نوراسـت  نـامزدي  شـیرینی  بخـور،  گفـت .بخـورم  شـیرینی  چـاییم  با خواستم که

 صــیغه ایــنم کــه داد نشــونم برگــه یــه صــندوقش گــاو از کــه مونــدم واج و هــاج... زمــین رو افتــاد
ــون ــس... نامش ــو عک ــدم رو ت ــی...دی ــدي عکس ــی..میخندی ــه عکس ــارت ک ــجویی ک ــدتِ  دانش  ارش

 داري و اومـدي  کنـار  قضـیه  ایـن  بـا  کـه  میگفـت  تـویی  از! کـرد  نصـیحتم  سـاعت  یه اون از بعد.بود
 و مـادرم ...میشـدم  تـو  مثـل  اگـر  مـن ... ولـی .باشـم  تـو  مثـل  خواسـت  ازم.میـدي  ادامـه  زندگیت به

 سـر  کـه  و بابـام ...میگـرفتن  چـی  یـه  تـو  بـراي  خریـد  موقـع  وقتـایی  یـه  و خواهرام...نمیشدم حریف
 ...نبودم گنده آدم نفر 4 حریف من! نخورد ها ترشی این از بچه اون میگفت خوردن غذا

 حـاال  ولـی ...نبـوده  هـا  حـرف  ایـن  گفـتن  بـه  راضـی  کـه  داد نشـان  هـایش  چشم با و ایستاد        
 همـه  حـق  سـال  همـه  ایـن  از بعـد  شـدن  سـبک  ، میگفـت  کـه  بـود  بهتر بود شده باز دلش سر که
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 چیـز  همـه  کـه  فهمیـدم  گذشـته  همـان  تـوي  و بـود  شـده  ام گذشـته  حسـرت  که اعالیی حق...بود
 .بگوید خودش تا گرفتم دهان به زبان ولی..آورد طاقت چطور بپرسم میخواستم.شده تمام

 پارچـه  تـازه  چـون  کـردي  نـامزد  نگفـتم  مـادرم  بـه ...کـار  بـه  چسـبیدم  و شدم دور خونه از_        
ــو کــه گلبهــی ــراش ت ــده ب ــودي خری ــود داده و ب ــدوزن ب ــادره.ب ــود روشــن دلــش...دیگــه م ــه ب  ک
 چـت  کـه  ي حوصـله  کـه  اونقـدر ...کـار  بـه  چسـبیدم .شـد  تمـوم  کـم  کم چی همه.میگیره دعاهاش
 تــا. میــرفتم درمیــون یکــی دانشــگاهمونم هــاي بچــه دورهمــی.نداشــتم دختــرو بــا عــادي کــردن

 اون اصـال  هسـتی؟  راضـی  زنـدگیت  از تـو ! سـال  شـیش  شـده  دیـدم  گذاشـتم  هم روي چشم اینکه
 خورد؟ بهم...نامزدیت

 

 را حضورشــان کــارت ، نــوبتی و آرام آرام همینکــه.کــنم کنتــرل نمیتوانســتم را هــایم اشــک        
 !بود خوب ، میرفتند پایین و میزدند

 و تـن  اعـالء  هـاي  تعریـف  بـا  کـه  اتفـاقی  اینهمـه  از بعـد .دادم کوتـاه  خیلـی  را سوالش جواب        
 .گفتم اما زدن حرف بود سخت لرزاند را بدنم

 !خورد بهم_        

 .شد ریز هایش چشم و نشست صورتش روي اخمی        

 پرسید کنجکاوانه        

 چی؟ سر_        

 گفت ناراحتی با خودش ولی...بود دلیل یکِ  دنبال براي نگاهم مکث        

 بودم؟ مقصرش من...که اتفاقی همون _        
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 ...دادم جواب سوال با را سوالش        

 پسـري  بـا  قـبال  دختـره  کـه  میفهمیـدي  بعـد  ، میکـردي  نـامزد  یکـی  بـا  کـه  بـودي  اگر تو_        
 میکردي؟ چیکار.داشته رابطه ، میدونسته شوهرش مثل که

 تعلـل  کمـی  بـا .ایسـتاد  و شـد  متوقـف  سـرجایش  کـه  رفـتن  راه بـه  بـودیم  کـرده  شروع تازه        
 .کرد نگاه را هایم چشم و گرفت اطراف از را نگاهش

 مثــل میدونســتم اگــه..داشــته دوســت و پســر اون چقــدر نــامزدم کــه میدونســتم اگــه مـن _        
ــا ــودن م ــط...ب ــم فق ــردم و تالش ــه میک ــاي ک ــو و آدم اون ج ــش ت ــرم دل ــی! بگی ــرزنش ب ــی...س  ب

 غیررســمی ازدواج یــه مــن قبـل  کــنم فکــر نیسـت  ســخت خیلــی...دعــوا بـی ...تــوهین بــی...تحقیـر 
 .داشته

 گفت تاکیید با و داد تکان هایم چشم جلوي را اش اشاره انگشت        

 بــا نیومـد  پـیش  دیگـه  خـورده؟  بهـم  کـه  نــاراحتی حـاال ...بـوده  تـو  و مـن  مثـل  اگـر ...ولـی _        
 بشی؟ آشنا کسی

 خــوب کــه دختــري بــراي...بــود دردنــاك...تلــخ و بــود ســخت ، اتفــاقش و شــب آن یــادآوري        
 بـراي ! بخـورد  بزرگـی  تکـان  زنـدگیش  اسـت  قـرار  ، کوچـک  هـاي  تکـان  همینِ  میان که میدانست

 را کـه  مـردي  ي گونـه  هـایش  زدن مـژه ِ  حـد  کـه  باریسـت  آخـرین  میدانسـت  خـوب  کـه  دختري
ــه...تقــدیر بــه! کــردیم لــج مــا...اســت رفتنــی میدانــد خــوب کــه میکنــد نــوازش  کــه اي آینــده ب

 کـه  هـایی  آدم بـه  کنـیم  کجـی  دهـن  خواسـتیم  مـا ...نخواهـد  هـم  کنار را ما ، میدادیم را احتمالش
 شــد عــاقبتش و کــردیم لــج.بگیرنــد برایمــان ، خودمــان جــاي را تصــمیم تــرین درســت بــود قــرار

 !تر عمیق تنهایی



964 
 

 پیــدا راه بهشــت بــاالتر طبقــات بــه هرچــه....دارد بنــدي طبقــه ، هــم خــدا جهــنم و بهشــت        
 ...نزدیکتر شیطان به...تر کار گناه و باشی بدتر هرچه...تري نزدیک خدا به کنی

 امـا ...شـیطان  یـا ..هسـت  خـدا  یـا ...نیسـتم  تنهـا  ، بـروم  هـم  جهـنم  و بهشت ، میگویم من اما        
 پیـدا  را یکـی ...تنهـایی  بیشـتر ... روي فـرو  بیشـتر  عمقـش  بـه  هرچـه .تنـــهاییست  واقـــعا ...تنهایی

ــی ــه میکن ــتش... مــادرش ک ــرش...دوس ــد بــراي...همس ــه چن ــذارد تنهــایش دقیق ــی...میگ  یک
ــر ــراي...دیگ ــد ب ــد...روز چن ــاید بع ــد ش ــاه چن ــد...م ــال چن ــه...س ــهِ  ت ــا ي هم ــتی اینه  برگش
 .هست امیدي.هست

ــا         ــایی عاقبــت وقتــی ام ـــاق ، ات تنه ـــاه اعمــ ــه دیگــر... باشــد چــ ــواري ن ــه هســت دی  ک
ــه و...بــروي راه و بگیــري آن بــه را دســتت ــوري ن  مــن...چــاه قعــر بــه کنــد نفــوذ آســمان از کــه ن
 .است جهنم و بهشت بندي درجه از تر ترسناك ها، تنهایی ي درجه میگویم

 و خـودش  ، نفـر  یـه  اون مگـه  ، داشـتن  دوسـت  میشـه  بقیـه  ، میشـن  عاشـق  بـار  یـه  آدما_        
 ملکـه  بشـه  خـودش ...ببـره  یادشـو ...بگیـره  همسرشـو ِ  قـدیمی ِ  عشـق  جـاي  که بزنه آتیش و آب به
 .آدم اونِ  ذهن و فکر ي

ــه         ــایم حــرف ب ــداد گــوش دقیــق ه ــاال را دســتش... می ِ  نزدیــک کمــی را دســتمال و آورد ب
 کشید ام گونه

 نکردي؟ پیدا و آدم اون_        

 .دادم را جوابش صادقانه        

 .بود اشتباه ولی کردم پیداش میکردم فکر...چرا_        
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ــردم آب شــیر نزدیــک را ســرم         ــا ب ــه.بشــورم را صــورتم ت ــایم گری ــه ه ــد مــی چشــم ب  و آم
ــه ، میشــیدم کــه هتــل نزدیــک ــود قــرار.آمــد مــی مردهــا و کارگرهــاِ  چشــم ب  خودشــان مثــل ب

 ...نبود اي مردانه کار گریه.شوم

 .ببخشید ، مینداختم یادت نباید_        

 .زدم لبخند و گرفتم را بود گرفته سمتم به که دستمالی        

ــکالی_         ــداره اش ــل. ن ــودت مث ــادم خ ــه ی ــط...نرفت ــدونم فق ــرا نمی ــادآوریش چ ــته ی  ام خس
 هـاي  خـاطره  از فقـط  کـه  دیگـه  اعـالء  و نـورا  یـه  شـدیم  تـو  و مـن .گذشـت  سال همه این! نمیکنه
 !کوتاه بغض یه یا ، میاد لبمون رو کوچیک لبخند یه گذشته

 !نگاهش بود دلگیر...را صدایش بم و زیر ، میشناختم را ها چشم اینِ  بم و زیر من        

 .زد را حرفش تعلل با کمی        

 داشتی؟ دوست نامزدتو_        

 .نشستیم ، بود بقیه چشم از دور که کوچکیِ  سکو روي ، هم کنار        

 .انداختم صورتش به کوتاه نگاهی و زدم لبخندي        

ــازه_         ــتم ت ــقش داش ــدم عاش ــه میش ــدم ک ــم فهمی ــه دروغ به ــدم...گفت ــه فهمی ــادرش ک  م
 !است بیهوده تالشم تو مثل درست که فهمیدم...باشم عروسش من نمیخواد

 و خســتهِ  صــورت بــه بیشــتر کــردم فرصــت و افتــاد پــایین نگــاهش. رفــت فــرو فکــر تــوي        
ــه ــم اش مردان ــدوزم چش ــدر.ب ــتش چق ــرده اذی ــودم ک ــال ب ــاي س ــتی ه ــیت...دوس ــاي حساس  ه
ــدامم ــوهین...م ــاي ت ــدرم ه ــدرشِ  سرشکســتگی...پ ــود محــال... و پ ــواهیم ب ــاره بخ ــزي دوب  را چی
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ــیم شــروع ــا.کن ــده دور گذشــته از م ــودیم ش ــاهی فقــط و ب ــاالي را دســتمان گ ــان چشــم ب  هایم
 !خورده خاك چقدر گذشتمان ، دورها دور اون ببینم که میگرفتیم

 شدي؟ اش صیغه زود که کنی جبران باهاش و منِ  نبود میخواستی_        

 دادم جواب ها بچه مثل و پرسید را سوالش ها پسربچه مثل.بود دلخور کمی لحنش        

 کوتـاهی  مـدت  یـه  قـراره  صـیغه  ایـن  میکـردم  فکـر  کـه  بـودم  ویـج  و گـیج  اینقـدر  خدا به_        
 چنـد  و گذاشـتم  هـم  روي چشـم  تـو،  مثـل ...اسـت  سـاده  محرمیـت  یـه ... نیست مهم اصال یا ، باشه
 .گذشت سال

 بـه  قوسـی  و کـش  و کشـید  صـورتش  بـه  دسـتی .بـود  سـرخ  کمـی  هایش چشم و بود خسته        
 .داد خودش

 .میکردم عوض کمی را هایمان سوال مسیر باید        

 بهــم کـه  ترحمــی حـس  بــه...خـوردنم  بـازي  بــه.نداشـت  واقعیــت گفـتن  بــه طاقـت  دل ایـن         
 .داشتند

 نرفتی؟ ایران از چرا اعالء_        

 .برم بشه جور کارهام تابستون تا زیاد احتمال به! برم میخوام_        

 میکــردم خوشــبختی احســاس کنــارش هــا مــدت کــه کســی...قــدیمی رفیــق دادن دســت از        
 بـا  آرامشـی  و بـود  برگشـته  دوبـاره  حـاال  کـه  کسـی ...بـودم  سـاخته  هـایش  خـاطره  بـا  نبودش در و

ــود آورده خــود ــرایم را اینکــار ســختی و ســنگینی کــه ب ــر راحــت ب ــه. میکــرد ت ــن ب ــا زودي ای  ه
 !میرفت؟

 بري؟ میخواي شده بهتر شرایطت و خوبه کارت که حاال نرفتی؟ چرا و وقت اینهمه_        
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 نمیخـواد  دلـم  دیگـه  ، دیـدي  چِشمشـو  یـه  خـودت  کـه  شـرایطی  ایـن  بـا  ولـی  خوبه کارم_        
 شـم  شـریک  میخـوام  هـم  ، زده غـذایی  صـنایع  کارخونـه  یـه  اونـور  آرزوِ  شـوهر  ، باشـم  صـنعت  تو

 .کنم کار میخوام هم

 پرسیدم کنجکاوي با        

 ؟...شد آشنا کجا شوهرش با کرد؟ ازدواج کی خواهرت_        

 داد تکیه زانوهایش روي را هایش دست آرنج و خندید        

 بهــش درمــون و درســت ارثیــه یــه ، خوبــه وضــعش شــوهرش ، بــودن دوســت کــه بزرگــه_        
 خــوب خیلــی وضــعش ، عــاطی کــوچیکم خــواهرِ  شــوهر ولــی ، بزنــه کارخونــه قــراره کــه رســیده
ــه.نیســت  خواســتگاري اومــدن کــه بــاري اولــین ، خوبیــه خیلــی پســره. خریــدم اون واســه رو خون

 مردونگـی  ولـی .بـود  باهـاش  سـربازي  کـارت  یـه  فقـط  خـالی ِ  دسـت .بـود  زده خجالـت  خـودم  مثل
 !شدن خوشبخت خداروشکر.شدیم راضی ماهم و گرفت و بابامِ  چشم پسره

 !نگرفتی؟ زن تو فقط پس_        

 !خندیدم و خندید        

 ...نمیدن زن من به_        

 گفــتن موقــع کــه مظلــومیتی بــراي دلــم.همینطــور اوهــم و کــردم اي قهقهــه چــرا نمیــدانم        
ــه! ســوخت ، داشــت اش جملــه ــرد غمگــین را صــدایش شــوخی ب ــاور جــدي جــدي مــن امــا ک  ب
 .کردم

 پشــت کــوه مثــل کــه اینــا از ، باشــه مهربــون دختــره پــدر دیگــه خواســتگاري بــري شــاید_        
 .بشه ناامید نباید که آدم.کنه معرفی پسرش رو ،تو جا همه و درمیاد دومادش
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 انداخت بهم معنا پر نگاهی        

 . نمیبینم زن شکل رو زنا دیگه من_        

 !یعنی؟ خواهرتن همه_        

 کرد بانمکی ي خنده        

ــن_         ــر از م ــدگی و زن فک ــدم زن ــرون اوم ــانواده بیشــتر ، بی ــرام ام خ ــون ، مهمــن ب  زندگیش
 فکـر  بـه ...شـاید  تـازه  ، هرکـدوم  بـراي  بشـه  انـداز  پـس  هـم  اي پلـه  و پـول  یـه  و باشه داشته رونق

 !!دارم شروط و شرط...البته.افتادم گرفتن زن

 .باشد جدي میکرد سعی حال عین در و میکرد نگاهم شیطنت با        

 شدم پیشقدم هایش شرط شنیدن براي        

 .داریم زیاد فامیل تو خوب دختر ما ، هاتو شرط بگو_        

 اي ثانیـه  چنـد  تـا  کـه  محکـم  آنقـدر .کشـید  موهـایش  بـه  دسـتی  و کـرد  صـاف  را اش سینه        
 انداخت ام خنده به و چسبید سرش کف به موهایش

 ...نورا ببین_        

ــودم منتظــر         ــد را شــروطش و شــرط کــه ب ــا بگوی ــا ام ــان ســري و کــرد نگــاهم خنــده ب  تک
 .میخورد تاسف انگار...داد

 !زنه ، نکنم پیدا نیاز بهش میکنم سعی که چیزي تنها به واقعا_        

 کنم اعتراضی خواستم همینکه        

 آورد باال را دستش        
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 !میدم ترجیحش که داره خوب حس یه هم تنهایی! پول و کار فقط_        

 گفت و تکاند را شلوارش پشت و شد بلند        

 زنـگ  بـس  از کشـت  خودشـو  ام مـرادي .داریـم  کـاري  شـب  ، امشـب  کـه  بـریم ...دیگه بسه_        
 زد

 حــرف شـدن  خــالی بـراي .برداشـتیم  قــدم هـم  کنـار  کــه بـود  موبـایلش  صــفحه بـه  نگـاهش         
 همـین  اعـالء  زنـدگی ِ  خـوبی ...میخواسـتم  فرصـت  روزهـا  شـاید  ، گفـت  سـختی  بـه  اعالء که هایی

 شـانه  همـین  بـا .کشـیدم  خـودم  را تنهـایی ِ  غـم ..مـن  امـا .بـود  شـده  تقسیم بینشان تنهاییِ  درد.بود
 ...سوخته و کوچک هاي

 دیگه؟ کردي الغر!... کردي الغر چرا نگفتی_        

 گفت و برگرداند سمتم را صورتش        

 شدي؟ الغر یا_        

ِ  رنـگ .. کـردم  بـاد  را هـایم  لـپ  خنـده  بـا  و گـرفتم  بغـل  میلرزیـد  کمـی  کـه  را هـایم  دست        
 میداد آزارم هاش چشمِ  غم

 باشه داشته دوست و چاقیم نشد پیدا هیشکی توِ  بعد دیگه.کردم الغر خودم_        

 .داد پاسخ کوتاه لبخندي با را دلم ته از هاي خنده        

ــذابی االن_         ــی اونموقــع ولــی ج ــودي بانمــک خیل ــه اون...ب ــر کل ــرادي ، خ ــت ، م  درس
 .میگفت

 میگی؟ و خوردنی_        
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ــادت مثــل         ــدیمش ع ــراي ، ق ــایی وقــت ب ــاورد را جــیغم میخواســت کــه ه ــانش ، دربی  را زب
 .کند سرایت هم او به تا خندیدم فقط ، نزدم جیغ اینبار اما.کشید پایینش لب روي

 اتــاق بــه بــردن پنــاه و هتــل بــه رســیدن ، شــدم کوتــاه کــم کــم هایمــان خنــده و شــوخی        
 ...خواب

 را دختـري ِ  صـورت  آیینـه  تـوي . نشسـتم  میـز  پشـت  کـه  بـودم  درنیـاورده  هنوز را ام مقنعه        
 بـا  تـا  کـردم  فـرار  خانـه  از سـاعت  چنـد  بـراي  فقـط .بـود  کـرده  فـرق  لعنتـی ِ  شب آن با که میدیم
 نمیتوانسـتیم  شناسـنامه  بـدون .بسـت  را جـاده  ، بـرف  بـارش  و جـاده  بـه  رسـید  راهمـان .باشم اعالء

 .بریم هتل به

 بــه هـا  بـومی  از یکـی  از.رفتـیم  اعـالء  بــا کـه  بـود  چـالوس  جـاده  راه در کـوچکی  شهرسـتان         
 ریختگـی  بهـم  ، انبـار  بـه  وردمـان  محـض  بـه .کـردیم  کرایـه  سـاعت  چند براي را اش خانه انبار زور

 صـبح  تـا  باقیمانـده  هـاي  سـاعت  کـه  کنـد  اصـرار  و بگیـرد  را دسـتم  اعـالء  تا شد باعث کثیفیش و
 .بمانیم ماشین داخل را

 اصـرار  کـه  بـود  گرفتـه  را چشـمم  چیـزي  چـه  دار نـم  و کهنـه  انبـاري  آن داخـل  نمیدانم اما        
 از.کشـیدم  موهـایم  بـه  دسـتی  و نشسـتم  رویـش  بـه  رو کـه  بـود  اي شکسـته  ي آیینه همانجا.کردم
 وسـواس  بـا  را بـود  آورده برایمـان  پیرمـرد  کـه  هـایی  تشـک  و لحـاف  کـه  میدیم را اعالء آیینه توي

ــایتی و ــین روي نارض ــی زم ــداخت م ــر و ان ــزد غ ــه می ــدن ک ــل خوابی ــین داخ ــه ماش ــین ب  همچن
 .ارزد می وضعی

 بـا . زد هـایم  چشـم  بـه  برقـی  ، بـود  افتـاده  جعبـه  تـوي  کـه  کـوچکی  هـاي  شمع دیدن ولی        
 جعبـه  و میـز  و زمـین  روي و کـردم  روشـن  را هـا  شـمع  ، بـود  چـوبی  میـز  روي کـه  کبریتی بسته

 حـرف  مـدام .نباشـم  خانـه  بـود  قـرار  کـه  شـبی  و بـود  پـدرم  نگـران  اعـالء .گذاشتم را تکشان تک ها
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ــا کــه میکشــید را هــایی نقشــه ، میگفــت را هــایی  هــایش حــرف بــه حواســم میخواســت تاکیــد ب
 ...بودم شاد و میخندیدم شود صبح اعالء کنار بود قرار که شبی خوشحالی با من اما.باشد

ــاعت         ــه از س ــه نیم ــت ک ــین روي گذش ــیدم دراز زم ــالء ، کش ــا اع ــت ام ــی حال ــه چندش  ب
 هـر .نمیشـد  قطـع  کـه  بـارانی  و بـرف ...ریختگـیش  بهـم  و شـلوغی ...انبـار  کثیفی...بود گرفته خودش

 آدم دلـم  مـن  ولـی .میفرسـتاد  لعنـت  بـرف  و بـاران  بابـت  زمـان  و زمـین  با و میرفت بیرون گاهی از
 بیــاد خــوب را کوچکمــان برفــی آدم.بــرویم بیــرون کــه کــردم اش راضــی زور بــه.میخواســت برفــی

 .دارم

 گـاهی  میبوسـید  را مـن  لـپ  گـاهی  غرغرهـایش  وسـط  اعـالء .بـود  چـاق  و تپـل  خـودم  مثل        
ــپ ــان آدمِ  ل ــتگی...را برفیم ــه خس ــراغمان ک ــد س ــالگردن آم ــالء ش ــردن دور را اع ــی آدم گ  برف

 ...رفتیم انبار داخل و کشیدیم

 بالیــی و میگفــت پــدرم از مــدام. نشســتم ســرش بــاالي کشــید دراز کــه زمــین روي اعــالء        
 را اش پیشــانی و شــدم خــم.آینــده نــه ، بــودم لحظــه فکــر بــه مــن ولــی بیایــد ســرمان شــاید کــه

 . بوسید و گرفت را دستم. بوسیدم

ــودم نگــران مــنهم.نگــرانم دل میگفــت مــدام         ــه امــا ب ــه ن ــدازه ب  میکــردم فکــر... اعــالء ي ان
 اولـین  از گذاشـتم  اش شـانه  روي را سـرم .نمیدهنـد  خبـر  پـدرم  بـه  ترسشـان  از احمدرضـا  و افسانه
 بـا  کـه  بـود  هـا  کـالس  جلسـه  اولـین  ، بـودم  نشسـته  کـالس  تـه  کـه  وقتـی  و گفـتم  یمـان  خاطره
 گـر  وجـودم  هـوا  بـی  و افتـاد  تـپش  بـه  قلـبم  لحظـه  همـان .شـد  کالس وارد پسرها از دیگري اکیپ
 کـه  گفـتم  خـودم  بـه  دلـم  تـوي  و کـردم  لبخنـدش  بـه  نگـاه  بـاز  نیمـه  دهـانی  بـا  کـه  آنقدر.گرفت
 و میکـردم  نگـاه  را هـیکلم  همینکـه  ولـی .میشـد  مـن  عاشـق  پسـر  ایـن  و میکـرد  بزرگـی  خدا کاش

 .ندارد امکان که میفهمیدم اعالء هیکل به
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 را اش مردانـه  دسـت .میخندیـدم  غـش  غـش  و میکـردم  تعریـف  بـرایش  را هـا  خـاطره  همان        
 .کنم کم را هایم خنده میکرد خواهش و میگرفت دهانم روي

 چـی  یکهـو  نمیـدانم .میکشـید  را هـایم  لـپ  و میشـد  طاقـت  بـی  میدیـد  کـه  را رفتـنم  ریسه        
 و شـدم  سـاکت  یهـو .نشسـت  گلـویم  بـه  آنـی  بغضـی  ، خـوش  خـاطرات  از زدن حـرف  وسط که شد

 "نشه؟ تموم" کردم زمزمه ترس با.کرد نگاهم و شد بلند زمین روي از فهمید تا.کردم بغض

ــه         ــده و گری ــار ام خن ــتمان ک ــدنم آرام... داد دس ــراي ، ش ــد ب ــه چن ــه و دقیق ــود لحظ  ، ب
 !تنم روي میکند سنگینی که هاست سال عذابش

 یکـی  یکـی  اعـالء  بـا  خـاطراتم .شسـتم  را صـورتم  و کـردم  آویـزان  کمـد  تـوي  را هـایم  لباس        
 ...میکردند خودنمایی ذهنم توي

 و پــدر حــال بــه دلــم...گریــه شــدت از میرفــت ضــعف دلــمِ  تــه و بــود بریــده را امــانم گریــه        
 از درصـد  یـک  کـه  پـدري  خـاطر  بـه  ، سـال  همـه  ایـن  کـه  خـودم ِ  حـال  بـا  ، میسوخت اعالء مادر

 ...این شد وضعیتم و دادم دست از را او ي خانواده ، بود نکرده من به را ها آن هاي محبت

 االن مــن ، میمانــد زنـدگیم  در اعــالء اگــر...تـر  غمگــین...تــر پژمـرده ...دیــروز از بــدتر روز هـر         
 حـاال  امـا  ، نداشـت  تمـامی  او ي خـانواده  هـاي  محبـت .بـودم  زمـین  روي عـروس  تـرین  خوشبخت

 روزهـا  آن هـاي  تلخـی  و هـا  سـختی  ، ببیننـد  را مـن  ، دوبـاره  اگـر  حتمـا  ، سـال  همـه  ایـن  از بعد
 . آید می بیادشان ، ارزد می عمر همه به اش سنگینی که

 هـاي  گریـه  هنـوز ... نگویـد  اش خـانواده  پـیش  مـن  از هیچوقـت  کـه  میسـپردم  اعـالء  به باید        
 و مانــدم مــن....نشــد امـا ...ام کــودکی دردهــاي دواي میشــد او هـاي  محبــت ، دارم بیــاد را مـادرش 

 ! ...افسانه و نکرد درکم هیچوقت که پدري
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 بایــد ، شــب ده ســاعت ، کــردم نگــاه ســاعت بــه و کشــیدم پــایین صــورتم روي از را لحــاف        
 خوابیـدن  بـراي  وقـت  سـاعتی  چنـد  هنـوز .میشـد  شـروع  کارمـان  دوبـاره  و میـرفتم  هتـل  البـی  به

 .میماندند باقی خورده خاك ها خاطره و آمدند می کوتاه دردها این اگر اما داشتم

 و شـعر  گـروه  چنـد .رفـتم  تلگـرام  سـراغ  و کـردم  روشـنش ...بـود  تخـت  کنـار  موبـایلم  گوشی        
 شـده  ضـبط  وویـس  ، ناآشـنایی  ي شـماره  از.آمـدم  تـر  پـایین  و خوانـدم  را بـودم  عضـو  که اي ترانه

 .شود دانلود وویس تا کشید طول اي ثانیه چند.داشتم

ــان         ــداي همـ ــداي ابتـ ــبطِ  صـ ــده ضـ ــه شـ ــس ،همینکـ ــق نفـ ــید عمیـ ــدم... کشـ  فهمیـ
 .فرستادم بیرون را نفسم خودش، با و بردم باالتر صدارا ي درجه...احمدرضاست

ِ  صـــــبر مثــل ، میشــن تمــوم قبلــی اطــالع بــدون یهــو کــه هســت چیزایــی یــه"        
 مــن.بمــونم صــبور کــه داد یــاد بهــم ، زنــدگیم شــرایط ، نیســت اینطــور مــن بــراي ولــی...آدمـــــآ

ــتباهاتم تمــام ــتباها، اون بابــت کــه کــنم قبــول نمیتــونم ولــی ، دارم قبــول و اش  کنــارم اش
ــذاري ــرین...ب ــه آدم نزدیکت ـــو ب ــودتی ، تــ ــش...! خ ــرس به ــاش ، ب ــرف باه ــزن، ح ! داره دوس ب

 بهـم  میـزنم  حـرف  کـه  خـودم  بـا  کنـه؟من  چیکـار  میخـواد  مـن  بـا  که بپرسی ازش میتونی ببین...
ــه ــه ، میگ ــزي ب ــه هرچی ــحالت ک ــه خوش ــک میکن ــون نزدی ــویی. بم ــه ت ــتنت ک ــحالم داش  خوش
 فقـط  االن ، میگذشـت  خـوش  ، میـزدم  حـرف  کـه  تـو  بـا  زمـانی  یـه ... نمیشـم  دور ازت من...میکنه

 بـا  ، کـن  فکـر  مـن  بـه  مـدت  ایـن  تـو  ، تهـران  برگـردي  تا میمونم منتظر! میگذره داره که خوشــم
 " همین فقط...نذار تنها و خرابِ  حال این و من...کنی فکر بهم ، میخوام ازت خودخواهیم

ــکوت         ــدایشِ  س ــه ، ص ــاقم ب ــرد ات ــرگ گ ــید ، م ــا...پاش ــی ب ــته دل ــین و شکس ــداي غمگ  ص
 .میکردم تصور را لبخندهایش و احمدرضا

 تـا  کنـد  وادارم کـه  آنقـدري .شـد  پخـش  صـدایش  و کـرد  حرکـت  وویـس  روي دوبـاره  دستم        
 .کنم گردگیري را مان خورده خاكِ  خاطرات
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 شانزدهم فصل        

 "گذشته"        

 

 مغــزم ایــن کــنم مــی فکــر گــاهی داغــان، و درب و تکــه تکــه ام، جنــازه همــش روزهــا ایــن        
 بعـد  گرفتـه،  را چیـز  همـه  جـاي  کـه  اسـت  خـواب  ایـن  دهـد،  می فرمان پایم و دست به که نیست

 نـوك  از کشـم  مـی  دراز کـه  تخـت  روي بـرد،  نمـی  خـوابم  حتـی  کـه  ام خسـته  آنقدر که بینم می
 از بعـد  کـه  اسـت  خـواب  همـان  ایـن  انگـار  و کشـد  مـی  تیـر  کمـرم  هـاي  مهره تا پایم هاي انگشت

 موقـع  ایـن  تـازه  و شـوم  مـی  جنـازه  واقعـن  بعـد  و کنـد  مـی  پـر  را هـایم  چشـم  طـوالنی  درد یک
 مـی  رد هـایم  چشـم  جلـوي  از پـی  در پـی  هـاي  اسـالید  صـبح  خـود  تـا  و افتـد  مـی  کـار  به مغزم
 انگـار  شـنود،  نمـی  را صـدایم  کـس  هـیچ  کـه  ام افتـاده  گیـر  جـایی  دیـدم  می خواب دیشب..  شود

 بـا  بعـد ..  مکـان  و زمـان  بـی ..  صـدایی  هـیچ  بـی  مطلـق،  تـاریکی  در باشـم،  شـده  بسـته  جـایی  به
 کشـم،  مـی  درد فقـط  و میـرم  نمـی  امـا ..  شـود  مـی  شـلیک  سـمتم  بـه  هایی گلوله مهیب صدایی
 کشـیده  درد بـار  چنـد  دانسـتم  مـی  شـمردم،  مـی  خـواب  در را خورنـد  مـی  تـنم  به که هایی گلوله

 نمــی احساســش دیگــر کــه بــود زیــاد آنقــدر چهــارم و ســوم ي گلولــه درد..  مــردم نمــی امــا..  ام
 کـدام  بـا  بـدانم  خواسـتم  مـی  فقـط  امـا ..  چـرا  دانـم  نمـی ..  بمیـرم  خواسـت  مـی  دلم فقط.  کردم

ــه ــادم ام؛ نشســته مبــل روي کــه االن..  میــرم مــی واقعــن گلول ــد مــی ی  درد شــدت از دیشــب آی
 .. نمردم اما شدم بیهوش

 ، پـیش  شـب  چنـد  همـین  ، بـودم  کـرده  پیـدا  هـا  مـدت  از بعـد  را بچگـیم  هاي عکس آلبوم        
 میـان . بـردم  پنـاه  حیـاط  تـه  انبـاري  بـه  مغمـوم  و دلگیـر  ، داشـتم  را اعـالء  بـا  دیدارم آخرین وقتی
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 عکـس  از بـود  پـر  داخلـش  کـه  کـردم  پیـدا  را اي گرفتـه  خـاك ِ  آلبـوم  ، مـادرم  هـاي  پرت و خرت
 .هاله با دوتاییم هاي

ــه         ــود کــور و ســوت خان  از دســت اعــالء کــه بــود شــده راحــت خیــالش پــدرم کــه حــاال... ب
 میـداد  اجـازه  ، کـردم  قبـول  را بـاختن  مـنهم  بـود  مطمـئن  کـه  حـاال  ، برداشـته  اصـرار  و پافشاري

 شـاید  یـا  هفتـه  دو از بعـد .بـدهم  انجـام  ،خـودم  را خـودم  بـه  مربـوط  کارهـاي  و بمانم خانه تنها که
 .بودم رفته بیرون خانه از تنها ها مدت از بعد صبح امروز ، بیشتر

ــس از یکــی         ــاي عک ــوم ه ــوجهم ، آلب ــتر را ت ــب بیش ــرد جل ــادرم...ک ــده تخــت روي م  خوابی
 موهـاي  بـا  مـن . میمانـد  اتـاق  تـوي  همیشـه  کـه  بـود  بیمـاریش  هـاي  وقـت  دارم بیـاد  خـوب ...بود

 ایـن  نمیـدانم .بـود  گرفتـه  هـایم  دسـت  بـین  را سـرم  و بـودم  نشسـته  تخـت  پایین بلندمِ  خرگوشی
 عکـس  بقیـه  کنـار  و کشـیدم  بیـرون  آلبـوم  از را عکـس ...هـایم  خالـه  یـا  بـود  گرفتـه  پدرم را عکس
 .،گذاشتم بگذارم اعالء و خودم هاي عکس کنار بودم گرفته تصمیم که هایی

ــا ، شــد بلنــد کــه حیــاط در صــداي          زدم کنــار را پــرده. شــدم بلنــد صــندلی روي از عجلــه ب
 .بود افسانهِ  پسر احمد،...

 بـودم  نرفتـه  بـاال  هـا  پلـه  از هنـوز .گـرفتم  دسـت  را کـرده  جـدا  هـاي  عکـس  و بستم را آلبوم        
 شد باز خانه در که

 بهتري؟...سالم_        

 برگشتم کمی سمتش به و رفتم باال را اول هاي پله        

 آره...سالم_        

 حـالی  بـی  و بیهوشـی  مـرز  بـه  را مـن  روز چهـار  سـه  کـه  تبـی  براي بودن بیمارستان دوشب        
 ...بود کرده نگران را افسانه پسرِ بود، کشانده
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 هنوز؟ نیومده مامانم_        

 تـوي  کـه  بـس  ولـی  میسـوختم  تـب  تـوي  مـدت  ایـن .رفـتم  بـاال  را ها پله و گفتم آرامی"نه"        
ــاق ــدانی را خــودم ات ــرده زن ــودم ک ــده هــیچکس ب ــود نفهمی ــا...ب ــراي کــه روزي ت ــه ب ــه ب  دفترخان

ــیم ــادر.رفت ــودم ق ــه نب ــاي دکم ــانتوام ه ــدم را م ــر و ببن ــانه اگ ــود افس ــاس ، نب ــایم لب ــم را ه  ه
ــوض نمیتوانســتم ــنم ع ــه دو.ک ــی روز س ــر ب ــه از خب ــا هم ــودم ج ــی.ب ــرف هرکس ــزد ح ــط می  فق

 دیـدنم  بـدن ِ  خـواب  و گفـتن  هـذیان .بـدهم  جـوابش  تـا  مانـد  نمـی  ذهـنم  توي چیزي و میشنیدم
 شـب ِ  اتفاقـات  اصـال  کـه  بـودم  شـده  طـوري  شـبه  یـک ...مسـتی ِ  بار اولین مثل بودم شده...کنار به
 .میشدم گیج بیشتر آوردم می فشار خودم به بیشتر هرچه و آوردم نمی بیاد را صبحم تا

 هـر  آوردم نمـی  بیـاد  کـه  بـود  رسـانده  مـرزي  بـه  مـرا  ، کـردنم  تـب  امـا  بـودم  نکـرده  مست        
 دکتـر  از بعـد  کـه  روزي همـان  حتـی .کـرد  تجـویزي  چـه  و گفـت  ،چـه  میبـرد  مرا پدرم که دکتري

 خانـه  دونـگ  سـه  تـا  بـود  بـرده  مـرا  پـدرم  قـبال  کـه  جـایی  همان...رفتیم دفترخانه به ، سرُم زدن و
 بایـد  مـادرم  مهریـه ... داشـتم  یـاد  روز آن هـا  سـال  گذشـت  بـا .کنـد  نـامم  بـه  هایم خاله اصرار به را
 .. ولی نمیدانم را دلیلش...میشد من نام به

 .خورد اتاقم در به اي تقه        

 .گرفتم غذا پایین بیا..نورا_        

 .کردم منگه ام چوبی کمد دوِ  بینِ  دیوار به را ها عکس        

 .ندارم میل_        

 !بود شده مهربان...آمده پیش ماجراهاي از بعد        

 .میفته دهن از بشه سرد.گرفتم داري دوست که غذایی ، بیرون بیا...که نمیشه_        
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 حوصـله  بدهـد،  خـوردم  بـه  افسـانه  مثـل  را شـامم  و نهـار  کـه  بـود  گرفتـه  پـول  پدرم از البد        
 بـاز  ، کنـد  فـروکش  دردم تـا  بـودم  پیچیـده  کمـرم  دور تـازه  کـه  را شـالم .نداشـتم  را او با زدن چانه
 .چرخاندم را در قفل و کردم

 منتظـرم  گرفتـه  بغـل  هـاي  دسـت  بـا  و بـود  داده هـا  نـرده  بـه  تکیـه ...بـود  ایسـتاده  در پشت        
 .بود

 اومده؟ جون افسانه_        

 گفت گذاشت ام پیشانی روي را دستش همینکه.آمد جلوتر و زد لبخندي        

 .خرید رفته پدرت با کنم فکر...نه_        

 .گذاشتم هم روي را هایم پلک        

 ...هفته دو شد...داري تب هنوز_        

 کردم عبور کنارش از و کشیدم عقب کمی را سرم        

 .بهترم_        

 .آمدم پایین را ها پله آرام و گرفتم ها نرده به را دستم        

ــود چــل و خــول خــودش ، آخریــه ایــن دکتــر؟ ببرمــت میخــواي میخــوري؟ داروهــاتو_          ، ب
 ...دستت دوره ببنده و فشار دستگاه بزنه باال مانتوتو آستین نمیتونست آخرشبی

ــه و دادم ســرتکان فقــط         ــورابم هــاي صــورتی ب ــه ج ــد شــده خــولی و خــاك ک ــاه ، بودن  نگ
 .کردم
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ــندلی         ــز ص ــب را می ــید عق ــا... کش ــحالی ب ــدار از خوش ــی دی ــت از یک ــایش دوس ــت ه  میگف
 ، دادن تکــان ســر و آوا بــا گــاهی فقــط میــدادم تــرجیح و نداشــت جــذابیتی بــرایم هــایش حــرف..

 .میدهم گوش هایش حرف به که کنم ثابت

 ...میکرد مهربانی ولی بودم نداده آزارش کم اینکه با...بود مادرش مثل افسانهِ  پسر        

 آورد سمتم را دستش و گرفت برایم اي لقمه        

 سبزي اینم...زعفرونی کوبیده_        

 .گذاشت نزدیکترم و کرد اشاره سبزي بشقاب به        

 .کردم تشکر و گرفتم را لقمه        

 کوهی؟... پارکی بیرون؟ بریم عصري میخواي_        

 

 ریحــان اي برگــه...بیشــتر را ســبد تــوي هــاي ســبزيِ  رنــگ.داشــتم دوســت را ســبزِ  رنــگ        
 هالـه  بـراي  ، بـودم  رفتـه  مـادرم  مالقـات  کـه  بـاري  آخـرین ...داشـتم  نگـه  ام بینی جلوي و برداشتم
ــذارا همــین ــرفتم غ ــر اعــالء.گ ــه نمیکــرد اصــرار اگ ــه ک ــادرم ب ــزنم ســر م ــل ، ب ــن مث ــالها ای  ، س

 .میکردم فراموشش

 پرســتارش.کشــید عمیــق نفــس و داشــت نگــه اش بینــی جلــوي را ریحــان ي برگــه ، هالــه        
 . نخورده حسابی و درست غذاي اي هفته یک ، میگفت

 !بگو من به... بگی پدرت و افسانه به نمیتونی که داري کاري اگه_        

 چنـد  میکـرد  اصـرار  افسـانه  کـه  دیشـب  مثـل  بـودم  نگـران ...گذاشـتم  دهـانم  تـوي  را ریحان        
 .شوم تهوع دچار ، دهد خوردم به برنج قاشق
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 !؟...نورا_        

 از بهتــر...میپوشــید لبــاس تــر موجــه...آمــد نمــی معتادهــا بــه اش قیافــه...کــردم بلنــد ســرم        
 .بود خریده برایم رنگی خوشِ  شال ، دیروز حتی و میزد حرف من با روزها اولین

 بله؟_        

 گفت و زد کوتاه لبخندي        

 بذاري؟ قراري یه باهاش بزنم زنگ اعالء به میخواي_        

 !تـــلخ...بود تلخ...منِ  لبخند اما.آمد می شیرین نظر به لبش رويِ  لبخند        

 خاموشه تلفنش...نه_        

 انداخت باال اي شانه خیال بی        

 نداري؟ و خونشون ي شماره مگه...میشه روشن روزي یه خاموشی تلفن هر باالخره_        

 سـبزي  دلـم  در زنـی  ، شـکمم  تـوي  هـاي  ریحـان ِ  بـین  درسـت ... نشسـت  گلـویم  توي بغض        
 .میکرد خورد ساطور با را هایش

 !دارن گناه.کنم اذیتشون نمیخوام دیگه! میکنه گریه مامانش ، بزنم زنگ خونشون_        

ــا          نقطــه ، افســانهِ  رنــگ خــوشِ  میــزي رو...افتــاد میــز روي اشــکم و ورچیــدم لــب بغــض ب
 .شد تر ایش

 داري؟ رو اعالء دوستاي شماره_        

ــوي نداشــتم دوســت ، گذاشــتم صــورتم روي را دســتانم کــف         ــه ، افســانه پســر جل ــه ب  گری
 .انداختم می اعالء آخر هاي حرفِ  یاد ، میکرد اصرار هی که حاال اما ، بیفتم
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 جلـوي  عمـر  یـه ...بشـه  خـرد  بابـام  نمیـاد  دلـم  ، پـام  زیـر  بـذارم  و غرورم من...نمیشه نــورا"        
 فقـط  ، نکـردیم  اعتـراض  هیچـی  بـه  ، بـودیم  مخلـص  عمـر  یـه  ، داشـت  احتـرام  و عـزت  هاش بچه

 خــردش...مــادرم جلـوي ...مــن خواهرهــاي جلـوي ...شــبه یــه.. تـو  بابــاي ولــی...تشـکر  و بــود احتـرام 
 تحقیـر  بـا  درسـت  ، داشـتن  قیمـت  کـه  کـنم  فکـر  ایـن  بـه  ، ببیـنم  رو تـو  هربـار ...نورا نمیتونم.کرد

ــدرم ــري پ ــه براب ــه.میکن ــو ن ــق ت ــن الی ــی ای ــه قیاس ــن ن ــت م ــورا...دارم طاق ــرار...ن ــت ق  نیس
 بـی  کـدوم  نمیـدونم ...میـاد  بـدش  مـن  از...بـده  مـن  بـه  دخترشـو  نمیخـواد  تـو  پدر میفهمی؟...بشه

 دیگـه ...نمیتـونم  دیگـه  اعـالء ِ  جـون  بـه ! داده دسـتش  خـوب  ولـی  داده دسـتش  غلـط  آمـار  صفتی
ــونم ــه نمیت ــاي گری ــادرم ه ــنم و م ــرف و ببی ــایی ح ــنوم ه ــه بش ــدونم ک ــت می ــنم از هیچوق  ذه

ــردم مــن کــن فکــر...بــودیم خــوش بــاهم چهارســال...کنــیم تمــومش بیــا...نمیــره میکــنم فکــر...م 
 خـوش  تـو  بـا  مـن ...نـورا ...نـه  حسرتشـو  ولـی  داریـم  و عشـق  ایـن  عزاي عمر اخر تا اینجوري...مردي
 پــدرم ، باشــم تــو طــرف.بگیــرم هیچکــدومتونو طــرف نمیتــونم...تســلیمم دیگــه حــاال ولــی ، بــودم

 چیکــار بــودي مــن جــاي تــو...میــدم دســت از رو تــو ، کــنم دفــاع پــدرم از بخــوام...میشــه تحقیــر
 "میکردي؟

 .کرد باز هم از را هایم پلک میزد، صورتم به که هایی سیلی و احمدرضا هاي تکان        

 صـورتم  بـه  کـه  آبـی  هـاي  قطـره  خـاطر  بـه  شـاید ...هـا  اشـک  خـاطر  به شاید...میدیدمش تار        
 .میپاشید

 را نفسـش  ، شـد  تـر  بـاز  کـه  هـایم  پلـک .صـورتم  بـه  بکوبـد  آرامتـر  تـا  گـرفتم  را دستش مچ        
 .زد تکیه سرش پشت کابینت به و فرستاد بیرون راحت

ــعی         ــردم س ــه ک ــرم ک ــایش روي از را س ــردارم پ ــا ب ــنگینی ام ــیشِ  س ــدش از ب ــانع ، ح  م
 .میشد

 !!میمیــري ، بره پیش اینجوري_        
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 .بمیرم که کردم دعا و گذاشتم هم روي را هایم پلک        

 هفدهم فصل        

 

 ایــن تمــام انگــار کــنم، مــی تغییــر دارم کــه بیــنم مــی دارم خــودم کــنم، مــی تغییــر دارم        
 بـه  را واقعـیم  خـود  کـه  حـاال  و بـودم  کـرده  زنـدگی  جعلـی  لبخنـدي  بـا  اشـتباهی،  اسـمی  با سالها
 سـر  مـن  در چیزهـایی  یـک  گرفتـه،  درد ذهـنم  از جاهـایی  یـک  ام کـرده  پیـدا  اتفـاقی  اتفاقی طور
 ام، کـرده  تصـادف  ماشـینی  بـا  راه چاهـار  سـر  پـاییز  ظهـر  از بعـد  یـک  در انگـار  درد، شدت از شده
 باشـد  نگرفتـه  دردم حتـی  باشـم،  نکـرده  حـس  چیـزي  انگـار  ام، افتـاده  زمـین  روي اي دقیقه چند

ــه ــاق از را اي شیش ــایم س ــرون پ ــیده بی ــورابم ام، کش ــم روي را ج ــیده زخ ــایم روي ام، کش  پاه
 ام، نکــرده هــم بغــض حتــی و ام رفتــه و ام کشــیده را راهــم بــزنم حرفــی اینکــه بــی و ام ایســتاده

 ریخـتن  بـه  شـروع  هـایم  درخـت  هـاي  بـرگ  رمقـم؛  بـی  و خسـته  پـاییز  ظهـر  از بعـد  همـان  مثل
 نـدارم،  کـردن  تصـادف  نـاي  حتـی  بگیـرم،  آغـوش  در را هـایم  بـرگ  نـدارم  تـوان  حتـی  و اند کرده
 کـه  کـنم  فکـر  ایـن  بـه  تنهـا  و شـوم،  خـالص  چیـز  همـه  از خواهد می دلم فقط کردن، زندگی ناي
 .. نمردم و گذشت هم این

ِ  تمـام  ، تکـانی  هـر  بـا  کـه  بـود  شـده  سـنگی ِ  کـوه  سـرم  و بـودم  نخـورده  هنـوز  را داروهایم        
 .میشد بلند مهیبی صداي سرم توي و میخوردند تکانی سرم توي هاي سنگ

 همــه ایــن بــین...میــزدم حــرف مــادرم بــا بایــد...بــردارم را هتــل تلفــن تــا کــردم دراز دســت        
 .میکرد راضیم هم هایش نفس صداي ، سردي و سختی

 .کند بیدار خواب از را مادرم تا شد راضی پرستار ، اصرار با        
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 بلنــد ، لیــوان ي لبــه بــا هــایم دنــدان برخــورد صــداي ، چســباندم دهــنم کــه را آبِ  لیــوان        
 .شود تر هایم چشم مثل ام خشکیده گلویم تا بود کافی قلپ یک.شد

 گفتم را اسمش کودکانه ذوقی با ، خورد گوشم به که هایش نفس صداي        

 ...هاله ؛ مامان...هاله_        

 و گریــه تلفــنِ  پشــت ، نــدارم دیــدارِ  فرصــت و دورم او از کــه هــایی وقــت بــودم داده قــول        
 .میروند نیامده ها قول اما.نخورد ترك دلش ي شیشه که نکنم زاري

 ...افتادم گریه به زود        

ــان_         ــگلمِ  مام ــم...خوش ــرات دل ــگ ب ــده تن ــاش...ش ــا ک ــودي اینج ــاش...ب ــال ک ــت اص  پیش
 !گرفته دلم...کنی بغلم میخواد دلم.بودم

 چرا؟_        

 ســالِ  چنـد ِ  تمـام  ي انـدازه  بــه مـن  هـاي  دل و درد...انـداخت  هقــم هـق  بـه  گفتـنش  چـرا         
 کـدام  از بـودم؟  خـورده  کـه  اي ضـربه  کـدام  از ؟ میگفـتم  بـرایش  کجـا  از.میکشـید  طـول  ، نبودش

 بودم؟ زده که اي ضربه

ــان_         ــو...مام ــو ت ــرین من ــردي نف ــه ک ــدگیم ک ــده؟ اینجــوري زن ــان؟ آره!...ش ــو مام ــرین ت  نف
 !کردي

 .میکردم اش خفه ، هایم عادت و همیشه مثل باید و بود شده بلند ام گریه صداي        

 خیــالی هــاي دختربچــه مثــل ، بــودم شــده مچالــه خــودم تــوي ، تخــت روي و لحــاف زیــر        
 .بکشد آغوشم به و شود دراز ، تلفن پشت از هایش دست مادرم بودم منتظر
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 بغلـت  کـه  بـس  شـدم  خسـته ... کـنم؟  التماسـت  کـی  تـا ...مامـان؟  نمیزنـی  حرف باهام چرا_        
 زنـدگی  بـه  امیـدي  هـیچ .آوردم کــــم ...مامـان  آوردم کـم . کـن  بغلـم  تـو  بـار  یـه  انصاف بی...کردم
 راحـتم ...ببـرتم ...بگیـره  و جـونم  بیـاد  یکـی  منتظـرم  هـی ...کـویري  ي جـاده  یـه  تـه  نشستم ، ندارم
 !نمیمیرم؟ چرا...مامان شدم خسته...کنه

 نمیــداد نشــان واکنشــی و میشــنید را هــایم نالــه...نمیــزد حرفــی و میشــنید را هــایم گریــه        
 کـالم  یـک  میدانسـت  کـاش ...شـنوا  گـوش  میشـد  فقـط  ، گریـه  هـاي  وقت...بود همینطور همیشه...

 ... میکرد آرامم چقدر میکرد، سبکم چقدر ، باید که وقتی آنهم بزند حرف من با اگر هم

 ...نورا_        

 گوشـم  بـه  بیشـتر  را تلفـن  گوشـی .شـد  حـبس  سـینه  در اي لحظـه  نفسـم  ، هـق  هـق  میان        
 .چسباندم

 مامان؟ جانم_        

 ، بزنـد  حـرف  میکـرد  تـالش  کـه  انگـار .نمیشـدم  متوجـه  خـوب  امـا  آمـد  می آرامی صداهاي        
 !درآوردم را مادرم اشک که فهمیدم ، صدایش به سپردم گوش که بیشتر

 .نبودم خوبی دختر او براي هیچوقت من        

 هــاي گریــه همــین.مانــد حرکــت بــی ، ســرم و بــالش بــین گوشــی و گــرفتم بغــل را خــودم        
 ، میکـنم  مـرگ  آرزوي و نیسـت  خـوب  حـالم  کـه  فهمیـد  نفـر  یـک  همینکـه . میکرد آرامم ، مادرم

 .کافیست

 !را...نـو..بجـنگ...بــ_        

 .دادم جان ، پیچید گوشی توي که لرزانش صداي براي... صدایشِ  خوشی از مردم        
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ــان_         ــونمِ  مام ــز...مهرب ــم عزی ــداي...دل ــو ف ــم ت ــن بش ــنم...م ــک نبی ــاتو اش ــنم...ه ــه نبی  گری
 ..منیِ  دل عزیز تو...هاتو

 از امــان ، هــایش گریــه هــق هــق و نمیکــرد را مــنِ  دوريِ  مراعــات کــه بــود مــادرم اینبــار        
 گریــه مــانع ، رفتــنم صــدقه قربــان بــا ، هــایم حــرف بــا تــا کــردم تــالش.میگرفــت قــرارم بــیِ  دل

 .بود گرفته بیشتر ، مادرم دلِ میکنم فکر...نمیشد آرام اما ، شوم هایش

 نزدیـک ...نیسـت  بـد  خیلـیم  حـالم  خـدا  بـه ...کـردم  غلـط ...نکـن  گریه...برم قربونت میجنگم_        
 !؟...مامان...بشم فدات نگیر دل به...میگم وري دري میشم ام ماهانه عادت

 .میلرزاند را دلم و میزد چنگ را قلبم ، هایش گریه صداي به دادن گوش        

 ؟...نورا_        

ــه         ــول ب ــانمی" ه ــتم "ج ــت روي و گف ــیم تخ ــز ن ــدم خی ــر و ش ــه منتظ ــرفش ي ادام  ح
 !صدایش شنیدن براي بود شده گوش وجودم ي همه...ماندم

 !من خاطر به....نگ...بجـ مــّن طر...خا بـه_        

 هـردو  کـه  دیـدم  را مـرادي  و اعـالء  ، خـروجم ِ  محـض  بـه  ، شـد  بـاز  کـه  آسانسور کابین در        
 .بودند زدن حرف مشغول و بود من به پشتشان

 میشــد ، رســیدم کــه نزدیکتــر.باشــد مرتــب تــا کشــیدم ام مقنعــه بــاالي بــه دســتی بــازهم        
 .شنید را هایشان حرف

 شـوخی  بـا  امـا  مـرادي .نـدارد  کـار  ي حوصـله  و نخوابیـده  اصـال  کـه  میگفـت  مرادي به اعالء        
 .بخنداند را او داشت سعی هایش

 سالم_        
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 ...لبخند با ، برگشتند سمتم به دو هر        

 !قرمزه چشمات و نخوابیدي توام که میبینم_        

 تکـان  بـا  ، "خـوبی؟ " بـود  پرسـیده  بالفاصـله  کـه  اعـالء  سـوال  بـه  و زدم لبخنـدي  مرادي به        
 .دادم جواب ، سر دادن

 !بزنیم؟ پاچه کله اول بریم_        

ــم         ــاي چش ــرادي ه ــا م ــحالی ب ــب و خوش ــرد تعج ــد گ ــالء و ش ــالی در اع ــه ح ــپ ک ِ  زی
 برداشت جلو به قدمی ، میکشید باال را سوییشرتش

 !بردار فشارتو هاي قرص پس_        

 خندیدم و دادم تکان را کیفم        

 .آوردم_        

 . دادیم تحویل را هایمان کارت ، سرش پشت دو هر و افتاد راه مرادي و من از جلوتر        

 .نیستم بلد و جایی من ولی ، بیان ،بگو بزن زنگ دوستتم دوتا اون به_        

 بــود افتــاده صــورتش تــوي موبــایلش ي صــفحه نــور کــه حــالی در و گفــت اي باشــه اعــالء        
 گفت

 پرس یه همه ، نده رو بهشون ، بخورن اونا_        

ــرادي         ــه م ــار ک ــدم کن ــت ق ــربه ، برمیداش ــه اي ض ــانه ب ــالء ي ش ــتش و زد اع ــراي را دس  ب
 گفت اعالء به رو و کرد حلقه گردنم دور اي لحظه

 ...چه تو به ، خوبه وضعش رئیس_        
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ــا زدن حــرف مشــغول اعــالء         ــرادي کــه شــد تلفــنش ب  ســوار ســه هــر و گرفــت تاکســی م
 .شدیم

 شــدنمان ســوار ابتــداي همــان...کنــارم مــرادي و بــودم نشســته ماشــین شیشــه نزدیــک مــن        
 آورد نزدیکم را سرش ، بزند حرف اعالءِ  سرِ  پشت میخواست که

 !اخالق خوش میرسه که تلفنیش هاي تماس و تو به ، سگه من با_        

 تکــان بــا و کــرد دلخــور را صــورتش هــاي زن مثــل و کــردم اش بــامزهِ  صــورت بــه اخمــی        
 .درآورد را ام خنده گردنشِ  نرمِ  دادن

 !رسیده اینجام به دیگه ، میدم استعفا من اینِ  دست از_        

 گفت و زد پهلویش به اعالء که میکشید گلویش زیر را دستش        

 ...تر اینور بیا_        

 .نشد ایجاد تغییري نشستنش وضعیت در وگرنه داد تکان را خودش الکی مرادي        

 ، میــداد فرصــت مــرادي اگــر تــا دادم تکیــه شیشــه بــه را ســرم... داد راننــده بــه را آدرســی        
 .کنم استراحت اي دقیقه چند

 . کردم بلند را سرم ماشین توقف با        

 روي را هــایش دســت الکــی مــرادي کــه میگشــت خــورد پــول دنبــال جیــبش تــوي اعــالء        
 گذاشت شلوارش جیب

 !تراوله همش داداش جون به_        
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 تومــانی ده.دادم راننــده بــه هــزاري تــا ســه عجلــه بــا مــن و گفــت او بــه شــویی خفــه اعــالء        
 .خورد برگشت مرادي توسط راه بین اعالء

 میکردم حساب_        

 اعـالء  شـدیم  پیـاده  کـه  هرسـه .کـرد  بـاز  را ماشـین  در و رفـت  مـرادي  به اي غره چشم اعالء        
 گفت

 کردي عجله میکردم حساب من_        

 زدم اخم با توام لبخندي        

 داره؟ اشکالی چه_        

 زد مغــازه ي شیشــه بــه آرام اعــالء ، ایســتادیم بـود  پــایین اش کرکــره کــه اي مغــازه جلـوي         
 .نشد خبري و گذشت دقیقه چند ،

 از و بـرد  فـرو  کاپشـنش  جیـب  تـوي  را هـایش  دسـتش  ، بـود  شـده  سـردش  انگار که مرادي        
 پرسید اعالء

 بخوره؟ پاچه کله میره شب یک کی آخه بازه؟ مطمئنی_        

ــالء         ــی اع ــه اهمیت ــداد ســوالش ب ــف و ن ــه روي را دســتانش ک ــا.گذاشــت شیش ــاوي ب  کنجک
 .زد شیشه به ریتمیکیِ  حالت به را هایش انگشت که میکردم نگاهش

 دم سـینی  و کاسـه  ، میشـدیم  جمـع  شـان  خانـه  کـه  هـایی  وقـت ...بـود  بلـد  خوب را کار این        
 ...که منهم.میزد و برمیداشت ، میرسید دستش

 !دست دست_        
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 .میکرد نگاهش خنده با اعالء و میزد دست انگشتی دو مرادي        

 سـرم  پشـت  بـه  و برداشـت  را دسـتانش  اعـالء  ، شـد  روشـن  مغـازه  داخـل  هاي چراغ باالخره        
 انداخت نگاهی

 میرسونن و خودشون سریع ، باشه وست شیکم پاي...اومدن ها بچه_        

 را ام خنــده ، آمــد مــی ســمتمان ســرعت بــه کــه ماشــینی بــاالي نــور دیــدن بــا و برگشــتم        
 .خوردم

ــنج         ــر پ ــودیم نف ــی ب ــت ول ــت هش ــفارش دس ــودم! دادم س ــتر خ ــرادي از بیش ــت و م ِ  دوس
 .بودم ها سفارش منتظر ، محمد ، اعالءِ  صمیمی

ــه         ــان تک ــنگکیِ  ن ــتم س ــراي آرام آرام و برداش ــودم ب ــغول خ ــدم مش ــه.ش ــه ب ــاي قطع  ه
 شد بلند اعتراضم و برداشت را هایم نان از مشتی مرادي که میکردم تقسیمشان کوچکی

 !منه براي_        

 انداخت باال را اش شانه خیال بی        

 .کنی آماده و تریتِ  نون باید خودتم ، کنی مهمون تو قراره وقتی_        

 .میدیدم کامال ، بود نشسته کنارم چون که زد مرادي پاي به لگدي میز زیر از اعالء        

 میکنی؟ تریت نون که بخوري آبگوشت میخواي مگه مردك_        

ــراهش و محمــد         ــد هم ــا میخندیدن ــرادي ام ــه حــالی در و کشــید عقــب را صــندلیش ، م  ک
 زد غر میمالید را اعالء ي ضربه جاي

 میزنی؟ منو تو ، میکنه تریت داره اون_        
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 ســرش روي جــوانی کــارگر را هــا ســفارشِ  ســینی ، بزنــد حرفــی خواســت اعــالء همینکــه        
 .آمد سمتمان و گذاشت

ــانم آب         ــر چنــد ده ــود شــده براب ــهِ  بخــار وقتــی آنهــم ، ب ــرار میــز روي کــه اي پاچــه کل  ق
 .خورد صورتم به ، گرفت

ــا اعــالء کــه بــبلعم و بپــیچم میــانش را چشــم تــا برداشــتم را کــوچکم هــاي نــان از یکــی          ب
 گفت تاکید

 !بکش خط مغزمِ  دور ، نخور چشم...بخور پاچه_        

 سمتش به چرخاندم سر ناراحتی با و شد مچاله دستم توي نان        

 .نیست خوب فشارت براي_        

 .گذاشت مرادي براي و برداشت را مغزم و چشم و آورد جلو را قاشقش        

ــیش         ــتانش پ ــتم دوس ــی نمیتوانس ــنم بحث ــاس و ک ــه...التم ــار ب ــزایی ناچ ــه ناس ــرادي ب  م
 .میداد تکان را ابروهایش خوشحالی با و میخندید ریز که فرستادم

 پرسید اعالء از محمد که بودیم پاچه کله خوردن مشغول        

 میبره؟ کی و ظهر امروز ي مناقصه نظرت به_        

 کـه  محمـد  بـه  و زد پوزخنـدي ...دوخـتم  چشـم  اعـالء  بـه  منتظـر  و مانـد  دسـتم  تـوي  قاشق        
 شد خیره ، بود نشسته رویش به رو

 نمیدونی؟ تو یعنی_        

 گفت و زد محزونی لبخند محمد        
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 ...بشه برنده که داره امید یکم پسرعموم_        

 .باشد آشنا محمد عموي پسرِ  اسم شاید تا شد تیز بیشتر هایم گوش        

 محمـد  بـه  و کـرد  مـن  بـه  اي اشـاره  چشـم  گوشـه  از کـه  داشـت  لـب  به پوزخند هنوز اعالء        
 گفت

 ِ آریافامِ  پروپاقرصِ  طرفدار ، رادمند خانوم_        

 .دوخت چشم اعالء به دوباره و کرد تشکر لبخندش با و کرد نگاهم بالفاصله محمد        

 اکبـري  و نصـرتی .میشـه  سـخت  کـردن  کـار ...هـا  واحـد  تـو  میفتـه  بختـک  مثـل  بیـاد  سها_        
 .ترن تحمل قابل خیلی

 کرد تایید را محمد هاي حرف ، سرش دادن تکان با اعالء        

 ندارم حوصلشو اصال که من.دقیقا_        

 شکستم را سکوت من و ماند بشقابش به خیره اي لحظه چند محمد        

 کــه مــنم.میبــرم مــن اینبــار...نیســت جنــگ ایــن ي برنــده ســها کــه دارم امیــد مــن ولــی_        
 آریافامِ  طرف

 آمد بیرون خیال و فکر آن از و برگشت سمتم به کامل محمد        

 سـها  روز اون مگـه  ولـی  بشـه  برنـده  کـه  ایشـاال .بـوده  شـما  بررسـی ِ  گـروه  تو که خوب چه_        
 !نباشه

 بپـا  کـه  اولـی ِ  جنـگ  یعنـی  ، میگفـت  سـها  شـدن  برنـده  از ، محکـم  و قـاطع  کـه  همینقدر        
 .میشد ثمر بی بازهم ، بودم کرده
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 برنـده  مـا " کـه  زدم نهیـب  دلـم  بـه  ، شـدنش  آب از پـیش  و گذاشـتم  دهـانم  داخـل  را پاچه        
 "میشیم

ِ  خـود  تـا  هـا  سـاعت ِ  تمـام  در نصـرتی  ، شـد  شـروع  تـاخیر  سـاعت  یـک  یـا  کاریمان شیفت        
 کـاري  ریـزه  و بـود  مـن  بـه  حواسـش ِ  تمـام  انگـار ...دخـالتی  و حـرف  هـیچ  بـی  ، مانـد  کنـارم  ظهر
 !بود حواسم و میشد رعایت باید که هایی

 بـه  هـم  تمیزکـار  جـاي  بـه  بایـد  کـه  بـود  مـن  از تـر  خلـوت  سرشان مراتب به مرادي و اعالء        
 .میکردم رسیدگی کارها

ــه         ــی بهــم چشــم یــک ب ــوي ، ظهــر اذان صــداي زدن ــد پاالیشــگاه ت  اي آســوده نفــس.پیچی
 شـیفت  و بـود  شـده  تمـام  امـروزم  کـار  ، وقـت  بـه  و سـاعت  سـر  کـه  کـردم  شـکر  خـدارا  و کشیدم

 .دادم تحویل ، میکرد چک را نصب مراحل باید که پاالیشگاهِ  خود مسئول به را ظهر

ــین         ــرتی ماش ــدر ، نص ــیر آرام آنق ــهِ  مس ــه ي جلس ــیش را مناقص ــت پ ــه میرف ــم ک ــم ک  ک
 .ندارد چیزي بیهوده گذرانی وقت جز جلسه این و است معلوم نتایج ، میشد باورم داشت

 حـرف  میگـویم ...کـردم  فکـر  مـادرم  هـاي  حـرف  بـه  و دادم تکیـه  صـندلی  پشـتی  بـه  را سرم        
ــراي ، جملــه دو و کلمــه چنــد همــان چــون ــراي جنگیــدن.داشــت حــرف دنیــایی مــن ب  مــادرم ب

 مــادرم بــراي جنگیــدن...بگیــرد مــن از نمیتوانســت هــیچکس را مــادرم...بــود دنیــا حــس بهتــرین
 .بود برد سر دوِ  بازي.نداشت باخت دیگر

 بازنـده  ، پـدرم  خواسـت  بـه  و کـردم  را تالشـم  ي همـه  جنگیـدم  اعـالء  بـراي  روزي که منی        
 اعـالء  مثـل  درسـت  ولـی  ، میترسـیدم  او خـاطر  بـه  جنگیـدن  از اینکـه  بـا  ، احمـد  براي حتی.شدم

ــار کــه میدانســتم ــانع پــدرم ماننــد افســانه اینب ــازي ایــن میشــود م  تمــام ، نشــده شــروع ، هــم ب
 .میشود



992 
 

 .ایستادم کنارش عجله با و شد پیاده زودتر نصرتی ایستاد که ماشین        

 هستن؟ ها نماینده ي همه_        

 داد حوصلگی بی و سردي به را سوالم جواب نصرتی        

 .باشن باید_        

 اي لحظـه  بـراي .میـدادم  را بقیـه  احتـرام  و سـالم ِ  جـواب  ، او مثـل  و برداشـتم  قـدم  کنارش        
 !کار در فقط اما... برسم او به کاش زندگیم در که کردم آرزو

 و مـرادي  دنبـال  بـه  و کشـیدم  گردنـی .بـود  هـا  راهـرو  تـوي  زیـادي  ازدحام و بود شلوغ سالن        
 بقیـه  همـراه  بـه  شـد  بـاز  اتـاق ِ  در وقتـی  ولـی  میشـد  تمـوم  زودتـر  بایـد  هـا  آن کـار .گشـتم  اعالء

 . رفتم داخل

 درسـت  کـه  بـود  مـن  صـندلی  جـالبتر  همـه  از و بـود  شـده  نوشـته  اسـامی  صندلی هر پشت        
 .بود شده گذاشته در به چسبیده و اتاق انتهاي

 آدم ژســت فهمیــد میشــد دقیقــا ، شــد اتــاق داخــل ســها ، نشســتم صــندلی روي همینکــه        
 سـپر  ي سـینه  ایـن ِ  حسـرت  ، بـود  بازنـده  همیشـه  کـه  منـی  بـراي .گرفته خودش به را برنده هاي

 .بود حسرت همیشه ، باال سري و باز هاي شانه و

 .بود کنفرانسِ  میز به چسبیده صندلیش..بود درست حدسم ، انداختم پایین را سرم        

 بشـقاب  تـوي  هـاي  میـوه  از یـک  هـر  ، حوصـله  بـا  و کشـیدم  خـودم  جلـوي  را میـوه  بشقاب        
 سـال  و سـن  هـم ِ  خـانوم  چنـد ِ  همـراه  کـه  بـودن  نفرهـایی  آخـرین  مـرادي  و اعالء.کندم پوست را

 خنـده  و شـوخی .داد تکـان  دسـتی  مـرادي  و کـرد  دور از سـالمی  اعـالء .آمدنـد  داخـل  ، خودم هاي
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ــا هایشــان  هایشــان صــندلی روي تنهــا و ســاکت مــن مثــل کــه را نفــري چنــدِ  نگــاه ، دخترهــا ب
 .کرد جلب ، بود نشسته

 همـان  دقیقـا .هسـتند  واحـد  کـدام  بـراي  کـه  فهمیـدم  دخترهـا  ي مقنعـه  روي هاي کارت از        
 .باشند سها شرکت به مربوط دخترها که زدم حدس و بود کرده کار ها مدت اعالء که جایی

ــوه         ــایی می ــه ه ــو ک ــقاب ت ــراي بش ــودم ب ــدل خ ــودم داده م ــی را ب ــی یک ــوي یک ــانم ت  ده
 هــاي قســم... تکــراري هــاي حــرف..بــود کننــده خســته اي جلســه هــر ابتــداي.گذاشــتم

 ...تکراري هاي هدف..تکراري

 ... گرفتم را ام خمیازه جلوي        

 ام کنــده پوســت خیــارِ ، بودنــد اي اس اچ بخــش بــراي کــه مــردي دو و هــا خــانوم ورود بــا        
 مـن  ، شـدند  ، چشـم  در چشـم  کـه  نفـري  اولـین  بـا  ، ورود لحظـه  همـان .انـداختم  بشـقاب  توي را

 .بودم

 .چسباندم بهم را خیسم هاي دست کف و برداشتم صندلی از را ام تکیه اضطراب با        

 .بودم گرفته لرز و بود شده سفید هایم انگشت نوك        

 .میکرد اعالم مسافرِ  خانوم کوتاهی سخنرانی از بعد را ها شرکت اسامی        

 هـاي  بررسـی  و دقیـق  هـاي  آزمـایش ِ  تحـت  اسـامی  کـه  کـرد  اعـالم  تـا  رسـید  لبم به جانم        
 .میشوند اعالم میلیمتري

 ي چهـره  ، هسـتند  مناقصـه  ایـن  ي برنـده  شـرکت  سـه  ، کـرد  اعـالم  کـه  وقتـی  ابتدا همان        
 .گرفت رنگ نصرتی

 .نمیداد بینی پیش ي اجازه مغزم و نمیدانستم که بود راه در خبرهایی انگار        
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 ... شده انتخاب ها پمپ تجهیز تامین و مناقصه براي که اولی شرکت_        

 کـه  خواننـدگی  ي مسـابقه ...افتـادم  لـبم  پوسـت ِ  جـان  بـه  و کـرد  حرصـیم  ، کـرد  که مکثی        
 !است دل دو ها اسم خواندن براي که میداد نشان مکث این ولی! نبود

ــد کــه را دســتم و گذاشــتم میــز روي را آرنجــم          کــامال ام تکیــه... چســباندم لــبم بــه میلرزی
 بود میز به

 صدرِ  شرکت_        

 و فرسـتاد  بیـرون  صـدا  پـر  را نفسـش  کـه  بـود  نشسـته  رویـم  بـه  رو درسـت  شرکتِ  صاحب        
 بررســی جــزو شــرکت ایــن...سرکشــید و برداشــت را آبــی لیــوان...داد لبخنــد بــا را تبریکــات جـواب 

 نبود من هاي

 ...دومِ  شرکت_        

 بودنــد شـده  مناقصــه ي برنـده  شــرکت چنـد  اینکــه.کـردم  حــبس اي لحظـه  بــراي را نفسـم         
 را خــودش اصـول  و ضـوابط  و اخالقیـات  شـرکت  هـر  ، میکـردن  سـخت  اجـرا  پرسـنل  بـراي  را کـار 

 .بود مدیر یک از تر سخت خیلی مدیر سه با زدن کله و سر قطعا و داشت

 مبین شرکت_        

 !!نداشتند حضور جلسه در هایش نماینده حتی        

 کمـی  سـرم ِ  انگیـز  تنفـر ِ  داغـی  از تـا  چسـباندم  ام پیشـانی  بـه  بـود  سـرد  کـه  را دستم کف        
 هـاي  مناقصـه  ایـن  در کـه  میشـد  هـا  مـدت  ، امـا  بـود  هـا  ترین سابقه پر جزو شرکت این.شوم دور

 .نمیکرد شرکت بزرگ



995 
 

ِ  رنـگ  بـی  صـورت  بـه  هـایم  چشـم  مردمـک  بعـد  و دوخـتم  چشـم  سـها  لبخنـد  به ناامیدانه        
 .ماند خیره ، میداد مسافرِ  دست به را ها برگه و بود ایستاده که خانومی

 ، شـرکت  سـه  هـر  بـه  تبریـک  عـرض  ضـمن ! شـده  انتخـاب  دقیـق  بررسی با...سومِ  شرکت_        
ــئولین ــشِ  مس ــی بخ ــک ، ایمن ــژه تبری ــراي اي وی ــرکت ب ــوم ش ــر در س ــد نظ ــوم دو...گرفتن ِ  س
 شــرکت دو بــین مانــده بــاقیِ  ســوم یــک و شــد خواهــد گرفتــه شــرکت ایــن از پمپــیِ  تجهیــزات

 .شد خواهد تقسیم صدر و مبین

 

 .میشد گذاشته کنار بزرگ هاي برند و ها شرکت براي همیشه ها تعریف مدل این        

 در هاســت ســال کــه وجــدانی بــه... ام شــانهِ  زخــم بــه...خــودمِ  وضــعیت بــه خــوردم تاســف        
 !مرده ها آدم از خیلی بین

 .فرستادم لعنت سها به دلم توي و انداختم چنگ را کیفم بند        

 فام آریــاِ  شرکت ، مناقصه اینِ  سوم برنده_        

 مردمــک حتــی...نمیــزد کــه قلــبم...بــود مانــده نیمــه کــه نفســم ســنگینی...جلســهِ  ســکوت        
 نبود؟ سومِ  شرکت سها... بود مانده گشاد که هایم چشم

 هـایی  برگـه  صـداي  بزرگـی  آن بـه  اتـاقی ِ  داخـل  کـه  شـد  سـنگین  و طـوالنی  سکوت آنقدر        
 .کشید خود سمت به را همه توجه ، میزد ورق سها که

 از بعـد .شـده  سـرخ  بناگوشـش  تـا  کـه  میدیـدم  را سـها ...بـاال  هـایم  چشـم  امـا  بود پایین سرم        
 کنـار  هـم  مجـدد  بررسـی  بـا  آریافـام  بـود  محـال  ، گرفـت  صـورت  ایمنـی  بخش از که هایی تعریف

 .شود گذاشته
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 حتـی ... نیفتـاده  اتفـاقی  هـیچ  انگـار  کـه  اعـالء ِ  خونسـرد ِ  صـورت  و انـارکی ِ  لبخنـد  کـم  کم        
 !انداخت ریتم به را نفسم ، میکرد پنهانش هایش دست پشت که مراديِ  ریز ي خنده

 ! ...بودم برده من...بود برده آریافام        

 ....!!شدم اعالم برنده ، جنگ اولین براي من        

 العمـل  عکـس .میگرفـت  نظـر  زیـر  را همـه  چشـمم  کـه  بـودم  خوشـحال  و زده هیجـان  آنقدر        
 .بود شده مغموم شان چهره سها مثل که هایی آدم بودند..بود درهم خوشحالی و بهت با ها

 .کرد میخکوبم ، مسافر خانومِ  مغموم لبخند ، ها نگاهِ  میان        

ــه         ــایش چشــم ت ــود حــرف ه ــل..ب ــایم پلــک...خــواهی معــذرت مثــل...پشــیمانی مث ــا را ه  ب
 را ســرم ، بـود  تــر کمـی  نورِآفتــاب زیـر  کـه  هــایش چشـم  جلــوي و کـردم  بســته و بـاز  خوشـحالی 

 .زدم ام سوخته ي شانه به اي بوسه و کردم متمایل

 

 نوزدهم فصل        

ــوي را کــوچکم ســاك         ــار قســمت ت ــاِ  صــندلی روي و گذاشــتم ب  و روز ســه.نشســتم هواپیم
 .چسبید عجیب ، آریافام ظهرِ دیروزِ  برد با ، کاريِ  سختِ  شب دو

ــا را خوشــحالیم         ــه ب ــردم قســمت هال ــه و ک ــرون محــض ب ــااو ، جلســه از آمــدن بی  تمــاس ب
 !جنگ این ي ادامه براي شد بیشتر ذوقم ، شنیدم را هایش خنده صداي همینکه.گرفتم

 ...افتاد خط روي پدرم ي شماره که بود دستم توي هنوز موبایلم گوشی        

 دادم جواب        

 جان بابا سالم_        
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 میرسی؟ کی...نباشی خسته...دخترم سالم_        

 بـراي  کـه  گفـتم  هـایم  حـرف ِ بـین  مـا  ، بـودم  زده زنـگ  حـالش ِ  احوالپرسی براي که دیشب        
 . دارم برگشت بلیط غروب فردا

 .شدم هواپیما سوار تازه من_        

 دیگـرم  گـوش  بـه  و کـردم  جابجـا  را موبایـل  گوشـی  کنـاریم،  صـندلی  روي اعـالء  نشسـتن  با        
 .چسباندم

 !بیایم میخوایم جان افسانه و من ؟ فرودگاه میرسی کی_        

 امتناع زود خیلی و کردم تعجب حرفش از        

 .نکشید زحمت شما.میام میگیرم آژانس نیست،خودم الزم نه_        

 !داره اصرار هم افسانه...زحمتی چه نه_        

 نشست لبم روي پوزخندي... میخواست افسانه پس        

 .باشید فرودگاه هفت ساعت.باشه_        

 !فعال دخترم باشه_        

 صـداي  اینکـه  تـا  مانـدم  خیـره  موبـایلم  ي صـفحه  بـه  اي ثانیـه  چنـد  شـد،  قطـع  کـه  تماس        
 .کرد خودش جمع را حواسم اعالءِ  بلندِ  نفس

 .گذاشتم پرواز حالت به را گوشیم و زدم نگاهش به کوتاهی لبخند        

 بحـث  در را مـن  کمتـر . شـد  شـروع  شـان  مردانـه  و دوتـایی  هـاي  حـرف  مـرادي،  نشسـتن  با        
 !کردم استفاده آمده بدستِ  موقعیت از منهم و میدادند شرکت
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 بــی نبایـد  ، داشــت ریـزي  برنامـه  بــه نیـاز  ، داشـتم  ام آینــده بـراي  کـه  هــایی خیـال  و فکـر         
 !بجنگم که میخواهم مادرم براي بعد به این از من.میزدم آب به گدار

 .شوم جدا ها آن از پدرم با درگیري بدون تا میرفتم جلو سیاست با باید        

 بیـاورم  بدسـت  را پـدرم ِ  دل میتوانسـتم  اگـر  امـا  نمیرسـید  خانـه  خریـد  بـه  خودم انداز پس        
ــه و ــرایم اي خان ــرد ب ــول ، بخ ــاي پ ــودم ه ــراي را خ ــان ب ــه درم ــرج و هال ــارج و خ ــان مخ  خودم

 .میگذاشتم

ــر هرچقــدر کــه واقعیتــی         ــراي ، میگرفــت شــکل زودت ــه و مــن ب ــالی و خــوب دو هــر هال  ع
 .میشد

 بــود کمتــر ســنم وقتــی ترهــا قبــل ، داشــت اهمیــت هــم آسایشــگاه بــا صــبحت کــه البتــه        
ــه یکبــار ــاد هــم زمــان همــان ولــی ، دارم نگــه خــودم پــیش را مــادرم کــه زد ســرم ب  کــه دارم ی

ــناس ــگاه روانش ــت از آسایش ــاي مراقب ــدام ه ــادرم م ــت م ــه از ، میگف ــد اینک ــه نبای ــایش خان  تنه
ــا.بگــذارم ــراي هــم پرســتاري بایــد نباشــد عــادي همچنــان مــادرم وضــعیت اگــر حســاب ایــن ب  ب
 .میگرفتم او از مراقبت و خانه کارهاي

 قطعـا  و میشـد  دار ادامـه  دیگـر ِ  مـاه  سـه  بـراي  پاالیشـگاه  در حضـورم  ، مناقصـه  اینِ  برد با        
 و باشــد دار ادامـه  هـایم  ماموریــت کـه  دارد وجـود  احتمــال ایـن  نصـرتی  جاپــايِ  شـدن  محکـم  بـا 

 .داشتم احتیاج کار اینِ  پول به مادرم و خودم مخارج و خرج تامین براي منهم

 میخوري؟ چایی_        

 شد باز سرعت به هایم پلک و پریدم گوشم، نزدیک درست جایی اعالء صداي با        

 .ترسوندیم_        



999 
 

 آرایــش خــوشِ  صــورت بــه و دادم تکــان ســري...پرســید دوبــاره و کــرد اشــاره مهمانــدار بــه        
 .لبخندزدم مهماندار

 نــاخن.گــرفتم اعــالء دســت از تــرس بــا و بــود داغ شــدت بــه ، چــاي مصــرف یکبــارِ  لیــوان        
 ...میزند ساز حتما کردم فکر خودم با! بود شده بلند اش اشاره

 .اومدم ماشین ،با برسونمت میتونم من_        

 ...!اعالء و افتادم پدرمِ  یاد ، حرف این با تازه        

 بــراي دیگــر حــاال کــه اتفــاقی آن از بعــد.آورد مــی بــار بــه فاجعــه ، بــاهم دیدارشــان قطعــا        
 .میکرد جدا تنش از سر ، میدید من کنار را اعالء اگر ، نبود پنهان هم پدرم

 کوچـک  میـز  روي.بـود  سـخت  بـرایم  لیـوان  داشـتن  نگـه  بـابتش  کـه  افتاد جانم به اضطرابی        
 . گذاشتم ام جلوییِ  صندلی

 اعالء؟ بگم چیزي یه_        

ــود داده تکیــه صــندلی پشــتی بــه را ســرش         ــا و ب ــیم کــه حــالی در ، بســته هــاي چشــم ب  ن
 .مینوشید چاي ، بود خسته رخش

 هووم؟_        

 عکـس  یـا  نشـود  عصـبانی  کـه  بگـویم  بـرایش  چطـور  نمیدانسـتم  ، کـردم  دسـت  دست کمی        
 .ندهد نشان بدي العمل

 !دنبالم میاد پدرم من_        

 پلـک  دوبـاره  و مانـد  سـرش  بـاالي  بـه  خیـره  لحظـه  چنـد . شـد  بـاز  هایش پلک لحظه همان        
 بست را هایش
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 خب_        

 ...انگار بود نشده متوجه را منظورم... همین؟        

 منظــورم چطـور  کـه  بـودم  خـودم  خیـال  و فکــر میـان ... نوشـید  را چـایش  از دیگـر  ي جرئـه         
 بـه  کـه  شـد  پهـن  اش خنـده  آنقـدر  و خندیـد  لـبش  ي گوشـه  کـم  کـم  که بدهم توضیح برایش را

 .آمد چشم

 !ببینه؟ منو بابات میترسی_        

 صـندلیم  بـه  بـودم  چرخیـده  اعـالء ِ  سـمت  ، پهلـو  بـه  کـه  حـالی  در و کشـیدم  راحتی نفس        
 زدم تکیه

 ...میشه اگر...آره_        

 برید قاطع را حرفم        

 !!خودته مشکل ، دید پدرت اگه حاال ، میرم و خودم راه من ، نمیشه_        

 .ماندم خیره هایش لب به ، مات و شد گرد هایم چشم        

 ...فرزانه و احسان عروسی مثل میخواي.میکنم خواهش اعالء_        

 گفت پوزخند با و کرد متمایل سمتم به کمی را سرش        

 برقصم باهات اونجوري نمیتونم که فرودگاهِ  وسط_        

 را پشــتم و گــرفتم ازش را نگــاهم عصــبانیت بــا کــه بــود لــبش روي پوزخنــد همــان دوبــاره        
 .دادم تکیه صندلی به
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ــه         ــبِ  جــان ب ــایم ل ــادم ه ــه و افت ــه فرســتادم لعنــت خــودم ب ــم چــرا ک ــه حواس ــالء ب  و اع
 .نبود پدرم با دیدارش

 . داشت صورت به را درآرش حرصِ  پوزخند همان کردم نگاهش که دوباره        

ــه         ــرم کالف ــین را س ــت ب ــایم دس ــه ه ــتم نگ ــال و داش ــی راه دنب ــتم حل ــیچ...گش ــی ه  راه
 از و نبـود  فـراهم  تمـاس  امکـان  چـون  بیـاورم  اي بهانـه  و بگیـرم  تمـاس  پـدرم  بـا  نمیتوانستم...نبود
 وقتـی  بـودم  مطمـئن  مهمتـر  همـه  از و بـودم  گفتـه  او بـه  را هواپیمـا  نشسـتن  سـاعت  مهمتر همه

 .میکند عمل آن به حتما پدرم ، باشد داشته اي خواسته افسانه

      

 خـودم  اعـالء  از زودتـر  و شـود  بـاز  هواپیمـا  در تـا  بـودم  منتظـر  عجلـه  با ، هواپیما نشستن با        
 .برسانم بیرون را

 .بود در شدن باز منتظر و بود ایستاده سرم پشت ، پدرم از اش کینه براي ولی        

 شـدن  بـاز  محـض  بـه .میکـردم  احسـاس  کـامال  را قلـبم  هـاي  تـپش  و بود زده یخ بدنمِ  تمام        
 داشـتم  کـه  اي عجلـه  خـاطر  بـه  راه وسـط  حتـی .کـردم  تنـد  را هـایم  قدم و شدم پیاده عجله با درِ 
 .کردم خداحافظی مرادي از

 !کنم فرار من و بماند اعالء تا بود خوبی فرصت چمدان نداشتن        

ــدرم ي شــماره         ــد را پ ــار چن ــرفتم ب ــا گ ــاالخره ت ــتم. داد جــواب افســانه ب ــل نمیخواس ِ  داخ
ــا و ایســتاد اي لحظــه بــراي قلــبم "دیــدیمت" گفــت افســانه وقتــی امــا بیاینــد فرودگــاهِ  ســالن  ب

 و بـود  گرفتـه  را چمـدانش  ي دسـته  کـه  حـالی  در اعـالء  کـه  کـردم  نگـاه  سـرم  پشـت  بـه  استرس
 .آمد می سمتم لب به لبخند ، میکشیدش
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 قـدم  ، پـدرم  و داشـت  دسـت  بـه  گـل ِ  دسـت  کـه  افسـانه ِ  سـمت  بـه  عجله با اعالء به پشت        
 . بخورم زمین بود نزدیک بار یک حتی.برداشتم

 !بریم...اومدین که مرسی...سالم سالم_        

ــدر         ــه آنق ــورت عجوالن ــانهِ  ص ــیدم را افس ــه بوس ــر ک ــنم فک ــت دردش میک ــورتش و گرف  ص
 شد مچاله کمی

 !سالم....دختر داري عجله چقدر_        

 لحظـه  چنـد  و بوسـیدم  را پـدرم  ي گونـه .بـود  اعـالء ِ  دار نـیش  هـاي  خنـده  شبیه اش خنده        
 .داشت نگهم آغوشش در اي

 مـــاِ  مهندس خانوم نباشی خسته_        

 گرفت پدرم را ساکم و گرفتم افسانه از را گل دسته و زدم هولکی هول لبخند        

 .ام خسته منم بریم بهتره ، نبودم راضی ، کشیدید زحمت_        

ــتم         ــه را دس ــد ک ــازويِ  دور ، میلرزی ــدرم ب ــه پ ــردم حلق ــا ک ــرش ت ــردانم ب ــه و گ ــمت ب  س
 !نمیخورد تکان دیدم که برویم در خروجی

ــه همینکــه         ــیم ب ــه دیــدم کــردم نگــاه رخــش ن  اشــاره دارد ، ســرمِ  پشــت درســت جــایی ب
 .میکند

 ...پسره اون_        

 !تنمِ  تمام شد شُل که میدادم فشار نیشم هاي دندانِ  زیر سفت را پایینم لب        

 !اعالست؟_        
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 داشت نگهم افسانه صداي ولی کشیدم را پدرم دست        

 !هست نورا جدیدِ  ماموریت توي...عزیزم آره_        

ِ  لبخنــد بــا شــد تــوام ، آمــد مــی کــش ســرم تــوي و کشــیدم تــرس بــا کــه نفســی صــداي        
 مســلط خــودم بــه کــردم ســعی امــا چرخیــد ســرمِ  دور فرودگــاهِ  ســالن اي لحظــه بــراي...افســانه

 .شد زدن حرف مشغول مرادي با پدرم روي به رو درست اعالء.باشم

 همچنـان  مـرادي  بـا  کـه  حـالی  در پـدرم،  ي برافروختـه ِ  صـورت  و سـرخ  هـاي  چشم جلوي        
 .کرد عبور جلویمان از آهسته میزد،آهسته حرف

 کمـی  و گرفـت  را بـازویم  پـدرم  کـه  بـود  گوشـم  تـوي  هنـوز  چمـدانش  شدن کشیدهِ  صداي        
 کشید خودش سمت به

 بود؟ تو با پسره این_        

ــودم مانــده خیــره گــردنش ي برجســتهِ  رگ بــه واج و هــاج          روي را دســتش ، افســانه کــه ب
 کرد نوازشش و گذاشت پدرم بازوي

 بهـت  زودتـر  بایـد ...اعالءسـت  یکیشـم  کـه  داره حضـور  پرسـنل  تـا  هـزار  ، پاالیشـگاه  اون تو_        
ــی ، نشــد فرصــت ، میگفــتم ــان در مــن ول ــودم جری ــورا...ب ــا اخیــرش ماموریــت ایــن ن ِ  شــرکت ب

 .نوراست سابقِ  شرکت کارمندهاي از یکی هم اعالء...احسانه

 . گفت را چیز همه خودش براي افسانه اما نداند را واقعیت پدرم میدادم ترجیح        

 چرخید افسانه صورت روي ، پدرم هاي چشم مردمک        

 و کـار ِ  اسـم  میکـردم  خُـرد  و دختـر  ایـن  پـاي ِ  قلـم  اونوقـت .میگفتـی  زودتـر  مـن  بـه  باید_        
 !بیاره و ماموریت
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 بــود بلــد حتمــا افســانه... نشســتم صــندلی روي ، ســاکت و فشــردم هــم روي را هــایم پلــک        
 کنـد  ثابـت  کـه  ، هسـت  اش دردانـه  عزیـز  و خـودش  نفـع  بـه  کـه  حـاال  آنهـم ..کند آرام را پدرم که
 .ارتباطم در اعالء با من

 ، وسـیعه  خیلـی  کارشـم  ، مهندسـه  یـه  نـورا  آخـه؟  زدنـه  حـرف  طـرز  چه این ، جان مجید_        
 میدونـه  خـوب  خـودش  نـورا  ، یکیشـونه  هـم  اعـالء ...کنـه  کـار  پرسـنل  و کارمنـد  تـا  هزار با ممکنه

 .نیست خوب حالت براي ، بیا کوتاه توام...رفته و ماموریت این که

 افسـانه  هـاي  حـرف  و بـود  لـبم  روي لبخنـد  ، بـودم  کـرده  مخفـی  هـایم  دسـت  بـا  را صورتم        
 هـم  جـان  بـه  و بودنـد  شـده  گربـه  و سـگ  همـه  کـه  حـاال ...خندیـدن  بـراي  میـداد  قلقلکـم  بیشتر
 .میکردم دعواهایشان قاطی را خودم چرا من ، بودند افتاده

ــد         ــه چن ــر ي دقیق ــه دیگ ــین ب ــرف هم ــاي ح ــوده ه ــانه ي بیه ــوهین و افس ــاي ت ــدرم ه  پ
 .کردم احساس کیف داخل از را موبایلم ي ویبره.گذشت

 هـایی  آدم...متنفــــرم  پـدرت  از" افتـاد  ام گوشـی  روي اعـالء  پیغـام  شـدنش  بـاز  محـض  به        
 پـول  بـه  تـو  میـدونم .میزننـد  بهـم  حـالمو  ، نمیکـنن  نگـاتم  ، نرسـه  مشامشـون  بـه  پـول  بوي تا که
 اش تسـویه  ، ایـرانم  وقتـی  تـا  میـدم  تـرجیح  کـه  دارم بهـت  بـدهی  یـه  ولـی  ، نـداري  احتیاجی من

 "!کنم زندگی رگ بی نمیخوام.کنم

 مـن  جلـوي  حـداقل . میکـرد  را مراعـاتم  احمـد  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا ...احمدرضـا  مثل هم اعالء        
 .نمیشد من پیش جدل و بحث باعث و میداشت نگه را پدرم احترام

    

ــدرم... شــدیم ماشــین ســوار         ــه پ ــه نامناســبش حــال و عصــبانیت خــاطر ب  افســانهِ  اصــرار ب
 . نشست فرمان پشت
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ــوي از         ــه ت ــاهم آیین ــا نگ ــی افســانه ب ــرد تالق ــدي...ک ــب روي لبخن ــه داشــت ل ــین ک  را ماش
 بکشد حرفم به هایش سوال با کرد سعی و داد حرکت

 بوده سنگین کارت خیلی حتما...نیستی راه به رو خیلی بود؟ چطور کار_        

 نشاندم لبم روي پهنی لبخند        

 رفت پیش خوب چی همه ، بردم رو مناقصه خداروشکر_        

 گفت بود انداخته باال که ابروهایی با افسانه لحظه همان        

 ؟!داره ادامه عسلویه توي ماموریتت پس...مبارکه_        

 .نکنم برانگیخته را پدرم این از بیشتر تا دادم جواب سرِ  دادن تکان با را سوالش        

 .گرفت او سمت را موبایلش گوشی پدرم ، خورد زنگ که افسانه تلفن        

 !حاال میزنم زنگ بهش!...احمدرضاست بچم_        

 بـه ...بـود  متنفـر  پـدرم  از کـه  اعـالء  حـرف  بـه ...شـدم  خیـره  بیرون به و کشیدم عمیقی نفس        
 .بود باقی خودش قوت به هنوزم و بود شده بیشتر روز هر که تنفرش میزان

 شد تیز هایم گوش اختیار بی...داد جواب ، خورد زنگ تلفنش که دوباره        

 کـنم  صـحبت  نمیتـونم  عزیـزم  فرمـونم  پشـت ...خوبـه  مجیـدم ...خـوبم  ممنـون ...عزیزم سالم_        
 آره...بزنــه  آمپولشــو  مجیــد  اومــدیم ســر  یــه ...چــی؟ ...میــزنم زنــگ  بهــت  خونــه  برســیم...

 !...بیرون بریم مجید با شام شاید میدم خبر بهت حاال...امشب؟...آره
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 دار خنـده  و احمقانـه .نیایـد  خانمـان  ، مـن ِ  حضـور  در کـه  ، میکـرد  سـر  بـه  دست را پسرش        
ــود ــاي...ب ــالء رفتاره ــت...اع ــاي حماق ــدرم ه ــاي دسیســه...پ ــانه ه ــراي افس ــه دور ب ــتنم نگ  از داش

 ...پسرش

 !هست سرمِ  پشت مادرم دعاي چون ، بودم من برنده بازیها ي همهِ  ته        

ــدنم         ــه ب ــته و کوفت ــت خس ــد ، اس ــد از بع ــختِ  روز چن ــاري س ــم ، ک ــتراحت دل ــل اس  کام
ــد ــانه...میخواه ــدرم و افس ــه ،دم پ ــه خان ــاده ک ــد ام پی ــراي کردن ــد ب ــاي و خری ــان کاره  خودش

 میکشیدم خمیازه هنوز اما خوابیدم ساعتی یک ، حمام از بعد اینکه با...رفتند

 پاهـایم  و نشسـتم  سـرد  هـاي  سـرامیک  روي ، آشـپزخانه  کـف  و کـردم  روشـن  را کتـري  زیر        
 . میکرد منتقل پوستم زیر خوبی حس سرامیک خنکاي.کردم دراز را

 ســرم از دســت افســانه برخــورد و اعــالء هــاي حــرف فکــر... دادم تکیــه کابینــت بــه را ســرم        
 .برنمیداشت

 بـه  را مـن  نـه  هـا  حـرف  ایـن  بـا ...بـود  کـرده  فکـر  اشتباه افسانه اینبار! بخورم بازي بود محال        
 او هـاي  نقشـه  بـه  و بـود  خـودم  دسـت  چیـز  همـه ...میکـرد  دور مـن  از را پسرش نه ، میرساند اعالء
 .نداشتم احتیاجی هیچ

 تیـز  گـوش  ، بـدهم  سـرم  بـه  تکـانی  آنکـه  بـدون  ، خـورد  گوشـم  بـه  اي مکالمـه ِ  ریز صداي        
 حـرف  مشـغول  تلفـنش  بـا  کـه  احمدرضـایی  صـداي  و درِ  قفـل  تـوي  کلیـد  چرخش صداي...کردم
 .بود زدن

 سـنگ  را دلـم  ولـی ...شـده  تنـگ  بـرایش  دلـم  کـه  نیـاورم  خـودم  روي بـه  اگر بود انصافی بی        
 .دادم گوش هایش حرف به و ندادم خودم به تکانی حتی ، میکنم
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 منــوِ  دور ، نــدارم حوصــله...ویــر؟ و گیــر ایــن تــو مهمــونی چــه...نــه...مــادرم خونــه اومــدم_        
 تکلیفــت نمیخــواي...ندیــدي؟ تینــارو...شــد؟ بهتــر ســرماخوردگیش خوبــه؟ ماهــان....بکشــین خــط
 بشه؟ روشن

 !آوردم می بدست دردسر بی که اطالعاتی بابت بود گرفته ام خنده        

 صــداي ، بــدهم خــودم بــه تکــانی خواســتم همینکــه ، شــد بلنــد کــه کتــريِ  ســوت صــداي        
 .آمد آشپزخانه سمت به که شنیدم را احمدرضا هاي قدم

ــا.کــردم خــم شــکمم ســمت را زانوهــایم          آشــپزخانه داخــل کــه کــرد خــداحافظی محــراب ب
 . شد

 و کـرد  خـاموش  را کتـري  زیـر  و رفـت  گـاز  سـمت  بـه  مسـتقیما ...نبـود  حضـورم  متوجه اصال        
 !دیدنم با شد مصادف برگشتنش

 .شد ام خیره مبهوت و مات که بود مانده اش شانه و گوشِ  ي فاصله مابین گوشی        

 نرفتــه بیــرون آشــپزخانه از هنــوز.شــدم بلنــد زمــین روي از و کشــیدم طــوالنی ي خمیــازه        
 پرسید که بودم

 اومدي؟ کی_        

 گـل  کـه  حـالی  در و برداشـتم  کابینـت  روي از را بـود  خریـده  بـرایم  افسـانه  کـه  گلـی  دسته        
 دادم جواب میکردم بو را مریم

 میشه ساعتی دو_        

ــه کمــی بعــد و         ــل ســمتش ب ــان کمــی را گــل دســته و شــدم متمای ــا و دادم تک ــد ب  پوزخن
 انداختم اش خاکستري هاي چشم به نگاهی
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 !دنبالم فرودگاه اومدن کردن لطف ، گل با جون افسانه_        

 برداشت جلو به قدمی متعجب احمد        

 چی؟_        

 مـن  بـراي  امـا  بـود  هـا  گـل ِ  حیـف .انـداختم  میـز  روي را گـل  دسـت  و انداختم باال اي شانه        
 ...گُل تا ، داشت خــار بیشتر ، گلُِ  دست آن

ــلوارك         ــا ش ــویم ت ــا را زان ــلوار ب ــدي ش ــوض بلن ــردم ع ــتین و ک ــاي آس ــم ه ــایین را لباس  پ
 .آمدم پایین و انداختم سرم روي هم را قرمزم چروك شال.دادم

ــایینِ  حــین و گذاشــت میــز روي را ســینی کــه بــود پــذیرایی داخــل احمدرضــا          از آمــدنم پ
 کرد سربلند ، ها پله

 !ببرمت؟ میري جایی_        

 .شدم آشپزخانه داخل و زدم پوزخندي        

 .کند باطل را صیغه تا میکردم راضیش ، بحث و دعوا بدون باید        

 !نورا؟ چی یعنی اینکارا_        

 !بودم کرده نسکافهِ  هوس...کشیدم بیرون کابینت توي از را استکان        

 !نمیکنی؟ نیگامم دیگه تو...نورا توام با_        

 .ریختم لیوان توي و کردم باز را نسکافه ي بسته        

 گذاشت کابینت روي را دستش کف...آمد جلوتر        

 .بزنیم حرف باهم باید_        
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 گفتم پوزخندي با برمیداشتم را کتري که حالی در و کشیدم جلو را شالم        

 !صیغهِ  شدن باطل ازِ  بعد بمونه حرفامون_        

 .پیچید گوشم توي ، فرستاد بیرون شتاب با که نفسی صداي        

 چی؟ کنم باطلش نخوام اگه_        

 هایش چشم به زدم زل و کوبیدم گاز روي محکم را کتري        

 دروغـاتو  بابـام  بـه  کـه  مـاهی  یـه  همـون  سـر  میمیـردي ! سـال؟  همه این نکشیدي خجالت_        
 زدنمو؟ پرپر ندیدي میکردي؟ باطل ام لعنتی صیغه اون ، گفتی

 ...بود مانده ، آوردم می زبان به سرهمِ  پشت که هایی حرفِ  مات        

 زدم فریاد تر بلند        

 .بقیه بابايِ  گور...میدي اهمیت خودت به فقط...مادرتی ي لنگه_        

 گفت نبود آرام که صدایی با و آمد هایم حرف میان        

 میخــواي کــه شــده چــی حــاال ، هســت چــی صــیغه ایــن اصــال نمیدونســتی دیــروز تــا تــو_        
 کنی؟ باطلش

 !بود؟ کرده فرض خر را من افسانه مثل        

 سـالی  همـه  اون.بـودي  دوسـت  یـه  مثـل  واسـم  چـون  نبـود  مهـم  صـیغه  من براي! بیشعور_        
ِ  آدم کــدوم.ندیــدم بــرادرم یــا افســانهِ  پســر رو تــو هیچوقــت ، میــزدیم حــرف بــاهم همیشــه کــه

ــی ــرادرش بــا احمق ــوري ب ــه؟ دل و درد اینج ـــق میکن ــن! احمــ ــه مثــل رو تــو م ــت ی  دوس
 !بـــد...احمد زدي نارو بد ، میدونستم
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 و سـرخ  هـاي  چشـم ...لرزیـد  دلـم  میـزدم  حـرف  محکـم  بایـد  کـه  زمانی درست..لرزید صدایم        
 ...لعنتی اه...اش خسته

 ... زد تکیه خوري نهار میز به...بود شده کالفه احمدرضا        

 .باشی داشته دوست تو که جور هر...بخواي تو که طوري هر..میکنم جبران_        

 ...! اعالء تا گرفته من از...بود شده عوض چیز همه...دیر خیلی...بود دیر جبران براي        

 . گرفت را بازویم ، میزِ  زدن دور از پیش اما برداشتم را لیوان        

 .احمد نزن دست من به_        

ــازویم دور از دســتش ســردي          ، انــداختم صــورتش بــه کــه نگــاهی ســردي... شــد برداشــته ب
 .میکرد تشدید را قلبم زدگی یخ

 . باشی باید که بزنم میخوام حرفایی یه...بمون اینجا امشب_        

 اعتمـاد  ، کنـد  کنتـرلش  تـا  میکـرد  تـالش  عجیـب  کـه  هـایش  نفـس  صـداي ...گـرفتم  فاصله        
 .میگرفت را نفسم به

 نسـکافه  تـه  هنـوز .نشسـتم  همانجـا  و گذاشـتم  را مـان  تکـی  مبـل  ، حیـاط  ي پنجـره  جلوي        
 شـدن  پـارك  محـض  بـه  و شـد  حیـاط  داخـل  پـدرم ِ  ماشـین . شـد  بـاز  حیـاط  در کـه  بود مانده ام

 .شدند پنجرهِ  پشت ، حضورم متوجه هردویشان ماشین

 بیســت یــا ربــع یــک ایــن تمــام...بــردم آشــپزخانه بــه را اســتکانم و شــدم بلنــد مبــل روي از        
 .نیاوردم خودم روي به را حضورش اصال و کرد متر هایش قدم با را خانه احمدرضا دقیقه

ــم         ــز را گوش ــردم تی ــا ک ــس ت ــل عک ــانه العم ــنوم را افس ــی بش ــه وقت ــا ک ــا را احمدرض  اینج
 .میبیند
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 ماســـید ، احمدِ  گفتن "سالم"ِ  محض به اش دلبرانه ي خنده        

 اومدي؟ کی_        

 ... گرفتم و خان مجید و شما داروهاي.نمیشه ساعت نیم_        

ــا و زدم آشــپزخانه چــارچوب بــه تکیــه          آمــدن پــایین خیــال و بــود رفتــه بــاال کــه ابرویــی ب
 خیــالش کــم کــم ولــی بــود ریختــه بهــم دوبــاره رنــگ خــوش ي افســانه.کــردم نگاهشــان نداشــت
ــا کــه میشــد راحــت  از را مــن هــم ، اش شــازده و خــودش هــاي نقشــه و هــا تخــم و اخــم ایــن ب

 .پــدرم از هم ، کرد دور احمدرضا

 پــدرم را ســالمشِ  جــواب.گرفــت احمدرضــا را خریــد هــاي کیســه ، شــد داخــل کــه پــدرم        
ــنگین ــه دور از.داد س ــان ک ــردم نگاهش ــازه میک ــی ت ــردم پ ــه میب ــدر ک ــه چق ــز هم ــم از را چی  ه
 !نمیشود درست خانه این در چیز هیچ دیگر و پاشیدم

ــه ســالمی         ــره.نشســتم مبــل روي و کــردم شــان هرســه ب ــدنی افســانه ي چه ــود دی ــراي.ب  ب
 .میکرد مالمت را خودش حتما رسیدن دیر لحظه چند همین

 مـن  پـیش  هـم  افسـانه  و کنـد  عـوض  را هـایش  لبـاس  پـدرم  تـا  کشـید  طول اي دقیقه چند        
 .میداد تماس رد و میخورد زنگ مدام تلفنش همچنان احمدرضا.بیاید پدرم و

 چشـم  بـود  مـن  از بهتـر  و خـوب  خیلـی  کـه  رویـش  و رنـگ  بـه  نشست پدرم کنار که افسانه        
 از را مـادرم  میخواسـت  دلـم  فـردا  همـین .میـدادم  دسـت  از نبایـد  را کـردن  صـحبت ِ  وقـت .دوختم

 .برویم خانه دنبال به باهم و بردارم آسایشگاه

 بیاي؟ بري هی میخواي یا میشینی احمدرضا_        
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ــود آرام لحــنم         ــدر...ب ــا و آرام آنق ــه ب ــد کــه طمانین ــبم روي لبخن ــا احمدرضــا.آورد ل  مکــث ب
 .نشست مادرش کنار ، صندلی روي

 !میامدند بهم        

 !خوبه شما حال که خداروشکر_        

 روي ازم فاصـله  بـا  ، شـدم  متمایـل  پـدرم  سـمت  بـه  کمـی ...بـود  افسـانه  و پـدرم  به ام اشاره        
 !بود نشده باز ، بود دیده را اعالء که وقتی از درهمش هاي اخم و بود نشسته مبل

 چــی روزمــون و حــال ، مــاموریتم از قبــل کــه نرفتــه یــادم مــن ، رفتــه یــادتون شــما اگــر_        
 خــاطر بــه شــب دو...گذاشــتیم تمــوم ســنگ هــم بــراي چقــدر و کــردیم تــوهین بهــم چقــدر! بــود

 !کردي بیرونم خونه از افسانه

 .نشست هایم چشم توي و آمد باالتر باالخره پدرم هاي چشم مردمک        

 سـیلون  و ویلـون  شـب  دو.نیـام  خونـه  زنـت  خـاطر  بـه  گفتـی  بهـم  ، رفتنم ماموریت از قبل_        
 فـراهم  بیشـتر  و آرامشـتون  میخـوام  حـاالم .باشـه  آرامـش  تـو  زنـت  اینکـه  خـاطر  بـه  فقط...بابا بودم
 کـاري  اگـر  مـنم ..پـیش  سـال  شـیش ...بشـن  کثیـف  بـرم  و دور هـاي  آدم این از بیشتر نمیخوام.کنم

 احمـد  هـاي  بـازي  بچـه ..االن ولـی ...شـدنم  بـزرگ  مـادر  بـی  ، بـودنم  بچه حساب به زد میشد کردم
 جلــوي...بـودن  بهتــرین روزي یـه  کـه  اینــایی شـمارو؟  همسـر  هــاي بـازي  بچـه  بــزنم؟ چـی  پـاي  و

 اونـا  کـه  شـده  چـی  حـاال .میکـردم  اونـا  بـار  بـود  خـودم  الیـق  هرچی و میکردم باز و دهنم که منی
 ایـن  تـوي  نـورا  کـه  نیسـت  مهـم  زنـت  بـراي  دیگـه ...مـن  بابـاي  من؟ِ  پیش سال شیش شبیه شدن
 !بگیره تصمیم خودش ، پسرش براي میخواد فقط...نه یا باشه خونه

ــانه         ــه افس ــندلی از را اش تکی ــت ص ــه و برداش ــت همینک ــی خواس ــد حرف ــتم بزن ــاال را دس  ب
 آوردم
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 بـذار  و کـردن  بـازي  نقـش  دیگـه .زدي بهـم  حرفـاتو  پـیش  روز چنـد  شـما .جـون  افسـانه  نه_        
 امیــد بـود  اعـالء  وقتـی  تـا ...اي خسـته  اش دیوونـه  دختــر دسـت  از دیگـه  کـه  بابـام  بـه  بگـو ...کنـار 

ــن داشــتی ــنم ازدواج م ــرم و ک ــرخونه ب ــدگیم س ــما. زن ــم ش ــه ه ــی ی ــی نفس ــی...بکش ــدي ول  دی
 از بیشـتر  نمیخـواد  دلـم  هـم  حـاال ! پـدرم  بـه  بیشـتر .کـرد  ثابـت  همـه  بـه  مردونگیشـو ...پسرت...که
 !ورداره رو کوچه این کل بوش میترسم ، بزنم هم رو گذشته گند ، این

ــایین را ســرش احمدرضــا         ــه پ ــود انداخت ــدام و ب ــایش م ــداد تکــان را پاه ــدرم.. می ــدتر پ  از ب
ــودم آورده را اعــالء اســم نمیــدانم...احمدرضــا ــود شــده کالفــه ب  کــرده تــوهین همســرش بــه یــا ب

 بودم؟

 .زدم را دلم حرف جدیت با        

 ...میکنه باطل رو صیغه اون میره فردا احمد_        

 .بود همین جدیدم زندگی براي اول قدم        

ــه پــدرم نگــاه         ــودم منتظــر مــنهم.افتــاد احمدرضــاِ  صــورت ب ــا ب  کــه بزنــد حرفــی احمــد ت
 نیاورد طاقت باالخره

 .بزنیم حرف باهم باید کردنش باطل قبل..باشه_        

 ...کردم نگاهش تلخ پوزخندي با        

 زدین؟ حرف باهام کنید صیغه منو اینکه قبل مگه_        

ــایش چشــم و داشــت زدن حــرف قصــد         ــر ه ــود پ ــرف از ب ــا ، ح ــاه ام ــرفتم او از نگ ــه و گ  ب
 متمایـل  جلـو  بـه  پـدرم  ، بـزنم  حـرف  مـن  اینکـه  از پـیش  اینبـار  ولـی .دوخـتم  چشـم  پدرم صورت

 گفت تحکم با و شد
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 ... و کنی شروع و چی همه میتونی پسره اون با دوباره کنی فکر اگه _        

 ...میرفت باالتر صدایش و میگرفت گر بیشتر میگفت که اي جمله هر        

 ..آمدم ، حرفش میان        

ــه اعــالء ؟...اعــالء_         ــا نمیــاد مــن ســمت دیگــه...پــدرش خــاطر ب  کــه نکــن شــک وگرنــه! باب
 حـرف  اعـالء  هـاي  خـواهر  و مـادر  و پـدر  از ، شـما  تحقیرهـاي  و تـوهین  خـاطر  بـه  میـدادم  ترجیح
 !نه..اطرافیانت و خویش و قوم از ولی بشنوم

 صـورتش  بـه  آرامـش  پـر  لبخنـد  یـک  بـا ...شـدم  راهـش  سـد ... شـد  بلنـد  مبل روي از افسانه        
! کنـد  بوتـاکس  بـود  نتوانسـته  وقـت  چنـد  ایـن  در البـد  را اش پیشـانی  روي چـروك .دوخـتم  چشم
 بود؟ پیــر اینقدر افسانه کی وگرنه

 گفتم میکردم نگاهش لبخند با حالی در و فرستادم بیرون را نفسم        

ــه!...بشــین...جــون افســانه بشــین_         ــام بقی ــی... میکنــه خوشــحالت حرف  اینکــه از بیشــتر حت
 .بشه فسخ احمد و من ي صیغه قراره

 گفتم لبخند بی اینبار و کردم اشاره مبل به        

 .بشین_        

 غرید او به و پدرمِ  سمت کرد رو        

 احتـرام  نیسـت  خـوب  حـالش  میگفتـی  پـیش  سـال  شـیش  بگـی؟  بهـش  چیـزي  نمیخواي_        
 نمیخــواي هیچــی بــازم! داره ســرش تــو ســفید مــوي دیگــه کــه االن...نگیــر خــرده بهــش نمیــذاره

 بگی؟ بهش
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 پـدرم  خـاطر  بـه  هـا  احتـرام  آنِ  تمـام  کـنم  بـاور  نمیخواسـتم ...! هـا  صدا بی...خندیدم بیشتر        
 .نداشته من به نسبت محبتی و دلسوزي و بوده

 هربـار  کـه  میکـرد  اصـرار  همـین  بـراي ...سـفید  مـوي  از شـده  پـر  سـرم ...بـود  افسـانه  بـا  حق        
 !میبرد منِ  سفید موهاي را آبرویش البد...بگذارم رنگ را موهایم منهم میرود آرایشگاه

 گـوش  احمدرضـا ِ  حـرف  بـه  کـردم  اشـتباهی  یـه  مـن  پـیش ِ  سـال  شیش.کن تمومش نورا_        
 موفــق...خونــدي درس تـو ! شــدي بــدبخت کنـی  ادعــا نمیتـونی ...نشــده طــوري کـه  هــم حـاال .دادم

ــداري درامــد و حقــوق کــم االنــم...کــردي پیــدا کــار...شــدي ــا اگــر بــاش مطمــئن...ن  پســره اون ب
 یـه  کـه  بـوده  مـن  بـا  لجبـازي  و لـج  بـراي  کـرده  تـالش  اگـر  اونـم .نمیرسیدي جا هیچ به میموندي

 !مدلشو آخرینِ  ماشین و بده نشون چکشو دست من جلوي بیاد روز

 !باشند داشته باهم دیداري نبود هم بعید! نبوده خبر بی اعالء از خیلی پدرم پس        

 پرسیدم التماس با و کردم نگاه پدرم ي برافروختهِ  صورت به        

 کــه وجدانشــه عــذاب از احمــد...! نمیخــواد و مــن افســانه میکنــی؟ کــوچیکم اینقــدر چــرا_        
 فرسـتاده  االن تـا  نمیترسـیدي  فامیـل  حـدیث  و حـرف  از اگـر  قـرآن  بـه ...تـو ِ  خـودت ...داشته نگهم
 نگهـم  میشـه  عاشـقم ..کنـی  احمـد  ي صـیغه  و مـن  کـردي  فکـر .نباشـم  بـرت  دورو که خارج بودیم

ــداره؟فکر ــردي می ــه ک ــاي پای ــو ه ــا رابطت ــانه ب ــر محکــم افس ــی؟ ت ــر میکن ــردي فک ــا ک ــد ب  احم
 گذشته؟ ازش سالی و سن چون میشم خوشبخت

 ..دخترش که آوردم بیادش و زدم جیغ        

 نمیفهمی؟ چرا ، است زده دهن سیبِ ات بچه _        

 دهــانم بــه مشــتش.نکــردم پیــدا رفــتن عقــب مهلــت کــه برداشــت خیــز ســمتم بــه طــوري        
 ...صورتم به محکمشِ  سیلی و خورد
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ِ  اشــتباه ، نمیکــرد بــاور پــدرم هنــوز اینکــه از... فکــم و صــورتِ  درد از نــه...شــد خــم کمــرم        
 ...!اعالء با ازدواجم سال ششمین میشد امسال وگرنه.کرد زده دهنِ  سیب مرا خودش

 و نمیگرفـت  را پـدرم  هـاي  دسـت  اگـر  احمدرضـا  و بـود  پیچیـده  خـون  ي مـزه  دهـانم  تـوي         
 .میخورد هم دیگري جاي به هایش لگد مشت حتما نمیبردش، عقب

 .کرد پر را خانه کل پدرمِ  فریاد صداي        

 .ایستادم دوباره اما بود زیاد دردم..گوشم الله حتی...میسوخت ام گونه        

 را دسـتش  افسـانه  کـه  پـدرم  بـه  رو...بـود  ایسـتاده  پـدرم  و مـن ِ  بـین  کـه  احمدرضایی به رو        
 هـایم  حـرف  نفرشـان  سـه  هـر  بـه  رو...باشـد  آرام کـه  میکـرد  التماسـش  و بـود  گذاشته قلبش روي

 .زدم را

ــوام_         ــون میخ ــنم ترکت ــه...ک ــگ س ــنِ  دون ــه ای ــال خون ــهِ  م ــا...من ــن ی ــه ای ــاهم رو خون  ب
 .بگیرم خونه بتونم باهاش که میدین بهم و دونگ سه اینِ  پول یا میفروشیم

ــاره         ــدرم دوب ــه پ ــز ســمتم ب ــدر.برداشــت خی ــود عصــبانی دســتم از آنق ــه احمدرضــا کــه ب  ب
 شد راهش سد سختی

 دسـتم  مـن ...!رفتـی  دسـتم  از همینجـوري  بکنـی؟  غلطـی  چـه  کـه  بگیـري  مجـردي  خونه_        
 ...ناپیدا سرش اون که بیارم اش خانواده و خودش سر بالیی یه..برسه پسره اون به

 مــن.آمـد  مـی  لـبم  و بینـی  از خـون  و میپیچیــد صـورتم ِ  تمـام  در درد.بـودم  ترسـیده  کمـی         
 .میگرفتم جدي هم را پدرم تهدید این باید حتی

 میداشت نگهم سرپا ، بود نشسته هایم پلک پشت که مادرمِ  خیال اما        

 ...کنم زندگی مادرم با بگیرم خونه میخوام_        
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 کشیدم جیغ بلند        

 فهمیدي؟...هاله مامان_        

 ...شد حرکت بی یهو        

 حرفـی  بـودم  منتظـر .گذاشـت  پـدرم  بـازوي  روي را دسـتش  و آمـد  جلـو  بـه  قدم چند افسانه        
 .بود رفته فکر توي که انگار ، احمدرضا مثل اما بزند

 خونـه  ایـن  تـو  اینقـدر .بیـاري  رو جـدا  زنـدگی  اسـم  میکـنم  خـورد  پـاتو ِ  قلـم ...نورا نمیذارم_        
 !بشه سفید دندوناتِ  عین موهات که میمونی

 ..بود آرام لحنم پدرم برعکس..نکشیدم فریاد.انداخت ام خنده به تهدیدش        

 ، میگیـرم  وکیـل .نمیمـونم  خونـه  ایـن  تـو  افسـانه  بـا  مـن  کنـی؟  چیکـار  میخـواي  زنتو پس_        
 !حقمه...بابا میگیرم ازت و دونگم سه

 بـود  کـرده  فکـر .شـود  نـزدیکم  ، توانسـت  پـدرم  کـه  بـود  کـرده  ول را پـدرم ِ  دست احمدرضا        
 امد سمتم عجله با وقتی اما..آمد می همینطور که نظر به...شده آرام

 هـایم  حـرف  و کشـیدم  عقـب  ، نکنـد  بـروز  میکـردم  سـعی  کـه  ترسـی  بـا  و کشیدم "هینی"        
 .دادم ادامه را

 ولـت  زنـت  نمیخـوام ...بشـه  خـراب  زنـدگیت  نمیخـوام ...بابـا  نیسـتم  تـو  مثل من...میرم من _        
 چشـم  از دور وگرنـه  میکنـه  آبـروداري  تـو  جلـوي ...شـده  بـاز  هـم  روي تـو  رومون افسانه و من...کنه

 ...توِ 

 رسید؟ دادم به دیر و بود کرده رها را پدرم که بود دلخور دستم از احمدرضا        
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 کــه داد وعــده و زد صــورتم بــه محکمــی ســیلی پــدرم کــه بــود دلخــور دســتم از احمدرضــا        
 کرد؟ نگاه فقط مبهوت و مات و میگیرد گل را دهانم

 دسـت  یـک  بـا  را پـدرم  بـازوي .داد احمدرضـا  بـه  تکـانی  ، هـا  پلـه  روي افتادنم و افسانه جیغ        
 شـده  دیـر  امـا  کنـد  بلنـد  مـن  روي دسـت  نـدارد  حـق  کـه  میکشید فریاد پدرم سر...کشید و گرفت

 !چیز همه در.میدانست محق را خودش پدرم... بود

 گرفتــه نشــانه را مــادرش کــه بــود احمدرضــا هــاي فریــاد صــداي فقــط...مــن از شــدند دور        
 .بود

ــه کمــرم         ــه ب ــا پل ــا درد و خــورده ه ــوك ت ــایم ن ــد و رفــت پاه ــود مــن تقصــیر.چرخی  کــه ب
 ایـن  الیـق  هـم  هرچقـدر  میزد؟افسـانه  حـرف  اینطـور  مـادرش  بـا  احتـرام  قابل و مودب احمدرضاي

 !نه....احمد...احمد ولی بود ناسزاها

ــه روي را ســرم         ــود فرصــتی... گذاشــتم هــا پل ــی ب  دســتی دو احمدرضــا کــه حــاال...تــرس ب
 .بکشم عمیق نفس چند ، چسبیده را پدرم

 انگــار...میدیــدم هــایش چشــم در خــوبی بــه را تــرس... بــود ایســتاده ام قــدمی یــک افســانه        
 .هایش چشم جلوي آنهم...بمیرم نداشت طاقت ، بود دلخور من از که هم هرچقدر

 ســختی بـه  و گذاشـتم  کمـرم  پشــت را ام شـده  مشـت  هـاي  دســت. نشسـت  تـنم  بـه  لـرزي         
 را هـا  پلـه  تـا  برمیداشـتم  کـه  قـدمی  هـر  بـا .باشـد  شـده  جابجـا  کمـرم  وسط چیزي انگار.شدم بلند
 .میرفت دیگري سمت انگار تنم از قسمتی ، بروم باال

 کــه انگــار.ســوزاند را دلــم احمدرضــا ســر پــدرم فریــاد و داد صــداي و کــردم بــاز را اتــاقم در        
ِ  گـردن  تقصـیرها  همـه  برسـاند  مـن ِ گـوش  بـه  کـه  میـزد  فریـاد  بلنـد  بلنـد ! باشـم  ترسانده را پدرم

 کـه  میکردنـد  پـچ  پـچ  فامیـل  همـه  البـد .میشـد  آبـرو  بـی  او میـرفتم  خانه این از من.بوده احمدرضا
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 احمدرضـــا بـــراي دلـــم...داده تـــرجیح پـــدرش بـــه را اش دیوانـــه مـــادر کنـــار زنـــدگی نـــورا
 دوسـت  یـک  بعنـوان  همیشـه  کـه  احترامـی  بـراي ...داشـت  کـه  شخصـیتی  و وقـار  بـراي ..میسوخت

 منکـه  ولـی .دهـد  جلـوه  مقصـر  را او کـه  میکـرد  را تالشـش  تمـام  پـدرم  حـاال  و بـودم  قائـل  برایش
ــتم خــوب ــدگی بــه پــدرم..نبــود اگــر هــم احمدرضــایی ، میدانس  رضــایت اعــالء و مــنِ  زن
 و زن اسـم  و بـود  مـا ِ  شـدن  محـرم  بـراي  فقـط  مـن  خیـال  بـه  که نامه صیغه آن اگر حتی...نمیداد

 .میشد فایده بی هم آن حتی ، انداخت نمی سایه سرمان روي شوهري

 را خـودت ...نبـود  کـاري  بـه  راضـی  دلـش  وقتـی ... میشـناختم  خـوب  را پـدرم  سـال  همه این        
 .نمیداد رضایت بازهم میزدي آتش چشمش پیش که هم

 .نمیکردم را پدرمِ  مراعات بیخودي ، مادرم خاطر به...میکرد فرق اینبار اما        

 جــواهراتی و طــال تکــه چنــد و هــایم پــول کــارت... انــداختم چمــدانم داخــل را هــایم لبــاس        
 ایـن  فـروش  بـه  راضـی  اگـر .بـود  کـرده  نـامم  بـه  پـدرم  کـه  زمینـی  و ماشـین  سند حتی.داشتم که

 یـک  زیـر  بـراي  مـن  و میکشـید  طـول  هـا  مـاه  بـازي  شـکایت  و دادگـاه  ، نمیشد پولِ  دادن و خانه
 .میکردم شماري لحظه مادرم با رفتن سقف

 .گرفتم دستم را سوزان و انداختم پایین اتاقم ي پنجره از را چمدانم        

 را اعـالء  پـدرم  کـه  امشـب  شـاید ...انـداخت  جـانم  بـه  تهـوعی  ، ام خـونی  و لهِ  صورتِ  دیدن        
 ولــی.میگفــتم رفــتن از نبایــد ، زده گوشــش در هــایی حــرف چــه افســانه نمیدانســتم و بــود دیــده

 ... باشم کنارش زودتر هرچه دارم دوست...میخواهد را مادرش ام کودکانهِ  دل

 گرفتــه بغــل را هــایش دســت احمدرضــا.آمـدم  بیــرون اتــاق از و کشــیدم ســرم روي را شـالم         
 .بود زده تکیه دیوار به و بود
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 تقصـیر " میگفـت  مـدام  کـه  خـودش  بـه  پـدرم  ي اشـاره  بـه ...میخندیـد  پـدرم  هاي حرف به        
 ..."بود تو

 هـاي  لکـه  و کشـیدم  لـبم  بـه  را شـالم  ، درد همـه  ایـن ِ  بـین .نداشـتم  خندیـدن  نـاي  اما من        
 بـراي ..مـادرم  بـراي ...بجـنگم  میکـردم  سـعی  ولـی  میلرزیـد  بـدنم  مثـل  صـدایم .گرفتم ندید را خون

 ...!خودم

 مامــانم بــراي میخــوام.بگیــرم ازت بیــام بگــو ، شــد آمــاده پولــت وقــت هــر.میــرم دارم مــن_        
 ...فقط...نیست مهم خیلی محلش.بخرم خونه

 گذاشت نیمه را حرفم افسانه        

 همـه  ایـن  نشـدي  خسـته  نمیکنـی؟  تمـومش ..و پـدرت  حـال  نمیبینـی ...نـورا  ببند و دهنت_        
 ؟ دلت زیر زده خوشی... آوردي؟ سرمون بال

ِ  وقــت حــاال.میــزد بــاد را پــدرم مبــل کوســن بــا و بــود شــده خــم پــدرم ســمت بــه افســانه        
 کـه  بـودم  کـرده  زنـدگی  خوشـی  بـا  سـال  همـه  ایـن  دلـم؟  زیـر  بـود  زده خوشـی ...بود زدن لبخند

 باشم؟ شده زده دل حاال

 بـه  مـن ِ  شـدن  نزدیـک  بـا " میگفـت  خـودش  بـا  البـد .اسـت  خوشـحال  افسانه که میفهمیدم        
 ..."باشد دامادش هوویشِ  پسر بپذیرد مادرم ، بود محال... هاله

 فریـاد  دوبـاره  پـدرم  امـا . برداشـتم  قـدم  در سـمت  بـه  و زدم خـودم  هـاي  فکـر  به پوزخندي        
 کشید

 .نمیذارم ات زنده ، بیرون بذاري خونه این از پاتو ، نورا_        

 ...میکشید زجر منِ  بدون مادرم میمیردم اگر من...میمرد مادرم میمیردم اگر من        
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 گفتم میزد موج میانش هم التماس که لحنی با و برگشتم پدرم سمت به        

 شـد  تـو  مثـل  پولـداري  مـرد ِ  زن افسـانه .کنـی  زنـدگی  خـودت  بـذار ...بابـا  کنم زندگی بذار_        
 همـین  برگشـت  وقتـی  پسـرش ! باشـه  خوشـبخت  نذاشـتیم  تـو  و مـن  ولـی .کنـه  زنـدگی  راحت که

 !...مادرش بود غرق کاش اي که...غرقه خوشی و پول تو مادرش کرد فکر.میکرد و فکر

 بهتــرین و نداشــتیم اي گذشــته میخواســت دلــم هنــوز کــه دوخــتم چشــم احمدرضــایی بــه        
 دختـري ِ  دوسـت  جـاي  بـرایم  هـا  سـال  کـه  دوخـتم  چشـم  احمدرضـایی  به.میزدم صدایش دوستم

 دل و درد بـه  شـماتت  و سـرزنش ِ  بـدون  همیشـه  کـه  احمدرضـایی  بـه !...نداشـتم  هیچوقـت  که بود
 پـرده  وقتـی  کـه  احمدرضـایی  بـه ...میشـود  درسـت  چیـز  همـه  که میکرد وعده و میداد گوش هایم

ــازه ، شــد برداشــته گذشــته از ــدم ت ــدر فهمی ــوده متنفــر مــن از چق ــور چقــدر و ب ــه شــده مجب  ب
 .داشتنم دوست

 پـال  و پخـش  هـایم  لبـاس  و بـود  شـده  بـاز  کـه  را چمـدانم  و آمـدم  بیـرون  خانـه  از عجلـه  با        
 .کردم جمع ، بود شده

 بري؟ میخواي کجا_        

 لحظـه  هـر  کـه  بـود  پـدرم  بـه  حواسـم ِ  تمـام  مـن  امـا  آمد می سرم پشت از احمدرضا صداي        
 .شود رفتنم مانع و بیاید بیرون خانه از داشت امکان

 .توام با نورا_        

 .زدم کنارش و شد راهم سد.برداشتم را چمدانم و ندادم اهمیتی        

ــا و گذاشــتم عقــب صــندلی را چمــدان          را حیــاط درِ  ریمــوت همینکــه.شــدم ســوار عجلــه ب
 .نشست راننده کنارِ  صندلی و کرد باز را ماشین در ، زدم
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 زدم زول اش پرویی به طلبکارانه        

 شدي؟ سوار چی براي ، پایین برو_        

 گفت که میبست را کمربندش        

 .نیومده بابات تا برو_        

 گـاز  روي را پـایم .آمـد  مـی  ماشـین  سـمت  کـه  کـردم  نگـاه  پـدرم  به ماشین ي آیینه توي از        
 .شد پرتاب جلو به ماشین و دادم فشار

 کنـار  گـرفتیم  فاصـله  خانـه  از وقتـی  و زد دور را خانـه ِ  خیابـان  و کوچـه  سـرعت  بـه  ماشین        
 .کردم توقف خیابان

 شو پیاده_        

 .بود خیره رویش به رو به و بود زده تکیه ماشین ي شیشه به را دستش آرنج        

 !نمیشم_        

 !مادرش مثل...بود پرو        

ــه         ــز درِ  ســمت ب ــر از را دســتم و برداشــتم خی ــه دســتش زی  مــچ کــه رســاندم دســتگیره ب
 گرفت را دستم

 ...سرش کشیدم جیغ        

 ..بیرون من ماشین از_        

 کـرد  رهـا  را دسـتم  آمـد  کـه  خـودش  بـه ...درد از نالیـدم  امـا  نبـود  زیاد دستم مچ به فشارش        
 .کردم باز را در و
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 ...!دروغگو پایین برو_        

 زد فریاد التماس با و شد بلند صدایش        

 ...نورا منو کن نیگا_        

 گفتم تحقیر با و زدم نیشخندي        

 .نداري کردنم نگاه ارزش_        

 .کرد زمزمه ناراحتی با ، اش مردانه و بم صداي        

 ... نمیشد راضی پدرت نبودم منم اگر کن باور_        

 ولـی  داشـتم  قبـول  کـه  ایـن  بـا .بـودم  شـنیده  صـدبار  مـنهم  و بـود  زده صـدبار  را حـرف  این        
 ندادم حرفش به دادن ادامه ي اجازه

 ، میکنـی  باطـل  رو صـیغه  اون میـري  هـم  فـردا .پـایین  بـرو ...کـردین  ام خسـته ...احمـد  بسه_        
 .باشم داشته نسبتی کوچیکترین تو با نمیخواد دلم دیگه

 شد بلند پوزخندش صداي        

 نکـن  فکـر  ولـی .میفرسـتم  بـرات  ام دفترخونـه  آدرس...یـک  سـاعت  فـردا .میـریم  بـاهم  پس_        
 !میکشم دست ازت من صیغه این کردن باطل با

 خـالی  جـاي  هـیچ  ، بـودم  کـرده  تصـور  مـادرم  بـا  کـه  اي آینـده .خندیـدم  بسته هاي چشم با        
 .نداشت

 تـو  کـنم  بـاور  نمیتـونم  هنـوزم .نبـودي  هیچوقـت  بشـه  بـاورم  کـه  بـرو  جوري یه...احمد برو_        
 .کردي چیکار باهام
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 آمـد  مـی  در چـاه  تـه  از زور بـه  کـه  صـدایی  بـا  ولـی .بزنـد  حرفـی  تـا  کشید طول لحظه چند        
 گفت

 برمیــاد دســتم از فعــال کــه کــاري تنهــا! پــول و خونــه بــراي ، کــن حســاب مــن کمــک رو_        
 !زدم سر مادرت به روز هر نبودي که روزي سه دو این تو...همینه

 خـونی  بـوي  و بـود  دهـانم  تـوي  هنـوز  کـه  خـونی ِ  طعـم  و گرفتنـد  فاصـله  هم از هایم پلک        
 پرید ذهنم از ، میشد استشمام لباسم از هنوز که

 .کنم اعتماد نمیتونم دیگه تو به من احمد بگو راستشو نگفتی؟ بهش که چیزي_        

 شــرمنده انگــار.گذاشــت هــایش پلــک روي را انگشــتانش و فشــرد هــم روي را هــایش پلــک        
 ...حرفم از...دیدنم از بود

 کــه بخصــوص.راضــیه خیلــی وضــعیتش از زدم حــرف کــه روانشناســش بــا...نگفــتم چیــزي_        
ــراي هنــوزم درســت...میشــه خــوب اونِ  حــال ، مــادرتی پــیش تــو وقتــی دارن بــاور  زدن حــرف ب
 خوشـحال  شـاید  گفـتم ...زده حـرف  مـن  بـا .بکشـی  حـرف  ازش میتـونی  کنـی  اصرار اگر تو اما کُنده
ــرات صداشــو.داره خــوب آرزوي بــرات و داره دوســت مــادرت چقــدر بشــنوي وقتــی بشــی  ضــبط ب
 ...صورتت و سرِ  وضعیت این با االنم.واست میفرستم...کردم

 داد تکان سري و کرد نگاهم کوتاه و کشید پایین هایش چشم روي از را دستش        

 تصـــمیمت مضـــطرب بیشـــتر اون بـــري مـــادرتم پـــیش...بـــري نمیتـــونی کـــه جـــایی_        
 از شکسـته  پـا  و دسـت  مـن  بـه .زدم سـر  بهشـون  صـبحش  مـن ...زدي حـرف  باهاش که شبی.میشه

 کمکـت  مـن ...پـدرت  برخـورد  بابـت  داشـت  تـرس  انگـار  ولـی  بـود  خوشـحال  خیلی.گفت تصمیمت
ــرین چــون میکــنم ــی و تصــمیم بهت ــیش امشــبم.گرفت ــرو مــادرت پ ــذار..ن ــر صــورتت و ســر ب  بهت

 ...من ي خونه برو.بشه
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 انداخت داشبورد روي را خانه کلید و برد جیبش توي را دستش        

 ...باش راحت تو...محراب ي خونه میرم امشب من_        

 گرفتم سمتش و برداشتم را کلیدش        

 .ندارم تو دلسوزي و کمک به نیازي من_        

 التمـاس ...صـدایش  داشـت  غـم ...هـایم  چشـم  بـه  بعـد  و کـرد  نگـاه  دسـتم  تويِ  کلید به اول        
 کرد

 ...نزن حرف اینطور من با_        

 پیچید گوشم توي محزونش و گرفته صداي ارهدوب اما.گرفتم هایش چشم از را نگاهم        

 نورا میشم دیوونه دارم_        

 را جدیــدش هــاي دروغ دوبــاره و شــوم هــایش چشــم اســیر آنکــه بــی و دادم تکــان را کلیــد        
 توپیدم بهش ، کنم باور

 .نباش منم فکر به...برو..نمیخوام اتم خونه...نمیخوام و کلیدت_        

 کـه  کشـیدم  پـوفی  عصـبانی ... بسـت  را در.شـد  پیـدا  ماشـین  از و خـورد  کمـی  تکـان  ماشین        
 .زد ماشین شیشه به

 دادم پایین را شیشه...سمتش به سرچرخاندم        

ــرو_         ــه ب ــن ي خون ــه...م ــب ی ــر...و امش ــاري اگ ــن داري ک ــونم م ــرات میت ــال ب ــه دنب  خون
 ...کجا و قیمتی چه بگو فقط.بگردم
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 نمیتوانســتم زودي ایـن  بـه  ، تنهـا  دسـت  اینکـه  بـا  ؟!مـرد  ایـن  نمیرفـت  سـرش  تـوي  حـرف         
 . ایستادم می خودم پاي روي باید بود شده جور هر اما کنم پیدا اي خانه

 ...را هایم حرف کنم تزریق وجودش به بتوانم شاید تا هایش چشم به زدم زل        

ـــمد_         ــو...احـ ــا ت ــی تنه ــه کمک ــونی ک ــم میت ــی به ــه بکن ــه این ــذاري ک ــات نشــونه ب  از و ه
 !کنم کم زندگیم

 ســقف ، دیــدم کــه چیــزي اولــین...کــردم بــاز را هــایم چشــم کــم کــم ، پــچ پــچ صــداي بــا        
 رویــم بـه  روِ  سـیمانی  دیـوار ... نشســتم صـاف  سـختی  بـه  ، درد پـر  بــدنی بـا ...بـود  ماشـین  چرمـی 
 .زد ذوقم توي بدجور

ــدم را ســرم ، کــردم صــاف را ام صــندلی همینکــه         ــر کــه ماشــین شیشــهِ  ســمت چرخان  پی
 .بود داده تکیه ستون به ماشین کنار سري به کاله مرد

 آمبوالنس؟ بزنم زنگ من...نزدیکین؟...میرسین؟ کی شما آقا_        

 کــه شــده بــد حــالش ســاختمان داخــل اي بیچــاره بــدبخت کــدام نبــود معلــوم صــبحی اول        
 ...میگشت کمک دنبال در به در

 پشـت  کـه  کسـی  بـه  و آمـد  ماشـین  سـمت  بـه  عجلـه  بـا  پیرمـرد  کـه  زدم را ماشین استارت        
 گفت بود خط

 کردن روشن و ماشین...اومدن هوش به کنم فکر آقا_        

 بودم؟ من منظورش پیرمرد...شدند گرد کمی هایم چشم و رفتند باال ابروهایم        

 .دادم پایین را شیشه تاخیر با و زد ماشین ي شیشه به        

 ...بفرما...راهن تو مهندس آقاي خوبی؟ شما خانوم_        
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 ...هنوز بودم ویج و گیج... گرفت سمتم را موبایل گوشی        

 ... شنیدم را احمد اضطرابِ و ترس پر ،صداي صورتم به گوشی چسباندن محض به        

 زیزم؟ع ؟خوبی... نورا_        

 نگـاه  دقـت  بـا  اطـرافم  و دور بـه  دوبـاره  و مانـد  بـاز  دهـانم  کـه  بـود  ام خمیـازه  ابتـداي  تازه        
 .کردم

 هان؟_        

 میلرزید؟ چرا اما بود بلند صدایش        

 ...نورا نمیخوري تکون جات از...بیام تا وایسا_        

 .پیچید گوشم توي آزاد بوق و شد قطع تلفن        

 .دادم تحویل پیرمرد به را تلفن        

 .نشست لبش روي محزونی لبخند و کردم تشکري...داشت ترحم رنگ نگاهش        

 خیـال .نمیشـدي  بیـدار  ، زدم شیشـه  و ماشـین  بـه  هرچقـدر ...کـردي  عمـرم  نصـفه  جان بابا_        
 .بیان مهندس آقاي زدم زنگ ، شدي بیهوش کردم

 ...تشکر با توام لبخند یک فقط...گفتن براي نداشتم حرفی        

 یکیشــان زیــر کــه هــایم چشــم بــه و دادم پــایین را ماشــین گیــر آفتــاب ، پیرمــرد رفــتن بــا        
 ...دوختم چشم بود شده کبود

 ...بگیرند جان چشمانم پیش دیشب خاطرات دوباره تا بود کافی همین        
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 برخـورد  مـانع  تـا  آمـد  سـمتم  بـه  کـه  اي لحظـه  حتـی ...افسـانه  و پـدرم ِ  سـر  ، احمـد  فریاد        
 .شدم دور و زدم پسش رحمانه بی چقدر من و شود پدرم

ــیِ  بطــري         ــود ماشــینم صــندلی زیــر کــه آب  کاغــذي دســتمال روي آب کمــی...برداشــتم ، ب
 .شد ام توجه باعث ماشینی هاي الستیکِ  جیغ صداي که کشیدم هایم لب روي و ریختم

ــاِ  مشــکیِ  ماشــین         ــه احمدرض ــرعت ب ــارم س ــارك کن ــرد پ ــدون و ک ــین در بســتن ب  ، ماش
 .آمد سمتم و کرد پرتاب بیرون را خودش تقریبا

 ...ترس از شد منقبض بدنم کمی        

ــین در         ــاز را ماش ــرد ب ــدون,  ک ــه ب ــی آنک ــد حرف ــم ، بزن ــد خ ــمت ش ــانِ  س ــین فرم  و ماش
 .برداشت را سوییچ

 .کشید بیرونِ  سمت و گرفت را دستم مچ که بودم مانده حرکت بی        

 مضطرب و بود پریده رنگ صورتش...حرف بی شدم پیاده ماشین از        

 .بودم ندیده آشفته اینطور بحال تا را احمدرضا        

 نرفتی؟ ام خونه دیشب_        

 خانـه  پارکینـگ  تـوي  ماشـین  داخـل  را دیشـب ... افتـاد  نـامرتبم  کـامال  ظـاهر  بـه  نگاهم تازه        
 ...شدم چیز همه متوجه بودم؟تازه گذرانده احمد ي

 حتــی کــه بــود پوشــیده اي مردانــه بلــوز ، اش مشــکی رکــابی روي...مــن از بــدتر احمدرضــا        
ــود نکــرده فرصــت ــه شــلوار داخــل اش نیمــی و ببنــدد را هــایش دکلمــه ب ــود اش مردان ــیم و ب ِ  ن

 ...دیگر



1029 
 

 تــالش اولــین محــض بــه و رفتــیم آسانســور ســمت بــه کــه بــود دســتش میــان دســتم مــچ        
 . شد نصیبم ، بود سابقه بی او از که اي غره چشم ، دستم کردن ازاد براي

 .داد جواب جدي و سرد لحنی با نگاهم التماس        

 !بیا کوتاه...عصبانیم خیلی...نورا_        

 بــا.کــرد رهــایش بــاالخره تــا کشــیدم را دســتم مــچ ، آسانســور در شــدن بســتهِ  محــض بــه        
 شیشــه بــه و گذاشــتم کمــرم پشــت را دســتم دو هــر و مالیــدم کمــی را درد محــل دیگــرم دســت

 .زدم تکیه آسانسور

ــت         ــاي حال ــد را حــرفش واقعیــت ، احمــد ه ــرد تایی ــود عصــبانی...میک ــدام کــه ب ِ  دســت م
 داشـتم  اطمینـان  ولـی  بـودم  ترسـیده  اینکـه  بـا ..میـزد  دیگـرش  دسـت  کـف  بـه  را اش کرده مشت

 ...میکند کنترل را خودش ، احمدرضا

 پرسید فریاد با و ایستاد جلویم احمدرضا...بود بیخود اطمینانم اما        

 ثابـت  چیـو  کـه  مونـدي  خونـه  از بیـرون  صـبح  تـا  شـب ... نـورا؟  چیـه  کـارا  این از منظورت_        
 خـالی ِ  میـدون  تـو  فـرار؟  بـا ... ببـري؟  و بـازي  ایـن  میخـواي  چجـوري ... چتـه؟  هسـت  معلوم کنی؟

ــا ، کــردي دور پــدرت از و خــودت کــه دیشــب از اون!...توهمــه یــه جنگیــدن،  کــه هــایی حــرف ب
 هان؟ باشیم؟ چی منتظر باید دیگه...امروز از اینم...میزدي نباید

 ...شیشه به چسباند را سرم پشت فریادش        

 .بدهم جواب خودش مثل که کرد ام جري لحنش        

 !کاغذي؟ مرد..شنیدي...بدم پس جواب تو به نمیخواد دلم_        

 .کرد زمزمه آرام و داد تکان سر تاسف با و زد تلخ اي خنده تک        
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 .میفهمیدي و ترحم و داشتن دوست فرق کاشکی_        

 .گرفت صورتش از را نگاهم ، کابین در شدن باز و آسانسور دینگ صداي        

 دیگــر ســاعت دو هنــوز.بیــایم بیــرون کــابین از خــودش از جلــوتر داد اجــازه و ایســتاد کنــار        
 باطـل  بـراي  خـودش  تـا  میکـردم  راضـی  را احمدرضـا  بـود  بهتـر .داشـتم  وقت شرکت به رفتن براي

 .شود تمام چیز همه و برود صیغه کردن

ــد         ــل را کلی ــل داخ ــد قف ــوتر و چرخان ــل جل ــدم داخ ــان.ش ــه هم ــه لحظ ــد ک  روي را کلی
 .خورد زنگ تلفنش ، کرد پرت جاکفشی

 باال بیا... نداره اشکال...محراب؟ جانم_        

 ...میاید محراب که داد اطالع ، کند نگاهم آنکه بدون        

ــویی         ــتم دستش ــورتم و رف ــتم را ص ــوز...شس ــدنم هن ــرد درد ب ــه و میک ــم و گون ــی گوش  کم
 ..بود کبود

 بغــل زیـر  کیفــی و بـود  پیچیـده  پتــو را ماهـان  کــه حـالی  در محـراب ... آمــدم بیـرون  وقتـی         
 .شد خانه داخل ، داشت

 داشـت  لـب  روي کـه  پهنـی  ي خنـده  و بخـورد  جـا  کمـی  ، شـد  باعـث  صورتم کبودي شاید        
 .بماسد

 بود؟ شده بد حالت..شما؟ خوبی_        

 ...خجالت از آمد درد به دلم        

 خوبم_        
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 احمـد  بـه  نگـاهش  سـوي  و سـمت .پوشـاند  نمیشـد  را هـا  کبـودي ...بـود  صـورتم  بـه  نگـاهش         
 رسید

 سـرنگ  و سـرُم  هـی  تـوام ...کـه  خـوبم  میگـه  شـده؟  بـد  حـالش  میگفـت  چـی  نگهبان پس_        
 !بیار گفتی

 خیـره  صـورتم  بـه  و کـرد  دنبـالم  هـایش  چشـم  بـا  ، دهـد  سـرش  بـه  تکـانی  آنکـه  بی احمد        
 ماند

 کردم نگاه محراب به آمده وجود به وضعیت از ناراحت لحنی با        

 کردم نگرانتون میخوام معذرت_        

 گفت و زد لبخندي محراب        

 !همین.شدیم نگرانت...داري اختیار_        

ــو         ــل روي را پت ــت مب ــالی در و گذاش ــه ح ــازش ک ــرد ب ــورابِ ، میک ــه ج ــده گول  را اي ش
 .کرد پرت ، بود داده پذیراییِ  دیوار به تکیه که احمدِ  سمت و برداشت

 .موند جا ، رفتی هولی هول صبح_        

 گفت و کشید اي خمیازه        

 ...بخوابیما نذاشتی دیشب_        

 !نمیکرد فرقی احمد یا بودم من مخاطبش        

 ...کرد سرایت احمد به خمیازه همان        
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ــت         ــدم ناراح ــازه و ش ــدم ت ــل فهمی ــدن دلی ــرابِ  آم ــتپاچگی و مح ــد دس ــراي احم ــه ب  چ
 دلـواپس  ، بـودم  نرفتـه  هـم  اش خانـه  و بـودم  نـداده  را احمـد  تلفـن  جـواب  کـه  دیشـب  البد...بوده
 .بود شده

 اش مشــکی هــاي جــوراب کــرد ولــو را خــودش مبــل روي و زد موهــایش بــه چنگــی احمــد        
 زد صدایم محراب که میکرد بپا را

 سـاعت  نـیم ..کـنم؟  درسـت  رو بچـه  ایـن  شـیر  مـن  میـاري  جـوش  آب خرده یه ، جان نورا_        
 گشـنه  همیشـه  مامـانش  از بـدتر  ماشـاهللا ...سـرش  روي میـذاره  و سـاختمون  ایـن  بشـه  بیـدار  دیگه
 !است

ــمت         ــپزخانه س ــدم آش ــتم ق ــه و برداش ــوي از همینک ــا جل ــتم احمدرض ــور خواس ــنم عب  ، ک
 گرفت را دستم

 .میکنم آماده من.بشین تو_        

ــه         ــرفش ب ــوش ح ــدادم گ ــل و ن ــپزخانه داخ ــدم آش ــري و ش ــر را کت ــاز روي ، آب از پ  گ
 ...گذاشتم

ــوي         ــودم کــه آشــپزخانه ت ــچ پــچ صــداي ب  میشــنیدم را احمــد و محــرابِ  زدن حــرف وار پ
 .نمیشدم هایشان حرف متوجه که بود شده سنگین خیلی هایم گوش انگار ولی

ــرم         ــایین را س ــداختم پ ــپزخانه از و ان ــرون آش ــدم بی ــر.آم ــود بهت ــاس ب ــایم لب ــوض را ه  ع
 !بود مانده ماشین داخل چمدان...میکردم

 ...خانوم نورا_        

 .برگشتم سمتش به و ماند دستگیره به دستم ، محراب صداي با        
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 ...بفرمایید_        

 گفت و کرد اشاره احمد به ابرو و چشم با        

 قــاطی شــما.کــنم درسـت  مــرغ تخــم و سوسـیس  دادم قــول دیشــب پیرمـرد  ایــن بــه مـن _        
 جدا؟ یا میخوري

 دنبـال  کـردم  قبـول  چـرا  نمیدانسـتم  هنـوز .نداشـتم  خـوردن  غـذا  حوصـله  امـا  بـود  ام گشنه        
 .کنم کم زندگیم از را او هاي نشانه میخواستم من.بیایم اش خانه داخل ، احمد

 جدا؟ یا قاطی_        

 دادم حوصله بی را محراب جواب        

 !نمیکنه فرقی_        

 گفت احمد به رو و خندید کوتاه        

 ، باشـه  جـدا  دراومـد،  کنـارش  از فرمـایش  خـرده  تـا  صـد  پرسـیدم  ازت سـوال  یه...بگیر یاد_        
 نره یادت تنگش گوجه و خیارشور ، ها کنی درست کره با ، بنده کامل زردش

 داشـتم  محـراب  مثـل  دوسـتی  ، احمدرضـا  مثـل  مـنهم  اگـر .نشسـت  لـبم  روي محوي لبخند        
 .نبودم دمغ و تنها اینقدر ،

 نشـان  محـراب  هـاي  حـرف  بـه  واکنشـی  و نشـد  عـوض  صـورتش  حالـت  حتـی  احمدرضا اما        
 .نداد

 شـانه  بـه  ، بـود  رفتـه  آشـپزخانه ِ  سـمت  تـازه  کـه  محـراب  ، شـد  شـروع  که ماهان نوق و نق        
 گفت و زد احمد ي
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 کنم؟ درست رو صبحونه یا میداري نگه رو بچه...حاجی خودت گردن افتاد_        

 بـا  میکـرد  عبـور  محـراب  کنـار  از کـه  حـالی  در و شـد  بلنـد  زمـین  روي از عصبانیت با احمد        
 گفت جدیت

 !!کنم درست چجور بگی که بود خودت براي فرمایشا خرده این اولم از_        

 ...بوده احمدرضا با حق شد معلوم و کرد شیطنت با اي خنده محراب        

 لبـاس  بـا  را شـرت  تـی .شـدم  زیـرم  هـاي  لبـاس  کـردن  عـوض  مشـغول  و رفـتم  اتـاق  داخل        
 میگفت پسرش به خنده با که شنیدم را محراب صداي که کردم عوض سفیدي نخی

 دیگــه کــه کـردي  کــاري یـه  مــن بـا  تــو...کـن  عطرافشــانی بعـد  بشــی بیـدار  بــذار باباجـان _        
 ....میخرم عطر شیشه تا شیش دارم عطر شیشه تا دو سالی جاي

 خندیـدن  غـش  غـش  بـه  و میشـد  بیشـتر  چـرا  نبـود  معلـوم  کـه  ماهـان  هـاي  خنـده  صداي        
 ..آورد خنده لبم به ، میشد تبدیل

ــا تخــت روي اي دقیقــه چنــد          محــراب صــداي دوبــاره کــه کشــیدم دراز بســته هــاي پلــک ب
 رسید گوش به بلندتر اینبار

 بزنم؟ آمپول و کی باید من خب_        

 بــی هرچنــد...بــود هــایش شــوخی بــراي اولتیمــاتومی انگــار ، احمدرضــاِ  گفــتن "محــراب"        
 ...فایده

 .تزریقاتی شدیم فعال ، کوزه دم گذاشتیم و پزشکیمون مدرك شما لطف به_        
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ــه         ــدادم گــوش هایشــان حــرف ب  گــرم هــایم چشــم هنــوز. کشــیدم ســرم روي را لحــاف و ن
 زود خیلـی  نصـرتی  منشـی  ي شـماره  دیـدن  بـا  و شـد  بلنـد  ام گوشـی  زنـگ  صـداي  که بود نشده
 .دادم جواب

ــمیم از         ــرتی تص ــراي نص ــتادنم ب ــه فرس ــوب ب ــت جن ــی و گف ــه تماس ــد ک ــا بای ــرتی ب  نص
 .میگرفتم

 بــا نمیشــد فرصــت شــاید ، میکــرد رفتــنم بــه اصــرار احمــد صــیغه کــردن باطــل بــراي اگــر        
 ي جلسـه  کـه  گفـت  امـا  کنـد  وصـل  را تمـاس  االن همـین  گفـتم  منشـی  بـه .بگیرم تماسی نصرتی
 .بگیرم تماس دکتر با بعد به دو باید و داره مهمی

 .. میزد حرف پسرش با و بود گرفته بغل را ماهان که محراب...برگشتم پذیرایی به        

ــا         ــه ب ــداي اینک ــش غــش ص ــده غ ــاي خن ــان ه ــم ، ماه ــک را دل ــداد قلقل ــراي می ــش ب  بغل
 .شدم آشپزخانه داخل اما کردنش،

 ...بده و ماشین کلید_        

 داد نشان مشغول ها سوسیس روي پاشیدن فلفل با را خودش        

 .بري نمیذارم نزنیم حرف تا گفتم_        

 را لباسـش  وآسـتین  رفـتم  تـر  نزدیـک ...فریـاد  و بکشـم  جیـغ  نمیتوانسـتم  محـراب  خـاطر  به        
 کشیدم

ــا_         ــه حــرف االن ت ــو حرف ــوده ت ــو...ب ــذارم دیگــه ، خــودت گــردون عروســک کــردي من  نمی
 ...احمد بدي بازیم

 رفت باالتر و گرفت پیشی مغزم کنترلِ از صدایم تن        
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 ...احمدرضا_        

 کـرد  حلقـه  گـردنم  دور سـرعت  بـه  را دسـتش  و برگشـت  سـمتم  یهـو .شـدیم  باد و برق مثل        
ــال کــه اي بوســه...خــودش ســمت کشــاندم و ــایم از شــدن جــدا خی ــز ، نداشــت موه  را ســرم مغ

 ...سوزاند

 ...نورا_        

 ایستادم محکم اما...من زانوهاي مثل..لرزید صدایش        

ــی         ــه نفســش داغ ــی از ک ــور اش بین ــرد عب ــه و میک ــایم ي ریشــه ب  را ســرم ، میخــورد موه
 .میسوزاند

 .نکن ام دیوونه_        

 .میشد احساس تنش سرماي از قلبش هاي تپش و بود گلویش زیر ام پیشانی        

 انگــار کــه صــدایی از...گــرم کــه نفســی و بــود ســرد کــه بــدنی از...حــالش از بــودم مضــطرب        
 شدم نرم چرا نمیدانم...کند مطرح را اش خواسته اخرین میخواست

 گفتم آرام صدایی با        

 ؟!درو کردي قفل...ماشینه تو مدارکم و سند_        

ــردنم دور از دســتش ، آرام آرام         ــاز گ ــد ب ــالی در و ش ــه ح ــه ک ــاطر ب ــورش خ ــارم از عب  ، کن
 گفت... شد دور و رفتم بغلش توي اي لحظه

 برات میارم_        

 ...کشیدم راحتی نفس تازه...رفت آشپزخانه از و        
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 ، سـاعت  یـک  فقـط  کـه  داد قـول  احمدرضـا  بـه  و کـرد  رفـتن  قصـد  محراب ، صبحانه از بعد        
 .میگذارد پیشش را بچه

 .گفت که میپوشید را هایش کفش ، در جلوي        

 ...ماهان دنبال میام میشم آماده ، میگیرم دوش یه میرم من_        

 بــه و بــود کــرده خــوش جــا آرام ، بغلــم تــوي کــه ماهــانی بــه و گرفــت احمــد از را نگــاهش        
 .گفت میکرد نگاه پدرش پوشیدن کفش

ــده تکــونش ایــن نــذار منتهــی...میدونــه قلقشــو احمــد ، کــرد اگــر گریــه ، خــانوم نــورا_          ، ب
 .بشه جابجا ام بچه مغز میترسم

ــا ، بغلــم تــوي ماهــان لحظــه همــان         ِ  تمــام دهــانش آ و میــاورد در صــداهایی هــایش لــب ب
 .میکند خیس را صورتش اطراف

 بایــد.ببــرم اتــاقم بــه خــودم بــا را ماهــان و بــرود بیــرون خانــه در از محــراب منتظــر عجیــب        
 .آورد می در سرش را نکرده هاي بوسه تالفی

 .شرکت برم باید دیگه نیم و ساعت یک من فقط ، سالمت به برید..نباشید نگران_        

 .کرد باز نیمه تا را خانه در        

 .میام زودتر...باشه_        

 .شد براق ، کرد نگاه ماهانِ  صورت به وقتی هایش چشم مردمک        

 باشــه... میــام زود مــنم ، نشــدن جنگــی خــروس تــا بــاش دوتــا ایــن مراقــب ، پدرســوخته_        
 بابا؟
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ــد         ــچ و نشســت صــورتم روي واضــحی لبخن ــاال را ماهــان کوچــک و تپــل م ــراي و آوردم ب  ب
 .دادیم تکان دست محراب

 .رفت کیفش سراغ احمدرضا ، محراب رفتن با        

 زمــین روي را ماهــان ي تشــکچه و آورد بیــرون عروســکی و کوچــک بــازي اســباب تــا چنــد        
 .کرد پهن مبل جلوي ،

 .میکنه بازي همینجا بذارش ، میگیره درد دستت_        

 صـورتش  بسـته  هـاي  پلـک  بـا  اي لحظـه  چنـد  و نشـاندم  خیسـش  هـاي  لـپ  روي اي بوسه        
 کمـی ...آرامـش  هـاي  چشـم ...اش کودکانـه  پـاکی ...عطـرش ِ  خـوب  بـوي  تـا  چسـباندم  صـورتم  به را

 .بگیرد را ترسم و کند گرم را دلم

ــان         ــین روي را ماه ــتم زم ــت و گذاش ــرش پش ــتم س ــه.نشس ــه اش تکی ــویم ب ــود زان ــه ب  ک
 آورد را شیرش ي شیشه احمدرضا

 .زد نقی آخر و کرد رد را دستش بار چند.نداشت خوبی ي میونه احمد با        

 خیلــی کــه درآوردم بــرایش شــکلکی.گذاشــتم دســتم ســاعد روي را ســرش و کــردم بغلــش        
 .بود بانمکی پسره.انداخت اش خنده به زود

 .کرد بلند را سرم ، درنگش که بگیرم احمد از را شیر شیشه تا آوردم باال را دستم        

 .بود سالش و سن از تر خسته...مغموش و خستهِ  صورت...بود هایم چشم به خیره        

 امـا ..شـده  پیـر  کـه  برسـاندش  بـاور  ایـن  بـه  کـم  کـم  ، محـراب  هـاي  گفـتن  "پیرمرد" شاید        
 !نبود

 .چسباندم ماهان هاي لب به خنده با و گرفتم دسش از را شیشه        
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 سـکوت  خـوردنش  قلـپ  قلـپ  آرام صـداي  و بـرد  دهـانش  داخـل  را شیشـه  سـري  زود خیلی        
 .شکست را خانهِ 

ــه ، میخــورد را شــیرش ماهــان کــه اي دقیقــه چنــد         ــه مبــل ب ــا و دادم تکی ــایی چشــم ب  ه
 زنــدگی تــایی ســه...میشــد تــر خوشــحال هالــه ، داشــتم اي بچــه اگــر.دادم تکــانش آرام آرام بســته

 .میکرد تر جوان سال چند را مادرم ، ماهان مثل شیرینی ي بچهِ  بودن حتما و میکردیم

 منقـبض  صـداي  و کشـید  کـه  بلنـدي  نفـس  بـا  شـد  مصـادف  اتـاقش  در شـدن  بسته صداي        
 ...ها مبل چرم شدن

ــت ماهــان و مــن روي بــه رو         ــان هــاي عروســک از یکــی.نشس  دور از و برداشــت را ماه
ِ  ســمت ، خــوب را هــا بچــه...شــد احمدرضــاِ  جلــب زود خیلــی ماهــانِ  حــواس.داد تکــان بــرایش

 !!میکشید خود

 بزنیم؟ حرف_        

 جـدا  آغوشـم  از را ماهـان  نداشـتم  دوسـت ...شـد  خیـز  نـیم  و کـردم  نگـاه  سـاعت  به اعتنا بی        
 .بوسید را صورتش و کرد بغلش اما ، کند

 !شد دون دون ببین...ببوسی رو بچهِ  صورت نباید داري سیبیل و ریش_        

 بـا  و شـد  حـرفم ِ  مـات  کـه  بـود  نکـرده  رخنـه  جـانش  در هنـوز  ماهـان ِ  بوسیدنِ  ذوقِ  انگار        
 .دوخت چشم ماهانِ  صورت به تعجب

 .گذاشت خودش ي شانه روي را سرش و گرفت بغل را ماهان و گفت ببخشیدي        

 .کشید ماهان کمر به وار نوازش را دستش        
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ــامو_         ــیگم جــایی از ، نمیکــنم شــروع اول از حرف ــد کــه م ــدونی بای ــورا...ب ــه...ن ــدرمِ  روح ب  پ
 عـین  پـدرت  ولـی ...بـود  نشـده  مـاهم  یـه  کـن  بـاور ...گفـتم  پدرتم به. شدم پشیمون زود خیلی.قسم

ــه گفــت.نکــرد تعجــبم حتــی.نبــود خیــالشِ  ــه تونســت وقــت هــر کــه گفتــه اعــالء ب ــه ی  ي خون
ــو صــدمتري ــاالترین ت ــا شــهر نقطــه ب ــه ب ــه مــدل آخــرین ماشــین ی ــاد ، کنــه اســمت ب ــراي بی  ب

 ...خواستگاري

 ...خندیدم پدرم ي احمقانه درخواست به        

ــورا_         ــن ن ــوام م ــدت نمیخ ــتر دی ــن از بیش ــبت ای ــه نس ــدرت ب ــوض پ ــه ع ــو.بش ــع ت  اونموق
 اصـال  حالـت  کـن  بـاور ...امـا ...زدم حرفـایی  یـه  کـه  بگـم  خـودت  بـه  کردم سعی.نداشتی و هیچکس

 چنــد... کــنم پیــداش کــه گشــتم اعــالء دنبــال...بــدترم اشــتباه...هــم نامــه صــیغه اون.نبــود خــوب
 ...باشه تو با دیگه نمیخواد اونم واقعا شاید کردم فکر بعدم...نبود پیداش که وقتی

 رفت باال کمی صدایش و کردم نگاهش دلخور        

 ام دیگــه ســال هفــت ســال شــیش نمیدونســتم! غلــط! کــردم فکــر اینجــوري کــردم غلــط_        
 هـایی  حـرف  اون بـا  ، باشـه  مـرد  جـو  یـه  اگـه  کـردم  فکـر ...! میمونه تو عاشق همچنان اعالء بگذره

 ...نمیکنه نیگا سرشم پشت و میره ، گفته پدرش و اش خانواده و اون به پدرت که

 گرفت خودش سمت را اش اشاره انگشت        

 میـدونی  کـه  بابـایی  همـون  اونـم ... میکـرد  تـوهین  بابـام  بـه  کسـی  بودم اعالء جاي اگر من_        
 !اومدم نمی سمتت دیگه...پاشید هم از و زندگیمون ، اعتیادش و بیجا اعتماد

 آوردم یادش به را غیرتیش بی حرص با و فشردم هم روي را هایم پلک        

 .نکردم توهین پدرت به کم من...سمتم اومدي ولی_        
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ــتی         ــورت روي دس ــانِ  ص ــه ماه ــا ک ــاوي ب ــم و کنجک ــایی چش ــرد ه ــوش و گ ــگ خ  ، رن
 .کشید ، میکرد نگاهمان

 ...کنی توهین بابام به االن اگه...! بودي بچه تو_        

 .گرفت دندان به را زیرینش لب        

 ولـی .کـنم  باطـل  رو صـیغه  میخـوام  کـه  گفـتم  پـدرت  بـه  ، رفتـنم  از قبـل  مـن ...جـان  نورا_        
 بــه نــه اعــالء بــه نــه رو صــیغه اون کــه گــرفتم قــول پــدرت از...آمریکــا برگــردم زود شــدم مجبــور

 ازدواج بــه تصــمیم تــو وقــت هــر شــد قــرارم...نزنــه حرفــی دربــارش ، نــده نشــون دیگــه هــیچکس
 .بشه باطل صیغه اون گرفتی

 اعــالء بــه را نامــه صــیغه و نکــرده وفــا اش وعــده بــه پــدرم کــه نمیدانســت احمدرضــا پــس        
 داده؟ نشان

 تــو کــن بــاور.نفرســتش اعــالء بــراي پـدرت  کــه مامــانمِ  دســت ســپردم و محضــر ي برگـه _        
 بعـد  سـال  دو.نمیرسـید  ذهـنم  بـه  اي دیگـه  راه هـیچ  داشـتم  کـه  وجـدانی  عذاب اون با شرایط اون
 !...کنم باطل رو صیغه اون نتونستم دیگه ، ایران اومدم که

 کرد زمزمه آرام و دزدید را نگاهش.آمدند باال هایم چشم ، کنم بلند را سرم آنکه بی        

 نمیخواستم چون_        

 ...گرفت او از را نگاهم اش گرفته صداي        

 مبـل  روي از شـدنش  بلنـد  صـداي ...سـوخت  هـایم  پلـک  و گـرفتم  هـایم  دسـت  بـین  را سرم        
 .رسید گوشم به
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ــه میشــد کــاش... شــدند خــیس دســتم هــاي انگشــت         ــه...برگشــت گذشــته ب  بابــت محترمان
 داشــتنه الیـق  مـن  کـه  میگفـتم  و میکـردم  تشـکر  او از اعــالء بـا  دوسـتیم ِ  نـاب  هـاي  سـال  ِ تمـام 

 خوشـحال  بـودنش  بابـت  ، هـا  سـال  کـه  میگفـتم  افسـانه  بـه  محترمانـه  حتـی ! نیستم او ي خانواده
ــودم ــه ب ــدگیمان ک ــر زن ــامان و س ــه س ــدرم و گرفت ــدخلقی ، پ ــد ب ــه...نمیکن ــه محترمان ــدن ب  آم

 .نمیکردم توهین پدرش به و میگفتم آمد خوش احمدرضا

 .رفت خودم چشم به بیشترشِ  دود آخرسر و بودم ریخته بهم را همه زندگی        

 کشــیدم صــورتم روي را هــایم دســت کــف.کــردم احســاس ام شــانه روي را دســتش گرمــاي        
 کـرده  فکـر .کـرد  کـج  را سـرش  لبخنـد  بـا  کـه  دیـدم  را ماهـان  ، هـایم  چشـم  شدن باز محض به و

 میکنیم؟ بازي موشک قایم بود

 ماهـان  هـاي  ماشـین  از یکـی  پـایش  بـا ...نشسـت  کنـارم  احمدرضـا  و کشـیدم  عمیقـی  نفس        
 کرد باز را کوچکش درهاي و کشید خودشِ  سمت را

 پـدرت  کـه  میـدم  قـول  حتـی ...مـیگم  بـراش  و چـی  همـه .میـزنم  حـرف  اعالء با بخواي اگر_        
 یکـی  خـودم  اصـال .کنـه  نامـت  بـه  کـه  ماشـین  هـم  داره خونـه  هـم  اعالء االن مطمئنا.کنم راضی و
 ...خودت به بده که میزنم اعالء اسم به و ساختمون این هاي خونه این از

 گفت که بود لبم روي تلخی لبخند        

 کـه  مـیگم  پـدرت  کـردن  راضـی  بـراي  ولـی ...نیسـت  خونـه  و پـول  ایـن  به تو ارزش میدونم_        
 .میشه چی همه بخواي تو...میکنم کمکتون

ــدر... کشــیدم عمیقــی نفــس         ــد آنق ــه کــه بلن ــان ، احمدرضــا جــز ب  و ســرچرخاند هــم ماه
 .کرد نگاهم
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 بـه  ، وجـدان  عـذاب  ایـن ...ببخشـی  منـو  کـه  کـنم  چیکـار  بگـو .بشـه  کمتـر  عـذابم  بذار نورا_        
 .میکُشه منو خدا

 .خورد زمین روي صورت با ، آمد جلوتر که کمی بود شده پا و دست چهار ، ماهان        

 سـفیدش ِ  لـپ  اینکـه  بـا ...کـردم  بلنـدش  زمـین  روي از و برداشـتم  خیـر  سـمتش  به ترس با        
 ...خندید ولی بود شده قرمز

 .کرد آرامم...پاکشِ  تن بوي دوباره...بوسیدم و گذاشتم اش شقیقه روي را هایم لب        

 ...کرد بیدارم در زنگ که بود برده خوابمان مبل روي دو هر ماهان با        

ــه ماهــان         ــود خوابیــده شــکم روي ب ِ  کوچــک هــاي لــب میــان از ، دهــانش آب از کمــی و ب
 .بود ریخته بیرون اش صورتی

 ... کشیدم هایش لب به را انگشتم        

 آمـد  نمـی  نظـر  بـه ...امـد  بیـرون  اتـاق  از کـه  دیـدم  را احمدرضـا  خـورد  زنـگ  کـه  بار دومین        
 باشد بوده خواب که

 ...نزنه زنگ گفتم... کرد؟ بیدارتون_        

ــود آمــده محــراب.گذاشــتم ماهــان گــوش روي را دســتم کــف          مــن و ببــرد را ماهــان کــه ب
 .بودم نبوسیده را سفیدش بازوي و ها لپ و تپل هاي دست پشت سیر دل یک هنوز

 در احمدرضــا.نشســتم مبــل روي ، نشــود بیــدار ماهــان کــه طــوري و کــردم مرتــب را شــالم        
 کرد توبیخش کابین شدن باز محض به که بود محراب منتظر و بود داشته نگه باز را خانه

 نزن زنگ خوابن ، دادم پیام بهت حسابی مرد_        
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 خنـده  بـا  و کشـید  خانـه  داخـل  بـه  سـرکی  و زد احمـد ِ  شـکم  بـه  دسـتش  کـف  بـا  محراب        
 گفت بهم

 .بزنید حرف بود قرار...خوابی همش که تو...خواب ساعته_        

ــه احمــد را ضــربه همــان         ــا محــراب و زد محــرابِ  شــکم ب ــده ب ــه دســتی خن  برجســتگی ب
 کشید شکمش

 خدا به زندگیمه ي غصه_        

 گفت محراب که میکرد نگاهش حوصلگی بی با احمد        

 ...بیشتره تو ي غصه کن قبول_        

 تـر  محکـم  و میشـدم  عصـبانی  بـودم  مـنم  کـه  میکشـید  احمـد  شـکم  روي را دستش طوري        
 .میکوبیدم بازویش به

 بـه  و پیچیـدم  پتـویش  الي را ماهـان  کـه  شـد  طـوالنی  آنقـدر  محـراب  گذاشـتن  سـر  به سر        
 .بردم در سمت

 !شد زحمت باعث_        

ــدي         ــاه و زدم لبخن ــم از نگ ــاي چش ــی ه ــی و روح ب ــت ب ــا حرک ــه احمدرض ــه ک ــورت ب ِ  ص
 گرفتم بود ماهان

 برد خوابش زودم...نداشت کاري...نه_        

 برد؟ خوابش یا خوابوندینش_        
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 "محـراب " و شـد  درهـم  احمدرضـا  هـاي  اخـم  لحظـه  همـان  و زدم لبخنـد  خجالـت  با کمی        
 ...محراب شوخیِ  جواب شد ، گفتنش

 ...من ي خونه بیاید پیرمرد این با امشب ، بدین افتخار...مهندس خانوم_        

 کردم امتناع زود خیلی        

 .ممنون نه_        

 گفت را حرفش ي ادامه مصرانه        

 و شـما  جـز  بـه .گـرفتم  ماهـان  تولـد  بـراي  کوچیـک  جشـن  یـه  ، نمیکـنم  تعارف... خانوم نه_        
 میـدم  قـول  ولـی  هسـتین  خسـته  اومـدین  ماموریـت  از تـازه  میـدونم ! هسـت  هم شکیبا ، احمدرضا

 .نکنیم خستتون ما

ــاالخره...کــنم رد نتوانســتم را تعــارفش         ــود کشــیده زحمــت چنــدبار ، وقــت چنــد ایــن ب  و ب
 هـم  تشـکر  ي نشـانه  بـه  بـود  بهتـر .بـود  کـرده  احمدرضـا ِ  همراهـی  وضـعیتم  و فشـار ِ  ویزیت براي
 .بروم شده

 ... و آدرس پس...باشه_        

 گذاشت نیمه را حرفم        

 .پیرمرد بلده ، بیاید احمد با_        

ــدان         ــایم دن ــم روي را ه ــه ه ــار اي لحظ ــی و دادم فش ــه لعنت ــراب ب ــتادم مح ــرد.فرس  پیرم
 نبودم من مخاطبش اگر حتی...میکرد عصبانیم گفتنش

 .میشم مزاحم پس_        
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 . زدم ماهان ي خوابیدهِ  ورتص به لبخندي و        

 روي کــه ام شناســنامه زرشــکیِ  جلــد بــه...شــدیم خــارج پارکینــگ از و شــد ماشــینم ســوار        
 قبـول  هیچکسـی  را رسـمیتش  کـه  اي صـیغه  ایـن  کـردن  باطـل ...کـردم  نگـاه  بـود  ماشـین  داشبور
 معلـوم  را تکلـیفش  حـداقل  امـا  ، نداشـت  مـن  زنـدگی  در اي فایـده  شـاید  ، احمدرضـا  جـز  نداشت

 ســر پشــت پــدرش خــاطر بــه کــه بحرانــی از بعــد شــاید...داشــت زنــدگی حــق احمدرضــا.میکــردم
 بـه  بعـد  و داد دسـت  از مـادرش  خـاطر  بـه  همـه  از اول کـه  بـود  آرامـی  زنـدگی  الیق ، بود گذاشته

 ...من خاطر

 و نبــود پــارك جــاي دفترخانــه جلــوي.بــود هــم راســتی ســر مســیر و داد خــودش را آدرس        
 .شدیم پارك به مجبور اطراف هاي خیابان از یکی داخل

 ماشـــینم ي آیینـــه بـــه نگـــاهی و برداشـــتم را کـــیفم... شـــد پیـــاده زودتـــر احمدرضـــا        
 ...ها کبودي از فرار براي غلیظ آرایش و پودر کرم.انداختم

ــه نکــردم جرئــت         ــدهم اطــالع نصــرتی دکتــر ب ــا امــا ب ــرار و کــردم صــحبت اش منشــی ب  ق
 .گذاشتیم را 2 ساعت

ــه داخــل         ــود عقــدي ،مجلــس دفترخان ــوغ و شــلوغ حســابی کــه ب ــود شــده پل  ســر پشــت.ب
 .شد کشیده بلندي کل ، خانوم عروس ي بله خاطر به لحظه همان و شدم داخل احمدرضا

ــود بــاز کمــی کــه دري الي از و ایســتادم ناخودآگــاه          گونــه و عــروس زیبــايِ  صــورت بــه ، ب
 ....دوختم چشم سرخش هاي

 !بیشتر...بوسید را عروسِ  دستِ  پشت که داماد...بود خوشحال        

 دیگه بیا...نورا_        
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 عجلـه ..پریـد  داشـتم  لـب  بـه  کـه  لبخنـدي  ، گوشـم  نزدیـک  درسـت  جـایی  ، احمد صداي با        
 !!احمدرضا داشت

 ...بیاید بیرون عقد مراسم از عاقد تا ماندیم منتظر        

ِ  بـرادر ِ  احتـرام  بـه  حتـی ...برنداشـت  احمدرضـا ...رسـید  مـاهم  بـه  میشـد  پخـش  که شیرینی        
 .نزد هم لبخند ، میکرد معرفی خنده با را خودش همه به که داماد

 .برداشتم شیرینی و بشود هم خودشِ  قسمت دامادي کردم دعا...خندیدم من اما        

 ، نشسـت  میـزش  پشـت  کـه  آخونـدي .زد حـرف  او بـا  و رفـت  لـو ج احمدرضـا  عاقـد  آمدن با        
 .داد تکان سري و انداخت احمدرضا و من به نگاهی ناراحتی با

 !بود احمدرضا اما نبودم شرمنده من        

 کارهایمـان  کـه  آقـایی ...امضـا  بـراي  شـود  آمـاده  هـایی  برگـه  تـا  کشـید  طول اي دقیقه چند        
 در نامــه صــیغه طبــق و نیســت مــن امضــاي و حضــور بــه نیــازي کــه کــرد اعــالم میــداد انجــام را

 .دارد کردن باطل امکان خودش احمدرضا ، مهریه دریافتِ  صورت

ــرایم کاغــذي مــرد ایــن کــه اي مهریــه نمینداســتم حتــی مــن          چقــدر بــود کــرده تعیــین ب
 !هست

 سـکه  چهـارده ...برگـه  طبـق  ، گفـت  آقـا  همـان  بـه  و گذاشـت  میـز  روي را سفیدي ي جعبه        
 ...!طال

 سـري ...شـد  متـوجهش  احمدرضـا  کـه  نشسـت  لـبم  روي اي احمقانـه  پوزخنـد  لحظـه  همان        
 را لقمــه ایــن کــه میگرفــت خــودم پــدر از را مهریــه بــود بهتــر...دادم تکــان بــرایش تاســف روي از

 !بود گرفته برایمان
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 بـا  ، کنـد  امضـا  را اي برگـه  پـاي  ، آقـا  همـان  دسـتور  بـه  تـا  شـد  خـم  میـز  سـمت  همینکه        
 .رفتم سمتش و شدم بلند عجله

 .پرسید هایش چشم با و ایستاد صاف ، شد که حضورم متوجه        

 ...احمدرضا_        

 ...هایم پلک مثل ، فشردم هم روي را هایم لب        

 میگم بهش بعدا بده مهلت بهم یکم...خدا رو تو...نفهمه فعال مامانم...هاله_        

ــرش         ــه را س ــانه ب ــت ي نش ــان موافق ــره و داد تک ــاهم ي خی ــد نگ ــال.مان ــره اص  را اش چه
 مـی  یـادم  بـه  ، عمـرم  آخـر  تـا  حتمـا ... چهـره  ایـن  ولـی .آورم نمـی  بیـاد  نامه صیغه خواندنِ  هنگام

 .ماند

 

 اتـاق  راهـروي  بـه  بـود  نمانـده  بـرایم  نفسـی  وقتـی  و رفـتم  بـاال  عجلـه  بـا  را شرکت هاي پله        
 .رسیدم نصرتی دکتر

ــرم منشــی         ــا دکت ــدن ب ــورت دی ــه و ســرخِ  ص ــه زد حــدس ام برافروخت  خــراب آسانســور ک
 .ام آمده باال خودم را ها پله تمام و بوده

ــوان         ــه خنکــی آب لی ــرایم ک ــود آورده ب ــک را ب ــاال ســره ی ــد و کشــیدم ب ــس چن ــق نف  عمی
 خـاطر  بـه  مـنهم  مناقصـه  انتهـایی  مراحـل  بـراي  بایـد  و بـود  شـرکت  هنوز دکتر خداروشکر.کشیدم
 .داشتم حضور آریافام شرکت

 نفـس  و آرایـش  پـر ِ  صـورت  بـا  کـه  نمیشـد  ایـن  از تـر  افتضـاح ...شـدم  اتاقش داخل تاخیر با        
 !کنم سالم و کنم نگاه هایشان صورت به بود نیامده جا سر هنوز که هایی
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 .نشستم انتهایی هاي صندلی از یکی روي نصرتی اخم پر ي اشاره با        

 خیـالش  جلسـه  ایـن  پایـان  بـا ...بـود  شـده  تـر  مصـمم  صـورتش  و داشت لب به لبخند انارکی        
 .بودیم برده ما را بازي این که میشد راحت

 هـایم  گـوش  یکهـو ...شـد  سـها  ي دوبـاره  دادخواسـت  بـه  اي اشـاره  نصـرتی  هـاي  حرف میان        
 .رفت نصرتی سمت حواسم و شد تیز

 خودشـو  خـاص  طرفـدارهاي  سـها  شـرکت  هرحـال  بـه .بکشـه  طـول  کـار  ایـن  شروع ممکنه_        
 ...که داره

 فوتباله؟؟ تیم مگه_        

 .چرخید سمتم به ، بود نشسته باال که نصرتی از ها نگاه ي همه و بردیم را حرفش        

 .گرفت صورت ناخودآگاه کامال انفجارم اما...خواستم معذرت و گزیدم لبم        

 ...نداره وجود دوباره دادخواست به دلیلی ولی...دکتر ببخشید_        

 گفت شمرده شمرده که میکرد نگاهم عینکش باالي از        

 .میتونه اتفاقا_        

 همـان  فـرداي  و شـب  همـان  کـه  دیگـري ِ  خـانوم  دو...کـردم  سـکوت  و گـرفتم  دهان به زبان        
ــاخبر ام شــانه ســوختگی از ، روز ــا ، شــدند ب ــد دادخواســت بررســیِ  مســئولین دقیق ــان...بودن  امک

 .کنند خطا باز و ببینند را همکارهایشان حماقت نداشت

 نصـرتی  دکتـر  بـه  را خـودم  ، بیایـد  سـمتم  بـه  انـارکی  اینکـه  از پـیش  ، شـد  تمـام  که جلسه        
 . رساندم
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 ...دکتر ببخشید_        

 ...اومدي که بعدم...نیومدي فرداش ، ماموریت رفتی دفعه هر وت_        

 گفت عصبانیت با و زد زل هایم چشم به        

 ...مردونه محیط تو آرایش قلم هفت_        

 کردم قطع را حرفش        

 کــردم فکــر.بــود چشــم تــو خیلــی صــورتم هــاي کبــودي ولــی! میــدونم..بیشــعوریه خیلــی_        
 ....جلسه بیام اگر بدتره اینجوري

 کرد نگاه صورتم به تر دقیق ها اخم همان با        

 میدادي خبر پلیس به باید حتما! باشه سها هاي بچه کار ممکنه...کردي؟ دعوا_        

 .نکنید شلوغ..روخدا تو بشینید...دکتر نه_        

 گفتم تر آرام و نشست اش صندلی روي تعجب با        

 درازه زبونم چون.زده کتکم بابام_        

 انداخت سرش پشت به نگاهی و کرد اي خنده.        

 خـاطر  بـه ...احمـق  ي دختـره ! بخـوره  سـگ  میـدادم  ومیبـردم  زبونـت  بـودم  بابات جاي من_        
 شد؟ دعواتون ماموریتت

ــه اي اشــاره         ــا کــرد صــندلی ب ــارکی کــه فهمیــدم لحظــه همــان.بنشــینم ت  دســت دســت ان
 .گفتم نصرتی براي را دعوایم دلیل کوتاه خیلی همین براي.کنیم صحبت بهم تا میکند
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ــوام راســـتش_         ــدا پـــدرم از میخـ ــنم زنـــدگی جـ ــادر.کـ ــودم مـ ــال خـ ــه هاســـت سـ  کـ
 خــاطر بــه مخالفــه پــدرم.کنــیم زنــدگی بــاهم دوتــایی و بگیــرم خونــه خــودم وقتشــه...آسایشــگاهه

 ولـی  جلوتـون  پایینـه  سـرم  کـه  خالصـه ! ...میـدونم  مـادرم  بـا  بـودن  و آبـروداري  مـن  ولـی ...آبروش
 !میشه؟...کنم پیدا خونه که وقتی تا حداقل.برم شرکت از زودتر ، روزا میخوام که بگم باید

 .میکرد فکر شاید و میداد گوش هایم حرف به دقیق        

 نشست لبش روي کوتاه لبخندي        

 !میکنم کم حقوقت از پس_        

ــا         ــق ب ــاموریتی ح ــه م ــه ک ــابم ب ــه حس ــده ریخت ــود ش ــول ، ب ــاه پ ــوقم دوم  درآورده را حق
 .داشتم نیاز حقوقم به ، وضعیت و اوصاف این با ولی...بودم

 ... ماه یه توي ، روز در چهارساعت...میرم چهار من...هشته تا کاریم ساعت خب_        

 !شوم بی بیچاره که فهمیدم سرانگشتی حساب با        

 !واي!...میشه کم حقوقم از چهارصد و میلیون یک_        

 گفت میکرد باز را میزش کشوي که حالی در و خورد را اش خنده        

 حسـاب  بـه  مرخصـی  سـاعت  یـه  اینجـوري  ، بیـا  صـبح  پـنج ..هشـت  سـاعت  جـاي  بـه  پس_        
 میاد

 ...صندلی روي رفتم وا        

 میاد؟ کسی پنج ساعت مگه_        

 !داریم شبم شیفت_        
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 از اي لحظــه چنــد. کــردم نگــاه هــایش خنــده بــه مغمــوم صــورتی و آویــزان هــایی لــب بــا        
 .بودم افتاده صندلی روي هنوز من ولی میگذشت رفتنش

 .آمدم می بیرون خانه از چهار ساعت باید یعنی ، باشم اینجا صبح پنج بود قرار اگر        

 رادمند؟ خانوم_        

 زدم لبخند غمگین و شدم بلند صندلی روي از انارکی صداي با        

 راهه؟ به رو چی همه...انارکی جناب خوبید_        

 خوبید؟ شما...خوبه چی همه خداروشکر شما لطف به بله_        

 جـوون  دوره دور ، میـرن  کنـار  دارن دیگـه  هـا  بعضـی  خداروشـکر .باشـم  بـد  چـرا  ، ممنـون _        
 .هاست تر

 .شد لبخندش موجب ، خودش به ام اشاره        

ــن لطــف شــما_         ــات دارم دلواپســی یکــم فقــط.داری ــه چــون...دادخواســت باب  بررســی جــز ب
 .میشه بررسی ماهم هاي پمپ اینجوري... بردن مارم شرکت اسم ، خودشون تجهیز

 گفتم راحتی خیال با آوردم می در را موبایلم که حالی در و کردم باز را کیفم زیپ        

 !مرتیکه...بکنه نمیتونه غلطی هیچ ، بزنه زورشو بذار_        

 شد موازي خط دو ، خنده با گردش هاي چشم        

 !میاد بدتون سها از چقدر شما خانوم_        

ــا         ــب ب ــاز هــاي ل ــدان ب ــایم دن ــه شــکلکی و فشــردم هــم روي را ه ــده درآوردم ک  را اش خن
 .کرد بیشتر
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ــون از_         ــه روز هم ــتم ک ــه رف ــم ، اش کارخون ــد خوش ــبال...ازش نیوم ــم ق ــنیده ازش ه  ش
 .برسم کارهام به برم من ندارید کاري من با اگر ، بگذریم..بودم

 ایستاد احترام با و کشید کنار راهم سر از        

 باشه بخیر روزتون.گرفتم و وقتتون که ببخشید شما ، میکنم خواهش_        

 ..رفتم کارم اتاق به و کردم تشکري        

 

 اولـین  نزدیـک  و آمـدم  بیـرون  شـرکت  پارکینـگ  از کـه  بـود  شـده  شـب  نیم و هشت ساعت        
 .کردم پارك را ماشین ، کودك لباس ي مغازه

 .افتادم راه و گرفتم ماهان براي آمد خوشم که پسرانه لباس دست چند        

 داد جواب تا خورد بوق چند...گرفتم را احمدرضا ي شماره        

 جانم؟_        

 گفتم تاخیر با و کردم مکثی        

 میاري؟ ماشین یا دنبالت خونه دم بیام...سالم_        

 .دنبالم بیا زحمت بی ، ندارم رانندگی حوصله...نباشی خسته ، سالم_        

 دادم را گرمش لحنِ  جواب سرد خیلی        

 .میرسم زود نیست ترافیک.باش پایین دیگه دقیقه پنج_        

 ي خانــه بــه کــارم محــل نزدیکــی.کــردم قطــع خــداحافظی بــی را تمــاس و گفــت اي باشــه        
 .برسم ، بودم گفته که اي دقیقه پنج همان از زودتر خیلی شد باعث ، احمد
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 .ماندم منتظر و کردم پارك اش خانه روي به رو        

 سـختی  بـه  و داشـت  نگـه  بـاز  را خانـه  در پـا  بـا  ، بـود  دسـتش  کـه  بزرگـی  بـازيِ  ماشـین  با        
 ...آمد بیرون

 !ماهان نه بود محراب براي بزرگی آن بهِ  ماشین        

 .کردم باز را ماشین عقبِ  در سختی به و چرخیدم صندلی روي        

 نداره جا عقب صندوق ، اینجا بذارش_        

 .گذاشت عقب صندلی را بازي ماشین و کرد سالم        

 گرفتی؟ خوبی کادوي نظرت به_        

 .بست را عقب در و خندید کوتاه        

 .کرد پر را ماشین ، خنکشِ  عطر بوي ، ماشین داخل نشستنش محض به        

 ...ولی...میزدم خودم به عطري هم من بود بهتر        

 برنداشتم لباس_        

 گفت میبست را کمربندش خونسردي با که حالی در احمدرضا        

 !باشی راحت باهاش که چیزي یه..آوردم برات_        

 تولــد شـد  باعـث  محـراب ِ  اصــرار و دعـوت  و کـار  خسـتگی  ولــی کـنم  بـدخلقی  نمیخواسـتم         
 کـرده  باطـل  را صـیغه  کـه  شـبی  درسـت  آنهـم  ، احمدرضـا  کنـار  بـودن  کـه  وگرنـه  ، کـنم  قبول را

 !بود احمقانه ، داشتم نکرده کار یک و هزار منهم و بودیم
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 اصـرار  بـس  از خـدا  بـه .بیـاد  نتونسـت  بـود  خسـته  خیلـی  بگـو  دوستت به نیام؟ من نمیشه_        
 .سرم باالي بود اومده بود کشیده زحمت بار چند وقتم چند این.شدم معذب کرد

 ... بود خیابان به نگاهش        

 ...شکیبا و محراب...نیاي اصال بهتره ، اي خسته اگر ، جان نورا میدونی خودت_        

ــتم         ــرفش نگذاش ــل را ح ــد کام ــاویی و کن ــه کنجک ــان از ک ــبح هم ــتم ص ــه را داش ــان ب  زب
 .آوردم

 خواهرشه؟ شکیبا_        

 !باهمن که مدتی ولی فامیلن البته! دخترشه دوست!...نه_        

 .مانده تنها ، تینا از بعد ، محراب میکردم فکر        

 ...شد جالب_        

 داد فشار هایش چشم روي را انگشتش و داد تکیه شیشه به را دستش آرنج        

 بــار چنــد صــبح از پــدرت ، بمــون مــن ي خونــه کــن لطــف ولــی ، نیــا میخــواي اگــر نــورا_        
 محرمیـت  کـه  حـاال  کـه  اونـم  بمـونی  میخـواي  کجـا  و شـب  کـه  نگرانـه .گرفته و سراغت ، زده زنگ
 .باشه راحت خیالش بذار بمون...شده فسخ تو و من

 خیــال بــی و نمیکــرد نگــاهم اینکــه.دادم ماشــین در بــه را ام تکیــه و چرخیــدم ســمتش بــه        
 میکرد ام کفري میزد حرف ، خونسرد و

 بابامی؟ نگران_        

 خورد بهم کوتاهش هاي مژه        
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ــران_         ــوام نگ ــا.ت ــل ب ــون فامی ــه خودت ــت ک ــتی راح ــیش...نیس ــادرتم پ ــري م ــت ب  درس
 نداري و جایی...نمیدن جا بهت هتلم تو صورتت و سر وضعیت با حداقل...نیست

 دادم تکان سمتش را ام اشاره انگشت        

 !...تو ي خونه میام ، ندارم و جایی چون میدونی که خوبه_        

ــاالخره         ــی... بگیــرد را خــودش جلــوي نتوانســت ب ــادي تکــان آنکــه ب ــه زی  گــردنش و ســر ب
 کرد نگاهم و چرخاند را هایش چشم مردمک ، بدهد

 !نکردم باطل که دلم با و قرارم و قول ولی کردم باطل رو صیغه اون من...نورا_        

 داد ادامه تا کردم نگاهش پرسش با و نفهمیدم را منظورش        

 نمیکشم دست ازت من ، میزنی بهم که حرفایی این با...قولش و مرده_        

ــامنظم هــایم نفــس.نشســتم صــاف و گــرفتم در از را ام تکیــه          عمیــق نفــس چنــد...شــدند ن
 .کردم رها آزادانه را هایم نفس بازدم و کشیدم

 .نمیرفتم احمد ي خانه و میکردم فکري هم ها شب همین براي باید        

 رویـم  بـه  خانشـان ِ  در هنـوز  عموهـایم  شـاید ...خـاطره  یـا  میگـرفتم  تمـاس  گیلدا با بود بهتر        
 .میکردند باز

 نه؟ یا میاي_        

ــوفی         ــیدم پ ــه و کش ــین شیش ــا را ماش ــر ت ــایین اخ ــایم و دادم پ ــدال روي را پ ــاز پ ــار گ  فش
 .دادم
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 بایـد .میکـرد  کــــار  ، بـود  گرفتـه  پـیش  را اتوبـان  ، پـایم ِ  زیـر  کـه  ماشینیِ  سرعت به ذهنم        
 خانــه دنبــال را جــا همــه بایــد ، گرفتــه اینترنــت و روزنامــه از.. میشــدم کــار بــه دســت زود خیلــی

 .میگشتم

 کـاري  سـاعت  کـردن  کـم  و مرخصـی  بـا  نمیخواهـد  اصـال  فهمیـدم  ، زد نصـرتی  که حرفی با        
 .بیایم کنار نمیتوانستم که هم هایم شب جایی بیِ  وضعیت با بیاید، کوتاه ام

 همـین  بـا  فعـال .میکـردم  پیـدا  را محـل  هـر  هـاي  خانـه  هـاي  متراژِ  قیمت باید امشب همین        
ــا رهــن را جــایی میتوانســتم هــم انــداز پــس ــودم حاضــر ، نیــاز درصــورت و کــنم اجــاره ی  قیــد ب

 .بزنم هم را ماشین

 بري؟ تر آروم میخواي_        

ــا         ــداي ب ــا ص ــی احمدرض ــرعت از ،کم ــین س ــم ماش ــردم ک ــا ک ــنم ام ــان ذه ــد همچن  و تن
 .میگرفت تصمیم عجوالنه

 ؟ میکنی فکر چی به_        

 را ذهـنم ِ  سـرعت  میخواسـت  حـاال  ، هـیچ  بـود  گرفتـه  کـه  را ماشـین  سـرعت ...ندادم جوابی        
 !بگیرد خودش دست

 رو گفــتم کــه بهــت...میشـه  پیــدا...نگیــر ســخت...آره؟...اي؟ خونـه  نگــران...تــوام بــا ؟؟...نـورا _        
 کن حساب من کمک

 اینبـار  خواسـت  دلـم  ولـی  ، زدن حـرف  آرام و خونسـرد  ، احمدرضـا  مثـل  بـود  سـخت  خیلی        
 باشم خودش مثل را
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 خـاطر  بـه  هـات  نگرانـی  اگـر  ، کـن  لطـف  تـوام .کنـی  کمکـم  نمیخـوام  اصـال ...احمدرضـا  نه_        
 و شـب  مـن  نـداره  بهـت  ربطـی  بگـو  ، کـن  راحـت  و خـودت  ، بـدي  پـدرم  بـه  باید کهِ  هایی حواب

 !بده منو پول فقط.باشم کجا

 دلـم  ،فقـط  شـب ِ وقـت  ایـن .کـردم  اضـافه  سـرعتش  بـه  دوبـاره  و کردم عوض را ماشین الین        
 !باشد شده صبح میکنم باز چشم و بخوابم ساعت چند ماشین همین داخل میخواست

 .دوره اش خونه چقدر...میرسیم کی_        

 گفت و کرد اشاره اتوبان خروجی به دست با        

 داخل برو و این_        

 و شـد  بلنـد  را سـانتی  چنـد  ماشـین  چـپ  السـتیک  دارم حـتم  و گذشـتیم  پـیچ  از سرعت با        
 .خورد زمین به دوباره

 پاهــایش روي را اش شـده  مشـت  دسـت  کـه  کـردم  نگـاه  احمدرضـا  بـه  چشـمم  ي گوشـه  از        
 کـه  بـود  رفتـه  بـاال  آنقـدري  احمدرضـا  سـال  و سـن ! بـود  درسـت  محـراب  حـرف  شاید.بود گذاشته
 .نیاورد تاب را ماشین بیست و صد سرعت

 

 شــکیبایی بــا رویــی رودر بــراي ولــی بــود شــده پیــاده ماشــین از اي دقیقــه چنــد احمدرضــا        
 .باشم مرتب میدادم ترجیح ، بودمش ندیده بحال تا که

 بـود  همـین  ، چـروك  هـاي  شـال ِ  خـوبی .کشـیدم  بیـرون  ماشـین  پشـت ِ  چمـدان  از را شالم        
 .نداشتند کردن اتو به نیازي که

 .کردم تکمیل را آرایشم و کردم باز پایم روي را آرایشم لوازم کیف        
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 زد ماشین شیشه به        

 .نکن اذیت و خودت...خوشگلی_        

 دلــم اصـال  و بـود  رسـیده  خــودش بـه  حسـابی  ، دوسـتش  ي ماهــه چنـد ِ  پسـر ِ  تولـد  بـراي         
 .بروم مهمانی به ، کارم محل هاي لباس با نمیخواست

 آورده بـرایم  احمدرضـا  و بـود  دار آسـتین  کـه  بلنـدي  پیـرهن  و رفـتم  ماشـین  عقـب  صندلی        
 .کردم تن به ، بود

 کـه  شـالم  رنـگ  بـه  کـه  شـد  خـوب  خیلـی ...زرد و قرمـز  هـاي  گـل  بـا  مشـکی  کامال پیرهن        
 !آمد می ، بود زرد

 احمدرضــا خنــدانِ  صــورت جلــوي و برداشــتم عقــب صــندوق از را دارم پاشــنه هــاي کفــش        
 .کردم پایم

 !نمیپوشه سانتی ده کفش دیگه بلند قد دختر_        

 کــه بــود دســتمان کادوهایمــان.کــردم قفــل را ماشــین در و نــدادم اش شــوخی بــه اهمیتــی        
 .شدیم داخل محراب گفتن بفرمایید با و زد را در زنگ

 هرچقــدر.بــود تنــگ حســابی جایمــان ، بــود خریــده احمــد کــه ماشــینی بــا آسانســور داخــا        
 نشد ، نزنم حرفی و بگیرم را دهانم جلوي تا کردم سعی

 خریدي؟ چیه این محراب کوچیکی به اي بچه براي واقعا_        

ــامال         ــخص ک ــود مش ــه ب ــتش ک ــه درد دس ــم ، گرفت ــد خ ــا ش ــین روي ت ــذاردش زم ــا بگ  ام
 ایستاد و شد پشیمان

 .میکنه استفاده میشه بزرگ ، نمیمونه همینقدري که بچه بابا_        
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 میخري؟ براش چی شد بزرگ_        

 !موتور_        

ــري         ــان س ــده و دادم تک ــاي خن ــاهش ه ــراي کوت ــد ب ــه چن ــداي ، اي لحظ ــک باص ِ  موزی
 .شد قاطی آسانسور

 و همســن تقریبــا کــه دختــري و محــراب ، کــابینِ  درب شــدن بــاز و رســیدنمان محــض بــه        
 .آمدند استقبالمان ، آمد می حساب به سالم

 زد اي قهقهه ، دید را پسرش جدیدِ  بازي اسباب تا محراب        

 کاشتی گُل احمدرضا ، نمیشه این از بهتر_        

ــه         ــک ب ــتش کم ــد دوس ــی و آم ــغول وقت ــدن مش ــرف و خندی ــودن زدن ح ــا ، ب ــکیبا ب  ش
 .کردم روبوسی

 ،حـال  گـرمش  برخـورد  بـا  ابتـدا  همـان  کـه  میرسـید  نظـر  بـه  مهربـانی  و انرژي خوش دختر        
 .کرد نصیبم خوبی

ــه داخــل         ــري ، شــدیم کــه محــراب ي خان ــی وســایل و بادکنــک از خب ــراي تزیین ــان ب  ماه
 داد نشان واکنش هم احمدرضا که بودم کرده تعجب کمی.نبود

 !کوري و سوت تولد چه_        

 کـار  همـین  مـنهم  ناخودآگـاه  و کـرد  مرتـب  کمـی  را شـالش  کـه  میبسـت  را خانه در شکیبا        
 کردم را

 !بگیریم ساده دورهمی یه گفتیم ،ِ  ماهگی نه تولد دیگه_        
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 گذاشت محراب ي شانه روي دست تعجب با احمدرضا        

 !میگیرن؟ تولد هم ماه براي حسابیِ  مرد_        

ــا را خــودش کــه محــراب          و زیــر از میخواســت دلــش انگــار و بــود کــرده مشــغول ماشــین ب
 گفت شود باخبر ماشین روي

 ...و خانومت و تو داد پیشنهاد هم شکیبا ، باشیم دورهم گفتیم_        

 داد ادامه و کرد مکث کمی        

 ...کنیم دعوت_        

 شــده هــا بچـه  پســر مثــل محـراب .نشســتیم مبـل  روي شــکیباِ  دعــوت بـا  و کــردم تشـکري         
 .باشد آمده اش خانه به مهمانی انگار نه انگار...بود

ــا         ــت احمدرض ــالی ک ــکیبا و درآورد را اش ذغ ــه ش ــار از ک ــراب رفت ــذب مح ــه مع ــر ب  نظ
 رساند احمد به را خودش عجله با ، میرسید

 !خدا رو تو ببخشید...من به بدین_        

 گفت خنده با همین براي ، شد شکیباِ  عذرخواهیِ  دلیل متوجه احمدرضا        

 .میکنه حسادت پسرش هاي بازي اسباب به داره حاال ، نخریده براش که باباش این_        

 . رفت محراب به اي غره چشم شکیبا        

 اینجا بیا پاشو..دیگه بسه_        

 آدم مثــل محــراب رفتــار امــا ، کــنم مخفــی را ام خنــده تــا گــرفتم دهــانم جلــوي را دســتم        
 .بودند ندیده بازي براي بزرگی این بهِ  ماشین بحال تا که بود هایی
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 خنــده کــه میــزد محــراب بــه هــایی حــرف آرام و یــواش و رفــت محــرابِ  ســمت احمدرضــا        
 .شکست را خانهِ  سکوت اش

 خوابیده تازه گفت که گرفتم را ماهان سراغ نشست پیشم چاي سینی با شکیبا وقتی        

 .دادیم زحمت_        

 فرستاد شالش زیر را بلوندش موهاي و زد لبخندي        

ــن_         ــه چــه ای ــه خیلــی ، حرفی ــون داشــتم دوســت وقت ــی ببینمت  خســته ، نشــد فرصــت ول
ــی ــنیدم ، نباش ــه ش ــت ک ــودین ماموری ــارتون...ب ــی ک ــخته خیل ــه از! س ــانوم ی ــده خ ــین بعی  همچ

 بودین؟ خونده چی دانشگاه...کاري

 ، دارم دوســت خیلــی کــارمم.خونــدم مکانیــک دانشــگاه مــن...داریــد لطــف شــما ، ممنــون_        
 خــوب حــالم.میــره ســرم از هـام  خیــال و فکــر ي همــه ، میشـم  پاالیشــگاه یــا شــرکتِ  وارد وقتـی 
 !میشه

 گفت میگذاشت مقابلم را چایم استکان که حالی در و داد تکان سري        

 ، دارم و حال و حس همین کارم به نسبت منم...خوب چه_        

 پرسیدم و کردم تشکر شیرینی تعارف بابت        

 چیه؟ کارتون_        

ــه مــدیر_         ــوام مهــد ی ــدم کــودك روانشناســی! کوچول ــه ، خون ــوقم البت ــوم و ف  اجتمــاعی عل
ــدم ــا ، خون ــالس ب ــایی ک ــه ه ــوي ک ــتی ت ــتم بهزیس ــتم رف ــوز ،تونس ــه مج ــد ی ــودك مه  و ک

 ...ما پیش میاد روزها بعضی تازگی به ماهانم.بگیرم
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 شـکیبا  ي سـبزه  ي چهـره  بـه ...ولـی  چـرا  نمیـدانم .نداشـتم  را شـغلی  چنـین  ایـن  تصور اصال        
 !بود بهترین او براي شغل همین و رشته همین..نه نه... مهربانش ظاهر و

 !داره خوبی انرژي خیلی ظاهرتون_        

 او بــه هــم دیگــري هــاي آدم مــن از غیــر بــودم مطمــئن اینکــه بــا... زدم صــادقانه را حــرفم        
 شد خوشحال خیلی ولی ، باشند گفته

 کردي خوشحالم چقدر واي...خانوم مرسی ، جان نورا داري لطف شما_        

 خوشــحالی بابــت بــود گرفتــه ام خنــده هــم خــودم.کــرد بغلــم و زد ام گونــه روي اي بوســه        
 .اش

 چیه؟ جریان ، ها خانوم_        

ِ  کنـار  ، محـراب  و نشسـت  رویـم  بـه  رو احمدرضـا . آمدنـد  سـمتمان  بـه  احمدرضـا،  و محراب        
 ...شکیبا

 خصوصیه_        

 .شدم ام شیرینی و چايِ  خوردنِ  مشغول و کردم استقبال شکیباِ  جواب از        

 نسـبت  داشـتم  دوسـت  خیلـی ... رفتـیم  اتـاق  بـه  شـکیبا  همـراه  بـه  ، ماهـان ِ  شـدن  بیـدار  با        
 .کند صحبتی داشت دوست اگر خودش تا دادم اجازه اما بدهم خرج به کنجکاوي او به

ــمت         ــوي و س ــرف س ــان ح ــتر هایم ــاره بیش ــان ي درب ــود کارهایم ــکیبا.ب ــختی از ش  و س
 گوشــی ي حافظــه داخــل حتــی...هــا بچــه بــه نســبت حــالش حــس و میگفــت کــارش مســئولیت
ــایلش ــاره اطالعــاتی و داشــت را مهــدکودکش هــاي بچــه از هرکــدام عکــس ، موب  شــیطنت ي درب

 .میداد هایشان عادت و ها
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 دلــم اصــال ،کــه میــزد حــرف هــا بچــه ي دربــاره لــذت بــا و میکــرد صــحبت شــیرین آنقــدر        
 هـاي  سـختی  و بـد ِ  اخالقـی  هـاي  خصوصـیت  و کـارم  هـاي  بـازي  شـارالتان  ي درباره نمیخواست

 .بشنوم او از تا بودم شده مند عالقه بیشتر و بگویم برایش کارم

 . بیاید سراغمان محراب که شد طوالنی آنقدر هایمان حرف        

 احمدرضـا  و مـن  بـا  ، بـود  پختـه  محـراب ِ  خـود  را غـذاهایش  بیشـتر  کـه  شامیِ  میزِ  چیدن        
 حتـی  گـاهی  و آورد مـی  هـایم  لـب  بـه  خنـده  احمـد  و شـکیبا  بـا  ، محـراب  هاي شوخی گاهی.بود

 .میکرد غمگینم

 عوضــش ، داد دســت از را مــادرش و مــن اگــر کــه احمدرضــایی بابــت میشــد راحــت خیــالم        
 ، مـادرم  آمـدن  بـا  کـه  خـودم  تنهـایی  از میخـوردم  غصـه  و دارد خـودش  کنـار  خـوبی  هاي دوست

 .نمیدادم بروز مادرم خاطر به و میداشتم نگه خودم در را دردهایم بیشتر باید

 

 احمـد  تلفـن  بـه  هـم  محـراب  حتـی ...خـورد  زنـگ  بـار  چنـدمین  براي احمدرضاِ  همراه تلفن        
 .کرد اشاره

 !نمیدي؟ جواب کیه_        

 !دارد ربط من به که کردم احساس چون پرسیدم اما میپرسیدم نباید        

 گوشـش  بـه  را ،تلفـن  گذاشـت  میـز  روي را بشـقاب  آخـرین  کـه  وقتـی  درسـت  و نداد جوابی        
 .چسباند

 را پـذیرایی  ي پـرده  کـه  میـزد  حـرف  کـالم  چنـد  حـد  در و کوتـاه .کـردم  نگـاهش  کنجکاوانه        
 .رفت تراس به و زد کنار
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 .رفتم تراس داخل عجله با و گذاشتم میز روي را بود کابینت روي که ترشی ظرف        

 . داد تکان سري ، دیدنم با که بود داده ها نرده به تکیه احمدرضا        

 احمد؟ کیه_        

ــت         ــاره انگش ــی روي را اش اش ــت اش بین ــر ، گذاش ــتم نزدیکت ــال...رف ــدادم احتم ــدرم می  پ
 !بود که... باشد خط پشت

 ...اسپیکر رو بزن_        

 .داشت نگهم خودش کنار و کرد حلقه بازویم دور را دستش        

 شد پخش اسپیکر بلندگوهاي از پدرم صداي        

 ؟ بمونه کجا میخواد و شب_        

 حـالی  در و آورد بـازویم  بـه  کمـی  فشـار  ، بـود  آرام و مـنظم  هـایش  نفـس  صـداي  که احمد        
 گفت آورد دهانش نزدیک را همراه گوشی که

 ولـی  ، باشـه  راحـت  مـن  ي خونـه  نـورا  تـا  میمـونم  دوسـتم  ي خونـه  شـب  چنـد  فعـال  من_        
 خونــه کــه بــدین بهــش پولشــو یــا ، کنیــد مشــخص رو نــورا دونــگ ســهِ  تکلیــف شــما کــه بهتــره
 حـاالهم ...نمیـده  گـوش  حـرف  ، میکنـه  لـج  ، میشناسـید  مـن  از بهتـر  و دخترتـون  کـه  شـما .بگیره

 .نمیمونه من با ، کردیم باطل رو صیغه که

 را سـردم  هـاي  انگشـت  ، هـایم  نفـس  گرمـاي  شـاید  تـا  بـودم  گرفتـه  دهـانم  جلوي را دستم        
 .کند گرم
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ــا         ــت احمدرض ــت درس ــن ، گف ــب از م ــد امش ــال بای ــاي دنب ــواب ج ــتم خ ــان ، میگش  امک
 اصـال  کـه  افسـانه  خـاطر  بـه  هـم  ، احمـد ِ  خـود  خـاطر  بـه  هـم  ، بمـانم  احمدرضـا  ي خانه نداشت

 .بگذارم دهن به دهن او با دوباره ، احمد ي خانه به اش ناگهانیِ  آمدن با نمیخواست دلم

ــه اون ي دیگــه دونــگ ســه ، جــان احمدرضــا کــه میــدونی خــودت_         ــه خون  افســانه اســم ب
 !است

 بود؟ افسانه اسم به خانه. شود گرد تعجب از هایم چشم تا بود کافی جمله همین        

 .کشیدم بیرون دستش از را بازویم و شد باز دورم از احمدرضا دست        

 اسـت  افسـانه  نـام  بـه  خانـه  دونـگ  سـه  کـه  میدانسـت  نمیـدانم ..گذاشـت  جواب بی را نگاهم        
 بود خبر بی من مثل یا

 دونـگ  سـه  همـون  قیمـت  بـه  ، بفروشـید  رو خونـه  نمیتونیـد  اگـر  ، خـان  مجید هرحال به_        
 .میمونیم خبر بی ازش ، بره من پیش از ، بگیرین خونه براش یا بدین پول یا نورا به

 .شد برداشته اسپیکر روي از تلفن بلندگوي و احمدرضا از گرفتم فاصله        

ــرده روي را ســردم هــاي انگشــت         ــه کــه ســرمایی ســوزِ.گذاشــتم هــا ن  ، میخــورد صــورتم ب
 نبود اخیرِ  اتفاقات از تر دردناك

 .آمد کنارم ، شد تمام پدرم با ، احمدرضا هاي صحبت وقتی بعد لحظه چند        

 .کشیدم عقب سریع و گذاشت دستم روي را دستش        

 میده بهت پولشو.نباش نگران_        

ــا         ــا ولــی نداشــت تقصــیري احمدرضــا اینکــه ب ــه عصــبانیت ب  نگــاه افســانهِ  پســرِ  صــورت ب
 کردم
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 میدونستی؟_        

 زد لب        

 چیو؟_        

 ...برگرداندم را رویم و فرستادم بیرون آرام را نفسم        

 نفهمیدم؟ من که کرد نامش به کی.داره رو خونه دونگ سه مادرت_        

 .میدم احتمال البته...پیش هفته دو یکی همین کنم فکر_        

ــانم آب         ــه را ده ــایین زور ب ــه و فرســتادم پ ــاوردم خــودم روي ب ــه ســنگینی بغــض چــه نی  ب
 .نشسته گلویم

 داره؟ کلید که مادرته نامه به خودتم ي خونه_        

 کشید بازویم به را گرمش دست و پیچید بدنم دور را دستش        

 سـامون  و سـر  تـو  خـاطر  بـه  رو خونـه  اون.نیسـت  مـادرم  اسـم  بـه  مترشـم  یه من ي خونه_        
 اجـاره  ازم رو خونـه  اون ي طبقـه  یـه  میتـونی ... هـم  حـاال  ولـی ! شـد  چـی  میکـردم  فکر چی...دادم
 هووم؟.میگیرم ازت پولشم.کنی

 ...نباید...میکرد نفوذ من در نباید دستش گرماي        

 بپرسـم ... بـزنم  فریـاد  سـرش  و بایسـتم  کـرد  صـدایم  وقتـی  آنکـه  بـی  کـردم  عبور کنارش از        
 !هست؟ چرا

 ...نبود کاش که        
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 گرسـنه  آدم هـر  اشـتهاي  کدامشـان  هـر  کـه  رنـگ  خـوش  غـذاهاي  از بـود  شـده  پر شام میز        
 .میکرد برانگیخته را اي

 کـردم  اشـاره  بـرنج  کفگیـر  یـک ِ  ریخـتن  از بعـد  کـه  و بـود  احمدرضـا  دسـت  غـذایم  بشقاب        
 ...کافیه که

ــه خــوبی حــسِ  تمــام         ــه شــکیبا و ماهــان از ک ــودم گرفت ــا ، ب ــري شــنیدن ب  اصــال کــه خب
 .پرید ، نداشتم را انتظارش

 نفهمیـدم  کـه  مرغـی  و غـذایم  بـا  کـردن  بـازي ِ  هنگـام  امـا  نداشـتم  کـه  زدن حـرف  حوصله        
 گــوش احمدرضــا بــا هــایش شــوخی و محــراب هــاي حــرف بــه ، گرفــت قــرار بشــقابم داخــل کـی 

 .میزدم دلیل بی لبخندي گاهی و میدادم

 نداري؟ دوست غذارو ، جان نورا_        

 .آمدند باال ، ام شده سنگین هاي مردمک و خوردم تکانی شکیبا صداي با        

 است خوشمزه...چرا_        

 گفت ناراحتی با و انداخت بشقابم به نگاهی شکیبا        

 افتاده؟ اتفاقی...نخوردي قاشقم یه تو_        

ــودم زده خجالــت چــون نکــردم ســربلند         ــا ، ب ــري قاشــق ، زود خیلــی ام ــانم داخــل را پ  ده
 .زدم لبخند شکیباِ  نگرانِ  صورت و زور به و گذاشتم

ــورا...بخــور غــذا حــداقل تــو ، احمدرضــا_          تــو ولــی.غذاســت کــم معلومــه ظاهرشــم از کــه ن
 ...ماشاال

 .نداشت من از بهتري وضعیت انگار که میکرد نگاه را احمدرضا خنده با و زد میز به        
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 گفت و زد محراب ي شانه به شکیبا        

ــا..جــان محــراب_         ــما کــاش اتفاق ــاد خــان احمدرضــا از ش ــی ی ــه میگرفت ــه حواسشــون ک  ب
 نیستن پرخور شما مثل و ورزشن اهل ، هست سالمتیشون

 دهــانم داخــل تــر خــالی کمــی را بعــدي قاشــق امــا بــود خــوب خیلــی غــذا طعــم اینکــه بــا        
 هـارا  بـرنج  حوصـله  بـی  و بـود  مانـده  خیـره  بشـقابش  بـه  کـه  کـردم  نگاه احمدرضایی به و گذاشتم
 .میفرستاد آنطرف و اینطرف

ــد احمدرضــاِ  ســوي از واکنشــی و جــواب منتظــر شــکیبا و محــراب         ــاالخره کــه بودن  مــن ب
 دادم جواب احمد جاي

 سـس  و ظـرف  اون ، نیسـت  سـالمتیش  فکـر  بـه  ام خیلـی  احمدرضـا  ، جـون  شـکیبا  اتفاقا_        
 !نیست کن ول ، نخوره و تهش تا جلوش بذارید و

 .زد کوتاه هرچند لبخندي و داد صورتش به تکانی احمدرضا باالخره        

 .کرد جدایمان ، بود شده ساکن که جوي از کمی محراب هاي خنده و شوخی        

     

 بلنـد  را جشـن  گـزارش  و داشـت  دسـت  دوربـین  کـه  شـکیبا  بـه  و بـودم  گرفته بغل را ماهان        
 .زدم لبخند میگفت بلند

 .نبود ما به حواسشان و میزدند حرف آرام احمدرضا و محراب        

ــت         ــانِ  دس ــاال را ماه ــوي و آوردم ب ــین جل ــان دورب ــد...دادم تک ــار چن ــیدنش ب ــوي بوس  جل
 را حرصــم ، بوســید را صــورتش نبایــد را ســال یــک زیــر ي بچــه بــود معتقــد کــه محرابــیِ  چشــم
 .میکرد خالی
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 .میکرد عصبیم محرابِ  نفس به اعتماد        

 .پوشیدم را مانتوام و رفتم اتاق ،به چاي و کیک خوردن از بعد و شد داده کادوها        

 شـال  زیـر  کـامال  را موهـایش ... شـده  حاضـر  اوهـم  کـه  دیـدم  را شـکیبا  ، برگشتنم محض به        
 گفت محراب به و کرد مخفی

 بگیر آژانس یه منم براي_        

 زدم لبخند و گذاشتم کمرش پشت را دستم        

 ...دارم ماشین ، میبرمت من_        

 .نمیشم مزاحم ، جان نورا ممنون نه_        

 گذاشت طرفش دو بالش و گذاشت مبل روي را ماهان ، محراب        

 مـیگم  بهـش  ، سـفر  رفـتن  مـادرش  و پـدر  صـبح  امـروز  همـین  ، جـان  شـکیبا  ، خانوم نورا_        
 گولشـون  شـیطون  ، باشـن  سـقف  یـه  زیـر  بـاهم  نـامحرم  مـرده  و زن معتقـده  چون ولی بمون اینجا
 . خونه بره تنهایی ، بجنگه بودنش تنها فوبیاي با میخواد ، میزنه

 بـه  رو میپوشـید  را کـتش  کـه  حـالی  در و گـرفتم  سـمتش  بـه  کـه  بـود  دستم احمدرضا کت        
 گفت شکیبا

 .نمیمونی این پیش میکنی خوبی کار_        

 گفت و زد احمدرضا بازوي به مشتی محراب        

 تو؟ ي خونه بره نورا که نیست قرار مگه ولی ندارم فوبیا من ، اینجا بمون تو خب_        
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ــی شــاید         ــتم دوســت خیل ــوي نداش ــه از ، شــکیبا جل ــم ي رابط ــا ام خــورده به ــا ب  احمدرض
 ...ولی شود زده حرفی

 گفتم محراب به کرد نگاهم احمدرضا وقتی        

 ...!هتل میرم من... نه_        

 گفت خوشحالی با و گرفت لحظه همان را دستم مچ شکیبا        

 . میزنیم حرف کلی صبح تا...دیگه من پیش بیا خب چرا؟ هتل ، واي_        

 .ترم راحت هتل برم خودم ولی لطفت از مرسی ، جان شکیبا نه_        

 بـودن  مجبـور  بابـا  مامـان  ولـی  ، دارم فوبیـا  میدونـه  محـراب  ، تنهـام  هفتـه  دو مـن  خدا به_        
ــن ــرن و ســفر ای ــا اصــال مــن ، ب ــه تنه ــا شــب مخصوصــا ، نمیمــونم خون ــارفی...ه ــم تع ــات ه  باه

 بــه نمیکـنم  فکـر  البتـه ..هتـل  بـرو  ، بدگذشـت  بهــت اگـه  بیـا  شـب  یـه  ، ننـداز  زمـین  و روم.نـدارم 
 .بده اتاق هتل تنها خانوم

 ... بعد ، برسونم رو تو بریم حاال_        

ــمت         ــل س ــتم مب ــه و رف ــی ي بوس ــه محکم ــپ ب ــاي ل ــان ه ــباندم ماه ــه چس ــا ک  احمدرض
 .شد نزدیکم

 کرد مرتب را شالم باالي و آورد جلو را دستش.. ایستادم        

 کنـی  فکـر  میشـه .بـدم  بهـت  رو خونـه  کلیـد  بمـونی  نمیخـواي  شـکیبا  پیش اگر ، جان نورا_        
 !خودته؟ ي خونه اونجا

 ...داشت التماس رنگ نگاهش        
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 !!خانوم نورا_        

ــورا"         ــا آنهــم...گفتــنش"ن ــایی چشــم ب  از را مــن نمیتوانســت ، داشــت التمــاس رنــگ کــه ه
 خـودم  غـرور  هـم  ، میمانـدم  احمدرضـا  ي خانـه  اگـر  مـن  ، کنـد  منصرف بودم گرفته که تصمیمی

 .میکردم راحت ندادنش پول بابت را پدرم خیال هم بود شده مال لگد

   

 .کرد ام وسوسه ، بود میز روي که داغی چاي استکان        

 بپرسم؟ سوال یه میشه ، شکیبا_        

 آمد بیرون اتاق از بود مشکیِ  ي ساده و نخی که کوتاهش خواب لباس با        

 ..عزیزم بپرس_        

 کرد پر را هایم ریه اش داغی از کمی.گرفت را تنم سرماي ، داغ استکان        

 .داري دوست اگر البته.بپرسم احمد از نشد.بگی محراب و خودت از میشه_        

 کشید پاهایش روي را لباسش پایین و نشت تخت روي چهارزانو        

 همــین راســتش.مونــدي پیشــم و امشــب کــردي خوشــحالم خیلــی کــه بگــم همــه از اول_        
 بهـم  محـراب  و مـن .کـردم  گریـه  خیلـی  ، مسـافرت  بـرن  قـراره  گفـت  بهـم  مامـانم  کـه  بود دیشب
 هـا  شـب  ، شـدنمون  رسـمی  قبـل  تـا  نـدارم  دوسـت  مسـائل  سـري  یـه  خـاطر  بـه  و نیستیم محرم

 دوسـتم  بـا  و بـذارم  روشـن  رو خونـه  چراغـاي ِ  تمـام  کـه  داشـتم  نقشـه  کلی امشبم ، بمونم پیشش
 باشم داشته تصویري تماس صبح تا

 برداشت را چایش استکان و زد اي قهقهه        

 جان خواهر بده خیرت خدا که خالصه_        
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 و دادم تکیـه  مبـل  بـه  را سـرم  و کـردم  اي خنـده  بـا  کـه  چسـبید  انقـدر  ، گفتنش "خواهر"        
 .شدم هایش حرف منتظر اشتیاق با

 و رفـت  بـودیم  فامیـل  خـب  ، شـدیم  دوسـت  بـاهم  ، بـود  کـم  کـه  سـنمون  ، محراب و من_        
 سـال  کـم  کـم ...بـود  شـادي  و شـوخ  پسـر  ، داشـتم  دوسـت  و محـراب  اولـم  از من ولی.داشتیم آمد
 رابطمـون  چـرا  کـه  نیسـت  یـادم  میشـه  بـاورت ... شـد  تـر  کـم  رابطمـون  که بود دبیرستان اخر هاي
 رفـت  ، بخونـه  درس ایـران  از خـارج  داره تصـمیم  محـراب  فهمیـدم  بعدشـم  وقـت  چنـد ...شـد؟  کم
 ازدواج مـن  هـم .. رفـت  کـه  شـد  چـی  نفهمیـدم  هـم  یهـو  و اومـد  یهـو  کـه  بود عشقی یه!...رفت که

 .شد آشنا احمدرضا ي دخترخاله با که محراب هم ، کردم

 ، آمـد  مـی  بیـرون  اسـتکان  از کـه  بخارهـایی  بـه  ، رسـید  کـه  هـایش  حـرف  قسـمت  ایـن  به        
 .ماند خیره

 سـال  یـه  ، داشـت  دوسـت  بچـه  ولـی  بـود  خـوبی  پسـره . شـد  ناموفق زود خیلی من ازدواج_        
 ســالم یــک.بیــاریم بچــه تــا نکنــیم مراقبــت دیگــه کــه کــرد راضــیم ، گذشــت کــه ازدواجمــون از

 محسـن  وقتـی .بشـم  بـاردار  نمیتـونم  گفـت  و دکتـر  رفـتم  تـا  نشـد  خبـري  ولـی  گذشـت  همینطور
 آشـنا  تـازه  محـراب  و تینـا  اونموقـع .بـودم  شـده  دیوونـه  ، بـده  طالقـم  نابـاروریم  خاطر به میخواست

ــودن شــده ــه ب ــع البت ــن اونموق ــی ، نمیدونســتم م ــرد ام فرق ــه... نمیک ــایش هم ــام آزم ــراي و ه  ب
 احتمـالش  ولـی  بشـم  بـاردار  نتـونم  صـد  در صـد  اینکـه  نـه ...کنـه  تاییـد  اونـم  تـا  فرسـتادم  محراب
 ...کمه خیلی

 زد لبخند ، بود دیدن قابل هایش چشم توي که اشکی با و کشید عمیقی نفس        

 میگفــتم ، میگرفــت سراغشــو ازم کســی وقــت هــر دروغ بــه مــن ولــی داد طالقــم محســن_        
 صـبح  تـا  شـب  سـال  یـک ...شـده  مطلقـه  دختـرش  تنهـا  کـه  میدونستند مادرم و پدر فقط.ماموریته

ــدم بیــدار ــو میمون ــه ت  کــه بفهمــه کســی و باشــم مــادرم و پــدر پــیش نمیخواســتم چــون ام خون
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ــالق ــرفتم ط ــه.گ ــا آخ ــی م ــد خیل ــدونیم ب ــی می ــرش از کس ــدا همس ــه ج ــی...بش ــود هرچ  ب
 ...ولی بود سخت...گذشت

 گفت میگرفت نشات غم از بیشتر که اي خنده با و داد نشان را سرش کف        

 ...خواهر شدم پیر ببین_        

 .گرفت پیشی هایم چشم از اشک که بود گرفته منمِ  دل        

 !دیگه خوبه...داري ام بچه..داري و محراب االن عوضش_        

 ریخت بیرون ، بود مانده هایش چشم پشت که اي قطره باالخره و زد چشمکی        

 ایــن شــد چــی ، بگــو تــو حــاال...بــریم ســقف یــه زیــر تــا داریــم راه هنــوز ولــی...خوبــه آره_        
 شد؟ عاشقت ، مهربون احمدرضاي

ــديِ  رنــگ         ــبم روي کــه لبخن ــود ل ــگ کــم ، ب ــد...شــد رن ــراي کجــا از بای ــف شــکیبا ب  تعری
 در چیـزي  آزردنـم  جـز  کـه  هـایی  خـاطره ...آمـدنش  و احمدرضـا  از...آمـدنش؟  و افسـانه  از میکردم؟

 !نداشت پی

 پیـام  صـندوق  و بـود  احمدرضـا  اسـم .درآمـد  گوشـیم  ي ویبـره  ، بـزنم  حرفـی  اینکـه  از پیش        
 ها

 "شکیبایی؟ پیش...نورا..سالم"        

 ولــی احمدرضــا بــه اوهــم و باشــد داده خبــر محــراب بــه شــکیبا میــدادم احتمــال اینکــه بــا        
 نوشتم برایش

 "هستم"        
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 شد ارسال پیام و        

ــندلی ــین ص ــل را ماش ــدم کام ــیم... خوابان ــاعت ن ــر س ــیده زودت ــودم رس ــین و ب ــیم هم ــاعت ن  س
 !بود زیادي سرم از هم خوابیدن

 ي خانـه  ، شـب  دوازده سـاعت  را هفتـه  یـک  ایـن  تمـام .گـرفتم  بغـل  را هـایم  دست و شدم پهلو به
 .بودم زده بیرون خانه از ، هوا میش و گرگ میانِ ، صبح نیم و چهار و بودم رفته شکیبا

 دنبـال ...طـرف  یـک  ، بـود  شـده  هـم  بیشـتر  نصـرتی  جانـب  از و بـود  نشـده  کـم  اصـال  که کار فشار
 ...دیگر طرف گذاشتن پا زیر را مختلف هاي منطقه و گشتن خانه

ــرش اصــال ــم را فک ــردم ه ــراي نمیک ــد ب ــه خری ــت ي خان ــري شص ــرب در مت ــران غ ــتر ته  از بیش
 !باشم داشته باید میلیون دویست

 سـر  هـا  بنگـاه  بـه  و برمیداشـتم  آسایشـگاه  از را هالـه  ، هـا  خانـه  خریـد  بـراي  فقط را اول روز چند
 و رهـن  بـه  بایـد  و نـدارم  را خانـه  خریـد  امکـان  ، پـدرم  کمـک  بـدون  فهمیـدم  ، کم کم ولی.میزدم
 .شوم راضی ساخت سال چند هاي خانه و تهرانِ  تر پایین مناطق در هم آن اجاره

 تـوي  آمـاده  و حاضـر  ، رسـیدنم ِ  وقـت  از زودتـر  ، رفـتم  هالـه  دنبـال  هربـار  ، هفتـه  یـک  این تمام
 ...بود نشسته آسایشگاه راهروي

 ، میگـرفتم  مـن  کـه  هـایی  ایـراد  و گـرفتن  بهانـه  بـدون  ، میـرفتیم  اي خانـه  داخـل  هم با که هربار
 . میپسندید را خانه

 جـواب  نـه  را هفتـه  یـک  ایـن  کـل  کـه  احمدرضـایی  کمـک  بـدون  و داشـتم  کـه  اندازي پس با ولی
 حتـی  ، هـیچ  کـه  خانـه  خریـد  امکـان  ، ببینـیم  را هـم  ، بـودم  کـرده  قبول نه و بودم داده را تلفنش

 .نداشتم هم را خودمان ي منطقه ي اجاره



1076 
 

 پـیش  سـال  دو کـه  کـرد  اعـالم  ، بـود  موافـق  کـامال  بـردنش  بـا  ، کـردم  صـحبت  که هالهِ  مشاور با
 و توجـه  بـا  کـه  افسـردگی  شـبیه  بیشـتر  ، هالـه  وضـعیت  کـه  بـوده  گفتـه  هم هایم خاله از یکی به

 .کند زندگی بقیه کنار خطر و آزار بدون میتواند ، موارد بعضی رعایت

 را هفتـه  ایـن ِ  مشـاور  هـاي  کـالس  هـم  خـودم  ، بـود  جلسـه  دو هفتـه  هـر  ، هالـه  مشـاور  با قرارم
 حـد  در حتـی  ، میکـرد  صـحبت  بیشـتر  ، شـروطم  و شـرط  و اصـرارها ِ  زور بـه  ، رفـتم  هالـه  همراه

 . بگوید را نظرش تا میکردم وادارش کالم یک

ــراي حتــی ، میگفــت روانشناســش ــوع ب ــلِ  ن ــا ، گُ ــراره کــه بســتنی مــدل حتــی ی ــد ق  از ، بخوری
 .کند اعالم را نظرش تا باش منتظر و بپرس نظر مادرت

 شــاد...دادم نشــان را خــودم خوشـحال  و شــاد ، رســیدم هالـه  بــه هربــار ، هـایم  خســتگیِ  تمــام بـا 
 .بود سختی کار ، کردن پنهان را ها خستگی اما...بودم خوشحال..بودم

 اتـاقم  بـه  حتـی  ، نشـود  بیـدار  اینکـه  بـراي  ، میشـدم  شـکیبا  ي خانـه  وارد یواشـکی  وقتـی  ها شب
 پـذیرایی  هـاي  مبـل  از یکـی  روي ، میرسـم  خانـه  کـه  شـب  نیمـه  ، میـدادم  تـرجیح  و نمیرفتم هم

 مـادرم  بـا  کـه  میگفـتم  شـکیبا  بـه  دروغ بـه  ولـی  ، بـودم  نخـورده  هم شام اگر ها شبِ  تمام. بخوابم
 .خوردم غذا

ــدرم ــد پ ــاري چن ــاس ب ــت تم ــار و گرف ــتم او از هرب ــا خواس ــف ت ــهممِ  تکلی ــه از س ــن را خان  روش
 .بود نشده خبري که امروز تا.کند

 کـه  اي هفتـه  وسـط  مهمـانی  بـراي  کـرد  اصـرار  کـه  بـود  صـبح  امـروز  بـراي  هـم  تماسـش  آخرین
 .نیفتاده اتفاقی کنم وانمود دیگران جلوي و برگردم خانه به حتما ، گرفته افسانه

 بـاز  را هـایم  پلـک .خـورد  ماشـین  ي شیشـه  بـه  چیـزي  بـه  کـه  میشـدند  سـنگین  تـازه  هـایم  پلک
 .شدم باز طاق و کردم
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 ...بود اعالء

 و کـردم  بـاز  را در رفـت  کـه  تـر  عقـب .برداشـتم  را سـوییچ  و برگردانـدم  اولـش  حالـت  به را صندلی
 شدم پیاده ، کردن سالمِ  حال در

 رسیدي؟ کی_

 میرسید مشامم به ، فاصله قدم چهار سه همان با عطرش بوي

 !بگیرما مرخصی ساعت دو کردي مجبورم ، میشه ربعی یه_

ــب فقــط ــوي را هــایش دســت و شــد کشــیده هــم روي کمــی هــایش ل ــالتويِ  جیــب ت ــد پ ِ  بلن
 .کرد اش طوسی

 ! نیومدي رو هفته این ماموریت_

 .گذشتیم خیابان از باهم و برداشتم قدم کنارش

 !بودن کالغا ، بمونه جام حاضره مرخصی اون خاطر به گفت تمیزکارم ، داشتم کار_

 .آمد می سمتمان به سرعت با که بود ماشینی به حواسش

 را خیابـان  بقـی  مـا  و گرفـت  را بـازویم  ، بـودیم  کـرده  گیـر  ، نـرفتن  و رفـتن ِ  بـین  که لحظه همان
 .دوییدیم

 شده؟ چی گفتن بهت کالغا_

 انداختم سرم روي را سفیدمِ  پوفیِ  کاپشن کاله ولی میبارید نم نم باران

 رو گذشــته هــاي پرونــده ، داده جرئــت و دل بقیــه بــه ســها بــا جــنگم میکــنم فکــر ، گفــتن آره_
 .آوردن بیرون رو سها ي فرسودهِ  تجهیزات یکم واحد از ، بیرون کشیدن
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 .میزدیم که هایی قدم به نگاهش و بود پایین سرش

 دسـت  کـاري  هـیچ  از ، گـرفتن  انتقـام  بـراي  سـها  اون ، باشـی  خـودت  مراقـب  بایـد  که یعنی این_
 !نمیکشه

 .گرفت ام خنده چرا نمیدانم

 .بود کم فقط سهاِ  تهدید ، داشت ام زندگی که هایی گرفتاري همه اینِ  میان

 !میگم که داشتم تجربه ،من باشی خودت مراقب بیشتر باید.میگم جدي...نورا نخند_

 ماسید لبم روي لبخند

ــده اســترس_ ــار حــاال ، بشــورم و لباســام نمیکــنم وقــت روزا ایــن مــن ، بهــم ن ــه از کــه هرب  خون
 باشه؟ چی همه به حواسم و بترسم چی مثل ، میرم بیرون

 گفت ، ایستاد چوبی ي کافه جلوي که حالی در و انداخت باال اي شانه

 خـودت  ماشـین  بـا  ، میگـرفتم  راننـده  بـرات  بـودم  نصـرتی  جـاي  ، بـود  گفـتن  مـن  از هرحـال  به_
 .نرو اونور اینور

 .گرفتیم باال آسمان سمت به را سرم ناخودآگاه هردویمان.گرفت بیشتري شدت باران

 ...بارونی عجب_

ــر اعــالء ــایین را ســرش مــن از زودت ــازه مــن امــا.گرفــت آســمان از نگــاه و آورد پ  دراز را دســتم ت
 .کنم جمع را باران هاي قطره تا بودم کرده

 میاد؟ یادت...نورا_

 چیو؟_
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 تـا  بـود  جـایی  دنبـال  هـرکس  و میـرفتن  اي سـمبه  و سـوراخ  هـر  تـو  بـارون  موقع مردم که وقتی_
 یـواش  یـواش  و میگـرفتیم  همـو  دسـت  بـارون  زیـر  دیوونـه  تـا  دو مثـل  تو و من ، کنه فرار بارون از
 میرفتیم؟ پیاده خونه تا

 !هایم نفس ، بود شده کشیدن آه یک شبیه بیشتر...فرستادم بیرون بلند را عمیقم نفس

 ...اوهوم_

 .بکشد خودش به را نگاهم مسیر تا آورد جلو کمی را سرش

 !خوردم که بود سرمایی ترین داشتنی دوست اون_

 خوردي؟ نهار بدم؟ سفارش چی_

 ..رویش را آبیم خودکار و گذاشتم میز روي را ام صورتی کوچک ي دفترچه

 کافیه قهوه.نیست امم گشنه ولی نخوردم که نهار_

ــوتالِ  کــرپ ســفارش ــا...داد را وحشــی هــاي میــوه و ن ــه کــه چیزهــایی همــان دقیق ــاز محــض ب  ب
 .نداشتم خوردنشان براي اي حوصله ولی آمدند چشمم به ، کافه منويِ  کردن

 میخوري سرما دربیار کاپشنتو_

 نـیم  از کمتـر  دادم احتمـال  ، بـودم  ریختـه  کـه  اي برنامـه  طبـق !  بـود  طـوالنی  هـایش  حـرف  پس
ــا ، بعــدش و بکشــد طــول هایمــان حــرف ســاعت ِ  دیــدن بــراي بــودم گذاشــته قــرار ، بنگــاه دو ب

 ...خانه

 .گذاشت کنارمان میزِ  چوبیِ  صندلی روي کاپشنم همراه به را پالتویش

 زد؟ زنگ بهت مرادي_
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 گفتم که میزدم ورق را دفترچه

 ...نه_

 هـاي  انگشـت ...میـز  روي را دیگـرش  دسـت  آرنـج  و بـود  گذاشـته  پـایش  روي را دسـتش  یـک  کف
 !نبود آرام که یعنی این و میزد میز روي آرام آرام را بلندش

 اعالء؟...داشت؟ کارم مرادي_

 خورد تکان هایش چشم مردمک کردم، صدایش تا

 میگردي؟ خونه دنبال...آره...هان؟_

 .اوهوم_

 نشست لبش روي پوزخندي

 اونوقت؟ چرا_

 !میداد آزارم پوزخندش...افتادند پایین هایم پلک

 !...بماند_

 گفت و شد شروع دوباره ، میز روي هایش انگشت ضرب تاخیر با

 کجـا ...فـروش  فقطـم  ، پنجـاه  و یـک  متـري  ، دیـدي  عکسشـو  کـه  اي خونـه  اون بگـم  بهت گفت_
 خونه؟ هست

 .نوشتم را قیمت 8 شماره ي خانه جلوي و کردم باز را ام دفترچه

ــردیس_ ــه ، کــرج ف ــداره ام پنجــره ، متــره هفــت و پنجــاه اش خون ــذیراییش ن ــه ، پ ــه ت  کوچــه ی
 ...ماشینم که هست باریکم
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 اینطــور کــه خوانــده جــوکی شــاید کــردم فکــر.کــرد بلنــد را ســرم ، بلنــدش هــاي خنــده صــداي
 میخندد

 میخندي؟ چی به_

 گذاشت میز روي را هایش دست آرنج و انداخت اطراف خالی هاي میز به نگاهی

 !بگیرن دستشو بسپرم بگو ؟ شده ورشکسته بابات...نورا_

 داد ادامه ها خنده همان با که بستم را دفترچه ناامیدي با و کردم کوتاهی اخم

ــه_ ــه ، آخ ــت ی ــد وق ــه ب ــردن از نباش ــینی ج ــه و نش ــد ي خون ــري چهارص ــا مت ــاط اون ب  و حی
 ...نداره ام پنجره که متري پنجاه خونه به رسیده کارت ساختمون

 بــه ، کــنم زنـدگی  مــادرم بـا  بــود قـرار  کــه اي خانـه  قطعــا.زدم لبخنـد  هــایش خنـده  بــه غمگـین 
 سـال  کـه  کسـی ....داشـتم  را مـادرم  مـن  امـا  ، نبـود  ام پـدري  ي خانـه  زیبـایی  و عظمـت  و بزرگی

 .زدتم زمین به ، نداشتنش و نبود خانه آن در ها

 ...اعالء بسه_

 .آورد را ها سفارش ، گارسون و گرفت دهانش جلوي را دستش

 .زدم تکیه صندلی به ، سینه به دست و کردم جدا میز از را ام باالتنه

 !تومن هزار سه دو با اونم...اي خونه دنبال چی براي بگو نورا، شدم کنجکاو واقعا_

 !بود ،شده میکرد تمسخرم و میزد حرف که پدرم مثل

 !بود رفیقم ناسالمتی.میگرفت دلم
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 وقتـه  چنـد ...رو افسـانه  تحمـل  نـه  ، دارم و پـدرم  تحمـل  نـه  دیگـه  کـنم،  زندگی مادرم با میخوام_
 ...بشه اگه که ام خونه دنبال

 !باخــت بــابــات باالخره پس_

 .برید را زبانم...لبش رويِ  پوزخند همان...نگاهش ، کردم بلند سر همینکه

 گفت خودش تا نزدم حرفی

 دوسـش  خیلـی  کـه  تـو  ، مـادرت  سـراغ  بـري  گرفتـی  تصـمیم  یهـو  شـد  چـی ...سـال  اینهمـه  بعد_
 !نداشتی

 .کردم سکوت بازهم و گزیدم را لبم

 بود مهربون که افسانه...کردي؟ دعوا افسانه با کرد؟ موافقت بابات چطور_

 بریدم را کرپ از قسمتی چاقو با و کشیدم عمیقی نفس

 ، نیســت ســابق مثــل دیگــه افســانه اینکــه خــاطر بــه.گــرفتم و تصــمیم ایــن میشــه وقتــی چنــد_
 دلـم  دیگـه ...دارم دوسـش  کـه  کسـی  بـا ...کـنم  زنـدگی  خـودم  بـراي  میخـواد  دلم...همینطور پدرمم

 حـاال ...نشـین  کجـا  بشـین  کجـا ...نـرو  کـی  بـا  بـرو  کـی  بـا  که کنه تکلیف و تعیین برام بابام نمیخواد
 .کردم پیدا جرئتشو سال نه و بیست بعد

 میـزد  ورق را خـودش  هـاي  خیـال  و فکـر  انگـار .بـود  رفتـه  فـرو  فکـر  تـوي  کـردم  نگاهش که خیره
 .نبود اینجا حواسش که

 زدم صدایش

 کجایی؟...اعالء_
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 .کرد نگاهم و خورد تکان که بود هایش چشم مردمک فقط

 ؟!!اونور نمیاي من با پس_

 ماندم خیره صورتش به تعجب با

 کشید کرپ روي را چنگالش و زد تکیه اش صندلی به

 بیاي باهام بخواي شاید که کردم فکر_

 گرفت بغل را هایش دست و انداخت میز روي را چنگال حوصله بی

ــدونم اصــال_ ــن چــرا نمی ــردم و فکــر ای ــا.ک ــاي ب ــه باب ــوِ  خــر کل ــه ت ــنم ، زد حــرف نمیشــه ک  م
 نامــه دعـوت  بـرات  بگــم یـا  ، کنـی  اقـدام  جــدا خـودت  گفـتم  ، کــنم صـحبت  باهـاش  نمیخواسـتم 

 ...بفرستند

 گفت و کرد نگاه هایم چشم به

 ...دیدمت وقتی_

 بـراي  یـا ...میخـورد  تاسـف  و بـود  شـده  ریـز  هـایش  چشـم . میکـردم  نگـاهش  ولـی  بـود  پایین سرم
 ...من براي یا خودش

 مقصـــر و خـــودم...نیســـت اصــــــال.نیســـت خـــوب حالـــت فهمیـــدم...دیـــدمت وقتـــی نـــورا_
 و خـودم  رفتـه  ازت مـن  خـاطر  بـه  کـه  آبرویـی  و خـورده  بهـم  کـه  نـامزدي  بابت هنوزم...میدونستم

 پـدرت  کـه  هرچنـد .نمیشـدي  آبـرو  بـی  تـو  بـودم  گرفتـه  و خـودم  جلـوي  اگـه  مـن .میـدونم  مقصر
 !نـــه...تــو اما هست آبرویی بی هر الیق

 گذاشـتن  تنهـا ..ایـران  از رفـتن .بدهـد  بهـم  پیشـنهادي  چنـین  اعـالء  کـه  نمیکـردم  هم فکرش حتی
 تنهــا مــادرم کـه  میــرفتم...کـنم  فکــر پیشـنهادش  بــه نمیتوانســتم اصـال ...اعــالء کنـار  بــودن!مـادرم 
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 حتــی مــن...آوردیــم مــی دوام چطـور  را غربــت و کــردن زنــدگی میبـردم  هــم را مــادرم اگــر.بمانـد 
ــا ، نمیبیــنم را خــودم گذشــته يِ اعــالء هنــوزم ــا...نمیشناســمش کــه کســی ب  بــه کــه همکــاري ب
 !بروم؟ ایران از میتوانستم چطور... خوردیم بهم تازگی

 !؟...نورا_

 هوم؟_

 مطمـئن  چـون  داشـتم  شـک  گفتـنش  تـو  خـودمم  راسـتش .نمیکنـی  قبـول  و پیشـنهادم  میدونم_
 اشـتباهی  بـذار  پـس  ، بیـاي  باهـام  نمیخـواي  اگـر ...نشـده  دیـر  هـم  حـاال  اما! نبودم پیشنهاد این به
 !کنم جبرانش میخواد دلم که طوري بذار...کنم جبران و کردم که

 ...نمیشدم متوجه را منظورش

 گفت و کرد میز به اي اشاره

 .بریم جایی باهم باید بخور و این_

 بــود داده اعــالء کــه آدرســی...کــنم کــم را ماشــین ســرعت بــودم مجبــور بــاران بــارش خــاطر بــه
 .نبود افتادنی راه ، باران خاطر به ترافیک اما میرسید نظر به سرراست مسیرش

 میریم؟ کجا بپرسم میشه_

 کرد بلند موبایل گوشی از را سرش

 کلینیک_

 ببینیم؟ قراره که اونجاست کسی چی؟ براي_

 زد پایش زانوي روي را دستش هاي انگشت حوصله بی و انداخت داشبورد روي را گوشی
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 ...کنم جبران میخوام که گفتم_

 .میشدم متوجه را منظورش بهتر ، میکردم فکر بیشتر هرچه

 چی؟ جبران... اعالء چی یعنی_

 !بخوره بهم من خاطر به بعدیت نامزديِ نمیخوام...میدونی که همون جبران_

 .دادم فشار ترمز روي را پاهایم و کردم هدایت خیابان از اي گوشه به را ماشین

 !اي دیوونه...اعالء اي دیوونه تو_

 . میکردم احساس سرم روي عجیبی سنگینی.کرد خوش جا ماشین فرمان روي سرم

ــورا_ ــه...ن ــو. کــن فکــر عاقالن ــه و غلــط ایــن هرکــی دوره ایــن ت ــه میکن  کردنشــم درســت فکــر ب
 میگم؟ چی میفهمی ، بزنن سرت تو عمر یه من خاطر به نمیخوام...میفته

 شیشـه  ، بـدهم  هـایش  حـرف  بـه  جـوابی  یـا  بنـدازم  اعـالء  بـه  نگـاهی  آنکه بی و کردم بلند را سرم
 .کرد پر را مشامم تمام ، خورده بارانِ  خاك بوي.بردم بیرون را سرم و دادم پایین را ماشین

ــراي فرصــتی اعــالء  کــه حــاال ، نمیکــردم همــراهیش کــه حــاال ، نداشــت روحــمِ  زخــم جبــران ب
 .نداشتیم اشتباهمان جبران براي فرصتی ، باشد مادرم ام زندگی فرد ، تنها فقط میخواستم

 ...روز دو یکی ،اندازه میخواد مراعات یکم...است ساده عمل یه_

 ..نشنوم را هایش حرف ادامه کردم تالش و دادم فشار هم روي را هایم پلک

 پـدرم  کـه  هـم  اي صـیغه  اون...نبـود  کـار  در نـامزدي  ، گفـتم  دروغ بهـت  مـن ...کـن  تمومش اعال_
 ...کنه دور من از رو تو که بود احمقانه ي نقشه یه فقط داد، نشون بهت
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 سـرما  آن در ، عجلـه  بـا  کـه  مـردي  بـه .شـدم  خیـره  رویـم  بـه  رو به و چسباندم صندلی به را کمرم
 .میزدند حرف خنده با و بود گرفته دخترشِ  سمت را قیفی بستنی ،

 .دیدم برگه اون توي ، رو تو اسم خودم من چی؟ یعنی_

 دنـدان  زیـر  کـه  لبـی  بـه  بعـد  و بـود  شـده  مشـت  زانوهـایش  روي کـه  افتـاد  دسـتش  به نگاهم اول
 مـرد  و جاافتـاده  ولـی  بـود  نشـده  پیـر ...شـده  پیـر  کـه  میگفـتم  اگـر  بود انصافی بی...میداد فشارش

 بـی ..تهمـت  بـی ...دردسـر  بـی ... دعـوا  بـی  داشـتم  دوسـت  ، میرفـت  کـه  حـاال .میرسـید  نظـر  بـه  تر
 .کنم اش راهی دلخوري بی...توهین

 .بودم بدهکار ، داشت نگهم سرپا هایش عاشقانه و نبود که هایی سال مرد این به من

 .آمد چشمم به بیشتر ، هایش چشم کنارِ  ریزِ  چین ، کردم نگاه که صورتش به

 .کردم پاك هایم دست با را هایم اشک پايِ  درِ  داغی

 بــازي یــه فقـط ...نداشــت رسـمیتی  اولشــم از کـه  بــود احمقانـه  ي صــیغه یـه  اون...اعــالء کـن  ول_
 بریـده  مـن  از تـو .نداشـت  اثـر  خیلـی  بـاختش  و بـرد  چـون  دوسـتانه  بـازي  یـه  شـبیه  بیشـتر  ، بود

 بـه  ،نیـازي  اشـتباهم  اون بـراي ...بـود  دلـت  خـاطر  بـه  برگشـتی  اگـرم .ات خـانواده  خـاطر  به ، بودي
 همـه  ایـن  بابـت .بگـم  دروغ بهـش  نباشـم  مجبـور  کـه  میـارم  زنـدگیم  تو و مردي ،من نیست جبران
ــال ــه س ــذاب ک ــتی ع ــفم داش ــا.متاس ــدوممون م ــدا هرک ــدا ج ــر ج ــیدیم زج ــاید... کش ــاص ش  تق

 مـنم  و کـردي  چـه  مـن  بـا  نـره  یـادت  تـو  سـال  همـه  ایـن  کـه .بـود  همین سرنوشت با جنگیدنمون
 تـا ...شـدم  بلنـد  ولـی  زد زمیـنم  ظـاهر  بـه  ، تـو  از جـدایی .بـودم  خـوش  چقـدر  کنـارت  که نره یادم

ــو وقتــی ــیقم...بــودي شــده پــدرم...بــودي شــده مــادرم کــه تــویی...بــودي ت  و خــواهر و بــودي رف
 یـه  افتـاد  یـادم  تـازه  ، نبـود  زنـدگیم  تـو  دیگـه  تـویی  همینکـه ! بـود  رفتـه  یـادم  و مـادرم  ،...برادرم
 تـو  اگـه  خـدا ! دردهـام  طبیـب  میشـد  ، بـود  کنـارم  االن اگـر  کـه  دارم آسایشـگاه  ي گوشـه  مادري
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 یـا  خیـابون  کنـار  رو تـو  وقتـی  کـه  هـا  سـال  همـون  مثـل ...داد بهم و مادرم عوضش ، گرفت ازم رو
ــرکالس ــدم س ــردم ذوق و میدی ــی ، میک ــنمش وقت ــمامم ، میبی ــرق چش ــه ب ــودم ، میزن ــر وج  از پ

 کـه  میـده  نیرویـی  یـه  ، میـده  انـرژي  بهـم  زدنـش  حـرف  کـالم  چنـد  همون...میشه محبت و عشق
 ورق رو گذشـته  نمیخـوام ... بگیـره  جلومـو  نمیتونـه  هیشـکی  ، منـه  مشـت  تـو  دنیـا  کل میکنم فکر
 ي خـانواده  بـه  نـاحق  بـه  کـه  هـایی  تـوهین  حتـی  و پـدرم  و خـودم  هـاي  حماقـت  نمیخوام ، بزنم
 باشــه داشــته وجــدان عــذاب عمــرش آخــر تــا بایــد کــه اونــی.بشــه تــداعی بــرام دوبــاره ، شــد تــو

 بـا  ، تـو  مـادر  و پـدر  شـد  باعـث  کـه  منـی ...بـودي  کنـارم  تـو  چون رفت یادم و مادرم که منی...منم
 بایـد  مـن  ، بشـن  تحقیـر  پـدرم  جلـوي  ، داشـتند  هاشـون  بچـه  پـیش  که احترامی و عزت همه اون

 االن کـه  سـر  دوِ  دیـو  کـردم  و قلـب  خـوش  و مهربـون  ي افسـانه  کـه  باشـم  داشـته  وجـدان  عذاب
 ....شدم واالخون آالخون و نرفتم خونه اس هفته یه که نداره اهمیت براش اي ذره

 بهـار  ، بـودم  زمسـتان  سـرماي  بـه  خـوش  دل کـه  منـی . میکـرد  تـر  تازه را دلم داغ ، ها اشک داغی
 آوردم؟ می تاب چطور را تابستان و

ــزنم حــرف نمیتوانســتم هــایم زدن هــق هــق بــا  اعــالء از را عــذاب بــار کــه بایــد بــاالخره ولــی ، ب
 !میگذاشتم؟ زمین روي و میگرفتم

 باشـه  راحـت  خیـالم  بـذار .بمـونی  مهربـون  و خـوب  پسـر  همـون  هنـوز  ، دلم تو بذار....جــان اعالء_
 پـدرم  بـه  میخـواي  هرچقـدر .نـداري  هـام  تنهـایی  و مـن ِ  بابـت  عـذابی  و میکنـی  زندگیتو داري که

ــوهین ــی ، کــن ت ــادت ول ــدر چــه ي بچــه باشــه ی ــادري پ ــذار ، هســتی م ــدر و ســیاه قلبــت ن  ک
 شـلوغی  تـو  ، هـا  سـال  همـون  میکـنم  فکـر  مـنم ....کـردن  گـم  همـدیگرو  که آدماییه از پر دنیا.بشه

 کنی؟ فکر اینجوري توام میشه! کردم گمت تهران
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 خوشــی.میکــرد تجســم ذهــنم در ، زدنمــان پلــک هــر پشــت را گذشــته همــان ، نگاهمــان تــداخل
 هـم  بـراي  کـه  هـایی  دلشـوره  حتـی ...زودمـان  بـه  زود هـاي  آشـتی  و قهـر ...هایمـان  خنـده ..هایمان
 . داشتیم

 هایــت نداشــته بــه را تــو حتــی نــه و میشــود افــراد فراموشــی موجــب نــه ، اســت رحــم بــی زمــان
 کـه  هـایی  نخواسـتن  ، را هایـت  نداشـته : میکنـد  تاکیـد  ثانیـه  بـه  ثانیـه  فقـط  زمان ، میدهد عادت

 ...ها نماندن ، ها نبودن ، داده رخ برایت زندگی در

 بـه  را دنیایـت  تمـام  و آیـد  مـی  کلمـات  از یکسـري  سـر  بـر  کـه  است "ن" حروف تاکید فقط زمان
 .میکند عوض آسانی

 کـه  اي دیـده  را کسـی  چـه  باشـد؟  دردهـایش  مـرحم  زمـان  کـه  اي دیـده  اطرافـت  در را کسی چه
 کند؟ حل را مشکالتشِ  تمام زمان با توانسته

 کــه هـایی  خواســته.کـرد  دور هایمــان خواسـته ِ  تمــام از را مـا  کــه نیسـت  بــیش دروغگـویی  زمـان 
ــاه ، روزهــا گذشــته از بعــد ــرین خواســتنی برایمــان هــم هنــوز ، هــا م  حــداقل کــاش...هســتند ت

 .نداشتند قبول را لعنتی زمان هم هایمان خواسته

 کافه؟ دم برسونمت_

 .میشم پیاده همینجا داري کار_

 کردم اخمی حرص با

 !مامانیِ  پسر ، ها نشده عوض عادتت این ، میکنه قهر زودم چه_

 . نکرد نگاهم باز اما خندید کمی لبش ي گوشه

 ، نیاورانِ  سمت برو_
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 تـا  بایـد  طلسـم  ایـن  ، ببینـیم  خونـه  چنتـا  بـریم  ، بـردارم  و مامـانم  بـرم  میخـوام  خدا به...نه واي_
 دو ایـن  تـو  عمـرا  ولـی  ، باشـه  مـادرم  بـا  ، نـو ِ  سـال  دارم دوسـت .بـرداره  مـا  سـر  از دست عید قبل
 .کنم کاري بتونم مونده باقی هفته سه

 زد ماشین در به را اش تکیه و شد پهلو به کمی

 اون میخواســتم ، میــرم دارم کــه حــاال یعنــی...نمیخــوام و ام خونــه... مــیگم همــین بــراي اتفاقــا_
 !بده و اش اجاره توام...تو به میدمش خب ، بده اش اجاره که بنگاهی بسپرم رو خونه

 ...اما نبود بدي فکر

 .نبود اي غصه که داشتم و شهر باال دادن کرایه پول اگه من_

 ازت چهــل و صــد اینــو االن.بفــروش ماشــینتو نــداري؟ انــداز پــس کــردي کــار ســال همــه ایــن_
 !میخرم من ماشینتو اصال خب.برمیدارن

 ...کند کمکی میخواهد دلش شده هرجور که بود شده هایی بچه مثل

 کردم نگاه اش جديِ  صورت به خنده با

 میخوره؟ دردت به چه آخه من ماشین ، برم میخوام نمیگی مگه...احمقی خیلی_

 .بدم قرض پول بهت میخواي نداري؟ انداز پس_

 .کردم خندیدن به شروع بلند صداي با اینبار و گرفت ام خنده دوباره

 فکرتم؟ به بده...بیشعور نخند_

 داري وجدان عذاب_

 ، زد ام کلهِ  پس محکم و آورد جلو را دستش ، خندیدم که دوباره
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 !نفهم ، میمونی بابات مثل ، نداري محبت لیاقت_

 کـه  بـود  اعالءیـی  همـان  ایـن .بگیـرم  را هـایم  خنـده  جلـوي  نمیتوانسـتم  ولـی  نبـود  خـودم ِ  دست
 دانشـگاه  محـیط  تـوي  ، تـوانش  حـد  در همیشـه  کـه  مهربـانی  پسـر  ، میشـناختم  سـال  هـاي  سال

 .میکرد کمک دخترها و پسرها به

 .میشم عصبی..نورا نخند_

 .تسلیم ي نشانه به آوردم باال را دیگرم دست ولی بود ماشین فرمان به دستم یک

 ، میکـرد  پرداخـت  هـام  خالـه  از یکـی  و آسایشـگاه ِ  پـول  ، سـال  چنـد  ایـن ...نشـو  عصبانی... باشه_
 هـا  پـول  بقیـه  بعدشـم ...آسایشـگاه  حسـاب  بـه  میـریختم  میلیـون  نـیم  و یـک  ماهی اضافه من ولی
 داشـته  حیـاط  کـه  کـنم  پیـدا  ارزون ي خونـه  یـه  میخـوام  ، دارم کـه  پـولی  بـا  االنم.حسابم تو رفت
 و دوا بـراي  دیگـه  بیـارمش  آسایشـگاه  از اگـر  ،بعـدم  بهتـره  اینجـوري  مـادرم  ي روحیـه  براي ، باشه

 ببـرم  و مامـانم  بـده  پـول  مـن  بـه  هرمـاه  بگـم  ام خالـه  بـه  نمیتـونم  ، بـدم  پـول  جـدا  باید دکترش
 ...میخواد تا پنجاه حداقل نیست کم اونام خرج... نداره وسیله که ام خونه...دکتر

 .بشه سوار پراید رادمندِ  جنابِ  دختر ، نمیاد زمین به آسمون ، بفروش ماشینو پس_

 هـایش  انگشـت  میـان  محکـم  را لـپم  همـان  و فهمیـد  امـا  نخنـدم  تـا  گـرفتم  گـاز  داخـل  از را لپم
 کشید و گرفت

 زهرمار_

 .داشتم نگه را ماشین کافه جلوي

 ، بـود  توانـت  در و خواسـت  دلـت  هرچقـدر  ، هـم  اجـاره  و رهـن  بابـت  ، نمیکـنم  تعـارف  مـن  نورا_
 .بده پول
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 .بشینم تر راحت تا کردم باز را ماشین کمربند

 اگــر اونــم ، داره بــدهی بهــم هســت نفــرم یــه ، میفروشــم و ماشــین بشــه الزم ، نمیکــنم تعــارف_
 . میشه بهتر اوضام کنه تسویه

 بـه  بـزن  پیشـنهادم  ایـن .هسـت  وسـایلش  بـا  خونـه  اون ، بـده  خبـر  بهـم  برم ایران از اینکه قبل تا_
 !همکار و رفیق یه حساب

 زنــدگی بــراي را اعــالء ي خانــه اصــال ، میشــدم مجبــور اگــر حتــی...کــردم تشــکر و زدم لبخنــدي
ــرادي از کــه وقتــی آنهــم ، نمیکــردم انتخــاب ــودم شــنیده م ــم خــودش ي خــانواده ، ب  داخــل ه

 .هستند ساکن آپارتمان همان

 همو؟ ببینیم رفتنم قبل_

 .کردم بسته و باز خنده با را هایم پلک

 ...همو ببینیم_

 گفت بود ماشین داخل هنوز بدنش از نیمی که حالی در و کرد باز را ماشین در

 کن حساب من کمک رو! روز شبانه وقت هر بود کاري ، میگم دارم جدي ، نورا_

 .ساختی برام که خوبی هاي لحظه همه بابت...اعالء ممنون..باشه_

 ..زد لبخند

 ...زدم لبخند

 !بودیم بلد فقط را کار همین
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 پـایین  را دسـتگیره  عجلـه  بـا .آمـد  نمـی  چشـم  بـه  تـاریکی  در کـه  بود راهرویی انتهاي ، مادرم اتاق
 .بود منتظرم و بود سرش روسري و مانتو.کشیدم

 .جماعت این میکن ول مهندستو دختر مگه...کردم دیر ببخشید...برم قربونت سالم_

 .کرد بغلم و بوسیدم را اش گونه ، نشست لبش روي پهنی لبخند

 .مامان میدي گُل بوي ، حموم رفتی که بشم فدات آخ_

 گریـه  فقـط  ماشـین  داخـل  ، آسایشـگاه  جلـوي  سـاعتی  یـک .کشـیدم  آغوشـش  تـوي  عمیقی نفس
 !کردم

 ام جمعـه  ، گـرفتم  مرخصـی  اسـت  پنجشـنبه  فـردا .بخـوریم  شـام  فقـط  بـریم  باهم گفتم و امشب_
 .داریم که

 .بود دلنشین ، قلبش منظم هاي تپش صداي

 !میاد؟ احمدم_

 شــکیبا از را هــایم آمــد و رفــت آمــار مــدت، ایــن در.دادم فشــار کمــی اش شــانه روي را هــایم لـب 
 خـاطر  بـه  ، بیاینـد  اش خانـه  بـه  محـراب  بـا  تـا  بـود  کـرده  دعوتش شکیبا که دیشب حتی.میگرفت

 .باشم راحت تا بود نیامده من

 ...گرفتاره خیلی...نمیکنم فکر.. امروز؟_

 ...سبزه میخوام! بیاد فردا بگو_

 ماندم حرفش ي ادامه منتظر و آمدم بیرون آغوشش از

 ...بذاریم عید سبزه میخوام_
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 گفت میزد موج صورتش توي که خوشحالی با و زد لبخند

 تایی سه_

 .بوسیدم بود آورده باال که انگشتی سه

 میاد حتما بتونه اگر میگم بهش..چشم_

 حـرف ِ  سـلطان  مادرهـا  ، میکـردم  گـم  را پـایم  و دسـت  ، میشـد  خیـره  اینطـور  کـه  هـایم  چشم به
 !بودند کشیدن

 بیرون؟ و شام بریم_

 گفت که میکرد باز را اش روسري ي گره

 !اي خسته...نه_

 هنـوز  کـه  اي خنـده  بـا  ، میکـرد  بـاز  را مـانتواش  هـاي  دکمـه  کـه  حـالی  در و شـد  مـن  بـه  پشـت 
 گفتم میداد نشان را ام خستگی

 ناراحتی؟... دیدنت نمیاد من با دومادت_

 در احمدرضـا  کـه  افتـاده  بینمـان  اتفـاقی  کـه  بـود  فهمیـده  حتمـا ...گذاشـت  کمـد  تـوي  را مانتواش
 دیـدنش  بـه  ، نبـودم  مـادرم  پـیش  مـن  کـه  هـایی  زمـان  یـا  گرفتـه  تمـاس  فقـط  یـا  هفته یک این

 .بود آمده

 !خبره چه نمیگم منم ، کیه ، دیدنت اومده چندبار که آقاهه اون نگی تا_

ِ  کـن  ول مـن  امـا !دارد تیـر ِ  حکـم  کـه  دختـري  و مـادري  هـاي  نگـاه  همـان  از...کرد نگاهم باالخره
 .نبودم ماجرا
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 مـن  نباشـه  بابـا  اگـه  ببـین ...دیـدنت؟  میـاد  بابـا ...بگـو  کـالم  یـه  فقط... خانوم هاله نکن اخم من به_
 خـانوم  خوشـگل ...هـی ...کـنم  افسـانه  جگـر  بـه  خـون  بـرم  بگـو  میـاد  بابـا  اگرم ولی.میشم خوشحال

 !توام با

 .بود کرده گرم یخچال داخل هاي خوراکی ، کردن مرتب با را خودش سر و نمیداد محل

 !نیست پدرت_

 !...ماند خفه ام سینه توي نفسم

 اجــازه هالـه  ، کــه آیـد  مـی  مــادرم دیـدن  بـه  مــردي پـیش  روز چنــد کـه  بـود  بــود گفتـه  پرسـتار 
 نشــان و خــط بــراي پــدرم کــردم فکــر. ترســیدم لحظــه آن خیلــی ، نمیدهــد را اتــاق بــه آمــدنش
 ...حاال اما...آمده دیدنش به کشیدن

 .شدم نزدیکش یواشکی و پریدم پایین تخت روي از

 ...کشید اي خفه جیغ ، دادم فشار را پهلوهایش و کردم بغلش پشت از وقتی

 آخـر  بـار  کـه  دیـدنت  اومـده  سـال  چنـد  ایـن  تـو  کـه  کـیِ ! کلـک ...داري خـاطرخواه  بـودي  نگفته_
 ؟ اتاق تو ندادي راش

 میشــدند جمــع هــایم خیــال و فکــر ي همــه.نمیبــرد خــوابم و بــود گذشــته شــب یــک از ســاعت
 .بدهند نشان رخی ، یکیشان یکی که ، شب از ساعت این براي

 ریـزي  برنامـه  تمـام .انـداختم  خـودم  روي و برداشـتم  ، بـود  افتـاده  کاناپـه  پـایین  که را نازکی لحاف
 رســیده دســتم پــولی نــه بــود گرفتــه را چشــمم اي خانــه نــه...بــود مانــده بیهــوده همچنــان هــایم

 بـه  بعیـد  ، شـرکت  در بـودنم  کـار  تـازه  دلیـل  بـه  ولـی  دادم نصـرتی  به هم وام درخواست حتی.بود
 .بگیرد را دستم پولی که میرسید نظر
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 .انداخت صورتم روي را پایشِ  رد ، اشک اولین و زدم غلتی

ــا ــایین صــداي ب ــاق دســتگیره آمــدن پ  را هــایم پلــک و کشــیدم ســرم روي را لحــاف ، شــکیباِ  ات
 .بستم

 .ایستاد و شد تر نزدیک قدمی چند.شنیدم را پاهایش صداي

 !!بیداري میدونم پاشو_

 ژولیـده  موهـاي .کشـیدم  پـایین  را لحـاف  خنـده  بـا  و کـردم  پـاك  را هـایم  اشـک  ، لحاف همان زیر
 .بود کرده اش بامزه ، لوستر نورِِ  زیر ، اش کرده پف هاي چشم و

 بودي خواب که اومدم... نخوابیدي چرا_

 بـود  افتـاده  مبـل  روي هـم  از بـاز  کـه  هـایی  دسـت  بـا  و انـداخت  مبـل  روي را خـودش  حوصله بی
 گفت

 .شنیدم صداهایی یه اومدي هم اونموقع.شدم بیدار ساعته یه_

 خـوب  پـا ِ  ضـعف  از هـا  ،شـب  میشـد  وقتـی  چنـد .انـداخت  پاهـایم  روي را لحاف و نشستم سرجایم
 .نمیخوابیدم

 دکتر؟ رفتی نورا_

 گفتم شکیبا به جواب در و زدم آرامی لگد که بود کاناپه همان زیر کیفم

 .میکشه منو داروها این ، نکشه منو هام غصه و درد...ِ قرصِ  پر کیفم_

 و گفــت اي "اجـازه  بـا ".کشــید خـودش  سـمت  را کــیفم دسـت  بـا  و برداشــت مبـل  از را اش تکیـه 
 برداشت را قرص هاي کیسه و کرد باز را زیپش
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 خوبه؟ دکترت ؟...همه این_

 کشیدم باال گردنم تا را لحاف...داشتم خفیفی لرز

 بیــداد و داد ســرم کلــی.برگشـت  مرضــا و درد همــه ، بــودم کـرده  ول و داروهــام مــدت ایـن ... آره_
 .کرد

 نکردي؟ پیدا خونه.کنی فراموش خودتم که نباید دیگه...حقته_

 .انداختم باال "نه" ي نشانه به ابرویی

 کمـک  بـراي  مخالفـت  دلیـل  نمیـدونم .بگیـریم  و کـار  ي گوشـه  یـه  مـاهم  بذار! نکن لج...جان نورا_
 دنبــال تــو از جـدا  مــنم بــذار! نـداري  کــه مــن بـا  ، داري مشــکلی احمدرضــا بـا ...چیــه مــاِ  نکـردن 

 !کردي؟ فکر پرستارِ  کردن پیدا به اصال تو.بگردم خونه

 شدم بلند یکهو که داشت تکیه کاناپه پشتی به سرم

 ...پرستار_

 گفت و داد تکانی را سرش

 بود؟ رفته یادت مامانت؟ باشه داشته پرستار باید ، سرکاري شب تا صبح که تو...دیگه آره_

 کوبیدم صورتم روي را هایم دست کف و نالیدم

ــادم پــاك اصــال...خــدا اي_ ــود رفتــه ی ــه گــرفتن درگیــر اینقــدر.ب ــودم خون ــادم و پرســتار کــه ب  ی
 کنم؟ پیدا کجا از حاال.رفت

 نشست کنارم و شد بلند
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 بگـردي  خـودت  یـا  ، کنـه  معرفـی  و کسـی  بگـی  آسایشـگاه  همـون  بـه  میتـونی  یـا  ، نباش نگران_
 مــادرت کنــار خــودت مثـل  کــه میخــواي و یکـی  فقــط اگــر...کــنم کمکـت  میتــونم مــنم...دنبـالش 

 کسـی  بایـد  ، بـره  اونـور  و اینـور  مامـان  بـا  و بپـزه  غـذا  یـا  ، بده انجام کارهاشو و باشه داشته حضور
 ...کنه زندگی خودتون با که کنی پیدا و

 کرد داغ را مغزم ، شکیبا هاي حرف

ــدبخت_ ــا...شــدم ب ــا ب ــدگی م ــه زن ــی ، کن ــن خرجشــم یعن ــد م ــدم بای ــرد ، ب ــا خوراکشــم و خُ  ب
 .میگیره که هم پول...منه

 خانـه  دنبـال  بیشـتر  میشـد  فرصـت  حتمـا  نمیـرفتم  سـرکار  اگـر .... افتـادم  گریـه  بـه  هـا  بچـه  مثل
 ...حاال ولی بگذارم ها پرستار دیدن براي وقتی یا بگردم

 و یکـی  میـدم  قـول ... مـن  بـه  بسـپر  و پرسـتار  ، دختـر  میشـه  درسـت  چـی  همـه ...نورا نکن گریه_
 .خونه دنبال بگرد فقط تو.باشه خوب مادرت براي حضورشم ، باشه وارد کارش تو که بیارم

 .بیایند پایین شکیباِ  چشم از دور هایم اشک تا گرفتم صورتم جلوي را هایم دست

 ام خسـته  هالـه  پـیشِ  ، هـا  کـردن  بـازي  نقـش  همـین ...بـودم  شـده  خسـته  ولـی  بـودم  نیاورده کم
 .میکرد

 و باشـم  شـاد  هالـه  جلـوي  ، مـدام  بایـد  همینکـه ...نمیشـد  تخلیـه  ام انـرژي  اینقـدر  بودم خودم اگر
ــنم شــوخی ــا ، ک ــه از خوشــحالی ب ــز هم ــزنم حــرف چی ــده و ب ــه رو ي وع ــدن راه ب  را اوضــاعِ  ش

 !نبود خوشحال و شاد اینقدر هاله ، اوضاع همین با...حال همین با ، بودم خودم اگر.بدهم

 مامانـت  هـم  فـردا ...خـوب  دختـر  پاشـو ...بخـوریم  بـذارم  چـایی  یـه  مـنم  بشـور  و صورتت برو پاشو_
 !باش سرحال ، اینجا اومد



1098 
 

 چی؟ براي اینجا؟ بیاد فردا_

 گذاشت ام گونه روي را دستمال تعجب با

 ...که بیار مامانتم ، گفتم و محراب و احمدرضا ، شام پنجشنبه گفتم بهت رفت؟ یادت_

 دنبـال  راحـت  خیـال  بـا  میتـونم  رو جمعـه  و پنجشـنبه  فقـط  ،مـن  گفـتم  بهـت  روز همون...آهان_
 دیگه وقت یه باشه.بگردم خونه

ــورا هســتی آدمــی عجــب_ ــدارك کلــی مــن..ن ــدم ت ــین ، دی ــار اول ــاد مامانــت ب  اذیــت...اینجــا می
 میکنـی  وقـت  فـردا  کـافی  انـدازه  بـه  ، بیایـد  برگـردین،  هفـتم  شـیش  سـاعت  بریـد  زود صبح...نکن

 و حــال کـه  بـذاریم  مهمـونی  یـه  وقتشـه .شـدین  خسـته  جـونم  هالـه  و خـودت  دیگـه .ببینـی  خونـه 
 بشه عوض هواتون

 .بودم داده زحمت شکیبا به کافی ي اندازه به مدت این

 ...دیگه وقت یه بذار.نیستم زحمت به راضی جان شکیبا_

 شد بلند مبل روي از عصبانیت با و انداخت باال ابرویی

 !داره پا یه مرغت که میگه راست احمدرضا_

ــه پنجمــین ــود اي خان ــا کــه ب ــادرم ب ــدیم م ــذیرایی.میدی ــاق یــک و داشــت کــوچکی مربعــی پ  ات
 ...خواب

 چند؟ متري گفتین_

 بپسندید شما.میده تخفیفم باشید مشتري اگر ولیِ  هفتصد و یک متري اینجا_

 .رفت خانه بیرون ي"ببخشید" با و خورد زنگ بنگاه کارمندِ  تلفن
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 کـه  هـایی  بچـه  صـداي  و سـر  بـه  لبخنـد  بـا  و بـود  ایسـتاده  پنجـره  کنـار  که دوختم چشم هاله به
 .میکرد نگاه ، میکردند بازي حیاط توي

ــایم دســت ــز ، گذاشــتم کمــرش طــرف دور را ه ــد کــه ری ــانی خندی ــایم دســت و خــورد تک  را ه
 پیچیدم دورش محکم

 ...باالست که قیمتشم! آسانسورِ  بدون ، پنجم طبقه_

ــه مثــل مــنهم ــه هال ــوي کــه اي ســاله شــیش پــنج پســرهاي و دختــر هــاي شــیطنت ب ــاط ت  حی
 .دوختم چشم ، بودند بازي مشغول

 ...هفتا تا شیش ، بکنیم خانومم هاله هاي نوه حساب باید ما_

 .کرد نگاهم چشمش گوشه از و زدم خنده زیر

 !نداریم؟ پول_

 ..شد رنگ کم لبخندم

 نشاندم اش گونه روي اي بوسه

 !مهندسم من..نگیر کم دست و دخترت تازه... داره کتاب حساب خب ولی ، داریم_

 .دادم قلقلک را پهلویش و خندیدم

 ؟!بگیریم ات خاله از_

 حـداقل .گـرفتیم  تصـمیمی  چـه  کـه  بفهمنـد  مـادرم  ي خـانواده  نمیخواسـت  دلـم  اصـال ...کردم اخم
 .بگیرند تماسی ندیدم هم یکبار ، میزدم سر هاله به بیشتر که مدت این در
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ــروم هــا آن ســراغ نمیخواســتم اصــال ــه هــا ســال همــان.ب ــاد ب ــی کــه دارم ی ــراث و ارث ام دای  می
 را بـود  مانـده  برایشـان  مادرشـان  از کـه  اي خانـه  تنهـا  ، هـایم  خالـه  حتـی  و کشید باال را ها خواهر

 .ندادند مادرم به چیزي و کردن تقسیم دوتا خودشان بین

 ...ابدا ها آن از اما بگیرم پول بودم حاضر احمدرضا از میشد الزم

 .گذاشتم اش شانه روي را ام چانه

 ولـی ... اونـا  سـراغ  میـرم  باشـه  نیـاز  ، دارم آشـنا  و دوسـت  مـنم ..بزرگـه  خـدا ...نخوریـا  غصه مامان_
 راهه به رو چی همه باش مطمئن

 را بــود آمــده بـاال  صــورتم نـوازش  بــراي کـه  را دســتش ناغافـل  ، بــود لـبش  روي غمگینــی لبخنـد 
 بوسیدم

ــدات_ ــورا بشــه ف ــد...ن ــر ، مهمــونیم شــام امشــب...بگــردم دورت بخن ــه شــکیبا برســیم دی  و ام کل
 ببینیم؟ هارم خونه بقیه بریم.میکنه

 کرد نگاهم ، بود غلتان اشک توي که هایی چشم با و داد تکان سري

 بریم_

 ...میشد ناامیدتر دویمان هرِ  نگاه

 ...بعدي ي خانه...بعدي ي خانه

ــر ــان ه ــب کدامش ــرادي و عی ــت ای ــی ، داش ــان حت ــا آپارتم ــا... ه ــایه از ی ــایش همس ــف ه  تعری
 دادم ادامـه  کـردن  بـازي  نقـش  همـان  بـه  بـاز  ولـی .نبـود  حسـابی  و درست اش محله یا ، نمیکردن

 ...لبخند با انرژي پر ،
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 خــوبیِ  مشــترك ي خــاطره چنــد.خــوردیم ماشــین داخــل و گــرفتیم فالفــل ســاندویچ نهــار بــراي
 .کردم تعریف برایش را بود مانده بیادم هاله با که

 پـاك  هـایش  لـب  روي از لبخنـد  کـه  برسـد  نظـر  بـه  شـاد  مـن  مثـل  تـا  میکـرد  تالش هم او شاید
 .نمیشد

 ...دیدیم هم را خانه آخرین که بود شب هفت نزدیک ساعت

 .بپرسم را ماشینِ  فروشِ  قیمت و بزنم سر هم ماشین نمایشگاه چند به دادم ترجیح

ــه اول نمایشــگاه ــر ک ــرادي و عیــب ه ــش ای ــت دل ــت ماشــین روي میخواس ــا گذاش ــگاه ام ِ  نمایش
 تـا  گـرفتم  را تماسشـان  شـماره .گفـت  را بـود  داده پیشـنهاد  اعـالء  کـه  قیمتـی  همان تقریبا ، بعدي
 بمـانم  منتظـر  و بـدهم  تحویـل  هـا  نماینـدگی  از یکـی  بـه  کـارواش  بـه  بردن از بعد را ماشین شنبه

 بـراي  را پـول ِ  بـاقی  و بگیـرم  دومـی ِ  دسـت ِ  قیمـت  پـایین ِ  ماشـین  یـا  پرایـد  ، فروشِ  صورت در
 .بگذارم کنار خانه

 .میگرفت را نفسم ، هایش چشمِ  غم و خستگی ، میکردم نگاه را هاله که رانندگیِ  حین

 .بفروشم را ماشین زودتر هرچه بودم مجبور و میخواست نقد پول ، آخري ي خانه

 دوستمون؟ این براي بخرم چی ، هاله_

 پرسیدم دوباره لبخند با اینبار...دادن سرتکان جز نداد جوابی

 ...شیرینی...گُل بخریم؟ چی...عشقم_

 .نمیدونم_

 بخریم شکیبا واسه همونو بیارن؟ چی برامون داري دوست بخریم خونه ما ، بگو تو_
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 آمد لبش روي لبخند ، شد خودمانِ  خریدن خانهِ  حرف که حاال

 ...و شیرینی و گُل_

 خنــده صـداي  و شکسـت  هـایش  خنـده  طلسـم  بـاالخره  کــه شـدند  گردتـر  خنـده  بـا  هـایم  چشـم 
 .کرد دلخوشم هایش

 بخریم؟ ام وسیله یه میخواي شیرینی هم گل هم ها، اشتهایی خوش مامان ماشاال_

 گفت و داد تکان راست و چپ به کمی را سرش

 .شیرینی و گل_

 کـردیم  انتخـاب  تـري  شـیرینی ... داشـتم  نگـه  را ماشـین  ، فروشـی  شـیرینی  اولـین  دیدن محض به
 .رفتیم ، بود جلوتر قدم چند که فروشی گل به و

 .برد را دلمان ، خوششِ  عطر و گل بوي

 گـل  آنهمـه ِ  بـین  بـاالخره .میگـرفتم  اش بینـی  نزدیـک  ، هالـه  بـراي  و میکـردم  بو را هرگلی ذوق با
 .کردیم انتخاب را شاخه پنج ، عطر و

 گفتم مامان به رو شدیم که شکیبا ي خانه نزدیک ، برگشتیم ماشین داخل

 .شده ها مرده شبیه ام قیافه.بریم بعد بکنم آرایش ،من ماشین تو بشینی باید_

 گذاشت صورتش روي را هایش دست ، زدم را حرف این تا

 چی؟ من_

 کردم روشن را ماشین جلويِ  چراغ
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 خوشـگلت  لبـاي  اون بـه  صـورتی  لـب  رژ یـه  خـب  ولـی  ، شـم  فـدات  خوشگلی تو....دلمِ  جـــون_
 .باشه خوشگلتر خودم از مادرم که کنم تحمل نمیتونم اصال...نه بیشتر ولی میزنم

 ...زدم لبخندش به چشمکی

 طوسـی ِ  بلنـد  پیـرهن  ، هـم  خـودم  بـراي  و برداشـتم  عقـب  صـندوق  از را رنگـم  کـرم  شلوار و کت
 .داشت قرمز و صورتی ریز هاي گل را ام

ــه ــه حساســیتش.میکــرد نگــاه ماشــین شیشــه از را خــودش هنــوز هال ــود لبــیِ  رژِ  رنــگ ب  کــه ب
 .بودم زده برایش

 .برداشتم ماشین سقف روي از را شیرینی و انداختم دستم ساعت روي را ها لباس خنده با

 شد دیر که بیا...خانوم هاله بیا_

 ، گرفت دستش را گل و زد رویم به لبخندي

 زد غر ، داد جواب را آیفون شکیبا و دادم فشار را خانه زنگ همینکه

 کردي؟ دیر چرا بود؟ چند ساعت قرارمون ، خانوم نورا_

 کردم اشاره ، نبود آیفون دوربین جلوي که مادرم به و درآوردم برایش شکلکی

 میاد داره پایین تا غذات بوي که کن باز.بره آبروم نذار مامانم جلوي حداقل_

 باال بفرمایید...هاله خاله ، ماهه دخترتون ، داري اختیار_

ــه زدم زل ، آسانســور داخــل ــا ایــن...آینــه ب ــات از جــدا روزه ــود هــم خوشــی ، تلــخ اتفاق  مثــل...ب
 صــورت کنــار موهــایم ریخــتن بــراي حساســیتم بــه ، آسانســور آیینــه از کــه مــادرمِ  نگــاه همــین

 میخندید
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 شدم؟ خوشگل_

 .بود مانده پنهان لبخندش ، بودیم گرفته که بزرگیِ  گلِ  دست پشت

 .آمدم بیرون کابین از خنده با و کردم باز پایم با را در ، کابین ایستادن با

ــه ــض ب ــان مح ــه ، خروجم ــراب و هال ــوي مح ــتاده در جل ــد ایس ــی و بودن ــوش زود خیل ــد خ  آم
 .گفتند

 گفتم شکیبا به ، میکرد بوسی رو شکیبا با هاله که وقتی ، ها علیک و سالمِ  میان

 گُل... گُله مامانم ، نکنی قاطیشون وقت یه گفتم...مامانم اینم ، گُل این_

 کرد تایید را حرفم داشت لب روي که پهنی لبخند و شوق با شکیبا

 ...گُلن که معلومه_

 گفت محراب که گرفت مادرم از را گل دست

 !شیرینی توام کنیم فکر که نداري انتظار ، گفتی اینارو_

 گفت بوسید را ام گونه شکیبا که بود دستم توي شیرینی ي جعبه به اش اشاره

 ...عشقه! نمکه نورا_

 چسباندم شکیبا صورت به را صورتم افاده با و آمدم محراب براي ابرویی و چشم

 پیچیـده  حولـه  دور کـه  اي تنـه  پـایین  بـا  را ماهـان  کـه  درحـالی  ، احمدرضـا  کـه  بـود  لحظه همان
 راسـت  یـک  ، باشـد  حضـورم  متوجـه  نگـاهش  آنکـه  بـی  و آمـد  بیـرون  ، داشـت  بغـل  به ، بود شده
 کرد سالم و رفت هاله سراغ

 خوبید؟...شما حال مامان، سالم_
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 !کرد نزدیک درآمدن حدقه ازِ  مرز به را هایم چشم ، هاله با اش بوسی رو

 !بود گشوده مادرم روي به که آغوشی از هم این ، هالهِ  کردن خطاب "مادر" از آن

 بلنـد  را محـراب ِ  معنـادار  هـاي  سـرفه  ، زد احمدرضـا  پیشـانی  بـه  مـادرم  کـه  اي بوسـه  سـر  آخرِ و
 کرد

 تیـر  بـا  و ام سـایه  کـه  مـن ِ  زن مـادر ...گُـل  داده بهـت  زن مـادر  یـه  خـدا  کـه  کـن  خداروشکر برو_
 میزنه

 گرفت محرابِ  سمت را ماهان که بود نداده نشان حضورم به توجهی هنوز احمدرضا

 خداِ  امون به کردي ولش ، زد یخ بچه این_

 گفت میرفت خانه داخل که حالی در و گرفت بغل را ماهان عجله با محراب

 !داخل بفرمایید...رفت یادم خودم ي بچه ، بودم ندیده و خانوم هاله_

 را آزادشِ  دســت و گرفــت دســتم از شــکیبا را شــیرینی ي جعبــه...خندیــدیم مــان هرســه و رفــت
 .گذاشت مادرم کمر پشت

 . کردین خوشحالمون خیلی خیلی ، جون هاله بفرمایید_

 کنم باز را هایم کفشِ  بند تا شدم خم ، رفتند داخل که شکیبا و هاله

 !نباشی خسته...خانوم سالم_

 .گذاشتم جاکفشی جلوي و درآوردم پا از را هایم کفش و دادم را سالمش جواب لب زیر

 ؟...نورا خوبی_
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 داخـل  ، بکشـد  پـیش  دیگـري  حـرف  تـا  بمـانم  منتظـر  آنکـه  بـی  و کـردم  تشکر و دادم تکان سري
 .رفتم خانه

 اش چهــره واقعــا ، بــود کــرده ســرش کــه کرمــی بلنــد روســري بــا ، پوشــید هالــه را شــلوار و کــت
 .بود شده روزها این از تر متفاوت

 زدم شکیبا چوبیِ  میز به

 نفس نخوري چشم_

ــا دور ، نشســت تخــت ي لبــه و زد لبخنــدي ــا را اتــاق دور ت !  داشــت حــق ، میکــرد نگــاه دقــت ب
 .بود امروزي و نو اما ، نبود بزرگ هم خیلی اینکه با شکیبا پدري ي خانه

 میخرم برات بهترشو یکی_

 .بوسیدم را صورتش و کشیدم عطرش از عمیقی نفس.داد جواب کردنم بغل با را چشمکم

 ؟...احمدرضا_

 .کرد حبس اي لحظه را نفسم ، احمدرضا اسم بردنِ  بعد سکوتش

 چی؟ احمدرضا_

ــا ــا میــرفتم آیینــه جلــوي کــه حــالی در و آمــدم بیــرون آغوشــش از خنــده ب  خنــده و شــیطنت ب
 گفتم

 !نیست که نیست بلد کارا این از دومادت..ببوسه؟ کنه بغل تو مثل منم میخواستی_
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 شــده خــم ســمتش بــه کـه  اتــاق ي آیینــه از کــه بــودم نگفتـه  کامــل را "نیســت" ي کلمــه هنـوز 
 دسـت  بـا  و بـود  چسـبانده  دیـوار  بـه  را اش تنـه  بـاال  کـه  دیـدم  در چـارچوب  در را احمدرضـا  بودم
 !میزد لبخند گرفته بغل هایی

 ...!کردین خلوت دختر و مادر_

 لـب  روي کـه  لبخنـدي  بـا  و چرخانـد  مـادرم  سـمت  را صـورتش  کـه  بـود  هـم  بـه  آیینه از نگاهمان
 گفت نشاند

 جزئـی  تصـادف  یـه  متاسـفانه  ولـی  اومـدم  مـی  دیـدنتون  دیـروز  بایـد  ، بپذیریـد  منـو  عذرخواهی_
 ...که کردم

 روي را دســتش دلواپســی بــا و رفـت  نــزدیکش مــادرم کــه بـودم  نکــرده کامــل را اش جملــه هنـوز 
 کشید احمد بازوي

 خوبی؟_

 شود کامل مادرم حرف نگذاشت

 ... ماشینم یکم فقط ، نباشید نگران_

 هالـه  بـه  و شـد  ظـاهر  احمدرضـا ِ  پشـت  خنـده  بـا  محـراب  کـه  بـود  همینجـا  هم بقیه حواس انگار
 گفت

! نـدین  دسـتش  دختـر  نخریـده  ماشـین  تـا  نصـیحت  شـما  بـه  مـن  از...خانوم شده له کال ماشینش_
 بـه  برسـه  چـه ! خـودم  اش نمونـه  ، نمیـدن  زن بهـش  باشـه  داشـته  ماشـینم  و خونـه  پسر االن...واال
 .پیــرمرد این
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 خـوبی  بـه  را دلواپسـی  و تـرس .کـرد  نگـاهم  خیـره  مـادرم  لحظـه  وهمـان  آمدم کنار آیینه جلوي از
 .میدیدم اش چهره در

 گفتم هاله به رو باشد متذکرانه که لحنی با

 !نشده چیزیش که میبینی..دلم عزیز نشی نگران که نگفتم بهت من_

 !کشیدم خجالت بیانش از خودم که گفتم محضیِ  دروغ

 حرفــی بــا ، کنــد کــم را اش نگرانــی ، میکــرد تــالش و میــزد حــرف مــادرم بــا آرام آرام احمدرضــا
 !شدم نگران منهم ، زد محراب که

 شد؟ داغون ماشینت_

 ... کرد نگاهم و آمد باال هایش پلک که بودم ایستاده مادرم سرِ پشت

 .میکردم جمع و حواسم باید من نداره اشکال خب ولی...آره_

 مزگـی  خـوش  احسـاس  حـد  از بـیش  امشـب  کـه  محـراب  بـا  و گذشـتم  احمدرضـا  و مادرم کنار از
 آمدیم بیرون ، میکرد

 !سطحیه هاش زخم ، نباش نگران...خانوم نورا ها ریختی بهم_

ــه منظــورش ــین روي از را ماهــان کــه بــود احمدرضــا ب ــورت و برداشــتم زم  را اش تفــیِ  ص
 گفت دوباره که.بوسیدم

 داغونه پاشم ، بیاد نمیخواست اصال ، پوشیده بلند آستین پیرهن همین واسه_

 پرسیدم الکی کنجکاوي با و کردم محراب به اخمی

 کردین؟ عوض و تخصصتون_
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 شدیم آشپزخانه داخل ، ماهان با ، کردم پنهانش که اي خنده با و شد رنگ پر پوزخندش

 !غذا؟ همه این خبره چه...افتادیا زحمت به_

 ...احمدرضا هم تو هم ، کردین خوشحالم خیلی خدا به... که نکردم کاري_

 .آمد سراغم دوباره بوسیدنش هوس و خندید که بود شکیباِ  سمت صورتش ماهان

ــیم ــه نگــاهی ن ــداختم آشــپزخانه از بیــرون ب ــود نشســته احمدرضــا کنــار مــادرم ، ان  ، محــراب و ب
 .میگذاشت برایشان شیرینی و میوه

ــا ــتر احمدرض ــدل ، بیش ــرفِ  م ــش ح ــبیه زدن ــردن دل و درد ش ــود ک ــد ، ب ــادفش از نبای ــه تص  ب
 .کرد خراب را کار بیشتر محراب که هرچند ، میگفت مادرم

 .زد صدا را محراب و گذاشت میز روي را چايِ  سینی شکیبا

 .چرخید ماهانِ  سمت نگاهش مادرم اومدم بیرون آشپزخانه از همینکه

 بــه و آورد جلــو را دســتش احمدرضــا رفــتم کــه نزدیکتــر.کــرد دراز ماهــان بــراي را هــایش دســت
 کشید ماهانِ  سر

 بودم داده نشونتون عکسشو..ِ  محرابِ  پسر_

 نگـاه  ماهـان  بـه  کـه  بـود  کـرده  دراز ماهـان ِ  گـرفتن  آغـوش  بـه  بـراي  را هـایش  دسـت  هنوز هاله
 .کردم

 ریختــه بیــرون دهــانش آب از کمــی بــودو گذاشــته دهــانش تــوي را اش اشــاره و شصــت انگشــت
 .کشید مادرم سمت به را خودش و خندید ماهان ، زد صدایش مادرم همینکه.بود

 .نشست لبم روي نقش بی و خوش اي خنده ها مدت از بعد که بود همانجا
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ــادرمِ  آغــوش در ماهــان ــري حســابی ، م ــرد دلب ــلِ  صــورت ، میک ــه گ  دســت و ماهــان ي انداخت
 سـري  شـیطنت  بـا  ، هالـه ِ  خنـدان ِ  صـورت ِ  دیـدن  بـا  و میگرفـت  دهـانش  در مـدام  که تپلی هاي
 .میخندید و میداد تکان

 شـوم  آرام و دهـم  فشـار  ملتهـبم  هـاي  گونـه  بـه  بـاره  سـه  و دوبـاره  را گـردش ِ  صورت تا شدم خم
 .کرد اشاره خود کنار به و گرفت فاصله هاله از کمی احمدرضا که معصومانهِ  عطر آن از

 تـه  از ي خنـده  ، ام بوسـه  بـا  و دادم فشـار  کـوچکش  سـفید  و سـرخ  و پفـی ِ  لـپ  روي را هـایم  لب
 مـدت ِ  تمـام  حتمـا  ، نمیدیـدم  ماهـان ِ  کشـیدن  آغـوش  بـه  در را هالـه ِ  ذوق اگـر  کـه  داد سر دلی

 .میداشتم نگه را ماهان

 عمــق تــا عجیــب هــایش خاکســتري کــه نشســتم احمدرضــایی از فاصــله بــا ، نشســتم هالــه کنــار
 .نبود بازي این بردار دست و میکرد نفوذ چشمانم

 ي دربـاره  احساسـم  بـه  کـردن  فکـر  ، بـود  آمـده  سـراغم  بـه  شـبه  یک که گرفتاري همه اینِ  میان
 بـراي  جـایی  و بودنـد  کـرده  رخنـه  اسـتخوانم ِ  مغـز  تـا  هـا  گرفتـاري ! بـود  احمقانـه  کار ، احمدرضا

 .نداشتم ، کشیدن اضافهِ  نفس

ِ  میـان  مـن  امـا  میـداد  ادامـه  را هـایش  دلبـري  مـدام  و میخندیـد  مـادرم ِ  صـورت  بـه  مـدام  ماهان
 امیـد  بـه  میبـردم  خانـه  آن بـه  خانـه  ایـن  از و بـودم  گرفتـه  را مـادرم ِ  دسـت  مـدام  ، خیـالم  و فکر

 .شود راه به رو ، بقیهِ  قول به چیز همه اینکه

 بفرمایید میوه جان مامان_

 .گرفت هاله سمت را بود کنده پوست که اي میوه بشقاب ، جلویم از احمدرضا

 ...احمدرضا بعد و کرد نگاه منِ  صورت به اول ، دلنشین لبخندي با و کرد تشکر ، مادرم
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 را زده بــرش خیــار ، خــودش کــه کنــد تعــارف هــم مــن بــه بــودم منتظــر ، برداشــت کــه را میــوه
 .گرفت دهانم نزدیک و برداشت

 آورد تر نزدیک را دستش احمدرضا که بود هردویمان به حواسشِ  تمام هاله لحظه همان

 ... میوه ، جان نورا_

 آرامِ  لحـن  بـا  و زد ام شـانه  بـه  را اش شـانه  کـه  بگیـرم  دسـتش  از را میـوه  تـا  آوردم بـاال  را دستم
 گفت مهربانی و

 .بخوري من دست از میخوام_

ــدر اي" ــه "!ســوخته پ ــود اي جمل ــان و گفــت احمدرضــاِ  شــیطنتِ  وصــف در محــراب کــه ب  هم
ــه را ،دهــانم میخندیــد محــراب و شــکیبا همــراه بــه هــم مــادرم کــه اي لحظــه ــا و زور ب  حالــت ب
 . کردم باز معذبی

 حواسـم  ، شـد  نـزدیکم  کـه  کمـی  سـرش  و گذاشـت  مبـل  روي ، سـرم ِ  پشـت  را دستش احمدرضا
 شد کشیده سمتش به بیشتر

 گرفته؟ چشمتو چیزي...کشید؟ کجا به خونهِ  کار_

 گرفتم مشتم توي را شالم پایین و زدم هایم دلخوشی به باري تاسف پوزخند

ــا! بشــه کــور چشــمم_ ــا ، گــرونن بیخــود ی ــول طــرف ی ــا ، میخــواد نقــد پ ــه هــاش همســایه ی  ی
 ... اصال ، کنم زندگی همسایه بی کردم عادت عمر یه منم...جورین

ــا و دادم تکــان ســري  از و کــردم کنتــرل را صــدایم ، ام شــانه بــه احمدرضــا هــاي انگشــت فشــار ب
 بغــل در را ماهــان کــه حــالی در و نشســت زمــین روي کــه کــردم نگــاه هالــه بــه چشــم ي گوشــه
 .گرفت شکیبا از را سوپ ي کاسه ، بود گرفته
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 !ویالیی ، کردم پیدا خونه یه بگم میخواستم! ندادي جواب ، زدم زنگ بهت پریروز دیروز_

 زدم اي خنده تک ویالیی گفت همینکه

 ویالیی؟_

ِ  سـفیدي  و مشـکی  و بـود  داده باالیشـان  مرتـب  کـه  هـاي  جوگنـدمی  ، آمـد  نـزدیکم  کـه  صورتش
 ....گرفت را چشمم ، میرسید نظر به تمیز اش شقیقه کنار موهاي

 ....و مناسبه قیمتشم ، شرقِ  سمتِ  قدیمی ي خونه یه ، نیست میکنی فکر که اونجوري_

 هـدایت  بـا  و بـود  اش پیشـانی  ي گوشـه  کـه  ،زخمـی  باشـد  صـحبتش  بـه  حواسـم  اینکـه  جـاي  به
 .کرد پرت را حواسم ، بود شده مخفی تقریبا ، سمت یک به موهایش

 بود؟ جدي تصادفت_

 محـوي  لبخنـد  کـم  کـم  تـا  ، مانـد  ام خیـره  اي لحظـه  چنـد  پرسـیدم  سوال که زدنش حرفِ  میان
 نشست هایش لب روي

 خانوم؟ شدي نگرانم_

 پرسید دوباره که نشاندم صورتم به کوتاه اخمی

 نورا؟ آره_

 کشیدم دست خودمِ  گیجگاه ي گوشه به اخم همان با

 !دیدم و زخمت_

 گفت نبود پیشش لحظه چند خوشحالی به حاال که لبخندي با و کشید دست زخمش روي

 !شد حیف ماشینم فقط ، گذشت بخیر_
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 .توئه براي کردم فکر ، دیدم ماشین یه پایین_

 داد تکان سري

 گفتم؟؟ چی فهمیدي رو خونه_

ــا ــده صــداي ب ــاي خن ــه ه ــاهم ، هال ــرفتم احمــد از را نگ ــه ســوپی ماهــان... گ ــادرم ک ــانش م  ده
 هالـه  هـاي  خنـده  بـا  و میـزد  بهـم  خوشـحالی  بـا  را دسـتهایش  و میکـرد  فوت بیرون را بود گذاشته

 .میشد زده ذوق هم خودش ،

 شدم خیره احمد به و گرفتم ماهانِ  شیطنت از نگاه حسرت با

 !احمـــد داره حالی چه_

 همــین ، خــنکش عطــر بــوي.شــد خــم ســمتم بــه خنــده بــا و برداشــت ســرم پشــت از را دســتش
 .کرد زمزمه آرام که کشیدم نفس تر عمیق..کرد پر را مشامم لحظه

 !شنیدم دوباره و گفتنت احمد و نمردم خوبه_

 

 کردم عوض را حرف و رفتم برایش اي غره چشم

 قبـول  چـک  طـرف  جنـوبی؟  یـا ِ  شـمالی  سـاخته؟  سـال  چنـد  چنـده؟  متري دیدي که خونه اون_
 میخواد؟ نقد یا میکنه

 آوردم باال را ام اشاره انگشت ، بدهد توضیحی خواست همینکه

 نمیارم اسمتو مرگممِ  بعد هالهِ  جون به...بگی دروغ بهم حالت به واي_
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 بـه  نیـاز  ، نمیکـرده  زنـدگی  تـوش  کسـی  مـدت  یـه  ، میبینـی  رو خونـه  میـریم  فـردا ..دروغی چه_
 ولـی ِ  قـدیمی  هـم  اش محلـه  ، داره نقلـی  حیـاط  یـه  عوضـش  ، نبـاش  نگـران  تـو  اما. داره بازسازي

 .ببینیم بریم گذاشتم و قرارش فردا.سبزه سر دربندِ  سمت هاي خونه مثل

ــه ، میخواســت دلــم ــا مشــترکم ي خان ــه ب  بخــرج نمیخواســتم لجــاجتی! کــنم پیــدا خــودم را هال
 گشـتن  و زدن قـدم  تنهـا  بـه  ، میکـرد  وادارم ، بـود  شـده  نصـیبم  مـدت  ایـن  که احساسی ، اما دهم

 ...کشیدن دوش به را بار تنهایی به و

 !میدم خبر بهت ، نکردیم پیدا و جایی اگر ، میگردم هاله با بازم حاال_

 بلنــد مبــل روي از بالفاصــله ، بچینــد را شــام میــز میخواهــد کــه گفــت محــراب بــه شــکیبا وقتــی
 شد بلند همزمان و گرفت را دستم مچ احمدرضا که شدم

 ، مـاموریتی  کـه  روزش دو میـاد  کـه  اي هفتـه  ایـن  ، ببـین  رو خونـه  ایـن  حـاال  بیـا  ، نورا نکن لج_
 .کنیم پیدا رو خونه زودتر بذار ، اي خسته هم بیاي

 بـا  ، مـزه  بـا  و کوچولـو ِ  پسـرك ...بـود  گرفتـه  اش بـازي  ماهـان  بـا  ، چرخیـدم  هالـه ِ  سمت به کمی
 .بود کرده کثیف را هاله لباس ، ماستش ي کاسهِ کردن خالی و سوپِ  کردن فوت

 !احمـــد نمیکنم لج...کنه کمکم کسی نمیخوام.کنم پیدا خودم میخوام_

 . گرفت گاز را زیرینش لب... نماند مخفی برایم ، کرد تالش هرچه که لبخندي با

 . بودم زده صدا ذهنم توي فقط را"احـــمد" که میشد وقتی چند

 نـــورا بردارم دوشت روي از باري یه منم بذار ، ببینی رو خونه میبرمت مامان با فردا_

 ، کــنم مخفـی  ظــاهرم دادن نشـان  شــاد بـا  را جســمم خسـتگی  میتوانســتم احمـد  قــول بـه  شـاید 
 !تســلیمِ  وضعیت به نزدیک و بود خسته شدت به روحم ولی
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 محکــم هــم بعــد. انــداخت برقشــان و کــرد پاکشــان خــوب. کــرد جــدا بایــد را خــاطرات از بعضــی
ــرد شــان بنــدي بســته ــه حتــی و ک ــان ی ــو روب ــایی یــک و زد کوچول  ذهــن دورهــاي دور آن جاه

ــه بایــد هــم را هــا حــرف بعضــی. کــرد پنهانشــان . کــرد شفافشــان و شســت خــوب. آورد خــاطر ب
 بقیــه کنــار امنـی  گوشــه و چـــسباند کنارشـان  بــه هــم کـوچیکی  قلــب. پیچیــد ورق زر در محکـم 

 .داد جا خاطرات

 ...آدمها از بعضی اما

ــد را هــا آدم بعضــی ــرد، سنگینشــان ســبک خــوب برداشــت، بای ــم بعــد ک  را دستشــان محکــم ه
 .کرد پرتابشان گذشته اعماق به و کرد آویزان پاشان به سنگم یک حتی بست،

ــی ــاري از بعض ــا یادگ ــم ه ــه ه ــار ک ــد اول از انگ ــد و نبودن ــد نبای ــط. بمانن ــد فق ـــوسید بای  و بـ
 ...اما. گذاشت کنارشان

 بغـض  هـا،  خنـده  هـا،  نگـاه  هـا،  لحظـه  بعضـی  هـا،  یادگـاري  هـا،  آدم ها، یاد خاطرات، از بعضی اما
 بـدون  تصـرفی،  و دخـل  هـیچ  بـدون  ، نـاب  همـانجور،  بایـد  هایشـان  بعضـی . عطرهـا  هـا،  صـدا  ها،

 پنهـان  در و کـرد  منجمدشـان  بایـد  همـانجور  کنـیم،  فـوت  رویشـان  از غبـارو  ذره یـک  حتی اینکه
 .داشت نگه دلت جاي ترین

 خورشـت  شـکیبا  ، برگشـتم  آشـپزخانه  بـه  هـا  لیـوان ِ  بـردن  بـراي  و چیـدم  میـز  روي را ها بشقاب
 گفت که میریخت ظرف داخل را

 !میشه درست چی همه. بیرون بریز فکراتو ، دختر خودتی تو ، اومدي وقتی از_
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 رویـم  بـه  هـا  شـب  ، بـودم  اوِ  مـزاحم  مـدام  مـدت  ایـن .دادم لبخنـد  بـا  فقـط  را هایش حرف جواب
 و موبایـل ِ  زنـگ  صـداي  بـا  هـا  صـبح  و بیـایم  خانـه  تـا  میمانـد  منتظـرم  میفهمیـدم  امـا  آورد نمی

 .میکند ویخواب هم را او ، نشدن بیدار براي سماجتم

 .برگشتم آشپزخانه به و گذاشتم میز روي را سبزي و ساالد

 چشـم  ماهـان  بـه  میچیـدم  سـینی  روي را هـا  لیـوان  کـه  حـالی  ودر چسـباندم  کـانتر  بـه  را شکمم
 بـه  را کثـیفش  و تپـل  هـاي  دسـت  و کنـد  فـرار  محـراب  و هالـه ِ  دسـت  از میکـرد  سعی که دوختم

 .بمالد زمین و مبل

ــان ــر مام ــانِ  کم ــت را ماه ــالی در و گرف ــه ح ــین روي ک ــت زم ــان ، مینشس ــایش روي را ماه  پ
 .بود شده سرخ ، کوتاه ي وورجه و ورج همان بابت ، ماهانِ  سفید و تپل صورت ، گذاشت

 مـن .کـردي  چیکـار  جـون  هالـه  لباسـه  بـا  ببـین  ، شـیطونی  اینقـدر  رفتـی  کـی  به تو سوخته پدر_
 .میدن یاد چی من ي بچه به مهد تو اینا نمیدونم

ــا ماهــان  در صــدایی هــیچ هــایش دســت کــوچکی از و میــزد بهــم را هــایش دســت خوشــحالی ب
 .آمد نمی

 گفت برسد بقیه گوش به که صدایی با و خندید آشپزخانه از شکیبا

 میکنم عذرخواهی من ، جون هاله رفته محراب خوده به بچه این_

 در و شـد  بلنـد  مبـل  روي از کـه  بـود  تلفـن  بـا  زدن حـرف  مشـغول  احمدرضـا  ، تـر  طرف آن کمی
 نـه  سـاعت  فـردا " گفـت  بـود  خـط  آنطـرف  کـه  کسـی  بـه  آمـد  مـی  آشـپزخانه ِ  سمت به که حالی
 "خونه دیدن براي میایم صبح

 !نمیرفت سرش توي حرف ، مرد این گرفتم، موهایش جوگندمی از را نگاهم
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 هـاي  لبـه  گـرفتن  بـراي  دسـتش  تمـاس  متوجـه  کـه  بـودم  روزهـایم  ایـن  خاکستري افکار در غرق
 زد لبخنـدي  ، بـود  داشـته  نگـه  اش شـانه  و سـر  بـین  را گوشـی  کـه  حـالتی  همان در...نشدم سینی

 "میبرم من" گفت و

 گذاشــته بــار ، گــاز روي کــه بزرگــی ي قابالمــه از و برداشــتم را بــرنج کفگیــر ، شــکیباِ  آمــدن بــا
 .کشیدم برنج ، بود

 " نکنید خسته و خودتون ، نمیفهمه حساب حرف ، رفته باباش به اون مامان"

 کــه انــداختم آشــپزخانه بیــرون بــه نگــاهی کنجکــاوي روي از کــه بــود مــادرم احمدرضــا مخاطــب
 .آمد سمتم به احمد

 !میزد لنگ کمی پایش ، رفتن راهِ  موقع لعنتی این

 میاد خوشت افتاده دلم به... نه ساعت شد قرارمون_

 ...کنم دقت رفتنش راه به دوباره تا کشیدم را برنج عجله با و دادم تکان سري

 !لنگ...میزد لنگ

 و پـدر  بـراي  عکسـی  و بشـویم  جمـع  میـز  دور تـا  خواسـت  همـه  از شـکیبا  ، شد چیده که شام میز
 . بگیرد مادرش

 ، صــورتش بـه  زدن بوسـه  حـال  در و نشسـتم  کنـارش  کــه بـود  نشسـته  میـز ِ  صـندلی  روي مـادرم 
 .کردم حلقه گردنش دور را دستم

 سـر  ماهـان  بـا  کـه  محـراب .رسـاند  بقیـه  بـه  را خـودش  عجلـه  با و کرد تنظیم را دوربین هم شکیبا
 گفت شکیبا به برگرداند دوربین سمت به را رویش تا ، میزد کله و

 بهشتی هاي حوري با خوشمزه شام یه بنویس عکس زیر_
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 گفت محراب به رو و خندید بلندتر احمد

 ریش؟ این با منو یا حوري؟ میگی و خودت_

 گفت محراب ، شد شروع ، شکیباِ  شمارش همینکه

 ...و یار و حوري ، بود تو به منظورم اتفاقا_

ــا دســت ــر احمدرض ــانه روي ب ــن ي ش ــادر و م ــانی و نشســت م ــه ماه ــوش در ک ــود شــکیباِ  آغ  ب
ــه را دســتش ــا کشــید شــالم ب ــدم ماهــانِ  ســمت را ســرم همینکــه.دارد بــرش ســرم از ت  ، چرخان

 !شد گرفته عکس و دیدم احمدرضاِ  دست روي را مادرم ي افتاده چروكِ  دست

 امـا  ، خندیـد  و زد حـرف  اي کلمـه  چنـد  هـم  هالـه  حتـی ...همـه  ، شـدیم  کـه  خوردن شام مشغول
 بـه  پـدرم  ، لحظـه  ایـن  و االن کـه  میکـردم  فکـر  ایـن  بـه ...بـود  جـا  هـیچ  و جـا  همه به حواسم من

 کــاش کــه میکــردم فکــر ایــن بــه...اســت افســانه پــیش فکــرش و ذکــر تمــام یــا میکنــد فکــر مــن
 مــن ، میگذاشــت بــرایم کمکــی نیــروي حــداقل یــا میکــرد کــم را ام کــاري ســاعت کمــی نصــرتی

 خـانوم  دو بـراي  کـه  میکـرد  تعریـف  خانـه  از هیـزش ِ  نگـاه  بـا  کـه  آخـر  بنگـاهی  صـاحب  بـه  حتی
 .کردم می فکر هم عالیست و خوب خیلی مجرد

 هـاي  زدن نـق  کـه  لحظـه  همـان .ریخـتم  را مشـکی  نوشـابه  و کـردم  یـخ  از پـر  را ام نوشـابه ِ  لیوان
 شـکیبا  از کـردن  تشـکر  حـال  در و کشـید  دهـانش  روي را دسـتمال  هالـه  ، بـود  شـده  شروع ماهان

 .شد بلند اش صندلی روي از محراب و

 .. کشید غذا برایش احمدرضا دیدم فقط... نبود خوراکش و خرد به حواسم اصال

 نخوردین ساالد جان مامان_

 گفت احمدرضا به و چسباند میز به را اش صندلی



1119 
 

 نمیتونم دیگه_

ــبش روي کــه لبخنــدي ــرده خــوش جــا ل ــود ک ــداد نشــان ، ب ــن از می ــن و مهمــانی ای  ، جمــع ای
 . راضیست

 و کـرد  بغلـش  هالـه  کـه  میکـرد  گریـه  ریـز  ریـز  محـراب  صـندلی ِ  پاي و زمین روي ، درست ماهان
 گفت هاله به آرام شکیبا

 .کرده کثیف خودشو کنم فکر_

 اتـاق  بـه  بـاهم  هالـه  و شـکیبا  امـا  کنـد  اقـدام  ماهـان  کـردن  عـوض  بـراي  محـراب  تـا  بودم منتظر
 . رفتند

 ... برگشت شکیبا و گذشت اي دقیقه چند

 .میخوابوندش گفت جون هاله_

 و سـر  داشـتم  بشـقاب  تـوي  کـه  برنجـی ِ  زیـاد ِ  حجـم  بـا  هنـوز  من و برداشت را ژله بشقاب شکیبا
 .میزدم کله

 ...جان نورا غذاست کم خیلی مامان_

ــتم اي "آره" ــد و گف ــه چن ــر ي دقیق ــر دیگ ــز س ــتم می ــداي... نشس ــه ص ــاق از واري زمزم ــی ات  م
 .بودم مادرم هاي زدن حرفِ  عاشق من...آمد

 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند صندلی روي از بالفاصله

ــه دري الي از ــه ک ــاز نیم ــود ب ــه ، ب ــدم را هال ــه دی ــایش ک ــرده دراز را پاه ــالش و ک ــفريِ  ب ِ  فس
ــایش روي را ماهــان  و میــداد تکــان راســت و چــپ بــه را پاهــایش آرام آرام حــالی در و گذاشــته پ
 .میکند زمزمه الالیی ، دارد دست به را ماهانِ  کوچک هاي انگشت
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ــا را "الالیــی" هــایم کــودکی در نبــود بعیــد...بــردم جلــوتر را ســرم ــه و آهنــگ همــین ب  همــین ب
 !میکرد زمزمه آرامی

 

 باقیمانـده  شـکیبا .رفـتم  شـام  میـز  سـمت  بـه  و برداشـتم  گذشـته  کنکـاش  از دست شکیبا صداي با
 .میگذارد یخچال در که کرد یادآوري و ریخت اي شیشه ظرفی در را غذایم ي

 و شــکم کــردن پــر جــاي میــدادم تــرجیح خــواب از فــرار بــراي کــه بــودم خســته آنقــدر امــا مــن
 .دارم نگه سرپا را خودم نوشابهِ  کافئین با ، هایم پلکِ  کردن سنگین

 ... نوشیدم آرام آرام که بود نوشابهِ  لیوانِ  سومین

 گفت محراب به که بود خوابش اتاق درب و من ي خستهِ  صورتِ  بین شکیبا نگاه

 بیشترشــم ، شــده ضــعیف چقــدر ببــین نــورا؟ بــراي هســت همراهــت ، تقــویتی ، جــان محــراب_
 ، میـاد  میـره  و پـذیرایی  ایـن  طـول  فقـط  شـبم  سـه  دو تـا  ، میـاد  دیر که شبا ، خوابهِ  کمبود براي

 دیدي؟ و خوردنش شام ، نمیخوره غذا که ام حسابی و درست

ــدي ــه لبخن ــی ب ــاي نگران ــکیبا ه ــل روي و زدم ش ــتم مب ــاالي از محــراب.نشس ــنکش ب ــاهم عی  نگ
 گفت که میکرد

 .میشه خوب بخوابه خیال و فکر بدون ظهر فردا تا ، نمیخواد تقویتی بیخوابی_

 شد خیره بود دستش توي که اي روزنامه به و گرفت را نگاهش

 از بغیــر کــه نگرانــی بــا و گذاشــت پــایم روي را اش کشــیده هــاي انگشــت.. نشســت کنــارم شـکیبا 
 گفت نمیماند پنهان هم صدایش در صورتش

 .هستیم خالهِ  پیش ما بخواب بگیر برو ، محراب میگه راست_
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ــدردان ــتِ  ق ــایش محب ــودم ه ــال همــه ایــن...ب ــنا و خــویش و قــوم س ــارم آش ــا بــود کن  ام
 اي ذره ، کــرد خــرج بــرایم محبــت شــکیبا کــه اي هفتــه یــک همــین ي انــدازه بــه هیچکدامشــان

 .نگذاشتند برایم مرام

ــاید ــانی ش ــاي مهرب ــکیبا ه ــواب ش ــتِ  ج ــاي محب ــتانِ  دوران ه ــگاهم و دبیرس ــود دانش ــدا...ب  خ
 .میداند

 همـراهم  داروهاشـم  کـه  امشـب  مخصوصـا  ، باشـه  همونجـا  بایـد  و شـب  مامـان .دلـم  عزیز ممنون_
 .نیاوردم

 کرد دلسوزي احمدرضا که بود ناراحت هنوز نگاهش

 ظهر از بعد میندازم ، میدم تغییر هم صبح قرار...بخواب برو تو ، میبرم من و مامان_

 ...ممنون نه_

ــه ــف ب ــافئین لط ــابه ک ــیارتر نوش ــده هوش ــودم ش ــی ب ــون ول ــادت چ ــهِ  ع ــراي را هال ــاعت ب  سرس
 شـد  اش چـاي ِ  خـوردن  مشـغول  و آمـد  بیـرون  بهداشـتی  سـرویس  از وقتـی  ، میدانسـتم  خوابیدن

 پرسیدم ،

 جان؟ مامان بریم_

 نشست کنارش ، میکرد تعارف شیرینی هاله به تازه که شکیبا

 ...بعد بخورن چاییشونو جون خاله بذار...ِ  اي عجله چه_

 .میداد دلگرمی ، خوبشِ  حال و داشت لب به لبخند مدام هاله

 گفت میرفت اتاق سمت به که حالی در و شد بلند احمدرضا



1122 
 

 .میارم تونو مانتو من_

 چشـم  در شـدم  خیـره ...شـوم  اتـاق  وارد احمـد  از زودتـر  تـا  کـردم  تنـد  را هـایم  قـدم  و شـدم  بلند
 معنـی  چـه  صـورت  ایـن ِ  بـودن  درهـم  ، هـا  چشـم  ایـن  سـرخی  که وگرنه بود خسته هم او...هایش

 داشت؟

 .میبرم و مامان خودم_

 .بکشد رخم به را هایش چشم صالبت که میکرد نگاهم طوري

 نـــورا؟_

 را کیــف کــه میگشــت ماشــین ســوییچ دنبــال...کــرد بــاز را کــیفم زیــپ و تخــتِ  ســمت شــد خــم
 .کشیدم خودم سمت

 ...بدم زحمت تو به نمیخوام_

 گفت شمرده شمرده داشت هنوز که آرامشی با و کشید نفسی

 میبرم و مامان من...هان؟ نورا؟ زحمتی چه_

 در اي کهنــه زخــم... میکــرد عصــبانی را خســته مــنِ لجــاجتش،... شــدم نــزدیکش کمــر بــه دســت
 روي گذاشـتم  دسـت ...بیـایم  کنـار  دردش بـا  نمیتوانسـتم  میکـردم  هرکـاري  کـه  بـود  شـده  باز دلم

 ...زخم همان

 .بخوابن رفتن موقع این دیگه..ببریش میخواي کجا ، منه بابايّ ِ  دل ورِ توِ  مامان_

 قـدم  یـک  بـا  را بـود  مانـده  بـاقی  بینمـان  کـه  اي فاصـله  همـان  و شـد  عوض کم کم نگاهشِ  رنگ
 .کرد پر



1123 
 

 داد جلو را اش سینه و برد جیبش داخل را هایش دست

 !داره نگه زنشو داره عرضه که پدرت خوشبحال_

 .گرفتم رو و زدم پلک...بودند شده کدر هایش خاکستري

ــاره ــیش دوب ــم پ ــرار روی ــه آرام...گرفــت ق ــرعکس ، میرســید نظــر ب ــه مــن ب ــه ک ــودم کالف ــی...ب  ب
 ... خانه یک براي کوبیدن دیوار و در به...کار سختی...خوابی

 .کن رحم خودت به ، میکنی لج من با گفتم بهت دیدي؟ آیینه تو و خودت_

ــاالي کــه کــوچکی و گــرد ي آیینــهِ  ســمت و گرفــت را بــازویم ــود شــده نصــب عســلی میــز ب  ، ب
 رنـگ  حتـی ...هـایم  چشـم  گـودي ...هـایم  پلـک  زیـر  تیرگـی  ، میشـدم  خیـره  آیینه به که بیشتر.برد

 بودم؟ شده پیـــر اینقدر کی من. ...آمدند چشمم به تمامشان ام، پژمرده و زرد روي و

 .کرد لمس را چشمم زیر و شد هایم پلکِ  نزدیک انگشتش

 افتاده گود زیرش...چشماتو کن نگاه_

 شد بلند ام شانه و گوش میانِ جایی از محزونش صداي

 متاسفم... هزارم بارِ براي_

 بــی را آمــدهِ  راه و...شــد متوقــف راهِ  میــان...آمــد هــایم شــانهِ  نزدیــک تــا را هــایش دســت دیــدم
 !برگشت مقصد به رسیدن

 .برنمیگردم ، تو از من_

 ...شد پله پله نفسم ، لرزید دلم چرا نمیدانم
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 وقتــی و بــرد گــردنم پشــت را دســتش و خــورد صــورتم بــه نفســش...رویــش در رو...چرخیــدم آرام
 زد ام پیشانی روي اي بوسه ، شد نزدیکم

 ایـن  ، بگیـرن  آرامـش ِ  رنـگ  چشـمات  بـذار ... مـن  بـه  بسـپر  و چـی  همـه .نمیکشم دست ازت من_
 !کنم نگاه و بشینم نمیتونم من و میکنه نابودت داره خستگی

 نالیدم کالفگی این از آرام و شدم هایم چشم میخ

 !سردِ  آبِ  زیر بگیرم ، بیارم در سرم تو از مغزمو میشد کاش احــمد_

 ...کن صبر یکم.میگیري آروم_

 دلـم ... کـرد  سـرایت  هـم  مـن  بـه  لبخنـدش .بودنـد  آرام هـایش  خاکسـتري  ، تـاب  بیِ  منِ  برعکس
 ...خندید کمی فقط...کمی

 

 مـی  شـعر  بـرایم  و کنـارم  کشـید  مـی  دراز و آمـد  مـی  کـه  کسـی  بـه  داشتم نیاز عجیب روزها این
 مــی او فقــط و دانســت نمــی کســی کــه بهــار از زیــادي هــاي حــرف. گفــت مــی بهــار از و خوانــد
 مـی  و گفـت  مـی  چیـز  همـه  از کـه  بعـد . را هـا  حـرف  آن گفـت  مـی  کـه  بود من به فقط و دانست
. دنیـا  هـاي  راه زیبـاترین  و تـرین  طـوالنی  تـوي  رانـدیم  مـی  و ماشـین  داخـل  نشسـتیم  می خواند،

 بهـار،  همیشـه  و مهربـان  و سرسـبز  کوچـک  شـهرهاي  بـه  و رسـیدند  مـی  دریاهـا  بـه  کـه  هایی راه
 وقـت  آن. رنـگ  آبـی  هـاي  قـایق  و رنـگ  آبـی  هـاي  کلبـه  و سـفید  هـاي  شـن  بـا  هـایی  ساحل به

 مـی  و سـنگی  تختـه  روي انـداختیم  مـی  را هایمـان  لبـاس  و کـردیم  مـی  هـم  دنبـال  سـاحل  توي
 بـه  گشـتیم  مـی  بـر  شـدیم،  مـی  خسـته  کـه  خـوب . کـردیم  مـی  آبتنـی  حسابی و آب توي پریدیم

 درسـت  سـاالد  تـازه  سـبزیجات  بـا  و کـردم  مـی  درسـت  غـذا  و آشـپزخانه  توي رفتم می من و کلبه
 .کردم می
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 .خوردن غذا به نشستیم می و میز روي آوردم می را غذا... کرد می روشن را پخش او

 مــی و کاناپــه روي دادیــم مــی لــم و شــدیم مــی ســیر مــا و گرفــت مــی ســایه کــم کــم را ســاحل
 .خوابیدیم

ــوي را ماشــین کــه را خــودم و دیــدم مــی را او خــواب، تــوي  مــی سرســبزي و خلــوت ي جــاده ت
 گفــتن بــه نیــازي. مــن نــه و گفــت مــی چیــز او نــه. بــودم کــرده زیــاد را الــویس صــداي و رانــدم
 .نبود چیزي

 فقـط  کـه  نـه  و نـرود  و بمانـد  کـه  خواسـت  مـی  و بـود  آمـده  بهار. بود آمده بهار شدم، می که بیدار
 و هـا  قـراري  بـی  و هـا  سرخوشـی  همـه  بـا  بمانـد؛  بهـار  و باشـد  بهـار  واقعـا  کـه  باشـد،  بهار اسمش
 بـراي  و زیـادي  چیزهـاي  بـراي  شـیرینی  و تلـخ ِ  دلتنگـی  بـود،  هـم  دلتنگـی  بلـه،  خب. ها دلتنگی

 و آفتـاب  زیـر  اقیانوسـی ِ  رنـگ  مثـل  آبـی، ِ  رنـگ  یـک  و آرامـش  و بـود  صلح خب اما. زیادي کسان
 .دریا به رو ي کلبه آنِ  رنگ مثل

ــراي جــایی آسایشــگاهِ  نزدیــک  روشــن را ماشــین هــاي چــراغ احمدرضــا ، نبــود ماشــین پــارك ب
 گفت بودم داشته نگه بیدار را خودم زور به همینجا تا که منی به و کرد

 .کنم پیدا پارك جاي من تا ببر و مامان شما ، جان نورا_

 کردم باز را عقب در

 .برمیگردم زود من...بیاي نمیخواد تو دیگه نه_

 احمدرضـا  و بـود  شـده  تـر  تنـد  بـاران .شـود  پیـاده  تـا  کـردم  کمـک  و کردم باز را مادرمِ  سمتِ  در
 ...طوالنی خداحافظیشان ، مادرم و

 شدم خیس دیگه بسه_



1126 
 

 ...کرد تشکر بودنش بابت مادرم از و خندید احمد

ــه ــمت ب ــگاهِ  س ــا آسایش ــدیم تقریب ــحالی از و دویی ــايِ  خوش ــتی گرم ــه دس ــاال ک ــرایم ح ــوه ب ِ  ک
 .کشیدم کوتاهیِ  جیغ ، بود آرامش

 بـودم  شـده  خـم  کمـی  کـه  حـالی  در و کشـیدم  عمیـق  نفـس  چنـد  ، ایستاد که هاله ، سالنِ  وسط
 گفت بیاید سرجایش نفسم تا

 تنهاس...احمد_

 کردم بوسهِ  غرق را بارانش از خیس ي گونه و کردم بغلش

 ...داره زیاد خاطرخواه اون.بسوزه دومادت براي دلت نمیخواد تو_

 بـاور  و شـوم  خوشـی ِ  حـال ِ  غـرق  هـم  مـن  کـه  آنقـدري ..بـود  رنـگ  پر هایش خندهِ  آرامشِ  رنگ
 .نمیگیرد را آرامش این و نمیکند دور هم از مارا اتفاقی هیچ که کنم

 .کردم یادآوري ، میرفتم عقب عقب که درحالی و کردم جدا دستش از را دستم

 بهمـون  میخـواد  احمـد  بخـور  خـالی  چـایی  یـه  ام صـبحونه ..بـاش  امـاده  صـبح  هشـت  فردا مامان_
 .داري دوست که بده حلیم

 .آمد می سمتم به بلندش هاي قدم با که دیدم را احمدرضا خروجمِ  محض به

 .نمیشد پیدا پارك جاي_

ــان دیگــر طــرف ــان از شــدن رد از قبــل...داد نشــان را خیاب ــا و گرفــت را دســتم خیاب  هــاي قــدم ب
 .دوییدن به کرد مجبورم برمیداشت، که بلندي
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 پـاك  را هـایم  مـژه  رويِ  بـاران  و کشـیدم  عمیقـی  نفـس  ، رسـید  ماشـین  دسـتگیره  بـه  که دستم
 درآورد را کاپشنش احمدرضا که بود لحظه همان.کردم

 ...شدي خیس_

 خیسی خودتم_

 گرفت را صورتشِ  خیسی و کشید ریشش ته به دستی

 .نخوردیم سرما تا شو سوار_

 کاپشـنش  کـه  حـالی  در ، ماشـین  صـندلی  روي نشسـتن  محـض  بـه  و کـردم  پـایین  و بـاال  را سرم
 گفت میکشید گلویم بیخ تا را

 .میشی بداخالق ، میشی مریض_

ــی ــینِ  در وقت ــت را ماش ــدي ، بس ــه لبخن ــرفش ب ــا و زدم ح ــدایی ب ــه ص ــودم ک ــم خ ــه ه  زور ب
 گفتم میشنیدم

 میخوري سرما خودت_

 برگشت سمتم به کامل ، ماشینِ  کردن روشن از قبل ، شد که ماشین داخل

 بـریم  ،میخـواي  شـرق  سـمت  همـون  بـریم  بایـد  کـه  صـبحم  ، نزدیکـه  کـه  من ي خونه جان نورا_
 من؟ ي خونه

 و زد خنـده  زیـرِ  کـه  کـردم  نگـاهش  متعجـب  ، بـودم  خوابیـده  صـندلی  روي کـه  حـالتی  همـان  در
 گفت

 باال میرم من بخواب پارکینگ توي تو_
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 خندید هم باز که دادم تکان سري شیطنش براي تاسف با

 و محـراب  نـریم  مـاهم  ، میترسـه  تنهـا  کـه  شـکیبا  ، بـاش  محـراب  اون فکـر  به نیستی من فکر به_
 .میداره نگه صبح تا

ــردم دســت ــارانیِ  جیــب داخــل ب ــاز را ام گوشــی هــاي پیامــک کــه حــالی در و ام ب  ، میکــردم ب
 خواندم برایش را بود رسیده دستم به شکیبا از که پیامی آخرین

 جلتمـون  مراقـب  قـراره  ، داشـتم  نگـه  گروگـان  و ماهـان  ولـی  کـردم  بیـرون  و محـراب  ، جان نورا_
 بیــا زودي ، رسوندین و مامان...فسقلی این باشه

 ، کشید که آهی با و گرفت تمسخر به اما غمگین اي چهره احمد

 !بود بهتر اوضاش بود کرده وصلت یزید با_

 .کردیم حرکت و کرد روشن را ماشین ، خندیدم وقتی

 رویـم  بـه  رو ،بـه  آمـد  هـایم  ریـه  بـه  بیشـتر  عطـرش ِ  خنـک  بـوي  شـد  پخش که مالیمی آهنگ با
 امیـد  و میکـردم  را فـردا  فکـر ...بـود  شـده  مخلـوط  هـم  بـا  کـه  برفی و باران هاي دانه به.ماندم خیره

 .باشد امروزم مثل خوبی روز داشتم

 .کرد زدن حرف به شروع کم کم که بود رانندگیش به احمد حواس

 امــون گذشـته  ولــی نیسـت  خــوب کـه  حــالمون.کـردم  فکــر گذشـته  بــه بیشـتر  وقــت چنـد  ایـن _
 ات شـده  ضـبط  صـداي  یـا  ، میـزدي  زنـگ  وقـت  بـی  و وقـت  میگرفـت  که دلت...بود بهتر اوضاعش

ــتادي و ــا و میفرس ــالس از ذوق ب ــد ک ــاي و ارش ــیت کاره ــی پژوهش ــدرم ، میگفت ــی اونق ــت ب  طاق
 همـون .میکـردي  بیـدارم  و میـزدي  زنـگ  ، نمیـدادم  صـدات  بـه  جـوابی  دقیقـه  پنج تا اگر که بودي
 بشـه  تمـوم  کالسـم  میـزنم  لـه  لـه  دیـدم  ، اومـدم  کـه  خـودم  بـه ...بودي داده منم به و ذوق و شوق
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 و بگـم  کـارم  از ذوق بـا  مـنم .بشـنوم  و صـدات  و بـزنم  زنـگ  بهـت  بتـونم  تـا  بـدم  تحویـل  و کارم یا
 گرفتـه  پلـیس  درگیـري  خـاطر  بـه  کـه  شـبی  اون بـه  حتـی  مـن .بـودم  کـرده  کـه  دعـوایی  از حتی
 تمــاس و زدم زنــگ بهــت همینکــه.کــردم فکــر ، صــبح تــا بــودي مونــده خبــر بــی ازم تــو و بــودم

 گریـه  بـس  از.اومـد  تصـویر  تـوي  ات ژولیـده  موهـاي  و پریـده  رنـگ ِ  صـورت  ، شـد  برقـرار  تصویري
 نخود یهِ  قد بود شده چشمات و داشت ورم هات پلک بودي کرده

 .بود یادم خوب خیلی..بود یادم

 لبخنــد و ســرت پشــت گذاشــتی دســتتو و صــندلیت رو نشســتی وقتــی. کــردم گریــه چقــدر...آره_
 من؟ هاي گریه از بودي کرده ذوق! دادي تحویلم ژکوند

 بــه و صــبح تــا شــب یــه ، روحــت و جســم از تــر دور خیلــی نفــر یــه اینکــه...بــود خــوبی حــس_
 برمیداشــتی دســتمال یــه ثانیــه دو هــر...بــود خــوبی حــس...باشــه نگــران و بمونــه بیــدار خــاطرت

 !صورتت به میکشیدي

 داد ادامه و زد کوتاهی لبخند

 ترســی دیگــه...شــدي عاشــقم کــردم فکــر مــنم ، نداشــتی ازم و خبــري بــی ســاعت یــهِ  طاقــت_
 کـه  دوسـتی ...دیـدي  دوسـت  یـه  همیشـه  منـو  تـو ...ولـی ...حـالم  و حسِ  کردن مخفی براي نداشتم

 نه؟ مگه...بودي عاشقش نه داشتی دوسش نه هیچوقت

 ریـه  راهـی  بـودم  فـراریش  آنچـه  ي همـه  و کشـیدم  عمیقـی  نفـس ... شـد  مشت بیشتر هایم دست
 ...ببندم چشم شد باعث عطرش بوي.کردم ام

 برایـت  دزدکـی  هـاي  نگـاه  ایـن ...هـوا  ایـن ...نیـا  اینجـا ...بـزن  خـودت  بـراي  گشـتی  برو...برو...من دلِ
 هایــت گیــري بهانــه و میمــانم مــن و میشــوي رهــا...میشــوي مــریض بــاز...نیســت خــوب

 ... تر طرف آن..برو..دلم...
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 .برد خوابم و برید را دلش و دردِ  زبان و نشست دلم روي هایم پلک سنگینی کم کم ،

 کـه  برقـی  چـراغ ِ  تیـر ِ  نـور ...زدم پلکـی  ، شـد  کشـیده  ابـرویم  و هـا  مـژه  روي کـه  دستی گرماي با
 .پراند سرم از را خواب ، میخورد هایم چشم به ماشینِ  بیرون از

 گفتم و کشیدم شیشه بخار به دستی.داشتم دوست را پوشمان سپیدِ  شهر

 زمستونم عاشق ولی اومدم دنیا به بهار اینکه با_

 شـده  اسـیر  دلـم ِ  داغـی  و احمـد ِ  نگـاه ِ  داغـی ِ  میـان ... بـود  نزدیـک .چرخانـدم  سـمتش  به را سرم
 گفت خونسردي با که بودم

 هـواي  مثـلِ  یـا  میشـی  سـخت  زمسـتون  مثـل  یـا  ندیـدم  تـو ِ  تـوي  و بهـار  مالیمـت  کـه  من ولی_
 میکنی ذوب مرداد

 پاشیدم نگاهش به شیطانی ي خنده بود، شده ریز که هایی چشم و آلودگی خواب همان با

 اینه؟ ات شده ذوب_

 گفت داشت شیطنت که لحنی با و خاراند را سرش

 کردي داغونم تو از_

 ، ماشـین ِ  عقـب  صـندلی  از شـدم  متوجـه  کـه  بـود  بسـته  هـایم  چشـم .. دادم بدنم به قوسی و کش
 .خورد مشامم به نرگس عطر که نکشید طول خیلی ، برداشت چیزي

 پرسیدم و دوختم چشم رنگ خوش هاي نرگس به خنده با

 ...شدن؟ رفیق تو با ، شبِ  شیف هاي فروشی گل_

 .انداخت گوشم پشت را موهایم و آورد پیش را دستش... بود افتاده سرم از شال
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 .خانوم همن با همیشه ، زمستون و نرگس_

ــن و ــه م ــتم ک ــم میخواس ــرت را حواس ــنم پ ــانوم از ک ــتن خ ــیِ  گف ــندلی وارش لعنت ــه را ام ،ص  ب
 .بوییدم و گرفتم را گُل دسته و برگرداندم اولش حالت

 ؟ چلچلیِ  اول_

 کنم؟ تجربه تو با و عاشقی بخوام داره عیبی_

 ...کردي تجربه من از قبل تو_

 . داشتیم تجربه دو هر ما.بود ناخواسته هم شاید نه...بیاورم رویش به میخواستم

 .کردم انتخاب رو تو دلم و عقل و قلب با اینبار.داري فرق تو ولی_

 ، مـرد  ایـن .بودنـد  شـده  مخلـوط  هـا  نـرگس  بـا  عطـرش ِ  خنـک  بـوي  و بـود  هـا  گُل به هنوز رویم
 بـا  میتوانـد  اصـال ...شـوم؟  کـش  نـخ  ایـن  از بیشـتر  مبـادا ...بـود  گرفتـه  دست را دلم کشِ نخِ  ابریشم

 دلش؟ و قلب براي بدوزد لباسی ، ها کش نخ این

 گفت و کرد نگاهم پرتمنّا

 و چیــز همــه از ، میــزدیم حــرف چقــدر...قــدیممونِ  تصــویري هــاي تمــاس بــراي زده لــک دلــم_
 .بود خوب خیلی حالمون...کَس همه

 بود جایش سر بد یا خوب چیز همه انگار.نداشتم دل به ترسی که روزهایی...بود او با حق

 یـه  منتظـر  همـش .میترسـم  همـش  االن مـن .میمونـد  بـاقی  طوفـان  ي پشت آرامش کاش...احمد_
 ...بریزه بهم چی همه میترسم...اتفاقم

 نشست هایم پلک روي غمگینشِ  نگاه و کرد پر نفس از را اش سینه
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 .نیفته بدي اتفاق هیچ میدم قول...نمیذارم تنهات... دل عزیز میگیري آروم_

 دنبـال  بـه  فقـط  ، کـردن  شـنا  و زدن پـا  و دسـت  از خسـته  اقیانوسـی  در کـه  بودم شده کسی مثل
 بگیرد آرام و بسپارد او به را اش خسته جسم تا ، میگردن چوبی تکیه

 ...آمد سمتم دست به چتر و شدیم پیاده

 .گذاشتیم را فردایمان قرارِ و کرد ام همراهی شکیبا ي خانه تا

 ...پوشیدم عجله با را هایم کفش

 .میکردي بیدارم زودتر باید ، باشه کیفم تو چکمم دست و پول ببین شکیبا_

 میکرد رو و زیر را کیفم محتویات و بود نشسته در جلوي آرامش با

 شـیطون  ، نکنـه  شـیطنت  میکـنم  بیـرون  شـبا  و بابـاش  ، بخـوابیم  مـا  گذاشـت  ماهان مگه دیشب_
 چکـتم  دسـته  ، چرمتـه ِ  کیـف  تـو  هـا  نقـد  پـول . هسـت  چـی  همـه  ببـین ...اش بچـه  جلـد  تو میره

 عزیزم برگردي پر دست امروز ایشاال.اینجاست زمینم سند ، هست

 بوسیدم را اش گونه و ایستادم ، میگرفتم شکیبا از را کیفم که همزمان و شدم بلند

 شدي بیدار من خاطر به تعطیلم روز.ممنون دنیا یه ، شکیبا_

 .بخورین چایی یه بیاد میگفتی احمد به_

 ممنون بازم دیشبم بابت. بخوریم مامانم با رو صبحونه قراره...نه_

 تشـکر  او از کـه  اسـت  بـار  چنـدمین  ایـن  ، حـاال  تـا  دیشـب  از کـه  شـد  یـادآور  و خندید غشی غش
 .کردم

 . دادم تکان دست شکیبا براي و شدم آسانسور سوار
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 کــه...گفــت پــدرمم از...میشــدم مشــتاق بیشــتر میکــرد تعریــف خانــه از راه در هرچقــدر احمدرضــا
 و میگیـرد  احمـد  از را مـن  سـراغ  و میزنـد  زنـگ  او بـه  ، نمیـدهم  را هـایش  تلفـن  جـواب  من چون
 .ندارد دقیقی خبر یا و است خبر بی من از که گفته پدرم به هربار احمد

 .برم من داره اصرارم ، بگیرن قراره مهمونی یه ، میاد که اي هفته این اخر اتفاقا_

 !بــرو منم نظر به... بري که میکنه اصرار چرا میزنم حدس_

 داره؟ چیکارم..باخبري تو پس_

 بري بهتره.کنه صاف باهات بدهیشو میخواد میدونم ولی ندارم خبري جزئیاتش از_

 .زدم تمسخر به ،لبخندي کشیدم اي کالفه نفس حرص با

 .ندارم بازي مهمون میکنم،حوصله فکري یه ، گفت دوباره اگر حاال_

ــیم ــاهی ن ــه نگ ــردم صــورتش ب ــرهن. ک ــفیديِ  پی ــیده را س ــود پوش ــه ب ــودم ک ــراي خ ــدنش ب  آم
 وقـت ِ  سـر  میـداد  نشـان  کـه  موهـایی  و! میـزد  بـرق  و نداشـت  ریـش  ته دیگر که صورتی. ...خریدم

 ...کرده درستشان ،

 نــه و بـود  احمدرضـا ِ  تمیـزي  و تـر  از خبـري  نـه ...زرشـکی  بـارانی  و مشـکی ِ  مـانتو ...مـن ِ  بـرعکس 
 میکـرد  را تعـریفش  احمدرضـا  کـه  اي خانـه  اگـر .میبـودم  خوشـحال  بایـد  ولـی ..اوِ  شادابی از خبري

 .میشد حل مشکالت همه ، مینشست دلم به

 خریـده  مـادرم  بـراي  احمدرضـا  کـه  هـایی  گُـل  و رفـتم  رو پیـاده  سـمت  بـه  ، شدم پیاده ماشین از
 پیـاده  محـضِ  بـه . کـردم  نگـاهش  دور از و آسایشـگاه  دیـوارِ  بـه  زدم تکیـه ...کـردم  بـو  حسابی را بود

 نگــاهم متوجــه میــداد نشــان کــه اي خنــده بــا و کــرد تــن را اش ذغــالی پــالتوي ، ماشــین از شــدن
 .آمد سمتم به ، شده
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 .خانوم شدي مهربون_

 .نشود دیده و کند خوش جا پشتش لبخندم که بودم گرفته باال آنقدر را گل ي دسته

 !نمیپوشیدي که  نداشتی دوستش کردم فکر_

 شد متوجه را منظورم

 !اي سلیقه خوش.نشد فرصت خودت جلوي ولی, بودم پوشیده ، نه_

 دادم تکانی و بردم باال کمی را گل دسته, شدیم آسایشگاه نقلیِ حیاط داخلِ

 ...همینطور توام_

ــان ي لحظــه ، خفیفــی همهمــه ــه ورودم ــرد خــودش جمــعِ را حواســم ، آسایشــگاه ســالنِ ب  دو.ک
 بـا  کـه  بودنـد  کـرده  خـود  بـه  معطـوف  را حواسـم  آنقـدر  ، میدویدنـد  راهـرو  انتهـاي  بـه  که پرستار

 ، نبـود  احمدرضـا  هـاي  دسـت  اگـر  و خـوردم  تلـو  تلـو  ، میرفـت  بیـرون  عجلـه  بـا  کـه  مردي ي تنه
 .میخوردم زمین به حتما

 ؟ احمد شده خبر چه_

 مـن  مثـل  کـه  بـودم  احمدرضـا  از جـوابی  منتظـر  و دادم فشـار  دسـتانم  در محکم را ها گُل ي ساقه
 .میکرد نگاه کنجکاوانه

 .میکرد خطاب به را پرستاري ایستگاه که بود مادرم دکتر امجد، دکتر فریاد صداي

 ... بزن زنگ هم 110 به. نده خروج اجازه و ببنده رو  خروجی در نگهبانی بگو_

کـه  بیمـار  چنـد  جـز  بـه  و شـد  خـالی  پرسـتاري  ایستگاه  راهـرو  انتهـاي  همـان  در اتـاقیِ  در پشـت 
 .نبود سالن داخل کسی ، بودند ایستاده
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 ، بـاش  آروم" میگفـت  مـدام  کـه  پرسـتاري  داد صـداي  ، هـا  همهمـه  ، باشـم  اهمیـت  بی نمیتوانستم
 ، نشده چیزي ، نخور تکون

 .رساندم داشتند تن به رنگی هاي لباس که بیمارانی به را خودم عجله با

 شده؟ بد حالش کی_

زده بهـت  نگاه ... کـدام  هـیچ ... دسـت  بـه  عصـا  پیرزنـی  وحشـت  از پـر  نگـاه  حتـا  و...ِ غمگـین  نگـاه 
 .نشد برایم جوابی

 .خورد احمدرضا به پشتم و رفتم عقب ترس با

 کجاست؟ مامانم_

ــود لحظــه همــان ــغِ کــه ب ــادرم شــبیه صــدایش... شــنیدم بلنــدي جی ــود م ــه...ب ــاقش ســمت ب  ات
 ...احمدرضا هم ، من هم...دویدیم

 قلـبم  ، دیـدم  زمـین  روي را اي شکسـته  گلـدانِ  و نامرتـب  تخـت  و کـردم  بـاز  را اتـاق  در که همین
 .ایستاد

 .افتاد زمین روي و شد رها ، هایم گٌل شنیدم، را مادرم التماسِ از رساتري صداي که دوم بارِ

 .. بود من مادرِ براي...آمد می که هایی جیغ این حتی...ها التماس این...صداها این

 سـمت  بـه  پاهـایم  کشـیدنِ  قـدرتم  تنهـا  ، برمیداشـتم  قـدم  تنـد  بایـد  ، ها داد و جیغ میانِ که حاال
 .زدم صدا دل در را مادرم... بود شده خشک گلویم که حاال و... بود اتاق همان

 اي نالـه  بـه  تبـدیل  هـا  داد و جیـغ  صـداي  و بـود  رفتـه  داخـل  کـه  میشـد  اي لحظـه  چنـد  احمدرضا
 بود شده الود حزن
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 ، بـود  شـده  تنیـده  گـردنم  دور بـه  کـه  دسـتی  انگـار  ، میشـدم  تـر  نزدیـک  اتـاق  به بیشتر هرچقدر
 .آمد می بیرون گلویم از ناله شبیه صدایی فقط که تنگ آنقدر ، میشد تر تنگ

 دسـتی  و بـود  نشسـته  زمـین  روي کـه  پرسـتاري ...گرفـت  قـرار  دیـدم  زاویـه  در اتـاق  داخل کم کم
 صـدایی  و آمـد  مـی  پـایین  مـدام  کـه  دسـتی  تـا  میکـرد  تـالش  کـه  پرستاري...بود داشته نگه باال را

 کامــل را بودنــد گرفتــه را پاهــایش کــه هــایی مــرد حتــی ، بگیــرد را میکــرد ایجــاد ســیلی شــبیه
 .دیدم

 ...دیدم را هاله

 درد از مــادرم مثــل هــم مــن.خــورد زمــین روي زانوهــایم آنــی بــه ، شــد خــالی پــایم زیــرِ زمــینِ
 . نالیدم

 از ، نالــه هربــار بــا کــه هــایی چشــم و مــادرم خــونیِ صــورت... ، زد کنــار را زن پرســتار احمدرضــا
 .کرد پر را چشمم ي کاسه ، آمدند می بیرون حدقه

 صـورت  بـه  حتمـا  ، احمـد  کتـف  و شـانه  جـاي  هـا  مشـت  ، نمیگرفـت  بغـل  به را هاله احمدرضا اگر
ــادرم ــایی چنــگ و میخــورد م ــه میخواســت کــه ه ــه حــاال ، بکشــد خــودش ب  احمدرضــا جــانِ ب
 .میرسید

 دیــدنِ بــا...فــرار بــراي پاهــایش شــدید هــاي تکــان دیــدنِ بــا ، میکــردم نالــه مــادرم مثــل امــا مــن
 بـا  و بـود  خـونی  کـه  صـورتی  دیـدنِ  بـا ... میخـورد  جـایی  بـه  مـدام  که اش شده باز هم از انگشتهاي

 رمـق  بـی  اختیـار  بـی  بـدنم  و مانـد  حـبس  نفسـم  ، شـد  بـاز  دستم مشت... هایش ناله صداي شنیدنِ
 .شد
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 را پاهـایش  بتوانـد  تـا  زد مـادرم  زانـوي  بـه  را مشـتش  دوبـار  کـه  بـود  مردي هاي چشم جفت نگاهم
 مـادرمم  پـاي  سـاق  و ران بـه  دسـت  بـا  بـار  چنـد  کـه  بـود  مردي هاي چشم جفت نگاهم.  دارد نگه

 .دارد نگهش تا کوبید

 و میـزد  حـرف  مـادرم  بـا  مـدام  کـه  احمدرضـا  کمـک  بـه  آنهـم  ، شـد  تزریـق  مـادرم  به که آمپولی
 .نمیشد تمام که بود مانده هایش ناله فقط...گرفت آرام ، میکرد خطابش "جان مامان"

 بلنـد  زمـین  روي از سـختی  بـه  ، بـود  داده دیـوار  بـه  تکیـه  و بـود  نشسـته  زمـین  روي که پرستاري
 .رساند من به را خودش و شد

 بــه ، آب لیــوانِ از و کشــید کمــرم پشــت را دســتش بــار چنــد... بکشــم نفــس تــا میکــردم تــالش
 . کرد بلند زمین روي از را مادرم که بود احمدرضا به حواسم تمامِ اما من.پاشید صورتم

کرد پیدا تالقی اي لحظه خیسمبراي چشمانِ و احمدرضا زده بهت نگاه. 

 برد اتاقش سمت به و کشید آغوش به را مادرم نحیف اما،هیکل رضا احمد

 چنـگ  هـاي  رده از پـر  صـورتی  بـا  آنهـم  ، میـدیم  را مـادرم  کـه  بـود  باري اولین.بود شده داغ جگرم
 !غریب و گشاده چشمانی و

 ...کرد باز را مانتوام هاي دکمه ، کشید را شالم.نمیشنیدم را پرستار هاي حرف

 ..نمیدانم...آب یا بود اشک از خیس صورتم اما من داد تکانم

 باشـه  رسـیده  تونـل  بـه  کـه  قطـاري  چـون  و نبودنـد  واقعـی  کـه  صداهایی, بود صدا از پر سرم توي
 ..کردم باز را هایم چشم زده وحشت. میکردند عبور گوشهایم از صدا و سر پر ،

 گوشـهایم  بـه  دسـتهایم .. بـود  نشسـته  ام سیـــنه  روي بلنـدیش  تمـام  بـا  سـقف  آمد، نمی باال نفسم
 .فکرمیکردم، بریده ، بودم کرده گم را بدنم. رسید نمی
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ــداها ــتند ،ص ــم نمیگذاش ــا خــوابم بفهم ــدار؟ ی ــم ، بی ــایم چش ــتم را ه ــاز و بس ــردم ب ــاره... ک  و دوب
 .....دوباره

 میـزد  پـا  و دسـت  زمـین  روي مـادرم  کـه  اي لحظـه  شـوك  تمـام  ، میکـرد  سـنگینی  تنم روي سرم
 نمیـدانم  امـا  بـدهم  نشـان  مقاومـت  و کـنم  فـرار  حـالم  از خواسـتم  مـی  ، ریخـت  وجـودم  بـه  دوباره

 را هالـه  تـا  میکـردم  تـالش ... نمیچرخـد  دهـانم  درر زبـانم . بـود  کـرده  قبضـه  را بـدنم  حسی بی چرا
 ، کنم صدا

ــین ــه هم ــا ک ــوي احمدرض ــایم جل ــت پاه ــه و نشس ــم ب ــید آغوش ــف ، کش ــت ک ــایم دس  روي ه
 .دادم فشار اش سینه

 . میزدند کتکش ، مادرم داري نگه براي ، پرستارها این از هرکدام ، میرفت مادرم پیش باید

 .. میکرد مادرم خرج را محبتش سخاوتمندانه که بود او فقط

 ، کشـیدم  نفـس  کـه  را عطـرش  بـوي  ،. میکـرد  دعـوت  آرامـش  بـه  مـرا  و میکرد زمزمه گوشم کنار
شد باز گلویم راه. 

 کــالم یــک تنهــا شــوم بیهــوش اینکــه از پــیش... کــردم نگــاه هــایش چشــم بــه بغــض بــا و نالیــدم
 .گفتم

 "مامانم"

 بـین  هـایم  چشـم  مردمـک  مـدام  ، نمیـزدم  هـم  پلـک ...صـندلی  روي..بودم نشسته مادرم تخت کنار
 .میچرخید اش افتاده هم روي هاي پلک و بود بسته تخت به را مادرم دست که نواري

 .بخور آب این از یکم ، جان نورا_
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اش داغـی  جـايِ .بـود  خـورده  صـورتم  بـه  قـبال  کـه  اشـکش  ي قطـره  ،مثل بود گرم احمدرضا دست 
 ...هنوز میسوخت

 نمیتونم_

 .کردم مقاومت اما من.برگرداند خودش سمت را رویم تا گرفت را هایم شانه

 ببینم مامانمو میخوام_

ــوانِ ــوي را آب لی ــانم جل ــت ده ــک ، گرف ــود خن ــاید..ب ــم ش ــرد آرام را دل ــم ، میگ ــرد را روح  س
 .بودند شده دوخته بهم هایم لب ولی میکردم امتحانش باید...میکرد

 !کن ولم...نمیتونم_

 ... زدم دستش زیر فکر بدون و کشیدم عقب را سرم

 لیـوانِ  تـا  شـد  خـم  و زد پلکـی .شـدم  خیـره  هـایش  چشـم  بـه  ، بـودم  کـرده  کـه  کـاري  از زده بهت
 .بردارد زمین روي از را مصرف بار یک

 .کرد پر کمتر اینبار و برداشت دیگري لیوانِ.. رفت اتاق کنِ سرد آب سمت دوباره

ــک ــانم نزدی ــه ده ــا آورد ک ــت ب ــب خجال ــایم ل ــه را ه ــوان ي لب ــباندم لی ــیِ.چس ــبِ...آب خنک  چس
 خنـک  را دلـم  کـه  الحـق  و بنوشـم  آب اي جرعـه  چنـد  توانسـتم  بـاالخره ...کـرد  باز هم از را هایم لب

 !کرد

 مالقاتش؟ بود اومده کی نگفتن_

ــا ــا ، نبــود اینجــا حواســش ی ــود دلخــور ی ــر اینکــه از ب  و دســت خیســیِ از نگــاه ، زدم دســتش زی
 چرا؟ نمیگرفت دستش موهاي
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 . میشد پایین و باال آرام که اش سینه ي قفسه و کردم نگاه مادرم به دیگر بار

 خواســتم...  بــود دســتش بــه نگــاهش و بــود زده تکیــه کمــد بــه. رفــتم ســمتش بــه و شــدم بلنــد
 .بگیرم را دستش خیسیِ تا بپیچم دستش دور را شالم

 ...نورا نیست مشکلی_

 مـدت  ایـن  کـه  مـردي  مالقـات  از بعـد  مـادرم  فهمیـدم  کـه  ازوقتـی  ، بود شده زیاد قلبم هاي تپش
 .بودم گرفته قلب تپش ، ریخته بهم اینطور ، بوده آمده دیدنش به هم دیگر چندبار

 .نمیگن بهم ترسشون از ولی میدونن اینا مادرم؟ دیدنِ بود اومده کی_

 !نگفتن منم به_

 ام سـینه  تنـگ  ي قفسـه  و مـن  امـا  ، میکـرد  پـایین  و بـاال  تـر  سـنگین  را نفسـم  ، اضـطراب  و ترس
 ... میکردیم تالش باهم

 کردم نگاهش التماس با

 بگو، راستشو احمد خدا رو تو_

 کرد زمزمه پایین صدایی با که بود حرکت در هایش چشم و ها لب بین نگاهم

 نورا؟ کیه هامون_

 !بود؟ برگشته هامون... گرفتند را جانم باهم ترس و بهت و تعجب ، ایستاد حرکت از پلکم

 :نالیدم مستاصل

 برگشته؟ چی براي داییم_
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ــدایم ــد ص ــل ، میلرزی ــان مث ــنم و ج ــل...ت ــد مث ــد بن ــودم بن ــه وج ــک ک ــه ی ــگ لحظ ــش رن  آرام
 .نمیدیدند

 نمیدونم.. داییت؟_

 از مـادرم  کـه  امـوالی  و مـال ...ببـرد؟  را مـادرم  ي مانـده  جـا  بـه  ارث کـدام  کـه  بـود  برگشته هامون
 ؟...نبود کافی ، بود کرده او نام به پدرم چشمِ از دور وحشتش و ترس

 بـود  برگشـته  کنـد؟  تهدیـد  را مـادرم  کـه  بـود  برگشـته ...گرفـت  را وجـودم  گذشته هاي حرف ترس
 ؟ بلرزاند را منِ  مادر بدن و تن تا

 .داد تکیه دیوار به و نشست زمین روي

 .بودي نزده حرفی اش درباره_

 نشستم رویش به رو که بود مانده خیره اي نقطه به نگاهم

 عمـه  حتـی ...بابـام ...هـام  خالـه ..میگفـت  چیـزي  یـه  هرکسـی .نبـودم  مطمـئن  چون نمیزدم حرفی_
 .برمیگرده هامون به ، بدِ  حال این منشا میدونم ولی.ام

 نمیشـده  مالقـات  بـه  راضـی  مـادرت  یـا  ولـی  ، بـوده  اومـده  مـادرت  دیدن هم قبال میگفت پرستار_
 میگفـت .بـوده  کـافی  پنجره،بـراش  پشـت  یـا  ، میدیـده  مـادرتو  حیـاط  تـو  همینکـه  داییت اینکه یا ،

 پـدرت  کـه  بـود  یـادت  چطـور .بیـاد  مالقـات  بـه  نبایـد  مـادرت  بـرادر  کـه  بودین نداده اطالع بهشون
 .نه؟ داییت ولی باشه داشته مالقات مادرت با نباید

 .شدم خیره ، میدرخشید ماه مثل که مادرم پریده رنگ و سفیدِ  صورت به

 و دقیــق را واقعیــت ، ام مــادريِ  اقــوام یــا ، هــا خالــه از یکــی اگــر شــاید...بــود احمدرضــا بــا حــق
 نمیکردم باور را پدرمِ  چرندیات ، میکرد بازگو درست
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 گذشـته  از هـایی  حـرف  هنـوز .کـردم  مـرور  بـرهمم  و درهـم ِ  ذهـن ِ  درون را گذشته سیاه خاطرات
 .داشتم یاد به را

 میشـه  اعتیـاد  دچـار  وقتـی  خـانواده  ي عزیزدردونـه  و کوچـک  پسـر  کـه  هـام  خاله از بودم شنیده_
 ارث از حتــی...میشــه طــرد کــس همــه و چیــز همــه از ، میکنــه رهــا و دانشــگاه و درس و

ــدري ــادرم ازدواج اولِ هــاي ســال...پ ــه ، م ــزده ســر اون ب ــه مشــکالتش از.می ــادرم ب ــه م  از... میگفت
 دسـت  بـه  و مـادرم  دل میخواسـته  حرفـاش  ایـن  بـا  ، گذاشـتن  تنهـاش  همـه  اینکـه  از..هـا  سختی

 تهدیـد  بـه  میکنـه  شـروع  ، نمیرسـه  هـایش  خواسـته  بـه  وقتـی  امـا .بـده  پـولی  یـه  بهـش  کـه  بیاره
 .بره پایین کسی گلوي از خوش آب نمیذاره میگیره خواهرا از خودشو سهم که. کردن

 کرد؟ عملی تهدیداشو_

 ، میترســیده بــرادرش هــاي تهدیــد از افســردگی خــاطر بــه کــه بــوده خــواهري تنهــا مــن مــادرِ _
 از یـا .میرفتـه  هـامون  دیـدنِ  بـه  گـاهی  از هـر  ، نرسـه  هـا  تهدیـد  ایـن  پـدرم  گـوشِ  بـه  اینکـه  براي

 حـالِ  روز بـه  روز ،وقتـی  بزنـه  سـر  بهـش  نبـوده  خونـه  بابـام  کـه  هـایی  وقـت  میداده اجازه ترسش
 کـه  اسـت  هالـه  خـود  تقصـیرِ  میگفـتن ! داد پـدرم  بـه  و حـق  ، هـام  خالـه  از یکی میشه، بدتر مادرم

 و تهدیــدش چنــدبار اومــدنم دنیــا بــه از قبــل... میترســه اون از و میکنــه فکــر هــامون اراجیــف بــه
ــوده کــرده عملــی ــه حتــی. ب ــه میبــره و مــادرم شــب و روز چنــد قــرص، دادن هــواي ب  و اش خون

 ایـن  نـرفتن  لـو  بابـت  ، داشـته  آبـروش  از تـرس  کـه  بابـام .برمیگـرده  بـودن  خبر بی ازش همه وقتی
 .میداده باج بهش وقت چند کنه پخش فامیل بین میخواسته داییم که قضیه

 گفتم آروم و شدم رضا احمد چشماي خیره

 تلقـین  بهـش  کـه  میزنـه  حـرف  مامـانم  بـا  جـوري  یـه .  بـوده  رفتـه  هاله دیدن که شب یه داییم _
 فــوت تــازه مــادربزرگم اونموقــه. میشــه پــدرم دوري باعــث و! گناهــه ، مــن آوردنِ دنیــا بــه میکنــه
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 تـا  صـبح  ، روز سـه  ، میمیـره  مـادرش  وقتـی  بـوده؟  مـادرش  عاشـقِ  ،، مامـانم  میـدونی ...بوده کرده
 ...احمد نبوده من مثل مامانم. میکنه گریه قبرش سر باال صبح تا شب...شب

ــه ــقیقه روي اي بوس ــت ، زد ام ش ــم میخواس ــد آرام ــا کن ــشِ...ام ــن آرام ــا م ــرون ب ــتن بی ــن ریخ  ای
 برمیگشت شـــاید... شاید ها اشک

 .کنی مرورش خودت با نمیخواد...نورا بسه_

 هیچوقـت  مـادرم  حـق  در مـن  کـه  میرسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  ، میـزدم  سر گذشته به بیشتر که حاال
 بیمـاري  هیچوقـت .بـودم  نـداده  نشـان  اطرافیـان  هـاي  حـرف  بـه  واکنشـی  هیچوقت.نکردم فرزندي

 .شده افسردگیِ  دچار مادرم مرور به میکردم خیال و نگرفتم جدي را مادرم

 گفـت  بهـم  ام خالـه  اینـارو ...میزنـه  هالـه  بـه  حرفـارو  همـون  دوبـاره ..سـراغش  میـاد  بعـد  روز چند_
 و هـامون  و خـودش  بـین  حرفـاي  و میـزده  زنـگ  اون بـه  مـادرم  ، میرفتـه  هـامون  کـه  هربـار  چون
ــه ــه اون ب ــد...میگفت ــاي...احم ــامون حرف ــانم ه ــارِ و مام ــک دچ ــه ش ــمیم...میکن ــره تص ــو میگی  من

 ، میجنگیـد  مـن  خـاطر  بـه  اون نـه  حـاال  بـودم  مـرده  اگـر  کـه . میکرد کاش که...کنه سقطم! بندازه
 مـن  بعـدم  ، میشـه  گـور  و گـم  دایـیم  بـوده  سـالم  سـه  دو مـن . میکشیدم نفس اون خاطر به من نه
 ام خالـه  ، آسایشـگاه  رفـتم  مـادرم  دیـدن  کـه  بـاري  اولـین  حرفـارم  ایـن .بـودم  خبر بی چی همه از

 ، اون اخـالق  و پـدرم  هـاي  حساسـیت  کـه،  بـود  ایـن  بـاورش  اونموقـع  کـه  البتـه  گفت حرفاش بین
 ، هــامون حرفــاي ، میگفــت شــده،خالم ایــن وضــعیت و ترســونده هــامون دایــی از بیشــتر و مــادرم

ــوده کــرده تشــدید و مــادرم افســردگی ــار ورم اون از ب  همــش کــه اش خــانواده و پــدرم هــاي رفت
 مامــان میگـه  اونـم  و نـویس  دعــا پـیش  میبـرن  و مامـانم .میــزدن سـرش  تـوي  و مامـانم  افسـردگی 

! بــوده هـاش  بچگـی ِ  ،دیـدن  مــنِ  کـردن  سـقط ِ  عـذاب  شـاید .نمیشــه خـوب  دیگـه  و شـده   جنـی 
 . میکنه بدتر چیو همه ، بیخود هاي قرص خوردن و رمال و نویس دعا پیش بردن

 ...حداقل مشاورش به.میگفتی من به این قبل باید.نکن گریه_
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 حـاال .بدونـه  مشـاورش  شـایدم  نمیـدونم . میـزدن  حرفـی  بایـد  هـام  خالـه ..نیـاوردمش  اینجـا  منکه_
 میشه؟ خوب حالش میکنی فکر

 بود هاله صورت به ناامیدم و گریانِ  نگاه

 داییـت  ولـی  110 بزنـه  زنـگ  ،میخـواد  داشـته  نگـه  داییتـو  حراسـت .بزنـی  حرف مشاورش با باید_
 ببینیش؟ میتونی.نمیذاره

ــا را حراســت کــل ــودم ریختــه بهــم ، هــایم بیــداد و داد ب ــراي دلیلــی دنبــال هرکســی. ب  تــوجیح ب
 .بگیرد گردن را اشتباهش نمیخواست هیچکس و میگشت

 .بود ترسانده را پرسنل ي همه ، اتفاق این پیگیري براي جدیتش و احمدرضا هاي تهدید

 بـه  کمـی  مبلـغ  ماهیانـه  ، آیـد  مـی  مـادرم  دیـدن  بـه  کـه  بـاري  اولـین  از بعد هامون، فهمیدم تازه
 حتــی و آمـدش  و رفـت  بـه  حساسـیتی  کـه  میشــود باعـث  امـر  همـین  و میکنـد  کمـک  آسایشـگاه 

 .ندهند نشان او با دیدار براي مادرم مخالفت

 را خـودش  کـه  کـردم  وادارش ، میـزدم  مـدام  کـه  هـایی  فریـاد  بـا  و گـرفتم  تماس مادرم روانکاو به
 .برساند زودتر

 اعـالم  کـه  انـداخت  مـی  مـا  گـردن  را تقصـیر  مـدام .بـود  کـرده  ام کفري ، بخش پرستارِ حاضرجوابی
 . بگیرد صورت مالقاتی نباید ، بیمار این براي بودیم نکرده

 .میکردند شک باید ، کرده امتناع برادرش با دیدار از مادرم که بار اولین همان اما

 .چرخاندم سر ، شکوهی دکتر بلند هاي نفس صداي و در شدنِ باز صداي با

 ؟.چیه موضوع_

 .ایستادم رویش پیش ، بود شده سرخ صورتش و میشد پایین و باال عجله شدت از اش سینه
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 اینـا  نمیشـه  حالیشـون  و میبنـدن  چشمشـونو  پـول،  خـاطر  بـه  کـه  بپرسـید  اینجا پرسنل از بهتره_
 .کس  بی و بیماران خوابیدن اینجا که

 برداشت در دستگیره از را دستش و کشید عمیقی نفس

 ، باشید مسلط خودتون به شما ، رادمند خانوم_

 :گفت بار شماتت و سرپرستار به کرد رو

 اتاقم بیا زود_

 میگرفت را فشارش و بود ایستاده مادرم سرِ باالي

 ، بشن بیدار نداره امکان فردا تا شده تزریق بهشون که آرامبخشی با_

 .بودم گرفته ضرب زمین روي هایم پنجه نوك با و میساییدم هم به را دندنهایم

 پرسید و ایستاد دکتر کنار احمدرضا

 باشن؟ شوك دچار هنوز ممکنه ، بشن بیدار که فردا_

ــا ولــی هســت امکــانش_ ــا گــرفتن تصــمیم ایشــون وقتــی از ، کــردم صــحبت رادمنــد خــانوم ب  ب
 هـامونِ  جنـابِ  ، بـدین  حـق  هـم  مـا  بـه  ولـی .شـده  بهتـر  روز بـه  روز بیمار ، کنن زندگی مادرشون

 ایشـون  زدن، سـر  بیمارهـا  همـه  بـه .شـدند  معرفـی  مـا  بـه  خیـر  عنـوان  بـه  کـه  بـار  اولین ، مددي
 !نیست یکی شما بیمارِ با فامیلشون حتی

 ...بود انداخته شماره به را نفسم ، بود افتاده جانم به که اي دلشوره و نشستم صندلی روي

 ریختـه  بهـم  را تمرکـزم  اضـطراب  ، بـود  کـه  چـه  هـر  ، میکشـید  تیـر  مـدام  کـه  ام معده یا بود قلبم
 .میخورد پیچ دلم مدام و بود
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 قبـول  ولـی  ، بـدیم  تحویـل  پلـیس  بـه  میخـوایم  و مـددي  آقـاي  شـما  دسـتور  بـه  ، رادمند خانوم_
 مـدرکی  شـما  اقـوام  اینکـه  مگـر ,نداریـد  ایشـون  از شـکایت  بـراي  محکمـی  سـند  هم شما که کنید
 سـر  آسایشـگاه  بـه  خیـر  یـه  بعنـوان  کـه  کـنن  ادعـا  میتـونن  ایشون.بیارن ایشون به زدن اتهام براي
 . نرفتن مادرتون دیدن به تنها وقت هیچ ایشون, رفتند مادرتون اتاق به اتفاقی و زدند

 .بود مانده خیره دکتر به درهم و گرفته که صورتی و کردم نگاه احمدرضا به

 اینجان؟ هنوز...ببینمش میخوام_

 ...بله_

 از هــا ســال ایــن تمــامِ هــایم خالــه بــودم مطمــئن...کــرد ســکوت و دیــد را ام عصــبانی و جــدي نگـاه 
 ، بودند خبر بی هامون

 کجاست؟_

 . برداشت جلو به قدمی احمدرضا

 مطمئنی؟..جان نورا_

 ...آمده مادرم دیدنِ براي چرا میفهمیدم باید اما داشتم تردید

 

ــودم نشســته مــردي روي بــه رو ــود مــادرم پــدرِ هــايِ عکــس شــبیه کــه ب  در کــه هــایی همــان...ب
 شدند ناپدید هم بعدها و و میخوردند خاك سالها خانه انباريِ

 نبودم درونش راز فهمیدن به قادر که هایی چشم و سفید و سیاه محاسنِ با صورتی

 میخواي؟ جونشو مامانم؟ دیدنِ اومدي چی براي_
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 ، بـود  بهتـر  ، میگـرفتم  جـدي  بایـد  را گذشـته  هـاي  حـرف  اگـر ...نلـرزد  تـا  کـردم  کنتـرل  را صدایم
 !هست طرف خودش از تر نترس و تر دیوانه با کند خیال

 گفت آرامی و مردانه صداي با و کشید هایش چشم ي گوشه دستمالی

 گفتــه مــن از هــا آبجــی میکــردم فکــر ، اینجاســت فهمیــدم اینکــه تــا گشــتم دنبــالش ســال دو_
 تـو  کـه  بـاري  اولـین  ، خیـر  بعنـوان ! اینجـا  نـه  ، دادم نشـون  خـودي  تو جلوي نه همین براي! باشن
 ...گرفت و قلبم دنیا همه عذابِ ، دیدم رو هاله ، جشن

 .نشست هامون صورت به هایم چشم مردمک و زدم پلک

 .کرد پاك را اش پیشانی روي هاي عرق دستمال با و زد تلخی لبخندي

ــو رفــت زود ، کــردم معرفــی بهــش خــودم کــه روز یــه!...شــدم عــوض.نشــناخت اولــش و مــن_  ت
 نشـون  العملـی  ،عکـس  بـزنم  سـر  بهـش  رفـتم  پرسـتار  بـا  ام دفعـه  ایـن ...همینطور بعدي بار...اتاقش

 ...یهو....بدم بهش داروهاشو خواستم همینکه ولی نداد

ــه بایــد. نشســت ام شــانه روي احمدرضــا دســت  هــاي زجــه.نمیشــد امــا میمانــدم مســلط خــودم ب
 !میترسه و میترسیده مرد این از چقدر که میداد نشان مادرم

 مــرگم از کــه بابـام  مثــل خــرم کلـه  یــه مــن...میترسـم  ازت مــن نکــن فکـر ..میکــنم شـکایت  ازت_
 همـه ...انـداختی  مـادرم  تـن  تـوي  کـه  لـرزي  و تـرس  تمـام ...بـدي  کارهـاتو  جواب باید توام.نمیترسم

 نفـــس نمیـــذارم...زنـــدان مینـــدازمت...میگیـــري جوابشـــو بـــاالخره ، کـــردي کـــه تهدیـــدایی
 تسـبیح  بـذاري  ریـش  کـردي  فکـر  ، کـردي  عـوض  و ات قیافـه ...عوضـی  معتـاد  ي مرتیکـه ...بکشـی 
 دیگــه آدم یــه بگــی کــه دادي تغییــر یلیتوفــام شــدي؟ عــوض میکــنن فکــر همــه بگیــري دســتت
 شدي؟

 .کند تغییر هامونِ  نگاهِ  رنگ که باال آنقدر بود، رفته باال ناخودآگاه صدایم
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 دادم تکان هایش چشم جلوي وار تهدید را انگشتم

 مــادرمم ي ســایه نمیــذارم دیگــه خــدا بــه ، کــن گوشــت ي آویــزه زدم بهــت کــه حرفــایی ایــن_
 فهمیدي؟...ببینی

 .دیدم را محزونشِ  لبخند ها اشک همانِ  پشت اما ، کرد تار را دیدم اشک و زدم جیغ

ــه_ ــه خوب ــو ک ــی ت ــر...مراقبش ــردم فک ــی میک ــت خیل ــدام! تنهاس ــذاب م ــراث و ارث اونِ  ع  و می
 طالقـش  نمیکـرد  جرئـت  پـدرت  ، کنـه  نـامم  بـه  چیزشـو  همـه  کـه  نمیکـردم  راضـیش  اگـر .داشتم

 تـا  میکـرد  راضـی  رو هالـه  داشـت  کـم  کـم  کـه  بـود  همـین  خـاطر  بـه  پـدرت  حرصـی ِ  تمـام . بده
 پــول بـا  میکنـی  فکـر  ورشکستگیشــو و هـا  قـرض  و قسـط  ، کنــه اسـمش  بـه  و اش خونـه  و زمـین 

 ثـروت  و پـول  بـوي ...بـود  عاشـقش  هالـه  ولـی  نبـود  عاشـق  اولـم  از مجید کرد؟ جور و جمع خودش
ــو مــنِ  پــدرِ  ــراي کشــوند هالــهِ  ســمت اون . کــرد خــرش و گذاشــت مــادرت رو دســت همیــنم ،ب

 !! نمیکرد پر خوابشو تخت, طالق ماه شیش سر بود عاشق اگر مجید

 زدم زل وقیحش صورت به ، بود شده خون از اي کاسه ، عصبانیت از که هایی چشم با

 همــون یــا ، میــدادي مــادرمِ  خُــرد بــه دارو و قــرص کــه اونموقــع...کصــافط نیــار منــو پــدر اســم_
 بــرادرش ، زدي خیانــتِ  تهمــت بهــش خــودت و کــردي زنــدانیش جــا یــه شــب چنــد کــه موقــع

ــودي ــغال؟ نب ــاال آش ــدي ح ــه ش ــر داغ ي کاس ــما...آش از ت ــر، دو ؟ش ــل نف ــو، مث ــه زال ــادرم ب  م
 اون زد، خیانــت انــگ بهــش یکیتـون . زدیــن کــتکش یــا کـردین،  تــامین خودتونــو یــا و چسـبیدین 

 .افسردگی انگ  یکی

 التمــاس بــه حـاال  کــه صــدایی بـا  و کــردم  مخفـی  دســتهایم بــین را سـرم  و نشســتم  صـندلی  روي
 :نالیدم داشت شباهت
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 کلمـه،  یـک  بکشـم  خودمـو . بزنـه  حـرف  تونـه  نمـی  حتـا  نمیبینـیش؟ . نمونـده   هیچـی  ازش دیگه_
 .بردار سرش از دست. بزنه حرف جمله یا

 گفت میرفت پنجره سمت به که حالی در و شد بلند صندلی از

 اون جــاي هرکســی ، میگرفــت ســخت خیلــی هالــه بــه اون ، مقصــره پــدرتم ، مقصــرم اگــر مــن_
 !میشد دیوونه بود

 گرفت را بازویم زیر و شد بلند احمد

 پاشـو  نکـن،  خـراب  حرفـا  ایـن  بـا  خودتـو  ذهـن   الکـی . قـانون  بـه  بسـپار  رو کارهـا  بقیه نورا، پاشو_
 .دلم عزیز

 گفت که بودم صورتش پشت نقاب به خیره..زد دلم به آتش هامون هاي خند پوز

 پهـن  تـور  مـادرش  مثـل  شـاید  ، شـازده  ایـن  مخصوصـا  ، نکنـی  اعتمـاد  هرکسـی  بـه  بهتـره  توام_
 !برات باشه کرده

 از مـرا  احمدرضـا  اگـر  کـه  کـنم  خـالی  سـرش  را ام افتـاده  دل بـه ِ  نفـرت  تا بردم هجوم سمتش به
 .میزدم محکمی سیلی ، هامون نفرت پر و موزيِ  صورت به حتما ، بود نکشیده بیرون اتاق

 

 و جــدل و بحــث ســاعت چهــار از بعــد.آمــدیم بیــرون پلــیس پاســگاه از ، ظهــر از بعــد ســه ســاعت
 گــرفتن بــا ، هــامونِ  بــودن مــتهم بــر مبنــی رســمی ســندي و مــدرك نداشــتن دلیــل بــه ، دعــوا
 .کردند آزادش تعهد

 در داد شــهادت کــه بــود مــادرم روانکــاو دکتــر ، آمــد همــراهم احمدرضــا از بغیــر کــه کســی تنهــا
ــان ــال هم ــهِ  شــدن بســتريِ  س ــامون از ، هال ــوده شــنیده ه ــالع و ب ــاید.داشــته اط  و شــهادت ش
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 دسـتم  کـه  منـی  وگرنـه  ، بگیرنـد  هـامون  از را نامـه  تعهـد  همـان  کـه  شـد  باعث ، شکوهیِ  تاکیید
 .نداشتم او از شکایت براي موجهی دلیل هیچ بود کوتاه جا همه از

 .نمیشد جدا ماشین سقف از هایم چشم

 اي خانـه  بازدیـد  بـراي  وقتـی  کـه  بـود  هـایش  حـرف  و هـامون ِ  امـدن ِ  درگیـر  ذهـنم  و فکر آنقدر
ــه ــه نظــر در احمدرضــا ک ــود گرفت ــیم ، ب ــه. رفت ــان جــز ب ــت درخت ــچه ، ســرمازده و لخ  ي حوض

 .بود نمانده یادم به چیزي ، اش زده زنگِ  قدیمیِ  درب و حیاطِ  وسطِ  کوچک

 داشت؟ خواب تا چند خونه_

 هان؟_

ــرم ــه را س ــمتش ب ــدم س ــوهین... چرخان ــاي ت ــامون ه ــی را ه ــواب ب ــته ج ــود گذاش ــرش.ب  را فک
 . بشناسد را او حتی یا بداند چیزي افسانه با احمدرضاِ  نسبت از هامون که نمیکردم

 داشت؟ خواب تا چند خونه میگم کجایی؟...احمد_

 .کنیم خوابش اتاق میتونیم ولی میشده استفاده انباري بعنوان قبال یکیش...تا سه_

 بریم؟ باید قولنامه براي عصر فردا_

 بیـرون  را دسـتش  و داد پـایین  را ماشـین  ي شیشـه  ، شـد  متوقـف  ماشـین  کـه  قرمـز  چـراغ  پشت
 .برد شیشه از

 میـریم  ایشـاال  ام هفتـه  یـه  بعـد  ، بنویسـیم  بنگـاه  اشـو  قولنامـه  بـه  بریم فردا ، نباش خونه نگران_
 یـه  بایـد  تـو  نـورا  فقـط  ، میکـنم  صـحبت  شـرکت  هـاي  بچـه  با هم فردا از...زدن نام به براي محضر

 بازسـازي  کنـیم،  درسـتش  چطـور  بگیـري  تصـمیم  توبایـد  ، ببینـی  دقیـق  رو خونـه  بیـاي  دیگه بار
 دیوار و در دکوراسیون تغییر یا میخواي
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 گفتم ناامیدي با و دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم

 .بشه همِ  چفت دیوارش و در فقط ، سرم تو بخوره دکور تغییر_

 داد دلگرمی نگاهش و گرفت بازي به را دستم انگشتان

 اگــر بــدم، نشــون کــامپیوتر تــوي و نهــایی ي نقشــه فرداشــب، تــا میکــنم ســعی ، نکــن فکرشــو_
 کنن شروع کارو زود خیلی میگم ها بچه به داشتی دوست

 هـاي  خانـه  از بعضـی  از بـدتر  حتـی  و نبـود  مناسـب  خیلـی  شـاید  ، بـودم  دیـده  مـن  کـه  اي خانه
 کـرد  تـرغیبم  امـروز،  اتفاقـات  البتـه  صـد  و باصـفایش  ي محلـه  و مناسـب  قیمـت  اما ، بود هم قبلی

 .بیاورم بیرون آسایشگاه از را مادرم و کنم قولنامه را خانه زودتر هرچه که

 

 احمــد. زد چشــمک نمایشــگر روي شــکیبا اســم و شــد قطــع ماشــین داخــل موســیقی صــداي    
 مـیس  5 کـه  کـردم  نگـاه  موبـایلم  بـه  و ریخـتم  بیـرون  رو کـیفم  محتویـات . کرد وصل را تلفن رضا
 .داشت شکیبا از کال

 ؟ خوبی جان، شکیبا سالم -    

 نمیده؟ منو جواب کردي نیست به سر منو دوست این خوبین؟ شما خوبم،-    

 :کرد من به  نگاهی نیم و آمد احمد هاي لب گوشه لبخندي    

 .میبره لذت قهوش و دونات از داره نشسته، من کنار همینجا شما، دوست -    

 :داد ادامه گاهش گه هاي شیطنت با و کرد نگاهم    

 قنده پودر از پر هم، لبش اطراف-    



1152 
 

 .جونش نوش-    

 دلـم  گفـت  مامـانم  بـه  بـاز،  زبـون  کـه  هـم  محـراب  برگشـتن،  صـبح  اینـا  مامان جان، رضا احمد    
 بگـم  هـم  شـما  بـه  گفـت  کـنم،  مـی  درسـت  گفـت  شـب  بـرا  مامـان . بود شده تنگ هاتون کوفته برا
 .بیایین حتما جان نورا با

 بایـد  کـه  اي هفتـه  بـراي  و فرسـتادم  بیـرون  ناامیـدي  بـا  را نفسـم ! بودنـد  برگشته مادرش و پدر    
 !زدم ،پوزخند میگشتم خواب براي اي خانه دنبال به

 ام خــورده تــرك روحیــه بــا  ولــی مــن. خواســت جــواب اشــاره بــا و کــرد نگــاهم ســوالی احمــد    
 .باشم خودم خلوت در میدادم ترجیح

 .ندارم  حرفی من بیاد خواست نورا. لطفا کن صحبت نورا با جان، شکیبا _    

 :کردم سالم بلند    

  خوبی جون، شکیبا سالم_    

 :داد ادامه  شوخی با    

 مـال  اول، همـراه  مـیگن  تلفـن  ایـن  بـه . سـوخت  تلفنـت  نـورا،  کجـایی . نیاد میکنه بیخود نورا _    
 گـرفتین؟  رو خونـه . منـو   میکنـی  فرامـوش  دودور ددر میـري  دیگـه . نیسـت  کـه  هـم  آخر همراه تو

 اره؟ بیایین؟ ناپلئونی  شیرینی با شما که کنم دم چاي فقط من  یعنی

 :دادم جواب شوق از پر و امروز تلخ اتفاقت از شدم دور شده که هم لحظه چند براي    

 من، خواهر بگیري نفس بذار_    

 کرد کم شیرینیشو که افتاد دیگه اتفاقاي خرده یه  ولی گرفتیم، هم رو خونه بله    
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 خوبه؟ احمد ؟ خوبی نورا؟ میگی جدي_    

 .امروز شده شک دچار مامانم. شکیب خوبیم ما _    

ــم     ــا را بغض ــیدن ب ــوه نوش ــورت قه ــه دادم ق ــت ک ــد دس ــا احم ــتانم رض ــه آرام را انگش ــازي ب  ب
 :گرفت

 پیــدا بـراش  پرسـتار  زودتـر  بایـد .ببینـه  رو خونــه بیـاد  نتونسـت .آسایشـگاه  بمونـه  شـد  مجبـور  -    
 ...شکیبا کنم

 و تــازه هــاي زخــم روي کــه شــبهایی تمــام مثــل و شــد همــدردي حــس از پــر شــکیبا صــداي    
 :داد ام دلداري میشد، مرهم وجودم کهنه

 کـنم،  مـی  صـحبت  محـراب  بـا  هسـت،  خـوب  پرسـتار  یـه  فکـرم  تـو  مـن . عزیـزدلم  نخـور  غصه-    
 پیـدا  تـو  نباشـیم،  خـوب   چـی  هـر  تـو  محـراب  و مـن . میگیـریم  تصـمیم  یه هم با اومدین، که شب

 .افتادیم راه خوب ماشااهللا پرستار، کردن

 .بده انجام خودشو به مربوط کارهاي تونه می وگرنه. بمونه تنها نباید فقط مامان-    

 بـزن  احمـدت  اون بـه  مـا  مـرگ  مکـش  لبخنـد  یـه . نخـور  غصـه  هـم  االن. برم قربونت میدونم-    
 !پسر این بسته دل تو  چی به موندم من. دیده رو تو اشک فقط که

 ایـن  کـه   دسـتی  همـان . دادم احمـد  مردانـه  دسـت  بـه  کـوچکی  فشـار  و شـد  بـاز  خنـده  به لبم    
 پسشــان  وقتــی و کــرد بلنــدم, گرفــت را بازوهــایم, کــرد نوازشــم, زد کنــار را اشــکهایم وقــت چنــد
 .نشد خیال  بی زدم،

 بتـونم   کاشـکی . خـدا  بـه  هسـتم  شـرمنده  شـدم،  مزاحمـت   خیلـی  وقتـه  چند این جان شکیبا _    
 .کنم جبران محبتاتو از خرده یه
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 تـرس  از نذاشـتی  و مونـدي  پیشـم  اومـدي  وقـت  چنـد  ایـن  کـه  کـنم  تشـکر  بایـد  من که اوال_    
 کـه   نیـایی  قـراره  مگـه  هـم  بـد . نبـود  اعتبـاري  هـیچ  محـراب  این به که نه واگر کنم، سکته  تنهایی

 .همینجایی بشه، آماده خونه که  زمانی تا ، میگی اینجوري

 .کند صحبت شکیبا با و بگیرد دست را مکالمه که بود احمد نوبت حاال و    

 .کن تشکر مامان از. میشیم مزاحم کوتاه شام یه براي ما جان، شکیبا_    

 .میبینمتون پس_    

 پرسید و کرد نگاهم احمد و شد قطع تلفن    

 بودي؟ داده قول ناپلئونی  شیرینی _    

 .دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم و کردم بسته و باز را هایم پلک    

ــز ســر     ــدر شــام، می ــردي کــه شــکیبا پ ــرم م ــود رو خــوش و محت ــه میشــد اول همــان از و ب  ب
 : کرد احمد به رو ، برد  پی شکیبا و او بین ظاهري شباهت

 .نمیخوره  هیچی بریز، غذا خانومت، برا بابا، جان، احمد-    

 صمیمیت همه این از کردم تشکر و کردم تمیز رو لبم  گوشه پام، روي دستمال با    

 .کردم امتحان چیز همه از هم من عالیه، واقعا چیز همه نکنه، درد دستتون_    

 محبـت  از اي لحظـه  ، سـفر  خسـتگی  وجـود  بـا  ، بـودیم  آمـده  خانشـان  بـه  احمدرضـا  با وقتی از    
 ي پیلـه  از را مـن  کـه  صـمیمیتی  و صـفا  ، بودنـد  نشـده  غافـل  ، احمدرضـا  و مـن  بـه  خوش روي و

ــود کشــیده بیــرون ام تنهــایی ــذت و ب ــه هــایی نفــس ل ــه ایــن در ک ــد را میکشــیدم خان ــر چن  براب
 .میکرد
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 محبــت, اش مادرانــه هــاي نگرانــی بـا  بود،مــدام مــادرم ســالِ و همسـن  کــه شــکیبا مــادر حـاال  و    
 :میکرد تزریق وجودم به را خالصش

ــوش _     ــت ن ــرم جون ــه. دخت ــدین آدرس اگ ــراي ب ــات ب ــه مالق ــانوم هال ــایم خ ــریض، آدم. بی  م
 .دیدنش بیاد  یکی که دره به همش چشمش

 :گرفت را گلویم بدي بغض  بود،ولی محبت از پر چه اگر حرفش    

 .ما منزل بیارین تشریف حتما بد و میشه مرخص هفته آخر تا مامان انشاهللا_    

    نبودم موفق صدایم لرزش کنترل در آنچنان که میداد نشان احمد ي خیره نگاه! 

 : کرد جو کردن عوض به تصمیم شد، بدم حال متوجه که محراب    

 ، نکنــه خــالی جیبتــو بــاش مراقــب کنــه؟ دیــزاین قــراره مهنــدس جنــاب و جدیــد ي خونــه_    
 !کارشه این

 دسـتش  پشـت  بـه  محکـم  و گرفـت  گـاز  راي لبـانش  شـکیبا  مـادرِ  کـه  میزدم کله و سر بغضم با    
 :زد

 مناسـب  خیلـی  ام حـاجی  دوسـت  بـراي  ، بـرات  کـرد  درسـت  مجـانی  کـه  و مطبـت  ، خاله نگو_    
 .بود کرده حساب

 و کــنم کنتـرل  را خـودم  میتـوانم  کـه  دادم نشـان  لبخنـد  بـا  ، احمدرضـا  نگـرانِ  هـاي  چشـم  بـه     
 .نیست دلواپسی به نیازي

 :زد احمدرضا به اي اشاره میشد، تر رنگ پر لحظه هر که لبخندي با محراب    

 اونـم  ، میگیـره  تـومن  یـه  ، کنـه  طراحـی  لبـاس  کمـد  یـه  مـن  بـراي  میخـواد  ایـن  خاله؟ این_    
 !نقـــد ، جیرینیگی, کار اول
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 کشید لبش روي را دستمال و زد محراب به سرسري لبخندي احمدرضا    

 بود العاده فوق ، نکنه درد دستتون ، جان شکوه_    

 تــوي را اش طالیــی عینــک ، و کــرد ســفت را رنگــش خــوش ســاتن روســري گــره شــکیبا مــادر    
 گذاشت قابش

 اومد؟ ،خوشت داري دوست که کردم درست بورانی تو خاطر به_    

 بـه  آمـدنش  شـبِ  اولـین  همیشـه  ، افتـاد  یـادم  تـازه  کـرد  تعریـف  بـورانی  ي مزه از که حمدرضا    
 . میپخت بورانی برایش افسانه ، ایران

 نمـی  نـزدیکم   خیلـی  قبـل،  شـب  مثـل  شـکیبا،  مـادر  و پـدر  بـه  احتـرام  خـاطر  به امشب، احمد    
 .نمیزد بهم مستقیما حرفی و نشست

 .دید صورتش در میشد را نگرانی و داشت برنمی من از هم را چشمش اما    

 صـبح  اتفاقـات  از اي خالصـه  حـال  همـان  در و شسـتیم  را هـا  ظـرف  شـکیبا  همـراه  بـه  شام، بعد    
 .کردم تعریف برایش را

 : آمد آشپزخانه داخل شکیبا مادر که میگرفتم آب را بشقاب آخرین    

 .کنه استراحت تا کن آماده رو دوستت جاي جان، مامان_    

 بستم را آب شیرِ و دادم شکیبا دست را بشقاب    

 .دادم زحمت حسابی دخترتون به مدت این من ، خانوم شکوه ، ممنون_    

 .گرفتم را هایم دست خیسی و داد دستم را که کاغذي دستمال مادرش    
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 مـا  دیگـه  بیمارسـتان،  بـردنش  شـبونه  شـد،  بـد  حـالش  یهـو  خـواهرم  مـادر،  بشین خوشبخت -    
 دادش بــه تـو  کــه بـود  دختـر  ایــن پـیش  اینجــا دلمـون   ولـی  باشــیم، شـوهرش  کمــک کـه  رفتـیم 
 .رسیدي

 :رسید دادم به بود ما پیش و آشپزخانه به حواسش گویا که احمد    

 خســته رســیدین، صــبح هــم شــما. کنــیم مــی زحمــت رفــع کــم کــم دیگــه مــا جــان، شــکوه_    
 افتادین زحمت حسابی امشب.هستین

ــن_     ــه چــه ای ــان حرفی ــه محمــد جــان، مام ــادت فقــط ک ــدگی شــب داره ع ــه  رانن ــنم و کن  م
 بمونه راحته اینجا اگر ، نمیکنه ما براي فرقی خدا به ، شکیبا مثل هم نورا. خوابیدم حسابی

 داد ادامه همسرش اصرارِ به هم شکیبا پدرِ ، محمد و نشستم احمدرضا کنار    

 شد نزدیکم کمی ، احمدرضا    

 بمونی؟ نمیخواي_    

 ..تو ي خونه میام ، نه_    

 خندید صدا بی ، بود شده خمار ، خواب زور از که هایی چشم با و زد نیشخندي    

 .محراب ي خونه میرم من ، پابرجاست اگر منِ  تنبیه قضیه_    

 گذاشتم سرش به سر ،کمی ام گرفتهِ  حالِ  وجود با    

 .بخوابی ماشینم تو میدم اجازه بهت ، پارکینگ برو ؟ محراب خونه بري چرا_    

ِ  حــال در مــدام کــه شــیرینش پســرِ از محــراب نگــاه ، شــد باعــث همــین و زد اي خنــده تــک    
 .شود کشیده سمتمان به ، بود کردن وورجه و ورج
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 و انـداخت  بـاال  ابرویـی  محـراب  کـه  کنـیم  پنهـان  را مـان  خنـده  تـا  داشـتیم  سـعی  دویمـان  هر    
 . گفت بلندي "خداروشکر"

 و اصــرار دوبــاره ، داشــت دســت بــه رنگــی خــوشِ  چــاي ســینی کــه شــکیباِ  مــادرِ  آمــدن بــا    
 .بودم گرفته را تصمیمم من و شد شروع ها تعارف

 همسـرش  و رفـت  خانـه  نشـیمن  بـه  اخبـار،  دیـدن  هـواي  بـه  شـکیبا  پـدر  ، چاي خوردنِ از بعد    
 .شد جدا جمعمان از بعد کمی هم

 .بود کرده تعریف محراب براي را امروز ماجراي احمد ، مهمانی طولِ در که انگار    

 ؟. جان نورا_    

 .آمدم بیرون خیال و فکر از و کردم بلند را سرم محراب صداي با    

 گفت دوستانه لحنی با و گذاشت شکیبا و خودش بینِ ، مبل روي را ماهان    

 روزه دو دارن کــه گروهــی بــا ، وارده کــارش تــو احمــد ، نبــاش خونــه شــدنِ راه بــه رو نگــرانِ_    
 آمــاده تــا روزه چنــد مــدت همــین تــو بهتــره کــه پرســتاره مهــم موضــوع االن ، میکــنن جمعــش

 .بمونه مادرت پیش ، خونه شدنِ

 پرسـتار  کـردنِ  پیـدا  بـراي  ، سـایت  چنـد  و روزنامـه  در فـردا  همـین  بایـد ...بـود  محـراب  بـا  حق    
 .بدهم آگهی

 :نشست محراب کنار و گذاشت برایمان را کیک از برشی شکیبا    

 چــون ولـی  ، بیشــتره مـادرت  از ســالش و ،سـن  میشناســیم خـوب  پرســتارِ یـه  محــراب و مـن _    
 یـه  نبـودت  در فقـط  میخـواي  تـو  واقـع  در ، میـده  انجـام  و خـودش  بـه  مربـوط  کارهاي جون هاله

 درسته؟.باشه همراهش و نمونه تنها که باشه کنارش همراه و پرستار
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 مالیدم بهم را ام کرده عرق هاي دست کف و گذاشتم زانوهایم سر را هایم دست آرنج    

 پرسـتار  یـه  ، گفـتن  هـم  خودشـون  ، خونـه  میـاد  جلسـه  سـه  اي هفتـه  مشاور.همینطوره دقیقا_    
 سنشـون  میگـی  تـو ...خـب  ولـی .کنـه  رسـیدگی  بهـش  افتـاد  اتفـاقی  اگر و نمونه تنها تا باشه داشته

 !باالست

 گفت شکیبا جاي به محراب    

ــه و تیــز زن اتفاقــا_     ــا ، فرزی  ســه خــانوم هالــه از میکــنم فکــر البتــه ، باالســت ســنش اینکــه ب
 همـون  دقیقـا  ، اسـت  سـرزنده  ، شـاده ... زبونـه  و سـر  خـوش  خیلـی  ولـی  ، باشـه  بزرگتر سال چهار

 ، دارین احتیاج بهش خودت و هاله که چیزيِ

 بـه  و برداشـت  مبـل  از را اش تکیـه  و شـد  نگـاهم  سـنگینی  متوجـه  کـه  کـردم  نگاه احمدرضا به    
 شد خم جلو

 کــه کــردي فکــر اگــر ولــی داریــم عجلــه اینکــه بــا.باهــاش کنــی صــحبت ، ببینــیش میتــونی_    
 .میگردیم دیگه یکی دنبال ، نیست کار این مناسب

 میکشـید  تیـر  سـرم  گـاهی  کـه  میپیچیـد  سـرم  در مـدامی  ممتـد  بوقِ ، نمیکرد کار دیگر ذهنم    
 .میدادم فشار را هایم گوش شدن کر براي و

 بمونه؟ مادرم پیش شبا میتونه...نمیدونم_    

 میکـرد  بلنـدش  حـالی  در و گرفـت  ، بـود  شـده  خـم  مبـل  از کمـر  تـا  که را ماهان پاهايِ شکیبا    
 گفت

 میکنـه  زنـدگی  شـمال  کـه  نـداره  بیشـتر  دختـرم  یـه  ، شـده  فـوت  ساله سه شوهرش...نورا آره_    
 .باشه مناسب میکنم فکر گرفتیم ازش ما که ام قیمتی ، داره ام بچه ،
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 .بود درد از پر پاهایم کف و بودیم گذاشته سر پشت دو هر را سختی روز    

 .میداد آزارم بود، چشمانش در که  ترسی و هاله نگاه هنوز    

 کـرده  تشـکر  هفتـه  2 ایـن  در بـودنش  خـاطر  بـه  هـم  بـاز  و بـودم  کـرده  صحبت تلفنی شیکبا با    
 . بودم

 بـه  محکـم  و گرفـت  رویـم  بـه  رو از چشـم  احمـد  کـه  کشـیدم  پرصـدایی  و طـوالنی  اي خمیازه    
 .شد بسته جیغ با بود شده باز خمیازه با که دهانم. زد پایم

 .گرفت خوابم نورا، نکش خمیازه انقدر_    

 هوشـیارترم  خـورد،  ملتهـبم  صـورت  بـه  کـه  خنکـی  هـواي  و آمـد  پـایین  آرام مـن  سمت شیشه    
 .کرد

 بـه  را خـط  هـر  و کشـیدم  فرضـی  هـایی  خـط  ، بـود  نیمـه  هنـوز  که اي گرفته بخار شیشه روي    
 !زدم خط هایم غصهِ  شدن تمام امید

ــراتشِ  ســتون ، آدم میشــود حتــی"     ــا را فق ــره ي همــه ب ــایش مه  حــس هــایش غضــروف ، ه
 دقیـق  فشـار  یـک  و ، بیـاورد  فشـار  پهلوهایـت  و هـا  شـانه  ، کمـرت  بـر  عظـیم  بار یک که انگار.کند

 روحـم  بـر  عظـیم  بـار  یـک  روزهـا  ایـن .بـردارد  دوشـت  روي از را بـار  ي همـه  تـا  باشـد  کافی کم و
 هــایم شــانه روي از کســی را بــار ایــن زودتــر کــه کــاش....میکنــد درد روحــم مــن.آورد مــی فشــار
 "!بود مهربان خدا کاش اي که...بردارد

 .شوم خانهِ  داخل او از قبل تا رفت کنار رضا احمد در، قفل به کلید انداختن با    
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 بـه  احمـد  ، میکـردم  آویـزان  جاکفشـی، ِ  کنـار ِ  دیـواري  کمـک  در را شـنلم  و شـال  که حالی در    
 . کرد روشن را گیر پیغام و رفت خانه تلفن سمت

 موبــایلشِ  بــودن خــاموش ، بــود همکــارش از پیغــام اولــین ، رفــت آشــپزخانه بــه زود خیلــی و    
 .بود شده تماس این باعث

ِ  نـازك  صـداي  شـدم،  ولـو  مبـل  روي کـه  لحظـه  همـان  درسـت  و دادم بـدنم  بـه  قوسـی  و کش    
 شد بلند اسپیکر از افسانه

 یـه ...کـه  نمیـدي  موبـایلتم ِ  جـواب  ، نیسـتی  خونـه  کـه  بـاز  ، سـالم ..مامـان  جـان،  رضـا  احمد _    
 تنگـــ برات مامانِ  دل ، نگرانتم.. نیست خوب حالم نمیپرسی؟ مادرت از حالی

 و رسـاند  تلفـن  بـه  را خـودش  برداشـت  کـه  بلنـدي ِ  گـام  بـا  و آمـد  بیـرون  آشپزخانه از عجله با    
 .کرد رد را پیغام

 ....چرا جان، رضا احمد _    

 .شد پاك دوباره    

 ...بیمارســــ نیومدي جان مامان_    

 ...شد پاك دوباره و    

 .شد ساعتش بند کردن باز مشغول و گذاشت کیفم روي را ماشین، سویچ    

 قهوه؟ یا میخوري چایی_    

 بـه  هـم  کـه  هـامون  هـاي  حـرف  از...خسـتگی  یـا  بـود  صـبح  اتفـاق  از اش ریختگی بهم نمیدانم    
 احمـد  از هـامون ِ  حـرف ِ  بابـت  بایـد  بـود  کـه  ؟هرچـه ...خـودش  بـه  هـم  و گفـت  بیـراه  و بد افسانه

 ...دیگر فرصتی شاید اما.میخواستم معذرت
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 پرسیدم و کشیدم کوتاه اي خمیازه    

 ات؟ خونهِ  میز رو بذارم میشه...آتیشه پاهام_    

 داد جواب بود مهربان که صدایی با میرفت آشپزخانه به که حالی در    

 .بکن داري دوست کاري هر خودته، خونه_    

 .بخوابم کنم در خستگیمو و بگیرم دوش یه فقط نمیخورم، چیزي من _    

 :گفت بلند و رفت سرویس سمت به    

 درمیره خستگیت. بخواب توش ساعت نیم کنم، می گرم آب برات و وان_    

 ، امد آب شدن باز صداي و رفتم اتاق داخل سرش پشت    

 بلنـد  همینکـه  ، بـود  آمـده  سـراغم  کـه  اي سـرگیجه  بابـت  ، نشسـتم  تخـت  روي اي لحظه چند    
 .میکردم حفظ سختی به را تعادلم و میشد تار هایم چشم ، میشدم

 گفـتم  بهـش  فقـط  مـن  ": پیچیـد  ذهـنم  تـو  هـامون  صـداي  و گذاشـتم  هـم  روي را هایم چشم    
 "کن حاللم  آبجی بگم خواستم می. آوردم قرصتو  آبجی

 .شد باز هایم پلک و خوردم ،تکانی کشید مچمو که احمد دست    

 نورا؟ خوبی_    

 شدم بلند و زدم سرسري لبخند    

ــه، درد دســتت.آره_     ــه میــاد، خــوابم االن ، بگیــرم دوش صــبح فــردا بــذارم ، مــیگم ولــی نکن  ب
 .بخوابم جا همین دارم دوست خدا

 داد هل جلو به پشت از را هایم شانه    
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 .ها  کنی ناز هم تو میکشم، ناز  هی من چون نیست قرار تنبل، برو_    

 .بودم ترسانده کمی ، داشتم که اي سرگیجه ، نمیکردم ناز    

 درگیـر  را ذهـنم  کـه  سـوالی  خـاطر  بـه  بلکـه  ، سـرگیجه  خـاطر  بـه  نـه  کـه  برداشتم قدمی آرام    
 ... بود کرده

 .برگشتم سمتش به و ایستادم    

 احمــدرضا_    

 جانم؟_    

 ...صدایش در عجیب حالی و بود هایش چشمِ  میان غمی    

 . شد کنجکاو ، کردم که مکثی با    

 ...نورا_    

 پرسیدم تعلل با و انداختم پایین سر    

 ندادي؟ جوابشو...  کرد توهین بهت داییم وقتی چرا_    

 انداخت زیر را سرش لبخند با که بود آرمش و سرد خون صورتش به نگاهم    

 !مهمه توِ  باور ، فقط برام که وقتی میدادم، جوابشو باید چرا_    

 مـن  کـه  وقتـی  میـداد  را هـامون ِ  جـواب  بایـد  چـرا  واقعـا ...کـرد  درگیـر  را ذهنم ، داد که جوابی    
 ...میکند فرق افسانه با احمدرضا داشتم باور

 .بود احــمدِ  شبیــه فقط احمدرضا که شک بی    
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 تا مشتاگذ پاهایم, نزدیک جایی,تخت پایین ار سرم زیر بالشت, حمدرضاا توصیه به    
ــدوارم, دهم تکیه تخت پشت رادیو به ار پاهایم و بیدهاخو برعکس نمابتو ــودم امیـــ ــزان بـــ  آویـــ

 بریــده بــد را امــانم کــه شــود التهــابی البتــه صــد و خون شریان شــدن کمتــر باعــث پاهــایم بــودن
 .بود

 .بود قرصم هاي بسته کنار پرتقال آبِ  خالی لیوان و افتاد نگاهم تخت کنارِ  عسلی به    

 آب داروهـایم  بـراي  دیـد  کـه  وقتـی  ، داشـت  وقـت  هـر  و همیشـه  کـه  اي حوصـله  بـا  احمدرضا    
 .بگیرد برایم پرتقال آب خودش که کرد اصرار و گرفت را لیوان ، برداشتم

 مهمـانی  و خانـه  ي قولنامـه  از بعـد  امـا  بـود،من  کـرده  دمـغ  را جفتمـان  هـر  صبح امروز اتفاقات    
 ...احمدرضا ولی.شدم تر راه به رو ، شکیبا

 ...میداد عذابم بودنش دمغ...نبود سرحال    

 .شود تاقا رداو ار خنکی نسیم تا گذاشتم باز کمی را اتاقم ي پنجره احمدرضا توصیه به    

ــاق کــه هــوایی خنکــاي     ــه را ات ــود گرفت ــود کــرده ســرایت هــم تخت سفید هاي ملحفه به ب  و ب
ــت روي خوردن غلت شتاد لذتی چه ــاقیِِ  تخـ ــه اتـ ــئن کـ ــودم مطمـ ــراي بـ ــودم بـ ــا...خـ  تنهـ

 !است...خودم

ــدت با که ها هپرد به     ــمِ  شـ ــاد و کـ ــادِ  زیـ ــان ، بـ ــد تکـ  خیره بودند هآمد رقص به و میخوردنـ
 . شدم

 هـیچ  بـی  ، بـاد  وزش بـا  کـه  رنـگ  خـوش  ي پـرده  همـین  مثـل ...داشـت  شدن سبک هواي دلم    
 .میخورد تکان تعلقی و سنگینی



1165 
 

 خونه ":ام هبارشنید دهها, هم مشبا ینکها با, بودم خانه ینا عزیز همیشه ینکها با    
 ".خودته

 رِادیو به میکشید چنگ, بودنش خانمان بی حس و میگرفت بهانه, مراقر بی دل باز ولی    
 .غرورش

 دلم و هستم ینجاا کسی بـــــــــــــــی سر زا میکردم حس, رضا حمدا محبتهاي تمام وجود با    
 .پناهی بی همه ینا زا بود گرفته

 دارم دوسـت .کـردن  کـودکی ِ  دوران بـه  ، باشـم  کـودك  اینکـه  بـراي  تـا  شـده  تنـگ  دلـم  چقدر    
 دوسـت  سـاده  ، کـنم  گریـه  سـاده  ، بخنـدم  سـاده .کـنم  برخـورد  چیـز  همـه  بـا  سـاده  خیلی دوباره
 سـاده  ، بگیـرم  تصـمیم  سـاده  ، کـنم  فکـر  سـاده  ، کـنم  آشـتی  سـاده  ، کنم قهر ،ساده باشم داشته

 .بکشم نفس ساده ، کنم گوش ساده ، بزنم حرف ساده باشم خوبی آدم

 و دسـت  ي نانوشـته  هـاي  قـانون  همـه  ایـن  از ، ام خسـته  شـدن  بـزرگ  پیچیـدگی  همـه  این از    
 بایـد  کجـا  را کـودکی  نمیـدانم  کـه  آخ.کـنم  چـه  خسـتگی  همـه  ایـن  بـا  نمیـدانم  ، ام خسته گیر پا

 ... است تلخ که آخ ، دارد درد که آخ ، کنم پیدا

 !است خوب حالش میدانستم حداقل.داشتم پدرم از خبري    

 نصب ناظر مهندس ناعنو به ار دوستانش زا یکی که بود دهاد پیغام پیش روز دو میدا    
ــراغم. بود کرده معرفی پدرم شرکت به ساختمانی هاي آسانسور ــدرم از را سـ ــه پـ ــود گرفتـ  او و بـ

 .بود کرده هایم نبودن بهانه را رفتنم ماموریت ، هم

 نقشه پدرم ساختمان و زمین ماکد يابر,بار ینا نستمانمید که فسانها میماند فقط    
 .بود هکشید

 .باشد مربوط پدرم بدهی و من به, بدش حال ینا میزدم حدس ولی    
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 امـا  کنـد  طراحـی  امشـب  همـین  را خانـه  بازسـازي  ي نقشـه  تـا  داشـت  اصرار احمدرضا اینکه با    
 خبر ینا زا غیر چیزي, بیرون هاياصد امــا.کنــد اســتراحت زودتــر تــا بــودم گرفتــه قــول او از

 .دامید

ــایم و نشســتم تخــت روي     ــم موه ــه به ــک ، دورم از را ام ریخت ــرف ی ــردم جمــع ط ــره.ک  ام چه
 !بود شده ها کولیِ  شبیه

 .کشیدم پایین را اتاق در ي دستگیره آرام و آمدم پایین تخت از    

ــرجیح     ــدادم ت ــا می ــا ب ــه از احمدرض ــزنیم حــرف خان ــتاري و ب ــود قــرار کــه پرس  زودتــر ب
 میشـد  تزریـق  مـن  در وجـودش  بـا  لحظـه  هـر  کـه  خـاطري  اطمینـان  و احمدرضا حضور...ببینمش

 .میکرد بهتر را حالم ،

 کشار صندلی پشت به ار شسر که رفت يحمدا سمت نگاهم کـــه برداشـــتم قـــدمی چنـــد    
 !دبو دستش توي لکلا شیشه و بود دهاد تکیه

 

 ... مشکیِ  شلوارك و داشت تن به سفیدي رکابی    

ــه...وضعش و سر به     ــه...میز روي وسایل ب ــورتی ب ــه ص ــار ک ــید درد انگ ــه و میکش ــتی ب ــه دس  ک
 ...کردم نگاه بود، پایش روي شده مشت

 ...لعنتی کشید تیر قلبم    

ــوتر     ــتم جل ــوتر..رف ــی...جل ــه زخم ــایش روي ک ــود پ ــدر ، ب ــاك و وحشــتناك آنق ــه دردن ــر ب  نظ
 . کشیدم "هینی" ترس از که میرسید
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ــایش پلــک     ــه ه ــاال ک ــت ب ــا قرمزش نچشما با رف ــاهم بهــت ب ــرد نگ  زا ار پایش شتاد سعی. ک
 .زدم نواز پایش کنار و گرفتم دستش زا ار طبی لکلا شیشه...درابرد میز روي

 چشمانم آنی به و کشید تیر قلبم بود زده بیرون نویشاز روي ژاباند زا که خونی ندید با    
 :نشست نم به

 ؟؟...احمدرضا_    

 :کشید هاش گندمی جو به دستی کالفگی با    

 بابخو برو. دلم عزیز نیست چیزي_    

ــابلش میز روي     ــب و باند زا پر مق ــود چس ــی حتــی.ب ــون کم ــرامیک روي خ  پــایش زیــرِ  س
 بود ریخته

ــو روي مردگــی خــون و هــا کبــودي ، نشســتمزمین روي پاش کنار     ــایینش بــه زان  وحشــتناك پ
 کــرده بغضــی شــد، جمــع درد از اش چهــره همینکــه. کشــیدم هــا کبــودي بــه آرام را دســتم. بــود

 .:کردم نگاهش

 .کردي بلند ومامانم و بود ینطوريا پاهات تو_    

 بردارد را پنبه تا شد خیز نیم    

 .انور نیست چیزي _    

 هـا  کبـودي  نزدیـک  و کـردم  بـاز  را قـدیمی  امـا  بهداشـتی  بانـد  کـه  کـرد  الکل به آغشته را پنبه    
 بو چسبیده زخم به هنوز باند کمی و بود باز زخمشِ  دهان.بردم

ــد ،حمدا-     ــاتو اول بای ــی بشــوریم پ ــده خــون ،خیل ــد ، اوم  اصــال ، آوردي مــی فشــار بهــش نبای
 .میکردي رانندگی نباید
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 .بست را هایش چشم و داد تکیه مبل پشتی به را سرش    

 شدم خیره ها کبودي به باز و گرفتم کمر به را هایم دست    

 بشورم برات حموم بریم پاشو ، احمد نمیشه اینجوري_    

 بخواب برو تو ، میبندم ، میکنم تمیزش الکل همین با ، نورا کن ولش_    

 ، بود زده بیرون پایش ي نیمه بانداژ از خون.بودم تر لجباز او از من    

 بیارم؟ داري لگنی ، تشتی_    

 کشید موهایش به دستی کالفه! شد لبریز صبرش کم کم سماجتم از    

 چی؟ براي_    

 توپیدم بهش غم و شماتت با    

 بشه شستشو باید زخم این...اینجا بیارم_    

 شد صبح بخواب برو ، میکنم تمیزش الکل همین با ، نمیخواد_    

 گفتم آرامی صداي با ولی محکم    

 ...احمدرضا پاشو_    

 ، شد بلند اجبار به و گرفتم را دستش    

 کردي؟ تحمل چجوري و مهمونی_    

 .کردم کاریش چسب ، دستشویی تو بعدم ، بود تیره شلوارم_    

 خب میگفتی محراب به_    
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 ...خندید    

 !من مثل یکی نه! لطیفه جنسِ  دکتر اون_    

 .کردم باري شماتتِ  نگاه کوتاهش لبخند به    

ــردارد قــدم راحــت ، میکــرد ســعی     ــه و ب ــاورد خــودش روي ب ــا ، دارد درد کــه نی  کــسِ اگــر ام
 .باشند نمیتوانند درد بی ها زخم این که میشد متوجه میدید را او هاي زخم هم دیگري

 شدم ناو خلاد و زدم باال را شلوارم يها پاچه نشست، ،ناو يسکو کنار    

 .میکشم آب خودم بیرون بیا ، نورا میکنی چیکار_    

 .کردم باز را آب شیر و ندارم اهمیتی حرفش به    

 آورد جلو را دستش    

 .نکن اذیت بچه برو بیا_    

 پنهــان را زخــم ایــن نبایــد ، میکــرد پنهــان را دردش مــن از ،نبایــد دســتش از بــودم عصــبانی    
 .میکرد

 شدم؟ غریبه باهات  کی من احمد،...تویی ، میکنه اذیت داره که اونی_    

 .کرد نگاهم مرموزيِ  لبخند با و گذاشت سکو روي را هایش دست کف    

 .میشی کثیف االن. بودي حموم چون گفتم خودت خاطر به_    

 .گرفتم آب شیر زیر را دستم و و رفتم اي غره چشم    

 نمیکنه؟ اذیتت داغیش این ، ببین بزن دست بیا_    
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 گفت و کرد تر پهن را مرموز ي خنده همان    

 ..بره بشور!است ساله چهلِ  مرد یه پاي ، بشوري نمیخواي که بچه_    

 شدم یادآور تاکید و حرص با و پاشیدم صورتش به آب مشتی    

 !چهل تا داري وقت ماه سه و سال یک.هشت و سی_    

ــشپا ساق و نواز شستن به شروع مارآ     ــردم یـــــ  دامو و خشک خونهاي, کرم هاي چربی. کـــــ
 ..میشدند ناپدید و میشدند رد یمپاها زیر زا و میشدند شسته عفونی ضد

 بــه امیـدش ... ، دانــم مـی  کـه  اي خســته نگـاه  آن بــراي! ...  باشـم  مرهمـی  برایــت خـواهم  مـی     
 مـی !  سـت  خـالی  ، امیـد  از کـه  دلـی  آن بـراي ! ...  باشـم  لبخنـد  برایـت  خواهم می!  ست لبخندي
 تــو بــراي ، هــم آســمان کنــی بــاور تــا...  بگــذارم آســمان هــاي دســت در را هایــت دســت خــواهم
ــوش ــی آغ ــاید م ــن!  گش ــو م ــی را ت ــواهم مرهم ــود خ ــه ، ب ـــی...  گرچ ــه...  دارم دلـــــــــ  ک
 ! است مرهم یک نیازمند

ــی و شــده خشــک هــاي خــون بیشــتر هرچــه     ــاي چرب ِ  عمــق و زخــم ، میشســتم را ، کــرم ه
 .میشد مشخص بیشتر هایش کبودي

 وطنــــــــــــــی  هینامهاگو. يکرد شال و شآ خودتو يینجورا و يراد لمللیا بین هینامهاگو_    
 يبود شتهاگذ جا توبانا وسط پاچه و یهلنگ النا که داشتی

ــیر     ــتم را آب شـ ــتم زخمها يروي ار کننده عفونی ضد مایع و بسـ ــا ریخـ ــراي تـ ــمان بـ  پانسـ
 .کنم اش آماده

 کنم پانسمان بعد بشه خشک کم بذار_    



1171 
 

 سالمش پـــاي وير و گرفـــت را دســـتم حمدا که گفـــتم ،آخیشـــیکمرم کردن صاف ضمح به    
 کردم گرفتارم آغوشش مخمصه در و نشاندم

 !بره در خستگیت بشین_    

 دســتش و کــرد هــدایت گوشــم پشــت بــه را موهــایم, دیــد کــه را شــدن بلنــد بــراي ســماجتم    
 .شدند پایین و باال کمرم ي تیره روي

 :زد لب آرام و کردند تالقی نگاهش با چشمانم    

 میکنه؟؟ ناراحتت ، نشستن توبغلم_    

 را شـبیهش  کـه  نگـاهی  ، حـرف  از پـر  و بـود  غمگـین  کـه  نگـاهی ..نگـاهش  از میکشـد  تیر قلبم    
 .بودم دیده ، میگفت برایم گذشته از که وقتی پیشِ  وقت چند

 نگــاه از میتپیــد دلــم.کــرد تنظــیم صــورتم روي را هــایش چشــم مردمــک وقتــی ریخــت دلــم    
 پلـک  ي نرمـه  از...میکاویـدم  مشـتاقانه  کـه  هـایی  خاکسـتري  از.میکـرد  صـورتم  ي روانـه  کـه  هایی

 قلقلــک را دلــم...بــو همــه ایــنِ  میــان کـه  عطــري بــوي و اش مردانــه و قــوي هــاي دســت..هـایش 
 .میداد

 گفتم لبخند با و آوردم پایش به فشاري    

 .نباشه خوب پات براي کنم فکر ولی نمیکنه ناراحت منو_    

 پــایش بــه کــه فشــاري بــا کمــی و...زود خیلــی ، کــردم بســته و بــاز را هــایم چشــم لبخنــد بــا    
 ماندم جوابش منتظر ، آوردم

 نیست؟ اینطور_    

 :هایم چشمِ  میان خورد چرخ نگاهش    
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 .مخدره دلم براي  نمیدونم،ولی پاهامو_    

ــزدیکم را ســرش     ــا وقتــی و آورد ن ــده ب ــاه خن ــایش چشــم از نگ ــرفتم ه  طــوالنی اي بوســه ، گ
 :چسباند بناگوشم روي

 ، بـود  چسـبیده  بناگوشـم  بـه  هـایش  لـب  ،هنـوز  سـوزاند  مـی  را گـردنم  هـایش،  نفس هنوزحرم    
 مینشست دلم به بمش صداي هنوز و بودم جنگ در دلم غوغاي با هنوز

 ...اگر ببخشید نورا_    

 :دادم فشار هایش لب روي را ام اشاره انگشت و کشیدم عقب را سرم    

 باشـن  اي گذشـته  عـزادار  هـا  چشـم  و هـا  لـب  ایـن  دیگـه  نمیخـوام !  شـنیدم  مـنم ...گفتی تو_    
 !گذشـــته ، مطمئنیم جفتمون که

 .بودند همیشه از تر خاکستري امشب که هایی چشم با بود خورده گره نگاهم    

 ...نترسید ، بردم که هایش چشمِ  نزدیک ، کردم جدا هایش لب از را انگشتم    

 .بود لذتبخش هایش مژهِ  لمس    

 میمونه؟ خورده بارونِ  ذغالِ  مثل چشمات میدونستی...احمد_    

 .میکرد برمال را دلم غوغاي داشتن، نگه این و میداشت نگهم ، نگاهش    

 !؟ ساکتی_    

 ایــن لعنتــی...نمیــزد حرفــی. چرخیــد صــورتش روي نگــاهم و گرفتنــد ضــرب آرام آرام پاهــایم    
 ...بود؟ داده یادش کسی چه را کردن نگاه

 :کردم نگاه پایش به    
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 !شد خشک کنم فکر_    

 موهـایم ِ  میـان  بلنـدي  نفـس  و شـد  خـم  سـمتم  کـه  بکشـم  دسـت  زخمـش  روي تـا  شدم خم    
 .کشید

 !دختر شدي دلخوشیم ي همه_    

 ، بــود گرفتـه  تـپش  کـه  قلبـی  بـراي  و ایسـتاد  مـن ِ  نفـس  ، کشـید  عمیـق  کـه  را بعـدي  نفـس     
 صـورت  بـه  هنـوز  کـه  موهـایم  از قسـمتی  کشـید  عقـب  را سـرش  کـه  احمد و کردم صاف را کمرم

 .شد جدا من از ، بود مانده پلکش و

 .بکشم عقب نتوانستم ، شد تر نزدیک هرچه که بود هایش چشم در چیزي چه نمیدانم    

 در پــا تنهــایی بــار کولــه بــا کــه روزي کــه بــودم مــردي ي خســته و غمگــینِ  نگــاهِ  مــات مــن    
 ي خسـته  و غمگـین ِ  نگـاه ِ  مـات  مـن ...تحقیـر  بـا  زدم چنـگ  دلـش  بـه  مـدام  و گذاشتم دلم خانه

 ...گذراند تاسف و حسرت در را اش مردانه عمرِِ  تمام هایم، بازي بچه با که بودم مردي

 تـر  فربـه  را هـا  قطـره  ، پـرم  دلِ امـا  نبودنـد  بیشـتر  قطـره  چنـد  هـایم  اشـک ... میلرزید ام چانه    
 ...بود کرده

 .کرد شکار ، هایش لب با را اشک آخرین که بود شده خیس صورتم    

 ...رسید که نکشید طول خیلی...آمد باالتر ام چانه از اش بوسه    

 !رســـید... نکرده سفر    

 بــه قوســی و کــش.کـردم  بــاز را ام چســبیده بهـم  هــاي ،پلــک بــود گرفتـه  را اتــاق کــه سـرمایی  از
 بـراي .بـردارم  میـز  عسـلی  روي از را ام مچـی  سـاعت  تـا  کـردم  دراز دسـت  دسـت  و داده بدنم تمام
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ــا و داشــتم وقــت ســاعتی خــوردنش و صــبحانهِ  کــردن آمــاده  ، بــود پیــدا خانــه از کــه ســکوتی ب
 خوابیده هنوز احمدرضا که شدم متوجه

 غــذایی ، هــایش کــن خشــک چــركِ  خــوردن از قبــل تــا میکــردم آمــاده زودتــر را صــبحانه بایــد
 .بیاید فشار اش معده به کمتر و باشد خورده

 .گذاشتم زمین روي را بود زده یخ سرما از که را پاهایم کف و نشستم تخت روي

 .بود کرده پر را خانه قهوه خوشِ عطر..پوشیدم را اداره هاي لباس و کردم دم را قهوه

 روي صــداي بــا لیــوان یــا ولــی ، کــنم کــار صــدا ســرو بــی تــا میکــردم را تالشــمِ  تمــام اینکــه بــا
 !میشد بسته محکم صداي با یخچالِ  در یا و میگرفت قرار کابینت

 راحــت خیــالم میدیــدم، بســته را در و میکــردم نگــاه احمــدِ  اتــاق بــه کــه هربــار اوصــاف ایــن بــا
 .نکردم بیدارش که میشد

 فریـزر  از را نـان  و شـکاندم  مـرغ  تخـم  ،چهـار  شـدنش  آب محـض  بـه  و انـداختم  تابـه  تـوي  را کره
 .آوردم در

 .رفتم اتاقش به ، چیدم که را صبحانه میز

 .بود خوابیده شکم به رو و بود گذاشته پایش الي را لحاف ، ها پسربچه مثل

 را صـورتش  از نیمـی  لحـاف .شـدم  خـم  سـمتش  بـه  کمـی  و گذاشـتم  تخـت  روي را پایم یک زانوي
 .بود پیدا مرتبش و مشکی ابروهاي فقط و بود پوشانده

 احمدرضا...احمد_

 چمباتـه  سـرما  از کـه  بـود  خوابیـده  رکـابی  بـا  ، خـورد  تکـانی  هـایش  پلـک  و آوردم پایین را لحاف
 بود زده
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 .بردم هایش چشم سمت را ام سبابهِ  انگشت خنده با و دادم اش شانه به تکانی

 بایــد دوبــاره رو قهــوه فقــط کــردم، آمــاده رو ات  صــبحانه کــار، ســر میــرم دارم مــن جــان احمــد_
 چنـد  بـاالخره . میـرم  آژانـس  بـا  مـن .  برسـی  کارهـات  بـه  کـه  میزارم برات هم رو ماشین.  کنی گرم
 .اش سینه روي تا کشید تر پایین را لحاف اش چانهِ  خاروندن از بعد و زد پلک

 !شد؟ صبح_

 کرد تنظیم سرم زیر را بالشت و شد جا به جا.کرد گرفتار آغوشش در مرا و کشید را دستم

 زدم غر که میشد منظم داشت دوباره هایش نفس صداي

 .بیاي سرحال که بخوري کردم دم ام قهوه... کره و مرغ تخم.کردم آماده صبحونه_

 بسته هایی چشم با اما زد لبخند

 نکنه درد دستت_

 !نروم فرو آغوشش در کردم تالش که کشید خودشِ  نزدیک و گرفت را بازویم

 .شد چروك مانتوم احمد-

 گویا نداشت دادن جواب خیال

 !میشه دیرم ، نیست وقتش االن_

ــی مقاومــت ــده ب ــود فای ــه ســرم وقتــی و ب ــا ، چســبید اش ســینه ب  ، کشــید کــه بلنــدي نفــس ب
 گفت مرموزانه و شد یادآور را اش پیروزمندي

 بود؟ وقتش ، نمیشد دیرت اگر یعنی_
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 بـین  هنـوز  کـه  میفهمیـدم  چـون  ولـی  افتـاد  سـرم  تـوي  اش برهنـه  بـازوي ِ  گرفتن گاز ي وسوسه
 کردم بسنده دستش روي نرم موهاي نوازش به فقط ، بیداریست و خواب

ــه دو_ ــت بهــت دقیق ــدم وق ــرداري ام شــونه از ســنگینتوِ  دســت ، می ــل و ب ــه مث ــرد ی  خــوبِ  م
 شد شروع ات دقیقه دو حاال همین از.برسم کارم به بذاري

 !نبرد خوابم کردم هرکاري دیشب ، خوابم گیج کن باور نورا_

 شدم پایشِ  وضعیت نگران

 میکرد؟ درد پات_

 .بودم شده بیخواب..نه_

 داد تلفنی تماس از نشان جیبم، داخل ویبره که کشیدم بازویش روي را سرم

 بود مشکوك تماس این صبح، 4:30 ساعت. میزد چشمک گوشی، صفحه روي اعال ◌ٔ شماره

 دادم جواب بود سرحال ناخودآگاه که صدایی با و زدم را پاسخ ي دکمه

 سالم_

 کـردم  فکـر .  میشـی  بیـدار  خـروس  مثـل  روزا خـوابی،  مـی  مـرغ  مثـل  شـبا  که میاد خوشم ، سالم_
 بذارم پیغام برات خواستم می سایلنته، رو باز تلفنت

 شده؟ طوري_

 داد جواب بود سرحال من مثل که صدایی با و خندید

 نورا؟ چیه جریانش دادي سفارش دیروز که تجهیزي این بگم زدم زنگ ، نه_



1177 
 

 سـمت  رفـت  نگـاهم  و خوابیـدم  تخـت  روي صـاف . شـد  جـدا  مـن  از و شـد  شـل  احمد دست حلقه
 .میکرد بازي موهایم با و بود زده سرش زیر به را دستش حاال که  احمدي

 .دادم سفارش که بوده نیاز البد.. دیگه تجهیزه چیه؟ جریانش_

 !نریز کرم...نورا نریز کرم_

ِ  تمــام کــه الحـق  امــا.بشـنود  هــم احمدرضـا  کــه بـود  بلنــد آنقـدري  تلفــنِ  پشـت  از اعــالء صـداي 
 .باشد تفاوت بی تا میکرد را تالشش

 کرمی؟ چه ، دادم سفارش بود نیاز اعالء_

ِ  دسـتگاه  اون...اینقـدر  نـذار  سـها ِ  دم رو پـا  نمـیفهمم؟  مـن  میکنـی  فکـر  یـا  نمیـدونی؟  تـو  یعنی_
 عوضــش کــه دادي گیــري چــه! میکنــه کــار بـازم  ، میکنــه کــار داره ســاله ســی ، کــن شـیرین  آب

 کنی؟

 .نخورد هم تکان حتی احمدرضا ، میزد حرف اعال که مدتیِ  تمام در

ــاب_ ــدس جن ــن ، مهن ــتور م ــما دادم دس ــم ش ــت ه ــامین وظیف ــزهِ  ت ــر ، تجهی ــان اگ ــن احس  ای
 .بدم خبر انارکی به نداره و دستگاه

 . بود گرفته ام خنده آمده وجود بهِ  وضعیت از

ِ  اسـم  و مهـر  اون حـداقل  ولـی  میفرسـتم  امـروز  و تجهیـز  مـن  ، حقتـه  بیـاد  سـرت  هربالیی واقعا_
 ! نکن نصب تجهیز پاي لعنتیتو

 سـوالی  کـه  هـایش  چشـم  و کـردم  نگـاه  احمدرضـا  بـه  افتادنـد  بـرق  خوشحالی از که هایی چشم با
 .میکردند نگاهم

 !بود شده تایید درخواستم ، میگفت اعالء که اینطور
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 مـن  کـه  واحـدي  تـو  ، نمیشـه  بـاورم  اصـال  واي شـد؟  قبـول  درخواسـتم  یعنـی ...ایول... اعالء ایول_
 .نیست سها اسم به تجهیزي هیچ دیگه هستم

 فعـالِ  و رسـمی ِ  واحـد  از آنهـم  ، سـها  شـدن  پـاك .بـود  همـین  روزهـایم  ایـن ِ  کـاري  خبـر  بهترین
 .نمیشد این از بهتر...نصرتی

 بود عصبانی صدایش هنوز اعالء ولی

 داره بـاد  ات کلـه  کـه  تـوام  دربیفتـی؟  همـه  بـا  کـه  فرسـتاده  رو تـو  ، میزش پشت نشسته نصرتی_
 ...ها برج تستِ  درخواست خاطر به اونم شده دعوا پاالیشگاه دیشب...

 گفت بلندتري صداي با و گرفت نفسی

 داري؟ چیکار دیگه اونا به تو_

ــود حــرص و کالفگــی صــدایش در آنقــدر ــا..نگیــرم را ام خنــده جلــوي نتوانســتم کــه ب  از اینکــه ب
 میکردم دریافت کامل گزارش پرسنل دو توسط ، هرشب و روز هر ولی بودم دور پاالیشگاه

ــدس نخــور حــرص_ ــما ، مهن ــه فقــط ش ــه ب ــو ، کــن عمــل ات وظیف ــار ت ــرتمِ  ک ــت بزرگت  دخال
 اونوقـت  بـرج،  تـو  میبـرن  و گـاز  ، کـردن  نصـب  مـن  کـه  هـایی  لوله چون ، مهمه ها برج تست.نکن
 دیگـه  کـار  حـاال  فهمیـدي؟ .میـره  هـدر  بـه  گـروهم  و مـن  هـاي  ،زحمـت  نکنـه  کار درست برج اگر
 نداري؟ اي

 داري؟ خبر که اینو دیگه ، روزست یه فرداِ  ماموریت! احمقِ  خر کله_

 جدي؟_

 ...آره_

 دادم را خوبِ  خبر خوشحالی با و کرد تالقی احمدرضا با نگاهم
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 برمیگردم شب میرم صبح یعنی ، است روزه یه ماموریتمون میگه_

 تـا  گزیـدم  را لـبم .خوابیـد  سـینه  بـه  دسـت  و کـرد  مـن  بـه  را پشـتش  که بود رضا احمد به حواسم
 .ندهم بروز بدي واکنش ، میداد نشان علنی که دلخوري به

 بزنی؟ نمونده غري نداري؟ کاري دیگه_

 !خر کله... چه من به اصال ، میمونی باباتِ  عین ، بابا برو_

 .کردم تشکر بود داده که خوبی خبرهاي بابت و گرفتم را ام خنده جلوي

 پـیش  در سـختی  روز فـردا  کـه  بـرو ...میشـی  اذیـت  کمتـر  دیگـه  ، کـن  تکـرار  هـی  خودت با اینو_
 .داریم

 فعال ، باشه_

 محکمـی  مشـت  تخـت،  از شـدن  بلنـد  از قبـل  و گذاشـتم  میـز  روي را تلفـن  شـد  قطـع  کـه  تماس
 :زدم احمد بازوي به

 مهندس نمونی خواب_

 :شد موبایلش کردن چک مشغول و نشست تخت دیگر سمت

 .م میا کن صبر -

 شد خشک در دستگیره روي دستم

 دیگه میرم. بیاي  میخواهی کجا 4:30 ساعت جان احمد -

 :گرفت هدف را چشمانم نگاهش تیر اینبار و شد بلند تخت از

 .االن م میا بخور صبحانتو برو. بره  تاکسی با زنم بخوابم، خودم نشدم، غیرت  بی اونقدر هنوز_
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ــه عــادت بــد دانســت مــی. کنــد مــی خــاطرم آزرده تــوجهیش،  بــی دانســت مــی  و ریــز توجهــات ب
 ..میکرد دلواپسم ، دادنش نشان دلخور با قصد از و شدم درشتش

 :کردم اش روانه پوزخند همراه که بود من جانب از تیر محلیش  بی جواب

 زنم؟_

 شود چشمم در چشم و بکشد را بازویم تا بود  کافی همین

 .خواهشاً بفهم. نشده عوض من واسه  هیچی میگم، بار آخرین براي نورا،-

 شدم نگاهش خیره زدن پلک یک اندازه به

 .کنم آماده قهوتو میرم -

 :بود شکار نگاهش هنوز

 گرم دمش. میدونه بهتر هم من از کاریتو ساعت ماشااهللا اعال -

 ایــن اینکــه بــا ، میکــرد دارش خنــده ، حســادتش ، شــدم رد کنــارش از و انــداختم پــایین را ســرم
 آشــپزخانه تـوي  و نــزدم حرفـی  ، شــده هـم  کــردنش آرام بـراي  امــا بـود  شــیرین بـرایم  حساسـیت 

 .رفتم

 . نشستیم میز پشت و ریختم قهوه دویمان هر براي

 منتظــر و بـود  نشسـته  مبــل روي آمـاده  و حاضـر  ، تفــاوت بـی  کـه  میکــردم نگـاهش  چشـمی  زیـر 
 بخورم را ام صبحانه تا بود

 نمیخوري؟ صبحانه شما_

 .آورد بیرون کتش جیب از را موبایلش گوشی و کرد نوچی
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 آژانســ با منم ، میکردي استراحت شدي؟ پا زود چرا میاد خوابت خب احمد _

 را پــیش لحظـه  چنـد  تکـراري  بحـث  اسـت  بهتـر  کـه  فهمانـد  بهـم  نگـاهش  و کـرد  بلنـد  را سـرش 
 .نکنم بازگو

ــن_ ــز ای ــدي تجهی ــه جدی ــراي ک ــگاه ب ــفارش پاالیش ــا ، دادم س ــار ب ــیرین و آب بخ ــه ش  میکن
 آب و میگیــره بیشــتري بخــار ســاله چنــد کــه دســتگاهی یــه کــن فکــر حــاال ، میگیــره ،امالحشــم

 سـه  مـنم .بـوده  سـها  نصـبش  و طـراح  چـون  اونوقـت؟  چـرا  ، داشـتند  نگـه  و بیـرون  میـده  کمتري
 تـو  خیلـی  سـها  چـون  خـب  ولـی . کـرد  قبـول  اونـم  ، نصـرتی  بـراي  زدم اصـولی  نامـه  یه پیش روز

 !نپیچم پروپاش به میگن ، بزرگه صنعت

 ؟ میفرستن ماموریت براي چرا رو تو اصال...نپیچ خب_

 صـورتش  روي اخـم  کمـی  اینکـه  بـا .صـورتش  بـه  شـدم  خیـره  و گـرفتم  ام چانـه  زیر را هایم دست
 .کرد ،نرمش نگاهم کم کم ولی بود

 !نیست اونجا تو از بهتر البد_

 کردم تایید را حرفش و گرفتم سمتش را ام اشاره انگشت

 کــره بـا  تــو خـاطر  بــه کـه  بــدن بـر  بــزن و میگیـرم  بــرات دارم کـه  اي لقمــه ایـن  حــاال...! دقیقـا _
 .کردم درستش

 بگیرم تماس احمدرضا با کردم فرصت و شد کمتر کارهایم که بود ظهر یک نزدیک ساعت

ــع ببخشــید_ ــزنم حــرف نتونســتم اونموق ــا.ب ــر ب ــه داشــتم جلســه دکت ــاي ک ــردارو کاره ــک ف  چ
 حالی؟ چه در تو.کنیم

 آسایشگاهِ  سمت میرم دارم شده تموم کارم تازه_
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 باشه داشته مشاوره ساعت دو قراره بعدم ، خوابه گفتن زدم زنگ من بده؟ حالش_

 گفتند همینو زدم زنگ منم_

 ...منِ  غیرت با کن استراحت خونه برو ، شدي بیدار زود صبحم ، بري نمیخواد پس_

 .نشود متوجه بود شده اتاق وارد که مرديِ  همکار تا خوردم را ام خنده

 !احترامه بحثه ، عزیزدلم نیست غیرت بحث_

ــدارم تعــارف باهــات مــن_ ــرو ، ن ــا چهــار ســاعتِ  حــدوداي کــن اســتراحت ســاعت دو یکــی ب  بی
 .بچینیم رو خونه ایشاال که گرفتم مرخصی ماموریتمِ  بعد هفته این تو روزم دو ، دنبالم

 نداره؟ اشکالی خونه؟ برم من پس...کردي کاري خوب_

 نشست لبم روي رضایتمندي لبخند

 .اشکالی چه عزیزم نه_

 باش خودت ،مراقب فعال پس_

 باش ماشینم و خودت مراقب توام_

 .شد قطع تماس و خندید

 . نشستم میزم پشت و بستم ، اتاقم همکارهاي از یکیِ  خاطر به را اتاق ي پنجره

 هـاي  کاتـالوگ  ي نمونـه  چنـد  تمیزکـار  بـراي  و کـردم  ارسـال  زودتـر  را فـردا  بـه  مربـوط  هاي نامه
 .فرستادم را انارکی

ــود دوِ  ســاعت نزدیــک ــرایم مهمــان کردنــد اعــالم و گرفتنــد تماســی ، پــایین نگهبــانی از کــه ب  ب
 !آمده
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 صــندلی روي از ناخودآگـاه  ، گفـت  را پــدرم اسـم  ، نگهبـان  وقتـی  و پرســیدم را اسـمش  تعجـب  بـا 
 .شدم بلند

 زود خیلـی  امـا  بـدهم  نشـان  العملـی  عکـس  چـه  نمیدانسـتم  ، بیایـد  اتـاقم  به که بودم پدرم منتظر
 هـر  تحـت  کـه  کـرد  اصـرار  ، دادم خبـر  او بـه  اتـاق  بـه  پـدرم  آمـدن  از قبـل  و زدم زنـگ  احمـد  به

ــار و دارم نگــه را احتــرامش شــرایطی ــدي رفت ــدهم نشــان ب  همــین هــم خــودم کــه حــالی در ، ن
 !بود شده هم تنگ برایش دلم مدت این در و داشتم را تصمیم

 پــایین را در دســتگیره عجلــه بــا و شــدم بلنــد ، آمــد مــی درِ  پشــت از کــه احوالپرســی صــداي بــا
 .کشیدم

 ، میکـرد  او بـه  را تعـریفم  و بـود  گرفتـه  گـرم  پـدرم  بـا  حسـابی  کـه  نصـرتی  دکتـر ِ  دیدن با تعجبم
ــد بیشــتر ــد.ش ــه چن ــول دقیق ــید ط ــا کش ــام صحبتشــان ت ــود تم ــان و ش ــه هم ــر لحظ  ازم ، دکت
 .بروم پدرم همراه و کنم تعطیل را کار خواست

 جـواب ِ  آمـدن ِ  منتظـر  چـون .کـرد  کـم  هـایم  اسـترس  از کمـی  ، پـدرم ِ  آرامِ  لبخند و رویی خوش
 .بماند اتاقم در اي دقیقه چند تا خواستم پدرم از بودم نامه چندِ 

ــت ــز پش ــزرگمِ  می ــته ب ــودم نشس ــالی در و ب ــه ح ــدارچی ک ــیرینی آب ــکافه و ش ــز روي را نس  می
 دادم را پدرمِ  لبخندِ  جواب میگذاشت

 میره؟ پیش خوب کارهات بابا؟ خوبی خودت_

 و مشــتري بــا زدن کلــه و ســر حوصــله. بشــم بازنشســته میخــواد دلــم دیگــه ، نیســت بــدك..اي_
 ندارم و کارمند

ــدارچی از هردویمــان ــردیم تشــکر آب ــا و ک ــی تمــاس ب ــاقم تلفن ــا ات ــذرت ب ــدرم از خــواهی مع  ، پ
 .دادم جواب



1184 
 

 و کــردیم هماهنــگ را تجهیــزات هــاي لیســت چــک ، کشــید طــول تماســم ربــع یــک بــه نزدیــک
 .کردیم چک را بود شده هماهنگ دیگري شرکتِ  عمرانی هاي سازه با که نصبی ترتیب

 راضـی  و خرسـند  ، بـود  شـده  همکـالم  کـه  اتـاق  همکارهـاي  از یکـی  بـا  پدرم ، تماس شدن قطع با
 کرد نگاهم

 دخترم؟ کارت شد تموم_

 بگذارم داخل را خودکارها و کاغذ تا کشیدم عقب را میزم کشوي

 .بریم میتونیم دیگه. بله_

 ، پـدرم ِ  احتـرام  بـه  کـه  دیـدم  را نصـرتی  شـریک  ، آمـدیم  اتـاق  از بیـرون  وقتی و برداشتم را کیفم
 مـن  از پـدرم  بـراي  را زدن حـرف ِ  ي لحظـه  چنـد  همـان  و انـداخت  تـاخیر  بـه  را داشـت  که کاري
 .است ارزشمند خیلی برایشان که کار در سماجتم و گفت

 نظـر  بـه  سـرحال  کـامال .کـنم  بـش  و خـوش  پـدرم  بـا  کـه  شـد  ،فرصـتی  اطـرافم ِ  شـدن  خلـوت  با
 .بود کرده راضی و خوشحال را او که بود ها تعریف این شاید ، میرسد

 راهه؟ به رو جسمیت وضعیت نورا؟ خوبی_

ــون_ ــوبم ممن ــه.خ ــه دیگ ــردرد ب ــون و درد دل و س ــاغ خ ــدن دم ــادت ش ــردم ع  درد روزي االن.ک
 غیرعاديِ ، باشم نداشته

 .نزدي حرف باهام که روزم چند این.برسی خودت به.باشی خودت مراقب بیشتر باید_

 انداختم دوشم روي را کیفم بند و انداختم پایین را سرم

 کجـا  روز چنـد  ایـن  میـدونی  اصـال ! بـودن  خونـه  بـی  بـه  نـدادي  عـادتم ...بابـا  دلخورم ، بدین حق_
 خوابیدم؟
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ــه تــو_ ــدگی جــدا گرفتــی تصــمیم خــودت...داري خوبشــم...داري خون  وقتــی ، ضــمن در.کنــی زن
 نیستی؟ اونجا مگه ، راحته خیالم هست بهت احمد حواس

 زدم پوزخندي

 !گرفتم خونه دیگه ولی همونجام...چرا_

 .ندادم ادامه را بحث ، نبود زدن حرف جاي چون اما کرد نگاهم کنجکاوي با

 خوبن؟ جون افسانه راستی_

ــا_  بهــم حــالش مــدام افســانه! دادیــم دســت از و هــامون بچــه جفتمــون ، نیســتیم خــوب کــه م
 همـه  مـا ! کـرد  تـرکش  دیگـه  احمـدم ...قلـبش  یـا  ، پـایین  میـاد  یـا  ، بـاال  میره فشارش یا ، میخوره
 !دادیم دست از چیمونو

 چشــم آمــد مــی پــایینتر کــه آسانســور طبقــات ي شــماره بــه و گــرفتم هــایش چشــم از را نگــاهم
 .بسوزانم دل افسانه براي نمیخواست دلم چون نداشتم گفتن براي حرفی.دوختم

 . باشد نشنیده را حرفمان کسی تا کردم نگاه سرم پشت به که بودیم آسانسور منتظر

 .میکرد نگاهم لبخند با که ایستادم پدرم کنار و زدم را همکف ي دکمه شدنمان سوار با

 ، نــدادي اجــازه تــو تــا ولــی کــردن ام پــذیرایی ، نگهبــانی حتــی ، میشناســن رو تــو اینجــا همــه_
 !میکرد؟ تعریف ازت دیگه؟ بود رئیست آقا این...باال بیام نذاشتن

 . بود رئیسم آره_

 .شود متوقف آسانسور تا ماندیم منتظر و کشید کتش به دستی

 نخوردي؟ که نهار_
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 گفتم و دادم تکان سري

 .میکنم تالفی شام با دیگه ، بخورم نهار نمیرسم روزا بیشتر.نمیشه وقت نه_

 آوردي؟ ماشین..گشنمه حسابی منم که رستوران بریم پس_

 احمدرضاست دست ماشینم_

 پرسید کنجکاوي با و کرد تعجب

 چی؟ براي_

 !شده داغون ماشینش کرده تصادف_

 پرسید بود شده نگران که حالی در و آمد نزدیکم

 کجا؟ ؟ کرده تصادف کی نشده؟ طوریش که خودش_

 دادم ماشـینو  دیگـه  کـرده  تصـادف  کـه  فهمیـدم  پریـروز  دیـروز  تـازه  ، نمیـدونم  دقیق خیلی منم_
 .بهش

 گفت میشیدم خارج ساختمان از که حالی در و درآورد جیبش از را سوییچش

 !باشم دخترم با میخوام امروز ، رستوران بعدم ، بنگاه بریم اول_

 را نداشــتنش ، مــدت همــین در. میگرفــت را وجــودم خــوبی حــال ، برمیداشــتم قــدم کــه کنــارش
 .داشتم دوست هایش بدي ي همه با را پدرم من. بودم کرده حس

 کـار،  ي دربـاره  پـدرم  سـوال  چنـد ِ  جـواب  در و آمـد  پـیش  سـکوت  بیشـتر  شـدیم  که ماشین سوار
 .دادم کوتاهیِ  توضیحات
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ــودیم آمــده اینجــا هــم قــبال کــه ماشــینیِ  نمایشــگاه جلــوي ــد.داشــت نگــه ب  بابــت داشــتم تردی
 .بودم زده که حدسی

 اینجا؟ اومدیم چی براي بابا_

ــاالتر شــغلت کــه حــاال ، کنــی عــوض ماشــینتو بهتــره_ ــا نیســت درســت رفتــه ب ِ  ماشــین اون ب
 باشی داشته ماشین خودت شان در باید ، بیاي و بري قدیمی

 گرفتم را بازویش که میشد پیاده ماشین از داشت

 ، میـام  آژانـس  بـا  روزهـام  بیشـتر  ، میچرخـه  داره چـرخش  ، نـدارم  نیـاز  ماشـین  بـه  االن من بابا_
 .ندارم باال مدلِ  ماشین به نیازي اصال

 گرفتم دهان به زبان که بکشم پیش را دونگم سهِ  حرف میخواستم

 !جهیزیه ، میخوام خونه ي وسیله االن ، بخري چیزي برام میخواي اگه بابا_

 را منظـورم  تـازه  شـاید .کـرد  نگـاه  رویـش  بـه  رو بـه  و بسـت  ، بـود  داشـته  نگـه  باز که را ماشین در
 .فهمید

 زد را ماشین استارت

ــرات مــیگم خواســتی ،هرچــی صــالحیِ  فروشــگاه میــریم پــس_ ــه حــاال ، کــنن فــاکتور ب  رو خون
 ، گرفتین سمت کدوم

 تـا  میخریـدم  را خانـه  برقـی  وسـایل ِ  تمـام  بـود  بهتـر . فشـردم  دسـتم  در را کیفمِ  بند خوشحالی با
 .کنم انداز پس را هایم پول مابقی

 نزدیکـه  کـارمم  محـل  بـه  ، همینجـا ِ  نزدیـک  ، گـرفتیم  شـرق  سـمت  رو خونـه ..نکنـه  درد دستت_
 .سربزنم مامان به میتونم تر راحت
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 پرسید اما بود رفته فرو فکر توي

 خــوبه؟ حالش... مادرت_

 .نکشم میان به او از حرفی فعال دادم ترجیح ولی بپرسم هامون ي درباره آمد نمی بدم

ــه_ ــاورش ، خوب ــه مش ــد از ک ــان رون ــی درم ــیه خیل ــه ، راض ــر میگ ــا از زودت ــم این ــتید ه  میتونس
 !داره دوست خیلی احمدم! میزنه حرف باهام خداروشکر ، ببرینش

 رفت باال ابرویش تعجب با

 است؟ افسانه پسر احمد که میدونه_

 افسـانه  بـا  نسـبتی  چـه  ، احمدرضـا  کـه  میفهمیـد  مـادرم  روزي اگـر  واقعـا .ماسـید  لـبم  روي لبخند
 میداد؟ نشان واکنشی چه ، دارد

 

 آشــپزخانهِ  برقــی وســایلِ  تمـام . میفروخــت را خــانگی لــوازم از معروفـی ِ  برنــد صــالحیِ  فروشـگاه 
 خانــه در کمتــر میــدادم احتمــال کــه وســایلی و کــرد گُــل ام بدجنســی حتــی ، دادیــم ســفارش را

 .برداشتم هم را کنیم استفاده

 :ایستاد میدادند نشان را تصویر یک هرکدام که هایی تلوزیون جلوي پدرم

 برداري؟ میخواي اینچ چند تلوزیون_

 کردم فروشنده به رو

 کدومه؟ مدلتون جدیدترین_

 گفت تلوزیون هاي ویژگیِ  اعالم از بعد و کرد اشاره سرمان پشتِ  بزرگِ  تلوزیون به
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 بـا  بخوایـد  اگـر .هسـت  موجـود  هـم  انبـار  تـو  اتفاقـا  ،ِ  لمسـی ِ  مـدل  جدیـدترین  میبیند که مدلی_
 .میفرستیم وسایل بقیه

 بـاالیی  قیمـت  حتمـا  امکانـات  همـه  ایـن  بـا .دوخـتم  چشـم  بـزرگ  تلوزیـون  به و ایستادم پدرم کنار
 !داشت

 چنده؟_

 گفت که بود رسید نوشتن مشغول فروشنده

 .نیم و میلیون نه_

 .بود افتاده خرج به امروز حسابی که کردم نگاه پدرم به چشمم ي گوشه از و گزیدم را لبم

 

 تنهــا.بــود شــده راحــت هــم وســایلِ  بابــت خیــالم ، کــردم نگــاه کــه را هایمــان خریــد لیســت    
 پـدرم  بـا  تـا  زدم پیـام  احمدرضـا  بـه  آنهـم  کـه  بـود  فـرش  و مبـل  ، بودنـد  مانده باقی که چیزهایی

 .بگیرم خودش با را فرش و مبلمان که کرد اصرار ولی ، برویم خرید براي

 که ار ماشین. خورد زنگ تلفنش که بود بزرگش شکم روي کمربند بستن درگیر مجید    
 :شدند وصل ماشین بلندگوهاي به تلفنش کرد روشن

 ؟خانوم جانم_    

 ؟کجایی ، جان مجید_    

 . شکست را ماشینِ  سکوت افسانهِ  دلنشین و ناز پر صداي    

ــدرم داشــتم انتظــار کــه حــالی در و شــدم جابجــا کمــی صــندلیم روي      از را افســانهِ  تلفــن ، پ
 داد ادامه ، بردارد اسپیکر
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 ؟خوبی. بیرون ومدما ناهار_    

 دیدي؟ و احمد_    

 .نباش نگران تو ، میکنم پیداش شده طور هر امروز ولی ، هنوز نه_    

ــه حواســــــت جان مجید_      همینو هم شما, بودم بیمارستان شتماگذ پیغام شابر من, ها باشــــ
 .ومدها تازه بگو,  بگو

ــا کــرد وادارم ، پــدرمِ  نگــاه نــیم     ــه و بچرخــانم ماشــین ي شیشــهِ  ســمت بــه را ســرم ت  روي ب
 !افتاده روزي چه به احمدرضاِ  دیدار براي افسانه که نیاورم خودم

ــران_     ــاش نگ ــانه نب ــان افس ــد میپرسم انور زا نشدم موفق گها ، ج ــدا و احم ــه پی ــه کن ــنم ک  م
 !بزنم حرف باهاش و ببینمش

 .میخنده تو و من ریش به رهاد, ونجاستا النما باش مطمئن نتونه؟ نورا_    

 .کردم پنهانش که نشست لبم روي پوزخندي    

 خریدي؟ و میخواستی که وسایلی, برم باید فسانها -    

 شد تبدیل شفافی و صاف صداي به یکهو ، بود پرناله پیش ي لحظه چند تا که صدایی    

ــد واي_     ــودي ، مجی ــرش نب ــا ف ــی رو ه ــردهِ  ســت ، ببین ــاي پ ــه ه ــالی خون ــد؛ در آب از ع  اوم
ــترهم ــونی درســـت لوسـ ــه همـ ــفارش کـ ــم سـ  وصل و بیارن مهمونی قبل روز دو شد راقر ، دادیـ

 ها نشه آماده مهمونی سهاو میترسم, بریم کی ها مبل يابر, جان مجید فقط. کن

ــولی دنبــال مــدام ، مــدت ایــن! شــد گــرد تعجــب از هــایم چشــم     ــودم پ ــا کــه ب ــه آن ب  ي خان
ــراي بهتــري ــه افســانه کــه بپاشی و بریز همــان شــاید. بگیــرم هالــه ب  و میکــرد تلفظــش راحتــی ب
 !میکرد عوض را منِ  زندگیِ  تمام ، آمد می حساب به چندرغاز برایش
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 پـدرم  بـا  خانـه  ي دربـاره  امـروز  بـود  بهتـر .فشـردم  و گذاشـتم  هـایم  پلـک  روي را هـایم  انگشت    
 انتخـاب  پـرده  ، مـن ِ  دونـگ  سـه  بـراي  افسـانه  کـه  نمیشـدم  راضـی  اصـال . میـزدم  حـرف  تر جدي
 !کند عوض مبلمان و کند

  

 .کردم کامل را ام رفتهِ  آرایش و شستم را هایم دست    

 پرسید لبخند با پدرم نشستم میز پشت وقتی    

 بدم؟ سفارش چی_    

 گرفتم دستش از را غذا منوي و خندیدم    

 داره؟ ، میخواد سبزي قورمه دلم_    

 چنگـالم  خوشـحالی  بـا  رسـتوران  منـو  لیسـت  در قورمـه  اسـم ِ  دیـدن  بـا  و زدم صـدا  را گارسون    
 بردم فرو ساالد در را

 ... داد پدرم را ها سفارش    

 .میکرد نگاهم و بود گذاشته میز روي را هایش دست    

 !هست توامِ  سهم ، نشستیم توش ما که اي خونه_    

 زدم پوزخندي    

 !میدونه هم افسانه_    

 وقتـی  تـا  کـه  ، گذاشـتم  محضـر  تـوي  شـرطی  یـه  افسـانه  و تـو  دونـگ  سـه  براي من ولی...آره_    
ِ  رضـایت  بـه  مگـر  بفروشـید  رو خونـه  یـا  ، کنیـد  طلـب  و سـهمتون  ، نتونیـد  هیچکدومتون ام زنده
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ِ  قیمـت ِ  نصـف  بـا  اونهـم  بگـردم  خونـه ِ  دنبـال  سـال  و سـن  ایـن  تـو  نمیخـواد  دلـم ...خب که... من
 !قبلی

ــزه     ــی ي م ــه سس ــامال ک ــود ک ــرف و بیخ ــود مزخ ــانم در ب ــد ده ــال. پیچی ــز روي را چنگ  می
 دادم پدرم هاي حرف به جوابی و گذاشتم

 تــو و شــب یــه میــدونی نداشــت؟ اشــکالی بــودم مکــان و جــا بــی ســال و ســن ایــن تــو مــن_    
 نگهــش قــوِ  پــر الي کــردین ســعی عمــر یــه کــه کســی...دخترتــون...مــن بابــا؟ خوابیــدم ماشــین

 اومـد  دلتـون  کـه  شـد  چـی  حـاال . بخـوره  تکـون  دلـش  تـو  آب چیـزا  جور این واسه نذارید و دارین
 باشم؟ خونه از بیرون هفته سه دو

 کرد مکثی و افتاد پایین نگاهش    

ــم_     ــد دل ــی...نیوم ــاره ول ــتم اي چ ــو.نداش ــا ت ــتی رو احمدرض ــا داش ــش همیشه اون...باب  حواس
ــن از بیشــتر ــه م ــو ب ــوده ت ــا...کرده ثابت غیرتشو سال چند ینا تو...ب ــه!...تنهاســت افســانه ام  روي ب

ــودش ــاره خ ــی نمی ــدونم ول ــه می ــده ک ــا.ناامی ــوت احمدرض ــادرش هیچق ــه و م ــاطر ب ــته خ  گذش
 غریبـه  یـه  شـده .میزنـه  بهـش  سـري  نـه  ، میزنـه  بهـش  زنگـی  نـه  اصـال  کـه  هم حاال بود نبخشیده

 .نیست پیداش که

 بابا ستاخو خودش افسانه_    

 هــاي ســال افســانه ، گــرفتم دهــانم جلــوي را ام شــده مشــتِ  دســت و کشــیدم نفســی کالفــه    
 .بود نکشیده زحمت کم برایم ، اول

 ام رابطـه  میخواسـت  دلـم  همیشـه  ولـی  نیسـتم  مـــرد  مـن . ریداد حق هـم  شـما .بابا ببخشید_    
 تیـر  بـا  همـو  ي سـایه ... کـه  میبینیـد  ولـی ...باشـه  خـوب  شـما  با ام رابطه. دارم نگه جور افسانه با و

 . میزنیم
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 بیاورد در را رنگش کرمِ  کت تا شد بلند صندلی روي از و کشید صورتش به دستی    

 پـر  زیـر  کـه  وظیفمـه  ، پـدرتم  ، کنـار  بـذار  و تعـارف ... بگـو  بهـم  ، داشتی الزم پول وقت هر تا_    
 دارم خواهش یه ازت فقط. بگیرم و بالت و

 داد تکیه میز به را اش تنه باال و صندلی روي نشست    

 هــم تــو هـم .گرفتــی تصــمیمی چـه  کــه بفهمــن بقیـه  نمیخــوام...بیــا رو هفتـه  ایــنِ  مهمـونی _    
 دیگــه ، ســال و ســن ایــن تــو نــورا کــن بــاور...ســابقه مثــل چــی همــه کــه کنیــد وانمــود...افســانه

 زنــدگی آروم ، آخــر هــاي ســال ایــن میخــوام ، بگیــرم رو بقیــه حــدیث و حــرف جلــوي نمیتــونم
 ي لقـه  لـق  ، ام خونـواده  و مـن ِ  حـرف مامیخو ، مـردم ِ  حـرف  از نگرانـی ِ  بـدون  تـرس،  بدون کنم،
 نورا؟ میفهمی.آشنا و دوست تا, گرفته مادرابر خواهر از.نباشه وراجی هیچِ  دهن

 خودشـان  بـا  البـد .آمـد  نمـی  در جـور  خـویش  و قـوم ِ  مـذاق  بـه  اول از مـا ِ  مـالی  اختالف شاید    
 از و بـود  شـده  ثروتمنـد  شـبه  یـک  کـه  پـدري  و میکردنـد  را ام دیوانـه  مـادر  امـوال  و مـال  حساب
 .کشید باال و گرفت هم را بقیهِ  دست ثروتش همان سر صدقه

 مـردا  و زن ، مهمـونی  یـه  تـو  وقـت  هـر  خـودت  مثـل  مـنم .کنـی  عمر سال بیست و صد ایشاال_    
 ، میشــنیدم رو هالــه اســم حرفشــون تــه و کــردن پــچ پــچ بــه میکــردن شــروع و میکــردن نیگــام
 االنـم ...کنـار  بذارمشـون  کـه  نمیذاشـتی  شـما  و بـودم  فـراري  فامیـل  از همیـنم  براي.میشد بد حالم

 دیگـه  ، مامـان ِ  جـون  بـه ...بابـا  ولـی  گذشـته  هـا  گذشـته ...افسـانه  بـا  نـه  ، دارم شـما  بـا  دعوایی نه
 فقـط  دیگـه .بگیـره  تصـمیم  بـرام  کسـی  نمیـذارم  دیگـه  ، کنـه  دخالـت  زنـدگیم  تـو  کسـی  نمیذارم

 !میشه و میخوام که منم

 زد اي خسته لبخند    
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ِ  زنــدگی یــه هالــه بــا تــا میکــنم کمکــت مــن...بــاش مطمــئن ، میکنــه دخالــت کســی دیگــه_    
 میــدونی کــه همونــایی مخصوصــا.نفهمــه کســی کــه دارم خواهشــی یــه ولــی باشــی داشــته خــوب
 و باشـی  مـادرت  بـا  تـو .ببیـنن  منـو  خوردنـه  زمـین  میخـواد  دلشـون  لحظـه  هـر  و منن هاي دشمن

 هـا  مهمـونی  تـو  و نزنـی  سـر  بهـم  تـو ...بابـا  میـاد  حسـاب  بـه  مـن ِ  خـوردن  زمین ، نباشی من کنار
 از حــالم.نفهمــه مــاجرا ایــن از کســی دارم دوســت.میــاد حســاب بــه مــنِ  خــوردن زمــین ، نباشــی

 .نورا میخوره بهم ها بازي زنک خاله و ها حدیث و حرف

 هـر  در خـودش  اصـرار  بـه  امـا  میکـردم  فکـر  او مثـل  عمـر  یـک .بـودم  پـدرم  مثـل  درست منهم    
 !میکردم تحمل و آمدم می باید مهمانی

 اش پیشـانی  هـاي  چـروك  و چـین  و شکسـته ِ  صـورت . بنـدازم  زمـین  را رویـش  آمـد  نمـی  دلم    
 کـرد  ام حـالی  بــــد  و داشـت  دوسـتم  عمـر،  یـک ... کـردن  مخالفـت  بـراي  دوخـت  بهم را دهانم ،

 ...را داشتنش دوست

 

ــود داشــته نگــه آسایشــگاه جلــوي     ــودیم خــداحافظیِ  حــال در و ب  کــه دیــدم را ماشــینم کــه ب
 . داشت نگه پدرم ماشین جلوي احمدرضا

 احمد؟_    

 دادم را پدرم جواب    

 .آره_    

 و شـد  پیـاده  زود خیلـی  احمدرضـا .رفـت  ماشـین ِ  سـمت  بـه  خـودش  و شـد  پیـاده  من از زودتر    
 .داد دست پدرم به
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 بـودم  خریـده  سـرچهارراه  از کـه  آدامسـی  ي بسـته  و گذاشـتم  کـیفم  داخـل  را هـا  خرید لیست    
 .بود من به نگاهش و بود ایستاده سمتم به که بود احمدرضا به مدام نگاهم.کردم باز را

ــراي کــه عطــري ي شیشــه     ــه ب ــا را بودم خریــده هال  پیــاده از پــیش امــا. گــرفتم دســتم ذوق ب
 .میرسید نظر به تر عصبانی اینبار که دوختم چشم احمد به دیگر ،بار ماشین از شدن

ــک     ــم از را اش دودي عین ــت چش ــا و برداش ــان ب ــتِ  دادن تک ــایش دس ــان ، ه ــداد نش ــه می  ک
 .آمده پیشِ  بحث از است کفري چقدر

ــه شــدت ام کنجکــاوي     ــود گرفت ــراي ، ب ــاده زود همــین ب ــودم و شــدم پی ــه را خ ــان ب  هردویش
 .رساندم

 احمد؟ خوبی_    

 کرد نگاه بود دستم که کادوپیچی ي جعبه به    

 بود؟ خوب کار...خوبی تو.بدنیستم_    

 !نیستی سرحال ولی تو...خداروشکر آره_    

 صـورتش  بـه  کـه  نـوري ِ  مسـتقیم ِ  تمـاس  خـاطر  بـه  هـایش  چشـم  و داشـت  صـورت  به اخمی    
 میشد بسته ازگاهی هر تقریبا ، میخورد

 داد را احمد هاي دادن سرتکانِ  جواب دلخوري با پدرم    

ــا خــوب ، مادرتــه مــیگم بهــش_     ــد!...بــد ی  گــوش...بزنــی ســر بهــش...داري نگــه احترامشــو بای
 !نمیده

 اش سـبابه ِ  انگشـت  ، کـنم  تاییـد  را پـدرم ِ  حـرف  تـا  چرخانـدم  احمـد ِ  سـمت  را رویم همینکه    
 گذاشت هام لب روي را
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ــادرم اگــه حتــی ، ببــره ســوال زیــر بخــواد انتخــابمو کســی نمیــدم اجــازه ، رادمنــد آقــاي_      م
! بـود  زنـم  نـورا  کـه  وقتـی  نگفـتم  چیـزي  ، اومـد  گیـري  مـچ  واسه ، ساخت ام خونه کلید رو از.باشه
 مــن کــه صــورتی در میــریم دختــرش خواســتگاري بـراي  کــه بــود گفتــه ام خالــه جلــوي دروغ بـه 

 کـه  صـورتی  در ، بـره  اش خونـه  از نـورا  کـه  کـرد  کـاري .بـود  زنـم  نـورا  هنوز و نداشت خبر روحمم
! سـنگ  بـه  بخـوره  سـرش  بـذار  بخوابـه  بیـرون  شـب  داره عـادت  گفـت  بهم ، نبود ازش خبري هیچ
 .نمیره کَتم تو حرفا این من

 .کرد حبس راهِ  میان را نفسم, صورتم به اش خیرهِ  نگاه    

 .جان حمدا نکرده بهش توهین کم, هم شما زن -    

 !نمیخواست ، میکرد توهین دخترش به که را کسی ، او مثل هم پدرم کاش    

 کشیدم بیرون کیفم از را ها خرید فاکتور خوشحالی با و برداشتم قدم کنارش    

 ... تلوزیون ، فریزر ، یخچال گاز...خرید چیا بابام ببین_    

ــداخت نگــاهی حوصــله بــی. گــرفتم هــایش چشــم جلــوي را برگــه      نگــاه رویــش بــه رو بــه و ان
 انداخت

 .نکنه درد دستش_    

ــا     ــب ب ــایی ل ــزان ه ــه آوی ــی ب ــلگی ب ــوش روي اش حوص ــه.دادم نشــان خ ــل را برگ ــیفم داخ  ک
 گذاشتم

ــانم واســه عطــرم ایــن_     ــدم مام ــهِ  طــرف از بگــو گفت کرد حساب مبابا ولــی, خری  فکــر ، خودت
 مـن  ولـی .داشـته  دوسـت  عطـر  مامـانم  قـدیما  اون میگفـت  بابـام  ، بیـاد  خوشـش  خیلی مامانم کنم

 !نمیدونستم
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 گفت جدي لحنی با و کرد تر کم را رفتنش راهِ  سرعت    

 ...میدونستم من ولی_    

 میگی؟ جدي_    

 خونـه  کـه  بـاري  اولـین  همـون  یـا  ، میکـرد  بـوش  بـار  چنـد  ، خریـدم  گـل  براش وقت هر...آره_    
 !نفهمیدي نگو...میکنه بوت اول ، میکنه بغل رو تو!...خوشبویی گفت بهم ، دیدمش اتون

 .دوختم چشم میرفت جلو که احمدرضا هاي قدم به و ایستادم سرجایم    

 .دارد اهمیت اینقدر عطر بوي مادرم براي که بودم نفهمیده اصال    

ــانتو و بــردم فــرو گــردنم در را ســرم     ِ  بلنــد ي خنــده صــداي کــه کشــیدم بــو را ام مقنعــه و م
 .داد تکانم ، احمدرضا

 نکن شک! میدي خوبی بوي بیا -    

 .برداشتم عجله با را مانده جا هاي قدم و کردم هایش خنده به اخمی حرص با    

 کردي؟ شروع رو خونه کارهاي ، بخند خودت به_    

 گفت گوشم نزدیک و شد حلقه گردنم دور دستش    

 .میکنیم شروع امشب همین بیاد خوشش ، ببینه باید نتماما اول_    

 .شدیم اتاق داخل هم با هردو و انداختم باال ابرویی    

 در و شــد بلنــد صــندلی روي از ورودمــان محــض بــه کــه بــود نشســته مــادرم کنــار پرســتاري    
 .گفت خوشامد لبخند و خوش روي با ، بود گرفته را دستش مادرم که حالی
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ــاه     ــادرمِ  نگــرانِ  نگ ــا م ــه ت ــاد هردویمــانِ  صــورت ب ــر افت ــد پ ــار و شــد لبخن ــاریکی در انگ  ، ت
 .کرد باز را آغوشش و شد خیز نیم ، باشد دیده آشنایی

 .زد اش گونه به اي بوسه و رساند هاله به را خودش من از زودتر احمدرضا    

ِ  تـرس  از چقـدر  نـدهم  بـروز  کـه  میشـکاندم  دسـت  سـرو  ، بغضـم  بـا  کـه  بـودم  مـن  بعـدي  نفر    
 !نگرانم ، مادرم

 مجبـور  و زد صـدایم  مـادرم  خصوصـی  مشـاوره  ، نکشـید  طـول  خیلـی  هالـه  بـا  هایمـان  صحبت    
 .بروم دیگري اتاق به دیدنش براي شدم

 میکــرد وانمـود  ، کـردنم  شـکایت  بـراي  ترسشـان  از شــاید.بـود  گذشـته  شـبیه  بیشـتر  حرفهـاش     
 اعتمـاد  هـایش  حـرف  بـه  داشـتم  دوسـت .نـدارد  مشـکلی  و اسـت  خـوب  سـابق  مثل مادرم حال که

 .نمیشد راضی دلم ، بودم دیده اتاق به ورودم بدو در را مادرم نگرانی که منی اما کنم

 

 .بودم خیره ها خیابان شلوغی به و بودم داده تکیه ماشین صندلی به را سرم    

 دادي؟ نشون مامانم به هارو طرح_    

 زد لبخند اش رخ نیم و سرچرخاندم    

 ...داد نظر خودش حوض دور هاي گلدون مورد در حتی.اومد خوشش ام خیلی ، آره_    

 .ندیدم منکه_    

 بعدش ریختی بهم ؟ گفت چی دکتر_    

 کشیدم عمیقی نفس    
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 نگرانــی جــاي و خوبــه مـادرم  حــال گفــت. زد و قبلـی  هــاي حــرف همـون  دکتــرم...خــوبم نـه _    
 خونــه منتظــرم کــه وقتــی چنــد همــین ، مامــان پرســتار میخــواد دلــم ، احمدرضــا ولــی. نیســت
ــاده ــه آم ــره ، بش ــگاه ب ــیش آسایش ــان پ ــین.مام ــد هم ــوام روزم چن ــا نمیخ ــه تنه ــن.باش ــو و م  ت

 پرســتاري ایــن اگــر.باشــیم پیشــش چهارســاعته و بیســت نمیتــونیم. کــاریم درگیــر هرکــدوممون
 آشـنا  بـاهم  اینجـوري  و بزنـه  سـر  مامـان  بـه  فـردا  از میخـوام  ازش. باشـه  خـوب  ببینیمش قراره که

 .بذاره بهتري تاثیر مامان روحیه تو شاید ، میشن

 بـه  سـه  هـر  و بـرداریم  راهمـان  سـر  را شـکیبا  تـا  کـرد  توقـف  اي لحظـه  چنـد  بـراي  میدان دور    
 . برویم محرابِ  مطب

 خوبه؟ پرستاره این نظرت به احمد_    

 گفت که میزد دید را میدانِ  دور    

 .میگیرم تصمیم اونوقت ، محرابِ  مطب بیاد بذار ، ندیدمش هنوز منکه عزیزم_    

 کــه حــالی در شــکیبا و خــورد در بــه اي تقــه کــه بــود دســتم تــو طــاليِ  انگشــتر بــه نگــاهم    
 .داد تکان دست ، بود چسبانده کنارم ي شیشه به محکم را صورتش

 ماشــینِ  عقــب دو هــر و نکشــید طــول خیلــی بشــمان و خــوش.شــدم پیــاده و کــردم بــاز را در    
 .نشستیم

 بـراي  هردویمـان  ذوق بـه  احمدرضـا . داد نشـانمان  را بـود  خریـده  ماهـان  بـراي  کـه  هایی لباس    
 آغـوش  بـه  را ماهـان  رنـگ  خـوش  هـاي  لبـاس  اشـتیاق  بـا  ، مـن  و میخندیـد  ، ماهـان  هـاي  خرید

 .بردم لذت و کشیدم

 .شدیم پیاده ، داشت نگه که مطب جلوي    
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 درختهـاي  سـرش  بـاالي  کـه  بـود  آبـی ِ  جـوي  پـایم  کنـار  ، انـداختم  رویم به رو مسیر به نگاهی    
 .میداد نشان را خاصی زیبایی ، بود شده داالن مثل که اي تنیده درهم

 .بگیرم سلفی تا گرفتم دستم را موبایلم گوشی و زدم لبخندي    

ــا گفــتم شــکیبا و احمدرضــا بــه      و پیچیــد کمــرم دور را دســتش احمدرضــا ، بیاینــد نــزدیکم ت
ــه را صــورتش شــکیبا ــه.چســباند صــورتم ب  کــه را آخرمــان عکــس و نشــدم راضــی عکــس یــک ب
 انداخت شکیبا ، بود دوتایی

 بفرست منم براي_    

 ؟...فرستادي واسم و هست گوشیت تو عکسایی اون مگه.بفرستم نمیخوام_    

 .فشرد را مطبِ  زنگ و خندید دویمان هر به شکیبا    

 آخــرینِ  رفــتن بـا  و آورد چــاي برایمــان داشـت  کــه جـوانی ِ  منشــی شــدیم کـه  مطــبِ  داخـل     
 .شدیم محرابِ  اتاقِ  داخل بود بارداري زن که بیمار

 .شدند زدن حرف مشغول اتاق از بیرون اي لحظه چند براي احمدرضا و محراب    

 قــرار اتـاقش  ورودي در کنــار کـه  دیگــريِ  اتاقـک  داخــل و شـدم  بلنــد خـودم  کنجکــاوي بـراي     
 .شدم ، داشت

 بـه  کـه  افتـادم  بـاري  آخـرین ِ  یـاد .بـود  شـده  گذاشـته  بیمـاران  براي قطعا که بود سفیدي تخت    
ــان پزشــک ــه زن ــرده مراجع ــودم ک ــر آن جــاي اینکــه تصــور.ب ــردي ، زنِ  دکت ــه م  ســال و ســن ب
 .انداخت ام خنده به ، کند ام معاینه ، محراب

 میخندي؟ چی به_    

 .کردم اشاره تخت به و زدم چارچوب به اي تکیه    
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ــکیبا_     ــو ، ش ــت ت ــی ناراح ــغل نمیش ــوهرت ش ــه؟ ش ــر این ــن فک ــایی ک ــه زن ــان ک ــا می  ، اینج
 .میکنه اشون معاینه محرابم ، میکشن دراز تخت همین رو راحت اکثرشون

 نشست صورتش روي ملیحی ي خنده    

 باشم؟ حساس باید چرا.جدیه خیلی کارش تو محرابم...بیمار میگی خودت_    

 انداختم باال را هایم شانه و ام گرفته بغل را هایم دست    

 دراز جلــوش اینجــوري میــان همــهِ  چــی.میکــردم اش بیچــاره ، بــود ایــن احمــد شــغل مــن_    
 .میکشن

 خـودم  زود خیلـی  مـنهم  و شـدند  اتـاق  داخـل  احمـد  و محـراب  ، بیـاورم  در ادایـی  خواسـتم  تـا     
 .داد نشانمان مشکوك ، شکیبا صداي پر هاي خنده اما ، کردم جور و جمع را

ــا محــراب و ، گذشــت شــوخی و حــرف بــه بیشــتر مانــدیم منتظــر کــه ســاعتی نــیم      شــوخی ب
 .کردند عوض را هوایم و حال هایشان

 داشـت  شـکیبا  و محـراب  بـا  کـه  بشـی  و خـوش ...آمـد  ، بـودیم  منتظـرش  کـه  پرستاري بااالخره    
 .میشناسد را هردویشان قبل از میداد نشان ،

 عطـر  ، کـردن  روبوسـی ِ  حـین .آمـد  سـمتم  ، زد حـرف  کـه  احمدرضـا  بـا  ، بـود  رویی خوش زن    
 نگرانـی  از کمـی  تـا  کـرد  سـرایت  مـنهم  بـه  داشـت  لـب  بـه  کـه  لبخندي و کرد پر را مشامم خوبی

 ، میرسـید  نظـر  بـه  مرتـب  ، بـود  پوشـیده  رنگـی  کـرم ِ  شـلوار  و مـانتو .کنـد  کم پرستار ي درباره ام
 نگــاهی بــود شــده ســت کــیفش بــا آنِ  اي قهــوهِ  رنــگ کــه بلنــدشِ  دار پاشــنه هــاي کفــش بــه

 صـورت  بـه  هـم  کمـی  آرایـش  و بـود  پوشـانده  را موهـایش  کـامال  اش قهـوه ِ  ساتن روسري.انداختم
 .مینشست دل به که ظاهر به.داشت
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 کـه  میرسـید  نظـر  بـه  مهربـانی  و رو خـوش  زن ، بودنـد  گفتـه  شـکیبا  و محـراب  کـه  همانطور و    
ــراي ــم شــیطنت و شــوخی ب ــانی و ســر ه ــابقه از.داشــت زب ــه گفــت اش س  و جــوانی ســنین از ک

 کــودك حتــی و بیمــار و مسـن  افــراد داري نگــه در اي ســابقه و بـوده  کــارش پرســتاري ، نوجـوانی 
 .داشته هم

 مهربونـه  ولـی  ، حرفـه  کـم  خیلـی  ، اسـت  افسـرده  کـه  هاسـت  سـال  ، داره بیمـاري  مادرم من_    
ــایم مــن چــون ولــی میــده انجــام خــودش کارهاشــو ، ــاده کــاریم ت  میــرم هــم روزهــا بعضــی ، زی

 بــراي ، نــذاره تنهــانش و بمونــه مــادرم پــیش مــدام بتونــه کــه هســتیم کســی دنبــال ، ماموریــت
 .میکنم کمکتون خودم که کردن تمیز خونه و آشپزي

 گذاشت میز روي را چایش فنجان و زد لبخندي    

ــبال_     ــودم شــنیده جــان محــراب از ق ــنهم ، ب ــردم عــرض خدمتشــون م ــکلی کــه ک ــراي مش  ب
 ؟ میشه آماده اتون خونه کی که فقط ، ندارم موندن

 داد جواب من جاي به احمدرضا    

 فـردا  از ، مقـدوره  براتـون  اگـر  کـه  داشـتیم  خواهشـی  یـه  ازتـون  ولـی  نهایتـا  هفته این آخر تا_    
 .نه یا ، بگیرید ارتباط باهم میتونید که ببینید اصال ، بزنید سر خانوم هاله به و ساعتی چند

 خنــده امــا ، بــود درشــت پــایین تــا بــاال از کــه انــدامش مثــل درســت... داشــت تپلــیِ  صــورت    
 .است خوشرویی زن که میکردم باور و نبود تظاهر داشت لب روي که هایی

ــی ، باشــه_     ــردا ، نیســت حرف ــاعتی ف ــه هرس ــون ک ــد خودت ــه میخوای ــادر ب ــد ســربزنید م  بیای
ــالم ــا ، دنب ــم ی ــدین آدرس به ــه ب ــاهم ک ــون ب ــریم دیدنش ــاال. ب ــه ایش ــه ک ــی هم ــه رو چ  راه ب

 نباشید نگران.میشه

 گفت و خندید احمد که بود احمدرضا به نگاهش    



1203 
 

ــار ، نیســتم نگــران منکــه_      ، نبودیــد شــما اگــر کنیــد آروم نمیتونســتیم و ماهــان کــه قبلــی ب
 .میشدیم دیوونه

 هنـوز  مـن  امـا .کردنـد  تعریـف  را ماهـان  مـاجراي  و کـرد  اي خنـده  احمدرضـا  مثـل  هم محراب    
 ، هالـه  بـا  دیـدارش  تـا  ولـی  بـوده  هـم  مسـن  هـاي  بیمـار  پرسـتار  بـود  گفتـه  اینکه با.بودم دلواپس

 .بگیرم آرام نمیتوانستم

 

 کتلت يسر ولینا. کتلت کردن آماده مشغول منم و بود مشغول کارش تاقا توي حمدا    
 .رفتم تاقشا به و کردم آماده کوچک لقمه یه حمدا يابر, شد آماده که ها

 لقمه. رفتم کنارش و زدم لبخندي, متمرکزش نگاه و بود زده چشمش به که عینکی با    
 شد متوجهم تازه گرفتم لبش کنار که رو

 .گذاشتم دهانش در را لقمه و کرد باز را دهانش    

 است؟ خوشمزه_    

 .میزدند برق ها خاکستري و بود افتاده چشمانش در دقیق تاپش لپِ  نور    

 عالیه_    

 و کنــد تکمیــل را خانــه طراحــی تــا بــود رفتــه اتــاقش بــه ، بــودیم برگشــته خانــه بــه وقتــی از    
 .کند ارسال ، بدهند سامان سرو را خانه بود قرار که همکارهایی براي زودتر

 تنهـا  ، دنیـا  ایـن  در داشـتم  ،حـتم  بـود  میـداد  انجـام  کـه  کـاري  بـه  حواسـش  ، مدت اینِ  تمام    
 متوجـه  تـازگی  بـه  کـه  بـود  کـاري  همـین  ، کـنم  خطـر  احسـاس  کنـارش  در میتوانستم که رقیبی

 .دارد دوست را شغل این عجیب ، احمدرضا که بودم شده



1204 
 

 :بشینم سرجایش که ستاخو زما و شد بلند صندلی روي زا    

 .خوبه ببین, انور -    

ــرش... یستادا سرم پشت خودش و نشستم     ــار را س ــورتم کن ــه ص ــت نگ ــا و داش ــت ب ــروع دق  ش
 .کرد توضیح به

 روي ؟ میشه خوب ییاپذیر سهاو رمابذ کامل پنجره و رمابرد و رادیو ینا, ببین -    
 فوکال میشه, رادیو وسط برقی شومینه یه. میخوره هالوژن و کاذب سقف هم رشادیو

 میتونم ستیاخو گها. هست سنتی طرح ینا. کنیم کار پتینه میتونیم رو رشادیو و پوینت
 و سفید چی همه و کنیم ستفادها سفید میکاسر زا, پارکت جاي به که کنم کار هم مدرن

ــراي گفــت میشــه شــاید وِ  مــدرن طراحــی میــدم انجــام کــه کارهــایی بیشــتر مــن.باشه طوسی  ب
ــین ــاره اول ــار ســنتی دارم ب ــان ، میکــنم ک ــودم زده ســنتی طــرح دانشــجویی زم ــی ب ــره ول  ي نم
 میکـنن  کـار  موضـوع  ایـن  روي بیشـتر  کـه  خـانوم  تـا  چنـد  از شـرکت  تـو  دفعه این ، نگرفتم خوبی
 بیشـتر  و سـنتی  طـرح  ولـی  داشـت  دوسـت  جفتشـو  کـه  مامـان ...بگـی  تو هرچی حاال.گرفتم کمک

 پسندید

 را ، میرفــت فــرو ام شــانه روي بیشــتر لحظــه هــر کــه را اش چانــه تا دادم تکــان را هــایم شــانه    
 .کند بلند

 !شده پایپینگ شبیه_    

 کرد تکرار کنجکاوانه بود، مانده دال هنوز که حالی در و گرفت قرار کنارم    

 .دیگهِ  طراحی خب...پایپینگ؟_    

 کردم نگاه تاپ لپ صفحه به و خندیدم    



1205 
 

 ول اینــارو حــاال ، میــدیم انجــام پایپینــگ صــنعتی هــاي واحــد بــراي تقریبــا مــاهم ، میــدونم_    
 خونـه  شـبیه  دارم دوسـت  باشـه  مـن  بـه .نـداد  نظـر  نمیشـه  نشـه  سـاخته  تـا  این...احمد ببین ، کن
 طـرح  و رنـگ  تـو  کـه  داره حـالی  یـه  ، سـنتی  میکـنم  فکـر  ولـی  بیـاد  نظـر  بـه  مـدرن  ، خودت ي

 خـاطر  بـه  کـه  سـنتی  بـرعکس !سـرده  ولـی  قشـنگه  مـدرنت  طـرح .میشه دیده کمتر ، مدرنیته هاي
 .میکنه ذوق و گرما احساس میکنه که نگاه آدم ، هاش رنگ

 داشتم را گذاشتنش سر به سر هواي ، میداد گوش هایم حرف به دقت با    

 !ام؟ خونه به نزنی گند ، نیستی وارد سنتی تو میگی خودت چون ، جـــان احمد فقط_    

 چرخید سمتم به سریع نگاهش    

 ...که نمیکنم فکر... میگیرم کمک رزاقی خانوم از بیشتر خب ، کارم نیست بد ام خیلی_    

 تردیـد  بـا  طـوري  ، باشـم  گرفتـه  او از را نفسـش  بـه  اعتمـاد  تمـام  زدم کـه  حرفـی  بـا  کـه  انگار    
 .بگیرم را ام خنده جلوي نتوانستم که میداد توضیح

 کردي؟ عوض رنگ چرا ، برات بمیرم الهی_    

 .ماند ام خیره باز دهانی با ، دادنش توضیحِ  میان    

 .پیچیدم گردنش دور را دستم و افتادم قهقهه به لحظه همان    

 ...پسر نباز و خودت ها رسیده دوران به تازه ما جلوي ، قابلی و خوبِ  طراح یه تو_    

 گفت و بوسید را ام شانه که زدم اش شانه پشت به خنده با    

 .نیومد خوشش نورا ولی طرح پاي نشستم اینهمه گفتم! کردم یخ لحظه یه ، بدجنس_    
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ــا و آوردم عقــب را صــورتم     ــه دســتش کــه دیــدم چشــم ي گوشــه ب ــپِ  مــوس ب  اســت تــاپ ل
 بگیرم؟ جدي باید را جدیدِ  هوي که گفتم.بود تاپ لپ ي صفحه به هم نگاهش حتی.

 .کنم صبر افرد پس تا میتونم ولی, تیمم سهاو بفرستم صبح اممیخو -    

ــد صــندلی روي از و کشــیدم عقــب را صــورتم      و نشســت ســرجایم احمــد بالفاصــله ، شــدم بلن
 گفت میزد که طرحی به خیره و داد تکیه میز به را اش تنه باال

 خوبه؟ طوسی ، بدي نظري یه توام بود بهتر ،ولی میکنم کار بازم رنگا رو من حاال_    

 ، زرد ، اي قهوه ، نارنجی میشه سنتی... اصال طوسی...نه_    

 ، میشــد پیــاده مــان خانــه در شــکل همــین اگــر ، میکــرد کــار هــایش رنــگ روي کــه طرحــی    
 میرسید نظر به العاده فوق

 را دیگـري  ي صـفحه  ، میکـردم  تصـور  مـان  خانـه ِ  پـذیرایی ِ  وسـط  را خـودم  کـه  لحظـه  همان    
 گفت و کرد باز

 .رهاد آبی غاچر توش ؟رياد دوست و شدو مدل ینا, انور -    

 آنقـدر  ، بـودیم  دیـده  کـه  اي خانـه  بهداشـتی  سـرویس  و حمـام . نبـود  پنهـان  قابـل  خوشـحالیم     
 در روز هـر  میشـوم  حاضـر  کـه  کـردم  فکـر  ایـن  بـه  روز همـان  کـه  میرسـید  نظر به کهنه و قدیمی

 بروم؟ حمام به خانه آن

 .شتاد هم انو کاشکی, حمدا خوشگله خیلی_    

 .ینجاا بیا ستیاخو موقع هر, انور کوچیکه فضاش_    

ــا و آمــد کــش هــایش چشــم ي گوشــه ، کــردم کــه نگــاهش     ــرقِ  شــیطنت ب  هــایش چشــم ب
 کرد نگاهم
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 ...میشیــ جا... بزرگه من ي خونهِ  وان_    

 گزید لب و خورد را حرفش ي ادامه رفت باال که ابرویم تاي    

ــم حیاط تو کوچیک حوضچه یه خودمون_     ــت هــر کــه داری ــم وق ــرم بخــواد تنــی آب دل ــو می  ت
 .آقا نمیکشم رو تو منت, همون

 گفت میکرد دقت حمامِ  بعدي سه طرح به که حالی در و داد تکان سري    

ــور_     ــت هرج ــی ، داري دوس ــه ول ــهِ  وان همیش ــن ي خون ــو م ــت ت ــه ذهن ــاده ، باش ــن افت  ای
 باشیـــ تو اگه باز ، نیستم اهلش خیلی که منم! حیفه..گوشه

 گزید لب و خندید موزیانه دوباره    

 پرسیدم    

 ؟ توش میشم جا نظرت به-    

 کرد نگاهم تعجب با    

 هان؟_    

 ؟میشم جا خونمون حوض تو میگم_    

 انداخت باال را سرش اي خنده تک با و کرد نوچی    

 .میشی جا من بغل تو فقط تو! عمرا_    

 .کردم ساختگی اخمی هایش خنده به و گرفتم بغل را هایم دست    

 !داري الزم سرد آبِ  دوش نیست، خوب حالت ، گشنته_    
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 گرفت فاصله ، میخندید بلند که حالی در میز از و شد جدا تاپ لپ از حواسش اینبار    

 لعنتی؟... کردي باطل رو صیغه اون چرا ، نـــورا_    

 .... زدم لبخند بلندش هاي خنده به.بود شده جمع اشک هایش چشم ي گوشه    

 فـرو  شـلوارش  جیـب  در را هـایش  دسـت ...شـد  بلنـد  میـز  پشـت  از و صـورتش  بـه  کشید دست    
 .آمد تر نزدیک و برد

 خونـه  شـما  کـه  وقتـی  تـا  ، بخـونیم  مـدت  کوتـاه  ي صـیغه  یـه  بـریم  ، فرصت اولین میگم من_    
 ، نــــدارم  کـه  اي خـانواده  بـا  ، خـوب  آقـاي  یـه  مثـل  مـن  بعـدم  ، بشـه  راه بـه  رو زنـدگیتون  و ي

 چطوره؟.عروسی و عقدِ  روزِ  تعیین براي بیارم تشریف

 .بودم چسبیده کوچکش ي کتابخانه به کامال...بروم نمیتوانستم این از تر عقب    

 محـرم  یـا  ببوسـیم؟  همـو  بتـونیم  تـا  باشـیم  محـرم  بایـد  اینکـه  یعنی...مهمه؟ برات صیغه واقعا_    
 شدي؟ مذهبی رسید که من به یا کردي زندگی اینطوري هم قبال.کنیم بغل همو تا باشیم

 شد جمع لبخندش پلک هر پشت و زد پلک چندبار    

 منـ.نداشتم منظوري من ، نورا_    

ــده و جــوابم_     ــتم هــاي رابطــه تــو ، پرســیدم ســوال فقــط ، حرفــت از نشــدم ناراحــت ، ب  قبلی
 میکردي؟ صیغه

 هـایش  چشـم  مردمـک  ، هـایم  چشـم  بـه  کـردن  نگـاه  جـاي  بـه  و کـرد  پر نفس از را اش سینه    
 چرخاند بدنم روي را

 مسـلمون  هـیچکس  محـراب  و مـن  غیـر  گفـت  میشـه  شـاید  کـه  کـردم  زندگی جایی قبال من_    
 رابطـه  ولـی ...روبوسـی  ، میکـردیم  بغـل  همـو .داشـتم  خـوبی  ي میونـه  همکـارام  و همکالسی با.نبود
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 اونقـدري  ، بـاالتر  ارزشـش .نیسـت  کـه  قبلـیم  دختـر  دوسـت  و سـابق  همکـار  مثـل  کـه  تو و من ي
 ...از بعد براي بمونه ام عروسی جشن ، کنیم عقد بریم اصال.باشی برام بقیه مثل نمیخوام که

 آمدم حرفش میان    

 مهمون؟ کدوم با بگیریم عروسی کنی؟ دعوت بخواي که داري فامیلی مگه تو_    

 رسید هایم چشم به ، وارش لعنتی هاي مردمک باالخره    

 بـا  حسابشـون  اونـا  ، ارتبـاطن  در باهـام  هنـوز  مـن ِ  پـدري  ي خـانواده  نـورا؟  باشم نداشته چرا_    
ــه ــی و خال ــام دای ــرق ه ــدونن ، داره ف ــن می ــامزد م ــس ، دارم ن ــو عک ــه رو ت ــون ب ــون همش  نش
ــن.دادم ــی مــدتم ای ــو میخواســت دلشــون خیل ــی ، ببیــنن رو ت ِ  خــود بعــدم شــد؟ وقــت مگــه ول
ــو ــا...مادریــت ي خــانواده...ت ــان یعنــی ، دخترعموهــات و پســرعموها حتــی ی  مــن عروســیت؟ نمی
 مهمـون  صـدتا  نتـونیم  عروسـیمون  بـراي  کـه  باشـیم  کـار  و کـس  بـی  اونقدر جفتمون نمیکنم فکر

 .کنیم دعوت

 ....ناراحت را افسانه و میکرد خوشحال خیلی را مادرم ، احمدرضا و منِ  عروسی حتما    

 باشی؟ داشته و مادرتِ  رضایت نیست مهم برات_    

 .نیست مهم برام اصال! نه_    

 ...ولی نخوردم جا تیزش و تند جواب از    

 رو تـو ِ  مـادر  و پـدر  وقتـی  بشـه  گـرم  دلـش  شـاید  نمیکنـی  فکـر  بگی؟ چی میخواي مامانم به_    
 ببینه؟

 داره؟ ربطی چه_    
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 خــوب ي خــانواده یــه دنبــال کنــه، ازدواج میخــواد هرکســی! خیلــی.احمــد داره ربــط خیلــی_    
ــر میخــواد چــون ، میگــرده  حمایــت ازش هــم همســرش ي خــانواده ، خــودش ي خــانواده از بغی

 مادرشــوهر بدونــه کــه باشــه مهــم مــنم مامــان بــراي شــاید خــب ، باشــن داشــته دوســش و کــنن
ــرش ــش دخت ــا ، داره دوس ــال ی ــوهر اص ــا ؟ داره مادرش ــدگی کج ــه زن ــوهر ، میکن ــرش پدرش  دخت

 ؟...چی

 اصـال  نـه  ، مـردن  بـاهم  پـیش  سـال  شـیش  جفتشـون  ، مـردن  مـادرم  و پدر ، میگم مامان ب_    
 بـه  اونـم  اینکـه  تـا  ، میکـردیم  زنـدگی  بـاهم  پـدرمم  و مـن  ، مـرد  پدرم قبل مامانم ، میگم راستشو
 میشه؟.کرد عوض نمیشه که و واقعیت.رفت خدا رحمت

 کرد پر را ام سینه کوتاهی نفس و فرستادم گوشم کنار را موهایم    

 سـرخ  هـارو  کتلـت  بقیـه  بـرم .کشـیدم  پـیش  چـرا  نمیـدونم  اصـال  ، بحثو این کن ولش ، اوکی_    
 .بچینیم و میز بیا ام تو کنم،

 .رفتم آشپزخانه به عجله با و شدم رد کنارش از که بود خیره هنوز نگاهش    

 . کردم درست را ها کتلت تمام که بود نشده هفت هنوز ساعت    

 حســابی و بــود نخــورده نهــار احمدرضــا ، خــوردیم معمــول ســاعت از زودتــر خیلــی را شــاممان    
 .بود اش گشنه

 احمدرضـا  ، ظهـر  فـردا  کـه  شـد  ایـن  قرارمـان  و بـود  جدیـد ِ  پرسـتار  ي درباره حرفمانِ  بیشتر    
 .ببرد مادرم پیش را پرستار ، منِ  نبود در

 کـه  داشـت  شـرایطی  بـه  نیـاز  مـادرم  از مراقـب  هرحـال  بـه  ، بـود  هـم  مشـاورها  با صحبتِ  قرار    
 .میگرفت قرار جریان در جدید پرستار باید
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 ایستاد کنارم ، آورد که را بشقاب آخرین    

 کن استراحت برو تو ، میشورم ظرفارو_    

 برداشتم را ظرفشویی مایع    

 برس کارت به برو تو نه_    

 گفت آورد می تر نزدیک را کثیف هاي بشقاب که حالی در و ایستاد کنارم    

 .میشوریم باهم_    

 !میکرد حالجی ، ذهنش در را بودم زده که هایی حرف ، میکردم درك را سکوتش    

 بـراي  شـاید  کـه  رسـید  فکـرم  بـه  اینکـه  فقـط  ، نداشـتم  هـا  حـرف  ایـن ِ  زدن بـراي  بديِ  قصد    
 . ببیند را احمدرضا ي خانواده تا باشد داشته اهمیت مادرم

 .میگرفت آبِ  شیر زیر وسواس شاید و دقت را ها ظرف    

 را بــزنم میخواســتم کــه حرفــی ، موبــایلم زنــگ صــداي بــا و کــردم نگــاهش چشــمی ي گوشــه    
 .کردم فراموش

 .عزیزمِ  کفی دستم من ، بیاري و تلفنم میشه جان احمد_    

ــه"     ــت اي "باش ــپزخانه از و گف ــارج آش ــد خ ــا ، ش ــی ب ــاخیر کم ــت ت ــیش و برگش ــه از پ  اینک
 گفتم ، بگوید چیزي

 کیه ببینم اسپیکر رو بزن_    

ــرِ  صــورت بــه ، زد کــه را پاســخ دکمــه.گرفــت بــاال را گوشــی و آمــد نــزدیکم     لبخنــد فکــرش پ 
 .زدم
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 بله؟_    

 بودي؟ خواب حاال!...خوابی کردم فکر ، دادي جواب دیر چقدر...نورا سالم_    

 شـد  احمدرضـا  هـاي  چشـم ِ  جفـت  نگـاهم  ، پیچیـد  گوشـم  تـوي  کـه  رسـایی  "سالمِ" همان از    
ــا و ــر آخــر، ي لحظــه ت ــه اگ ــایین را هــایش تیل ــداخت نمــی پ  هــایش چشــمِ  مــیخ همچنــان ، ان

 .میماندم

 میشنوي؟ نورا_    

 بـه  و بگیـرم  را تلفـن  کـه  کـردم  فکـر  ایـن  بـه  ، ثانیـه  صـدم  در ، بسـتم  را آب شـیر  و زدم پلکی    
 ...آمد نمی درست ، احمدرضا نظر در شاید میکردم را اینکار اگر طرف یک از اما ، بروم اتاق

 ؟...نورا_    

 صـحبت  تـر  سـنگین  اینبـار  ، گـرفتم  تصـمیم  و کـردم  اي سـرفه  ، شـد  بلنـدتر  کـه  اعالء صداي    
 . کنم

 بگو... بند دستم ، میشنوم_    

 میکنی؟ چیکار_    

 میشورم ظرف_    

 میگفــتم وگرنــه کــنم نگــاهش نمیتوانســتم ، بــود گرفتــه دســت را گوشــی همچنــان احمدرضــا    
 بگذارد کابینت روي را تلفن

ِ  وقـت  تـا  میـزنیم  چرخـی  یـه  بعـدم  ، بیـرون  بـریم  و شـام  ، خالیـه  ات برنامـه  شـب  واسه اگه _    
 پرواز
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 لحظــه ، احمدرضـا  شـدن  تـر  نزدیـک  بـا  و گزیــدم را لـبم  ، آمـده  وجـود  بـه  وضـعیت  از معـذب     
 .فرستادم بیرون صدا پر بعد و کردم حبس را نفسم اي

 گفتم اعالء به تفاوت بی لحنی با و کشیدم آب را سینی ، کنم نگاه او به آنکهِ  بدون    

ــا ، چهارصــبحه ســاعت پروازمــون_      بایــد مــن میشــیم؟ خســته نمیکنــی فکــر ، صــبح چهــار ت
 ...کنم استراحت

 !میکنیم استراحتم..من ي خونه میایم ، نمیدارم نگهت بیرون که چهارصبح تا_    

ــت از دســتم     ــتاد حرک ــیش...ایس ــا پ ــه ، احمدرض ــوجیهی چ ــد ت ــراي بای ــن ب ــنهاد ای ــدا پیش  پی
 میکردم؟

 را دســتش حرکــت ، بعــد و شــنیدم را احمــدِ  حــرص پــرِ  نفــس صــداي فقــط اي لحظــه چنــد    
 !رفت و گذاشت کابینت روي محکم را موبایلم گوشی که دیدم

 گفتم؟ چی شنیدي...خانوم نوري...نــور...نورا_    

 خشــک ســینک کنــارِ  کوچــک ي حولــه بــا را هــایم دســت کــه حــالی در و بســتم را آب شــیر    
 !نبود احمدرضا اما ، انداختم نگاهی خانهِ  پذیرایی به ، میکردم

 چسباندم گوشم به و برداشتم اسپیکر از را تلفن    

 زود شــامم ، کــنم اســتراحت بایــد ، داشــتم بـدو  بــدو خیلــی روز چنــد ایــن راســتش...شـنیدم _    
 بخوابم که خوردم

 کرد تغییر کمی راحتش و شادِ  لحن    

 کـه  بگـم  تـوام  بـه  گفـتم  ، بـود  کـرده  قبـول  ، بـودم  داده خبـر  مرادي به ، راحتی هرجور باشه_    
ــایی ســه ــریم ت ــاز حــاال...بیــرون ب ــه میــاد ام علــی ، شــدي اومــدنی اگــر ، بکــن فکراتــو ب  ، ام خون
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 پیـدا  کـه  خونـه .اومـد  خوشـت  شـاید  بنـداز  نگـاه  یـه  رو خونـه  تـوام  ، بـریم  باهم جا این از میتونیم
 نکردي؟

 .فشردم را هایم پلک و انداختم پایین را سرم کالفه    

 ؟...آورد می مرادي از اسمی زودتر اگر میمرد    

 .دادم را جوابش حوصله بی    

 .هستی فکرم به که ممنون ، کردیم قولنامه دیروز...آره آره..خونه؟_    

 ، بسالمتی ، بیاد خوشت ببینی اینجارو بیاي شاید گفتم من میگی؟ جدي_    

 داري لطف ممنون_    

 نداري؟ کاري ، فعال پس_    

 نه_    

 .کشیدم ام پیشانی به دستی و کردم بلند را سرم ناامیدي با    

 ...!شد بــد    

 !شد بد هم خیلی    

ــت     ــایم دس ــت روي را ه ــتم کابین ــا و گذاش ــد ب ــس چن ــق نف ــه عمی ــودم ب ــب خ ــه زدم نهی  ک
 نمیفتد اتفاقی و نمیدهد کش را ماجرا ، احمدرضا

 .آمدم بیرون آشپزخانه از و شستم را مانده هاي ظرف    

ــاقش در الي     ــی ات ــاز کم ــود ب ــدمش و ب ــه میدی ــدفونش ک ــوش روي را ه ــایش گ ــته ه  و گذاش
 .هست تاپش لپ ي صفحه روي ، مان خانه طراحیِ  تصویر
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 بیـرون  هـدفون  از کـه  بـود  بلنـد  آنقـدر  آهـنگش  صـداي .بـروم  نزدیکتـر  تـا  دادم جرئت خودم به    
 .برسد گوشم به و بزند

 .نه یا بزنم حرفی باید نمیدانستم ولی ایستادم همانجا اي لحظه چند    

 .کشیدم دراز تخت روي و برگشتم اتاقم به همین براي    

 یـا  احمدرضـا  هـاي  حساسـیت .شـدم  خیـره  اتـاق  سـقف  بـه  گذاشـتم  سـرم  پشـت  را هایم دست    
 .میداد بروز را ها آن تازه شاید یا و آمد می چشمم به تازگی به یا ، بود شده بیشتر

 سـوء  حتـی  و دلخـوري  و نـاراحتی  بـه  داریـم  کـه  هـایی  لحظـه  نمیخواسـت  دلم ، بود که هرچه    
 .شود سپري تفاهم

 .نداشت وجود مشترکی ي آینده هیچ... اعالء و منِ  براي    

 نـرفتن  بـراي  ، مـن  نـه  و میـداد  خـرج  بـه  تردیـد  رفتنمـان  ایـران  از پیشـنهاد  بـراي  او نه وگرنه    
 .میگرفتم تصمیمی ، او با

 گذشــته شــبیه چیــز هــیچ ، برگشــت وقتــی امــا داشــتم را دیــدنشِ  حســرت ســال همــه ایــن    
 .نشد

 ...هایمان نگرانی حتی نه و هایمان خنده نه ، نگاهمان نه    

 همـان  در ، گذشـته  کـه  کـرده  بـاور  هـم  او مطمئـنم  کـه ...! خـودش  و باشـم  داشته باور باید من    
 از ، بِکشـیم  و بکشـیم  را خاطراتمـان ِ  سـنگین  ي کولـه  تـا  بـزنیم  زور هرچقـدر  مـا  و مانـده  گذشته
 .خورد نخواهد تکان جایش

ــان در را خاطراتمــان گرفتگــی خــاك نمیتــوانیم مــا      از بعــد آنهــم...بگیــریم نادیــده زنــدگی بیاب
 ...شده خاطراتِ  خود از بیشتر خاطراتمانِ  خوردگی خاكِ  عمق که سال همه این
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 .بکشیم بیرون ، خول و خاك همه آنِ  زیر از را بارمان میخواستم زور کدام با    

 ، شـده  پخـش  هـوا  در هـاي  خـاك  ، میـدادیم  تکـانش  اگـر  کـه  معلـوم  کجا از...بدتر همه از تازه    
 نمیکرد؟؟ مان خفه

 و کـردم  درسـت  تلخـی  اسپرسـو  ، اش همیشـگی  عـادت  بـه  ، کـنم  بـاز  را صـحبت  سـر  اینکـه  براي
 .رفتم اتاقش به

ــو را دســتم, گذاشــتم میــزش روي را قهــوه ــردم جل  لعنتــی.کــردم جــدا گوشــش از را هــدفون و ب
 :بگیرد ام نادیده ، بود گذاشته گوشش روي که بزرگی هدفونِ آن با بود بلد خوب

 .آوردم قهوه_

 .شده تمام و کرده ذخیره را اش برنامه بفهمم که سردرمیاوردم اش برنامه از آنقدري ،

 .کرد باز را دیگري ي برنامه و داد تکان را سرش کوتاه

 هوایشـان  دلـم  ، وقـت  بـی  و وقـت  ، روزهـا  ایـن  کـه  تـوجهی  و میخواسـت  را هـایش  خاکسـتري  دلم
 .میکرد را

ــم ــت بــا و گذاشــتم هــایش سرشــانه روي را آرنج  بــازي بــه را هــایش جوگنــدمی هــایم انگش
 .شد بلند هوا بی و کشید عمیقی نفس.گرفتم

 .ندهم بروز چیزي ، لبخند با کردم سعی اما شدم شوکه

 : رفت خوابش اتاق سمت به من به توجه بدون و برداشت کتابی اش کتابخانه از

 ببرمت که کن صدام 2 ساعت براي_

 ،پرسیدم سردش رفتار این از مستاصل
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 احمد؟ بري میخواي جایی_

 :کرد پرت اي وگوشه درآورد حرص با را تیشرتش و انداخت تخت روي را کتاب

 !بخوابم میخوام_

 .زدم لبخند ولی ، لرزید هایم لب ، اش خیره نگاه زیر

 .میکنم بیدارت پس.عزیزم باشه_

 .رفتم بیرون ، گرفتم اتاقش هواي از که عمیقی نفس با و برداشتم اتاقش دیوار از تکیه

 .گذاشتم روشن را کابینت زیر هاي هالوژن فقط و کردم خاموش را خانه هاي چراغ تمام

 خفـــیفش ي ویبــره  متوجــه  و شــد  روشــن  بــود  کابینــت  روي کــه  موبــایلم  گوشــی  چــراغ 
 افتاد تلفنم روي اعالء اسم ، کردم باز که را آمده پیامک.شدم

 گوشـیم  تـوي  رو تـو  عکـس  ، بـود  اینجـا  امشـب  مامـانم  اومـد،  پـیش  تفـاهم  سوء میکنم ،فکر نورا"
ــد ــونی ، دی ــه هم ــرین ک ــت آخ ــرفتیم ماموری ــه ، گ ــواي ب ــو ه ــه ت ــت دلم ــرد درس ــتم ، ک  خواس

 گذاشـت،  ظـرف  یـه  بـرات  ولـی ...دیگـه  نشـد .ببینیـد  همـو  اینجـا  اومـدي  وقتـی  و کـنم  سورپرایزت
 "...فرودگاه میارم

 .افتاد زمین روي دیگر طرف از و دادم هل عقب به کابینت روي را گوشی و زدم پوزخندي

 و احمدرضـا  تـا  بـود  داده هـم  دسـت  بـه  چیزدسـت  همـه  امشـب  ، نمیرسـید  ذهـنم  به فکري هیچ
 .کند تفاهم سوء دچار را من

 سـیب  همـراه  بـه  و برداشـتم  را بـودم  کـرده  درسـت  هـا  مـدت  از بعـد  کـه  طعمـی  خوش هاي کتلت
 . ببرد خودش با غذا فردا براي تا چیدم ظرف داخل ، اضافی ي کرده سرخ هاي زمینی
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 .دارم برش تا شدم خم ، رفت پایم زیر اي کرده سرخ زمینی سیب

ــدي ــاد و زدم پوزخن ــد ی ــاعت چن ــیش س ــادم پ ــه افت ــا ک ــه احمدرض ــواي ب ــک ه ــردن کم ــه ک  ب
ِ  ظـرف  بـه  وقتـی .  زد بـرق  چشـمانش  شـده،  سـرخ  هـاي   زمینـی  سـیب  دیـدن  بـا  و آمد آشپزخانه

ــه هــا زمینــی ســیب ــتم ام بدجنســی روي از ، شــد ور حمل ــا زمینــی ســیب کــه نگف ــازه را ه  از ت
 از چنــدتایی و ســوخت ، گذاشــت دهــانش داخــل اینکــهِ  محــض بــه و اســت داغ و درآوردم روغــن
 .افتاد دستش

 زدم پـایش  بـه  کـاري  ي ضـربه  چنـد  کفگیـر  بـا  ، بـود  زده هـا  زمینـی  سـیب  به که دستبردي براي
 غـافلگیري  از و کشـید  خـودش  سـمت  بـه  مـرا  ، بـود  خـورده  کـه  هـایی  کتکِ  تالفی براي هم او و
 .کرد استفاده سوء ام

 !بود کرده قشنگی تالفی..کشیدم هایم لب روي را ودستم کشیدم عمیقی نفس

 .گرفتم دهانم جلوي را دستم و کردم هینی ، اتاق درِ  شدن بسته صداي با

 کـه  بـود  رفتـارش  بـه  حواسـم  ي همـه  ، نشسـت  مبـل  روي و شـد  پـذیرایی  وارد که دیدم را احمد
 . زد هایش جوگندمی به چنگی و گذاشت زانوهایش سر را آرنجش

 !ببرمت حاضرشو_

ــاال ابروهــایم  ســرخی فاصــله همــان از و کــرد بلنــد را ســرش ، کــردم نگــاهش متعجــب و رفــت ب
 :زد را چشمم ، هایش چشم

 .ببرمت پاشو..دیگه پاشو ، نیستی دعوت مگه_

 هان؟_
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 و شـد  آشـپزخانه  داخـل  ، برهنـه  ي باالتنـه  همـان  بـا  کـه  شـدم  جـا  بـه  جـا   صـندلی  روي ترس از
 گفت توجه بی و رفت کن آبسردِ  سمت

 ...هان؟_

ــده واج و هــاج ــودم مان  ســر را آبِ  لیــوان کــه حــالی ودر کــرد روشــن را آشــپزخانهِ  چــراغ کــه ب
 گفتم ، میکشید

 مگه؟ شده چی...!!جــان احمد_

ــتانش ــم را دس ــز روي محک ــپزخانه می ــت آش ــمتم و گذاش ــم س ــد خ ــتریهایش. ش ــت خاکس  درس
 .بودند زده طوفان دریاي مثل

 :کرد تکرار را بودم آورده زبان به ، اشتباه قبول با که اي جمله

 نورا؟ شده  چی  پرسی می تازه ؟ مگه شده چی_

 ، میشـد  پـایین  و بـاال  نفـس  هـر  بـا  شـدت  بـه  کـه  اش سـینه  پهـن  ي قفسـه  به و رفتم عقب کمی
 .دوختم چشم

 نشده؟...آره ؟ نشده چیزي...نورا توام با_

ــه هــاي چشــم ولــی نبــود بــاال صــدایش ــایم و دســت ، ارغــوانیشِ  صــورت و نشســته خــون ب  را پ
 .میلرزاند

 درسـت  و افتـاد  راه سـرم  پشـت  کـه  بـود  حواسـم .رفـتم  خانـه  هـال  بـه  و شدم بلند  صندلی روي از
 :ایستاد ام قدمی یک

 زدم پس منم که بود ساده دعوت یه... که نیفتاده اتفاقی ، خدا رو تو احمد_
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 هایش لب رويِ  پوزخند مثل...نشست کمر به هایش دست

 ساده؟ِ  دعوت_

 کردم نگاهش دلخوري با و نشست ابروهایمِ  بین اخمی

 !که نبودیم اعال و من فقط...بود دعوت هم مرادي ، سادهِ  دعوت آره_

 نگــاهم ، بـود  نشــانده خـون  بــه را هـا  خاکســتري کـه  هــایی چشـم  بــا و زد اي خنـده  تــک دوبـاره 
 کرد

 تـو  مـرد  دوتـا  بـا  شـب  نصـفه  یعنـی ... بـوده  هـم  مـرادي  کـه  جالب چه ، نبودین اعال و تو فقط نه_
 چـادر  فقـط  کـنن؟  دعـوت  تـورم  میـدن  اجـازه  خودشـون  بـه  کـه  راحتـی  اینقـدر  تـو  یعنـی ! خونه

 بود؟ من مال چاقچورات

 گرفتم بغل و مالیدم بهم را سردم هاي دست

 ، نبـوده  میکنـی  فکـر  تـو  کـه  میکنی؟اونطـور  بـزرگش  داري چـرا  نمـیفهمم  مـن ...احمـد  کن بس_
 .... بوده اونجا هم اعال مادر

 !شد متوقف میرفت آنور و اینور تاسف ي نشانه به که سرشِ  حرکت

 ...بري که شد واجب دیگه پس! خوب چه ؟...مادرش_

 زدم را حرفم ام شده چفت هاي دندانِ  میان و گزیدم لب

  میگی؟ چی داري میفهمی_

 گرفت سمتم را اش اشاره انگشت و آمد جلوتر
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 نشـونه  میخـوام  میگـی  روز یـه  کـه  تـویی ...تـویی  میگـه  چـی  نمیفهمـه  که میفهمم،اونی خوب اره_
 مسـخره  منـو ... کنـیم  دعـوت  مهمـون  عروسـی  بـراي  میگـی  روز یـه  بعـد  ، کنم کم زندگیم از هاتو

 .. کنی ظاهر حفظ میخواي ،هنوزم مادرت خاطر به نکنه خودت؟ یا کردي

 .میرفتم در کوره از ، میداد ادامه این از بیشتر... گذاشتم گوشم روي را هایم دست

 زد فریاد بلندتر

 نورا؟ نمیشنوي... میزنم حرف دارم تو با_

 کوبیدم اش سینه به مشتی و کشیدم جیغ...کردم باز را دهانم و بستم را هایم پلک

 مـن  بفهمـی  نمیخـواي  کـه  تـویی ..شـدي  کـر  هـا  تـازگی  کـه  تـویی ..مـیگم  چـی  من نمیشنوي تو_
 !دارم دوست

 .بود شده داغ سرم کف و میزدم نفس نفس

 آدم بـا  ، کمـال  و تمـام  مـن  ، تـو  از قبـل  کنـی  قبـول  بخـواي  کـه  نیسـتی  مـرد  اونقدر اگر ، ببین_
 خـوبم ...بـوده  مـن  ي گذشـته  تـو  آدم اون نخـواي  چـه  بخـواي  چـه  تـو ! برو خـــب ، بودم اي دیگه
  میگم؟؟ چی میفهمی...بوده

ــا و داد فشــار محکــم را ام شــده مشــت دســت مــچ ــدانهاي ب  کالمــش در را خشــم شــده قفــل دن
 :ریخت

 واســم تــو، کــردن رام  میکنــی فکــر.  نــزن ســرم تــو کــاملتو رابطــه اون انقــدر.نــورا ببنــد دهنتــو_
 تونسـتم  مـی  سـفرم  اولـین  تـو  بـاش  مطمـئن  کـه  بـودي  خـرده  زخم و ساده اونقدر تو. داشت کاري

 . نخواستم و برسم چیزا  خیلی به
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 اینبـار  و کـردم  آزاد زور بـه  را ام شـده  مشـت  دسـتان  حـال،  ایـن  ،بـا  کـرد  تار را چشمانم اشک پرده
 :نالیدم خفه بغضی با و دادم تکان را ام اشاره انگشت من

 کـه  کـردي  جـا  بـی  اصـال ...شـدي  مـن  زنـدگی  وارد کـردي  غلـط  بگیـري  و اون جاي نمیتونی اگه_
 میکنـی  فکـر  هنـوزم  وقـت  چنـد  ایـن  بعـد  کـه  ترسـویی  اینقـدر  تـو ...دادي نشـون  عاشـق  و خودت
 .میدم ترجیح تو به اعالرو

 :بست را چشمانش و کرد ولو را خودش مبل روي و داد تکان سر پوزخند با

 کــف پــیش ســاعت یــه چــون.کــنم بینیــت پــیش نمیتــونم چــون میترســم ، میترســم مــن...آره_
ــین ــپزخونه هم ــل آش ــن بغ ــودي م ــه داري االن و ب ــوب ي رابط ــتهِ  خ ــوي و ات گذش ــرم ت  س

 بـه  عمـر  یـه  مـن  ، نمـون  کنـارم  دروغ بـا  مـادرت  خـاطر  بـه .. بـاش  تـو  ، نیستم مرد اگر من.میزنی
ــا نفــر یــه و زنــدگیم ادامــه نمیخــوام ، شــدم زنــده و مــردم گفــتم کــه دورغــی خــاطر  دروغــش ب
 بشـی  تـوام  و افسـانه  پسـرر  همـون  بشـم  ، دیگـه  وقتـه  چنـد  نمیخـواد  دلم چون میترسم من.بسازه

 ي خــاطره عمــر یــه باهــاش کــه پســري بایــد میفهمی؟چــرا نــورا دارم غیــرت مــن.نــاتنیم خــواهر
 .اش خونه کنه دعوتت ، داري عاطفی و خوب

ــرایش دلــم ــراي...میســوخت ب ــیفش هنــوز کــه کســی بــراي...میکــردم اذیــتش کــه کســی ب  را تکل
 !دارم دوستش که نمیکرد باور و نمیدانست

 .افتادم اعال پیغامِ  یاد و دیدم را موبایلم گوشی آمد باال که پلکم

 چشــم جلــوي را اعــال پیغــام. کــردم بــاز را هــایم پیــام باعجلــه و نشســتم زمــین روي پــایش کنــار
 :کردم باز احمد هاي

 ...نوشته چی برام ببین_

 .بخواند خودش تا گرفتم هایش چشم جلوي را گوشی
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 .باشیم تنها نبوده قرار ما.اونجاست هم مادرش که نوشته...جان احمد_

 صـفحه  از چشـم  خوانـد  کـه  را پیـام .آمـد  مـی  و میرفـت  را مسـتقیمی  خـط  هـایش  چشم مردمک
 :داد تکیه مبل  پشتی به را سرش دوباره و گرفت گوشی ي

 ...اعالِ  سمت برو مهمه شوهر ي خانواده برات که تو...بهتر خیلی!...بهتر_

 فشرد بهم را هایم پلک بمش و غمگین صداي و انداختم پایین را سرم

 میفهمی؟... میشی خوشبخت_

 گذاشتم زانویش روي را سرم و کردم نگاهش غمگین

 :افتاد پایین و سرید چشمم از اشکی

  میکنه؟ اذیتت بودنم... آره؟... کنارمی؟ که ناراحتی_

  گرفتم بازي به را انگشتانش و کردم جرئت

 نمیتـونی  میکنـی  فکـر  چـرا  میریـزي؟  بهـم  منـو  و خـودت  چـرا .اینجاسـت  دلـم  من برم؟ میترسی_
 منو؟ یا نمیشناسی و خودت بگیري؟ رو گذشته جاي

 .آورد در حرکت به موهایم ن  میا آرام و کشید بیرون دستانم میان از را انگشتانش

 ...میرسید پاهایم و ها دست به سرم ي کاسهِ  داغی از کاش

 .کردم نگاه ساعت به و کردم بلند زمین از را خشکم گردن

 !برده خوابم  کی که بودم نشده متوجه اصال من و میداد نشان را شب نیم و دوازده

زمـین  روي و خـوردم  تکـانی  بـود  شـده  خشـک  کـه  بـدنی  بـا  و گذاشـتم  زمـین  روي را دستم کف 
 .نشستم
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 .بود برده خوابم بود نشسته احمد که مبلی پایین

 یـادم . بـود  گرفتـه  آغـوش  در را خـودش  جنـین  یـک  مثـل  و بـود  شـده  مچالـه  خـود  در رضا احمد
 مـن . بـودیم  رفتـه  خـواب  بـه  دو هـر  کـه  بـود  گرفتـه  بـازي  بـه  را سرم فرق انگشتانش با آنقدر آمد،
  ولـی  بـرود،  جـایش  سـر  کـه  بـودم  خواسـته  احمـد  از و بـودم  شـده  بیدار پاهایم، رفتن خواب با اما،

 . است راحت که بود گفته و بود کشیده دراز مبل روي جا همان

 از مـن  و نـدارد  احتیـاجی  بـود  گفتـه  کـه  بـودم  رفتـه  اتـاقش  بـه  بالشـت  و پتو برداشتن براي حتی
 .بودم رفته خواب به تنش عطر با و بودم گذشته مبلش کنار زمین روي را آنها خواسته خدا

 

 .بود برده خوابم گریه با که آمد بیادم ، هایم چشم سوزش با و دادم بدنم به قوسی و کش

 ، کـنم  بیـدار  را احمدرضـا  آنکـه  بـی  ، آرام و کـردم  جمـع  را بـود  شـده  انداختـه  تنم روي که پتویی
 . کشیدم پاهایش پایین تا و انداختم رویش

 از زودتـر  شـاید ...بریـزد  بهـم  اینچنـین  داشـت  حـق . بـود  مشـهود  هـم  خواب در حتا درهمش چهره
 .میزد را هایش حرف باید ها این

ــد ــتن از بع ــورتم شس ــاره ، ص ــیدم دراز دوب ــد و کش ــتمال چن ــیس دس ــم روي را خ ــایم چش  ه
 ، برود بین از ورمشان حداقل تا گذاشتم

 !تقطیر برج مثل ، نه که ساعت مثل...میکرد کار ساعت مثل فکرم

 ...امروز و دیروز ، بود حال و گذشتهِ  خاطرات ، ذهنمِ  برجِ  ورودي
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 پـایین  و میـزدم  پسشـان  یـا .  میکـردم  فکـر  تـک  تـک  هرکدامشـان  بـه  ، میشـدند  ذهنم وارد وقتی
ــاال ، بودنــد تــر شــیرین و تــر ســبک کــه خــاطرات بعضــی یــا ، میفرستادمشــان  از و آمدنــد مــی ب

 .میریختند بیرون اشک و آب مثل هایم چشم

ــت آرام ــم نمیگرف ــه...دل ــر بهان ــده گی ــود ش ــه...ب ــتري ي بهان ــایی خاکس ــه ه ــب ک ــی امش  غریبگ
 .دلم با میکردند

 ! نمیگذشت چرا ساعت.کشیدم پوفی و زدم تخت روي غلتی

 بـود  شـده  آویـزان  دسـتگیره  روي ، کمـد  از بیـرون  کـه  ام شـده  اتـو  مـانتوي  بـه  و شـدم  خیـز  نیم
 .دوختم چشم

 .میرفتم فرودگاه خودم و نمیکردم بیدار را احمدرضا بود بهتر

 ، رسـیدن ِ  وقـت  کـه  گفـتم  هـم  آژانـس  مسـئول  بـه .گـرفتم  را آژانـس  ي شماره و بستم را اتاق در
 .بگیرند تماس موبایل شماره همین با و نزنند را خانهِ  زنگ

 نداشـتم  الزم چیـزي  سـفر ِ  بـودن  روزه یـک  خـاطر  بـه .شـدم  حاضـر  و کـردم  عـوض  را هـایم  لباس
 .دادم جا رنگم زردِ  بزرگِ  کیف داخل را وسایلم و برنداشتم هم چمدان همین براي.

ــیفم ــتم را ک ــاریکی در و برداش ــذیراییِ  ت ــهِ  پ ــورتش ، خان ــدم را ص ــه دی ــی ک ــاف از اش نیم  لح
 .بیفتد سردلم از که نبود چیزي ، خواب توي حتی ، دیدنش وسوسه.بود مانده بیرون

 همــراه هـایم  دســت و هـا  چشــم. نشسـتم  زمــین روي مبـل  کنــار ، نکـنم  بیــدارش اینکـه  تـرس  از
 .رفتم عقب و شدم بلند ، کنم خطایی اینکه از پیش ولی.ببرند را آبرویم تا ، میشوند

ــرون ــدنم بی ــه از آم ــه ، خان ــواي ب ــه ه ــداي اینک ــا درِ  ص ــدار را احمدرض ــد بی ــی ، نکن ــول خیل  ط
 .شدم آسانسور سوار و آمدم بیرون خانه از صدا بی ولی...کشید
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 .ببینم را ها شماره نمیگذاشت و بود کرده تار را چشمانم ، اشک جنس از حریري

 ، بـود  مـو  تـار  یـک  ي انـدازه  کـه  ، هـایم  شـادي  و درد ي فاصـله  بـه  و زدم پسشـان  دست پشت با
 .زدم لبخند گریه با

  ، بود کرده نورتر پر را ها چراغ ، باران نم نم و رسیدم فرودگاه به

 .میلرزیدم درون از اما بود داغ ام پیشانی... کنی؟ یخ داخل از ولی بریزي عرق شرشر شده

 .کشیدم آغوش به را خودم و کردم نزدیک بهم را بافتم ژاکت طرف دو

 کـه  هـایی  آدم از پـر ...مسـافر  و ماشـین  و تاکسـی  از پـر ...بـود  زنـده  هـم  شـب ِ  وقـت  این ، فرودگاه
 ...دلتنگی اشک یا و میریختن شوق اشک یا

 .نزد بهش لب و کرد رد را دستم حتی امشب که میخواست را احمدي اسپرسوي دلم

 .دادم اسپرسو سفارش حسرت پر و رفتم شاپ کافی اولین به

 .نمیشد گرم نازكِ  بافت این با ، درونم و نمیگرفت را هایم عرق ریزش جلوي هنوز سرما

ــزم ــوض را می ــردم ع ــک و ک ــاريِ  نزدی ــتم بخ ــالی در و نشس ــه ح ــف ک ــت ک ــایم دس ــم را ه  به
 .کردم نگاه شاپ کافی خلوتی به ، میمالیدم

 احمدرضـا  بایـد  کـه  بـود  هـا  موقـع  همـین .میـداد  نشـان  را شـب  دو ، شـاپ  کـافی ِ  دیواريِ  ساعت
 . کرد تنظیم را موبایلش تلفن که دیدم خوابیدنش از قبل ، میشد بیدار

 . فرستادم جیبم داخل را دستم ، موبایل ي ویبره با تا نکشید طول خیلی حدسم

 ...بود خودش

 .بگیرم تصویري تماس ، ایمو با و شود قطع تماسش تا ماندم منتظر
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 را موبایــل ي صــفحه ، گوشــی اینترنــتِ  شــدن وصــل محــض بــه و کشــید طــول اي لحظــه چنــد
 .باشد پیدا کامال صورتم که گذاشتم میز روي طوري

 بود خوابیده مبل روي دمر ،که افتاد موبایلم ي صفحه روي احمدرضا تصویر

 نورا؟ کجایی_

 دادم جواب لبخند با و کردم اطرافم به اي اشاره

 .بردارم و گوشیت تنظیم رفت یادمم ، کنم بیدارت نیومد دلم...فرودگاه_

 کـردم  مـی  فکـر  خـودم  بـا . کـرد  نزدیـک  مبـل  بـه  دسـتش  بـا  را میـز  و گذاشـت  میز روي را گوشی
 .برسد صفر به فاصله این  کاشکی

 گفت نداشت آشتیِ  لحن هنوز که اش بم صداي با کشیدو اي خمیازه

 نکردي؟ صدام چرا_

 سـفارش  ، بـدهم  را جـوابش  اینکـه  از پـیش  و کشـید  اش خسـته  هـاي  چشـم  روي را دسـتش  کف
 .گذاشتند میز روي و آوردند را ام قهوه

ِ  نزدیــک کمــی و گذاشــتم میـز  روي را هــایم دســت خنـده  بــا کــه بــود قهـوه  فنجــان بــه نگـاهش 
 شدم موبایلم

 .کنه درست برات نیست ام کسی دیگه.بودم کرده قهوه هوس_

 گذاشت زمین و کرد باز را بود پیچیده پایش دور که پتویی و برد پایین را سرش

 رفتی؟ زود چرا ، میکردي بیدارم_

 کردم مزه مزه را ام قهوه و شکستم را انگشتانم قلنج
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 !نکن فجور و فسق هی وضعتم این با ، خواب بگیر ،توام نبرد خوابم_

 :کشید باال گردن تا را پتو و زد محوي لبخند. کرد عریانش باالتنه به نگاهی

 بود؟ کی برگشتت.نترس.  نمیکنی گناه چیزا این با تو_

 .برمیگردم خودم...رسم می عصر دقیقه چهل و پنج ساعت_

 شدند جمع هایش خاکستري و کرد باز را اش بسته هاي چشم

 نورا بري تنها نبود درست شب موقعه این_

  گفتم آرامیِ "ببخشید"

  نره یادت... یخچاله تو ، گذاشتم نهارتو غذاي برات...احمدرضا_

ــازه و زد پــس را پتــو ــه را ســرش و کشــید عمیقــی خمی ــه مبــل  پشــتی ب  را چشــمانش و داد تکی
 .بست

 احمد؟_

 گفت هومی گوشی به کردن نگاه بدون

 امروز؟ چیه برنامت_

 :رفت اتاقش سمت به و گرفت صورتش جلو را گوشی و شد بلند جا از

 . شرکت میرم بد. نه یا هست  چی همه کار شروع برا ببینم خونه، میرم 6 ساعت_

 !بزنی کارت از مجبوري ، من خاطر به که ببخشید_

 .میکنم حساب باهات_
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 کردم راحت را خیالش و فهمیدم را منظورش زود خیلی

 ، هســت اولــی کشــوي تــو ملــتم کــارت ببــین.میکــنم حســاب رو همــه و وســایل و کــارگر پــول_
 وگرنـه  باهامـه  کـارت  یکـی  اون ، باشـه  تـوش  تـومن  ده میکـنم  فکـر  ، خودمـه  تولـد  تـاریخ  رمزشم

 .بیام تا بده کارتم از شد هزینه هرچی...برمیداشتی اونو که

 . گفت خفیفی ي "باشه" و نشست لبش روي پوزخندي

 .کن خبرم بود اي دیگه کار_

 دادم تکان سر

 بخیر شبت..حتما باشه_

 بهانــه هــر بــه روز چنــد ایــن کــه همانهــایی میخواســت، را آرامــش هــاي گفــتن دلم،نــورا امــا مــن
 و امیــد آواي از پــر کــه همانهــایی. میبــرد شــیرین اي خلسـه  بــه مــرا و میشــد گوشــم انــداز طنـین 

ــدگی ــود  زن ــه. باشــم داشــته را شنیدنشــان حســرت  زمــانی نمیکــردم فکــر وقــت هــیچ مــن و ب  ب
 .داشتم ایمان مرد این سخاوت

 بلــیط و ایســتادند تمیزکــار کنــار کـه  دیــدم را اعــال و مــرادي ، انتظـار  ســالن بــه ورودم محــض بـه 
 .میدهند تحویل را هایشان

 . دادم شان هرسه به که سالمی و کردم تند پا

 ! کردم رفتار سنگین و سر اما ، بود دار ادامه هم شبِ  وقت این مرادي هاي شوخی

 .نشستیم ها صندلی روي و برد خودش با تمیزکار را ها بلیط

 رئیس؟ نخوابیدي_



1230 
 

ــود نشســته کنــارم درســت مــرادي ــا اعــال و ب ــا مشــغول را خــودش ، ازم فاصــله صــندلی یــک ب  ب
 میداد نشان موبایل

 دادین؟ انجام هارو سفارش...کم ولی ، خوابیدم چرا_

 گفت اعال به رو و کشید جلو به کمی را سرش

 !میگه هارو سفارش_

 .باخبرند دونفر این که افتاده اتفاقی میداد نشان اش تیکه و خنده

 !شما و میدونم من بلنگه کارِ  طرف یه بریم ، ندارما اعصاب امروز_

 کرد جمع را اش خنده زود خیلی مرادي

 کنـیم  کـار  ده سـاعت  ، هشـت  سـاعت  جـاي  بـه  حـاال  ، رئـیس  میزنـی  جـوش  چـرا  کاري اول بابا_
 مگه؟ میشه چی

 کردم هردویشان به نگاهی کفري

 زدین؟ گنــد! بدین؟ باج بهم میخواستین دیشب پس_

 ایستاد رویم به رو و شد بلند صندلی روي از اعال

 !کنن تستش گفتم که بود رفته نشده تست ، تجهیز چنتا فقط ، میاد پیش کار تو_

 اگــر کــه داشــت اش جداگانــه ي هزینــه و میبــرد زمــان تجهیــز هــر تســت...نمیشــد ایــن از بــدتر
 .افتاد نمی ماِ  شرکت پاي ، بودم کرده بررسی زودتر

 شـمرده  شـمرده  و کـردم  نگـاه  اعـال  طلبکـاره  هـاي  چشـم  بـه  و فرسـتادم  بیرون حرص پر را نفسم
 گفتم
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 بـزن  زنـگ  رفقـات  بـه  االنـم  همـین  ، میکنـین  پرداخـت  احسـان  یـا  خـودت  یا و اش هزینهِ  تمام_
 و میـدونم  مـن  وگرنـه  بیـاد  تسـتش  جـواب  زودتـر  کـه  مختلـف  هـاي  واحد بفرستن تجهیزارو بگو ،

... 

 گفت طلبکار لحن همان با و گرفت باال را اش اشاره انگشت

ــی_ ــوب خیل ــاهم ، خ ــیم م ــه نگفت ــا اش هزین ــما ب ــتی ، ش ــاري میخواس ــاي گرفت ــاریتو ه ــا ک  ب
 باشیم؟ طلبکار باید ما االن که میدونی ، نشه اینطور که کنی جدا زندگیت

 .افتادم هایم لبِ  جان به ناجوانمردانه و گرفتم هایم لب جلوي را دستم

 تسـت  لیسـت  زودتـر  مـن  اگـر  ولـی  نیسـت  مـا  شـرکت  بـراي  هـا  دسـتگاه  که درسته...بود او با حق
 .داریم کسري چقدر که میفهمیدم تعدادشان از حتما بودیم کرده چک را ها شده

 نیفتی؟ پس ، بگیري پیشِ  دست همیشه داري عادت تو_

 .انداخت واکنش به را اعال ، ام سرکوبانهِ  لحن و نگاه

 کرد نگاهم داشت همیشه که غروري با و انداخت باال را ابرویش تاي

 تـویی  نـه  ، باشـه  بایـد  نصـرتی  و احسـان  طـرف  از باشـه  تـوبیخی ! بـدم  پـس  جواب نباید که تو به_
 !کرد شک باید مدرکتم مهر به که

ــان ــه هم ــندلی روي از لحظ ــد ص ــدم بلن ــه و ش ــمتش ب ــتم س ــر و رف ــرادي اگ ــازویم م ــب را ب  عق
 .میشدم اعال ي سینه به سینه حتما ، نمیکشید

 اي دوسـتانه ِ  لحـن  بـا  و کـرد  نشـینی  عقـب  زود خیلـی  کـه  بـود  خـورده  جـا  رفتـارم  از آنقـدر  اعال
 گفت
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ــه_ ــورا چی ــوخی ، ن ــردم ش ــو.ک ــرا ت ــوره از چ ــري؟ در ک ــاقی می ــاده اتف ــه نیفت ــاعتم ، ک  سرس
 .شده چک تجهیزا برسیم تا ما اصال ، تهران برمیگردیم

 .گرفتم هایم دست بین را سرم و نشستم صندلی روي که بود گرفته مرادي را بازویم هنوز

 ام سـینه  ي قفسـه  و کمـر  ي تیغـه  کـه  عرقـی  و عمـیقم  هـاي  نفـس  صـداي  فقـط  اي لحظه چند
 .میکردم احساس ، میرفت پایین را

 !خنـــک آب_

 .کرد بلند را سرم ، بود چسبیده دستم به که آبیِ  لیوانِ  سردي

 بود؟ شده مرگم چه.سرکشیدم نفس یک و گرفتم را لیوان اخم با

 کــه را لیــوان.زدم تکیــه فرودگـاه  آهنــیِ  صــندلی بـه  خونســردي بــا و گـرفتم  بغــل را هــایم دسـت 
 .بستم را هایم پلک و رفت سالن دیگرِ  سمت ، انداخت سطل توي

ــرا رئـــیس_ ــی، قـــاطی چـ ــو میکنـ ــه و جـــدي و شـــوخی تـ ــرا و شـــب...نمیشـــی؟ متوجـ  چـ
 !گذشت خوش خیلی دورهم...نیومدي

  بشه؟ چی که اومدم می_

 .رفت فکر توي و کشید لباسش ي یقه به دستی که بودم خیره هایش چشم به زده زل

 .میشد شکل همین ، نداشت گفتن براي حرفی ، وقت هر ، میشناختمش خوب

 ... و دیدیم فیلم یکم هم ما...رفت زودم اومدم من.بود پخته برامون غذا مامانش_

 بلنـد  ، اش نداشـته  تلفنـی ِ  تمـاس  هـواي  بـه  مـن،  از فـرار  بـراي  و کـرد  سـاکتش  ، حرصم پرِ  نگاه
 .رفت و شد
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 .نکنم فکر چیزي به کردم سعی و بستم را هایم چشم اي لحظه چند

ــاق ــاي اتف ــیِ  تمــاس ، دیشــب ه ــع ب ــت و موق ــیِ  درخواس ــال جــاي ب ــد ، اع ــم بع ــوایم ه ــا دع  ب
 .بود کرده مشوش را ذهنمِ  تمام ، احمدرضا

 !بگو رك هست چیزي.. نورا؟ چته_

 .برداشتم صندلی از تکیه و زدم کنار را پلکم پشتِ  سنگینی

 سـعی  کـه  حرصـی  بـا  و کشـیدم  ام چانـه  زیـر  را ام شـده  کـج  ي مقنعـه  ، نشسـت  کنـارم  همینکه
 زدم را حرفم ، کنم کنترلش داشتم

 میکنی؟ اینکارو داري چرا بپرسم میشه...اعال_

 زد زانویش سر به هایی ضربه دیگري دست با و گذاشت ام صندلی پشت را دستش یک

 کار؟ کدوم_

 گفتم تر شمرده و زدم زل رویم به رو به ، میکرد پرت را حواسم هایش انگشت حرکت

 چیِ؟ براي ، میکنی دعوتم شام براي اینکه ، میزنی زنگ صبح چهار اینکه_

 .شنیدم را پوزخندش صداي

 نـري؟  کجـا  و بـري  کجـا  کـه  میگیـره  تصـمیم  بـرات  اون سـنم  ایـن  کرده؟تـو  دعـوات  جونـت  بابا_
 هوم؟...میکنه چک و تلفنات شاید

 چرخیدم صندلی روي ، سمتش به کمی و کشیدم صورتم به دستی کالفه
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 تـو  و مـن  کـه  بفهمـن  همـه  نـدارم  دوسـت . بمونـه  بـاقی  همکـار  یـه  عنـوان  به حرمتمون میخوام_
ــبال ــمیمی ق ــودیم ص ــا ب ــه ی ــو...ن ــه ت ــه ک ــاراي ي هم ــت همک ــوت و زن ــی دع ــه نمیکن  ات؟ خون

 ...میکنی؟

  گفت پوزخندي با و گزید را لبش

 ...!میکنم_

 ...فشرد هم روي را هایم ،پلک هایش چشم شیطنت

 هیچکـدوممون  بـراي  مشـکلی  بـذار ...! رفتنـت  قبـل  تـا .بمـونی  همکـار  یـه  برام میخوام من... اعالء_
 نمیخـوام  مـن  کـه  وقتـی  اونـم .نیسـت  خوشـایند  اصـال  اتفاقـات  و هـا  حـرف  بعضیِ  تکرار.نیاد پیش
 !بدم دست از امم آینده ، ام گذشته بابت

 صــندلی روي از کــه حــالی در و داد تکــان ســري...آمــد مــی خونســرد و خیــال بــی کــامال نظــر بــه
 گفت... میکرد نگاه ، آمدند می سمتمان به که مرادي و تمیزکار به و میشد بلند

 !میدارم نگه و بینمون حرمت...باشه_

 .شد جدا و کرد تلفظ تمسخر به را "حرمت"

ــود ظهــر دوازدهِ  نزدیــک ســاعت ــرون حراســتِ  اتاقــک از کــه ب ــدم بی  را زردمِ  ایمنــی کــاله و آم
 .گذاشتم سرم روي

 همــین بــراي و بــود شــده انجــام میکــردم را فکــرش کــه آنچــه از زودتــر خیلــی تجهیــزات تســت
 .نیامد پیش کارمان در اي وقفه

 بـودمش  دیـده  هتـل  در صـبح  کـه  انـارکی  جنـاب  بـا  صـحبت  بـراي  ولـی  بود نهاري ساعت اینکه با
 .رفتم شود اندازي راه تا بود مانده سال خیلی هنوز که اي پانزده واحد به ،
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  وقتی؟ چه اما ، شد پیدایش باالخره تا گرفتم کارگر چند از را سراغش

 .بود زدن حرف مشغول سها با که زمانی

 مهندس خانوم سالم_

 ...را سهاِ  اخم سرش پشت و دیدم اول را انارکی لبخند

 پیگیـر  بایـد  خودتـون  ، دارم کـارتون  کـه  گفـتم  ، مهنـدس  جنـاب  نیسـت  پیـداتون ...بخیر روزتون_
 !من نه میشدید

  داد نشان واکنش صحبتم لحن به ، زود خیلی انارکی

ــراي ، بــودم جلســه راســتش ، مهنــدس ببخشــید_  عصــر میتــونم میکــردم فکــر ، واحــد همــین ب
 .پیشتون بیام صحبت براي

ــه اخمــی ــها ک ــت صــورت روي س ــم ، داش ــرت را حواس ــرد پ ــی ، میک ــاه حت ــت از اش زلِ  نگ  پش
 ...بیشتر بزرگش دودي عینک

 میکنید؟ صحبت اینطور همکاراتون با همیشه شما_

 .زدم لبخند خونسردانه.برداشت را عینکش و ایستاد انارکی ي شانه به شانه سها

 داره؟ اشکالی_

 گفت انارکی به رو و انداخت باال کوتاه را اش شانه

 !میگیردش جو ، داد بال و پر بهش خیلی نباید و جماعت زن_

 بــه رو و کــردم اخمــی امــا ، انــداخت ام خنــده بــه بیشــتر ، اش جویانــه حســادت و کودکانــه لحــن
 .کردم تاکیید انارکی
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 بـرام  و تجهیـزات  تسـت  کـه  داري وقـت  فـردا  تـا  ، بمـونم  معطـل  اینجـا  که ندارم اضافهِ  وقت من_
ــا ، بفرســتی ــري شــماره ب ــی ، کــدوم هــر جــوش و فشــار ي درجــه و رهگی ــدومم ایمن ــد هرک  بای

 . باشی آگاه کار روال به باید ، بشه ضمیمه

  میداد نشان مضطرب کمی

 .براتون کنن ایمیل میگم غروب تا..دادم انجام رو همه..میدونم_

 انداختم سها به نگاهی ، داشتم صورت به که اخمی همان با

 فعال..میدونی که خوبه_

 و بـد  اینقـدر  انـارکی  بـا  صـحبتم ِ  لحـن  نمیخواسـتم  اینکـه  بـا .برداشـتم  قـدم  ، هردویشان به پشت
 . کرد ریخته بهم را ذهنم انارکی با بشش و خوش و سهاِ  حضور ولی باشد تند

 

 .نشستم میز پشت و دادم کیک و چاي سفارش

 مهمـی  پیغـام  هـیچ  بـودم  عـوض  کـه  متنـی  و جـوك  هـاي  کانـال  جـز  بـه  ، کـردم  چک را تلگرامم
 .بود نشده ارسال

 خانـه  کـار  وضـعیت  هـم  و بپرسـم  را خـودش  حـال  هـم  تـا  بـزنم  زنـگ  احمدرضـا  به داشتم دوست
 .بودم بدتري اتفاقِ  نگران داشت که برخوردي با اما... را

 بـرگ  ،مثـل  قلـبم  در اي افتـاده "ِ  کپشـن  بـا  و گـرفتم  میـزم  از عکسـی  و کـردم  باز را اینستاگرامم
 تـر  رنـگ  پـر  و جـانم  در میکشـی  ،دم مـن  در دهـی  مـی  رنـگ  بیشـتر  لحظه هر و...فنجان در چاي

 .کردم ارسال "میشوم مست بودنت عطر از من و میشوي

 .شد شروع ها کامنت و الیک که میخوردم را کیکم و چاي
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ــه بیشــتر گیلــدا و خــاطره  هــارا کامنــت کــه موقــع همــان... بودنــد داده نشــان واکــنش کپشــن ب
 بـودم  جـانبش  از کـامنتی  منتظـر  و نبـود  دلـم  تـوي  دل ، کـرد  الیـک  را پسـتم  احمدرضا میخواندم

. 

 .کشیدم پایم روي را ام کرده عرق دست و گذاشتم میز روي را گوشی که نشد خبري آنقدر

 خرابکـاري  ، واحـد  بیـا  کیـک  و چـاي  جـاي  بـه " گذاشـت  کامنـت  اعـال  کـه  گذشت اي لحظه چند
 "!!میزنن نیشت میشه، همین میکنی زنبور ي لونه تو چوب..کردي

 .دوییدم هتل خروجی سمت به عجله با و دادم هل عقب را میز چطور نفهمیدم اصال

 .شد عرق خیس بدنم ، استرس از و رفت نفسم بار چند ، واحد به رسیدنم تا

 ...بود افتاده میزدم حدس که اتفاقی

 ....واحدِ  کن شیرین آبِ  کردن عوضِ  سر دعوا

 !نمیره مخت تو نکن پیله میگم بهت_

 رفتم جلوتر و زدم پس را اعال

 ! درسته ، درسته که کاري...نداره ربطی تو به_

 ایستادم ، میداد نشانش مدرك و سند و میزدند حرف سها با که کارگرهایی کنار

  بکنن؟ و کارشون نمیذارید چرا! سها؟ جناب شده چی_

 گفت و زد دیگرش دست کف را برگه ، بود سها با زدن چونه و چک از کالفه که کارگري

 دارن فقــط مهنــدس جنــاب.اومــده بــاال از دســتور کــه بگیــد شــما خــدا رو تــو مهنــدس، خــانوم_
 !میکنن تهدید
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 گفتم کارگرها به رو و کردم دستگاه به اي اشاره

 حـل  فیزیـک  فرمـول  بـا  و شـیمی  ي مسـئله  نمیشـه  هیچوقـت  کـه  رفتـه  یادشـون  مهندس آقاي_
 .میکنم توبیختون من وگرنه بدین انجام و کارتون ، کرد

  ، رفتند دستگاه سمت به و زدند حرفی لب زیر کارگرها

 !تند خیلی...میري داري تند باش، پات زیر زمین مراقب میشه، ادعات داره خیلی_

ــا و گــرفتم بغــل را هــایم دســت ــت ب ــاال را ســرم خونســردي حال ــایین و ب ِ  نصــیحت.دادم تکــان پ
 .داشتم گفتن براي حرف منم اما! بود جالبی

 تجهیـزي  هـر  واحـد  ایـن  کـه  میـدونم ! بـدهکارم  شـما  بـه  خـواهی  معـذرت  یه اما ، هست حواسم_
 خـب  ولـی ...نامتعارفـه  درصـد  ایـن  البتـه  ، برسـه  شـما  بـه  درصـدیش  یـه  بایـد  ، بشـه  عوض بخواد
 ! نمیره شما جیب تو ام قرونی یه متاسفانه ، دستگاه این بابت

 .نمیشد نزدیک ولی بود ما به حواسشِ  تمام که انداختم اعال به نگاهی نیم

 .دوختم چشم سها صورت به و زدم پوزخندي

 !نداره خوشِ  دل شما از هیچکس اینجا! کنید بازنشسته و خودتون وقتشه کنم فکر_

 ، کــرده اش کفــري ، آرام و خونسـرد ِ  لحــن ایـن  بــودم مطمـئن  کــه حـالی  در و زد اي خنــده تـک 
 :شنیده اي بامزه جوك انگار که کرد وانمود طوري

 !میدم گوش من میگی شما چون...حتما_

 انداختم باال را هایم شانه خیال بی
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 نـه  کـه  کنیـد  گوشـتون  آویـزه  اینـو ...بخریـد  نمیتونیـد  پـول  بـا  و من منتهی.خودتونه میل هرجور_
 .خودتون نه بگیرید منو وقت

 کـردم  آمـادگی  اعـالم  ، خـط  فنـی  مسـئول  بـه  و رفـتم  هـا  کـارگر ِ  سـمت  حضورش به اهمیت بی
 .بیفتد کار از ، فرایند کل ، ساعت یک براي تا

 کـردم  جمـع  را پاهـایم  ، بـودم  گرفتـه  بغـل  را کـیفم  کـه  حـالی  در و نشسـتم  هواپیما صندلی روي
 .شود رد جلویم اعالءاز تا

 مـرادي ِ  دسـت  را کیـف  و آورد بیـرون  اش کولـه  کیـف  از را موبـایلش  گوشـی  ، نشسـت  کـه  کنارم
 بگذارد ها محفظه در سرمان باالي تا داد

 شـدت  بـه  دلـم  و بـودم  کـرده  سـپري  ، شـام  حتـی  و نهـار  و صـبحونه  خوردنِ  بدون را امروزِ  تمام
 .میرفت ضعف

 .بستم را هایم چشم و کشیدم شکمم روي کیف زیر از را دستم

 .میشنیدم را هایش نفس صداي خوبی به... بود آورده نزدیکم را صورتش مرادي

 خوبی؟ ، بداخالق رئیس_

  کردم باز را چشمم یک ، نداد خودش به تکانی وقتی و دادم تکان سر فقط

 !عقب برو_

 گرفت رویم به رو ، اعالست براي بودم مطمئن که اي دلمهِ  ظرف و خندید

 .برگشت براي بودیم داشته نگه اینو_
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ــا ــود شــده ام گشــنه حســابی اینکــه ب ــی ب ــا داشــتم نگــه را خــودم ول  اش صــندلی روي مــرادي ت
 خـودم  هـارا  دلمـه  بیشـتر  حتمـا  ، بـود  ننشسـته  بینمـان  اعـالء  اگـر .کـرد  بـاز  را ظرف در و نشست

 .نمیشد مرادي نصیب چیزي و میخوردم

 را هـا  سـال  همـان ِ  طعـم  ، گذاشـتم  دهـانم  تـوي  زود خیلـی  و برداشـتم  اي دلمـه  اعـالء ِ  تعارف با
 .باشند گرفته طعم ، دهانمِ  مخاط تمام که انگار...طعم خوش و ترش... میداد

 .بردم لذت طعمش از و دادم تکیه صندلی به را سرم و بستم را هایم چشم

 بدم؟ دیگه یکی_

 انگشــت زیـر  درســت را ظـرف  ، میخندیــد کـه  اعـالء  و بــردم جلـو  را دســتم بسـته  هــاي چشـم  بـا 
 .گذاشتم دهانم توي باهم را دو هر و برداشتم دلمه دوتا ، یکی جاي به اینبار و گرفت هایم

 .میجویدم آرامش با ولی آمد می هایم لپ به زیادي فشار اینکه با

 ، صــبح از امــروز و نداشــتند هــا عــادت ایــن از ، میکــرد کنجکــاوم ، بــاهم زدنشــان حــرف پــچ پــچ
 .آمدند می نظرم به مشکوك

 ...آمد که بیاید دستم سرنخی و اسمی تا کردم تیز را هایم گوش

 ...بود سهاِ  حرف هم باز

 ولـی  ، احمدرضـا  جانـب  از پیـامی  امیـد  بـه  کـردم  چـک  را موبـایلم  ، هواپیمـا ِ  شـدن  بلند از پیش
 ..بود خبري

 شـک  کسـی  تـا  بـروم  خانـه  بـه  ، بقیـه  از زودتـر  کـه  بـود  شده یادآور را فرداشب مهمانی پدرم فقط
 .نکند



1241 
 

 بــود داده خــوردم بــه یکجـا  دیــروز و امــروز کـه  حرصــی و گشــنگی حسـاب  بــه را ســرمِ  سـنگینی 
 !گذاشتم... روزگار

 آمد گوشمِ  نزدیک اعالء صداي که و بود نشده بلند هنوز و افتاد حرکت به تازه هواپیما

 بزنیم؟ حرف میشه_

 !میدم جوابتو ، بزن زنگ ، کاريِ  روز تو ، کاريِ  وقت تو...ام خسته_

 آمد نزدیکی همان از صدایش دوباره و گفت خنده با "احمقی"

 بهـت  شـب  نصـفه  و شـب  نمیخـواي  اگـر  ، نشـده  تمـوم  هنـوز  هـم  کاريِ  روز ،ِ  کاريِ  وقت االن_
 .کن گوش بزنم زنگ

 .برگرداندم را دیگرِ  سمت را رویم حوصله بی

  ، اعالء کن ول_

 هرازگـاهی  ترسـم  از..بـودم  نیـاورده  همـراهم  هـم  فشـارم  هـاي  قـرص  و میشـد  منفجـر  داشت سرم
 خــورده مایعــات و آب فقــط ، شــد بیشــتر دردم ســر کــه ظهــر از و میکشــیدم ام بینــی بــه دســتی

 .بودم

ــر جــدي رو ســها هــاي حــرف_ ــورا بگی ــري تنــد داري...ن ــنم...می ــه م ــودم خــودت مثــل روز ی  ، ب
ــه بــدجورم ــایین آوردن و ام فیتیل ــو همینجــوریش ، زنــی تــو ، پ ــه و حرفــت ، محــیط ایــن ت  زور ب

 احترامـی  مـدرکت  و خـودت  بـراي  ارزنـی  ، نباشـه  کردنـات  بیـداد  و داد همـین  اگـر  و میدن گوش
 !ها نمیشی پا خدا به...بخوري زمین که وقتی برسه چه.نیستند قائل
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 سـبز  راهـم  سـر  خـودش ... کـه  نـدارم  کـاري  بهـش  مـن  اصـال ! نمیکـنم  احترامـی  بـی  بهش دیگه_
 نــوش ســال چنــدِ  بعــد میخــره جهیزنــه عروســم واال ؟؟ بــود کــن شــیرین آب اون خــدایی.میشــه
 .میکنه فرق اش قضیه آسمون تا زمین... صنعته دیگه اینکه ، میکنه

 .کرد باز را هایم چشم ، بلندشِ  نفس صداي که بود بسته هایم چشم هنوز

 گفت پایینی صداي با میکرد نگاه رویمان به رو تلوزیون به که حالی در و گرفت را نگاهش

 !بدونی باید تو که شده دستگیرمون چیزایی یه مرادي و من_

 !خورد قٌل دوباره ، بود افتاده دلم در ظهر که اي دلشوره همان

 ماندم خیره هایش لب به دلواپسی با و شدم متمایل سمتش به

 شده؟ چی_

 .سمتم سرچرخاند مکث با و فرستاد بیرون به نفسش دوباره

 .میگرده سها ورِ و دور خیلی...انارکی پسره این_

 رساند لب به را جانم مکثش

 منو کشتی ، بزن حرف.. اعال نمیري_

 حـرف  آروم نمیتـونی  چـرا  تـو .میـزنیم  حـرف  کـی  دربـاره  بفهمـن  همـه  کـن  کـاري  یـه ...هیسس_
 بزنی؟

 کردم نگاهش و چسباندم صندلی به را صورتم راست سمت ناله با

 ...بشه دردسر برام میخواد انارکی که نگو_

 .نالیدم دلم در اینبار و کرد نگاه فقط
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 شدم؟ بیچاره_

 آورد تر نزدیک را صورتش و چرخید سمتم به

 کافیـه ... باشـه  خریـده  و انـارکی  ممکنـه  ، کـن  جمـع  بیشـتر  و حواسـت  ولـی .نیفتاده اتفاقی هنوز_
 اونوقــت ، باشــند داشــته کاســتی و ضــعف ، ببــرن رو مناقصــه تــا کــردي تــالش تــو کــه تجهیزاتــی

 بــراش میتونــه شکســت ایــن ، نوپاییــهِ  شــرکت درســته...انــارکی هــم بــدي خســارت بایــد تــو هــم
 دیگـه  دوسـال  و میـده  هـارو  خسـارت  ، باشـه  پشـتش  سـها  مثـل  آدمـی  وقتی ولی بشه تموم گرون

 نمیکــردم فکرشــو ولــی... کـرده  اینکــارا از ســها قـبال ..صــنعت تــو دوبـاره  میــاره و میگیــره دستشـم 
 ...سها به بفروشه و برندش و خودش زود اینقدر انارکی

 .میرسید قلبم تا سوزشش و میجوشید سرم مغز در چیزي

 زحمـت  انـارکی ِ  شـدن  برنـده  بـراي  چقـدر  کـه  میدیـدم  را خـودم  امـا  بـود  اعـال ِ  صـورت  به نگاهم
 !کردم واسطه را زخمم و کشیدم

! بـرن  گـروه  کـدوم  تـو  نیسـت  معلـوم  ، میـان  بـزرگ  جاهـاي  وقتـی  ، کوچیـک  هـاي  شرکت...نورا_
 هـیچ ِ  طـرف  و مهمـه  کـار  بـراش  فقـط  کـه  سـالمه  هـاي  شـرکت ِ  جـزو  احسـان  کنـی  قبـول  باید

 .نیست گروهی و حزب

ِ  طـرف  بـود  کـرده  پـر  را مناقصـه  فـرم  هـم  احسـان  کـه  موقـع  همـان ...انارکی شرکت جاي به کاش
 کـه  سـنگی  و میـرفتم  نصـرتی  پـیش  حـاال .افتـاد  نمـی  هـم  پشـت  اتفـاق  همـه  این و میگرفتم را او

 "کردم؟ غلط" میگفتم و میگذاشتم زمین روي را زدم سینه به ها مدت

 بسـتم  داد قـرار  انـارکی  بـا  قصـد  از مـن  کـه  بنـدازن  چـو  اگـه ...اعـالء  میشه بزرگ خیلی پاپوشش_
ــول چــون ــا. گــرفتم بیشــتري پ ــا دســتم کــه کنــه شــکایت ازم ســها ی ــارکی ب ــوي ان ــه ت  کاســه ی
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 میخـواد  کـی  دربیـام؟  جلوشـون  چجـوري  مـن  ، باشـند  خریـده  هـارم  تسـت  جواب اگه اصال...بوده؟
 کنه؟؟ قبول و حرفم

 فشــار صـندلی  بـه  بیشــتر را سـرم  ، هواپیمـا ِ  شـدن  بلنــد بـا  ، بدهـد  جــوابی اعـالء  اینکـه  از پـیش 
 .فشردم محکم را هایم پلک و دادم

 تهــران دانشـگاه ...طــرف بـی ِ  آزمایشــگاه یـه  ببـري  بــرداري هـارو  پمــپ از تـا  چنــد ، رنـدوم  بایـد _
 نامـه  یـه  ، همونجـا  ببـر .بـود  بهتـر  مـا  از واحـدش  عملیـات  آزمایشـگاه  هم موقع اون یادته؟ و شمال

 رفتـی  مرحلـه  یـه  ، بشـن  رو هـا  نـاقص  ، دسـتگاه  تعـداد  اون از و بزنـه  شانسـت ...بگیـر  نصرتی از ام
 ...جلو

 ...داغ شکمم و سر و پیشانی و بود شده یخ تنمِ  تمام

  چرخاندم خشکم دهان در را زبانم

 پر بطري یه...زیاد...بیارن آب برام بگو_

ــدنم ــود شــدن آبِ  نزدیــک کــه انگــار ب  لحظــه هــر کــه میکــردم تصــور صــندلی روي را خــودم.ب
 . زد صدا را ها دار مهمان از یکی زود خیلی اعال.میشود جمع بیشتر

ــارکی کــه نمیکــردم هــم را فکــرش اصــال ــه اینقــدر ، صــنعت در اولــشِ  حضــورِ  بابــت ، ان  احمقان
 شـدن  معـروف  و پـول  سـوداي  کـه  او بـراي  و آمـد  مـی  احمقانـه  مـن  نظـر  به که هرچند.کند رفتار

 بـازيِ  ، سـها  و او بـراي  شـک  بـی  ولـی  آمـد  مـی  حسـاب  بـه  باخـت  اولـش  شاید بازي این ، داشت
 .میشد بردي سر دو

 ...آب نورا_
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 خشـکیده  هـاي  ریـه  و خشـک ِ  دهـان  داخـل  را آب بسـته  چشـم  ، چسـبید  لـبم  بـه  کـه  بطري سر
 .فرستادم ام

 ..."بهش؟ گفتی"..."نیست؟ خوب حالش"

 کــه بزرگــیِ  بطــري.نمیکــرد افاقــه اعــالِ  گفــتن هــیس و میرســید گوشــم بــه هــم مــرادي نگرانـی 
 .نشستم صاف ام صندلی روي و گرفتم پایین را بود آورده دار مهمان

 بگیرم؟ و فشارتون میخواید خانوم_

 

 

 آخـرین  کـه  کـردم  فکـر  خـودم  بـا  ، بـد ِ  حـال  آن در و دوخـتم  چشـم  دار مهمان زیبايِ  صورت به
 بوده؟ کی ، داشتم او مثل آرامشی پرِ  لبخند که باري

 بگیرید؟ میشه_

 . میکرد نگاهم نگرانی وبا بود شده بلند مرادي

 ...کردم ضعف...خوبم_

 باال؟ رفته فشارت یا میخوري آب میکنی ضعف_

 گفت مرادي اما نداشتم اعال براي جوابی

 !خب میشه شوکه ، بوده سرپا صبح از... نگو بهش امروز میگم بهت_

 . گرفتم سمتش را دستمِ  آرنج ، دار مهمانِ  آمدن با
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 یـک ِ  هـوس ...میخندیـد  مـدام  و داشـت  رنگـی  خـوش ِ  لـب  رژ کـه  بـود  هـایش  لـب  به مدام نگاهم
 یـا  بخنـدم  میتـوانم  مـرگم  از بعـد  ،حتـی  اوصـاف  ایـن  بـا  نمیدانسـتم  و داشـتم  دل تـه  از ي خنده

 !نه

 .میکنید مصرف قرصی ، باالست خیلی هیجده... باالست فشارتون_

 ... میشد خشک مدام دهانم

 .نیاوردم_

 .باشیم داشته ما شاید اینجا ، میکنید مصرف چی بگید_

 !نمیمیرم...ِ عصبی فشار االن.پایین میاد بخورم آب ، بدین بهم زیرزبونی قرص یه فعال_

 .بخندد تا بودم گفته را "نمیمیرم" زورکی اي خنده و شوخی به...بود رفته لبخندش

 .میارم االن.عزیزم باشه_

 .کرد زدن حرف به شروع آرام آرام اعالء با و نشست صندلی روي مرادي رفتنش با

 ... کند ایمیل برایم را تجهیزات تست بود قرار انارکی

 چرخید سمتم صورتش و زدم اعال بازوي به

 ایمیـل  االنـم  تـا  شـاید . میکنـه  ایمیـل  بـرام  و ایمنـی  هـاي  برگـه  و تسـت  کـه  گفـت  انارکی...اعال_
 ...باشه کرده

 .بفرست منم براي فرستاده دیدي خونه رفتی خب_

 شد چروك و مچاله هایم دست بین لباسشِ  آستین
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 و خسـارت  همـه  اون بزنـه؟  زمـین  منـو  کـه  میکنـه  خـراب  و سـالمش  و نـو ِ  تجهیـز  میگـی  یعنی_
 بده؟؟ داره سها

 داد تکان سري و زد پوزخندي

 بـراي  هـا  پـول  ایـن !میزنـه  حسـابی  و درسـت ِ  پتروشـیمی  یـه  الوان تـو  ، داره که داره اونقدر سها_
 !خورده پول ، اون

 .گذاشتم زبانم زیر را قرص ، دار مهمان آمدن با و فرستادم پایین را آبِ  دیگرِ  نیم

 میکــرد خــالی را پشــتم نصــرتی اگــر...داشــتم گفـتن  بــراي حــرف خیلــی ، بــزنم حــرف میخواسـتم 
ــر... ــئولین اگـ ــگاهِ  مسـ ــد را آزمایشـ ــه و میخریدنـ ــنِ  علیـ ــهادت ، مـ ــد شـ ــاپوش و میدادنـ  پـ

 پیکــر و در بــیِ  صــنعت ایــن در را کســی ، ســها مثــل منکــه افتــاد؟ مــی اتفــاقی چــه...میســاختند
 !شدم؟ نابود و نیست...نمیکرد حمایت ازم کارگري هیچ هم رفتار و اخالق این با! نداشتم

ِ  رفیـق  سـال،  چنـد  ایـن  تـو  دیگـه .هسـتیم  هـم  مـرادي  و مـن ...داره هواتو نصرتی...نکن فکر بهش_
 .باشه داشته برو حرفمون که کردیم جمع خودمون براي حسابی آدم

 سـنگینی  ایـن  ، میشـد  هـم  بیشـتر  بلکـه  ، میکـرد  کـم  هـایم  دلشـوره  از تنها نه اعالء هاي دلگرمی
 . میکرد دشوار را کشیدنم نفس حتی که اي سینه و سرِ 

 حمــام از هربــار کــه ام ســوخته هــاي شــانهِ  تصــویر...آن از تــر دور حتــی ، ســها و انــارکیِ  تصــویر
 هـایم  چشـم  جلـوي  از اي لحظـه  ، بقیـه  بـه  برسـد  چـه  میکـرد  بـد  را خودم حال ، آمدم می بیرون
 .نمیشد محو
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 دیــدم را احمدرضــا ، چرخانــدم چشــم ي لحظــه همــان و آمــدم پــایین آرام را فرودگــاه هــاي پلــه
 . شد سالنِ  داخل که

 .داد تکان سري و دید ، دادم تکان برایش و کردم بلند را دستم

 بــه بایــد. خــوردم قلپــی چنــد و کــردم بــاز را بــود خریــده بــرایم مــرادي کــه پرتقــالی آبِ  بطــري
 .میکردم اضافه...فشارِ  رفتن باال و استرسِ  وقت را دهانمِ  خشکی ، جدیدم عالئم

 .کردم سالم و زدم لبخند احمدرضا به ام نزدیکی با که بودند ازم تر عقب مرادي و اعال

 ...سالم_

  گرفت اعال از را نگاهش سنگین و بود سرم پشت به نگاهش

 نباشی خسته...سالم_

 ي ســایه و بپوشــاند را بلنــدم پیشــانی پریــدگی رنــگ کــه بــودم کشــیده جلــو آنقــدر را ام مقنعــه
 .بیفتد هایم چشم زیر اش تیره

 رفت؟ پیش خوب کارها...همینطور توام ممنون_

 بود غریبه دلم براي نگاهش و بود سنگین هنوز

 .بریم که کن خدافظی دوستات از.آره_

ــم ــدم را روی ــمت برگردان ــانِ  س ــا...هردویش ــیش ام ــه از پ ــی اینک ــزنم حرف ــرادي ب ــال و م ــه اع  ب
 صـورت  تـري  رسـمی  احوالپرسـی  کـه  شـد  منجـر  ، کردنشـان  دراز دسـت  و کردنـد  سالم احمدرضا

 .بگیرد

 کنم؟ صحبت خصوصی شما با لحظه چند میتونم_
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 .انداخت اضطراب در را دلم و متعجب را هایم چشم ، کرد احمدرضا از اعال که درخواستی

 !داریم عجله ما_

 کـه  اعـال  امـا  شـویم  دور اعـال  از زودتـر  تـا  گـرفتم  را دسـتش ... رفـت  بـرایم  اي غره چشم احمدرضا
 گفت ، بود کرده پیدا صحبت براي مناسبیِ  وقت انگار

 بدونم؟ رادمند خانوم با شمارو نسبت میتونم_

 بـراي  انگـار  امـا  ، ندهـد  ادامـه  را حـرف  تـا  کشـیدم  خـودم ِ  سـمت  کمـی  را احمدرضا مشکیِ  کت
 .بدهند دست از نبودند حاضر که بود خورده رقم جالبی فرصت هدویشان

 .دادم جواب ، هست گفتن براي نسبتی دنبال میزدم حدس که احمدرضا جاي به

 !منهِ  زندگی تو که مردي تنها...دوستمه... است افسانهِ  پسر ، رستگار احمدرضا_

 .بود من هاي چشم به حرفش پر و خیرهِ  نگاه ولی بود احمد ي سینه به سینه اعال

 .رساند احمدرضا به اي لحظه براي را نگاهش و زد لبخند

 عــوض بحــث ، کــردنش خــداحافظیِ بابــت اي لحظــه چنــد و نمیخــورد زنــگ اگــر مــراديِ  تلفــن
 .افتادم می زمین روي نفسی بی از و میماند حبس سینه در نفسم حتما ، نمیشد

 مـادر  هـم  بـودم  پـدر  هـم  بـراش  مـن ...مـادر  نـه  داشـت  پـدر  نـه  یادمه وقتی از...خوبیه دختر نورا_
 .باشید زدن جاِ  آدم نمیاد شما به.کردم تا بد باهاش و آوردم کم جا یه ولی دوست هم

ــه و بایســتم هردویشــان کنــار نمیتوانســتم  ، صــدایشِ  تــه میفهمیــدم کــه اعالیــی هــاي حــرف ب
 آن بــه را خــودم کــه بــود خــالیِ  صــندلی پــایم جلــوي.بــدهم گــئش ، میزنــد پــا و دســت بغضــی
 .نشستم و رساندم
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 و بیفـتم  اعـال ِ  صـورت ِ  غمگینـی ِ  یـاد  میخواسـتم  نـه  ، ببیـنم  را احمدرضـا ِ  صـورت  میخواسـتم  نه
 .بگردم االنش روز و حال در ردي دنبال

 بگین؟ میخواستین همینارو_

  رسید گوشم به احمدرضاِ  جواب در اعال ي خنده تک

 خـر  کلـه  میمونـه  فقـط ! روشـنه  روز مثـل  چـون  نیسـت  نـورا ِ  خـوبی ِ  بحـث ...رسـتگار ِ  جنـاب  نه_
 کــار مــا کــه جــایی! میرســوندم ، میکنــه زنــدگی باهــاش کــه کســیِ  گــوش بــه بایــد کــه بــودنش
 مشـغول  ایمنـی  بخـش  جـز  بـه  کـه ِ  مهندسـی  تنهـا  نـورا  گفـت  میشه...کمه خیلی خانوم ، میکنیم

 ایـران  بیشـتر  دیگـه  مـاه  چنـد  تـا  مـن .کنـه  رفتـار  سیاسـت  بـا  بدونـه  کـه  مهمـه  خیلی.شده کار به
 منتهـی  نـذاره  هـا  بعضـی  دمِ رو پاشـو  کـه  بخـونم  گوشـش  تـو  مـدام  کـردم  سـعی  مدت این.نیستم

ــزرگِ  پــاپوش یــهِ  اســیر االنــم همــین.نمیــده گــوش هردلیلــی بــه ــه دســت کــه شــده ب  ، بجنبون
 شـناس  وظیفـه ِ  نیـروي  کـه  حیفـه ! کنیـد  روشـنش  ، داره شـنوي  حـرف  شـما  از اگـر .زدن زمینش

 !!پاپوش با اونم بشه گذاشته کنار ، بازي سیاست بی و کاري ندونم ،با نورا مثل متعهدي و

 تـه  هـاي  بهداشـتی  سـرویس ِ  سـمت  بـه  و کـرد  بلنـدم  جـا  از بـرق  مثـل  ، لـبم  و بینـی  زیرِ  داغی
 .دوییدم ، سالن

 ، آمـد  دهـانم  در کـه  خـون  ي مـزه .زدم ام بینـی  بـه  را آبِ  مشـت  و کـردم  خـم  شیر سمت را سرم
 .زدم آب صورتم به دوباره و ریختم بیرون را دهانم آب

 سـرم  پشـت  از ، احمدرضـا  کـه  ببیـنم  را ریـزي  خـون ِ  شـدت  آیینـه  از تـا  کـردم  بلند را سرم کمی
  شد داخل عجله با که دیدم را احمدرضا آیینه در ،

 باالست؟ فشارت_

 شستم آب شیر زیر را ام خونی هاي انگشت و کردم خم دوباره را سرم
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 بود هیجده گرفتن و فشارم هواپیما تو_

 گذاشت کمرم پشت را دستش و ایستاد سرم پشت ، میرفت ضعف پاهایم و میلرزید صدایم

 ، گذاشت صورتم روي را دستمال ، کردم بلند را سرم وقتی

 نیاوردي؟ و هات قرص_

 هــم روي را هــایم پلــک ، داشــت نگــه ام بینــی بــه چســبیده را دســتمال و برگشــتم ســمتش بــه
 .فرستادم خودم به لعنتی و فشردم

 دیگه؟ بود این ، بیا_

 دیدم دستش را قرصم ي بسته و کردم باز چشم

 اومد؟ کجا از این_

 .هست همرام بسته یه اورژانسی همیشه_

  برداشت ام بینی روي از را دستمال

 ..بخور اینم ، بیرون بریم_

 بـا  کـه  بـود  زده تکیـه  دیـوار  بـه  فاصـله  کمـی  بـا  اعـال .آمـدیم  بیرون باهم و گرفتم را قرص ي بسته
 .آمد جلو و برداشت آبی لیوان سردکن آب از ، دیدنمان

 ! داره دشمنم ، داره قدرت سها که همونقدر ، نباش نگران_

 امیـــدوار ، ســـها هـــاي دشـــمن بـــه بایـــد.گذاشـــتم دهـــانم را قـــرص و گـــرفتم را آبِ  لیـــوان
 نبود؟..بود زود زدن جا براي هنوز.میماندم
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 هردویشـــان از ، احمدرضـــا ي اشـــاره بـــا و شـــدم بلنـــد صـــندلی روي از مـــراديِ  آمـــدن بـــا
 . کردم خداحافظی

 کرد دراز احمدرضاِ  سمت را دستش اعال... ایستادم تر دور کمی

 ! دیدمتون شدم خوشحال_

 گفت و کرد اعال به رو مرادي با دادنش دست از بعد و کرد تشکري احمد

 !هست بهش حواسم ، نیاد پیش نورا براي مشکلی امیدوارم منم ، تذکرها بابت ممنون_

ــد ــادهِ  لبخن ــالء ي س ــورت و اع ــممِِ  ص ــا مص ــرین ، احمدرض ــویري آخ ــود تص ــه ب ــه ک  ي لحظ
 .دیدم گفتنشان " خداحافظ"

 

 .داشت نگه باز را در و خواباند انتها تا را ماشین صندلی

 پلـک  حتـی  و بـود  شـده  داغ سـنگینی  جـز  سـرم  ي کاسـه .کشـیدم  دراز صـندلی  روي و شدم سوار
 .میسوزاند را هایم

 .  نشست ماشین فرمان پشت بعد و آمد ماشین در صداي

 بـا  بایـد  و نبـود  خـواب ِ  وقـت  ، میداشـت  نگهـم  بیـداري  و خـواب  و میـان  ، ماشینِ  آرام هاي تکان
 .بداند را ، ام کاري هاي نگرانی نمیخواست دلم.میزدم حرف احمدرضا

 دنبالم؟ بیاي مامانم با نبود قرار مگه_

 نگـاه  شـد  متمایـل  سـمتم  بـه  کـه  سـرش  پشـت  بـه  و دادم فشـار  ام بینـی  روي محکـم  را دستمال
 کردم
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 عیــدِ  دم ، بیــرون ســر یــه بــریم تــایی ســه بعــد ، تــو دنبــال بیــام گفــتم.بــود اونجــا پرســتارش_
 خـوب  مـادرت  بـراي  شـاید  ، مـردم ِ  شـور  و شـوق  دیـدنم  گفـتم  ، شـلوغه  ها خرید مرکز و خیابون

 ...بهتره...حالت این با ولی.باشه

 کردم قطع را حرفش

 !! ترسیدم فقط یکم...خوبم من_

 .کند نگاهم و برگردد سمتم به کرد فرصت ایستاد که قرمز چراغ پشت

ــه_ ــدا ب ــریم...خــوبم خ ــال ب ــان دنب ــزنیم حــرف! بخــوریم بســتنی ، مام ــاید!  ب ــه ش ــدي ی  ام خری
 ...کردیم

 .نشاندم لبم روي خودي بیِ  لبخند

 میـرفتیم  بایـد  تـو ِ  حـال  ایـن  بـا  وگرنـه  میکـنم  قبـول  ، دنبـالش  میریم که گفتم مامانتم به چون_
 !درمونگاه

ــدایی" ــتم دل در "یاخ ــد و گف ــدم بلن ــندلی ، ش ــه را ص ــت ب ــش حال ــدم اول ــه و برگردان  ي آیین
 . کشیدم پایین را ماشین جلوي

 .میشد بهتر رویم و رنگ آرایش یکم با

 .کردم پاکش که بود ام بینی زیر آبه خون کمی هنوز ، برداشتم ام بینی روي از را دستمال

ــایم چشــم روي ــط ه ــیدم چشــم خ ــی میکش ــه تصــویري ول ــه در ک ــنم آیین ــبیه بیشــتر میبی ِ  ش
 !بود انارکیِ  صورت

 !اومد نمی بهش...بزنه زمینم میخواد انارکی نمیشه باورم_
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 هان؟_

 !منِ  کارِ  مورد در یا منِ  درمورد اعال هاي حرف به ، میکرد فکر چی به احمدرضا نمیدانم

ــی_ ــف!...هیچ ــه حی ــه میخــوام ک ــارم خــودم روي ب ــه نی ــگ بهــش االن همــین وگرن ــزدم زن  و می
 .میکردم بارش اومد می در دهنم از هرچی

 خــراب و خـودت  نبایـد  کـار  تـو  کـه  میفهمـی ...شــنیدي؟ و سـربریدن  پنبـه  بـا ِ  المثـل  ضـرب  تـو _
 کنی؟ بیرون بازي از غیرمستقیم آدمارو بعضی و کنی

 پــدرم زبــان از هــا تــر قبــل را هــا حــرف همــین شــبیه شــاید...میکــرد تکــرار را اعــال هــاي حــرف
 سیاسـت  ایـن ِ  بـدهکار  مـن  گـوشِ  ولـی .میگفـت  هـایش  رقابـت  و کـار  مـورد  در کـه  بـودم  شنیده

 !نبود پنهان هاي بازي

 راستشـو  کـه  دادم ایمنـی  هـاي  بچـه  نشـونه  و ام شـونه  زخـم ...احمـد  کـردم  تـالش  بـراش  چقدر_
ِ  صـداقت  بـه  میزنـه  داره گنـد  بیشـتر ِ  کـار  و شـهرت  و پـول  خـاطر  بـه  ، آدم همون بعد...بگن بیان
 احمد؟ بگیره و کی و طرف باید آدم! من

 کـردن  سـعی  هـایم  چشـم  حـد  از پـیش ِ  گشـادي  و عمیـق  نفـس  بـا  و شـد  اشک از پر هایم چشم
 .شوم هایم اشکِ  آمدن بیرون مانع

 مهـم ...نیسـت  مهـم  کـار ...میـدم  خـب ! ...دیگـه  بـدم  اسـتعفا  قـراره  تهـش ...نیسـت  مهـم ...درك به_
 !زندگیمه مهم...خودمم مهم! مادرمه

 کـه  آرامشـی  ، هرقیمتـی  بـه  نبـودم  حاضـر ! مـادرم  و خـودم  کنـار ...بـود  احمدرضـا  مـن ِ  "زندگی"
 .شود دار لکه ، بیاورم بدست خانه آن در و مادرم با بود قرار
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 بـرم  خـودم  بایـد  یـا  ، میکنـه  کارهـارو  بقیـه  خـودش  و میـاد  در پشـتم  یـا  ، مـیگم  نصرتی به فردا_
 ! ببینه و بدمِ  حال همش مامانم نمیخوام...ماجراِ  دل تو

 .مالیدم هم روي را هایم لب و کشیدم هایم لب روي محکم را قرمزِ  لبِ  رژ

 میره؟ ایران از داره اعال_

 اولـم  از...بنـدازن  راه کوچیـک ِ  صـنعت  یـه  اونجـا  قـراره ...گفـت  بهـم  پـیش  وقت خیلی...آره...هان؟_
 !نبود اینجا دلش

 .گرفتم رو و کرد معذبم اش خیرهِ  نگاه

 

 جـواب  همـان  از ولـی  ، میـداد  جـواب  کوتـاه  احمدرضـا  و کـردم  سـوال  مـادرم  پرستار از مسیر توي
 هـاي  گفـتن  "انـرژي  خـوش "ِ  یـاد . گرفتـه  پرسـتار  بـا  خـوبی  ارتبـاط  که فهمیدم مادرم کوتاه هاي
 .کرد را هوایش دلم چرا نمیدانم و افتادم پدرم

 ي بنفشـه  هـاي  گـل  کـوچکی ِ  پـاش  آب بـا  کـه  دیـدم  را هالـه  آسایشـگاه  بـه  ورودمـان  محـض  به
 . رفتم اش صدقه قربان و کردم بغلش پشت از ، میداد آب را دوار ي گوشه

 .داري رو ها گل هواي که برم قربونت الهی_

 کرد روشن را قلبم صدایش و بوسیدم را اش گونه

 کاشتن امروز_

ــا دنیــا...داد مــن بــه را دنیــا  جــا ظــریفم و کوچــک هــاي دســت همــین در ، مــادرمِ  زدن حــرف ب
 .گرفت

 کردم نگاه ها گل به نشدنی وصف ذوقی با
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 برسـه  عقلـش  ، کنـه  درسـت  و امـون  خونـه  قـراره  کـه  پسـره  ایـن  کنـه  ،خدا مامان قشنگه خیلی_
 !بذاره حیاط اون تو چیزي اي بوته و گل

 بوسید را مامان روي و گرفت قرار مادرم کنار لبخند با احمدرضا

 .سالم و صحیح نورا اینم ولی ، ببرمتون خودم با نذاشت خاله عفت...سالم بازم_

 خنـده  بـا  بـود  هالـه ِ  سـمت  رویـش  حـالی  در احمدرضـا  کـه  کـردم  تکرار تعجب با را "خاله عفت"
 گفت

 انداختن دهنم تو شکیبا و محراب_

 پریدم احمدِ  حرفِ  میان

 بیرون؟ بریم شام_

 !خوردم_

 ، میشــود خــارج زبــانش از کــه هــایی کلمــه تــک تــک کــه نــدادم نشــان و کــردم ریــز را چشــمانم
 .میکند خوب را حالم چقر

 بود چطور پرستار کنی تعریف باید مامان ، بخوریم بستنی بریم پس خوب_

 .رفتیم اتاقش به باهم و گرفتم را دستش

 .مقنعه این تو گرفت نفسم ، کنم سر من بده و ها خوشگلت شال از دونه یه خانوم مامان_

ــاز را کشــویش و خندیــد ــه. کــرد ب ــه دودي شــالِ  گــرفتن محــض ب ــتم آیینــه ســمت ب ــر و رف  زی
 .میکرد نگاهم و بود داده تکیه اتاق در به را هایش شانه که کردم نگاه را احمد چشمی
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ــادت_ ــان داره دوســت دودي دوم ــین ، مام ــا بب ــم ب ــري چــه ، شــد ســت بلوزش ــه دلب ــورا میکن  ن
 خانوم

 !نبود موفق اصال ولی میکرد نشنیدن در سعی که شدم خیره احمد به آیینه توي از

 عقـب  صـندلی  روي و کـرد  بغلـم  بـه  وقتـی  ، کـرد  پیشـه  صـبوري  دلـم  کـه  انگـار  ، مادرمِ  دیدن با
ــین ــرم ، ماش ــانه روي را س ــتم، اش ش ــی گذاش ــیِ  دلگرم ــنم عمیق ــت را ت ــنگینی...گرف ــرمِ  س  س

 .گرفت آرام ، میچالندنش و میشستن رخت که دلم...شد تر کمرنگ هایش شانه روي

ــا ، میکــرد ســنگینی ســینه روي کــه نفســی حتــی ــایین و بــاال تــر راحــت ، مــادرمِ  تــن عطــر ب  پ
 .میشد

ــدان ــریشِ  می ــن تج ــه و م ــین از هال ــاده ماش ــدیم پی ــا و ش ــین احمدرض ــلوغی آن در را ماش  ش
 . برد پاساژي پارکینگ داخل

  ، دید میشد جا همه را بهار و عید هواي و حال و بود شده شلوغ ها خیابان حسابی

 قیمـت  از کـم  کـه  کـردم  قیمـت  را خوشـگلی ِ  دسـتی  کیـف  و رفـتم  هـا  دستفروشِ  سمت ذوق با
 !نداشت مغازه و پاساژ داخل هاي

 پـیش  همزمـان  ، احمدرضـا ِ  آمـدن  بـا  کـه  بـود  ایسـتاده  مـاهی  و سـبزه  هـاي  فروشندهِ  کنار هاله
 .رسیدیم هاله

 مامان؟ بخریم سبزه_

 !میذارم خودم_

 را مـاهی ِ  تنـگ  ، هالـه  کنـار  و نبـود  مـن  بـه  حواسـش  اصـال  کـه  کـردم  نگاه احمدرضا به تعجب با
 .میداد نشان
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 کـردم  حلقـه  جفتشـان  بـازوي  دور را دسـتم  و رفـتم  هالـه  و احمـد ِ  وسـط  کـه  بود حسادتم روي از
 خوشـیم  نبـودم  حاضـر  ولـی  میشـویم  سـایرین  بـراي  معبـر  سـد  کـه  داد تـذکر  لحظه همان احمد ،

 .ببرم بین از را

 .آمدند احمدرضا و هاله سرمِ  پشت و رفتم فروشی بستنی اولین سمت به

 .کنارم احمدرضا و نشست رویم به رو مادرم و کردم اشغال زود را بود شده خالی که میزي

 !دیدم مناسب بازجویی براي را وقت

 !خاله عفت داري؟ دوست و پرستارت مامان_

 .شد کشیده هم روي مادرم هاي لب و خندیدم

 پیشت؟ میاد دوباره کی_

 گفت آرام و کرد فکر طوالنی

 میاد صبح فردا_

ــداري دوســش کــردي فکــر یــا نبــودي راحــت باهــاش مامــان...خوبــه_  دیگــه یکــی دنبــال بگــو ن
 کنی پیدا خوبِ  رفیق یه هست وقت بشه آماده خونه تا.میگردیم

 گفت انداخت می برق را هایش چشم که ذوقی با و داد تکیه میز به را اش باالتنه

 خودمونیم؟ ي خونه عید_

ــر اســالم ــت اگ ــایم و دس ــته را پ ــود نبس ــا ، ب ــا ذوق ب ــد همینج ــدم بلن ــی از و میش ــهِ  خوش  ، هال
 .بیاید بیرون اش تنهایی پیله از میکرد مجبورش بود افتاده دلش در که امیدي! میرقصیدم

 !بردم من که یعنی ، میگوید زندگی از ذوق با و میخندید مادرم که وقتی...دنیاِ  پدرِ  گور
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  کوبیدم احمد پاي روي را دستم کف خوشحالی با

 دیگه؟ هستیم امون خونه تحویل سال یعنی ما ، جان مهندس_

 کرد صحبت هاله با مستقیم و گذاشت میز روي را آرنجش

 ، باشـه  سـکونت  قابـل  کـه  ، کـنن  درسـت  رو آشـپزخونه  و پـذیرایی  ، مـیگم  مـن  دارین عجله اگه_
 هفتـه  ایـن  آخـر  تـا  کـردم  ریـزي  برنامـه  مـن  کـه  اینطـور  ولـی  ، میکنیم درست و اش بقیه بعدشم

 !داره کار ، عید به مونده روز سه دو یا

 بسـتنی ِ  خـوردن ِ  مشـغول  ، احمدرضـا  بـراي  بـودنم  اهمیـت  بـی  از دلخـور  ، آمـد  کـه  هـا  سفارش
 . شدم

 .بشینم صدا بی ، نمیگذاشت و میکرد ام وسوسه عطرش بوي و ها نفس صداي

 !میکردم رام را قلب خوشِ  لعنتی این من

ــا ، بــردم دهــانش ســمت را ام بســتنی قاشــق ــه هــاي چشــم از دور و زدم چشــمکی خنــده ب  ، هال
  رفت اي غره چش

 !زشته_

 و آمـد  هالـه  ي خنـده  صـداي  لحظـه  همـان  ، باشـد  داشـته  خـونی  لـب  به نیاز که گفت آرام آنقدر
 .بخورد منِ  قاشق از را بستنی تا شد راضی احمد باالخره

 کردم زمزمه گوشش کنار

 !زشته این... من به داري شک ، میکنی قهر که تویی زشت_

 ... نداد جوابی که بود هاله به نگاهش
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 و بــودم گرفتــه بغــل را بازوهــایم ، کــردم احســاس بیشــتر را ســرما ســوزِ ، بســتنی خــوردن از بعــد
ــا و خــود بــی و میکــردم نگــاه را هــا مغــازه ، هالــهِ  کنــار  نظــري کدامشــان هــر ي دربــاره خــود ب

 .میدادم

 ...شدم امیدوار ، نشست هایم شانه روي که احمدرضاِ  کاپشن

 دسـتم  احمدرضـا  اگـر  و شـد  حـاکم  سـکوت  همـان  دوبـاره  ، رسـاندیم  آسایشـگاه  بـه  را هالـه  وقتی
 !رفته دلش از مهرم که میکردم باور کم کم ، بود نگرفته را

 .شکستم را سکوتمِ  مهر ، احمد ي خانهِ  خیابان به رسیدن با

 نریم؟ خونه میشه_

 بري؟ میخواي کجا_

ــس ــیقم نف ــرون را عم ــا و دادم بی ــتگی ب ــمِ  خس ــایم چش ــیم ، ه ــتِ  رخ ن ــتنی دوس  را اش داش
 .کاویدم

 ســري یــه..دلخــوري بــی...قهــر بــی...دعــوا بــی.بــزنم حــرف باهــات امشــب دارم دوســت.نمیــدونم_
 !بمونه آدمِ  یاد عمر آخر تا که زد بخصوص جاي یه باید هارو حرف

  داد تکان را سرش هایم حرف تایید ي نشانه به

 نداره و آدم ي خونهِ  قداست هیچجا میکنم فکر من ولی_

 .چرخاندم پنجره سمت به را سرم و انداختم باال اي شانه

 ات خونه بریم پس..باشه_

 کرد اصالح را حرفم و زد را پارکینگ ریموت
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 .امون خونه میریم_

 پرسید سرم پشت و شدم وارد خانه دربِ  شدن باز با

 داري؟ اسپرسوِ  هوس هنوزم_

ِ  پشــت بــا وقتــی و ســمتش چرخیــدم...زد بــرق چشــمانم و پوشــاند را صــورتم کــل پهــنمِ  لبخنــد
 ریخت بهم را موهایم جلوي و کرد استفاده ام مقنعهِ  افتادن از ، میبست را در پا

 کنم درست تا کن عوض لباساتو برو_

 .رفتم اتاقم به و گفتم امید پر اي" باشه"

 .کردم تن ، بودم نپوشیده هنوز که نویی هاي لباس و گرفتم مختصري دوش

 را تجهیـزات ِ  دقیـق ِ  اطالعـات  ، کـنم  چـک  را انـارکی ِ  ایمیـل  تـا  نشسـتم  اتـاق  تـو  اي دقیقه چند
 دیـده  چیـزي  حتمـا  ، میـزد  را حرفـی  وقتـی  اعـال  ولـی .آمـد  نمـی  مشـکلی  نظـر  بـه  و بود فرستاده

 و میکردنـد  صـحبت  کـه  دیـدم  بـاهم  را انـارکی  و سـها  خـودم  امـروز  کـه  بخصوص.بود شنیده و بود
 .میرسیدند نظر به خوشحال

 بـه  تـازه  کـه  پاپوشـی  بـه  دادن خاتمـه  بـراي  ، دادم ماسـاژ  را هـایم  شـقیقه  و خـوردم  را هایم قرص
 ...کند حمایتم نصرتی داشتم نیاز ، بود افتاده راه

 کشـیدم  عمیقـی  نفـس .میکـردم  گـم  را راه بیشـتر  ، میکـردم  فکـر  سـردرگم  کـالف  این به هرچقدر
 .اندازم بی بیرون ذهنم از را کارِ  فکر ، فردا تا که دادم قول خودم به و

 .آمدم بیرون اتاق از بودم پیچیده خودم دور که نازکی پتوي با

 بشینیم؟ بالکن تو بریم احمد_
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 گفت که میکرد پر را ها فنجان

 ...میخوري سرما_

 .پیچیدم دورم هم پتو ، کردم خشک و موهام..نه_

 امـا  نبـود  سـرد  خیلـی  هـوا  ، پیچیـدم  دورم تـر  محکـم  را پتـو  و نشسـتم  بـالکن  هـاي  صندلی روي
 .انداخت می جانم به سرما ، سوز این با ، بدنمِ  نم

 .گرفت سمتم و کرد باز برایم شکالتی و گذاشت میز روي را سینی

 سـرم  نشسـت  کـه  کنـارم .گذاشـتم  چـایم ِ  لیـوان  کنـار  را دیگـرش ِ  نـیم  و زدم گاز را شکالت نصف
 .کردم باز را دلم ي سفره و گذاشتم اش شانه روي را

ــونم... خــدا میترســم_ ــونم...الل زب ــره ازم دارم کــه هرچــی یهــو...الل زب ــارم از! بگی ــه ک ــا ، گرفت  ت
 !نمیشه قرص دلم چرا نمیدونم...مادرم تا..تو تا...زیرپام ماشین

  انداخت ام شانه دور را دستش

 مـنم . میـده  بـال  و پـر  بهـش  یکـی  ، میگیـره  جلوشـو  یکـی  ولـی  ، دارن و تـرس  ایـن  ها آدم همه_
 دســـتم از ام خونـــه ، بـــدم دســـت از و کـــارم اگــه  اینکـــه بـــه ، میکـــنم فکـــر بهـــش گــاهی 

 ! بري دستم از تو... اون از تر وحشتناك...بره

 فرستادم بیرون صدا بی را نفسم و کشید بازویم روي آرام را دستش

 بگیري؟ و هات ترس جلوي میتونی چجوري پس...احمد_

 !میکرد پیشه مهربانی...نشست لبم روي لبخند ، گذاشت که سرم روي را سرش
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 از ، میـذارم  وقـت  ، میکـنم  تـالش  نمیشـینم،  بیکـار  مـنم ...امـا  ، خداسـت  دسـت  کـه  چیزا بعضی_
 ، مونـه  نمـی  جـواب  بـی  تالشـم  کـه  راحتـه  خیـالم  همیـنم  بـراي .کـنم  حفظسون که میذارم جونم
 !بدونه صالح خودش مگه

 گفتم و کردم نگاه چايِ  لیوان از آمده بیرون هاي بخار به نگرانی با

 چی؟ باشه تنها منِ  صالح اگه_

 برداشت را سرش و زد ام شانه به

 بـا  اول بهتـره  ، کـارتم ِ  بابـت .خداسـت ِ  خـود  بـراي  فقـط  تنهـایی ...نیسـت  تنهایی هیچکس صالح_
ــر ــرتی دکت ــرف نص ــی ح ــرد اون ، بزن ــهِ  م ــدي و پخت ــین...ِ  کاربل ــم اول ــت بارش ــه نیس ــن از ک  ای
 کمکتــ.میشنوه و میبینه اتفاقات

 آمدم حرفشِ  میان

  کنه؟ کمکم که بگم کی به تو مورد در_

 .کردم نگاهش منتظر و برداشتم اش شانه روي از را سرم

 گفت ولی کرد پنهان چايِ  استکانِ  پشت را لبخندش

 !میکنم کمکت...بگو خودم به_

 بخــوام کــه امشــب،نه ولــی ، منشــنیدم و کــردي اعتــراف تــو همیشــه ، هفتــه دو ایــن تــو احمــد_
 چــرا کــه بشــم پشـیمون  نشــه وقــت یـه  کــه بــزنم و دلـم  حــرف میخــوام فقـط  نــه ، کــنم اعتـراف 

 چنـد  کـه  دارم دالیـی ِ  درد یـه  ، کـنم  سـبک  و خـودم  میخـوام .آوردم زبـون  بـه  دیـر  چـرا  یا نگفتم
 راه همـین  از تـو ِ  کنـار  ، اعـال  خـاطرات  بـا  ، تمـام ِ  سـال  شـیش  مـن .نگفـتم  خـودت  به حتی ساله
 عکـس  شـب  یـه  اگـر  ، میخوابیـدم  دلخـور  ، نمیـزدي  حـرف  باهـام  شـب  یـه  اگه ، کردم زندگی دور
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 یــه مثــل رو تــو مــن! باشــم مــن چســبیده بهــت کــه اونــی داشــتم دوســت میفرســتادي، مهمــونی
 بـه  ولـی ...کنـی  کمکـم  دادي قـول  بهـم  ، برگشـت  اعـال  ام وقتـی  ، داشـتم  خـودم  کنار صبور سنگ

 تلــو یــه بــه کــه کســاییِ  چشــم جلــوي ، مهمــونی تــوي زدنــم زمــین...نرســید تــوِ  کــردن کمــک
 پتـو  یـه  روي ، انبـاري  یـه  تـو  شـدم  حاضـر  خـاطرش  بـه .بـود  فاجعـه  ، میخندیـدن  ، مـن ِ  خوردن
 دهـن ِ  سـیب  گفـت  بهـم  اومـد  وقتـی  ولـی  ، بشـم  عروسـش  ، خـودم  ي کودکانـه ِ  خیال به...چرك

ــه! زده ــاطرش ب ــور خ ــدم مجب ــرکت از ش ــان ش ــام احس ــرون بی ــوزم ، بی ــدونم هن ــرون اون نمی  بی
 .شدي نزدیکم تو ، شدم دور ازش چقدر هر...ضررم به یا شد نفعم به اومدن

ــا را بغضــم ــد ب ــرون لبخن ــار و فرســتادم بی ــود دســتش اینب ــازویم دور کــه ب ــد ب ــا و پیچی  فشــار ب
 .کرد تایید را حرفم کوچکی

 مسـخره  و هـام  گریـه  نـه  کـه  بـودي  خـوب ِ  دوسـت  یـه  همیشـه ...احمد شدي رنگ پر کنارم تو__
ــه ، حرفــامو نــه ، میکــرد  ، نخندیــدي مــن هــاي بــازي بچــه بــه هیچوقــت تــو...و هــام دلخــوري ن
 باهــات کــه شــبا بعضــی.باشــی کــرده ام مســخره کــاري و حرفــی بابــت کــه نمیــاد یــادم و ندیــدم

 .کردي بغلم تو ، میکردم خیال و میگرفتم بغل و تاپم لپ ، شب آخر ذوقم از ، میزدم حرف

 گفت و گرفت نفسی ، زد لبخند

 !بهم نگفتی ، ازت بودم دور که وقتی همون چرا اصال یا...اومدم که موقع همون چرا_

 .میکاوید هایش خاکستري با را صورتم

 و مــریضِ  قلــب اســت قــرار بــودي نگفتــه!...جــذابی انقــدر بــودي نگفتــه تــوام کــه نالیــدم دلــم در
 ...لعنتی بودي نگفته...کنی تاب بی را بیمارم

ــتم_ ــون نگف ــت چ ــیدم خجال ــه ، میکش ــاطر ب ــه خ ــتم اینک ــم نمیدونس ــنِ  اس ــس ای ــه ح ! چی
 .عادت حتی یا وابستگی...عالقه....عشق...تنهاي
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 لرزاند را دلم اش نجواگونه صداي

 ...میگفتی بهم کاش_

 دسـت  از را نفسـم  بـه  اعتمـاد  ، میکـرد  نگـاهم  کـه  نزدیـک  از ، نکشـیدم  عقـب  ، کشـید  جلو کمی
 .میدادم

ــی_ ــدي وقت ــین و اوم ــار اول ــوي ، ب ــپزخونه جل ــم آش ــردي بغل ــیچ ، ک ــس ه ــدي ح ــتم ب ! نداش
 بـازي  کـه  کـردم  فکـر  گفتـی،  و حقیقـت  اینکـه  تـا  ، دارم و حضـورت  و حمایـت  که بودم خوشحال

 میکـردي  اسـتفاده  سـوء  ازم تـو  ، میگـرفتم  ازت کـه  آرامشـی  همـه  اون پشـت  کـردم  فکر ، خوردم
 ، شد تموم گرون برام ،این کنی آروم و خودت تا

ــده کمــی فقــط ، کمــی را ســرم ــودم چرخان ــرده نگــاهش و ب ــودم ک  درخشــانش هــاي طوســی...ب
 بود قلبمِ  میان تیري

 .شدم دلگیر از فقط من...کنم بیرونت دلم از که نشد...برم که نشد...بشم متنفر ازت نشد_

 بنـد  ، میذاشـتم  دسـت  هرچـی  روي ولـی  ، کـنم  پـاك  زنـدگیم  از و هـات  نشـونه  میخواستم مثال_
 یـه ...پوسـیدن  و کـردن  گیـر  و بریـدن  بـه ...شـدن  کـش  نـخ  بـه  نبـودم  راضـی  دیگـه ...شد پاره دلمِ 

 خبـر  بـی  و وصـلم  بهـت  سـاله  چنـد  ، شـده  چطـور  نمیـدونم  کـه  کـردي  رخنـه  وجـودم  تو جوري
 ، دیـدم  اومـدم  خـودم  بـه  تـا  ولـی  بفهمـم  نذاشـتی ...کـردي  رخنـه  دلـم  تـو  بـدي ِ  جـور  یه تو.بودم
 .شده شد وصلت دلم

 در جوجــه مثــل دلــم..بســتم را چشــمم ، نشســت اش شــانه روي ســرم و کشــید را دســتم وقتــی
 .میشد پایین و باال سینه

 گفت هایش نفسِ  پس در
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 ...شده چم نمیدونم_

 گذاشـتن  رویـش  سـر  ، میدانسـت  خـدا  فقـط  کـه  اي سـینه  روي ، گذاشـت  قلـبش  روي را دستش
 .دارد لذتی چه

 ، کـردیم  کـه  ،دعـوایی  شـده  مـرگم  چـه  نمیـدونم .میـزنم  پـا  و دست خودم تو دارم...نورا قرارم بی_
  بگم کسی به نمیتونم.سخته برام خیلی دادنش توضیح که دارم حالی یه! بود من تقصیر

 :داد ادامه مکثی از بعد و کرد پر نفس از را اش سینه

 اون حـال  و حـس ! کـردم  تعریـف  کـه  بـرات ...شـدم  همسـایه  دختـر  عاشـق  ، بـودم  که دبیرستانی_
ــاره ، چهــلِ  نزدیــکِ  ســن تــو دارم و دوران  کنــار مــدام میخــواد دلــم اینکــه ، میکــنم تجربــه دوب
 بـا  میـري،  کجـا  بگـی  بهـم ...بپوشـی  مـن  ي سـلیقه  بـه  و لباسـات ...بزنی حرف من با......باشی خودم

 ..میاي کی ، میري کی ، میاي کی

 گذاشت سرم روي را سرش و زد اي خنده تک

 کـه  میکـنم  دعـوا  و خـودم  وقتـایی  یـه .شـدم  گیـر  بهونـه  ولـی  ، داره خنده ، است مسخره میدونم_
 گمکـت  کـنم  فکـر  کـه  بگـم  بهـت  خـودم  از چیـزي  یـه  فقـط .میکنـی  اذیـت  و دختر این داري چرا

 !میکنه

 گفت نگاهم ي خیره و کردم بلند را سرم

 . نورا بشنوم خوام می...! داري دوسم که بهم بگو ، گذاشت دلت که وقت هر_

 روي را مشـتم  امـا ..را هـایش  جوگنـدمی  دهـد  نـوازش  میخواسـت  اراده بـی  دسـتم ...بـود  رفتـه  دلم
 فشردم شلوارم

 کردم زمزمه ام شده رو و زیرِ  دل با
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 افتـه  مـی  تـنم  تـوي  غریبـی  و عجیـب ِ  ذوق یـه  میبینمـت ...هالـه  مامـان ِ  جـون  بـه ...دارم دوست_
 میبره آبرومو نگیرم جلوشو اگه که

 .چسباندم قلبش به را ام پیشانی خنده با و بستم را هایم چشم

 احمدرضا میکشم خجالت_

 بـاز  رفتـه  رفتـه  هـایم  پنجـه  دسـتش، ِ  پشـت  بـا  ، ام شـده  مشـت ِ  دسـت  روي..آمـد  جلـو  دسـتش 
 . شد

 خجالتت فداي_

 

 اش سـینه  کـه  هـایی  نفـس  صـداي ... عطـرش ِ  خـوش  بـوي ..شـد  تزریـق  وجـودم  به کم کم آرامش
 . بود آرامش خداي انگار مرد این.میکرد پایین و باال آرامی به را

 .دادم صندلی به را ام تکیه و شدم جا به جا کمی

 ، انداختم پا روي پا...ریخت دلم

 .داد تکیه دستش به را سرش

 بگی؟ هی... آخرو ي جمله یه این خواب قبل ، هرشب نمیشه_

 امـا  بکوبـد  قلـبم  میشـد  باعـث  خمـارش ِ  نگـاه  اینکـه  بـا .کـنم  جمـع  نمیتوانسـتم  دیگـر  را لبخندم
 خندیدم

ــراره اگــه_ ــداره ارزش کــه بــدون ، بشــنوي حرفــارو ایــن کــه بشــی بــدعنق ق  مثــل اگــه ولــی ، ن
 انـدازه  رو تـو  هـیچکس  ، دنیـا  ایـن  تـو  کـه  بنـدازم  یـادت  هرشـب  میدم قول ، باشی حامی همیشه

 ...بشه باورت تا میگم اینقدر! نداره دوست من ي
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  کردم پایین و باال خنده با را سرم و

 ...میشه...میشه_

 .نمیزند یکی...میزد یکی..میزد خوشی از قلبم

 .میشود تازه جانمان ، یـــارِ  کنار بودنِ  وقت به...خوشبختیم خیلی ها زن ما

 هایمـان  چشـم  در صـاف  صـاف  اگـر  ،حتـی  باشـد  یواشـکی  اگـر  حتـی .. نگـاه  یـک  با ، لبخند یک با
 "میرود نفسم تو بی" که نگویند و نزنند زل

 بـه  هـم  هنـوز  ، یـــار  پـیشِ ِ  مـاه  چنـد  و روز چنـد ِ  پیـام  ، تنهـایی ِ  وقـت  بـه  کـه  خوشـبختیم  ما
 .میکند پایین و باال سرخوش را نفسمان و میدهد قلقلک را ،دلم اندازه همان

 سـر  ، رویمـان  بـه  رو کـه  یـــاري ِ  تـن  بـوي  ، قـراري  بـی ِ  وقـت  بـه  که ، خوشبختیم ما که خدا به
ــز ــذاِ  می ــه و نشســته غ ــی ي بهان ــذاِ  نمکــی ب ــرد را غ ــان ، میگی ــاب را دلم ــد ت ــر و میده  رو و زی

 .میکند

 ســقف یــا و بزنــی غلــت هــی انکــهِ  بــدون...خــوابی بــیِ  وقــت کــه ، خوشــبختیم کــه کنیــد بــاور
 حالیمــان ، گوشــمانِ  بـیخ  هــایی نفـس  صــداي ، میـزنیم  غلــت همینکـه ...دیــوار یـا ...در یــا ببینـیم 
 بـا  کنـد  نـو  را روزمـان  و شـود  بیـدار  چشـممان  چشـمدر  ، صـبح  فـردا  کـه  هسـت  کسی که میکند
 ...اي بوسه

 

 :امد اتاقش از احمد صداي که بودم ام مقنعهِ  کردن مرتب حال در

 ؟..نورا_

 :امد بیرون و کرد باز را در برسم اتاقش به اینکه از قبل. کندم آینه از دل و گفتم جانمی
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 .ها نري میشه، آماده قهوت وایسی دقیقه 5_

 :گفتم شیطنت با و رفتم آئینه سمت دوباره

 .خوام نمی میدي، آدم خورد به چاي بد قهوه،  میگی _

ــه ــوه ســمت ب ــد و رفــت ســاز قه ــو: گفــت بلن ــه اون ت ــا میخــوردي، اسپرســو شــب موقع  صــبح ت
 نمـی  خـوش  رو خـدا  ، قـرار  بـی  و خـواب  بـی  کـه  مـنم . بگـی  هـات   ازتنهـایی  من واسه خواستی می

 . دیگه کنم می درست االن...اومد

 :گذاشتم دهانم آلویی زرد  برگه و نشستم اوپن بلند پایه هاي  صندلی پشت

 قهـوه . کـنم  مـی  شـروع  روزمـو  چـاي  و پنیـر  و نـون  عشـق  بـه  صـبح  مـن . خوابید هوسم هم االن_
 .شبه و عصر مال

 :کرد تنظیم را کجم همیشه مقنعه و آمد سمتم

ــر- ــزن غ ــبح اول ن ــورا،... ص ــروز ن ــا ام ــر ب ــرتی دکت ــحبت نص ــردي، ص ــاتو نک ــرکت از پ ــرون ش  بی
 گفتم دیشب از بار چند ببین. ها نمیذاري

. شـدم  کـارم  سـر  بـراي  اي لقمـه  کـردن  درسـت  مشـغول  و برداشـتم  خیـار  و پنیر و نون یخچال از
 انداختم؛ سینک توي و کردم تمیز زبون با رو خوري پنیر کارد

 حاضـر  کـه  خونـه  میـان  بعـد  مامـان،  پـیش  میـرم  سـر  یـه  کـنم،  مـی  کـار  2 سـاعت  تا من احمد،_
 عجـوج  قـم   ایـن . دیگـه  بـریم  مهمونـا،  اومـدن  قبـل  کـه  بیـا  زود هـم  تـو . اینـا  بابـا  خونـه  بـرم  بشم

 .میخورنا رو افسانه و بابا و من سر شدم، جدا من ببرن بو ما، ماجوج

 :بپیچم توش رو ساندویچم تا کرد جدا سلفون تیکه یه
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 موضـوع  ایـن  ي دربـاره  مـا . گفـتم  بهـش  زد زنـگ  مامـانم  دیـروز  بـرو،  ،تـو  بیـام  ندارم دوست من_
 !زدیم حرف دیشب

 .  نکنم آمدنش به اصراري که بود مصمم آنقدر...شد خیره لحظه چند واسه چشمم تو

 .بود گرفته را خانه کّل قهوه عطر

 .کردم نگاهش و گذاشتم ام چانه زیر دست

  ریخت یکش درجه ي قهوه از برایم طالییش، و زردِ  فنجان توي

 .بودي کرده هوس که اسپرسویی اون از اینم_

 نشستم سینه به دست و کردم تشکر

 ...نصرتی میکنی فکر_

  ، کنی دفاع خودت از میتونی تو ، کنه خالی پشتتو هم نصرتی ، نباش نگران...نورا_

  کردم مزه مزه را ام قهوه

 بگذرونم؟ چجوري و امشبِ  مهمونی ، طرف یه نصرتی_

 بود افتاده درونش چیزي انگار که دقیق آنقدر... کرد نگاه را اش قهوه فنجان ته

 احمد؟ چیه_

 میگیرم فال خودم براي دارم_

 پرسیدم خنده با و فرستادم پایین جرعه یک با را قهوه بقیه ما

 توش؟ افتاده چی_
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 گفت و گرفت قهوه فنجان از را نگاهش جدي خیلی

 ...یا ماه یه یا روز یه...داري سفر یه میگه_

 : زدم بازویش به مشتی خنده با

  ، سال یه شایدم_

...... 

 .رفتم در سمت به و گذاشتم کیفم توي را ساندویچم

 و آمـد  مـی  زبـانم  نـوك  تـا  کـه  بـود   حرفـی  مشـغول  ذهـنم  پـیش  شـب  4-3 از نـه،  کـه  دیشب از
 هاسـت  مـدت  ولـی ...نـه  یـا  بـود  درسـت  مـن  طـرف  از گفتـنش  نمیـدانم ...میکرد خوش جا همانجا،
 !ندارم نگه دلم در را هایم حرف گرفتم تصمیم

 .بود گرفته بغل را هایش دست و بود داده تکیه دیوار به را اش شانه

 نگــاه احمــد بــه اینکــه بــدون کفشــم، بنــد بســتن حــال در و گذاشــتم کفشــی جــا روي را پاهــایم
 :آوردم زبان به را حرفم کنم

 فکـر  اگـه . اینجـام   کـی  تـا  کـه  نیسـت  هـم  معلـوم  نـدارم،   مشـکلی  بینمون محرمیت با من احمد، -
 .بدیم انجامش الزمه  میکنی

 .کردم بیان را کلمات ، سرهم پشت و رسید لبم به جانم

ــایم ــین روي را پ ــدون و گذشــتم زم ــاه ب ــه کــردن نگ  را دســتگیره و کــردم بهــش پشــت احمــد ب
 .چرخاندم

 .بایستم باطنیم میل علیرغم شد باعث و داشت نگهم نشست، بازویم رو که دستاش گرماي



1272 
 

 نورا؟_

 شدم هایش خاکستري ي خیره و کردم بلند سر آرام

 :بود ذاتی آرامش از پر رضا احمد بودم، آشوب از پر من چقدر هر

ــورا_ ــو وظیفمــه مــن... ن ــدرت از رو ت ــه از کــنم، خواســتگاري پ ــو حلقــه. کــنم خواســتگاري هال  ت
 هیچوقــت خــودم بـه  کــه  هســتی عزیـز  اونقــد بــرام تـو . باشــم محرمیــت فکـر  بعــد و کــنم دسـتت 

 کَـس   بـی  نـه  اي، بیـوه  نـه  تـو . کـنم  رد رو قرمـزي  خـط  شـرعی،  و عرفی تشریفات بدون ندم اجازه
 .عزیزدلم

 میشـد  قائـل  ارزش بـرایم  اینکـه  از و بـود  داشـتن  دوسـت  خـوب  حـس  از پـر  هایش حرف تک تک
 . میبالیدم خودم به

 کردم لبخندش به نگاهی گذاشت، ام چانه زیر را دستش وقتی

 .هوامون و حالِ  کردن عوض پاي به بذار منو هاي شوخی_

 بود؟ کرده صیغه به راضی را من ، گرفت قهوه از که فالی آن با بود کرده فکر

 دیگه اي دیوونه_

 گفت مغرورانه و اندخت باال را هایش شانه

 دیگه اینیم ما_

 .کردم ذخیره بودن دور ساعت چندین يابر را تنش عطر و کشیدم نفس عمیق
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ــاي دســت ــرق ه ــرده ع ــانتوام روي را ام ک ــه و کشــیدم م ــورت ب ــرِ  ص ــه و متفک ــرتی ي گرفت  نص
 نگـاهم  سـکوت  بـا  و بـودم  زده را هـایم  حـرف  کـه  بـود  دقیقـه  ده از بیشـتر  شـاید  که دوختم چشم
 .میکرد

 .زدم ورق میز روي را بود فرستاده برایم انارکی که لیستی و خوردم صندلی روي تکانی

 همـه  و آمـد  نمـی  چشـم  بـه  لیسـت  در اشـکالی  هـیچ .آمـد  مـی  کاربلـد  و اي حرفـه  خیلـی  نظر به
 .بود راه به رو چیز

 ورم میکـردم  فکـر  کـه  هـایی  شـقیقه ِ  جـان  بـه  هـایم  انگشـت  بـا  و گذاشـتم  میز روي را هایم آرنج
 .افتادم ، است کرده

 میکنـد  حمـایتم  اینکـه  ، میدانسـتم  را خـودم  تکلیـف  حـداقل  ، میـزد  حـرف  نصـرتی  کـالم  یک اگر
 ...توبیخ یا

 بـرایش  انـارکی  ارسـالی ِ  لیسـت  از کپـی  سـري  یـک  ، کـردم  نگـاهش  دوبـاره  هـایم  چشـم  باالي از
 .میکرد نگاه لیست همان به داشت حاال و بودم گرفته

 !؟...دکتر_

 کشید عمیقی نفس و نکرد نگاهم

 نیسـتند  اعتمـاد  مـورد  خیلـی  ، کوچیـک  هـاي  شـرکت  ، میـدادیم  راش مناقصـه  تـو  نباید اولم از_
ــه ، پشتشــون مگــه ، ــدِ  آدم ی ــه کــه باشــه مطمــئنِ  کاربل  ، کنــی اعتمــاد بهشــون ، اون هــواي ب

  دیدم عمرم به که شرکتی ترین بن و ریشه بی انارکی

 کردم صحبت من ، کرد که سکوت
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ــه_ ــر آخ ــه ، دکت ــزا هم ــتانداردهاش و تجهی ــوق ، اس ــاده ف ــت الع ــا.اس ــه واقع ــرادي روش نمیش  ای
ــام و کوچیــک هــاي شــرکت کــه کــنم کمــک میتــونم کــردم فکــر...خــب مــنم.گذاشــت ــه گمن  ب

 ... و برسن بزرگ جاهاي

 .کرد قفل را زبانم ، نگاهشِ  خیرگی

 چـه  نمیدونسـتم  ولـی  میکنـه  خیـر  کـار  دارم میکـردم  فکـر  ، بـودم  شـده  گیر جو...دکتر ببخشید_
 میگیره و دامنم شّري

ــد صــندلی روي از ــد بلن ــزش پشــت و ش ــت می ــت را اي شــماره ، رف  اســپیکر روي را تلفــن و گرف
 .زد

 .کردم تیز را هایم گوش ، پیچید اتاق در که شرکتِ  رسمی وکیل صداي

ــا داد دســتور ــه ، زود خیلــی ت  دنبــال را مــاجرا ي ادامــه خــودش کــه یعنــی ایــن.بیایــد شــرکت ب
 میکند؟

 کــار مــدام ســاعت مثــل ذهــنش بــودم مطمــئن...بــود گذاشــته میــزش روي را هــایش دســت کــف
 .است ریخته بهم را او ، اتفاق این و میکند

 ...رادمند_

 استاد؟ جانم_

 ... تو_

 .کرد سکوت هی و کردم نگاه هایش لب به که بس رسید لبم به جانم

 ، نیـار  هـم  انـارکی  روي بـه  ، ببـر  جلـو  و کـاري  ي همیشـه ِ  روال ، کنـی  کـاري  نیسـت  نیازي...تو_
 سـها  ، بتـونیم  مـورد  یـه  همـین  بـا  شـاید  ، نکـن  روي زیـاده  ولـی  باشه ات همیشه هاي سختگیري
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ِ  سـال  پـنج  ، بـود  زده کـاري  همچـین  بـه  دسـت  کـه  بـاري  آخـرین . کنـیم  بیرون صنعت از کال رو
 ، شـد  خیـر  بـه  خـتم  چـی  همـه  و داد وزارت و وکیـل  بـه  پـولی  یـه  هـم  موقـع  نهمـو  ، بود پیش
 پنهـان  بتونـه  نمیکـنم  فکـر  ، دیگـه  شـرکت  یـه  و فرسـتاده  مـدبري  کـه  مدارکی این با... اینبار ولی

 ...میشه اشتباهش آخرین ، اشتباه این.کنه کاري

 .دادم تکیه ام صندلی به تري آسوده خیال با و شد پایین و باال تر راحت نفسم

 کسـی  اینکـه  جـاي  بـه  ، بـودم  افتـاده  در موسـوي  بـا  کـه  قبـل  بـار  از...دکتـر  بـودم  نگـران  خیلی_
 حمایــت ازم نیســت کســی دیگــه ایندفعــه کــردم فکــر ، اونِ  ســمت رفــتن همــه ، دربیــاد پشــتم

 .کنه

 گذاشت میز روي را عینکش و نشست لبش روي محوي لبخند

ــن_ ــت م ــايِ  پش ــرکتم آدم ــالی و ش ــنم خ ــراي ، نمیک ــه ب ــه همین ــیچکس ک ــه ، ه ــه ن  میتون
 ، باشـه  داشـته  ضـرر  هرکسـی  بـراي  ، تـو  بودنـه  خـر  کلـه  ، کنـه  اذیتشـون  میتونـه  نـه  ، بخردشون

 نمیکنـه  درد سـرم  ، هـا  جـوون  بقیـه  و مـدبري  و تـو  مثـل  مـن  اینکـه  بـا ! منفعته مملکت این واسه
ِ  پـذیري  مسـئولیت ِ  خـاطر  بـه  ولـی  ، بنـدازم  راه بـازي  شـکایت  و دعـوا  سـها  و موسوي امثال با که

 کـار ِ  طـرف  یـه  و باشـه  سـها  کـار ِ  طـرف  یـه  وقتـی . کـنم  کمکتـون  حاضـرم  ، ها فُکُلی جوجه شما
 .میکشه مجلسم به کار ، سر آخر و ها روزنامه تیتر میشه حتما...من

 .باشد رفته فرو عمیق فکري در که انگار ، شد معطوف ها برگه به دوباره نگاهش

 بودین؟ خبر با ماجرا از ، بگم بهتون من اینکه از قبل شما__

 داد تکان باال سمت به را سرش

 انـارکی  کـه  نمیکـردم  اینـو  فکـر  ولـی  بـودم  سـها  طـرف  از ضـربه  یـه ِ  منتظـر  همش اینکه با ، نه_
 شد حیــــف خیلی! شد حیف.زمین بزنه خودشو زود اینقدر
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 گفت و زد چشم روي را عینکش ، کشید جلو را صندلی و نشست میزش پشت

 .کنه رو ، میدونه سها از هرچی گرفته تصمیم ، بره میخواد که حاال هم مدبري_

 پرسیدم نگرانی با

 میشه؟ بد احسانِ  شرکت براي_

 ، مـوقعی  خـوب . نـداره  میکنـه  کـار  کـه  شـرکتی  بـه  ربطـی  ولـی  ، هسـت  کارمنـدش  مدبري...نه_
 .میشه برمال داره چی همه

 میکنید؟ برگزارش.دارین جلسه دیگهِ  شرکت دوتا اون و انارکی با فردا پس_

 گفت اخم با و شد جدي

 نمیفهمی؟ زبون.بره پیش روالِ  طبق چی همه و نیار خودت روي به گفتم بهت_

 کردم جور و جمع را خودم زود خیلی و خوردم جا

 .هست حواسم چشم... ببخشید_

ــا ــدارچیِ  آمــدن ب ــه آب  را ،اســتکان میــز روي چــاي هــاي اســتکان گذاشــتنِ  محــض بــه ، اتــاق ب
 .چسباندم لبم به و برداشتم

 سوخت چايِ  داغیِ  شدت از لبم و میشدم ها بسته پا و دست مثل نصرتی نگاهِ  زیر

 باش زود.رادمند داریم کار خیلی ، اتاقت تو برو پاشو_

 سوزاند را پایم ، اینبار داغ چاي همان و شدم بلند صندلی روي از هول به

 !ریخت واي_
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ــده مشــتِ  دســت ــه را اش ش ــز روي ک ــدم می ــز روي را اســتکان ، دی ــا و گذاشــتم می ــید ب  ببخش
 .کردم فرار اتاقش از مدام هاي گفتن

 

 را ام سـعی  ي همـه  و بـودم  افتـاده  موهـایم ِ  جـان  بـه  سشـوار  بـا  کـه  میشـد  سـاعت  نـیم ِ  نزدیک
 .شود لَختِ  لخت که میکردم

 ،بـراي  بگـذارم  نهـار  بـراي  وقتـی  آنکـه  بـی  و بـودم  آمـده  خانـه  بـه  عجلـه  با ، مادرمِ  مالقات از بعد
 . گذاشتم مشکیِ  رنگ را موهایم ، خودم بار اولین

 دســتم دو هــر کــه بــودم داده تکانشــان آنقــدر...شــانه ، دیگــرمِ  دســت و بــود سشــوار دســتم یــک
 .بودند گرفته درد

ــد ــه چن ــوار اي دقیق ــاموش را سش ــردم خ ــط و ک ــاقیِ  وس ــه ات ــر ک ــود پ ــاس از ب ــایی لب ــه ه  ک
 .نشستم ، بپوشم را کدامشان نمیدانستم

 داد جواب باالخره تا میگرفتم را احمدرضا ي شماره که بود بار سومین

 خانوم سالم_

 نمیدي؟ جواب و تلفنت چرا ، سالم_

  خندید

 .بود کتم تو تلفنمم ، کارم مشغول خب... عصبی چقدر عزیزم_

 .شدم تر مهربان

 خونه؟ میاي داري_
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 گفت مرموزانه و شد لحنم تغییر متوجه

 خونه؟ بیام_

 خندیدم صدا بی و گرفتم گاز را لبم

 نظـر  ببـین  ، بپوشـم  بیـا . دارم دوسـت  و اشـون  همـه  لباسـا  ایـن  بـین .بپوشـم  چی من بده نظر بیا_
 بده

 بپوشی؟ چی من براي_

 کردم توجهی بی شیطنتش به

 امشب براي...نخیر_

 :گفت تري آرام صداي با

 من؟ براي امشب_

 زدم زل دقت با آیینه در لختم موهايِ  تصویر به و زدم تکیه دیوار به

 . ندارم هم کردن پرو حوصله.بپوشم کدومشو نمیدونم اصال_

 بپوش اونو...آرنجته تا هاشم آستین که بلنده ، مشکی لباس اون_

 دوختم چشم اتاقِ  وسطِ  رنگی هاي لباس به و گرفتم آیینه از نگاه

 میگی؟ و کدوم_

 کمدته تو بگرد.خریدم برات خودم..دامنش روي داره برجستهِ  سفید هاي گل همونکه_
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 هـاي  در ، دارم نگـه  سـرم  و شـانه  بـین  را گوشـی  تـا  کـردم  خـم  را سـرم  کـه  حالی در و شدم بلند
 .کردم باز را کمد

 تـا  ، انـداختم  فاصـله  بیـنش  دقـت  بـا .بـود  آویـزان  هـم  کنـار  خـودم  هاي مشکی مانتوي دست چند
 .کردم پیدا را لباس

 .بودم ندیده اینو من_

 .نمیدیدم چیزارو خیلی ، شلوغ کمد و لباس همه اون با منم_

 کردم باز را لباس کاور خنده با

 .خریدي برام خودت خوبه ، بدجنس_

 .گرفت را چشمم ، دوختش خوشِ  مخملِ  طرح ، کشیدم بیرون کاور از را لباس وقتی

 احمدرضا قشنگه چقدر...که خوبه خیلی_

  نیست صاحبشِ  قشنگی به_

 .ایستادم کمد قديِ ي آیینه جلوي و گرفتم گردنم زیر تا را لباس لبخند با

 سـفیدي  ي برجسـته  گـل  کمربنـد ِ  چـپ ِ  سـمت  درسـت  کـه  بـود  سـفیدي  کمربنـد  کمرش،ِ  دور
 ، گـل  همـان ِ  پـایین  از ، کـوچکتر  و کوچـک  هـاي  انـدازه  بـا  ولـی  گُـل  همـان  از و بـود  بسته نقش
 .بود ریخته دامنم روي که انگار

 اومد؟ خوشت_

  دارم دوسش...احمد آره_

 .بودم سلیقه خوش همیشه_
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 لـوازم ِ  زور بـه  هربـار ! نبـود  زیبـا  و کـردم  نگـاه  ام اسـتخوانی  و الغـر ِ  صـورت  بـه  ، لبـاس  جـاي  به
ِ  شســتن بــا هربــار و آمــدم مــی بیــرون بیمارگونــهِ  حالــت ایــن از ، میکــردم مصــرف کــه آرایشــی

 .میگرفت قرار صورتم روي روح بیِ  نقاب همان ، ها آرایش

 ، هست کمدِ  پایین... داري که کفشم و کیف_

 .داشت خبر هایم لباس و کمدِ  وضعیت از من، از بهتر

 زدم لبخند بسته هاي چشم با و نشستم تخت ي لبه

 .عزیزم باشه_

 کشید هم روي بیشتر را هایم لب آرامشش پر صداي و خندید

 است دیگه ساعت دو برسم زود من ، بفرست و بگیر عکس خودت از پوشیدي وقت هر_

 .گذاشتم تخت روي را لباس و زدم خنده زیر

 !!میپوشم چی ببینی ، مهمونی بیاي میخواستی_

 کرد حک را لبخندم اش انرژي پر و خوشحال صداي

 باز؟ شدي خبیث_

 ...!دقیقا آره_

 مقابل. شد همیشه زا تر خشک گلویم هار و گرفت بازي به ار پاهایم و دست کوتاهی لرز
 . درآمدند حرکت به چشمانم پرده روي ، تصاویر آخرین و بودم خانمان درب

 زا همیشه که دندامید ار فسانها هاي میهمانی نویدِ,  ساختمان و حیاط روشن هاي غاچر
 .شتامیگذ روشن ار هروار غاچر آخرین تا, خانه سردر



1281 
 

 مســـــئولِ همیشه. زدم لبخندي کیلـــــویی ســـــه شیرینی جعبه به و کردم نگاه کنارم صندلی به
ــی يابر،شیرینی خریدن ــاي دورهمـــ ــن هـــ  مهمانی که کردم موشافر ینبارا و بودم من خانهایـــ

 . نیستم بیش

 .بگذرم پدرم محبوب هاي شیرینی زا نستمانتو ولی نشد رضا خریدن گل يابر دلم

 کلید که بود وقت خیلی. فشردم باضطرا پر ار خانه زنگ و کردم مرتب ار رنگم قرمز شال
ــاید و بود مانده ستفادهابال کلیدهایم بقیه میان در, خانه ینا ــاال ش ــتش ح ــیده وق ــود رس ــه ب ــه ک  ب

 . برمیگرداندمش صاحبانش

 :گسست هم از ار فکارما مجید ياصد

 تو بیا. بابا رياند مگه کلید_

 .رفت جلو زودتر ، ام سانتی پنج هاي پاشنه و شد درباز

 و پامچــال و بنفشــه گلهــاي... اسـتخر  داخــل آبــی و ســبز هـاي  نــور رقــص...زده آب هــاي سـنگفرش 
ــه مارگریــت ــاره ک ــاي کن ــوار ه ــه را دی ــد آورده در خودشــان حصــر ب ــت، در و بودن  نمــاي آب نهای

 ...بود آب و آتش از تلفیقی که مجید محبوب

 .بگذرد قدم خانه این به زودتر بهار تا بودند داده هم دست به دست  همگی

ــه ــاي پل ــه را ســاختمان ه ــاال ک ــایم ب ــان شــدت از میرفتم،پاه ــی هیج ــد م ــم دســتهایم و لرزیدن  ه
 .نداشتند  کمی دست

 آرامـش  عجیـب  کـه  صـدایش  طنـین  و داشـتم  کـم  لحظـه  ایـن  در را رضـا  احمد مردانه دستان من
 ...شبها و ها روز این دادند می
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ــا خانــه ورودي  نداشــت هــا روز ایــن عقــد هــاي ســفره از کــم شــکوهی کــه ســینی هفــت ســفره ب
 ... میکرد خودنمایی

 ي سـاده  سـقف  حتـی  نـه  و بـود  آمـاده  عیـدش  هـاي   سـبزه  نـه  کـه  اندیشـیدم  اي هالـه  به خودم با
 ...سرش باالي

 ...میبردمش بیرون عدس، و گندم خرید بهانه به فردا باید

 گذشــته مثــل را رویــم و آمــد اســتقبالم بــه مجیــد کــه بــودم گرفتــه خیــال در را مــادرم دســتان
 .بوسید

 . دیدم چشمانم با را شدنشان محو و شد هوا دود دلگیریهایم و  دلتنگی

 .شدي قشنگ چقدر.دخترم اومدي خوش_

  کشیدم موهایم به دستی

 بابا؟ میگی جدي_

 میاد بهت.. شده عالی_

 .شد آرام کمی دلم ، دیدم چشمانش در که ذوقی با و زدم لبخند

 و ســیاه هــاي مبــل آن از.بــود خانــهِ  رنــگ تغییــر ، دیــدم کــه چیــزي اولــین ، پــدرمِ  ســر پشــت
 !سفـــید! بود شده سفیدِ  چیز همه ، رنگ اي سورمه

ــرده... ســفید و روشــن کــرم ســلطنتی هــاي مبــل ــه و ســفیدِ  بلنــد هــاي پ ِ  صــورتی هــاي کتیب
 همـان  مثـل  هایشـان  رنـگ  و بودنـد  خانمـان ِ  فـرش  شـبیه  درسـت  کـه  هـایی  دیواري کاغذ..روشن
 ... ها کتیبه
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 دهـانم  کـنم  بـاور  کـه  بـود  بهتـر  شـاید  و بـودم  مانـده  خیـره  دیواري کاغذِ  رنگ خوش هاي گل به
 !مانده باز

 اومده نورا بیا جان افسانه_

 بـه  چشـمم  ي گوشـه  حتـی .بـود  شـده  عـوض  واقعـا  کـه  میگذشـت  خانـه ِ  دور تـا  دور هنوز نگاهم
 .کرده تغییر چقدر ، نمیدانستم که بود اتاقم

 کرد ام راهنمایی آشپزخانه سمت به پدرم که نیامد آنقدر افسانه

 کمــک بــه هــا مهمــانی بــراي معمــوال کــه خــانومی 2 و افســانه گذاشــتیم، پــا کــه خانــه آشــپز بــه
 . دیدم را میامدند افسانه

ــا افســانه ــر ت ــی داخــل کم ــت از  یک ــا کابین ــود ه ــرون مشــغول و ب ــی آوردن بی ــاي ســینی از  یک  ه
 .کرد بسنده کردن نگاه حتا بدون"نورا امدي خوش " گفتن با فقط و اش نقره

ــب ــوابش زیرل ــان ، دادم را ج ــکم ده ــا ، خش ــیون ب ــدِ  دکوراس ــهِ  جدی ــه اي خان ــه ک ــتش ب  عظم
 !بود مانده باز ، میکرد اضافه بیشتر

 گذاشت دهانش توي را لطیفه هاي شیرینی از یکی و کرد باز را شیرینی ي جعبه پدرم

 لطیفـه  میشـد  وقتـی  چنـد .نکنـه  درد دسـتت . میشـه  آب دهـن  تـو  بابـا،  اي تـازه  هـاي   شیرینی چه-
 .بودم نخورده

 و گذاشــت دهـانش  داخـل  دیگــري شـیرینی  ، بـزنم  دیگـري  حــرف اینکـه  از پـیش  و زدم لبخنـدي 
 شد مالیده ریشش ته به شیرینی ي خامه از کمی

 .نیومدن مهمونا تا بگیرم دوش یه برم من بچینه، رو اینا نورا میدي ظرف یه جان، افسانه_
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ــدرم ــت پ ــاالخره و رف ــانه ب ــت از افس ــرون کابین ــد بی ــایش...! آم ــودي را موه ــده بیگ ــود پیچی  و ب
 ..داشت صورت روي اي نیمه و نصفه آرایش

 انداخت ، بود مانده بیرون مانتو از که لباسم پایین به... نه که من به نگاهی نیم

.  احساسـی  هـیچ  بـدون   ولـی  زیبـا  نداشـت،   فرقـی  هـیچ  خانـه  داخـل  برنـز  هـاي  مجسـمه  با نگاهش
 .ببیند را شدنمان چشم در چشم نمیخواست و بود مجید رفتن منتظر گویا

 :کرد خود صحبت طرف را او آشپزخانه از شدن خارج از قبل و کرد خانوم مریم به رو

ــریم _ ــو از ، م ــت، ت ــا 2 کابین ــره ظــرف ت ــردار، نق ــا  شــیرینی ب ــوش رو ه ــو رو یکــیش. بچــین ت  ت
 .کنم عوض رو لباسم برم منم. ها  شیرینی بقیه پیش رو یکیش بذار، خونه چاي قسمت

 :داد ادامه  نگاهی نیم حتا بدون آشپزخانه از شدن خارج از قبل و گفت

 .بریز خودت برات نورا، آمادس چاي _

  ندادم باریدن اجازه سمجم هاي اشک به

 کـه  بلنـدي  لبـاس . کـردم  آویـزان  ورودي درب کنـار  را شـنلم  و شـال  و آمـدم  بیـرون  خانه آشپز از
  ، بود نشسته صورتم روي که آرایشی همان مثل ، داشتم تن به

 .میداد نشان سرحال و خوب خیلی را ظاهرم

 دسـت  بهـم  سـابق ِ  سـرخوش  نـوراي ِ  حـس  ، پوشـیدنش  بـا  و داشـتم  دوسـت  شـدت  بـه  را لباسم
 از را ام الغـري  کـه  لباسـم ِ  باریـک ِ  کمـر  بـه  و زدم آیینـه  تـوي  دختـر  بـه  غمگینـی  لبخنـد .میداد
 .کشیدم دست ، بود درآورده زشتی

 مهـــناز نیاوردین؟ گفتم که هایی دستی پیش اون چی براي_
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 ترساندم ، میزد فریاد اخم با و بود ایستاده اتاقش در جلوي که افسانهِ  جیغ

 و قفـل  دري بـا   اتـاقی . بـود  تنهاییهـایم  و مـن  بـراي  ، زمـانی  کـه  اتـاقی  و کردم نگاه خانه هاي پله به
 ...کشیده  هایی پرده

 خـورده  روغـن  هـاي  پلـه  روي پـاي  نمیـدادم  اجـازه  خـودم  بـه  حتـا  و نبـود  من براي دیگر که اتاقی
 .شوم نزدیک سویش به و بگذارم اش

 ، میکـردم  سـعی  و بـود  لباسـم  بـه  مـدام  نگـاهش  نـیم .شـد  عـوض  هـا  دستی پیش افسانه دستور با
 باشم تفاوت بی

 . دوختم چشم خانه دیوار و در به مهمان یک مانند و رفتم  پذیرایی به

 خانـه  ایـن  بـا  مـرا  همـه  دسـتباف،  هـاي  فـرش  و سـنگین  هـاي  لوسـتر  جدیـد،  هـاي  پـرده  و مبلمان
 هـا   عمـه  امشـب  دانسـتم،  مـی  و داشـت  خانـه  چیـدمان  در نظیـري   بـی  سـلیقه  افسانه. میکرد غریبه

 تیـر  بـا  را اش سـایه  بـاطن  در  ولـی  میکردنـد،  تمجیـد  و تعریـف  ظـاهر  بـه  چه اگر فامیل، هاي زن و
 .میزدند

 و نوشــتم بــراش. اندیشــیدم روزهــایم ایــن آرامــش بــه و زدم پــس را درشــتم و ریــز هــاي دلشــوره
 .... نوشتم،ولی

 :شد ارسال کلمه یک فقط

 "دارم دوست"

 اتـاق  از دوخـتش  خـوش ِ  مشـکی  شـلوار  و کـت  بـا  پـدرم  کـه  بـودم  احمـد  طـرف  از جوابی منتظر
 گرفت سمتم را کرواتش و آمد بیرون

 .بابا میاد بهتون چقدر_
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ــره ــرواتش ي گ ــداختم گــردنش دور و بســتم را ک ــد. ان ــراي کــه اي لحظــه چن ــرواتش بســتن ب  ک
 .میرفت ام صدقه قربان گاهی و میزد لبخند فقط ، میکردم تالش

 کردم باز را احمدرضا ي رسیدهِ  پیامک سریع نشستم که مبل روي

 پالســیده هــاي شــکوفه بــراي را پیراهنــت هــاي گــل خــاطره هــا پروانــه اینکــه از پــیش! بــرقص"
 "...کند کش نخ زندگیِ  زبر هاي دست را دامنتِ  نازك حریر و کنند تعریف

 .کشیدم دست و کردم نگاه دامنم روي هاي گل به و خواندم بار چند را پیامش خنده با

 و بــود ایسـتاده  سـالن  از اي گوشـه  کـه  مهنـاز ِ  متعجــب و خیـره ِ  نگـاه  کـه  بـودم  خـودم ِ  حـال  در
 .کرد جمع را لبخندم ، میکرد نگاهم

 و میکشــد دســت دامــنش هــاي گــل بــه کــه اســت دیوانــه دختــر ایــن میگفــت خــودش بــا حتمــا
 ...!میخندد

ِ  ســبک از تــر متفــاوت کــه زرشــکیِ  بلنــدِ  ماکســی بــه و انــداختم پــا روي پــا افســانهِ  آمــدن بــا
 .انداختم نگاهی ، بود پوشیدنش لباس ي همیشه

ــه ــاز ب ــریم و مهن ــدام م ــذکر م ــد و میــداد ت ــه کــه میکــرد تاکی ــدن محــض ب ــد هرمهمــانِ  آم  بای
 .شود انجام پذیرایی

 مبـل  روي ، میکـرد  بهـم  نگـاهی  نـیم  اخـم  بـا  کـه  حـالی  در و زد صـدا  را مریم ، درِ  زنگ صداي با
 .نشست

 گفت بلند صداي با ، کرد باز که را در مهنار

 خواهراتونن ، جون افسانه_

 ایستادم سرجایم و شدم بلند افسانه با همزمان
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 !شد هم بیشتر ، پدرمِ  آمدن با و کشید طول خیلی خواهرها با بشش و خوش

 خوشــرنگش و کــرده مــش موهـاي  بــا... شــد داخـل  تینــا بــاالخره تــا ایسـتادم  مبــل همــان جلـوي 
 .میکرد دلبري بیشتر ظاهرش و بود شده عوض حسابی

 و لبـاس  از اول همـان  کـردیم  کـه  روبوسـی  ، آمـد  سـمتم  بـه  زود ، اش خالـه  و مـادر  بـرعکس  تینا
 !است متفاوت خانه این اعضاي بقیه با کمی تینا کنم باورم شد باعث و کردم تعریف موهایم

 ..جون نورا خوبی_

  زدم افسانه خواهر به لبخندي

 ...خوبید شما.ممنون بله_

 ایـن  چقـدم .تـري  سـرحال  خیلـی  دیـدمت  کـه  بـاري  اخـرین  از خداروشـکر  ولی ، میگذرونیم...اي_
 ریمـل  داشـت  بـرام  تینـا  ، امـروز  همـین ...داري عـادت  زیـاد  آرایـش  بـه  که خوبه ، میاد بهت آرایش
ــن از خــدا رو تــو مامــان گفــتم بهــش ، میــزد ــه ای ــذار مــنِ  صــورت رو هــا کــاري بتون  خــوابم ، ن

 !میگیره

 اي خمیــازه پــیش دقیقــه چنــد همــین دقیقــه..بــود معنــادار ، پســرش و شــوهر ي خنــده صــداي
 . گذاشتم هم روي را هایم پلک اي لحظه چند و کشیدم

 هــایی عکــس بــه و برداشــتم را موبــایلمِ  گوشــی و زدم اش پیروزمندانــه تــوهم حــسِ بــه لبخنــدي
 .کردم نگاه بودم انداخته احمدرضا با اواخر این که

 . کرد ام کالفه ، میخورد گوشم به گاهی از که هایی پچ پچ

 صـداي  تـا  کـردم  سـرگرم  مـریم  بـه  کـردن  کمـک  بـا  را خـودم  و رفـتم  آشـپزخانه  بـه  و شـدم  بلند
 .آمد خانهِ  زنگ



1288 
 

 . ایستادم در جلوي ، بزرگم عمويِ  آمدن با

 .است عالقه روي از محبتش که میکردم باور و میکرد دلگرمم همیشه داشت که لبخندي

 دخترم بودم دلتنگت ، خانوم نورا به_

 .داشت همراه را کنجکاوشِ  نگاه ، بلندمِ  آه صداي و کشیدم عمیقی نفس ، کرد بغلم وقتی

 بقیــه از بهتــر کــه خویشــی و قــومِ  امــدنِ  ذوق.کــردم احوالپرســی و ســالم خــاطره و عمــو زن بــا
 .کرد خوش را حالم ، بودند

 گرفت را دستم عمو که میرفتم داخل خاطرهِ  سرِ  پشت

 دارم کارت...دختر وایسا_

 .داشت نگهم ، بود چسبانده بهم را هایم انگشت که گرمی دست

  ایستادم عمو کنار ، ها مهمانِ  شدن داخل با

 عمو؟ جونم_

 .نگرانتم...دختر نمیدي جواب میزنم زنگ بهت وقته چند_

 مهربـان ...تـر  مقیـد  اخالقـی  لحـاظ  از ولـی .بـود  پـدرم ِ  شـبیه  خیلـی  ، ظـاهر  نظـر  از ، خـاطره  پـدر 
 .بزنم نقاب که بودم مجبور پیششان همیشه که بود هایی آدم همه از تر متفاوت و...تر

 مهربـان ...تـر  مقیـد  اخالقـی  لحـاظ  از ولـی .بـود  پـدرم ِ  شـبیه  خیلـی  ، ظـاهر  نظـر  از ، خـاطره  پـدر 
 .بزنم نقاب که بودم مجبور پیششان همیشه که بود هایی آدم همه از تر متفاوت و...تر
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 ضـمن  در.  نـدارم  نـایی  دیگـه  خونـه  میـام  وقتـی  ، ماموریـت  یـا  شـرکتم  یا همش ، کارم مشغول_
 شـرمندگی  عـرض  بـا  اونـم .ندیـدم  گوشـیم  روي شـمارو  ي شـماره  بیشـتر  دوبـار  مـن  عمـو  خدا به

 .رفت یادم

 .بوسید را ام پیشانی و برداشت جلو به قدمی که انداختم پایین را سرم

 کــار اســیر و خــودت خیلــی ، باشــی خــودت فکــر بــه وقتشــه ولــی ، مــوفقی کــارت تــو میــدونم_
ــردي ــار ، ک ــا هرب ــد ب ــرف مجی ــرفتم و ســراغت و زدم ح ــت ، گ ــه گف ــا ماموریت ــار از ی ــده ک  و اوم
 .خوابیده

 نشست لبم روي اي زده خجالت لبخند

 شدم؟ خوب ، رسیدم خودم به االن ، چشم_

 .دادم تکان را خودم ها دختربچه مثل و کشیدم دامنم به دستی

 بوسید را ام پیشانی و زد مردانه اي قهقهه

 عموییِ  خوشتیپ و خوشگل تو_

 شـاید  کـه  بـود  ام پـدري  ي خـانواده  در مـردي  تنهـا  او.آورد مـی  درد بـه  را دلـم  پرترحمش لبخند
 .بود چیز همه به حواسش اما ، نمیکرد دخالت ها موضوع ترین خصوصی در

 بـاهم  همسـرش  و امیـد  و گیلـدا .آمدنـد  هـم  هـا  مهمـان  بقیـه  کـم  کـم  و شـدیم  خانه داخل هم با
 برخـوردي  ، اخیـر  وقـت  چنـد  ایـن  بـرعکس  کـه  ، بـود  فرزانـه  و احسـان  مهمانمان آخرین و آمدند
 .داشتند خوبی

 میکــردم چــک را موبــایلم گوشــی یکبــار دقیقــه چنــد هــر و بــودم نشســته گیلــدا و خــاطرهِ  بــین
 .نبود احمد از خبري ولی
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 ...خوشتیپ هم بود قیافه خوش هم ، داد نشانمان را جدیدش پسر دوست عکس گیلدا

 خوبه خیلی ، بشه کوفتت_

 .بودند شده خم دستمِ  سمت به دو هر خاطره و گیلدا و بود دستم موبایل گوشی

 داد را خاطرهِ  جواب گیلدا

 شخصیته با خیلی... که نمیکرد نیگا ، داد محل بهم تا اومد در پدرم اینم_

 را هـا  مهمـان  تـا  چرخانـدم  چشـم  حوصـله  بـی  مـن  ، بـود  شـده  عکـس ِ  محـو  کـه  خاطره برعکس
 .کرد غافلگیرم عمو هاي چشم که ، ببینم

ــر همینکــه ــده زی ــدا و خــاطره ســرهاي ، زدم خن ــاال گیل ــد ب ــه و آم ــال ب ــل دنب ــده دلی ــایم خن  ه
 .گشتند

 .منه به حواسش ي همه امشب بابات ، خاطره_

 تــو کارهــاي از و شــده عضــو پژوهشــگاهتونِ  اینســتاگرام تــو ام وقتــی از ، داره دوســت کــه بــس_
 !میگه ازت میشینیم هرجا ، میخونه اونجا

 .نداشتم صفحه آن از اطالعی اصال

 پژوهشگاهه؟ِ  خود براي_

 !پیچه فن نه_

 مـن  و میگذشـت  بازشـدنش  از مـاه  دو کـه  اي صـفحه  و کـردم  نگـاه  خـاطره ِ  گوشـی  بـه  تعجـب  با
 .کردم چک را بودم خبر بی
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 بـا  هـم  را نشسـتم  کنارشـان  کـه  اي دقیقـه  چنـد  همـان  کـردم  ،سـعی  بـودم  فـراري  هـایم  عمه از
 .است راه به رو خانه در چیز همه که کنم وانمود کاري پنهان با هم ، بدهم جواب احترام

 سـرم  پشـت  ، امیـد  کـه  بـودم  ایسـتاده  دسـت  بـه  بشـقاب  عمـویم  و پدرم کنار... چیدند را شام میز
 .ایستاد

 نمیاد؟ پروئه پسر این_

 پرسید من جاي تعجب با هم پدرم و خندید عمو

 کیه؟ پروئه پسر_

 .زدم پوزخند شیطنتش به و امیدِ  سمت به برگشتم

 ، نمیارن تشریف...نخیر_

 گرفت خود به اي پیروزمندانه ي چهره

 .بزن بهش زنگ یه تو حاال!...بخوابه بادش میدادیم شکستش ، میکردیم بازي یه اومد می_

 .کند مراعات ، بود بهم حواسش کامال که عمویم جلوي شاید تا گزیدم لب و زد چشمکی

 میگیري گاز لبتو چرا ، دیگه بزن زنگ_

 ایجـاد  کـه  اي همهمـه  خانـه ِ  زنـگ  صـداي  کـه  زدم اش سـینه  بـه  بشـقاب  ي لبه با و کردم اخمی
 .کرد ساکت ، را بود شده

 چیدیم؟ میز ما ، بود مونده هم اي دیگهِ  مهمون_

 .میدهد چه را پدرمِ  جواب ببینم که بود افسانه به نگاهم

 ...اومدن همه خداروشکر ، جان مجید نه_
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 .زد صدا را مهناز و آشپزخانهِ  سمت کرد رو

 .رساند اش عالقه موردِ  کلمِ  ساالد به را خودش و زد بازویم به اش شانه با امید

 !پسرتون ، هستن رستگار آقاي ، خانوم_

 .بیاید جشن به که نبود قرار احمدرضا.. شد گرد هایم چشم

 جمـع  را خـودم  داشـت،  لـب  بـه  کـه  مرمـوزي ِ  پوزخنـد  و امیـد  بـا  شدنم چشم در چشمِ  محض به
 .کردم جور و

 .رسید غذا وقت که داره دوسش زنش مادر_

 ي خنـده  و انـداخت  پـایین  را سـرم  ، بـود  ایسـتاده  ام عمـه  سـر  پشـت  درسـت  کـه  افسانه تیزِ  نگاه
 .کنم سربلند نشد باعث هم پدرم خوشحالی

 

 خودنمـایی  عجیـب  دسـتانش  در بـود  شـده  تـزیین  بـزرگ  سـبز  هـاي  بـرگ  با که قرمزي گل دسته
 . میکرد

 کردم وارسی را ظاهرش بقیهِ  چشم از دور و گرفتم گل از را نگاهم

ــوز و شــلوار ــه بل ــره کمــی کــراوات و رنــگ طوســی مردان ــر تی ــود کــرده انتخــاب کــه لباســی...ت  ب
 .داشت هایش خاکستري و ها جوگندمی با زیباتري هارمونی

 !کنم نگاهش دور از و فاصله همین از میدادم ترجیح ، نبود امیدِ  ریزبینِ  نگاه اگر

 ...!که اومد_

 درامد احسان صداي که انداختم پایین را سرم و گرفتم گاز داخل از را لپم
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 خواستگاریه؟ مجلسِِ  گُل ، گرفتی دستت که گلی این_

 خندیـد  ، احسـان  جـواب  در فقـط  احمـد  کـه  رسـاند  احمدرضـا  بـه  را خـودش  عجله با افسانه آنقدر
 .داد تکان سر و

  کرد بوسه غرق را صورتش و شد حلقه گردنش دور افسانه دستان

 .دلم عزیز اومدي خوش_

 را افسـانه ِ  پشـت  آزادش دسـت  و بکشـد  آغـوش  بـه  را مـادرش  تـا  بـود  شـده  خـم  کمـی  احمدرضا
 هـایش  چشـم  بـا  کـه  میـزد  محبتـی  پـر  لبخنـد  ، افسـانه  هـاي  اشـک  بـه  و میکرد نوازش آرامی به

 .بگیرم را گل دسته تا کرد اشاره

 . گرفتم چشمکش و لبخند با را گل دسته و کردم تندم پا

 .میکرد دور داشت که هوایی و حال از را مهمانی کمی ، اش گریه و افسانهِ  کردن بغل

ــار آرام ، میدانســت خــوب را افســانه خــوابِ  رگ پــدرم ــا افســانه و کــرد اي زمزمــه گوشــش کن  ب
 رو ، داشـت  اش دلتنگـی ِ  کـردن  پنهـان  در سـعی  کـه  لبخنـدي  بـا  و چشـمانش  زیـر ِ  کـردن  پاك

 گفت جمع به

 مـن  ، بزنـه  سـر  مـادرش  بـه  نمیکـرد  وقـت  بـود  شـلوغ  سـرش  وقت چند این...خدا رو تو ببخشید_
 .منه زندگیِِ  تموم پسر این. میمیرم ، نبینمش روز چند

 گفت خنده با و داد دستش دستمالی تینا

 صـورتت  کـل . بـرم  قربونـت  میـزدي  ضـدآب  حـداقل  بریـزي  اشـک  میخواسـتی  که شما جان خاله_
 شد سیاه
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 بــا جمــع از و گفــت ي"پســرمِ  ســر فــداي" ، میکــرد پــاك را چشــمش زیــر کــه حــالی در افســانه
 .شد جدا خواهی معذرت

 . کرد اشاره گل دست به و آمد سمتم ، داد دست که پدرم با احمدرضا

 .خانوم نداره رو شما قابل_

 . شد قفل هم در ثانیه،نگاهمان چند فقط و نیاوردم تاب چشمانم را پرحرارتشِ  نگاه

 ممنون_

 بـه  سـر  امشـب  همـین  بـود  گرفتـه  تصـمیم  و بـود  افتـاده  سـرش  از خـوردن  غذاِ  فکر حاال که امید
 و مـن  ي فاصـله  انـدك  در ، گرفتـه  بغـل  هـایی  دسـت  بـا  درسـت  ، بگـذارد  رضـا  احمـد  و منِ  سر

ــدانِ  چشــمان پــیش و داد جــا را خــودش احمــد ــر شــاید و خن ــا هــا مهمــان از بعضــی اخــم پ  ب
 گفت میشنیدیم تا سه خودمان فقط که صدایی

  نمیدیم ها رنگی چشم به دختر ما_

 رساند چشمانم به را کوتاهشِ  نگاه و گزید لب احمدرضا

 !میگیرم_

ِ  سـمت  بـه  ، دهـد  ادامـه  بحـث  ایـن  بـه  داشـت  قصـد  مطمئنـا  کـه  امیـد ِ  خنـدان ِ  صورت پیش و
 .رفت مردها بقیه و عموها

 .برگرداندم رو و خوردم را لبخندم ، برگشت سمتم به امید همینکه

 محـراب  در پاهـایم  همانجـا  یـا  و امـد  مـی  دهـانم  بـه  قلـبم  یـا  ایستادم می اگر که نبود جایز ماندن
 .آمدند می در زانو به عشقشِ 
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 شد نزدیکم مهناز رفتم که آشپزخانه به

 گلدون تو میذارمش بدین خانوم_

 .میذارم خودم. بده بهم گلدون یه کن لطف فقط شما ، جان مهناز ممنون_

 .بود شده ها گل عطرِ  عاشق که افتادم اي هالهِ  یاد دوباره و بوییدم عمیق را ها گل

 و افسـانه  کـه  بـدم  قـراردادنش  بـراي  جـایی  دنبـال  و برگشـتم  سـالن  بـه  گـل ِ  کریسـتال ِ  گلدان با
 .دیدم خودم کنار را عمه

  کرد اشاره نهارخوري میز به افسانه

 وسط اون بذارش جان نورا_

 دســت را شــان خــالی هــاي بشــقاب کــه کــردم نگــاه احمدرضــا هــاي خالــه بــه چشــمی ي گوشــه
 .میکردند صحبت یواشکی و بودند گرفته

 .گذاشتم میز روي را گلدان و کرد باز جایی میز وسط خاطره

 .نورا خوشگله چقدر_

 سـلفی  عکـس  و بـرد  بـاال  را موبـایلش  گوشـی  لحظـه  همـان  کـه  زدم لبخنـد  هـایش  چشـم  برق به
 .انداختیم گل دست با دوتایی

 .آمدند میزِ  سمت به ها مهمان دوباره ، افسانه و پدرمِ  تعارف با

 و گفـتن  مشـغول  امیـد  بـا  و بـود  گذاشـته  جیـبش  در را دسـتانش  کـه  بـود  احمدرضایی به چشمم
 .بودد خندیدن
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 افسـانه  هـاي  خـویش  و قـوم ِ  تمـام  شـاید  و افسـانه  و تینـا  ي کنجکاوانـه ِ  نگـاه  از دور داشتم سعی
 کشید خودش سمت را توجهم ، پدرم صداي که کنم نگاه را احمد ،

 .دخترم بیار بشقاب یه احمدرضا براي_

ــتم ــه برگش ــپزخانه ب ــقاب و آش ــق و بش ــالی قاش ــتم چنگ ــا. برداش ــتم ب ــار ، بازگش ــا کن  احمدرض
 .گرفتم سمتش را بشقاب و ایستادم

 زد لب آرام و شد خم سمتم به

 .بکش چیزي یه برام خودت نیست زحمتی اگه_

 .ریختم بشقابش توي کمی ، غذا هر از هم من و رسید هایش صحبت ي ادامه به و گفت

 شد ها غذا بقیه از بیشتر ، احمدرضا ي عالقه خاطر به ماهیچه با پلو باقالی سهم که البته

 و زد صـدا  را احمدرضـا  بکشـد  هـم  خـودش  تـا  شـود  تمـام  کشـیدنم  سـاالد  ، بود منتظر که احسان
 گفت خنده با

 .رسیدي غذا سر که داره دوست زنت مادر میگفت امید...احمدرضا_

 بـود  زدن حـرف  مشـغول  ، سـنگین  و بـود  ایسـتاده  هـایش  خالـه  کنـار  درسـت  لحظـه  آن که احمد
  آمد غذا میز سمت خنده با ،

 نکن شک... صد در صد_

 !کرد کور را چشمم ، افسانهِ  اخم پر و خیرهِ  نگاه

 سـمت  کـه  خواسـتم  ، بشـقاب ِ  گـرفتن  محـض  بـه  و گـرفتم  احمدرضـا ِ  سـمت  را بشـقاب  عجله با
 .داشت نگهم و گرفت را دستم ولی بروم دیگري
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 ...محراب میشم که بدي غذا اینجوري بهم روز دو...رو غذا این یا بخورم خجالت من_

 بیـرون  گـرمش  هـاي  انگشـت  بـین  از را دسـتم  مـچ  ، ام بـاطنی  میـل  علیـرغم  و گفتم جانمی نوش
 .شدم دور و کشیدم

 نشســته احســان کنــارش و فرزانــه رویــم بــه رو...نشســتم مبــل روي و ریخــتم پاســتا خــودم بــراي
 .بودند

 پرسید مقدمه بی و زد صدایم فرزانه

 !پیچیده جا همه اسمت چیه؟ سها جریان_

 .گذاشتم دهانم توي و برداشتم پاستایم ظرف از مرغ اي تکه

 ...میشه پا کله کم کم داره_

 .کردم اصالح را ام جمله و افتادم اعال هاي حرف و اخیر اتفاق یاد

 !بشم پا کله من شایدم_

 گفت فرزانه به رو و خندید احسان

 !محاله...بشه پا کله خانوم نورا کن فکر_

ِ  بحـث  بـه  هـا  مهمـان ِ  بیشـتر ِ  حـواس  چـون  نشسـت  وجـودم  در انـدکی ِ  غـرور  حـس  تعریفش از
 .بود ما ي نفره سه ما

  نشه؟ دردسر برات وقت یه عموجان_

 گفت و کرد عمویم به رو من جاي به احسان

 .میرسید سر روز این باید باالخره ، هست حواسشون رفقا و جدید مدیر ، راحت خیالتون_
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 کـه  غـذایی  صـنایع  ي کارخانـه  وجـود  بـا .گفـتم  کـارم  از و نشسـتم  عمـویم  کنـار  را اي دقیقه چند
 .بود صنعتمانِ  وضعیتِ  جریان در کامل طور به ، داشت

 بـه  بـودم  نشسـته  کـه  میـز  بـاالي ... شـدم  بلنـد  کشـیدن  دوبـاره  بـراي  شـد  خالی که غذایم بشقاب
 یــادم و کــردم نگــاه ، بودنــد شــده خریــداري تــازگی بــه هرکدامشــان کــه هــا بشــقاب و هــا ظــرف

 بشـقاب  از بغیـر  و بکـنم  هـا  بشـقاب  حـال  بـه  فکـري  بایـد  هـم  هاله و خودم ي خانه براي که افتاد
 .میخریدم هم جدید هاي مدل باید ، هست انباري در که مادرم ي جهیزیهِ  هاي

 میکنی؟ فکر چی به_

 .خندیدم هوا بی و داد قلقلکم ، گوشم نزدیک جایی احمدرضاِ  وار زمزمه صداي

 .خندیدم هوا بی و داد قلقلکم ، گوشم نزدیک جایی احمدرضاِ  وار زمزمه صداي

 ...هیچی_

 کرد پر را ساالدش بشقاب و افتاد خنده به ام خنده با

 بودي؟ زده زل عمیق اینقدر هیچی به_

 قیمــت از یــا و میپرســیدند هــا پــرده قیمــت از یــا کــه انــداختم هــایی مهمــان بــه سرســري نگــاه
 !انگار...نبود ما به حواسش کسی...دیواري کاغذ و فرش

 میاي بودي نگفته_

 ... که بدهد جوابی بودم منتظر.ریختم کاهویش روي و برداشتم را سس ظرف

 شدي خوشگل.میاد بهت لباس این چقدر_

 .مردم ، تعریفش براي بود انداخته گل که صورتی با و کردم ذوق هایم بچگی مثل
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 شده؟ خوب موهام_

 ...عالیه اونم_

ِ  حــرف اینکــه از پــیش امــا ، کــردم حــس وجــودم بنــد بنــد در را پــیش ثانیــه چنــدِ  ذوق همــان
ــري ــان دیگ ــدل و رد میانم ــود ب ــی ، ش ــانه وقت ــا افس ــدا را احمدرض ــی ، زد ص ــدا او از زود خیل  ج

 .رفتم ها مهمان بقیه پیش و شدم

 !میگذاشتم دلم روي دست ، پدرم خاطر به را امشب یک بود بهتر

 ...بود کاري مشغول هرکسی شام از بعد

ــه ، همســرش و امیــد  خــانوادگی عکــس ســین هفــت ي ســفره کنــار ، کوچکشــان پســر همــراه ب
 .بود تلفنی صحبت مشغول و بود رفته خانه تراس به گیلدا و میگرفتند

 بودنـد  کـرده  سـرگرم  را خودشـان  آجیـل ِ  خـوردن  بـا  و بودنـد  نشسـته  اي گوشـه  فرزانـه  و احسان
 .بودند صحبت مشغول ورودي در کنار ، اش خاله شوهر و عمویم و احمدرضا و

 .ریختم چایی همه براي و کردم مهناز و مریمِ  کمک

 هــاي جعبــه از پــر دســتانی بــا افســانه و تینــا کــه برگشــتم پــذیرایی بــه چــايِ  بــزرگِ  ســینی بــا
ِ  قطـب  دو... شـد  شـکیبا  و تینـا  قیـاس ِ  مشـغول  فکـرم  و آمدنـد  پـایین  هـا  پله از خرامان ، کادویی

 الغــر دختـري  شـکیبا  ، داشـت  روشــن ابرویـی  و چشـم  و بـود  تــوپر و سـفید  تینـا  هرچـه ...مختلـف 
 ....الغر و کشیده هیکلی با سبزه و اندام

 جلـوي  خـودش  و گرفـت  دسـتم  از را سـینی  احمدرضـا  تـا  میکـردم  تعـارف  هـا  مهمـان  بـه  را چاي
 .گرفت مانده باقی هاي مهمان

 ... نشستم خاطره به ، مبل ترین نزدیک روي
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 گفت تینا به رو بود شده اضافه جمع به تازه که گیلدا

 .آورده توش رقص با آورده کادو هرکی_

 کرد اعالم بلند صدایی با و داد هیکلش به ظریف قري تینا و

 ...سین هفت سفره دم بیاد میخواد عیدي هرکی_

 . ایستادم سین هفت ي سفرهِ  کنار که بودم نفري آخرین

 ... قراردادند دیوار کنار کنسول روي را کادوها تینا و افسانه

 بـه  ، مـن  جـاي  بـه  امسـال  تینـا  اینکـه  از ، دلـم  در ولـی  میـزدم  لبخند ، دیگران خوشی و خنده به
 بودم ناراحت ، میکرد کمک افسانه

  گفت مسافرتشان مورد در و رفت افسانه کنار پدرم

ــدونم_ ــه می ــال ک ــن هرس ــونی ای ــوي و مهم ــد ت ــزار عی ــردیم برگ ــی ، میک ــال ول ــه امس ــاطر ب  خ
 ...نداشتیم پذیرایی امکان ، بریم قراره جان افسانه و من که مسافرتی

 عمو؟ سالمتی به کجا_

 گفت پدرم که زدم لبخند اش کنجکاوي و امید به و بودم گرفته بغل را هایم دست

 ایتالیا میریم هفته دو_

 پرسید گذاشت ام شانه روي را اش چانه وقتی و پیچید کمرم دور را دستش خاطره

 نمیري؟ تو_

 پرسید دوباره و کردم نوچی
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 .. و پول کن ول بشه؟ چی که کار به چسبیدي چهارچنگولی..دیگه برو_

 هـایی  هدیـه  هـا  بزرگتـر  بـراي ... دوخـتم  چشـم  افسـانه  و پـدرم  بـه  و نشسـت  لـبم  روي پوزخندي
 .شد نقديِ  عیدي بقیهِ  نصیب و بودند خریده

 را دلــم و کــردم اســتقبال بقیــهِ  خوشــی و ذوق از مــنهم. بــود شــده بپــا خانــه در بــامزه اي ولولــه
 !دادم نشان شاد

 کـه  فهمیـدم  پـدرم  حـرف  بـا  امـا  اسـت  پـول ِ  پاکـت  بقیـه  مثـل  مـنهم ِ  عیـدي  کـه  میکـردم  فکر
 .هست دیگري خبرهاي

 !باباست ي دونه یه و دردونهِ  نوبتی ، باشه هم نوبتی_

 شــلوار و کــت آن بــا.فرســتادم بــرایش بوســی و کــردم نگــاه پــدرم بــه مهربــانی از پــر لبخنــدي بــا
 !بود شده تر جذاب ، آسمانی آبیِ  بلوز و دوخت خوشِ  مشکی

 ...ماِ  کنار بیا..جان نورا بیا_

 .داد قلبی قوت هایش پلکِ  دادن فشار با و شد قفل احمد هاي چشم در نگاهم

 دســتم ، بـود  کفــش ي جعبـه  شـبیه  بیشــتر کـه  را خوشــرنگی ي جعبـه  ایسـتادم  کــه پـدرم  کنـار 
 .داد

 آورد زبان به را خودم حدس خنده با خاطره

 کفشه؟_

 گفت فرزانه

 !باشه سرخی گل نعلبکی فنجون دست یه کنم فکر.جهازشهِ  وقت این بابا نه_
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 دادم تکان را جعبه و زدم لبخندي

 سبکه_

 گفت حوصله بی لحنی با ام عمه

 طالست تیکه یه_

 داخلـش  کـه  سـندي  کـردنش  بـاز  بـا  و بـود  شـده  بنـدي  بسـته  کنـف  و آسـمانی  آبی کاغذ با جعبه
 .آوردم باال را بود

 گفت گوشم در ، کرد بغلم وقتی و پدرمِ  سمت به کردم رو ، بزنم ورق را سند آنکهِ  بدون

 .ها باشه حواست.رفتی اینجا از نگو هیچکس به بابا_

 .کشیدم آغوشش در محکم و گفتم گوشش به چسبیده ، چشمی

 .بود داده تن بازي این به خوب بقیه جلوي امروز اکه بود افسانه نوبت حاال

 آمد احمدرضا صداي که بودم نرفته افسانه آغوش به کامل هنوز

 منهِ  نوبت باشه هم نوبتی_

 گفت بالفاصله ، خودش مخصوص هاي شیطنت با گیلدا

 میگی؟ و بغل_

 عقـب  و کشـید  آغوشـم  بـه  افسـانه  ثانیـه  چنـد  روح بـی  و سـرد  خیلـی  و خندیدنـد  ها مهمان اکثر
 .رفت

 .ایستاد پدرم کنار احمدرضا که میکردم نگاه را هایم کفش نوك و بود پایین سرم
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 .کردم سربلند و نشاندم لبم روي اجباري لبخندي و نشست کمرم پشت پدرمِ  دست

 !داره حرف توش یکمم ، تره خاص یکم من کادوي_

 گفت شوخی به بود گرفته بغل را پسرش که امید

 سوالیه؟ بیست_

 گفت احسان که بود نداده جواب احمد هنوز

 کتابه؟ میشه؟ جا جیب تو_

 ...بخندد ، زورکی تا میکرد مجبور را افسانه ، ها خنده و شوخی

 تـوي  را دسـتش ...کـردم  کنتـرل  احمدرضـا ِ  تشـویش  بـی  و آرامِ  صـورت  بـه  کـردنِ  نگاه با را ترسم
 ... درآورد را کوچکی مخملی ي بسته و کرد کتشِ  جیب

 .کرد مشت را چپمِ  دست جعبه رنگ خوشِ  مخمل

 .بود شده هم پریده رنگ نظرم به که بود افسانهِ  روح بی و سردِ  نگاهِ  دیدن خاطر به شاید

 کـه  قلبـی  تـپش  و اسـترس  از شـاید  تـا  فشـردم  دسـتم  در محکـم  و گذاشـتم  جعبـه  داخل را سند
 .دهد نجاتم ، بودم گرفته

 !میاد اینطور که نظر به...خبراییه؟ یه اینجا امشب_

 دیگـرم  عمـوي  حتـی  و احسـان  هـاي  خنـده  و امیـد  هـاي  شـیطنت  کـه  بود مهربانمِ  عموي با حق
 .بود کرده سرایت او به

 گـردنم  هـاي  مهـره  کـه  بـودم  آورده فشـار  خـودم  بـه  آنقـدر  و بـودم  کـرده  فـرو  گـردنم  در را سرم
 .گرفتند درد
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 دیـدم  مناسـب  و امشـب  ولـی ...پیشـه  وقـت  خیلـی  بـراي  ، بـزنم  میخـوام  که حرفایی این راستش_
 ...بشند باخـبر هــم، بایــــد که اونایی تا

 ...هایش چشم با کرد غافلگیرم و سرچرخاند که بود ها مهمان به نگاهش

ــار اولــین کــه وقتــی_  کــه نمیکــردم فکرشــم ، هیچوقــت ، هیچوقــت ، خونــه ایــن تــوي اومــدم ب
 !بره تــو براي نفسم

 .بودم خبر بی العملشان عکس از و میشنیدم را بقیهِ  تحسین و شوخی و خنده صداي فقط

 تـا  شـمردم  غنیمـت  و وقـت  ، هسـتند  جریـان  در نـورا ِ  خـود  و مـادرم  و رادمنـد ِ  جنـاب  که حاال_
 .کنم خواستگاري رادمند جناب از رو نورا دیگهِ  بار یه ، جمع این پیش

 

 !میبرید نفس...امشب بود شده گیر نفس احمدرضا

 دخترم میدونی منو نظر که تو...جان نورا بگو چیزي یه_

 کردم زمزمه ، میلرزید که هایی لب با و گرفتم نفسی ، نشست کمرم پشت که پدرمِ  دست

 بابا؟ بگم چی_

 راضـی  کـامال  افسـانه ِ  بـرعکس  ، افتـاده  اتفـاق  از کـه  میکـرد  معلـوم  ، پـدرم ِ  شاد و پررضایتِ  نگاه
 .است خرسند و

ــه خواســتگاري ازت داره احمدرضــا_ ــو نظــر...میکن ــدونی کــه من ــن... می ــدگیمون افســانه و م  ، زن
 خانومم؟ نه مگه...موافقیم هم ما ، باشی موافق تو ، هامونه بچهِ  خوشی و رضایت
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ــودم کــرده را تالشــمِ  تمــام لحظــه همــین تــا  پــدرم وقتــی ولــی ، نبیــنم را افســانهِ  صــورت تــا ب
 بــه رو ، بــود اجبــاري و تصـعنی  کــامال کــه اي خنـده  بــا و آمــد جلـوتر  قــدمی ، داد قــرار خطـابش 

 گفت ها مهمان بقیه

 ...بشینید خدا رو تو ، داشتیم نگه سرپا هارو مهمون_

 دسـتم  از عظیمـی  فشـار  انگـار .بـردم  فـرو  دسـتم  کـف  را بلنـدم  هـا  نـاخن  و انـداختم  پایین را سرم
 .بود شده قلبم راهی

 ... خانوم راحتن ها مهمون_

 گفت خنده با و گرفت قرار افسانه کنار پدرم

 میخوایم؟ و هامون بچهِ  خوشی ما که اینه از غیر مگه_

 .شد اضافه هم افتاده شماره به هاي نفس ، برهمم و درهمِ  تفکراتِ  میان

 مهمــانِ  سـکوت ...میشــنیدم فاصـله  همــین از را افسـانه ِ  عصــبی شـاید  و بلنــد هـاي  نفــس صـداي 
 شد شکسته میلرزید که خودش صداي با باالخره ، بود شده پا به که سنگینی فضاي و ها

 .میخوام و پسرمِ  خوشی من_

ــا  را مــنِ  خوشــی اگــر حــداقل افســانه کــه کــردم خداراشــکر ، هــا مهمــانِ  زدن دســت صــداي ب
 .هست پسرش با دلش اما ، نمیخواهد

 اصـال  کـه  بـود  آمـده  جلـو  نامحسـوس  آنقـدر .گرفـت  قـرار  کنـارم  احمدرضـا  کـه  شـد  کـی  نمیدانم
 .نشدم متوجهش

 نگــاه بــارانش ســتاره هــاي خاکســتري بــه اســترس بــا و کــردم جمــع کنــاري را موهــایم دســت بـا 
 .کردم
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 ...شانه به شانه...نزدیک...آمد جلوتر

 .آمد موهایم و گوشِ  میان جایی از صدایش

 بدم؟ لفظی زیر_

 ...آب...آتش این براي میخواستم آب من...کلماتش بود آتش

 .بشم آروم اومدم...نورا_

 هـا  مهمـان ِ  تمـام  هـاي  چشـم  کـه  گشـتم  رفـتن  تـر  عقـب  براي راهی دنبال و خندیدم دلواپسی با
 .دیدم هایم لب به دوخته را

 ...!نه یا بله نورا_

ــاالخره ــداِ  اعتــراض ب ــادرمِ  خــالی جــاي...درآورد را بقیــه صــداي و ســر ، گیل ــدجور م ــم روي ب  دل
 ...محبتش...لبخندش...نگاهش نبود میکرد سنگینی...بود مانده

 .راضیه مادرت که بدون...نورا گرفتما رو بله خانوم هاله از من_

 امـا  ، شکسـت  را دلـم  افسـانه  ي غـره  چشـم  و هـا  بعضـی ِ  سـکوت  شـاید  ، بـرد  کـه  را مـادرم  اسم
 کـه  نگـاهی  و بـود  احمدرضـا ِ  لبخنـد ِ  جـواب  در ، آوردنـد  هجـوم  هـایم  چشـم  بـه  کـه  هایی اشک

 !میشود راه به رو چیز همه ، میداد اطمینان

 ...زد برق انگشترِ  نگین با چشمم و کرد باز را جعبه

 ...کردم نجوا و زدم لبخند فقط

 !بله_
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 ، میشــدند زده بهــم خوشــحالی از کــه هــا مهمــان هــاي دســت بــا هــایم پلــک و لرزیــد هــایم لــب
 .شد باز و بسته

 خـوبی  طـورِ  را دلـم  ، واضـح  و میشـدند  تـار  اشـکم  هـاي  پـرده ِ  پشـت  که احمدرضاِ  لبخندِ  تصویر
 .میلرزاند

 و گیلـدا  هـاي  کشـیدن  کـل  و هـا  زدن دسـت  بـین ... شـد  بـاز  مشـتم  و کـرد  نـوازش  را چپم دست
ِ  نگـین  کـه  اي سـاده  ي حلقـه  و گفـت  هـا  مهمـان  بـه  رو "اي اجـازه  بـا " ، احمدرضـا  ، هـا  مهمان
 ..کرد دستم را داشت ظریفی

 .خانوم مبارکه_

ــتم ــه را دس ــینه ب ــباند اش س ــد و چس ــاهی...زدم لبخن ــدر گ ــوب چق ــه خ ــی بودک ــک... کس  ی
 .بلرزاند خوشی به را دلت...جوري یک...کسی...باشد شما به حواسش...جایی

 مثــل و بوســید را دســتم...دلنشــین هــاي لــرزه دل آنِ  میــان..بخــش لــذت گرمــاي همــانِ  میــان
 . کردم حس دستم پست را داغش هاي نفس ، نسیم یک

 

 .گذاشتم دهانم در را اي خامهِ  شیرینی از اي تکه و نشستم عمویم و احمدرضا کنار

 .نداشت جانی رقصیدن براي پاهایم و بودم افتاده فشارم

 و میـزدم  دسـت  ، میکشـیدند  کـل  ازگـاهی  هـر  و میرقصـیدند  هـم  کنـار  کـه  خـاطره  و گلیدا براي
 از حتـی  و را هـایم  عمـه  حتـی  و افسـانه  خـواهر  هـاي  پـچ  پـچ ِ  ودلواپسـی  نگرانـی  میکـردم  تالش
 هــم اي لحظــه بــراي و بگیــرم نادیــده را رضــایت بــه تظــاهرش و افســانه هــاي اخــم مهمتــر همــه
 .باشم خوشحال خانه این در شده
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 .شد بلند همسرش با و نیاورد کم هم امید ، فرزانه و احسانِ  رقصیدن با

 .بود گرفته درد هایم گونه و بود انداخته گل هایم لپ ، بودم خندیده که بس

 ...عموجان_

 ، صــدایشِ  شــنیدن بهتــر بــراي و گــرفتم هــا مهمــان رقــص از را نگــاهم ، هرمــز عمــو صــداي بــا
 بردم تر نزدیک را سرم

 عمو؟ جانم_

 آورد تر نزدیک را صورتش هم او و گذاشت ام صندلی پشت را دستش

ــا_ ــدرت ب ــا گفــت بهــم ، میکــردم صــحبت کــه پ ــد پــیش در کــه ســفري ب ــه ، دارن  زودي ایــن ب
 ، کنیـد  آمـد  و رفـت  بیشـتر  بـاهم  بایـد  کـه  هـم  دوتـا  شـما  ، کننـد  برگـزار  و عقدِ  مراسم نمیتونن

 ... نباشی تنها بهتره ، نیستند مادرت و پدر که هم وقت چند این!!... بیاد پیش سفري شاید

 انداخت حرفم به ، هرمز عموِ  سکوت

 .میکنیم عقد ، جون افسانه و باباِ  اومدن از بعد خب_

 زد ام شانه روي را دستش و خندید

 ، بشــید محــرم بهـم  بهتــره!...گذاشـت  هــم کنـار  همینجــوري و آتـیش  و آب نمیشــه ، دخترجـون _
 .باشه راحت پسرم این و پدرت خیال اینجوري تا

 کــه خجــالتیِ  بابــت را ام پیشــانی عمــو و انــداختم پــایین را ســرم...آمــده پــیشِ  حــرف از معــذب
 .بوسید ، کشیدم
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 ، مجیـد ِ  اومـدن  از بعـد  ایشـاال  تـا  ، بخـونم  براتـون  اي ماهـه  یـه  ي صـیغه  من ، باشی موافق اگر_
 .عروسی سراغ بریم و کنی آماده و ات جهیزیه

 دوختم چشم ، میکرد خودنمایی چپمِ  دست در که اي حلقه به و دادم قورت را دهانم آب

 .ندارم حرفی من باشه موافق پدرم اگر_

 . شد بلند و گفت " اي باشه مبارك" و زد ام شانه به رضایت با هرمز عمو

 باورهـایش  و اخالقیـات  بـه  کـامال  کـه  عمـویی  جـز  بـه  ، بـدهم  ردِ  جـواب  میتوانسـتم  هرکسـی  به
 .داشتم اعتماد خودم به نسبت

 هایمـان  مراسـم  بـراي  کـه  تصـمیمی  هـر  احمـد  و مـن  چـون  ، نداشـتم  مخالفـت  بـراي  هـم  دلیلی
 . میشد مربوط افسانه و پدرمِ  آمدن از بعد به ، بگیریم میخواستیم

 .کرد بلندم رقصیدن براي و گرفت را دستانم ، خاطره که بودم شب این از بعدِ  فکر به

 مهمــان بقیـه  پـیش  و شـدم  بلنـد  ، احمدرضـا  ي اشـاره  بــا ولـی  ، میلرزیـد  پاهـایم  هنـوز  اینکـه  بـا 
 .ایستادم ، میدادند بروز را شادیشان ، اي خالصانهِ  خوشحالی با که هایی

ــه ــگِ  همینک ــوردِ  آهن ــه م ــش ام عالق ــد پخ ــتانم ، ش ــاال را دس ــه و آوردم ب ــاطره روب  کــه خ
 .رقصیدم بود ایستاده سرشِ  پشت احمدرضا

 ... آمدند جلو دخترها کم کم

 .لرزاندم دارش خش صداي و پیچید ام بینی زیر احمدرضاِ  عطر بوي که میرقصیدم تینا با

 !منهِ  نوبت باشه ام نوبتی_

 گفت اي خنده تک با و برگشت احمدِ  سمت به تینا ، متعجبم هاي چشم جلوي
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 !خاله پسر شماست براي ها نوبت ي همه امشب_

 کشــیده و مردانــه هــاي انگشــت روي نگــاهم..کشــید پــیش را دســتم و ایســتاد جلــویم احمدرضــا
 :بود اش

 برقصیم؟_

 .خندیدم و فشردم هم روي را هایم پلک ، دخترها ي کننده کرِ  صداي و سر از

 رقصیدیم ، میشد پخش که مالیمی آهنگ با

ــتري ــایش خاکس ــدمی...ه ــا جوگن ــاه...ه ــی نگ ــن و...وارش لعنت ــه م ــودم ذوب ک ــه در ب ــاي تیل  ه
 ...بینظیرش

 .نمیرفت کنار لبهام روي از لبخند و نمیشد قطع لحظه یک چشمیمان ارتباط...چرخیدیم

 

 .بردم آشپزخانه داخل و برداشتم پذیرایی از را بشقاب آخرین

 احمدرضـا  و پـدرم  و بـود  نیامـده  بیـرون  اتـاقش  از ، بودنـد  رفتـه  هـا  مهمـان  که مدتیِ  تمام افسانه
 .بودند زدن حرف مشغول احمدِ  قبلیِ  اتاق در ،

 مثــل را نفســم و کشــیدم دســت ، بــودم نشســته رویــش ، صــیغه خوانــدنِ  هنگــام کــه مبلـی  روي
 .فرستادم بیرون آه

 هـا  مهمـان  جلـوي  و کـرد  بـازي  را نقشـش  خـوب ... دیـد  مـن  مثـل  کسی کمتر را افسانه هاي اخم
 پـایین  و بـاال  و هـا  زدن پوزخنـد  آن میدانسـتم  منکـه  ولـی .راضیسـت  چیـز  همـه  از که کرد وانمود
 .دارد مفهومی چه صدایشِ  شدن
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 بیـرون  اتـاقش  از بـاالخره  کـه  بـود  افسـانه .. شـدم  بلنـد  مبـل  روي از اتـاق  درِ  شدن بسته صداي با
 .بود آمده

 تـو  منـو  چطـور  کـه  کشـیدید  نقشـه  دوتـایی  نشسـتید ...شـد؟  راحـت  خیالت کردي؟ و خودت کار_
 .بدین قرار شده انجام عمل

 .نداشت خبر روحمم من خدا به_

 !دختر نمیبینی خیر.انداختی پسر اینِ  ي سادهِ  دل تو خودتو خوب جدا؟_

ــانه_ ــون افس ــن ، ج ــدونم...واقعــا م ــی نمی ــم چ ــا.بگ ــو احمدرض ــت من ــره.داره دوس  بــاور بهت
 .بودم نکشیده احمد براي اي نقشه من.بکشید عذاب کمتر اینجوري شاید...کنید

 !!زد دست آرام برایم پوزخندي با و آمد جلوتر که بود احمدرضا اتاق ي بستهِ  در به نگاهم

 ...حاال هم ، کردي حالتو و عشق جوونیت تو هم...باشه مبارکت واقعا...باشه مبارکت_

 را پــدرم و احمدرضـا  کســی میخواسـت  دلـم .افتــادم هـایم  لــب جـان  بـه  و انــداختم پـایین  را سـرم 
 . بیایند بیرون لعنتیِ  اتاق آن از و برسند دادم به تا میزد صدا

 میندازمشـون  وگرنـه  میبـري  برمیـداري .. مـادرت ِ  وسـایل  بـا  ، انبـاري  تـو  ریخـتم  پرتـاتو  و خرت_
 .بمونه خونه این توي ، تو از هیچی نمیخوام...!دور

 : نشست لبم روي غمگینی لبخند

 !بزنی خط پدرم شناسنامه از منو اسم نمیتونی...بندازي بیرون وسایلمم_

 .آمدند بیرون خنده با پدرم و احمدرضا که شد باز حالی در اتاق در و شنید را صدایم خدا

 .نشست لبم روي افسانهِ  زورکی و اجباريِ  لبخند مثل درست
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 آنکـه  بـی  و کـرد  تشـکر  آمـدنمان ِ  بابـت  پـدرم  کـه  بـود  وقتـی  بـرایم  هـا  لحظـه  آن از تـر  سخت و
 .!کرد ام راهی ، کند خودم ي خانه در ماندن به دعوت براي را امشب یک

 .بیارد حیاط داخل را ماشین که گفتم احمدرضا به و برداشتم آویز از را پالتوام

 از و گذاشـتم  ماشـین  داخـل  ، بـود  قـدیمی ِ  ظـروف  بیشترشـان  کـه  مـادرم  ي جهیزیـه  هاي جعبه
 برداشـتم  را گرامـافونم  و رادیـو  و عکسـم  هـاي  آلبـوم  فقـط  ، بـود  انبـاري  داخـل  کـه  خودمِ  وسایل

. 

 یـا  میتـونی  بخـواي  اگـر  کـه  خوبـه ِ  زمـین  یـه  بـراي  سـند  ایـن  ، گفتم هم احمدرضا به جان نورا_
 .نباش نگران تو ولی میدن وامم سند رو...بسازي خونه یه یا بفروشیش

 کرد کنترل را صدایش و آمد جلوتر

 .شمال برید ها هفته آخر و بسازي اینجارو میتونی...هاله ، مادرت هواي به_

 گفتم افسانه به احمدرضاِ  آمدن با و کردم تشکر

 .باشید داشته سفرخوبی_

 گفت و بوسید را احمدرضا روي

 .بزن سر مادرت به بیشتر_

  کشید موهایش جلوي به دستی و کرد شل را کراواتش ي گره احمدرضا

 !میرسیم خدمت ماهم...نورا و من منزل آوردین تشریف شما هروقت_

 . کرد تشکر امشبِ  مهمانی بابت و زد مادرش ي شانه روي را دستش
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 . کشید عقب را موهایش جلوي ، محکم و بست را رانندهِ  کمربند

 ...نبود راه به رو نظر به

 کردي؟ خالی و انباري که گفت چیزي بهت مامانم_

 .بود شده طوریش یک ، میکشید را ها جوگندمی و میزد موهایش به چنگ وقتی...که گفتم

 .کنه خوب و مادرمِ  حال شاید وسایل اینِ  بودن که افتاد یادم خودم...نه_

 نمیگی؟ که دروغ_

 .نشستم پهلو به طرفش به و برداشتم ماشین صندلی از را ام تکیه شیطنت با

 .قشنگه خیلی حلقه این...اي سلیقه خوش اینقدر بودي نگفته شما...مهندسِ  جناب ببینم_

 بودم گرفته صورتم جلوي که کرد نگاه دستم به و زد لبخندي

 اینـیم  ، نداشـتم  دوسـت  و کـرد  انتخـاب  هرچـی  ، بـردم  خـودم  بـا  شـکیبارو  اومـد؟  خوشـت  واقعا_
 .نیومد خوشش اون برداشتم من که

 ...خندیدم

 ...بردیش چرا پس_

 .کنه راهنماییم نفر یه داشتم نیاز بودم نخریده کادوها این از حاال تا_

 ســلفی دوربــین ، شـد  متوقــف قرمـز ِ  چــراغِ  پشــت ، ماشـین  وقتــی و برداشـتم  را موبــایلم گوشـی 
 ... گرفتم باال را ام

 !حلقه و احمد و من...بندازیم عکس بیا_
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ــاده هــم روي خنــده از هــایم چشــم وقتــی و خندیــدم غــش غــش ــه ، بــود افت  و بوســید را ام گون
 .کرد لمس را دوربین ي دکمه ، انگشتم

 .دیگه بار یه...بود بسته چشمام نیست قبول_

 گفت خنده با و انداخت اطرفمان به نگاهی

 .بود راحت میشه ، نیست کسی_

ــش غــش ــدنم غ ــرو ، خندی ــرش پ ــرد ت ــت را دســتم دو...ک ــمت و گرف ــی ، کشــید خــودشِ  س  ول
  کردم حفظ را سماجتم

 !احمدرضا...بگیرم عکس بذار نکن اذیت_

 آورد باال را دستانش و شد تسلیم

 عکسو بنداز..قبول_

ــتم ــاال را دس ــردم ب ــا ب ــلفی ت ــدازم را دومِ  س ــه بن ــرش ک ــردنم در را س ــرو گ ــرد ف ــت و ب  نگذاش
 .بیفتد مشخص و کامل عکس در تصویرش

  کرد حرکت ماشین ، چراغِ  شدن سبز با

 ...نیفتادي کامل ، کدومش هیچ تو_

 و بــود مقــابلش مســیر بــه چشــمش یــک.دادم نشــانش را هــا عکــس و گــرفتم ســمتش را گوشــی
 ...:موبایل گوشی هاي عکس به چشمش یک

 ببینه؟ میخواد کی و دوماد...عروسه مهم_

 .داره دوست بیشتر و دومادش هاله مامان_
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ــذار خــوب دختــر خــب...میگــی راســت_ ــریم ب ــه ب ــا فرصــت ســر ، خون ــک درجــه عکــس چنت  ی
 .نمیشه که فرمون پشت.میندازیم

 گفتم تصنعی اخمی با و انداختم باال ابرویی

 .انداخت عکس نمیشه ، کرد بوس میشه فرمون پشت چطور_

  خندید خوشحالی با

 .برمیگرده آدمشِ  زرنگی به اون دیگه خب_

 روز از مــنم و میبــرد را دلــم اش رخ نــیم... دادم تکیــه صــندلی بــه ، بــودم پهلــو بــه کــه همــانطور
 ...برود مرد این براي نفسم که نمیکردم را فکرش هیچوقت هیچوقت ، اول

 نورا؟ میکنی فکر چی به_

 کلـی  میدیـد  امشـب  رو تـو ! بـود  بابـات ...بـود  مامـانم  کـاش ...کـردي  غـافلگیر  رو همـه ...امشـب  به_
 .میکرد افتخار بهت

ــودم منتظــر وقتــی...واقعــا آره_ ــو کــه ب ــه ، بگــی جوابت ــدم چشــم دور ی ــه چرخون  اینکــه خیــال ب
 .نیست کهِ  سال خیلی...نبود ولی..ببینم مهمونا بین پدرمم

 و کـرد  تـر  شـل  را کـراواتش  ، میـداد  پـایین  را ماشـین  شیشـه  کـه  حـالی  در و کشید عمیقی نفس
 گفت

 !گرمه چقدر_

 بسازیم؟ یا بفروشیم چقدره؟ ، زمینه این قیمت نظرت به میگم ، نیست گرم هیچم_
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 یـه  هـم  ، میـذاریم  شـمال  سـفر  یـه  فرصـت  سـر .بـزن  فروششـو  قیـد ...خوبـه  جاشم...خوبیهِ  زمین_
 .میبینیم میریم و زمین هم میکنیم عوض هوایی

 چشم_

 زد ام پیشانی روي هاي چتري به انگشتش با و خندید شوق با

 .میشی تخس ها دختربچه مثل میگی که چشم_

 بـاتو  میشـه ...کودکانـه ...بچگانـه  کـامال ..کـردم  کـوچکی  آرزوي دلـم  در و پاشـیدم  لبخنـد  رویـش  بـه 
 بخندم؟ فقط

ــک ــایم پل ــم را ه ــک به ــردم نزدی ــک الي از و ک ــایم پل ــورتش ، ه ــاه را ص ــردم نگ ــه ک ــدر ک  چق
 دوسـت  زیـادي ...مردانـه  زیـادي ...ریـا  بـی  زیـادي ...لعنتـی  زیـادي ...بـود  شده ناجوري یکجور...امشب

 ... داشتنی

 .زدودم هایم چشم از باریدن از پیش را اشک

 

 .گرفتم مختصري دوش و کردم عوض را هایم لباس

 .گذاشتم در پشت را فردایم هاي لباس و پیچیدم موهایم دور به را حوله

 .آمد احمدرضا صداي

 میخوري؟ چایی نورا_

 ...جان احمد آره_
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 از و پیچیــدم خــودم دور بــه ، بــود مســافرتی پتوهــاي شــبیه بیشــتر کــه ســبزي و صــورتیِ  لحــاف
 .آمدم بیرون اتاق

 . آمد بیرون آشپزخانه از ، آمدم که جلوتر کمی...ندید مرا پذیراییِ  تاریکیِ  میان

 بود؟ گرم آب_

 زدم حوله روي از ، موهایم به چنگی

 چطور؟...آره_

 ، کنن درستش بیان بود قرار_

 یقـه  و کـراوات .زدم لبخنـد  ، نشسـت  کـه  مبـل  روي کنـارم ...نشسـتم  مبـل  روي و گفـتم  "اوهومی"
 .بود ریخته بهم کامال اش مردانهِ  طوسیِ  پیرهن ي

 !نبند خب ، نداري کراوات به عادت_

 .برداشتم گردنش دور از و کردم باز کامل را کراواتش و بردم جلو را دستانم

 بـی  بودنـد  جـادویی  هـا  چشـم  ایـن ...داد تکیـه  صـندلی  پشـتی  بـه  بـا  سرش و بست را هایش چشم
 ...شک

 .بخوابم راحت خیال با میتونم امشب از_

 خـوابش  واقعـا  کـردم  خیـال  کـه  میکشـید  نفـس  طـوري ...نمیشـدم  سـیر  صـورتش  به کردن نگاه از
 .برده

 ...امشب بود خوب چقدر_
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ــه صــداي ــت خــش ، اش گرفت ــد... داش ــرش و زدم لبخن ــتم نزدیکت ــا رف ــانه روي را ســرم ت  اش ش
 بگذارم

 ، بخـوابیم  میخـوایم  کـه  شـب  یعنـی ...بمونـه  همینجـوري  کنـه  خـدا .بـود  خـوب  خیلی امشب..آره_
 شـب  بـس  از شـدم  خسـته .سرجاشـه  چیـز  همـه  کـه  شـکرت  خـدایا  بگـیم  ، بکشیم عمیق نفس یه
 چـی  همـه  میخـواد  دلـم ...امشـب  از امـا ...نیسـت  سـرجاش  هیچـی  کـه  رسـیدم  نتیجـه  ایـن  بـه  ها

 ...باشه سرجاش

 :آوردم زبان به را ام نگرانی و برداشتم اش شانه روي از را سرم

 باشیم؟ خبر بی ازش تو و من که باشه طوفان یه آرامشه اینِ  پشت نکنه میگم_

 و کشـید  پـوفی  چکیـد  کـه  اشـکم  ي قطـره ...کوبیـد  قلـبم ...داد نگـاهم  بـه  را نگـاهش  تاریکیِ  میان
 پشـت  و محکـم  را موهـایم ...کشـید  آغوشـش ِ  میـان  مـرا  و گرفـت  دورم بـه  را هـایش  دسـت  خشن

 ...بوسید هم

 ...نترس...عزیزم نترس_

 دسـتم .. فشـرد  اش مردانـه  هـاي  پنجـه ِ  میـان  را دسـتم ...سـرد  مـن ِ  تـن  و بـود  داغ هـایش  دسـت 
 خــودمِ  دســت حــالم ي دگرگــونی...نشــود متوجــه را لــرزش ایــن کــه بــودم امیــدوار...لرزیــد کمــی

 .نشست ام گونه روي داغشِ  نفس...نبود

 ...احمدرضا_

 جانم؟_

 تـرس  تـا  دادم فکـم  بـه  تکـانی .شـد  هـایش  خاکسـتري ِ  شـکار  ، صـاف  نگـاهم  و گـرفتم  باال را سرم
 .کرد کوتاه را دلمِ  زبان ، هایش چشم ي خستهِ  خمار...ولی.بزنم فریاد را هایم
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 کن ولش..هیچی_

 گفت تحکم با و شمرده و کرد متمایل چپ به مرا کمی...بود هایش چشم در اطمینان

 ، برگـرده  دوبـاره  ام سـختی  اگـر  بـدون  پـس .باشـیم  بـاهم  آسـونی  و سـختی  تـو  کـه  اینه قرارمون_
 میترسی؟ چی از دیگه...کنارتم بازم

 نیمــه و نصـف ِ  نفـس  و پوشـاندم  هـایم  دسـت  بـا  را صـورتم ...بوسـید  نـرم  را ام گونـه  و آمـد  جلـوتر 
 .کشیدم هایم دست پشت اي

ــن_ ــوري نک ــورا اینج ــه...ن ــودم ب ــک خ ــا ش ــه...میکنم ــاي ب ــه ج ــت اینک ــنم آروم ــار ، ک  دارم انگ
 .میکنم دلواپست

 .میترسیدم حد از بیش که بودم من ، میکرد آرامم احمدرضا...نبود اینطور اصال..نبود اینطور

 :انداختم آغوشش در را خودم و پیچیدم گردنش دور را هایم دست

 یـه ...هسـتی  تـو ...هسـت  مامـانم  کـه  االن.نـدارم  خوشـی  بـه  عـادت  مـن  هالـه،  مامـان ِ  جون به نه_
 پاشـو  میگـه  و میزنـه  صـدات  یکـی  زود یـا  دیـر  کـه ...سـفره  یـه ...خوابـه  میکنم فکر همش که حالیه
 !باشه خیر دیدي خواب

 .بیاورم دوام نزدیک آنقدر را هایش چشمِ  حضور نمیتوانستم.بود پیراهنش ي یقه به نگاهم

 :کرد زمزمه گوشمِ  نزدیک

 !خوبه که سفر ؟...سفر_

ِ  آب ایــنِ  خوشــی ي خنــده کــه ریخــت آبــی ، دارش خــش صــداي همــین بــا...قلــبمِ  آتــش روي
 .شکست را هایمان نفس بینِ  سکوت ، خنک
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 شنیدي؟ و سفر ، گفتم که جمله همه این بین...تو دست از...احمدرضا_

 .کرد خودشِ  نزدیک را صورتم ، خنده با و گرفت را دستانم مچ و زد اش سینه به مشتی

 

 .میکرد پرت را حواسم هم استرس همه اینِ  میان در حتی لعنتیِ  مرد این

 سـر  نمیخواسـتم  چـون  کـردم  اش همراهـی ...درون سـر  از میدهـد  خبـر  رخسـاره ِ  رنـگ  کـه  حتما
 .کنم پنهان را درونم

 مـا  بـراي  زمـان  و زمـین ...شـد  دلواپسـیم ِ  مهمـان  گـرمش ِ  تـن  و پیچیـد  ام شانه دور به را دستش
 ...میریخت پایین زدنش پلک هر با جانم و جسم ، بود شده متوقف

 ، سـکوت  در اي دقیقـه  چنـد ...کشـید  موهـایم  روي دسـت  محبـت  بـا ...اش سـینه  بـه  چسـبید  سرم
 . دادم گوش میشد تر منظم آرام آرام که قلبش صداي به

 بریزم؟ چایی برم_

  کردم جدا هم از را هایم لب ، زور به

 .احمد میریزم من_

 .کرد دور را هایم قدم ، بازگشتِ  امید اما بود سخت آغوشش از شدن جدا

 .نشستم رویش روبه و برگشتم چايِ  سینی با وقتی

 .دوختم چشم خمارش هاي چشم به و زد لبخند

 ...ها اي خسته_
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 فنجـان  پشـت  از را لـبش  ي گوشـه ِ  لبخنـد ...بـرد  هـایش  لـب  نزدیـک  و برداشـت  را چـاي ِ  فنجان
 گفت که میدیدم

 ...بهتر...تر خسته ، میشینه پیشت که مردي ، باشه دم تو رنگ پرِ  چشمِ  چاي که وقتی_

 .بردم فرو ام سبزآبیِ  لحاف خنکاي در را پایم و انداختم میز روي را موهایم کش

ــاال را چــپم دســت ، کشــیدم دراز همینکــه ــه و آوردم ب  کــه ، کشــیدم دســت انگشــتريِ  نگــین ب
 ...دید نخواهم دستم در هیچوقت ، بودم کرده باور که بود ها سال

 احساسـم ِ  یـخ  ، گرمـایش  بیشـتر  ، میگذشـت  کـه  لحظـه  هـر  کـه  بـود  کـرده  نفوذ جانم در عشقی
 .میکرد ذوب را

 ! میزند لبخند که دیدم سرم باالي را خدا ، بسته هایی پلک با و کشیدم عمیقی نفس

 بـاالخره ...آمـد  سـراغم  عشـق  بـاالخره ...شـد  مسـتجاب  مـادرم  دعـاي  بـاالخره ...بخشـید  مـرا  باالخره
 .داد ام دوبارهِ  جان ، صبح ي سپیده و بارون بوي دوباره

 و بـود  چسـبانده  گوشـش  بـه  را تلفـن  کـه  احمدرضـا ِ  دیـدن  و اتـاق  درِ  شـدن  بـاز  بـا  و زدم غلتی
 .شدم خیز نیم بود، گرفته بغل زیر را بالشش

ــه_ ــه بل ــتم...بل ــنم میخواس ــونم ببی ــب میت ــیش ش ــورا پ ــوابم ن ــه.بخ ــاب ن ــد جن ــار...رادمن  اختی
 !خداحافظ.چشم باشه... هست حواسم...دارید

 بـه  و شـد  گـرد  هـایم  چشـم  ، بـود  آورده زبـان  بـه  شـب  سـاعت  ایـن  کـه  اولـی  ي جملـه  همان از
 .ماند باز دهانمم ، اش پیروزمندانهِ  لبخند و تماسِ  کردن قطعِ  محض

 !؟...احمدرضا_

 گذاشت کنارم را بالشش و رسید تخت جلوي
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 ....داد اجازه بابات_

 .میکرد فرار بهم کردن نگاه از و میکرد جمع را هایش لب مدام

 کشیدم کنارتر را بالشم و زدم پوزخندي

 !بخواب بیا...کردي خوبی کار_

 جـانش  بـه  بالشـم  بـا  ، گذاشـت  تخـت  روي را راسـتش  پـاي  زانـوي  همینکـه  و کـردم  باز برایش جا
 ایـن  بـراي  را اش بـامزگی  و زبـانی  شـیرین  کـه  کـردم  نصـیبش  هـاي  ضـربه  ، توانسـتم  تـا  و افتادم
 .نگذارد شب از موقع

 بود شوخی..کردم غلط...خب_

 عمیقـی  دم ، میـزدم  نفـس  نفـس  کـه  حـالی  در و انـداختم  گوشـم  پشـت  را ام ریختـه  بهـم  موهاي
 کشیدم

 بمون پیشم امشبو...غلط چرا..نه_

 ادامـه  و زدم زل ، داشـت  بـاهم  را تعجـب  و خنـده  کـه  صـورتش  بـه  و کـردم  مـوزي  را هـایم  چشم
 دادم

 دیگه بمون...هست حواسم گفتی که تو_

 چسباند اش سینهِ  تخت را بالشش و زد خنده زیر

 میشه اگر...اومدم اشتباه ، خانوم نزنم حرف ها غریبه با گفته مامانم_

 از عجلـه  بـا  و کـرد  فـرار  ، بـزنم  ، بالشـش  یـا  سـر  کـف  بـه  مشتی تا بردم هجوم سمتش به همینکه
 .رفت بیرون اتاق
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 .دادم جواب را گفت که بلنديِ  بخیر شب و کردم مرتب را ام ریخته بهمِ  تختی رو خنده با

 ...!!احمدرضا_

 زدم جیغ خوشحالی با و گفت اتاقش از ي"جانم"

 دارم دوست_

 داشـتیم  انـارکی  بـا  کـه  اي جلسـه  بـه  میشـد  مربـوط  ، بـود  افتـاده  جانم به که صبحی اول استرس
 ...نیفتاده اتفاقی هیچ میکردم وانمود باید و

 !میشه پاره لپت...نگیر بزرگ لقمه_

 جویــدن در سـعی  ، نمیشـد  بسـته  کـه  دهـانی  بـا  و گذاشـتم  دهـانم  در دیگـري  ي لقمـه  عجلـه  بـا 
 چرخاندم شیرین چاییِ  لیوان در تند و تند را قاشق و کردم

 .ننداختی توش که سنگ...خانوم نورا_

 بــراي ولــی خندانــد را احمدرضــا صــدایش ، انــداختم ســینی تــوي و زدم اســتکان ي لبــه را قاشــق
 .نبود دار خنده چیز هیچ من

 هـاي  خنـده  بـه  و ببنـدم  را دهـانم  توانسـتم  ، لقمـه ِ  شـدن  تـر  نـرم  بـا  و خـوردم  را چـایم  از قلپی
 .کنم اخم ، بود بهتر همیشه از حالش تردید بی که احمدرضا

 !میخوري تا سه گفتی_

 پوســت خـودم  بــراي را اش چهـارمی  کــه بـود  شـده  آبپــز هـاي  مــرغ تخـم ِ  بشــقاب بـه  اش اشـاره 
 بودم داشته نگه آماده و حاضر و بودم کنده

 :جویدم ، اشتها با و زدم مرغ تخم به گازي
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 بشم؟ چاق میترسی_

 داد تکیه اش صندلی به و کرد پایین و باال خنده با را سرش

 جلسـه  وسـط  بعـد  ، میکنـی  بـاد  بخـوري،  بربـري  کـه  زیـاد ...میخـوري  غـذا  زیاد داري که استرس_
 شــکمتو صــداي کســی کــه کنــی ســرفه هــی و بپیچــی خــودش بــه بایــد درد دل و درد معــده از

 .نشنوه

 کرد رها ناامیدي با را حرفش ، دهانم در مرغ تخمِ  دیگرِ  نیمِ  فرستادن فرو با

 دارم؟ استرس فهمیدي کجا از_

 :گذاشت کنارشِ  صندلی روي و برداشت را ها مرغ تخم بشقاب

ــاتو داري هــم_ ــا داري هــم ، میــدي تکــون پ ــورا...میخــوري فقــط عجلــه ب  میــوه سرجلســه اگــر ن
 .نزن لب شیرینی یا آوردن

 پرسیدم پر دهانی با دلواپس و دادم تکان را پاهایم کمر به دست

 خوبه سالمتی براي میوه..چرا_

 گفت یش "واي"ِ  کشیدن از بعد و زد مردانه اي قهقهه

 چیـزي  کـه  کـردي  عـادت  ، داري اسـترس  و عصـبی  وقتـی  میـدونن  همکـارات  مطمئـنم .میري لو_
 ...بخوري

ــت درســت ــه.میگف ــر همیش ــات س ــمِ  جلس ــی ، مه ــه کس ــه ک ــوه ب ــاي می ــقاب ه ــودشِ  بش  و خ
 !مــن...بودم من ، نمیکرد رحم اطرافیانش

 .نمیخورم باشه_
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 ام چــايِ  خــوردن بــه فقــط و کــردم دریافــت ام معــده از را پیغــام ، لقمــهِ  دادن قــورت ســخت بــا
 .کردم بسنده

 ...احمد_

 جان؟_

 ببینم؟ رو خونه بیام امروز_

 آسایشـگاه  بیـاي  ظهـر  از بعـد  نـره  یـادت  فقـط  ، میبینیـد  میایـد  مامـان  بـا  شد که تموم...اصال نه_
 .بذاره سبزه میخواد ،

 گفتم و نوشیدم ایستاده را چایمِ  آخرِ  قلپ و دادم تکان را سرم

 شد دیرم برم من...هست حواست_

 نصـرتی  و اعـال  هـاي  حـرف  همـان  کـه  را احمدرضـا ِ  آخـر  هـاي  نصـیحت  و برداشـتم  قدم تند تند
ــرار را ــرد تک ــراديِ  پیامــک شــبیه و میک ــه را م ــان ب ــی زب ــایم کفــش و دادم گــوش ، آورد م  را ه

 پوشیدم

 راحتی؟ دار پاشنه با_

  انداختم دوشم روي را کیفم

 .میده نفس به اعتماد بهم_

 کشید دست را ام مقنعه باالي و خندید

 .میگیري یاد داري_
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ــف ــت ک ــایم دس ــاال را ه ــد و آوردم ب ــیدن از بع ــسِ  کش ــیِ  نف ــه ، عمیق ــورت ب ــبِ  ص ِ  متعج
 گفتم احمدرضا

 !ماست پشت خدا که قدش بزن_

 :خندید مردانه و بلند که بود هایش جیب در هنوز هایش دست

 ...نورا_

 بیشـتر  فـانتزي  ي روحیـه  یـک  بـه  شـرایط  ایـن  در االن ولـی  ، بزنـد  را حـرفش  نمیگذاشـت  خنـده 
 .میکرد تزریق را استرس جانم به بیشتر که هایی نصیحت تا داشتم احتیاج

 دادم تکان برایش دستی و دادم پایین را در ي گیره دست

 خداحافظ_

 رساند بازویم به را دستش و گرفت را اش خنده جلوي

 حواسـش  خـدا ِ  خـود ...چـرا  نصـرتی  اصـال  ، پشـتته  نصـرتی  مطمئـنم . نیسـت  نگرانـی  جـاي ...نورا_
 نمیاد پیش مشکلی ایشاال ، خودشِ  دست بسپر ، هست

 هــایش دســت ، زود خیلــی کــه گذاشــتم ســردم هــاي گونــه روي دســت و کــردم فــوت را نفســم
 کرد گرم را هایم گونه

 بیارم؟ قند آب...که کردي یخ_

 کــه هــایی وقــت و بیایــد دســتش حســاب تــا کــردم نــورایی هــاي اخــم آن از ، گزیــد کــه را لــبش
 .بدهد دلم به دل ، میشوم پریشان ، اینطور

 !منتظرما.نورا بزن زنگ بهم حتما جلسه بعد_
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 دیگه برم.باشه_

 .شدم راهی گفتنش"بسالمت" با و چسباند ام گونه روي اي بوسه

 

 را خـودم  ، افتـاد  مـی  هـا  میـوه  بـه  چشـمم  کـه  هربـاري  بـا  و کـردم  جابجـا  را خـودم  صندلی روي
 .دارم نگه خودم کنترل تحت را هایم دست میکردم سعی و میفرستادم لعنت

 .تست براي خونه وزارت بره باید تجهیز چند ، رندوم طور به پس_

 در تکـانی  هـا  میـوه  و خـورد  بشـقاب ِ  سـردي  بـه  دسـتم  کـه  میـدادم  گوش نصرتی هاي صحبت به
 دسـت  ، احمدرضـا ِ  حـرف  بـه  کـه  بـود  اي جلسـه  اولـین  ، وقـت  چنـد  ایـن  بـرعکس .خوردند ظرف

 نزدم رویم به رو هاي میوه به

 کرد جلب را توجهم انارکیِ  نگاهِ  سنگینی

 فرستادم هارو تست جواب براتون من رادمند خانوم_

 کردم بسته و باز را هایم پلک لبخند با

 ضـوابط  شـرکت  ایـن  ، نصـرتی  جنـاب  کـه  بگـم  بایـد  ، دارم نگـه  و انصـاف ِ  جانـب  بخـوام  اگر...بله_
 فرستادن برام و تست اطاعات سروقت درست و کرده رعایت رو

 اوهـم  و کـردم  نگـاه  انـارکی  بـه  داشـت  جـا  فحـش  هـزار  پشـتش  کـه  اي کننـده  تحسینِ  لبخند با
 کرد تشکر و شد خم کمی تعریفم از خوشحال

ــه کــاري مــن_ ــدارم شــما ب ِ  شــرکت مــورد در بخصــوص ، کــنم چــک و تجهیــز خــودمم بایــد ، ن
 .شده تستِ  رد بار یه که انارکی جناب

 شدم خم جلو به خشم کمی با و گذاشتم میز روي را هایم دست کف
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 جنـابی  کـه  شـرکتی  چطـور  شـدین؟  اعتمـاد  بـی  ، رسـید  مـن  بـه  بـاز  نصـرتی  جناب چی؟ یعنی_
 کارهـاش ِ  پیگیـر  خـودم  مـن  کـه  شـرکتی  اونوقـت  ، نمیخـواد  دوبـاره ِ  تسـت  کرده معرفی تمیزکار

  بشه؟ چک باید بودم

 کرد نگاهم هایش اخم با نصرتی که میداد گوش حرفمان به نظر دقت با انارکی

 .کردن امضا که اي برگه اینم نخواستم؟ همینو تمیزکارم از میدونی کجا از تو_

 اشـاره  سـر  بـا ...نداشـت  مـن  از کمـی ِ  دسـت  صـورتش  کـه  کـردم  نگـاه  انـارکی  بـه  شک و تردید با
 .بگیرد نصرتی از را برگه تا کردم

  برسد من به تا ماندم منتظر... گرفت نصرتی از را برگه و شد بلند صندلی روي از انارکی

 کردن؟ امضا_

 ، میکـردم  رفتـار  نصـرتی  بـا  قرارمـان  طبـقِ  اینکـه  بـا .داد دسـتم  را برگـه  و کرد تایید را حرفم سر با
 داشتم استرس هنوز اما

ِ  خــانوم ، میشناســید مــن از بهتــر و خودتــونِ  زحمــتکشِ  پرســنل شــما ، نصــرتی جنــاب ببنیــد_
 بـراي ! ندونـه  کـه  نیسـت  کسـی  دیگـه  کـه  دارنـد  کـار  در اي العـاده  فـوق  هـاي  حساسیت ، رادمند

 هـارو  دسـتگاه  رادمنـد ِ  خـانوم  بـار  چنـد ! سـخته  نقلـش  و حمـل  و تجهیـزات ِ  ارسال ي هزینه من
 فرستادم؟ براتون

 

 ...بود گرفته پیش در را جالبی و خوبِ  نمایی مظلوم

 فرسـتادم  شخصـی  هزینـه  بـا  خـودم  بارشـم  یـک  ، شـرکت  همـین  نظـر  زیر بارش سه...بار 4 خب_
 .تست براي
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 داد ادامه گرفتهِ  لحن همان با و نصرتیِ  سمت کرد رو

 اسـتهکالك  الکـی  الکـی  هـم  ، کـنم  هزینـه  بایـد  هـم  بفرسـتم  و وسـایل  بخـوام  دوبـاره  کنید باور_
 .میخوره بهشون هم

 کرد بلند سر که مینوشت رویش روبه ي برگه در چیزي تند تند نصرتی

 .ماست با اش هزینه_

 دادم تکــان نصــرتی بــراي ، تاســف روي از ســري. کــرد نگــاهم چشــم ي گوشــه از انــارکی همینکـه 
 ندهد ادامه را بحث که کردم اي اشاره دست با و

 کنیم؟ امضا باید رو کجا_

 گفت برمیداشت صندلی از را کتش و میشد بلند صندلی روي از که حالی در نصرتی

 جاشو؟ نمیبینی یعنی_

 ...من بعد و کرد امضا او اول.کردم اشاره امضاها محل به و گرفت قرار کنارم انارکی

 تـازه  و نوپـا  هـاي  شـرکت  هـواي  ، میکـنم  خـواهش  ولـی  میشـه  تمـوم  اعتمـادي  بی این نمیدونم_
 !خدا به حیفه ، باشید داشته و کار

 برداشت میز کنار از را کیفش و داد تکان سري هایم حرف به اهمیت بی نصرتی

 .کنید هماهنگ تجهیزا فرستادن براي نره یادتون انارکی جناب.برم باید من_

 را پیشــش لحظــه چنــد کــه هــایی دل و ،درد نصــرتیِ  رفــتن بــا و کــرد زمزمــه ، چشــمی انــارکی
 .کرد تکرار

 .بود کافی تاخیر ساعت یکِ  خواهی معذرت براي شیرینی ي جعبه و گلِ  دست
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 خنـده  ، دیـدم  مـادرم ِ  اتـاق  بـه  ورود ي لحظـه  کـه  چیـزي  اولـین  و کشـیدم  پـایین  را در دستگیره
  بود خودش هاي

 خوشتیپ آقاي و خوشگل هاي خانوم بخیر وقت_

 را شـیرینی  ي جعبـه  و آمـد  سـمتم  خنـده  بـا  کـه  میـداد  جـا  یخچـال  تـوي  را آب پارچ خاله عفت
 گرفت

 نباشی ام خسته..اومدي خوش.دخترم سالم_

 ...کردم تشکر و بوسیدم را اش گونه

 بـه  دسـتی  دو را دنیـا  خـدا  کـه  انگـار  ، میشـد  بـاز  کشـیدن  آغـوش  بـه  بـراي  که مادرم هاي دست
 .میکرد تقدیم من

 ، بودنـد  کـرده  معطـر  هـم  را اوِ  تـن  کـه  هـایی  گـل ِ  خـوش ِ  عطـر  از و انـداختم  بغلش در را خودم
 .کشیدم بو

 .کردم سالم هردویشان به که بود احمدرضا روي خوشِ  صورت به نگاهم

 شد دیر ببخشید_

 بـه  میـداد  امیـدم  کـه  هـایی  کشـیدن  نفـس  صـداي  همـین  حتـی ...هـایش  نـوازش ...مادرم ي بوسه
 .میکرد تکمیل را روزهایم این هاي خوشی و جدیدِ  زندگی

 .سرکشیدم جا یک را آورد برایم خاله عفت که شربتیِ  لیوان و دادم دست احمدرضا با

 بود؟ چطور جلسه_

 گفتم بود شدن پرت به نزدیک لحظه هر که اي خنده با و کردم گرد را هایم چشم
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 شد باورم که خودم.کردم بازي نقشی یه_

 کرد نگاه دقت با و برداشت را بود چسبیده ام مقنعه روي که مویی و آورد جلو را دستش

 ...خداِ  دست بسپر گفتم بهت_

 .کرد نگاه هایم چشم به دوباره و انداخت زمین روي را مو

  کردي؟ چک موبایلتوِ  گوشی_

 دهــانم در بزرگـی  دانمـارکی  شـیرینی  و زدم دسـتبرد  ، بــود تخـت  روي کـه  شـیرینی  ي جعبـه  بـه 
 گذاشتم

 نه_

 داده هـم  پیـام  و بـود  زده زنـگ  چنـدبار ...گشـتم  گوشـی  دنبـال  کـیفم  تـوي  و کـرد  اشـاره  کیفم به
 بود

 نبود حواسم. ببخشید_

 آوردم باال تسلیم ي نشانه به را هایم دست که بیاورد در تا گرفت را کتش طرف دو

 کردم غلط ، نزن منو نوراِ  جون_

 زل و بـود  رسـیده  هالـه  گـوش  بـه  بلنـدم  کمـی  صـداي  ،امـا  انـداخت  تخـت  روي را کتش و خندید
 .کردم جبران را اشتباهم بالفاصله که هردویمان به بود زده

 بخریم؟ باهم بریم... بگیرم گندم رفت یادم من مامان_

 بود نگران نگاهش هنوز اما بوسیدم را صورتش

 احمد با کردم شوخی_
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 گفت و بوسید را ام گونه و کشید صورتم به دست نگران

 ...خریده احمدرضا_

 آب شــیر زیــر را میــز روي هــاي گــل کــه را احمدرضــا مــادرم و آورد خالــه عفــت آبــی پــرِ  ظــرف
 زد صدا ، بود گرفته

 ...بذار احمدم براي کنی درست سبزه میخواي مامان_

 برداشتم مشتی و کردم گندم ي کیسه داخل را دستم ، مادرمِ  کنار احمدرضاِ  آمدن با

 و باشـد  دوام پـر  هـایم  خوشـی  کـه  کـردم  آرزو بسـته  هـاي  چشـم  بـا  بریـزم  آب تـوي  اینکه از قبل
 .بکشند نفس کنارم ، هستم زنده وقتی تا ، کرده نصیبم روزگار ، تازگی به که هایی آدم

 پیچید گوشم توي احمد صداي که بود بسته هنوز چشمم

 میگم خودم ، ها نکنی منو آرزوي_

 دادم تکیه بازویش به و کردم باز را هایم پلک

 آرزوت؟ چیه_

 کرد زمزمه آرام و کشید گردنشِ  پشت دستی

 !قلو دو جفت یه_

 برداشـت  گنـدم  بزرگـی ِ  مشـت  و رفـت  فـرو  کیسـه  داخـل  کـه  دسـتش  بـه  شده گرد هاي چشم با
 !؟...قلو دو...شدم خیره ،

 و داشــتم نگــه صــورتمِ  چــپ ي نیمــه روي را چــپمِ  دســت و ریختــیم آبِ  ظــرف داخــل را گنــدم
 کردم ،اعالم مادرم هاي چشم جلوي
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 ...باباِ  مهمونی تو دیشب_

 !میدونم خودم_

 انگشـترم ِ  نگـین ....گرفـت  خـودش  جلـوي  و گرفـت  را چـپم ِ  دسـت  کـه  بـود  مانـده  باز نیمه دهانم
  ایستاد سرمِ  پشت احمدرضا که میکشید دست را

  دادم خبر هاله مامان به گفتم منکه_

 دوختم چشم مادرمِ  لبخند به ، شده ورچیده هاي لب با

 خریدي؟ حلقه براش توام ، باشه مبارکتون_

 آمد جلو کنارم از ، احمدرضاِ  چپِ  دست و رفت باال ابروهایم

 ...نخریده_

 کند نمایی مظلوم ، مادرم جلوي این از بیشتر که نگذاشتم و زدم اش سینه به ، آرنج با

  نخریدي؟ چرا...میخریدي ست ي حلقه جفت یه باید شما_

ــار ــادرم کن ــت م ــتش از و رف ــه ک ــبیه اي جعب ــان ش ــه هم ــی ي جعب ــرون را قبل ــت. آورد بی  طاق
 .کردم باز و گرفتم را جعبه و نیاوردم

 هامون حلقه از اینم_

 . دوختم چشم ، بودند جعبه داخل ، هم کنار که مرادي و زنانه انگشترهايِ  ست به

 ...که اینم ، راستتِ  دست بنداز دادم به دیشب که اونی_

 ، مـادرم  جلـوي  کـه  حـاال .نشسـت  هـایم  بغـض ِ  پشـت  ، خالـه  عفـت  و مـادرم  هاي گفتن"مبارك"
 .پرید سرم از دیشبشِ  نبودنِ  عذاب ، کرد دستم احمدرضا را حلقه
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ــت ــترِ  س ــاِ  انگش ــتم احمدرض ــت و برداش ــیِ  پش ــه ذوق ــاه در ک ــانِ  نگ ــود جفتم ــتر ، ب  را انگش
 . کردم دستش

 .بود دیشب از تر شیرین و تر عمیق و بلندتر ، مادرم و عفت هاي زدن دست صداي

 مستقل شتماد. بود گرفته را وجودم همه غریب يحس. بودم حمدا نهاخ که بود يآخر شب
 حس آن. بود کم چیزي كی ولی شتمشاند سالها که مادري با و خودم نهاخ در, میشدم

ــتیاق و شوق  کــه میکــرد ضــعف دلــم در چیــزي انگــار.نبود کامل ملبخند. نمیکردم حس را اش
 .میزد گره بهم را پایم و ،دست نبودش

 چمــدان بسـتن  خـاطر  بـه  و بـود  رفتـه  اش خانـه ِ  نزدیـک  پـارك  بـه  کـردن  ورزش بـراي  حمدرضاا
 .نکردم اش همراهی ، باقیمانده کارهاي و ها

 .بچینم داخلش را هایم لباس که بود شتهاگذ ختیارما در را هایش انچمد زا یکی

ــه ــدبم رماذگب ستد دو یکی ، بود گفته بهم شوخی بــ ــاس نباشم مجبور تا انــ ــاي لبــ  را وا هــ
 . بپوشم

ــا مشــترکم عکــس و خورد زنگ گوشیم ــا ب ــه احمدرض ــد ک ــت چن ــیش وق ــابین در پ ــه تلک  انداخت
 .افتاد صفحه روي بودیم

 جونم_

 .بیمارستان بره شد رمجبو بامحر. ونجاا میارم رماد و ماهان من, جان انور_

 دیدي؟ کجا و محراب ، پارك رفتی که تو_

 خونه میایم داریم ، پارك آورد و ماهان دیگه ، بهم زد زنگ_

 پسرمو بیارش. من بگردم دورش خا_
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 ؟بگیرم هار سر چیزي، نیست خبري که غذا از_

 ، میـرفتیم  خریـد  وقـت  بـی  و وقـت  ، خانـه  ي باقیمانـده  وسـایل  خریـدن  بـراي  کـه  روز چنـد  این
ِ  محـض  بـه  امـروز  ولـی  گـرفتیم  غـذا  بیـرون  از مـدام  و بخـوریم  خـانگی  غـذاي  بـود  نشـده  فرصت
 .بودم کرده درست غذا اول ، خانه از رفتنش

 .میخوریم هم با بیا, کردم درست پلو زرشک تابر نه_

 .اومدیم پس.خانوم نکنه درد شماِ  دست_

ــحالی ــدایش در خوش ــه ص ــده ب ــداخت ام خن ــا را تلفن و ان ــداحافظ ب ــتن خ  به و کردم قطع گف
 . شدم خیره بودم کرده درست تخت روي که لباسی کوه

ــودنمِ  آخــر روز کــه حــاال ــه ایــن در ب ــود خان  بیــرون اتــاق از و زدم را هــا لبــاسِ  چیــدنِ  ،قیــد ب
 .آمدم

ــه ــرایش داشــتم، خبــر احمــد روزهــاي ایــن عــادت ب  یخچــال داخــل و کــردم درســت  معجــونی ب
 . گذاشتم

 میکـرد  تـابم  بـی  بیشـتر  و آمـد  مـی  خانـه  بـه  کمتـر  هـم  ها شب حتی که روزهایی اینِ  تمام مثل
 . رفتم بالکن به چایم لیوان همراه و پیچیدم دورم را شنلم ،

 دیگـر  میکـردم  فکـر  کـه  حـاال . مـن  مشـکالت  حتـی  میشـد،  دیـده  کوچکتر ز چی همه باال طبقه از
 در کــس هــر میدانســتم کــه بــود  بزرگــی و کوچیــک هــاي  مشــغولی دل تنهــا. نبــود هــم مشــکلی

 .دارد زندگیشون
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. داشــت را اســتخونش و پوســت از بچــه یــک حســرت شــکیبا. داشــت کــم را رضــا احمــد افســانه
ــد ــم مجی ــه ه ــام ک ــر تم ــنش و فک ــبخت ، ذه ــودش دادن نشــان خوش ــانواده و خ ــود اش خ  از و ب
 .برد می لذت ماسک این داشتن

 ، آمـد  مـی  بـاال  را سـرپایینی  ، داشـت  بغـل  بچـه  و بـود  ورزشـی  لبـاس  بـا  کـه  احمدرضـا ِ  دیدن با
 .ببیندتم تا دادم تکان دست و پریدم پایین و باال

 داد تکان دست برایم و گرفت بغلش در باالتر را ماهان دیدنم با

 .ایستادم ورودي در جلوي منتظرشان و برگشتم خانه داخل

 . بشن پیدا راهرو توي احمد و ماهان تا کشید طول اي دقیقه 5

 صـداي  و میـزد  هـایش  گونـه  بـه   هـی  و گرفتـه  را ماهـان  دسـت  یـک  و بود دوشش رو ماهان کیف
 .. بود برداشته را راهرو کّل ماهان هاي خنده

 :شد شوق از پر وجودم تمام

  خاله فندق جینت شلوار و کتونی اون با برم قربونت الهی_

 :گفت ماهان به و کرد من به اي اشره احمد

 نانا بگو نانا، ماهان،-

 داد فشار بهم را اش گوشتیِ  کوچک هاي لب ماهان

 هام-

 گفت خنده با و داد فشارش محکمتر احمد

 .نکرد بداخالقی اصال  ولی نورا، گشنس -
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 بـه  شـروع  کـه  چسـباندم  صـورتم  بـه  را لـپش  و گـرفتم  احمـد  بغـل  از را ماهـان  رسیدند که من به
 .کرد گریه

 کرد لمس را ام احمدگونه

 .کرد یخ بچه انصاف  بی_

 !داشت حق.گذاشتم صورتم روي را هایم دست و گرفت بغلم از را ماهان

 

 آمـاده  بایـد  را وسـایلش  و کنـد  حمـام  میخواهـد  را ماهـان  کـه  گفـت  احمدرضـا  کـه  بودیم شام سر
 .کنم

 ماهـان  داشـتنی  دوسـت  هـاي  شـیطنت  بـه  حواسـم ِ  تمـام  و چیـدم  ماشـین  در عجلـه  را هـا  ظرف
 .بمانم دور او از خانه کار و ظرف شستن با نمیخواست دلم که بود

 .رفت ضعف دلم ، آمد که احمد هاي رفتن صدقه قربان و ها خنده صداي

 .ندارد حوله ، شدم متوجه که میکردم آمده را ماهان هاي لباس و بودند رفته حمام داخل

 بازکردم را حمام در

 .نیست ماهان حوله ، احمد_

 گفت که میداد تکان برایش را ماهان بازيِ  ماشین و بودند حمامِ  وان داخل دو هر

 بیار زحمت بی.گذاشتم کنار ماهان وقتاي همین براي ، هست آبی زرد حوله یه کمدم ته_

 .شدم حمام وارد و گذاشتم مشترکشان هاي لباس روي در پشت و برداشتم را حوله
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 داشـت  کـف  گولـه  گولـه  کـه  ماهـان  سـر  روي را دسـتش  آرام و بـود  نشسـته  مایو با وان توي احمد
 .کشید

 :دادم ماساژ را ماهان شکم

 . ها گذره می خوش بهت  حسابی خاله، قلمبه_

 میشـوره  سـریع  فقـط  نـداره،  وقـت  محـراب .. کـردم  حمـوم  محـراب  از بیشـتر  و ماهـان  کنم فکر _
 .کنم می بازي باهاش وان تو و میارمش همیشه من  ولی

 احمــد بیــارمش بیــرون اینکــه از قبــل و پیچیــدم دورش را حولــه شــد، تمــوم کــه ماهــان شســتن
 کرد صدایم

 . میخوابه ببین خورد هست،شیرو آماده کیفش توي هم شیرش جان، نورا-

 .کشیدم را حمام ي پرده و گفتم "چشمی"

 شـیطنت  از دیگـر  و بودنـد  شـده  قرمـز   حسـابی  لـپش  و چشـما . کـردم  آمـاده  خواب براي را ماهان
 ..نبود خبري هایش

 است، لباس از پر خودم تخت که میفتد یادم

ــت رو ــد تخ ــدمش احم ــودم و خوابان ــم خ ــارش ه ــیدم دراز کن ــار.کش ــان کن ــتی ماه  روي بالش
 از را صــورتش ســفیدي و گــردي ،.بــرد خــوابش کــم کــم کــه کــردم نگــاه صــورتش بــه و گذاشــتم

 . بود محراب شبیه هایش چشم و ها لب  ولی برده ارث به تینا

 .شدم بلند و کردم حس را احمدرضاِ  حضور که میبرد خوابم داشت هم خودم کم کم

 .جفتتون خوابیدین ها فرشته مثل -
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:  قرمـز  و سـفید  هـاي  نوشـته   انگلیسـی  بـه  رویـش  کـه  پاچشـو  بـدون  و اي سـورمه   همـی  سر لباس
  امد، لبم کنج لبخندي و کردم تنش داشت، "باشم خوشتیپ بابام مثل خوام می"

 .محراب یا بود خریده شکیبا را لباس این نمیدانم

کـم  کـم  و میـداد  حمـامش  از بـد   خسـتگی  از نشـان  ماهـان  قرمـز  چشـماي  و انداخته گل هاي لپ 
 .شد شروع هایش زدن نق

 بــه را ســرش  هــی کــه کشــیدم نفــس وجــود تمــام بــا را اش نــهبچگا لطافت بــوي و کــردم بغلــش
 زد شانه

 برم قربونت میخوابونمت، بعد بخوري بیارم در شیرتو بذار بشه، فدات خاله -

 .گرفتم دهانشِ  نزدیک را شیشه تا داد دستم و آورد را ماهانِ  شیر شیشه احمد

 بســته هــاي چشــم بــا و بــود گرفتــه دســتانش بــا را پاهــایش کــه کــردم نگــاه ماهــان حرکــات بــه
 .بود جدال در خودش با و بود شیر شیشه زدنه میک مشغول

 رنگـش  کـه  روبـرویم  دیـوار  بـه  رفـت  حواسـم  و موهـایش  بـه  کشـیدم  دسـت  آرام و گرفت ام خنده
 . میکرد فرق اتاق تمام با

 .مختلف ابعاد با عکس قاب  کلی با آجري، رنگ به دیوار یک

 حالــت کــه کــردم مــی فکــر و بــود  خــالی هـا  عکــس قــاب دیــدم، را اتــاق ایــن کــه  اولــی روز یادمـه 
 ....احمد و من هاي عکس از بودن پر شان همشه امشب  ولی دارند، تزیینی

 و مانـد  بـاز  کـه  دهـانش . تـر  فاصـله  بـا  هـایش  زدن میـک  و شـدند  بسـته  کـم  کم ماهان هاي پلک
 .ریخت بیرون دهانش گوشه از شیر
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 .بوسیدم را اش پیشانی آرام و کشیدم رویش را پتو و کردم پاك را لبش گوشه

 .بود رویش به رو مانیتور به حواسش تمام و بود نشسته تاپش لپِ  احمدرضاپشت

 6 از خـوب  لحظـات  چقـدر  خـاطره،  چقـدر . کشـاند  اتـاق  دیگـر ِ  سـمت  بـه  مـرا  ها عکس کنجکاوي
 :االن تا پیش سال

 بود گرفته شات اسکرین احمد که بود قبلمان هاي سال هاي چت براي ها عکس از یکی

 . بودیم رفته بیرون باهم بدم حال آن از بعد که باري اولین براي بعدي عکس

 ...خودش و خودم  تکی هاي عکس و

 .کردم مرور را خاطراتشان و کشیدم دست ها عکس روي و بودم شده هامان خاطره غرق

 کردم پر هارو قاب صبح_

 میکرد خشک را ها جوگندمی و بود انداخته سرش روي را حوله

 .شده قشنگ خیلی_

 نورا؟  گرفتی معدشو باد_

 رفت تخت سمت و گفتم ي"هان" ، احمدرضا جاي بیِ  سوال با

 .نفهمیدم من خوابی کی ، میگرفتی اشو معده باد باید شیر بعد_

ــی◌ٔ س ــد را ماهــان کــه کــردم نگــاش وال ــه آرام و گذاشــت اش شــانه روي را ســرش و کــرد بلن  ب
 .زد پشتش

 ســر دوبــاره و بوســیدش آرام احمــد و انــداخت ام خنــده بــه آمــد در ماهــان گلــوي از کــه صــدایی
 .خواباند جایش
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 از و بــود هرکدامشــانِ  پشــت کــه خــاطراتی و هــاي عکــس دیــدن از کــه منــی بــه و آمــد ســمتم
 کرد نگاه نمیشدم سیر مرورشان

 گرفت قرار کمرم دور هایش دست و دادم اش سینه به تکیه

 ؟ داري دوست -

 گذاشتم هایش دست روي را دستم

 هـم  بابـامم  و جـون  افسـانه  عکـس  داره، کـم .  محـراب  و شـکیبا  عکـس  داره، کـم  و ماهان عکس -
 .احمد داره کم

 فرصـت  سـر  دیگـه  جـا  یـه  رو  بقیـه  عکـس . نـورا  توئـه  و مـن  مخصـوص  فقـط  اتاق این هاي عکس_
 . میزارم

 هــا ســال همــان را عکســش و بــود شــده ســابق از بلنــدتر موهــایم تــازه کــه ام تکــی عکــس روي
 گذاشتم دست ، بودم فرستاده احمد براي

 همینکــه ، میکنـی  اشـون  شـونه  همینکـه  ، بشـه  بلنــد موهـات  بـذار  میگفتـی ...احمـد  یادتـه  اینـو _
ــون ــدازي و میبافیش ــونه رو مین ــات ش ــه ، ه ــه همینک ــون ب ــنجاق عشقش ــر س ــري س  الي و بخ

 میشه بهتر حالت بذاري گُل موهات

 ...بود همیشه که...هست که کرد دلخوشم ، عمیقش نفس صداي

 ؟ کردي بلند و موهات من واسه_

 ...اوهوم_

 تسـت  را بـودم  کـرده  درسـت  بـار  اولـین  بـراي  کـه  معجـونی  تـا  کـردم  دعـوتش  و بوسید را ام گونه
 .کند
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 .نورا فسقل این نه ، هستی تو نه شب، فردا_

 ، بــود نشــده بیــرون خــوبی بــه طعمــش کــه معجــونیِ  خــوردن بــه را خــودم و نــدادم کــه  جــوابی
 دادم نشان مشغول

  ، آوردن هارو مبل امروزم ، بیاد خوشتون کردم که طراحی و خونه از امیدوارم_

 .کردي اذیت همشونو کمِ  فرصت این تو ، کشیدن زحمت خیلی کارگرهات_

ــتم بهــت ، خــوبین هــاي بچــه_ ــن کــه گف  طراحــی و معمــاريِ  تخصــص هیچکــدوم کارگرهــا ای
 ندارن؟

 :کردم بلند را سرم تعجب با

 کردي؟ استخدامشون چرا ، میکنن کار چجوري پس جدي؟_

 گفت بامکث و گذاشت دهانش در پري قاشق

 کـه  حـدي  در هاسـت  سـال  کـه  اعتیـادن  تـرك ِ  مرکـز  یـه  بـراي  ، هسـتن  کـه  کارگرهـایی ِ  تمام_
 ، همـین  بـراي  باشـن  داشـته  دولتـی  کـار  نمیتـونن  هاشـون  خیلـی  ، میکـنم  کمـک  بهشـون  بتونم

 درد بـه  همشـون  تقریبـا  کـه  گـرفتیم  امتحانـایی  یـه  و کـردیم  برگـزار  براشـون  آموزشی ي دوره یه
 .خوردن کاري یه

 اي رشـته  هـم  و کـرده  تحصـیل  میکـنن  کـار  باهـات  کـه  اونـایی  همـه  میکـردم  فکـر !...خـوب  چه_
 .باشند

  کرد تمیز قاشقش با را معجونِ  ظرفِ  ته و کرد "نوچی"

 کن بیشتر عسلشو دیگه دفعه فقط ، بود خوشمزه خیلی_
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 .میزد دو دو و بود شده گانه بچه هایش خاکستري

 خونـه  آوردیـن  تشـریف  وقتـی  البتـه .میکـنم  بیشـتر  مخلفاتشـو  دیگـه  دفعـه  ، چشم ، جونت نوش_
 .مادرم ي

 .گذاشت میز روي را هایش دست آرنج و زد کوتاهی لبخند

 : بود خانه دیواريِ  ساعت به نگاهش

 میري؟...بري دیگه صبح_

 احمدرضاِ  مظلوم و درهمِ  صورت بعد و انداختم ساعت به نگاهی و زدم اي قهقهه

 جیگـرت  سـر  دنـدون  مـاهم  یـه  ، میشـه  نـو  سـال  کـه  دیگـه  روز دو ، گذاشـتی  عقـدم  قرار که تو_
 تمام و میگیرم عروسی و عقد ، بذار

 نیست درست.بیام شب هر میکشم خجالت باشی مادرت ي خونه_

 نکند تصور احترامی بی را هایم خنده تا گرفتم دهانم جلوي را دستم

 ...نمیارم در هم ادا.نمیکنم شوخی.کنم تحمل و دوریت نمیتونم واقعا نورا_

 گرفت را دستم مچ که داشتم نگه همچنان را دستم و فشردم هم روي را هایم لب

 ...نورا نخند_

 گذاشتم اش شانه روي سر و انداختم گردنش دور را دستم

 قـراره  کـه  مـاهم  یـه  ایـن ...کـنم؟  چیکـار  خـب ...میـدم  نشـون  خنـده  بـا  و ذوقم... بشم فدات الهی_
 خجالـت  ، مـن  هـم  داري تعطیلـی  تـو  هـم  بعـدم  ، شـمال  بـریم  خالـه  عفـت  و مامـان  با روزشو سه

 ...برو و بیا راحت ، نکش
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 ....خندید کوتاه و کشید را لپم

ــراي_ ــدِ  ســوم ب ــه ، عی ــوم ي خون ــوت عم ــوم ، شــدین دع ــت و ات شــماره دخترعم  گفــت ، گرف
 ، میکنند دعوتتون میزنن زنگ خودشون

 دیگه؟؟ مهربونن گفتی..احمد ، نکنه درد دستشون_

 گرفت بازي به را دستانم هاي انگشت و گذاشت سرم روي را سرش

 باشن؟ مادرم ي خانواده مثل نگرانی_

 دلـم  حرفاشـون  ، میکنـه  معـذبم  نگاهشـون  ، میـدونن  مـن  ي دربـاره  چیـو  همـه  اونا...آره راستش_
 ...اونا به مادرت ممکنه ، میشکونه و

 کشید خود بغل به را ام شانه و برداشت را سرش

ــه_ ــدرم ي خــانواده...ن ــا شــبیه فقــط پ ــه میشــی شــاکی ، ببینیشــون...احمــدن باب ــر چــرا ک  زودت
ــنا باهاشــون ــاي آدم.نشــدي آش ــی و خــاکی ه ــین ب ــیالت. تملق ــانیِ  تحص ــدارن آنچن ــدگی ، ن ِ  زن

 .خودته شبیه که دارن مهربونی و پاكِ  قلب ولی...ساده

 .گرفتم دم کوتاه فرستاد، بیرون را نفسش وقتی و چسباندم اش سینه به را سرم

 

 ورودي درب جلــوي منتظــرش و گــرفتم تحویــل آسایشــگاه از را مــادرمِ  پزشــکی ي پرونــده
 .دیدم بود رفته فرو گچ در بازو از که دستی با را مرد پرستارهاي از یکی که بودم ایستاده

 کـه  نکشـید  طـول  خیلـی ...بگیـرم  نظـرش  زیـر  تـر  کنجکاوانـه  کـه  بود ترس با و هول آنقدر نگاهش
ــناختمش ــان...ش ــردي هم ــود م ــه ب ــت ک ــادنِ  وق ــادرمِ  افت ــین روي م ــراي ، زم ــه ب ــتن نگ ِ  داش

 .میزد مادرم پاي و دست به محکم ، پاهایش
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 .آمد می مادرم که سمتی برگرداندم رو و گرفتم هایش چشم از نفرت با را نگاهم

ِ  سـاك .میـداد  گـوش  خالـه  عفـت  زبـانی  شـیرین  بـه  لبخنـد  بـا  و بود شده باز حسابی رویش و رنگ
 هـا  سـال .کشـیدم  راحتـی  نفـس  ، شدنشـان  سـوار  بـا .گذاشـتم  ماشـین  داخل و گرفتم را دستیشان

 حــالی بــا امــروز و میکشــیدم دوش بــه را کــردنش رهــا و آسایشــگاه ایــن در مــادرمِ  بــودنِ  عـذاب 
 .میبردمش خودم پیش خوب

 مادر؟ نمیاد احمد_

 هــایش چشــم روي درســت کــه ماشــین ي آیینــه از و رفــت ضــعف دلــم ، گفتــنش "مــادر" بــراي
 دادم جواب بود شده تنظیم

 شـب  تـا  داد قـول  ولـی  کـرد  خـواهی  معـذرت  ، اومـد  پـیش  کـاري  بـراش  صـبح  ، برم قربونت نه_
 .برسونه خودشو

 !میاد بود گفته_

ــه را محبــتش و گــرفتم نادیــده ، بــود مانــده بیــانش در هنــوز کــه را مــادرمِ  صــداي لــرزش  دل ب
 نشاندم

 هرکــدومتونو العمــل عکــس دارم دوســت میگفــت. اینجاســت دلــش خودشــم.بــرم قربونــت میــاد_
 بایــد گفـت  ، زد زنـگ  بهـش  همکـاراش  از یکـی  صــبح ولـی .ببیـنم  نزدیـک  از خونـه ِ  دیـدن  موقـع 

 دیگـه  همـین  بـراي ... دولتـه  حسـابش  طـرف  ، گـرفتن  عهـده  بـه  رو مـوزه  یـه ِ  مرمـت ... قزوین بره
 .میزنه زنگ بهت حتما...بره شد مجبور

 کـه  اي پـروژه .کـردم  اش راهـی  نگرانـی  بـا  صـبح  کـه  رفـت  احمدرضـایی  پیش فکرم و زد لبخندي
ِ  جــزو نمیـدانم  هنـوز  کــه دیوارهـا  از یکـی  ریـزش .بــود خـورده  مشـکل  ،بــه بـود  شـده  پیمانکـارش 
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 صـبح  اول و بـود  کـرده  مشـکل  دچـار  را پـروژه ...نـه  یـا  آمـده  مـی  حسـاب  به ساختمان اصلی بناي
 .شد قزوین راهی ، همکارشِ  تماسِ  محض به

ــیر ــاِ  مس ــه ت ــا را خان ــرف ب ــاي ح ــیرین ه ــتِ  ش ــه عف ــده و خال ــاي خن ــاب ه ــادرمِ  ن ــپري م  س
ِ  صــندلی روي ، مــن امــا شــدند پیــاده عفــت و مــادرم ، کــردم پــارك کــه خانــه در جلــوي.کــردیم
 !بودم مانده خانهِ  بیرونِ  نمايِ  مات ، ماشین

 کــه چــوبی ي خانــه همــین...بـود  همینجــا.کــردم چــک دوبـاره  را خانــهِ  پــالك و چرخانــدم چشـم 
 .بود اینجا حاال و بودنش کنده شمال از انگار

 جلـوي  کـه  کـارگري  چنـد  کـه  انـداختم  اطـراف  هـاي  خانـه  بـه  نگاهی.شدم پیاده مادرم ي اشاره با
 .کردند سالم و آمدند جلو بودند ایستاده دیگر ساختمان دو

 گفت یکیشان باالخره تا دادم سنگین را سالمشان جواب

 مهندسید؟ آقاي همسر شما_

 گفت دیگري و... گفتم خفیفی ي"بله"

ــن_ ــه ای ــا رو خون ــی ، کــردیم درســت م ــه...شــده قشــنگ خیل ــاریتونم هــاي خون ــا کن  مهنــدس ب
 داخل؟ نمیرید چرا...کنیم چوبی و بیرون نماي که بستند قرارداد

 .گفت دوستانش به حرفی زیرلب و کرد سکوت ، زد مرد آن به کناري نفر که اي تنه با

 کردم تشکر و دادم تکان را زبانم

 میکنم جبران...کشیدین زحمت که ممنون_

 خندید بود تر الغر و تر مسن همه از که مردها از یکی
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 ایــن خداروشــکر ، زیادیــه ســرمون از داده کــار مــا بــه همینکــه...کردنــد جبــران مهنــدس آقــاي_
 .شده شروع کارشون ام خونه دوتا

 آمــدم خانــه ایــن بــه کــه روزي.شــدم خیــره ســاختمانِ  بیــرون نمــاي بــه دوبــاره و زدم لبخنــدي
 اضـافه  مـاتمم  و غـم  ، خانـه ِ  قـدیمی ِ  دیـوار  و درِ  دیـدن  بـا  کـه  بـود  ریختـه  بهـم  و بد حالم آنقدر

 ذهـنم  در شـمال ِ  سـفر ِ  خیـال  ، میکردنـد  پخـش  خانـه  ایـن  در را دریـا  صـداي  اگر...حاال ولی...شد
 .میشد تداعی

 مادر؟ داخل نمیریم_

 .میریم االن...جان مامان چرا_

 .چرخاندم قفل در و آوردم بیرون کیفم از را خانه کلید ، مردها رفتن با

 بـرعکس  ، کنـد  فـروغ  پـر  و بـاز  را هـایم  چشـم  آنکـه  جـاي  بـه  ، ها درختِ  خنکِ  عطر و گل بوي
 .کرد عمل

 پلـک .شـوند  داخـل  عفـت  و مـادرم  تـا  زدم تکیـه  سـرم ِ  پشـت ِ  دیـوار  به و کنارکشیدم در جلوي از
 ...دادم گوش عفتِ  شوق و مادرمِ  خوشحالِ  صداي به و بستم را هایم

ــه...لبخنــدش و بــود احمدرضــاِ  تصــویر هــایم پلــکِ  پشــت  نمیگذاشــت کــه دیشــبش تــابی بــی ب
 گذاشـتنش  سـینه  روي سـر  ، لحظـه  همـین  درسـت  کـه  قلـبش  هـاي  کـوبش  صداي به...شود صبح

 ...داشتم کم را

 .انداخت لبم روي لبخند..آمد می مان خانهِ  کوچکِ  حوض از که آبی صداي
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 ي گوشــهِ  گیـاه  و گـل ِ  سـمت  مــادرم.کـردم  بـاز  را هـایم  پلــک الي و کشـیدم  تـري  عمیـق  نفـس 
 کنـار  هـاي  شـمعدانی  بـه  آبـی  و میبـرد  حـوض  داخـل  را دسـتش ِ  مشـت  ، عفت و بود رفته حیاط
 .میپاشید حوض

 بـی ...دلواپسـی  هـر  از...نگرانـی  هـر  از تـپش  بـی !...بـود  کـرده  تـپش  بی را قلبم...مادرمِ  حالِ  خوشی
ــرد رخنــه جــانم در کــه ناامیــدي هــر از تــپش ــبم و میک ــه محکــم را قل ــواره ب  ام ســینه هــاي دی

 .میکوبید

ِ  لبخنـد .نبـود  سـینه  ي قفسـه ِ  شـدن  پـایین  و بـاال  بـه  نیـازي  هـم  کشـیدن  نفـس  براي حتی انگار
 .میکرد پایین و باال خودش را نفس این ، داشت برق که هایی چشمِ  خوشحالی و مادرم

 !ممنون... منِ  مهربانِ  لعنتیِ  مرد

ِ  سـنتی ِ  تخـت  ، دیـدم  کـه  چیـزي  اولـین  ، خانـه ِ  درِ  شـدن  بـاز  بـا  و رفـتم  بـاال  را پیچی هاي پله
 سـماور  کنـار  و بـود  گرفتـه  قـرار  رویـش  ذغـالی ِ  سـماور  ، کـه  کنـارش  میز و بود پذیرایی ي گوشه

 .بود رویش مسیِ  دار پایهِ  ظرف چهار که مسیِ  سینی ،

 نشــانم هـا  عکـس  در کــه بـود  طرحـی  همـان ...شــدم خانـه  داخـل  و کنــدم پـایم  از را هـایم  کفـش 
 .بود گرفته دیگري بوي و رنگ انگار ، خانه وسایلِ  چیدن با که تفاوت این با... بود داده

 دیگــرِ  طـرف  کـه  اي خـاطره ِ  میــزِ  دیـدن  بـا ...زدم تکیـه  دیـوار  بــه و گـرفتم  بغـل  را هـایم  دسـت 
 بــدجنس.گرفــت ام خنــده ، بــود کــرده روشــن برقــی هــاي شــمع دورش و بــود گذاشــته پــذیرایی

 .داشت میز روي ، مادرم با عکس ، من از بیشتر...

 .رفت دلم ، هرجفتشان ي خنده براي و برداشتم را ها قاب از یکی

 سمتشــان بــه خواســتم همینکــه و گذاشــتم میــز روي را عکــس قــاب ، عفــت و مــادرمِ  آمــدن بــا
 .بود شده نصب دیوار روي که خورد بزرگیِ  عکس قاب به چشمم ، بروم
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 ســال بــودم دیــده را عکــس ایــن کــه بــاري آخــرین شــاید...مــادرمِ  بغــل در مــنِ  کــودکیِ  عکــس
 .بود شده گم وسایلِ  بین بعدها که بود خانهِ  انباري همان در پیش هاي

 زدم صدا را مادرم خنده با و ایستادم عکس روي به رو

 ...االنه شبیه هامون خنده چقدر ببین...بیا مامان_

 عکـس  در لبخنـدم  روي و رفـت  جلـوتر .دیـدم  چشـمانش  در را اشـک  ي حلقـه  ، ایسـتاد  کـه  کنارم
 کشید دست ،

 .نمیشدم حریفت من.بودي شیطون خیلی_

 !کردم میخواست دلم هرکاري...نشد حریفم بیچارمم باباي_

 .گشود را وآغوشش خندید

 قلقلـک  را مشـامم  ، خـوب  بـوي  همـه  ایـن ِ  میـان ..احمدرضـا ِ  عطـر ِ  خـالی  جاي ، کردم که بغلش
 .داد

 مـادرم  بـه  را خانـه  وسـایل  ریـزِ  ریـز  و گشـتیم  کوچکمـان  ي خانـه  در ، سـاعت  یک از بیشتر شاید
ــان ــقاب.دادم نش ــرف و بش ــاي ظ ــه ه ــد را اش جهیزی ــار ، دی ــه انگ ــم ک ــحال ه ــد خوش ــم و ش  ه
 ...ناراحت

 !نزد زنگ احمد_

 :کردم نگاه ساعت به و بوسیدم را اش گونه

 .باشه نیومده پیش کارش تو مشکلی که کن دعا ، بزنم زنگ بهش من بذار_

 .چسباندم گوشم به و گرفتم را احمدرضا ي شماره
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 "...میباشد خاموش نظرِ  موردِ  مشتركِ  دستگاه"

 ...بودم بیزار جمله و صدا این از من چقدر و

 .مامان خاموشه گوشیش_

 گفت میرفت کیفمِ  سراغ به که حالی در و گذاشت میز روي را آبِ  لیوان

 .شلوغه سرش البد_

 یــادآوري مــن آنکــهِ  بــدون.گذاشــت کــانتر روي و آورد بیــرون کــیفم از را هــایش قــرص ي کیســه
 کـرد  بـاز  خـودش  بـراي  را داروهـا  یکـی  یکـی ...بـود  حواسـش  خـودش  ، بخورد را داروهایش تا کنم

 .کردم شکر را خدا لب زیر.گذاشت دستش کف و

 شـلوغ  سـرش  هـم  هرچقـدر ...گـرفتم  را اش شـماره  دوم بـار  بـراي  و کـردم  نگـاه  سـاعت  بـه  دوباره
 تمـاس  ، خانـه  بـه  رسـیدنمان  محـض  بـه  کـه  بـود  گفتـه  خـودش  اصـال ...میگرفـت  تماس باید ، بود

 . میگیرد

ــوره ــادرم از را ام دلش ــان م ــردم پنه ــبح...ک ــا ص ــه ب ــنش عجل ــابقه...رفت ــادف س ــه...تص ــانم...ن  زب
 .میدادم راه بد دلم به نباید...الل

 ...نیست حواسش و شده تمام موبایلشِ  باطري شاید هوا سربهِ  پسر

 بخـــریم؟ و ســـین هفـــت ســـفره وســـایل خونـــه دمِ  بـــازار ایـــن بـــریم نهـــار بعـــد_
 !جان خاله داریم سبزه فقط ما...ماهی...سماغ...سمنو

 . بودم موافق عفتِ  نظر با

 .خرید بریم زودتر بخوریم که کنید درست و نهار پس...باشه_
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 .انداخت کیسه توي برایمان فروشنده و کردیم انتخاب را سرحال و خوشرنگِ  ماهی چهارتا

ــول ــرفتم فروشــندهِ  ســمت را پ ــان و گ ــه همزم ــادرم ب ــاه عفــت و م  تســت ســمنو کــه کــردم نگ
 .آوردم باال صورتم جلوي تا و گرفتم را ها ماهی ي کیسه. میکردند

 وال و هـول  بـا .خـورد  زنـگ  همـراهم ِ  گوشـی  میکـردم  نگـاه  هـا  مـاهی  ي وورجـه  و ورج به همینکه
 دادم جواب را ناآشنا ي شماره و درآوردم جیبم از را گوشی ،

 بفرمایید؟ بله_

 ...نورا سالم_

 فرستادم بیرون را نفسم ناله با

 خــب. زدم زنــگ بــار صــد صــبح از خاموشــه؟ چــرا گوشــیت کجــایی؟ هســت معلــوم...احمدرضــا_
 !شدم عمر نصفه من.بهم بده همکارهاتو از یکی ي شماره

 پیچید گوشم توي اش خسته ي خنده صداي

 بود شده تموم شارژش.برم نگرانمِ  خانوم قربون_

 نداره؟ شارژر هیچکس اونجا یعنی_

 کرد زمزمه آرامِ  لحن همان با و خندید بازهم

 میکـنن  شـک  پـایین  بیـارم  خیلـی  صـدامو  نمیتـونم .کـنم  داري آبـرو  همکـارام  جلـوي  بذار...خانوم_
 !میگم دارم چی که

 بري؟ قربونم همکارات جلوي میترسی_

 ...مامان از...بگو خونه از...میکشم خجالت. نمیترسم_
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 .کنم قدردانی ازت حسابی و درست و ببینمت باید...بود عالی چی همه احمد_

 کنم؟ صحبت باهاش بیداره مامان_

 زنـگ  زودتـر  بایـد .گرفـت  و سـراغت  بـار  چنـد  صـبح  از.کـنم  صـداش  بـذار ...خریـد  بیـرون  اومدیم_
 .میزدي

 ...میدونم..میدونم_

 .دادم را گوشی و رساندم عفت و هاله به را خودم عجله با

  گذاشت سفره سر مادرم ، را سین هفت ي سفرهِ  سین آخرین

 سین هفت سفره از اینم...شد تموم_

 گذاشت دهانش روي را اش اشاره انگشت و خندید خوشحالی با مادرم

 خوابه عفت...دختر تر آروم_

 مـادرم ...بـود  درك قابـل  عفـت  هـاي  خسـتگی  ولـی ...زود خوابیـدن  بـراي  و بـود  هشت هنوز ساعت
 .بود چسبیده ، سین هفت ي سفره به نگاهش و داد تکیه دیوار به بغل به زانو

 .شود غرق ، بود چه نمیدانستم که خیالی و فکر در میگذاشتم نباید

 زدم نق ، میکند تراشی بهانه خوابیدن براي که نوزادي مثل و انداختم آغوشش به را خودم

 .منِ هووي شده کارش...نیومد دومادت_

 داد تکانم آرام و گرفت بغلم ، دارد بدقلقِ  کودك که مادري مثل

 ...داره دوست_
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 فشردم اش سینه به را سرم و کردم بسته و باز لبخند با را هایم پلک

 .خوبه خیلی داشتنش دوست_

 گرفت نفسی و بوسید را ام پیشانی

 نمیزنه؟ حرفی... مادرش از چرا_

 زبـان  بـه  نمیتوانسـتم  مـن  را واقعیـت ...بگـویم  چیـزي  چـه  نمیدانسـتم ...شـد  دوختـه  بهـم  هایم لب
 .بود احمدرضاِ  خود کارِ ، کار و بیاورم

 دیده؟ رو تو...مادرش_

 بیشـتر  صـدایش ...لعنتـی ِ  مـن  ، میکـردم  کـه  دلـواپس ...میلرزیـد  بیشـتر  صـدایش  میشـد  که نگران
 .میلرزید

 تـا  شـد  طـوالنی  بینمـان ِ  سـکوت .نمیـزدم  هـم  پلـک  و اش سـینه  رويِ  سـرخ ِ  گل به بودم زده زل
 گفت اینکه

 نداره؟ دوست_

ــه کــه ریخــتم اشــک چشــمی از کــه شــد خــوب  فقــط کــه کــاش...نداشــت دوســتم...نمیدیــد هال
 .بود متنفر من از افسانه.نداشت دوستم

 پرسید اینکه تا نزد حرفی لحظه چند

 من؟ به نمیگی_

 ...احمدرضا بودي اینجا کاش...امشب؟ همین...میگفتم؟ باید
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 نگرانـی  و ببیـنم  را صـورتش  آنکـه  بـی  و کشـیدم  هـایم  چشـم  زیـر  دسـتی .آمـدم  آغوشش از بیرون
 .خزیدم بغلش در و شدم او به پشت ، کند ترم غمگین اش

ــداره دوســت منــو مــادرش_  پســرش فهمیــد وقتــی ولــی ، داشــت دوســم اوایــل یعنــی...مامــان ن
 شد متنفر ازم ، شده عاشقم

 لحظــه چنــد همــان.بســت را دهــانم و انــداخت چنــگ را گلــویم افســانهِ  آخــر هــاي حــرف بغــض
 کرد وادار حرف به را مادرم سکوتم

 ؟...چرا_

 شدم خیره میزِ  روي هاي عکس به

 ، ایـران  بـود  اومـده  وقتـی ...یعنـی ...بشـیم  هـم  عاشـق  اینکـه  قبـل .کـردم  اذیت خیلی رو احمدرضا_
 و تـوهین .میکـردم  اذیـتش  و میذاشـتم  سـر  بـه  سـر  باهـاش  مـدام  ، نداشـتم  خوبیِ  روز و حال من

 ..وگرنه کرد خانومی افسانه.رنجوند مادرشو ، میدادم بهش که هایی فحش و تحقیرها

ــردم اســم...افســانه...گــرفتم گــاز را زبــانم اســم اگــر میمــردم لعنتــیِ  مــن..بــردم اســم افســانه از...ب 
 آوردم؟ نمی زبان به را افسانه

 ! هایش دست شد باز....شد باز شده حلقه دورم به هاي دست

 .نداشتم را مادرم به کردن نگاه جرئت اما کردم حس را قلبم هاي تپش

 است؟ افسانهِ  پسر...؟احمدرضا...نورا_

 هـا  نگفتـه  کـه  حـاال ..بـود  آمـده  میـان  بـه  حـرف  کـه  حـاال .دادم تکـان  پـایین  و باال به را سرم فقط
 .میگفتم برایش کمال و تمام را چیز همه باید...میگفتم باید بود شده برمال
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 خانـه  در احمدرضـا ِ  پیامـک  کـه  بـروم  تـازه ِ  نـان ِ  خریـد  بـراي  تـا  شـدم  بیـدار  بقیه از زودتر صبح
 .داشت نگهم

 "لواش؟ یا سنگک یا بربري"بود پرسیده ازم

 شـده  خیـره  ، آمـد  مـی  بیـرون  سـماور  از کـه  بخـاري  بـه  و بـودم  نشسـته  نقلیمـان  آشپزخانهِ  کف
 .بودم

 و بودنـد  کـرده  ورزش و روي پیـاده  سـاعتی  یـک  ، حیـاط  همـین  در ، مـادرم  و عفـت  ، نمـاز  از بعد
 اگـر  و گـرفتم  مـادرم  هـواي  بـه  را مرخصـی  روز دو ایـن  امـا  مـن .بودنـد  خوابیده دوباره دویشان هر

 .میرفتم سرکار ، عید در هم روز دو باید ، نبود اش دلسوزي و نصرتیِ  لطف

ِ  بنـد .کـردم  دراز را پاهـایم  و کشـیدم  پـایین  ، آمـد  مـی  زانـو  تـا  کـه  را سـفیدم ِ  بلنـد ِ  خواب لباس
 گازمــان فــرِ ي شیشــه در را خــودمِ  تصــویر.بــود آمــده پــایین آرنجــمِ  نزدیکــی تــا ، خــوابم لبــاس
 زور بـه  کـه  هـایی  چشـم  و بـود  شـده  پـال  و پخـش  هـایم  شـانه  دور که اي ریخته بهم موهاي.دیدم

 .بودند مانده باز

 ...بخیر صبح_

 خوابیدي؟ خوب.خوشگلمِ  مامان بخیر توام صبحت_

 برداشـت  را داروهـایش .رفـت  هـا  قـرص  کشـوي ِ  سـمت  بـه  ، آشـپزخانه ِ  داخـل  و گرفت را نگاهش
 .داد قورتشان آب لیوان یک با و

 کرد نگاهم تعجب با هاله ، درآمد که خانهِ  زنگ صداي

 کیه؟_

 زدم کوتاهیِ  ،لبخند تردید با
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 .میاره میگیره نون گفت.احمدرضاست_

ِ  گفــتن بــا حتمـا  را احمدرضــاِ  ســرحال صـداي .دادم جــواب را آیفــون و آمـدم  بیــرون آشـپزخانه  از
 .میکردم ناراحت ، رازمان رفتنه لو

 کـردم  تـر  محکـم  را هـایم  شـانه  سـر  هـاي  بنـد .کـردم  مرتبشـان  تقریبـا  و کشیدم موهایم به دستی
 .رفتم پایین خانه هاي پله از ، استقبالش به ، بود مصنوعی کمی شاید که لبخندي با و

 سالم_

 کـرد  بلنـد  سـر  کـه  سـنگک  نـان  دیگـرش ِ  دسـت  و بـود  گـل  دسته دستش یک و بود پایین سرش
 افتاد خنده به ، وضعم و سر و لباسِ  دیدن با و

  خوابی؟؟ هنوز...سالم_

 آبـی ِ  کوتـاه  آسـتین ِ  شـرت  تـی  و تیـره ِ  جـین  شـلوار ...شـدم  خیـره  ، بود زده که جدیديِ  تیپ به
ــم ایــش ســورمهِ  سوییشــرت...روشــن ــانه ســر روي ه ــه هــایش ش ــود انداخت ــره و ب  روي را اش گ

 بود زده سینه

 نورا؟ بده_

 .شد متوجه هم خودش که بودم کرده نگاهش تابلو آنقدر

 .میاد بهت...خوبه خیلیم_

 گفت میکرد نگاه حیاط به که حالی در و گذاشت دهانش توي و کند را سنگکِ  نان باالي

 نهـار  نـه  دیـروزم .کـردم  عـوض  لبـاس  گـرفتم  دوش فقـط  ، تهـران  رسـیده  ساعت یه...نورا گشنمه_
 بیـدار  بقیـه  دیگـه؟  گذاشـتی  چـایی ...بیسـکوئیت  بـا  زدم شـیرکاکائو  یـه  خـدا  بـه  ، شـام  نـه  خوردم
 شدن؟
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 کردم محکم کمی را اش سینه روي ي گره و انداختم خانه به نگاهی نیم

 حاضره صبحونه... بریم_

 !نمیزند حرف ، شنیده افسانه با نسبتش و احمدرضا ي درباره که وقتی از مادرم که نگفتم

 اسـتقبال  احمدرضـا  از گرمـی  بـه  و آمـد  جلـو  مـادرم  از زودتـر  خالـه  عفـت  ، شـدیم  که خانه داخل
 بــه ، نــانِ  گــرفتن بــا و کــردم فــرار همــین بــراي ، بــزنم حــس را مــادرم رفتــار نمیتوانســتم. کــرد

 !بگیرم نمیتوانستم که را هایم گوش ، اوصاف این ي همه با.بردم پناه آشپزخانه

 عفـت ِ  نگـاه  حتـی ...تـر  کوتـاه  مـادرم  هـاي  جـواب  ، میشـد  تـر  طـوالنی  احمدرضا هاي سوال هرچه
 مـن  بـه  بعـدیش ِ  نگـاه  ، انـداخت  مـی  خانـه ِ  پـذیرایی  بـه  نگـاهی  هربـار  و بـود  شده کنجکاوانه هم

ــه میرســید ــعی ک ــتم س ــه داش ــودم روي ب ــاوردم خ ــه نی ــادرم ک ــواب م ــاِ  ج ــنگین را احمدرض  س
 .میدهد

ــه رو ــا روي ب ــار و احمدرض ــادرمِ  کن ــفره ســر ، م ــتم س ــم از اي لقمــه.نشس ــرغ تخ ــی م ــه محل  ک
ِ  زلِ  نگــاه ، بــردم دهــانمِ  نزدیــک همینکــه و برداشــتم ، بــودیم خریــده بازارچــه از دیشــب همــین

 .کرد خشکم ، مادرم به احمد

 .گذاشتم دهانم در را لقمه که بچکد دستم از بود نزدیک مرغ تخمِ  روغن

 بگیرم؟ لقمه برات...احمد دیگه بخور_

 .برداشت نان اي تکه و کشید پیش را دستش خودش و زد شیطنتم به کوتاهی لبخند

ــه_ ــی خون ــوب خیل ــده خ ــا ش ــن...احمدرض ــی م ــم هرچ ــه بگ ــه...کم ــز هم ــالی چی ــه و ع  درج
 نکنه درد دستت...یک

 آمد در حرفم ي ادامه عفت و زد لبخندي
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 ترشــی میخــوایم هالــه بــا امشــبم از.خونــه ایــن داره و شــمال هــواي و حــال.پســرم میگــه راســت_
 هاله؟ نه مگه...موند بیدار باید شبا باصفاِ  حیاط این توي ، بندازیم

 اینبـار  و برسـد  مـادرم  بـه  دوبـاره  احمدرضـا  ي خیـره ِ  نگـاه  کـه  شـد  تـاخیر  بـا  آنقدر مادرمِ  جواب
 .بزنم زل صورتش به منهم

 .نشد عفتِ  حرف متوجه اصال که بود رفته فرو فکر در آنقدر

 !؟...مامان_

 خورد تکانی و زدم پهلویش به آرنجم با

 جانم؟_

 .لرزید دلم که بود شده روح بی و سرد آنقدر نگاهش

 پرسید بقیه از و چرخاند را نگاهش

 گفتین؟ چی_

ــاه ــنگینمِ  نگ ــورتش از را س ــرفتم ص ــه و گ ــه ب ــا ي لقم ــه احمدرض ــوي ک ــفره ت ــت ي س  ، برگش
 .شد متوقف

 نـه  و مـن  نـه  ، نبـود  اگـر  انـداختن  ترشـی  در اش سـابقه  و هـا  ترشـی  ي دربـاره  عفـت  هـاي  حرف
 .نداشتیم گفتن براي حرفی ، احمدرضا حتی نه و...مادرم

 ام لقمـه  یـک  کـه  بـود  احمدرضـا  بـه  ، خـوردن  صـبحانه ِ  کوتـاه ِ  مـدت  همـین  در ، حواسـم ِ  تمام
 .خورد را اش چاي فقط و نگذاشت دهان در

 .نشست کنارش مادرم ، میکرد پاك که را سفره
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 گفت و زد رنگ بیِ  لبخند ولی بپرسد و بگوید افسانه از بودم منتظر

 بشی بخیر عاقبت...قشنگیه... خیلی خونه...مادر نکنه درد دستت_

  شد هول ، بود فکر توي انگار که هم احمدرضا

 اومد؟ خوشتون واقعا ، نکردم کاري ، میکنم خواهش_

 .نشست سنتیمان تخت روي ، پذیرایی گوشه و داد تکان رضایت ي نشانه به سري مادرم

 و ســر بــه نســبت واکنشــی هــیچ بــی و بــود زده زل نقطــه یــک بــه اینکــه...کــردنش نگــاهِ  حالــت
 .ریخته بهمش هایم حرف که میداد نشان ، بود شده غرق خودش در اطرافش صداهاي

 ؟...نورا_

 دیدم خودمِ  مقابل دست به سفره را احمدرضا

 جانم؟_

 گذاشت کابینت توي را سفره و آمد جلوتر

 نیست همیشه مثل مادرت شده؟ طوري_

 .بگویم چیزي چه بودم مانده

 ...نه_

 نیومــد؟ خوشــش میــز هــاي عکــس از.نیســت همیشــه مثــل ، نیســت خــوب مــن بــا چــرا پــس_
 همسـایه  کـه  اینـه  بـراي  ، شـد  ال سـمت  اون اگـر  ام پـذیرایی  ایـن .نداشـت  دوسـت  اونـو ... و اتاقش
 ...کناري

 بریدم را حرفش
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 .هیچکدوم.جان احمد نه_

  کرد نگاهم شاکی

 شده؟ چی پس_

 و نشسـت  هالـه  پـیش  کـه  میکـردم  نگـاه  رفتـنش  بـه .گرفـت  دسـتم  از را بشـقاب  و آمـد  جلو عفت
 .برداشتند تخت هاي کوسنِ  پشت از را بافتنیشان

 ...خب ولی دارن حق برخورده؟ بهشون ، زدم زنگ دیر دیروز.بده منو جواب نورا_

 .کرد سکوت و فشردم هم روي را هایم پلک

 !اي افسانهِ  پسر...که گفتم مادرم به...جان احمد_

 چی؟_

 زدم زل ، بود مشهود کامال خستگیشان که سرخش هاي چشم به و کردم جرئت

 .احمد شدم مجبور...ببخشید_

 من به بعد و انداخت مادرم به نگاهی نیم و برداشت کانتر روي از را دستانش

 کردي؟ تعریف براش چجوري.بگم خودم میذاشتی...نمیگفتی االن کاش_

 رفتم جلوتر کمی

 اذیـت  رو تـو ..کـردم  اذیـت  و مـادرت  کـه  گفـتم .بفهمـه  کـه  گفـتم  براش اول از و چی همه خدا به_
 .بود من با توِ  ازدواج مخالف بعدم ، گرفت کینه ازم افسانه...میکردم

  رفت مادرمِ  سمت نگاهش دوباره ، کشید اش پیشانی به دستی و بود کالفه
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 بزنم؟ حرف باهاش برم_

 بعد براي بذار...اي خسته خودت ؟...االن_

 گذاشتم بازویش روي را دستم که بزند حرفی خواست و داد تکان سري

 !میاد کنار...میگفتیم باید که باالخره...نباش نگران_

ــوفی ــد را هــایش پلــک و کشــید پ ــاز و بســت اي لحظــه چن  آشــپزخانه از کــه حــالی در و کــرد ب
 گفت میرفت بیرون

 .بااجازه.کنند ریستش و راست بود قرار ها بچه ، بزنم خونه شوفاژ به سر یه ، برم من_

 .داد تحویل رویش و رنگ بی هاي لبخند همان از و شد خیز نیم فقط مادرم

 و گذاشـتم  عفـت  و مـادرم  جلـوي  را خشـک  هـاي  شـیرینی  و چـاي ِ  سـینی  ، احمدرضـا ِ  رفـتن  با
 .آمدم بیرون خانه از مادرمِ  رويِ  بوسیدن از بعد

 .رفتم خانه شوفاژ به و رفتم پایین تند تند را ها پله

 نمیداد نشانم را احمدرضا ، خانه شوفاژِ  روشنِ  چراغ یک تنها

 کجایی؟ احمد_

 ..اینجام_

 .دیدم را صورتش ، بود شده نصب که گرمی آب هاي لوله پشت از و آورد باال را دستش

ِ  رگ از.میچرخانــد و بــود کــرده چفــت اي لولــه ي حلقــهِ  دور را انبردســت ، رفــتم کنــارش
 ...سرلولهِ  کردن باز موقعِ دادنش تان دست تند تند از ، بود زده بیرون که گردنی

 عصبانیی؟ دستم از_
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 تکـانم  و بپیچـد  صـدایش  ، شـوفاژخانه ِ  سـکوت  در کـه  بـود  بلنـد  آنقـدر  ، محکمـش  و قـاطع  "نه"
 !بدهد

ِ  قفـل ِ  شـدن  بـاز  بـا  و رفـتم  تـر  عقـب  کمـی .شـدند  پـایین  و بـاال  دلهـره  و ترس از سینم ي قفسه
  انداخت پایشِ  کنارِ  اي سورمهِ  ساك در را انبردستی ، لوله

ِ  مـاه  یـه  حقشـونه .انـداختن  گـوش ِ  پشـت  بـاز ...بیـرون  نریـد  ، نکـرده  درسـت  اینـو  مـیگم  بهشون_
 ...چشم بگن باید ، میشه زده بهشون حرفی یه وقتی بفهمن تا ندم حقوقشونو

 ...پیچید لولهِ  سريِ  دور و برداشت ساك از را سفید نواريِ  چسب

 دوختم چشم ، کند کنترل میکرد سعی که خشمی به و فرستادم فرو را بغضم

 یـه  میخواسـتم  مـن  خـدا  بـه ...بگـی  بهـش  و بیـاي  خـودت  تـا  میکـردم  صـبر  باید...احمد ببخشید_
 بردارم توِ  دوش روي از باري

ــا و نــزد حرفــی ــه بیشــتر کــه ســرعتی همــان ب  حلقــهِ  دور را چســب ، بــود عصــبانیتشِ  خــاطر ب
 .برداشت را لولهِ  سري و پیچید

 :دادم ادامه حرفم به تردید با

 !نباش نگران..نمیشه طوري ولی بشه ناراحت شاید مدت یه_

ــري ــهِ  س ــتم را لول ــا برداش ــه ام ــاطر ب ــاي خ ــب پهن ــود چس ــا ب ــه ی ــاطر ب ــدم خ ــزش ع  ، تمرک
 .کند فیکس را لوله نمیتوانست

 ایستادم کنارش و رفتم جلوتر

 .میزنم جا من بذار_
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 کردم لمس را لولهِ  سردي و بردم جلوتر را دستم...کرد تالش باز و نزد حرفی

 جان احمد_

 ...نورا عقب برو_

 .کشید عقبم ، هول به فریادشِ  شوك ، نیاوردم تاب اینبار را محکمش و بلند صداي

 حرکـت  بـی  اي لحظـه  چنـد ...نمیخـورد  تکـان  ام سـینه  کـه  داشـتم  الزم مـن  را زدنـش  نفس نفس
 کشید گردنشِ  پشت دستی و انداخت زمین روي را لولهِ  سري بعد و ایستاد

 .بزنم حرف نمیتونم االن... برو...نورا باال برو_

 ... شنیدنش براي کردم تیز گوش که آرام آنقدر ، کرد زمزمه

 . میکنیم راحت زودتر و خودمون گفتنش با که کردم فکر خدا به..احمد ببخشید_

 ...کرد بهم پشت و کشید پوفی

 !میرفتم باید

 ي خیـره ِ  نگـاه .شـدم  داخـل  و کـردم  بـاز  را خانـه  در ، بـودم  داشـته  نگهـش  گلـو  در کـه  بغضـی  با
 ...شد بیشتر بغضم...مادرمِ  ماتِ  نگاه و عفت

 .بردم پناه اتاقم به و گذاشتم جواب بی را عفت ي اشاره

 ، میگرفــت را ســراغم کــه شــنیدم را مــادرم صــداي وقتــی و زدم زل ســقف بــه تمــام ي دقیقــه ده
 .آمدم بیرون

 .کشیدم رویشان را کفیِ  اسکاج و زدم آب تند تند را صبحانه هاي لیوان و بشقاب

 پریده رنگت...تو از اونم..مادرت از اون دخترم؟ شده طوري_
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 کردم باز را سرم بااليِ  کابینت در و کشیدم باال را ام بینی

 نیست چیزیم من...مادرم پیش برو...خاله عفت نه_

 گرفتم آبِ  شیر زیر را بشقاب...بیشتر هایم دست و میلرزید صدایم

 کنار برو تو میشورم من_

 !فقط برو...نمیخواد_

 .کردم تر خفه را صدایم بیِ  هق هق و گرفتم آب شیر زیر را مشتم ریخت که اشکم

 ...جان نورا_

 کمـر  و کشـیدم  عمیقـی  نفـس ...نیایـد  در صـدایم  تـا  گزیـدم  لـب  و کشـید  کمـرم ِ  پشت را دستش
 ..کنم گریه نباید.کردم صاف

 خـودم  بـراي  را شـیرینی  و چـاي ِ  سـینی  و کـردم  خشـک  سـینک  کنـار  ي حولـه  بـا  را هایم دست
 .برداشتم احمدرضا و

 گفتم شوخی به و کردم ساختگیِ  اخم ، رسیدم که مادرم جلوي

 میاد؟ دلت میکنی؟ بدمحلی دومادت به...باشی فکر تو اینجوري نبینم_

 زد غمگینی لبخند ، دید که را دلخورمِ  نگاه

 میکشه؟ طول کارش_

 بوسیدم را اش پیشانی و شدم خم سمتش ، سینی همان با

 دلخوري ازش فهمیده.بزن حرف باهاش..نوراِ  جون فقط..میاد زود...نه_
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  بود نگران ، مادرمِ  نگاه

 .باشه_

 .آمدم بیرون و بوسیدم را اش گونه

 ســبزه و گــلِ  عطــر از ام ســینه و کشــیدم عمیقــیِ  نفــس ، خونــه شــوفاژ درِ  کــردن بــاز از قبــل
 .شد پر حیاط هاي

 .شد باز و دادم هل داخل به را خورده چوبِ  رنگ آهنی در

 ...فهمیدم را آمد نمی در که صدایی سروِ  دلیل...رفتم جلوتر و گذاشتم داخل پا

 سـرش  بـاالي  از کـه  اي لولـه  بـه .میکشـید  نفـس  آرام ، بسـته  هـاي  چشـم  با بود زده دیوار به تکیه
 .نمیکرد چکه آب و بود زده جا را لولهِ  سري ، کردم نگاه بود شده رد

 ؟...احمدرضا...احمد_

 رفتم جلوتر و گذاشتم سیمانی سکوي روي را سینی...نداد جوابی و زدم صدایش آرام

 خوابی؟ ؟...عزیزم_

 است؟ زنده که کردم شک لحظه یک که میکشید نفس آنقدرآرام

 خوابیـدن ِ  وقـت ..موقـع  ایـن ..اینجـا  امـا ...میشـد  پـایین  و بـاال  ، کـردم  نگـاه  اش سـینه  ي قفسـه  به
 بود؟

ــه دلــم ــدموقع شــاید کــه حقیقتــی و طــرف یــک از کــاريِ  فشــار...ســوخت اش خســتهِ  حــال ب  ب
 ...دیگر طرفی از ، بود شده برمال

 کرد؟ گریه میشد ، بود خواب احمدرضا که حاال ، نبود مادرم که حاال
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 ...دادم تکان را اش شانه

 خوابیدنه؟ جاي اینجا آخه...پاشو...احمدرضا_

  زدم لبخند...کرد باز چشم و خورد تکانی هایش پلک

 بگیــر ، مینــدازم جــا واســت بــاال بــریم خوابیدنـه؟  جــاي شــوفاژخونه اخــه... مــن ي خســتهِ  مـرد _
 .بشه آماده نهار که ظهر تا بخواب

 انداخت اطراف به نگاهی و برداشت دیوار از را سرش تکیه

 خوابیدم؟ خیلی...؟ برد خوابم کی_

 شدم خیره ، اش کرده پف هاي چشم به و نشستم زانو روي

 میخوري سرما. سرده اینجا ولی نشده هم دقیقه بیست...نه_

 .خاروند را نقطه همان و کشیدم بازویش روي را انگشتم

 این؟ شد درست_

 صـورت  روي را دسـتانش  کـف  و کشـید  هـایش  جوگنـدمی ِ  میـان  دسـتی  کـه  بـود  لوله به ام اشاره
 .داشت نگه خودِ 

 کــه خبــري از اونــم ، کــارم محــل اتفاقــاي و امــروز از اون.رفــتم در کــوره از یهــو...نــورا ببخشــید_
 میخوام معذرت ، بزنم داد سرت نداشتم حق.دادي بهم

 رسید هایم چشم به نگاهش و شنید را لبخندم صداي

 ...نورا ببخشید_

 .خندیدم دوباره و کردم کج را سرم
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 .ترسیدم زدي داد_

 آوردم باال را دستم که بخواهد معذرت تا کرد باز لب دوباره

 .بریم پاشو ، نزن حرف دربارش ولی دیگه_

 .انداخت دورم و درآورد تنش از را سوییشرتش

 ســر کــه کنــد جبــران را بــداخالقیش شــاید و خســتگی میخواســت ، گرفــت را دســتم و شــد بلنــد
 بود شده باز اش شوخی

 انداخت ساك توي را گوشتی پیش و انبردست و کرد تا را مقوا

 مامانـت  هـم  ، ام خسـته  مـن  هـم  االن.بـزنم  حـرف  مامـان  بـا  کـه  میـام  شب ، خونه میرم من نورا_
 !ببینه منو نمیخواد میکنم فکر

 بمون...دیگه نرو ، کنم درست سبزي کوکو برات میخوام من_

 گرفت را دستم

 خونه؟ شوفاژ تو اومدي کی...نورا سردته_

 بود گرفته را تصمیمش اما کردم ماندنش به اصرار دوباره و آمدیم بیرون باهم

 میري؟ پس_

 گفت نبود سرحال که اي خنده با و کرد مرتب شلوار روي را شرتش تی پایین

 .برم ، کنم خدافظی مامان از باال بیام_

 بلنـد  زمـین  روي از امـدنمان ِ  محـض  بـه  مـادرم .رفتـیم  بـاال  را چـوبی  هاي پله هم با و نزدم حرفی
 .ایستاد و شد
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 کرد اشاره داخل به و گفت احمدرضا به نباشیدي خسته

 میاره چایی نورا...بشین_

 .ام گذاشته جا پایین را چايِ  سینی افتاد یادم تازه

 میام اي دیگهِ  وقت ایشاال ، خونه برم...مامان ممنون_

 شــوخی بــه ، گرفــت قــرار کــه احمدرضــا روي روبــه و انــداخت صــورتم بــه کوتــاهیِ  نگــاه مــادرم
 گفتم

 میاد خوابش ، میکنه ناز داره دومادت_

 گفت و زد لبخندي هاله

 نهار تا...بخواب نورا اتاق تو_

 گفتم و آوردم در را احمدِ  سوییشرت

  میره دستت از من هاي کوکو وگرنه بمونی بهتره__

 مثــل درســت زدم، گــره اش ســینه روي و انــداختم هــایش شــانه روي را سوییشــرت هــاي آســتین
 .بود پوشیده خودش که وقتی

 گفت هاله به ، رفتنم کنار با و کرد تشکري

 بزنم؟ حرف شما با میشه...جان مامان فقط_

ــاالخره...بــود مــادرمِ  صــورت بــه نگــاهش  العمــل عکــس منتظــر...زد را حــرفش و نیــاورد طاقــت ب
 .کنم ترکشان شدم مجبور و زد صدایم عفت که بودم هاله

 ...رفت اتاق به مادرم همراه به احمدرضا که دیدم و گذاشتیم کانتر روي را ها سبزي
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 .شدیم کردنشان سرخ مشغول و کردیم خورد را ها سبزي عفت با

 هـاي  زمزمـه  رفتـنم  بـا  و شـد  قطـع  هـا  حـرف  ورودم بـا  ، رفـتم  اتـاق  داخل به اي بهانه هر با هربار
 .شد بلند هایشان صحبت

 پرسیدم ناامیدانه و انداختم عفت به نگاهی نیم

 براشون؟ ببرم چایی_

 کرد خاموش را کتري زیر و کرد نوچی عفت

 دیگه کن ولشون دستشویی فرستادي و مردمِ  پسر دوبار ، شکمشون به بستی آب_

 دوختم چشم اتاق ي بسته در به دوباره و کشیدم آهی

 باشم؟ اونجا نباید من چرا اصال... منهِ  شوهر دیگه مردمِ  پسر_

 کرد اشاره لباسم به غره چشم با و زد بازویم به

 و مـو  ایـن  بـا  ، بمونـه  اینحـا  باشـه  داشـته  دمـاغ  و دل ، بـرس  خـودت  بـه  یکم برو حرفا این جاي_
 !زیادیه سرتم از واال...کهنهِ  لباس

 کوبیدم دیگرم دستِ  پشت روي را دستم

 بدم؟ اینقدر من یعنی..خاله عفت نکنه درد دستت_

 انداخت ام شانه روي را لباسم بند

 نمیگرفتم واسش رو تو ، بود من پسرِ مرد این_

 عفـت  خنـدان ِ  صـورت  بـه  ، متعجـبم  و گـرد  هـاي  چشـم  ، شـدم  شـوکه  که زد جور را خالص تیر
 میخندید غش غش که بود زده زل
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 !عروست بیچاره وگرنه ، جون عفت نداري پسر خوبه_

 .میدیدم را هایش شانه لرزش منکه اما...بهم کرد پشت و گرفت را دهانش جلوي

 آیینـه  جلـوي  دقیقـه  بـه  دم بقیـه  مثـل  نـدارم  وقـت !میکـنم  کـار  چـون  نمیرسم خودم به اگر من_
 لباس چهارتیکه براي برم پاساژ اون به پاساژ این از بعدم و بشینم

 اتـاق  آن بـه  چـایی  بـار  سـه  ، سـاعت  نـیم  در وقتـی ... نخـوردم  جـا  اصـال  خـودم ِ  ربط بیِ  حرف از
 هربـار  و را احمدرضـا  یـا  و بـودم  کـرده  پـیچ  سـوال  را مـادرم  یـا  ابـرو  و چشـم  بـا  هربار و بودم برده

 در پــرت و چــرت هــم بایــد ، بــودم برگشــته تــر دراز پــا از دســت و بــود خــورده ســنگ بــه ســرم
 میگفتم عفتِ  جواب

 نگـاه  تـو ...نمیپوشـی  لبـاس ...نمیکنـی  رفتـار  عروسـا  تـازه  مثـل  اصـال  ولـی ...جـان  نـورا  نیـاد  بدت_
 !نیست عروسا تازه مثل کردنتم

 ..شدم مادرم با هایش حرف و احمدرضاِ  خیال بی دیگر

 نمیدونستم؟ من که میکنن نیگا چجوري عروسا تازه_

 شد سینک يباالِ  کابینتِ  کردن خلوتِ  مشغول و انداخت باال را هایش شانه

 .نمیفهمی بگمم بهت منم نفهمیدي سن این تا دیگه_

 آورد بیرونم کوره از دزدیدنش نگاه و خندیدنش ریز ریز

 ...خبـــ بگو...دیگه نخند_

 .کن کار پوشیدنت لباس رو برو یادبگیري، و کردن نگاه نمیخواد تو_

 .ماند ، تمام نیمه صحبتمان اتاق، درِ صداي با
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ــادرم ــاق از م ــرون ات ــد بی ــد و آم ــه چن ــر اي لحظ ــدم منتظ ــا مان ــا ت ــت را احمدرض ــرشِ  پش  س
 ...ولی...ببینم

 نمیاد؟ چرا احمد_

 .دیدم اش گونه روي را هایش اشک رد رسید، که جلوتر و زد لبخندي

 بوسیدم را صورتش نگرانی با

 کردي؟ گریه_

 کرد فرار کردنم نگاه از.کشید صورتش به دستی و خندید

 ..نه_

 زد لبخند دید که را صورتم ناراحتی

 نهارِ  وقت تا بخوابه گفتم و احمد_

 .کرد عبور کنارم از و زدیم هایمان دلهره به لبخندي و کشید بازویم روي را دستش

 .میداد جوابی هایم سوال به ، میبرد خوابش اینکه از قبل باید. انداختم دراتاق به نگاهی نیم

 هـایش  گـل  و گلـدون  ، بعـد  و میـز  کـردن  مرتـب  ي بهانـه  بـه  آرام ،آرام نبـود  مـادرم  حواس چون
 .شدم اتاقمِ  نزدیک

ِ  صـورت  ، برگشـتنم  محـض  بـه  و پیچیـد  بـازویم  دور دسـتی  کـه  نداشـتم  فاصـله  اتـاق  با قدم چند
 آمد چشمانم پیش ملیحش لبخند و خندان

 کجا؟_

 خوردم را ام زده خجالت لبخند
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 مامان میخوام چیزي اتاقم تو_

 رفته لو دروغم که کرد حالیم ابرو و چشم با و فرستاد باال زیرکانه را ابرویش

 .بخوابه بذار_

  زدم تصنعی لبخند

 .کنم عوض لباسمو میخوام...نداریم کاریش باشه_

 االن؟_

 پــایین را ســرم ، نگــاهش از معــذب و کــرد بیشــتر را خجــالتم کــه آورد زبــان بــه طــوري را "االن"
 .انداختم

 !میخوریم غذا زود هاله و من...دیگه بیا نورا_

 زدم غر و رفتم عفتِ  سمت به مادرم ي خیرهِ  نگاهِ  زیر

  ، یازدهه ساعت تازه_

 .گذاشت دستم توي را کفگیر و خندید عفت

 کردم پرت مبل روي را کنترل حوصله بی و کردم عوض را تلوزیون کانال

ــاالرو ، نمیــدین گــوش بخــرم بذاریــد مــیگم بهتــون_ ــداره هیچــی ، ببــین کان ــه..ن ــه...ســریالی ن  ن
 ...نه...رقصی نه...اي مسابقه

ــم ــادرم اخ ــانم ، م ــت را ده ــافتنی...بس ــه ب ــتش ب ــود دس ــار و ب ــت کن ــه ، عف ــون ي برنام  را تلوزی
 .میدید



1373 
 

ــردارم ســیبی تــا شــدم خــم همینکــه و برداشــتم میــز روي از را پــایم  میــز رويِ  گــردِ  دیــدن ، ب
 کرد ام کفري

 ...االن ولی کردم گردگیري رو میزا این دیشب من...نیگا نیگا_

 .دختر اینِ  دست از واي اي_

 گفت و میخندید که مادرمِ  سمت کرد رو... کردم نگاهش متعجب ، عفتِ  اعتراض با

 هـم  دیـوار ِ  تـرك  بـه  ، ایـم  خونـه  ایـن  تـو  مـا  روزه دو واال..سـرکار  میره که بهتر همون دختر این_
  ، میکنه پیله داره

 سرکار میرم فردا همین از ناراحتیت_

 گفت ، میخندید دستمان از که مادرم به رو دوباره و برداشتم چشم روي از را عینکش عفت

 !سرکار بره نمیشه بخوایمم ، عیده که فردام از_

 اول از.رفــتم عفــت و مــادرمِ  مشــتركِ  اتــاقم بــه و گفــتم "اي نکنــه درد شــماِ  دســت " لــب زیــر
 ، سـوم  اتـاق  و بـدهیم  هالـه  و مـادرم  بـه  مشـترکا  را اتـاق  یـک  و بـردارم  مـن  بـود  قـرار  را اتاق یک

 ...احمدرضا مثل مهمانی براي بماند

 عــذاب لبــاس ایــن بــا ، بــود کــرده مســخره را وضــعم و ســر و پوشــیدن لبــاس عفــت کــه وقتــی از
 .میکشیدم

 هـیچ  از ولـی  بـود  مشـترك  بـاهم  لباسـمان  سـایز  اینکـه  بـا ...کـردم  بـاز  را مـادرم  هـاي  لبـاس  کشو
 .زدم عقب را کشو و نیامد خوشم لباسی
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 شــانه ســختی بــه را بــود خــورده گــره هــم در کــه موهــایی.نشســتم آرایشــشِ  میــزِ  صــندلی روي
 روي بعـد  و مالیـدم  بهـم  و ریخـتم  دسـتم  کـف  میـز  روي ي کننـده  روشـن ِ  کـرم  از کمـی  و کردم

 .کشیدم صورتم

ــه ــیت خــاطر ب ــایم چشــم حساس ــد ، ه  اســتفاده مخصوصــمِ  حساســیت ضــدِ  چشــم خــط از بای
 .بردم دست مادرمِ  آرایشِ  لوازم به و شمردم غنیمت را وقت ، اما میکردم

 بـودیم  خریـده  بـازار  از دیـروز  همـین  کـه  ریملـی  و کشـیدم  هـایم  پلـک  پشـت  ظریفیِ  چشم خط
 .کشیدم هایم مژه روي را

 زل آیینــه بــه و کشــیدم را چشــممِ  پــایین پلــک...شــد شــروع ، نــزده پلــک هــایم چشــم ســوزش
 .نمیدادم اهمیتی بود بهتر و میداد رنگ تغییر داشت کم کم هایم چشمِ  سفیدي.زدم

 بـودم  کـرده  شـلوغ  حسـابی  را مـادرم ِ  میـز  و کـردم  اسـتفاده  بـود  لـوازمی  آخرین...لب رژ و گونه رژ
 .کردم تمیز ،

 محبـوبم ِ  زمسـتان  اینکـه  بـا .بودنـد  بـافتنی  مشـغول  کـه  کـردم  نگـاه  عفـت  و مـادرم  به ، در الي از
 .نمیکشید هایش بافتنی از دست هاله ولی ، بود پایان به رو

 ، حضــورم بــه اهمیــت بــی دویشــان هــر..زدم درِ  چهــارچوب بــه اي تکیــه و دادم بیــرون را نفســم
 .دادند ادامه حرفشان به

 .بودم گرفته مرخصی ، هم را روز دو همین چرا که فرستادم لعنت خودم به و کشیدم پوفی

 هــا ثانیــه...حــاال و میگــذرد زمــان چطــور کــه نمیشــدم متوجــه اصــال بــودم ســرکار کــه روزهــایی
 .میرفتند جلو زورکی

 .رفتم اتاقم داخل یواشکی و شمردم غنیمت را فرصت ، بهداشتی سرویس به هالهِ  رفتن با
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ــت ــد عف ــه ولــی دی ــودش روي ب ــاوردم خ ــتگیره.نی ــاال را در ي دس ــیدم ب ــا و کش  بــه نگــاه ب
 .فرستادم بیرون را نفسم ، بود خواب غرق که احمدرضایی

 بـی  بـود،  کـرده  جمـع  را زانوهـایش  ، پهلـو  بـه  و بـود  آمـده  بـاال  شـکمش  هـاي  نیمه تا شرتش تی
 .رفتم هایم لباسِ  سراغ و خندیدم صدا

 .کرد جلب را توجهم موبایلش ي صفحهِ  شدن خاموش و روشن ، شدم که کمدِ  نزدیک

 کمـد ِ  در و گـرفتم  را نگـاهم  اهمیـت  بـی ...دلـواپس  نـه  ، کـرد  نگـرانم  نـه  ، افسانه ي شمارهِ  دیدن
 .کردم باز آرام را

 انتخـاب  مناسـبی ِ  لبـاس  ، دهـد  اجـازه  ، بـود  آمـده  سـراغم  کـه  دیـدي ِ  تـاري  تا زدم پلک بار چند
 .کنم

ِ  بلنــدِ  پیــرهن ، کنــان فــین فــین کــه بــود هــایم چشــمِ  ســوزشِ  خــاطر بــه ام بینــی ریــزش آب
ــکی ــه مش ــش ک ــد روی ــزيِ  کمربن ــت قرم ــرون ، داش ــیدنش از.آوردم بی ــیمان پوش ــدم پش  و ش

 ...گذاشتم سرجایش

 .میپوشیدم تري ساده لباس ، مجلسی لباس و پیرهن جاي بود بهتر

 .رفتم هایم لباس کشويِ  سمت ، احمدرضا به پشت

 ...بود ساده خیلی روشنم آبیِِ  شرت تی.کشیدم بیرون صدا سرو کمی با را اول کشوي

 .پوشیدم را ام مشکیِ  شلوارك و آبی شرت تی و درآوردم را لباسم باال از

 !میکنی کار صدا بی چه_

 .برگشتم سمتش بودم چسبانده ام سینه به را هایم لباس که حالی در و کشیدم "هینی"
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 نبودي؟ خواب.ترسوندیم_

 را پاهــایش کــف و داد پــایین را شــرتش تــی ، نشســت و شــد بلنــد کــه بــود تخــت روي خیــز نــیم
 گذاشت اتاقم سرامیک روي

 ...چسبید چقدر_

 گفت خنده با و شکاند را گردنشِ  قلنج ، دید که را گردم هاي چشم

 .میگم و خواب_

 .آمد سمتم و شد بلند.گذاشتم کشو داخل و کردم تا را ولباسم گفتم"آهانی"

 نورا؟ بري میخواي جایی_

 دادم جواب و کردم نگاه میداد خودش به که قوسی و کش به آیینه توي از

 مگه؟ چطور..نه_

 داد تکان هایش چشم موازي را انگشتش

 !کردي آرایش آخه_

 زدم گردنم به میزم روي عطر از و زدم پلک

 .نمیکنم آرایش باشم خونه تو من انگار میگی جوري یه_

 گفت عطرشِ  دلنشینِ  حجمِ  میان رفته باال ابروي آن با

 .کردي خوشگل من براي پس_

 خندیدم ریز ریز دلم ته
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 خوشتیپه خیلی ، است همسایه پسر براي نه_

 ابرویش دوِ  میانِ  بین نشست اخمی که کردم نگاهش آیینه توي از

 چی؟ دیگه ، روشن چشمم_

 ...بود شده دار خنده خیلی اش چهره...بخندم بلند داشتم دوست

 بردار کالتو.نمیشه تر روشن این از توِ  چشم_

 تـاب  را موهـایم  نفسـش  هـم  فاصـله  همـین  از.بـرد  فـرو  جیـبش  در را هـایش  دسـت  و آمـد  جلوتر
 .بیایم بیرون هایش چشم هواي و حال از کمی فقط...کمی نمیگذاشت...لرزید دلم...میداد

 نـدهم  نشـان  میخواسـتم  سـختی  بـه ...آمـد  تـر  نزدیـک ...برگشـتم  سـمتش  به آرام و گرفت را بازویم
 ...است رفته هم بد...است رفته دلم که

ــره ــاهش ي خی ــودم نگ ــه ب ــورتم ک ــاب را ص ــت ق ــر...گرف ــاهِ  زی ــتريِ  نگ ــی اش خاکس ــرار ب  ق
 چشـم  از هـا  خاکسـتري  خیرگـی  کـه  بخـورد  نفسـم  بـه  نفسـش ..بیایـد  جلـوتر  بـودم  منتظـر ...شدم
 ...رسید هایم لب به هایم

 گفت روح بی و سرد و کشید عقب یکهو که...منتظر...بودم منتظر

 !شده قرمز چشمات_

ــود ریختــه تــنم بــه خــودش کــه شــوقی  بــود ریختــه تــنم روي خــودش کــه ســردي آب حــاال و ب
 .کرد ام شوکه

ــز ــب اگ ــدهِ  بم ــر اش خن ــد منفج ــتش و نمیش ــم را دس ــوي محک ــانش جل ــت ده ــاور ، نمیگرف  ب
 .. نبوده کار در شوخی که میکردم
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 بیشعوري خیلی_

 داد تکان سري و کرد نوچی

 دهنت؟ بریزم فلفل...بد؟ِ  حرف_

 هـایش  خنـده ... کشـیدم  دسـت  ، بـود  شـده  چـوب  کـه  را گـردنم ِ  پشـت  به و کشیدم عمیقی نفس
 !است رفته داشتنشِ  تمام براي دلم که فهمیده و رفتم لو که میداد نشان

 فرستادم ناسزایی و لعنت هایش خنده به دلم در و گذاشتم کشو توي را ها لباس

 بهت؟ گفت چی مامانم_

 گفت اي سرفه با و کرد مخفی هایش لب گرفتن گاز باز را اش خنده

 مامـانم  بـا  ، خودشـون  یـا  تـو  خـاطر  بـه  نمیخـواد  دلشـون ....نـدارن  مشـکلی  افسـانه  بـا  کـه  گفتن_
  ببینه نمیخواد و مجید فقط مادرت...کنم قطع و آمدم و رفت

 .بزنی سر مادرت به میتونی...که خوبه جدي؟_

 پیشـانی  روي موهـاي  کـه  حـالی  در و شـد  خـم  آیینـه ِ  سـمت  بـه  و نشسـت  لـبش  روي پوزخندي
 گفت میکرد مرتبشان و میزد راباال اش

 !ایتالیاستِ  راهی فعال مامانم_

 .شدیم خارج اتاق از باهم و زد اي خنده تک

 نداشـتم  دادن انجـام  بـراي  کـاري  ظـاهر  بـه  و بـوده  سـرجایش  چیـز  همـه  اینکه با ، عید روزِِ  صبح
 . دادم آب ها گل به و شستم را خانهِ  حیاط ، شدم بیدار که زود صبح از اما ،
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 کنــار و زدم بـاال  را روشـنم  شــلوار هـاي  پاچـه  و ریخــتم حـوض  داخـل  را جعبــه تـوي  هـاي  سـیب 
 .نشستم حوض

 را حـالم  هـا  درخـت ِ  سـبزي  و هـا  گـل ِ  عطـر ...کشـیدم  عمیقـی ِ  نفـس  و انداختم آسمان به نگاهی
ــرده ســرحال ــود ک ــتانم.ب ــردم حــوض داخــل را دس ــا و ب ــر از آب.دادم تکانشــان شــوق ب ــرف ه  ط

 .شد گم ها گنجشک احوالپرسیِ  بین ام خندهِ  ریزِ  صداي و ریخت بیرون حوض

 اینکــهِ  امیــد بــه کــردم نگــاه اتــاقم ي پنجــره بــه خوشــحالی بــا و پاشــیدم صــورتم بــه آب مشــتی
 .باشد شده بیدار خواب از احمدرضا

 همینجـا  ، عیـد  اولِ  روز چنـد  بـراي  حـداقل  را هـایش  لبـاس  و رفتـیم  اش خانـه  بـاهم  پیشِ  شب
 کـه  میـزد  غـر  مـدام  و میـداد  جـا  هـایم  لبـاس  کنـار  ، کمـد  تـوي  را شـلوارش  و کـت  وقتی.آوردیم
 ! داشتم خوبیِ  حال ، میکند چروك را شلوارش و کت ، کمدِ  شلوغی

 بهـم  بـا  گـاهی  و جیـغ  بـا  گـاهی  و میـدادم  بـروزش  خنـده  بـا  گـاهی  کـه  حدي از بیش خوشحالی
 .است حساس رویشان عجیب بودم فهمیده تازگی به که موهایش ریختن

ِ  تمـاس .داشـتم  عیـد  دوم روز کـه  مـامورتی  بـراي  کـردم  چینـی  مقدمـه  ، شـب  هاي نیمه تا دیشب
ــراي دســتورش و نصــرتی ــا کــه هــایی نقشــه تمــام ، ماموریــت در حضــورم ب  کشــیده احمدرضــا ب

 .کرد برآبِ  نقش را بودیم

 دادم قــول و شــد دلخــور احمدرضــا.نکــرد کمکــی وضــعیتم بــه اصــال چینــی مقدمــه کــه هرچنــد
 .برسانم را خودم بود عمویش منزلِ  مهمانی که عید سوم روز براي

 بهــم اوضــاع ، واحــد دوِ  تجهیــزاتِ  نصــبِ  کــارِ  خوابیــدن و عســلویه در آمــده پــیشِ  وضــعیت بــا
 .بود ام کاري هاي بایدِ  جز ، اضطراري ي جلسه و ماموریت واین بود شده ریخته
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 بــه کــه خنکــی آب داخــل را پاهــایم بتــوانم تــا نشســتم حــوض ي لبــه و شــدم بلنــد ســکو روي از
 .ببرم فرو ، بودم کرده عوض تازگی

 بزرگــی گــاز ، دادم تکـانش  آب تــوي و برداشــتم ، بـود  هــا شــمعدانیِ  نزدیـک  کــه ســرخیِ  سـیب 
 هـایی  چشـم ... شـده  بافتـه ِ  مرتـب  موهـاي .شـدم  خیـره  آب در خـودم ِ  تصـویر  بـه  و زدم سـیب  به
 رویـش  خنـده  کـه  هـایی  لـب ...میرسـیدند  نظـر  بـه  خوشـحال  ولـی  بودند خسته هم هنوز شاید که

 .داشتند رو به خوشحالیِ  رنگ که هایی گونه و بود شده حک

 جیـغ  ترسـم  از و افتـاد  حـوض  داخـل  چیـزي  کـه  بـود  آب روي خـودم ِ  متحـرك ِ  تصـویر  به نگاهم
 .کشیدم کوتاهی

 همسـایه ِ  بلنـد  هـاي  دیـوار ....انـداختم  نگـاه  خانـه  اطرافـه  و دور بـه  و کـردم  بلنـد  را سـرم  بالفاصله
 ...میگرفت هارا همسایهِ  دید جلوي که درختانی و ها

 ...بودم من_

 .چرخید اتاقم اي فیروزه آبی ي پنجرهِ  سمت به سرم ، احمدرضا صداي با

 داد تکان دست خوشحالی با و بود نشسته پنجره ي لبه

 خانوم بخیر صبح_

ــود معلــوم لبخنــدش و خوشــحالیِ  دلیــل ــر...ب ــتِ  بابــت دیشــب اگ ــه ، رفتــنم ماموری  ، شــد کالف
 !کرد خالی سرم را گذاشتنش تنهاِ  تالفی ، صبح هاي نزدیک عوضش

 مهندس جناب خوبه حالت که میبینم_

 .ایستادم کمر به دست اتاقم ي پنجرهِ  ،پایین زده باال هاي پاچه همان با و شدم بلند

 گفت آسمان به رو و کرد باز را هایش دست رضایت با
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 !میرقصه سازم به داره باشم؟دنیا بد چرا_

 زدم صدایش...میخندید پیروز و خرسند هم باید

 ؟؟...احمدرضا_

 کرد حوض به اي ،اشاره دستم تويِ  سیبِ  دیدن با و کرد نگاهم

 باال بنداز زردارو از یکی_

 رفتم حوضِ  سمت و کردم نوچی

 .پایین بیا میخواي سیب_

 قـرار  درخـت ِ  زیـر  و تخـت  روي کـه  هـا  پرتقـال  ي جعبـه ِ  سـمت  بـه  و شد قطع اش خنده صداي
 .بیاید خودش تا بمانم منتظر که بود آنقدري پرتقال ي جعبهِ  سنگینی...رفتم داشت

 ، شـد  رد کـه  حـوض  کنـار  از و کـرد  تـن  را سـفیدش ِ  نـازك ِ  بافـت  ، آمـد  مـی  پایین که ها پله از
 زد صورتش به آب مشتی

 کنم؟ کمک_

  کنی کمک باید معلومه خب...کن نیگا فقط نه_

 و شــوخِ  وقــت کــه فهمیــدم ، دیشــب...کشــیدم دیــوار ســمت را خــودم کمــی ، شــد کــه نــزدیکم
 باشم خودمِ  مراقب باید ، دلخوريِ  وقت یا و شدنش شنگ

 من؟ از میترسی_

 کردم اعتراف رفته باال ابرویی با و گرفتم هایش خاکستريِ  شیطنت از را نگاهم

 ...صبحم اول که فهمیدم.. االن ولی میشی انرژي خوش ها شب میکردم فکر...! نه کم_
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ــر را حیــاط جفتمــان ي خنــده صــداي ، درخــت ي ســایه زیــر و انــداخت گــردنم دور را دســتش پ 
 .کرد

 بشوریم هارو میوه این ، نشده بیدار مادرزنم تا_

  برداشتم گردنم دور از را دستش

 حیـاط  آوردم و پنیـرم  نـون  لقمـه  صـبح ...مینـداختن  ترشـی  خالـه  عفـت  بـا  ، سه ساعت تا دیشب_
 !شد چی بدونی اگه ، گذاشتم کلمِ  ترشی الش ،

 کرد بلند را جعبه خنده با

  خوردي؟ ترشی با و پنیر و نون واقعا_

 بزن ترشی با توام ، میگیرم لقمه باالبرات میرم االن.میشه خوشمزه خیلی_

 .دیدم زمین روي جعبهِ  گذاشتن ، موقع را اش شده گرد هاي چشم

 کافیه باشه کره و گردو و پنیر همون الش ولی ، بیار بیاري میخواي لقمه...نه_

 زدم بازویش به

 نداري؟ میل اي دیگه چیز_

 .داد تکان سر و زد بزرگی گاز و برداشت حوض توي از زردي سیبِ

ــا ــل ت ــدار از قب ــدن بی ــتِ  ش ــادرم و عف ــوه ، م ــا می ــتیم را ه ــل و شس ــال داخ ــرزمینِ  یخچ ِ  زی
 .دادیم جا کوچکمان

 .ریختم جفتمان براي و کردم مخلوط باهم را گاوزبان گل و بهارنارنج چاي
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ــایین هــارا پلــه  هــم روي را پاهــایش و گذاشــت خــودش کنــار ، را میــزِ  پشــتی کــه آمــدم مــی پ
 انداخت

 .نبودیم زحمت به راضی_

 .گذاشتم سینیِ  کنار را باقلواهاِ  بشقاب و گذاشتم میزِ  وسط را سینی

 مهندس داري اختیار_

 .کشیدم بلندي نفس ، بود سرمان باالي که درختی ي سایه زیر و نشستم کنارش

 ...!اوستا میگن ، مهندس نمیگن من به نورا_

 همــراهش ، میرفــت روییمــان بــه رو ســاختمان بــه ســرزدن بــراي کــه عصــر دیــروز ، داشــت حــق
 !نزد صدایش مهندس هیچکس ، شدم

  نمیشی؟ ناراحت میگن بهت اوستا_

 کرد مزه را چاي

 میکنه فرقی چه...نه_

 گفتم کرده بادِ  لپ با و گذاشتم دهانم توي بزرگی باقلواي

 .نمیدم جوابشونم ، نزنن صدا رادمند مهندس منو_

 .شنیدم من اما کند زمزمه آرام خیلی داشت سعی اینکه با "...دیگه زنی"

 میگیرم نشنیده حرفتو_

 گفت موزیانه اي خنده با و خورد چاي از دیگريِ  قلپ



1384 
 

 .میکنم جبران_

ــا تــا کشــیدم صــورتش روي را دســتم کــف ــه اینطــور ، رنــگ خــوش و خمــار هــاي چشــم آن ب  ب
 !نزند زل صورتم

 !! دیدیم تدارك مهمان براي که میخوابی سومی اتاق اون تو امشب از_

 ام شـانه  بـه  را اش پیشـانی  و زد اي قهقهـه  کـه  برمیداشـت  را بـاقوا  و بـود  انداختـه  پـایین  را سرش
 چسباند

 نورا ببخشید_

 دیـده  او از کـه  هـایی  شـیطنت .  بگـذارم  سـرش  بـه  سـر  و باشـم  جـدي  نمیگذاشـت  ، هایش خنده
 بیـرون  خـودش  هـاي  دسـت  بـا  ، بیـایم  بیـرون  و بشـکنمش  میترسـیدم  کـه  اي پیلـه  از مـرا  ، بودم

ــیده ــود کش ــر...ب ــراز از دیگ ــه اب ــردن عالق ــیش... ک ــدم پ ــدن ق ــت...ش ــردن محب ــه...ک  اي واهم
 آمـد  نمـی  سـراغم  بـه  دلهـره  ایـن  مـدام  ، نداشـتم  اي تجربـه  ، احمدرضـا  از پیش اگر شاید.نداشتم

 .نمیکردم قضاوت احمدِ  دید از ، ذهنم در را خودم و

 و هـا  حـرف ...تنهـایی  هـاي  وقـت  چـه ...جمـع  پـیش  چـه ...هـایش  محبـت ...خودشِ  شدن قدم پیش
 . بود کرده بالغ مرا ، هایش کردن دلبري

 رفعشــان و میفهمیــد زود خیلــی کــه اي واهمــه و هـا  تــرس...بــود مانــده ســرجایش هــایم خجالـت 
 .میکرد

 بود؟ چیِ  چایی_

ــراي...گــاوزبون گــل_ ــرداري شــیطنت از دســت بشــی آروم کــه ریخــتم تــو ب ــارنجم...ب ــراي بهارن  ب
 ریختم بخوابم عیدِ  خود تا برم میخوام که بیخوابمِ  خود
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 عید؟ دومِ  روز آخه نري؟ و ماموریت نمیشه واقعا_

 ...اولمان ي خانهِ  سر رسیدیم باز

 میگیــ تو.بگم اینا مامان به چجوري موندم االن...نمیشه_

 !نخیر_

ــا کــه پیچیــد هــم در طــوري را هــایش اخــم  تــا زمــین پیشــش دقیقــه چنــد خنــدان ي چهــره ب
 کرد فرق آسمان

 ...ندارما عید لباس_

 گفت که بود فنجانشِ  ته هاي تفاله به به نگاهش

 .میخریدیم میرفتیم وگرنه.عیده دیگه چهارساعت_

 !میکنم و خریدم ساعته یه من...ساعت چهار میگی داري خودت_

 گفت ترس و شوك مابین حالتی با و کرد بلند سر هول به

 !!خرید بریم باید االن که نگو_

 شد پهنتر یواش یواش ، ام بستهِ  نیش

 .قسم هاله مامانِ  جون به...کنم خرید ساعته یه میدم قول_

 .کردم بسته و باز پیاپی و بار چند را هایم پلک و فرستادم اي بوسه ، اش خیره نگاه زیر

 ...کوبید سینی توي را فنجانش و شد راضی ، ها شیطنت باهمین باالخره
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ــایم دور را ســرم کــش ــدم موه ــا و پیچی ــد ب ــهِ  غرولن ــا ، احمدرضــا و هال ــه ب ــاق از عجل ــرون ات  بی
ــا دقیقــه یــک هنــوز.آمــدم ــده ســال تحویــل ي لحظــه ت ــود مان  کنــار کــه میــزدم نفــس نفــس...ب

 .زدم لبخند اخمالویش روي به و نشستم احمدرضا

 ثانیـه  ایـن  نمیخواسـتم ...میخوانـد  لـب  زیـر  دعـایی  ، مـادرم  و داشـت  دسـت  بـه  قـرآن  ، خاله عفت
 .میکنم تحویل را سال دارم کنارشان و نشستند دورم کسانی چه نبینم و ببندم پلک را ها

 .نروم خدایمِ  حد بیِ  محبت و لطف ي صدقه قربان ، دلم در و نزنم لبخند ، آمد نمی دلم

ــانی ــه کس ــارم ک ــد کن ــراي ، بودن ــیدن ب ــه رس ــان ب ــدت ، هرکدامش ــا م ــج و درد ه ــل رن  تحم
 آن دوي هــر حــاال ، خــودشِ  دســت بــودم ســپرده چــون و خواســتم امــا...کشــیدم ســختی...کــردم

 .داشتم خودم کنار را ها

 بــا و بــردم نــزدیکش را صــورتم ، میگفــت چیــزي زیرلــب و بــود بســته را هــایش چشــم احمدرضــا
 .بردم هایش لبِ  نزدیک را گوشم ، مادرمِ  نگاه و عفتِ  کردن"نوچ"ِ  وجود

ــد ــورتش و خندی ــب را ص ــید عق ــتم...کش ــک نمیتوانس ــه ی ــرجایم ام لحظ ــینم س ــاره...بش ــه دوب  ک
ــا آرزو گفــتن مشــغول ــه و گذاشــتم عفــت ي شــانه روي را ســرم ، شــد دعــایش خوانــدن ی  آیــه ب

 .دوختم چشم قرآن هاي

ــده هــم خــط دو هنــوز ــودم نخوان ــا و داد تکــان را اش شــانه کــه ب ــوچ ب ــردنش ن ــد را ســرم ک  بلن
 .بودم دور جفتشان از و بود نشسته احمدرضا کنار مادرم.کردم

 ، میخوانـد  را سـال  تحویـل  ي لحظـه  دعاهـاي  مجـري  کـه  وقتـی  درسـت  ، خنـده  بـا  و شـدم  بلند
 ، شــد نــو ســال کـرد  اعــالم کــه مجــري صـداي  بــا وقتــی و دادم جــا احمـد  و هالــه بــین را خـودم 

 ...کرد غافلگیرم که بود احمدرضا بعد و زدم مادرم خندانِ  صورت روي اي بوسه



1387 
 

 گـرفتن  عکـس  موقـع  کـه  میـدادم  توضـیح  عفـت  بـه  و انـداختم  هردویشـان  ي شـانه  دور را دستم
 .بلرزد دستش نباید

ِ  عکــس اولــین ، خالــه عفــتِ  گفــتن ســه دو یــک بــا کــه بــود همــدیگرِ  نزدیــک هایمــان صــورت
 ....گذاشتم اینستاگرام در را جدیدمان

 

 دختـرش  بـا  ، عفـت  و میکـرد  صـحبت  اش پـدري  ي خـانواده  بـا  ، تلفـن  بـا  پذیرایی توي احمدرضا
 پیـدا  وجـود  بـا  حتـی  ، مـدت  ایـن  در...بـودیم  نشسـته  تنهـا  مـادرم  کنـار ...بـود  زدن حـرف  مشغول

 .بودند زده سر نه بودند زده زنگ نه هایم خاله از هیچکدام ، هامون داییِ  شدن

ــودیم شــده کــار و کــس بــی جفتمــان ــودن کــه هرچنــد....ب  کــه شــکیبا و محــراب... احمدرضــاِ  ب
 را دلمـان  ، بـود  شـده  مادرمـان  بـراي  خـواهر  مثـل  کـه  عفتـی  و نمیشـدند  جدا ماِ  یاد از اي لحظه
 .میکرد خوش

 وادار را احمدرضـا  ، کـردن  شـیطنت  و آمـدن  ابـرو  و چشـم  بـا  شـد  باعـث  ، همـراهم  گوشـی  ویبره
 .بیاورد را همراهمِ  تلفن تا کنم

 کردم تعجب ، امید شماره دیدن با

 ...سالم_

 !بودي نگفته...مبارك نو ي خونه...ها سال این به سال صد...دخترعمو... به به_

 ي لحظـه  درسـت  هـم  آن...خانـه  ایـن  در ، مـادرم  کنـار  کـه  عکسـی .شـدم  خرابکـاریم  متوجـه  تازه
 بود داده لو را رازم ، بودم گذاشته سال تحویل

 خوبید؟...مبارك شماهم عید_



1388 
 

 خبره؟ چه ببینم بگو راستشو...تو ولی خوبیم که ما_

 ...همین براي ، بشن متوجه ها عمه نمیخواست ، میشناسی که و بابام...راستش_

 گذاشتی؟ عکسو نبود حواست پس_

 کردم نگاه مادرم کنجکاوِ  صورت به و گزیدم را لبم

 ...نیار در صداشو.میدارم برش االنم..نه_

  خندید بلند بلند

 ...مادرت هم ، احمدرضاِ  بابت هم..گرفتی دوگانه تبریک...بخون هارو کامنت برو_

 ، مسـافرت  بـود  افتـاده  کـه  اتفـاقی  بـا .. زدم لبخنـد  مـادرم  بـه  و کـردم  پنهـان  را غمگیـنم ِ  صـورت 
 ...میشد پدرم و افسانهِ  کوفت

 دیدن؟ همه یعنی_

 !فامیالِ  تلگرامِ  گروه تو گذاشتم کردم شات اسکرین خودم_

 .امید روحت تو_

 گفت هول هول ، پسرش ي گریه صداي با و خندید دوباره

 اجـازه  شـما  اگـه  البتـه ..اونجـا  بیـایم  میخـوایم  سـر  یـه  ، نـه  سـاعت  بعـد  امشـب  کـه  بده و آدرس_
 بدي

 ادامـه  کـاري  پنهـان  بـه  بایـد  چـرا  ، بودنـد  شـده  خبـر  بـا  ماجرا از همه ، عکسِ  گذاشتن با که حاال
 هـایش  غرولنـد  بایـد  و بـود  کوتـاه  مـن  از دسـتش  فعـال  کـه  پـدرم  بـداخالقی  میماند فقط میدادم؟

 .میخرید جان به افسانه را
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 .بیاید شام...میشیم خوشحالی..بیاید_

 واقعا بیایم ، فرحنازِ  مامان نه ، هستن اینا بابام نه شام براي اتفاقا شام؟_

 .است خطِ  پشت کسی چه که کرد اشاره دست با و بود شده تمام تلفنش احمدرضا

 ..بیایید شام ، بودند مهمان پذیراي اگر ، بگیرم اجازه مامانم و آقامون از بذار_

 و بلنـد  هـاي  خنـده ِ  پشـت  ، اورد مـی  زبـان  بـه  احمدرضـا  و مـن  بـراي  امید که ناسزاهایی و فحش
 .ماند مخفی ، میکشیدم که هایی جیغ

 نگـاهی  و کشـیدم  بـودم  کـرده  جمـع  سـرم ِ  پشـت  اي گوجـه  کـه  موهـایم  بـه  دسـتی  آیینه جلوي
 .انداختم ام تیرهِ  سبز شومیزِ و کرمِ  دامن به

  میکرد خرد را ها کاهو و بود نشسته مادرم کنار گیلدا

 کردي؟ عوض لباستو چرا...نورا_

 بیشـتر  اش خنـده  شـد  باعـث  کـه  کـردم  رویـش  بـه  اخمـی  و شـدم  کفـري  خالـه  عفت ي خنده با
 .شود

 قشنگه؟ این..نبود خوب اون گیلدا_

 گذاشت دهانش در خنده با و گرفت مادرمِ  دست از خیار اي تکه

 ...خوشگلم میاد بهت بپوشی هرچی تو_

 کرد جابجا بغلش در را پسرش و داد جلو لبی فرحناز

 شـده  چـاق  خیلـی  کـه  ترهـا  قـدیم  بـه  نـه  ، کارتـه  خـاطر  به کن باور...شدي الغر خیلی فقط نورا_
 .داري نامزد دیگه تو ، برس خودت به یکم...االن به نه بودي
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ــار ــده صــداي اینب ــد ي خن ــتِ  بلن ــه عف ــا قاشــق و بشــقاب ک ــانتر روي را ه ــت ک  باعــث ، مگذاش
 .شد بقیه ي خنده

 گفتم حرص با و کشیدم را عفتِ  لپ ، رفتم آشپزخانه داخل

 .نکن مسخره منو اینقده_

 مـدام  ، بـود  زده مـن  بـه  را حـرف  آن وقتـی  از.انـداخت  خنـده  بـه  هـم  مـرا  ، خندیـدنش  غش غش
 .میداد آزارم این که بودم شده خودم به نسبت شکی حس درگیر

 تـر  آنطـرف  خانـه  هفـت  تـا  ، امیـد  و احمدرضـا  هـاي  خنـده  صـداي  و بـود  بـاز  آشپزخانه ي پنجره
 ..میرفت هم

 شـان  خنـده  صـداي  یکهـو  و میزدنـد  حرفـی  همـدیگر  گـوش ِ  در یـا ... کـردم  بیـرون  پنجره از سرم
 میکوبیدند هم بازوي به مشت با یا و میشد منفجر بمب مثل

 ...شدم کفري

 .شما با میدونم من نپزه یا بسوزه ها جوجه اون...پسرا_

  زد احمد ي شانه به را بادبزن و کرد ي" اوه اوه" امید

 یـه  بـا  باشـم  تـو  جـاي  مـن  ، بـرده  ارث بـه  بابـاش  از کـه  یکمـم ...بزرگمـه  عمه لنگه اخالقش این_
 .میکنم بالِ  رفع خودم از ببخشید و کردم غلط

 ایستاد پنجره زیر و آمد جلوتر ، احمدرضا

 .آمادست دیگه اینا ، بندازید رو سفره_

 زد صدایم دوباره که گفتم چشمی و کردم بسته و باز را چشمم
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 ....بده هم نون....نورا_

 نـان  ظـرف  تـا  کـردم  اشـاره  بـود  آمـده  آشـپزخانه  داخـل  کـه  فرحناز به و کردم خانهِ  داخل را سرم
 ..بدهد را

 گرفتم پایین ، احمدرضاِ  سمت را دستم و نشستم پنجره ي لبه

 خداستِ  برکت...نورا نندازي_

 شد بلند پایش هاي پنجه روي...شدم خم بیشتر و کردم نوچی

 ...دختر نیفتی_

 دســتم از را نــان پـرش  یــک بـا  کــه بــودم شـده  آویــزان پنجـره  از کمــر تــا و بـود  گرفتــه ام خنـده 
 کردم صاف را کمرم و گرفت

 کرد تاکیید دوباره

 .بندازین رو سفره_

 کـه  بـود  روزگـار  از مـن ِ  بـدبینی  نمیـدانم ... نمیخـورد  تکـان  مـادرم  کنـار  از گیلـدا ...داخل برگشتم
 .است خودشِ  مهربانی یا و بکشد را هاله زبان زیر تا دارد مادرش از دستور میکردم خیال

 هـا  مهمـان ِ  آمـدن  بـا .گـرفتم  هالـه  از را سـاالد ِ  ظـرف  و گذاشـتم  سـفره  از اي گوشـه  را هـا  لیوان
 پـیش  و خـورد  اتـاق  تـوي  هـم  را هـایش  قـرص  کـه  بـود  معـذبیش  روي از شاید...میزد حرف کمتر
 .نکرد را کار این ها مهمان بقیه

 از سرشــار کــه کـردم  چــک و اینســتاگرام عکـس  دوبــاره..انــداختم پـا  روي پــا و نشســتم مبـل  روي
 کـامنتی  امـا  بـود  کـرده  الیـک  و عکـس  کـه  بـود  کسـانی  جـزو  هـم  تینـا ...بـود  خـوب  هاي کامنت

 بـه ...مـادرم  بـه  نـه  و گفـتم  احمدرضـا  بـه  نـه  کـه  داشـتم  پدرم از پاسخ بیِ  تماس دو. بود نگذاشته
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 مرتکـب  کـه  اشـتباهی  و بـود  کـرده  جـو  و پـرس  پـدرم  از ، هـا  خـویش  و قـوم  از یکی زیاد احتمال
 .بود ریخته بهم را او بودم شده

 همـان  امیـد  کـه  گـرفتم  ام عمـه ِ  مثـل  اي قیافـه  و دادم تکـان  دسـتی  ، احمدرضـا  و امیدِ  آمدن با
 گفت احمد به رو و فهمید اول

 خدایی؟ نیست...است عمه شبیه گفتم دیدي_

 بود مانده ژستم به خیره همچنان امید و گرفت گیلدا را کباب جوجه و نانِ  سینی

 .گرفتی اینو کردي اشتباه ، احمدرضا خدا به_

 !دارم دوسش_

ــاِ  آرام ي زمزمــه ــره ، احمدرض ــدان ي چه ــنِ  خن ــدِ  منزجــر ي چهــره و م ــد امی ــهِ  پیام  اي جمل
 .آورد زبان به احمدرضا که بود

 را ام مندانـه  پیـروز  ي خنـده  ، سـفره  سـر  امیـد ِ  نشسـتن  بـا  کـه  بـود  لـبم  روي لبخند همان هنوز
 .کرد متعجبم ، احمد ي خیرهِ  نگاه که کردم جمع

 .نبود دوستانه اصال نگاهش و بود پریده باال ابرویش یک همیشگی عادتِ  طبق

 .نشست ام چهره به اخم ناخوداگاه و بود دامنم کوتاهی به واضحش ي اشاره

 ، کـنم  ایجـاد  نشسـتنم  در تـوفیري  آنکـه ِ  بـدون ...بـود  نـداده  نظـر  پوششـم  روي کسـی  بود ها سال
 .جورکنم و جمع را خودم نمیگذاشت شیطنت هاي رگه.کردم نگاهش

 فرحنـاز  کـه  کـردم  نـوچی  زیرلـب ...نبـود  بـردار  دسـت  نگـاهش  هـم  بـاز  ، نشسـتیم  کـه  سـفره  سر
 "شده؟ طوري" پرسید گوشم دم و شد متوجه
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 احمدرضــاِ  ســرخ هــاي چشــم...کــردم جمــع زیــر را پاهــایم و شــدم خــم و انــداختم بــاال اي شــانه
 .نخورم تکان خیلی کردم سعی و کشیدم پاهایم روي را دامنم پایین...کرد پشیمانم

 بـود  گرفتـه  سـمتم  عفـت  کـه  کبـابی  جوجـه  سـیخ  و کشـیدم  بـرنج  فرحناز براي ، مادرمِ  تعارف با
ــازِ  دســت را ــه بشــقابی.دادم فرحن ــوي ک ــود خــودم جل ــه را ب ــی خــودم و دادم عفــت ب  بشــقاب ب

 .شدم

 خـالی  بشـقابی  اگـر  و بکشـند  غـذا  همـه  ، بـود  آمـده  وجـود  بـه  کـه  اي همهمـه  در تا ماندم منتظر
 .بردارم خودم براي ، ماند

 پس؟ کو تو بشقاب_

 گفتم گوششِ  نزدیک پایینی صداي با و زدم احمدرضا اخم به لبخندي

 آوردن کم یکی_

 گفت آرام و کرد اضافه دیگرِ  کفگیر یک خودشِ  بشقابِ  برنج به

 .میخوریم باهم_

ــتم تــرش نزدیــک و خــوردم تکــان کمــی ــر را ســاالدش بشــقاب.رف ــیم کــه سســی از و کــردم پ  ن
 .ریختم ساالد روي ، بود گذاشته وقت کردنش درست براي ساعتی

 بشـقابمان  بـه  ابـرو  و چشـم  بـا  و گرفـت  را مچمـان  امیـد  گذاشـتم  دهـانم  تـوي  کـه  را قاشق اولین
 گفت و کرد اشاره

 گذاشتین؟ جدید قرارِ موسیو مادام_

 زد کوتاهی لبخند احمدرضا و خندیدم پر دهان با
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 بگیرد جفتمان از را اش خیرهِ  نگاه تا زد امید به تشري فرحناز

 نداشت بشقاب نورا.نکن اذیتشون_

 .کرد خوش را دلم ، دیگري ي خنده هر از بیشتر ، مادرم ي خنده و گفت اي "آخی"

ــاال را شــومیزم هــاي آســتین و گذاشــتیم ســینک تــوي را نهــار هــاي بشــقاب  هــاي تعــارف.زدم ب
ــاز ــدا و عفــت و فرحن ــث گیل ــایم از نشــد باع ــان ج ــیم ، بخــورم تک ــیِ  نس ــه خنک ــره از ک  ي پنج

 .زد پس را بود آمده سراغم که گرمایی ، میخورد پشتم به آشپزخانه

 کنم؟ کمکت_

 .میشورم خودم اینارم ، شد جا ماشین تو بیشترش...نه_

 را خــودم و شـدم  جابجـا .ایســتاد کنـارم  و انـداخت  باقیمانــده هـاي  ظـرف  حجــم بـه  نگـاهی  احمـد 
 .کردم جمع

 داد بیرون سخت را نفسش

 .کرد دعوت شکیبارمِ  مادر و پدر ، مامان ، میان محراب و شکیبا نهار فردا_

 .کنیم درست غذایی چه نهار فردا براي که افتادم فکر این به و گفتم اي خوبه

  کردي؟ عیديِ  فکر_

 زد بازویم به اش شانه با که بودم فرداِ  غذايِ  فکر توي

  نورا؟ کجایی_

 ؟...فرداِ  نهار_

 گفت خنده با و کرد سینک کنارِ  گاز به اي اشاره
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 گفــتم چــی شــنیدي..میــذاره قورمــه صــبح گفـت  مامانــت...کــرده درســت فســنجون خالــه عفـت _
 قبلش؟

 گفتی؟ چی..نه_

 کردي؟ عیدي فکر میگم_

 نگـاه  احمدرضـا  هـاي  چشـم  بعـد،  و هـا  مهمـان  بـه  تعجـب  بـا  و شـد  متوقـف  هـایم  دسـت  حرکت
 .کردم

  کنم؟ چیکار_

ِ  گــرفتن مشــغول همســرش همــراه بــه کــه امیــدي صــداي و ســر بــا... داد تکــان ســري و خندیــد
 بردم تر نزدیک را صورتم بود، خانه هاي سنتی با سلفی عکس

 بدي؟ من به داري نوِ  پول تو_

 انداخت باال را ابرویش تخس هاي پسربچه مثل

 نه_

 مهمـون  شـکیبا  و محـراب  غیـر  نمیکـردم  فکرشـم  خـدا  بـه .کـنم  جبـران  میـدم  قـول ...نکن اذیت_
 بیاد برامون اي دیگه

 میدي؟ قول_

 کردم زمزمه که بود حاال همین و فردا مهمانی به فکرم

 هووم؟_

 کنی؟ جبران میدي قول..جبران_
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 احمدرضـا  بـراي  دلـم ِ  دسـت  کـه  هرچنـد .نشـاندم  صـورت  روي خنـده  جـاي  اخـم  و گزیـد  را لبش
 ... بود شده رو

 خاکسـتري  مـرد . شـدم  موبـایلم  بـه  خیـره  و دادم بـدنم  بـه  قوسـی  و کـش  گوشـی،  زنـگ  صداي با
 و قلـب  اش، مردانـه  دسـتان  حتـی  و نگـاهش  بـا  صـدایش،  بـا  بـود  بلـد  خوب که بود، هایم روز این

 . بگیرد بازي به را احساسم

ــا و اتــاقم تختــه بــه بــود داده تکیــه. شــد برقــرار ارتبــاط و کشــیدم دســت گوشــی دوربــین روي  ب
 .کرد هدیه سخاوتمندانه را لبخندش بودم خواب گیجِ که منی به مهربانش صورت

 !بخیر صبحت...جوگندمی سالم_

 شد بسته دوباره هایم چشم و کشیدم اي خمیازه

 زد را غرش اول همان

 تــو یـا .  خـوابی  یـا  نـورا،  ببینمــت حـال  سـر  و مرتـب  میـزنم  زنـگ  بــار یـه  مونـد،  دلـم  بـه . سـالم _
 . پاالیشگاه

 :گفتم  خستگی با و بردم بالشتم زیر دستمو

 کنی بیدارم بشم،بعد خواب سیر بار یه موند دلم به-

 :آورد دوربین نزدیک را سرش آروم و شد قهقهه به تبدیل کم کم لبخندش

  ،  خوابی تو که بار یه موند دلم به_

ــا ِ  عکــس قــابِ  تصــویر جــز و گذاشــت زمــین روي را گوشــی ، خــورد اتــاق در بــه کــه اي تقــه ب
 .ندیدم دیگري چیز ، دوتاییمان
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 .نشنیدم را هایشان صحبت واضح خیلی و زد حرف عفت با

 میکنه چه ، جان مادرزن ببین...آش بفرما_

  دادم قورت را دهانم آب ، رویشِ  داغ نعنا و روغن و آش ي پیالهِ  دیدن با

 !پرید سرم از خواب

ــه ــه شــروع و نشســتم تخــت ي لب ــانه ب ــردنِ ش  حــال در احمــد کــه.کــردم ام مشــکی موهــاي ک
 :گفت آش خوردن

 .عالیه دستپختش مامانت -

 پختین؟ آش کی_

ــبح _ ــه زودِ  ص ــالم ی ــتم ک ــن گف ــاز ای ــایی داغ پی ــه ه ــت ک ــردیم درس ــد و ک ــت بای  رو ریخ
 وجــب یـه  روش کـه  پخــتن واسـم  آشـی  یـه  و شــدند کـار  بـه  دسـت  خالــه عفـت  بـا  مامـانتم ...آش

 روغنه

 .ماند دلم روي ، برد دهان به که قاشقیِ  حسرت و خندیدم

  ، کرده داري مهمون روزه دو ، نکنه خسته و خودش میگفتی مامان به_

  کرد پاك دستمال با را لبش ي گوشه

 خــودم سبزیشــو ، کــردم درســت خــودم هــام پیــازداغ همــون ، کــنن کــار گذاشــتم کــردي فکــر_
 .میده پیاز و نعنا و سبزي بوي دستمِ  انگشتِ  بند بند شاهده خدا ، کردم خُرد

 بدهــد ادامــه را حــرفش میکــرد سـعی  کــه حــالی در و خندیــد بلنــد بلنـد  مــن مثــل هــم خـودش 
 گفت



1398 
 

 میدي داغ پیاز بو  بزنی غر فرودگاه تو که شد جور امشبت  بهونه خانوم، که خالصه_

 گفتم و گرفتم را ام خمیازه جلوي

 بگیري؟ دوش یه بري نمیخواي یعنی شب دو ساعت تا_

 آورد خودشِ  نزدیک ممکن حد تا را دوربین و گذاشت میز روي را آش ي پیاله

ــن_ ــیگم م ــو م ــازه ت ــاعت ت ــب دو س ــی ش ــع ، میرس ــبم اونموق ــایم ش ــا بی ــه اینج ــه میش  س
 ...صبح بعد ، من ي خونه بیاي ، نکنیم ویخواب و مامان و خاله عفت میخواي...چهار

 کشید صورتش به دستی و کند مخفی نتوانست را پوزخندش

 ...نورا خیره نیتم_

 میرفت دلم درشتش و ریز هاي شیطنت همین براي اما ، نبود کالمش در که صداقتی

 !میشه روت اگه البته..بگو مامانم به خودت ولی..قبول باشه...نورا بره قربونت الهی_

 داد بروز انداختن باال ابرو و کردن سپر سینه با را اش خوشحالی

 !کنیم ویخوابشون که نمیخوایم ما خب ، شدنی رو چه_

 .کنیم ویخواب و خودمون قراره همین براي_

 .نشاند لبم روي پهنیِ  لبخند و پیچید اتاق در اش مردانه ي قهقهه

ِ  امـدن ِ  محـض  بـه  و بودنـد  کشـیده  دراز پـذیرایی ِ  وسـط  کـه  بـرد  عفـت  و مـادرم  پیش را دوربین
 .نشستند و شدند بلند ، داشت دست به که دوربینی و احمدرضا

 از بهتــر  خیلــی حــالش هــا، اینــروز کــه رفــتم اي هالــه صــدقه قربــان و دادم تکــان دســت برایشــان
 .بود شده گذشته
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 گذاشـت  میـز  روي را دوربـین  و رفـت  اتـاق  بـه  دوبـاره  ، شـد  تمـام  کـه  هالـه  و عفـت  با زدنم حرف
 .کند عوض را پیرهنش تا

 بري؟ میخواي کجا_

 .گرفت بو تختم ، میده بو خیلی لباسم_

 هـم  هنـوز  اوضـاع .افتـادم  دیگرمـان ِ  سـاعت  یـک  ي جلسـه ِ  یـاد  و کـردم  نگـاه  ام مچـی ِ  ساعت به
 .بودند کرده لغو را اي خانه وزارت قراردادهاي ، صنعتیِ  شرکت دو و بود ریخته بهم

ــردم فکــر هیچوقــت ــرِ  صــنعتی هــاي قســمت و ســطوح ي همــه در ، ســها نمیک ــوذ هــم دیگ  نف
 باشد داشته

 گفتم؟ چی بود حواست...نورا کجایی_

 گرفتم بغل را زانوهایم و زدم کنار را لحاف

 !برد خوابم کردم گریه اینقدر_

 شد خم دوربین جلوي و کرد پرت صندلی روي را شرتش تی

 ؟ بمونی باید فرداهم نکنه میگی؟ جدي_

 ...بدجنس بود خوشِ  فکر به

 و بـرق ِ  بخـش .قسـمت  ایـن ِ  جـون  بـه  افتـاده  موریانـه  مثـل  ، سـها  مردك این...میام امشب...نخیر_
 چی؟ یعنی احمد میفهمی ، نمیکنن کار ، نباشه اون اگر که کردند اعتراض ام تی آي

 .نشست و کشید عقب را صندلی
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 اي عــده یــه وقتــی تــا بــاش مطمــئن ، بگیرنــد و مــرد ایــن جلــوي بایــد نصــرتی و تــو از بزرگتــر_
 شـماها  از نمیـان  ، بشـه  تـر  پـول  پـر  جیبشـون  و بشـه  تمـوم  نفعشـون  بـه  سـها  کارهاي که هستن

ِ  وقـــت کـــه اینـــه بـــراي افتـــاده در ســـها بـــا کـــه میبینـــی اگـــر ام نصـــرتی.کننـــد حمایــت 
 همــین بــراي ، داره زندگیشــو خونــه ، داره رسمشــو و اســم ، زده جیــب بــه پولشــو...بازنشستگیشــه

 میشـه  شـاید  ، رفقـات  و مـدبري ...مـرادي ... تـو ِ  امثـال  ولـی .باشـه  راه تـو  تـوبیخی  اگر نیست نگران
 .میخورید شماها اصلیو ي ضربه گفت

 .افتاد می دردسر به حتما مرادي اما..بود رفتنی که اعال...درك به من

 کرد خودنمایی بدجور ، کنارم نبودنش خالی جاي و کردم نگاه تصویرش به بغض با

 باشه؟...بدن ما به و حق که کن دعا.داریم مهم ي جلسه یه که بشم حاضر برم..احمد برم_

 گفت آرام اي باشه و کرد نگاهم ناامیدي با

 کـه  بکـن  تالشـتو .نمیرسـه  دار حـق  بـه  حـق  ، زاري و گریـه  بـا  ، باشـی  قوي باید ، افتاد هراتفاقی_
 ...ام بددهنی.بزنی حرف منطقی

 !موقــــوف_

 و فرســتادم اي بوســه بــرایش ، بــودم کــرده گوشــم ي آویــزه کــه نصــیحتی از خوشــحال و خندیــد
 .کردیم خداحافظی

 

ــه را خــودم و رفــتم در فنــر مثــل ، شــرکتِ  اضــطراري ظــاهر بــه ي جلســه از بعــد  هتــلِ  اتــاق ب
 پـیش  داشـتیم  را انتظـارش  کـه  آنطـور  وضـعیت .بگیـرم  آرام ، احمدرضـا  هـاي  صـحبت  با تا رساندم
 میکـردم  خیـال .بـود  کـم  خیلـی  ، احمدرضـا  و نصـرتی  ي گفتـه  بـه  ، مـن ِ  تحمل و صبر و نمیرفت
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 تــا میشــود گــرم صــنعت بزرگترهــاي ، وجــود بــه پشــتمان و میکننــد حمایــت مــا از ، زود خیلــی
 .نمیگذاشتند..نمیشد...ولی بکنیم را سهاِ  نحس ي ریشه باهم

 

ــام برگشــت،ِ  راه در ــاِ  مســیرِ  تم ــه ت ــده را اش خان ــودم خوابی ــر شــاید و ب  رســیدنمان متوجــه اگ
 .نمیکرد بیدارم ، نمیشدم

 .دادم گوش هایش خنده صداي به ، بسته هایی چشم با و دادم تکه آیینه به آسانسور داخل

 احمد؟ خوابیدي و امروز کل_

 بـاز  را هـایم  پلـک  ، آسانسـور ِ  توقـف  بـا  و شـدم  سـرش  دادن تکـان  متوجـه  هـایم  پلک الي البه از
 .بود سرحال ، شب اینموقع همین براي.کردم

 راحتــی هــاي لبــاس جــایش و چپانــدم اتــاق از اي گوشــه را هــایم لبــاس ، رســیدنمانِ  محــض بــه
 .کردم تن به

ــاره گفتمــان و گــپ و قهــوه خــوردن  یــک ، مینشســت گلــویم در مــدام کــه بغضــی و کــار ي درب
 .کرد پر را آمدنمان از ساعتی

 ، احمدرضـا  بـا  ام نفـره  دو عکـس  روي بـه  بـود  شـده  چشـم  وجـودم  ي همه و زدم بغل را زانوهایم
 .داشتم خودم اتاق در را شبیهش که

 .نشستیم هم ي شانه به شانه...برگشت و برد را کیک و قهوه سینی احمدرضا

 داري؟ دوست آهنگو این_

 و وار زمزمـه  صـداي  و بـود  کـرده  پلـی  ناخودآگـاه  کـه  آهنگـی  و کـرد  اشـاره  موبـایلم  ي صـفحه  به
 .بود پیچیده اتاق در آرامشش پر
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 فرستادي واسم خودت...آره_

 دســتانش بــه ، میکــرد دراز را پاهــایش کــه حــالی در و گذاشــت زمــین روي را هــایش دســت کــف
 داد تکیه

 داري؟ دوست چی دیگه_

 خـودم  بـراي  هـا  داشـتن  دوسـت  آن از یکـی  دلـم ...میکـرد  زمزمـه  زیبـا  هم را داشتن دوست لعنتی
 بیــرون مـن  بــراي هـایش  لـب ِ  میــان از کـه  حـس  پــر و عمیـق ِ  داشـتن  دوســت یـک ...میخواسـت 

 .بریزد

 .بلعیدم را عطرش بوي و گرفتم نفس

 .میکرد کوچک را ام زنانگی ، اش مردانهِ  هیبت مثل که عطري بوي

 همــه اون نمیــاد دلــم بیــدارم؟ صــبح تــا پاالیشــگاه شــبا چــرا میــدونی...و مــاه...رو ســتاره و شــب_
 ..احمد داره اي دیگه حال یه اونجا شباي.بخوابم و نبینم ماه نورِِ  زیر و زیبایی و عظمت

 هــم را...هــا بــودن او کنــار همــین...شــبها همــین اینکــه بــا...بــود کــرده شــروع را بــازي بــازي دلــم
 .آورد می سرجا را حالم گذاشتنش سر به سر...ولی داشتم دوست

 ...را خودم ببازم و بشوم نگاهش ي خیره میترسیدم ولی دیدم را کوتاهشِ  لبخند

 بـا  را داشـت  کـه  خـوبی ِ  حـال  نیامـد  دلـم .بـود  شـده  هـا  حـرف  ایـن  از تر طاقت بی لعنتی دلِ این
 .کنم زایل ، کارِ  بابت خودمِ  غمگینی

 .دارم دوست خیلی ام دیگه چیز یه ، اینا ي همهِ  غیر من ولی_

 پرسید داشت لب روي را رنگش فقط که اي خنده با و زد لب
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 ؟...و چی_

 گفتم ناخودآگاه

 !احـــمدرضـــا_

 اوِ  خـود  بـا  کـه  هـایی  حـس ِ  تمـام  از پـر  و خواسـتن  از پـر ...زدم صـدایش  خـوب  هـاي  حس از پر
 .بود آورده هجوم قلبم به

 ،گفت بود گذاشته کنار را ام خستهِ  حال ي مالحضه دیگر که او و

 احمدرضا؟ِ  جان_

 قربـانی  کـه  خـدا  بـه ...مـرد  ایـن ..خـدا  بـه  داشـت  صـدقه  قربـان  همـه  اینهـا ...هایش گفتن جانم این
 ...میخواست

 قلبمِ  حاجت به بیاورد ایمان تا...بداند تا گفتم آرام

 .نمیکنم عوض دنیا با رو توِ  داشتن دوست_

ــار ــر را هایمــان لحظــه خوشــیِ  عطــر ، بوییــد و گرفــت را بازیگوشــمِ  مــويِ  ت ــود کــرده پ  کــه...ب
 ..دم همان بدهم جان میخواستم

 ...بیمارِ  قلب این با بازي است بس..احمد است بس

 بـه  را دیگـرم ِ  دسـت  ، داشـتم  کمـرم ِ  پشـت  دسـت  یـک  کـه  حـالی  در و کـردم  نمـدار  را دستمال
 .برداشتم قدم احتیاط با و گرفتم کانتر

ِ  قـدم  هـر  شـمارش ... بفرسـتم  بیـرون  مرتـب  کـردم  سـعی  را ام شـده  سـنگین  و بریـده  هـاي  نفس
 .بود شده همیشگیمِ  کار ، برمیداشتم که آرامی
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ــه دیگــرِ  ســاعت نــیم تــا احمدرضــا کــه دادم قــول خــودم بــه و افتــاد ســاعت بــه نگــاهم ــه ب  خان
 .میرسد

 مـاه  ایـن  در برداشـتم،  را مـادرم  و خـودم ِ  عکـس ِ  قـاب  ، رسـیدم  کـه  بزرگمـان  ي خـاطره ِ  میز به
 ، عفــت و هالــه اینکــه بــا.کـنم  مرتــب و تمیــز را خانــه کــه میرسـیدم  کمتــر ، بــارداريِ  آخــر هـاي 
ــه ــان ي خان ــرده ول را خودش ــد ک ــن و بودن ــه ای ــاه س ــر م ــه در ، آخ ــان ي طبق ــدگی پایینم  زن

ــا میکردنــد ــراي ، چشمشــان از دور ، گــاهی ولــی ، کننــد مراقبــت ازم بیشــتر ت ــرار ب  ، تنبلــی از ف
 .افتادم می هایم خاطرهِ  جان به و برمیداشتم دستمالی

 پـر  ، هردویمـان  هـاي  چشـم  ، بـود  عروسـیم ِ  جشـن  بـراي  ، بـودم  گرفتـه  قـاب  مادرم با که عکسی
 خـاطره ِ  کـار  عکـس  ایـن  نمیـدانم .نمیشـد  بـد  و رد بینمـان  کالمـی  کـردن  گریه جز و بود اشک از

 حــاال ، میخوانــدم را هــایش حــرف ي همــه ، مــادرم نگــاه از منکــه ولــی...عروســی عکــاس یــا بــود
ــار ــه هرب ــتمالی ک ــدارم دس ــس روي و برمی ــم عک ــام ، میکش ــرفِ  تم ــا ح ــیحت و ه ــا نص  و ه

 تـا  ، دلتنگـی ِ  وقـت  هـم  هنـوز .میشـود  مـرور  ذهـنم  در ، داشـت  دختـرش  تـک  براي که آرزوهایی
 حــاملگی درد کــه هــایی وقــت. نمیگیــرد آرام دلــم ، نکنــد نوازشــم و نگــذارم زانوهــایش روي ســر
 .دارد نگهم قوي ، دعاهایش و ها حرف با تا میرساند را خودش ، میبرد را امانم

 شـیرین  مـادرم ِ  لبخنـد  بـا  ، هسـت  اگـر  تلخـی .میشـود  درمـان  مـادرم ِ  نگـاه  بـا  ، هست اگر دردي
ــرزي ، میشــود ــه ل ــا ، هســت اگــر دل ب ــایم ي همــه مــن....میشــود رفــع مــادرم دعــاي ب  کــه دنی

 .داشتم مادرم دعاي از ، بود احمدرضا

 .گذاشتم میز روي را سفید قاب و زدم خندانش هاي لب و گریان هاي چشم به اي بوسه

 همـراه  بـه  سـاعت  یـک  فقـط  ، عروسـیم  جشـن  کـه  بـود  پـدرم  و مـن  بـراي ...بعـدي ِ  عکـس ِ  قاب
 کــه عقــد ســر.شــدند شــادیم و خوشــحالیِ  گــر نظــاره دور از و نشســت هــا مهمــانِ  بــین افســانه

ــود بهــم نگاهمــان ــدرم...شــد گرفتــه عکــس ایــن ، ب ــوم و مــردمِ  حــرفِ  نگــران هــم هنــوز پ  و ق
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ِ  کمــک و زور بــه حتــی...هــایم عمــه..عموهــایم بــا...میکــنم آمــد و رفــت ظــاهر بــه.هســت خــویش
 چنـد  همـان  ،ولـی  نکیـنم  قطـع  افسـانه  بـا  را آمـدمان  و رفـت  تـا  کـردم  راضی را احمدرضا ، مادرم

ِ  آلـود  بغـض ِ  سـکوت  و افسـانه  تشـرهاي  بـراي  میکـنم  آمـاده  را خـودم  ، میـرویم  کـه  یکبـاري  ماه
 ...احمدرضا

 ضـربه  و هـا  سـیلی ...کشـیدم  ، بـود  مشـت  ، عقـدم  موقـع  کـه  پـدرم  دست روي را ام اشارهِ  انگشت
! نکـنم  التمـاس  خـدارا  کـه  نیسـت  شـبی .بـود  کـرده  رمغـم  بـی  ، بودم خورده او از ها سال که هایی

ــه... ــم ک ــورم قس ــدایا" نخ ــن خ ــل م ــختی تحم ــدارم س ــل ن ــواِ  تحم ــدارم دع ــل ، ن ــرِ  تحم  قه
 مـردي ِ  زنـدگی ِ  زن ، خسـته  جسـمی  و زخمـی  روحـی  بـا  مـن  "...نـدارم  شکسـت ِ  تحمـل ...نـدارم 

 .میداشت نگه سرپا مرا بودنشِ  تمام که بودم شده

 بــا و خندیـدم  صـدا  بــی.افتـاد  ام برآمـده ِ  شــکم روي و چکیـد  اشـکم  و گــرفتم را قـاب  روي خـاك 
 .آوردند هجوم بیشتري هاي اشک ، هایم چشمِ  شدن تنگ

 نشسـته  مبـل  روي چهـار  هـر ...بـود  شـکیبا  و محـراب  ي نفـره  چهـار  ي خـانواده  بـراي  ، بعدي قاب
ــد ــن و بودن ــانِ  پشــت احمــد م ــر...سرش ــازي ، شــکیباِ  دخت ــراي خــوبیِ  همب ــان ب  محــرابِ  ماه

 زنـگ  او بـه  ، باشـد  کـه  هرزمـانی  در ، دلتنگـی  و دلشـوره ِ  وقـت  کـه  اسـت  کسـی  تنهـا  شکیبا.شد
ِ  دختـر .میدهـد  آرامـش  او بـه  ، مـن  هـاي  حـرف  یـا  و میکنـد  آرام را او مـن  هـاي  حرف یا و میزنم

 ، شـکیبا  و محـراب ِ  مشـترك ِ  زنـدگی  بـراي  کـه  یـی "نـوا " نشـده  مـاهش  یـک  هنـوز  ، کوچکشان
ــاق ــامِ  اتف ــی و زودهنگ ــم خوش ــدنش. زد رق ــکیبا آم ــارغ را ش ــر از ف ــعفی ه ــرد ض ــاي درد.ک  ه

ــاهم کــه مشــترکی ــود کــرده تــر نزدیــک و نزدیــک بهــم را او و مــن ، کشــیدیم ب ِ  مثــل درســت.ب
 و بنـدازي  خـط  را بینشـان ِ  دوسـتی  نمیتـوانی  ، کنـی  جانشـان  بـه  جـان  کـه  ، احمدرضـا  و محراب

 .است خوب ، رفیق یکِ  داشتن چقدر که بخوري حسرت میتوانی فقط

 .کردم پاك حاملگیم لباس هاي آستین سر با را هایم اشک و زدم نواِ  عکس به اي بوسه
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 ...آمد می دیگر ربع یک احمدرضا.دوختم چشم دوباره ساعت به و برداشتم که را بعدي قاب

 یکیشـان  بـا  اگـر  بـار  سـه  دو اي هفتـه  حـاال  کـه  اي خـانواده ...احمدرضـا ِ  بـزرگ  عمـوي  ي خانواده
 و کینـه ِ  رد هیچوقـت  کـه  زبـانی  و نداشـت  مـرزي  و حـد  کـه  مهربـانی ! نمیشـد  ، نمیکردم صحبت
 کــه عروســیمانِ  جشــن در حــداقل.کــرد ســربلند را احمدرضــا بودنشــان.نمیدیــد خــود بــه متلــک
ــال ــردیم خی ــاده میک ــانی و س ــزار خودم ــر و میشــد برگ ــادرم از غی ــکیبا ، عفــت و م ــراب و ش  مح
 یـک ِ  عـروس  کـه  کـردم  بـاور  و کردنـد  ایفـا  احمدرضـا  هـاي  عمـه  و عمو را پررنگِ  نقش ، هستند

 .شدم داشتنی دوست ي خانواده ،

 میـز  روي و گیلـدا  و فرحنـاز  و امیـد ِ  عکـس ِ  قـاب  ، بگـذارم  میـز  روي را قـاب  ایـن  اینکـه  از پیش
 شـیطنت  ، باشـد  هرجـا  کـه  خندیـدم  امیـدي  بـه  ضـعیفم ِ  هـق  هـق ِ  میـان  و گرفت ام خنده.افتاد

 .دارد همراه به ریختگی بهم و

 از فـارغ  و میزدنـد  سـر  مـا  بـه  گـاهی  هـراز  کـه  بودنـد  کسـانی  تنهـا  ، خاطرهِ  همراه به نفر سه این
 مــی خانمــان ، تکــی خودشــان کــه هربــار ، ام پــدري ي خــانوادهِ  ســنگین جوهــاي و هــا مهمــانی

 .میشد برپا نشاطی و شور ، آمدند

ــا نفرمــان ســه عکــس در.رســید مــراديِ  قــاب بــه نوبــت و شــدند تمیــز طــرف یــک هــاي قــاب  ب
ــرد شــیطنت آنقــدر ، احمدرضــا ــادیم قشــنگ هیچکــداممان کــه کــرد شــوخی و ک ِ  دهــان و نیفت

 ســـرکار بـــارداريِ  اولِ  مـــاه چنـــد...اســـت افتـــاده بـــاز مجـــازِ  حـــد از بـــیش ، هرکـــداممان
 کنــار مــدتی بــراي ، پزشــکی هــاي مراعــات و شــدنم ســنگین بــا ولــی...ماموریــت حتــی...میــرفتم
ــیدم ــرادي و کش ــایم م ــرکت در را ج ــرتیِ  ش ــت نص ــایه.گرف ــها ي س ــی س ــا حت ــاره ب ــريِ کن  گی
 او کــه هــایی شــرکت بودنــد هــم هنــوز.میکــرد ســنگینی صــنعتمان روي بــازهم خــودش

 خیلــی مثــل مــرادي ولــی.میرفــت جلــو کــار اوِ  اخالقیــات طبــق طبــع بــه و میکــرد پشتیبانیشــان
 .ماند قدم ثابت دیگر هاي
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 در کـه  وقتـی  ، عروسـی ِ  شـب  همـان ...نبـود  فقـط  کـار  خـاطر  بـه  ، مـا  ي خانـه  بـه  آمدش و رفت
 نقشـه  کـه  میفهمیـدم  بایـد  ، میکـرد  زوم خـاطره  هـاي  لبخنـد  روي را دوربـین  ، انـداختنش  سلفی

 .دارد سر در اي

ــرا هــاي غرولنــد هنــوزم ــرا هنــوزم..آورد مــی تــاب م ــوزم و میکنــد خطــاب رئــیس م  بهتــرین هن
 ...است منِ  همکار

 هـایم  اشـک  ، احمدرضـا ِ  رخ نـیم ِ  لبخنـد ِ  عکـس  و گذاشـتم  میـز  روي خنـده  بـا  را عکسـش  قاب
 .کرد تر تازه را

 از و میکنــی نگــاهم وقتــی هــم هنــوز...داشــتنی دوســتِ  لعنتــی...مــنِ  مهربــانِ  جوگنــدمیِ  مــرد
 هـا  بچـه  مثـل  و میشـوم  زده ذوق هـا  بچـه  مثـل .آورد نمـی  تـاب  دلـم  ، میگـویی  داشـتنت  دوست
 ...بگویی داشتنت دوست از مدام که دارم دوست

ــل ــه از قب ــتمال اینک ــش روي را دس ــم عکس ــدبار ، بکش ــیدمش چن ــش...بوس ــبم روي را عکس  قل
ــتم ــس و گذاش ــتنش ح ــم ، داش ــان را دل ــده...داد تک ــه اي خن ــان ک ــهِ  می ــر گری ــراي ، دادم س  ب

 دهـان  در و گفـت  خـودش  بـا  ، هـم  بعـد ِ  سـال  دو کـه  آرزویـی .بـود  پیشش سال دو آرزويِ  تحقق
 .بشود آرزویم که انداخت منمِ 

ــه دیگــري ي بوســه ــدش ب ــز روي را عکــس و زدم لبخن ــاي عکــس.گذاشــتم می ــان ه  از ، دوتاییم
ــاه از...ازدواج ــکِ  جشــن از...عســل م ــا ازدواجمــان ســالگی ی  خــاطره بهتــرین کــه هــایی لحظــه ت
 .بود میز روي ، کردیم ثبت را هایمان

 زنــده را حــال همــان و حــس همــان و روز همــان بــوي و عطــر ، مــن بــراي هرکدامشــان
 و گفــت چــه گوشــمِ  دم احمدرضــا ، عکـس ِ  انــداختنِ  موقــع کــه آمـد  مــی یــادم حتــی.میکردنـد 

 .کرد دلبري چه
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ــایم اشــک ــاك را ه ــدمی و کــردم پ ــه ق ــاب...برداشــتم عقــب ب ــا ق ــد سرجایشــان ه ــز...بودن  و تمی
 نشـان  خـودي  ذهـنم  در هـم  هنـوز  ، نزدیـک  و بودنـد  دور هرچقـدر  کـه  هـایی  خاطره مثل...مرتب

 را هــا بعضــی و برمیداشــتم رویشــان از خــاك و میگــرفتم دســت دســتمال را هــا بعضــی.میدادنــد
 .میگفت دلم که بود هایی خوردگی خاك همان ، ها عکس آنِ  نیاز!...نه....

 آن خــود کــه رفــت پــیش بـرایم  طــوري روزگــار...میکــردم فکــر نبایـد  اتفاقــات و روزهــا بعضــی بـه 
ــا ــات و روزه ــه ، اتفاق ــنم ي گوش ــتند ، ذه ــی و نشس ــرف ب ــط ، ح ــاه فق ــد نگ ــت...میکنن  هیچوق

 بـراي  کـه ...حـال  همـان  در بماننـد  بگـذار  گفـتم .نکـردم  نگاهشـان  هیچوقـت  حتی ، نزدم صدایشان
 !است بهتر ما ي همه

 

 کـف  ، کـردم  حـس  دلـم  در تکـانی  ، عمیـق ِ  نفـس  یـک  بـا  و کشـیدم  شـکمم  برآمـدگی  به دستی
 خندیدم گریه با و گذاشتم شکممِ  طرف دو را دودستم هر

 شد؟ شروع شما هاي شیطنت و شد شب باز_

ــه پشــتم ــود خانــه در ب  پــاك را هــایم اشــک زود خیلــی.شــنیدم را کلیــد چرخانــدن صــداي کــه ب
 صـورتم  روي هـایم  دسـت  کـه  لحظـه  همـان  دسـت  ، شـد  باعـث  ، احمدرضـا  ي عجلـه  ولـی  کردم

 .شود باز خانه در ، بود

 ...سالم_

 گذاشتم کمرم به دست و زدم اش خستهِ  صورت به پهنیِ  لبخند

 .نباشی خسته.برم قربونت سالم_

 شد خیره هایم چشم به ، گرفت که را دستم...آمد سمتم و آورد در را هایش کفش
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 کردي؟ گریه باز_

 کشیدم فینی و کردم نوچی

 چشمم تو رفت خاکش...هارو عکس این میکردم گردگیري...نه_

 کـرده  روشـن  هـایی  شـمع  دورش کـه  انـداخت  میـز  بـه  نگـاهی  نـیم  و گرفـت  گاز داخل از را لپش
  بودم

 نمیگی؟ دروغ که توام_

ــایم ــا را ابروه ــده ب ــاال خن ــه و فرســتادم ب ــایم پنج ــان را ه ــدمیِ  می ــایش جوگن ــم.فرســتادم ه  به
 !میکرد آرام مرا ، میکرد خوشبو و میرسید خودش به اینطور که وقتی ، موهایش ریختن

 نبرد؟ خوابت بیداري؟ چرا_

ــر_ ــرفتم گُ ــامم رو...احمــد گ ــه پاه ــی ، گذاشــتم حول ــین رو حت ــدم زم ــام و خوابی ــتم و پاه  گذاش
 .نمیشم خنک ولی ، مبل روي

 .گرفت ام خنده میخورد هایم چشم به که نسیمی از و کردن فوت به کرد شروع را صورتم

 میز روي بذاري و کنی قاب که آوردم جدیدِ  عکس برات_

 .بیاورد بیرون جدیدي عکس تا ماندم منتظر و گذاشت زمین را کیفش

 است بامزه چقدر این ببین.گرفتم آتلیه از اخرتوِ  ماه هاي عکس...هاش اینه_

 روي اي بوســه و بــودم کشــیده آغــوش بــه آن در کــه عکســی بــه دوخــتم چشــم ، لــب بــه لبخنــد
ِ  حــال بــه ، شــکمم روي کــه احمدرضــا هــاي دســت بــه ، دوخــتم چشــم...بــود شــده زده ام گونــه
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 ایــنِ  داشــتن از کــه حــالی درســت.بــود واقعــی عکــس در دلــم تــه ازِ  لبخنــد. بــود درآمــده قلــب
 .داشتم روزهایم

 گریه؟ دوباره_

 دادم تکان راست و چپ به را صورتم و خندیدم غش غش

 ...شوقه از...ذوقه از..خوشحالیه از_

 .. کردیم نگاه هایمان چشم به خنده با هردو و گرفت قاب را صورتم

 ...دید میشد ایم قهوه هاي تیله و احمد خاکستريِ هاي تیله در را عشقان گذرِ

 و تمـام  ، احمدرضـا ِ  پـدر  ي خـانواده  و هالـه ِ  بـودن  بـا  و شـد  تکمیـل  هـم  کنـار  کـه  هایی خوشی
 .شد کمال

 ...کردیم اضافه میز روي هاي قاب به را جدیدمان عکس

 ...احمد داره خالی جاي هنوز_

 کرد حلقه کمرم دور را دستش و ایستاد کنارم

 .باشه پسرامون براي جفتشم که کنی اضافه میز این به دیگه قاب دوتا میتونی_

 چشـم  هایمـان  دلِ  عطـر  و خانـه ِ  سـکوت  بـه ...عکـس  قـاب  بـه ...شـمع  نـور  بـه ...صدا بی...لبخند با
 .دوختیم

 ...بماند پابرجا ابد تا ، خوشی این میخواست دلم من

 .بماند...کاش اي که
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 ، امیـدوارم ..باشـه  خوشـی  و شـادي  دلتـون  تـوي  همیشـه  امیـدوارم  ، مـیگم  تبریـک  و شعبان نیمه
 هــم خــدا تــا ، کنــیم دعــا اطرافیــانمونِ  ســالمتی بــراي ، نیســتیم اگــر و بــدونیم و ســالمتی قــدر

ــه ــمی ي گوشـ ــه چشـ ــا بـ ــه مـ ــالمون و بکنـ ــوب حـ ــه خـ ــا.بشـ ــردن دعـ ــراي کـ ــریض بـ  مـ
 دعـا  هـم  بـراي  کـه  خواسـتم  ازتـون  هـام  پسـت  پـایین  هـا  وقـت  خیلی من.نره یادتون...گرفتارها..ها

 نیسـتم  مـن  ، بعـد  بـه  امـروز  از. بـده  و دلتـون ِ  حاجـت  زودتـر  خـدا  اینجـوري  شـاید  گفـتم  ، کنید
ِ  وقــت صــبحِ  اذانِ  دم...غــروب دمــاي دم ، میمونــه یــادتون حتمــا کــه البتــه. بنــدازم یــادتون کــه

ــازِ  قنــوت ــا...ظهــرِ  نم ــی اصــال ی ــون کــه هروقت ــد دلت ــه و لرزی ــد نگــاه آســمون ب  خــدا از ، کردی
 یعنـی ...شـدن  پیـر  یعنـی  سـخت ِ  امتحـان ! نگیـره  سـخت  امتحـان  ایـش  بنـده  هـیچ  از که بخوایید
 بــه خــدا کـه  بخــواهیم...کشـیدن  دســت زیـر  از برگــه و آوردن کـم  وقــت یعنـی  ، کشــیدن سـختی 
 چیـز  همـه  اگـر  کـه  کنـیم  بـاور  و بـده  زنـدگی  از بـودن  راضـی ...بـده  آرامـش  و خوشبختی هممون

 !بهتره خیلی بسپاریم خودشِ  دست رو

 

 

 میـدونم  و عزیزمـه ِ  دوسـت ِ  زنـدگی  واقعیتـه  براسـاس  کـه  بعـدي  رمـان  بـا  ، باشـه  عمـري  اگر من
 .برمیگردم ، کنید برقرار ارتباط باهاش میتونید خوب خیلی که

 و رفیـق  همینجـور ...نذاریـد  میـذارنتنهام  زنبیـل  زودتـر  کیـا  ببیـنم  تـا  میـزنم  زودتر تایپکشو منتهی
ــه زود اش نویســنده کــه بخــونیم داســتانی ابریشــم مثــل بتــونیم کــه بمونیــد همــراه  پســت زود ب
 ... و اخالقه خوش و میذاره

 اذیـت  همـو  جفتمـون  پـس ...منـو  شـما  هـم  و کـردم  عـادت  بـد  شمارو من هم ابریشم با که بدونید
 .نکنیم
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 بذارم؟؟ و رمان از تیکه یه

 بــر ســر کوچــک و ریــز هــاي جوانــه...  کــرده غوغــا وجودم،بهــار در زمســتانی هــاي روز عکــس بــر"
 . میشود گرم آرام آرام دلم و اند آورده

 تاریـک  اتـاق  ن  میـا  مـاه  نـور . میکشـم  تـن  بـه  را بهـاره  پتـوي  و میخزم تختم سفید هاي مالفه ن  میا
 .همیشه از تر گیر چشم تللواش و افتاده

 بیداري؟: میلرزاند را دلم گوشی ویبره تک

 زیـر  را دلـم  کـه  اسـت  کوتـاهش  هـاي  سـوال  همـین ... اسـت  دلنشـین  هایش سیالبی تک این چقدر
 .میبرد یغما به را قلبم و کنم می رو و

 .دارد را بهره بیشترین بردن و کلمات کمترین از استفاده به  عجیبی عادت

 .بیدارم-

 :میشمارم دوم ویبره حس براي رو ها ثانیه و گذارم می ام سینه روي را گوشی

 .میکنه درد دستم. بخوابم نمیتونم -

 ...که بودم کنده دلً ازش سالم میگیرم، را اش ◌ٔ شماره

 :میکند خشک را زبانم قلبم، ضربان وارش، لعنتی هاي گفتم جانم محض به

 که نخورد  جایی به دستت -

 کـه  کـرده  عـادت   دسـتی  بـه  فقـط  و فقـط  وقتیـه  چنـد . مـونس  بـود  سالم: صدایش میشود خشدار
 .میگیردش  هی
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 لرزاند بیشتر را دلم و کرد آرامتر را صدایش و

 .خانوم کرده خوابم بی هات انگشتِ  خالیِ  جاي_

 ...لعنتی اي...لعنتی اي...ریخت دلم

 

 

 

 

 

 کسـایی ...همـه  از....داشـتید  دوسـت  و ابریشـم  هـا  کاسـتی  و کـم  ي همـه  بـا  کـه  ممنونم همتون از
 زدنــد تشــکر کــه دوســتانی از ، ممنــونم نبــردمم اســم کــه دوســتانی از ، ممنــونم بــردم اســم کــه

 بـداخالقی  جلـوي  کـه  سـایت  مـدیر  بـانو  شـبنم  از...ممنـونم  بـازم  بـزنن  نشـد  که اونایی از ، ممنونم
 کــه میــاد را باهــام و جانــان میگــه مــن بــه کــه معیــري مونــا از ، کــرد مهربــونی فقــط مــن هــاي

 و رحمــتِ  قــرین جوشــنی مرحــومِ  روح..دوســتان ایــن ي همــه از بــاالتر و کــنم ویــرایش پســتامو
 و سـایت  بـه  وصـله  دلمـون  کنـیم  هرکـاري  کـه  کـرده  کـاري  و کـرد  جمـع  هم دور مارو که شادي

 .رفاقتش

 


