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 یتعال سمهب

 :مقدمه

 .گرفت يام جا یزندگ يها یبست اشتباه بود و در زمره خستگ ياز پا یدلتنگ نیا

 زاده خواهد شد؟ یآبستن اند، چه خشم نیکه به ک یاهیس يپشت ابرها در

 ...هم  دیشا... ام  نهیرید يها یاست از دلتنگ يکه فرزند خوانده ا یخشم

 ...فرزند خوانده را به کام کشد نیاز جنس آرامش در اعماق وجود ابرها نهفته باشد و ا یباران

 1392/بهمن

*** 

از آب  يادیدستم جمع کردم و بعد با دو دستم چلوندم، حجم ز يممکن تو يدامن نسبتا بلندم رو تا جا نییپا

 یداره نگاهم م دمید یکه زدم سرم به جلو پرتاب شد و وقت یمحکم يو بالفاصله با عطسه  ختیر نیزم يرو

 .دمیبلند خند يکنه، با صدا

 :دیچیساحل پ يمحکمش تو يزد و صدا هیتراس تک يبلند شد و به نرده ها یصندل يرو از

 .باال ایب گهیدختر، بسه د يخور یسرما م -

مونده به آب دامنم رو از پام در  یقدم دم،یدو ایو دوباره به سمت در دمیباز هم خند شهیمن سرتق تر از هم و

 :دیچیمحوطه پ يبود تو شیخنده هم چاشن یبمش که کم يصدا. آوردم

 ! وونه؟ید یکن یم کاریچ -

وقت بود از ته دل  یلیخ... کرده بود  رییتغ امیمرزها شکسته شده بودن و دن... مست بودم ... بودم  وونهید

 یم نییاگر اون هم از تراس پا شدیم لیتکم میکل وجودمو گرفته بود، شاد جانیلذت و ه.... بودم  دهینخند

 رونیو هر بار که ب میبرد یآب م ریز مونوکرد و سرها یتوجه به فاصله هامون دستهاشو دورم حلقه م یاومد و ب

 .میدیبوس یهمو م میاومد یم

 ... !! ... رمردهایدرست مثل پ ...زد  یداد و اسممو صدا م یاون هنوز همونجا بود و فقط تذکر م اما

 .اتاقم يتو يتخت دونفره  يو پرتم کرد رو دیکش رونیخوابم ب يایمنو از دن یمثل دست لیزنگ موبا يصدا

تخت بلند شدم؛ از اتاق خارج شدم  يشدن ضربان قلبم از رو يبعد از عاد. جام نشستم يتو يدیسر درد شد با

 .کردم یاتاق تا آشپزخونه رو ط ریمس جهیو با سرگ
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 یساعت م يسرم صدا يتو. برق رو لمس کردم، المپ آشپزخونه روشن شد دیو کل دمیکش وارید يرو رو دستم

 بدتر از هزار تا کابوس دست از سرم بردارن؟  ياهایرو نیقرار بود ا یاومد؛ ک

 . رفتم ییه سمت دستشوروشنش کردم و بعد ب ختم،یر لیساز است يچا يپر کردم و تو یآب پارچ

 .شدن از خواب خدا رو شکر کنم داریب يبرا دیاونوقت من با ارن،یخوابن تا آرامش به دست ب یم مردم

 یمشک ي شهیابروهام در اومده بود و ر ریز. شدم رهیبه خودم خ نهییآ يو تو دمیآب به صورتم پاش یمشت

. شروع کردم به وضو گرفتن. دادن یخودشون رو نشون م یبلوط يرنگ شده  يموها يسرم البال يموها

 .هنوز نماز صبح قضا نشده بود

 يشرکت رو برا يحسابدار یدرخواست يایتمام زوا شتریب دیساعت و شا کیاحتماال مجبور بودم  امروز

بهش  يجور هیبود  نیبود که پنج سال قبل همه فکرم ا یکس شونیکیبدم، که  حیتوض دیسهامداران جد

 .باشم، خودش جلو راهم سبز شد الشیخ یکردم بهتره ب یفکر م یبشم و درست وقت کیدنز

دادم، پس بهتر بود قبل از رفتن به شرکت  یاز دست م يادیز يانرژ یچه روح ،یامروز چه جسم مطمئنا

 .کنم لکسیر یحساب

انگار . کرد یهنوز درد مسرم . و چادرم رو سرم کردم نیزم يسمت اتاقم رفتم و جانمازم رو پهن کردم رو به

 . بسته سوزن ته گرد فرو کرده بودن هیپشت چشمهام 

آب برگشتم سر  وانیل هینوافن و  هیو بعد از خوردن  میشگیهم يکردن رفتم سراغ مسکن ها تیاز ن قبل

 .سجاده

که به سالن کنفرانس دعوت بشم  یاز نماز و صبحونه، آماده شدم و خودم رو به شرکت رسوندم و تا زمان بعد

 يحواسم به جلسه  يکار متمرکز بشم چون همه  يرو ادیتونستم ز یکارم غرق کردم، اما نم يخودم رو تو

 . امروز بود

کردم فکرم رو مشغول  یم یکه سع یخودم درست کردم و در حال يفنجون قهوه برا هیآبدارخونه رفتم و  به

 .دمشینشستم و نوش زمیکنم، پشت م

نامفهوم تهش سر  يدستم چرخوندم و خواستم از شکلها يقهوه ام که تهش چند قطره مونده بود رو تو فنجون

 . نبود يزیچ یمعن یب ياما جز چند تا خط و گرد ارمیدر ب

 نیزدن؟ ا یچرا صدام نم...  یلعنت. اتاقم رفتم يسراسر ي شهیو به سمت ش زیم يحوصله گذاشتمش رو یب

 . من هزار برابر بدتره ياسترس منتظر موندن از استرس روبرو شدن برا. اوردیانتظار داشت منو از پا در م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٥ 

 .چشم بردارم ییساختمون روبرو يکارگرها يکه به در اتاق خورد باعث شد از دعوا يا ضربه

 .به اتاق کنفرانس نیگفتن بر سیرئ يآقا یخانم رمضان -

 ياسترس روبرو شدن قو! کردم یفکر کنم اشتباه م. تر شد دیگرفته و تپشش شد متیقلبم ر. رو تکون دادم سرم

 .تر بود

سالن شرکت  يتو. زدم رونیبرداشتم و جلوتر از نسترن از اتاقم ب زیم يکه آماده کرده بودم رو از رو یزونکن

 !ا کارمنده هیاعصاب خودم رفته بود چه برسه به بق يپاشنه کفشم رو يسکوت محض بود و صدا

و نسترن ازم جلو زد و ورودم رو اعالم کرد  ستادمیبود پشت در سالن ا دهیکه سمتم چرخ ییتوجه به نگاه ها یب

 .و وارد سالن کنفرانس شدم

محکم  ي» سالم«جمع بگرده و  يدور تو کی ،یشخص خاص ينگاهمو گرفتم که بدون زوم کردن رو يجلو

 . رفتم وشیکنار دار یخال یبه سمت تنها صندلنثار جمع کردم و  يمحترمانه ا »ریوقت بخ«و 

بود؛ نسترن  یسقف شیپرده نما يهنوز رو میهفته روشون کار کرده بود کی وشیکه به همراه دار ینتیپاورپو

سالن رو روشن  يرفت و المپ ها دهایپروژکتور رو گرفت و خاموشش کرد و بعد به سمت کل دئویو موتیر

 .چرخوندم دیجد يچهره ها نیجمع استفاده کردم و نگاهم رو با دقت ب یکرد، از حواس پرت

 یو سوم یعقوبی يآقا یکیشرکته، اون  سیرئ وش،یدار شونیکیوجود دارن که  یسه سهامدار اصل مجموعا

خب من ! فروخته یلیدونم به چه دل ینم م،یزندگ يشناخته  مهین طانیبود که سهمش رو به ش يدیخانم حم

 !دوست داشتم یلیمشرب و فوق العاده مهربون رو خاون زن خوش 

به جمع  یاز سه سال بود به خاطر محکم تر شدن پشتوانه مال شترینفر هم سهام دار درجه دوم بودن که ب هشت

 ! عام بشه یجز سهام یوقت چیسهام دارها اضافه شدن و البته هنوز سهام شرکت خاصه و گمون نکنم که ه

سه  نیاز ا یکیشک اون  یبودن و اونها هم در جمع حضور داشتن؛ و ب دیهشت نفر، دو نفرشون جد نیا از

 . نفره

چهل و پنج ساله که با نگاهش داشت - مرد حدودا چهل هیسه نفر کنار خانم فرهمند نشسته بود،  نیاز ا یکی

 . داد یقورت م -کرد یوز وز م یاضاف حاتیتوض يسر هیخم شده بود و  وشیکه کنار دار -نسترن رو 

بود و به صحبت  نییسرش پا. زد یجوون تر م یاز قبل. نشسته بود یطارم يو آقا یعقوبی يآقا نیب یکی اون

بودن سرش از  نیینسبتا بلندش به خاطر پا يپوستش به شدت سبزه بود و موها. داد یگوش م یعقوبی يها

 .داره يا دهیدرشتش مشخص بود اندام ورز يبغل صورتش جلو زده بودن و از باال تنه 
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رو تا آخر بسته  راهنشیپ يکه دکمه ها ل،یبیو س شیمرد جا افتاده با ر هینشسته بود،  وشیبعد هم کنار دار نفر

امروز آماده کرده بودنش و به  يبرا یو مه لقا توسل یفیشر دیبود که ام يبروشور يبود و نگاهش به عکس ها

 . ارائه شده بود یمنداشت و فقط جهت سرگر یسبت امروز ارتباطعنوان هم با منا چیه

 .هم نشد قهیدق کیمن  زیآنال نیا ي همه

 .وشیدار یشد به سمت نفر اول، دوم و باز به نفر کنار دست دهیچشم چرخوندم و نگاهم کش دوباره

 : صاف کرد و سکوت به جمع برگشت و رو به همه گفت ییگلو وشیدار

و  انیدر مورد ارزش سهام ها، سود و ز یحاتیشما توض يبرا. بنده نِیهستن و ام یمال ریمد یخانم رمضان -

 .دنیها ارائه م نهیروند کسب در آمد و هز

ازم خواسته بود و  وشیرو که دار يزیدر اصل اون چ! زوینه همه چ یارائه بدم، ول یحاتیکه قرار بود توض البته

 !خواستم یخودم م

 :ادامه داد وشیدار

 .آشنا بشن دیهم با سهامداران جد یخانم رمضان نیاما قبلش اجازه بد -

 :اشاره کرد یبا دست به نفر اول و

 .سه درصد سهم از سهام شرکت يدارا ،یکامران يآقا -

که  یخودش بود، همون گهیکه سمت د یدو نفر بعد، کس نیب دنینگاهم شروع کرد به چرخ! که نبود نیا خب

 :ردداشت رو اشاره ک شیر

 .سه درصد از سهام يهم دارا یرحمان يآقا -

نشسته  یو طارم یعقوبی نیکه ب یکس یعنیگفتم و نگاهم خودکار زوم شد به نفر دوم،  يسرسر ي»خوشوقتم«

انگار از ته مغرم مثل ! از کنار گوشم که نه وشیدار يصدا. شد رهیخ شیسبز وحش يبود و چشمهام به چشمها

 :شد یپخش م نهیزم شیپ یقیموس

 ...درصد سهم از  یسهام دار ارشد با س نطوریو هم یسهام دار اصل ،يعابد يآقا -

 :مغزم اکو شد يبلند هم مثل متن آهنگ، واضح و محکم تو يصدا کی و

 .دیبه گند کش تونویکه زندگ یکس...  يعابد انمهریک -

 .بلند شدم میصندل يمنفورش گرفتم و از رو ينگاه از چشم ها وشیصدا زده شدنم توسط دار با
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آوردم و به نسترن دادم  رونیگرفته بودم رو ب یکه به تعداد کپ ییرو باز کردم و دسته اول از برگه ها زونکنم

دادن و همزمان هم  حیکرد من شروع کردم به صحبت کردن و توض یکه اون پخش م نیا نیکنه و ح عیتوز

 . زدم یقدم م

کفشم پخش  يمحکم پاشنه  يکه از صدا یاومدن و اعتماد به نفس یکه همراهم به گردش در م ییها نگاه

 یفرق هیبا بق انمهریشد گردنم افراشته تر بشه و به خودم مسلط تر بشم تا طرز نگاهم به ک یشد باعث م یم

 !به من فرق داشت هینوع نگاه اون با نوع نگاه بق... نداشته باشه، اما 

گرفتنش سخت بود، هنوز اون  دهیو به خودم مسلط بودم اما واقعا ناد داد یرو نشون نم يزیکه ظاهرم چ درسته

 !نرفته ادمیروز منحوس 

 1387/بهمن*** 

 :یعل ریام يزدم به بازو محکم

 !نهیب یبابام م. کوچه ينرو تو گمیم وونهید -

 :گفت یترمز و با لودگ يرو زد

به  يبشنوه و نتونه کار غتویو غیج ياتاق و بابات صدا يچشم بابات ببرمت تو يمن جلو شهیم یآخ ک -

 .کارمون داشته باشه

 ریرو باز کردم و ام نیدر ماش. بخنده یطانیبلند و ش يکه باعث شد با صدا دمیبه بازوش مشت کوب گهیبار د هی

بعد سرشو عقب  د،یاز جانب من محکم لبامو بوس یاز روم خم شد و در رو بست و قبل از عکس العمل عیسر یعل

 :گفت طنتیو با ش دیکش

 !رفتیم ادتی یخداحافظ يداشت بوسه  -

شدم و قبل  ادهیپ نیلب گفتم و از ماش ریز يا» گمشو«نتونستم خنده ام رو کنترل کنم و  یاخم کنم ول خواستم

 :از بستن در گفتم

 .میانتخاب واحدمونو درست کن ياستاد منصور شیپ میفردا ساعت ده بر -

بوقش وارد کوچه  يصدا دنیتکون دادم و بعد از شن یدر رو بستم براش دست نکهیتکون داد و بعد از ا سرشو

رو دوست داشتم،  یعل ریام. رفت یته دلم غنج م یداد و ه یرو م یعل ریام يهنوز لبهام طعم لبها. شدم

 .بابا حاضر بود باهام ازدواج کنه برام ارزش داشت طیبا وجود شرا نکهیهم
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گونه ام گذاشتم و  يمطمئنم لپهام گل انداخته بود، دستم رو رو. شدم اطیقفل انداختم و وارد ح يرو تو دیکل

 .دمیخند یعل ریام یوونگیدوباره به د

 ي هیقدم جلو رفتم که چشمم به چهارپا کیفقط . باز کردم دیکردم و در سالن رو هم با کل یرو ط اطیح ریمس

 ...دمیباال کش هیچهارپا ریگاه نگاهم رو در مسافتاد و ناخودآ نیزم يبلند پخش شده رو

 نییشصت با قدرت به سمت پا يکه نوك انگشت ها يشده طور خیس يجفت پا کیباالتر از سرم  یکم

 .شده بودن، قرار گرفته بود دهیکش

ساعت ها از زمان  زد،یکه داد م يکبود يو چهره  دمیرو د یطناب يرو باال گرفتم و گردن شکسته تو نگاهم

که با باز شدن  يو آسمون، معلق بود و به خاطر باد نیزم نیکه ب يو سخت شده ا خیو بدن س! مرگش گذشته

 ...خورد یچرخ م یبه آروم د،یوز یدر به داخل م

گوش  يادیام به شکل فر نهیاز ته س يگوشت و استخونم رو از هم جدا کردن و درد بیاز غ ییدست ها انگار

 :ختیر رونیخراش ب

 ....بابـــــاااا  -

 1392/بهمن*** 

 :بشقابش انداخت يقاشقش رو تو یبا کالفگ یعل ریام

 ؟یکن یمثل بچه آدم زندگ یتون یغزاله؟ نم يشد وونهیهم به اسم مغز وجود داره؟ د يزیتو سرت چ -

 :سرزنشش کرد یلیل. انداختم نییبه هم فشار دادم و سرم رو پا لبهامو

  ؟یزنیچرا سرش داد م! جان ریا ام -

 :باالتر رفت یعل ریام يصدا

 ! سرش داد نزنم که خودشو بدبخت کنه؟ -

 :باز رو به من گفت و

 !برات مونده؟ یبرات مونده چ یک! نگاه به خودت بنداز هی! هم بود بعد از پنج سال تموم شده بود يشتر نهیک -

 یلینگاهمو از شکم ل! خورد چیحسرت ته دلم پ هیشب يزیچ هیو  یلیل يقل خورد به شکم برجسته  نگاهم

 :چشم دوختم یرعلیام یعصب يگرفتم و به چهره 

که حس کنم  ياونقدر...  رهیکه دلم آروم بگ ياونقدر... فقط با اعتبارش کار دارم . زنم یگدار به آب نم یب -

 !نگرفتم یمیتصم چیبعدش هم هنوز ه. به محمد و پدرم ندارم ینید گهید
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 :لب غر زد ریفوت کرد و ز یرو عصب سشنف

 ! ... محمد! ... محمد -

 :گفت يبلندتر يبا صدا و

 .کنه یم کیات تحر نهیکردم واقعا اون تو رو به نگه داشتن ک یشناختمش فکر م یاگر نم -

 :غُر زد یلیل

 ؟یآروم حرف بزن یتون ینم ریام يوا -

 :گرفتم و گفتم یقینفس عم. زد و منتظر نگاهم کرد هیتک شیبه صندل یبا کالفگ یرعلیام

 . رمیحالشو بگ خوادیخودم دلم م... آره  -

 :گفت يپوزخند با

 !!ها یو بعد نابودش کن یکن ينقش عاشق دلخسته اش رو باز -

 :گفتم یو با ناراحت دمینهفته تو جمله اش لب گز ي کهیت از

 یکه با احساسات کس ستمیاونقدر پست ن. کنم یم جبران ماز سمت مال و اعتماد به پدرم ضربه زده من ه -

 !کنم يباز

 :ادامه دادم یبا ناراحت. دردناك تر شد پوزخندش

 .دختر داره هیاون متاهله و ...  یاز طرف -

فکر  یخودشون چ شیدونستم دارن پ یم. هم رفت يتو شتریب یرعلیام ينگاهم کرد و ابروها يبا ناباور یلیل

 :حق به جانب گفتم! کنن یم

 !کسو نداشت چیدختر داشت که جز خودش ه هیپدر من هم  -

 :گفت یبا دل رحم یلیل

 دخترش چند سالشه؟ -

 :ندونستن باال انداختم و گفتم يبه نشونه  يا شونه

گفت  یزد و م یحرف م یاتاقش، اون داشت تلفن يباهام کار داشت و رفتم تو وشیچند روز قبل که دار -

 !»ییبابا«چند بار هم گفت ! »دخترم...  يودمل«

 :نفسش رو فوت کرد و بعد گفت یرعلیام

 !هر روز اونجاست؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ١٠ 

 :جز ساز مخالف زد فورا جواب دادم یحرف یرعلیباالخره ام نکهیاز ا خوشحال

چون پسرعمه  نیا یول کباره،یدو هفته  یبار و گاه هی یکه ماه انینه معموال سهام دارها جلسه به جلسه م -

 .ادیدو سه بار م يهفته ا وشهیدار ي

 :پوزخند ادامه دادم با

 تیصندل يخوام رو یم«بگه  وشیروزاست که به دار نیهم! رو کنار بذاره شیباز سییر يتونه خو ینم -

 !»نمیبش

 :دیبا دهن پر پرس یلیل

 !شده که حاال فقط سهام داره یشرکت خودش چ یشد بفهم یکاش م -

 :شد و گفتم زونیبود لبام آو دهیکش یکه واسه شرکت اون عوض یبابا و زحمات يادآوری با

 .نجایا ادیکنه و فقط م یگفت که کار نم یم وشینرفته، چون دار دیشرکت جد یپ گهیحتما د -

 :جلو داده گفت يبا چونه  یلیل. داد یما گوش م يمتفکرانه به گفت و گو یرعلیام

 ! رهیسمت کار کردن نم گهیحتما اونقدر مال و ثروت داره که د -

 :و گفت دیکش قشیدست از تفکر عم. نگاه کردم یرعلیهم شونه هامو باال انداختم و به ام باز

 !شناختت؟ -

 :تکون دادم و گفتم یرو با ناراحت سرم

 !مشخص بود خبر داره یول ؟يدار یرمضان تیبا هدا یهمون روز اول بعد از جلسه بهم گفت که چه نسبت -

 :ادامه دادم یلبخند دردناک با

بود، خدا رحمتش  یپدرتون مرد بزرگ«گفت  يعاد یلیگفتم دخترشم خ یوقت... آخه واکنشش جالب بود  -

 ».کنه

 :لب زمزمه کرد ریزد و ز يهم پوزخند صدا دار یلیل

 !کثافت -

 :کنار و گفت دیونسرد بشقاب برنج رو از جلوش کشخ یلیانداخت و خ یلیبه ل یاز گوشه چشم نگاه یرعلیام

 .باال زنهیقندت م! گهیبسه د -
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خواستم ظرف ها رو . دمیزدم و من هم دست از غذا کش يشد، به روش لبخند زونیآو یلیل يلب و لوچه  و

 یساعت مینموندم و بعد از ن ادیز یرعلیاجازه نداد و من هم با توجه به رفتار نسبتا سرد ام یلیبشورم که ل

 .کردم یخداحافظ

کرد که پشتم  یم شیراض یلیتا دوسه روز بود و بعد ل شیسرد نیا تایدونستم، نها یرو م یرعلیاخالق ام گهید

 .رو داشته باشه

به شرکت باز شده بود و  انمهریک يدو هفته بود که پا. زدم رونیب یرعلیام يده شب بود که از خونه  ساعت

کردم با نگاهش داره مرگ  یکرد و حس م یه بود، مخصوصا که مرموز نگاهم مخواب و خوراك رو ازم گرفت

 .کنه یم يادآوریپدرم رو 

 یم یقلبم احساس سبک يتو یحرف زده بودم کم _تنها دوستانم_ یلیو ل یعل ریبا ام ممیکه از تصم امشب

چون  یبزنم، از طرف انمهریبه ک ینیسنگ يتونستم ضربه  یمسلما نم. کردم یحساب شده عمل م دیبا. کردم

 . سهامدارها و کل شرکت رو بکوبم هیبق دیبا دنشیکوب ياون سهامداره برا

و در آخر دلم . داشت ازیمن ن ياز اطالعات و تجربه  شتریب یلیخ يکار خطرناك بود و به تجربه ا هی نیا که

اتفاق از دست دادن کارمه  نیه اولبو بر یدونستم اگر کس یته تهش م یول... خواست کارم رو از دست بدم  ینم

 .نبود یو به خاطر محمد و پدرم اصال مساله مهم

تونستم  یکه م يکار نیاول. بود به داخل بردم ییآلبالو 206 کیرو که  نمیرو باز کردم و ماش اطیدر ح موتیر با

کردم؛  یخوب فکر م دیبا! هیاعتبار انیمنظورم ز ست،ین یمال انیمنظورم ز. انجام بدم متضرر کردن شرکت بود

شد  یم شتریکردم، هر چه اعتمادش به من ب یم هعجل دیبرد و نبا یکار زمان م نیا! گدار به آب زد یشد ب ینم

 .بهتر بود

ذهنم شکل  يتو یلیل يدوباره شکم برجسته . شدم ادهیپ نیبرداشتم و از ماش میکنار یصندل يرو از رو فمیک

 یچ! گفت یخب راست م» برات مونده؟ یبرات مونده؟ چ یک«خورد  تو سرم چرخ یعل ریام يگرفت و صدا

 .کنم یزندگ يتکرار امهبرن هی یمثل ربات صبح برم سر کار و ساعت دو برگردم و ط نکهیبرام مونده جز ا

کنه که  ینگاهم م يو سرد يبا دلخور نیهمچ یرعلیوقتها ام یکه گاه یلیو ل یعل ریبرام مونده جز ام یک

 !نمیب یم يادیخونه اش ز يحضورم رو تو

 :لب گفتم ریدر انداختم و ز يبه سقف باال ینگاه. قفل انداختم و در خونه رو باز کردم يرو تو دیکل

 .ستمیاون خونه ن يتو گهیخدارو شکر که د -
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اول خونه نصب شده  يراهرو يکه به خاطر لوستر تو يفلز ي رهیذهنم شکل گرفت و گ يپدرم تو يخونه  و

که بابا  یبالاستفاده مونده تا وقت يفلز ي رهینبود و اون گ یمناسب يبه خاطر نظر نصاب اونجا اصال جابود اما 

 !کنه و تموم آرزوهامو با دار زدن خودش تباه کنه زونیخودشو ازش آو

چند ساعت قبل پدرمو از  نینظرم اومدن و حس کردم هم يجلو شیپنج سال پ يکردم، دوباره صحنه ها بغض

 .دست دادم و هنوز داغش تازه س

 1387/بهمن*** 

 یکه م یواکنش نیسوخت و حس کردم خراش برداشت اما اول یبیبه طرز عج دمیکه کش یغیگلوم از ج ته

بابا بود که  ينشون بدم نگه داشتن پاها لم،یدستم از جمله موبا يتو لیو وسا فیتونستم بعد از انداختن ک

 .کنه یگردنش احساس راحت یاونهارو به سمت باال ببرم تا کم

چهار ستون بدنم از وحشت . بلند هق زدم يداشتن و با صدا مانیبودن کارم ا هودهیتک سلول هام به ب تک

تونست جمع و جور بشه باعث شده بود پوست تنم سفت بشه و به  یکه نم یو ذهن دیلرز یصحنه م نیا دنید

 . کنم هیگر کیستریت هصور

زدم  یم غیکه حاال عمال ج یتا بتونم مرگ دردناکش رو باور کنم و در حال ستادمیربع همون شکل ا کی دیشا

معلقش فاصله گرفتم و به طرف تلفن خونه رفتم، دفترچه تلفن بابا رو برداشتم و  کلیپاهاش رو رها کردم و از ه

 قیرف. یخیمحمد رضا ش«. رفتمتونست به ما کمک کنه رو گ یکه به نظرم صاحبش م يشماره ا نیاول

 ».زدم یبابا که عمو صداش م یمیصم

که بود ده  یهر چ. زدم غینگفتم و فقط ج يزیهم چ دیحرف زدم، شا يبهش گفتم و چه طور یدونم چ ینم

که تو  یجون نیآخررو باز کردم و بعد با  اطیدر ح فونیآ قیزنگ خونه اول از طر يصدا دنیبعد با شن ي قهیدق

 . بغلش انداختم يرو تو ودمو خ دمیبهش رس اطیرفتم و وسط ح رونیپاهام مونده بود به سرعت از خونه ب

 ینشون نم یواکنش چیدستهاش رو از هم باز نگه داشته بود و ه یخیش يبود که آقا دیحرکت ازم بع نیا اونقدر

 .شدم و پاهام سست شد حالیکردم که ب هیزدم و گر غیبغلش اونقدر ج يداد و من تو

 :کرد و همونجا نشوند و بعد جلوم زانو زد و گفت تیخونه هدا يجلو يمن رو به سمت پله  یسخت به

 .کن فیبرام تعر! افتاده غزاله جان؟ یچه اتفاق -

 . دماسم بابا رو بر دهیبر دهیکردم بر یکه در خونه رو اشاره م یسر دادم و در حال هیهق هق گر باز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ١٣ 

و در عرض کمتر از  دیندونست و به سمت خونه دو زینگاه من معطل کردن رو جا ریمس دنیبا د یخیش يآقا

 یخودم جمع بشم و تا وقت يتو شتریخونه رو لرزوند و باعث شد ب يوحشت زده اش ستون ها يصدا قهیدق کی

لرزون  يبهت و چونه  اخونه بمونم و ب يتک پله  يهمونجا رو انیها ب هیهمسا هیو بق سیاورژانس و پل

حس و دردناك  یاول بهمن ماه سال هشتاد و هفت ب ينگاه کنم و پوستم از شدت سرما تیوحشت زده به جمع

 !بشه

 چیکرد ه نیدستم گذاشت و من رو سوار ماش يرو تو لمیبازوم رو گرفت و موبا ریز یخیش يآقا یوقت یحت

 . نزدم یحرف چیه اش هبه خون دنینکردم و تا رس یمقاومت

اش  نهیس کیپارسال  نهیساره خانم که به خاطر سرطان س ،یخیش يهمسر آقا. نداشت یهم حال خوب خودش

شده بود به استقبالم اومد و با همه  فیضع یلیرو از دست داده بود و حاال دوباره دردش سر باز کرده بود و خ

 . بده یکرد به من دلگرم یضعفش سع

از حد  شیو ب ماریزن ب کی ياز دست دادن پدرم رو درك کنم، آرامش ظاهر قتیتونستم حق یمکه هنوز ن یمن

 !کرد یاز دردم کم نم يزیچ چیه فیضع

 :داد امیبهم مثل هر شب پ یعل ریرختخواب گرم و نرم قرار گرفتم و ام يتو یوقت یحت

 .خوشگل خودم ریشب بخ -

چشمام کنار بزنم و حداقل در جواب  يمعلق بابا رو با اون صورت کبود و گردن شکسته از جلو کلیه نتونستم

کردم و  لنتیرو سا یاون بتونه آرومم کنه، پس گوش دیکه شاهدش بودم حرف بزنم تا شا یبتیاز مص یرعلیام

 !دمیمثال خواب

باز  - کرد یم یده بود و کانادا زندگکه حاال ازدواج کر-یخیش ياتاق سابق دختر آقا يکه چشمهام رو تو صبح

هم  یکس. سرم اومده و دوباره بغضم سر باز کرد ییچه بال دمیکرد و فهم تیکردم، انگار مغزم شروع به فعال

 .شدم حالیکردم که خودم ب هیو اونقدر گر ومدیسراغم ن

. نشسته بود و چشمهاش سرخ بود یراحت يسالن رو يکه تو دمیاومدم، ساره خانم رو د رونیاز اتاق ب یوقت

 . بود ستادهیسرش ا يهم باال یخیش يآقا

 :من به سمتم اومد و گفت دنید با

 .میبا هم حرف بزن دیبا ،يبهتره صبحونه بخور -
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 يآقا. و بعد به آشپزخونه رفتم یبهداشت سیبه سرو عانهیپس مط. رفت یم جیسوخت و سرم گ یام م معده

لقمه بخورم و اجبارا به  کیکرد و فقط تونستم  یدرد م یلیگلوم خ. بروم نشستهم همراهم اومد و رو یخیش

 .اکتفا کنم يچا وانیل کیخوردن تنها 

دادم که علتش  حیتوض سیمن هم به پل. بوده یکرد که مرگ پدرت بر اثر خودکش دییتا یقانون یپزشک -

 .بوده یورشکستگ

فرستاد و  رونیب ینفسش رو با کالفگ یخیش يآقا. دنیرو باال آوردم و باز هم چونه ام شروع کرد به لرز نگاهم

 :گفت

بدونم پدرت  نکهیا يبرا گم،یها نم سیبه خاطر پل ؟یدر موردش حرف بزن يهست که بخوا يا گهید زیچ -

 !ناراحت بود؟ یاز چ گهید

 :مکردم صدامو صاف کن یو سع دمیباال کش موینیب

باال آورد فرار کرد و همه طلبکارها  یشرکت بده یوقت... کرد  یکه بابا براش کار م ،يعابد...  کهیاون مرت -

 ... اومدن سراغ بابا 

 :رو قطع کرد حرفم

اون همراه بود و هم  يها یرآبیقبول دارم پدرت هم با ز. کرد ينامرد سشییدخترم، ر انمیاون رو در جر -

من ... اما خب . کار کرد يبه نفع عابد شتریبه نفع خودش به اون صورت نکرد و ب ياردست بودن اما پدرت ک

 نطوریبست تا دستش ا یکاش حداقل بار خودش رو هم م. بهش هشدار داده بودم کارش آخر و عاقبت نداره

 !نشه یخال

 :رو فوت کرد و گفت نفسش

 .ستمیکارهاش ن زیر انیباز هم من اون قدر در جر -

تر و  نیفقط تونستم در جوابش بغض کنم و خاطرات بابا رو مرور کنم و گلوم رو از شدت بغض سنگ من

 !دردناك تر کنم

 :فرستاد و گفت رونیب قیدوباره نفسش رو عم دیلرزون و چهره درب و داغونم رو د يکه شونه ها یخیش يآقا

 .اده شوآم گهیساعت د کیتو هم تا ...  رمیرو بگ يمجوز خاك سپار رمیم -

کردم و  یکه با بابا زندگ يتمام عمر يبه اندازه  دیشا... کردم  هیرفتنش بغضم با صدا شکست و دوباره گر با

 ! نکرده بودم هیاندازه گر نیوقت تا ا چیشاد بودم و ه
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عکس که  يسر کیو  »یعینرگس سم«داشتم  ادیاسم به  هیبودم و از اون فقط  دهیوقت مادرم رو ند چیه من

اومدن من بابا  ایکه با بدن يمادر. وقت ها بابا نگاهشون کنه یگاه نکهیخوردن جز ا ینم يدرد چیمطمئنا به ه

 .نبود ینگه داشتنش کاف يحضور من هم برا یرو ترك کرده بود و حت

صد در  دوره و زمونه لقمه اش نیا يتو یک! همدست بود سشییبا ر يکالهبردار يمهم نبود که بابا تو برام

 .بدونم کهیکنم که گناهش رو هم سطح با اون مرت یتونستم خودمو راض ینم یول! صد حالله؟

 یرعلیام يها امیتماس ها و پ دنیرو برداشتم و با د لمیکردم موبا یمانتوم رو تنم م کهیاتاق رفتم و در حال به

 .کنم زونیونم خودم رو بهش آوت یهر چقدر هم که دوستم داشته باشه نم. کرد ینیسنگ شتریدلم ب يغم تو

گرفته بود و به دانشگاه ما اومده بود و  یسال قبل از اصفهان انتقال یرعلیام... گونه ام سر خورد  يرو اشکم

عشق و پشتوانه  هیخوب و بعدها  قیرف هی تونهیو ثابت کرد م میشد یمیاول اومدنش باهم صم يهمون روزها

 .محکم باشه اما حاال واقعا درمونده شده بودم ي

حسابدار بدنام  هیکه من دختر  نیروش حساس بود، هم یلیداشت که خ يمادر شیمهربون يبا همه  یرعلیام

از مادرش درشت  شدیبود و باعث م یسرشکستگ یرعلیام يبرا یبودم که اعتبارش رو از دست داده بود کل

 یرعلیعمال بودن با ام یعنی ،که سندش گروه بانکه يو خونه ا! فضاحت نیم به ااون ه... اما مرگ پدرم ! بشنوه

 !کردن خودم بود لیبا گرفتن آرزوهاش و تحم يمساو

 :لب گفتم ریز هیمانتوم رو بستم و با گر يها دکمه

 !ریباشم ام تیزندگ یلیخوام طف یمن نم -

رفتم،  رونیکاپشن کوتاهم از اتاق ب دنیمانتوم انداختم و بعد از پوش بیج يتو مویو گوش دمیباال کش موینیب

خانم  دهیمبل انداخته بود و حم ياز حد الغرش رو رو شیحاضر و آماده بود و بدن ب یحالیساره خانم هم با ب

 . بود ستادهیهم کنارش ا) آشپز(

و سوار  میاز خونه خارج شد ییه تامبل بلند شد و س ياز رو دهیزنگ ساره خانم با کمک حم يصدا دنیشن با

 .میشد یخیش يآقا نیماش

 . ها هیو چند نفر از همسا کینفر از دوستان نزد یس-ستیبودن جز ب ومدهین يخاك سپار يبرا يادیز تیجمع

و من رو تنها  دیخواب کشیقبر تنگ و تار يشکل ممکن تو نیتر بانهیمن با اون همه دبدبه و کبکبه به غر پدر

 . گذاشت
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دادم و اون  هیتک یخیش يآقا يپس به شونه . کنم هیبغل ساره خانم بندازم و گر يتونستم خودم رو تو ینم

من باهاش بود  تیمیصم تیهم در سکوت اجازه داد پا رو از عمو گفتن که تا اون روز نها میمرد بزرگ زندگ

 .زمیاشک بر میکس یو ب یبیکنار بذارم و به غر

 .یخیش يشد و فقط من موندم و آقا نیسوار ماش دهیشد و ساره خانم هم به کمک حمرفته دور قبر خلوت  رفته

ظهر . دمیو دوباره از شدت سرما به خودم لرز دمیخاك نم خورده کش يدوپام نشستم و دستم رو رو يرو آروم

قرار داشتم که ساعت کالس ها و انتخاب واحدم رو درست کنم و حاال  یرعلیدوم بهمن بود و ساعت ده با ام

 !د نتونم امسال درسم رو تموم کنمیبود که ترم آخرم و اگر امروز نرم شا نیکه برام مهم نبود ا يزیتنها چ

با لحن محکمش باعث  یخیش يآروم آقا يصدا. رمیتونستم از خاك بگ یو نگاهم رو نم ختنیر یاشک هام م

 :ارمیاهم رو باال بشد نگ

بسته شدن  نیاحتماال علت مرگش هم هم... مسدود شده بودن  روزیپدرت د يسند خونه گرو بانکه و حسابها -

 .متاسفم که مجبورم رك باشم... حساب هاش بوده 

 :دیصورتم کوب يکلمات رو تو یرحم یبا ب. نگاهش کردم ترسان

 ...نداشته که بذاره  یعنی... برات نذاشته  یو ارث هیسرما چیپدرت ه... به اون خونه  يبر یتون ینم گهید -

 .به هم فشار دادم لبهامو

 .يرو بردار تیشخص لیشما تا وسا يبه خونه  میریاالن هم م -

 :گفت شیشگیبا صالبت و لحن محکم هم. شد دهیاز روبروم بلند شد و نگاهم همراهش به باال کش و

 . دختر من و ساره... دختر من  یشیبه بعد م نیاز ا -

 . دست بکشم گهیتونستم از فشردنشون به هم د یاما نم دیلرز یلبهام م. دستش رو به سمتم دراز کرد و

که  یوقت...  رمیپدرم رو بگ يشد که جواب فداکار یخاموش م یکردم که فقط وقت یحس م یقلبم سوزش يتو

 ...به هم بچسبونم قلبم رو  يتونستم شکسته ها یشکست م یم سشییر

ها کار پدرم رو انجام  یلیخ یوقت کهیدر صورت... دادم  یکه پدرم بود رو از دست م میتنها کس زندگ دیبا چرا

 رفتم؟ یدوست پدرم م يبه خونه  دیچرا با... خوره  یو آب از آب تکون نم دنیم

 :گفت یآروم يو با صدا دیرو از چشمام خوند خم شد و بازوم رو چسب صالمیاست یوقت

 .يریبگ یاشتباه میتصم چیدم ه یو اجازه نم -

 :گفت يمجبورم کرد باهاش همقدم بشم با لحن دلگرم کننده ا نکهیبعد از ا. من رو از کنار قبر بلند کرد و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ١٧ 

 .خونه میریم میدار -

نداره  يکه سود یاز بغض دهیچه فا... بغضم رو فرو خوردم  یقیبابا گرفتم و با نفس عم ياز خاك کُپه شده  نگاه

 !نشون دادنم فیجز ضع

که اکثرا از  يخوانده نشده ا يها امیاز دست رفته و پ يتماس ها دنیدر آوردم و با د بمیج يرو از تو لمیموبا و

خاموش اونقدر نگه داشتم که  يدکمه  يو دستم رو رو ختیقطره اشکم هم فرو ر نیبودن آخر یرعلیام

 :م گذشتصفحه خاموش شد و از ذهن

 .بخرم دیکارت جد میس دیبا -

 1392/بهمن*** 

 :گفتم وشیگذاشتم و رو به دار زیم يگردش حساب رو رو نتیپر یکالفگ با

 ریاعتبار شرکت رو ز میتون ینم يعابد يشما و آقا یلیبه خاطر روابط فام! نیستیچرا متوجه ن يمحمود يآقا -

 !میسوال ببر

 :و گفت دینداشته اش کش شیبه ر یدست

انگار سود سهام رو  دیزن یحرف م يطور! ستین نمونیب يا بهیغر نجایا ،یکنم خانم رمضان یخواهش م -

 !میکرد یم یسرطان يخرج بچه ها

 :فرستادم رونیدهن باز نفسم رو به طعنه ب با

 !یسرطان يبچه ها! هه -

 :همون حالت نشسته به جلو خم شدم و گفتم در

شما در حق پسرعمتون بانک قسط  يکم از خود سرطان نداره، به خاطر دلسوز نیکه گرفت یاون وام کالن -

 ! اندازه یهاتون رو عقب نم

 :گفتم يآروم تر و البته استرس آور يصدا با

 !!ه؟یکنم هدفمون چ يادآوریالزمه که  -

 :گفت يادیز یلیخ ریرو مشت کرد و با تاخ دستش

 .زمان برد که اعتمادش رو جلب کنم یلیخ! که متوجه نشه دیمحاسبه کن يپس حداقل طور -

 :رو لبم نشست و گفتم یطانیلبخند ش ناخواسته
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که از سود سهامِ  یاقساط وام متناسبه با مبلغ قایچون دق! روند محاسبات بدم يتو يرییتونم تغ یمن نم -

 ...پس ! منبع درآمده نیشتریو ب هیدیدرست برابر سهام خانم حم يعابد يو سهام آقا. میکن یسهامدارها کسر م

 :گفت يآروم و با لحن متفکر يابروشو باال داد و با صدا هی

 !!داد يرییهم تغ شهیالبته نم -

 :کردم و گفتم یبود؟ اخم یحرفش چ نیاز ا وشیدونستم منظور دار ینم یداد ول رییتغ شدیکه نم البته

 !که من گفتم هست؟ یلیاز دل ریبه غ يا گهید زیچ -

 :بزرگش گرفت و به جلو خم شد و گفت یصندل یاش رو از پشت هیرو تکون داد و تک سرش

 يزیچ دیپس نبا. مادر زنش بشه يحسابها انیکامل در جر انمهریامکان داره ک. انهیمادرزن ک يدیخانم حم -

 !کنه رییتغ

کردم دلم  یاز سود سهامش کسر م ینفر از سهامدارها بود که وقت کیاگر . صورت خودکار ابروهام باال رفت به

 . ذره عذاب وجدان رو هم ندارم هیهمون  گهیبود که االن د يدیسوخت خانم حم یبراش م

 یم حیزمان براشون توض نیا ياگر االن و تو یکسر سودها به نفع سهامدارها بود ول نیچند در دراز مدت ا هر

 .بذاره ارمونیپولش رو در اخت شدیکس حاضر نم چیه میداد

برداشت و به  زیم يشده رو ختهیر ينگاه از برگه ها یقیزنگ خورد و بعد از نفس عم وشیدار زیم يرو تلفن

 :تلفن جواب داد

 .بله -

-...... 

 .ادیب گهید قهیبگو دو سه دق -

 :گفت یبالفاصله بعد از گذاشتن گوش و

 .داخل ادیاالن م انیکاغذارو، ک دیجمع کن -

 يضربه ا یو مرتب نشستم و بعد از لحظات ختمیزونکنم ر يو تو میرگه ها رو جمع کردبه کمک هم ب عیسر و

 .وارد اتاق شد انمهریبه در خورد و ک

آورده، اون فرم نگاه کردنش  مونیبه سر زندگ یچ انمهریفراموش کنم ک يخواستم واسه لحظه ا یاگر م یحت

ناخواسته پوزخند . فرض کنم میکرد که همچنان اونو دشمن خون یم کمیتحر رهیخواست مچ بگ یکه انگار م

 :زدم و از ذهنم گذشت
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 !خود پندارد شیکافر همه را به ک -

و  میکرد یم يهمکار اتیمال چوندنیپ يکه با حسابدارهاشون برا ییداده بود اسم شرکت ها ریگ شیروز پ چند

من سر در  يکارها ياز همه  ستیوندم که قرار نبهش فهم يبهش بدم، من هم اول با زبون خوش، بعد با تند

 !ارهیب

دونم  یشرکت و کارخونه بود؛ من م يکردن پسرعمه اش به امورمحرمانه  کینزد وشیحماقت دار نیبزرگتر

 !دهیشازده سر ما رو به باد م نیآخر هم! گهید

اگر  ،یکوتاه فوتر مشک يتنش کرده بود با پالتو ریس یبافت طوس وریپل هیموهاشو پشت سرش بسته بود،  امروز

که  ریس ینه طوس دهیپوستش رو روشن تر نشون م دیو سف يریگفتم که رنگ ش یتونستم نظر بدم بهش م یم

 !شهیلباسش خفه م ي رهیت يرنگ ها يانگار داره تو

 :نشست و بدون لبخند طعنه زد روبروم

 !خانم؟ يهنوز از دست ما دلخور -

شاهد بحث چند روز قبل ما بود با دو انگشتش لبخندش رو جمع کرد و در سکوت منتظر موند من  که وشیدار

 :جواب بدم و من هم مثل خودش بدون لبخند گفتم

 . اول سالم کنه دیداخل با ادیکه از در م یکس! که سالم بدم نهیاگر منظورتون ا -

 :مبل بلند شدم و گفتم يرو برداشتم و از رو زونکنم

 .بود گهید يفقط فکرم جا ستم،یمن دلخور ن... ضمن در  -

کنه، نفسم رو فوت کردم،  یداره منو مسخره م یعنیتکون دادن  نیتکون داد که ا دییتا يرو به نشونه  سرش

 !قاتل پدرمو نداشته باشم يهستم که حوصله دل خجسته  ختهیاونقدر به هم ر

 .رفت صدام زد رهیکه دستم به سمت دستگ نیهم. گفتم يا» با اجازه«لب  ریسمت در رفتم و ز به

 ؟یخانم رمضان -

 .نگاهش کردم یبود به سمتش برگشتم و سوال رهیدستگ يکه دستم رو یحال در

 :کرد گفت یسرش رو به جلو خم م یکه کم یابروشو باال داد و در حال هی

 .سالم -

سالم کرده بود، داشت نگاهم  يجد یلیکه خ رانمهیخود ک ینشسته بود ول وشیدار يلبها يرو یقیعم لبخند

 :زدم و گفتم يکرد، من هم لبخند یم
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 .سالم کیعل -

معطل نکردم و از اتاق خارج شدم و قبل از بسته شدن در  گهید دم،یکمرنگش رو د یلیبار لبخند خ نیاول يبرا و

 :و لحن شادش که خطاب به پسرعمه اش گفت دمیرو شن وشیدار يخنده  يصدا

 !؟یگرفت -

 1387/بهمن***

 :گفت ریدرهم رفته متفکرانه سرش رو تکون داد و با تاخ يبا ابروها ياصغر دکتر

 !میرو بهت برگردون هیشهر میتون یکه نم یدون یاما م. فوت پدرت متاسفم يبرا -

دستش رو  يخودکار تو عیسر یلیمن بود که خ دییتا مچهین نیانگار که منتظر هم. غم سرم رو تکون دادم با

 .اون شروع شد يترمه ام با امضا کی یکاغذ چرخوند و مرخص يرو

بود که با گذشت  نیهمه فکرم ا زدمیم رونیاز سالن ب زونیآو يربع بعد با سر فرو افتاده و شونه ها کی یوقت

در انتظارم  یروشن ي ندهیآ چیو ه شهیمثل سابق نم زیچ چیکه ه دمیرس جهینت نیدو هفته از مرگ بابا به ا

 .ستین

 غزاله؟ -

 .اومد یاز پشت سرم م یرعلیام يصدا. بست و ناخودآگاه سرم رو باال گرفتم خیرگهام  يتو خون

قدمهاش، مشت هام رو دور  يشدن صدا کیبرگردم شروع کردم به تند راه رفتن و به محض نزد نکهیا بدون

  دم؛یمحکم کردم و دو میکوله پشت يبندها

در  غمیج يهوا معلق شدم و صدا يشده و تو دهیبه عقب کش فمیک قیشده، از طر يدرختکار ریبه مس دنیرس با

 .خودش نگه داشت ياومد و قبل از افتادنم، به بازوم چنگ انداخت و منو روبرو

 ي دهیکش هی میمطمئنا اگر وسط دانشگاه نبود. گرفتم یم نشیخشمگ يزدم و نگاه از چشمها ینفس م نفس

 ! کردم یمآبدار نوش جان 

 :دمیشده اش صداشو شن دیکل يدندونها يال از

 خاموشه؟ تیچرا گوش ؟یهست يمعلومه کدوم گور چیه -

 :صورتم گرفت و گفت يجلو دیتهد يدهن باز کردم انگشتش رو به نشونه  تا

 !یفتیکه از زبون ب زنمتیاونقدر م نجایهم ،يبد لمیبه حالت دروغ و دونگ تحو يوا -
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بازوم برداشت و  يدستش رو از رو. دوباره تو گلوم جا خوش کرد و چشمهام پر از اشک شد میدو هفته ا بغض

 :دیصورتم توپ يو تو دیدستش جمع شد و منو به سمت خودش کش يمقنعه ام تو

 !نکن، حرف بزن هیگر -

ه نصب بودن، دانشگا يها همه جا نیرفت و آمد نبود، اما دورب ادیز میشده بود يراه درختکار يچون تو درسته

 :محکم تکونم داد. بودم دهیترس یرعلیها که از خشم ام نیاما اون لحظه نه از دورب

 !!!با توام -

 :لبهام از هم باز شد یسخت به

 ...مرده ....بابام  -

 ...کرد که آروم مشتش باز شد و من هم سر بغضم  افتیرو در امیانگار تازه پ هیاز چند ثان بعد

 :گونه ام سر خورد نگاهش مهربون و دلسوز شد يکه رو اشکم

 !زم؟یعز یچرا بهم نگفت... برات  رمیبم یاله -

ذهنم رژه رفتن و پا  يهام تو يریخوددرگ يجلو اومدن، دوباره همه  دنمیدر آغوش کش تیکه به ن دستهاش

 . دهنش باز موند دم؛یعقب کش

 :زمزمه کردم مینه تکون دادم و برخالف خواسته قلب يرو به نشونه  سرم

 .ریام ریازم فاصله بگ -

 :و غُر زد دیخشم به چشمهاش دو دوباره

 ! چرت نگو -

 :زدم هق

 .ریخوامت ام ینم گهید! گمیچرت نم -

. هق زدنم يبهتم مانع شد از ادامه . ادیجمله بدش م نیاز ا یرعلیچقدر ام دمیگونه ام که سوخت تازه فهم و

 :دندونهاشو به هم فشرد

 ...حرفو بزن  نیا گهیبار د کی -

. عقب گرد کردم و ازش دور شدم عیسر. جمله اش رو بگه چون فکش از حرص به هم قفل شد ي هیبق نتونست

 :به سرعت باهام همقدم شد
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جواب  لتویچرا موبا ؟یستیبابات فوت شده، چرا خونتون ن ؟ییدو هفته اس کجا ؟يریم يندازیکجا سرتو م -

 !!دم درتون نزدن اهیپارچه س هی یحت! ستیاز عزا ن يخبر چین همحلتو يچرا تو ؟يدینم

شد و من کم کم داشت باورم  یو هر لحظه هم صداش بلند تر م میشد یم کیدانشگاه نزد يمحوطه جلو به

 .گرفته شیانگشتهاش آت يزده و حاال جا یلیبهم س یرعلیشد که ام یم

 :بلندش چهارستون بدنمو لرزوند يصدا

 !یعنتجواب بده ل -

 . بودن به سمتمون جلب شد ریمس يکه تو یتوجه کسان یرعلیداد ام يو با صدا میبود دهیمحوطه رس به

 :دروغمو ساختم هیاز ثان يعمو محمد رضا افتاد و در کسر يهمون فاصله نگاهم به سانتافه  از

بود طلبکارها و بانک  یهر چ ،یچیه یچیه. ادامه بدم میبرام نموند که باهاش به زندگ یچیپدرم مرد و ه -

 .بهم کار بده یهم نداشت که کس ياعتبار یحت. برداشتن

 :رو نشون دادم و گفتم نیماش

 ...که  یحاضر شد همه جوره پشتم باشه به شرط یکیاما  -

 يتا تموم بدنم رو تو حهیتوض هیدونستم فقط منتظر  یاز ته نگاهش معلوم بود، م یهمه خشمش مهربون با

 :و تند جمله ام رو ادامه دادم دمیپس زدم و نگاه از چشماش کش مویبغض لعنت !آغوشش بچلونه

 .آرامشش باشم هیکه ما یبه شرط -

 :دیرنگ باخت و گوشه پلکش پر صورتش

 ؟یچ.. چ  -

 :رمیاشکهامو بگ ينتونستم جلو یرحم شدم، ول یب

 .ازدواج کردم -

 :دیرنگ باخت و گوشه پلکش پر صورتش

 ؟یچ.. چ  -

 :رمیاشکهامو بگ ينتونستم جلو یرحم شدم ول یب

 .ازدواج کردم -

 :گرفت زبونش

-  مگه نه؟... دروغه ... د! 
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من هنوز هم  ر،یگم ام یآره دروغ م«داشتن تا لب باز کنم و بگم  یافکار مزاحم دست از سرم بر م نیا یکاشک

 :رحم تر شدم و ضربه آخر رو زدم یاما ب» دوستت دارم

مادر . مرگش باعث شد چشمام باز بشه دم،یفهم یبابا زنده بود نم یتا وقت. میخورد یدرد هم نممن و تو به  -

نبوده، پس  نمونیب يزیچ یمیصم یلیخ یدوست هیجز . شدم یبراش نم یمن عروس خوب... تو هم حق داره 

 .بهتر از منه اقتتیتو ل. نکن تیخودتو اذ

خجالت و با  یدهنم نگه داشتم و ب يدستم رو جلو ومد،ینبالم ند گهید. دوباره پا چرخوندم و ازش دور شدم و

 . هق زدم نیبه ماش دنیلرزون تا گذشتن از در دانشگاه و رس يشونه ها

که گرو بانکه  يمن دلمو تو خونه ا يدیخودت د... که به خاطر خودش ازش گذشتم  يدید...  يدیتو د ایخدا

 يمن و نه برا ينه برا یهر جور حساب کردم خوشبخت يدیخودت د... معلق پدرم جا گذاشتم  يجنازه  ریز

 ... مشترکمون وجود نداشت  یزندگ يتو یرعلیام

 .کرده بود خیصورتم  دم،یکش مینیشدم و کف دستم رو به ب نیماش سوار

 :دیچیپ یم نیماش يبلندش تو يرو دم گوشش گرفته بود و صدا لیموبا

 یکه دلش م یمتیهر ق نیگینم یچیشما ه دهید نینه براش چکو نکش، ا! .... مارو خر فرض کرده؟ کهیمرت -

 .یعل ای...  دیفردا صبح فعال چکو ند امیم.... بله بله .... خوره  یاز کنارشون م گهیخواد م

 ینگاه م نیبه ماش یقدم ستیدو يافتاده از فاصله  يبود که با شونه ها یعل ریجلو به ام ي شهیاز ش نگاهم

 . کرد

 :سالم کردم که عمو با مکث گفت یآروم يصدا با

 !يریبگ یمرخص یخودت خواست! ه؟یچ يات برا هیگر! سالم کیعل -

 :رو باال آوردم و گفتم سرم

 !نکردم که هیگر -

نگاه ازش گرفتم و سرمو  عیافتادم و سر یرعلیشاهکار ام ادیگونه ام  يشده و متعجبش به رو خینگاه م دنید با

 . انداختم نییپا

 .نمیبب ریسرتو باال بگ -

 ! کرد یداشت نگاه م یرعلیام...  میزودتر حرکت کن کاش

 !دعوات شده؟ یبا ک -
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 :زور لب زدم به

 .خونه میبر -

 :شد یعصب لحنش

 .به من نگاه کن...  ریگفتم سرتو باال بگ -

عمو تموم بدنم لرز  يانگشتها نیاما با فشرده شدن چونه ام ب رو نگاه کردم، یرعلیاشک ام يپشت پرده  از

 رمیام... پدرم  يو حاال جا یدونم تو دوست پدرم یمن م... نکن عمو ... شدم  یرعلیصورت ام خیافتاد، ترسان م

 ... شکنهیم رمیام! ... دونه عمو ینم

. ختیگونه ام ر يانداخت و جهت مخالف رفت و دوباره اشکم رو نییرو که سرشو پا یرعلیشکستن ام دمید و

که  دیگونه ام مونده و ند يرو یک يانگشت ها يتا بفهمه جا دیکه به خاطرش عمو سرم داد کش دیند یرعلیام

 ! بشه رایپذ وام هم دست عمو محمدرضا ر گهید يکردم و کم مونده بود گونه  هیمن فقط گر

 ...تا چند روز مهمون صورتم بود  یرعلیام يشتهاانگ يادگارینگفتم و  اما

 1392/بهمن***

فرق سر پسرك پر حرف  يرو تو وانیخودم رو گرفتم تا ل يو جلو دمیرو سر کش يچا وانیل نیششم ای نیپنجم

 .نکوبم

 :و گفت دیکش رونیکه بهش داده بودم تا سرگرم باشه و دهنشو ببنده ب ییبرگه ها ياز ال گهیسند د هی باز

 ...که  هیاقالم يمنظورم تفاوت تو! استاد نیآهان، نگاه کن -

 :رو قطع کردم حرفش

 ! فهمم یمنظورت رو م -

 :دادم گفتم یچشمهاش تکون م يکه جلو یرو از دستش گرفتم و در حال برگه

 يبرا نهایا. شدن یگانیبا یاصل يسندها. ستنین رادیسندها صد در صد بدون ا نیا گمیبار هزارم م يبرا -

 !شما هستن يریادگی

 :نفسم رو فوت کردم و از ذهنم گذشت. رو متفکرانه تکون داد سرش

 یم اهیمنو به خاك س شیریجوجه حسابدار س نیهم بتونم در برم ا انمهریو بازرس و ک اتیاز دست مامور مال -

 !نشونه
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به در اتاق خورد و بعدش  ياعصابم بود، ضربه ا يکارخونه رو يدستگاه ها يسر و صدا. نشستم زمیم پشت

 :گفت یآروم يشد و با صدا زخمیم ياومد و جلو زمیوارد دفتر شد و به سمت م) یداخل ریمد( انییرضا يآقا

بهشون . کنه یم یچرخه و به کار کارگرها سرکش یدستگاه ها م نیاز سهامدار ها اومده داره ب یکی... خانوم  -

 !گفتن با شما قرار دارن یول نیاومد یتذکر دادم که بدون هاهنگ

اعصاب به  يرو دیپسرك مزاحم ناخن کش يباز صدا. بستم تا به اعصابم مسلط بشم هیچند ثان يبرا چشمامو

 !ام ختهیهم ر

 م؟؟یکن يریرادگیا دیشدن هم نبا وستیفاکتور هم که به سندها پ نیا یاستاد؟ حت -

 :ندم و در جواب پسره گفتمچرخو دیو دو کارآموز جد میت یمیقد ياعضا نیرو ب نگاهم

 س،یبراش بنو دیو سند جد ریبگ رادیاز فاکتورها ا! یسیدست شما دادم تا از نو سند بنو نهارویمن ا... آقا پوالد  -

 .کنم یآخر ساعت نگاه م

زد، که  يکارخونه شده بود لبخند بامزه ا يحسابدار میکارآموز خودم بود و حاال عضو ت یکه اون هم زمان میمر

 . حد و حصر پسره کالفه شده بودن یاون ها هم از سواالت ب یعنی

 هیزود  یلیدونستم خ یاما چون م! تونستم تحملش کنم یپوالد نبود نم ادیشک اگر هوش و ذکاوت ز یب

 .دادم یممکن به سواالتش جواب م ينگهش داشته بودم و تا جا شهیحسابدار موفق م

 :مگفت میبلند شدم و به مر یصندل يرو از

 !اومده یک نمیسر برم بب هیبه سواالت بچه ها جواب بده، من  -

رو به . توجه از اتاق خارج شدم یو ب دمیبه سمت در رفتم و قبل از خارج شدن نگاه کنجکاو پوالد رو د و

 :گفتم انییرضا

 کجاست؟ -

 :رفت و گفت جلوتر

 .نیایهمراهم ب -

کرده بودن، از شدت سر درد  جادیکه ا ییبزرگ و سر و صدا يشدن به دستگاه ها کیبعد به خاطر نزد یلحظات

 نیکه ب يبزنه خودم چشم چرخوندم و وصله ناجور یحرف انییرضا نکهیکرده بودم و قبل از ا زیچشمامو ر

 . کردم دایکارگرها بود رو پ
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بود و چنان  تادهسیا ریش ریفایکنار کالر کشیآنت پیکه دستهاشو پشتش به هم قالب کرده بود با اون ت یحال در

 !ادیکرد که انگار قرار بود به زبون ب یبا دقت به دستگاه نگاه م

و به سمت دستگاه ها حرکت  »دمشیخودم د« یعنیرو اشاره کردم که  انمهریبزنه ک یخواست حرف انییرضا تا

 یم بلند سالم ياون سر و صدا با صدا يکه تو ییشدم به کارگرها یم کیکه بهش نزد ینیکردم و در ح

 :و صداش زدم ستادمیپشت سرش ا. دادم یکردن جواب سالم م

 ؟يجناب عابد -

 :اسمش رو تکرار کردم يبلندتر يبا صدا دیچون صدامو نشن و

 !!يعـابــد يآقــا -

 :بلند گفت يزد و اون هم متقابال با صدا يلبخند محو دنمیبه سمتم برگشت و با د عیسر

 !!از هفت خان رستم رد شــد دیبا دنتونید يماشاله برا!! یبه به خانم رمضــان -

 ثیفکر خب نیبا ا! دستگاهها تا خامه اش درست بشه یخواست هلش بدم قاط یبه هم فشار دادم، دلم م لبهامو

 :اشاره کردم و گفتم یلبم نشست و با دست به سمت خروج يرو يلبخند

 !ـــم؟یصحبـــت کن رونیب ــشهیم -

راه رفتن  نیاز شدت صداها کم شد در ح نکهیبه محض ا میرفت یداد و با هم به سمت خروج رو تکون سرش

 :گفتم

 !تا از اومدنتون اطالع داشته باشم؟ نیداد یبهتر نبود قبلش به من خبر م -

 :خونسرد گفت یلیخ

 .پس اومدم...  نیینجایگفت ا وشیکار نبود، دار نیبه ا يازین -

 :لبمو گاز گرفتم و گفتم یحرص پوست داخل از

 ...سهام دارها بدون  ياگر قرار باشه همه ! هست ازیچرا ن -

 :درهم حرفمو قطع کرد يو با ابروها ستادیا

. کردم يگذار هیسرما نجایاز ثروتم رو ا یبخش اعظم یعنی! دمیشهرك رو خر نیدرصد از سهام ا یمن س -

کنم و با هر کس که به من و اموالم ربط داره  یرو دارم که هر وقت دلم خواست سرکش یحق نیپس چن

 .مالقات داشته باشم

 :ابروشو باال فرستاد و گفت هی
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 !به کفشتون باشه یگیر نکهیمگر ا -

 :با مکث ادامه داد و

 .نمیرو بب تونیحسابدار میخوام ت یم -

 :باال دادم و بعد از فوت کردن نفسم گفتم ابروهامو

شما به کارخونه مسلما  یپس سرکش م،یکن یرو متوقف نم دیباشه خط تول هم به کفشمون یگیاگر ر یحت -

 .يحسابدار میو دوم در مورد ت ک؛ی نیا!ستیمساله به بنده مربوط ن نیبه مشکوك بودنتون نداره،هرچند ا یربط

 :گرفتم و با لحن محکم ادامه دادم یقیعم نفس

 ... نیاومد نجایبه ا اتیمال یعنی یاگر به خاطر همون موضوع قبل -

تر بشه و به در بزرگ اشاره کردم و  ظیحدس بود باعث شد اخمم غل نیهم دییتا يکجش که نشونه  لبخند

 :گفتم

 .سمته نیراه خروج از ا -

 :پا چرخوندم تا به سمت دفتر برم که با صداش متوقف شدم و

 !مودب و خونگرم بود یلیاون خ! یاصال به پدرت نرفت -

اما با نفس  دیدو یاشک به چشمهام م. و قلبم چنگ شد دمیو آسمون معلق د نیزم نیب لحظه بابامو هی يبرا

 :گفتم يو با پوزخند دمیمعلق پدرم رو از ذهنم پس زدم و به خودم مسلط شدم، به سمتش چرخ ریتصو یقیعم

 !بودم، نه پدرم یخیش يبله اما بنده کار آموز آقا -

 :رو متفکرانه تکون داد و گفت سرش

 .مقدار بداخالق بود هیحسابدار وارد و  هی یخیش يآقا! اوه البته -

آروم و  يخم کرد تا هم قدم بشه و با صدا یسرش رو کم م،یبش نهیبه س نهیبرداشت که باعث شد س یقدم

 :گفت یلحن ترسناک

والم رو نداشته ترس از دست دادن ام گهیتا د یرو هم به ارث برده باش یخیش يدرستکار بودن آقا دوارمیو ام -

 .باشم

 :و نگم که رمیخودمو بگ يبه هم فشردم تا جلو دندونهامو

 !ستنیهمه مثل خودت آشغال و مال مردم خور ن -

 :لبخند زدم و گفتم یام بشه و حساس ترش کنم، پس زبون به دهن گرفتم و به سخت نهیمتوجه ک دمیترس اما
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 .راحت باشه التونیخ... حتما  -

 :گفت یگرفت با لحن محکم یکه فاصله م یچندبار تکون داد و در حال ریرو با تاخ سرش

جلومو  نیتون ینم!گهیکس د چیو ه وشیدار یو نه شما و نه حت امیهر بار که دلم بخواد م... در ضمن  -

 .نیریبگ

! داشتم که خرخره اشو بجوئم نویکاش قدرت ا. دیلرز یبدنم از خشم م. رفت یو به سمت در خروج دیچرخ و

 :لب زمزمه کردم ریو ز ختیگونه ام ر يو اشکم رو دیلبام لرز

 .هات آروم بشم حتیتا با نص يبود نجایکاش ا... آخ محمد  -

 1388/نیفرورد***

 :دیلرز لبهام

 !رهیم ادمیهمه ش  هوی نیپرس یگرفتم، شما که م ادیعمو به خدا  -

 :دیتو هم کش ابروهاشو

 !شهیبچه ننه نم نقدریحسابدار که ا! خوره یبه درد خودت م ادگرفتنتی نیا! بغض نکن بچه -

 :دیحال خند یخانوم آروم و ب ساره

 . نکن تشیمحمدرضا اذ -

 :با اخم رو به زنش گفت عمو

 .رهیبگ ادی دینداشته باش، با يشما کار -

 :رو به من گفت و

 م؟یکن یرو بستانکار م یثبتش چ ياگر چک به روز بود تو -

 :به دندون گرفتم و با شک گفتم لبمو

-  ؟یپرداختن... اسناد 

 :بلند کرد صداشو

بانک نه اسناد  شهیدر ضمن جوابش م ،یمحکم بگو اسناد پرداختن! ؟یاز من دییمنتظر تا! با شک نگو -

 !یپرداختن

 . مظلومانه تکون دادم سرمو

 :دیرو پرس يسوال بعد هیرو ورق زد و بعد از چند ثان دفترش
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 ره؟یگیتعلق م یبه چ یفیتکل اتیمال -

 :فوت کردم و گفتم نفسمو

 نیهمه سال سابقه کار حفظ کرد نیمگه خود شما با ا!! کل موارد قانونو حفظ کنم امیعمو من که نم يوااااا -

 !اون همه رو؟

 :وار و تند تند گفتم یغضبناکش طوط يچشمها دنید با

 .دیصبر کن گم،یاالن م گم،یاالن م... امممم ... ها و  يشهردار ،یوسسات دولتوزارتخانه ها، م -

 :لب بگه ریکه باعث شد عمو هم لبخند بزنه و بعد ز دیبلند خند يخانم با صدا ساره

 !؟ياریخب چرا حرص منو درم يدختر تو که بلد -

 :گفتم تیمعصوم با

 !کنم یخب هول م -

 :گفت يدلخور با

 !من ترسناکم مگه؟ -

 :آره تکون دادم که باز ساره خانم به حرف اومد ياز دست دادن حالتم سرمو به نشونه  بدون

 يدوره  يناظم ها هیروبروش شب یتو با سه من اخم نشست! محمد رضا گهید گهیخب راست م! بگردم یاله -

 .شاه

 :دفترش رو بست و گفت عمو

به بطالت بگذره،  ذارمیرو نم یکه از دانشگاه گرفت يا یاما حواست باشه مرخص. امشب بسه يخب، برا یلیخ -

 .یبه حالت اگر قبول نش يوا ؛یخودتو واسه کنکور ارشد آماده کن دیهمزمان هم با

 :رو تند تکون دادم و گفتم سرم

 .شم یحتما قبول م... حتما  -

 :لب گفت ریشد ز یکه بلند م یحال در

 .خوام ببرمت شرکت یخوبه، حاال هم جمع کن برو بخواب که فردا م -

خونم اونم  یدارم درس م مهیسه سال و ن. دفترهامو جمع کردم و به سمت اتاقم شلنگ تخته انداختم عیسر

 ومدهیکرد بهم فشار ن یکار م يکه عمو باهام حسابدار يشش هفته ا نیوقت به اندازه ا چیه يرشته حسابدار

 !بود
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گذاشتم و بعد از خاموش کردن المپ و در آوردن شالم به سمت تختم رفتم و دراز  ریتحر زیم يرو، رو لمیساو

 . دمیکش

کنه که حداقل  یم جابیعمو ا يخونه  طیخب شرا یول ستمیحاال هم ن نیهم! نبودم يدیآدم مق نیقبل از ا تا

 .موهامو بپوشونم تا معذب نباشم

به سه ماه  کیفکر کردم که حاال بعد از گذشت نزد نیو به سقف زل زدم و به ا دمیشگلوم باال ک ریرو تا ز پتوم

به شدت وسوسه  یکنم و گاه یفکر م یرعلیدارم، هر چند که هنوز هم به ام يبهتر یلیخ طیاز مرگ بابا شرا

 . رمیگ یخودمو م يجلو یبهش بدم اما به سخت امیپ هیتا  شمیم

 :و از ذهنم گذشت دمیکش یآه

 دوستم داشته باشه؟ ریبشه که به اندازه ام دایپ یکی يروز هی شهیم یعنی -

علت  هیکه البته خودم . دمشید یکه فقط دوست بابا بود و گهگاه م هیبداخالق تر از زمان یلیخ عمومحمدرضا

 .زنم یبراش حدس م ییها

روز  یجداست و به روشنچند وقت متوجه شدم که اتاقشون از هم  نیتو ا. ساره خانمه هیضیمر نیهم شیکی

هر چند . ستین ریتاث یاخالق بد عمو ب يمساله رو نیندارن و خب مسلما ا يبرام واضحه که با هم خاك بر سر

 ! گهید هیبدبخت حال و حولش چ ض،یاون زن مر

لبم  يرو يفردا آماده کرده بودمشون لبخند محو ياتو شده ام که برا يلباس ها دنیو با د دمیپهلو چرخ به

 .نشست

و تازه  دیجد یلبن ياز برندها یکی. کوهستان بود یمحصوالت لبن یشهرك صنعت يحسابدار میت سییر عمو

در  یروشن ي ندهیشد و براش آ یصادرات محصوالتش هم آغاز م کینزد يا ندهیمعروف شده کشور که در آ

 . کنه شیحسابرس میوارد ت يباز ینظر گرفته شده بود و حاال قرار بود عمو من رو با پارت

 :لب خطاب به بابا گفتم ریو ز دیپوستم دو ریز یفکر ذوق نیا از

 .تونم یمن مطمئنم که م. سربلندت کنم دمیبابا جون قول م -

 .لبم بود چشم هامو بستم يکه هنوز لبخند رو یدر حال و

قلبم بود باعث  يکه تو یجانیشدم ه ادهیعمو پ نیساختمون شرکت از ماش نگیپارک يتو یروز بعد وقت صبح

 :با اخم رو بهم گفت. نتونم لبخندمو جمع کنم شدیم

 .باش و منو سرافکنده نکن نیسنگ -
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و درشت و هر کس که جلومون  زیاز ر. تکون دادم و همراهش به سمت آسانسور رفتم دییتا يبه نشونه  يسر

 . کردنیبه عمو سالم م شدیسبز م

 :زد و گفت به نگاه کنجکاو من يلبخند باالخره

 . قلب اونه يهر نهاد یشرکته، بخش مال سییاز ر شتریب شهیکه به حسابدار گذاشته م یوقتها احترام یگاه -

 :با فاصله پشتم نگه داشت و گفت تگرانه،یرو حما دستش

 .ادیدر ب میاز تنظ يوقت نذار چیو ه يدستت نگه دار يضربان قلب شرکت رو تو دیبا -

 . میبا هم وارد دفترش شد. پلک زدم دییتا يبه روش زدم و به نشونه  يلبخند

 :گفت اوردیکه کتش رو در م یو در حال نمیها بش یاز راحت یکی يمن اشاره زد که رو به

که  نیبا توجه به ا. زنم یبار به اونجا سر م کی يهفته ا. خود شهرك يدفتر هم تو هیدارم و  نجایدفتر ا هی -

 .میباش زیگر سکیاز ثروتش رو قرار داده الزمه که ر يادیخاصه و هر کس بخش ز شیشرکت سهام نیا

 :سرم رو تکون دادم و عمو ادامه داد یول هیبودم منظورش چ دهینفهم نکهیا با

 ياز اونها برا. تونن انجام بدن یمن رو نم یکدوم کار اصل چیدارم اما ه يادیز يدرسته که من کارآموزها -

مناسب  یاصل تیمسوول يکدوم برا چیکنم ه یکنم اما حس م یاستفاده م يادیو درشت ز زیر يانجام کارها

 .داشته باشه اقتیباشه که ل یثروت کس نیحسابدار ا دیبا ستن،ین

لبخند . هامو جلو بدم نهیبهم انداخت که باعث شد شونه هامو صافه کنم و ناخودآگاه س ينگاه پر غرور و

 :لبش نشست و گفت يرو یتیرضا

نه چندان  يا ندهیدر آ ادیکنه و به احتمال ز یروزها پسر ارشدش رو با خودش همراه م نیبزرگ ا يمحمود -

 .شهیم نشیکنه و پسرش جانش یدور خودش رو بازنشست م

 :سمت در اتاق رفت و گفت به

 .پدر و پسر آشنات کنم يتا با محمود ایهمراهم ب -

گرفتم  یناخودآگاه وسواس. صورتم نگاه کرد يبا دقت تو. مبل گذاشتم و به سمت عمو رفتم يرو رو فمیک عیسر

 . و مقنعه ام رو درست کردم

 :لبخند زمزمه کرد بدون

 .خوبه -
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بابا همه جوره ! رفتارم حساس بود، بابام نبود ياونقدر که عمو رو. شدم دهیجلوتر رفت و من هم به دنبالش کش و

 . داد ینم ریکرد و بهم گ ینم حتینص یپدر واقع کید اما مثل کر یدر حقم محبت م

 !به کوچه یرعلیکردم؛ مثل وارد نشدن ام یم تیرعا زهارویچ یخودم بودم که ناخودآگاه بعض نیا

 یبود به نام خانم کمال ییکه زن سن باال یمنش یرو پس زدم و بعد از هماهنگ یعل ریفکر ام یقینفس عم با

 یشرکت فقط چند ماه بود و بعدش دختر جوون يتو یکه البته عمر موندن خانم کمال م،یشد سییوارد دفتر ر

 .شد نشیگزیجا

 :کرد و گفت یمعرف نشیرو جانش وشیپسرش دار يمحمود يعمو، آقا يگفته ها مطابق

قسمت خودم  نیبود تا ا یجوان يرویپروژه پسرم بود اما چون ن نیا سییشرکت ثبت شد، ر نیکه ا یاز زمان -

 .فتهیاتفاق ب نیخواد با نام پسرم ا یبشه دلم م یاما حاال که قراره محصوالت کوهستان جهان. هم کمک کردم

پدرش گرفته  یکه پشت صندل یو ژست يدرشت و ورزشکار کلیساله بود با ه یجوون حدودا س هی وش،یدار

 . اومد یبهش م وشیاسم دار ب،یعج که یکامال خشک و شرق يچهره  هی. بود گاردهایبود درست مثل باد

 :کرد یمعرف نجوریبود هم، منو ا ستادهیکه کنارم ا عمو

قراره بشه دست راست بنده و . که باهاتون صحبت کرده بودم یهم غزاله خانم، دختر مرحوم رمضان شونیا -

 .یعضو قابل اعتماد بخش مال

 :هم رفته بود به محض تموم شدن حرف عمو گفت يمن ابروهاش تو یلینام فام دنیکه با شن وشیدار

 بود؟ انمهریکه حسابدار شرکت ک یرمضان يدختر آقا...  خوامیعذر م -

 :گفت تیدونم لحنش چطور بود که ناخودآگاه قلبم فشرده شد و عمو باجد ینم

 .هستن شونیدختر ا. بله -

 :نشست وشیگوشه لب دار يپوزخند

 !دیکه کامل از هم پاش انیشرکت ک -

 :صاف کرد و من هم ناخواسته لبام از هم باز شد ییبزرگ گلو يمحمود

 !شد دیو خودش هم ناپد -

 هیدرهم سکوت کرد و عمو  يبا ابروها وشیدار. روم زوم شد که درجا دست و پامو گم کردم يهر سه طور نگاه

 :گفت يمحمود يداد و آقا لمیاخم وحشتناك تحو

 . یرمضان تینه هداو  میدار انمهرینه ک نجایما ا -
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 :خطاب به من گفت و

و عضو مورد اعتماد بخش  شونیدست راست ا. کردن یمعرف یخیش يشناسم که آقا یم يمن شمارو طور -

 .اشتباه شماست نیاشتباه، آخر نیکه اول دینکن مونیاعتماد پش نیمنو از ا دوارمیام. یمال

درصدد جمع کردن گندم بر اومدم و با  نیبنابرا شم،یم خیرفتن از اتاق توسط عمو توب رونیدونستم با ب یم

 :گفتم يلبخند

 .دمیگرفتم پس م ادیرو بهتر از اونچه که  یخیش يآقا يدرس ها دمیم نانیبهتون اطم -

هنوز  وشیزد اما دار يهم لبخند يمحمود يآقا. تپش قلبم منظم شد دمیعمو رو که د ي مهینصف و ن لبخند

 .من زوم نکرده بود يرو گهیاخم داشت، هر چند که د

 1392/ اسفند*** 

 :گفتم وشیکتلتم رو هم زدم و در جواب دار هیحرص ما با

 .نیلطفا با من هماهنگ باش نیانجام بد يکار نیدفعه خواست نیا! يمحمود يآقا کنمیخواهش م -

البته اگر  م،یکه به سهامدارها ارائه بد دیفردا هم اطالعات الزمو آماده کن! گهید گمیخب االن دارم بهتون م -

 .خواستن

 :گفتم یکردم و با ناراحت یتلفن دهن کج يبرا

اونوقت شما . میکرد رونیاز کارخونه ب بایشمارو تقر يپسرعمه  ،یداخل ریمن و مد شیهفته پ يمحمود يآقا -

 ! رهیمد اتیه سیینائب ر شنیم شونیکه احتماال ا نیگیبه من م نیاالن دار

 :قطع کرد و گفت فموحر

 سییتونن نائب ر ینم شونیسهام دارها موافقت نکنن ا يهمه  یتا وقت! شما اصال خودتو ناراحت نکن! نه نه -

 .سهام دارها یحت ن،یدونن شما عالوه بر حسابدار حکم معاون بنده رو دار یبعدش هم همه م. بشن

 :گفتم یناراحت با

 .کنن ینم يفکر نیچن يعابد ياما آقا -

به  نیهر چند که از ا. زنمیمورد باهاش حرف م نیاطالعه، که من در ا یشما ب اراتیو از اخت دهیعضو جد انیک-

 .نیداشته باش يبه کارخونه کار شونیبا ورود و خروج ا دیبعد نبا

 :گفتم ریفوت کردم و با تاخ نفسمو

 .نمتونیب یباشه، فردا م -
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 . قطع رو زدم يدکمه  یفظبه سمت تلفن رفتم و بعد از خداحا و

 یکه من نم يکار! صاحب امضا شدیم یعنیگرفت  یرو م سییگرفته بود، حاال که آقا سمت نائب ر حرصم

 !اتیمال... چنگ بندازم  دمیام نیشدم به آخر یمجبور م تیدر نها. شدیکارم سخت م. تونستم انجام بدم

نگاهم  زدیکتلت رو هم م هیداده بودم و دستم به صورت همزن خودکار، ما هیکه به در آشپزخونه تک یحال در

 :اومد ادمیشد به عکس محمد و حرفش  دهیکش

 هیکه حروم بخور اما  گمینم. شهیکه به فکر حروم و حالل مالش باشه موفق نم يگوش کن غزاله، حسابدار -

رو به حداقل  اتیارزش داره که بتونه مال سشییر يبرا يحسابدار. یبه ساز صاحبکارت برقص يمجبور ییجاها

کامل  تیاخرو یزندگ ای تیکار يآبرو رهقرا يدید ییجا هیاما اگر . ادیها رو کم کنه و سود رو ز نهیهز. برسونه

 .بار گناهش نرو ریو ز ستایسوال بره سفت و سخت وا ریز

 :گفتم ینیلبخند غمگ با

کارو ادامه دادم اما اگر الزم باشه  نیمنم ا! بود اتیدور زدن مال نیکارت هم يفکر کنم تنها خالف تو تو -

 .انمهریبه خاطر ضرر کردن ک! شینه به خاطر ثواب اخرو کنمیشرکتو متضرر م

 :بلند خطاب بهش گفتم يبه آشپزخونه رفتم و با صدا میالیتوجه به اخم محمد خ یرو باال گرفتم و ب سرم

توسعه دادن شهرك بدون  يبرا وشیکه قبول کردم با دار یاز همون موقع ،یهست یدونم از دستم عصبان یم -

 ! يبود یکنم از دستم عصبان ياطالع سهامدارها همکار

 :بلند ادامه دادم يو با صدا ختمیتابه ر يرو تو روغن

! ستهیخودش با يپا يتونست زود رو یبعد از مرگ پدرش و رفتنِ تو نم وشیبهم حق بده؛ اگر من نبودم دار -

 ثروت بزرگ داشته باشم؟ نیاز ا یسهم هیرفتن، من هم  یرآبیو ز یهمه دوندگ نیکه بعد از ا ستیحقم ن یعنی

 :دیصدام لرز. دادیجوابمو نم گهیدوسال بود که د! نداد یهم جواب باز

که اکثر شرکت  هیرو هم کار اتینکردم؛ کم کردن مال یکار خالف چیمن ه نیهم خودت هم خدات شاهد بود -

 مگه نه؟! يکرد یکارو م نیخودت هم ا. خواست یکردم عذرمو م ینم نکارویاگر ا دن،یها انجام م

 نهیبه خاطر ک ست،یذهنم شکل گرفته به خاطر تنها خالفم ن يمحمد تو يکه از چهره  یاخم نیدونستم ا یم

 .رهیگ یخاکستر شعله م ریز شیمثل آت انمهریک دنیکه هر بار با د هیا

 :از تون صدام کم شد. روغن انداختم يکتلت رو تو نیو اول ختیگونه ام ر يرو یاشک
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 هیکه از  ینیتا بدن بابامو بب يمن نبود يتو که جا! شهینم یول. که چقدر تالش کردم فراموشش کنم يدید -

 يگاهت جلو هیتو که به خاطر اون تک. ياز دست نداد تویتو که به خاطر اون، عشق زندگ. زونهیطناب آو

 . چشمات جون نداد

 :هق هق افتادم و صدام اوج گرفت به

 .ذارنیخاطرات بدم نم. شهیبخوام هم ببخشم نم. تونم ببخشم ینم. ستمیمن مثل تو با گذشت ن -

 :باالتر رفت صدام

 .ذارنینم واراشیخونه و د نیا -

 :زدم غیجپرتاب کردم و  واریرو با روغن و کتلت توش به سمت د تابهیحرص ماه با

 .ذارهینم میدیناام...  ذارهینم میکس یب...  ذارهینم مییتنها -

 :لب زمزمه کردم ریز هیخوردم و با گر خچالیموهام بردم و چنگ زدم و عقب عقب رفتم و به  يتو دستامو

 ! مگه من چقدر قدرت دارم؟! آدم چقدر توان داره؟ هیمگه  -

 :نشستم و هق هقم اوج گرفت نیزم يسر خوردم و رو خچالیبه در  هیتک

 سهممه؟ ینکبت یزندگ نیمگه من چقدر قراره عمر کنم که ا! گناه نبود؟ یخودکش شدیم یچ -

رو  تابهیکه ماه یمتوجه شدم زمان دنشیکه آروم شدم تازه متوجه سوزش پشت دستم و ساعدم شدم و با د یکم

 !داشتم کم نویفقط هم...  ختهیدست چپم ر يکردم روغنش رو یپرتاب م

آدم آشپزخونه رو مرتب  ياومدم، بلند شدم و مثل بچه  رونیب میکه کامل از فاز خُل باز يا قهیاز چند دق بعد

مواد رو سرخ کردم، به دستم هم که هر لحظه شدت سوزشش  هیو بق ختمیر تابهیماه يکردم و دوباره روغن تو

 .زدم ردندونیخم شدیم شتریب

. سال بعد پلمپ کنه يتماس گرفتم و ازش خواستم فردا به ثبت اسناد بره و دفاتر رو برا میاز شام با مر بعد

 .يگرفته بودم و فقط مونده بود مراجعه حضور تیاظهارنامه ش رو روز قبل خودم از سا

 انمهریهر چند که جز ک! سهامدارها بدم لیتحو یفردا انجام دادم که چ حاتیتوض يرو يمرور هیبعدش هم  و

به شرکت  کباریاونها هر چند وقت  یمال يو اگر مشاورها گمیم یچ ارنیسر درنم هیمطمئن بودم بق وشیارو د

 !هم روش بآ وانیل هیو  دیمالشون رو باال کش شدیآب خوردن م یاومدن به راحت ینم

 میتنظ فردا شش صبح يرو برداشتم که ساعتش رو برا لمیاز ساعت دوازده هم به تختخوابم رفتم و موبا قبل

 :لبم نشست يرو يلبخند یلیاز جانب ل یامیپ دنیکنم که با د
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 !ها کهینزد دیع. دیخر میبذار بر یوقت هی. گولیسالم ج -

 :لب زمزمه کردم ریز

 .شهیخسته نم دیوقت از خر چیه وونه،ید -

 :کردم پیدر جوابش تا و

 .میبر یهر وقت تو بگ. کارمیسالم، عصرها ب -

دونست اگر نبودن من  یهستن، خدا م یرعلیو ام یلیفرستادم، خدا رو شکر ل رونینفسم رو به صورت آه ب و

 :بلند شد میگوش يدوباره صدا! شدمیم وونهید شیوقت پ یلیخ

 . دنبالم ایفردا ساعت پنج ب -

کنار تخت گذاشتم و آباژور رو  یعسل يرو رو لمیکردن ساعت، موبا میزدم و بعد از تنظ يا» باشه«جوابش  در

که لبه تخت  دمیرو د يمرد ي کرهیپ کیتار مهیاتاق ن يخودم، تو االتیخ يلحظه تو کی يبرا. روشن کردم

 :نشسته و پشتش به منه، با ترس زمزمه کردم

 عمو؟ -

 :دیخشم صورتش رو به پهلو چرخوند و بهم توپ با

 .به من نگو عمو -

 ! داشتیدست از سرم برنم یتپش قلب لعنت نیوقت بود که ا یلیخ. دوباره بغضم سر باز کرد و قلبم چنگ شد و

هستن که به  یطیشرا هیمخصوصا اتفاقات بد، انگار دنبال . رهیوقت از ذهن آدم نم چیاز اتفاقات ه یبعض

 !ذهنت مانور بدن يشکل ممکن تو نیپررنگ تر

 .گرفته بود چشم هامو بستم دنیاشکم جوش يکه دوباره چشمه  یحالو در  دمیسرم کش يرو رو پتو

 . ورم کرده ام آه از نهادم بر اومد يچشمها دنیبا د رمیخواستم وضو بگ ییروشو يشدم و جلو داریب یوقت صبح

به خاطر اخراجش از کارخونه  یبر تالف یمبن يا کهیروبرو بشم و احتماال ت انمهریکه قرار بود دوباره با ک امروز

 . شده بود یتر بودن، هم دستمو سوزونده بودم هم چشمام ژاپن پیداشت، عوض خوشت نیآست يتو

 دیق. بدتر هم شد شیو تازه با آرا دیخواب یپف چشمهام نم. کردم شیاز نماز و خوردن صبحونه شروع به آرا بعد

 . خوشگل شدن رو زدم و لباسامو عوض کردم

زدم و روش رو هم  یپماد سوختگ! ه؟یاما چاره چ. کرد یم تمیلباسم اذ نیسوخت و آست یور مبدج دستم

 .نشم تیاذ شتریب یسوختگ يجا يرو نمیشدن آست دهیکردم که با کش یچیباندپ
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! ها ینه از خوش. نشسته بود مثل بچه ها بغض کردم نیماش يو رو اطیح يکه تو یباز کردن در خونه و برف با

 دمیرس نیقیاستارت زدم روشن نشد، به  ینشستم و هر چ نیماش يتو یوقت! افتاده یدونستم چه اتفاق یچون م

 !روز گَنده کیامروز 

 . خودمو به شرکت رسوندم ریربع تاخ کیآژانش تماس گرفتم و با  با

متوجه شدم بچه  با ورود به سالن. کل طبقه رو برداشته بود وشیدار يگذاشتم صدا رونیپامو از آسانسور ب یوقت

بود زودتر از همه  ستادهیا ینیاتاق کارگز يجلو يتک پله  يکه رو وشیدار. هم اونجا هستن نییطبقه پا يها

 :متوجه من شد و از همون فاصله گفت

 .نیایخوبه من به شما گفته بودم امروز زودتر ب -

رفتم  یکه به سمت اتاقم م یگفتم و در حال يبلند» سالم« يبا خونسرد. سرها به عقب برگشت يدرجا همه  و

 :گفتم وشیخطاب به دار

 .خدمتتون رسمیاالن م -

وارد اتاق شد،  یداشتم متوجه شدم کس یسرم بر م يکه کالهمو از رو یگذاشتم و در حال زیم يرو رو لمیوسا

 :و گفت ستادیکنار در ا. دمیرو د انمهریبا برگردوندن سرم در کمال تعجب ک

 اجازه هست؟سالم،  -

 :خم کردم و گفتم یسرمو کم!! کرد؟ یکار م یچ نجایوقت صبح ا نیا

 .دییبفرما! سالم، البته -

 :ها برداشت و گفت یبه سمت راحت یاتاق رو با آرامش بست و قدم در

 حالتون خوبه؟ -

 :شال گردنم رو از دور گردنم باز کردم و گفتم. به چشمهام بود مینگاهش مستق و

 . خورم یدارم سرما م کنم یحس م -

 یسخنران يصدا. هم برام مهم نبود يبهم انداخت که مشخص بود باور نکرده و ذره ا یهیعاقل اندر سف نگاه

 :اتاق کرد و گفت يبه در بسته  ياشاره ا. اومد یم وشیدار یعصب

 !زنه؟یبد با کارمندها حرف م نقدریا شهیهم -

ابروهامو باال فرستادم و ! ندارم دنشویاون که چشم د ياونم جلو! بزنم؟ سموییر رآبیخواست من ز یاالن م مثال

 :گفتم
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دل به کار  یلیکنن و خ یآخر سال رو درك نم یاز کارمندها معن یبعض اده،یآخر ساله و فشار کار رومون ز -

 .داده بشه يبهشون تذکر یالزمه که گاه نیدن، بنابرا ینم

 :زد و گفت يپوزخند

 د رفت و آمدم به کارخونه بهت گفت؟در مور وشیدار -

 :قرار گرفتم و گفتم زمیپشت م کردم،یکه مرتبش م یو در حال دمیبه مقنعه ام کش یدست! زود مفرد شدم چه

 ینشون م يتا من هم برخورد مناسب تر نیگفت یکارخونه بهم م نیکه اومد شیخوب بود همون هفته پ -

 .دادم

 :هم انداخت و گفت يرو پاهاشو

 ...هم نبودم شما  سییاگر نائب ر یحت -

 :رو با حرص قطع کردم حرفش

 !ن؟یستیکه مقابل من با نیهست نیفهمم چرا دنبال ا ینم -

 میصندل یبکشم و به پشت ینیمن خم شد که باعث شد از ترس ه زیم يرو هیاز ثان يو در کسر ستادیسرپا ا هوی

 :گفت ینیبا نگاه خشمگ. بچسبم

مطمئنم ! گهیهر کس د ای یباش یخیکنه که کارآموز ش یواسم فرق نم ؛یهست یرمضان تیچون دختر هدا -

خوام به خاطر  ینم. يرو نشون بد تیظاهر اصل ییجا هیرگت هست که  يخون پدر هفت خطت اونقدر تو

 !بخورم و دار و ندارم رو از دست بدم یسیدوباره به پ گهید یرمضان هیاعتمادم به 

 يکه سرم رو تا جا یدر حال ستادم،یچرخ دارم رو عقب دادم و ا یصندل. دادم یهم فشار م خشم دندونهامو به از

 :ممکن باال گرفته بودم گفتم

نقش شما قبال چقدر  رهیم ادمیاوقات  یگاه یارزشه که حت یشما و پدرم برام ب نیب يکار ياونقدر رابطه  -

 ! من پررنگ بوده يماد یزندگ يتو

 :ادامه دادم يبا لحن محکم تر و

 یهر سوال. نیریسهام دارها سود پولتون رو بگ هیشما هم قراره مثل بق! هیمحمود يطرف حساب من آقا -

 .دیجا نکن یکه دخالت ب یبنده در خدمتم به شرط نیداشت

 :کرد گفت یکه کمرش رو صاف م یلبش نشست و در حال يرو یکمرنگ لبخند

 . راحت شد المیخ یکم! البته -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٣٩ 

آروم به . کنه یم شتریرو ب تشیکه گفته و حساس هیزیجمله اش درست خالف چ یه مشخص بود معنچند ک هر

 :گفت يقرار داد و با پوزخند رهیدستگ يسمت در اتاق عقب گرد کرد و دستش رو رو

 .ستیدونم که ورم چشمهاتون به خاطر اون ن یخوب م نویاما ا نیقراره سرما بخور دیشا... در ضمن  -

رو پس  یتا بغض احتمال دمیکش قینگاهمو دور اتاق چرخوندم و چند تا نفس عم. از اتاق خارج شد عیسر یلیخ و

 :دادم یبه خودم دلگرم. بزنم

شرکت،  سییر يبازار از دست داده و حاال مجبوره به جا يآروم باش، ماتحتش سوخته که اعتبارش رو تو -

 .شهیدرست م زیهمه چ. به حرفهاش فکر نکن. کنهیم یخال سر تو شویداره ناراحت! باشه رهیمد اتیه سیینائب ر

 نیمن بدنام تر يمنو دختر بابام خوند که انگار بابا يطور!!! کرد نیشد به حرفهاش فکر نکرد، بهم توه ینم اما

 !!!بوده ایآدم دن نیو خالف کار تر

 .لعنت بهت...  انمهریبهت ک لعنت

 یرفتم و بعد از هماهنگ وشیبه سمت اتاق دار. ن برگشته بودناز اتاق خارج شدم که همه سر کارهاشو یوقت

شروع به صحبت  وشیدرهم دار يطور اخم ها نیو هم انمهریتوجه به حضور ک یب. نسترن وارد اتاق شدم

 :کردم

 ...ایناهار رو با رستوران هماهنگ کنم . انیم یاز مرکز واسه سرکش. میفردا مهمون دار -

 :دستش رو تکون داد و گفت یبا کالفگ وشیدار

 .خودت انجام بده یکن یم يهر کار -

فوت کردن نفسش رو  يندادم و سرمو تکون دادم و عقبگرد کردم، صدا تیاهم یبهم برخورده بود ول نکهیا با

 :دمیشن

 !ن؟یاومد ریچرا امروز د -

 :اب دادمکنار در به سمتش برگشتم و جو. منو ناراحت کرده دهیفهم یعنیجمع بستن  نیا و

 .دیطول کش ادیب نشیشد، با آژانس تماس گرفتم تا ماش یروشن نم نمیماش -

 :به چشمهام نگاه کرد و کامال محسوس ورم چشمهام رو اشاره کرد و گفت میمستق

 !ن؟یخوب -

 يدر تمام مدت پوزخند گوشه . رفتم رونیلب گفتم و از اتاق ب ریز يا» با اجازه«رو چند بار تکون دادم،  سرم

 !میختیچهار قطره اشک ر شبیهم بفهمه ما د وشیمونده بود دار نیفقط هم. اعصابم بود يرو انمهریلب ک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 :در خطاب به نسترن گفتم پشت

 میریگ یم لیغذا رو تحو ایاونجا  میبر یمهمونامون رو م ایبگو . ناهار فردا يبا رستوران هماهنگ کن برا -

 .ازشون

 :رو تکون داد و گفت سرش

 چند نفر؟ يبرا -

 :فکر کردم و گفتم یکم

 .که کم باشه نهیبهتر از ا ادیب یفعال آمار ده نفرو بده، اضاف -

وقتم با تلفن  شتریاز اتاقم خارج نشدم و ب يساعت کار انیبه سمت اتاقم رفتم و تا پا. لب گفت ریز يا »باشه«

الزم رو  حاتیه جام رفت و توضب یموقع جلسه سهامداران هم خانم کرامت یحت. زدن و هماهنگ کردن گذشت

تنها اتفاق مهمش هم انتخاب ! دار بودید دیتجد ییجورا هیباشه خودم برم،  اجینبود که احت یجلسه مهم. داد

سرم غر  وشیبه سالن کنفرانس برم تا بعدا دار يا قهیبود که مجبور شدم چند دق سییبه عنوان نائب ر انمهریک

 !نزنه

داد و دفاتر مربوط به کارخونه رو  لمیبا دفاتر پلمپ شده اومد و دفاتر مربوط به شرکت رو تحو میظهر هم مر سر

 .با خودش برد

 نیبه خاطر آوردم که صبح بدون ماش نمیماش یخال يجا دنیرفتم و با د نگیحواس به سمت پارک یب ظهر

 . اومدم

 گهیکه سمت د یرعلیام نیماش دنیاما با د مریبگ یرفتم که تاکس ابونیخارج شدم و به سمت خ نگیدر پارک از

سالم  يبه نشونه  يهم سر ياز همون فاصله برا دم،یکش یاز سر آسودگ یتوقف کرد نفس دنمیبا د ابونیخ ي

 .شدم نیرد شدم و سوار ماش ابونیو بعد از عرض خ میتکون داد

 ؟یکن یم کاریچ نجایا ؟یسالم خوب -

 :رو به حرکت در آورد و گفت نیماش

 کو؟ نتیماش. دمتید یاتفاق. کار داشتم یسلطان دیمرکز خر -

 :بغلم گرفتم و گفتم يرو تو فمیک

 .گرفتم نیاز آژانس ماش. صبح روشن نشد -

 :باال داده گفت يابروها با
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 !يزدیبه من زنگ م ای. شد یروشن م عیسر یداشتیکاربراتو نگه م يسشوارو رو کمی -

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

 .کارا رو نداشتم نیوقت ا گهید -

 :گفتم رینگاه به مس با

 م؟یریکجا م میدار -

 :گفت يلبخند با

 م،یپس ناهار در خدمتت هست. دهیخودت منو راه نم يو رسوندمت خونه  يبود نمیبگم سوار ماش یلیبه ل -

 .دیمن بر نیبا ماش د،یخر دیبر نیخوایبعدازظهر هم که م

 ،یهمه خستگ نیخواست با ا یخسته بودم و اصال دلم نم یخب خودمم حساب. نکردم یزدم و مخالفت يلبخند

 . ستمیگاز وا يساعت هم برم پا کی

از سرنوشت هست که هر  ییقسمت ها هی. شدم رهیخ رونیانداختم و دوباره به ب یرعلیام مرخیبه ن یکوتاه نگاه

 ! من یزندگ يتو یرعلیحضور ام نیداد، مثل هم رشییتغ شهینم یکار کن

فاصله  ریاز ام میبد اجتماع تیبا مرگ پدرم و وضع یول م،یسال قبل دوست پسرم بود و در آستانه ازدواج بود پنج

حاال هم که مثل خواهر و برادر همراهم هستن و ! گرفتم، اما دوباره به عنوان شوهر دوستم باهاش روبرو شدم

 !باخبرن اومدهکه سرم  ییهامن و بال يها یهستن که از دلتنگ یجز تنها کسان

 ! يا گهید زینه چ میبود یدونه که من و شوهرش همکالس یفقط م یلیل البته

که هست بهش برسم  یبه هم نزنم و با هر سخت یرعلیته ته دلم دوست دارم زمان برگرده عقب و با ام دیشا

و بهتره به عنوان برادر و رو عوض کرد  يزیچ شهینم نمیب یکنم م یلحظه بهش فکر م نیهم يتو یاما وقت

 .رمشیشوهر دوستم بپذ

که دوباره  ياما فکر. وارد آسانسور شدم ریزودتر از ام. شدم ادهیکردم و پ يتشکر نگیپارک يتو نیتوقف ماش با

 !گرفت دیند شدیبرگشت شده بود رو نم رقابلیو غ نیریش يگذشته ها ریدرگ

 1388/رماهیت*** 

 یتونست به راحت ینم یشده بود که حت فیاونقدر ضع. کردم یمظلومانه ساره خانم نگاه م هیبه گر یناراحت با

 . کنه هیگر
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. کرد یم هیاتاقش و ساره خانم هم گر ياز مطب دکترش برگشته بودن، عمو محمدرضا رفته بود تو یوقت از

 ریهاشو درگ هیکبد و ربدنش از جمله  ياعضا ي هیبود و بق دهیرس يا شرفتهیاش به مرحله پ نهیسرطان س

 . دادیدرمان رو پاسخ نم گهیکرده بود و د

من هم از آشپزخونه . نمیبا دست بهم اشاره کرد کنارش بش. شدیم دهیسرش د يمرگ باال هیقول خودش سا به

 .فاصله گرفتم و به سمتش رفتم

 :چشام نگاه کرد يتو یاشک يدستم رو گرفت و با چشم ها یکنارش نشستم به گرم یوقت

 ...مردم و  یوقت. نه ای نمیتونم قبل از مردنم مهسامو بب یدونم م ینم... مونم  یزنده نم ادیمن ز -

 :حرفشو قطع کردم یناراحت با

 .حرفو نیا نیتوروخدا نزن -

 :به چپ و راست تکون داد و گفت سرشو

 . بده یرمبه دخترم دلگ...  دارهینه مرگ دست نگه نم ایرو بگم  نایمن ا -

 يرفته تو یبود که عمو با ناراحت نیحواسم به ا يدخترشو کرد و من هم همه  تیربع تمام وص کی دیشا

 !کنم؟ دیبا کاریآروم کردن اون چ ياتاقش و برا

خواد بزنه، نگاهمو از در اتاق عمو  یدر رابطه با شوهرش نم یمطمئن شدم ساره خانم حرف گهیکه د یوقت

 :گرفتم و رو بهش گفتم

 ن؟یکن یچرا آرومش نم. ختهیبهم ر یلیعمو خ -

 :غم به در اتاق نگاه کرد و گفت با

 .میوقته که از هم فاصله گرفت یلیام و خ يماریب نیا ریچند ساله که درگ -

 :انداخت و گفت نییسرشو پا ینیغمگ تینها یحالت ب با

 .یینجایه اخوبه ک -

دوباره به در اتاق چشم دوختم و هر چه کردم . حس گذرا با تمام سرعت از قلبم عبور کرد و بدنم مور مور شد هی

 .بدم صیلحنش رو هم نتونستم تشخ یحت. کنم یساره خانم رو معن ينتونستم جمله 

 1392/ اسفند***

 :لب غر زدم ریچشم غره رفتم و ز یلیلفروشنده به  زینگاه ه دنیو من با د دیبلند خند يبا صدا یلیل

 !کوفت -
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 :زد و گفت يبه بازوم ضربه ا. میزد رونیب کیدستش رو گرفتم و از بوت و

 با تو دوست شدم؟ یمن واقعا به خاطر چ ،یغزال تو همچنان تخس و بداخالق يوا -

 :کردم و گفتم یمصنوع یاخم

 .بداخالق بودم واسه تو نبودم یواسه هر ک! یلیل ينامرد یلیخ -

 :زد و گفت یچشمک

 يدیخند یو خودت نم یانداخت یفر منو به خنده م نیدکتر رام ينرفته سر کالس ها ادمیهنوز ! اون که بله -

 !داد یو استاد همه ش به من تذکر م

 :دیشک غیاز ذوق ج. لبم نشست و سرم رو تکون دادم يرو یاستاد لبخند پهن ي افهیق يادآوری با

 !!!قرمزه رو نگاه کن یاون سر هم يوا -

با خنده دنبالش . رفت ينوزاد يلباس ها نیتریبغل من چپوند و به سمت و يتو دشویخر يها کیپالست و

 :زد یو با خودش حرف م شهیبود به ش دهیچسب. رفتم

 .یموجل یبشه خوجل تیگُل يمامان قربون اون لُپا -

 :تُرش کردم رو

 !؟ياریاداها رو از خودت در م نیبخرش، چرا ا يخوا یکن و اگه م متیمثل بچه آدم برو لباسو ق ،یلیزشته ل -

 :چپ نگاهم کرد و غر زد چپ

 !ذوق یب! شیا -

 یفقط ذوق بعض! ذوق نبودم یبه رفتنش نگاه کردم، من ب ینیبا لبخند غمگ. رو گرفت و وارد مغازه شد ازم

 .فرستادم و دنبالش به داخل مغازه رفتم رونیرو به صورت آه ب نفسم. دلم بمونه يقرار بود رو زهایچ

آه و ناله  يصدا. میرفت ریام نیبغلمون بود به سمت ماش يتو لیوسا یکه کل یدر حال ییساعت بعد دو تا کی

 :شد نیبا غر غر سوار ماش. هم بلند شده بود یلیل

 .از کمر و پا افتادم! خدا مردم يوا -

 .بستم و سوار شدم لیصندوق عقبو بعد از جابجا کردن وسا در

 ! میامروز انجام بد نیهم دامونویمجبورمون نکرده بود همه خر یدلم کس زیعز -

 :رو مرتب کرد و جواب داد شالش

 !آورد ریگ گهیروز د هیعمرا اگر بشه تو رو واسه  -
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 : گفتم یه با لبخند قدردانخون ریمس يرو به حرکت در آوردم و با قرار گرفتن تو نیماش

 . ذاشتمیکردن واسه خودم نم دیخر يبرا یمطمئنا وقت ياگر تو نبود ،يممنونم خواهر -

 :دونستن تکون داد و گفت يرو به نشونه  سرش

 دیع میکه ما اومد خرهیم وهیو م لیهم برات آج ریام. کنم یخودم برات سبزه سبز م! يدونم شعور ندار یم -

 .يایاز خجالتمون درب یدنید

 هیروزها واقعا به  نیا يحجم کار يتو. کرده بود یبهم لطف بزرگ میزندگ يتو یلیخدا با حضور ل. دمیخند آروم

 دییسال حساب و کتابم تا کی ي جهیمخصوصا فردا صبح که قرار بود نت. داشتم ازیتمدد اعصاب ن يبرا حیتفر

 .بشه

 شگاه،یو اسناد مربوط به آزما ینیام يربوط به کارخونه و شرکت و آقابا دفتر و دستک م میزود من و مر صبح

 قهیهم هر ده دق وشیدار! ییرایالزم رستوران و پذ يها یالبته با هماهنگ م،یبود یحاضر و آماده منتظر بازرس

 . رفت یم ورتمهیو رو اعصاب من  دیکش یسرك م

 :کنار و با حرص گفتم دمشیدست آخر کش! خواد یم یدونست چ ینم قیهم دق خودش

 ن؟یندار نانیبه کار من اطم! ؟يمحمود يآقا هیچ -

 :زد و گفت یجیگ لبخند

 . نیکن یدونم مثل قبل سربلندم م یراحته، م المیاز شما خ -

 :دمیتو هم کش ابروهامو

 ه؟یپس مشکل چ -

 :رفت گفت یکه به سمت اتاقش م یرو فوت کرد و در حال نفسش

 !یچیه -

خارج  يتنش به تن پسرعمه اش خورده از حالت عاد!! شدها یم شیزیچ هی نمینش نگاه کردم، ااخم به رفت با

 .شده

باعث شد با فکر آسوده  ومدنشین نیهم. بود ومدهیخدارو شکر امروز ن. دمیکش یقینفس عم انمهریک يادآوری با

 هیو قض میخودمون حل کن نیهم وجود داشت ب یکیکوچ رادیو ا بیکنم و اگر ع ییرایاز مهمونام پذ يتر

 .بشه ریهم ختم بخ یبازرس
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من و  میتقد يبا انرژ دیخسته نباش هیلبخند و  هیبه دست آورد و باالخره  شویهم حالت عاد وشیالبته دار و

 . کرد ینیام يو آقا میمر

 یحت م،یکن يرو کنار هم قرار دادن تا همکار وشیبزرگ، من و دار يو محمود یخیش يپنج سال قبل آقا یوقت

برابر اصل  یمن رو کپ انمهریچرا که اون هم مثل ک. امیدادم بتونم باهاش کنار ب یدرصد هم احتمال نم کی

دونم چرا محمد از همون اول حد و حدود  یبود، اما نم انمهریاون و ک نیهم ب ییفرق ها هیالبته . دید یبابام م

 !!!کرد نییتع

 1388/وریشهر*** 

اش رو  هیداده بود، تک هیکه تا اون لحظه به در اتاق تک وشیدار. تلفن رو سر جاش گذاشتم یگوش یناراحت با

 :گفت یبا ناراحت يمحمود يآقا. شد کیبرداشت و به من و پدرش نزد

 !ستین ياز بهبود يکه من از صحبت هات متوجه شدم اثر نطوریا -

بودم  ستادهیو به من که مقابلشون ا ستادیش اپدر یصندل یقدم کی وشیدار. آره تکون دادم يبه نشونه  سرمو

 :زل زد و گفت

 !!هست که بره کانادا يچه اصرار! کشوره نیا يهمه دکتر تو نیا -

 :دمیچیبه هم پ دستامو

 . اصرار داشت که برن یخیخود خانم ش شتریب. کنه یم یدخترشون اونجا زندگ -

سرش رو  يمحمود يشد و آقا دتریشد وشیاخم دار. بزنم يا گهیبغض کردم و نتونستم حرف د ناخودآگاه

 . انداخت نییپا

ساره خانم آزارم  يماریاز ب شتریعمو ب نیغمگ يصدا. خارج شدم استیلب گفتم و از اتاق ر ریز يا» اجازه با«

 .اومد یم ریتاخ هیاگر با چند ثان یحت داد،یم

اون هم حاال که دوباره . از دست بدم مویزندگ انیخواست تنها حام یدلم نم! رهیخواستم ساره خانم بم ینم

 !ستادمیا یداشتم سرپا م

 یلیاشکهام خ. نشستم یصندل يعمو رسوندم و رو زیبلند خودمو به م يبا قدم ها. اتاقم رفتم و در رو بستم به

 . ساره خانم خوب بشه ایخدا. شدن يجار عیسر

. اشکامو پاك کردم عیسر. وارد اتاق شد وشیخورد و بعدش دار يبود که به در اتاق ضربه ا ومدهیحالم جا ن هنوز

 .متعجب بودم شییهویاز حضور 
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پسر مثل پدرش صاف  نیا گفتیم. باشه وشیگفت حواسم به دار یعمو افتادم که قبل از رفتنش م يحرفا ادی

 شیند پروازصفتش بل نیبارزتر. بهش داشتم یاما من حس خوب! تو سرشه یترسناک يو فکرها ستیو صادق ن

 !کنم نیشخص رو تحس کیمن  شدیکه باعث م ییبود؛ از معدود صفت ها

 :شد و گفت کینزد زیآروم به م يقدم ها با

 !ن؟یکن یم هیهمسر دوست پدرتون گر يبرا -

 :و گفتم دمیباال کش موینیب

 .ونمیزن و شوهر مد نیمن به ا! نیکه گفت هیاز نسبت شتریب يزیچ -

 :رو متفکرانه تکون داد و گفت سرش

 .نینگه دار يپس حداقل ظاهرتون رو قو... حضور شما قوت قلب منه  -

 :کردم و گفتم يتک خنده ا ناخودآگاه

 !منم در اتاق رو بسته بودم که ظاهرم حفظ بشه -

 :سرش رو تکون داد و گفت يلبخند با

هم  یقراره همکار رسم کینزد يا ندهیشما در آمن و ! وقت بازنشسته شدنشونه گهیپدر من و استاد شما د -

 .میباش

 :لبم نشست و گفتم يرو يمستقل لبخند یزندگ کیروشن و  ي ندهیآ هیتصور  از

 .مورد باهام حرف زده نیدر ا یخیش يآقا... بله  -

 :ها اشاره کردم یدست به راحت با

 .دییبفرما -

 :به عقب برداشت و گفت ینه تکون داد و قدم يرو به نشونه  سرش

 . ادیاز پا در ب یبه راحت ستیام حالش خوبه و قرار ن ندهیخواستم مطمئن بشم همکار آ یفقط م -

 ي ندهیمهمه آ وشیدار يواضح بود اونچه که برا. موندم رهیلبم نشوندم و به رفتنش خ يگوشه  یکج لبخند

به قول معروف اومده بود دم منو . نداره تیبراش اهم يمن ذره ا یناراحت ایساره خانم و  يماریخودشه و ب یشغل

 . داره ییخواست بدونم چه برنامه ها یدلم م یلیخ. نهیبب

کرد که  قیاعتماد به نفس کاذب بهم تزر هیپرت کرد و  میکه گفت حواس منو از ناراحت يچند جمله ا نیهم با

 !امیبه نظر ب فیخودمو مشغول کنم، تا کمتر ضع يساعت کار انیباعث شد تا پا
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 یتنها م يواریاون چهارد يتو نکهیبه محض ا. به خونه ادامه داشت دنیفقط تا رس ياون ظاهرساز يهمه  اما

 .شدم یآروم نم کردم،ینم هیگر یافتاد به جونم و تا وقت یمثل خوره م یکس یو ب ییشدم، وحشت تنها

 وشیخونه و رفتار خوب و محترمانه دار يوت يها هیها و گر یوضع گذشت، ناراحت نیتمام به هم يهفته  کی

 . رو بهم داد دمیترس یکه ازش م يعمو با تلفن خونه تماس گرفت و خبر نکهیشد تا ا یشرکت تکرار م يتو

 .رو از دست داده بود شیهمسفر زندگ م،یزندگ یازم گرفته بود و حاال حام زانمویاز عز گهید یکی ریتقد دست

خودمو جمع و جور کردم و شروع کردم به سر و سامون  یتاب یو ب هیبعد از چند ساعت گر مییتنها يهمه  با

 .و مهسا و شوهرش! برگشتن عمو بدون ساره خانم يالزم برا يها یخونه و هماهنگ تیدادن به وضع

خانم رو انتقال ساره  يالزم برا يها یو کارها و هماهنگ راننیعمو با تلفن خونه تماس گرفت و گفت که ا صبح

عمو هم که خبردار شده بودن به اونجا  انیآشنا هیو بق میخونه رو مرتب کرد دهیبه کمک حم. دنیدارن انجام م

 .انجام دادند.... روز سوم و  يبرا رانمربوط به قبرستون و رستو يها یهماهنگ يعزادار نیاومدن و در ح

رفت به هفت ماه قبل و مرگ پدرم؛  یذهنم م. دادم یشد رو انجام م یکه بهم محول م ییربات کارها هی مثل

 ! دردش تازه شده بود یو دوباره دردش رو حس کن یرو کنده باش یزخم يانگار رو

از قبل گرفت،  شتریدلم ب. خونه غلغله شد. دنیسه بعدازظهر بود که باالخره عمو و دختر و دومادش رس ساعت

 یپارچه مشک هی یهم به روم آورده بود که حت یرعلیام. کنم يپدرم عزادار يروز هم نتونستم برا کی یمن حت

 . مینصب نکرد واریبه د

همون هم دستش درد نکنه، ازش . کردن راتیو غذا پختن و خ رونیبار به خاطر دل من پول داد ب هیعمو  فقط

 ! نداشتم یتوقع

عمو اما سرش  ختن،یر یتر ها هم براش اشک م بهیکه غر يکرد، طور یم شیمهسا دل آدم رو ر يها هیگر

ساعت بعد هم، همه حاضر و آماده  میکرد، ن یگفتن تشکر م یم تیکه بهش تسل یافتاده بود و از کسان ریبه ز

 .میرفت يمراسم خاك سپار يبرا

کردم که  یخشک کردن ظرفها کمک م يبرا دهیرفتن، داشتم به حم یم یکی یکیشب که مهمان ها  آخر

پر کرد و در  یآب وانیرفت و ل خچالیپف کرده وارد آشپزخونه شد و تلو تلو خوران به سمت  يمهسا با چشم ها

 :گفت دهینشست رو به حم یم زیکه پشت م یحال

 ؟يدیمسکن بهم م هی -

 .زدم و به کارم ادامه دادم یکرد لبخند کم جون یبه مهسا که نگاهم م. خانم از آشپزخونه خارج شد دهیحم
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 د؟ید کشدر یلیمامانم خ -

 :و رو بهم گفت دیاز چشمش چک یقطره اشک. سمتش برگشتم و بغض کرده سرم رو تکون دادم به

بود  شمیچند وقت که پ نیا... داد  یم يروز کامل بهم انرژ کی يصداش هر روزه از پشت تلفن برا دنیشن -

... 

 یلرزون تینها یب يکه با صدابزنم  یخواستم حرف. دوخت گهید يبه هم فشرد و نگاهش رو به نقطه ا لبهاشو

 :گفت

 ؟يبا غم پدرت کنار اومد يچجور -

سنگ  يدستمو رو يتو يفرستادم، پارچه  رونینفسم رو به صورت آه ب هیغم نگاهش کردم و بعد از چند ثان با

 :گفتم یرفتم و روبروش نشستم و با لبخند کج زیگذاشتم و به سمت م نتیکاب

 یراحت براش فاتحه م الیاما با خ شهیمادرت تنگ م يدلت برا...  امرزهیخدا ساره خانم رو ب...  ومدمیکنار ن -

 .یکن یمرگش گله نم يبرا یو از کس یخون

 :دستهاش گذاشتم يهامو جلو بردم و رو دست

 حیم توضکنم و ازش بخوام برا دایشرکت پدرم رو پ سییکه ر نهیا یادامه زندگ يام برا زهیاما من تنها انگ -

 . بده

 :ادامه دادم يپاکش کردم و با لبخند د،یگونه ام چک يرو یاشک قطره

...  یکن فیکه براش تعر يعالمه خاطرات خوب از مادرت دار هیو  یشیبچه دار م ندهیخدا بخواد خودت در آ -

 ...اما من 

 :سرش رو تکون داد. و لبخند زد دیکش یقیرها کردم، نفس عم مهین حرفمو

بتونم  يزود نیکنه، فکر نکنم خودم هم به ا یمن زندگ شیپ ادیب شهیبابا حاضر نم ،یینجایخدا رو شکر که ا -

 .شوهرم تازه کارش گرفته! رانیا امیب

 یدر نظر اونها تنها حام نقدریچرا ا! سپرد یعلنا داشت پدرش رو به من م. دندونامو به هم فشردم ناخواسته

 !دست و پا مثل من سپرده بشه یموجود ب هیبه  بود که بشه فیمن ضع یزندگ

ته مونده . بسته قرص برگشت و مهسا بعد از خوردن قرصش آشپزخونه رو ترك کرد هیخانم باالخره با  دهیحم

 . گفتم و به اتاقم برگشتم يریشب به خ دهیناچارا به حم. رفته بود لیهم تحل میانرژ

 .رفته بودن همانیهاش بمونه و با شوهرش به اتاق م يتاق مجردا يرو شکر مهسا ازم نخواسته بود که تو خدا
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 . میقرار بود مراسم سوم رو فردا برگزار کن. تخت انداختم يخودم رو رو یخستگ با

 یاما م. یشیسبک م یکن هیکن، اگر گر هیبهش بگم گر. بدم شیعمو و دلدار شیخواست برم پ یم دلم

صداش قلبم فشرده  يافتاده اش و بغض تو يشونه ها يادآوریبا . هیدونستم عمو االن بداخالق تر از هر زمان

 .شد يشد و دوباره اشکهام جار

 1392/اسفند***

رفتم به کارگرها سالم دادم؛ اونقدر ذهنم به  یکه به سمت دفتر م ینیدر ح. شدم ادهیرو پارك کردم و پ نیماش

 . بزنم و بدون در زدن وارد دفتر شدمبود که حواسم نبود در  ختهیآخر سال به هم ر يخاطر حسابها

که در حال  میو بعد به مر ستادیاومد و سرپا ا نییپا میمر زیم ياز رو دنمیبا تعجب به پوالد که با د هیثان چند

 يجد یلیو خ دمیخودمو جمع کردم و ابروهامو درهم کش عیسر یلیمرتب کردن شالش بود نگاه کردم؛ خ

 . بهشون سالم کردم و به اتاق خودم رفتم

 :که خطاب به پوالد گفت دمیشن مویآروم مر ياز بستن در صدا قبل

 .آبروم رفت يوا -

هم  يزیچ میریحاال به فرض بگ! ستیذره عقل تو سرش ن کیرفتم، دختره  زمیاتاق رو بستم و به سمت م در

 یدرو باز م گهید یاگر جز من کس یدادن ول یام نمانج یحاال درسته که کار خاص! جا قحطه؟! هست نتونیب

 کرد؟ یم يبا خودش چه فکر دید یرو م کینزد يکرد و اون فاصله 

 یکه پوالد رو در حال اوردمیبه روش ن. گونه هاش گل انداخته بودن. وارد اتاق شد میدر ضربه خورد و بعد مر به

انداختم و در همون حال تند تند  میصندل یپشت يو روپالتومو درآوردم !! دمیبوده د میشال مر ریکه دستاش ز

 :صحبت کردم

 ! حقوق و دستمزد ها آماده اس؟ ستیل -

 :داد یوار جواب م یهم طوط میمر

 .بله -

 ؟یو سنوات ها رو چ يدیع -

 .بله -

 گفته بود؟ انییکه رضا ییپاداش اون دو تا کارگرها -

 .اونم محاسبه شده -
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 آماده اس؟ میسندها و ضما -

 :که دستش بود به سمتم اومد و گفت یزونکن با

نگاه انداختم، امضا  هیکامل چک کردن، خودم هم  يو محمد یاشرف ينگاه بنداز، آقا هیخودت هم  يخوایم -

 . ثبت کنه ستمیتو س یکن تا بدم اشرف

 :رو تکون دادم و زونکن رو ازش گرفتم و گفتم سرم

 یسندها م يرو هم رو يعابد يو آقا يمحمود يآقا يشرکت امضا رمیر مها رو هم آماده کن، ظه شیف -

 . میزیکه تا آخر هفته حقوق کارگرها رو بر رمیگ

 :افتاده گفت ریگفت و به سمت در رفت، قبل از خروجش به سمتم برگشت و با سر به ز یچشم

 ...غزاله راجع به پوالد  -

 :رو قطع کردم و گفتم حرفش

صحبت کردم و  يمحمود يشرکت، با آقا يحسابدار میت يرو ببرم تو یخوام اشرف یم! پوالد یگفت یراست -

 هیکیبا ما  شیمن و تو دوره گذرونده و روش حسابدار شیپوالد پ نکهیبا توجه به ا. میریبگ روین میتون یگفته م

 .ام باشه نهیگز نیاول دمیم حیترج هیباهوش يو بچه 

 :کل صورتش رو پوشوند يلبخند

 من بهش بگم؟ -

 :کردم گفتم یکه زونکن رو باز م یحال در

 .مصاحبه يکنم برا یهم هماهنگ م نشیبهش بگو و اگر موافق بود با حراست و گز -

 :رو تکون داد و خواست در رو باز کنه که با لحن محکم گفتم سرش

 ...در ضمن -

 :دستم چرخوندم و گفتم يخودکارم رو تو. سمتم برگشت به

 .هیآب زن ریآدم ز -حراست– ینیام. دیر مراعات کنمقدا هی -

 . رفت رونیب ي»چشم«انداخت و بعد از گفتن  نییرو با خجالت پا سرش

مصمم بود و قابل  یلیکارش خ يتو. بود ياضافه شد که محمد هنوز بود، دختر خوب و پرکار میبه ت یوقت میمر

 یکار درست میآوردن پوالد به ت دیشا. نقطه ضعفش بود نیتنها و بزرگتر نیدلرحم بود و هم یلیاعتماد؛ اما خ

 .شدنیهم محسوب م يبرا یخوبداشت و مکمل  يا يجد يخلق و خو یلیخ میبود، چون پوالد برعکس مر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٥١ 

کار بود که  يآخرا بایها و امضا کردنشون تقر ستیتکون دادم و شروع کردم به چک کردن ل يرو با لبخند سرم

محصوالت ما  داریخر نیکه بزرگتر یشرکت يحسابدار سییبود، ر يعرفان صدر ي شماره. زنگ خورد لمیموبا

 زنهیم شیافته و مهربون یم من ادیآخر سال  قایکه دق هیبشر چ نیدونستم درد ا یمن که م. شدن یمحسوب م

 .باال

 :لب نشوندم و به تماسش جواب دادم يرو يلبخند

 .يصدر يسالم عرض شد جناب آقا -

 :دیچیپ یگوش يبلندش تو يخنده  يصدا

 !زنگ زدم یواسه چ یدون یاز نوع سالم کردنت مشخصه م ،یخانم رمضان کمیسالم عل -

 :سرمو تکون دادم و گفتم نهیب یدونستم منو نم یم نکهیا با

 یمرخص رنیالزم دارم و بعدش هم که همه م روهامویتک تک ن گهیتا دو سه روز د! شرمندتم یول. صد البته -

 !التیتعط

 :گفتم، جواب داد یمن چ دهیکه اصال نفهم انگار

 یهفته بازرس نیما ا! چک کردن، شما که از سرتون گذشت يفقط دو تا از کارآموز ممتازهاتو بفرست برا -

 .دمیهم صحبت کردم و بهشون حق الزحمه هم م سییبا ر م،یدار

 :فوت کردم و گفتم نفسمو

 ...الزم دارم، تازه کم هم دارم و  روهاموین گمیم -

 :حرفمو قطع کرد یثیلحن خب با

 !ها رهیمن گ شیکارت پ ینره که سر معامالت فصل ادتیخانم خانما  -

 :ابرومو باال دادم هی

 !گه؟ید يکرد دیاالن تهد -

 :دیبلند خند يهم با صدا باز

 . میرس یم مدوباره به ه نیاول فرورد ي مهیکنم ن يادآوریفقط خواستم بهت  -

 :با لبخند به هم فشردم و گفتم لبهامو

 ن؟یشرکت یتاک -

 .آخره و تا هشت شب هستم يروزها! دختر خوب کالیآ بار -
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کردم  نییرو باال و پا تیوضع کمی نکهیو بعد از ا ریتاخ هیو با چند ثان دمیکش یفرض یشکل زیم يخودکارم رو با

 :جواب دادم

 .دو تا خانم احتماال. فرستم یبعد از ظهر دو نفر م -

 :تشکر کرد قدردان

 .پس منتظر تماست هستم. ممنونم خانم -

 .باشه، فعال -

بهش اشاره کرده  يکه صدر یشد به معامالت فصل دهیرفت و ذهنم کش نیبه تماس خاتمه دادم، لبخندم از ب و

بود  کیالبته اسمش کوچ. کنمبه شرکت وارد  کیضرر کوچ هیاون  قیخواستم از طر یکه من م یموضوع. بود

 . دنیبر یبرامون م یهنگفت ي مهیجر میزد یهم دورشون م شیپ يبرد که سالها یبو م اتیو اگر سازمان مال

خودکارو سر جاش گذاشتم و . رو هم امضا کردم و زونکن رو بستم ستیل نیفرستادم و آخر رونیب نفسمو

 یرو مقصر نم انمهریک یسوال و کس ریرفت ز یخودم م ياعتبار کار ينجوریا. نکنم یگرفتم فعال اقدام میتصم

 !دونست

 شهیهم نکهینزده بود، با ا یبابا دست به خودکش یتا وقت. دادم و چشم هامو بستم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 . دونستم یوقت اون رو دشمن خودمون نم چیکرد ه یو آبا و اجدادش م انمهرینثار ک راهیبد و ب

پشت  انمهریکه ک نیاما ا. کاسه بوده کی يدستش تو انیبا ک نیبودم که بابا قبل از ا انیدر جر يکه تا حد چرا

 .یکاسه کوزه ها سر بابا شکست، با مرگ تلخ بابا شد هدفم واسه زندگ يکرد و همه  یبابا رو خال

کار  يود همزمان که خودمو توشده ب نیشرکت پا گرفته بودم و محمد عمال خونه نش يموقع ها که تازه تو اون

 ...گرفتم  یهم اطالعات م وشیاز دار ختهیکردم جسته و گر یغرق م

 1388/ آبان***

 :لبش گفت يرو يحلقه کرد و با لبخند شییچا وانیدستش رو دور ل وشیدار

 .برگرده سر کارش نیبگ یخیش يبه آقا نیدوست دار یجون هر ک رم،یگ یپس م شنهادمویمن رسما پ -

 :جلو دادم لبامو

 !دمایسوال پرس هی! دست شما درد نکنه -

 :رو به چپ و راست تکون داد و گفت سرش

 .شهیاما بعدش رگبار سواالتتون شروع م... بله  -
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 :مظلوم کردم و گفتم چشمامو

 ...من  يجا نیخودتونو بذار -

 :سکوت باال گرفت و گفت يدستش رو به نشونه  هی

 ...گم  یم! خب یلیخ -

 :فکر کردن چرخوند و گفت يچشماشو مثال به نشونه  هیثان دچن

طور و صفت مشترك جفتشون  نیپدرت هم هم. ادیهوش ز نطوریداشت و هم ییباال يشم اقتصاد انمهریک -

 .بود شونیخواه ادهیز

برسم اما خب با  یخواست هر چه زودتر به همه چ یبود و من هم دلم م دهیصفت پدرم به من هم رس نیا خب

به حرف هاش ادامه  وشیمنتظر بودم دار يرارادیغ یناراحت هیبا . مقدار محافظه کار بودم هی تمیتوجه به وضع

 :بده

از سود سهام دارها رو بدون  یهم قسمت یبا هم دست یرمضان يو آقا انمهریبودم ک انیاونطور که من در جر -

بوده اصال  ییجز یلیخ یرقم که در برابر رقم اصل نیا. داشتنیبرم یلیکردن و بنا به دال یبفهمن کسر م نکهیا

 . اومده یبه چشم نم

 :و گفتم دمیدرهم کش ابرو

 !دن؟یپس چطور فهم -

 :خورد و گفت شییاز چا یکم

 .یمشکل شخص...  هیاز شرکت دور موند،  یاومد که مدت شیپ یمشکل انمهریک يبرا -

 :ادامه داد وشیتکون دادم و دار سرمو

و سهامدارها هم از صاحب شرکت  هیشرکت در حال فروپاش میبود که متوجه شد ریبا مشکلش درگ انیهنوز ک -

افتاد دنبال کارهاش و پدرت و  انیوکالت نامه از طرف ک هیشوهر عمه ام با  یعنی...  انیپدر ک. کردن تیشکا

 انه،یک لی، منظورم پدرت و وک داشتننفر پشت همو اگر اون دو  دیشا... مقصر شناخته شدن  انیک یاصل لیوک

 .رو لو دادن گهیتونست جرمشون رو ثابت کنه اما اون ها خودشون رو مبرا و همد ینم یکس

 :درهم رفت و گفتم ابروهام

 من؟ يافتاد گردن بابا رهایمقصر شناخته نشد و همه تقص انمهریچطور شد که ک -

 :به جلو خم شد یگذاشت و کم زیم يرو رو وانشیل
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 . االن زندونه هیوکل یکه فوت شدن ول شونیا امرزه،یخدا پدرت رو ب. هم مقصر بود لهیوک... پدرت تنها نه  -

 :داد و گفت یدستهاشو تاب و

 انیاز ک گهیبا ثروتش تونسته پول سهامدارها رو پس بده که د انیپدر ک دیشا! دونم ینم شتریب نقدریمن هم -

 !کار درست تر بوده انیپدر ک دیجد لیهم وک دیشا! نشده یتیشکا

 :سکوت رو شکست یآروم يبا صدا وشیو دار میدر سکوت به هم نگاه کرد هیدو چند ثان هر

 ؟یبدون يخوایرو نم کردنیو پدرت از سود سهامدارها کسر م انیکه گفتم ک یعلت -

 :نگاهش کردم و آروم گفتم یجیگ با

 .نیبگ -

 :به خودش گرفت و گفت يحالت مرموزتر صداش

 .خوام کارخونه رو توسعه بدم و شعبه بزنم یمن م -

 یرفت بحثمون چ ادمیبه کل  یو بابا داره ول انمهریبه علت کار ک یحرفش چه ربط دمیفهم یچند که نم هر

 :با ذوق گفتم. بود

 !چقدر سود توشه؟ نیدون یم! خوبه یلیکه خ نیا -

 :کردن صدام تکون داد و گفت کم يبه نشونه  عیسر یلیرو خ دستش

 .فهمن یهمه م نیداد بکش نطوریا گهیبار د هی! آروم تر خانم -

 :گفتم یآروم يبه دندون گرفتم و با صدا لبمو

 .دیادامه بد. نیببخش -

 :گرفت و گفت یقیعم نفس

 چیدست ه يمبلغ تو نیا ره؛یپذ سکیر یتوشه ول یسود خوب نکهیداره و با ا ادیز ي هیبه سرما ازیکار ن نیا -

 .بدن دیجد هیسرما ستنیو سهامدارها حاضر ن ستیکدوم ن

 :شک گفتم با

 ازیامت هی یعنی میثبت اختراع داشت تیکه قابل نیو هم شنیم یمحصوالت ما دارن جهان!! ر؟یپذ سکیچرا ر -

 .کمه یلیکارمون خ يتو سکیبزرگ و خواه ناخواه ر

 :چند بار تکون داد و گفت سرشو

 .اتیاز لبن ریغ یبا برند کوهستانه، محصول دیرم اضافه کردن محصول جدمنظو -
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 :باال رفت و در سکوت منتظر شدم حرفش رو ادامه بده ابروهام

 یم. شنینم یکنه، سهامدارها هم راض ینم تمیدونم اگر به پدرم بگم حما یندارم و م يا هیسرما نیخودم چن -

 .جور بشه هیکه سرما یتا موقع میکن يخوام باهم همکار

 :شک گفتم با

 !شمیمنظورتون رو متوجه نم -

 :شد و گفت نهیبه س دست

 .ختیبه هم ر زیقصد رو داشت که وسط کار همه چ نیاون هم هم ان،یمشابه کار ک يکار -

 :کردم و گفتم اخم

 !!خوردن مال سهامدارها؟ -

 :نه تکون داد و دوباره به جلو خم شد يبه نشونه  عیسر سرشو

و  میمجوز رو گرفت یوقت یول م،یقانعشون کن میتون یجوره نم چیاالن ه! هییجز یلیمبلغ خ! ستین نطورینه ا -

 .شنیهم ممنونمون م یلیهم هستن و خ دیجد يسهامدار محصول و کارخونه  شنیکار شروع شد متوجه م

 :ادامه داد دیکردم، من رو که نرمتر د یجلو داده نگاهش م يلبها با

نره  ادتونی. میپرداز یم میکن یکه از سود سهامدارها کسر م یو قسطهاش رو از همون مبلغ میریگ یوام م -

 .رهیوسط درگ نیا شتریکه من هم جز سهام دارهام و پول خودم از همه ب

 :دمیکردم پرس یطور که متفکرانه نگاهش م همون

 !رو وام بده؟ یمبلغ نیچن شهیم کدوم بانک حاضر -

 :گفت یلبخند حق به جانب با

 رمیگ یبه نام خودم م...  یاز طرف! کنه که بخواد وام نده؟ یم دایاز ما خوش حساب تر پ يکدوم بانک مشتر -

 .هم بو نبره ینه شرکت که کس

 :ابرومو باال دادم هی

 ده؟یکدوم بانک به شما وام م -

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 .رو بده، اونش با من یشما اوک -

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه
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به  نمیفکر کنم بب نیاجازه بد... داره  یروشن ي ندهیو آ هیکار خطرناك اما پر سود! بگم واال یدونم چ ینم -

 .نه ایارزه  یم سکشیر

 :برق زد یاز خوشحال چشمهاش

و پدرم هم مانعم  ذارهیچون مطمئنا کف دست پدرم م د،ینگ یخیش يموضوع رو به آقا نیا شهیفقط اگر م -

 .شهیم

 :سرش رو کج کرد و گفت یکم وشیباشه تکون دادم و دار يرو به نشونه  سرم

 . جز سهام دارها نیشیشما هم م دمیقول م میبرس یو به سودده فتهیاتفاق ب نیاگر ا -

 :زدم و گفتم یکج لبخند

 .فکر کنم نیاجازه بد -

 :ورد و با مکث گفترو جلو آ سرش

 .میکه از کجا شروع کن نیبد شنهادیپ ن،یو موافق بود نیپس هر وقت فکراتون رو کرد -

روشن  يکه درست از همون لحظه در حال محاسبه و تصور فرداها يرو تکون دادم و در سکوت با فکر سرم

 .دمیرو برداشتم و نوش يچا وانیبود ل

از  وشیراه حل خوب و هوشمندانه بودم، فکر کنم دار کیکردن  دایهمچنان در حال پ يساعت کار انیپا تا

 !یبزرگ نیاون هم به ا... قدم رو به جلو بود  هی! مثبت نباشه؟ شدیمگه م! نگاهم خونده بود که جوابم مثبته

 یشد تلفن یمشکالتشون رو که نم يحسابدار ياومد، بچه ها یمدت که عمو سر کار نم نیطبق معمول ا ظهر

 .پاکت و دادن دستم يتو ختنیمشکل دار ر يکاغذ نوشتن و به همراه سندها و فاکتور ها يتو حل کرد

با ورودم به . خونه رسوند یکیو فروش بود، منو تا نزد یابیکه از کارکنان بخش بازار یفیشر دیرفتن هم، ام موقع

وقت به  هیو  يتا ذهنم پر بشه از قورمه سبز دمیکش قیپر کرد، چند تا نفس عم موینیب يقورمه سبز يخونه بو

 !نزنم دیسالم گفتن حرف از توسعه خط تول يجا

 یم يبه زبونم هم جار ییهویکرد  یذهنم رو مشغول م یلیکه خ يزیچ هیاتفاق افتاده بود که،  نیچند بار ا آخه

 . شد

 :بلند گفتم يهمون وسط سالن با صدا از

 و؟بان يچه کرد! خانم دهیبه به حم -

 :چارچوب در آشپزخونه ظاهر شد يو گردش تو یتپل کلیلحظه بعد ه چند
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 ؟يدانشگاه بود. غزاله جان یسالم، خسته نباش -

 :خنده گفتم با

سه  گمیم یو من هم ه یپرس یهفت روز از من ساعت کالس هامو م يخانوم جون هفته ا. سالم کیعل -

و االن ساعت دو بعدازظهر ! پنج شنبه صبح يافه روز اول هفته اون هم بعدازظهرها کالس دارم به اض

 .ادیکدوم به حساب نم چیچهارشنبه اس که جز ه

 .دختر اومد و خونه رو گذاشت رو سرش نیباز ا -

 :انداختم کهیرفتم، ت یکه به سمت اتاقم م یلبخند به سمت عمو برگشتم و در حال با

 خودم چطوره؟ يایتارك الدن يعمو -

 :گذاشتم و به سمتش برگشتم ریتحر زیم يرو رو لمیوسا ستاد؛یدر ا يسرم به سمت اتاق اومد و جلو پشت

 ن؟یسالم، خوب -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 سالم، از شرکت چه خبر؟ -

 :ابرو باال انداختم و گفتم ییپررو با

 .رهیگ یشرکت خبر م ادیطالب خبره خودش هم م یهر ک -

 :تکرد و گف یمصنوع یاخم

 !مثال استادتم ها! بچه پررو زیواسه من زبون نر -

 :زدم و گفتم یقیعم لبخند

اومد  شیسوال هم برامون پ يسر هی م،یحقوق و دستمزد رو در آورد يها ستیامروز ل... بر منکرش لعنت  -

 .که همراه خودم آوردمشون

 :رفت و گفت رونیگرفت، بعمو از در فاصله . نزنم وشیدار شنهادیاز پ یباالخره موفق شدم حرف و

 .تو اتاقم سواالتت رو بپرس ایبعد از ناهار ب -

 .گفتم و بعد از رفتنش در اتاقو بستم و لباسمو عوض کردم ي »چشم«

اما بعد از ! ستین قیاونقدر عم ایبهش نداره،  يساره خانم زنده بود برام ثابت شده بود که عمو عالقه ا یوقت تا

 کیو سنش رو که نزد ختیفرو ر هویمحکم و صافش  يقد بلند عمو و شونه ها! مرگش واقعا درهم شکست

 .گذاشت شیاز اونچه که بود به نما شتریپنجاه بود، ب
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در سکوت ناهارمون رو  ییلباسم و شستن دست و صورتم به سمت آشپزخونه رفتم و سه تا ضیاز تعو بعد

 .رو ترك کرد و به اتاقش رفت زیزود م یلیعمول خعمو طبق م م؛یخورد

تختش دراز  يرو. خانم به اتاقم رفتم و پاکت رو برداشتم و به اتاق عمو رفتم دهیهم بعد از تشکر از حم من

 :شد و با خنده گفت زیخ میدر توسط من، ن ییهویبود و با باز شدن  دهیکش

 !نه؟ ،یدر بزن يریگ ینم ادی يتو تا منو سکته ند -

 :گفتم یحق به جانب ي افهیفرش دو در سه وسط اتاق نشستم و با ق يرو بستم و به داخل رفتم و رو در

 .دیدراز کش دیبه در زدن نبود، بعدش هم با شکم پر نبا اجیپس احت امیبعد از ناهار ب نیخودتون گفته بود -

 یبرم یعسل يرو از رو نکشیکه ع یو روبروم نشست و در حال دیکش نییتخت پا يخودش رو از رو آروم

 :زد، گفت یداشت و به چشمهاش م

 ؟يدار یچ نمیخب رو کن بب... چشم خانم دکتر  -

 .دمیسوال هامو پرس یکی یکیکردم و  یفرش خال يرو رو پاکت

بعد . شدنیکم دقت حل م هینبودن و با  یهاش اصال مشکل بزرگ یلیهم با حوصله به همه جواب داد و خ عمو

 :گفتم يگذاشت و صاف نشست، با لبخند نیکه عمو خودکارش رو زم یساعت میاز ن

 شرکت؟ يایعمو چرا نم -

 :شد و گفت نهیبه س دست

 ادیرو  زیتو کامل همه چ امیکه من ب گهیدو ماه د یکیتا . سرت نباشم يباال کسرهیبرات الزمه که من  -

 .یگرفت

 :وسعت گرفت و گفتم لبخندم

 !ن؟یبرگرد نیپس قصد دار -

 شیبهش بگم که ر دم،یکش شیحاال که بحث برگشتن به سر کار رو پ خواستیدلم م. رو تکون داد سرش

حاال درسته که با گذشت دو ماه از فوت ! بود پیخوش ت یلیآخه تا قبل از فوت ساره خانم عمو خ. هاشو بزنه

 .ذاشتیم یرو باق شیه رکرد و ت یاما صورتش رو هم کامل صاف نم دیپوش ینم اهیلباس س گهیهمسرش د

 :ابروشو باال داد و گفت هی

 !صورت من؟ يرو يشد خیکه م گذرهیتو فکرت م یباز چ -

 :تا بناگوش باز شد شمین ناخودآگاه
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 !نا؟یتر بود پیقبالًها خوشت -

کرد و به سمت جلو خم شد تا کاغذهامو جمع کنه، اما من به  یمصنوع یمنظورمو متوجه شد که اخم انگار

فقط ! يچه جد ای یحدس بزنم بخواد منو بزنه چه به شوخ نکهیحاال نه ا! گرفتم یحالت دفاع ياراد ریصورت غ

 .بود که دستامو باال آوردم ياراد ریحرکتم غ

 هوی! مو و در اومدن آخش همانادستم به صورت ع يمن همانا و خوردن خودکار تو يباال اومدن دستها و

 :پام يبا ترس زدم رو. دیو سرش رو عقب کش دیچشمش رو چسب

 خورد تو چشمتون؟! خاك تو سرم -

 :کرد به ماساژ دادن چشمش شروع

 !حواست کجاست تو؟! نه بابا -

 :و گفتم دمیخودم رو جلو کش ینگران با

  !نمیبب نیدستتونو بردار -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :گفتم یبا ناراحت. شده بود دهیشمش خط کشرو آروم برداشت، پشت چ دستش

 ؟یخورد چ یاگر به چشمتون م! يوا د،یببخش -

با . آوردم و نگاهم تو نگاهش گره خورد نییسانت پا کیبه اندازه کمتر از  یعمو ساکت بود، نگاهم رو کم اما

 :نگاهش رو گرفت و گفت یناراحت

 .استراحت کنم کمی رونیبرو ب يندار یسوال گهیاگر د -

 يطاقت نداشتم عمو باهام جد! دست خودم نبود. لمیجلو داده شروع کردم به جمع کردن وسا يهم با لبها من

بود اما  دهیسرم داد کش یوقت ها شده بود که موقع درس خوندن حت یلیخ! یحرف بزنه، اون هم با ناراحت

 .آورد یمه دلمو به درد که تو نگاهش غم باشه و بخواد باهام سرد رفتار کن ينجوریا

 .کردم و از اتاق خارج شدم يتشکر یلب ریز

 1392/اسفند***
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گرفت  یلبخندم وسعت م. آماده حرکت چشم دوختم يها یلیگردنم رو دور گردنم محکمتر کردم و به تر شال

رو هم  دمونیجد يمحصوالت کارخونه ها گهیو تا چند سال د میکیکردم چقدر به هدفمون نزد یفکر م یوقت

 . میکن یبه نقاط مختلف کشور ارسال م

 ندهیو در آ! سمییمن محرم اسرار ر! هیمعمول یرمالیحسابدار و مد کیو مهمتر از  شتریب گاهمیکه من جا مسلمه

 !دیجد ياز سهامداران کارخونه  یکی

خواد  یمن دلم م. ستمین نطوریقانع باشه اما من ا شهیهم دیحسابدار موفق با هیگفت  یم شهیمحمد هم هرچند

 !امکانات نیکنم، با بهتر یخوب زندگ

 ! و شش؟ ستیسوار بشه و من دو یونیلیچند صد م نیماش انمهریمثل ک یکی دیچرا با مثال

رو  یترق يخواد پله ها یمن هم دلم م! قانع باشه یحسابدار معمول کیخواسته مثل  یمسلمه که اون نم خب

 !ارمیتو سرها در ب يکنم و سر یپشت سر هم ط

 :از پشت سرم، جا خوردم میمر يصدا دنیشن با

 !؟يستادیا نجایا -

 :و گفتم دمیسمتش چرخ به

 . هم بخورم ییهوا هیرو نگاه کنم و  نجایا امیدفتر خفه بود، گفتم ب يتو يهوا -

. گفتم »دیه نباشخست«بلند  يرفت، با صدا یم نگیکه با دو به سمت پارک) سرکارگر(يریلحظه رو به ام همون

 .میبه داخل برگشت میو بعد به همراه مر

 :ها انداخت و گفت یلیتر ریبه پشت سر و مس یبود نگاه دهیچیکه دستهاشو به هم پ میمر

 مقصد آخرشون کجاست؟ -

 .شیک يطرف قراردادمون تو يهتل ها -

 :رو تکون داد و بعد با لبخند گفت سرش

 .امروز تماس گرفتن يصدر يآقا شیپ شونیکه فرستاد يرضو نایمژگان و م یراست -

 :گفتم اقیاشت با

 گفتن؟ یم یخب؟ چ -

 :زد و گفت يا قهقهه

 .بهشون خوش گذشته یلیخ. مشونیخواست بفرست روین يصدر يگفت اگر باز هم آقا یم نایم -
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 :کل صورتم رو پوشوند و سرم رو به چپ و راست تکون دادم يلبخند

اوضاع  نمیبب رمیگ یسنگ تموم گذاشته، بعدا از خودش هم خبر م يصدر یعنیرفو بزنه ح نیا نایم یوقت -

 !دو تا خواهر چطور بوده نیا يکار

 يساعت کار کارخونه تو انیتا پا. میبه سمت دفتر راهمون رو کج کرد ییهم سرش رو تکون داد و دوتا میمر

 . ستادمیدفتر ا يدر رفتم و جلوخاموش شدن دستگاه ها به سمت  يصدا دنیدفتر بودم و با شن

 يتو د،یرس یآخر سال م یوقت! هیمعن یکنم ب شیابیحسابدار ارز کی دیهست که اگر بخوام از د یحس خوب هی

 لیاومدم کارخونه و به تعط یم يروز آخر کار یرمالیکه شده بودم حسابدار ارشد و بعد مد یمدت نیتموم ا

تر و  یمیصم یلیخ نجایا طیحم. گهیبه همد دشونیع يها کیبه رفتن کارگرها و تبر. کردم یشدنش نگاه م

 . خود شرکت بود طیتر از مح یخاک

اتاق ها  يلحظه صبر کنم که المپ ها نیتا آخر یآبدارچ ای یمنش يشرکت هم دوست داشتم هم پا يتو

 :بلند رو به جمع بگه يخاموش بشه و هرکس قبل از خروجش با صدا

 .مبارك شیشاپیپ یهمگ يسال نو -

 :بلند گفت يبا صدا. زدم يکه برام دست تکون داد، لبخند يلبم نشست و رو به کارگر يرو يلبخند

 .یداشته باش یخانم مهندس سال خوب -

 :بلند گفتم يتر شد و با صدا قیعم لبخندم

 .هم مبارك دتونیع. نیهمچن -

و قفل کردن در  لمیبه دفترم برگشتم و بعد از برداشتن وسا. نفر پشت سرش هم متعاقبا جواب دادن و رفتن چند

 يجا دنیلبم نشست و با د يگوشه  یعصب يپوزخند یمشک bmw x6 دنیبا د. رفتم نگیبه سمت پارک

 یداشت به سمتم م که دمشیکارخونه د ریو مس نگیپارک نیراننده اش سرم رو چرخوندم و کنار درِ ب یخال

 .اومد

چند قدم مونده بود بهم برسه . لب نشوندم يرو یمصنوع يبه خودم مسلط شدم و لبخند قیچند تا نفس عم با

 :گفت يدار شیبا لحن ن

 !!خانم مهندس دیخسته نباش -

تر شد و  قیپوزخندم عم. دهیمن و کارگرها رو د یکردم خداحافظ دایپ نیقیگفت که  يرو طور» مهندس« و

 :گفتم
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 .دیسالمت باش -

 :کردم یدست شیبزنه که پ یخواست حرف ستاد،یا میقدم کی بایتقر

 !میدر خدمتتون باش ينسکافه ا يدفتر، قهوه ا نیومدیچرا ن -

 :شد و گفت نهیبه س دست

 ! خوردم يچا انییرضا يآقا شیپ -

 :گفت یبا لحن مشکوک بعد

 ن؟یساعت کار داشت نیتا ا -

 :دستم چرخوندم و گفتم يرو تو نیماش چییسو

 .هم آره، هم نه -

 :راهمو کج کردم و گفتم نمیبعد به سمت ماش و

 .با اجازه -

 :ستادمیجام ا يخشک شد و تو میمحکمش قدم بعد يبا صدا اما

کنم که شمارو فقط به عنوان  یتالشم رو م يو من همه  نهیانجام کار قابل تحس يشما و دقتتون تو تیفعال -

 !گهید ینه کس نمیبب یخیش يکارآموز آقا

 :ابروشو باال داد و گفت کیهامو فشردم و به سمتش برگشتم،  دندون

 هیاز  شتریب یلیکارکنان خ يشما و قدرت نفوذتون رو تیمسوول! ستیوسط درست ن نیا يزیچ هیاما  -

 !هیرمالیحسابدار و مد

 :کردم و گفتم اخم

 ن؟یبگ نیخوا یم یچ قایدق. دیفتونو بزنحر -

 :چشمهام بود گفت خیکه نگاهش م یام شد و در حال نهیبه س نهیبرداشت و س گهیقدم د کی

 !کنم شَکم به جاست یحس م دایبهتون مشکوکم، و شد -

به  د،یچیپ یم نگیپارک يکفشم تو يپاشنه  يکه صدا يمحکم، طور يرو ازش گرفتم و با قدمها نگاهم

 :بلند گفتم يرفتم و در همون حال با صدا نمیسمت ماش

شما  يکنم حرف من رو یو اساسه، اما گمون نم هیپا یبدم که شکتون ب نانیبهتون اطم خوادیدلم م یلیخ -

 !داشته باشه يریتاث
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 :دمیشن یرو از پشت سرم م صداش

 ...بار به پدرتون  کیمن  یخانوم رمضان نیبهم حق بد -

 :دمیبه سمتش چرخ خصمانه

 . نیپشت سرش حرف بزن ستیپدرم فوت شده و درست ن...  يعابد يآقا دمیبار آخر بهتون هشدار م يبرا -

و لرزون بدن من انداخت و  یبه حالت عصب یبا تعجب نگاه. رفت یم نییام از خشم باال و پا نهیس ناخودآگاه

 :منتظر موند که من ادامه بدم

 ! گردن پدر منه رهایو همه تقص نیگناه بود یکه انگار خودتون ب دیکن یبرخورد م يشما طور -

 :و من ادامه دادم دادیهم رفت و با دقت به حرفهام گوش م يتو ابروهاش

 ینکنه حرکت چندان بزرگ يباهاش همکار سشییحسابدار هر چقدر هم که اهل دوز و کلک باشه اگر ر هی -

 . من سییبعدش هم نه من پدرم هستم و نه شما ر ن،یستین ریصتق یپس شما هم ب! تونه انجام بده ینم

 :گرفتم و ادامه دادم یقیعم نفس

چرا از . سهامداران باشه هیکنم که به ضرر ثروت شما و بق ینم يمن کار...  گمیبار بهتون م نیآخر يبرا -

 .ببره نیکه شکتون رو از ب نیخوا ینم تونییپسردا

غرق فکر  یهم بود و حساب ياخمهاش تو! من نبود يو روبرو نگیپارک ياون لحظه اصال تو انمهریانگار ک اما

 :با تعجب گفتم. بود

 ... تونییچرا از پسردا! با شما هستم يعابد يآقا -

 :گفت یجیگ با

 .مزاحمتون شدم دیببخش! باشه -

 :کردم رفت و زمزمه نییدو طرف لبم به طرف پا. رفت نشیپا چرخوند و به سمت ماش و

 !داره بابا یقاط -

و  انمهریک شیذهنم پ يا قهیچند دق يبرا. خارج شدم نگیشدم و بعد از اون، از پارک نمیهم سوار ماش من

 !فکر يفروکش کرد و رفت تو تشیعصبان هویبود که  بشیبرخورد عج

حرفهام در  نیقیو قطع به ! کرده ریمن ذهنش رو درگ يحرفها نیاز ب يزیچ هی شهیآدم کور هم متوجه م گهید

 !مورد پدرم باعثش شده بود
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 کیکه با  یخارج شدم و در حال انمهریاز فکر به ک یلیاسم ل دنیکه شروع کرد به زنگ خوردن، با د لمیموبا

 :کردم به تماسش جواب دادم یم یدستم رانندگ

 .جان یلیسالم ل -

 :دیچیتلفن پ يتو شیشاد و پر انرژ يصدا

 ؟ییکجا! یانم، خسته نباشسالم خ -

 :رو عوض کردم و گفتم دنده

 چه خبر؟. از کارخونه راه افتادم به طرف خونه -

 .میدور هم باش نجایا يایخواستم بگم آخر هفته ب یکنم، م یم زیدارم تم. دیشب ع يبرا دهیخر یماه ریام -

زدم و  يلبخند! خودشون، پس انصاف نبود که سرش ناز کنم يمادرها يخونه  رنیدونستم به خاطر من نم یم

 :گفتم

 .دستت درد نکنه. چشم گلم -

 :داد صیصداش تشخ يشد تو یرو م ذوقش

 .برات ارهیم ده،یهم خر لیبرات آج ریام. زمیعز یمرس -

 .تشکر کردم و به تماس خاتمه دادم ازش

دونستم  یاما م میدر ارتباط بود لیمیدو سه هفته با ادرسته که هر . گرفتم یروزها با مهسا تماس م نیهم دیبا

رو  یدلت کس یوقت هیپدر و مادرش رو کرده، بد درد يدلش هوا یاز هر وقت شتریآخر سال ب يروزها نیاالن و ا

 ! ینباشه که اونو کنارت داشته باش یراه چیبخواد و ه

 يکه دلم برا يخودم اعتراف کردم اونقدر شیکرد رو پس زدم و پ یکه داشت دوباره تو گلوم جا خوش م یبغض

 .شدیپدرم تنگ نم يبرا شد،یمحمد تنگ م

بره، حداقل من مسبب  ریکنم تا اون تصو يوحشتناك که حاضر بودم هر کار ریتصو هیشده بود به  لیتبد پدرم

 ...رفتنش نبودم، اما محمد 

 1388/آذر***

 یم پیتا وشیدار يرو برا یامیپ زیم ریدو بود و دستهام به صورت خودکار ز شرفتهیپ يبه استاد حسابدار نگاهم

 :کردن

 بود؟ یپسرعمه تون که االن زندانه چ لیتونم بپرسم اسم وک یم ،يمحمود يسالم آقا -
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بردم و  زیم ریمطمئن بشم بعد دوباره دستم رو به ز اممیکردن پ پیرو باال آوردم تا از درست تا یلحظه گوش هی

 . رو ارسال کردم مایپ

 :دمیجام پر ياستاد تو يجواب بده که با صدا وشیبود تا دار لمیبه موبا نگاهم

 .رو بگو کیسال هشتاد و  یثبت کاربرگ یخانم رمضان -

نشسته بود که من نتونم جواب بدم  نیدر کم ادیاستاد هم مثل ص. کردنیسرها برگشته بود و به من نگاه م همه

 :به بورد و صورت مساله انداختم و با اعتماد به نفس گفتم ینگاه. و عذرم رو بخواد

تمام  يو بها شنیبدهکار م یو اصل یفروش فرع م،یکن یرو ثبت م نیمابیدر قسمت اول، حذف فروش ف -

 .شده شون هم به همون مبلغ بستانکار

 :دیسوظن پرس با

 ؟یبلغبه چه م -

 :رو اشاره کردم و گفتم یو جدول دوم بورد

نوشته  یبه اصل یو فرع یبه فرع یفروش اصل يروبرو کیستون سال هشتاد و  ریکه ز یبه همون مبلغ -

 .شده

 :از پسرها از وسط کالس گفت یکیبپرسه که  گهیسوال د هیخواست  استاد

 !استاد، خانوم کاردرسته بابا -

بورد  تیکه دوباره به سمت وا یلبش نشست و در حال يرو ياستاد هم لبخند محوتا بناگوش باز شد،  شمین

 :گفت گشتیبرم

 .کنار دیرو هم بذار لتونیموبا ،یباشه خانم رمضان نجایحواستون ا -

. روشن شده بود دیجد امیکه به خاطر پ لمیموبا يشد به صفحه  دهیلب گفتم و نگاهم کش ریز ي »چشم«

 :بود وشیرو باز کردم، دار امیپ عیسر

 .میستین یمیبا هم صم ادیکه ازش بپرسم، ز ستین یطیشرا يهم تو انیندارم؛ ک یسالم، اطالع -

کردم به درس  یانداختم و سع فمیرو به داخل ک یگوش. سوال و اصرار نکنم گهیآورده بود که د لیدل اونقدر

 .گوش بدم
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! شد یهم که اگر قرار بود باشه اصال گم و گور نم انمهریک. بفهمم يزیتونستم چ ینم وشیدار قیاز طر مطمئنا

موند  یپس فقط م! شد یم ياز دستم کفر یمن افتادم دنبال کشف ماجرا، حساب دیفهم یعمو هم که اگر م

 .کرد دمیقطع ام وشیکه حاال دار انمهریک لیوک

 . گهیراه د کیکردن  دایجلو داده به استاد نگاه کردم و همه حواسم رفت دنبال پ يلبها با

 :گفت یآروم يکه کنارم نشسته بود با صدا مرجان

 .رینگ لیبابا تحو نهیپسرا ا تیخاص! شد؟ طرف زد تو پرت یچ -

مرجان ! کرد یفکر م یبا تعجب نگاهش کردم، فکر من کجا بود و اون به چ. دوباره نگاهشو به استاد دوخت و

 . میه مونده بود و حاال با هم همکالس شده بودبود که تا ترم نُ میقد ياز بچه ها یکی

اول  يروزها. شد یسر کالس ها واقعا حس م یرعلیما هم بودن و نبود ام يورود ياز بچه ها گهید يسر هی

 یاز من م رویکالس خبر ام يپسرها یوقت ها بعض یلیو خ میبا هم ریکردن هنوز من و ام یهمه فکر م

 .گرفتن

 .کردم یبابت خدارو شکر م نیشدن و از ا الیخ یکم کم از سرشون افتاد و ب گهیمدت د هیبعد از  اما

رو ازشون گرفتم و به  يحسابدار ياز کالس به شرکت رفتم و چون آخر وقت بود فقط اشکاالت بچه ها بعد

 .مربوط با آژانس به خونه رفتم يهمراه سندها و فاکتورها

 دهیهم کش يعمو ابروهام تو نیکنار ماش ،ییو شش آلبالو ستیدو يپژو هی دنیبا د دمیرس اطیح يتو یوقت

 !م؟یمهمون داشت. شد

به . ستیسالن ن يتو یکس دمیوارد خونه شدم و در کمال تعجب د یاضاف يبدون سر و صدا شهیهم برخالف

 :دادم و گفتم هیبه در تک. دمیمشغول کار د شهیخانم رو مثل هم دهیسمت آشپزخونه رفتم و حم

 . یسالم بانو خسته نباش -

 :گفت يسمتم برگشت و با لبخند به

 !يصدا اومد یچه ب ،یسالم دخترم، شما خسته نباش -

 :دور تا دور خونه چرخوندم و گفتم نگاهمو

 م؟یمهمون دار -

 :که دوباره مشغول شده بود گفت یحال در

 .برو تو اتاق آقا کارت داره! نه دختر -
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با تعجب ابروهامو باال فرستادم و به سمت اتاقم رفتم و بعد از عوض . داد لمیتحو یبیبعد برگشت و لبخند عج و

 .به سمت اتاق عمو رفتم و بعد از در زدن وارد اتاق شدم لمیکردن لباسم و جابجا کردن وسا

از ته  يمن لبخند دنینشسته بود و با د زشیتر، با صورت صاف و صوف پشت م بیبا لباس مرتب و عج عمو

 :و گفت دل زد

 کالس چطور بود؟. غزاله جان یخسته نباش -

 :برگشت طونمیش هیرو پس زدم و دوباره روح وشیدار امیبه خاطر پ میناراحت

منم درجا جواب  دیازم سوال پرس هوی ره،یخواست مچ بگ یرفتم، استاد مثال م یور م میامروز داشتم با گوش -

 !شد عیضا يدادم، آ

 :زد و گفت يعمو هم لبخند. دمیخودم خند و

 !دونه دختر ما حسابدار ارشد شرکته ینم! کرده الیخ -

تا  شمیکردن اعتماد به نفس من گفته بود ن ادیز يبرا شتریاصطالح از زبون عمو که ب نیا دنیخاطر شن به

 :کرد و گفت یاخم کمرنگ هویبناگوش باز شد، عمو 

 دستت بود؟ لیسر کالس موبا -

 :باال رفته گفتم يم و با ابروهاجمع کرد لبامو

 !هوم؟ -

 :تر شد و گفت قیعم اخمش

 !ایاریدر ب ينشنوم سر به هوا باز گهید -

 :زدم و گفتم يلبخند مظلومانه

 .دیچشم، ببخش -

 :زد و گفت يتمندیرضا لبخند

 .بهت بدم يزیچ هیخوام  یحاال چشماتو ببند م! کالیآ بار -

 :گفتم یثیباال رفت و با لحن خب ابروهام

 .خانم تنهاتون گذاشتم، خرابت کرد دهیدو روز با حم! ها دهیکارا از شما بع نیعمو ا -

 :با انگشتش به نوك دماغم زد و گفت يخودم به حرفم قهقهه زدم، عمو ضربه ا و

 .گمیچشاتو ببند م. پررو نشو بچه -
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 يحدس تو ذهنم شکل گرفت و بعد با صدا کیاومد و هزار و  ینگیجر يبستم و منتظر موندم، صدا چشمامو

چشم هام  يبود جلو زونیهم ازش آو يگوسفند خپل قهوه ا هیرو که  نیماش چییعمو چشمامو باز کردم و سو

 :زد و گفت یبا تعجب عمو رو نگاه کردم، لبخند گرم. دمید

 .و آمد نکن همکارها رفت نیماش ایبا آژانس  گهیپارك بود، د اطیح يکه تو هیشیش ستیمال دو -

اما . حداقل گونه اشو ببوسم ایخواست بپرم بغلش  یدلم م. بود فیتوص رقابلیکه اون لحظه داشتم واقعا غ یحس

 :جام بپرم و با ذوق بگم يفقط تونستم دوسه بار تو

 .عاشقتم عمو -

 :انداخت نییکرد و سرش رو پا رییتغ نیعمو از حالت شادش به غمگ لبخند

 .یفتیتا راه ب ریچند جلسه کالس آزاد بگ یستیمسلط ن ادیز يدیبرو سوارش بشو، اگر هم د -

تونستم بهش  یبود تا م میواقع يکاش عمو يمونده که به در برسم دوباره برگشتم، ا یسمت در رفتم و قدم به

 ! خوشحالم کرده نکارشینشون بدم چقدر ا

بگم اما اُسکل وار فقط نگاش  يزیچ هیخواست  یباز شده دلم م تا بناگوش شیتعجب نگاهم کرد و من با ن با

و بعد چسبوندمش به صورت عمو و محکم فشارش دادم  دمیبوس چوییبه سو زونیگوسفند آو يکردم و بعد لبا

 .برم اطیخارج بشم و به سمت ح قدادم که با حالت دو از اتا تیعمو بلند شد و باالخره رضا يخنده  يکه صدا

 1392/اسفند*** 

 :و گفت ستادیمن که دوباره وارد شرکت شدم با تعجب ا دنیبا د نسترن

 شده؟ يزیچ -

 :سمت اتاقم رفتم و گفتم به

 . جا گذاشتم لمویموبا -

 :سرش رو تکون داد و گفت يلبخند با

 یدرو قفل نکنه ول گمیالبته من به آقا رضا م. شرکتن يهنوز تو يبا جناب عابد سییر يآقا رم،یمن دارم م -

 .دیکن يادآوریشما هم موقع رفتن  اطیمحض احت

 .لمیوارد اتاقم شدم و شروع کردم به گشتن دنبال موبا دیع کیو تبر یگفتم و بعد از روبوس يا باشه

 .کردم دایپ زمیاول م يکشو ياز تو لمویباالخره موبا. داد یبسته شدن در واحد نشون از رفتن نسترن م يصدا
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 رقابلیغ شدیم ادیفشار کار روم ز یامون از حواس پرت من که وقت! اونجا بود لیفته بود که موباگر حرصم

 یخداحافظ هیاز اتاق خارج شدم و در رو قفل کردم و با خودم گفتم قبل از خارج شدنم از شرکت . شدیکنترل م

مکامله  يصدا دنیدر بزنم با شن نکهیقبل از ا یبه سمت اتاقش رفتم، ول نیکنم، بنابرا وشیچاپلوسانه هم از دار

 :صبر کردم يشون از سر کنجکاو

 ؟يدیچرا دوباره به خودت فرصت نم! ست؟ین میمن حال يفکر کرد! يبا خودت چند چند یدون یتو نم انیک -

 :با حرص جواب داد انمهریک

 يلجباز هیاونم سر  گند زد به ثروت من، شیشش سال پ-بار پنج هیدختر  نیپدر ا! ؟یگیم یچ یدونیاصال م -

 !احمقانه

 . زدنیداشتن در مورد من حرف م نیقیقطع به ! در چسبوندم ياخم گوشم رو به لبه  با

 :دیبه حالت مسخره خند وشیدار

 !افتادن دنبالش هم از سر کنترل کردن اموالته، ها؟ نیچوب زدنو با ماش اهیزاغ س نیپس ا! آهان -

 :گفت يجد یبا لحن وشیو دار ومدین انمهریاز ک ییصدا

 !کن برادر من اهیخودتو س -

 :جواب داد وشیگفت که دار يزیچ هی يآرومتر يبا صدا انمهریک

 .رفت شیپ قهیچند دق -

 :جرات گرفته بود گفت انمهریکه انگار از سکوت ک وشیدار. منظورشون نسترن بود حتما

 الیتا خ یشینم کینزد یچرا بهش از نظر عاطف. اون دختر هم از مرگ دردناك پدرش کم ضربه نخورده -

 !خودت هم راحت بشه؟

 .احمقانه بشکنم شنهادیپ نیرو با ا وشیخواست گردن دار یدلم م. از حرص به هم فشردم دندونامو

 :اش رو ادامه داد جمله

راحت تر ! مثل غزاله يدختر موفق و جد هیبشه، اون هم  تیوارد زندگ ياجازه بد گهیشخص د هیبه  یوقت -

 !يایکنار ب يبا نبودن مهروز و ملود یتون یم

 :گفت یبا لحن خشک انمهریک

 . يفقط ملود! ستیاصال نبودنش برام مهم ن ست،یدر کار ن يمهروز -
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به  یقدم! نو حس کرده باشنوقت حضور م هیکه  دمیهر دو ساکت شدن؛ ترس. ومدیدر ن وشیاز دار ییصدا

 :شد دهیشن ریبا تاخ وشیدار يصدا. عقب برداشتم

 ...دختره  نیبه ا یبا خودته، ول میندارم، تصم يکار يبا ملود! بگم بهت یچ -

 :حرفشو قطع کرد انمهریک

  ؟یکن یحرف عوض م یکه ازت خواستم ه يزیچ يفهمم چرا به جا یمن نم...  وشیبسه دار -

شدم با  یاتاقک آقا رضا رد م يداشتم از جلو یچرخوندم و به سمت در رفتم و درو هم با صدا بستم و وقت پا

 :بلند گفتم يصدا

 .یحاج هیشرکت خال -

 :دمیآقا رضا رو از داخل اتاقکش شن يرفتم، صدا نمیبه سمت ماش و

 !دخترم؟ یمطمئن -

 :رو باز کردم و گفتم نیماش در

 .آره -

 . شهیاز هم شتریب! بودم یعصبان. درآوردم نگیرو از پارک نیا حرص ماشب. سوار شدم و

شازده  نیاز ا يدونست چه ضربه ا یخوبه خودش م. کردیم شکشیپ شیروان يآشغال منو به پسرعمه  وشیدار

 !خورده بودم

با حرص شروع . کنهیمنو رد م! ختشیر یب يبا اون موها کلیه وید يسوخته  اهیچلغوز س انمهریاون ک بعد

 :کردم حرف زدن

خبر  ؟یزنیبعد تو منو پس م! که زنت هم ولت کرده رفته يبود یاونقدر عوض! ستین تیحال... خاك تو سرت -

 .خورهیمن حالم ازت به هم م! چارهیب يندار

ب ل ریفشردم ز یکه دندونهامو به هم م یکردم و در حال شتریکف دست به فرمون ضربه زدم و سرعتم رو ب با

 :گفتن راهیشروع کردم به بد و ب

 .کم خنک بشه هیکردم دلم  یکردم چهار تا درشت بار هر دوتون م یکاش درو باز م! از دست تو وشیآخ دار -

 :دهنم گرفتم و گفتم يرو مشت شده جلو دستم

- ا ا هیکه  یمن!! !مـــن... من ! خورمیدارم م یچه حرص يوا! گند زدن؟ مویروز کار نیآخر يچطور يدید! ا 

کم  میزندگ يوقت تو چینظر محمد درسمو خوندم و ه ریعمر تو ناز و نعمت بزرگ شدم و بعد از بابام هم ز
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 گهیشعور، تو د یاحمق ب وشیدار. ... زارمیدر حد مرگ ب شونیکینداشتم حاال شدم نقل دهن دو تا مرد که از 

 !!چرا؟

شرکت  يتو یچند ساعت هیو  کنهیکنم االن آقا رضا درو قفل م یم یآخ چه حال. خودم روندم يسمت خونه  به

 ! بمونن

 گهیاگر بعدا از آقا رضا بپرسن م! خاك تو سرم م؛یشونیبا کف دست زدم به پ ت،یمغزم شروع کرد به فعال هوی بعد

 .سالن هم هست يتو نِیتازه دورب! گهیمن گفتم د

 :بلند گفتم يبه فرمون زدم و با صدا گهیمشت د هی

 .بگم یدونم چ یم ارنیاگر به روم ب! دمیبفهمن حرفاشونو شن تشینها! به جهنم -

 یتو که نم ؟يکرد یمنو به پسرعمه ات معرف يغلط کرد وشیمثال بگم دار! تونستم بگم؟ یم یواقع چ در

 ...حاال حاال ها به گذشته ام وفادارم ... قلب من کمه  يبرا انمهریک!! شده بوده بمینص یچه عشق ناب یدون

رو  موتیخودمون شدم ر ابونیوارد خ یبا پشت دست اشکامو پاك کردم و وقت. به چشمهام هجوم آورد اشک

مقاومتم  اطیو بسته شدن در ح نیبعد از پارك کردن ماش. شدم اطیرو باز کردم و وارد ح نگیبرداشتم و در پارک

 :گذاشتم نیفرمون ماش يشکست و سر رو

خودت  ایخدا... کنم  لیسالو تحو دیکه تک و تنها با هیسال نیامسال دوم... دلم گرفته محمد ... دلم گرفته بابا  -

 !!!!خدا  هیکاش بفهمم حکمتت چ... برام بکن  يفکر هی

 دیبه ع شتریروز ب سه. به سمت خونه رفتم یحال یشدم و با ب ادهیپ نیسبک شدم از ماش یکه کم نیاز ا بعد

 .نکرده بودم ،یلیلباس اون هم به اجبار ل دیجز خر يکار چینمونده بود و من ه

کردن خونه  زیبود که خودمو با تم نیا فتهیشرکت ن يفکرم به اون دو منحوس تو نکهیا يکار برا نیبهتر

 .و خوردن ناهار دست به کار شدم لمیلباسمو عوض کردم و بعد از جابجا کردن وسا. سرگرم کنم

بودن که زود  فیکردم اونقدر کث یاتاق خودم شروع م ایاز سالن خونه شروع کردم، چون اگر از آشپزخونه  اول

که خواستم  نیآوردم اما هم رونیب يرو از انبار یمبل ها رو برداشتم و بعد جارو برق يرو لیوسا. منصرف بشم

 . شروع کرد به زنگ خوردن لمیبزنم موبا زیدوشاخش رو به پر

 :دیچیپ یگوش يخنده اش تو يصدا. کردم و جواب دادم یاخم وشیاسم دار دنید با

 !مونده ها دیهنوز سه روز به ع! زیعز یاحوال خانم رمضان -

 :تر شد قیعم اخمم
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 !شمیمتوجه نم! سالم -

 :اش شدت گرفت خنده

به  جانیشرکت و خبر کردن آقا رضا واقعا ه يساعت حبس شدن تو مین! بود خانم ادیاز سر ما ز تونیدیع -

 .آخر سال نود و دو بود يبرا ییجا

 :گفت ينسبتا جد یلبام به لبخند از هم باز شد، لبمو به دندون گرفتم، خواستم حاشا کنم که با لحن ناخودآگاه

 ستیبارم ن يزیه فکر نکنه چک رمیخواستم ازش اعتراف بگ یفقط م. یخانم رمضان نیریاز من به دل نگ -

شرکت  یخارج نیدر شرکت از دورب يصدا دنیبعد از شن... به شما رو نداشتم  نیوگرنه قصد جسارت و توه

 .نیرفت یم نگیکه به سمت پارک دمتونید

 :به هم فشار دادم و بعد گفتم يا هیچند ثان يبرا لبامو

 نیب یبه حد کاف. دیاستفاده کن يا گهید يترفندهااعتراف گرفتن از پسرعمه تون از  يکنم برا یخواهش م -

 .شدن ریدرگ يبهونه هست برا شونیمن و ا

 :کرد و گفت يخنده ا تک

من چهار ساله که . میکارکنان دار نیب يبه وحدت قو اجیسر پا موندن نام برندمون احت يبرا! حرفارو نیا دینگ -

 ...داره  ریتاث یلیبود و حاال خودش، سهام اون خ يدیخانم حم انیتا قبل از ک ستم،یسهامدار ارشد ن گهید

 :رو قطع کردم حرفش

رفت  ادمیکه  ختیلحظه اونقدر اعصابم به هم ر هی يبرا. خوام یحبس شدنتون هم عذر م يبرا. متوجهم -

 .دییشما هنوز اونجا

 :گفت یطونیلحن ش با

 ... ایرفت  ادتونی -

 :خنده حرفشو قطع کردم با

 !خب حاال -

 میگفت کیما به هم تبر یاز اول اسفند ه یعنی. سال نو قطع کرد يباره  نیهزارم کیو بعد از تبر دیم خنده باز

 !ادامه داشت کاتیتبر نیهم ا التیهفته بعد از تعط هیو مطمئنا تا 

شده بود که  نیا ریمقدار ذهنم درگ هیهر چند که . اعصابم آروم تر شده بود کمیکرده بود  یکه عذرخواه حاال

 .من به آقا رضا گفتم درها رو قفل کنه دهیهم فهم انمهریحاال ک
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زدم و شروع کردم به جارو  زیرو به پر یگفتم و دوشاخه جاروبرق ي»به جهنم«لب  ریهامو باال انداختم و ز شونه

به فردا کردن اتاقم و آشپزخونه رو  زیرو هم شستم و تم ییکردن خونه و تا ساعت ده شب حموم و دستشو

 .نداشتن يزکاریهم به تم یاجیاتاق ها که درهاشون قفل بود و احت هیبق. موکول کردم

کردم، بعد از دوسه بار تماس گرفتن  يریدفترچه تلفن شروع به شماره گ يخونه رو برداشتم و از رو تلفن

اما تابستون حتما  ادیتونه ب ینم دیع يو گفت که برا میبا هم حرف زد يا قهیباالخره مهسا جواب داد و چند دق

 .هاش گوش بدم غیج يصداساله اش محمد هم نگه داشت تا به  کیرو کنار دهن پسر  یگوش. ادیم

تلفن رو  یگوش. نهینموند که نوه اش رو بب یاز قطع شدن تماس با بغض به عکس محمد نگاه کردم، حت بعد

 . دمیتخت بزرگم دراز کش يتم و روافتاده به سمت اتاقم رف يسرجاش قرار دادم و با شونه ها

هم بذارم و ساعت ها  يتونستم چشم هامو رو یفردا م یلیخودمو خسته کرده بودم که با توجه به تعط اونقدر

دستهاشو دور گلوم انداخت و اونقدر گلومو فشرد که اشکم در اومد و به هق  شهیمثل هم یاما دلتنگ... بخوابم 

 .هق افتادم

چشمهامو  نکهیا يآوردم و برا رونینود و سه که مال خود شرکت بود ب دیکنار تخت سررس یعسل ریکمد ز از

 .شروع کردم به نوشتن شهیخودکارو هم برداشتم و مثل هم. خسته کنم شروع کردم به نگاه کردن مناسبت ها

 )و نه یمتولد س(تولد محمد...) بهار هشتاد و نه (بار نیاول...  نیفرورد اول

 :لب زمزمه کردم ریز. لبم نشست يرو يمحو لبخند

 يدیشن! فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیتو ذهنم؟ ه يایم یچرا ه! خوام حواسمو پرت کنم یم یستیمتوجه ن -

 ! نداشته يا گهیو هدف د رهیاعتراف بگ انمهریخواسته از ک یگفت م وشیدار!که؟

 :گفتم طنتیش با

 !عمو؟ يکرد يحسود -

 :بهم تشر زد قیذهنم با همون اخم عم يتو

 !کوفت و عمو -

 . رو بستم دیاز کنار چشمم راه گرفت و سر رس یاونقدر که قطره اشک دم،یها با خودم خند وونهید مثل

 .خوام به خودت فکر کنم یامشب م. گهیوقت د هینوشتن مناسبت ها باشه واسه  -

 1388/بهمن***
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که دانشگاه آزاد مرکز  یپامو از حوزه امتحان کهنیرسوندم و به محض ا یبلند خودم رو به خروج يقدم ها با

 يکوچه  يو بعد به راه افتادم و تو دمیکش قیگذاشتم، چشمهامو بستم و چند تا نفس عم رونیاستان بود ب

 .عمو رسوندم نیدانشگاه خودمو به ماش يکنار

منتظر باشه و تلفن رو دستش  کاریجا ب هی قهیشد دو دق ینم یعنی. معمول در حال تلفن صحبت کردن بود طبق

. زد یدو روز به شرکت سر م یکی يروزها که دوباره به کار مشغول شده بود و هفته ا نیمخصوصا ا! رهینگ

 . رمیبگ ادیرو  يریپذ تیکار تنها باشم تا مسوول طیمح يدوست داشت من تو شتریب

که  يبد ریدر انتظارم نبود؛ هرچند، تصو یروشن ي ندهیبودم، قطعا اگر عمو نبود، بعد از مرگ بابا آ ونشیمد واقعا

کنار  يکه تونسته بودم با غمش تا حد نیاما هم شدیجوره پاك نم چیذهنم شکل گرفته بود ه ياز مرگ بابا تو

 . معجزه عمو بود ام،یب

کردم و  راتیاز حقوق خودم رو خ یعمو مبلغ شنهادیدرسم بودم با پ ریهفته قبل سالگرد بابا بود که چون درگ دو

 يارشد بودم، تو یکه سر جلسه کنکور دولت یحاال هم که تموم مدت. هم سر خاکش نشستم یساعت کی

 ومدمیکردم و م یهماهنگ م ستانمبا دو دیمطمئنا اگر پدر خودم زنده بود االن با. منتظرم نشسته بود نشیماش

 .نجایا

زد با حرکت دست  یحرف م لشیبا موبا که همچنان یدر حال. شدم نیلب نشوندم و سوار ماش يرو يلبخند

 يرو یقیلبخند عم. تکون دادم تیموفق يچه خبر؟ من هم دستم رو مشت کرده باال آوردم و به نشونه  دیپرس

 .مالحظه بخندم یکرد برام چشمک زد که باعث شد ب یم یکه از مخاطبش خداحافظ یلبش نشست و در حال

 :عقب پرت کرد و گفت یصندل يرو رو لشیموبا

 ؟يبود یراض ،یخسته نباش -

 :خم کردم و گفتم یرو کم سرم

 .که خونده بودم آره يبا توجه به حد -

 :کرد و گفت زیر چشماشو

 چقدر؟ یعنی -

 :گفتم يتا بناگوش باز شد و با انرژ شمین

 !افتضاح -
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 یشد، من هم خودمو جمع و جور کردم و با دستپاچگ لیدر جا خشک شد و رفته رفته به اخم تبد لبخندش

 :گفتم

 ...تازه ... رفتم  یرفتم، سر کالس م یمن شرکت م د،یخب عمو خودتون قضاوت کن -

انداختم و  نییمنم سرمو پا. داد وحشتناك بزنه هیمنتظر ادامه حرفام بود که آخرش احتماال  یبرزخ افهیق با

 :گفتم

 .ردمخو یتازه غصه شمارو هم م -

 غصه منو؟ -

لبخندش رو به زور نگه داشته بود، . سرمو باال آوردم عیشده بود سر شیخنده چاشن یخاطر لحنش که کم به

 :لبخند زدم عیگرفتم و سر يانرژ

 !گهیخوردم د یغصه م...  نیبد اخالق شده بود ن،یرفت یخب شما سر کار نم -

 :ابروشو داد باال و گفت هی

 .زمیر یاون موقع خونتو م یاعالم بشه و تو قبول نشده باش جیباهات ندارم، نتا يفعال کار -

 :سر گفتم رهیخ يگذاشتم و مثل بچه ها شیو دو تا دندونو به نما یس

 .گشنمه یلیکه خ میبخور يزیچ هی میحاال بر. پس فعال خدارو شکر -

 :آورد گفت یرو به حرکت در م نیکه ماش یحال در

 ؟يخور یم یچ -

 :گفتم یمعطل یب

 .یبستن -

 :تعجب گفت با

 ... يسرد نیبه ا يهوا -

 :قطع کردم حرفشو

 !عمو گهید میبر -

 ابونیکه کنار خ ینیماش يتو ییبعد دو تا یقینگفت و دقا يزیچ گهیرو به چپ و راست تکون داد و د سرش

 . میبود یفیق یپارك شده بود در حال خوردن بستن
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اصرار  یخوام بدونم ک یبخورم، م یحاال من دوست داشتم بستن. اونقدر عمو غر زد که انگار زهرمار خوردم البته

 :زنهیکه غُرش رو سر من م رهیخودش هم بگ يکرد برا

 !خورم یم یفیق یبا پنجاه سال سن نشستم بستن! دهیکارمون به کجا کش نیبب -

 :بعد هیثان ده

 !کرد؟ یفکر م یچ دید یم یکیوگرنه ! میستیخدا رو شکر شهر خودمون ن -

 :بعد قهیدق کی

 !!خورهیم یزمستون بستن اهیکدوم آدم عاقل سر س -

 :بعد یلحظات و

 ...دختر خرس گنده  کشهیخجالت هم نم -

 :و صدام باال رفت اوردمیطاقت ن گهید

 !اصال نیخب نخور! بابا يا -

رو  نیدر ماش یوقت. انداختم رونیب نیو از ماش دمیکش رونیرو از دستش ب شیحرکت خم شدم، بستن کیدر  و

لب  ریز یبعد از لحظات کنه،یگرد شده و متعجب داره بهم نگاه م يبا چشما دمیبستم و به سمتش برگشتم د

 :زمزمه کرد

 !خواستم بخورم یم! رون؟یب شیواقعا انداخت -

رسوندم که از خنده  یلبهامو به هم م که یدر حال. لحظه دلم سوخت، البته به زور خنده ام رو نگه داشتم هی

 میبزرگ به بستن سیل هیدستم رو عقب بکشم خم شد و  نکهیبهش تعارف زدم، اما قبل از ا مویبستن ینترکم الک

 .زد

! هم خورد مویبستن هیرفت و با تعجب به عمو نگاه کردم که با لبخند از بهت من استفاده کرد و بق نیاز ب لبخندم

 :کرد گفت یم زیکه با دستمال دور لبشو تم یرو به حرکت درآورد در حال نیماش یوقت

 دهنت باز موند؟! هیچ -

 :بگم یآروم يبستم فقط تونستم با صدا یکه کمربندم رو م یگرفتم و به خودم مسلط شدم و در حال ینفس

 !بود یدهن -

 :دیو مردونه خند آروم

 .راحت باش! دختر الیخ یب -
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 مهیواقعا اون روز ن! خورده بودم؟ یمن واقعا بستن ایخدا. زل زدم رونیآب دهنم رو قورت دادم و به ب ناخودآگاه

 !کردم؟ ینم ياحساس سرد يبهمن ماه بود؟ پس چرا ذره ا ي

 هیبارها از  مونیدوران دوست يتو یرعلیبودم که با ام يمن دختر! باشم يدختر چشم و گوش بسته ا نکهیا نه

حرکت از  نیاما ا! میبود دهیهمو بوس یو حت میاز قاشق هم استفاده کرده بود ای میخورده بودآب  یدهن يبطر

 .بود دیبود، بع یبرجسته و مهم تیشخص دمیجد یذهن و زندگ يعمو محمد که تو

حرکتش خارج از محدوده  نیا دیفکر کنم خودش هم فهم! رو نه من حرف زدم، نه عمو ریساعت مس کی تموم

 !کردم یبزرگش م يادیخودم ز يبود و من داشتم برا فتادهین یاتفاق خاص چیهم از نظرش ه دیشا! بود

چون موارد مشابهش ! عمد يهم از رو دیو شا! اتفاق خاص بود کیتصورم اشتباه بود و انگار از نظر عمو هم  اما

 .بعد اتفاق افتاد يهم روزها

مسخره  یحت! حموم يبلند تو يخوندن آواز با صدا اید، خانم خونه نبو دهیکه حم ییتاپ، وقت ها دنیپوش مثال

با دهن باز بهش نگاه کردم  قهیکه تا چند دق يطور! بود بیواقعا از عجا یکی نیا یعنی!!! کردن رنگ رژ لب من

 .گفته یچ دمیتا فهم

من هم از ! دیخر میداد که بر شنهادیخودش پ دیهفته مونده به ع کیبود که  نیا رشییتغ نیتر زیانگ جانیه

 بیهرچند که عج... کردم  یاستقبال م دایمهربون شدنش شد نیالبته من از ا. خدا خواسته با کله قبول کردم

و  میختیر یتپل برنامه م یپول ابحس هیجورکردن  يبرا وشیبا دار یرکیز ریمخصوصا اون روزها که ز. بود

 ! میدیرس یهم م یجیبه نتا میداشت

از . میکرد دیو خر میکار شرکت، با عمو گشت نیآخر سال رو در کنار حجم سنگ ي دهمونیباق يهفته  کی تموم

شام  يبرا یو ماه نیسفره هفت س ناتییو شکالت و تز ینیریو ش لیگرفته تا آج یشخص لیلباس و وسا دیخر

 .آخر یو ال دیشب ع

بازار ! کرده بود، اتاق نبود که زیخانم تم دهیخونه رو حم هیبق م،یکرد زیجمعه هم با کمک هم اتاقش رو تم روز

 . میدیو تا فردا ظهرش خواب میهر کدوم به اتاق خودمون رفت یشب هم از خستگ. شام بود

 . میسفره در کنار هم پرداخت دنیروز رو به آماده شدن و چ هیساعت نه شب بود و بق لیسال تحو لحظه

 1392/اسفند*** 

 :بخند زدمل یلیبشقاب گذاشتم و رو به ل يرو تو قاشقم

 .بود یعال زم،یدستت درد نکنه عز -
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 :با اخم گفت یلیل

 !يهم خورد يزینه که چ -

 :لب غر زد ریز یرعلیام

 !بوده که غذا خوردنش باشه؟ زادیمثل آدم شیچ نیا -

 :فوت کردم نفسمو

قدش هم به زور آب و ماست و  نیهم!! شور بود یلیخ شیماه!! سرم منت گذاشتم سرتون تشکرکردم ریخ -

 !نوشابه خوردم

 :گفت یرعلیگرد شد و رو به ام یلیل يچشما

 شور بود غذام؟؟!!! ریآره ام -

دست  دیکه فهم یلیل. نثارم کرد که باعث شد بخندم یراهیلب بد و ب ریرفت و ز يبه من چشم غره ا یرعلیام

 :به بازوم زد يانداختمش ضربه ا

 .ختیدلم ر! یبدجنس یلیخ -

 .نوشابه ام سرگرم کردم ي هیترك نکردم و خودم رو با خوردن بق زویرسم ادب م به

 .میداخل هال نشست يها یراحت يرو ییو بعد سه تا میرو جمع کرد زیبعد به کمک هم م ي قهیدق چند

 قهیبعد از چند دق. کرد یم نییرو باال و پا ونیزیتلو يهم شبکه ها یرعلیو ام میسرگرم صحبت شد یلیو ل من

 :رو به من گفت یرعلیام

 ؟يرو به کجا رسوند يعابد انیجر -

 :گذاشتم و گفتم زیم يام رو رو وهیم یدست شیپ

 ه؟یچ یدون یم... هنور انجام ندادم  يکار -

 :بده و ادامه دادم یمنتظر نموندم که جواب و

 .حرفاست نیو ا انمهریگرفتن حال ک هیشغل خودم مهم تر از قض نمیب یکنم م یهر جور فکر م -

 :رفت نیاز ب میبعد يکه با جمله  رنشستیلب ام يرو يزیآم نیتحس لبخند

 .کنم ینم کیپا رو دمم نذاره شل یدارم که تا وقت يریت هی -

 :کرد نمیهم با دهن پر تحس یلیل. دهنم گذاشتم يبرداشتم و تو میدست شیپ يتو بیاز س یقاچ و

 .بزن رشیت نیآفر -
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 :کرد رو به من گفت یظیاخم غل یلیبه ل نکهیمبل پرت کرد و بعد از ا يکالفه کنترل رو رو یرعلیام

 ...فهمم  یمن واقعا نم -

 :قطع کردم يرو با خونسرد حرفش

 ...بهش ندارم  يکار چهینکنه و تو دست و پام نپ تمیاذ یگفتم تا وقت -

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

 !گهیبهش ندارم د يکار گمیم! ؟یخواست ینم نویمگه هم -

رو هم درآورد  یلیغرغر ل يکه اخمش صدا يا قهیبعد از دق. شد رهیدرهم بهم خ يشد و با ابروها نهیبه س دست

 :گفت

 تو سرته؟ يحاال چه نقشه ا -

 :کردم و گفتم زیبا دستمال تم دستامو

 .کنم یگزارش رو کمتر رد م یسر معامالت فصل -

 : رفتابروش باال هی

 !!خودتو یکُشت -

 :زدم و گفتم يلبخند. خوام انجام بدم ینم یراحت شد که کار بزرگ الشیخ انگار

 .رهیاون م بیهم از ج مهیمبلغ جر شتریاز همه باالتره، ب انمهریسهم ک نکهیبا توجه به ا میبش مهیجر یوقت -

 :انگار شاخکاش تکون خورد هوی

 !شتریب ایمقدار از دفعات قبل کمتر  هیحاال ! گهید نیپرداز یو م برنیم اتیخب مال! چرا؟ مهیجر -

 :زدم و گفتم یثیخب لبخند

که از فصل قبل تا  ستین زیهم به نظر خودت شک برانگ یاز طرف... به سه برابر  کینزد يزیمقدار نه و چ هی -

به  یو نگاه یشیمشکوك نم یباش یاتیسازمان مال ياگر تو جا! فروش ما سه برابر بشه؟ زانیم هویفصل بعد 

 ؟يانداز یقبل نم يفصل ها و سالها ياظهارنامه ها

 :دیدستهاشو به هم کوب یطانیش يبا خنده ا یلیل. رفت یهم م يتو شتریهر لحظه ب یرعلیام يابروها

 !تو پاچه شرکت رهیم ياردیلیتپل م ي مهیجر هیفروش باالتون  زانیلو بره با توجه به م انیجر یو وقت -

 :گفت یلیبه ل يخشک و جد یبا لحن ریام

 .هیکنه خبر ینده فکر م نیپر به پر ا یه -
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 :دیرو به من توپ بعد

 .ضرر بدن دیسهامدارها هم با هیبق نکاریبا ا! یلج انمهریتو با ک ؟یکن یم کاریچ يدار یفهم یم چیه -

 :من با اخم گفت يبه جا یلیل

غزاله حسابها رو کم گزارش  یچطور وقت! اون همه ثروت رو با سالم و صلوات که رو هم نذاشتن! خب بدن -

اصال به ! بره، بده؟ بشونیدو قرون از ج خوادیحاال که م! ستین یرانسانیکارش غ شهیکم م اتیو از مال کنهیم

 ؟یشیتوچه که ناراحت م

 :گفتم يدلخور با

 که؟یاون مرت ای یطرف من -

 :گفت يبلند يبا صدا یرعلیما

تو و  نیب يدعوا يهستن که تو ییحرف من اون آدمها! یاحمق يحرف من تو! اون آشغال بره به جهنم -

 .یبه اونها هم ضربه وارد کن يخوایندارن و تو م ینقش چیه يعابد

 :مبل بلند شدم و گفتم يرو از

بهش  ياوال که گفتم فعال کار! اس هودهیبگم تالشت ب دیبا يبا حرفات وجدانمو قلقلک بد یاگر قصد داشت -

 نییشرکتو بزنم، همه رو با خودم پا يکار تو دیندارم، بعدش هم اگر اونقدر پاشو رو گلوم فشار بده که بخوام ق

 .کشم  یم

 :دنبالم اومد یلیرفتم، ل یبه سمت جالباس. دندوناشو با خشم به هم فشرد یرعلیام

 !غزاله؟ يریکجا م -

 :بلند گفتم يمانتو با صدا دنیرو برداشتم و درحال پوش فمیک

 ! ن؟یمن يمثال دوستا -

 :گفتم یرعلیبه ام رو

تو فقط ... خودمو در نظر دارم يکار ندهیبهش ندارم و آ يکار گمیم! شغلم برام مهمه نه؟ گمیم شهینم تیحال -

 وسط؟ یکشیم گرانوید يچرا پا ایبگو ن یناراحت! اعصاب من يرو يبر يخوا یم

 :صورتشو جمع کرد یرعلیام

 !؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ! چرت و پرت نگو -
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گذاشتم و  رهیدستگ يدستم رو رو. رهیرو صدا زد که جلومو بگ یرعلیام یبا ناراحت یلیسمت در رفتم و ل به

 :برگشتم یرعلیدوباره به سمت ام

 !!انسان دوست و دلرحم يآقا تیممنون از مهمان نواز -

 :با بغض گفت یلیل. فسشو کالفه فوت کرد و نگاهشو دور خونه چرخوندن ریام

 !آخه؟ یشیخر م هویغزاله چرا  -

 :زدم غر

 .غزاله از ازل خر بود -

 :با حرص گفتم. در باز نشد؛ دوباره و سه باره...  دمیکش نییرو به سمت پا رهیدستگ و

 .یلیدرو باز کن ل -

 :برگشت و گفت یرعلیبا تعجب به سمت ام یلیل

 ؟يتو درو قفل کرد ریام -

 :هم فشار دادم و گفتم يچشمامو با حرص رو. آره تکون داد يسرشو به نشونه  يهم با خونسرد یرعلیام

 !گمایبهت م يزیچ هیدرو باز کن، اعصابم داغونه  نیا ایب -

 :رفت گفت یم يا گهیکه به سمت د یحال در

 .يریجا نم چیهم ه یجنابعال م،یمون یامشب دور هم م -

 :بلند گفت يگرفت با صدا یکه از من فاصله م یباز شد و چشماش برق زد و در حال ششیدوباره ن یلیل

 .برم پمیقربون شوهر خوشت -

 :دمیبه در کوب یمشت

 !کار دارم خونه یدرو باز کن کل ایب -

 :ادامو درآورد یو با دهن کج ستادیا ییدر دستشو يجلو ریام

که ور دل  هیسال نیدوم نیمحمدم ا يوا« ؟یخاطرات کن دیباز تجد يبر يخوا یخونه؟ م يدار يچه کار -

 »!یستیمن ن

 :ناله کردم یمصنوع یبا حالت. شد ییوارد دستشو و

 !!یرعلیام -

 :پشت در بسته داد زد از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٨٢ 

 !!مـــرض -

 تیرو مورد عنا یلیو ل یرعلیداد املب آبا و اج ریکه ز یو من هم دست از پا درازتر، در حال دیقاه قاه خند یلیل

 .ها رفتم یدادم مانتوم رو از تنم درآوردم و به سمت راحت یقرار م

  د؛ینشست و بعد رفت خواب شمونیپ یکم م،ینکرد ياشاره ا چیه یبه بحث قبل گهیاومد د رونیب یرعلیام یوقت

رنگ  یبود موهامو شراب دهیکه برام خر یبه زور با رنگ نکهینگه داشت، اول ا داریشب منو ب ي مهیهم تا ن یلیل

 ! کرد و بعد سر درد دلش باز شد و مغز منو خورد زیکرد و ابروهام رو هم تم

گاه  هیدستش رو تک کیهم سمت چپم بود و  یلیبودم و به سقف زل زده بودم، ل دهیرخت خوابم دراز کش يتو

 :سرش کرده بود

 ؟یخونه رو بفروش يغزال قصد ندار -

 :ت کردمفو نفسمو

 ! چرا -

 ؟ییتنها یترس ینم. نفر بزرگه هیواسه ... خب  -

 :رو به سمتش چرخوندم سرم

 .خاطرات خودمه يمهساست، خونه  دیام ياون خونه، خونه  -

 :گفت یبا ناراحت یلیل

و  شهیفکرت آزادتر م ياز اون خونه که بر. یعزادارش باش دیکه نبا شهیدو ساله که محمد فوت شده، تا هم -

 ...بشه  تیخواست وارد زندگ یکس يروز هیخدا اگر  دیبه ام

 :قطع کردم یحوصلگ یبا ب حرفشو

 !کنه؟ یبه ازدواج فکر م یک -

 :گفت يدلخور با

 ...هم  ،یهم شاغل یهم خوشگل ؟یچته که فکر نکن -

 :و گفتم دمیبه سمتش چرخ کامل

 !دلت خوشه ،یلیل الیخ یب -

 :اخم گفت با
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اما به  امرزهیخدا محمدو ب.شمیبچه دار م گهیتا چند ماه د! منو نگاه کن. و هفت سالته ستیغزاله تو همش ب -

 ...ستین یخدا اونم راض

بچه اش به  گهیتا چند ماه د یلیآره ل. نهیچشمامو بستم تا نگاه حسرت بارمو نب... حرفاش مهم نبود  هیبق گهید

فاصله . فاصله گرفت یرعلیپدرش از ام یبه خاطر خودکش يدختر هی، اومد چون سال هشتاد و هفت یم ایدن

 یتلخ زندگ قیفروکش کنه و حقا ونمدت عشقش هیازدواج کنه بعد از  یرعلیاگر با ام دیترس یگرفت چون م

 .بشن دهیمثل پتک به سرش کوب

بندازه و تنها  هیسا یرعلیبا ام شیزندگ يرو انیو حرف اطراف نهیاحساس بش يمدت منطق جا هیبعد از  دیترس

 حتمیکشه تا نص یروبروم نشسته و شوهر و بچه اش رو به رخم م یلیو حاال ل دمیترس... و حاال  دیترس. بمونه

 .کنه

 .راحت بذاره دمیشب ع يایداد که بخوابه و منو با رو تیرضا یلیدو بود که باالخره ل ساعت

هات  هیگال رهیدلت که بگ! لشکر آدم دور و برت باشه هی ای یکنه که تنها باش ینم یدلت گرفته باشه فرق یوقت

 !ارنتیتا از پا در ب شنیمرور م یه لمیو خاطره ها مثل ف شنیم فیرد

 1389/نیفرورد*** 

. دمیلبم کش يرو برداشتم و دوباره رو میازیرژ پوست پ. بار آخر خودم رو نگاه کردم يو برا ستادمیا نهیآ يجلو

 نهیآ يخودم جلو يسرم انداختم و برا يرو به صورت شُل رو میشال صورت. اومد یم یلیخ دمیبه پوست سف

 .ژست گرفتم

 .دیکش ینم لشیهم دست از موبا يدم آخر نیا. اومد یسالن م يصحبت عمو از تو يصدا هنوز

 .بود، بهش بدم یو برف يا شهیش يگو هیدلم نبود که کادوش رو که  يتو دل

باالخره . زدم و از اتاق خارج شدم زمویم يرو يشده  چیکادوپ ينگاه کردن به جعبه  دیق قهیاز چند دق بعد

 نیزم يکوتاه وسط مبل ها رو هیپا زیکنار م. چشم دوخته بود ونیزیرو کنار گذاشته بود و به تلو لشیموبا

 .چشم دوختم ینشستم و به تنگ ماه

 :بهم انداخت و با لبخند گفت یگوشه چشم نگاه از

 اد؟یبه زبون ب یماه يمنتظر -

 :گفتم یساختگ یحوصلگ یب با

 .نه ایراسته  نمیخوام بب یم سته،یا یحرکت م یسال صاف و ب لیلحظه تحو یماه دمیشن -
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شروع به خوندن  ونیزیتلو يقرآن رو برداشت و بعد از کم کردن صدا زیم يو بعد خم شد و از لبه  دیخند آروم

 .قرآن کرد

 :بشه قرآن رو به سمتم گرفت و گفت لیمونده بود که سال تحو قهیدو دق یکی

 .بلند شو و از صاحب قرآن بخواه که ازت حفاظت کنه -

 :زدم و گفتم یکج لبخند

 .کنه ینخوام هم حفاظت م -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 !اس گهید زیچ هی ياگر خودت بخوا یول -

شماره  دنیبا شن. رو از دستش گرفتم و شروع کردم به خوندنمبل نشستم و قرآن  يبلند شدم و رو زیکنار م از

 یماه! درست بود. ها چشم دوختم یگذاشتم و به ماه نیو کنار هفت س دمیقرآن رو بوس ونیزیمعکوس از تلو

جنب و جوششون رو از سر  وبارهد يا هیحرکت موندن و بعد از ثان یمثل عکس ثابت و ب يلحظه ا يها برا

 .گرفتن

لبش نشست و بعد رو به من با  يرو يها لبخند یماه دنیهم که انگار با حرف من کنجکاو شده بود با د عمو

 :گفت یقیلبخند عم

 .مبارك غزاله جان دتیع -

 دیرفت، نبودن ساره خانم کنار سفره ع نیهر دو لبخندمون از ب عیسر یلیخ. گفتم کیتبر يهم با لبخند من

 يکردم و ساره خانم بهم دلدار یم هینبودن پدرم گر يمن برا يلحظه ا نیپارسال چن. زدیچشم م يبدجور تو

 !ندارم که بزنم یفکره و من حرف يتو یداد و حاال عمو حساب یم

بلند شدم و به سمت  عیلبم نشست و سر يعمو گرفته بودم دوباره لبخند رو يکه برا ییبه خاطر آوردن کادو با

 .لفن خونه زنگ خورد و عمو جواب داد متوجه شدم که مهسا تماس گرفتههمون لحظه ت. اتاقم رفتم

که  دمیبغض دارشو شن يکه در اتاق رو باز کردم صدا نیگرفتم و هم نهیآ يشده رو از جلو چیکادوپ ي جعبه

مبل نشست و دستش رو به طرف  يعمو رو یداشت آرومش کنه، وقت یو سع زدیداشت با مهسا حرف م

 نمیبب ایدن يخواستم تو یکه م يزیچ نیآخر. نگاهمو ازش گرفتم و به اتاق برگشتم عیصورتش برد، سر

 .شکستن عمو بود
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 يبرا! سال هشتاد ونه شروع شده بود یعنی دیمثال سال جد. تخت نشستم و منتظر موندم تلفنش تموم بشه يرو

 یخونه م يتو شتریبابا ب هنکیبرام نداشت جز ا یخاص یمعن دیع ،یسال چیکرد؟ مسلمه که ه یم یمن چه فرق

قلب و  يتو یرعلیخاص بود، چون ام یلیدو سال قبل خ دیباهم بودنمون آزادتر بود، البته ع يموند و وقتش برا

 . ذهنم وجود داشت

که دلم بخواد هر کس  هیعیدور و برم انگشت شمار بودن، طب يکه تموم عمر تنها بودم و تعداد آدمها یمن يبرا

کنم تا عمو شاد باشه چون در حال  يحاال هم حاضر بودم هر کار. با چنگ و دندون نگه دارماومد رو  یسمتم م

 .که برام مونده هیحاضر تنها کس

خورد و بعد عمو صدام زد، کادو رو پشتم نگه داشتم،  يخودم بودم که به در اتاق ضربه ا االتیفکر و خ يتو

 .تو دستشه نیماش چییو سو دهیکتش رو پوش دمیدر قرار گرفتم، در کمال تعجب د بنیدرو باز کردم و 

 :درهم گفت يابروها با

 !يایخونه مادرم، تو که نم رمیدارم م -

 :لبامو جلو دادم ناخواسته

 .نه ممنون -

 يخانواده با  یتیمن چه سنخ! بود یقرار هم نبود که برم، تعارف الک. نکرد و به سمت در رفت يا گهید تعارف

 . گذاشتم و به سالن برگشتم زیم يافتاده کادو رو دوباره رو يبا شونه ها! دیو بازد دیعمو داشتم که برم د

 يعمو که برگشت جز خانواده . دمید ونیزیخوردم و تلو لینشستم و تا موقع برگشتنش آج یراحت يرو

 .و ساعت دوازده بود که باالخره المپ سالن رو خاموش کردم ومدین گهید یاز برادرهاش کس یکیخواهرش و 

عمو افتاد با  يکه نگاهم به کادو نیبه اتاقم رفتم و هم یبهداشت سیبه اتاقش رفته بود، من هم بعد از سرو عمو

 يکشو انداختم، تا دستم رو به سمت شالم بردم که بردارمش، با صدا يبرداشتم و تو نهیآ ياخم اون رو از جلو

 :ستادمیحرکت ا یعمو ب

 .ایلحظه ب هیغزاله جان  -

رفتم و کادو رو از داخل کشو برداشتم  شمیآرا زیبه سمت م يسمت در رفتم، اما قبل از بازکردنش با قدم بلند به

 !!!اش رو بدم هیهد شدیباالخره قسمت م دیشا. و بعد از اتاق خارج شدم

 :زد و کنارش رو اشاره کرد یونلبخند کم ج دنمیتختش نشسته بود، با د يرو عمو

 ؟يریبگ تویدیع يخوا ینم. نمیبب نجایا ایب -
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 :و ابروهاش باال رفت دیبا وارد شدنم به اتاق کادو رو دستم د! افتاد ادشیعجب باالخره  چه

 .ادیم يدیع يبو! به به -

 .نفر کنارش نشستم کی يباز شد و به فاصله  شمین

دست من نگاه کرد و  يتو يدستش بود، به جعبه  يپهن و کم قطر تو يشده  چیکادو پ يجعبه  هیهم  اون

 :گفت

 .منو بده يدیاول ع -

 :رو به سمتش دراز کردم جعبه

 .هم نداره یقابل -

 يگو دنیبه جعبه، کادو رو باز کرد و با د یکرد و ه یبه من نگاه م یکه با لبخند ه یدستم گرفت و در حال از

 :زد یقیلبخند عم يا شهیش

 .خوشگله -

 یدر حال يگذاشتمش و گو یعسل يعمو خم شدم و رو يتهش رو چرخوندم و از جلو چیدستش گرفتم و پ از

 .آرامش بخش کرد یشروع به پخش آهنگ دیچرخ یاش م هیپا يکه داشت رو

خواستم صداش  ست،یلبهاش ن يرو گهیسر جام برگشتم متوجه شدم عمو چشمهاشو بسته و لبخند هم د یوقت

 :آروم گفت يبزنم که با صدا

 !ییچه عطر خوش بو -

 دیبا. مییخونه تنها يرفت که عمو مرده و تو یم ادمیشدم و  یمالحظه م یوقت ها ب یحبس شد؛ گاه نفسم

توجه به  یکردم و ب شیآرا نکهینه ا! دخترش يخانم رفته بود خونه  دهیمراقب باشم، مخصوصا که حم شتریب

 !!گن؟یم یواقعا احمق به ک... دن عمو از روش خم شدم و نامحرم بو

 :گفت یقینشستم و منتظر موندم خودش سکوت رو بشکنه، با نفس عم مرتب

 ؟يریبگ تویدیع يخوا ینم -

 :نشون بدم يکردم لبخند بزنم و خودم رو با انرژ یآوردم، سع یخودم نم يبود من هم به رو بهتر

 !ن؟یدیبرام خر یچ -
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 دنیو د يپاش برداشتم و شروع کردم به باز کردنشدر جعبه  يکنه خودم جعبه رو از رو يکار نکهیقبل از ا و

دوباره لبخندم از  د،یدرخش یرنگ که م يسورمه ا ریج يرو نیشکل پر نگ یبا پالك قلب دیگردنبند طال سف

 .رفت نیب

مطمئنم ! شد ینم رمیو مطلب رو نگ یخواستم خودمو بزنم به خنگ یهر جور که م! بگم دیبا یدونستم چ ینم

 . انداخت یتصور کردنش لرزه به بدنم م یسرش بود که حت يتو ییفکرا هیعمو 

 .بده برات بندازمش -

اما فقط با نگاهم » تونم یممنون خودم م«فرمان بده عقب بکشم و بگم  دیبا يلحظه ا نیمغز سالم چن هی

 . رهیتا پشتم قرار بگ دیخودش رو عقب کش یداشت و کمدستهاشو دنبال کردم که گردنبند رو از قاب بر

شدم  یبلند م دیبا. کردم یم یبدن من باال بود که داشتم احساس خفگ يدما ایاتاق گرم بود  يدونم هوا ینم

 .کردم یاتاق حس م يرو تو طانیحضور ش میمانیو سست ا يدیق یب يبا همه ... رفتم  یو به اتاقم م

عمو رو دور  يپس من چرا هنوز حضور دستها...  دیکش یطول م قهیدق کیگردنبند کمتر از  هیبستن  قاعدتا

 کردم؟  یگردنم حس م

 !ستیدرست ن ينجوریا -

 :لب از لب باز کردم یبه سخت. دیپشتم لرز ي رهیت دمیآرومش رو که درست کنار گوشم شن ي زمزمه

 !ست؟ین... درست ...  یچ -

 :بازوم نشست يرو یدست

 .تونم نامحرم بودنت رو تحمل کنم یمن -

خواست عمو دستش  یحس احمقانه اون ته ته دلم م هی! هیحرف چ نیمنظور از ا یتا ندون یکر باش نکهیا مگر

 :زدیمحکم هم با تمام قوا داد م يصدا هیشونه ام بذاره و  يو رو ارهیرو باالتر ب

 .رونیبلند شو از اتاق برو ب -

 :بدون نگاه کردن به صورت عمو گفتم. تخت بلند شدم يحرکت از رو کیو در  دمیکش یقیعم نفس

 .قشنگه یلیممنون خ -

و در بسته نشد  دمیدر رو به هم کوب یاما وقت. دمیبه سمت اتاق خودم دو بایاز اتاق خارج شدم و تقر عیسر و

 .شهیامشب به سالمت سحر نم دمیفهم
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بود و مانع بسته  ستادهیدر ا يم بردم و رو به عمو که الرنگ یبلوز سوسن یسه سانت ي قهیرو به سمت  دستم

 :زدم يشد، لبخند کج و کوله ا یشدن در م

 شده؟ يزیبله؟ چ -

بودم،  دهید یعل ریبار در ام کیحالت رو  نیداد، من ا ینم یخوب دیچشمهاش که قرمز شده بودن نو يدیسف

 دهیحم یشگیآوردم؛ حضور هم یخودم نم يبودم اما به رو دهیخود عمو د يمدت برا نیا يهم تو يچند بار

 .شجاعتم رفته بود يخونه شجاعم کرده بود و حاال همه  يخانم تو

 :دورگه گفت يوارد اتاق شد و با صدا عمو

 .غزاله يمطمئنم که از حسم خبر دار -

سرش رو  یو کم ستادیام ا نهیبه س نهیخوردم، عمو س واریعقب رفتم که به د يوحشتناك گرم بود، اونقدر هوا

 :خم کرد

 .یستین لیم یبگو که تو هم نسبت به من ب! دختر رممکنهیگرفتنت غ دهیناد -

 یمنطق يکردم تب دارم و صدا یخط دار قفل کرده بود و قدرت پردازش نداشت، حس م يد یمثل س مغزم

 هیتک واریو منگ به دستش نگاه کردم که کنار سرم به د جیگ يمثل آدم ها. شد یتر م فیمغزم هر لحظه ضع

 ینم یچرا مخالفت دم؟یکش یاش رو دور کمرم حس کردم؛ چرا عقب نم گهیدست د يزده شد و بعد گرما

 !کردم؟

دونستم  یخودم خوب م... بودن  هیتوج نایا! شکست؟ یدلش م! شد؟ یغرور عمو خرد م دمیکش یعقب م اگر

 ..چون ... سخت بود  یطیشرا نیچن يتو ين خوددارچو دمیکش یعقب نم... 

 ...بذار همه فکر کنن خودخواهم  -

 :اش زل زدم، چشمهاشو بست و ادامه داد هیآماده به گر يچشمها به

 ... يادیبذار بگن تو از سرم ز... معرکه گرفته  يریبذار بگن سر پ -

 :شد رهیباز کرد و به لبهام خ چشماشو

 .انتخاب اول و آخرت منم...  يندار يا گهیحق انتخاب د... شم خوام خودخواه با یم -

ته  متیبا مال یکیانگار ... کنه اما  یسوءاستفاده م تمیکردم که از موقع یشدم و اعتراض م یناراحت م دیبا

 .دلمو قلقلک داد
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 یبابا وقت زونیمثل جسد آو دیشا! و آسمون معلقم نیزم نیرو که به سمت لبهام خم کرد، حس کردم ب سرش

 چیحاال ه! کوچه يتو ارهیب نشویماش یرعلیذاشتم ام یکه از ترسش نم ییهمون بابا... خودش رو دار زده بود 

 ... جز  رهیکس نبود که جلومونو بگ

 یعمو تو که رو به خدا م...  یچیمن ه! من اصال رانده شده! دیق یمن سست عنصر و ب! نید یآدم ب من،

 !چرا گهیتو د...  ادیم رونین شبونه ات از اتاق بقرآن خوند يو صدا یستیا

 يصدا. بودن دهیلبهامون بذارم که هنوز به هم نرس نیو ب ارمیمنطقم فرمان داد دستم رو باال ب يمونده  ته

 :خش دارش يو بعد صدا دمیرو شن شیبازدم حرص

 ؟يریجلومو بگ يخوا یم -

! خود سوال مشخصه يبود که جوابش از البال هیشب دیتهد هیبه  شتریب! نبود ینظرخواه ،یسوال يجمله  نیا

 :آب دهنم رو قورت دادم

 .ستیدرست ن... کارمون  -

 :دستش دور کمرم تنگ تر شد ي حلقه

 اد؟یاز من بدت م...  ستیکارمون درست ن يکجا -

شد  یم دایپ یک! عموبهتر از  یمن ک طیبا شرا يدختر يبرا! ادینبود که از عمو بدم ب نیعنوان منظورم ا چیه به

 ! مثل عمو که بتونم با تموم وجودم به پشتوانه بودنش اعتماد کنم؟

 :زل زدم و زمزمه کردم يخاکستر يکوتاهش که پر شده بود از تار موها يموها به

 .مینامحرم -

تر از  اهیخدا روس شیپ...  ستیراهم ن يجلو یمن که مانع«با خودم گفتم ! چنگ زدم دمیام نیبه آخر يانگار

که  یاما برق »دهیکشه و به هر دومون فرصت م یحرفم پس م نیترسه با ا یاما عمو که از خدا م! حرفام نیا

 !زد یم يا گهیحرف د دیعمو درخش يچشمها يتو

بلکه ! کردم ینم یبهش محرم شدم، نه تنها احساس سبک حیداخل مفات ينوشته ها يبعد که از رو یلحظات

 .کنه ینعوذُباهللا دست انداخته دور گردنم و داره خفه ام م میکه گفت يذکرکردم حاال همون  یحس م

بود و به  ستادهیداخل اتاق عمو ا ياز تخت دو نفره  یچند قدم يبه فاصله  دیشا... هنوز همونجا بود  طانیش

 .شدم یعمو برهنه م يچشمهاش توسط دست ها شیکرد که داشتم پ یمن نگاه م
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. شه یبا به کار بردنش نجس م... کنم دهنم، فکرم  یواژه قداست داشت و حاال حس م نیا ن،یتا قبل از ا! عمو

که بعد از هر  يآورد و اون لذت احمقانه ا یشد اشک به چشمهام هجوم م یبوسه هاش تر م ریصورتم ز یوقت

 .کرد یمحکم کرختم م یلیس هیکرد، مثل  یبوسه عضالت بدنم رو سفت م

 :نیمحکم تر از ا یهیچه توج! تونستم پس بکشم ینه م.. .تونستم لذت ببرم  یم نه

 !عمو، محمدرضا شدم یمن همسر شرع -

از عطشش کم شد، ملحفه  یکم یبود و مالحظه کرد، وقت شتریعمو عقلش از من ب ه،یشکرش باق يهم جا باز

آروم تر  یکم بغلش بودم و هر دو يحاال که تو یول.و منو سخت در آغوش گرفت دیچیتخت رو دورم پ يرو ي

 !کردم یچه غلط دمیفهم میشده بود

 یلبهامو به هم فشار م. گلوم نشسته بود يتنم رفته بود و بغض با تموم قدرت تو يلذت تو يته مونده  حاال

 .دیلرز یم یدادم و بدنم به آروم

 نیدستش رو ب. دادم یگردنش فشار م ریام جمع کرده بودم و سرم رو به ز نهیس يدوتا دستم ملحفه رو جلو با

... کرد  یقلبم درد م! تونست آرومم کنه ینم زیچ چیاما واقعا ه. کرد آرومم کنه یم یو سع دیکش یشونه هام م

!  يواااا ؟یگشت چ یبه خونه بر م انومخ دهیکه حم گهیچهار روز د! یچ دنیفهم یم هیوحشت داشتم؛ اگر بق

 !!!شرکتو بگو يبچه ها. مهسا رو بگو

داد  یکه با همه حجم کارش اجازه نم یحسابدار کار درست و متمول! بودم یرمضان تیهدا ي کدونهی یکی من

بخوابم که  يبغل مرد يبود که بدون پوشش تو دهیرس ییحاال کارم به جا. آب تو دل دخترش تکون بخوره

 .دخترش از من بزرگتره

 !امشب تولدمه؟ یدونست یغزاله م -

 :موهام نشوند و ادامه داد يرو يندادم، بوسه ا یجواب

 .عمرم رو گرفتم ي هیهد نیبهتر -

چشمم سر  يآروم از گوشه  یاش فرو رفت و قطره اشک نهیس يتو شتریسرم ب. بازوهاش فشرد نیمنو ب محکم

 .اش راه گرفت نهیس يخورد و رو

 :منو از خودش فاصله داد و با تعجب به صورتم نگاه کرد هوی

 ؟یکن یم هیگر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٩١ 

کرد آرومم کنه اما  یسع. اتاقو پر کنه يهق هقم فضا يبود که بغضم بشکنه و صدا یحرف کاف نیهم انگار

 . کردم اشتباه بود یمن اشتباه کرده بودم؛ هر جور حساب م...  میما اشتباه کرده بود. بدتر شدم

. تخت نشست يتونه آرومم کنه با حرص منو ول کرد و ازم فاصله گرفت و پشت به من، لبه  ینم دید یوقت

 یشدم، درشت بود و فاقد چرب رهیخ کلشیبه ه. زدم یگذشت تا ساکت شدم، اما همچنان دل دل م قهیچند دق

رنگ موها و چروك  ادیسنش به چشم ب شدیکه باعث م يزیتنها چ! همسنش داشتن يکه اکثر مردها یاضاف

 .شیشگیهم يکنار چشمهاش بود و البته اخالق جد زیر يها

و  يقرار یخواست ب یهم دلم نم یطیشرا نیچن يچقدر بدبخت بودم که تو... شدم  یم شیکالفگ متوجه

 :ستون فقراتش گذاشتم يدستم رو جلو بردم و رو یبا دودل!! نمیبب شویناراحت

 عمو؟ -

 :به سمتم برگشت شیرخ عصب مین

 !نگو گهید... به من نگو عمو  -

صورتم  يتو نشیخشمگ يکامل به سمتم برگشت و با چشمها ،هیگر ریبه هم فشار دادم تا دوباره نزنم ز لبهامو

 :زل زد

 !؟يبهت نگفتم حق انتخاب ندار -

 دیدستش گرفت و تاک کیدستش رو جلو آورد و چونه ام رو محکم با . دیبغض نگاهش کردم و چونه ام لرز با

 :کرد

 نه؟ ایگفتم  -

 :گفتم دیلرز یکه م ییکه از درد جمع شده بود و صدا یصورت با

 .نیگفت -

 :بسته، زمزمه وار گفت يبا چشمها دیکه صورتش رو عقب کش یشد و لبهامو به هم دوخت و کم خم

 !کنم یکار م یکه به خاطرت چ نیپس صبر کن و بب -

 :دیو رد اشکهامو بوس دیصورتش رو باال کش یباز کرد و کم چشمهاشو

 .غزاله شمیبه خاطرت جوون م -

 1393/ نیفرورد***

 . رو خوندم امشیپ گهیبار د کیدستم چرخوندم و  يتو لمویموبا
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 .دارم یباهاتون کار مهم ن،یایفردا زودتر ب شهیاگر م. ها نیبهتر يبا آرزو. سال نو مبارك -

 :لب زمزمه کردم ریبه صورت خودکار باال رفت و ز ابروهام

 !تو سرته؟ یباز چ -

داد و باعث شد پررو بشه تا به  انمهریکه به ک ياحمقانه ا شنهادیکردم با اون پ وشینثار دار ییناسزا ناخودآگاه

 .بده امیمن پ

 . وشیپدر دار یعنیبزرگ،  يسالگرد محمود نیو البته چهارم یلیروز تعط نیبود و آخر نیپنجم فرورد فردا

خانوم برگشته  دهیحم. گذشت یمن و محمد م تیسال هشتاد و نه، پنج روز از محرم دیع یعنیفوت شد،  یوقت

کرد و برام دل سوزونده بود،  نیچقدر خودشو نفر رزنیکرده بودم، پ فیبود به خونه و من سربسته براش تعر

 ! گذاشتم یخونه تنهاتون م يتو دیگفت نبا یمدام م

بود،  انسالیمحمد اسمش م! قدم شده بودم شیموارد رو خودم پ هیاز شب اول، بق ریدونست که من به غ ینم

من هنوز زود بود و  يبرا زهایچ یلیبود، گرچه از نظر اون تجربه خ یرعلیگرمتر و تندتر از ام یلیطبعش خ وگرنه

 .میمون رو شروع کن یسمر یزندگ ره،یکامل رو از مهسا بگ تیتونست رضا یخواست وقت یدلش م

 يخانم ماجرا دهیحم قیفوت شده، خواهر محمد از طر يمحمود يآقا میکه با خبر شد يهمون لحظه ا قایدق

و عذاب آور بود که من و محمد  ختهیبه هم ر طیاونقدر شرا. بود و اومده بود اونجا دهیما رو فهم تیمحرم

 . میبر يبه مراسم خاك سپار مینتونست

اومد  یدهنشون م یاومدن و هر چ یاز خانواده محمد م یکیهر روز  یعنیمنوال بود،  نیوضع به هم يروز چند

قطع رابطه با  يبرا يشد آغاز نیو ا رونیشد از خونه بندازتشون ب یکردن و محمد مجبور م یبار من م

بود، هر چند اونها خود به  دهیسبود که خبر به گوش خانواده ساره خانم نر یشکرش باق يباز هم جا. انیاطراف

 .خود با مرگ ساره خانم رابطه شون کمرنگ شده بود

و پارسال هم چون  دمیرو اونجا ند انمهریک م،یهم که به همراه محمد رفت يمحمود يتا سالگرد اول آقا دو

اومدن هم ترکش  یهر چند اگر م ان،یخودم عزادار بودم نتونستم برم و خدارو شکر که اونها هم نتونستن ب

 ! من همسر محمد بودم دینفهم یجمع بهم اصابت نکرد و کس يمحمد جلو يخواهرها تیعصبان

هم بهم اس داده که  انمهریک وش،یخود دار یو عالوه بر دعوت رسم هیمحمود يگرد آقاسال نیچهارم حاال

 .داره ریتاخ کیتبر نیحاال بماند که چهار روز ا!! گفته کیرو تبر دیبه من ع! به کنار نهایا. زودتر برم
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مزخرف  شنهادیاون پ ایخواد حرف بزنه،  یم دهاشیباز سر شک و ترد ای! کار داره یمشخص بود چ البته

 .کنم یم کسانیرو با خاك  انمهریو ک وشیزنم دار یباشه وگرنه م یکار خودشو کرده، که کاش اول وشیدار

 :نوشتم انمهریک امیجواب پ در

 . شما هم مبارك يسالم، سال نو -

ستم د يتو یدوباره گوش! زنده یمرده ک ینکردم، حاال تا فردا ک امشیبه قسمت دوم پ ياشاره ا چیه ن،یهم

 :بود یفیدشریاز طرف ام امیدفعه پ نیا د،یلرز

 ؟يمحمود يمراسم آقا نیایسالم، حالتون خوبه؟ فردا م -

سالگرد همه کارکنان رو دعوت نکرده بود، چون هر سال سهامدارها، من و سرگروه هر  يبرا وشیدار مسلما

 :کردم پیتا یفیشر يدر جواب آقا. میشد ینفر م یس-ستیکرد که سر جمع ب یقسمت رو دعوت م

 چطور؟. سالم، ممنونم -

 :جواب داد هیاز چند ثان بعد

 .میکه با هم بر امیو شما م یمن دنبال خانوم کمال. نیارین نتونویپس ماش -

 :کردم پیتا عیبا لبخند سر. شرکت بود یقبل ینسترن بود که برادر زاده منش منظورش

 .آماده ام نیبگ یهر ساعت. باشه، متشکرم -

خواست فردا به مراسم برم؛ مخصوصا که در  یاصال دلم نم یگذاشتم، دست خودم نبود ول يرو کنار یوشگ و

 . دمیرو شن وشیو دار انمهریک نیاحمقانه ب ياون مکالمه  میروز کار نیآخر

داشت و چهره ام رو  یبا رنگ موهام همخون یمفصل انجام دادم که حساب شیآرا هیبعد از صبحونه  صبح،

مانتو  ریو ز. هم سرم کردم یو زرشک یو شال طرحدار مشک دمیپوش یمانتو و شلوار مشک. داد یبشاش نشون م

 .کنه مکه به خاطر انتخاب رنگ هام مسخره ا یخال یلیل يجا دم،یپوش یزرشک کیهم تون

 ینیسنگ يا قهیجا گرفتم تا چند دق عقب کنار نسترن یصندل ياومد در خونه دنبالم و من رو یفیشر دیام یوقت

 . کردم ینگاه هر دو رو حس م

 يخونه  يجلو میدیرس یوقت. کرد یمقدار از حس بدم رو کم م هیموضوع  نیرو شکر که تنها نبودم، ا خدا

که  یبیو غر بیعج يرنگ و وارنگ و مدل ها يها نیماش دنیبا د! شونیبهتره بگم قصر ا ای يمحمود يآقا

 یکه وادارم م یحس مونه. اون حس حقارته پررنگ شد گهیبار د هیدونستم  یهاشون رو نم یلیاسم خ دیشا
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 يمحمد عمل کنم و پنهان کار یخالف خواسته قلب شدیبرم، باعث م یرآبیهم دست بشم و ز وشیکرد با دار

 . کنم

دربان  يو از جلو میشد ادهیپ نیو نسترن از ماش یفیشر يبه خودم مسلط شدم و به همراه آقا یقینفس عم با

 . میگذشت م،یکرد به کدوم سمت بر ییکه راهنما

 :ساختمون نسترن کنار گوشم گفت يبا باال رفتن از پله ها همزمان

 مراسمشون؟ هیچجور -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !دهیبنده خدا استخوناش هم پوس گهید!شباهت داره جز مراسم سالگرد زیبه همه چ -

به سمتمون اومد و  وشیبا عبور از راهرو خود دار. میوارد ساختمون شد ییزد و سه تا يهم پوزخند یفیشر يآقا

جدا شده  ینییکرد که با چند پله باالتر از سالن پا تیهدا یبهمون خوش آمد گفت و من و نسترن رو به سالن

 .بود

 :نسترن آروم گفت ،ییورود به سالن باال با

 شو لباس؟ ایمراسم سالگرده  -

بعد از  م،یو دست داد میاومد سالم کرد یکه به سمتمون م يام رو به زور نگه داشتم و به خانوم محمود خنده

 یهر دو تا صندل يجلو. میشده بودن رفت دهیکه دورتادور سالن چ ییها یدر آوردن مانتوهامون به سمت صندل

 يعکس بزرگ آقا میته بودکه من و نسترن نشس ییجا يدرست روبرو. هم گذاشته شده بود کیکوچ زیم هی

 . نصب شده بود واریبه د يمحمود

 یو بعد هم خانم فرهمند و خانم صامت يدیاز نشستنمون نگذشته بود که خانم حم يا قهیچند دق هنوز

 .میزنونه مون رو از سر گرفت يشرکت صحبت ها يو خارج از مسائل کار وستندیبه جمع ما پ) سهامداران(

حاضر شده دخترشو بده به  يچطور يدیمثل خانم حم یبود خانوم خوش مشرب و مهربون بیعج واسم

 !رو ترك کرده، پس چطور هنوز با هم در ارتباطن انمهریهم اگر دخترش ک یاز طرف انمهر،یک

کرد و قربون  یاونقدر با مهر و محبت آدمو نگاه م يدیاما خانم حم ادیخوشم ب یاومد که از کس یم شیپ کم

زن بوده و حاال  نیکرده ثروت ا یوصل م شونیرفت اونچه که من رو به ا یم ادمی یرفت که گاه یم صدقه

 !دومادش
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 يدیاز خانم حم. به سمتم اومد و گفت که برادرش باهام کار داره وشیکه خواهر دار میگرم صحبت بود یحساب

که شالم رو  یدر حال. پله ها رفتم بلند شدم و به طرف میصندل يکردم و از رو یو فرهمند و نسترن عذرخواه

 . دمید روبود  ستادهیپله ها و راهرو ا نیکه ب وشیکردم، دار یسرم مرتب م يرو

 :لب نشوندم و به سمتش رفتم يرو يلبخند

 ن؟یداشت يبله، کار -

 :زد و گفت يهم متقابال لبخند اون

 رم؟یوقتتون رو بگ قهیتونم چند دق یم -

 :کرد و لبخندم کمرنگ شد تیلحنش شدم، ناخودآگاه به من هم سرا ياسترس تو متوجه

 !البته -

که  یدر حال م،یکرد یعبور م ونیآقا نیاز ب دیبا. سالن اشاره کرد که همراهش برم يدست به طرف انتها با

ن سالن نشسته بود يانتها يها یراحت يکه رو انمهریو ک یطارم يو آقا یعقوبی يرفتم، به آقا یهمراهش م

 .نشم قیانمهر دقینگاه مشکوك ک يکردم رو یگفتم، البته سع کیسالم کردم و سال نو رو تبر

به محض بسته شدن . میوارد اتاق کارش شد وشیخود دار يو به گفته  میسالن خارج و به سمت اتاق ها رفت از

 :گفتم یدر با نگران

 ؟يمحمود يشده آقا يزیچ -

 :گفت یقیرفته بود، با اخم عم نیکامل از ب لبخندش

 !بگم یدونم چ ینم -

 :کارش اشاره کرد، بدون تعارف نشستم و گفتم زیپشت م یسمت صندل به

 افتاده؟ یچه اتفاق -

 :اتاقش رفت يکرد و به سمت پنجره  شیطوس يشلوار پارچه ا بیبند ج دستاشو

 دونه؟یوام رو م ي هیجز من و شما قض یکس -

 :گفتم یطرفیذهنم پس زدم و با ب يرو از تو میمر يو تا حد یلیو ل یرعلیام عیسر یلیخ

 چطور؟ -

 :رو فوت کرد نفسش

 .کنهیم دمینفر داره تهد هی -
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 :باال رفت ابروهام

 وامه؟ هیبه خاطر قض نیدون یاز کجا م! ؟یبه خاطر چ -

 :سمتم برگشت و گفت به

بخواد ازم آتو داشته  ینداره که کس يا گهید لیدل چیه! پنهان کردن وامه نیمن تنها کار نسبتا خالفم هم -

 .باشه

 :اخم گفتم با

 کنه؟ یم يدیچجور تهد -

 :دوخت و گفت رونیب ينگاهش رو از پنجره به فضا دوباره

 !مال مردم خور... دزد ... نوشته بودن  يبا اسپر نمیبدنه ماش يرو روزید -

خانواده  نیکه به ثروت ا یکی! باشه یامکان داشت کار هر کس نیخب ا. ممکن باال رفت يتا جا ابروهام

 نکهیاما ا. یدشمن خانوادگ یحت ایو ! که در گذشته اخراج شدن ییاز طرف کارگرها و کارمندها ای! حسوده

 . بود زیرو به وام ربط بده شک برانگ هیقض نیخواست ا یم وشیدار

 :رو با زبون تر کردم و گفتم لبم

 .نیچونیپ یحرفتون رو م نیو دار دیبگ يزیچ نیخوا یکنم م یحس م -

 :زد و با نگاه به صورتم گفت يور هی لبخند

 !دهیم یبه من اعتماد به نفس و دلگرم شهیشما هم يزیت -

 :گلوشو صاف کرد و گفت. تر شد قیاخمم هم عم! چیکه نزدم ه لبخند

 .تا کمتر بهمون شک کنه نیشکمتر باهاش وارد بحث ب دیکن یسع. نیریفاصله بگ انمهریاز ک -

 :که پشتش نشسته بودم، به طرفم خم شد و گفت يزیم يبه سمتم برداشت و رو یقدم

و منتظر  مینیبش دیو با شهیاعتمادشون سلب م گهید...  هیاریسهامدارها بو ببرن آخر بدب هیو بق انیاگر ک -

 ... ای رهیمد اتیه سییعوض شدن ر... سهام ها  دنیکش رونیب...  میباش ياعتماد یب نیعواقب ا

 :به من گفت یقیبا نگاه عم و

 !یرمالیعوض شدن مد -

 :توجه ادامه داد یب وشیدلم نشست و دار يترس تو حس

 ...به من و شما کرده که  ییشک ها هی.... داره و  يبد دیبه شما د انیک -
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 :رو قطع کردم حرفش

 ...شکش حرف زده و  نیاز ده بار از ا شیب -

 !کنه یبار فرق م نیا -

 :رو بستم و با شک بهش زل زدم تا ادامه بده، نگاهشو ازم گرفت و گفت دهنم

 .بشه قیمن و شما دق يرو شتریباعث شده ب نیو هم! هییمن و شما خبرا نیکنه ب یفکر م -

نفسش رو با حرص فوت کرد  وشیدر عوض دار. »غلط کرده«وقت نگم  هیرو از داخل به دندون گرفتم تا  لبم

 :و گفت

 . نشون بدم یواکنش هیتا  زنهیکنم داره منو محک م یحس م -

 :موهاش فرو برد و گفت يالبال یو کالفه دست ستادیا صاف

باال بره  نکهیا يبرا. از ثروتش جابجا نشه یبزنه تا قرون يو حاضره دست به هر کار هیآدم جاه طلب انیک -

 .بکوبه نیمحاضره همه رو به ز

 :گفت یبا ناراحت وشیدار. دادم یپام رو تکون م تیحرص و عصبان از

 .دیشکه، اما خواستم بگم مواظب رفتارتون باش هیهمه ش  نهایالبته ا -

 :رو تکون دادم سرم

 ... نجایمن باهاتون اومدم ا نکهیا... االن .. اوصاف  نیبا ا -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .خودش خواست باهات صحبت کنم -

 :اخم گفتم با

 ؟یدر مورد چ -

 :زد یواضح پوزخند

 يگرفته، شکش در مورد ارتباط من و شمارو به زبون آورد و من منکر شدم، برا يمنو جد دیقبل از ع شنهادیپ -

 .گفت خودم در موردش باهاتون صحبت کنم ستین نمونیب يزیراحت بشه چ الشیخ نکهیا

 :گفتم یواضح يم فشار دادم و با دلخوربه ه لبامو

اونوقت ! مرد متنفرم نیمن از ا دونهیخواجه حافظ هم م گهیفکر کنم د...  يمحمود يامون از دست شما آقا -

 ... یچه حساب يرو
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 :حرفمو قطع کرد يا مهینصفه و ن يخنده  با

براتون  ينجوریاحتماالتم رو ا نیبذار! خوام در مورد اون با شما حرف بزنم یمن که واقعا نم! دونم بابا یم -

 زنه،یمحک م یبه ما شک داره، هر کدوم رو به شکل یو هم ارتباط یهم از لحاظ مال انمهریک... بدم  حیتوض

هم خواستم روشنتون کنم که اگر بعدا  االن! کردن دیکردن نسبت به پدرتون و من رو با تهد کیشما رو با تحر

 ..من و شما  نیکه فکر نکنه ب نیجواب بد يطور دیو اگر قراره ردش کن نیبهش بد یچه جواب دیزد بدون یحرف

 :و بعد گفت فتهیغره ام باعث شد به خنده ب چشم

 .ادیبهتون م....  یجدا از شوخ -

لبامو به هم فشار دادم تا نخندم و بعد با تاسف سرم رو . بود، اشاره کرد رونیشالم ب يبه موهام که از جلو و

 .ادمتکون د

 :بلند شدم و گفتم یصندل يرو از

 .دیکن یم وونهیو پسرعمه آخر منو د ییشما پسردا -

 :گفت يحالت بامزه ا با

 .دارم ازیمن حاال حاالها به شما ن! دور از جونتون -

 :لب گفتم ریفوت کردم و به سمت در اتاق رفتم و ز نفسمو

 .بگذرونه ریخدا به خ -

 انمهریهم به سمت ک ینگاه یحت ون،یرفتم و موقع عبور از سالن آقا ییلن باالاتاق خارج شدم و به سمت سا از

 .ننداختم

شک کردن به ! وشیدار يدهایاسترس تهد. بعد از ناهار هم همه جور حس سراغم اومد و غذام کوفتم شد تا

اومد  یاگر م! انمهریدادن احمقانه و خنده دار ک شنهادیاتفاق و از همه بدتر پ نیا یاحتمال يو موردها انیاطراف

 بکنه؟؟ يبه خاطرش هر کار باشهدنبال منفعت که حاضر  نقدریآدم ا یعنی! گوشم بهتر بود يتو زدیم

رو شکست و شروع کرد به  ياز ناهار، باالخره خانم فرهمند طلسم صحبت نکردن در مورد مساله کار بعد

خواست بگه  یآورد و فقط م یسر در نمکه مطمئنم خودش هم ازش  ییزهایفروش و چ زانیسود و م دنیپرس

 »!آره، منم هستم«

هر چند که خودشون خبر نداشتن . گرفت دیرو ند یعقوبی يآقا یعنیخانم و پدرشوهرش،  نیلطف ا شدینم البته

درصد از سهام رو  ستیکه ب یعقوبی يآقا د،یع التیسال هشتاد و نه بعد از تعط! در حقمون کردن یچه لطف
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بده  هیخودشو به عروسش هد همسه درصد از س خوادیو م کنهیگفت که پسرش داره ازدواج م وشیداشت به دار

 !رهیتا وام بگ میبخوابون وشیحساب دار يتو میخواستیکه م یجور کردن پول يبرا هیاول ي دهیشد ا نیو هم

به فروختن  پنجاه درصد از سهام بود شروع يکه دارا وشیاضافه شدن خانم فرهمند به سهامداران، دار با

و از . سهامداران درجه دوم هم وارد شرکت شدن بیترت نیفروخت و به ا يسهامش کرد و هفت تا سه درصد

 . درصد سهام، شد سهامدار ارشد یبا س يدیکارش خانم حم نیبا ا یطرف

با  ،یساعت میکردم و بعد از گذشت ن فیرد يو خالصه ا یسروته خانم فرهمند، جواب کل یب يجواب سوالها در

ماهم  کردن،یم یخداحافظ يکه از خانواده محمود یتیجمع نیب. میمن و نسترن عزم رفتن کرد ،یفیدشریام امیپ

 . میو از ساختمون خارج شد میکرد یخداحافظ

هر دو به  انمهریک يکه باصدا ارهیرو ب نیماش یفیشر يتا آقا میبود ستادهیا اطیدر ح کیهمراه نسترن، نزد به

 ییبایز یلیشد به دخترچشم سبز و خ دهیبه هم سالم کردن و من نگاهم کش انمهریسترن و کن. میعقب برگشت

 یستاده بود و مغرورانه به من نگاه میا انمهریک يبودمش و حاال شونه به شونه  دهیمجلس د يکه هرساله تو

 .کرد

 :رو به من، دختر رو اشاره کرد و گفت انمهریک

 ...و  ایخواهرم کامل -

 :به خواهرش گفت رو

 .که گفته بودم یخانم رمضان -

 صیبودمشون، تشخ دهیداشت و کنار هم د ایبا کامل يادیرو هم که شباهت ز انمهریذهنم مادر ک يتو عیسر

 :گفت یخشک تیبدون لبخند و در نها ایکامل. دادم

 .خوشوقتم -

 :با همون لحن جواب دادم قایهم دق من

 .نیهمچن -

دختر  نیوقت نگاه ا چیچرا ه دمیحاال فهم!!! کرد یگرم بود که آدم عرق م يه قدرب نمونیب يفضا اصال

که  کردیداشت خودشو کنترل م نیقیبرگردونده بود و قطع به  اطینسترن روشو به سمت در ح! دوستانه نبود

 :رو به من گفت انمهریتعجب ک تیدر نها. نخنده

 .رسونم یشما رو م نیاوردین نیاگر ماش -
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 :گفتم يکردم ابروهام از تعجب باال نره و با لحن نسبتا دوستانه تر یسع

 .رمیهم م شونیاومدم، با ا یفیشر يممنونم، همراه آقا -

 :و گفت دیلحظه نسترن به سمتمون چرخ همون

 .اومد یفیشر يآقا -

 انمهریکنم ک یمن هم خواستم خداحافظ نکهیکرد و به سمت در رفت و هم یو خواهرش خداحافظ انمهریاز ک و

 :گفت یبا لحن خشک

 .نیایشما همراه من م! تعارف نکردم -

برادرش بدونم که با نگاه  يتا عکس العمل اون رو نسبت به جمله  دیچرخ اینگاهم به سمت کامل ناخودآگاه

 :و با تعجب گفتم رمیباال رفتن ابروهام رو بگ ينتونستم جلو گهید. مغرورانه اش مواجه شدم

 ام؟یو اگر ن -

 :اعصابم و گفت يرو دیناخن کش انمهریک يور هی پوزخند

 .نیایم -

 :گفت يخودش رو بهمون رسوند و با لبخند دست پاچه ا وشیبهش بدم که دار یجواب دندون شکن خواستم

 !ن؟یستادیوا نجایا -

 :گفت وشیرو به دار انمهریک

 .ادیگفتم همراه ما ب یم یداشتم به خانم رمضان -

به شکل آرامش  ننیو خواهرش نب انمهریکه ک يطور وشیتا جواب من رو بدونه، دار دیبعد به سمت من چرخ و

 :درهم گفتم ينفسم رو فوت کردم و با ابروها. »برو« یعنیپلک زد که  یبخش

 .باشه -

و از  میکرد یطرف جمع کرد که خنده اش رو کنترل کنه، ازش خداحافظ هیلبهاشو به صورت غنچه به  وشیدار

 انمهریک نیو بعد به سمت ماش رمیو نسترن گفتم که با اونها نم یفیشر يدر هم به آقا يجلو م،یخونه خارج شد

نشستم،  نکهیبه محض ا. نمیاز من خواست جلو بش انمهریعقب نشست و ک ایرفتم، در کمال تعجب کامل

 :گفت انمهریک

 .شهیزود ازمون جدا م که،ینزد ایکامل يخونه  -
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آروم  يشدم و به حرفها رهیخ رونیدر سکوت به ب! استیشدن کامل ادهیعلت جلو نشستن من، زود پ یعنی نیا و

 .خواهر و برادر گوش دادم

 : ایکامل

  ؟ییدا يخونه  يگردیبرم -

 .کشه یواسه من نقشه م نهیب یچشم منو دور م قهیتنها گذاشت، دو دق دینبا وشیآره، مامان رو با دار -

 :و بعد گفت دیآروم خند ایکامل

 !نرگس خانم رفت؟ یراست -

 .آورده بود خودش نیآره ماش -

توجه نکنم؛ چند  شونیبعد يکردم به جمله ها یو سع! هیدیشدم منظورشون از نرگس خانم، خانم حم متوجه

 .سردتر از سالممون بود مونیازمون جدا شد که خداحافظ ایبعد کامل قهیدق

 يدیخانم حم%30 وش،یدار% 29 ،یعقوبی% 17کال سهامداران درجه دوم، % 24: هینجوریسهام ها ا بیترت***(

 )انمهریو بعد ک

 

 :سکوت رو شکستم میدور شد ایکامل يکه از خونه  یکم

 جادیا یناراحت يمحمود يبود که در روز سالگرد آقا نیشدم، فقط به خاطر ا نتونیبدون بحث سوار ماش نکهیا -

 .نشه

 :زد و گفت يصدا دار پوزخند

 !میشد یباالخره که با هم روبرو م! يکرد یم یفردا خودتو ازم مخف! يشد یامروز سوار نم -

 :کالفه گفتم یلحن با

 یمعن یاحترام یو ب نیشما جز توه يرفتارها نیا! داره يحد هیصبر من هم ! نیبزن نیدار یلطفا هر حرف -

 !نداره يا گهید

 :گفت یحرص یلحن با

 کنم؟ یدارم اشتباه م یبگ يخوا یم یعنی! نیتوه -
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اش رو  هیاز موهاشو پشت سرش جمع کرده بود و بق یمیحالت که ن نیرخمش نگاه کردم، ا میبه ن يدلخور با

به همون ! بودم دهیاسپارتاکوس د الیسر يکرده بود، که تو یروم يها اتوریبه گالد هیرها کرده بود، اون رو شب

 ! یترسناک

 :به من انداخت و گفت یگوشه چشم نگاه از

زنده  يپدر من برا...  وشیهم به شما و هم به دار. نیاز ده بار بهتون تذکر دادم که با من روراست باش شیب -

 .دمیحفظ قرون به قرونش زحمت کش ينگه داشتن ثروتش جون کنده و من برا

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 شده؟ ینیهمه بدب نیباعث ا يزیدونم چه چ یمن واقعا نم. رهیثروت شمارو ازتون بگ ستیقرار ن یکس -

 :رو فوت کرد نفسش

 یکه اصال دلم نم دیشک دارم، خودش هم د شتریب یلیخ وشیمن به دار! ریمنو فقط به خودت نگ يحرفا -

خان با شست و شو  وشیداشت و دار اجیپولش رو احت يدیخواست پولم رو دوباره وارد سهام کنم، خانم حم

 . بشه يدیسهام خانم حم نیگزین فکر مادرم باعث شد پول من جاداد

که نگاهش رو دوباره به روبروش  یبهم انداخت و بعد در حال یقیبه سمتم برگشت و نگاه عم يلحظه ا يبرا

 :دوخت ادامه داد یم

 .بهم حق بده بترسم... به پدرت قلباً اعتماد داشتم  -

 :کارخونه گفتم نگیپارک يبه خاطر آوردن حرکتش تو با

 شما و پدرم گذشته؟  نیب یبدونم چ قیدق شهیم -

 :ما شد و گفت ابونیخ وارد

 ! حد بدون که از اعتمادم ضربه خوردم نیکنم، فعال هم یم فیسر فرصت برات تعر -

 :اخم گفتم با

 !شمیمتوجه منظورتون نم -

 :خونه ام توقف کرد و گفت يجلو درست

 !تا برات گذشته رو روشن کنم یقهوه دعوت کن ای يچا دنیروز منو به نوش هیبهتر باشه  دیشا -

کردم  یکه در رو باز م یزدم و درحال يبه خاطرم اومد و پوزخند انمهریک بیعج شنهادیو پ وشیدار يحرفا

 :گفتم
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 !نیخونه رو هم که بلد بود قیآدرس دق -

 :به خونه انداخت و بعد به سمتم برگشت و گفت ینگاه

 یپدرواقع هیاز  شتریدونسته و محبتش ب یدونن شمارو مثل دخترش م یهمه م! گهید هیخیش يآقا ينه خو -

 !بوده

هم از  یفیبغض ضع هیالبته . دوسه تا جمله اش بود که باعث شد لبام به هم دوخته بشه نیمتلک تو هم هزارتا

 ! خواست بگم من دختر محمد نبودم یدلم م دن؛یته گلوم شروع کرده بود به جوش

 :گفتم نیشدن از ماش ادهیحال پ در

 .نیممنون که منو رسوند -

 :خونه متوقف بشم یقدم هی يصداش باعث شد تو. رو دور زدم که به سمت خونه برم نیدر رو بستم و ماش و

خودم بفهمم منو  نکهیبل از اهست، تا ق يزیبهتره اگر چ...  قیمحافظه کارم و البته دق يادیبمونه من ز ادتی -

 !گنجه یتصورتون م يکنم که تو یبرخورد م يزیوگرنه من وحشتناك تر از اون چ دیبذار انیدر جر

رو به حرکت درآورد و از  نیماش» روز خوش«نگاهش کردم، با گفتن  یاز هر حس یو خال دمیسمتش چرخ به

 . و قفل در رو باز کردم و وارد شدم دمیخونه چرخافتاده دوباره به سمت  يبا شونه ها. چشمام دور شد يجلو

خودمون خفه  نیمن و محمد ب تیمساله محرم. دونستن که من همسر محمد بودم یدرست بود، اونها نم حدسم

همونطور که من و محمد اجازه . ببره ياز ماجرا بو یخودشون اجازه ندادن کس ياز ترس آبرو لیشد و فام

 !به جز مهسا... از عقدمون با خبر بشه  یکس مینداد

 1389/بهشتیارد***

 :بلند گفتم ياز بستن در سالن با صدا قبل

 .خداحافظ -

عادت کنم که  يباعث شده بود تا حدود میماه ون کیگذشت  یسخت بود ول. هم با دهن پر جوابمو داد محمد

. کمتر شده بود یلیخ لینسبت به اوا یول زدمیو عمو صداش م رفتیم ادمی یعمو صداش نزنم، البته گاه گهید

 !نثارم کرده بود، مجبور بودم حواسمو جمع کنم اتیعنا لیقب نیاز بس که کوفت و مرگ و از ا

 یحس کردم کس ن،یمونده به ماش یرو هم زدم اما قدم اطیدر ح موتیرفتم ر نمیکه به سمت ماش همزمان

 !ستادهیا اطیپشت در ح
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ناخودآگاه آب دهنمو قورت دادم، . کنه یسرخ داره نگاهم م يکه با چشم ها دمیچرخوندن سرم مهسا رو د با

ماه  کی الشیکه فام نیتعجب داشت، باز هم هم يجا شدیاگر خبردار نم! مهسا خبردار شده دونستمیم دهینپرس

 !تعجب داشت يجا یطاقت آوردن و بهش خبر ندادن خودش کل میون

 :گفتم یصله گرفتم و به سمتش رفتم، با لحن شلفا نیماش از

 !خبر یچه ب! مهسا جان؟ یخوب -

طرف گونه  کیبدم  یبلند خودش رو بهم رسوند و تا به خودم تکون يزد که با قدمها ششیجمله آت نیهم انگار

 :بغض خودش هم شکست. ام سوخت

بود جواب  نیا! یقرار بود دختر بابام باشکثافت تو ...  دهیخاك خواب ریسال هم نشده که مامانم ز کیهنوز  -

 خانواده ام؟ يمحبت ها

 . انداختم نییبه هم فشردم و سرمو پا لبامو

 .یزنش بش...  نکهینه ا یبابامو داشته باش يبهت گفتم هوا... به من نگاه کن  -

بستم که توجه  اطویدستم بود در ح يدر که هنوز تو موتیبا ر یبدون حرکت اضاف. هقش اوج گرفت هق

 .رهگذرها جلب نشه

بلند خطاب  ياما قبل از ورودش با صدا. بلند خودشو به خونه رسوند يبا قدم ها دمیجوابشو نم دیکه د مهسا

 :بهم گفت

 .تو با هردوتون کار دارم ایب -

بعد از . تا بغضمو پس بزنم دمیکش قیسرمو باال گرفتم و چند تا نفس عم. دیدر سالن رو محکم به هم کوب و

 يافتاده بود گرفتم و با قدمها نیزم يرو میرو که چند قدم یچمدون يحالم جا اومد دسته  یکه کم يا قهیدق

 .شل و وارفته به سمت خونه رفتم

 .کنه هشیداشت با آرامش توج یبود و سع ستادهیدرو باز کردم محمد پشت به من رو به مهسا ا یوقت

که زنده بود ازدواج  یمن اگر قرار بود احترام مادرت رو نگه ندارم تا زمان! چرا تیهمه عصبان نیمهسا جان ا -

 !مادرت چقدر اصرار داشت يخودت هم که شاهد! کردم یم

 :بزنه که محمد مانع شد و گفت یخواست حرف مهسا

 يبد تیکه تو رضا کردم یصبر نم ياگه برام مهم نبود یول! کردن فیبرات تعر یعمه هات چ دونمیمن نم -

 .بعد غزاله رو عقدش کنم
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 :و گفت دیهمون لحظه به سمت من چرخ و

 ....مگه نه غزا -

 :صورتش رو پوشوند یو در جا اخم وحشتناک دیحرف تو دهنش ماس و

 شده؟ یصورتت چ -

 :شاهکار دخترشه رو به مهسا گفت دیمحمد که خودش فهم. نگفتم يزیرو کنار مبل گذاشتم و چ چمدون

 !!؟يکرد یتو چه غلط -

 :کنه یمخف شویکرد حق به جانب دست پاچگ یپدرش جا خورده بود، سع ییهویحالت  رییکه از تغ مهسا

 ...بهم حق بده بابا  -

 :بود ادیفر نیمن هم تکون خوردم چه برسه به مهسا که مخاطب ا یبلند محمد حت يصدا با

 ؟یش بلند کنبه تو اجازه داد دست رو یک! يکرد جایب یلیتو خ -

 يمهسا دستش رو جلو. به مهسا زل بزنم انهیدلجو یدادم عقب تر برم و با حالت حیبزنم اما ترج یحرف خواستم

 :هق زد خت،یریاشک م يکه مثل ابر بهار یدهنش گرفت و در حال

 ... داد ... سرِ من ... سر  -

 يدستش رو تو یمحمد هم با کالفگ. مبل نشست و هق هقش اوج گرفت يادامه حرفشو بزنه و رو نتونست

ستون وسطخونه  هیکه مثل  يا قهیبعد از چند دق. بلند به سمت اتاق کارش رفت يموهاش برد و بعد با قدمها

 یآروم يبا صدا دمیکش یکه چمدون مهسا رو دنبال خودم م یبه خودم دادم و در حال یباالخره تکون ستادمیا

 :گفتم

 .اتاق يتو ذارمیچمدونت رو م -

 :دورگه گفت يصدا با

 .خونه خاله ام رمیم...  خوادینم -

 :گفتم يآروم تر يکردم و با صدا کیخودمو بهش نزد یکم

 !به مراتب بد و تلخ تر داشتن يبرخورد هیبق... پدرت مونده  يکه برا یهست یتو تنها کس -

 :گفت ردوستانهیغ یباال گرفت و با لحن سرشو

 اس؟ کارهیچ نجایا شیپس سوگل! باشم که براش مونده یچرا من تنها کس -

 :رفتم گفتم یکه دوباره به سمت اتاق م یگرفتم و در حال یقینفس عم. من اشاره کرد يبه سر تا پا و
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 !!!ستمیدخترش ن گهیمن د... در هر حال  -

اومدن  رونیگذاشتم پس، بعد از ب یبهتر بود پدر و دختر رو تنها م. هم در سکوت نگاهم کرد و مانعم نشد مهسا

 .از اتاق مهمان از خونه خارج شدم و به سمت شرکت رفتم

وقت تعداد  چیه! طور بوده نیهم شهیهم. ستیحالم خوب ن دنیهم فهم هیخودم بودم که بق يظهر اونقدر تو تا

حضور  يبرا دیبا يقانون نانوشته ا هیاز دو سه نفر نبوده؛ انگار طبق  شتریموندم ب یمیشون صمکه باها یکسان

 !برداشته بشن ونیها از م یقبل دیآدم جد يسر هی

خوردم، هنوز  یجام تکون يبا صداش تو. اتاقم ياومده تو وشیمتوجه نشدم دار یفکر بودم که حت يتو اونقدر

صورتش رو پوشونده  یقیلبخند عم. پدرش رو به تن داشت اما صورتش رو اصالح کرده بود يعزا اهیلباس س

 :جواب داد جانیو با ه دمیعلت لبخندش رو پرس یحال یبود، با ب

 يبرا تونمیحسابم و م يتو رهیو پول کامل م شهیسهامم به طور کامل انجام م يواگذار گهیتا سه چهار روز د -

 .وام اقدام کنم

 :دادم هیتک میبه صندل یذوق چیفرستادم و بدون ه رونیب نفسمو

 .آماده کنم یجنگ حساب هی يخودمو برا دیپس با -

 :کمرنگ شد لبخندش

 !جنگ؟ -

 :ماساژ دادم و گفتم مویشونیانگشت شصت و اشاره م پ با

 .دهیموضوع نشون نم نیبه ا یخوش يرو یخیش يمطمئنا آقا -

 :داد و گفت هیتک یراحت یپشت به

 .شونیشما مهمه نه ا تیمن رضا يبرا -

 :اخم کردم ناخودآگاه

 شرکت هستن؟ نیا یحسابدار رسم شونیرفته ا ادتونی -

 :گفت یشد و با لحن حق به جانب نهیبه س دست

 ... شونیا يچقدر کار داره تا شما به جا نیکن یفکر م -

کامل ساکت شد نفسمو  یوقت. باعث شد ادامه حرفشو بخوره شدیتر م قیابروهام هر لحظه عم يکه رو یاخم

 :گفتم یآروم يپنجره چشم دوختم و با صدا رونیب يفوت کردم و به فضا
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 .زنمیخودم باهاشون حرف م -

 يا شهیکل يحرف زدن و مرور نقشه هاش، پس با گفتن چند جمله  يندارم برا یکه امروز حال خوش دیفهم

 .رفت رونیق بکار و وام از اتا رامونیپ

 کیحال بعد از  نیزدم، اصال دل و دماغ رفتن به خونه رو نداشتم؛ با ا رونیاز شرکت ب شهیاز هم رترید ظهر

بدون سر و صدا وارد خونه شدم و در  شهیبرخالف هم. خونه دمیها رس ابونیخ يو گشتن تو یساعت وقت کش

 .فتمبه اتاق محمد ر کراستیخانم به تکون دادن سر اکتفا کردم و  دهیجواب حم

 يمن لبخند دنینشسته بود و چشم به لپ تاپش دوخته بود که در حال روشن شدن بود، با د رشیزتحریم پشت

 :از ته دل زد

 .یخسته نباش! سالم کیعل -

 :رو بغل گرفتم فمیتخت نشستم و ک يرو

 چه خبر از مهسا؟ -

 :گفت يداد و با لحن بامزه ا هیرو به دستش تک سرش

 !ممنون منم خوبم یلیخ -

 :زدم یحال یب لبخند

 .داغونم به خدا یلیخ! نکن تیاذ -

 :لپ تاپش اشاره کرد و گفت به

 یاساس خوامیم یتو برو گوشت رو چرب کن که اگر قبول نشده باش شمیسنجش وصل م تیتا من به سا -

 .چونمشیبپ

 :تخت بلند شدم ياز رو عیرفت و استرس افتاد به جونم، سر ادمیاز  میناراحت هویحرفش  نیا با

 !شه؟یامروز اعالم م يوا -

 :جواب داد کردیم پیرو تا تیکه آدرس سا یحال در

 !!گنیطور م نیا -

 :توجه به لحنش که منو مسخره کرده بود گفتم یب

 !؟یاگر قبول نشده باشم چ -
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که تو  میشیدر درجه دوم دست به دعا م چونمیپیدر درجه اول همونطور که گفتم گوشتو درست درمون م -

 .یگند نزده باش ادیماه م وریدانشگاه آزاد که شهر جینتا

 زدمیهمونطور که حدس م م،یو منتظر موند میاز دادن مشخصاتم و باال اومدن کارنامه هر دو سکوت کرد بعد

دهنم  يو دستش رو هم جلو شدیدست محمد چلونده م يبعد گوشم داشت تو یلحظاتقبول نشده بودم و 

 .نره رونیب غمیج يگرفته بود که صدا

 : غر زدم دم،یمال یولم کرد، همونطور که گوشمو م یوقت

 ! يگوشمو کند -

 :ستادیسرم ا يبه کمر باال دست

 !کنم یم یشوخ يالبد فکر کرد! بهت هشدار دادم -

 : گفتم دم،یکش یچروك مانتوم م يبلند شدم و همونطور که دست رو نیزم يرو از

 !؟یباشن چ دهیاگر صدامونو شن -

شد و با  کیبهم نزد یدر همش مواجه شدم، قدم يسرمو بلند کردم و با ابروها اد،یازش در نم ییصدا دمید

 :گفت یآروم و لحن گرم يصدا

 بگذرم؟ زیبت نکردم که حاضرم از همه چمن بهت ثا ؟یترس یم یاز چ! من زیعز! غزاله جان -

 :دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 از مهسا؟ یحت -

 :سکوت کرد و بعد گفت هیثان چند

 .یکن مثل قبل باهاش برخورد کن یسع... بهتره  یلیحالش نسبت به صبح خ -

 :تخت بردارم گفتم يرو از رو فمیشدم تا ک یکه خم م یو در حال دمیکش یقیعم نفس

 .باشه -

 :دمیگرمش رو کنار گوشم شن يآغوش امنش فرو رفتم و صدا يبه در برسم تو نکهیقبل از ا اما

 !!گذرم یاز مهسا هم م فتهیاگر پاش ب... هر دوتون رو باهم داشته باشم اما  خوادیدلم م -

 آورد واسم یکه به زبون م نیاما هم ست،ین یوجودم حس کنم که ته جمله اش صداقت ياگر با همه  یحت

 .بود یبزرگ یدلخوش

 1393/ نیفرورد*** 
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برش داشته بود که  االتیهم خ وشیدار. کار کنم حرصم در اومده بود انمهریک نیب زینگاه ت ریمجبورم ز نکهیا از

 دیند ر،یسخت نگ«موقع رد شدن از کنارم آروم در گوشم پچ پچ کنه که  ایبرام پلک بزنه  یمثال اگر به گرم

 .شمیمن آروم م »رشیبگ

ماوس  يدستم رو از رو یحوصلگ یبا ب. صفحه يافتاد رو يزنگ خورد و شماره صدر میبار هزارم گوش يبرا

 :برداشتم و به تماس جواب دادم

 ه؟یباز چ -

 :جواب داد يجد یلحن با

 !! نیرو به ما فروخته باش رلبنهیحتما پن يدار يشما چه اصرار دونمیمن نم! ستین گمیبابا من م -

 :صدام باال رفت ناخودآگاه

سرت کارمند  ریخ! فروش هامون جلو روم بازه يهمه  ستیمن ل یمرد حساب! گهید گمیمن دروغ م یعنی -

 !محصول رو ثبت نکردن هیبلکه کل  زیخرده ر هیتو جوب آب که نه  زیبرو همه رو بر ؟يدار

که تا اون لحظه مشغول صحبت با  انمهریک. انداختم زیم يرو رو لیحرص به تماس خاتمه دادم و موبا با

 یآروم يبود، ازش فاصله گرفت و به سمتم اومد و با صدا) يحسابدار میت ياز بچه ها یکی( یمحمود طالب

 :گفت

 ه؟یضرور... همه تماس  نیا -

 :گفتم یآروم يبا لحن تند و البته صدا ناخودآگاه

 به شما جواب پس بدم؟ دیتماس هام با يبرا -

 :گفت دیکش یکه عقب م یاخم کرد و در حال هم متقابال اون

 ... نیبا ما بش شونیا یلحن تندتون باعث دشمن نیاما اگر با ا...  ریکه به ضرر شرکت تموم نشه خ یتا موقع -

 :گفتم یحوصلگ یب با

مون به روابط دادیکه چهار تا داد و ب میهست یمیو اونقدر با هم صم هیصدر يهر فصل من و آقا يبرنامه  نیا -

 !لطمه نزنه

 شیذهنش تا کجاها که پ يتو دمیفهم عیبهم زل زد، سر يابروش باال رفت و با حالت نه چندان دوستانه ا هی

 :باز بدون فکر جمله ام رو کامل کردم! نرفته

 !البته يروابط کار -
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 : زمزمه کرد گرفتیفاصله م زیکنج لبش نشست و همونطور که از م یکمرنگ پوزخند

 !نگفتم يزیمن که چ -

درست درمون بار خودم  يدلم چند تا ناسزا يبا حرص دستم رو مشت کردم و تو. رفت یطالب يبه سمت آقا و

خودش راجع به من و  شیبه فرض که پ!!! سه سر رفع و رجو کنم؟ وید نیبه من گفت واسه ا یاصال ک! کردم

 !ـــاهیبه جهنم س! فکر بد کنه يعرفان صدر

ها و جواب دادن به تلفن  ستیودم مسلط شدم، دوباره شروع کردم به چک کردن لبعد که به خ هیثان چند

 . میهماهنگ بود یمعامالت فصل يکه باهاشون برا ییحسابدارها

کوچک تر رو درست  يبا شرکت ها زیر ياقالم و رقم ها. میبر یرآبیهمه معامالت ز يقرار نبود برا البته

سنگ ما بود  ریو دستشون ز میند شرکت که بهشون اعتماد داشتفقط با چ. میکرد یهمونچه که بود ثبت م

 .میکمتر گزارش بد یاصل زانیاز م نکهیا يبرا میهماهنگ بود

که دوباره شماره  خوردمیم يها آماده، داشتم چا ستیدرست شده بود و ل زیساعت دو بود که همه چ بایتقر

 :با خنده گفت یکرامت مایمن برگشتن و س یبه سمت گوش میت يبچه ها يهمه . میگوش يافتاد رو يصدر

 !کردن اسنادش دایو خبر خوش پ شاهللایا هیصدر يآقا -

بردارم به تماس  انمهریو مشکوك ک نیزبینگاهمو از نگاه ر نکهیبدون ا. گفتن »نیآم« انمهریبه جز ک همه

 . جواب دادم

 بله؟ -

به  یپر قدرت نثارش کنم ول» کوفت« هیاز ته دلم  خواستیدلم م دم،یشن یخنده اش رو پشت گوش يصدا

 :جاش گفتم

 شد؟ یچ -

 !يکردیانکار م یول یشما به ما فروخت گمیم یمن ه -

 :کنترل کنم گفتم مویلبخند حرص کردمیم یکه سع یحال در

 کجا بودن؟! یگیآره شما که راست م -

ما تو زونکن  نیاز بچه ها گفت که فاکتورهاشو جدا کرده و کنار گذاشته که کارمون راحت باشه برا هم یکی -

 .میکرد ینم دایو پ میگشت یها م

 :مبلم نشستم و گفتم يرو
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 د؟یاعصاب ما ناخن نکش يرو نقدریاز صبح نبود که ا نییفرمایاز بچه که م یکی نیاون وقت ا -

 :گفت دیبلند خند يصدا با

 .بود ینه مرخص!! ناخنم کجا بود؟ -

 :بخندم گفتم نکهیا بدون

 .فرستمیاظهارنامه رو م گهیساعت د کیمن تا ! هیاوک یپس همه چ -

 :گرفت و گفت يحالت جد لحنش

 .فعال. یموفق باش -

 :گفتم میت يتماس خاتمه دادم و رو به اعضا به

 .دیخسته نباش عاًیجم -

با توجه . رفتن رونیاز اتاق ب گهیبه من و همد دیها نفس راحتشون رو ول کردن و بعد از گفتن خسته نباش بچه

زدم و شروع به پر کردن  ستیل يرو هم تو رلبنهیکرده بود محصول پن دایهم فاکتورها رو پ يصدر نکهیبه ا

مبالغ رو کمتر از طرف  ایفاکتورها  هاملاز دو طرف مع یکیطور بود که اگر  نیروند قانون ا. اظهارنامه کردم

 . شهیم مهیاز اونچه که کم ثبت کرده رو جر يمعامله ثبت کنه، درصد ي گهید

از  یبود ول زد،یحرف م یکه هنوز داخل اتاقم داشت با دخترش تلفن انمهریک شیاز حواسم پ یمین نکهیا با

هر چند که برام نوع . رمیبگ دهیحضورش رو ناد کردمیم یطلبه سع یکه ثبت اظهارنامه حواس جمع م ییاونجا

. لحظه براش سوخت هیدلم ! دیکش یهم آه م یگاه. موند یساکت م شتریب! حرف زدنش با دخترش جالب بود

 .داره دنشویمشخص بود بدجور حسرت د

 د؟یبا من ندار يکار د،یخسته نباش یهمگ -

 :بود گفتم ستادهیقاب در ا يوکه حاضر و آماده ت وشیرو باال آوردم و رو به دار سرم

 .دیشمام خسته نباش -

 يکار بود که با صدا يآخرا بایتقر گهید. رفت» خدانگهدار«با گفتن  وشیهم جوابش رو داد و دار انمهریک

 :حواسم به سمتش جلب شد انمهریک

 ؟يبر ییبعد از شرکت قراره جا -

 :گفتم یو با اخم کمرنگ دمیاز کار کش دست

 نه، چطور؟ -
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 :دهنش و گفت يانداخت تو یدونه قند خال هی

 .میبا هم حرف بزن -

 : رو تکون دادم و و دوباره مشغول به کار شدم گفتم سرم

 .در خدمتم -

رو خاموش کردم و رو به  وتریو کامپ دمینفس راحت کش هیبعد کار ارسال هم تموم شد و باالخره  ي لحظه

 :گفتم انمهریک

 .میرو جمع کنم، بر لمیوسا -

 :هم بلند شد و گفت ونا

 ...کتم رو  رمیمن هم م -

 :اتاق يخودش رو انداخت تو مهیسراس نسترن

 !!!سییر يآقا...  يجناب عابد -

شرکت که  نگیو به سمت پارک میدیدنبالش دو يرارادیهم غ انمهریمن و ک د،یدو رونیدوباره به سمت ب و

 .میجمع بودن، رفت وشیدار نیدور ماش يحدود ده نفر

زده بود و لباسش، قسمت پهلوش  هیتک نشیکه به ماش میمواجه شد وشیکارمندها رو کنار زد با دار انمهریک

 :دمیخون هول زده پرس دنیبا د. شده بود یخون

 افتاده؟ یچه اتفاق -

 :بود گفت یگانیو با نییطبقه پا ياز بچه ها یکیکه  یاتیب

 .میاالن اومد نیما هم هم -

 :گفت وشیرو به دار تیبا عصبان انمهریک

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا ،يکرد یخداحافظ شیربع پ هیتو  -

 :دمیتوپ انمهریجواب بده رو به ک وشیدار نکهیاز ا قبل

 !ره؟یداره ازشون خون م ندینیب ینم -

 یدر حال وشینشوند، دار نیماش يجلو یصندل يو رو دیرو چسب وشیبغل دار ریتازه به خودش اومد که ز انگار

 :که صورتش از درد جمع شده بود گفت

 !بود بابا یحالم خوبه، ضربه سطح -
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 کیکارمندها همهمه بود و بعد هر  نیب يا قهیچند دق يرو به حرکت در آورد، برا نیماش انمهریرو بستم و ک در

اون  يتو نگیعلت پارک نیشرکت گذشته بود و به هم یاصل میاز تا یساعت کی. کردن و رفتن یخداحافظ

 .ساعت نسبتا خلوت بود

 :شد و گفت کمیبود، نسترن نزد نگیپارک يافتاد که هنوز تو انمهریک نیبه ماش چشمم

  س؟یبه پل میزنگ بزن -

 :گفتم میگشت یبه داخل شرکت بر م ییکه دوتا ینگاه کردم و در حال بهش

 شد؟ یچ يدیتو د! گهیم یچ يمحمود يخود آقا مینیفعال نه، بب -

 :رو به چپ و راست تکون داد و گفت سرش

 !از پشت سر بهش چاقو زده یکیکه همه دورش جمع شده بودن، خودش گفت  دمیرس یمن هم وقت -

 :گفتم ریتاخ هیباال رفت و با چند ثان ابروهام

 .ادیب يعابد يتا آقا مونمیبرو، شرکت م يبر يخوایم... رو گرفتن  لمشیها ف نیدورب -

 :گفتزد و  یکمجون لبخند

 .مونمیم شتیپ يخونه ندارم، اگر بخوا یکار خاص -

 :به روش زدم و گفتم يلبخند

 .ممنون زم،یعز خوادینم -

 . رو بستم و به سمت اتاقم رفتم یدر اصل. رو برگشت ریکرد و دوباره مس یهم از خداخواسته خداحافظ اون

 یبرم اما قدم زمیتفاوت به سمت م یکردم ب یسع. وسط اتاق بود زیم يکه رو انمهریک لیافتاد به موبا چشمم

 .رو برداشتم لیبهم غلبه کرد و برگشتم و موبا يکنجکاو زیمونده به م

تماسش مال دو ساعت  نیکه آخر دمیتماس هاش شدم، در کمال تعجب د ستیرمز نداشت و وارد ل خوشبختانه

 !!با دخترش حرف زد شیساعت پ میچشم خودم ن يجلو نکهیا یول!! قبله

که گوشمو  یمحمد خال يبود و جا یخودم رو گرفتم، واقعا کار نادرست يجلو یهاش رفتم ول امیپ قسمت

 !چونهیبپ

. خودم رفتم زیو به سمت م زیم يرو برگردوندم رو یکار زشتم گوش نیعذاب وجدان و خجالت بابت ا یکل با

 :جواب داد، گفتم انمهریتماس گرفتم و ک وشیخودم رو برداشتم و با خط دار لیموبا

 سالم، چه خبر؟ -
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 :جواب داد یبد عنق با

 .ستین یزخمش سطح م،یتا ما برگرد نیشرکت بمون يتو یساعت میاگر امکانش هست ن -

 ،يکاریاز شدت ب. نشستم میصندل يکرد و به تماس خاتمه داد، نفسم رو فوت کردم و رو يسرسر یخداحافظ و

 . ها خیدر آوردم و شروع کردم به چک کردن تار فمیک يسالنامه ام رو از تو

 .مهسا تیخرداد، رضا هجدهم

که بعد از  يروز. خودش رو اعالم کرد تیکه مهسا با پدرش تماس گرفت و هر چند با اکراه اما رضا يروز

 . محمد نشست يلبها يگذشت چند هفته از برگشتن مهسا به کانادا لبخند رو

 .خرداد، ماه عسل ستمیب

و ناسزا  نیروز قبلش خواهر محمد تماس گرفت و منو بست به توه سمیبنو دمیسررس يالزم نبود که تو البته

نگفته محمد  يزیو از اونجا که مشخص شد مهسا به عمه اش چ... که دختر برادرش رو هم خام خودم کردم و 

دوستش داشتم  یلیخ یزمان هی چندهر . ها شده بود یناراحت يخانم رو اخراج کرد که باعث همه  دهیدر جا حم

 .شد یبهم زد که ته دلم خال يکنم محمد چنان تشر یونیکه خواستم پادرم نیاما هم

 يروزها يهمه . لبم نشست يرو یو لبخند کم جون دمیکش ستیکنار عدد ب کیخودکارم چند تا قلب کوچ با

 ! گهیطرف د هی و کنار محمد بودن، ياجاره ا کیکوچ يالیو يطرف، اون سه روز تو کیعمرم 

همونجا بهم . میرو آغاز کرد دمونیجد یدخترونه ام تموم شد و کنار محمد زندگ يایکه دن يسه روز همون

 یکم دیازش گذشته بود و من با یکرد باز هم سن و سال یکه م یهمه تالش رغمیثابت شد که محمد عل

 .لذت ببرم میآوردم تا از زندگ یم نییتوقعاتم رو پا

نه ! شده بودن به کابوس هر شبم لیتبد زیفرستادم، حاال اون سه روز خاطره انگ رونیرو به صورت آه ب نفسم

اون  يدونم مسبب نابود شدن همه  یکه م نهیا شهیکه باعث آزارم م يزیاون چ! تلخ باشه شیادآوری نکهیا

 !خودمم... خوب  يروزها

 .دیرو فهم وشیوام دار انیو پنجم خرداد، محمد جر ستیب

محمد  يدستها يو استخون فکم که کم مونده بود تو دنیمثل همون روز قلبم شروع کرد به محکم تپ درست

که  يچشمم جون گرفتن، محمد شیپ ریانگار تصاو. چشمم حلقه زد يو اشک تو دیکش ریخرد بشه، ناخودآگاه ت

 !خواست یم حیازم توض و دیشک یو سرم داد م دیمحکم فکمو چسب یوارد خونه شد و قبل از هر حرف یعصبان
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 یسالنامه ام از اتفاقات بد م يتو دیو پنجم نوشته بودم؛ نبا ستیروز ب يکردم به خط زدن اونچه که تو شروع

 .نوشتم

تا وارد  دمیکنار کش. میدیبه در اتاقم رس انمهریبرگردوندم و همزمان با ک فمیرو به ک دیدر سالن، سررس يصدا با

 :دادن حیخودش شروع کرد به توض»چه خبر؟«بپرسم  نکهیاتاق بشه و قبل از ا

 .نبود، پانسمانش کردن؛ مامور که اومد منم برگشتم قیزخمش عم -

 . رو برداشتم لمیو موبا فیرفتم و ک زمیرو تکون دادم و به سمت م سرم

 باشه؟ یکار ک یکن یفکر م -

 :سمتش برگشتم و شونه ام رو باال انداختم به

 م؟من از کجا بدون -

 :گفت یبرداشت و با نگاه مشکوک زیم يرو از رو لشیشد و موبا خم

 !هیعیرطبیغ تیخونسرد -

 :و گفتم دمیخند ناخواسته

 !هم که حالشون خوبه يمحمود يآقا... گرفتن  لمیها ف نیدورب! کنم؟ کاریاالن چ دیبا -

 :از کنارش رد بشم که راهمو سد کرد، اخم کردم و بهش زل زدم، اون هم اخم کرده بود خواستم

 !خبرم؟ یهست که من ازش ب يزیچ -

 :گفتم یحرص لپهامو باد کردم و نفسم رو فوت کردم و با کالفگ با

 .ندارم یخورم ازش اطالع یبه خاك پدرم قسم م ه،یمحمود يشدن آقا یاگر منظورتون زخم -

 :راهم کنار رفت و با تعجب گفت يجلو از

 !دمیفقط پرس...  يخواستم قسم بخور ینم -

 :دونستن تکون دادم و خواستم از اتاق خارج بشم که گفت يرو به نشونه  سرم

 .میقرار بود امروز با هم حرف بزن -

 :دمیسمتش چرخ به

 !نجایا!!! االن؟ -

 :به دور و برش انداخت و گفت ینگاه خونسرد

 !ستیجز ما ن یهم که کس نجایا! داره؟ یمگه االن چه اشکال -
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 :باال انداختم شونه

 .شنوم یم...  یچیه -

 :دست آبدارخونه رو اشاره کرد و گفت با

 .چسبه یروز پرکار بدجور م هیبعد از  ياستکان چا هی -

و به همراهش به سمت  اوردمیبه روش ن یول! میخورده بود يبشکه چا کیاز  شتریام گرفت، از صبح ب خنده

ساز رفت و بعد روبروم نشست؛  ينشستم و بهش نگاه کردم که به سمت چا زیآبدارخونه رفتم و پشت م

 :گفت يدستهاشو به هم قالب کرد و با خونسرد

 .در خدمتم... خب  -

 :باال فرستادم ابروهامو

 !!؟یچه خدمت -

 :اش رو کنترل کرد خنده

حاال هر . دمیم حیو من هم گفتم سر فرصت توض يدیدر مورد پدرت پرسازم  نمیماش يتو شیهفته پ کی -

 .دمیفرصت رو بهت نم نیا گهیهست بپرس که د یسوال

 :خودش گرفتم و گفتم هیشب یگذاشتم و ژست زیم يرو رو فمیک!! شیروان پر ي کهیمرت. ام گرفت خنده

 از کجا شروع کنم؟ -

 :سمت خم کرد و گفت هیرو به  سرش

 .يست دارهر جا دو -

 :مکث گفتم هیبه هم فشردم و بعد از چند ثان لبامو

 ن؟یشد بیغ هویچرا  -

 :رنگ غم گرفت نگاهش

 ؟يبعد... داشتم  یافتضاح یروح طیبود، شرا ختهیبه هم ر زیهمه چ. حالم بد بود -

 نیمن و خودش رو از ب نیب یخواد کدورت احتمال یکردم، مشخص بود قصد جواب دادن نداره و فقط م اخم

 :دمیو پرس ومدمیاما کوتاه ن! ببره

 !کمکش؟ نیومدیپدر من مقصر شناخته شد، ن یچرا وقت -

 :گرفت و گفت یقیعم نفس
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 .اومد یاز دستم بر نم يکار -

نگاهش باهام به سمت باال . رو برداشتم و بلند شدم فمیک عیسر یلیخ هیرو فوت کردم و بعد از چند ثان نفسم

 :شد و من با حرص گفتم دهیکش

 سرتون بوده؟ يرو ياجبار ن؟یبد حیرو توض يزیمن چ يمن اصرار کردم برا -

 :تعجب دستهاشو باز کرد با

 .ببرم نیخواستم شک و شبهه ات رو از ب یخودم م -

 :رو به هم فشار دادم و گفتم دندونم

 !نه منو دینه خودتونو مسخره کن یسرباال و تلگراف يپس با جواب ها -

 .به سمت در رفتم و

 .کاره بودم چیتونستم به پدرت کمک کنم چون من ه ینم -

صورتش رو  یقیاخم عم. بهش زل زدم یبودم با نگاه مشکوک ستادهیچارچوب در آبدارخونه ا يکه تو یحال در

 :پوشونده بود

از  زویو همه چ زنیهم بر يرو لمیدور بودن من از شرکت باعث شده بود با وک... به نام پدرت بود  زیهمه چ -

 .ارنیچنگم در ب

 :شد یم نییاش از خشم باال و پا نهیس

و حسابدار و هر کوفت و  سییو نائب ر سییعمال همه ثروت و مقامم رو از دست داده بودم، پدرت شده بود ر -

که  دیفهم یمن یاومد حاال حاال ها کس یدر نم شیکار یاگر گند مخف. شد یکه به شرکت مربوط م يزهرمار

 .دیرس یپول نم نقرون از او کیبه  یاومدم که دستم حت یبه خودم م یکرده و زمان يچه کار

 یبلند شد و چشمهاش رو با حالت عصب شیصندل يبه سمتش برداشتم، از رو یرو مشت کردم و قدم دستم

 :درشت کرد

همه  یپدرت صاحب قانون یوقت. خودشون تاوان بدن دیبا دمیکنم اما د تیاولش خواستم از جفتشون شکا -

ها افتاد  یبده يهمه  یوقت. شرکت رو هم خودش بپردازه یاش بود ضرر مال فهیاون اموال بود پس وظ

 میرو تنظ دیت جدیخودش شکا لیگردنش و دادگاه محکومش کرد، پدر من هم با وکالت از من و با کمک وک

 .هم محکوم شدن نهیزم نیا يدغل بازم و پدرت تو لیکردن و وک

 :آورد نییپا یرو کم صداش
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 میضرر مال یبعد از مدت دیشا. زندان بود يها لهیپشت م لمیاون هم االن مثل وک کردینم یاگر پدرت خودکش -

 .ارمیاعتبار گذشته ام رو به دست ب تونمیوقت نم چیپدرت ه يجبران شد اما به لطف انتقام احمقانه 

 : لب از لب باز کردم یبه سخت. دهنش يمحکم بزنم تو يزیچ هیبا  خواستیم دلم

 !رو از شما گرفت؟ یانتقام چ! کردیم يکار نیپدرم چن دیچرا با -

 : نگاهم کرد، بعد از مزه مزه کردن حرفش گفت یقیهم تو فکر فرو رفته بود، با اخم عم باز

 . رهیکردنم از مادرزنم انتقام بگ با نابود... من و  یبا به هم زدن زندگ خواستیم... از من نه  -

 :زدم يپوزخند صدادار ناخواسته

خواب بچه ها هم  يبرا یحت نیکرد فیکه تعر يقصه ا. دیمنو احمق فرض نکن کنمیخواهش م يعابد يآقا -

 .بچگونه اس يادیز

 :حرص گفت با

 .حرفام مدرك دارم يبرا. ستیحرفام قصه ن! گمیمن دروغ نم -

 :گفتم تیعصبان با

آروم دست بکشه و دست  یزندگ هیبابام از  شهیباعث م يزیچه چ! لج باشه؟ يدیپدر من با خانم حم دیچرا با -

 ! دیاریهم مدرك ب نیا يبرا! بزنه؟ یبزرگ يکاله بردار نیبه چن

 :جمله اش رو ادا کنه يکرد با لحن آروم تر یسع

 ...پدرت مشکل اعصاب  دمیبعد از مرگش فهم -

 :باال رفت صدام

 .نیدر موردش درست صحبت کن -

 :هم صداش باال رفت اون

 !! زد؟یخودشو دار م دیاگر مشکل اعصاب نداشت چرا با -

 :امیبه نظر ب غویج غیباعث شد صدام بلرزه و ج میلعنت بغض

 نیخوایاالن هم م... لعنت به همتون ... چون ... چون اعتبارش رو از دست داد  ن،یکرد یچون پشتشو خال -

مدرك و  یاز راه پول حت گه،ید یکی تینابود کردن شخص يکه برا نیاونقدر خودخواه. نیبابامو از چشمم بنداز

 !دیکن یهم جور م یسند جعل

 :اما صداش باالتر رفت اد،یبا خودم گفتم کوتاه م د،یاز چشمم چک یقطره اشک و
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 ه؟یچ يات برا هیو بهت گفتم، گر یخواست قتویازم حق -

 :هم روون شد میبعد ياشکها

 گذرهیتو ذهن مسمومتون م یچ ستیمعلوم ن! توهماتتون دهییمشت چرت و پرت و زا هینه ! قتیآره، گفتم حق -

 ...تا  نیزنیم يکه دست به هر کار

 :زد داد

 !گمیمن دروغ نم -

 :هم داد زدم من

 !داشت؟ یچه علت يدیبابام با خانم حم یپس دشمن -

 ... بابات باهاش مشکل داشت چون -

 :درشت کردم چشم

 ؟ یچون چ -

 :و من کرد من

 .... چون  -

 :دیلبهام لرز دوباره

 !دیبس کن. وجود نداره یعلت چیه -

 خچالیکنار  واریآبدارخونه خورد به د زیم يرو ستالیدست داد که گلدون کر یلحظه انگار بهش حمله عصب هی

 . جا پخش شد هیاش  کهیو هر ت

 :شرکت رو لرزوند يصداش ستونها دم،یپشت سرم چسب واریگرد شده به د يچشمها با

 !!!نــکـــن يبا اعصاب من باز -

و  شدمیم یعصبان دیمن با یعنیدادم؛  یحرکتو انجام م نیبود که من ا نیدرستش ا! هنگ کردم یواقع یمعن به

ه بود و من خفه شده به کارساز افتاد ادشیدر هر حال، فر. فتهیگرفته که پس ن شویاما آقا دست پ! زدمیم ادیفر

 . کردم ینگاه م شیبودم و به حرکات عصب دهیآبدارخونه چسب وارید

! دیکش یزد و به عقب م یبرد و چنگ م یکرد و مدام دست تو موهاش م یم یحرص عرض آبدارخونه رو ط با

به خودش  قیو با چند تا نفس عم ستادیا زیکنار م هوی! ها شده بود شیدرو هیکش موهاش شل و درست شب

 .مسلط شد و بهم نگاه کرد
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 نیکه داخل اتاق ها دورب فیح. ظاهرم حفظ بشه کمیدوباره اخم کردم تا  یبودم ول دهیترس یکه حساب نیا با

 :کالفه گفت یبا حالت! کنه یاونها رو چک نم یکس وشیتازه اگر هم باشه جز دار...  ست؛ین

 .میفهم یاالن حرف همو نم... برو  -

شرکت  رونیبلند خودم رو به ب يبغلم جمع کردم و با قدم ها يتو فمویک. هم صبر نکردم هیثان کی يبرا یحت

 .رسوندم

 :بلند گفتم يبا صدا! نفس بکشم دیافتاد که با ادمیخارج کردم تازه  نگیرو از پارک نیماش یوقت

  !! یروان ي کهیمرت -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یاصال نم. داده بود؛ به همه کارهام شک کرده بود ریگ زیبه همه چ! اومده بود شده بود سوهان روحم یوقت از

اون پسر خودش !!! حالش خوبه یخب وقت! نگران بشم؟ دیفهمم چرا با یمن واقعا نم!! بشم وشیخوام نگران دار

 وشیبه دار یکنه که من حس یبا خودش بررس انمهریمونده دل بسوزونم که باز آقا ک نمیسرتاپاش مشکوکه، هم

 .دارم

 ! يدیپدرم و خانوم حم نیب ي نهیبود به ک دهیگذشته بود و امروز رس زیه چاز هم گهید

 یدونست که من کس یالبد اونم م. کردم یاصل ابونیرو وارد خ نیحرص دندونهامو به هم فشار دادم و ماش با

 میت يهم که تو يدیو خانم حم وشیدار! نه بابام هست، نه محمد! رو ندارم که ازش اصل ماجرا رو بپرسم

 . خودش هستن

خواست منو از  یمحمد هم که فقط م! گفتن یبه من نم يزیکه بودن چ یهمون بابا و محمد هم تا وقت تازه

 .دور کنه نهایا

 !چقدر هم که موفق شده بود...  دمیکش یآه

 1389/ خرداد /  20***

از آب  يادیلوندم، حجم زدستم جمع کردم و بعد با دو دستم چ يممکن تو يدامن نسبتا بلندم رو تا جا نییپا

 یداره نگاهم م دمید یکه زدم سرم به جلو پرتاب شد و وقت یمحکم يو بالفاصله با عطسه  ختیر نیزم يرو

 .دمیبلند خند يکنه، با صدا
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 :دیچیساحل پ يمحکمش تو يزد و صدا هیتراس تک يبلند شد و به نرده ها یصندل يرو از

 .باال ایب گهیدختر، بسه د يخوریسرما م -

مونده به آب دامنم رو از پام در  یقدم دم،یدو ایو دوباره به سمت در دمیباز هم خند شهیمن سرتق تر از هم و

 :دیچیمحوطه پ يبود تو شیخنده هم چاشن یبمش که کم يصدا. آوردم

 ! وونه؟ید یکنیم کاریچ -

وقت بود از ته دل  یلیخ... ده بود کر رییتغ امیمرزها شکسته شده بودن و دن... مست بودم ... بودم  وونهید

 یم نییاگر اون هم از تراس پا شدیم لیتکم میکل وجودمو گرفته بود، شاد جانیلذت و ه.... بودم  دهینخند

 یم رونیو هر بار که ب میبردیآب م ریز ونوو سرهام کردیتوجه به فاصله هامون دستهاشو دورم حلقه م یاومد و ب

 .میدیبوس یهمو م میاومد

 ... !! ... رمردهایدرست مثل پ... زد  یو اسممو صدا م دادیاون هنوز همونجا بود و فقط تذکر م اما

رنگ از جنس ساتن نشسته  ییطال يبه کوسن ها هیو تک نیزم يرو نهیشوم يجلو یساعت بعد وقت کی

 .دمیرس یتبد رو پشت سر گذاشتم و به خوشبخ يماجراها يکه من واقعا همه  کردمیفکر م نیبه ا م،یبود

 :زد ياش فشردم، لبخند صدادار نهیبه س شتریرو ب سرم

 !يخودتو خسته کرد یحساب -

لبهاش رو به  نکهیرو به سمتش چرخوندم، لبخندش کمرنگ شد و صورتش رو جلو آورد اما قبل از ا صورتم

 :شدم و زمزمه کردم رهیخ نهیلبهام برسونه سرم رو چرخوندم و به آتش شوم

 .قشنگه يادیز زیهمه چ -

 :به خودش فشرد شتریرو دورم محکم تر کرد و من رو ب دستاش

 .مونهیو قشنگ هم م -

 :گرفتم و زمزمه کردم یقیعم نفس

 ...مهسا  نکهیا! روبراه شده زیهمه چ شهیباورم نم -

 :به گوشم چسبوند و آروم زمزمه کرد لبهاشو

 .میکه من و تو مال هم نهیمهم ا -

 :سرم رد شد ياحمقانه از تو يداص هیچند لحظه  يبرا فقط

 !محمد...  یمن نخواستم که تو مال من باش -
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 :پسش زدم و به جاش آروم گفتم عیسر اما

 !یخوشحالم که مال من -

بود، تندتر شدن تپش قلبش رو حس کردم و باعث شد لبخندم  دهیاش چسب نهیشونه هام که به قفسه س با

 . تر بشه قیعم

لبم نشست و  يرو یطونیرنگم باال رفت، لبخند ش یاسیکوتاه  راهنیپ يو لبه  دیرون پام لغز يکه رو دستش

 :صورتم رو به سمتش چرخوندم یدستش گذاشتم و کم يدستم رو رو

 محمد؟ -

 :به گونه ام چسبوند لبهاشو

 !جون محمد؟ -

 :رونم برداشتم و آروم گفتم يدستم گرفتم و از رو يرو تو دستش

 !نه... االن  -

 :ابروهاش نشست يرو یبا لبخندش اخم کمرنگ همراه

 ؟يشد تیاذ شبیچرا؟ د -

 . رو به چپ و راست تکون دادم سرم

 ؟یپس چ -

که  دمیدیهنوز منتظر جوابم بود و م...  رابیو زود هم س شدیمحمد زود تشنه م...  ارمیبه روش ب خواستمینم

بمونه که  ادمونی شهیگفت هم یم یزندگ نییاستاد آ ادمهی. رجاستاما اخمش هنوز پاب شهیلبخندش کمرنگ م

نذاشتم و لبم رو به لبش  نتظرشم...  میو نقص باش بیع یآدم ب هیمنتظر  دیو نبا ستیکامل ن یآدم چیه

 یدلش رو م دینبا گهیپس االن د کردم،یموضوع فکر م نیگفتم به ا یبهش بله م نکهیقبل از ا دیبا... چسبوندم 

 .شکستم

 :بغلش لب زدم يپام گذاشتم تو يخودم دوباره دستش رو رو یوقت

 .بهم لبخند بزن شهیهم -

از کوسن ها گذاشت و  یکی يو سرم رو رو دیمنو در آغوش کش چهیپ یکه با قدرت دور طعمه اش م يمار مثل

 :گفت شدیکه روم خم م یدر حال

 ممکنه؟ نیجز ا يزیمگه چ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ١٢٣ 

کوسن ها خوابش برده بود،  يبودم و محمد پشت سرم رو رهیخ نهیبه آتش شوم ییساعت بعد من تنها مین

وقت  هیکردم که  یهم به پشت سرم نگاه م قهیهر چند دق. دنیبار یوقفه م یاشک هام ب یدست خودم نبود ول

 .ام نشه هینباشه و متوجه گر داریمحمد ب

هام تفاوت داشت،  یدخترانگ يایتا آسمون با رو نیکرد اما زم یرو دوستش داشتم و همه کار هم برام م محمد

 !داد یبرام جون م ،یرعلیپسر دانشگاه، ام نیتر یافتنیام که دست ن يمن همون دختر

 يخوام ناشکر ینم ایخدا! کنه دایبه خونه راه پ يداد هر خواستگار یام که بابام اجازه نم يهمون غزاله ا من

 !دل کن کیفقط دلمو ... کنم 

زوج جوون  کی يها طنتیحسرت ش... به دلم بمونه؛ حسرت لباس عروس  زهایچ یلیراره حسرت خدونم ق یم

 !نشون بدم و با افتخار بگم محمد شوهرمه انیبخوام با آرامش همسرم رو به اطراف نکهیا... 

 .کنه یمموضوع آدمو به خجالت وادار  نینسبت به ا هیاما طرز تفکر بق! از داشتن محمد خجالت بکشم نکهیا نه

نبودم که بخوام  یمیکدوم از همکارها هم اونقدر صم چیبا ه! نداشتم یقیدوست و رف گهیچند من که د هر

 یمحمد رو به عنوان همسرم معرف دارید نیآخر يافتادم که تو یعل ریام ادی! ... از ازدواجم با محمد بزنم یحرف

 کرده بودم؛

حتما آه ! ... فتهیاتفاق ب نیدادم که ا یدرصد هم احتمال نم کی یاون روز حت.. لبم نشست  يرو يپوزخند

 .خدا کنه هر جا هست خوشبخت باشه... بدجور دلشو شکستم ! هیرعلیام

 یآب م يامروز تو شبیبا وجود اتفاق د دینبا. دیکش ریدلم ت ریبلند شدم، ز نیزم يگرفتم و از رو یقیعم نفس

محمد بهاش بود که به  يسند شش دانگ خونه ! دست ندادم ارزش از یرو ب میهم دخترانگ نیهمچ! رفتم

 .سر عقد به نامم شد هیعنوان مهر

به اشتباهش  یاحمق رو داشتم که با وجود آگاه هیدرنگ بغض کردم و به سمت آشپزخونه رفتم، حس  یب

دونستم  یم! کامله مرد پنجاه ساله شده بودم هیو چهار سالم بود و زن  ستیهمه اش ب! رهیهمچنان داره جلو م

! جاها از همسرم حرف نزنم تا قبولم کنن یلیکنه و مجبور بودم خ یبهم نگاه نم یخوب دیوقت جامعه با د چیه

دونستم محمد بچه  یم. از ازدواجمون نزنم یشرکت حرف يتو شم،یم تیکنم اذ یمحمد گفته بود اگر فکر م

 ... هم قراره به دلم بمونه اما  یکی نیخواد و حسرت ا ینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

! دیکش یدونم کارم به کجا م یبرد واقعا نم یاگر محمد بعد از مرگ بابا منو به خونه اش نم...  دمیکش یآه

داشتم که به  يبزرگ به نامم بود و همسر يخونه  هیحاال کار داشتم، ! تونستم درسم رو تموم کنم؟ یاصال م

 !بود رو هم به طور کامل نداشت نشت يست داده بود و دخترش که پاره رو از د کانشینزد يخاطر من همه 

 !کردم یبود اگر به خاطر حرف مردم ناراحتش م يناشکر

 ؟یکن یکار م یآشپزخونه چ يتو -

 :دمیلب نشوندم و به سمتش چرخ يرو یزورک يلبخند

 .میبا هم بخور ارمیب وهیگفم آبم -

 !!آغوش گرمش بودم يبعد تو يبلند برداشت سمتم و لحظه ا یمتوجه بغضم شد که قدم حتما

 1393/ بهشتیارد*** 

 یوقت م شتریب... فکر کنم  میکنم به زندگ یفرصت م شتریخلوت تر شده ب یفقط کم ،یروزها که سرم کم نیا

ه جون مادرت بفهمون نیبه ا ادیب یکی! بذاره يعابد انهمریبه اسم ک یالبته اگر سوهان روح! کنم به خودم برسم

 !ه؟یخوام با تو صلح کنم، آخه چه کار یمن نم! شو الیخ یمارو ب

 يوقتم رو تو شترینشم و ب کشیکردم نزد یآبدارخونه درآورد سع يکه تو يباز وونهیماه قبل و اون د کی از

 .دو بار به شرکت سر زدم یکی يهفته ا تایدفتر داخل کارخونه گذروندم؛ نها

فهمم من  یواقعا نم! مشکوکه تیخونسرد نیا گهیبعد به من م! زهیخودش سرتاپاش شک برانگ یروان ي پسره

 !من نه زنش بودم نه خواهر و مادرش! شدم یم وشینگران دار دیچرا با

بشم  یمن عصبان نکهیا يبه جا... واقعا شوکه بودم ! وارید يگلدونو کوبوند تو یوقت دمیدونه چقدر ترس یم خدا

من  يآخه اگر بابا! دهیخواست بهم ثابت کنه بابام مالشو باال کش یمردك خل وضع به زور م! شد یاون عصبان

 !! موند؟ یقرون ته حسابش م کی دیکرده بود نبا يکار نیچن

راست  انمهرینبود که بخوام اصل ماجرارو ازش بپرسم و بفهمم تا چه حد ک یکس چیحرفها ه نیا ياز همه  جدا

 دیخودش فهم میدیبعد هم که همو د يچند دفعه ! ومدیدنبالم ن رونیاز شرکت زدم ب یخدارو شکر وقت! گهیم

 .نزده بود يا گهیحرف د یکه جز سالم معمول دهیچقدر چشمم ترس

 ونیازش به م یهم حرف وشیبه کارم نداشتو دار يکار گهیشده بود و د هیتخل ادشیانگار با همون فر الحمدهللا

 !آورد ینم
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نکرد و باز هم به احتماالتش  یتیمخصوصا که از ضارب شکا! برام از همه مبهم تر شده بود شویخود دار البته

 !خواد بدون سر و صدا خودش مشکل رو حل کنه یکرد و گفت م هیتک

چشم و ابرو اومد و بعد کامل وارد اتاق شد و  یسرشو داخل آورد و اول کل میباز شد و مر يبعد از ضربه ا در

 !اومد یکه به دفترم م يبار نیگفت اول شهیم. وارد شد انمهریبود، ک رونیکه ب یبه شخص همزمان با تعارفش

که  میمر! نمشیب ینم ادیگفتم خداروشکر که ز یاالن داشتم با خودم م نیخوبه هم! خنده ام گرفت ناخودآگاه

 پیبه ت هیچند ثان يناخواسته برا. زد و باز چشم و ابرو اومد و از اتاق خارج شد یچشماش برق دیمنو د يخنده 

دستش  يکتش هم رو ،یبود با شلوار کتان راسته مشک دهیپوش یبلوز جذب مشک هی... چشم دوختم  انمهریک

 :سرم رو به جلو خم کنم یباعث شد کم شیور هیموهاش رو کامل پشت سرش جمع کرده بود و لبخند . بود

 !نیراه گم کرد ر؛یسالم، وقت بخ -

 :نشست گفت یکه م یدر حال. زمیکنار م یاشاره کردم به راحت و

 !نجایا امیدو روز م يوگرنه من هفته ا ییدایشما کم پ... سالم  کیعل -

 نیوارد اتاق شد؛ خنده ام گرفت، ا يچا ینیبا س میدر باز شد و مر! هم که جمله هامون به هم ربط داشت چقدر

 !دختر ذاتش فضول بود

 :مقدمه گفت یب انمهریک م،یاز رفتن مر بعد

 .رمیوقتت رو بگ ادیخوام ز یدونم سرت شلوغه و نم یم -

 :به خرج بدم يچرخوندم و ابروهامو با تعجب باال دادم، اجازه نداد کنجکاو يچا وانیهدف دور ل یرو ب دستم

 .تند رفتم... داشتم  يمن برخورد بد -

 :ند زدملبخ يور هی

 .پر بود گهید يدلتون از جا -

 هیهمون لبخند ! بودن یو صدف دیدست سف کیاش دندونهاش  رهیبرخالف پوست ت!!! دیبار خند نیاول يبرا

 :سرش رو تکون داد و گفت! لبم رفت يهم از رو يور

 !کرد یم میعصب يکرد یحرفمو باور نم نکهیاما ا...  بایتقر -

 :نگاهمو ازش گرفتم و گفتم یکالفگ با

 !هنوز هم باورنکردم...  نیکن یپرتاب نم واریرو به سمت د گهید زیچ هیاگر باز  -

 :فرستاد و گفت رونیرو با قدرت ب نفسش
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من و پدرت  نیب یکه چ ستیمهم ن. گذشته رو فراموش کنم دیبا... حق با تو بوده  شهیکنم هم یفکر م -

وجود نداره و طرف حساب من  یرمضان تیردم و به خودم قبولوندم که هداک نیماهو تمر کی نیا! گذشته

 !حسابدار کاردرست هی! .. ییتو

 :لبم نشست و زمزمه کردم يرو یقیبهش زل زدم و لبخند عم ناخودآگاه

 !ه؟یموقت ایباشم  نیخوشب -

 :طرف لپش باد کرده بود گفت هیکه  یدهنش انداخت و در حال يتو يقند

 !مثال دمیکش اضتیر... باش  نیخوشب -

 ! تعجب بود يخنده ام ازرو شتریب! دمیلحن بامزه اش خند به

 !خوب بود که صلح برقرار شد! از اتاقم رفت و من تازه انگار نفسم راحت باال اومد يبعد از خوردن چا قهیدق چند

لبم نشسته بود رو حفظ  يرو انمهریکه بابت حضور ک يلبخند. صفحه افتاد يرو یلیزنگ خورد، اسم ل لمیموبا

 :کردم و جواب دادم

 جانم؟ -

 :دیچیپ یگوش يتو شیحرص يصدا

 !خونه يایامروز زود م یتو که گفت!!! بهت بگم آخه؟ یچ... جانم و  -

 :رفت نیلبخندم از ب. کردن خونه زیواسه تم ارهیرو قرار بود ب یخانوم هی نکهیافتادم و ا یلیقرارم با ل ادی هوی

 االن؟ ییکجا! دیشآخ ببخ -

 . میستادیدر خونه ت ا ياالن جلو -

 :شدم، گفتم یبلند م زیکه از پشت م یحال در

 یم. اش رو محاسبه کنم مهیبراش ب ادیاز کارگرام، قراره آخر ساعت ب یکیمنتظر ...  امیتونم ب یاالن نم -

 .ارهیخونه رو ب دیبرات کل یکیفرستم 

 :حرص گفت با

 .بکن، فقط زودتر یکن یم يهر کار -

 یکم. در حال صحبت بودن میرفتم، فقط پوالد بود که طبق معمول با مر رونیتماس خاتمه دادم و از اتاق ب به

 :شدم و گفتم کشینزد

 ن؟یبرام انجام بد يکار هی شهیم دیببخش -
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 :لب نشوند و گفت يرو يلبخند

 .دییالبته بفرما -

 :خونه رو به سمتش گرفتم و گفتم دیکل

 .در منتظره يدم در خونه ام، دوستم جلو نیببر نویا شهیگر ما -

شد، سرم رو که چرخوندم با لبخند پت و پهن  یازم گرفت، آدرس رو بهش دادم و راه دویسمتم اومد و کل به

 :مواجه شدم میمر

 !نداره چقدر جذابه؟ یخاص ییبایز نکهیبا ا يدقت کرد -

 :اما گفتم دمیمنظورش رو فهم نکهیا با

 !پوالد؟ -

 :ترش کرد رو

مخصوصا ! یکن یخوف م شینیترسناك که اگر تو شب بب- خفن يها افهیاز اون ق!!! گمیرو م يعابد يآقا -

 !خونه یکه انگار داره فکرتو م شیگربه ا ياون چشمها

 :دمیبلند خند يبا صدا فشیتوص به

 !!کجاش جذاب بود آخه؟ یکه گفت یینایا -

 1389/ وریشهر***

 وشیدر جواب دار شدیم اطیمحمد که وارد ح نیماش دنیبه سمت پنجره رفتم و با د نیماش يصدا دنیشن با

 :گفتم

 .اومدن خونه یخیش يآقا. رمیگ یمن بعدا باهاتون تماس م -

 :گفت یبا کالفگ وشیدار

 !دیباش دیخونه جد هیفکر کنم بهتره به فکر  -

 يبوق اشغال تو يپررو رو درستش کنم صدا يکه خواستم پسره  نینگاه کردم و هم لمیتعجب به موبا با

سالم داد و به  يبه سرد دنمیمحمد با د. ستادمیگذاشتم و کنار در سالن ا زیم يرو رو لمیموبا. دیچیپ یگوش

 . ها رفت یسمت راحت

د وقت سر باهام کرد و تا چن یسخت يدعوا دیرو فهم وشیوام دار هیسه ماه قبل که قض. شد زونیآو لبهام

باهم سر  وشیشرکت محمد و دار يتو شیهفته پ کیشد،  یروبراه م نمونیبود، بعد که داشت اوضاع ب نیسنگ
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 یسالممو هم به زور م وابج شیهفته پ کیکسر سود سهامدارها بحثشون شد و محمد استعفا داد؛ و از  هیقض

 .داد

 :نگاهم کرد يبه سمتش برداشتم، به سرد یقدم

 .رونیب میبرو آماده شو، بر -

 :دلشوره گرفتم ناخودآگاه

 شده؟ يزیچ -

 :رو ماساژ داد شیشونیپ

 .میدور بزن میبر... نه، -

از اتاق  یشیگونه آرا چیحوصله لباسهامو عوض کردم و بدون ه یافتاده به سمت اتاق رفتم و ب يشونه ها با

چه  نیخب ا. مبل بلند شد و به سمت در رفت ياز روبه ظاهرم دقت کنه  شهیمثل هم نکهیزدم، بدون ا رونیب

 !!بود؟ یدور زدن

. محمد رفتم و سوار شدم نیکفش هام به سمت ماش دنیشونه ام درست کردم و بعد از پوش يرو رو فمیک بند

 :بود گفتم اطیکه نگاهم به در ح یدر حال. خارج کرد اطیرو از ح نیدرهم ماش يبا اخمها

 !اط؟یح يتو يآورد نویچرا ماش يبرگرد یخواست یتو که م -

لرزون  يشدم و با صدا رهیخ شیرخ اخمو و عصب میهفته بغض کردم؛ به ن کی نیمثل هر روز ا. نداد جوابمو

 :گفتم

 .محمد تو رو خدا بسه -

 :دیو توپ دیسمتم چرخ به

 .نییپا نیکنم از ماش یپرتت م یکن هیگر ياگر بخوا -

دفترخونه نگه  کی يبعد جلو قهیچند دق. چشم دوختم رونیخفه کننده به ب یا بغضبه هم فشار دادم و ب لبهامو

 :با ترس بهش نگاه کردم خت،یدلم ر. داشت

 !!چرا؟...  میاومد نجایا...  نیا -

 :رو باز کرد نیعقب برداشت و در ماش یصندل يکتش رو از رو يخونسرد با

 .تو هم شرطه تیرضا -

 :شدم و به دستش چنگ انداختم خم
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 ...طالق ...  يخوا یم! نجا؟یا میاومد یچ يتو رو خدا بگو برا... محمد  -

 :گرد شده گفت يچشم ها با

 !اموالم حرف زده بودم يدوازده روز قبل باهات در مورد واگذار -ده!! خودت؟ يبرا یگیم یچ -

 دمیکش قیشدم؛ چند تا نفس عم عیبدجور ضا! نسبدج. دمیمحمد رو د یرپوستیو لبخند ز دمیکش یقیعم نفس

 .شدم ادهیدرهم بعد از محمد پ يو با اخم ها

گرفت  یقیبا تعجب به صورتش نگاه کردم، نفس عم د،یدر خواستم زودتر وارد شم که محمد بازوم رو کش يجلو

 :و گفت

 !نامه؟ تیرضا نیبا ا يکه ندار یمشکل -

 :بغض گفتم با

 ! ذره برام ارزش ندارن کی یحت -

دستش بود راه افتاد و من هم همراهش به سمت پله  يکه هنوز بازوم تو یگرفت و در حال یقیهم نفس عم باز

 .ها رفتم

از خونه  ریمحمد به غ يها ییدارا يشده بود همه  دیرو امضا زدم که توش ق ينامه ا تیرضا نییبعد پا یساعت

 . هسا سند زده بشهمن بود، به نام دخترش م هیکه مهر

 نهیمهم ا ،يا گهیشکل د کیدادم، البته به  شنهادیماه قبل پ کیموضوع رو  نیخودم بودم که ا نیاصل ا در

 !من مهمه پدرشه نه ثروتش يکه مهسا هم متوجه شده بود اونچه که برا

رستوران  هی يبعد جلو یقیدقا. انداختم و بغض کردم نییمغموم تر از قبل سرمو پا مینشست نیماش يتو یوقت

نگاهش کردم، لبخندش رو فرو خورد و زودتر  يشتریدفعه با تعجب ب نیا. میتوقف کرد ییایدر يغذاها کیش

 . شدم ادهینفسمو فوت کردم و من هم پ. شد ادهیپ

 چیخودش غذا و مخلفاتش رو سفارش بده ه قهیکه با سل یتا وقت. میهم وارد رستوران شد يبه شونه  شونه

 :درهم گفتم ينزدم، بعد از رفتن گارسون با ابروها یحرف

 خونه؟ میبر شهینم -

نگاه  هیاون هم حاال که فقط محتاج ! خواستم ینم ينجوریباز بغض کردم، من محبت ا. باال فرستاد ابروهاشو

 عیاز ترس محمد سر د،یاز چشمم چک یانداختم و ناخودآگاه قطره اشک نییسرمو پا! دلگرم کننده اش بودم

 !بود دهیپاکش کردم، اما د
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 ه؟یبغض کردنت واسه چ گهید! يدیخواد انجام م یدلت م يو هر کار یکن یتو که خودتو عقل کل حساب م -

 :جلو فرستادم لبامو

 !!ستیکارمون خالف ن... که  يدید -

 :با قدرت فوت کرد نفسشو

 یمن اگر م! ظاهرش غلط اندر غلطه! ستیاالن مهم باطن ماجرا ن! غزاله جان یستیچرا متوجه ن... ال اله اال ا -

ساعت هم تو رو به اون شرکت خراب شده  کیباز کنه واسه  ایقضا نیتو رو به ا يپا وشیدونستم قراره دار

 !بردم ینم

با . هاش تحیبود که چسبوند به نص ي»غزاله جان«مهم اون ! حرفهاش مهم نبود. رو به گلوم رسوندم دستم

 :ادامه داد يتر میلحن مال

رو باهات  یراز بزرگ نیحسابدار تازه کار اعتماد کرد و چن يبه تو وشیشد که دار یچ يبا خودت فکر نکرد -

 ! گذاشت؟ ونیدر م

 :کردم و محمد ادامه داد اخم

 یبیع یگر کار درست و با! به من بگه؟ ادیب دیوگرنه چرا نبا! باغ سبز و سرخ نشونت داده تا دلتو قلقلک بده -

 یدون یاما به من نگفت م! من همه چم و خم هارو بلدم! خورم یاز تو به دردش م شتریباشه من هزار برابر ب

 !چرا؟

 .کردم یو با اخم همچنان بهش نگاه م دمیباال کش موینیب

مگه  یگفت! يظاهر کارو موجه کرد ،یازت خواستم پاتو عقب بکش شیسه ماه پ! به کفشش داره یگیچون ر -

 !ستین یگفتم حرف. رهیبانک تا وام بگ يسهامشو فروخته و خوابونده تو! داره یبیچه ع

 :گفت یو با لحن حرص دیجلو کش خودشو

 هیاز خالف چ فتیتعر! خودشون بفهمن کجاش درسته؟ نکهیقسطشو سهامدارها بدن اون هم بدون ا نکهیاما ا -

 !غزاله؟

 :لبم رو با زبون تر کردم. م چشم دوختمنتظر به و

 ... دنیقصد باال کش وشیدار...  یعنی -

 :سکوت باال آورد يرو به نشونه  دستش
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 دیبا دیاگر قراره ظاهرشو درست کن. که راهتون خالفه نهیبا هدفش ندارم؛ مهم ا يکار! حرف تو دهن من نذار -

 .اون شرکتم يار کردن تو، تووگرنه من مخالف صددرصد ک. نیبه سهامدارها اطالع بد

عنوان اشتها نداشتم  چیبه ه. دیچ یم زیم يکه غذاها رو رو یسکوت کردم و چشم دوختم به گارسون سرخورده

 !زدیبهم چشمک نم يسوخار یو اصال هم ماه

 :سرگرم کردم و و به محمد گفتم یکنار ماه ینیزم بیخودم رو با پوره س یالک

 !ه؟یحاال علت شام امشب چ -

 :گفت دیکش یخودش غذا م يکه برا یحال در

 !يهفته ا کیدادن به قهر  انیپا لشیدل نیو مهم تر نیداره، اول لیچند تا دل -

لبخندم، لحنش  دنیبا د. بود زیکردم چقدر غذا اشتها برانگ یلبم نشست و حاال که دقت م يرو یقیعم لبخند

 :تر شد یمیصم

کردم  یبهم اصرارکرد، کمکش م یلیر گرفتم، بعد از فوت ساره خاز دوستام کا یکیشرکت  يعلت دوم، تو -

 .رو قبول کردم شنهادشیشد پ نجوریا طینداده بودم؛ حاال که شرا یاما بهش قول

 . دنیمن هم غذا کش يخودش رو کنار گذاشت و شروع کرد برا بشقاب

 .خانوم محترم بنده قراره از مهرماه بره دانشگاه...  لیدل نیو سوم -

 :گفتم يبلند يکرد و با صدا افتیدر امویتازه مغزم پ هیبهم زل زد، بعد از چند ثان یقیبا لبخند عم و

 !!قبول شدم؟...  يوا -

 .رمیبهم رفت که باعث شد مودب و ساکت آروم بگ يکه به سمتمون جلب شد محمد چشم غره ا يسر هی نگاه

 :و گفت دیآروم خند. داشتم جانیهمچنان ه اما

 .يشد یبود اگرقبول نم فیح! يارشد تالش کرده بود يبرا یلیخنه که  -

بعد از . محمد هم با لبخند به ذوق من، مشغول شد. گرفتم و با ذوق شروع کردم به غذا خوردن دیرو ند متلکش

 :دمیبا دهن پر پرس يا قهیدق

 رتبه ام چند شد؟ -

 .هفتاد و چهار -

 :گفت یساختگ یهمون دهن پر لبخند زدم، که محمد با اخم با

 !کن اول یدهنتو خال -
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 :دهنم گرفتم تا کامل لقمه ام رو قورت بدم و در همون حال محمد گفت يام شدت گرفت، دستمو جلو خنده

 !؟یشیرتبه خوشحال م نیکال هشتاد نفر رو قبول کرده بعد تو واسه ا! هفتاد و چهار ذوق داره؟ يرتبه  -

 :گفتم يدلخور با

 .ششصد نفر شرکت کننده بود يکه باال نهیمهم ا! !گهینزن تو ذوقم د -

 :گفت يا قهیرو فوت کرد و بعد از دق نفسش

 ...کنم که تو هم  یشرکتش رو گردن گرفتم، صحبت م يکه حسابدار ینیهم... با دوستم  -

 :قطع کردم یمصنوع يرو با لبخند حرفش

 .امیمن نم -

انداختن سرم به خودم مسلط باشم و  نییکردم با پا یمن سعبود نگاهش رو باال آورد و  نییکه سرش پا یحال در

 :دست و پامو گم نکنم

اصال هر وقت . میبذار انیهر چه زودتر سهام دارها رو در جر دمیقول م... بذار خودمو محک بزنم ... راستش  -

 . ذارمیم انینوبت پرداخت اقساط شد سهام دارها رو در جر

 :گفت هیشده بود، بعد از چند ثان رهیاال آوردم، متفکرانه بهم خسرمو ب. ادیازش درنم ییصدا دمید

 .میزنیفعال غذاتو بخور، بعد از شام باهم حرف م -

 .کردن با غذام يناچار سرم رو تکون دادم و شروع کردم به باز به

به . کردن محمد به کار ببرم یراض يخواستم برا یکه م یبه جمالت. شام رو فکر کردم ي موندهیمدت باق تمام

 .رو موجه نشون بدم وشیخواستم باهاشون کار خودم و دار یکه م یلیدال

پارك محلمون نگه داشت و هر  يرو جلو نیماش. میکن يرو ادهیپ کمیمحمد قرار شد  شنهادیاز شام بنا به پ بعد

 .هم بود يده بودم اخمهاش توز وشیشرکت دار ياز همون موقع شام که حرف از موندنم تو. میشد ادهیدو پ

دستم رو دور . ارمیبه وجود ب دیخاتمه داده بود باز کدروت جد شیهفته ا کیخواست حاال که به قهر  ینم دلم

دستم  ياش رو رو گهیلبش نشست و دست د يرو یلبخند کمرنگ. بازوش حلقه کردم و با لبخند بهش زل زدم

 .ه نوازش کردن انگشت هامکه دور بازوش حلقه بود گذاشت و شروع کرد ب

 :که گذشت خودش سر حرفو باز کرد يا قهیدق چند

 ؟یشرکت بمون يتو يخوا یچرا م -

 :دادم و گفتم هیرو به شونه اش تک سرم
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 ...  ستمیخوام به خودم ثابت کنم که کم ن یم -

 ! ؟یگفته کم یک -

 :کردم یتلخ ي خنده

 ندهیمعلوم نبود چه آ يآورد یاونقدر کم که اگر تو منو به خونه ات نم... کرد کم شدم  یپدرم خودکش یاز وقت -

 ...اون قدر کم که ! در انتظارمه يا

 :گفت یلحن تلخ با

 !ينکرد یمخالفت چیو تو ه یهمسن بابات مجبورت کرد زنش بش یکیکه  -

 يخودمو تند بهش رسوندم و با دلخور. شدزد و ازم رد  یپوزخند تلخ. و ناباورانه به صورتش زل زدم ستادمیا

 :گفتم

 ! نبودم لیم ینکردم چون نسبت بهت ب یمخالفت!! ؟یگیم يدار یچ یمتوجه چیه -

 :و گفت دیرو نشون بده به سمتم چرخ یچهره اش حالت خاص نکهیا بدون

 !یونیبهم مد يچون حس کرد يمخالفت نکرد -

 :درشت شده گفتم يچشمها با

 .من دوست دارم!!! محمد یزن یکه م هیچه حرف نیا -

 :ابروشو باال برد هی

 .پس بهم ثابت کن -

 :تعجب گفتم با

 !!؟یچ -

 :از هم باز کرد و گفت دستهاشو

داشتم بدون لحظه  تیبرات اهم ياگر ذره ا! کرد یحرمت یبهم ب وشیمن از اون شرکت استعفا دادم چون دار -

 !ياومد یم رونیمکث تو هم ب يا

 :به هم فشار دادم و گفتم ودندونهام

هفته هزار جور بهش سرکوفت زدم اما  کی نیهمونطور که ا. دمیاحمق رو به وقتش م وشیجواب اون دار -

 .شرکت بمونم نیا يدارم که تو اجیمن احت

 :صداش باال رفت هوی
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 !کم گذاشتم؟ یمگه چ! ؟یاجیچه احت -

 یمحکم و حرص یلحن یآروم ول يبا صدا. نبود يادیز تیجمع میبود ستادهیکه ما ا یقسمت يشکر تو خدارو

 :گفتم

 یوقت قشیاز طر يروز هیاونقدر که ... باشم که بشم دست راستش  وشیدار نیدارم اونقدر ام اجیمن احت -

 چیو اونقدر پشتش گرمه که ه رهیزنده مونده تا تقاص پدرشو بگ یرمضان تیبفهمه دختر هدا دمید انمهرویک

 .شهینش حلقه نمدور گرد يطناب دار

حرفام تموم شد چندبار دهنش رو باز و  یوقت. محمد هر لحظه گشادتر يو چشمها زدمیحرص نفس نفس م از

رفت؛ من هم  نیبلند به سمت ماش يدستم رو گرفت و با قدمها هویبگه اما منصرف شد و  يزیبسته کرد که چ

 .دمیدوئ یپشت سرش م

رفتار  رییمتعجب به تغ. جلو پرت کرد و بعد خودش سوار شد یصندل يمنو رو بایتقر میدیرس نیبه ماش یوقت

شروع کرد به  یعصب یو با حالت دیراننده نشست به سمتم چرخ یصندل يرو یوقت. کردم ینگاه م شییهوی

 :حرف زدن

خودتو به  يروز هیکه  يسبک مغز همدست شد يبا اون پسره !!! گذره غزاله؟ یپوکت م يکله  يتو یچ -

 ! ؟ينشون بد انمهریک

 :زد ادیفر هوی

 !!!!شینینب اهیخوام صد سال س یم -

 :گرفت سمتم دیتهد يانگشت اشاره اش رو به نشونه . دمیچسب نیگرد به در ماش يچشم ها با

ذهنتو با فکر  گهیبار د کیفقط  گه،یبار د کیاگر ...  گمیبار اول و آخر م يبرا! خوب گوشاتو باز کن غزاله -

 مویروشن فکر يشعارها يهمه  ،يخطرناك انجام بد يکارها يو بخوا یکن اهیها س ياحمق باز نیانتقام و ا

 ... ارمیبه سرت م ییبال. کنم یخونه حبست م يکنار و تو ذارمیم

 :سپر کردم نهیس هویکردم که  دایدونم اون همه شجاعتو از کجا پ ینم

و بفهمه دختر حسابدار  نهیمنو بب يروز هیکه اگه  برسم ییجا هیخوام به  یکنم؟ فقط م کاریخوام چ یمگه م -

 .دهیرس نجایبابامو داشته و دخترش به ا يبفهمه که خدا هوا نشمیام

 :زد و گفت یعصب پوزخند

 ...بود  یتموم شد و رفت، هر چ هیاون قض! ؟یفهم یچرا نم -
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 :باال رفت صدام

 ! تموم نشده زیچ چیه -

 :شد دایدرشت شد، اما نتونست منو خفه کنه، بغضم دوباره سر و کله اش پ یبه حالت وحشتناک چشمهاش

جسد معلق که دست بر قضا  هیهر شب فکر کردن به  یدون یکه نم يتو! داشتم؟ یچه حال یدون یتو که نم -

 ! چقدر وحشتناکه؟ تهیشخص زندگ نیزتریعز

 :ختیگونه ام ر يرو اشکهام

مرگ  ریبرسم که تصو ییحق ندارم بخوام به جا!! ا فقط ازش بپرسم چرا؟حق ندارم دنبال اون کثافت باشم ت -

 !چشم قاتلش از ذهنم بره؟ يکردن خودم جلو شرفتیپدرم با پ

حاال به هق هق افتاده . بکشه تا به خودش مسلط بشه قیعم يکرد نفس ها یچشمهاشو بست و سع محمد

 :بودم

و  یازت نخواستم که همدستم باش یمن حت ؟یکن یم دمیو تهد یزنیخواستم که سرم داد م یمگه من چ -

 یتو حت! دادم دست از پا خطا نکنم نانیکار خودمو بکنم و بهت اطم يفقط خواستم بذار! یپشتم رو داشته باش

با ترك شرکت بهت  يخوایازم م...  يخوایکه من محتاج لبخندتم و اونوقت ازم م یدون یانصاف نم یب يتو... 

 !ثابت کنم که دوست دارم؟

 یو در حال دینگاهم کرد و بعد از فوت کردن نفسش دستش رو به سمتم دراز کرد و منو به آغوش کش دهیرنج

 :داد زمزمه وار گفت یحرکت م یکمرم به آروم يکه دستش رو رو

! یشیم تیخودت اذ يریبگ نهیک ياز عابد شتریدونم که هر چقدر ب یمن م. نکن هیقربونت اشکات برم گر -

 !دختر کردمیانصاف؟ خودم داشتم دق م یب یگیبه من م...  کنهیشدنت داغونم م تیخورم اذ یغزاله قسم م

 !ینگرانته و براش مهم يوجودت باور دار يکه با همه  يآغوش مرد يکردن تو هیچقدر آرامش بخشه گر و

 :آرومم کنه خوادیهر جور م دادمیو به محمد اجازه م ختمیر یسکوت اشک م در

فکر  دمیاما بهت اجازه نم. رمیگ یجلوتو م يکج بر يهمه جوره پشتتم و هر جا بخوا ياگر تو ازم نخوا یحت -

قضاوت  يبرا... نره  ادتیوقت  چیه زویچ هی. اون ذهن کوچولوت وول بخوره  يلحظه تو کی يبرا یانتقام حت

 ای یبه دادگاه اله رسهیا آخرش میرفتن  یطرفه به قاض هی... دیحرف هر دو طرف دعوا رو شن دیکردن با

؟ »چرا«ازش بپرس ! يدیرو د يعابد انمهریک يروز هیاگر ...  ایدن نیهم يو تقاص پس دادن تو یشرمندگ

 !از عمرت نبود هیثان کی یبه خراب شدن حت یکه راض يریرو بگ يات رو تباه نکن که انتقام پدر ندهیآ یول
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 1393/ خرداد *** 

ثابت  وشیچهره متفکر دار يناخنم که راست شده بود رو به دندون گرفتم و همچنان نگاهم رو يگوشه  پوست

 . بود

به فکر گسترش خط  يزود نیبه هم شهیمبلغ قسط وام پرداخت شد و م نیکه آخر میسرمون خوشحال بود ریخ

 .بود دیتول

 :گفتم یحوصلگ یناخنم شدم و با ب يپوست گوشه  الیخ یب! فکر يرو با قدرت فوت کرد و باز رفت تو نفسش

 !ان؟یب خوانینم يعابد يامروز آقا -

 :جلو داد و گفت لباشو

 !دونم ینم -

 :و گفت دیبه سمتم چرخ آروم

 چطور؟ -

 :زدم يپوزخند

 !و در هم بسته اس میاتاق بنده هست يربعه که من و شما تو کیآخه االن  -

 :کرد و گفت يخسته ا ي خنده

و سهامدارهارو در  میجلسه بذار هی دیبا! تختم کنارم بخوابه يتو ادیکم مونده شب ب! دلم بذارم؟ يکجا انویک -

 .هم راحت بشه انیک الیتا خ میوام بذار ي هیقض انیجر

 :دلم بهش گفتم يسمت محمد و تو دیلحظه ذهنم پر کش هی يو برا دمیکش یقیعم نفس

 !؟یاسترس داشت يخود یو ب میکن یدرست م میدارظاهرش رو هم  يدید -

 :خم شدم و گفتم زمیم يرو یکم. اعصابم بود يبدرقمه رو وشیمغموم دار يچهره  دنید اما

 ن؟یبذار انیرو در جر سیبهتره پل نیکن یفکر نم يمحمود يآقا -

 :شد و گفت رهیبه صورتم خ هیچند ثان يبرا

 ن؟یگیامروز صبح م یقاپ فیبابت ک -

 :رو تکون دادم و خواستم ادامه بدم که گفت سرم

 .به بانک اطالع دادم عیبابت دسته چک هم سر! توش نبود یخاص زیچ -

 :فوت کردم و گفتم نفسمو
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 !ن؟یفکر يتو نقدریپس چرا ا -

 :انداخت نییسرش رو پا یناراحت با

 !زنهیقام مو حرف از انت گهیو چرت و پرت م زنهیزنگ م میهفته اس که مزاحم به گوش کی -

 :ادامه داد وشیابروم باال رفت و دار هی

 ! شمیو واقعا منظورش رو متوجه نم دهیمورچه هم نرس هیمن آزارم به  -

 :دستم گرفتم و گفتم يرو تو خودکارم

 ربط داشته باشه؟ نگیپارک يبه ماجرا نیکن یفکر نم -

 :گفت مصمم

بود که اون روز با باز شدن در وارد  يحاضرم قسم بخورم موتور امروز صبح همون موتور! بله که ربط داره -

 !خواست چاقوش رو فرو کنه یمعلوم نبود تا کجا م زدیاگر آقا رضا داد نم! شد نگیپارک

 :حرف هاش تموم شد گفتم یبهش زل زده بودم، وقت ناباورانه

 !!نخورده؟ ییسرتون به جا نیمطمئن يمحمود يآقا -

 :رو باال داد و با تعجب گفت ابروهاش

 !!بله؟ -

 :انداختم و گفتم زیم يرو رو خودکار

 یمخف هیقض نیدونم ا یصالح نم گهیمن د! ن؟یفتیبعد به فکر ب اینکرده بفرستتون اون دن ییخدا نیخوایم -

 .میبذار انیرو در جر سیبهتره حتما پل! بمونه

 :تکون داد و گفت دییتا يبه معنا یرو با دودل سرش

 !هیچ شونیقدم بعد ستیمعلوم ن. کارو کنم نیهم دیفکر کنم با -

 :مبل بلند شد و گفت ياز رو بعد

 یکه برگشتم اقدام م یوقت ،یدفعه برم واسه بستن قرارداد دب نیخودم ا دیشا! کنم ینم تیفعال شکا... فقط  -

 .کنم

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .هم خدا بزرگه گهیماه د کیتا  -
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 نیا دیدونستم با ینم! ذره عقل تو سرش نبود هیفکر  یب يپسره . از اتاق خارج شد» فعال«بعد از گفتن  و

 !؟» نداره یبه من ربط«گفتم  یو م دمیکش یخودم رو کنار م ایگفتم  یم انمهریموضوع رو به ک

 ینفس من رو صدا م کیشرکت رو پر کرده بود که  کل سالن وشیدار ادیداد و فر يدو ساعت بعد صدا حدودا

در اتاق ها رسونده بودن و  ياکثرا خودشون رو جلو. بلند شدم و خودم رو به سالن رسوندم زیاز پشت م عیسر! زد

 . بودبه گردش در آورده  وشیمن و دار نیترسون سرش رو ب ينسترن با چشمها

 :قدم برداشتم و گفتم وشیتعجب به سمت دار با

 !افتاده؟ یاتفاق -

 :با هول گفت نسترن

 ... يداوود يآقا -

 :رو به من گفت یبا لحن خشک وشیدار

 !دمیم حیداخل، بنده توض دییبفرما -

 ،يداوود. رسوندم وشیبلند خودم رو به داخل اتاق دار يام رو حفظ کنم و با قدم ها يکردم ظاهر جد یسع

 .خورده بود و براش درست کردم، اونجا بود اش به مشکل مهیب شیماه پ کیکه  يهمون کارگر

 :اشاره کرد و گفت يبه داوود وشیدار

 !حل شده؟ شونیا ي مهیمشکل ب نیشما که گفت -

 :تکون دادم و گفتم نانیرو با اطم سرم

 .خودم براشون حل کردم! گمیهنوز هم م -

 :رو به سمتم گرفت و گفت يبرگه ا وشیو دار دیدزد ینگاه از من م يداوود

 !ه؟یچ يبرا شونیا تیپس شکا -

 نکهیبدون ا! کرد یداشت منو متهم م يداوود يکه جلو وشیخواست پنج تا انگشتمو کنم تو حلق دار یم دلم

 :گفتم وشیخطاب به دار یول يبندازم، رو به داوود یبه کاغذ نگاه

 !هیا گهیاله دخوان مس یاز حقشون م شتریب شونیا نکهیمن اونچه که حقشون بود محاسبه کردم، ا -

 :بلند گفت يبلند شد و با صدا يداوود هوی

بتونم باز هم  ستیمعلوم ن! کرد بیشما دستم ع يکارخونه  يمن تو! ن؟یزن یخانوم مهندس چرا تهمت م -

 .دمیم يدو تا خونواده رو دارم با کارگر یخرج زندگ! نه ایکار کنم 
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 :گفتم تیبا عصبان!! يتکرار يکرد و همون حرفها یداشت شلوغش م باز

ماه  کیحقوق اون  یو حت میرو پرداخت کرد مارستانیبوده که خرج ب نیاز ا ریغ! نیباال نبر خودیصداتونو ب -

فهمم  یمن نم! نیدیدر صحت به کارتون ادامه م نیالحمدهللا االن هم که دار! م؟یاستراحتتون رو هم پرداخت

از  بیع! نبود طیاز دستگاه و مح رادیا! سرتون يانداخته تو یرو ک دیریبگ هید نیتون یفکر که شما م نیا

 ... نینکرد تیرو رعا یمنیخودتون بوده که ا

 :گفت یبا لحن محکم وشیدار

 .دیکن یآقا رو راض -

 :سمتش برگشتم و گفتم به

مساعده و خرج دوا  هیاز مبلغ د شتریاالنش هم ب نیتا هم! رنیبگ هیکه د شنیم یراض یفقط وقت شونیا -

 .کنن تیبرن شکا هیاگرحرفشون قانون! درمون گرفتن

 :چشمهاشو درشت کرد و گفت وشیدار

 !دیریبگ دیرس شونیو از ا دیمبلغ رو پرداخت کن -

 :تعجب گفتم با

 .... ياما آقا -

 :حرفمو قطع کرد يبلند يصدا با

 !که گفتم نیهم -

اعصابم بود،  يرو شتریهم ب يلب داوود يپوزخند گوشه . فتبه خود دهنم بسته شد و اخمهام غلظت گر خود

کردم رفت و بعد از بسته شدن در رو به  یراه يحرف اضافه ا چیرو بدون ه يداوود قهیدر کمتر از پنج دق

 :گفتم وشیدار

 !ن؟یکار کرد یحواستون هست چ يمحمود يآقا -

بسته اش رو ماساژ داد و  يداد و با دو انگشت شصت و اشاره اش پشت پلکها هیبزرگش تک یصندل یپشت به

 :گفت

شکسته سه ماهه خونمونو  گهید يبا کارگرا یانگشتش سر شوخ هیزبون نفهم  ي کهیمرت. ازسرم بازش کردم -

 !کرده شهیتو ش

 :خم شدم و گفتم زیم يجلو
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 .شهیسنگ بند نم يسنگ رو گهید میایحرف زور زد با دلش راه ب یاگر قرار باشه هر ک -

 :کالفه گفت یباز کرد و با لحن چشمهاشو

لغزش  نیکنم که با کوچکتر يکارگر هیخودمو عنتر و منتر  شهیدرست م زیخوام حاال که داره همه چ ینم -

 !قراره اخراج بشه

 :گفتم یناراحت با

 ...درست نبود که  نیاما ا -

 :گفت تیجد با

 گهیهم شخص د نجایا لیشرکتم و وک نیا سییرفته بنده ر ادتونی! ن؟یاه نشون بدبه من راه و چ نیخوا یم -

 .دیخودتون عمل کن فیوظا ي طهیلطفا تو ح! ه؟یا

خشک از اتاق خارج  یاون هم با لحن» با اجازه«و بعد با گفتن  ستادمیهمون طور ا هیچند ثان. وا رفتم خی مثل

 . شدم

به جهنم که ! رفت یم بشیاصال به من چه که از ج. دمیبه داخل اتاقم برگشتم با حرص درو به هم کوب یوقت

 . دمیکش قینشستم و چند تا نفس عم زمیپشت م! شدنیکارگرها پررو م

 :لب غرزدم ریشونه هامو باال انداختم و ز...  ایزدم  یم انمهرحرفیموضوع هم با ک نیدر مورد ا دیبا

صد درجه مرموزتر  انمهریاصال خود اون ک! کنن؟ عمیهم حرف بزنم که ضا نجایباز ا! ان گهیهم د لیاونا فام -

 .وشهیاز دار

 یبعد بداخالق يدرست تا دو هفته ! حرف مثال خودمو آروم کردم اما انگار اوضاع قرار نبود آروم بشه نیا با

 هیداشتم و  يحس بد و آزاردهنده ا هی. اعتراض همه دراومده بود يکه صدا يکرد، طور دایادامه پ وشیدار

 .سرم مدام در حال هشدار دادن بود يهم تو ییصدا

 قایکردم باهاش صحبت کنم و دق یبهتر بود سع وشیمقدار حال دار هیروز که  هیو  اوردمیهم طاقت ن آخرش

پا  ریز! رهاشو فراموش که چه عرض کنمتموم قول و قرا وشیدار! به سرم اومد دمیترس یاونچه که ازش م

داشته  دیجد ياز کارخونه  یوقت قرار نبوده من هم سهم چیوانمود کرد که انگار اصال ه يگذاشت و طور

 ! باشم
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هم و غمش مشهور شدن برند  يهمه  یزمان هیهم  یخیمحمدرضا ش... شد  یداشت برام روشن م ییزهایچ هی

ازکار  بایجا افتاد، تقر دیجد ریشد و مد یمحصول جهان یشد؟ وقت یاما آخرش چ! بود شیکوهستان و سودده

 !برکنار شد

هم  دیشا! دمیرس یم جهیکردم کمتر به نت یفکر م شتریب یو هر چ دیچیپ یکل مغزم م يتو یبد و منف افکار

 مییگذاشتم تا راهنما یم ونیهم در م یلیو ل یرعلیبهتر بود با ام! کردم یکم صبر م هی دیمن عجول بودم و با

 .کنن

 1389/ اسفند *** 

 :دستم گذاشت وآروم زمزمه کرد يدستش رو رو یلیل. دستم چرخوندم يدلهره خودکارم رو تو با

 چته غزاله؟ -

. حواسم همه جا بود به جز کالس. زدم و نگاهم رو دوختم به استاد یجیلبخند گ! تپش قلب داشتم يخودیب

 يشدم زبون دانشجوها یکردم و م یسپر م نهیبود و برخالف من که همه جا س یدختر خوشگل و مهربون یلیل

 . گرفت یآروم بود و معموال پشت من سنگر م یلیل گه،ید

که در مورد  میشده بود یمیهمون جلسات اول ترم مهر باهاش دوست شده بودم و به مرور زمان اونقدر صم از

دونست که زمان  یاون فقط م. براش حرف زده بودم ات،ییده بود هم با فاکتور از جزکه برام افتا یاتفاقات

هم  یلیمحمد شدم و خ رخواستم و مجبور شدم بهش دروغ بگم و حاال هم همس یرو م یکی مییدانشجو

 .دوستش دارم

 نطوریو هم یلیل یمذهب ينامزد بود و به خاطر خانواده  یپسر اصفهون هیهم از خودش گفته بود که با  یلیل

دو ترم ازدواج کردن که چون با  نیب يتو فاصله . باهم در ارتباط نبودن ادیز یازهم جز تماس تلفن شونیدور

اومده  لشیموبا يتو شیاز عروس عکس یبرم و حاال با کل شیمهسا نتونستم به عروس شیپ میمحمد رفته بود

من ! منگنه خوردن تیبه زندگ يریازشون فاصله بگ يآدمها هر جور بخوا یبعض دمیبود دانشگاه و من تازه فهم

 !من بود؟ يبرا یزمان هیکه  هیرعلیهمون ام یلیل یرعلیام دمیفهم یاز کجا م دیبا

استاد اصال حواسش . شد که با چشم و ابرو استاد رو اشاره کرد یلیکه به بازوم خورد حواسم جمع ل يضربه ا با

 :آروم کنار گوشم وز وز کرد. بکشه رونیب الیداشته منو از فکر و خفقط قصد  یلیل یعنی نیبه ما نبود و ا

 !؟یکن یم ریس ایرو يمن تازه عروسم و تو تو -
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. قول دادم امروز ناهار برم خونه ش یلیحاال به غلط کردن افتاده بودم که به ل نیاز هم. پوزخند زدم ناخواسته

 .اونجا نباشه یرعلیام یعنیفقط خدا کنه شوهرش، 

شد و  نطوریبار هم هم نیا شنیمن به صورت برعکس برآورده م يکه در اکثر مواقع آرزوها ییخب از اونجا اما

 :دمیشن شویپر انرژ يکفش هامو در آوردم صدا نکهیبه محض ا

 .دییبفرما. نیخوش اومد یلیخ -

 :زودتر جواب داد یلیل

 ! خونه؟ يچه زود اومد ریا ا ام -

مخصوصا که ! کردم یسه بود اگر خودمو جمع نم یلیل يجلو یلیباز موند، خ مهین یعلریباالبردن سرم دهن ام با

 :زدم يلبخند یبه سخت. شده بود رهیخ» شوهرش« ییهویحالت  رییبا تعجب به تغ یلیل

 ن؟یتابان، خوب هست يسالم آقا -

 :زد یجیلبخند گ یلیل

 !ن؟یشناس یشما همو م -

 :کرد لبخند بزنه یجمع و جور کرد و سع یهم خودش رو کم یرعلیام

 .بنده بودن یهمکالس یدو سه ترم یخانم رمضان... بله  -

 :از ته دل زد يحاال لبخند یلیل! نگفته بودم یلیرو به ل مییدلم خداروشکر کردم اسم عشق زمان دانشجو يتو

 ! یچه عال يوا -

 :فتبرد گ یکه به سمت سالن خونه م یدست منو گرفت و در حال و

 .غزاله یکن فیتعر ریام يها یبرام از سوت دیبا -

 .ذهنم حک شد يشدم تو یاز جلوش رد م یوقت یرعلینگاه متعجب و پر از غم ام یول دمیخند یالک

 1393/ خرداد***

 :گفتم یرعلیبه سمتم گرفته بود رو از نوك چاقوش برداشتم و رو به ام یلیکه ل یبیس تکه

 .ندارم هیقض نیبه ا یخودم هم حس خوب -

 :کرد جواب داد یو رو م ریکردن پسته ز دایپ دیرو به ام لیکه ظرف آج یدر حال یرعلیام

 !من بدبخت که از همون اول گفتم! بگذره بعد مشکوك بشو گهیبذار چند سال د! خودتو یکشت -

 :با دهن پر گفت یلیل
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 !گفته یبهش م شهیهم هم امرزیاون محمد خداب -

 :گفتمفوت کردم و  نفسمو

به نظر  ستم،یوام ن هیالبته من االن نگران قض. داد یهمه ش بهم هشدار م میوام گرفت دیمحمد فهم یاز وقت -

 !و سوءقصد دیتهد يماجرا شتریاز همه ب! مشکوکه زشیهمه چ وشیمن دار

داد و با  هیمبل تک یبرداشت و به پشت لیمشت پر از پسته دست از سر کچل ظرف آج هیباالخره با  یرعلیام

 :گفت يمتفکر يچهره 

 !کنه؟ کاریحاال قراره چ -

 :هامو باال انداختم شونه

 هی نکهیا نطوریو هم وشیدار یبد روح طیبا توجه به شرا. رفتیم یدب يبستن قراردادها يبرا یعقوبی شهیهم -

 . فردا هم پرواز داره پس! سفرو نیبره ا وشیبار دار نیداد ا شنهادیبهش پ یعقوبیدور باشه  ایقضا نیمدت از ا

 :زودتر به خودش اومد و گفت یلیل. بدون حرکت به من زل زدن یلیو ل یرعلیحرفم ام نیا با

بشر چشم برداشت، بعد اون  نیاز ا هیثان کی يبرا یحت دینبا طیشرا نیا يتو! ؟یبره دب خوادیکه م یچ یعنی -

 !بره؟ نیبذار نیخوا یوقت م

 :هم سرش رو تکون داد و گفت یرعلیام

 !اصل و فرع وامو از حسابش برداشت کنه تونهیمخصوصا حاال که م! بره برگشتنش با خداست ها نیغزاله ا -

 :فوت کردم و گفتم نفسمو

 هیکه  نهیهمه فکر و ذهنم هم یقرار شده بره دب یبه خدا از وقت! کنم؟ یفکر نم نایخودم به ا نیکن یفکر م -

 یهم که جز من خبر نداره از چ یکس! رمیتونم جلوشو بگ یکار کنم؟ من که نم یچ نیگیاما م! نهوقت فرار نک

 يکنم جلو شونیراض نکهیا يهستن و برا ااون سهامداره رهیرفتنش رو بگ يجلو یاگر قرار باشه کس! ترسم یم

 !رهیخودم هم گ يپا يوام رو بگم و اون جور يماجرا دیبا رنیرو بگ وشیدار

 :دیگذاشت و به سمتم چرخ زیم ياش رو رو وهیم یدست شیپ یلیل

 ! هم هستا؟ گهید زیچ هیالبته  -

 :به خودش گرفت و گفت يمتفکر افهیق. میچشم دوخت یلیبه دهن ل یرعلیو ام من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ١٤٤ 

و بعدش هم  وشیعمر تالش پدر دار کیدم و دستگاه و پرسنلش حاصل  يشرکت و کارخونه با همه  نیا -

 هی دیق! ادیحاال هر چقدر هم ز ،یمبلغ هیبه خاطر  ادیآدم عاقل نم هیکه  نیریرو هم در نظر بگ نیا! خودشه

 .سودآور رو بزنه يکارخونه 

 یرو م ییجمله ها نیهزار بار چن يخودم هم روز نکهیبا ا. از استرسم کاسته شد یکم یلیحرف ل نیبا ا انگار

 .حرفارو بزنه نیهم ا گهید یکیکه  داشتم اجیبدم اما احت یگفتم که به خودم دلگرم

 :دوباره به پسته خوردنش مشغول شد و در همون حال گفت یرعلیام

 !د؟یاون به کجا رس دا،یبد شده جد یلیبرخوردش با تو خ يگفته بود -

 :و گفتم دمیکش یآه

 !عذرمو بخواد کنهیم ینیکنم داره مقدمه چ یحس م -

 :با حرص گفت یلیل

و قرار  نهیش یکه داره به ثمر م ؟حااليکاراش تو خوب بود یچطور واسه ماست مال! عنتر کهیغلط کرده مرت -

 !بد؟ يشد رنیقرار بگ انیشده سهامدارها در جر

 :فوت کردم نفسمو

 !بگم یدونم چ ینم -

 :گفت یلیبعد از تموم شدن حرف ل یرعلیام

 .يوام قرار بد هیقض انیدر جر انمهرویکن ک یسع -

 :میو همزمان با هم گفتهر د یلیو ل من

 !انمهر؟یک -

 :گفت يجد یلیخ یرعلیام

رو به سهامدارها  هیتونه قض یم ینباشه قبل از رفتن به دب وشیبه کفش دار یگیاگر ر ؛يعابد انمهریک! آره -

 نیکه دونستنش در ا هیشخص نیبهتر انمهریبه نظرم ک ،يپنهان کار نیداشته باشه ا یاگر هم علت خاص. بگه

و  شه،یگرفته م وشیدار یاحتمال رارف يو جلو شهیراحت م التیچون خ دهیمف. دیضرره و هم مف یهم ب طیشرا

 يمو شهیو نم لشهیفام انمهرینگفتنش، ک يداشته باشه برا يقانع کننده ا لیدل وشیضرره چون اگر دار یب

 !دماغش

 :زد و گفت يپوزخند یلیل
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 !نباشه؟ انیعلوم که در جراز کجا م! اون بابا خودش از همه مشکوك تره -

 :گفتم یرعلیام يدفاع از صحبت ها به

 !رفت یهمه رو اعصاب من رژه نم نیبود که ا انیاگر در جر -

 :گفت یهم به شوخ یلیل

 دنهیدر حال جوش یگیتا اگر د ارهیسر در ب انیخواست از جر یم انمهریک دیکه شا ریرو هم در نظر بگ نیا -

 !داشته باشه یازش سهم

 :زل زدم و ادامه داد یلیبه ل متفکرانه

وام و اصل  دنیهم قصد باالکش وشیو اگر دار وشیدار میت ينره تو رهیقرار بگ انیاز کجا معلوم اگر در جر -

 ! وسوسه اش نکنه؟ نیپول رو نداشته باشه ا

 :گفت یدرگردش در آورد و با لحن حق به جانب یرعلیمن و ام نینگاهش رو ب و

 !خورده؟ یشازده هم سود سهامدارها رو م نیرفته خود ا ادتونینکنه  -

 :فوت کرد و گفت رونیب ینفسش رو با کالفگ یرعلیام

 !باشه يآدم بد انمهریکنم ک یگمون نم -

 :رو بهش گفتم یرعلیام يحرفها دنیشن يقانعم کرده بود؛ برا يتا حد یلیل يحرفها

 ! ؟یدون یاز کجا م -

 :هاشو باال انداخت شونه

 وشیهست نسبت به دار یکنم هر چ یحس م! پوفففف...  یعنی... بهش ندارم  يحس بد! ... دونم یچه م -

 !قابل اعتمادتره

 :حوصله گفت یب یلیل قهیبعد از چند دق. میمبل فرو رفت يتو جهینت یبحث ب هیهر سه تا کالفه از  بعد

 .ارهیاتاق هات رو م يفرش ها ییشویفردا ساعت ده صبح قال یراست -

 !بذارم برات؟ دارویکل -

 :سمتم برگشت و گفت به

 .نمونه زدم هی اطیخونه و ح يدایگفتم که از رو کل گه،ینه د -

 :به خاطر آوردنش سرم رو تکون دادم با

 .یآهان، آره گفت -
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 يدوباره همه  یرعلیو ام یلیبا رفتن ل. عزم رفتن کردن و من هم تا دم در بدرقه شون کردم یساعت میاز ن بعد

 دیبه خودم ام ادیازم بر نم يام رو کردم تا حاال که کار یسع يسراغم اومد و من هم همه  یبد و منف يفکرها

 !بدم

رو از رو بسته  رشیشمش وشینداره و حاال که دار يا دهیدادن فا دیانگار ام دمیصبح با ورودم به شرکت فهم اما

 .کارو کنم نیمن هم هم

قرمز نسترن  يچشمها دنیاونجا شدم و با د يرعادیغ يدر شرکت داخل گذاشتم متوجه فضاکه پامو از  نیهم

 !ستیروز نرمال ن هیشصتم خبردار شد امروز 

پشت سرم وارد اتاق شد و من . داخل اتاقم ادیشدم بهش اشاره کردم ب ینسترن رد م زیم يکه از جلو یحال در

 :گرفت و با بغض گفت یقینفس عم. دمیچشماشو پرس يهم بدون مقدمه علت قرمز

دونستن  یکه همه هم م یتماس هیبه خاطر  یالک. پول کرد هیکارمندها منو سکه  هیبق يجلو يمحمود يآقا -

 !دلشون از کجا پره؟ ستیمعلوم ن. ستمیمن مقصر ن

آخر  دعواش کرده اما قسمت وشیدار یمتوجه نشدم که به چه علت قایدق. مانع ادامه صحبتهاش شد بغضش

 !»دلش ازکجا پره ستیمعلوم ن«! کردم یحرفش رو خوب درك م

که  یکرامت مایو س یطالب يبود که آقا يساعت کار يآخرا باینشم اما تقر یکردم تا ظهر دور و برش آفتاب یسع

 :گفت دهیبا رنگ پر مایبودن وارد اتاق شدن و س يحسابدار میت ياز بچه ها

 .امضا زدن سییر يناقص رو آقا ستیو ل مینگرفت نتیحقوق پونزده نفر از پرسنل رو پر -

 :تعجب گفتم با

 !! پونزده نفر؟... دو نفر  یکینه ! زویهر چ میکن یهر ماه ده بار چک م یچ يپس ما برا! ؟یچ یعنی -

 :سرش رو تکون داد و گفت یطالب

 !نشده بوده مهیها ضم از برگه یکی ینرم افزار ثبت شده منته يتو -

 :فوت کردم و گفتم نفسمو

 .نیریبرگه رو هم بگ هی نیا ينداره، امضا یخب اشکال! نیمنو ترسوند -

 :گفت مایبه هم انداختن و س یدو نگاه هر

 !د؟یکن نکارویخودتون ا شهیم -

 :گفت يبا لبخند دست و پاچه ا یطالب يتعجب نگاهشون کردم که آقا با
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 ینم یاز طرف. نداشتن و همه تا حد ممکن ازشون فاصله گرفتن یامروز چندان برخورد مناسب يمحمود يآقا -

بنده خداها  نیحقوق ا! برگردن یک ستیسفر و مشخص ن رنیتا آروم بشن، آخه فردا هم که م میصبر کن میتون

... 

راه افتاده  وشیتاق دارکه به سمت ا یتکون دادن سرم به حرفش خاتمه دادم و برگه رو برداشتم و در حال با

 :زمزمه کردم يبودم با لبخند

 .بگذرونه ریخدا به خ -

اتاقش بارم کرد اما دلش خنک نشد و به سمت در اتاق رفت و  يمتلک تو یبماند که کل. نگذشت ریبه خ یول

 :رو هم صدا کرد هیو بق ستادیچارچوب ا يتو

قلب اون  یهر شرکت یبخش مال د،یکن یه اشتباه مک ستین يبار نیاول نیا. دیتوجه کن ونیخانم ها و آقا -

 ریاز شما اعتبارش ز یبعض يخوام به خاطر سهل انگار یو نم هیبرند جهان کیبرند کوهستان . شهیمحسوب م

 .سوال بره

. ثابت مونده بود وشیمن و دار ياومدن و با تعجب نگاهشون رو یشرکت م یبه سالن اصل یکی یکی کارمندها

 !جناب بودم یدرهم نظاره گر سخنران يبودم و با ابروها ستادهیداخل اتاق ا وشیعقب تر از دار یمن قدم

اگر  یول! دهیشرکت زحمت نکش نیا يبرا یکدوم از شماها به اندازه خانم رمضان چیکه ه نیدون یهمه م -

 !امیهم در م شونیاز خجالت ا فتهیپاش ب

 يبا صدا وشیدار. فشردم یدندون هامو به هم م تیاز عصبان. موندمن ثابت  يها نگاه ناباورانه شون رو یلیخ

 :رو به کل جمع گفت يبلندتر

 !مرخصشون کنم تیبدم و در نها هیرو رییتغ يسر کیدر مورد  دیگمون کنم بعد از سفرم با -

 :در کمال تعجب و بهت به سمت من برگشت و گفت و

 . یخانم رمضان شهیکه گفتم شامل شما هم م يمورد -

 :امضا شده رو به سمتم گرفت و گفت يبرگه  و

 .دیدر اتاق رو هم پشت سرتون ببند -

از . اما زمانش رو مشخص نکرد! رسما منو اخراج کرد... دهنم ناخودآگاه باز مونده بود  یخودم نبود ول دست

با  وشیتن در اتاق دارکردم به نگاه کنجکاو کارکنان نگاه نکنم و بعد از بس یسع! کرد رونیاتاقش هم که منو ب

 .بلند خودمو به اتاقم رسوندم و در رو هم بستم يقدمها
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 :انداختم و با حرص زمزمه کردم زیم يرو رو برگه

 .حساب کنم هیکه باهات تسو دهیگمون کنم وقتش رس...  يمحمود وشیجناب دار يکرد يبد باز -

 هیرفتم و  یرام ساخته بود به سمت گلفروشب وشیکه دار یاعصاب داغون يشرکت، با همه  ياز ساعت کار بعد

قرآن و شمع . گالب به سمت آرامستان رفتم شهیش هی دنیو بعد از خر دمیخر دیدسته گل بزرگ رز قرمز و سف

اعصابم باشه  ياطراف رو طیمح ههر چقدر هم ک. گذاشته بودم فمیک يرو هم صبح قبل از خروجم از خونه، تو

 . به امروزم گند بزنه دمیاجازه نم

و کنار قبر گذاشتم  نیزم يدسته گل رو رو. چقدر دلم تنگشه دمیقرار گرفتم، تازه فهم اهیسنگ س يروبرو یوقت

 :در آوردم و سنگ قبرش رو شستم فمیک يگالب رو از تو شهیش. دو پام نشستم يو رو

 ...سالم عمو  -

 :دمیخند زیر و

 . دنتیمعرفتت اومده د یزاله بغ ؟یخوب! آقا محمد... محمد جان  -

 :دمیسنگ حک شده بود، کش يکه رو رشیتصو يرو رو دستم

 . یستیکه ن هیسال نیسالگرد ازدواجمونه و دوم نیچهارم! یدون یمناسبت امروزو که م -

 :گرفتم یقیعم نفس

حاال ... اون همه دعوا و جون کندن ..  یاون همه سخت! رسمیدارم به حرف هات م... دلم گرفته محمد  -

اومدم  یوقت باهات نم چیکاش ه يا! راحت عذرمو بخواد و اخراجم کنه یلیخ وشیکه دار ییبه جا دمیرس

 ! شرکت

 :زدم یتلخ پوزخند

 بیعج ياونقدر فکرها... دروغ؟  ایبه نظرت راسته ! که بابام کالهبردار بوده نیا ؟يدیشن انمهرویک يحرفها -

 ! بوده؟ یهدفش از خلقت من چ! مونم یموقع ها تو کار خدا م یکه بعض خورهیسرم چرخ م يتو بیغر

 يدر آوردم و باال فمیک يبودم رو از تو دهیکه خر یشمع قد کوتاه و تپل. به کفر گفتن افتاده بودم... کردم  یپوف

 :کردم با لبخند گفتم یکه روشنش م یقبر محمد گذاشتم و در حال

بودم و به حرفت  يدونم دختر بد یخودم م...  يزدیم شیشمع منو آت نیبا هم يبود نجایاگه االن ادونم  یم -

 .ازت بخوام يزیچ هی ییحاال هم اومدم با پررو! گوش نکردم

 :انداختم و گفتم نییکه االن روبروم نشسته باشه سرمو پا انگار
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اگر قراره ... پامو کج گذاشتم  یدونم با آگاه یم...  شهیزودتر مستجاب م هیاموات دعاهاشون در حق بق گنیم -

دعا کن خدا . بشم ریدعا کن بعد از ادب شدنم عاقبت به خ... بد باشه  وشیمن و دار يهمکار يقصه  انیپا

 ... بده که خطامو جبران کنم  یفرصت هیبهم 

 :دیلرز صدام

هنوز ! خودم نشد بیهم نص یلذت چیهده که هاما خدا خودش شا... در حق تو بد کردم ... شکستم  رویدل ام -

کردم به  یفکر م میزندگ يتو يتو که اومد. دمید بتیهمه مص نیو هشت سالم کامل نشده که ا ستیب

ها هنوز هم  یلیخ! ارتدر کنارت واقعا خوشبخت بودم، اما فقط کن! کنما ینم يناشکر...  دمیرس یخوشبخت

 !در موردم کننیم ياگر بفهمن چه فکر ستیبار ازدواج کردم، معلوم ن هیمن  دوننینم

 :دیگونه ام چک يرو یاشک قطره

 ...من از اهداف بلند مدتم بگم و  رون،یب میتا باهم ناهار بر يخواست االن بود یدلم م -

 :دمیبغض خند با

 !دراز کن متیو پاتو به اندازه گل ابیتو ذوقم که حالو در یتو هم بزن -

 :دمیکش یآه

بکوبم اما قبل از  نیشرکتو به زم. خوام به همه خودمو ثابت کنم یم... برنامه ام هم برات بگم  نیبذار از آخر -

از ! يدور سر خودم بگرد دیبا يو واگرد يهاگرد... خان  وشیخوام بگم دار یم. شدنش بلندش کنم یزخم

سکته ناقص به  هیهم  يجور نیا. یکن ینم دایقابل اعتماد تر و کار درست تر واسه خودت پ یغزاله رمضان

  امیاون درم يریکنم و از فکر حالگ یو دل خودمو خنک م دمیم انمهریک

دو نشون  ریت هیبه قول معروف با ! ستمیخطرناك ن گهیفهمونم د یبهش م یاتیهم بعد از نجات از چاله مال و

 .زنم ینشون م نیچند! که نه

 حتینص ي جهیخوندن قرآن نت. قبر و شروع کردم به قرآن خوندن يگل رو همونطور درسته گذاشتم رو دسته

 . مثل نماز خوندنم... محمد بود  يها

 ختمیر یشدم و کرم م یجانماز رد م ياز جلو یخوند و من هم ه یاتاق نماز م يبار محمد داشت تو هی ادمهی

 :گفت ينمازش که تموم شد با دلخور. زدم یهقهه مکرد ق یاخم م یو وقت

 !؟یکن یچرا حواسمو پرت م! دختر هیچه کار نیا -

 :گفتم هیبا کنا منم
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نماز ! يدختر جوونو هم زد هیتازه مخ ! یکن یو خالف قانون عمل م يریشرکت در م اتیمال ریاز ز! آقاهه -

 !گه؟ید هیخوندنت چ

 :و گفت دیبلند خند يصدا با

 ! يمخ زدنو خوب اومد -

 :ادامه داد یبا لحن آروم و

بذارم که روم بشه  یراه هیدارم  اجیکه به خدا احت ییوقتها يخوام برا یم... دارم  ادیدونم گناه ز یخودم م -

 .بخوام يزیازش چ

و بلند  لب خوندم ریز يفاتحه ا فم،یداخل ک کیفرستادم و بعد از گذاشتن قرآن کوچ رونیبه صورت آه ب نفسمو

که شلوار  یپسر درشت اندام هیپنجاه قدم دورتر،  بایرو حس کردم با برگردوندن سرم، تقر ینگاه ینیسنگ. شدم

زوم کرده  دنیکش گاریداده و در حال س هیبود به درخت تک دهیپوش یجذب مشک شرتیو ت یارتش بهیشش ج

 !نبود زیبود که اصال نگاهش ه نجایجالب ا. متوجه نگاه من شد، نگاهشو نگرفت یوقت یحت. بود روم

 .به راه افتادم یزدم و بعد از گفتن خداحافظ به سمت خروج يکردم و رو به محمد لبخند اخم

و قصد داره  رهیم يبه همه گفته بود سه هفته ا وشیشد اما دار یهفته انجام م کیبستن قرار داد کمتر از  کار

 . هم عوض کنه ییآب و هوا هی

که بهم داده بود دستم باز  يهمون روز رفت و من هم با توجه به فرصت سه هفته ا يفردا یعنیخرداد  نوزدهم

 .بود تا کارهامو انجام بدم

دادم که با  یحسابداران لیرو آماده کردم و تحو اتیمربوط به مال يو فروش ها دیخر يها ستیخرداد ل انیپا تا

از هدفم و . داشتن یدفعه چند رقم اضاف نیهام ا ستیبود که ل انیدر جر میبار فقط مر نیا. میهم هماهنگ بود

 . کنهیگفته بودم و اون هم گفته بود تا آخرش کمکم م میمر يبرا وشیاثباتم به دار

هر . اومد یبه کارم م شتریاز همه مهم تر بود و ب میهم هماهنگ کنم، مر شگاهینبود با حسابدار آزما یاجیاحت

تر رو حذف کرده  نییخب چون به جاش مبالغ پا یهم تعجب کردن ول گهید يشرکت ها يچند حسابدارها

 نیو ا دیبه گسترش خط تول راجع ییها ییکه براشون آوردم و داستان سرا یلیدال يسر هیطور با  نیبودم و هم

 . نکردن یاعتراض گهیحرفها، د

از همه بدردبخورتر . باالخره هماهنگ شد یها هماهنگ کنم ول یلیبود و مجبور بودم با خ دهیچیمقدار پ هی کارم

 .شد چون مثل چشماش بهم اعتماد داشت یحسابدارش بود و از همه هم راحت تر راض يبود که صدر یشرکت
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دامن شرکت خودمون رو  شتریخواستم بزنم ب یکه م يضرر. هم نبود از اعتماد حسابدارها سوءاستفاده کنم قرار

چون قرار بود من مبلغ رو کم گزارش کنم نه ! شدیاونها نم يکت هاشامل حال شر يا مهیگرفت و جر یم

 !اونها

رو مجبور کرده بودم که  يحسابدار میاز سفر برگرده و من هم ت وشیبود و قرار بود فردا دار دهیماه رس ریت دهم

 . میمهلت ارسال، معامالت رو گزارش کن نیپنج روز زودتر از آخر

 وشیکه دار یخوام خودمو ثابت کنم تا از اخراج احتمال یکرد م یکر مف هیهم که چون مثل بق انمهریک

بهم کمک  میت ينکرد و مثل فصل قبل پا به پا یکنم، مخالفت دایرو قبل از سفر کرده بود نجات پ دشیتهد

 .کرد

 هیفقط . وارد بشه يحسابدار يبه بچه ها يقرار نبود ضرر. اصال عذاب وجدان نداشتم یبود ول خودخواهانه

 يرفت که من قرار بود در اون قسمت با برگردوندن پول و با استفاده از برشم جلو یسهامدارها م بیاز ج یرقم

 میبود رو هم با معامالت فصل رماهیت کمیو  یمهلتش س نیساالنه که آخر یاتیتازه اظهارنامه مال. رمیرو بگ انیز

 .ادمداشته باشن و دو سه روز بعد فرست یهماهنگ کردم تا همخون

 انمهریهم به ک یشوك عصب هی! زدمیو هم نم زدمیضربه م وشیهم به دار. گفتم نیفکر بکرم به خودم آفر از

 .نفس راحت بکشه دادمیاجازه م شدیدلم خنک م یو وقت زدمیم

برسونم اما  یشدم تا شرکتو به ورشکستگ یچشمم بود وسوسه م يجلو انمهریک یکنم که وقت یکتمان نم البته

 .خواستم راه درست رو برم یبار واقعا م نیپامو کج نذارم و ا گهیقول داده بودم د به محمد

 . رفتم یبار نم ریز گهید کردیم دینقشه جد کیو موندنم رو مشروط به  گشتیبرم وشیاگر دار یحت

به . برنگشته بود وشیهفته گذشته بود و هنوز دار کی! ... برن شیبرنامه ها درست پ شهیانگار قرار نبود هم اما

و روز  کردیآورد و برگشتنش رو به روز بعد موکول م یم یلییاسرا یبن يو بهونه ها دادیتماس هامون جواب م

 انمهریالبته الزم به ذکره ک. دادیجواب تلفن هم نم گهیو سه روز بعدش که د! شدیماجرا تکرار م نیبعد باز هم

 .بود ومدهیهم دو روز بود که به شرکت ن

شرکت  يغروب تو کیتا نزد میت يبا بچه ها ادیقرار بود آخر هفته بازرس ب نکهیبود، به خاطر ا رماهیت مستیب

و بعد از  میکرد یساعت هفت بود که همه از هم خداحافظ. میکرد یم سیو کارها رو راست و ر میموند یم

 چیآخه ه. میاز شرکت خارج شد کنه،رو قفل  یو هم حافظ آهن یتا هم در چوب میبه آقا رضا اطالع داد نکهیا

 . مینداشت دیکل میشرکت مونده بود يکه تو یکدوم از کسان
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 گهیهفته د کیقرار بود  دنش،یزنگ بزنم تا برم د یلیشده بودم که خواستم به ل یاصل ابونیوارد خ بایتقر

 دنیبا د. گرفتم ینمکار غرق کرده بودم و اصال خبرش رو  يتمام خودم رو تو یمعرفت یکنه و من با ب مانیزا

دور زدم و به سمت شرکت  مکنم يجا نینفسم رو با حرص فوت کردم و اول فیک يتو لمیموبا یخال يجا

 . برگشتم

بار جا  کی يباهاش کار دارم چرا حداقل هفته ا کسرهیکه در طول روز  یوجب مین لیموبا هیمن موندم  یعنی

 !ذارمش یم

بلند از پله  يبا قدمها. در آپارتمان باز بود. شرکت پارك کردم یدر اصل ينبردم و جلو نگیرو داخل پارک نیماش

گرفتم،  یم دیاز آقا رضا کل دیو با ستیکس شرکت ن چیاومد ه ادمیپله بودم که  نیآخر يها باال رفتم، رو

 .برداشتمباز بود با تعجب ابروهام باال رفت و به سمت در قدم  شیدر که حفاظ آهن دنیخواستم برگردم اما با د

 :بلند گفتم يبا صدا. المپ ها خاموش بود. رو با شک باز کردم در

 !داخله؟ یکس-

با غرغر وارد . شرکتو روشن کرد يفضا یدر رو کامل باز کردم و نور داخل راهرو کم! اومد یهم نم ییصدا چیه

 :شرکت شدم

 !!درها رو قفل کنه ها ادیب میخوبه به آقا رضا گفت-

انبوه کاغذها و زونکن ها  نیب. قدم برداشتم  زمیالمپ رو روشن کردم و به سمت م. به سمت اتاقم رفتم و

خواست  یکردمش و دلم م دایپ دمیسررس يباالخره از ال قهیو بعد از پنج دق لیشروع کردم به گشتن دنبال موبا

 !!گذاشتم دیسررس يال لویبکوبم که موبا واریسرمو به د

خواستم با دو خودم رو به در برسونم تا . بسته شدن در شرکت اومد يگذاشتم صدا فمیداخل ک لویکه موبا نیهم

و هزار  دنیناخودآگاه قلبم شروع کرد به تپ. پا متوقف شدم يصدا دنیشرکتم اما با شن يبه آقا رضا بگم که تو

 ! ودهشرکت ب يتو یاومدم داخل کس ینکنه وقت! ذهنم چرخ خورد يفکر تو

صاف و رسا  يکردم با صدا یداشتم سع یقدم بر م يو مورچه ا یکه به آروم یمو قورت دادم و در حالدهن آب

 :بگم

 !اونجاست؟ یکس-

ام گذاشتم تا اگر  نهیقفسه س يناخودآگاه دستم رو رو. اومد یکه به سمت اتاق م دمید یکیتار يرو تو يا هیسا

 .بزنم غیدزد باشه با تموم قدرت ج
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و قبل  زدیدرشت به شدت آشنا م کلیالبته اون ه. بدم صیتشخ یکیتار نیکردم از ب یکردم و سع زیر چشمهامو

 :نور قرار گرفت، نفسمو با آرامش فوت کردم يمغز من شروع به پردازش کنه تو نکهیاز ا

 !منو نیترسوند!! ن؟ییشما يعابد يآقا -

 ياومد و مسلما اون وقت شب برا یم کمیدقدم به قدم نز. لبخندم جمع شد نشیخشمگ يچشمها دنیبا د اما

 :گفت یخشک يبزنم که با صدا یخواستم حرف! بود شرکت ومدهین ینیشب نش

 !بهت هشدار داده بودم -

که  یبا تعجب حرکت دستش رو دنبال کردم تا وقت. برق رفت دیو دستش به سمت کل ستادیچهارچوب در ا تو

 :صدام باال رفت. فرو رفت یکیتار ياتاق تو

 !!ن؟یکن یم کاریچ -

 ...حواسم بهت هست  یگفته بودم چهارچشم -

 :قدم بردارم و در همون حال گفتم دیبه سمت کل خواستم

 ...چرا چراغو  -

رو ول کردم و دو دستم رو به گلوم رسوندم و متوجه دست  فمیک عیسر. بسته شدن راه گلوم صدام خفه شد با

 :زدمحرف  یبه سخت. گلوم شدم يرو يحلقه شده 

 ...ك ...  یم... ار . ك ...  یچ -

 :همچنان آروم و ترسناك بود صداش

 !!آره؟ ،یزن یحاال منو دور م -

 لیعادت کرده بودم صورت ترسناکش برام مثل عزرائ یکیبه تار یرفت و حاال که کم یم یاهیداشت س چشمام

 . گرفت یموند که داشت جونمو م یم

 :کرد کیبه صورتم نزد صورتشو

 !جواب بذارم یسرم کاله بذاره و کارشو ب یمادر زاده نشده بخواد کساز  -

که حس  يدرست لحظه ا. کرد یم غیرحمانه ازم در یب انمهریکردم و ک یهوا تقال م يذره ا افتیدر يبرا

ام چنگ  نهیبه قفسه س. خوردم و همزمان راه تنفسم باز شد واریمحکم به د رهیم رونیکردم جونم داره از تنم ب

که اون  يزیبود و تنها چ وردهسرم سرخ يشالم از رو. دنیکش قیبلند شروع کردم نفس عم يزدم و با صدا

 !لحظه مهم بود، هوا بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

 . فرو رفتم وارید يکه به سمتم برداشت تو یبا قدم! بودم انمهریک يبهت رفتار و حرفها يتو

 !کجاست؟ وشیدار -

دو . تونم یواقعا نم دمیخواستم جواب بدم اما د. سوخت و هنوز نفسهام منظم نشده بود یوحشتناك م گلوم

 :دیصورتم غر يفشارم داد و تو واریشونه هام گذاشت و به د يدستش رو رو

 !!!حرومزاده کجاست؟ وشیگفتم اون دار -

که  يبا فشار! داشتمخود  يمن که جا گهید! گفت حرومزاده یخودش م ییکرده بود که به پسردا یقاط چقدر

 :گفتم یاز گلوم خارج شد و به سخت یحال یب يبه شونه هام داد ناله 

 ...دون ینم -

 غیو ج دیتا گردنم هم رس یشونه ام نشست و دردش حت يرو یحرفم تموم نشده بود که مشت محکم هنوز

که صدام از شدت درد  یام رو به شونه ام رسوندم و در حال گهیدست د. رهام کرد و عقب رفت. دمیکش يخفه ا

 :دورگه شده بود گفتم

 ... تیمن از دستتون شکا! ه؟یچ يرفتار شما برا نیا -

 يخون رو تو يشور. پرت شدم نیزم يدهنم فرود اومد حرفم نصفه موند و رو يکه تو یمحکم يضربه  با

 :سرم خم شد يرو. دهنم حس کردم

 .کن  تیشکا... خوبه ...  ؟یکن یم تیشکا -

و  دیچیدستش پ يموهامو تو یبار دم اسب نیسرم خم شد و ا يازم فاصله گرفت و دوباره رو یشد و قدم بلند

شمرده شمرده و . قرار گرفتن گهیهم د يصورتهامون جلو. بشه دهیو باعث شد سرم به دنبال دستش کش دیکش

 :تکرار کرد زیآم دیتهد یبا لحن

 !!کجاست؟ وشیدار... پرسم  یبار آخر م يبرا -

 :دیبود، صدام لرز دهیچیتو کل جونم پ درد

 ... نیاز ا شتریبه خدا ب. اخذ قرار داد يبرا یرفتن دب -

 :بلند کرد صداشو

 !نیدار يباز چه نقشه ا ستیمعلوم ن...  ارین فتیاسم خدا رو به اون دهن کث -

 . سرم رو به ضرب ول کرد و

 :گفت يزد و با لحن مرموز يرصدا دا پوزخند
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 !پوست گردو يتو ذارمیدستتونو م... ذارم  یدفعه من نم نیا یول -

 :دیچیاتاق پ يآرومش تو يبعد صدا هیشروع کرد به شماره گرفتن و چند ثان و

 .گهید قهیدق کیتا  -

 :که سر شده بود گفتم یبا دهن. سکوت به من زل زد در

 .دیدون یدونم که شما م یهمونقدر م يمحمود يمن هم از آقا...  نیکن یاشتباه م يعابد يآقا -

در شرکت باز شد و چند نفر به سمت اتاق  هوی. کرد ینگاه م لشیزدم و اون در سکوت به موبا یحرف م من

برق ها ...  ایراهرو خاموش بودن  يالمپ ها یعنی! ومدیبه داخل ن رونیاز ب ينور چیبا باز شدن در ه. اومدن

 .ودقطع ب

نفس چشمام  نیدهنمو گرفت و با اول يجلو یسرم چرخ بخورن، دست يتو يا گهید يو فکرها امیبه خودم ب تا

 ...رفت  یاهیس

*** 

 يشونه و گردنم احساس کردم؛ طور نیب یخوردم و درد وحشتناک یصورتم تکون سخت يرو یسیاحساس خ با

 :اطرافم واضح نبود يصداها. از گلوم خارج شد یفیضع يکه ناله 

 !شرف برسه یدستمون به اون ب ستیاالنش هم معلوم ن نیهم! میمنتظر ناز و نوز خانوم باش میتون ینم -

با . پلکم رو باز کردم يال یکم یکردنم بود؛ به سخت اریدو طرف صورتم نشست که به منظور هوش یسبک یلیس

به  انمهریمحکم ک يصدا. بدم صیبروم تشختونستم حضور سه تا غول تشن رو رو یکم هم م دیهمون د

 :گوشم خورد

 .دیباش رونیفعال ب -

تونستم  یبهتره بگم نم ای. کنه یبدم کجام درد م صیتونستم تشخ ینم قایدق. دمیبسته شدن در رو شن يصدا

 نیسنگ نقدریکرده بودن که ا زونیبه صورتم آو مانیپاکت س هیانگار ! کنه یبفهمم کجام سالم مونده و درد نم

 .شده بود

 .نزن یخودتو به موش مردگ! گهیبسه د -

با همون مانتو و شلوار بودم و حاال شال هم به صورت شل . به خودم انداختم یباز کردم و نگاه شتریب چشمهامو

 یکردم، به سخت یدهنم حس م يرو تو یخشک شده بود و طعم تلخ یگلوم حساب. سرم انداخته شده بود يرو

 :دورگه و کلفت بپرسم يتونستم با صدا
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-  جام؟...ك 

 ! انعطاف نبود يذره ا ایو  یاز مهربون ینشون چیچهره اش ه يتو. دو پا روبروم نشسته بود يرو

 .دزدت پول ها رو برگردونه کیتا شر یفعال مهمون من -

 :دمیدرهم کش ابرو

 !!کدوم پوال؟! ... کم؟یشر -

 :انگشت هاش گرفت نیبه جلو خم شد و محکم چونه ام رو ب شتریب

 !بهت رحم کنم ستیقرار ن! نزن تیخودتو به مظلوم -

. هوا رفت غمیج دیچیکتفم و سرشونه ام پ يکه تو يرو باال آوردم تا دستش رو پس بزنم اما با درد دستم

 :دیتر شد و چونه ام رو ول کرد، خودش رو عقب کش قیاخمش عم

 ... انیازت خواسته بودم منو در جر... اموالم حساسم  يبهت گفته بودم رو -

 :دمیکه به خاطر درد دستم بود نال یبغض با

 !د؟یزن یچرا واضح حرف نم! ؟یچ انیدر جر -

 :زد یعصب پوزخند

 !کنم تیبا حرکت دست و پا حال دیبا زبون باهات حرف زد، حتما با شهینم! نه؟ يریبار نم ریهنوز هم ز -

طور که نشون  نیا! رحم و مروت نداشت يمرد انگار ذره ا نیپشت سرم فشردم، ا واریبه د ترس خودم رو از

 :ستادیبلند شد و سرپا ا. رهیحاضر بود به خاطر ثروتش جون منو بگ دادیم

 !فرار کرده... رفته  وشیدار -

 :به دندون گرفتملبم رو ! محسوب بشه زیدست آو هیتونست  یافتاد، م ادمیسودآورد  يو کارخونه  یلیل حرف

 ...سودآورو ول کنه و بخاطر  يکارخونه  هی دیچرا با! کارو کنه؟ نیا دیچرا با -

هوا گرفت و به سمتم براق  يمنو رو یحرفا بود، سوت نیاز ا زتریت انمهریک. دادمیم یداشتم سوت. بستم دهنمو

 :شد

 ! ؟یبه خاطر چ -

 !چپ یزدم به کوچه عل خودمو

 !؟یچ -

 :هوا رفت، صداشو باال برد غمیدوباره ج. هلم داد واریشونه هام گذاشت و به سمت د يدستش رو رو دو
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 ! ؟یگیهست که نم یلیچه دل! ؟یکنه به خاطر چ یکارخونه رو ول نم یگفت -

از  نبود و مطمئن شده بود من ایکوتاه ب انمهریبزنم، اما ک یخواستم حرف یمعلوم نبود چه خبره و واقعا نم هنوز

 :دندوناشو به هم فشرد د،یسکوت منو د یوقت. خبر دارم يزیچ

 !نه؟ یگینم -

 :گفتم یخفه و لرزون يکه از شدت درد تار شده بود نگاهش کردم و با صدا ییچشمها با

 !فرار کرده؟ وشیگفته که دار یک! ن؟یزنیحرف م یدر مورد چ نیفهمم دار یمن نم -

کرد رو  یکه درد نم یدست. کنه یچقدر سرم درد م دمیخورد و تازه فهم واریضرب ولم کرد، پشت سرم به د به

 :گفت يبلند يو با صدا ستادیروبروم ا. هق هقم بلند نشه يبه سمت دهنم بردم تا صدا

من  يفکر کرد! ؟یشده و تو خبر نداشته باش یشرکت خال یحساب بانک!!! گفته؟ یک یگیتازه م! ... گفته؟ یک -

 ؟؟!يکرد منو هالو فرض! خرم

 :گرد شده گفتم يرفت و با چشمها ادمیلحظه دردم  هی يبرا

 ! ؟یچ -

شده  یشرکت خال یحساب بانک... بود  انمهریک يحرفها ریو من ذهنم درگ زدیهنوز داشت حرف م انمهریک

 !!!!بود؟

 :بلند کردم صدامو

- شده؟ یحساب خال یک! 

 :نگاهم کرد یاخم وحشتناک با

 !ارمایبه سرت م یینکن، بد بال لمیمنو ف -

 :به هم فشار دادم تا بغضمو کنترل کنم لبامو

 !! ارمیسر در نم دیزن یکه م ییمن از حرفا دیقسم بخورم که باور کن یبه چ يعابد يآقا -

که  یدر حال هیبعد از چند ثان! لحظه حس کردم االنه که فکش خرد بشه هیبه هم فشرد که  يهاشو طور دندون

 :شد و خطاب به من گفت رهیکرد صداش باال نره به در اتاق خ یم یسع

ده روز ! خورنیدم و دستگاهو م نیخانواده دارن نون ا یکل! یبگ یدون یم يزیبه نفع همه اس که اگر چ -

 ... بشه  دایشرف پ یب وشیکن تا اون دار يهمکار! آدم به گردن شرکته یماه نمونده و حقوق کل انیبه پا شتریب

 :لب گفت ریو ز دیه سمتم چرخب بعد
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 .کردم یبهت اعتماد م دینبا -

 :گونه ام سر خورد يرو اشکم

 !خبر باشم یشده باشه و من ب یچطور ممکنه حساب شرکت خال -

مشت گرفت و منو به  يبود تو زونیاز شالم که آو یمانتوم رو به همراه قسمت ي قهیبرداشت و  زیسمتم خ به

 :دیصورتم توپ يو تو دیسمت خودش کش

پولمو  دیشرکته نبا نیا يتو یرمضان تیدختر هدا دمیاز اولش که فهم...  یچون خودت هم باهاش هم دست -

 یم یبه نفعته که خودت هر چ. یبزن نیمنو زم یتون یم ياگر فکر کرد يکور خوند یول... کردم  یوارد م

 .ستمیوگرنه من اصال مهربون ن یبگ یدون

درد کل . خوردم و بغضم با صدا شکست یشدن در تکون دهیبا کوب. رفت رونیاز اتاق ب به ضرب ولم کرد و و

درسته که . شد یفکرم متمرکز نم. گهیبودم طرف د دهیکش انمهریک ریکه بابت تحق يطرف و درد هیبدنم 

 ! کرد انتیبه اعتمادم خ وشیارد... بودم  دهیخوب فهم زویچ هیافتاده اما  یگفت چه اتفاق یواضح نم انمهریک

 یاتفاق مهم چیکرد و ه یاشتباه م انمهریک دیشا. تماس برقرار کنم وشیداشتم هر جور شده با دار اجیاحت

و بفهمه که راز من و  رهیبود تا از من اعتراف بگ انمهرینقشه از طرف ک هی نهایهمه ا دیاصال شا. بود فتادهین

 !وش حساس شده بودکه از لحظه ورودش به شرکت ر يزیهمون چ! هیچ وشیدار

 دتریشد دردش شد یکوفته شده بود و هر بار هم که بهش فشار وارد م. دست سالمم شونه ام رو ماساژ دادم با

 دیپشت پنجره و المپ سف يجز فرش و پرده . نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم یاشک يبا چشمها. شد یم

بلند شدم و خودم رو به پنجره رسوندم و  نیزم ياز رو یبه سخت. اونجا نبود يا گهید ي لهیوس چیوسط اتاق ه

 ! يا زهین يبلند با حفاظ ها يوارهایکرد درخت بود و بعدش د یکه چشم کار م ییتا جا. پرده رو کنار زدم

 :لب زمزمه کردم ریز. کردن دایگلوم سفت و سخت شد و اشکهام راه خودشونو پ دوباره

 !فته؟یقراره ب یچه اتفاق -

داد فکرکردم و البته  یرخ م ندهیدر آ ایکه ممکن بود افتاده باشه و  یگوشه نشستم و به اتفاقات هیهوا  یکیتار تا

 ! کنم هیگر شتریب نکهیجز ا دمینرس يا جهینت چیبه ه

در نگاه اول . شکل وارد اتاق شد یلیمستط ینیس هیپسر جوون با  هیشده بود که در اتاق باز شد و  کیتار هوا

 وانیل هیبشقاب عدس پلو با  هی. پام گذاشت يرو جلو ینیس. نکرد ياریحافظه ام اون لحظه  یبرام آشنا بود ول

 . آّب
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 :که دورگه شده بود گفتم ییسرش رو بلند کرد با صدا یوقت

 ؟یبهداشت سیبرم سرو... تونم  یم -

 :نگاهم کرد و بعد گفت هیثان چند

 .ایهمراهم ب -

 گهیقدم از همد کیبه فاصله . من جلوتر برم خوادیعقب رفت؛ متوجه شدم که م یبلند شدم، قدم واریکمک د با

نگاهم رو دور تا دورم چرخوندم، خونه به صورت دوبلکس بود و  يلحظه ا يبا خروجم از اتاق برا م،یراه افتاد

در فاصله از اتاقم گفت  کیبا . راه افتادم دادکه بهم  يبا تذکر. باال قرار داشت يکه من توش بودم طبقه  یاتاق

 . همونجاست یبهداشت سیبود که مشخص بود سرو دیدر سف هیته راهرو فقط . و راهرو رو نشون داد ستمیبا

بود که در  يورژستش ط. کنه یدود م گاریو س ستادهیکه اول راهرو ا دمیاومدم، پسره رو د رونیب نکهیاز ا بعد

 . محمد رفته بودم دنیسالگرد ازدواجم د يماه قبل که برا کی دمش،یآرامستان د يپسر رو تو نیاومد ا ادمیجا 

 ریرو اج یکینبود که  بیگفته بود که حواسم بهت هست؛ پس عج انمهریک! ارمینبود به خودم فشار ب یاجیاحت

 .کنه و دنبالم بفرسته

 !تا فکرم آزاد بشه ییانگار الزم بود حتما برم دستشو! دیبه ذهنم رس يم فکردوباره به اتاق برگشت یوقت

 يهایگندکار يبود و تو نهیاون زم يمن تنها تخلفم تو! در کار بوده یتونست ثابت کنه وام ینم یکس اصال

بود سفت و سخت  یقفط کاف. نداشتم ینقش چیشرکت ه يسهامدارها و پول ها هیسرما دنیو باال کش وشیدار

 .ندارم وشیفرار دار يتو یباور کنه من نقش انمهریکردم تا ک یمقاومت م

 انمهریک یغرورم شروع کردم به خوردن غذا؛ با توجه به اخالق سگ الیخ یب. کردم یداشتم ضعف م یگشنگ از

 !کنم تا بتونم زنده بمونم تیخودمو تقو دیکردم با یحس م

خم شد تا  یدست رختخواب با خودش آورد و وقت کیبار  نین پسر وارد اتاق شد، ادوباره همو یساعت میاز ن بعد

 :غذا رو برداره گفتم ینیس

 ... يعابد يآقا -

 :حرفمو قطع کرد یحوصلگ یرو راست کرد و با ب قامتش

 .ستین -
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! و بن اشتباهن خیاز ب ییزهایچ هی. دلم گرفت دمیقفل شن يرو که تو دیچرخش کل يصدا. از اتاق خارج شد و

...  ینقش رو داشت نیکردنش مهمتر دایامتداد پ ياما تو ياز اول مقصر نبود ینیب یم يریگیته تهشو م یوقت

 !مثل بدبخت شدن خودم

رو  وشیآورد دار ینبودم؛ اگر محمد منو به شرکت نم تیوضع نیا يکردم االن تو ینم يهمکار وشیبا دار اگر

 ...کردم  ینم دایمحمد راه پ یکرد به زندگ ینم یاگر پدرم خودکش! دمید ینم

کرد  ینم یپشت پدرمو خال انمهریاگر ک! شدم یکس نم یبود بعد از مرگ پدرم تنها و ب شیمادرم سر زندگ اگر

 :لب زمزمه کردم ریو ز دیلرز يا هیثان يدلم برا... 

 ! ؟یکرده باشه چ يثابت بشه و پدر من کالهبرادر انمهریک يدرصد ادعا کی ياگر برا -

 :نگاهمو به سقف دوختم ترسان

 ... ایخدا -

. گونه ام سر خوردن يدادم اشکهام دوباره رو هیتک واریبه دهن گرفتم و چشمهامو بستم؛ سرم رو که به د زبون

المپ اتاق رو خاموش کنم همونجا  نکهیشد و بدون ا نیدونم چقدر تو همون حالت بودم که سرم سنگ ینم

 ....دمیسر خوردم و بدون استفاده از رختخواب خواب واریکنار د

بودم که ده بار تا صبح  دهیسبک خواب ياز شدت استرس به حد. چشمام باز شد عیباز شدن قفل سر يبا صدا.... 

 !سرم بود ریحاال بالش ز نکهیها داشتن، اون هم ا یخواب-داریب نیهم ا یحسن هیالبته . شده بودم داریب

 :نگاهم کرد و حق به جانب گفت نهیدست به س. جام درست نشستم يبه اتاق تو انمهریورود ک با

 !خب؟ -

 :کردم خونسرد باشم یفوت کردم و سع نفسمو

 !خوام برگردم خونه یم -

 :باال رفت يابروش به همراه پوزخند هی

 !بدم؟ ياجازه ا نیچن دیو چرا با -

 :و با اخم گفتم ستادمیجام سرپا ا يتو

اجازه رو  نینکردم که شما به خودتون ا ییخطا چیمن ه! بمونم؟ نجایکه من مجبور باشم ا نیرایب لیدل هی -

 !دیباهام رفتار کن یزندان کیو مثل  دیکن تیکه منو اذ نیبد

 :جلو اومد و گفت یکم! تکون داد و البته بهتره بگم به منظور مسخره کردن من دییتا يرو به نشونه  سرش
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 !و نه تو دمیرس یم جهیکردم نه من به نت یاقدام م یاگر قانون -

 :شدم و گفتم نهیبه س دست

بند و بساطمو جمع کنم و از اون  دیبا ادیکه بوش م نطوریا! رمیبگ يا جهیبلبشو نت نیاز ا ستیمن قرار ن -

 !!شرکت برم

 :کرد و گفت یعصب ي خنده

 !نه؟ ششیپ يکه سر فرصت بر یجمع کن -

 :ناخودآگاه باال رفت صدام

 !گذرهیفکر خرابتون م يتو ینداره چ تیاهم يبرام ذره ا -

گرفت و  یقیاز شدت خشم نفس عم رم،یسرم رو باال بگ یمجبور شدم کم. ستادیام ا نهیبه س نهیس يقدم بلند با

 :گفت یآروم و لحن محکم يبا صدا

 !!!نکن که بزنم ناقصت کنم کیمنو تحر -

 :نکردم ینیعقب نش ییاما با پررو دیلرز یکردم خودمو نبازم، صدام م یسع

 ! کنم یو نفعم فکر نم جهیمن مثل شما به نت! رونیلحظه پام برسه ب هی يبرا هیکاف -

 :گفتم ينسبتا بلند يبا صدا و

 . کنم یم تیازتون شکا یمن قانون -

 :زد و در همون حالت گفت يخارج شد و قهقهه بلند شیحالت عصب از

 !!!؟یکن یم دیمنو تهد... منو  -

 :گفت یبا لبخند ترسناک. که خنده اش متوقف شد هیاز چند ثان بعد

 !! دیرس نجایاز ا رونیالبته اگر پات به ب... کن  تیشکا یباشه قانون -

 :ادامه داد يبا پوزخند و

 !کن تیشکا...  ستین ریاز خودت راحته که پات گ التیاگر اونقدر خ -

اما اخمم رو حفظ کردم و  دیجمله اش بود دلم لرز يکه تو یهمه اعتماد به نفس نیخودم اعتراف کردم از ا به

 :گفتم

 یحساب ها که ازشون حرف م انیو جر وشیمن از دار! به درد شما بخوره؟ نجایکنم بودن من ا یفکر نم -

 ! ارمیماجرا رو در ب ياگر برم شرکت، بتونم ته و تو دیشا... ندارم  یاطالع دیزن
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 :دیت بغض لرزاز شد صدام

اگر ...  دیکن یم ياون شرکت و کارخونه و آدمهاش دلسوز يبرا شتریکه انگار از من ب دیبرخورد نکن يطور -

 !کوهستانه يمن پنج ساله که هم و غمم، دغدغه ها نیشما چند ماهه که پولتون رو وارد مجموعه کرد

 :تکون داد و گفت دییتا يرو به نشونه  سرش

 !یبهم بگ یدون یم یتوقع دارم هر چخاطر  نیو به هم -

 :باال رفت صدام

 ... اتیام و خالفم همون دور زدن مال یمسوول مال هیمن ! نیخوا یم یدونم چ یبگم نم یبابا به چه زبون -

 :فرستادن نفسش گفت رونیصورتم گرفت و بعد از ب يسکوت جلو يرو به نشونه  دستش

 .شما وخامت اوضاع رو شرح بدم يبرا يا گهیطور د دیفکر کنم با -

 دنیبعد با د یبا تعجب به در نگاه کردم و لحظات. در رفت و در اتاق رو باز کرد رهیدستش به سمت دستگ و

 :لب زمزمه کردم ریرفت و ز جیقلبم نزد و سرم گ يا هیثان يچارچوب در اتاق قرار گرفت، برا يکه تو یکس

 !!پوالد؟ -

 :گفت انیمن تکون داد و رو به ک يسالم برا يبه نشونه  يسر پوالد

 .کردم ریآقا د دیببخش -

لبش نشسته بود رو به پوالد  يکه گوشه  يبا پوزخند انمهریک. کردم ینگاه م انمهریبا بهت به پوالد و ک!! آقا؟

 :گفت

 .بگو يدیفهم یهر چ -

آورد و شروع کرد با  رونیکاغذ ب يداد و دسته ا هیرو به اون تک فشیباال آورد و ک یپاش رو کم کی پوالد

 :دادن حیاستناد به کاغذها توض

متوجه شدم  شده،یسهامداران م لیمحصوالت کارخونه و اونچه که به عنوان گزارش تحو یبا توجه به خروج -

و به  شدهیکسر م هیهم بدون اطالع بق یمبلغ شد،یکسر م اتیمال يکه برا یفروش، جدا از اون مبلغ زانیکه از م

 ...وان اسناد محرمانه عن

 !!! میمر... چشمهامو بستم . دمیحرفهاشو نشن هیبق

 :چشمهامو باز کردم انمهریک يصدا با
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تونم ثابت  یمن م! ؟یبگ يدار یچ گهید...  یخب خانوم رمضان... سه چهار روزه ! دمیفهم رید یلیمتاسفانه خ -

وسط که به عنوان  ادیهم م يخانم جواد يپا یحت. يکرد یاز مبلغ سود کم م هیکنم که بدون اطالع بق

 !کردهیم يکارخونه باهات همکار یمسوول مال

 فیوام رو براش تعر انیو من مجبور شدم سربسته جر دیبار فهم کیفقط  میمر! کرد ینم يهمکار میمر اما

 :ادامه داد انمهریک. کنم

امور  یتمام انیتونسته در جر یبه اندازه تو م یچه کس! يتو از تخصص نداشتن سهامداران سواستفاده کرد -

چه ! که به عهده تنخواه گردان بوده دهایخر نیزتریمواد خام و حقوق کارکنان گرفته تا ر دیاز خر! باشه؟ یمال

 ! درزش نره؟ يکنه که مو ال بجاحساب ها رو جا يرو داشته که طور ییتوانا نیبه اندازه تو ا یکس

 . شد یرفت تپش قلب من هم نامنظم تر م یش باالتر مصدا انمهریلحظه که ک هر

از اونچه که هست  شتریها رو ب نهیها اشراف داشته که هز میحساب ها و ت يبه اندازه تو اونقدر رو یچه کس -

 ! سود رو کم کنه؟ زانیگزارش کنه تا م

به  هیشب انمهریک يصدا ن؛ییسرش رو انداخت پا یبا ناراحت. موند رهیپوالد خ يدادم و نگاهم رو هیتک وارید به

 :شده بود ادیفر

 ياحد رونیب ياومد یو وقت یبمون یکنم حاالحاالها تو هلفدون یم يکار... کن  تیحاال برو شکا!! شد؟ یچ -

 !؟یکن یم دیمنو تهد! هه... آدم حسابت نکنه 

 !؟یخانم رمضان -

 :گفت یآروم يبا صدا. به پوالد ثابت موند نگاهم

 .خوامیمعذرت م -

 :لب زمزمه کردم ریگونه ام سر خورد و ز يرو یقطره اشک. به سرعت از اتاق خارج شد و

 !خائن -

 يرو دیکش یناخن م انمهریک يصدا! و نابود شد ستیمخمصه داشتم ن نینجات از ا يکه برا يزیدست آو تنها

 !اعصابم

 !خوره؟ یبه خودت نم شتریخائن بودن ب! خائن یگیم یبه ک -

 :نگاه از من گرفت يپوزخند با

 !!پدرت... خودت ! خونتونه ياصال خائن بودن تو -
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 :گفتم یآروم يبغضم رو قورت دادم و با صدا... گونه ام سر خورد  يرو یاشک قطره

 ! شده؟ یکه حساب شرکت خال نیدار یمدرک -

 :رو بهم دوخت و گفت نگاهش

 .ارهیگردش حساب ها رو درب نتیخواستم پر ،يبود ومدهیوش نصبح که هنوز به روزید ياز خانم جواد -

 :ماساژ دادم و گفتم مویشونیدستم پ با

 ! رفته وشیکه دار نیمطمئن بود نقدریا یرو چه حساب! نجایا نیمنو آورد... که  شبیپر -

 :شد نهیبه س دست

 شبیپر. کردم و خانواده اش رو تحت فشار گذاشتم يریگیکه همه جوره پ شهیم يسه چهار روز! مهییپسردا -

 .مطمئن شدم اومدم شرکت نکهیبه محض ا

 :لب با خودم زمزمه کردم ریفرستادم و ز رونیب نفسمو

 ! کارو کنه نیا دیچرا با -

 :و گفتم نیزم ينشستم رو آروم

 !!!وده؟قرون دو قرون ب هیمگه ! ؟ چرا من خبردار نشدم؟!کرده یحساب شرکتو خال يچطور -

 :خوردم یتکون سخت دمیخودم شن یکیرو که از نزد صداش

شدن اون  دایوگرنه تا پ ،یبگ یدونیم یآدم هر چه زودتر هر چ يبهتره خودت مثل بچه ! این لمیواسه من ف -

 !یقدم از من دور بش کی ذارمیکثافت نم

 :نگاهم و گفتم يتو ختمیالتماس بود ر هرچه

 دیچرا با! کارو کرده باشه نیباور کنم ا تونمیهنوز هم نم! کجاست دونمیقسم، من نم نیپرست یم یبه هر چ -

 !همه آدمو از نون خوردن بندازه نیا دیچرا با! سوال؟ ریاعتبارش رو ببره ز

 :باشه، شمرده شمرده گفت دهیمنو نشن يانگار که اصال حرفها! نداشت یترحم چیاما ه انمهریک نگاه

 !رفت؟ یاون پول کجا م! ؟يکرد یبه سهامدارها کم مچرا از سود مربوط  -

 :جواب دادم ریبه هم فشار دادم و با تاخ لبهامو

به سهامداران که شماها  دیآماده بود تا سهام کارخونه جد زیهمه چ. میکرد یجدا م دیگسترش خط تول يبرا -

 .واگذار بشه دیباش

 :درشت کرد و گفت چشماشو
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 !!دیکن زمونیکه سوپرا نیدیدزد یاز پول خودمون م -

 :صداش بلند شد هوی

 !!! ؟يمنو خر فرض کرد -

صورتم  يو تو دیمشتش جمع کرد و منو باال کش کی يام رو تو قهیصداشو هضم نکرده بودم که  يبلند هنوز

 :دیتوپ

 ... حیتوض اوردمیتا اون پدر دزدتو در ن -

 :دمیکش غیج

 .نکــن نیبه پدرم توه -

 :دیاون هم نعره کش و

مثل دفعه قبل دزد  ذارمینم یول! يتو هم مثل پدر نامردت به اعتمادم ضربه زد!!!! مگه شاخ و دم داره يدزد -

 .صحنه رو از دست ندم نیکنم تا لذت ا یم زتیبار خودم حلق آو نیا! مالم قسر در بره

 :مو با هق هق گفت هیگر ریاراده زدم ز یب!!! پدر من لذت داشت؟ زونیبدن آو ي صحنه

 !!یزنیآدم حرف م هیدر مورد مردن  يدار!!! کثافت بابامه -

به  فیخواستم جلوش ضع ینم...هق هقم ادامه داشت . نیزم يام رو به ضرب ول کرد، از پشت افتادم رو قهی

 .رمیام رو بگ هیگر يتونستم جلو یاما نم! امینظر ب

کنترل کردن بغضم چند بار با  يبرا. دیکش ینفس م یبود و به حالت عصب ستادهیاون هم کنار پنجره اتاق ا حاال

بعد سکوت داخل اتاق رو  ي قهیچند دق. شالم اشکم رو پاك کردم يو با لبه  دمیکش قیقدرت نفس عم

 :شکست

به  دیشا... بگو  یدونیم یهر چ ستیکاسه ن هیتو  وشیاگر واقعا دستت با دار! ساعته کیساعت هم  کی -

 .دردمون بخوره

 :گرفتم و گفتم یقیعم نفس

 .دونمینم یچیمن ه -

به در  يبگه، ضربه ا يزیکه خواست چ نیو هم دیبست و نفسش رو فوت کرد و بعد به سمتم چرخ چشماشو

 :گفت انمهریرو به ک. که واسم غذا آورده بود درو باز کرد و سرشو داخل آورد ياتاق خورد و بعد همون پسر

 .شیزنگ زد به گوش دیاسم جد هی -
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رو گرفت و بعد درو  یشد و گوش کشینزد انمهریک. هم رفت يدست پسره ابروهام تو يتو لمیموبا دنید با

 :گفت يور رفت با پوزخند میکه با گوش هیبعد از چند ثان. بست

 !زنگ زد تیهم به گوش يا گهیو سگ پاچه خوارت کس د یلیچه عجب جز ل -

 :سوالمو به زبون آوردم! پاچه خوارم؟ سگ

 !!خوارم؟سگ پاچه  -

 :رو به سمتم گرفت و گفت یگوش

 .تابان یرعلیام -

 :رو به سمتم گرفت و گفت یگوش

 .تابان یرعلیام -

 :باز من گفت مهیتوجه به دهن ن یب

 کارت داره؟ یچ! بهت زنگ زده يعرفان صدر -

 يبا دستها! شناسه؟ یرو م یرعلیمگه ام! گفت سگ پاچه خوار یرعلیبه ام انمهریک...  دنیشروع کرد به تپ قلبم

 ؟!دونستیاز من م ییزهایچه چ گهید. بپرسم یرعلیکه از ام ومدیبه زبونم ن یرو گرفتم ول یلرزونم گوش

 !کارت داره یچ نیبهش زنگ بزن بب -

 :گفتم یجیآروم و لحن گ يدوختم و با صدا انمهریرو به صورت ک نگاهم

 !چرا زنگ بزنم؟ -

 :خم شد و گفت یکم

 .پخش يار روزنگ بزن و بذ -

که متوجه شد من  انمهریک! پخش؟ يرو ذاشتمیو م زدمیزنگ م يبه صدر دیچرا با! کردم یتعجب نگاهش م با

بوق  يکه صدا يا هیو بعد از ثان دیکش رونیدستهام ب يرو از تو یدستش رو جلو آورد و گوش رمیگ یمطلبو نم

 :دهنم گرفت و گفت يجلو لویموبا د،یچیاتاق پ يآزاد تو

 .یحرف بزن يبه نفعته که عاد -

 :دیچیاتاق پ يتو يصدر یعصب يصدا

 ! ؟ییبپرسم کجا شهیم -

- .... 
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 الو؟ -

 :گرفتم و جواب دادم انمهرینگاه از ک ریدهنمو قورت دادم و با تاخ آّب

 !ن؟یسالم، خوب -

 :بلندتر شد صداش

 !گند... دختر  يگند زد! ؟يکار کرد یچ یفهم یم! خوب؟ -

 یسع! شده يصدر تیکدوم کارم باعث عصبان دونستمیخودم هم نم. هم رفت يمشکوکانه تو انمهریک يابروها

گرفتم و  انمهریآزاد کنم؛ نگاهمو از ک انمهریو ک یرعلیتمرکز کنم و فکرم رو از ام يو قال صدر لیق يکردم رو

 :حق به جانب گفتم ،يدر جواب صدر

 !!!کار کردم که خودم خبر ندارم؟ یچ -

 :بلند گفت يو صدا یهمون لحن عصب با

. آمار گرفتم اتیاداره مال يامروز از رابطم تو! به معامالتمون رفت يگند زد! ؟يکار کرد یچ یپرس یتازه م -

با !! ؟یشرکت خودتو متضرر کن یخواست یم! يرو گزارش نکرد يبه من داد ستیکه تو ل ییزایچ یواسه چ

با خودت فکر ! ره؟یگ میکرد یم يکه باهات همکار ییماها يهمه  يپا ادیاگر گندش در ب يخودت فکر نکرد

 م؟یدیرو از دست م مونیسوال، ما طرف قرارداد اصل ریاگر شرکت شما بره ز ينکرد

 ستین ادمیدرست . بود انمهریک يمن نگاهم قفل نگاه به خون نشسته  یول زدیهمچنان داشت حرف م يصدر

. بلند شد غمیصورت خودم پرتاب شد و ج يتو هیاز ثان يدر کسر لمیبلغور کردم چون موبا يدر جواب صدر یچ

 .انکار بود رقابلیبود غ دهیچیاستخون گونه ام پ يکه تو يدرد

بعد سرم به دنبال  يسرم شروع به سوختن کرد و لحظه ا يموها شهینشده بود که ر يدرد گونه ام عاد هنوز

 :که گفت انمهریک ادید فرشد و بع دهیکش انمهریدست ک

 !!!!آره؟ يخبر ندار يزیکه از چ -

ضعف کل بدنم . پخش شد میشونیو پ ینیب هیناح يتو يدیشد یشد و داغ دهیکوب نیبا تمام قدرت به زم صورتم

 .تمرکز کنم از حال رفتم انمهریک يبعد يضربه ها يتونستم رو یکه نم یرو گرفت و در حال

 1391 وریشهر*** 

دادم، تا از استرسم  یهر دو دستم رو همچنان به در فشار م یکه در اتاق رو از داخل قفل کرده بودم ول نیا با

 شهیهم. بودمش دهیند یطور عصبان نیوقت ا چیه. شد بدنم بلرزه یمحمد باعث م يها ادیفر يصدا. کم کنه
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فراتر  شیعاد تیاز عصبان کمی دیرو فهم وشیوام دار ياون موقع که ماجرا ای. رفت یبهم چشم غره م تاینها

 .بود یبیو غر بیعج زیچ هیاما امروز . رفت

 :دیبه در کوب یمحکم مشت

 !باز کن درو يجرات دار ؟يشد میچرا پشت در قا!! شد؟ یچ -

وقت  هیامروز  يباالخره تونستم برا! و سفارش يباز یو پارت دنیکش وشیمکافات و منت دار یاز کل بعد

شدم متوجه  ادهیپ نمیمجتمع زندان که از ماش يدرست جلو. رمیبگ يعابد انمهریک لیبا وک کیمالقات کوچ

محمد  يخون نشسته  هب يچشم ها دنیاز همون فاصله و د. عقب تر توقف کرد یشدم سانتافه محمد هم کم

 نمیماش دوباره سوار يزیبه خاطر ترس از آبرو ر شه،یم ادهیپ نیداره با غضب از ماش دمید یوحشتم گرفت و وقت

 .کنه یم بمیشدم و به سرعت به سمت خونه روندم و تموم راه هم متوجه شدم داره تعق

به  دیکه به در کوب يبا مشت محکم تر! ؟يعابد انمهریک لیمالقات وک رمیمن دارم م دیموندم از کجا فهم من

 :زبون اومدم

 .نمشیمن حق داشتم بب -

 :زد داد

 .یکن فیبهت نشون بدم ک یحق هیدرو باز کن  -

 :زد داد

 .یکن فیبهت نشون بدم ک یحق هیدرو باز کن  -

 :تر آوردم نییپا یصدامو کم! بود یعصب یلیانگار واقعا خ نه

 .رفتم یوگرنه نم! یشیم یعصب نقدریدونستم ا ینم! که فتادهین یمحمد جان اتفاق -

 :به در زد لگد

 یپدر هماهنگ م یب وشیبا اون دار يریار خودت باشه؟ بعد مسرت تو ک يمگه قول نداد!! شم؟ینم یعصب -

 ...يعابد لیسراغ وک يکه بر یکن

 :به در زد يضربه ا دوباره

 .باز کن گمیم -

 :دیلرز صدام
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 گهیبه چهار ساله بابام مرده، من چقدر د کینزد. خواستم باهاش حرف بزنم یفقط م! کردم؟ کاریبابا مگه چ -

  نم؟یرو بب يعابد انمهریصبر کنم تا ک

 :زدم هیرو با آب دهنم فرو دادم و به در تک بغضم

 .کرد یپشت پدرمو خال يمنو قانع کنه که چرا عابد دینفر با هی. خواستم بکنم ینم يکار چیباور کن ه -

 :نشستم نیزم يبه در سر خوردم و رو هیتک

زنم  یهر بار هم که حرفشو م! افتاده بود یداشتم و به چه وضع يرفته که من هم پدر ادتیتو که کال انگار  -

 .یتوپ یبهم م ای یکن یحرفو عوض م ای

 يخودش برا یوقت! خودش يمحمد حق نداشت که منو محدود کنه به قانون ها. لحظه دلم گرفت کی يبرا

خواست که من  ینم یحت یوقت! تختش به آرامش برسونه يتونست من رو تو ینم یحت یوقت! نبود یمن کاف

 . به عنوان همسر حق محدود کردنم رو نداشت یعنی! نداشت یمحمد حق! مادر بشم

 :لب زمزمه کردم ریهامو بستم و لبم رو گاز گرفتم و ز چشم

 .دیببخش ایخدا -

رو از سمت اون تجربه کرده  یچون در کنارش وجود عشق. رو دوست داشتم چون مطمئن بودم عاشقمه محمد

خالصانه دوستم داشته باشه و از زمان ازدواج تا حاال ذره  نطوریتونست ا یم یرعلیام یدونم حت یم دیبودم که بع

 ! از ابراز محبت هاش کم نشه يا

 شتریو من هر بار ب دادیمختلفش رو نشونم م يچهره ها یهر روز و هر ساعت زندگ. کرده بودم رییمن تغ یمنته

 ... تموم بود اگر سنش کمتر بود  یمحمد همه چ. دست بکشم تونستم از محمد یشدم اما نم یسرخورده م

محبت هاش زبونم  یو چقدر حرف داشتم که به محمد بزنم ول ختنیر یاشکم پشت سر هم م يبعد يها قطره

آدم  یکه کل يقرار. رو خراب کرده بود يعابد لیموقعش قرارم با وک یحاال که با حضور ب یحت. بست یرو م

 !بودم تا جور بشه دهیسرش د

نگهم  یکرد تا راض یکه همه کار م يگرفتم باز هم به احترام محمد میپشت دست اشکمو پاك کردم و تصم با

 .باز هم سکوت کنم! يموارد نیداره البته به جز چن

 :زدم و گفتم يدر ضربه ا به

 .يریقول بده گازم نگ یخوام درو باز کنم ول یمحمد م -

 :گفتم یطونیلبامو به هم فشردم و بعد با لحن ش. ومدین رونیاز ب ییصدا. دمیخودم آروم خند و
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 !؟یدرو باز کنم تا خفتم کن يکرد نیکم! ؟یساکت -

 :به در زدم يمحکم تر يضربه ! ومدین یاما جواب. دمیباز خند و

 ؟یاوک. تو رو جون غزاله مهربون باش یکنم ول یدرو باز م. بداخالق يآقا يآها -

محمد دو . قفل چرخوندم و در رو باز کردم يرو تو دیاز پشت در بلند شدم و با دلهره کل ادینم ییصدا دمید یوقت

سمتش برداشتم و جلوش  یقدم یبا نگران. انداخته بود نیینشسته بود و سرش رو پا نیزم يدر، رو یِقدم

 :نشستم و در همون حال گفتم

 ؟ینشست نجایچرا ا -

به صورت  یلیس. اش چنگ شده بود نفسم رفت نهیس يکه رو یقش و دستاز عر سیصورت خ دنیبا د اما

 :خودم زدم

 !محمد؟ يشد یچ! خاك تو سرم -

بتونه چشم تو چشمم  نکهیسرش رو باال آورد و قبل از ا یبه سخت. باز مونده بود و چشم هاش خمار مهین دهنش

 :صدام باال رفت. دیدراز کش نیزم يبشه از پشت سر خم شد و رو

 !حمد؟م -

هم  يصورتش از درد تو. که البته انگار موفق نبود دنیکش قیعم يبست و شروع کرد به نفس ها چشمهاشو

 :سرش نشستم يبا هول باال. رفت

 ! کنم؟ کاریمحمد چ -

 :بغض کردم. کرد همچنان نفس بکشه نگاهم کرد یم یکه سع یچشمهاشو باز کرد و در حال یکم

 کنم؟ کاریاشاره کن بگو چ -

بلند شدم و به سمت  عیسر. شد ینم ينجوریا. فرستاد رونیچشمهاشو بست و بازدمش رو از راه دهنش ب دوباره

اونقدر هول کرده بودم که دوسه بار هم شماره رو اشتباه گرفتم و . رو گرفتم یلیل يتلفن خونه رفتم و شماره 

 ریکم مونده بود بزنم ز دیچیپ یگوش يتو یلیل يصدا یکه وقت يطور. کنم يریمجبور شدم از اول شماره گ

 :گفتم یبدون سالم و احوال پرس! هیگر

 بکنم؟ دیبا کاریچ! فکر کنم محمد قلبش گرفته باشه یلیل -

 :هم که انگار هنگ کرده بود صداش باال رفت یلیل

 !شده؟ یچ... يوا -
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 :دیلرز صدام

 !تونه نفس بکشه یکنم محمد نم یبگو چه غلط یلیل -

 :بلند من به خودش اومده بود تند گفت يکه انگار با صدا یلیل

 !نداره؟ یرزبونیقرص ز -

 !! نداشت یبود محمد مشکل قلب ادمیکه  ییجا تا

 !هست؟ یچ! نه -

 :که از من هم شوکه تر شده بود گفت یلیل

 .افتم یور هم راه م نیزنم و از ا ینه االن خودم زنگ م... زنگ بزن اورژانس  -

! دیرس یاما زورم نم رون،یتونستم ببرمش ب یکاش م. دمیبه سمت محمد دو. تماس رو قطع کرد عیسر و

 :افتادم هیبه گر. بکشه قیهمچنان در تالش بود که نفس عم یلبهاش کبود شده بود ول

 ! کارا نیدنبال ا رمینم گهید! محمد غلط کردم -

 :دمیبوس شویشونیصورتش خم شدم و پ يرو

 . دیببخش! محمد جان -

. چشم هام زل زد يباز کرد و تو یچشمهاش رو به سخت. دهنم گذاشتم و هق هقم رو خفه کردم يدستمو رو و

آروم شروع کردم به  يموهاش فرو بردم و با صدا يدستهامو تو. چشمش سر خورد ياز گوشه  یقطره اشک

 :حرف زدن

 . رسن یزنگ زده اورژانس، االن م یلیل. آروم باش زمیعز -

 يزیکرد چ یلبهاشو به هم فشرد و سع یاما به سخت. به خر خر افتاده بود. رمق به چشم هام زل زده بود یب

 :بردم و گفتم کیصورتم رو نزد. بگه

 !محمد اریبه خودت فشار ن... جونم  -

 :فرستاد و لب زد رونیحال ب یب نفسشو

 .کن... حاللم  -

 :گفتم ينسبتا بلند يکردم و با صدا اخم

 . نگو چرند -

 . به هق هق افتادم باز
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 .یتو بگ یاصال هر چ! تو فقط حالت خوب شه... غلط کردم  -

بار  نیا. که نگاهش قفل نگاهم بود دوباره لب هاش شروع کردن به تکون خوردن یزد و در حال یحال یب لبخند

 ...ارم دهنش نگه د يبود که مجبور شدم گوشم رو جلو فیفقط اونقدر صداش ضع...  ینه به سخت

 ....اشهد ان محمد ...  -

 :زدم غیج ناخواسته

 !؟ یکنـــ یکار م یچ -

رفتم و بازش کردم و شروع  اطیو درو باز کردم و پابرهنه به سمت در ح دمیوحشت به سمت در سالن دو با

 :زدن غیکردم به ج

 !رهیم یمحمد داره م... کمکم کنه  یکی... کمک  -

معطل نموندم و دوباره با حالت دو به داخل . به سمت خونه اومدن غمیج يصدا دنیها با شن هینفر از همسا چند

رمق به روبرو دوخته شده بود  ینگاهش ب...  دمیسرش رس يباال... داد  یمحمدم داشت جون م. خونه برگشتم

 ...کرد  یتقال نم دنینفس کش يبرا! انگار دیکش یدرد نم گهید... 

بود که من  يهنوز نگاهش به نقطه ا...  دمیکبودش کش يلب ها يدستمو رو. ..زانوهام به ضرب افتادم  يرو

 ! نشسته بودم

 يریرو بگ زتیرفتن عز يجلو ینتون یوقت! کنه ینم یفرق...  نیزم يرو دهیچه دراز کش... از سقف  زونیآو چه

 ... رهیم... د بره اون که بخوا! یباش دهیچند ساعت بعد از مرگش رس ای یسرش باش يکنه که باال ینم یفرق

 :دیچیسالن پ يتو غمیج يصدا

 .... خدااااا  -

 :بغل گرفتم يمحمدمو تو سر

 ...چشماتو وا کن ... محمد  گهید ستیمهم ن... بره به جهنم  انمهریک... محمدم غلط کردم ... غلط کردم خدا  -

 1393 رماهیت*** 

که به محمد دادم و بهش  یقول يادآوریبه خاطر ... چشمم سر خورد، نه به خاطر درد  ياز گوشه  یاشک قطره

آورد و  یکه برام غذا م يپسر. تکون دادم خیدستم رو باال آوردم و به نشونه برداشتن کمپرس . عمل نکردم

 .دستش رو برداشت دهیبودم اسمش حم دهیحاال فهم
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برم تا  یبهداشت سیکردم به سرو یجرات نم. شکسته بود نیقیشده بود و قطع به  نیسنگ تینها یب مینیب

 :نفسش رو کالفه فوت کرد و آروم زمزمه کرد دیحم. نمیبب افمویق

 !اره؟یبالهارو سرت ن نیتا ا یکن ینم يچرا باهاش همکار -

فقط  یرعلیام... وقت دست روم بلند نکرده بود  چیمحمد ه. اشکم سر خورد يبعد يبستم و قطره ها چشمامو

رو  دنمیطلسم ناز کش انمهریک یدانشگاه باهاش تموم کردم، ول يکه تو يزد، اونم همون روز یلیبار بهم س کی

 ! داشت یحاضرم قسم بخورم که مشکل روان. شکسته بود

سرما صورتم رو سر کرده . گذاشت مینیب يرو رو خیشده بود دوباره کمپرس  دیکه انگار از جواب من ناام دیحم

 . ادیها کوتاه نم یراحت نیبه ا انمهریکردن و مطمئن بودم ک یپهلوهام درد م. شد یدرد همچنان حس م یبود ول

 :رو اشاره کرد و گفت خی دیحم. اومد نییدر که با شدت بسته شد، از پا يصدا

 .نییمن برم پا رشیبگ -

 کیصحبت کردن نزد نیدادم که در ح صیرو تشخ انمهریک يصدا. از اتاق خارج شد و در رو هم قفل کرد و

بعد از . نگاهش هم نکردم یاونقدر حالم بد بود که حت. بعد دوباره قفل در باز شد و وارد اتاق شد یو لحظات شدیم

 ینگه داشته بودم، ب مینیب يرو رو خیکه هنوز کمپرس  یدر حال. پنجره نشست يبستن در اومد روبروم و لبه 

 !یروان کهیمرت. تش حق داشته ولش کنه برهزن بدبخ. رمق نگاهش کردم

 :آورد شروع کرد به حرف زدن یکه کتش رو در م یرو کنار پاش گذاشت و در حال فشیک

 .دنیفصل رو بر نیا مهیو جر اتیبرامون مال اردیلیم میبه ن کینزد... بودم  ییدارا -

 :گفتم یعکس العمل چیه بدون

 .شهیم نیاز ا شتریالبته اصلش ب... دونم  یم -

 :و گفت دیتو هم کش ابرو

 دنیفهم. دنیقبل بر يسالها يکه برا يا مهیجر! گمایامسالو نم مهیجر! ؟يچطور؟ از اونم خبر دار مهیاز جر -

 .نیزد یکه دورشون م

 یم دیحم! کرد یالبد داشت به شاهکارش نگاه م. ثابت موند مینیب ينگاهش رو. صورتم برداشتم يرو از رو خی

 :فرستادم و گفتم رونینفسمو ب. گفت بدجور کبود شده

فقط ... کردم  یکارو نم نیفرار کنه ا وشیدادم دار یدرصد احتمال م کیاگر ! میش یم مهیدونستم جر یم -

 .پامو محکم کنم يخواستم جا یم
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 :چشمام زوم کرد يگرفت و تو مینیاز ب نگاه

 ؟یاعتماد داشت وشیبه دار نقدریا یعنی -

 :رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرم

 هیهمون وام و اصل پولو باال بکشه نه سرما تایکردم نها یاما فکر م... داشتم اما  یعنی! بحث اعتماد نبود -

 !سهامدار ها رو

 :رو متفکرانه تکون داد و به حالت مسخره کردن گفت سرش

 شه؟یتو واسه ما نون و آب نم يکه حرفا یدون یرو هم م نیو ا -

پنجره  ياز لبه . دمیترس یم تشیکردم واقعا از عصبان یشد و من اعتراف م یم یباز داشت عصب. کردم سکوت

 :کرد گفت یرو باز م شیطوس راهنیپ نیسر آست يکه دکمه  یبلند شد و در حال

! فتهیارخونه باتفاق ها واسه ک نیدرز کنه تا بدتر رونیخبر به ب هیکاف! ... یسیبه پ میهم خورد شیجور نیهم -

 !مونده یقدم تا ورشکستگ کیفقط 

 :دلهره نگاهش کردم با

 م؟یکن داینجات پ یمونده که از ورشکستگ یراه -

 :زد یقیعم پوزخند

 یط دیتو سرم هست که با ییفکرها هی! ... يتو شرکت ندار ییجا یجناب عال گهید ؟»میکن« داینجات پ -

حداقل  ای وشیکه دستم به دار یتازمان...  میریرو بگ یورشکستگ يبشه تا موقتا جلو یدو روز عمل یکی نیهم

 ...از پول ها برسه، اما  یبه مبلغ

 :ادامه داد. رمیمجبور شدم سرم رو باال بگ. من خم شد يروبرو

 .ختیبرنامه هام به هم ر کمی نیبه بار آورد اتیمال يبرا یکه جنابعال ياما با شاهکار -

دوباره به سمتم . دادم صیسفته ها رو تشخ. در آورد فشیکاغذ از داخل ک يبرگشت و دسته ا فشیسمت ک به

 :پام گذاشت و گفت يسفته ها رو رو. بار روبروم، نشست نیبرگشت و ا

 .ها امضا کن مهیمبلغ جر زانیبه م -

 :گفت يبا لبخند حرص در آر و

 ییجا هی ست؟ین نطوریا! يکارخونه بود نیدلسوز ا باالخره تو هم. یکن یامسال هم خودت پرداخت م اتیمال -

 .يبه دردش بخور دیبا
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 يابروش رو باال داد و با لحن نه چندان دوستانه ا هی. زل زدم انمهریبه سفته ها انداختم و دوباره به ک ینگاه

 :گفت

 .امضاشون کن -

 :گفتم یآروم يدهنم رو قورت دادم و با صدا آب

 دن؟یبر مهیچقدر مگه جر -

 :در آورد و گفت راهنشیپ بیاز ج یسینو وانر

 .اتیبه ده برابر مبلغ مال کینزد -

 يپام برداشتم و جلو يسفته ها رو از رو... اما  شهیم نقدریدونستم ا یم ست،ین بیخب عج. باز موند مهین دهنم

 :موفق نبودم، گفتم یکردم محکم باشه ول یم یکه سع یلرزون و لحن يخودش گذاشتم و با صدا

 .کنم یمن امضا نم -

 :ناخنش گوشه ابروشو خاروند و گفت با

 .بزنم یبیبه صورتت آس ادیم فمیواقعا ح...  گمیدرخواستمو م یبار اول زبون يمن فقط برا -

. هیگر ریخواست بزنم ز یدلم م. مخصوصا صورتم...  دیچیبدنم پ يحرفش درد تو نیبا ا. اشاره کرد مینیبه ب و

 :ت سرم فشار دادم و گفتمپش واریخودم رو به د

 !حد که بپردازم نیندارم ا... امضا هم کنم  -

 :پام گذاشت و گفت يسفته ها رو رو دوباره

 .امضاش کن... مشکل خودته  گهیاون د -

 !بابا تیبه وضع دمیرس یم... هام بود  یکردم اول بدبخت یامضا م اگر

کردم و دوباره  یاخم. گرفتم يانرژ یتفکرم کم نیبا ا! شد که یکه به سرم آورده بود بدتر نم ییاز بالها گهید

 :کاغذها رو جلوش گذاشتم و گفتم

 !شرکت ندارم يها یدر قبال بده یتیمسوول چیچون من ه... کنم  یامضا نم -

 :دندوناش گفت يابروهاش باال رفت و از ال مییپررو از

 ؟ينقشو دار نیشتریب وشیدار يکالهبردار يرفته تو ادتی -

 :رو قورت دادم و گفتم بغضم

 !نه؟یاز ا ریغ. کن و منو بنداز زندون تیازم شکا...  ستین یرنگ یاهیباالتر از س -
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 :رفت گفت یم نییاش داشت از خشم باال و پا نهیکه س یها رو کنار بالش گذاشت و در حال سفته

 !برسونم بیتونم بهت آس یتا چه حد م... شم  یم یعصب یوقت يدیحتما تا االن فهم -

صورتش  کیدستش گرفت و صورتم رو نزد يدستش فکمو تو کیبه سمتم برگشت و با  هویجمله  نیاز ا بعد

 :دیصورتم توپ يتو. لبهام خارج شد نیاز ب ياز شدت درد ناله ا. نگه داشت

 .مونه ینم یازت باق يزیوگرنه چ...  ینکن يبه نفعته که با اعصابم باز -

 :که روشون گذاشته بود اشاره کرد و گفت یسیسفته ها و روان نو به

 .گردم همشون امضا شده باشه یبرم یوقت -

خم شدم و سفته ها رو با ! کردم دایدونم از کجا پ یکه نم یبا شجاعت. و کتش رفت فیبلند شد و به سمت ک و

کرد و بعد با  یدستم نگاه يتو يو به کاغذها دیبه سمتم چرخ. حرکت همه رو پاره کردم هیهم گرفتم و تو 

 :بلند شدم و کاغذها رو پاش دادم و گفتم نیزم ياز رو. به صورتم زل زد نهیرفت تا به خون بش یکه م ینگاه

 !اردیلیچه برسه به چند م رمیگ یقرونشو گردن نم کی یمن حت... بکن  يخوا یم یهر غلط -

شصت پام  يانگشت ها يکه رو يطور د،یمشت گرفت و منو باال کش يمانتومو تو ي قهیسمتم اومد و  به

 :دیشده ش غر دیکل يدندون ها ياز ال. ستادمیا

 !االن؟ يخورد یچه گه -

 :شدم رهیچشم هاش خ يتو گستاخانه

 !یمجبورم کن یتون ینم -

 :از فرصت استفاده کردم! انگار که بخواد به اعصابش مسلط بشه... بست  يا هیثان يبرا چشمهاشو

 . تهییپسردا! ستمیمن ن دهیکه مالتو دزد یاون کس -

 :ادامه دادم! چرا من احترام بذارم؟ ست،ین یاز جانب اون احترام یوقت! جمع بستن اسمش رو کنار گذاشتم گهید

 .کن یاز هر کس دلت پر سر خودش خال! کن تو نشدم یمن دل خال -

 :زد یعصب يپوزخند

 ! نکنم؟ یچرا حرصمو سر تو خال! يخورد یآخور م هیاز  یتو هم با اون عوض -

دستهاش گذاشتم و در  يکرد، دستامو باال آوردم و رو یم تمیمانتوم که دور گردنم محکم شده بود اذ ي قهی

 :همون حال گفتم

 شه؟یم دتیعا یاز زدن من چ -
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 :به سر تا پام انداخت و گفت یشینما ینگاه

 .کتک خورت ملسه...  شمیآروم م -

 يافتادم که سالگرد آقا يشنهادیپ ادیربط  یکامال ب!!! ه؟یروان نینگفتم ا... از حرص به هم فشردم  دندونامو

مکالمه اون و  يادآوریبا ! ندادم یاوک شنهادشیخداروشکر به پ! گفته بود انمهریاز جانب ک وشیدار ،يمحمود

زدم و  يپوزخند صدا دار. ونمشگرفتم من هم بچز میبچگانه تصم میتصم کی یشرکت، ط يتو وشیدار

 :گفتم

 یزدم که آدم نرمال یحدس م وارید يتو يآبدارخونه گلدون رو پرت کرد يتو لیدل یهمون موقع که ب دیبا -

 !یستین

 :کرد زیر چشمهاشو

 !ه؟یمنظورت چ -

 :گفتم يزیلحن ت با

 !يموند یکرد و تو حسرت بچه ات نم یزنت ولت نم... طور نبود  نیکه اگر ا -

 کی يبرا. همچنان به همون حالت نگهم داشته بود یام رو حس کردم ول قهی يدن دستهاش از روش شل

به  ایدن يکه تو هیکار نیآخر یسرش بکوب يمشکل طرف رو تو یناراحت يکه تو نیا. شدم مونیلحظه پش

نکرد؟  رمیو تحق اوردیمگه هزار دفعه مرگ پدرم رو به روم ن! فرق داشت انمهریاما ک. کنم یانجام دادنش فکر م

 !میشد ریبه  ریپس 

! دمیصحنه رو به چشم د نیا قایمن دق شن؟یچشم ها قرمز م يدیسف هویترسناك  يها لمیف يتو نیدید

شجاعتم دود  يبشه و همه  یچشم هاش پر شدن و باعث شد ته دلم خال يکه تو یسرخ رنگ يها رگیمو

 ! بشه و بره هوا

درو  یحت. کمال تعجب منو ول کرد و به سمت در رفت و از اتاق خارج شد اما در. دلم اشهدمو خوندم يتو

 :دیچیخونه پ يبلندش تو يصدا. نبست

 د؟یحم ییکجا د؟یحم -

 بله آقا؟ -

 !يندار يکار نجایا گهید. برو خونه ات -
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 دیحم يصدا. قفل نکرد یو کتش رو برداشت و از اتاق خارج شد و درو بست ول فیبه داخل برگشت و ک دوباره

 :دمیشن یرو م

 بمونم؟ نیخوا یم! ندارم يکار -

 :به دهنم زدم و زمزمه کردم یبا دستم ضربه آروم. بودن اوضاع شده بود يرعادیاون هم متوجه غ انگار

 !انداختن بود؟ کهیاالن وقت ت! غزاله يریبم -

به لطف . بود رماهیت یاسالمتن. گرم تینها یهنوز تو آسمون بود و هوا ب دیخورش. اتاق رفتم يسمت پنجره  به

ماه  ي مهیسرمون ن رینمازم هم نخونده بودم، خ! چیدو سه روز روزه که ه نیا نجا،یو اومدنم به ا انمهریک

 :نگاهمو به آسمون دوختم. میرمضون بود

 .خودت هوامو داشته باش! تمیچند روزو بذار به حساب وضع نیا یکاهل ایخدا -

وحشت داشتم،  انمهریبا ک ییارویهمچنان از رو. اتاق موندم يتو يخبر یتو همون حالت ب یدو ساعت یکی

 موییتونم دستشو ینم گهید دمید یهم تحمل کردم اما وقت گهیساعت د کی. دمیرو د دیمخصوصا که رفتن حم

هم  گاریس يبود و بو ضخونه سکوت مح يتو. نگه دارم با ترس و لرز و سالم و صلوات از اتاق خارج شدم

 . شد یحس م دایشد

ورم  خیبه لطف کمپرس . به صورتم نگاه کردم نهیآ ياومدن، تو رونیموقع ب. رفتم ییبه سمت دستشو نیپاورچ

 یاز ترس درد دوباره با دهن نفس م. شکسته زدیافتاده بود داد م مینیب يکه رو يخط قرمز ینکرده بود ول

خواستم برگردم به اتاقم اما اول . خارج شدم ییدست هامو شستم و از دستشو. ادیفشار ن مینیتا به ب دمیکش

 !سه سر خالص بشم وید نیبود که از دست ا تیموقع نیاالن بهتر دیشا. ستادمیراهرو ا

کردم تا  یهمه جا رو نگاه م. دیچرخ یم! و شصت درجه صدیسرم مثل جغد س. به سمت راه پله ادامه دادم راهمو

که از باال بهش  ییدرست جا دمیپله ها رس نییبه پا یوقت. شروع کنم به فرار دمید انمهرویرف کاگر از هر ط

 گاریاز دود س یحجم نیب... هاش باز بودن  مهکه همه دک یراهنیبا پ... سه نفره  یراحت کی يرو... نداشتم  دید

 .دستهاش نشسته بود يتو يبطر هیبا ... 

نفس حبس شده ام رو رها کردم و . دینوش شیاز بطر گهیقلوپ د هیتفاوت  یبه من انداخت و بعد ب ینگاه

 . دوختم انمهریبود و دوباره نگاهمو به ک یشک در خروج یکه ب ینگاهم رو دوختم به در بزرگ
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به خاطر حرف من؟  یعنی! دو سه ساعت نیدر عرض هم! اونقدر خنگ نبودم که نفهمم به شدت مسته گهید

کنه تا حرف منو  یطور داره خودشو نابود م نیبراش گرون تموم شده بود که ا یلیبدون شک رفتن زنش خ

 !فراموش کنه

دور  کیفقط نگاهش . نشون نداد یعکس العمل چیه. نگاه کردم انمهریبه سمت در برداشتم و دوباره به ک یقدم

 .زد گارشیبه س قیپک عم کیمن ثابت موند و  يدر و من گردش کرد و دوباره رو نیب

. تر برداشتم عیسر مویقدم بعد يهمون عکس العمل تکرار دنیرو برداشتم و با د يشجاع شدم و قدم بعد یکم

رو  رهیبه سمت در رفتم و دستگ يشتریکنار مبل بذاره با سرعت ب یعسل يرو شویخم شد تا بطر دمید یوقت

 . قفل بود... چرخوندم 

و شروع کردم به باال  هیرگریاراده زدم ز یب. شد یمبل بلند م يداشت از رو. وحشت به پشت سرم نگاه کردم با

نامنظمش به  بایتقر يخاموش کرد و قدم ها زیم يرو يگاریس ریز يتو گارشویس. در رهیکردن دستگ نییو پا

 . سمت من شروع به حرکت کردن

قفل شده بمونم تا بهم  تونستم کنار در ینم. دیکوب یام م نهیس واریخودشو به در و د یبه طرز وحشتناک قلبم

اتاق با در قفل بهتر از  کی يموندن تو. اونهم به سمت راه پله دن،یشروع کردم به دو یآن میتصم کیبا . برسه

 . که قصد جونمو کرده هیانمهریمواجه شدن با ک

 یو قدم دمیکش يبلند غیکه سرعت گرفتن ناخودآگاه ج ییکه به سمت من کج شد و قدم ها رشیمس دنید با

و شروع کردم به تقال  دمیتونستم رو کش یکه م یغیج نیو بلندتر دیچیمونده به راه پله دستش دور کمرم پ

 .کردن

تقال کردنمو گرفت؛ لبهاشو  يجلو دیچیپاش که دور پاهام پ کیدهنم محکم نگه داشت و با  يرو رو دستش

 :چسبوند به گوشم و زمزمه کرد

 .میداشته باش نیریمعامله ش هیبذار ...  میبا هم دار یخرده حساب هیمن و تو  -

شد و اشکهام  شتریجمله اش ترسم ب نیبا ا! گوشمو سوزوند نطوریگلوش کوره روشن بود که نفسش ا يتو انگار

دهنم برداشت اما همون طور که هنوز کمرمو محکم نگه  يپاهامو آزاد کرد و دستش رو از رو. روون شدن

 :به التماس افتادم! نبود یوقت گستاخ. ردحرکت ک یداشته بود به سمت راحت

 .کنم يهمکار دمیقول م...  رمیرو بگ مهیجر يتونم جلو یم. گفتم يزیچ هیبودم  یعصب...  دیببخش -

 :اما ساکت ننشستم دیچیکمرم پ يدرد تو. انداخت یراحت يبه ضرب منو رو.  دیشن یانگار حرفام رو نم اما
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 !لحظه صبر کن هی. میزن یباهم حرف م -

دستش رو به سرم  کیکرد خودش رو ثابت نگه داره  یم یکه سع یمبل گذاشت و در حال يپاشو لبه  کی

 . دیسرم کش يکرد و شالم رو از رو کینزد

هام و مشت زدن هام  یلگد پرون... نداشت  يریکردم، اما انگار تاث یافتاده بودم و همچنان التماس م هیگر به

 یوقت... مانتوم رو باز کنه  يدکمه ا ریحرکت مس هیتوجه خم بشه و با  یب انمهریبودن که ک ریتاث یاونقدر ب

 . وحشتم ده برابر شد دمیپاره شدن جا دکمه ها رو شن يصدا

 !!! ... انگار وقتش بود که ادب بشم... که بلد بودمو به زبون آوردم و انگار  يلب هر ذکر ریز

ناله  یوقت ینه حت... نه التماس هام ... هام  هینه گر... روش داشتن  يریگوش خراشم تاث يها غیج يصدا نه

 . شدن یرمقم از گلوم خارج م یحال و ب یب يها

که  ییبوسه ها و گازها يجا... کمرم ... پاهام ... پهلوهام ... کرد  یبدنم درد م يهمه جا دیدست ازم کش یوقت

 ! گرفته بود

از روم کنار رفت  یوقت. بود شتریبارم با محمد هزار برابر ب نیدم از اولکه تحمل کر يقسم بخورم درد حاضرم

جز  يزیو چه چ شدیام خارج م نهیخر خر از س هیشب ییصدا. حال کنار مبل افتاد یب... خودم مچاله شدم  يتو

 !تونست آرومم کنه؟ یمردن م

من از گل کمتر به «... بود که مدام در گوشم تکرار کرده بود  يبود جمله ا دهیچیبدنم پ يکه تو ياز درد شتریب

در مورد  یکیاگر  یعنی. چشمم راه گرفتن يلبهامو به هم فشردم و اشکهام از گوشه ... » مهروزم نگفته بودم

 !بود که طرفو بشونه سر جاش؟ یکس... زد  یم یمن حرف

که دختر  ستیمهم ن... از دست دادن نداشتم  يابر زیچ چیه گهید. مبل فرو بردم يکوسن رو يرو تو صورتم

 یم یارزش یاونقدر احساس ب! بودش دهیهمه جوره به لجن کش انمهریبود که ک یمهم اون عزت نفس! نبودم

 !کردم یپوشوندن خودم نم يبرا یتالش چیمبل افتاده بودم و ه يکردم که با اون وضع افتضاح رو

. خواستم از دستش فرار کنم ینم گهید یحت. مهم نبود  يزیچ چیه گهید. هق هقم بلند شد ياراده صدا یب

 .کردم تا از حال رفتم هیاونقدر گر. رمیخواست بم یفقط دلم م

به . شد یباز م یچشمهام به سخت. تنم انداخته شده بود ينازك رو يملحفه  هیچشمهامو باز کردم  یوقت

 :لب زمزمه کردم ریز. صورتم سوزش لبهام هم اضافه شده بود یقبل يدردها

 !یوحش -
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 يو دوباره چشمه  دیکش ریکمرم ت. مبل نشستم يرو یام با دستم نگه داشتم و به سخت نهیس يرو رو ملحفه

 یدلم نم رمیاگر قرار بود بم یحت. برم نجایخواست از ا یحاال که بهوش اومده بودم باز هم دلم م. دیاشکم جوش

 .رمیخونه بم نیا يخواست تو

. فشردم یراحت یشد، خودمو به پشت کیاومد و بهم نزد رونیب -به نظر آشپزخونه بود - ییه از جاک دنشید با

رو به  سشیگذاشت و روان نو زیم يسفته ها رو رو. بدم صیدستش تشخ يرو تو ییکذا يتونستم سفته ها یم

 :سمتم گرفت

 .امضاش کن -

از دستش  سویلرزون روان نو يبا دستها. کرد و اخم کرده بود یبهم نگاه نم. بغض به صورتش نگاه کردم با

شروع کرد به جمع کردن لباس . امضا زدن سفته ها تموم شد نکهیبعد از ا. گرفتم و هر جا الزم بود امضا کردم

 :نگه داشت و گفت کمیو همه رو نزد نیزم يهام از رو

  .بپوش ریبگ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

باز هم نگاهم نکرد و به . دمیبا حرص لباس ها رو از دستش کشبود  زونیکه از دستش آو رمیلباس ز دنید با

 . لباس هام کردم دنیشروع به پوش یپر از درد و به سخت یبا بدن. از اتاق ها رفت یکیسمت 

دستش بود از اتاق خارج شد و به  يمن تو فیکه ک یدر حال انمهریک. دیچیخونه پ يتو فونیزنگ آ يصدا

 :از همون فاصله به صورتم نگاه کرد و گفت. باز کن رو زددر  يرفت و دکمه  فونیسمت آ

 .يبر یتون یم -

. گشت به سمت اتاقش یداشت دوباره بر م. رو همونجا کنار در گذاشت و بعد قفل در بزرگ رو باز کرد فمیک و

 :نگاهم کنه گفت نکهیلحظه مکث کرد و بدون ا کی

 !يوفادار بود وشیبه دار نقدریفهمم چرا ا یحاال م -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 .خانوم! »دختر« یشرفتو ارزون فروخت -
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 يکرد که پا یبارم نبود و فکر م نیبود که اول دهیفهم... دچار سوتفاهم شده بود . اتاق شد و در رو بست وارد

ند مبل بل يخواستم از رو. بدم حیطرز تفکرش برام مهم نبود که بخوام براش توض يذره ا. وسط بوده وشیدار

وارد  مهیسراس یرعلیخونه باز شد و ام درهمون موقع . هیگر ریباز زدم ز. کرد یجونم درد م يبشم اما همه 

 . من چشمهاش گرد شد دنیخونه شد و بعد از چرخوندن سرش با د

بود که حکم فرشته  نیمهم ا. قرار گرفته انیکرده و در جر دایرو پ نجایچطور ا یرعلینبود که اون لحظه ام مهم

 :ام شدت گرفت هیگر دنشیبا د. نجات رو داشت ي

 !!!ریام -

 :يو صداش لرز دیسمتم دو به

 !ریجون ام -

 :مبل زانو زد و منو سخت در آغوش گرفت و شروع کرد به قربون صدقه رفتنم يجلو یقبل از هر عکس العمل و

 ! بال رو به سرت آورده غزالم؟ نیا یک -

از خودم فاصله  یاش گذاشتم و کم نهیس يدستامو رو. نظرم بود يجلو یلیل يهم چهره  تیبا اون وضع یحت

 :دادمش و با هق هق گفتم

 .ببر... منو ... فقط  -

 :شد گفت یکه بلند م یمن نسبت به آغوشش شد اما ظاهرش رو حفظ کرد و در حال یلیم یب متوجه

 . میبلند شو بر. زیباشه عز -

 .گلوم خفه کردم يناله ام رو تو. و کمک کرد بلند بشم بازوم رو گرفت ریز و

 :گفت آروم

 !ه؟یخودش کدوم گور -

 :لب گفتم ریرو اشاره کردم و ز اتاق

 .ببر نجایفقط منو از ا -

با ترس به . خارج شد انمهریهمون موقع در اتاق باز شد و ک. در برم یکیرو تکون داد و کمک کرد تا نزد سرش

 :با حرص گفت یرعلیام. چنگ انداختم یرعلیام راهنیپ

 !آشغال؟ يقصد جونشو کرده بود -

 :گفت یحوصلگ یبا ب انمهریک
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 !من نمرده يخونه  يببرش تا تو نجایفعال از ا! ادهیز یوقت واسه خوش خدمت -

 :دندوناشو به هم فشرد و گفت یرعلیام

 !من هنوز با تو کار دارم -

 :کالفه بود انمهریک يصدا و

 !ندارم يها کار با بچه -

 :گوشش گفتم ریبده که با بغض ز یباز هم دندوناشو به هم فشرد و خواست جواب یرعلیام

 .میبر -

قبل از خروج به  م؛یفرستاد و کمکم کرد تا از در خارج بش رونیب شینیبه من انداخت و نفسش رو از راه ب ینگاه

شاگرد جا گرفتم، خم شد تا کمربندم رو ببنده قسمت  یصندل يرو یوقت. اشاره کردم و اون هم برداشت فمیک

 ؟ !له شدن یهام به طرز دردناک نهیبود بگم س يازیکه مانع شدم، ن

 نیاز اون باغ نفر یوقت. نکرد و پشت فرمون جا گرفت یکه مخالفت ستیاصال مساعد ن میحال جسم دیفهم انگار

هق  يبه خونه فقط صدا دنیو تا رس هیگر ریفرستادم و باز زدم ز رونیب ینفسم رو با آسودگ میشده خارج شد

 . شد یم دهیشن نیماش يهق من تو

 نیرو باز کرد و ماش اطیشد و در ح ادهیپ عیبه دستش دادم و سر دویدر خونه ام نگه داشت، کل يرو جلو نیماش

 ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش فمیکرو ببنده من هم  اطیبشه و در ح ادهیپ نیکه از ماش یتا وقت. رو داخل برد

 . شدم

. دمیبه سمتش چرخ! تونستم فکر کنم یبودم م دهیرس يانگار حاال که به آزاد. ستادمیا هویقدم برداشتم و  چند

 :کردم زیچشمامو ر. ستادینگاه برآشفته من ا دنیبا د. اومد یدر رو بسته بود و داشت به سمتم م

 !نه؟ نیشناخت یهمو م انمهریتو و ک -

 :رو گفتم دیرس یکه به ذهنم م ییذهنم شروع به پردازش کرد و همزمان حرفها. رنگ ترس گرفت نگاهش

 يآدرس خونه .... بهت گفت سگ پاچه خوار ! شناخته بودت يدستش بود و تو زنگ زده بود میگوش یوقت -

 ...زنگ  يصدا دنیانگار منتظرت بود که با شن....  ؟یاونو از کجا داشت

 :ترسان بهش زل زدم بعد

 !!ن؟یشناس یچند وقته همو م -

 :به سمتم برداشت یقدم
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 .بدم حیغزاله جان بذار توض -

 :گفتم يبلند يباال آوردم و با صدا دستمو

 .از همون جا بگو! ستایوا -

 :ستادیباال آورد و ا میتسل يبه نشونه  دستهاشو

 ... باشه  -

 :به هم فشرد لبهاشو

 .رمیبگ یانتقال نکهیقبل از ا! ... اصفهان يشعبه ... بودم  مهرانیمن کارمند پدر ک -

 ...تازه وارد دانشگاه شده بود  یرعلیکه ام یزمان... هشت سال قبل  -رفت به هفت ذهنم

نظر  رینفرو ز هیخواست ... خواست  يپست مهم تر رو داد و در عوضش ازم کار يبهم وعده  انمهریپدر ک -

 !شهر نیا يتو... داشته باشم، دختر حسابدار شرکت پسرش رو 

که از همون اول  پیپسر خوش چهره و خوش ت هیداشت،  ژهیاز همون روز اول به من توجه و یرعلیام... 

 ! ....که بدون شک از من سرتر بودن ییچشمش دنبال من بود نه دخترها

من فقط قرار بود . کردن یاز جانب اون حسابدار احساس خطر مافتاده بود که  یبود که اتفاق نیعلتش هم ا -

من جلوشو  قیاون ها کنه، بتونن از طر هیبر عل يباشم که اگر پدرت خواست کار یاهرم هیباشم تا  کتینزد

 .رنیبگ

 ! ...خواست از من استفاده کنه؟ یفقط م یعنی... کرد  یهمه جوره ازم دفاع م... دوستم داشت  یرعلیام... 

و  رونیزدم ب يعابد ينتونستم سر قولم بمونم و از شرکت آقا! چون عاشقت شده بودم... اما نتونستم غزاله  -

 ...به خاطر تو اومدم چون بهت ! رون؟یگفتم از کارم اومدم ب ادتهی... دم  یادامه نم گهیگفتم د

 :زدم غیج

 .دهنتو ببند -

 :زمزمه کردم یآروم يگرفت و با صدا دنیاشکم جوش يبود، چشمه  ختهیباورهام فرو ر يهمه . شد ساکت

 ... یرذل یلیخ... سالها عذاب وجدان دل شکسته ات رو داشتم  نیتمام ا...  ریام یپست یلیخ -

کنار محمد بودم دلم  یبارها وقت! گذشته بود نمونیکه ب یشروع کرده بود به مرور هر چ نمایمثل پرده س ذهنم

خواست دهنمو باز کنم و هر  یدلم م. منو گرفته یرعلیکردم آه ام یخوردم فکر م نیهر بار زم. بود ریام شیپ

 !؟یواقعا به ک! کنم؟ اعتمادتونستم  یم یبه ک. کردم یفقط نگاهش م یتونم بارش کنم ول یم یچ
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 :به سمتم برداشت و گفت یقدم

 ...ازدواج کردم  یوقت یحت. که بهت داشتم کم نشد یاز عشق يوقت ذره ا چیخورم ه یقسم م -

گفت در کنار  یبا وقاحت م یرعلیخواست و حاال ام یم اقتیو قلب مهربونش ل یلیداشتن ل. بود دهیرس بهم

دست هاشو  دیرس میقدم کیبه  یکرد که وقت ریتعب يا گهیسکوت منو طور د دیشا!! هم دلش با من بوده یلیل

دست راستمو باال بردم و با تموم ... ت رو نشون دادم بار عکس العمل درس نیاول يمن برا یول. از هم باز کرد

 . رو محکم تر زدم يبعد یلیس! دلم خنک نشد... سمت خم شد  کیصورتش به . دمیصورتش کوب يقدرت تو

 !!!؟یمنو بغل کن يخوا یم! آشغال یشیفردا پدر م -امروز...  ریام یکثافت هیتو  -

 يرها کردم و با همه  نیزم يرو رو فمیک. نکرد تا مانعم بشه یتالش چیاشکش راه گرفت و ه...  يبعد یلیس و

هم  انمهرویک يشاهد ماجرا باشه با خودش بگه داشتم عقده  یاگر کس دیشا. افتادم به جونش یدو دست میحالیب

 !بود یکاف یینهابه ت یعل ریگناه ام! طور نبود نیا یکردم ول یم یخال یرعلیسر ام

 :زد یهق م د،یهر دو دستم رو چسب مچ

 !؟یفروخت رمردیپ هیراحت بود که تو منو به ! من راحت بود؟ يبرا یکن یفکر م -

 :زدم غیج

 یاما تو چ! نشد کیحداقل با دروغ بهم نزد... حداقل به من وفادار بود ! به تو شرف داشت رمردیسگ اون پ -

نفس  اقتیتو ل! تو يبرا یلیل فیح! خوام؟ یمن عالقه ت رو نم ؟يعاشقم شد! ؟یدفاع از خودت بگ يبرا يدار

 !یلیچه برسه به داشتن ل...  يندار دنیکش

. محکم منو بغل کرد! قلقلک دادم رتشویحرفم غ نیبه هم فشرد و بر خالف تصورم که فکر کردم با ا دندوناشو

 :بود دهیمنو چسب رمحکمیام یول. تو بهت بودم و بعد شروع کردم به تقال کردن هیثان کی يفقط برا

خونه  يحرفت تو شهیو هم نمتیهر هفته بب نکهیچه برسه به ا... سخت بود  یفراموش کردنت به اندازه کاف -

 ...که چقدر دوست  یتصور کن یتون ینم یحت! غزاله یستیمن ن يتو جا! به راه باشه

 !!!ر؟یام -

 . دمیکش رونیاستفاده کردم و خودمو از آغوشش ب یرعلیاز بهت ام ینفسم رفت ول يا هیثان يبرا

... کرد ینگاه م یرعلیبود و به من و ام ستادهیدر ا يخونه دستش بود جلو دیکه کل یباز در حال مهیبا دهن ن یلیل

چه فاجعه . سرم فرو بردم يجلو يموها يدستهامو تو... خونه ام ساخته  يدهایکل يگفته بود که از رو! یلعنت

 تونست رخ بده؟ یم نیز ابدتر ا يا
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مثل ماست  یرعلیام. زد شیگونه اش راه گرفت دلمو آت يو رو دیکه آروم از چشمش لغز یلیاشک ل دنید

. برداشتم یلیبه سمت ل یلبامو به هم فشردم و بعد قدم. داد ینشون نم یعکس العمل چیبود و ه ستادهیوا

با . حقش بود یرعلیام وگرنه! بود یلیل یبه هم خوردن زندگ فتهیخواست ب یدلم م ایدن يکه تو یاتفاق نیآخر

 :گفتم یلرزون يصدا

 ... یلیل دمیم حیمن برات توض -

 :گرفت و با خشم رو به من گفت یرعلیرو از ام شیاشک نگاه

 !این کمینزد -

 :اش زد نهیدستش رو به س. ستادمیا

 !غزاله يمث خواهرم بود -

 :افتادم هیگر به

 !یلیل ستین نیاز ا ریغ -

 :رو نشون داد یرعلیافتاد و ام هیهم به گر اون

 ! ...يبغل شوهرم بود يتو -

 :ادامه داد یرعلیرو به ام و

 !اقتیل یب...  یعوض -

 :برگشتم یرعلیبا شتاب به سمت ام. به سرعت از در خونه خارج شد و

 .برو دنبالش -

 :صدام باال رفت. بود ستادهیهمونجا ا هنوز

 !گمشو گمیم!! الحمدهللا؟ يمرد -

 :دینال

 !!!غزاله -

 :زدم غیبرداشتم و با شدت به طرفش پرتاب کردم و ج فمویشدم ک خم

 !!!رهیغزاله بم -

 :با هق هق گفتم. من و در گردش کرد نینگاهش ب يقرار یب با

 !!!يهمه نامرد نیا ستین یلیحق ل... تو رو خدا برو  -
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و در عرض چند  دیدو اطیبه سمت در ح یمکث طوالن هیبه هم فشرد و باز اشکش راه گرفت و بعد از  لبهاشو

خودم رو به داخل خونه رسوندم و  یرو بعد از رفتنش بستم و بعد به سخت اطیدر ح. رو خارج کرد نشیماش هیثان

 .دراز به دراز افتادم یراحت يرو

از ! کردم یم هیتونستم تکون بخورم همچنان گر ینم نکهیبه همون حالت بودم و جدا از ا یساعت کی بایتقر

 ! نبود یبتیکم مص تیوضع نیا ياون هم تو یلیدست دادن ل

 نیاما به ا! خوب بوده باشه یلیخ میقبل تیوضع نکهیحاال نه ا! رو به اون رو شد نیاز ا میعرض چند روز زندگ در

 . نبود گهیهم د يگند

گرفتم بلند  مینداره تصم يا جهینت چیکردنم ه هیو گر یراحت يرو دنمیکه دراز کش دمیرس جهینت نیبه ا یقتو

 يجام نشستم صدا يکه تو نیاما هم ام،یدرب یکه توشم کم ینکبت تیوضع نیبشم و حداقل برم حموم تا از ا

 . برداشتم نیزم يرو از رو فمیخم شدم و ک. بلند شد میگوش امیزنگ پ

 :بود انمهریباز کردم از طرف ک مویگوش امیهم رو به اتمام بود، پ شیرو از داخلش در آوردم، باتر لمیموبا

 !اجرا ذارمشونیوگرنه م يشرکت بد لیمعادل مبلغ سفته ها رو تحو يفقط تا آخر هفته وقت دار -

با ! نبود سفته بذاره اجرا یاجیقصد زندون انداختن منو داشت که احت یعوض نیاگر ا. پرت کردم زیم يرو لویموبا

بعد با . کارو بکنه نیتونست ا یهم م يکه در مورد کسر سودها داشت به جرم کالهبردار یتوجه به مدارک

مطرح بشه متوجه شدم که چرا از  فعالشرکت و کارخونه  یخواد مساله ورشکستگ ینم انمهریک نکهیا يادآوری

 . کنه یم دمیسفته ها داره تهد قیطر

 :لب گفتم ریهامو باال انداختم و ز شونه

 .به جهنم -

زدم  یپوزخند تلخ. چشمم خورد به عکس محمد که درست روبروم بود. جام بلند شدم يکمک دسته مبل تو با

 .فرستادم رونینفسمو به صورت آه ب. کردم تیمحمد هشدار داده بود و من خر! نداشتم که بهش بگم یحرف... 

 یرسوندم و گوش فونیخودمو به آ یبه سخت. شد کسرهیمت حموم برداشتم زنگ در که قدم اول رو به س نیهم

 :رو برداشتم

 بله؟ -

 !درو؟ یکن یباز م ؟یسالم غزاله جونم خوب -
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وام لو رفته بود  انیداد و جر یپوالد سوت يجلو نکهیا يادآوریبا . زد یبود که به شدت نگران م میمر يصدا

 :هم رفت و گفتم يابروهام تو

 .نجاینه، برو از ا -

آب سرد و گرم رو با هم باز  ریبه سمت حموم قدم برداشتم و ش. شد کسرهیدوباره زنگ در . رو گذاشتم یگوش و

که از اتاقم خارج شدم  نیهم. کردم تا وان پر بشه و بعد به سمت اتاقم قدم برداشتم تا حوله تن پوشم رو بردارم

 میمر. به در سالن رسوندمو بازش کردم خودموبه سرعت  میبا همه ناتوان. دمیشن اطیاز ح یکوتاه غیج يصدا

 :بود دهینشسته بود و مچ پاشو چسب واریکنار د اطیح يتو

 !آخه؟ یکن یچرا درو باز نم! خدا پامممم...  يآ يآ يآ -

درهم  يبا ابروها! هابل يدختره . نگاه کردم اطیح واریپهن شده بود و بعد به د نیزم يکه رو میبه مر یکالفگ با

 :گفتم

 !گردنم فتهیمونده که خون تو هم ب نمیهم! شکنه؟یدست و پات م یافت یم یگینم -

 :بلند شد و گفت واریبا کمک د میمر

دستم  هوی نییاومدم پا یداشتم م دم،یبعدشم از اون باال نپر! امیب واریمجبورم از د یکن یدرو باز نم یخب وقت -

 .سانت آخرو افتادم ستیسر خورد همش ب

 :برگردم داخل که لنگان لنگان به سرعت خودشو به من رسوند خواستم

 !به سرت آورده یدستش بشکنه نگاه چ یاله -

 :دیازش دور نشده بودم که شونه هامو چسب یهنوز قدم. وارد خونه شدم میباز گذاشتم و زودتر از مر درو

 .نمتیغزاله بذار بب -

 :بغض کرد. بهش زل زدم یاراحتسمتش برگشتم و با ن به

مثل من که به تو شک کردم ... به پوالد نگفتم، خودش شک کرد  يزیمن چ. نگام نکن يتو رو خدا اونجور -

 !باشه انمهریک يدادم مهره  یدرصد هم احتمال نم کیبه خدا ! یو تو اجبارا به من گفت

 :تکون دادم و گفتم یرو با کالفگ سرم

 .برم حموم دیبا -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 ...باهات کار دارم  یکل ،یاستراحت کن دیبا. باشه برو -
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 :قطع کردم حرفشو

 .يتو هم بهتره بر! کرده ممیکامال تفه انمهریک... حرف بزنم  زیچ چیدر مورد ه خوامینم -

 :دمیلرزونش رو شن يبه سمت حموم رفتم، قبل از بستن در صدا و

 .یخبر کن سویپل یتون یفقط م نجایانداختنم از ا رونیب يبرا -

داشت . حالم بهتر بشه یلیوان آب گرم باعث شد خ يتو دنیساعت دراز کش مین. زدم و درو بستم يپوزخند

به سمت اتاق . اومد یظرف از آشپزخونه م يصدا. گرفت که خودمو شستم و از حموم خارج شدم یخوابم م

راحت، بدون  یبلوز و شلوار نخ هی دنیرفتم و بعد از پوش خوابم رفتم و کولرو روشن کردم و به سمت دراور

 .دمیتخت دراز کش يخشک کردن موهام رو

خوابم  یم یخواست وقت یدلم م. نداشتم يتمرکز چیزده بود مغزمو ترکونده بود که ه یج.یپ.با آر یکی انگار

تم قبل از مرگم موفق باشم و تو دوست داش! خواست عاقبتم مثل پدرم باشه یدلم نم! اما نه... نشم  داریب گهید

 .دمیرس یبه ته بدبخت گهینه حاال که د رمیبم تمیزمان موفق

 ينگاه من لبخند دنیبا د. ثابت موند شیشلوار راحت يچشمم رو. به دست وارد شد ینیس میاتاق باز شد و مر در

 :زد و گفت

 !یتحملم کن يمجبور... با خودم آوردم  یلباس راحت کمی -

 :ازش گرفتم یبا کالفگ نگاهمو

 !؟يفرستادت که گزارش لحظه به لحظه بد -

 :بعد از چند لحظه چشماش قرمز شد و با بغض گفت. تخت خشکش زد یقدم کی

من اگر چند ساله شاغل شدم، به لطف تو و ! نجامیکه ا مونهیبه جون مامانم قسم االن فقط به خاطر دوست -

 ! تان کجاوگرنه من کجا و شرکت کوهس هیخیش يآقا

 یدستمال زیم يرو ياز جعبه دستمال کاغذ. زد ینبات بهم چشمک م يچا وانیل ،یعسل يرو گذاشت رو ینیس

 :برداشت و گفت

تحمل  رقابلیچهار روزه شرکت و کارخونه غ نیا. نجایافتاده اومدم ا یکه پوالد بهم گفت چه اتفاق نیهم -

 .شده

 .کردم یبهش نگاه م یحس چیه یب. نبات رو به دستم داد يچا وانیو ل نمیکرد بش کمک
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جلسه  يهم تو) شگاهیحسابرس آزما( یبیشرکت جمع شدن، من و حب يساعت ده سهامدارها تو شبید -

بنده خدا  میصبح خبردار شد...  مارستانیحالش بد شد و بردنش ب یعقوبیماجرا رو گفت  انمهریک یوقت. میبود

 .شترهیسهم اون از همه ب وشیو دار انمهریداره، بعد از ک خب حق هم... سکته کرده 

 :دیکش یآه. جمع شد یام از ناراحت افهیق

هم از  یاون رحمان! منو بزنه خواستیخانم فرهمند م. هیگر ریکم مونده بود بزنه ز یکامران يآقا ینیبب ينبود -

هم گفت  انمهریهمه شون خبر تو رو گرفتن و ک... بود  دهیبنده خدا رو چسب یبیحب ي قهیهمه جا دستش کوتاه 

بهت هم ! یباش یاون عوض شیندادم پ الدرصد هم احتم کیبه جون خودم . يمساله ا نیا ریکه تو هم درگ

خونمون تا  ریداشتم، تموم مس یچه حال یدون یشده نم یپوالد گفت چ یوقت! يداد یزدم جواب نم یزنگ م

 .و داد کردم غیج که منو رسوند، سرش نجایا

 :گفتم یآروم يدادم و چشمهامو بستم و با صدا هیبه تاج تخت تک سرمو

 کارخونه چه خبر؟ -

 :دمیناراحتش رو شن زمزمه

 .شهیمواد خام تموم م گهیموقته چون تا دو روز د نیکه ا. هنوز ادامه داره دیتول -

 ياشکم از گوشه  دمینوش یرو م يکه ذره ذره چا یرو به لبم چسبوندم و در حال وانیباز کردم و ل چشامو

بودم که حاال از شاگرد خودم خبر  دهیکارخونه زحمت نکش نیا يهمه برا نیچشمم راه گرفت، من ا

 !رو بشنوم شیورشکستگ

 . داشتم یواقعا حال داغون. دست خودم نبود یکنم ول هیگر میمر يخواست جلو ینم دلم

 !دماغت شکسته -

 :گذاشتم و گفتم ینیشده بود، داخل س یرو که حاال خال وانیل. و دوباره درد رو احساس کردم دمیباال کش موینیب

 .انمهرهیشاهکار ک -

 :دیدر هم کش ابرو

جا انداخت و  شهیم یهفته بعد از شکستگ کیتا  گنیم ،يریعکس بگ يامروز بر نیبهتره هم! وجدان یب -

 !به عمل نداره اجیاحت

 :زدم يپوزخند

 ؟!کار یخوام چ یدماغو م! ابابرو ب -
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 :دستم يبرداشت و گذاشت تو ینیسوپ رو از س بشقاب

 .یروبراه شده باش دیکه قبلش تو با میکار دار یکل -

نفسمو فوت کردم و شروع به خوردن ! ؟!نبات يسوپ بعد از چا... دستم انداختم  يبه بشقاب سوپ تو ینگاه

 :سوپ کردم و در همون حال گفتم

! کنم میبابت بده يفکر هی دیالبته قبلش با! خوام استراحت کنم یانجام دادن ندارم، فقط م يبرا يکار چیه -

 !همه تنش نیخسته شدم از ا گهید

 :گفت مشکوکانه

 !!تیبده -

 :آوردم و گفتم رونیرو از دهنم ب قاشق

بشه وگرنه مهم  دهیسگاه کشخواد پام به دادگاه و پا یدلم نم. هاش سفته گرفت مهیو جر اتیازم به اندازه مال -

 ! نبود

 :باز گفت مهیدهن ن با

 !؟يامضا کرد یچ يتو برا! که ازت سفته گرفت؟ یچ یعنی -

تنم  يلباس هامو تو یوقت... نظرم  ياومد جلو یلعنت يدوباره اون صحنه ها! امضا کرده بودم؟ یچ يبرا من

 یقدرتش رو به رخ م یوقت... گذاشت  یتنم م يدندون هاشو رو يبوسه جا يبه جا یوقت... کرد  یپاره م

! ... باطل الیخ یزه...  یول کشهبشه و عقب ب ریداشتم که مثل محمد زود س دیو من ساده لوحانه ام...  دیکش

 ! بدونه يزیچ ينبود که از اتفاق آخر يازین! خواست بدونه چرا امضا کردم یم میحاال مر...دردناك بود  يادیز

هول کرد و قاشق و بشقاب  میکه مر يطور دن،یاراده دست هام شروع کرد به لرز یلحظه ها باون  يادآوری با

 : رو از دستم گرفت

 !خدا مرگم يوا! غزاله؟ يشد یچ -

اون لحظه ها رو از ذهنم  يا هیثان يتونستم برا یکردم نم یم ياومدن و هر کار یم رونیب کهیت کهیت نفسهام

 :هیگر ریکنم، زدم ز رونیب

... کرد  یجونم درد م يهمه ... بدنم نذاشت  يسالم تو يجا هیکثافت ... مقاومت کردن نداشتم  ينا گهید -

 .رونیخواستم از اونجا برم ب یفقط م
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 يشکمم جمع کردم و تو يبود خواست منو بغل کنه، قبل از بغل کردنش پاهامو تو دهیکه حالمو فهم میمر

اما حاال به ... کردم  یبود تا براش دردودل م نجایا یلیردن، کاش لک هیخودم مچاله شدم و شروع کردم به گر

 !نداشتمش یرعلیلطف ام

 ایکوتاه ب میاما مر. خواستم یم ییواقعا تنها. راه بدم میرو به زندگ یکس گهیخواستم د ینم یبود ول نجایا میمر

و  انیتا کم کم عضالت بدنم از حالت انقباض در ب دینوازشم کرد و موهامو بوس هینبود و اونقدر همراه با گر

 .آروم بشم یکم

 ینم یحرف یبه صورتش زل زدم، اشک هاش روون بود ول یبا ناراحت دم،یتخت دراز کش يرو میکمک مر با

و خاموش  ینیو به سمت کولر رفت و درجه رو کم کرد و بعد از برداشتن س دیگردنم باال کش ریزد، پتوم رو تا ز

 ... دبعد چشمهام گرم شد و خوابم بر قهیچند دق. مپ، از اتاق خارج شدکردن ال

کردم،  زیم يبه ساعت رو ینگاه. بود که خوابم برده بود یتر از زمان کیاتاق تار يشدم هوا داریب یوقت.... 

واب و ده بار هم از خ دمیآشفته د يخوابها یهر چند کل! هوا، هشت شب بود یکیهشت بود و با توجه به تار

نجات خودم انجام  يرو برا ومدیدستم بر م زکه موقتا ا يتنها کار دیبا. بودم اما سردردم متوقف شده بود دهیپر

 .تخت بلند شدم ياز رو دیاز سرم پر یمنگ یکه کم هیجام نشستم و بعد از چند ثان يتو. دادم یم

 نیبه سمت در رفتم و هم. مونده بود تا کامال روبراه بشم یلیبهتر شده بود اما هنوز خ یلیخ میجسمان تیوضع

 :دمیرو شن میمر يکه بازش کردم صدا

 . رمیگ یشده، بعدا باهاتون تماس م داریفکر کنم ب -

- .... 

 . حواسم بهش هست... چشم  -

 :با خنده اضافه کرد و

 !نجایا دیایخودتون هم ب دیتون یم دینگران یلیخ...  رسمیبهش م -

 یفکر نم نطوریپوالده اما االن ا ای انمهریک دیاول فکر کردم شا! بود که نگران من بود؟ یک. تو هم رفت ابروهام

که هنوز همونجا بود  فمیاز داخل ک. برداشتم، خاموش شده بود مویوسط هال رفتم و گوش زیبه سمت م! کنم

 :داده بود هیبه سنگ اپن تک میمر. به شارژ زدم میشارژرش رو در آوردم و گوش

 !؟يبهتر -

 :دمینگاهش کنم پرس نکهیتکون دادن سرم اکتفا کردم و بدون ا به
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 !بود؟ یک -

 .يدیخانم حم -

 :تعجبم رو پنهون کنم و بهش نگاه کردم نتونستم

 نگران من بود؟ يدیخانم حم -

 :زد و گفت ینیغمگ لبخند

بذار ! خودش شیچند روز برده پ نیکرده و تو رو اکار  یچ انمهریک دیاون هم تازه فهم... نگرانت بود  یلیخ -

 .مفصل باهات حرف بزنم دیبا زمیبر يچا

! فقط از گروگان گرفتنم خبر داشت ایبه روزم آورد  یدونست دومادش ساعت آخر چ یم يدیخانم حم یعنی

 :گشتم جواب دادم یم نمیمخاطب ستیل يکه تو یروشن کردم و در حال مویگوش

 !خونتون؟ يریم يبعد از چا -

 :تفاوت جواب داد یب

 .نه -

؛ شماره رو به خاطر سپردم و به سمت تلفن خونه رفتم و »taslimi-tax«کردمش  دایپ. فوت کردم نفسمو

 :بعد از چند بوق جواب داد ،يریشروع کردم به شماره گ

 بله؟ -

 :گرفتم ینفس

 .هستم، کوهستان یرمضان ر،یوقت بخ یمیتسل يسالم آقا -

 :گرفت ينرژصداش ا یکم

 !ن؟یاز ما کرد يادیچه عجب  ن؟یخوب هست یسالم خانم رمضان -

 :گرفتم و گفتم دیاش رو ند کهیت

 !نیشناس یشما هم که کال ما رو نم! ماست یاز کم سعادت -

 :دیبلند خند يصدا با

 ! همه ش حرف شما و شرکت کوهستانه اتیسازمان مال يروزا تو نیواال ا! خانم هیچه حرف نیا -

 :دمیتو هم کش بروا

 !ده؟یخبرش به همه رس -
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 :سکوت کرد و گفت یکم

 ... يمحمود ياما نه شما و نه آقا میو منتظر تماستون بود میخبر دار یتعداد خاص هی... اغراق کردم  کمیخب  -

 :رو قطع کردم حرفش

 .میبا هم صحبت کن يحضور دیبا...  نمتونیتونم بب یم یک -

 :کرد مکث

 !در مورد؟ -

 !مینکرده بود عیمردو تطم نیگرفتم، کم ا ینفس

برام  يکار دیبتون دیشا...  يروز هیکمکتون حساب کنم  يتونم رو یم نیگفته بود... دارم  اجیبه کمکتون احت -

 .دیکن

 :گفت بالفاصله

 .اتاقم ياداره، تو نیایب. نمتونیتونم بب یفردا ظهر ساعت نماز م. دیشما به گردن بنده حق دار -

 .:رو لب نشوندم يحوصله ا یب لبخند

 .نمتونیب یفردا م. ممنونم -

 :دیمشکوکانه پرس میمر. تماس خاتمه دادم به

 !بود؟ اتیسازمان مال یمیتسل -

من اصال  یخواد بدونه چه خبره ول یمعلوم بود م. تکون دادم و به سمت مبل رفتم و خودمو روش انداختم سرمو

 يدونه قند برداشتم و بدون چا هی. من نشست ياومد و روبرو رونیب يچا ینیبا س. اوردمیخودم ن يبه رو

 :دهنم و گفتم يگذاشتم تو

 !نگرانم بود؟ یواسه چ يدیخانم حم -

 . دست پاچه شد یکم

بعد از  شبید. ازم خواسته بود انمهریک... مجبور بودم هم شرکت باشم هم کارخونه  يکه نبود يچند روز نیا -

 !هم اونجا بود آخه يدیخب خانم حم... کت به راه افتاد شر يکه تو یجنجال

 :گفت هیگرفت و بعد از چند ثان یقیسر و تهش اخم کردم، نفس عم یب يخاطر حرفها به

عروسش دوباره برگشت  ،یعقوبی يبعد از رفتن آقا یحت. میهمه شرکت بود کیساعت  يها کیتا نزد شبید -

حرف ها زده شد و قرار شد فرداشب دوباره جلسه  يسر هی. کرد دایاز پدرشوهرش جلسه ادامه پ یندگیو به نما
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دونم که  یکنار و خبر تو رو گرفت، من هم گفتم همونقدر م دیمنو کش يدیبعد از رفتنشون خانم حم... بذارن 

 .گفت يعابد يآقا

 :رنگ غم گرفت نگاهش

ازم خواست که  يدیآخرش هم خانم حم. میکرد که بر یم اصرار یه انمهریک. سر درد و دلش باز شد -

 .میدیهم خواب شیپ شبید... تا خونه باهام حرف زد . برسونمش

 !آوردم یسر در نم چیاز رفتارش ه. غرق اشک شد و بهم زل زد چشمهاش

 ! نه؟ ایحرف ها بهت درسته  نیدونم گفتن ا ینم یحت....  ستمیتو ن گاهیمن واقعا تو جا! غزاله؟ -

 :اخم گفتم با

 ! ؟یزن یچرا واضح حرف نم -

 :گونه اش سر خورد يرو اشکش

 !همسر پدرت بوده؟ يدیخانم حم... که  یدونست یم... تو  -

 :دیمغزم سوت کش میمر يبعد يکلمه  دنیرفتم واژه همسر پدر رو هضم کنم، با شن تا

 . مادرت -

 .م که حرفشو رد کنمبهونه بود هیکردم و دنبال  یحرکت بهش نگاه م یب

 ...گفت حاضره سند و مدرك نشون بده  یول... کردم  یمن خودم اولش باور نم -

 ...گذشته ها  يشروع کرد به گردش تو ذهنم

*** 

 :و بعد گفت دیآروم خند ایکامل

 !نرگس خانم رفت؟ یراست -

! یعینرگس سم... اسم از مادرم به خاطر داشتم  هیمن فقط ... به من داشت  يا ژهیتوجه و شهیخانم هم نرگس

 !داده رییشوهرش تغ یلیبه فام شویلیو بعد از ازدواجش فام لهیبار با خنده گفته بود که شوهر ذل هی

 : انمهریک

 .رهیخواست با نابود کردن من از مادرزنم انتقام بگ یم -

 رونیاز سرم ب انمهرویکرد فکر انتقام از ک یمدت بعد از مرگ پدرم شروع شد و سع هیمحمد که  يها تیحساس

 ...!پدرم نشم  هیقض ریگیکه باعث شد همه مانعم بشن تا پ يزیچ... کنه 
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*** 

 :زدیهنوز داشت حرف م میمر

کرد،  یم هیاالن که زنگ زد پشت تلفن گر... گفتن داره  يحرف برا یلیگفت خ... خواد باهات حرف بزنه  یم -

 !کنه یم تیشکا انمهریگفت از ک یم

 :لب زمزمه کردم ریتر شد و ز قیپوزخندم عم. ساکت شد میمر... زدم  پوزخند

 !! مادرم -

 :شد لیبه لبخند تبد پوزخندم

 !!! ؟يدیخانم حم -

تونستم خنده ام  یکه نم یمبل بلند شدم و در حال ياز رو. شده بود رهیبا ترس بهم خ میمر... کش اومد  لبخندم

 :رو کنترل کنم گفتم

 !دونسته من دخترشم؟ یبعد م!! مادرمه يدیخانم حم! چقدر مسخره -

 :هم بلند شد میمر

 !!غزاله جون؟ -

 :زدم قهقهه

 !واسه بنده ات یسنگ تموم گذاشت! خدا دمت گرم يوا -

 :نگران به سمتم اومد میمر

 ؟یخوب -

اشکهاش گونه . زدم دستش که به بازوم خورد در جا ساکت شدم و با وحشت بهش زل. دمیخند یم همچنان

 :به بازوهاش چنگ انداختم. کرده بودن سیهاشو خ

 !محمدرضا؟ يمن اومدم خونه  دیپدرم مرد فهم یوقت! دونسته من دخترشم؟ یم -

 :به هق هق افتاد میمر

 ...غزاله آروم باش  -

 :ول کردم و به سمت عکس رفتم مویمر. به عکس محمد گره خورد نگاهم

 ! ... نه؟ یتو خبر داشت -

 :برگشتم میبه سمت مر دوباره
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 !دروغه نه؟ -

... دندون هامو به هم فشردم . اش کل خونه رو پر کرد هیگر يدهنش گذاشت و صدا يدستشو جلو میمر

دوباره به عکس ... که برام قابل احترام بود  یزن!! شناسمش یکه شش ساله م یکس...  يدیخانم حم!! مادرم؟

 !که مادرم سهامدارش بود؟ یشرکت يتو يو منو برد یخبرداشت... محمد زل زدم 

محکم  هیچند ثان يموهام فرو بردم و برا يدستامو تو! ؟یدونست یم! یدونست یتو هم اولش نم دیشا ای

و قاب عکس بزرگ محمدو برداشتم و پرت مبل جست زدم  يرو ياراد ریحرکت غ هیو بعد با  دمشونیکش

کردم و  ریخاکش واون قسمت از سالن رو خرد  يها یتمام شکستن رهیبتونه جلومو بگ میو تا مر نیکردم زم

 .... دمیکش یم کیستریه يها غیبغلش ج يتو! که نه هیبلند گر يتونست مهارم کنه با صدا یوقت

.... 

هم خراب  یلیوضعش از ل نیا. کرد یم هیهمچنان گر میمر. دمیسرکشرو تا ته  نیریشربت فوق العاده ش وانیل

 !هیخوش گر! تر بود

 میمر. کردم یمنگ ها فقط نگاه م نیع! هنگ بودم. با پتک زده بودن همه بدنمو آش و الش کرده بودن انگار

 :هیگر ریزد ز

 ! دونسته و بهت نگفته یم یحق داشته اگر کس! غلط کردم گفتم -

 :دیلرز لبهام

 مگه نه؟ یدروغ گفت -

 :تکون داد سرشو

 .میزن یدر موردش حرف نم گهید. پروندم يزیچ هی! اصال دروغ گفتم... آره  -

 یبود و بهش م نجایکاش ا! حالش خوب بود؟! فردا؟ ایبود  مانشیامروز نوبت زا... خواست  یرو م یلیل دلم

 ! به سرم اومده یگفتم چ

 :نگاهم کرد یاحتبا نار. بلند شد میتلفن مر يصدا

بهش . نجایا ادیاالنم گفت تو راهه که ب. زنه یداره زنگ م کسرهیگفتم حالت بد شده  یوقت! هیدیخانم حم -

 !اد؟یبگم ن

 يجلو ادیب! ادیمونده که سرم ب ییبال گهید! بشه؟ یکه چ نجایا ادیب... به هم فشردم و به سقف زل زدم  لبامو

 !ره؟یبگ ویچ
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 :جواب داد لشیبه موبا دمیجوابشو نم دیکه د میمر

 بله؟ -

- ... 

 !پشت در؟ -

 :گفت هیشد و بعد از چند ثان ساکت

 !گفت پشت دره يدیغزاله جان؟ خانم حم -

رفت و دکمه در باز کنو زد و خودش هم از  فونیبلند شد و به سمت آ هیبعد از چند ثان. بهش نگاه کردم فقط

 . دم و به سمت اتاقم رفتم و در رو از داخل قفل کردممبل بلند ش ياز رو. سالن خارج شد

 ..دمیدادم و صداشونو شن هیبه در تک... نداشتم  شیگنجا گهید

 کجاست؟ -

 .اتاقش يحتما رفته تو... بود  نجایاالن ا -

 :کرد اهیلرزان از بغضش قلبمو س يصدا

 کدومه اتاقش؟ -

 :دمیصداشو از پشت در شن هیازچند ثان بعد

 ... میبا هم حرف بزن دیبا زم؟یغزاله؟ عز -

گذشته ام نبودش به شدت حس شده بود، االن اومده بود  يهمه جا... گذشته ام  يتو... نداشتم  یمن حرف یول

 ! کار؟یچ نجایا

 !غزاله نمتیباز کن بب! ارمیشرف در ب یب انیاز اون ک يپدر هیمن  -

 ! ... یلیل يبه استثنا! من نام ببر که واقعا شرف داشته باشه یزندگ يرو تو یکی ایخدا! شرفه یب انیک فقط

 يبرا.... مونم  یساکت نم گهید... نشم  کتیعمر منو عقب نگه داشتن تا نزد کی...  نمیش یعقب نم گهید -

 .باز کن درو بذار همراهت باشم! غزاله ومدمیکردن ن يمادر

 :لبام ازهم بازشد یسخت به

 !؟ياومد یچ يبرا -

 :افتاد هیگر به
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 ییچه بال دمیفهم یاز وقت! خبر نبودم یازت ب ادیز نقدریوقت ا چیه! رمیم یم یسه چهار روزه دارم از نگران -

 ....به 

 :باال رفت صدام

 !رونیمن ب يبرو از خونه  -

 ...گوش کن  -

 :زدم ادیفر بایتقر

 !روووننیب... ندارم  یاجیبه کمکتون احت...  رونیب نیهر دوتون بر -

 :مانع شد میبزنه که مر یباز هم خواست حرف انگار

 !ستین یخوب طیشرا يغزاله تو. دیآروم باش يدیخانم حم -

. کاملم نمونده بود یوونگیتا د یقدم. توجه به صحبت هاشون به سمت تختم رفتم و خودم رو روش انداختم یب

 ! واقعا خارج از توانم بود یهمه شوك و استرس و ناراحت نیا

 چیه گهید. دمینرس يا جهینت چیفکرکردم و تهش به ه زیبه همه چ! دونم چند ساعت به همون حال بودم ینم

 . شب بود مهیسه ن. نگاه کردم يزیو به ساعت روم دمیبه پهلو چرخ. اومد ینم رونیاز ب ییصدا

المپ . ق خارج شدمتخت بلند شدم و از اتا يازرو. آورد یهم بهم فشار م ییگشنه ام شده بود و دستشو یحساب

نفسمو فوت . فضا رو روشن کرده بودن یآشپزخونه کم کینزد يکوب ها واریسالن خاموش بودن و د يها

 !رفته بودن... کردم 

رو نگاه کردم، ظرف  خچالیداخل . رفتم و بعد از خارج شدن به آشپزخونه رفتم یبهداشت سیسمت سرو به

! خچالی يتو ذارهیندادم گفت که سهمم رو م یشام صدام زد و جواب يبرا میمر یوقت. کردم دایرو پ هیساالد الو

 !بودن دهیخوب به خودشون رس

بهم دست داد  يریاحساس س یوقت. دیکش یم ریت مینیموقع خوردن هم استخون ب یحت. کردم به خوردن شروع

بعد از  قهیچند دق. زدمبرگشتم و مسواك  یبهداشت سیبرگردوندم و باز به سرو خچالیساالد رو به  ي موندهیباق

حاال غصه ام  نیبود و از هم نهجدهم ماه رمضا. ساعت وقت داشتم میساعت چهار اذون صبح بود و هنوز ن

 ! کنم جبران کنم؟ یوقت م یچند روزو ک نیا يگرفته بود روزه ها

به سمتش  نیپاورچ. بازه مهیخارج شدم متوجه شدم در سالن ن سیاز سرو یوضو گرفتم و وقت ییروشو قسمت

 ! پس هنوز نرفته بودن! نشسته بود وونیا يرو يدیرفتم، خانم حم
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 :شد رهینگاهم کرد و باز به روبروش خ هیسرش رو به سمتم چرخوند و چند ثان. ستادمیدر ا يال

 .میشیو هشت سال باهم روبرو م ستیبه ب کیکردم که باالخره بعد از نزد یرو تصور م يروز نیچن شهیهم -

 :فرستاد رونینفسش رو به صورت آه ب. نگفتم زیچ چیه

 يخوشحال باشم که در کنار دخترم و تو دیمن االن با! کردم حس االنم رو داشته باشم یوقت فکر نم چیه -

 !کنه ینفر دستشو انداخته دور گردنم و داره خفه م م هیانگار  یخونه اش هستم ول

 :داختان نییسرش رو پا. نشستم نیزم يدر رو نیب همونجا

من حسرت به آغوش ! بخشمش یپدرتو ببخشم به خاطر جدا کردن تو ازخودم نم يزیبه خاطر هر چ -

 !ينوزاد بود یوقت یحت! رو دارم دنتیکش

 :زدم پوزخند

 ! شش ساله که مرده -

 :رو چرخوند و به صورتم نگاه کرد سرش

 یسال کی بایتقر... شده بودم  یدخترم افتاد دچار افسردگ یزندگ يکه برا یقبل از مرگش به خاطر اتفاق -

. یکن یکار م وشیشرکت دار يتو دمیبرگشتم د یاوضاعم بهتر شد وقت یکردم تا وقت یم یزندگ شیک

بشم و متوجه شدم  روبروپدرت مرده خواستم باهات  دمیفهم یوقت. کرده بودم يگذار هیکه من سرما ییهمونجا

داشته  یباهاش صحبت کردم و اون گفت پدرت چه مرگ تلخ ،یکن یم یزندگ یخیمحمدرضا ش يخونه  يتو

 .روبراه شده طتیو تو تازه شرا

 :دیکش یآه

 .کنه یجور م طویگفت هر موقع وقتش برسه خودش شرا -

 :با اخم گفتم. شد ساکت

 .گذره یاز مرگ محمد هم دو ساله که م -

 :لرزون گفت يبا صدا هیرو به چشمهاش رسوند و بعد از چند ثان دستش

که هواتو  دمتید یم! يشاد یخیش يآقا يکه چقدر در کنار خانواده  دمید یم. دمتید یاز دور م شهیهم -

خواستم زمان . پس عقب نشستم تا وقتش برسه! يبا خودم گفتم بدون من شادتر! دونستن یم نویهمه ا. داره

 یخیش يآقا یوقت. شد یو شدن باهات سخت تر مروبر يشد یتو هر چقدر بزرگ تر م! درست کنه زویهمه چ
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 چیه دمیفهم دمیرو د تیبد روح طیشرا دنتیهم که اومدم د یو موقع يومدیفوت شدن و تو دوماه سر کار ن

 !تره کیبهت نزد یلیاس از من خ بهیآدم غر هیکه  یخیندارم و ش تیزندگ يتو یگاهیجا

 :گفتم هیاراده با کنا یب! عنوان قانع کننده نبودند؟ چیبه ه لشیدال ارمیبود که به زبون ب یاجیاحت

 ...نبود  بهیغر -

 :که به صورتم نگاه کرد ادامه دادم نیهم

 .شوهرم بود... محمد  -

 :باز موند مهیکه ن یو دهن دمیباختن نگاهش رو د رنگ

 !!؟ یچ... چ  -

 :بغل کردم بازوهامو

 ...اتاق  نیهم يشب تو هی -

 :خوابم اشاره کردم به پشت سرم و اتاق و

 ....بعد که از اتاقش رفتم و خواستم که از سرش بپره اومد دنبالم و ... ابراز عالقه کرد  میمستق ریبهم غ -

 :تار شد دمیناخودآگاه د. ذهنم شکل گرفتن ياون صحنه ها تو دوباره

 .یمنو انتخاب کن دیو با يندار یبهم گفت حق انتخاب -

 ششیمحمد رو پ ریخواستم تصو ینم. طور دهنش باز مونده بود نیهم! ه ها بودسکته کرد هیشب يدیحم خانم

شد  سیگونه ام که خ! ادیبه درد ب» مادر«به اصطالح  نیدونم چرا ته دلم خواستم دل ا یاما نم! خراب کنم

 :دمصورتش زل زدم و ادامه دا يتو. و رد اشکمو پاك کردم دمیبالفاصله دست کش

دلم  يهامو تو نهیهمه ک نیمن ا يکه اگر بود...  يندار میزندگ يتو یگاهیجا چیه...  يدرست فکر کرد -

 !و هشت ساله نبودم ستیب ي وهیب هیمن  ياگر بود! باشه نیاالن ا تمیدادم که وضع یپرورش نم

 اطیح يمسجد تو ياذون از بلندگو يصدا. کرد یروون بودن دلم رو آروم نم ياشک هاش که از ناباور دنید

به سمت اتاقم  زونیآو يبلند شدم و با شونه ها نیزم يفرستادم و از رو رونینفسم رو به صورت آه ب. دیچیپ

 .رفتم

 .ستادمیوارد اتاق شدم، جانمازم رو پهن کردم و به نماز ا یوقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢٠٢ 

از خدا  يزیچ هی يروز هیخونم که اگر  یگفت نماز رو م یحرف محمد افتادم که م ادینماز رو که دادم  سالم

از نمازهام  يزیدونم اصال چ ینم! نماز خوندن چقدر درست و غلطه تین نیدونم با ا یحاال نم! خواستم روم بشه

 !نه ایقبول شده تا حاال 

 ... دمیرفتم و مهر رو بوس سجده

! اههیس ببر که چقدر پرونده م ادتیاز  قهیچند دق يلطفا برا. فقط حواست به من باشه قهیچند دق يبرا ایخدا  -

 ! جبران ينگاهم کن که فقط اومدم برا يطور

 .سوخت یچشم هام م يگوشه . از سجده برداشتم سر

! اون بال رو سرم آورد؟ انمهریک یعدالتت کجا بود وقت! گناهکار يمن بنده ! بهم چه گذشت؟ يدید ایخدا -

 ! ؟يچوندیگوشمو بدجور پ! ؟ينجورینه ا! نه به دست بنده ات یخواستم ول هتویتنب ایخدا

 :گرفتم یقیدور اتاق چرخوندم و نفس عم مویاشک نگاه

به بعد فقط راه درستو  نجایخودت از ا ایخدا. کنم یها راه اشتباهو انتخاب م یدوراه يثابت کردم سر همه  -

خودم بوده  يها يسرم اومده حاصل ندونم کار نجایتا ا ییکنم، چون که هر بال ینم يناشکر! پام يبذار جلو

 ... اما 

 :دوباره روون شد اشکم

 ياگر تو... خودت هوامو داشته باش ! فتهیخوام حرفم سرزبونا ب ینم... کنم  ینم تیشکا انمهریازک ایدن نیا -

 !تیسپردمش به خودت و دادگاه اله... اگر حق با منه ...  یکه سرم آورد طرف من ییبال

 :پاك کردم و ادامه دادم اشکامو

اتفاق  نیخواست ا یوقت دلم نم چیکه من ه يخودت شاهد. تموم شده کمکم کن که جبران کنم همیر تنباگ -

سرمو باال گرفتم نگاهم به خودت  یبار وقت نیا دمیقول م. رمیکمکم کن تا بتونم دوباره سرمو باال بگ! فتهیب

 .دمیقول م... باشه 

به  یاز گوشه چشم نگاه. سجده رفتم و بعد شروع کردم به جمع کردن جانمازم گهیبار د کی. اتاقم باز شد در

 :تخت نشستم يبا فاصله لبه . تخت نشسته بود انداختم يکه لبه  يدیخانم حم

 رفته؟ میمر -

 :فرستاد رونیب نیسنگ نفسشو

 .دهیتو اتاق آخر سالن که توش تخت بود خواب... نه  -
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و  دمیخودمو عقب کش. زدم یناجاتم گرفتم بپره وگرنه تلخ باهاش حرف مکه از م یخواست حس خوب ینم دلم

گفت مادرمه و به عنوان دوست  یکاش نم... بود  نییسرش پا. پتو بردم ریدادم و پاهامو ز هیبه تاج تخت تک

نفسمو . تونستم قبول کنم که مادرمه یواقعا نم... اما حاال ! بهش داشتم یحس هیحداقل  ينجوریا. شمیپ ومدیم

 :فوت کردم

 ....دخترت  -

 :دمیآرومشو شن يبعد صدا هیچند ثان... ساکت موندم . بود سیصورتش از اشک خ. سرشو باال آورد

 ... ياز لحاظ ظاهر نیبه هم نداشت یشباهت. تر بود کیسه سال از تو کوچ -

 ! کرد؟ یچرا از فعل گذشته استفاده م... کردم  اخم

 .بود رستانیدوم دب! آشنا شد انیبود که با ک يمحمود يدختر آقا یعروس -

 .لبهاش نشست يرو یتلخ لبخند

درصد هم با  کیاگر ... همو دوست داشتن  یلیخ! دیتا ازدواجشون شش ماه هم طول نکش شونییاز آشنا -

 ...بارداره  دیسالگرد ازدواجش فهم ..رو ازم گرفت  ینگران نیا انیمهروز مخالف بودم، ک نییسن پا يازدواج تو

 . پاك کرد اشکاشو

کرد در حق دخترش  يبرخالف تصورم مهروز واقعا مادر... مادر شد هنوز نوزده سالش کامل نشده بود  یوقت -

 . کنار اومد يخوب با حضور ملود یلیخ یول رهیبه خاطر سن کمش نتونه بچه رو بپذ دیکردم شا یفکر م... 

 ...خاطراتش  يانگار رفته بود تو. ساکت موند قهیدق کی بایتقر

 ...دوسالش بود که ... مادرش رو  یپوست دیپدرشو به ارث برده بود و سف يچشم ها.. بود  نیریش یلیخ يملود -

 .اشکهاش روون شدن دوباره

 .کرد یخود کش...  ارهیمهروز فقط دو روز تونست دووم ب... تصادف وحشتناك مرد  هی يتو -

 :چشمام گرد شد و گفتم هوی انمهریک يادآوریبا !! باشه یحق داشت که روان انمهریپس ک. فشرده شد قلبم

 !اتفاق افتاده؟ نیکه ا شهیچند وقت م -

 :کرد گفت یکه اشکهاشو پاك م یحال در

 يهفته خودشو تو کیبه مدت  انیمهروز هم رفت ک یشرکتش ورشکسته بشه، وقت نکهیدو ماه قبل از ا یکی -

داغون شده بود و  شیاوضاع روح! کرد یم هیگر یزد نه حت یحرف م ینه با کس. خونه اش حبس کرد

قدرت به خاطر  یحت لیاوا. بشه يعاد عتشیتا وض دینه ماه طول کش -هشت! بدتر از من بود یلیخ تشیوضع
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 یحت... بود  ختهیهمه به هم ر یزندگ! موند یم رهینقطه خ هیساعت ها به ! کارها رو نداشت نیسپردن کوچکتر

از شرکتش  يزیچ چیه دیحالش روبراه شد د یوقت! بودم انیمشکالت ک انیهم در جر نجایو دور از ا شیک يتو

 .فوت کرده بود... نمونده و پدرت هم  یباق

 :گفتم يناباور با

 !!گه؟ینداره د يزن و بچه ا چیاالن ه یعنی... خب  -

 :دیدرهم کش ابرو

 طور؟چ... نه  -

 :گفتم ینسبتا طوالن یبه هم فشار دادم و بعد از مکث لبهامو

 دمیشن وشیصحبتاش با دار نیبار هم ب هی یحت...  زنهیحرف م يبا ملود... با دخترش  یکه تلفن دمیبارها د -

 ...خواد دخترشو برگردونه و  یکه م

 :زد یتلخ پوزخند

هاش  يهفته حرف زد اومد با اون حال خرابش سراغ زن و بچه اش رو گرفت و دور و بر کیبعد از  یوقت -

 یبراش آشکار م شتریهم ب تیشد واقع یهر چه حالش بهتر م. بهش دروغ گرفتن که زن و بچه ات رفتن سفر

 ! که مهروز ترکش کرده نیشروع کرد به خودش دروغ گفتن و باور کردن ا... شد 

 :اخم گفتم با

 !کنه زنش ترکش کرده؟ یاالن واقعا فکر م ینعی -

 :زد و گفت ینیغمگ لبخند

که  يا وهیهر ش. شهیحرفا به خودش تحمل درد براش آسون م نیبا گفتن ا یول... دونه اونها مردن  یم! نه -

 .کنهینم رییخودش نخواد وضع تغ یتا وقت... اما خب  میدکتر روانشناسش گفت رو امتحان کرد

 :کردم بغل زانوهامو

 !ن؟یچرا هنوز هواشو دار -

 :خودشو نوازش کرد يبازو

 .نمیب یچشماش م يعشق به دخترمو تو نمشیب یم یوقت... مهروزمه  يتنها بازمانده از خانواده  انیک -

 :و آروم گفتم دمیتوجه به حضورش دراز کش یپوزخند زدم و ب... دخترش ...  مهروزش

 .نیدرو هم پشت سرتون ببند -
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موهام فرو  يچشمامو بستم دستش تو نکهیانگار قرار نبود دست از سرم برداره چرا که چند لحظه بعد از ا اما

 :فوت کردم ینفسمو با کالفگ... رفت 

 !کارو نیا دینکن -

 :غر ردم... شروع کرد به فس فس کردن ...  دمیپشت بهش چرخ. دیکش رونیرو از موهام ب دستش

 .قرار مهم دارم فردا هیمن .. . دینکن هیسر من گر يباال -

 :گفت یتو دماغ يهمون صدا با

برام . همه جوره پشتتم یکن تیهم شکا انیاز ک یاگر خواست... دکتر  میریاول م يشد داریفردا صبح که ب -

 !تو نبوده هیمسئول تنب انیکه ک نهیمهم ا! نه ای يکه گناهکار ستیمهم ن

 :فرستادم رونیبه صورت آه ب نفسمو

 .بخوابم دیکنم بذار یخواهش م...  یقاض نیبهتر شیپ... کردم  تیشکا انیمن از ک -

 گهینفر د کیبه ... خودم شده بود  یزندگ ریفکرم درگ يمن همه  یول! اتاق موند يتو قهیدونم چند دق ینم

از پس  یینهامشکالتم فکر کنه، خودم به ت گهیداشتم که کنارم دراز بکشه و ازش بخوام اون به نصف د ازین

 ! اومدم یبر نم زیفکر کردن به همه چ

که  یمن یو حت گهیکه به خودش م یدروغ! که براش افتاده یو اتفاقات انمهریرفت سمت ک یذهنم م ناخواسته

وگرنه آدم با تلفن خاموش حرف ! داره یبدم مشکل روان صیتونم تشخ یم ارمیسر در نم یاز روانشناس يزیچ

 !زنه؟؟ ینم

 یکنم م یحاال که دقت م! چند روزش نیا يها تیعصبان ایکرد و  یآبدار خونه قاط يافتادم که تو يروز ادی

 ! نیبه زم دیکه صورتمو کوب یمثل وقت! بود یعیطب ریهاش کامال غ تیعصبان نمیب

رو  انمهریک تیبه افکارم جهت داده بود و داشتم شخص يدیخانم حم يخودم بخوام صحبت ها نکهیا بدون

 . کردم یم قضاوت

جز پدرم نداشتم و پدرم نه تنها  میکس رو تو زندگ چیعمر ه کی! ؟یکه خودم چ دمیرس جهینت نیتهش به ا اما

هر ... چشمم خراب کنه  شیمادرمو پ ریبشناسم بلکه همه تالششو کرد که تصو شترینکرد تا مادرم رو ب یتالش

از خودش نساخته  يریاصال تصو باشهدخترش ن یزندگ يجا چیکه ه يمادر! بکنه ینبود که تالش یاجیچند احت

 !که بشه خرابش کرد
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از  کیدونه کدوم  یشده بوده، خدا م کیفهمم با نقشه بهم نزد یشدم و حاال م یرعلیعاشق ام یاوج جوون تو

 ! بوده و کدوم نقشه یکارهاش واقع

که به باد رفت  ییو آبرو یکه زندگ فهمم یو حاال م دمیپدرم رو د زونیدو سالم بود که جسد آو یکیو  ستیب

 ي نهیک يخود یو نابود شد و من ب ستین انمهریجهت شرکت ک یو ب خودیبا مادرم بوده و ب یبه خاطر دشمن

 . تو دلم کاشتم انمهرویک

که بهم داشت نتونست  یکه بهش داشتم و عشق یوابستگ یازدواج کردم که سن پدرم رو داشت و حت یکس با

چشمم  يشوهرم جلو میشش سالگ- و پنج ستیبودم و تو سن ب یبه همونم راض یول... واقعا خوشبختم کنه 

 ... شدم  وهیجون داد و ب

تا حد ! من رو هواست یو شخص يکار یخبر رفت و زندگ یاز خدا ب وشیدار! هم که اوضاعم گفتن نداره حاال

 .کشه یانتظارم رو م ندهیدر آ يزیچه چ ستیمعلوم ن چیرار گرفتم و همرگ کتک خوردم و مورد تجاوز ق

 ! ....من؟ ایبدبخت تره  انمهریک! ایخدا... خودم مچاله شدم  يتو

............ 

خورد که شکسته باشه  ینم مینیبه ظاهر ب. کردم یصورتم نگاه م يها يبودم و به کبود ستادهیا نهیآ يجلو

چشمم  يپا یکبود بود و کم میریلب ز. باال بکشم موینیخواستم ب یم یکرد، مخصوصا وقت یهنوز درد م یول

 . زرد رنگ شده بود بایتقر شیکبود يکه جا

لباس و  دنیشروع کردم به پوش. ام قابل تحمل تر شد افهیق. کردم شیآرا یصورتم رو تحمل کردم و کم درد

اصال دل . نفسم رو کالفه فوت کردم. در اتاقم ضربه خورد به. ختمیر فمیک يخواستم تو یرو هم که م یلیوسا

 .کردم ینداشتم وگرنه شر هر دوشون رو از سرم کم م یو ناراحت دیو دماغ بحث جد

 :سر و وضعم گفت دنیبا د میمر. اتاق رو باز کردم در

 ؟يریم ییجا -

 :سمت در رفتم و گفتم به

 !کرد يبشه کار دیشا. قرار دارم یمیبا تسل -

 :جلو داد و گفت لبهاشو

 کنه؟ يتونه کار یبه نظرت م! غزاله ستین یکم مبلغ -

 :فرستادم رونیب نفسمو
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 .کنم یبه خدا توکل م -

 :دستم گذاشت يلبش نشست و دستش رو رو يرو یکمرنگ لبخند

 !تا آخرش همراهت هستم دوستم -

از کنارش رد . دادم لشیتحو یحال یخند بپوزخند لب يبه جا دیگونه ام رو بوس یوقت یپوزخند بزنم ول خواستم

 :هم حاضر و آماده به سمتم اومد و گفت يدیخانم حم. شدم و به سمت در سالن رفتم

 .میبر -

 :تعجب به سمتش برگشتم با

 !!بله؟ -

 :دستش جابجا کرد و گفت يرو رو فشیک

 داریآماده شدم که تو ب کساعتهیمن . برو یبعدش هر جا خواست...  میریبگ تینیعکس از ب هی. درمونگاه میبر -

 .یبش

 :کردم گفتم یکه درو باز م یفوت کردم و در حال نفسمو

 .ستین يازین. ممنون -

 :رفت و گفت نشیپله ها اومد و به سمت ماش نییتمام همراهم تا پا یرگیبا خ اما

 .ارمیدر ب نویدرو باز کن تا من ماش ستیاگر زحمتت ن -

 :زد یلبخند تلخ. که پشت سرم بود انداختم میبه مر ینگاه یکالفگ با

 ... خواد همراهت باشه  یگفت که م -

 :قطع کردم حرفشو

 !تا االن هر چقدر اعتماد کردم بسه -

تونست ثابت کنه  ینم يکرد احد یاگر مدرك رو نم! یپوالد عوض. انداخت نییرو گرفت و سرش رو پا منظورم

 !وام و کسر سودها دست داشتم يکه من تو

 :که منتظر بود گفتم يدیسمت در رفتم و رو به خانم حم به

 .ارهیمنو ب نیهر چه زودتر ماش دیبگ زتونیلطفا به دوماد عز -
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در آوردم و به چشم هام زدم و سر کوچه  فمیاز ک مویدود نکیع. گرفتم شیبعد از در خارج شدم و راه خودمو پ و

لبم  یتونست زخم و پارگ یبا همه پررنگ بودنش بازهم نم که زده بودم یرژ لب. دمیهم از داروخونه ماسک خر

 .رو پوشش بده

 یپشت فرمون برام بوق م يدیخانم حم. باعث شد سر بچرخونم ینیبوق ماش ياز داروخونه در اومدم صدا یوقت

به  یبا کالفگ! رو يدیشناسن نه خانم حم یمحل من رو م نیاومد مردم ا ادمیتوجه رد بشم اما  یخواستم ب. زد

 :رفتم و سوار شدم نیسمت ماش

 !نم؟یبب دیبا ویرو نخوام ک تونیمن اگر نگران...  دیکنم بس کن یخواهش م -

 :رو به حرکت در آورد و گفت نیماش

 !باز هم منو -

 :حرص ازش رو گرفتم با

 .رمیم اتیاداره مال -

 .اول درمونگاه -

 !! بود؟ یک گهید نیا

 :گذاشت گفت یپاکت م يه عکسم رو توک یساعت بعد دکتر بخش در حال مین

 !داره يشتریمتخصص دقت ب هی یول! فتادهیاتفاق ن یاز نظر من شکستگ. نهیمتخصص عکس رو بب هیبهتره  -

اگر نشکسته پس چرا ! شاسکول کهیمرت. میاز اتاق خارج شد ییعکس رو از دستش گرفت و دو تا يدیحم خانم

 !همه درد دارم؟ نیمن ا

درست . رفتم اتیاول به بانک و بعد به اداره مال ییازش جدا کردم و تنها يدیاصرار خانم حم رغمیرو عل رمیمس

اتاق نبود و من هم درو  يجز خودش تو یکس. رفتم یمیتسل يبه اتاق آقا میو مستق دمیسر ساعت نماز رس

 . بستم و به رفتم سمتش

 یهر دو خوب م. خودش روبروم نشستنشستم و  یراحت يبه تعارف خودش رو یاز سالم و احوال پرس بعد

 یبده دیکه من با نیگفتم و ا وشیبراش از فرار دار. سر اصل مطلب میپس رفت میندار یوقت چندان میدونست

 :ددا هیتک یراحت یدر هم به پشت يبا ابروها. گفتم ینگیرو بپردازم و از نبود نقد

 !د؟یکن ینم یچرا اعالم ورشکستگ -

 :نه باال آوردم يبه نشونه  دستهامو
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اتفاق  نیا يکنن که جلو یو سهامدارها دارن همه تالششون رو م يعابد يآقا! درز کنه ییخبر جا نیا دینبا -

مطمئنم که ورشکست شدن کوهستان به نفع  نویا یول هیچ یینها میکه تصم ستمین انیهنوز در جر! رنیرو بگ

 !ستیکس ن چیه

 :گرفته بود سرش رو متفکرانه تکون داد و گفت یخوب جمله آخرمو به هیکه انگار کنا یمیتسل

 !اد؟یاز من بر م يو چه کار -

 :فرستادم رونیبا آرامش ب نفسمو

 ....  میکن یامسال رو پرداخت م مهیو جر اتیمال -

 :رو گرفت و گفت مطلب

رو  یاصل قاتیدر ضمن هنوز تحق! ستین یکم مبلغ...  رمیبگ دیقبل رو ند يسال ها ي مهیازم نخواه که جر -

 !اصرار داشت که بدونه یلیخ شونیاونم چون ا. میگفت يعابد يبه آقا یبیو مبلغ رو تقر میشروع نکرد

 :دمیرو جلو کش خودم

 !دیکن یخوام که ازش چشم پوش یم ستین یچون مبلغ کم قایو دق -

 :دیدر هم کش ابرو

 !کردم ینم غیاگر بود در! خانم ستیدست من ن -

به خودم  یمظلوم ي افهیق! شدم یبمونه بدبخت م یسرجاش باق مهیاگر قرار بود جر... دندون گرد  مردك

 :گرفتم

 یرمالیبه عنوان مد! رو پرداخت کنه مهیوجود نداره که بخواد جر ینگینقد دیانیشما که در جر یمیتسل يآقا -

اصرار ! دوش من يهاش افتاد رو مهیو جر اتیثابت کنم مال مویگناه یکه نتونستم به سهامدارها ب نیشرکت و ا

دونه چقدر  یخدا م...  ندازهیخوردن م ونکنه و منو از ن یم یکوهستانو علن یبه گرفتن اصل مبلغ، ورشکستگ

 ...طول بکشه که 

 :سکوت باال آورد و بعد گفت يرو به نشونه  دستش

 ... دیچند لحظه صبر کن -

به احترامشون بلند شدم و . به اتاق برگشتن سییر ياه آقاربع بعد به همر کیحدود  يزیاتاق خارج شد و چ از

 :گفت شیشگیبا اخم هم يمهاباد يآقا. مینشست یبعد از سالم و احوال پرس

 !د؟یندار ینگیهست که ثابت کنه نقد یمدرک -
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 :بعد از چند لحظه که با دقت نگاه کرد گفت. گردش حساب رو در آوردم و نشونشون دادم نتیپر فمیداخل ک از

 !د؟یمبلغ گنده کسر شده و شما خبر ندار نیا هویچطور از حساب  -

 :سر تکون دادم یدرموندگ با

 !حساب شده بوده زیانگار همه چ! بگم واال یچ -

 :اظهار نظر کرد یمیتسل

 ! دیکن تیاز بانک شکا دیبا -

 :ادامه داد دینگاه منتظر من رو د یوقت

 یو وقت نیشد یموضوع خبردار م نیاز ا دیبا یمال ریشما به عنوان مد! دیکن تیبه خود بانک شکا نکهیا ای -

 !از کارکنان بانک یکی ای! کرده یموضوع رو الپوشون نیا روهاتونیخود ن نیاز ب یکی ای یعنی فتادهیاتفاق ن نیا

 :کرد دییهم تا يمهاباد

 ینگیکنن نقد یصددرصد دارن تالش م یعنیکنن  یخوان اعالم ورشکستگ یسهامدارها نم نکهیبا توجه به ا -

 !فتهیاتفاق ن نیبشه تا دوباره ا دایپ يعامل نفوذ دیکنن و حساب شرکت رو پرکنن، پس با جادیا دیجد

 :مضاعف سر تکون دادم يکرده باشم، با انرژ دیکشف جد کیکه  انگار

 .حق با شماست -

 یوقت فکرشم نم چیکه ه ییاونجا. افته یاتفاق خوب م هیروزا  نیبهم گفته، که هم یکیاما انگار  نمیغمگ

 .پر دردم یوقت... کردم 

 :آورد نییصداشو پا يمهاباد

 !هیرقانونیکار کامال غ هی مهینگرفتن جر... حرفا  نیبا همه ا -

 :به هم فشردم لبهامو

 !ن؟یحساب ها رو شروع نکرد قیدق یبعدش هم شما که هنوز بررس! ن؟یدیخوش حساب تراز ما کجا د -

 .دیبلند خند يصدا با

 !تازه رو برفاست يرد پا هی نیاما بب...از اون حرفاست  نمیا یگیدونم بهم م یم

 :رو تکون داد و گفت سرش
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برداشته  ینجات کوهستان قدم يتو میشاءاهللا که بتونان ! دیامروز صبر کن يتا آخر ساعت ادار.... بله بله  -

نذار به ...  حتیاز من به شما نص! دیرو دور نزن اتیمال گهیمشکالت حل شد د یوقت...  نیبد یقول هی یول. میباش

 !تر بوده نیرینون حالل ش يمزه  یبعد بفهم یسن من برس

 !ده؟یصبحم رو شن يحرفا یعنی.... سرم بود  يانگار خدا باال... زدم  یقدردان لبخند

 !رهیگیکه دستامو م.... هست  یکیاما اون دم آخر ..... رهیقدمهام تا لب دره م که،یدفعه که سقوطم نزد هر

 يجلو یراحت نیدادم که بتونم به ا یدرصد هم احتمال نم کیکردم  یصحبت م یتلفن یمیبا تسل شبید یوقت

کردم  یوقت فکرشم نم چیکه ه ییاونجا! یدن مراحل قانونکر یاون هم بدون ط! رمیحساب ها رو بگ یبررس

 .پر دردم یوقت... 

 رمیقبل رو گردن بگ يسال ها ي مهیمقدار از مبلغ جر کی یچشم پوش نیحرفا مجبور شدم بابت ا نیهمه ا با

 کیکه تونستم  نهیمهم ا! خواد باشه یم یکار هرچ نیحاال اسم ا! بود ییجز یلیخ یلیکه در برابر اصل مبلغ خ

 .جا از نفوذم استفاده کنم

قدم برداشته بودم و  هیحداقل ... داشت  هیگر يدلم هوا. کردم یم یزدم واقعا احساس سبک رونیاز اداره ب یوقت

 !خدا همراهمه یعنیبه در بسته نخوردم  یوقت

 ...نشونه است  هی نایا... خونه اس  نیا يعطر پر از خاطره تو هی

 نیاونم به هم! کردم که واقعا مشکل حل شد؟ یفکر م نیست گرفتم و سوار شدم مدام به ادرب نیماش یوقت

! کنن یحساب ها رو بررس انیحرفشون بزنن و ب ریتونن ز یاونا هر وقت بخوان م! بشن؟ مونینکنه پش! ؟یراحت

 !؟یرو بفهمن چ تیواقع راگ ستیطرف من ن یهستن و کس انمهریشرکت و کارخونه هم که همه طرف ک يتو

سرخود پا نشه بره اداره امور  یوقت کس هیدادم تا  یکارم قرار م انیرو در جر انمهریبود هرچه زودتر ک بهتر

 !روبرو بشه؟ یروان ویجرات داره دوباره با اون د یاما ک! یاتیمال

 یاستقبال کرد و وقت ازم ییبا خوشرو يریکب يآقا. شدم و به سمت بنگاه راه افتادم ادهیپ نیکوچه از ماش سر

 .نهیارزه، چون سرش خلوت بود همراهم اومد تا خونه رو بب یخونه ام چقدر م نمیخوام بب یگفتم م

 ییاز اونجا! کنم يفکر هیاومد مجبور بودم  ینم نییپا طونیواقعا از خر ش انمهریاگر ک یفروش نداشتم ول قصد

قبال بارها به ... نداشتم  یمشکل میبا حضور مر. درو برام باز کرد مینبرده بودم زنگ رو زدم و مر دیکه با خودم کل

 ! نباشه شمیپ یکس شتمدا اجیاحت تیوضع نیخونه ام اومده بود اما االن تو ا
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بزرگ خونه انداخت و  اطینگاه به ح يریکب يآقا. ابروهام درهم رفت اطیح يتو يدیخانم حم نیماش دنید با

 :گفت

 متراژ خونه چقدره؟ -

 . هزار متره نجایا نیل زمک -

مرد همراهمه  هیانگار متوجه شده بودن . گفتم... اایجلوتر راه افتادم و در خونه رو بازکردم و . رو تکون داد سرش

 :گفت یآروم يجلو اومد و با صدا میمر. که جفتشون حجاب داشتن

 غزاله؟ هیک -

 اطیو ح وونیبدم و همزمان که باهاش همقدم شده بودم و اتاق ها و ا ینتونستم بهش جواب يریکب يورود آقا با

با  يریکب میدوباره وسط سالن برگشت یوقت. دادم یدادم، به سواالتش هم جواب م یرو نشون م یخلوت پشت

 :دستش بود گوشه لبش رو خاروند و گفت يکه تو يدیکل

 !از ساختش گذشته نه؟ یسال یس-ستیفکرکنم ب -

شونه هاشو  يریکب. کردن ینگاهمون م نهیهر دو با اخم و دست به س يدیو خانم حم میمر. ن دادمرو تکو سرم

 :باال انداخت و گفت

 یاصالن يآقا يخونه  شیدو هفته پ یکی. برات بفروشم یخوب متیتونم با ق یم ینداشته باش ياگر عجله ا -

 !رو گرفت دستش صدیحول و حوش س...  میبود رو معامله کرد نجایکه نصف ا

 :در هم گفتم يابروها با

 !ن؟یذاریم متیق نجایا ياالن چقدر برا -

 :هاشو باال انداخت شونه

 ! یاالن همه زدن تو خط آپارتمان... رو بخواد  یبزرگ يخونه  نطوریا شهیم دایپ یکمتر کس -

 .حال منتظرموندم تا حرفشو بزنه نیگرفتن داره با ا نییبود قصد دست پا معلوم

 !کرد دایخوب پ يمشتر هیاما زمان الزمه تا بشه ...  ذارمیم متیمن هشتصد ق -

بارم  یچیواقعا فکر کرده من ه! بز خر کهیمرت... کردم که بره  شیرو تکون دادم و بعد از تشکر راه سرم

هفته  هیو البد اگر بخوام برام ت! اونم زمان الزمه!! بزرگ فقط هشتصد؟ اطی؟ هزار متر خونه با اون ح!ستین

 . رسونه یبفروشه به پونصد هم م

 :درهم گفت يجلو اومد و با ابروها يدیبه داخل سالن برگشتم خانم حم یوقت
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 ؟یبفروش يخوا یخونه ات رو م -

 :نفسم رو کالفه فوت کردم و گفتم آشکارا

 !به خودم مربوطه -

 :از کنارش گذشتم گفت یوقت

 ... رمیگ یم انیمن سفته ها رو از ک -

 :به سمتش برگشتم يتند به

 !دیبر نجایاز ا دیفقط لطف کن! ندارم یاجیبه کمکتون احت -

 :صداشو باال برد. وارد اتاقم شدم و

 !یتا خودتو بدبخت کن نمیبش الیخ یتونم ب ینم -

 :با حرص خودمو به سالن رسوندم و با غضب گفتم! سرم يتو دیچماق گرفت و کوب هیجمله  نیا يبه جا انگار

 !دفعه هم روش نیا ینیبش الیخ یو هشت سال ب ستیب یر تونستچطو -

بلند به  يکه با قدم ها یبعد به من پشت کرد و در حال...  دیلرز یبدنش م. میبا خشم به هم نگاه کرد هیثان چند

 :رفت گفت یم رونیسمت ب

 .ارمیپدرشو در م -

ببره از  رونیرو از خونه ب نیماش یتا وقت... خارج شد  اطیاز ح نشیبعد با ماش یقیو دقا دیسالن رو به هم کوب در

 :کنارم قرار گرفت میمر. رهیبگ انمهریخدا کنه بتونه سفته ها رو از ک... کردم  یپشت پنجره نگاهش م

 .رهیکه مثمر ثمر قرار بگ... ان شاا! يکرد کشیخوب تحر -

 :برگشتم و گفتم میبه سمت مر. کردم و پرده رو انداختم یپوف

 ! شه؟یمامانت نگرانت نم -

 :زد یکج لبخند

من به اون ....  گهیگوشه کنارا هستم د نیهم! دست نزنم يزیبه چ دمیقول م! ارمیبه جا م مویدارم حق شاگرد -

 .خوام تا تهش باشم یم...  یفتیب ریدادم و باعث شدم گ یپوالد احمق اعتماد کردم و سوت

 :زدم و گفتم یحال یب لبخند

 !رهیگ یخونسرد قصد کمک داره لجم م نقدریا يدیخانم حم نمیب یم یفقط وقت! کل کل ندارم حوصله گهید -

 .سمت اتاقم قدم برداشتم به
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 ؟يانجام بد یتونست يچه خبر؟ کار یاتیامور مال -

 :اتاق شدم پشت سرم اومد، جواب دادم وارد

نجات  یروز از ورشکستگ هیبفهمن  نکهیمسلما به محض ا یول... نکنن  یقول دادن فعال حساب ها رو بررس -

 .شنیوارد عمل م میکرد دایپ

 :گفت یلحن خوشحال با

 ؟یکار کن یچ يخوایحاال م. خب بازم خدارو شکر -

 :آوردم گفتم یکه مانتوم رو در م یحال در

 !کنه یکار م یچ يدیخانم حم نمیبذار بب -

 :داد و گفت هیبه چارچوب در تک نهیبه س دست

 .شرکت جلسه دارن يامشب سهامدارها تو -

 .عوض کردم و منتظر موندم تا حرفشو بزنه شلوارمو

 !ستیشرکت و کارخونه واقف ن يتو در تو يکس به اندازه تو به حسابها چیه. میبر ایتو هم ب -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !به جونم فتهیسهامدارها ب يجلو انمهریو ک امیمونده که ب نیهم -

 :کرد اخم

 ؟ !مگه شهر هرته! غلط کرده -

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

 !منو برد خونه اش و زد درب و داغونم کرد یاسترس چیهست که آقا بدون ه يانگار -

 :فوت کرد نفسشو

هم  يدیخانم حم. شرکت میبا هم بر ایامشب ب. ياجازه رو بهش بد نیا گهید دینبا یول! یسر و زبون یب دهید -

 .یستیبا دیمحکم با. کنه یخودشو خراب نم هیبق يوقت جلو چیه انمهریک. تهس

در . زدم رونیتخت رهاشون کردم و از اتاق ب يکنم همونطور لبه  زونیرو آو میرونیمانتو و شلوار ب نکهیا بدون

 :رفتم گفتم یم ییکه به سمت روشو یحال

 ؟يروزه ا -

 :حرص گفت با
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 ! ؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

 :به سمتش برگشتم ییدر دستشو يجلو

ساالد  يالبته همه . درست کن و بخور يزیچ هیخودت  يبرا یستیاگر روزه ن... کنم  یتا شب بهش فکر م -

 . رو نخوردم شبید

 :دمیصداشو از پشت در شن. بستم درو

 يته که توشکسته، ساعت نه برات نوبت گرف تینیگفته ب. عکست رو به متخصص نشون داده يدیخانم حم -

 . خود مطب جا بندازن

 ! کرد؟ یولم نم يدیچرا خانم حم... فرستادم  رونیبا حرص ب نفسمو

کنم اما  فیرو تعر اتیاداره مال يبدم و ماجرا امیپ ایزنگ بزنم  انمهریغروب با خودم کلنجار رفتم که به ک تا

 یراض دادیبهم م میکه مر ییها یبا دلگرم یشد، ول یکار م نیتو وجودم نشسته بود مانع ا انمهریکه از ک یترس

 . باهاش صحبت کنم يشدم که حضور

دونستم که اگر  یکرد و م یدرد م مینیکه ب ییاز اونجا یباز نکردم، ول يدیخانم حم ينه هم درو به رو ساعت

 به مطب يدیقبول کردم که بدون حضور خانم حم ندازمیو پشت گوش م رمیبه خودم باشه دنبال درمون نم

 !ستادیوارد اتاق شد و کنار تخت ا دمیتخت دراز کش يرو یهرچند که وقت...  میبر

 یحس یکه به منظور ب یقیساعت از افطار گذشته بود و گرسنه نبودم وگرنه با اون چهار بار تزر کیخدارو شکر 

 یدست دکتر م ریاستخونم رو ز يقشنگ صدا. رفتم یکردم و از حال م یانجام شد، مطمئنا ضعف م مینیب يرو

بود،  ستادهیرو که کنارم ا میمر تچشمم راه گرفت و دس ياشک از گوشه  میخوددار يرغم همه  یو عل دمیشن

 . فشار دادم

نشسته  مینیب يرو ییبایکه گچ ز یحالم جا اومده بود در حال نیریش وهیبه لطف آب م یساعت بعد که کم مین

 . میرفت یبه سمت شرکت م يدیخانم حم نیبود سوار ماش

صورت درب و داغون من لبشو گاز  دنیاز کل پرسنل فقط نسترن اونجا بود که با د میوارد شرکت شد یوقت

 :گرفت و گفت

 !افتاده؟ یچه اتفاق! خدا مرگم -

 :جواب داد میاز من مر قبل

 !گذشت ریبود که خدا رو شکر به خ ییتصادف جز هی -
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 :آروم زمزمه کرد يلب با صدا ریدندون هاشو به هم فشرد و ز يدیحم خانم

 !!!تصادف -

 . نسترن زودتر از ما به سمت سالن کنفرانس راه افتاد ییبا راهنما و

سرها به سمت  يبا ورودم همه . به خدا توکل کردم گهیبار د کیگرفتم و  یقیاز ورود به سالن نفس عم قبل

 . شد به لرزش لبهام لیلبخند دلگرم کننده تبد هیزدن  يتالشم برا يهمه . من برگشت

اون و  نیب یصندل يرسوندم و رو يدیسالم کوتاه دادم و خودم رو به خانم حم هیباز هم ظاهرم رو نباختم و  اما

 :آشکار گفت يا هیبا کنا انمهریک. جا گرفتم میمر

 !کسالت برطرف شد؟ -

! بزنه؟ هیخونسرد کنا درنقیتونست ا یچطور م. بود مینیگچ ب ينگاهش رو. به صورتش نگاه کردم ناخواسته

 :منو مخاطب قرار داد یطارم يآقا. نگاه منو حس کرد نگاهشو گرفت ینیسنگ یوقت

 ن؟یما دار يهم برا یخبر خوب ن؟یماجرا هست ریگیگفتن پ یم يعابد يآقا -

 :گفتم یطارم يگرفتم و رو به آقا یقینفس عم. شدم انمهریپوزخند ک متوجه

 !نه ایدونم مطرح کردنش درسته  یاما نم... بله  -

 :فرهمند مداخله کرد خانم

 چرا گفتنش درست نباشه؟ هیکننده ا دواریاگر خبر خوب و ام -

برد  یهر چند که شکم به سهامدارها نم! تونست باشه یم یهر کس يعامل نفوذ... افتادم  يحرف مهاباد ادی

نگاهش  گهید یحس کردم ول انمهروینگاه ک ینیه سنگدوبار. کردم یم تیرو رعا اطیجانب احت دیباز هم با یول

 :نکردم و در جواب خانم فرهمند گفتم

 مهیو جر اتیمال انیدونم چقدر در جر ینم... کنم که ضرر رو از شرکت دور کنم  یمن دارم همه تالشم رو م -

 !نیهست

 .نیدونن که قراره شما بپرداز یم -

پس قصد کوتاه اومدن نداشت و همه رو هم در . بره جیسرم گ يلحظه ا يبود که باعث شد برا انمهریک يصدا

 :حواسمو به خودش جلب کرد یکامران يآقا. گذاشته بود انیجر

 .میدیشما رو م یاز خود گذشتگ نیبعد از نجات شرکت جواب ا دیمطمئن باش -

 :زدم یکم جون لبخند
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 . میامسال هست مهیو جر اتیپرداخت مالتونه باشه که فقط موظف به  یم نیخبر خوشم ا نیپس اول -

 چطور؟ -

 :نگاهش کنم رو به جمع جواب سوالش رو دادم نکهیبدون ا. بود انمهریهم سوال ک باز

 .از اعتبارم استفاده کردم -

. کرد دایهمه از جو حضور من در اومدن و جلسه ادامه پ یبعد از لحظات. آرومم کرد میمر يدلگرم کننده  لبخند

 انمهریک يبرنامه ها. کردمیم ادداشتیبه ظاهر مهم رو از صحبت هاشون  يو در آوردم و هر نکته ر دمیسررس

 هیزد مطمئن بودم  یبود و اونجور که اون داشت با اعتماد به نفس حرف م زیآم تیشد واقعا موفق یم یاگر عمل

 ! ارهیسرش هست و به زبون نم يهم تو يا گهید يفکرا

 !میکن روین لیآخرش بود که تعد شنهادیکه نتونستم ساکت بمونم و حرفش رو قطع کردم سر پ یزمان تنها

 .دیهمه کارگرو اخراج کن نیا نیتون ینم -

 :شد نهیدست به س. باعث شد خودم رو عقب بکشم زشیت نگاه

 !!!ن؟یدار يبهتر شنهادیشما پ -

خواستم نصف  ینم! طور شد؟ نیچرا ا... همه به من نگاه کردن فقط تونستم دندون هامو به هم فشار بدم  یوقت

شرمنده  نیاز ا شیکمکم کن ب ایخدا...  وشیخدا لعنتت کنه دار. باشه یاگر موقت یحت. میکارگرها رو اخراج کن

 . نشم

خبر  نیو گفت که آوردنش بخش و ا دمیخانم فرهمند رفتم و حال پدرشوهرش رو پرس کیاز جلسه نزد بعد

 م،یباهم صحبت کن یکه خصوص خواستیازم نم انمهریالبته اگر بعد از رفتن سهامدارها ک. واقعا خوشحالم کرد

 !شدم یخوشحال تر هم م

دست خودم . اجازه ورود نداد و درو بست يدیبه خانم حم یول میبود شد وشیکه قبال متعلق به دار یاتاق وارد

 :ستادیسرم ا يباال نهیدست به س. تونستم به صورتش نگاه کنم یواقعا نم میحاال که تنها شده بود یلنبود و

 ؟یجلسه حاضر بش يکه تو يچطور به خودت اجازه داد -

 :دادم جواب

 ...تونم کمک  یمن م -

 :قطع کرد حرفمو

 کنم؟ یم نانیکه دوباره بهت اطم یباعث شده فکر کن یچ -
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اون بود که سکوتو  یطوالن ریتاخ هیبعد از ... من خراب کرده بودم ! مورد حق داشت هی نیدر ا... شدم  ساکت

 :شکست

 ؟يدور زد اتویمال يچجور -

 :رو قورت دادم بغضم

 ... یصحبت منطق هی... دور نزدم  -

 :دمیاز کنار گوشم شن صداشو

 !!قبول کردن یراحت نیاون ها هم به هم -

خورد انگار  یبه صورتم م شینفس لعنت یوقت...  شدیم کیبهم نزد نقدریا دینبا...  دمیخودمو کنار کش ناخودآگاه

 ياخماش تو... تونه تعادلش رو حفظ کنه  ینم یبازه و از مست راهنشیپ يکه دکمه ها دمید یرو م يانمهریک

 :هم رفت

 ؟!چه مرگته -

 :فتملرزون گ يکنم و با صدا يریبغل کردم تا از لرزش بدنم جلوگ بازوهامو

 ... کرده باشم  یخوام کمک یفقط م -

... همه ضعف  نیاز ا... بود که خودمو بغل کرده بودم  یمن يهنوز نگاه اخموش رو ستادیو صاف ا دیکش عقب

 :سر تکون داد یجیبا گ هیبعد از چند ثان. خورد یحالم بهم م انمهریک ياون هم جلو

 .رمیگیصبح باهات تماس م. ... میزن یبعدا حرف م -

 .هم نکردم یخداحافظ یبلند شدم و به سمت در رفتم و حت یمعطل یرو تکون دادم و ب سرم

! بود انمهریک يندادم و همه فکرم به عکس العمل احمقانه ام جلو یکدوم جواب چیه يراه به کنجکاو يتو

ذهنم  یرفاز ط. کنم فیتعر یکس يخواست برا یداشتم و دلم نم يحس بد! قابل کنترل بود ریهرچند که غ

 یانجام م یکتاب کل حساب هی دیبا! برسه يروز نیکردم چن یوقت فکرنم چیه... فروش خونه شده بود  ریدرگ

 . کردم یمناسب م متیفروش خونه با ق يهم برا يفکر هیدادم و 

! مادر و پدرش بوده يخونه، خونه  نیباالخره ا. دادم یبهتر بود قبل از اقدام به فروش به مهسا خبر م دیشا

رو در رو باهاش حرف  ایو  یشد تلفن یروم نم. کنه یرو چک م لشیمیهر شب ا... زدم  یم لیمیامشب براش ا

 .بزنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢١٩ 

بابت دکتر تشکر  میلیم یب يبرگشتم و با همه  يدیخونه توقف کرد به سمت خانم حم يجلو نیکه ماش یموقع

 ! کردن چشماش المپ روشن يبا تشکر من انگار تو. کردم

رفته بود و کم کم دردش  مینیب یحس یاثر ب. میوارد خونه شد میمن و مر! ومدیداخل ن گهیکه د خداروشکر

 .مسکن درآوردم، دوتا با هم خوردم و به اتاقم رفتم فمیبه محض وارد شدن به خونه از داخل ک. شد یشروع م

از جانب  یلیمیدر کمال بهت و تعجب ا... شدم  لمیمیلباسم لپ تاپم رو روشن کردم و وارد ا ضیازتعو بعد

 ... بازش کردم یمعطل یناخواسته تپش قلبم باال رفت و ب... داشتم که مربوط به پنج روز قبل بود وشیدار

. نسبت به شما بود نمیرو براتون بفرستم احساس د امیپ نیکه باعث شد ا یلیتنها دل. یسالم خانم رمضان«  -

زحماتتون رو جبران کرده  يجور هیاما دلم خواست  ن،یشد یزود خودتون متوجه م ای رید وجود داره که یقیحقا

 !باشم

 نیاول یاما وقت دیپدرتون خبر دار يکردم از کارها یفکر م ن،یوارد شرکت شد یخیش يکه همراه آقا يروز

اول پدرم بهم گفت که از  يهمون روزها. ستیدرست ن يزیچ هی دمیفهم دمیواکنشتون رو نسبت به حرفم د

تون  هیچون تازه روح مینگ يزیعنوان بهتون چ چیاز ما خواست که به ه یخیش يو آقا نیاصل ماجرا خبر ندار

 !نیرو بدست آورده بود

کنم تا  کتونیتحر قیطر نیتونم از ا یم دمیفهم ینداشت اما بعد از مدت تیاهم یخیش يبرام حرف آقا يا ذره

تا خودتون رو  دیکن يهرکار شدیباعث م نیدونست یرو دشمن خودتون م انمهریکه شما ک نیا. نیسمت من باش

 !کرد لیتبد نیقیرو به  کمپدرتون، ش يشما نسبت به ماجرا ينظر من بود و کنجکاو نیا! دیباال بکش

تونست  ینم انمهریکس به اندازه ک چیبکشه ه رونیاش رو ب هیخواد سرما یگفت که م يدیخانم حم یوقت

فروگذار  يکار چیو از ه انیکردن ک یشروع کردم به راض نیبنابرا. من پرت کنه يحواس شما رو از کارها

 ! انجام ندادم يا هودهیکار ب دمینکردم و با وارد شدنش به شرکت د

و اصل ماجرا ر دمیترس یم. بشه کتونینزد دیبذار دیکه نبا نیگفتم و ازا انیک ياز شک ها دمتونیبار د هر

دونستم پشت در  یدادم م یم شنهادیشما رو پ انیکه به ک يروز یحت. خاموش بشه دیکه دار يا نهیو ک دیبفهم

بر خالف تصورم چند روز  یول! ارهنسبت به شما ند یخوب دیهم د انیکه ک نیخواستم بشنو یو فقط م نیهست

 يبرا يمراسم پدرم طور ياما تو! نه  ایدونم واقعا هدفش خواستن بود  ینم... بعد در مورد شما باهام حرف زد 

 یلیخ انیک قتیدر حق! به شما نداره يعالقه ا چیبه فکر منافع خودشه و ه انیک دیکردم که فکر کن فیشما تعر

فته ما شک کرده بود رو راست گ يالبته اون که گفتم نسبت به رابطه . بود زدهمحترمانه در مورد شما حرف 
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 یموضوع ازدواج سابقتون رو به طور کامل ازش مخف یکنم به شکش دامن زدم و حت یو خب اعتراف م... بودم 

 . کردم

کردم  ایرو مه طیشده بود شرا یکه از جانب خودم طراح يسوءقصد و دزد یشینما يآخر هم با ماجرا يروزها

همه موافق  یدونستم وقت یم. بستن قرارداد همه بدون چون و چرا موافقت کنن يرفتنم برا يکه با تقاضا

 . نیانجام بد نیتون ینم يکار چیرفتنم باشن شما ه

خواستم بعد از  یم! کارو تنها به خاطر شما انجام دادم نیا. خوام یآخر هم عذرم يروزها يبرخوردها بابت

...  نیطور برداشت کنن که شما با من همدست نبود نیآخر ا يهاروز يرفتارم تو يبا استناد به تند هیرفتنم بق

 !دونم چقدر موفق بودم ینم

آدم فوق  کیکارش داشت  يکه تو یتیو حساس تیموفق رغمیپدرتون عل. نیبدون دیکه با ییاما اصل ماجرا و

نقشه انتقام رو  نهایفهمه همسرسابقش که مادر شماست، مادرزن ک یکه م یزمان! جو و خطرناك بود نهیالعاده ک

فهمه  یشوهر عمه ام که موضوع رو م. رو به خوردن سود سهامدارانش بدنام کرد انیشرکت ک یحت. کشه یم

داده که پدرتون بخواد  یاحتمال رو نم نیکس ا چیکنه که پدرتون رو کنترل کنه اما ه یتالشش رو م يهمه 

 . به همسر سابقش ضربه بزنه انمهریاموال ک دنیباال کش قیازطر

 !ادیبه شرکت ن گهیازش خواستم د یوقت. دفترم بهم گفت يروز آخر تو یخیش يازدواجتون رو هم آقا يماجرا

اون قدر  طیاون شرا يتو انیک...  دینیبب يا گهیرو طور د قیو حقا دیکه چشماتون رو باز کن دهیوقتش رس دیشا

کنه و پدرتون از اعتمادش سواستفاده کرد  یدگیتونست به شرکت رس ینابود شده اش بود که نم یزندگ ریدرگ

 .تباه کرده شویبوده که زندگ درتوناعمال پ نیا! مرگ پدرتون مقصر نبوده يتو انیکه ک نهیا قتیحق... 

 ».خدانگهدار. زحماتت تشکر کنم يبود که خواستم باهاش از همه  يکار نیکمتر نیا یتونستم نگم ول یم

...  دیلرز یاز خشم م میمر. صورتمو چرخوندم... شونه ام نشست  يرو یدست... بودم  رهیخ توریبهت به مان با

 :لبش رو تر کرد

 .خبر بده انمهریاالن به ک نیهم... رو نگه دار  لشیمیا -

 !! ينابود کرد زویتو که همه چ یلعنت!! مثال تشکر بود؟ نیا... هامو بستم  چشم

 . هیآدم قابل اعتماد انمهریک یدون یکه االن م نهیمهم ا! به حرف هاش نده یتیماه! غزاله جون؟ -

 :دیلرز صدام

 !قابل اعتماده؟ یواقعا ک!! اعتماد؟ -
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 :اراده هق زدم یب

 !همه خبر داشتن! تموم شد یهمه چ -

 .غزاله آروم باش -

 :ون دادمسرمو چند بار تک يدهنم گرفتم و با ناباور يدستمو جلو. باز کردم چشامو

 ! دادن يدونستن و منو باز یهمه م! ایلعنت! محمد هم خبر داشت یحت -

 :از پشت سرمو بغل کرد میمر

 !برات بهتره ينطوریکردن ا یالبد همه فکر م! خودتو عذاب نده نقدریا زمیعز -

 :زدم غیج...  دهیمحمد رو هم فهم يرو کنارم خونده و ماجرا لیمیهمه متن ا میدونستم مر یم

 هیبه من نگفت مادرم ک... مرد پنجاه ساله شده بودم  هیمن زن ! دن؟یبه نفهم يخودتو زد ای یفهم ینم میمر -

همه به فکر منافع خودشون ! داد ینم تیمن اهم ندهیکس به آ چیه!! ؟یفهم یم! برم ششیاز پ دیترس یچون م

 .بودن

 :هیگر ریمن زد ز يآرومش کنه، با حرفها یداره کس ازیمعلوم بود خودش هم ن میمر

 !يشد ينطوریخدا همشونو لعنت کنه که تو ا -

 :دمیکش یموهام فرو بردم و به حالت عصب يتو دستامو

 !!؟!روبرو بشم یبا چ گهیقراره د! کشه یچرا خدا منو نم -

 !ينطوریغزاله جون تورو خدا نکن ا -

هم  یلیاگر ل یحت... بود  ختهیهمه باورهام فرو ر...  ستادیا یام م نهیس يقلبم داشت تو. تونستم آروم باشم ینم

زنگ زدن به محمد،  يبودم به جا دهیکه جنازه پدرم رو د یکاش همون موقع! تونست آرومم کنه یبود نم نجایا

 .دادم یم انیپا میبه زندگ

انگار ! کردم یهنگ م شتریکردم ب یفکر م شتریهر چه ب. تونستم خودمو کنترل کنم یکردم نم یم يکار هر

 !!!! نگرانم بود یک! کرد؟ یبه من فکر م یواقعا ک! برام سخت تر شده بود گرانیکردن رفتار د یحاال معن

 یمخالفت چیه نمیمخاطب ستیکردن ل نییرو گرفت و شروع کرد به باال و پا لمیموبا میمر دمید یوقت یحت

دلم فقط ! نباشم یقتیحق چینباشه و دنبال ه یازم مخف زیچ چیخواست که ه یرو م یدلم اون ساحل امن! نکردم

 . رفتم تا آروم بشم یم... رفتم  یم شهیهم يبعد برا! بحران تموم بشه نیخواست ا یم
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 انمهریک يداخل سالن، روبرو يها یراحت يکه به زور بازنگهشون داشته بودم رو ییساعت بعد با چشمها مین

کردم که  یعادت م دیشب بود و انگار با مهین کیساعت . بودم به صورتشزل زده  يرارادینشسته بودم و غ

 !داشته؟ یعیحالت طب میزندگ یاصال ک... خارج شده  شیعیاز روال طب میزندگ

 ... یخیش...  يدونستم که آقا ینم... من  -

 :حرفش رو قطع کردم یآروم يصدا با

 !ستیمهم ن -

از  یکی يرفت تو ز،یم يشربت آلبالو رو گذاشته بود رو ینیکه س یاز وقت میمر. هم فرو رفته بود يتو ابروهاش

دونستم که  یتنها بذاره اما خوب م انمهرویخواست منو ک یبود که م نیبهونه اش ا. ومدین رونیب گهیاتاقها و د

 !ترسه یدرهمش م ياخمها نیاون هم با ا انمهر،یاز ک

هواست  يرو میهمه زندگ... خودم زدم  تیبه وضع يپوزخند! چشمهاش وحشتناك بود... بود  میبا مر حق

 . کنم یفکر م انمهریک يچشمها یاونوقت به وحشتناک

حتما االن ! رو ببخشم؟ تیکه پنهان کار يدیطلب تیحالل... قاب عکس محمد دوختم  یخال يرو به جا نگاهم

 !حداقل االن نه... فکر کنم  دنتیتونم به بخش یکه نم ریدلگاونقدر ! رمیکه چقدر ازت دلگ یدون یم

 !تونم بهت اعتماد کنم ینم... اوصاف  نیبا همه ا -

 :رو به صورتش دوختم نگاهم

چرا بهم فرصت ... یام ول ختهیاالن بهم ر! ... سر پا نگه داشتن کوهستان...  میهدف مشترك دار هیما  -

 !؟يدینم

 .رداشتشربتش رو ب وانیشد و ل خم

. و نابود بشه ستین زیخوام با اعتماد دوباره ام بهت همه چ ینم! تار مو بنده هیکارخونه و شرکت به  يموندگار -

! البته حق هم دارن! کنن؟ نیرو تام ینگیکردم که نقد شونیراض یامشب با چه مکافات يخودت که شاهد بود

 .میکن یم سکیسر اموالمون ر میهمه دار

از ... برن به جهنم  هیبق! رم؟یتونستم ذهنم رو از گذشته ها بگ یچرا نم! یلعنت وشیدار... به هم فشردم  لبهامو

 !محمد انتظار نداشتم

 ...خوام دوباره  یاما نم...  ستیکس به اندازه تو به حساب ها دانا ن چیدونم که ه یم یاز طرف -

 :دمجمله اش حواسم به زمان حال برگشت، حرفشو قطع کر با
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 .با کنترل شدن ندارم یمن مشکل...  يشرکت کنارم بذار ياز افراد قابل اعتمادتو تو یکی یتون یم -

 :برسه اخمهاش از هم باز شد يا جهیذهنش به نت يمشکوکانه نگاهم کرد، بعد انگار تو هیثان چند

 ؟یهم نقشه باشه چ لیمیا نیاگر ا -

 :باال بردم صدامو

 !!کردم؟ یم یچه غلط نجایهم دست بودم االن ا یاگر با اون عوض من! کنم بس کن یخواهش م -

 :شد نهیو دست به س دینفس سر کش کیرو  وانشیل

 ! دنبالته؟ یاز خونه ام رفت یکه وقت يدیرو ند دیحم یبگ يخوا یم یعنی -

گذاشت و به  ینیس يرو تو وانشیل... لبهامو به هم فشردم و ساکت موندم ! بود بیبود عج نیاز ا ریاگر غ خب

 :جلو خم شد و گفت

 .کنم یصورت بهت اعتماد م کیفقط در  -

 !ترسوند یآدمو م یکه گرفته بود کم یژست نیا... کردم  زیر چشمامو

 يالبته قبل از همه ...  يایو ب يو با خودم به شرکت بر! به من يرو بد لتیموبا... من  يخونه  يتو يایب -

 !تا من هم سفته هاتو بهت برگردونم ياش رو بپرداز مهیو جر اتیمال نهایا

دوباره  دیبا یعنی... اون وقت ! خواست تک تک لحظه هامو کنترل کنه؟ یعمال م... زدم  خیاولش  يجمله  از

 !! شدم؟ یسقف تنها م کی ریباهاش ز

به سرتاپام  ینگاه. شد میانگار متوجه حالت عصب! لحظه مطمئنم که قدرت تکلمم رو از دست دادم کی يبرا

 :انداخت و گفت

 ...نجات  انیفقط تا پا. شهیتکرار نم گهیکه افتاد د یاتفاق دمیقول م -

 :رو باال آوردم دستم

 د؟یواضح صحبت کن شهیم -

نفسش رو . گذاشته یمنف ریخوب بود که بدونه چقدر روم تاث! دیجمله ام لرز ينبود که چقدر صدام موقع ادا مهم

 :فوت کرد

...  یرو آماده کن يکرد یط یاتیکه با امور مال یمبلغ يتا آخر هفته فرصت دار...  یاستراحت کن يبهتره بر -

 یبا هم حرف م ،یداشته باش ینجات شرکت و کارخونه سهم ياگر تا اون موقع همچنان دلت خواست که تو

 .میزن
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به . خارج شد یآروم» خداحافظ«به سمت در سالن رفت و بعد از گفتن  يا گهیحرف د چیبلند شد و بدون ه و

 :و به سمتم اومد دیدو رونیاز اتاق ب میمحض بسته شدن در سالن، مر

 !شد؟ یچ -

 :رفتم گفتم یکه به سمت اتاقم م یرو به چپ و راست تکون دادم و در حال سرم

 .هر چه زودتر خونه رو بفروشم دیبا -

رو ازم  لمیمیو پسوورد ا وزری یحت...  یلعنت. تخت انداختم يتاق درو قفل کردم و خودمو رومحض ورودم به ا به

خواست به اون  یدلم نم! آوردم یمن کنارش دووم نم! ؟یکنم اما خودم چ یمطمئن بودم که قبول م! گرفت

 .فتهیراب شده بخ يخواست دوباره چشمم به اون سالن بزرگ و اون کاناپه  یدلم نم. برگردم یلعنت يخونه 

دست هاش ! درد داشت...  یلعنت. کمرنگ بشن ریوقت اون تصاو چیانگار قرار نبود ه... خودم مچاله شدم  يتو

داشتم از همه  اجیاحت... گونه ام سر خورد  ياشکم به رو! انداخت یبه بدنم چنگ م یبودن وقت ياز حد قو شیب

 ضیوقت تعو یحت. به بدنم نگاه کنم تموحشت داش! مگه چند روز گذشته بود؟ همه اش دو روز! دور باشم زیچ

 .کردم یلباس به بدنم نگاه نم

اما ... کابوس باشه  هی نایا يکاش همه . دمیسرم کش يگرم لرز به بدنم نشست و پتو رو رو ياون هوا يتو

 !هم بذارم يچشمامو رو يلحظه ا يدادن برا یازه نمام اج دهیو قلب ترس ختهینبود و ذهن به هم ر

 يآشپزخونه داشت سحر يتو میمر. رفتم رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب يکلنجار رفتن، از رو یاز کل بعد

 .تلفن رو برداشتم و شروع کردم به شماره گرفتن. کرد یدرست م

 :اومد کمیبا تعجب نزد میمر

 !!شبه ساعت دو نصفه ؟یزن یزنگ م یبه ک -

 :دادم گفتم یبوق گوش م يکه به صدا یحال در

 !االن سر ظهره مونیبا توجه به اختالف زمان... به مهسا  -

خب . کردم فیماجرا رو براش تعر يبرام سخت بود، همه  نکهیبا ا. رو تکون داد و به آشپزخونه برگشت سرش

تونه تا چند روز  یگفت م! پول نقد نداشت يخواد اما از شانس گندم اونقدر یمعلوم بود که مهسا خونه رو م

 . پول خونه رو چک بده هیرو برام بفرسته و بق یمبلغ ندهیآ
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 هیچون زاو! اما برام مهم نبود! روز افتادم  نیکه به ا نیکردم مهسا خوشحاله از ا یحس م یخودم نبود ول دست

پدرش نشسته؛  يپا ریبودم که ز یساز نظر اون من ک! من درست صد و هشتاد درجه با مهسا فرق داشت دید

 !من نشسته بود يپا ریکه پدرش ز نهیا تیاما واقع

چرا ! بود یچشمام خراب شده بود کاف شیمادر و پدرم پ ریکه تصو نیهم. شده بود اهیس میزندگ یاندازه کاف به

 ! کردم؟ یم فیرو تعر قتیمهسا هم همه حق يبرا دیبا

به سمت اتاق کار محمد رفتم و گاوصندوق رو  میمر نیتوجه به نگاه غمگ یکه تلفن رو قطع کردم ب نیاز ا بعد

داخل اتاق نشستم و شروع کردم به جمع  زیرو برداشتم و پشت م میحساب بانک يدفترچه ها يهمه . باز کردم

گفته بود، چند تا جمله رو راجع به رفتن  اون انمهریکه ک یکردم اما از زمان یربات کار م هیکه مثل  نیبا ا. زدن

 !تر ختهیبه هم ر شهیذهنم آشفته بود و فکرم نسبت به هم

 :زد هیبه در تک میمر

 ؟یکن یکار م یبعدش چ ؟یرو بفروش نجایا يخوایم یمطمئن -

 :بود جواب دادم نییکه سرم پا یحال در

 !بخرم کتریکوچ يجا هیتونم  یچک مهسا وصول شد م یبعد وقت! رمیکه سفته ها رو پس بگ نهیفعال مهم ا -

 ؟یگفت متیچقدر بهش ق -

 :کردم گفتم یاضافه م یدفترچه رو هم حساب و به مبالغ قبل نیکه سود آخر یحال در

 .گمیرو به مهسا م متیو ق دمینشون م گهیو به چند تا بنگاه د رمیگ یم لمیفردا صبح اول وقت از خونه ف -

 یداد م یکه مهسا م یکه خودم داشتم و پول يتومن پول نقد ستیبا دو. نفسمو فوت کردم. موند ساکت

 .رو بپردازم یتونستم بده

شد چهارستون  یباعث م انمهریک شیبرم پ نکهیفکر کردن به ا یحت... که چک هاش نقد بشن هم  یموقع تا

 . بدنم بلرزه

 انمهریک شنهادیخواستم به پ یاگر م یکنم ول شیخواست و مجبور نبودم خال یچند مهسا فعال خونه رو نم هر

 شنهادیجز قبول کردن پ یراه! باشه گهیراه د هیهم  دیشا! نه ایخونه باشه  نیمهم نبود که ا گهیفکر کنم د

 ...انمهریک

به  دیفعال نبا میفعل طیمساعد بشه اما با توجه به شرا میروح طیبه استراحت داشتم تا شرا اجیماه احت کی حداقل

 ! کردم یفکر م ادیکه داشتم ز ینکبت یزندگ
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از دور  دم،یرو سرکوچه د دیسر ظهر به خونه بر گشتم حم یبرنامه روز بعد رفتم به بنگاه ها سر زدم و وقت طبق

 يبرا یمتفاوت يها متیبنگاه ها ق. توجه بهش وارد خونه شدم یسالم تکون داد که ب يبه نشونه  يبرام سر

 یبه از خود گذشتگ اجیاحت میو جوون یزندگتوجه به با ... و پونصد بود  کی نشیخونه در نظر گرفتن و باالتر

 يو برا زهیر یبه حسابم م ونیلیرو گفتم و اون هم گفت که تا فردا پونصد م متیق نیپس به مهسا باالتر! نبود

 یکه پدرش براش ارث گذاشته بود رو م ییها نیاومد و زم یم رانیبه ا دیبا. دهیاش سه فقره چک م هیبق

 .جور کنه روپول  هیفروخت تا بتونه بق

و پول و چک ها رو گرفتم و بالفاصله  میو خونه رو قولنامه کرد میمهسا به محضر رفت لیبعد به همراه وک روز

 !گذاشتمش انیدادم و در جر امیپ انمهریهم به ک

! شد یسرش م تیانسان یفقط کم....  یاومده بودن کم میکه به زندگ ییبرعکس آدمها انمهریانگار ک...  خب

حل شد  یاتیگره مال نکهیبه محض ا. رمیگ یخونه اش حرفمو پس م ينگاه کوچولو به اتفاق تو هیکه البته با 

 . سفته هامو بهم برگردوند و خواست که شناسنامه ام رو بهش بدم

 شنهادیپ نیحاال بعد از گذشت دو سه روز ا! از عقد نزده بود یبهم گفت که برم به خونه اش حرف یشب وقت اون

 یوقت! شد یم هیتوج یاز لحاظ قانون دیخونه اش اون هم به مدت نامعلوم با يحضور من تو. داد یرو م

. کرد یم هیبلند گر يکنه با صدا لخودش رو کنتر يذره ا نکهیبدون ا میشناسنامه ام رو بهش دادم و رفت، مر

گفت و آخر  یمثال بهم ناسزا م! .... اومد یهم از دستش بر م يا گهیکردن کار د هیبود به جز گر نجایا یلیاگر ل

 .کرد یهم بغلم م

 گهید... بدتر بود، فقط  یلیخ تمیخودم وضع. باالخره ساکت شد میو بر ساعت دو بعد از ظهر بود که مر دور

 !کردم ینم هیگر

خواست همون لحظه  یدادم و دلم م یقار و قور شکمم گوش م يهال نشسته بودم و به صدا يتو یراحت يرو

 .دیرس یبه آخر م ایدن

 غزاله؟ یکن یم کاریچ يدار یدون یم -

که دوباره به گلدون  یانداختم و بعد درحال یرمق یبود نگاه ب دهیسوالو پرس نیبار هزارم ا يکه برا میمر به

 :شدم جواب دادم یم رهیخ زیم يرو ستالیکر

 .نجات کوهستان انیگفت فقط تا پا -

 :هیگر ریزد ز باز
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 ؟یاونقدر مهمه که تو به خاطرش خودتو بدبخت کن! کوهستان بره به درك -

 :زدم پوزخند

 !خوشبختم؟ یلیاالن خ -

غزاله دست . حرکاتتو کنترل کنه يکنارت باشه همه  یکی نکهینه ا! و سرور خودت! یحداقل االن خانم خودت -

و سفته هاتو  يداد تویتو که بده. جا کنار بکش نیخودتو هم ایتو رو خدا ب! یشیداغون م... بنده  یو پاتو م

 .نهیآرامشو بب يرو تیبذار زندگ. شو زیو همه چ انمهریو ک وشیکوهستان و دار الیخ یتوروخدا ب! یگرفت

 :زل زدم میبه صورت مر یناراحت با

 ره؟یاز دست م یراحت نیبه هم دمیهمه براش زحمت کش نیکه ا يزیچ نمیو بب ستمیکنار وا یعنی -

 :باال برد صداشو

 دارهیتو رو نگه م انمهریکنه ک دایاگر نجات پ یکن یبعدش هم فکر م. دهینجاتش م انمهریک! رهیاز دست نم -

 !تو شرکت؟

 :به چپ و راست تکون دادم سرمو

 میمر! دختر به سرنوشت پدرش دچار شد نیگن ا یاون موقع همه نم! ستمیحسابدار بد نام ن هیحداقل من  -

کل ... خوام جبران کنم  یم! یدرك کن یتون یاگر بگم هم نم یکنم و حت فیتونم توص یدارم که نم یحس

 . خوام کمک کنم یراهو اشتباه رفتم و حاال م

 :دوباره به گلدون چشم دوختم و گفتم. دوخت گهینقطه د هینگاهشو گرفت و به  یبا کالفگ میمر

. فکر نکنم يزیکنم که به چ یم مویسع يدارم همه ! ستیبه قرآن که ن! من راحته؟ يبرا یکن یفکر م -

 ...قدم تا سکته فاصله دارم  کیکنم فقط  یوقت ها فکر م یگاه

 :نگاهمو باال آوردم. به گلوم چنگ انداخت بغض

خوام خودمو تا  ینم. دوشم حس کنم يکارگرو تا آخر عمر رو یشدن کل کاریبخوام عذاب وجدان  ینم -

 ..مقصر بدونم  شهیهم

 ...سیتو مقصر ن -

 :باال بردم صدامو
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من به خاطر سکوتم ! هام مقصرم یمن به خاطر خودخواه! من به خاطر حماقت هام مقصرم! مقصرم -

هر چقدر  نجایبسه تا ا! رمیهم نتونم سرمو باال بگ ایخوام تا آخر عمر سرخورده باشم و اون دن ینم! گناهکارم

 ...هر چقدر به جام فکر کردن و ! گرفتن میبرام تصم گرانید

 :هیگر ریاراده زدم ز یب. دیچشمم قد کش يجلو واریمثل د انمیاطراف يسکوت همه  دوباره

 يبرا یازخودم رفع اتهام نکنم و قدم یتا وقت! نه! دن؟یم کار مبه ییاگر نرم شرکت جا یکن یفکر م -

من که همه جوره ضربه ! من که همه جوره شکستم! کنه یکس دوباره بهم اعتماد نم چیکوهستان بر ندارم ه

 وهیکه بعد از چند وقت دوباره مهر ب اهیبه گور س! شهیم اهیبه جهنم که شناسنامه ام دوباره س! روش نمیخوردم ا

 نیا يخوام تو ینم! دمیمن به آخر خط رس! میمر ادیگرم در م ينفست از جا! میشونیخوره به پ یودن مب

 !رمیکه خودم ساختم بم يرکود

 :به سمتم اومد میمر

 . زنم یم یبخدا نگرانتم اگر حرف... ببخش ... آروم باش غزالم  -

 :با دست به دهنش ضربه زد و

 .آروم باش... ببخش غزاله . دخالت کنم گهیمن غلط کنم اگر د -

 :انداخت نییسرشو پا میمر. مانع شد اطیزنگ در ح يکه خواست منو در آغوش بکشه صدا نیهم

 !هیدیفکر کنم خانم حم -

و  دیچیدستهاشو به هم پ. رو خبر کرده بود يدیاحمق باز سرخود خانم حم يخشم بهش زل زدم، دختره  با

مبل بلند  ياز رو! تر از مادر زیعز هیدا شنیمن م يدونم چرا همه برا یمن نم. تنگاهش رو به در سالن دوخ

 :زدم به سمت در باز کن رفتم یکه غر م یشدم و در حال

 یحاال واسه چ! رهیانمهربگیتونست سفته ها رو از ک یخورد که م یبه درد م یزمان! نجا؟یاومده ا یچ يبرا -

 اومده؟

 .ستادمیو دکمه رو زدم و بعد در سالن رو بازکردم و همونجا ا دمشید توریمان يتو

 :اومد یچشماش داشت از حدقه در م. بلند خودش رو بهم رسوند يشد و با قدم ها اطیوارد ح ظیغ با

 !ن؟یکن یکار م یچ نیاحمق دار انیتو و اون ک! ؟يکار کرد یتو چ -

 :در هم جواب دادم يشدم و با ابروها نهیت به سدس. ستادیا یگفت قلبش م یم گهیجمله د هیاگر  مطمئنم

 ! انمهریمن و ک نیمسئله اس ب هی -
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دندون هاشو به هم . مهیتاب یو ب هیکه ورم چشمهام به خاطر گر دهیدونستم فهم یم. بود رهیچشمهام خ به

 :فشرد

 !فتهیاتفاق ب نیا ذارمینم -

 :دمیباال کش موینیب

 !؟يعابد يآقا ای نیدار من هست اریبپرسم شما اخت شهیم -

 :دیهم رفت و لبهاش لرز يتو ابروهاش

 ! یذارم خودتو بدبخت کن ینم -

 :زدم پوزخند

 یزندگ هیو  یبعد از اون همه دوندگ! دیاالنم نگاه کن تیبه وضع قیو دق دیبهتر باشه چشمهاتونو باز کن دیشا -

همراه و  ایشغل و  یو نه حت یرم و نه خونه و زندگدا يا هیکه نه سرما ستادمیا ينقطه ا يحاال رو ینکبت

 !یهمدم

 :اش ضربه زد نهیدست به س با

 !نکن يات باز ندهیبا آ ينجوریا... کنم  یهمه رو برات جبران م -

 :هیگر ریزد ز. ذارنینم ریتاث يحرفاش ذره ا دیانگار فهم. دمیاراده خند یب

 . رمیگ یوجدانتو م یپدر ب يجلو ایاون دن -

 ...از لبم رفت  خنده

آشغال از خونه اش پرت کرد  کهیت هیروزه ام رو از بغلم گرفت و منو مثل  کینوزاد  یپرسم وقت یازش م -

 !ذهنش گذشته بود يتو یچ رونیب

 :کردم اخم

 !ادامه نده -

ه هاش سر توجه به من انگار عقد یاز سرش افتاده بود و ب شیروسر يدیخانم حم... هم کنارم قرار گرفت  میمر

 :باز کرده بودن

و من و  ستادیو هشت سال جلوم ا ستیدختر خودم بعد از ب یپرسم وقت یو ازش م رمیگ یجلوشو م ایاون دن -

 یچه حس يکرد جز مادر دایشباهت پ زیحس من به همه چ یوقت...  یداشت یتر از همه دونست چه حس بهیغر

 !!! ؟یداشت
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 :تکرار کردم یحال یبا ب. نشست نیزم يرو

 ...نگو  يزیچ... ادامه نده  -

 یمن فرصت نداشتم حت... مادر بشم  دمیمجبور شدم به خاطر شوهر جد... مجبور شدم دوباره ازدواج کنم  -

 .حواسم بهت بود شهیهم! نشدم التیخ یوقت ب چیخدا قسم ه يبه خداوند یول! ... کنم يتو مادر يروز برا کی

 :زد یلیصورتش س به

گور به گور شده چه نقشه  یخیدونستم اون ش یمن چه م...  يدار یخوب یکردم زندگ یبدبخت فکر م من -

غرق  یو تو خوش یحاضر بودم اونقدر خوشبخت باش! ؟يهمه مشکل دار نیدونستم تو ا یمن چه م... داره  يا

که  یمن يبرا يدار یشنرو ندهیو آ یموفق دمیشن یکه م نیهم. وقت خودمو بهت نشون ندم چیو من ه یباش

 ...بود  ایدن هیبرات نکره بودم خودش  يمادر

 :در چنگ انداختم رهیرفت و به دستگ جیگ سرم

 ... برو  نجایاز ا -

 :هنوز هم حرف داشت. به کمکش رفت میمر... بود  دهیپرس یحساب رنگش

ساکت  گهید! یو رد کنمن یتون یاما نم... بشو ! ؟یبش انیزن ک يخوایم! ؟يریبگ میخودت تصم يخوا یم -

 ...اون پدر آشغالت  گهید! تونه منو ازت دور نگه داره یکس نم چیه! مونم ینم

 :باال بردم صدامو

 ... یبگ راهیبهش بد و ب يحق ندار یول...  یحروم خور و عوض... پدرم بد ... پدرم آشغال  -

 :هیگر ریز زدم

 !ن؟یمن بهش ناسزا بگ يرو يانقدر راحت جلو نیتون یچطور م... بابام بوده  ایلعنت -

... شده بودم  ریبهونه گ يبچه ها نیع. نگاه از صورت بهت زده اش گرفتم و خودمو به اتاق رسوندم هیبا گر و

ها  انیجر نیا يکاش زود تر همه ! سرپا مونده بودم يادیجا هم ز نیبود که تا ا نیا قتیحق!! حق نداشتم؟ یول

 !صه خوب باشهکاش آخر ق! بگذره

رو  امیخودمو بهش رسوندم و پ یحال یبا ب. بلند شد میگوش امیبوق پ يصدا. دمیتخت دراز کش يکه رو نیهم

 :باز کردم

 .خون آماده باش شیآزما يپس فردا صبح برا ه،یرسم لیفردا که تعط. از محضر نامه گرفتم -

 :دمیسرم کوب يمحکم تو یگوش با
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 !آخه؟ یکش یچرا منو نم ایخدا -

 . با دستهام صورتمو پوشوندم و هق هقم رو خفه کردم و

 چیاما به جز ورم کردن چشم هام و دردناك شدن گلوم ه! گرفتم یهم م يا جهینت هیهمه گر نیکاش از ا يا

 . نداشت يدستاورد

دشون سر بعد گفت به خونه خو یهم ساعت میهمون موقع که به اتاق رفتم از خونه رفته بود و مر يدیحم خانم

از  يا گهیکار د چیسردرگم و آشفته بودم و جز توکل کردن ه ياز هر لحظه ا شتریب. گرده یزنه و بر م یم

 .اومد یدستم بر نم

تعداد بوق ها اونقدر ...  دیشماره ها لغز يانگشتم رو. تلفن رو برداشتم یو استرسم گوش دهایهمه شک و ترد با

 :دیچیتلفن پ يپر از بغض و غمش تو يکه قصد داشتم قطع کنم، صدا یشد و درست زمان ادیز

 بله؟ -

دختر همه جوره در  نیکه ا ییچشمم جون گرفت و بعد محبت ها يجلو اطیح يتو شیچند روز پ يها صحنه

 :دیصدام لرز... حقم ادا کرده بود 

 ؟یلیل یخوب... سالم  -

 :گرفت شتریو دلم ب دمینشن يزیآهش چ يصدا جز

 !من خواهرت بودم مگه نه؟...  ؟یلیل...  دهیمعرفتش رو ند یب يخوبه که خاله ! ... اومد نه؟ ایدختر نازت به دن -

 غزاله؟ يچرا بهم نگفته بود -

 ! يبغض آلودش دلم رو آشوب تر کرد و اشکم رو جار يصدا

 ...به خدا از اعتمادت سوء استفاده نکردم ....  یلیل -

 .دونم یم -

 ! قلبم آروم گرفت نطوریکه ا دمیآب سرد رو الجرعه سر کش وانیل کی انگار

 !يکاش بهم گفته بود یول... گفت  زویهمه چ یرعلیام -

 :دمیباال کش موینیب

 ینداشتم و به خاك محمد قسم م یرعلیبه ام يا گهیحس د يمن جز برادر... از دستت بدم  خواستمینم -

 ! مثل برادر به من محبت کرد! ز من و نه از شوهرت سر نزدنه ا ییوقت خطا چیمدت ه نیخورم تمام ا
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 يحسود ییوقتها هیمن  دیفهم یکس که نم چینه؟ ه! که اشکال نداشت یو مصلحت کیدو تا دروغ کوچ یکی

اون قدر ارزش داشت که  یلیل! خاك محمد اون ارزش سابق رو برام نداره گهیدونست د یکه نم یلیل! کردم یم

 .کنم يبه خاطرش هرکار

 .به من حق بده...  یداشت یتیکرد که اون روز چه وضع فیتعر یرعلیام -

 :اشک لبخند زدم همراه

 .دهیآزارم م يزیاز هر چ شتریروزها نبودت ب نیا...  یو منو بزن يایجلو ب یدادم که حت یبهت حق م -

 :خواستم به سکوتش ادامه بده ینم. سکوت کرد دوباره

 دخترت خوبه؟ -

 .کهیکوچ یلیخ ...آره  -

 :دمیخند صدادار

 !زمیعز يوا -

 غزاله؟ -

 ...ساکتم کرد  نشیغمگ لحن

 ... نمتینخوام بب گهیاما بهم حق بده که د.... که چقدر دوست داشتم  یدون یخودت م -

 :به هم دوخته شد لبهام

 ... یروبرو بش ریبهم حق بده که نخوام با ام -

 .آروم از گوشه چشمم راه گرفت اشک

بهم حق بده نتونم مثل گذشته ... گرفته  یلیدلم ازش خ... مثل سابق بشم  ریبره تا دوباره با ام یزمان م -

 . باهات در تماس باشم

 ! از جانب اون بوده شهیبوده، هم ینداشتم؛ اگر محبت یلیل يبرا يزیجز دردسر چ من

 غزاله؟  -

 جانم؟ -

 !صدام تعجب کردم بیهم از لرزش عج خودم

 يممنون که در حقم خواهر...  ينکرد انتیممنونم که بهم خ... ممنونم که ... چقدر دوست دارم؟  یدون یم -

 ...تو بود  يجا يا گهیهر کس د دیشا. يکرد
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 :قطع کردم حرفشو

 . داشته باشه شیزندگ يمثل تو رو تو يکه فرشته ا ستیکس مثل من اونقدر خوش شانس ن چیه -

 :مگرفت یقینفس عم. شد ساکت

خبر  هیو البته . دخترتو ببوس...  یفقط خواستم مطمئن بشم سالمت...  دمیهات حق م یبهت بابت همه نگران -

 ...من . خواستم بهت بدم یهم م

 :اشک به چشمهام هجوم آورد دوباره

 .کنم یدارم ازدواج م -

 :واکنش نشون نده نتونست

 !!!غزاله؟ -

 :زدم ياشک آلود لبخند

 ...  يدعاب انمهریبا ک -

 !!غزال؟!!! يواااا -

 :توجه به بهتش گفتم یب

 .خداحافظ. دعا کن که موفق باشم... برام دعا کن  -

... هنوزم عطر دست تو ... تو چشمامه  یروزا چه بارون نیکه ا یدون ینم. تلفن رو سرجاش گذاشتم یگوش و

 !خوب دستامه قیرف

نفسمو به ! بود دهیمنو بخش یلیل... لبهام نشست  يرو قیاما عم نیغمگ يدست اشکمو پاك کردم و لبخند با

 :فرستادم رونیصورت آه ب

 .شکرت ایخدا -

 ....رو از دست داده بودم  یلیل! نبود يزیکم چ... کردم  یقلبم حس م يرو تو قیحفره عم هیحضور  اما

ع افطار خودمو تا من که موق. و با شام برگشت دیبه خونشون تا ساعت ده شب طول کش میزدن کوتاه مر سر

چند  يدور نیحرفها بود و انگار با ا نیکنه تر از ا میمر یبه طرف اتاقم رفتم ول لیم یکرده بودم ب ریس يحد

 !من اعصاب يمضاعف گرفته بود که بره رو يخودشون انرژ يساعته و رفتن به خونه 

رو پر از نوشابه کرد و همزمان که خودش هم مشغول خوردن شده بود، شروع کرد به  وانمیو ل دیشام کش برام

 :حرف زدن
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 .مرخص کردن مارستانیرو از ب یعقوبی يآقا... زنگ زده بود  لمیخانم فرهمند به موبا -

 :اراده دستم به سمت قاشقم رفت یلبم نشست و ب يرو یکم جون لبخند

 چه خبر؟ گهید! خب خداروشکر -

 :تر شد قیعم میمر دلبخن

خوان  یبار همه م نیاما ا! بهتر؟ نجایکجا از ا. مجدد انجام بدن يگذار هیاون ها هم قبول کردن که سرما -

 .شنیحاضر م میت يهم تو شونیمال يمشاور ها. حضور داشته باشن

 !يچه همهمه ا...  دمیدر هم کش ابرو

! یچه حساب يدونم رو ینم! ستین یدستش خال انمهریهمه انگار مطمئنن که ک ییجورا هی! هیموقت نیالبته ا -

 !قسر در بره تونهینم وشیکنم دار یخودمم حس م یول

 انمهریاعتماد به ک ادیاحمقانه به نظر ب دیهر چند شا! داشتم انمهریبه ک یحس نیخب خودم هم چن... زدم  پوزخند

 ! بودم دهیکه من ازش د يبا اون وجهه ا

 .دارم يشنهادیپ هیراستش غزاله من  -

 :اومد یبه نظر دست پاچه م. تا صورتش باال آوردم نگاهمو

 ... يا گهیراه د هیامکان نداره  یعنی ه؟یقطع... واسه عقد  متیتصم... تو  -

 :حرفشو قطع کردم یحوصلگ یب با

 ! م؟یمر يدار يبهتر شنهادیپ -

 :جلو داد لباشو

 !دو کلوم حرف بزنم خوامیم! ؟ینکن یحاال باز قاط... خب ! بگم واال یچ -

 :ام گرفت خنده

 !شعوریام ب یمگه من روان -

 :گرفت ياز خنده ام انرژ انگار

 ... حاال بذار بگم ! کم هم نه -

 !؟یجان ه؟یچ انمهریام ک یاگر من روان. کردم یمصنوع یاخم
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 یلیامکان هم داره خ... چند ماه طول بکشه  ایامکان داره حل شدن مشکالت شرکت در عرض چند هفته و  -

 نیبه ا یول! با هدفت ندارم يکار. با اتفاقات بعد از طالقتون ندارم يکار! تر بشه و مثال به سال برسه یطوالن

 !فتهیب نتونیب یفکر کن که امکان داره هر اتفاق

 :دیرزپشتم ل ناخودگاه

 !؟یچه اتفاق -

 :من شونه باال انداخت یمتعجب از حالت عصب میمر

تونه  یخب اون م...  یکنه و تو مانع بش ياگر بخواد کار... اگر ! یشیقانونا زنش م یعنی...  یباالخره زنش -

 ... نیمجبور به تمک

 :دمیدر هم کش ابرو

 !؟یبه چ نیتمک -

 گهید یکیاز زبون  دنشیفکر کرده بودم اما انگار شن زهایچ نیکه به همه ا نیبا ا. مشکوکانه نگاهم کرد میمر

 ختیر یآب وانیبرام ل. دور نموند میمر دیاز د نیو ا دمیرس یدستپاچه به نظر م میبا همه خوددار. ترسناك تر بود

 .شد رهیو در سکوت بهم خ

 .میشونینوك انگشت هام شروع کردم به ماساژ دادن پ با

 !غزاله؟ -

 ... دادیمشکوکش آزارم م لحن

 !فقط کتکت زد؟! ... يکه خونه اش بود ياون دوسه روز يتو...  يتو -

 :باال رفت هویحالتم گرفت که صداش  نیخواست رو از ا یکه م یجواب میانگار مر. به هم فشردم لبهامو

 !!!ایخدا يوا! بشه؟ یکه چ يساکت موند ؟یگینم یچیکرده و تو ه يبهت دست دراز! ؟يشد وونهید -

 :بلند شد و شروع کرد به راه رفتن یصندل يرو از

 ! انا؟ینخورده اح ییسرت به جا! ؟یعقدش بش يخوا یتازه م -

 :دیرو با دستهاش چسب سرش

 !فکر کرده؟ هان یبا خودش چ...  یکن تیازش شکا دیبا -

 :پام زانو زد يداد و آخرش هم جلو دهیربع کامل راه رفت و حرف زد و ا کی

 ...خونه اش؟ هنوزم  يبر يخوا یم! رهیتاث یغزاله نگو که حرفام ب -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

 :از صورت ملتمسش گرفتم و گفتم نگاهمو

 ...برسه  يدیمخصوصا اگر به گوش خانم حم... درز کنه  ییاگر جا -

 :صورتش زل زدم يتو

 !کشمت یم -

 :ادتاسف تکون د يلباشو به هم فشرد و سرش رو به نشونه  میمر

 .يتو خل شد! ارهیخواد سرت ب یکه م ییتا هر بال نیساکت بش -

 :رفتم گفتم یکه به سمت اتاقم م یبلند شدم و در حال یصندل يرو از

 !گهید شمیزن قانون... به قول تو ... نگران نباش  -

 :بلند گفت يپشت سرم با صدا از

رو به  نیتو االن با دو تا جمله من حالت از ا! ؟یکن یداشت اجابت م ياگر ازت خواسته ا یعنی! ؟یزن قانون -

 ! ؟يانجام بد يواقعا کار یتون یاون موقع تو م! اون رو شد

جدا  زیخودم لباس تم يکشو برا يتو يلباس ها يکه از البال یفرستادم و در حال رونیبه صورت آه ب نفسمو

 :بلند جواب دادم يکردم با صدا یم

 !شوهرش، در حال نجات شرکت و آبرومندانه جون داد ي تو خونه گنیحداقل اون موقع م -

 :داده بود هیماتم زده به چارچوب تک افهیبا ق. حوله ام رو هم برداشتم و به سمت در رفتم. شد ساکت

 !دینا ام نقدریچرا ا! دختر رنیدشمنات بم -

 :زدم پوزخند

 انمهریمثل ک یآدم روان هیوگرنه مغز خر نخوردم که برم با ! هیدواریکنم از سر ام یکه دارم م يکار قتیدر حق -

 .همخونه بشم

 :بزنه که گفتم یحرف خواست

 آب به صورتم بخوره سرمو بشورم؟ نکهیبدون ا یکمکم کن یتونیم -

 .مغز منو خورد رونیکه بندازمش ب یحموم هم تا وقت يتو. رو تکون داد و همراهم اومد سرش

 هیحداقل  يدیذره هم به حرف من گوش نم هیو  یخواد بکن یدلت م يقراره هر کار هگیبه نظرم حاال که د -

بهت داشته  يو حق نداره نگاه ابزار يخودت رو دار تیبفهمه تو هم شخص! زبونش کوتاه بشه کمیبذار  یشرط

 !باشه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢٣٧ 

 امیپ انمهریک يکه از حموم در اومدم برا یدلم روشن کرد و وقت يتو یکیکوچ دینور ام هیجمله ها  نیا با

 :فرستادم

 .که حق طالق با من باشه نهیشرط من ا -

که فرستادمو نشون  یامیپ میبه مر یاما خب وقت! نداد یجواب انمهریالبته که ک! یسالم یمقدمه و حت چیه بدون

 ! دلم آروم گرفت یدادم و گردنمو قشنگ از ذوقش شکوند کم

باشم و دعا  داریخودم باعث شد تا سحر ب یاون شب ها و حال درون بیقدر بود و حس و حال عج يها شب

 !کنم هینامعلومم گر ندهیگذشته ها رو شخم بزنم و از ترس آ یبخونم و ه

جز سالم و خداحافظ با  یحرف چیرفتم و بدون ه مارستانیبه ب میبه همراه مر رماهیو نهم ت ستیب ،یعنیبعد  روز

 مینیو گچ ب میبه مطب رفت میو به همراه مر میخون از هم جدا شد شیاز آزمانداشتم و بعد  يبرخورد انمهریک

 .رو بعد از پنج روز باز کردم

 دمیکه فردا صبح فرستاد فهم یامینه که با پ ای دهیرس انمهریمن به دست ک امیلحظه شک کردم که اصال پ کی

 :رو خونده و بهش فکر کرده امیپ

من  یندارم ول هیقض نیبا ا یدر مورد شرطت مشکل. محضر هم نوبت گرفتم يسالم، جواب رو گرفتم و برا -

رو هم با خودت  يخانم جواد یاگر خواست. دنبالت امیساعت چهار آماده باش م! خودم رو دارم يهم شرط ها

 . اریب

خواب  میمر رفتم، هنوز رونیگذاشتم و از اتاق ب شمیآرا زیم يرو رو لیموبا. فرستادم رونیبه صورت آه ب نفسمو

 .به سمت اتاق کار محمد رفتم و گاوصندوق رو باز کردم. بود

 ...دستم گرفتم  يحلقه ام رو تو يا شهیش قاب

 !دستت برام رو شده! نداره محمد دهیکردنات فا يحسود گهید -

 !مهیآرامش من سه ينوازش تو هیکه مثل  یبا کس مه؛یکه همه زندگ یبا کس... گرفتم  یتو رو اشتباه من

بد ! ستیبند ن زیچ چیکه دستت به ه يستادیا ییجا ینیبب هویو  زنیسخته که همه باورهات فرو بر یلیخ -

 ... يبد کرد یلیخ! محمدم يکرد

 ...سرد  يشاخه از صخره ا هیگرفتم مثل  یتو رو اشتباه من

 ... روش نشوندم  يرو از قاب در آوردم و به لبهام رسوندم و بوسه ا انگشتر

 !ترم کرد یترك خورد و زخم یم نداد از سقوط و هنجات که
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 ! اههیبختم س يادیز کمیفقط . یرمضان تیهدا يدونه  کی یکی. من هنوز همون غزالم -

همه ... خونه برام پر از خاطره اس  نیا... به گاوصندوق برگردوندم و نگاهم رو دورتادور اتاق چرخوندم  انگشترو

 .برام بت بود يروز هیکه  هیخونه پر از محمد نیا يجا

 ...به هم فشردم و اشکم از گوشه چشمم راه گرفت  لبهامو

 !خاطره هی... من موندمو ... و  یرفت تو

 !بره ادمیلحظه هم  هی... بد  يروزا نیمحاله ا... بغل کردم و هق زدم  خودمو

 .نشستم و زانوهامو بغل کردم نیزم يرو

 الیکاش خ...  یگرفت یوقت پشتمو نم چیکاش ه! دمیو به کجا رسکجا بودم ! ؟ینیب یروزامو م نیمحمد ا -

 یمنکه دوستت داشتم ب! ... محمدم يکرد انتیبه اعتمادم خ... که جام امنه  شدیاون به اصطالح مادر راحت نم

 !انصاف

 ... قاب عکس  هی... من موندمو ... و  یرفت تو

 !منو شکست... نبودنت  تصور

که کنارت بذارم؟ کالهتو  ستیحقت ن! بذارم برم و پشت کنم به همه خاطرات با هم بودنمون؟ ستیحقت ن -

به  انتیکه در اصل خ یاز محبت يبگو چه جور! کار کنم یکن و بگو چ یکالهتو قاض! کن پشت و پناهم یقاض

 ! کنم؟ یاعتمادم بود چشم پوش

 .دلم پره... و  یستیتو ن! دلهره هی... خونه و  هی

خودت ...  تیمهر یکنم از ب تیات بزنم و تو روت شکا نهیکه مشت به س رسهیدستم بهت نم یحت یقتو -

 !خودمو آروم کنم؟ يقضاوت کن چه جور

 !رسه یکه به عکست هم نم یدست هی! حادثه هی... خونه و  هی

همه  يبرا ...خواست  یدلم سبک شدن م. کردم هیمالحظه از ته دل گر یزانوهام گذاشتم و ب يرو سرمو

 !بود دهیکه دروغ شن ییسالها

به پا  يخدا که با همه گناهکار بودنم، فقط آهم برا يبه خداوند... خدا  شیرفتم پ یم يهمه دل پر نیبا ا اگر

 ! بود یجهنم کاف کیکردن 

که همه عمر بهم  يپدر! همه بد بودم؟ نیمگه من از اول ا! کرده؟ یاومده چه گناه اینوزاد تازه بدن هی مگه

 !که با دروغ نگهم داشت يکه با دروغ جلو اومد و محمد یرعلیدروغ گفت و ام
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 غزاله جون؟ -

 :بود، خنده ام گرفت ستادهیدر ا نیب میمر. زانو برداشتم و با دست اشکامو پاك کردم ياز رو سر

 م؟یاشکات تموم نشد مر يکرد هیقدر گر نیتو ا -

 :دیباال کش شوینیب

 !مگه مال تو تموم شد -

 :زدم یکج لبخند

 !کنم یکه دق م زمیچهار تا دونه اشک هم نر نیاگر هم -

 :در رو ول کرد و به سمتم اومد رهیدستگ

 !دشمنات دق کنن غزالم -

 :موهام نشوند يرو ينشست و بوسه ا کنارم

 !اون عنتر آقا جواب نداد؟ -

 یم يزیشگفت انگ زیو عنتر آقا واقعا چ انمهریهم قرار دادن ک کنار! خنده ریگرد شد و ناخودآگاه زدم ز چشمام

 :با آرنج به بازوم زد میمر. شد

 !تونم یکنم بگم پشت سرش که م یجلو خودش جرات نم! يبخند شهیهم -

 :کردم، سرمو تکون دادم یکه از شدت خنده ام کم م یحال در

 .کنه یامروز بعد از ظهر وقت محضر گرفته و گفت شرطمو هم قبول م... آره جواب داد  -

 :فرستاد رونیبا آرامش ب نفسشو

 .بس که آقاست -

 :زدم هیکنا

 !عنترآقا؟ ؟یک -

 . خوش بود! شده به ظاهر یالزمه حت یخنده ها از ته دل نباشه اما گاه نیهر چقدر هم که ا. میدیهر دو خند و

 :ستادیبلند شد و سرپا ا ییهوی

 !یجلوش زرد و زار باش دینبا ؟یکن یم هیگر يدار یامروز بعد از ظهر عقدته و تو نشست -

 :حوصله نفسمو فوت کردم یب

 ...فقط به خاطر ! هیموقت! خوام ازدواج کنم یمن که واقعا نم! میمر الیخ یب -
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 :به کمر زد و حرفمو قطع کرد دستشو

. ظاهرت اقتدارت رو نشون بده دیبا. یپوش باش کیمثل گذشته ش دیتو با! خواد باشه یم یاسمش هر چ -

 !بهت اعتماد کرد شهیو م ینشون بده که محکم

 :ذاره گفت یم ریداره کم کم تاث دیکه د میمر. طرف لبم به نشونه لبخند باال رفت هی

فقط ! يو ساز و دهل راه بنداز یرنگ و وارنگ بپوش يو لباس ها یموهاتو رنگ کن يگم بر یمن که نم -

تا محدوده  ستیاول محکم با نیاز هم! هیگر ریو نزن ز ریهم ماتم نگ قهیو مرتب باش و هر دق زیتم گمیم

 .يخودشو بدونه و دستش نقطه ضعف ند

 :اخم کرد. لبخند زدم میمر يرو به

 !آره؟ یکن یمسخره ام م! ؟یکن ینگاه م ينجوریچرا ا -

 :رو به چپ و راست تکون دادم سرم

 .یینجایممنون که ا...  یخونه ام ول يتو یهر چند که خودتو به زور انداخت -

 :بلند شدم و به سمت در رفتم نیزم يکنه از رو میو بچسبه بهم و تف مال هیگر ریباز بزنه ز نکهیقبل از ا و

 .کنم زیتم دیابروهامم با ریز! اونم يخونه  يکه تو یزمان ياز لباسامو بردارم برا يسر هی دیبا -

 :سرم راه افتاد پشت

 .ات بودم هیعاشق روح شهیمن هم! نهیهم ولیا -

که  میچمدون هام رو هم بست یو حت میانجام داد میکه الزم بود رو به همراه مر ییکارها يبعد از ظهر همه  تا

اومد و در کمال  میود که مامان مرسه ب کیساعت نزد. گفت به خونه اش نقل مکان کنم انمهریهر وقت ک

 !کرد ریخ يبرام دعا یآورد و کل هیبه عنوان هد یقشنگ یلیخ یتعجب برام چادر رنگ

 یبود که مامانش فقط م یشکرش باق ياما باز هم جا! رهیزبونش رو بگ ينتونسته بود جلو میچند که مر هر

 ! خبر نداشت يا گهید زیچ چیکنم و از ه یدونست من دارم ازدواج م

 ریبرام غ دنمیبه د ادیبخواد ب میکه مامان مر نیا یبمونه ول یمخف انمهریعقد من و ک يقرار نبود مساله  البته

 .گرفتم کیبه فال ن! نشده بود ینیب شیاتفاق رو هر چند که پ نیمنتظره بود و من ا

 ییمویشال ل هید و من به سر کردن بو انمهریعقد با ک يبرا یکار سر کردن چادر رنگ نیچند که مضحک تر هر

 .اکتفا کردم
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 يدیاز خانم حم يعقد خبر انیزنگ زد و گفت که دم دره و بر خالف تصورم تا پا میساعت چهار به گوش راس

 .هم اومدن محضر انمهریو همسرش به همراه پدر و مادر ک ایکامل دمیو در کمال تعجب د! نشد

همون طور که انتظار . دیدلم لرز انمهریک يخانواده  دنیبودم پدرم مقصر بوده ناخودآگاه از د دهیکه فهم حاال

نفس وز وز کرد و عاقد که هر بار  هیکه کنار گوشم  مینگرفت جز مر لمیعقد تحو انیکس تا پا چیرفت ه یم

 !تو سرم دیکوب یبا چکش م یکیانگار » عروس خانم«گفت  یبهم م

 !هیچ طیدونن شرا یم یاون هم وقت! عقد پسرشون شرکت کنن يشدن تو یچطور راضجالب بود که  برام

 .يرو بردار لتیخونه ات که وسا میبر نجایبعد از ا -

 رونیصاف نشست، نفسم رو ب شیصندل يو رو دیخودشو عقب کش یوقت. باشه تکون دادم يرو به نشونه  سرم

دادم تا هر بار که باهام  یخودم رو عادت م دیکردم، حاال که قرار بود برم خونه اش با یعادت م دیبا. فرستادم

  .رهینگ نچشمم جو شیو اون اتفاق احمقانه پ زمیبه هم نر نطوریا شهیهم کالم م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

در  یکیدلم مونده بود که  يواقعا رو...  یمسخره اس ول! بار اول که عاقد ازم اجازه خواست بله رو گفتم همون

 . سر عقد با محمد هم بار اول بله گفته بودم! جمله ها لیقب نیو از ا نهیاب عاقد بگه عروس رفته گل بچجو

خودمو  يجلو یکه دستم رو احاطه کرد باعث شد ناخودآگاه پوست تنم دون دون بشه، ول انیدست ک يگرما

 . انگشت حلقه ام بندازه يرو تو دیطال سف يگرفتم و منتظر موندم تا حلقه 

و در  ستادیاز پدرش که روبروم ا ریالبته به غ... کردن  یخداحافظ يعاد یلیخ انمهریاز مراسم خانواده ک بعد

 :گفت دیکش یرو به رخ م شیو صالبت وجود کلشیه یکه درشت یحال

 .میبا هم حرف بزن دیبا -

 :دور بازوم حلقه شد و رو به پدرش گفت انمهریک دست

 !میپدر من و شما قبال با هم اتمام حجت کرد -

 :نگه داشت انمهریک ي نهیس يسکوت جلو يدستش رو به نشونه  پدرش

 !اما با همسرت حرف دارم! من و تو بله -
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حس  يعابد ياز کالم آقا يا هیکنا چیهم رفت، هر چند که ه يابروهام تو» همسر«کلمه  دنیخاطر شن به

 :دیو جلو کشخودش ر یکم انمهریک! نکردم

 .دییخب بفرما -

 :باال رفت يعابد يآقا يابرو کی

 .قهیفقط چند دق...  یخصوص -

زنه و اون القا کردن حس ترس به طرف  یم ادیرو فر شونیپدر و پسر به وضوح نسبت خون نیا نیب يزیچ کی

 ! مقابله

نگاه ازش گرفتم و بازوم رو از دستش خارج . به صورتم نگاه کرد هیچند ثان يو برا دیبه سمتم چرخ انمهریک

 :گفتم يعابد يکردم و رو به آقا

 .در خدمتم -

 تیهدا نشیمن رو به سمت ماش يعابد يآقا. میمحضر راه افتاد رونیو به سمت ب میفاصله گرفت انمهریک از

به ما دو نفر  یکه با نگران انمهریو ک میبه مر. کرد و برام درو باز نگه داشت تا سوار بشم و بعد خودش سوار شد

 نیو مادرش که سوار ماش ایدر هم کامل يشد به اخم ها دهیانداختم و بعد نگاهم کش یکردن نگاه ینگاه م

 .شدن ایشوهر کامل

 ؟يروزه ا -

 :دمیچرخ گرفتم و به سمتش رونیاز ب نگاه

 .بله -

کردم خونسرد  یسع. رو به حرکت در آورد نیسرش رو تکون داد و ماش يزیدونم چه چ ینم دییتا ينشونه  به

 :به نظر برسم

 م؟یریکجا م -

 :جواب داد یلبخند کمرنگ با

 .انیخونه ک میریبعد م یرو جمع کن لتیخونه ات که وسا میریم -

 . رو تکون دادم سرم

 !یستیپدرت ن هیگفت اصال شب یم وشیدار -

 :زدم پوزخند
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 !کرد؟ انتیخاطر بود که به اعتمادم خ نیپس به هم -

 :باال فرستاد ابروهاشو

 !وشهیمنظورم دار...  شهیکنترل م رقابلیاوضاع واقعا غ م،یبها بد مونیوجود طانیاگر به ش -

 .یلعنت! که اصال منظورش به پدر من نبود البته

 یخودت چ... گرفته  یدرست میگذاشتم و مطمئنم که االن هم تصم یاحترام م انیک ماتیبه تصم شهیمن هم -

 ؟یکن یفکر م

 :فرستادم رونیب نفسمو

 !؟یدر مورد چ -

...  دمیازدواج موقت شن نیپسرمو نسبت به ا لیمن دال! شتریب انیک...  نیهر دوتون از اعتمادتون ضربه خورد -

 !ه؟یخوام بدونم نظر تو چ یم

 :گفتم یحوصلگ یب با

. رو ادا کرده باشم نمیدرست بشه و هم د میخواستم به نجات شرکت کمک کنم تا هم وجهه اجتماع یمن م -

 !گذاشت یشرط نیهم چن شونیاجازه رو به من بده و ا نیاز پسرتون خواستم که ا

 :رو تکون داد سرش

 !يفکر کرد شیپس فقط به بعد ماد -

 :کردم اخم

 !شمیه نممنظورتون رو متوج -

 :کرد یاصل ابونیرو وارد خ نیماش

 !موجه تر بود انیک لیخب دال -

 :ابروم باال رفت هی

 !؟یلیچه دال -

 :زد یثیخب لبخند

 .من و پسرم نیبود ب یصحبت خصوص هی -

بود  يوحشتناك تربود، حالت صحبت کردنش طور انمهریبر خالف ظاهرش که از ک! خنده ام گرفت ناخودآگاه

 . رو نداشتم هیاون ترس اول گهیکه د
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 :زد گفت یپارك کردن راهنما م يکه برا یرو وارد کوچه کرد و در حال نیماش قه،یاز چند دق بعد

به فکر  شهیکه به ثروت و سرپا کردن اون شرکت مربوط م يزیقبل از هر چ...  ستین يپسر من آدم بد -

 يشناسنامه هاتون و بدون اطالع دادن به احد يو بدون ثبت تو يتونست به صورت محضر یم. تو بود يآبرو

 يآدم نامرد انیاما ک! باشهن يازیوجود داشت که به عقد ن گهیراه د کیهزار و ! اکتفا کنه تیمحرم غهیبه ص

 !که فقط به فکر منافع خودش باشه ستین

 :بزنم که در خونه رو اشاره کرد و گفت یاخم کردم و خواستم حرف مشکوکانه

 .یرو جمع کن لتیمونم تا وسا یمنتظرت م -

شد و رو  ادهیپ يعابد يآقا. هم متوقف شد انمهریک نیماش يبه فاصله چند متر. شدم ادهیپ نیاز ماش یدو دل با

 :با خنده گفت انمهریبه ک

 !گهید يبه منم اعتماد ندار یعنی -

 :شد و با خنده گفت ادهیهم پ انمهریک

 .مییشما کیکه کوچ بود وگرنه ما يهدف رسوندن خانم جواد -

 :آروم کنار گوشم گفت. میوارد خونه شد ییبه سمتم اومد و دوتا میمر

 !نمتیبب! رنیچه قربون صدقه هم م -

 :خنده ام گرفت. و به صورتم نگاه کرد دیچونه من رو چسب یشیبه حالت نما و

 !وونه؟ید یکنیم کاریچ -

 :رو فوت کرد نفسش

 گهیباباش د يووو! وحشتناکه انمهریکردم ک یمن فکر م! رفتن یسوخته اش به ک اهیس يمعلوم شد بچه ها -

 !!!بود یچ

 :اونجا بود رفت و گفت لشیکه وسا یراست به سمت اتاق کی میمر. دمیسالن رو باز کردم و با صدا خند در

 گفت؟یم ایحاال چ! معلوم بود باباش از اون با جذبه هاست! پسرش که منو رو هوا رسوند -

 :رو قبال جمع کرده بودم زود تر به سالن برگشتم لمیکه وسا من

 .عقد کنم انیخواست بدونه چرا قبول کردم که با ک یم -

 :گفت یثیاومد با لبخند خب یم کمیکه نزد یحال در

 !نام داد رییتغ انیبه ک انمهریماشاله چه زود از ک -
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 :دمیصدا خند با

 .زد یصداش م ينجوریخب باباش ا -

 :من رو هم گرفت کیداشت، خم شد و چمدون کوچ کیکوچ فیک کیفقط  میمر

 .یراست...  رونیب رمیمن م. اریرو ب ویکیخودت اون  -

 :در سالن به سمتم برگشت يجلو

 .از شوهر دخترشون ریالبته به غ! ... بودن؟ یهمشون چشم رنگ يدقت کرد -

 :رو تکون دادم سرم

 .شنیباشن بچه هاشونم م یپدر و مادر چشم رنگ یخب معموال وقت -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .اهنیشون س هیخدا کنه بچه ات به مادر شوهرت بره بق -

 :لب غر زدم ریز. و از سالن خارج شد دیبلند خند يگرد شد، با صدا چشمام

 !عقل یب يدختره  -

 یقیپوزخند عم. قاب عکس محمد افتاد یخال يابرداشتم و بعد نگاهم به ج نیزم يشدم و چمدون رو از رو خم

 !تموم خاطرات من... خداحافظ ... خدا حافط ... زدم و به سمت در سالن رفتم 

 !حاللت خاطرات من... حرومم خاطرات تو . چرخوندم اطیقفل کردم و نگاهمو دور ح درو

به سمت در . گرفتم یم فیخودمو ضع دیداشتم و نبا شیدر پ یراه سخت. بغضم رو پس زدم یقینفس عم با

 . رو قفل کردم اطیلب نشوندم و در ح يرو یمصنوع يرفتم و لبخند اطیح

 :گفت دنمیبا د انمهریک

 .تو با بابا برو. رسونم یرو م يمن خانم جواد -

 :گفت انمهریرو به ک میمر. مدت تشکر کردم نیهم به خاطر ا میرو تکون دادم و از مر سرم

 غزال؟ دنید امیب تونمیبخوام م من هر وقت... گم  یم -

 :چشماشو درشت کرد انمهریک

 !البته -

خم شد و  يعابد يآقا. کرد ینامحسوس بهم زد و خداحافظ یفرستاد و چشمک رونینفسش رو با آرامش ب میمر

 . گذاشت نشیچمدون رو از دستم گرفت و پشت ماش
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 :مقدمه گفتم یسوار شدم ب یوقت

 !ن؟یبه صورت موقت شد یحت... وصلت  نیبه ا یشه بپرسم چطور شما راض یم -

 :رو به حرکت در آورد نیماش

 دیشا! دونه یچه م یکرد؛ کس یکرد پدرت هم اون کارو نم یازدواج نم يدیبا دختر خانم حم انیاگر ک دیشا -

 !افتاده یاتفاق ها م نیهمه ا دیبا

 ! جوابمو داد یو چ دمیپرس یچ من

 یمنصرف بشه ول میموضوع صحبت کرد ازش خواست نیبا من و مادرش در مورد ا شیدو سه شب پ یوقت -

کرده  دیقطع ام بایبود که تقر يطور شیزندگ طیشرا... خب ...  میرو گفت بهش احترام گذاشت لشیدال یوقت

 ...! یاز نظر احساس یول ستادیدوباره سرپا ا يخداروشکر که از لحاظ کار! برگرده يعاد یبتونه به زندگ میبود

 :فرستاد رونیلب گفت و نفسش رو به صورت آه ب ریز ي »نچ«

 یو هر اسم لیحاال هر دل! من و مادرش يبرا هیدیام يروزنه  هی...  رهیزن قرار بگ کیکه دوباره کنار  نیا -

 !خواد داشته باشه یکه م

 :کردم اخم

 ..کنم شما اشتباه  یفکر م -

 :اال گرفترو به نشونه سکوت ب دستش

 !اجازه بده حرفامو بزنم -

 :گرفت و ادامه داد یقینفس عم. موندم ساکت

رو  دتید. نیبه عنوان دوست کنار هم باش... خراب کرده  وشیکه دار هییزهایاگر واقعا هدفتون ساختن چ -

 .ینیرو ازش بب يا گهید يخوب کن تا رو انینسبت به ک

رد و  نمونیب یحرف گهید انمهریک يبه خونه  دنیتا رس. چشم دوختم رونیبه هم فشردم و به ب یبا ناراحت لبامو

 .بدل نشد

گرفتن چمدون ها از  لیبرسه و بعد از تحو انمهریتا ک میمنتظر موند نیماش يتو يا قهیچند دق میدیرس یوقت

 هی. برگشتم انمهریباغ با اخم به سمت ک يتو نمیماش دنیبا د. میو وارد خونه شد میکرد یپدرش خداحافظ

 :ابروشو باال فرستاد

 !فرصت نشده بود پسش بدم -
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شروع کرد به زنگ  لشیموبا! فقط فرصت کرده بود بره رو اعصاب من. بردم نییباال و پا یبا کالفگ سرمو

 :به سمتم گرفت و گفت يدیبه صفحه اش دسته کل یخوردن، بعد از نگاه

 .امیتو برو داخل منم االن م -

 :که به تماسش جواب داد و ازم دور شد دهیوم کلبپرسم کد خواستم

 !يکچلم کرد! ه؟یباز چ -

و ! بزرگ تر بود یلیبه نظرم خ دمشید یم رونیحاال که از ب. باال انداختم و به سمت خونه رفتم يا شونه

 :زد یداشت داد م بایحاال تقر انمهریک. ستادمینفسمو فوت کردم و پشت در ا. داشت یترسناک يمطمئنا شب ها

 من دخالت نکن؟ یشخص یبگم تو زندگ یبه چه زبون! بشه؟ یکه چ -

 ! رفته رو اعصابش نطوریا یباال رفت؛ برام جالب بود بدونم ک ابروهام

 اطیح يتو انمهریموندن ک. نفسمو حبس کردم و وارد خونه شدم. در باز شد دیکل نیاز امتحان کردن سوم بعد

چند  نیکردم انگار هم یحس م! یلعنت... به کاناپه زل زدم . کنترل کنم بود که عکس العملم رو یفرصت مناسب

 . وحشتناك رو تجربه کردم ریقبل اون تحق قهیدق

 دیبه دسته کل. چشمم جون گرفت شیبه گلوم چنگ انداخت و دوباره اون صحنه ها پ یشور و دردناک بغض

 !فرار کنم تونستم یاگر اون روز در قفل نبود م... دستم نگاه کردم  يتو

فقط به ! اتفاق افتاده بود؟ نیا یبه خاطر چ. دیچیسرم پ يهام تو غیج يبه کاناپه چشم دوختم و صدا دوباره

زن و بچه اش  يبرا یدونستم چه اتفاق یمن که نم! کرده بود؟ کیتحر انمهرویجمله که اعصاب ک هیخاطر 

 !دهنمو ببنده؟ يالزم بود اونجور! افتاده

 ؟يستادیا نجایچرا ا -

. دیمن و کاناپه چرخ نینگاهش با اخم ب. بود نگاه کردم ستادهیکه پشت سرم ا انمهریوضوح جا خوردم و به ک به

 :رفتم گفتم یکه به سمت راه پله م یدست گرفتم و در حال يچمدون کوچکتر رو تو يخم شدم و دسته  عیسر

 کدوم اتاق برم؟ -

 :جواب داد ریتاخ با

 .بدم بهت نشون امیخودم م -
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 نیآخر. مینرفت یخداروشکر که به اون اتاق قبل. ام رو برداشت و پشت سرم راه افتاد گهیخم شد و چمدون د و

داخل  یبهداشت سیمطالعه و البته با سرو زیاتاق راحت با امکانات الزم مثل تخت و م هی. من بود ياتاق برا

 :رو نشون داد يوارید دکم ن،یزم يبعد از گذاشتن چمدونم رو. حسنش بود نیخودش که بزرگتر

 ؟يخور یم یچ. ارنیرستوران برامون غذا ب زنمیزنگ م. من ناهار نخوردم. ياونجا بذار یتون یرو م لتیوسا -

 :تخت نشستم ي لبه

 .روزه ام -

 :نگاهم کرد و بعد گفت یطوالن ي هیثان چند

 .میانجام بد دیکه با ییرهاکا يبرا میزیر یم یبرنامه کل هیبعد از شام . یبهتره استراحت کن -

 یانگار م. با تعجب نگاهش کردم. ستادیدر ا نیرفت و ب رونیاز اتاق ب. باشه تکون دادم يرو به نشونه  سرم

 :اخم کردم. بگه يزیخواست چ

 شده؟ يزیچ -

 :رو مزه مزه کرد حرفش

 ؟یگرفت یروزه م...  شهیهم -

خوام  ینم دیفهم یصبر کرد و وقت هیچند ثان. ندادم یاخم کردم و جواب! فکر کردن داشت؟ نقدریسوال ا نیا

 رم؟یگیخونم و م یمحمد مرده نماز روزه ام رو مرتب م یالزم بود بگم از وقت. جواب بدم، درو بست و رفت

شدم و  الشیخ یببهم فشار آورده بود،  یچون گشنگ یرو جابجا کردم ول لمیمقدار از وسا هیاز رفتنش  بعد

 .دمیخواب

که تنم  یتاپ. شدم داریاز خواب ب نییاز طبقه پا ییسر و صدا دنیبودم که با شن دهیدونم چندساعت خواب ینم

 ياز رو. سرم انداختم و از اتاق خارج شدم يشال نازك هم رو هیعوض کردم و  یکوتاه نخ کیتون هیبود رو با 

که دو نفر دارن کاناپه بزرگ رو از در  دمیچه خبره و در کمال تعجب د نییپا نمیخم شدم تا بب ینرده ها کم

 .کنن یخونه خارج م

رفت و بعد از  رونیهم به همراهشون ب انمهریک. رفتم نییتعجب به سمت پله ها به راه افتادم و به طبقه پا با

 :بپرسم خودش به حرف اومد یالسو نکهیقبل از ا. بودم به خونه برگشت ستادهیکه هنوز کنار راه پله ا يا قهیدق

 .نکنه تتیاذ يزیچ یهست نجایا یخوام تا وقت یم ،يبردمش انبار -

 ! ممکن حضور خودشه زیچ نیگفت آزاردهنده تر یبه خودش م دینفر با هی. پوزخند زدم ناخودآگاه
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 :رو اشاره کرد آشپزخونه

 .یافطار کن يبهتره بر. تو هم غذا گرفتم يبرا. اذون گفتن -

 .به سمت آشپزخونه رفتم» ممنون«رو تکون دادم و بعد از گفتن سرم

که اول  ییکنم، آدمها يدست آدمها دور نیکردم از ا یم یسع شهیهم. کرد یم تمیاذ شییهوی یمهربون نیا

 .انیفهمن اشتباه کردن درصدد جبران بر م یبعد که م دنیکنن و حکم م یقضاوت م

ما دو تا  انیجر یکردم زن و بچه اش ترکش کردن ول یاشتباه شده بودم و فکر م نیچند خودمم دچار ا هر

 ...اون  یکردم ول یبرداشت نیخودش چن يصحبت ها يچون من از رو! کامال از هم جدا بود

 . رو از خودم دور کنم یکردم افکار منف یو با تکون دادن سرم سع دمیکش یقیعم نفس

داخل  يها یاز راحت یکی يرو انمهریک. و شستم و از آشپزخونه خارج شدمشدم ظرف ها ر ریس نکهیاز ا بعد

 یبود و کل زیم يلپ تاپش رو. خشک کردم و به سمتش قدم برداشتم کمیدستام رو با لبه تون. سالن نشسته بود

 :داد هیمبل تک یمن نفسش رو کالفه فوت کرد و به پشت دنیبا د. هم دفتر دستک دور و برش

 !هیبر سر تق یهمش کاله نق! ؟ياریسر در م نایاز ا جون من خودت -

 :لبم نشست يرو یکم جون لبخند

 شده؟ یچ -

 :سال قبل رو جلوم گذاشت و گفت دفاتر

اما با توجه به . میدار ازیها ن نهیهز يبرا رادیکامل و جامع و بدون ا تیریمد هیبه . کنم نهیخوام برآورد هز یم -

 ! چقدره یمخارج واقع ارمیبهمون داده اصال سر در نم يکه خانم جواد یمخف يفاکتور ها

بماند که . شرح دادم زویکه براش ابهام بود و من هم با حوصله همه چ ییدادن جاها حیشروع کرد به توض و

 ! هستن چقدر حرص خورد یرواقعیثبت ها غ یحت ایاز فاکتور ها و  یکل دیفهم یوقت

 دونهیو  ختمیدونم چندم از داخل فالسک آب جوش ر یبار نم يشب بود که برا مهیدو ن کیساعت نزد بایتقر

 .کردم یرو توش خال کسیم یتک نفره کاف ياز بسته ها گهید

 :انداخت زیم يو خودکارش رو رو دیپشت گردنش کش یدست

 .زحمت یب زیبر یکیمنم  يبرا -

 :رو برداشتم و گفتم وانشیل

 .میردا صبح ادامه بدف میتون یم ؟یبخواب ستیبهتر ن -
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 :که نگاهش به کاغذ روبروش بود گفت یحال در

ما ! گذرونه یما خوش م يپدر داره اون ور آب با پوال یب وشیاون دار. میعقب افتاد یهم کل شیطور نیهم -

 ... میدار نجایا

با ! ها بود یبدبخت نیا يسکوت من باعث همه . انداختم نییخجالت زده سرم رو پا. رو نصفه رها کرد حرفش

 . رو هم زدم و دستش دادم وانشیل اتیمحتو ینیقاشق کنار س

 ؟يبخور يسحر يخوا ینم -

 :رو دستم گرفتم و گفتم وانمیل

 .خورم یاذان م کینزد. زوده -

 :گفت هیرو تکون داد و بعد از چند ثان سرش

 !کارخونه؟ يایفردا ب یتون یم -

 :کردم یسوال یاخم

 چرا؟ -

 دیبا يجور هی. و قبولت دارن شناسنیاز من م شتریباشه اونا تو رو ب یهر چ. یکارگرها صحبت کن يبرا -

 .به صبر دعوت بشن کمیهم  ینشن و از طرف وشیکه متوجه رفتن دار میبراشون حرف بزن

 :گذاشتم و گفتم ینیس يرو تو وانیل

  ؟یچ يصبر برا -

 :به جلو خم شد یکم

 یم يماه حقوق کمتر نیآماده بشن که ا دیبا! ادیسر و صداشون در م گهیدو سه روز د! ام ماهه یفردا س -

 . متوقف بشن دیتول ياز خط ها يسر هیآماده بشن که ممکنه  دیبا. رنیگ

تو چشم اون همه آدم نگاه کنه و ازشون  شهیروش م یک! وشیخدا لعنتت کنه دار. مبل فرو رفتم يتو مغموم

 !دارن اجیپول احت نیدونه همشون به ا یم یاون هم وقت! ننبخواد صبر ک

 .طعم دار متوقف بشه يمرحله قسمت خامه ها نیاول يکه برا نهیمن نظرم ا -

 :رو باال آوردم دستم
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 يبرا میتون یم. بابت اون قسمت برامون داشتن یسود خوب یو دب شیک يطرف قراردادمون تو يهتل ها! نه -

و مطمئن ! اول بدن نیکامل رو هم نهیهز میطرف قرار دادمون بخوا يکه اون قسمت نخوابه از هتل ها نیا

 ! خاص ندارن يمشتر کههستن  یمعمول اتیما لبن دیقسمت تول نیرتریپذ سکیر. کنن یم نکارویا دیباش

اذان  يصدا دنیها با شنکرد و در انت یم ادداشتی یکی یکی انمهریهام و ک دهیدادن ا حیشروع کردم به توض و

 يو تو یهمه فشار و ناراحت نیا ریروزها ز نیا يروزه گرفتن تو يبدون سحر. آه از نهادم بلند شد میاز گوش

سخت و  یسخنران هیمخصوصا که قرار بود صبح برم به کارخونه و ! گرم تابستون واقعا از توانم خارج بود يهوا

 .داشته باشم دوارکنندهیحال ام نیدر ع

 :گفت دیدرهم منو د ي افهیکه ق انمهریک

 . کارخونه و بعد برگرد خونه و تا موقع افطار استراحت کن میریصبح زود م. یبخواب يبهتره بر -

 :ازش دور نشده بودم که صداش متوقفم کرد یهنوز قدم. مبل بلند شدم يرو تکون دادم و از رو سرم

 ...در ضمن  -

 .دمیسمتش چرخ به

 .لتیموبا -

 :دودلم نفسش رو فوت کرد دید یوقت. تعلل کردم هیچند ثان. تش رو به سمتم دراز کرددس و

 .زنمیبدون اطالعت بهش دست نم -

 :رو به دستش دادم و با من و من گفتم یگوش

 ... ایاگر زنگ خورد ... فقط  -

 .کنم یباشه صدات م -

 . به سمت راه پله رفتم» فعال«گرفتم و بعد از گفتن  یقیعم نفس

 . میکرد یکارگرها سخنران يبه کارخونه رفتم و با کمک خودش برا انمهریروز بعد به همراه ک صبح

سر شرکت و  ییدونستن چه بال یچون اونها که نم. باالخره حق داشتن! شد بمونینص راهیهم بدوب یکه کل البته

 نیدرد دور هم جمع شدن و بدون در نظر گرفتن منافع ا یب نیمرفه يسر هیدر نظر اون ها ! سهامش اومده

 !گرفتن بیعج ماتیخودشون تصم يهمه آدم برا
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که  یمحصوالت کم فروشمون متوقف شد بغض به گلوم هجوم آورد و باعث شد نتونم تا موقع دیخط تول یوقت

با هم در نظر  زویهمه چ میخواکه ب مینبود یتیبود؛ در موقع انمهریحق با ک! بزنم یحرف میشیاز کارخونه خارج م

 . میریبگ

بودن  یو طرف حسابمون اشخاص حقوق میگرفت یم شیپ شیکه پولشون رو پ میداد یرو ادامه م یداتیتول دیبا

که طرف  ییشرکت ها و اداره ها! میها رو از دست ند يشد تا مشتر یکار کم نم تیفیاز ک يذره ا یو از طرف

 !صفره بایرفتن پولمون تقر نیاز ب سکیر میدونست یقراردادمون بودن و م

رفتم و با خودش  یبا خودش م. انمهریفقط به کارخونه رفت و آمد داشتم، اونهم فقط در حضور ک يسه روز دو

 یاستفاده م یبهداشت سیکه از سرو یزمان ایکرد وقت خواب بود و  یکه ولم م یتنها وقت. گشتم یهم بر م

 . میهم باهم بود میردک تیشدن حساب شرکت شکا یاطالع ندادن خال يبه بانک برا یوقت یکردم، حت

باعث پچ پچ کارکنان  ختهیاون اوضاع به هم ر يباهم بودنمون تو نیو هم میچهارم باهم به شرکت رفت روز

 .شد

هر چند که با گذشت . نداد من هم به اتاقم رفتم یتیخونسردانه به کارش مشغول شد و اهم انمهریک دمید یوقت

 انمهریهست و ک ییخبرا هی دنیهمه فهم بایتقر دفطر،یع يدو روزه  التیتعط يفردا یعنی گه،یدو روز د یکی

 !بخره ینیریهمه ش يفرستاد تا برا رومن به همه گفت که من همسرشم و آقا رضا  يهم در کمال بهت و ناباور

اعتراض  الیخ یدلم حرص خوردم و ب يفقط تو! توش گم بود اسمنیقول معروف اونقدر سمن داشتم که  به

 ! بود که شده يکار. شدم

! ستیکردم ن یکه تصور م یبه اون وحشتناک انمهریبودم ک دهیرس جهینت نیگذشت و به ا یروز از عقدمون م ده

من درست از روز بعد  نکهیبا ا. پا نگذاشت ریها رو ز میلحظه هم حر کی يبرا یمدت حت نیا يخداروشکر تو

 نیهمچ یول دمیپوش ینم یو لخت ادالبته لباس آز! گشتم یکردم و راحت م یسرم نم يخونه روسر ياز عقد تو

 .کردم یچادر و چاقچور هم نم

. کردن یهم وردستم کمک م -يحسابدار میت ياز بچه ها- یو طالب یاتاقم سخت مشغول بودم و کرامت يتو

موقع که  یاون تلفن ب يادآوریبا . نهیمنو بب وادخیو م نجاستیا ينسترن وارد اتاق شد و گفت که عرفان صدر

 .و اجازه ورود دادم دمیشد ابرو در هم کش مینیمنجر به خرد شدن استخون ب

 .دیسالم خسته نباش -
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 نکیع. و شلوار کرم اونو در بر گرفته بود دیسف راهنیکه پ يشد به قامت بلند عرفان صدر دهیکش نگاهم

با همون ! زد یبودن برق م غهیشش ت یصورتش از صاف شهیو مثل هم موهاش زده بود يرو هم رو شیدود

 :اخم جواب دادم

 .دییبفرما. سالم -

شناختنش باهاش سالم و  یکه م یو محمود طالب یکرامت مایس. رفتارم نبود يتو ینرمش چیه شهیعکس هم بر

 :بود گفت ستادهیکه هنوز سرپا ا يصدر. کردن یاحوال پرس

 رم؟یوقتتون رو بگ قهیتونم چند دق یم -

به سمت در رفت و  یستیهم بدون رودربا يصدر. خوردن از اتاق رفتن يبلند شدن و به بهونه چا یو طالب مایس

 :اخمم غلظت گرفت. در اتاقو بست

 امرتون؟ -

 :ها نشست یاز راحت یکی يرو فوت کرد و رو نفسش

 چه خبر؟  -

 :شدم نهیبه س دست

 ؟یپرس یاز من م! نهیآنال تونیشما که منبع خبر -

 :ام رو گرفت هیکنا

 !خب بهم حق بده! یناراحت هیپس به خاطر اون قض -

 :قطع کردم حرفشو

و بعد در  ياریمارو درب اتیو آمار مال ينداشت که بر یبه شما اصال ربط! دیزن یحق؟ از کدوم حق حرف م -

 !یو قال کن لیق یزنگ بزن ییکمال پررو

 :سکوت باال برد و با تعجب گفت يرو به نشونه  دستاش

حل شده  یاتیگره مال دمیفهم یدو سه روز قبل وقت! شده باشم تتیباعث عصبان نقدریکردم ا یمن فکر نم -

دونستم کار درست و  یبودم که نم دهیباور کن اونقدر ترس! يزنگ زدم که جواب نداد تیبه گوش ییدلجو يبرا

 ... یعنیت شما به هم خوردن روابط ما با شرک! هیغلط چ
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 لیبه موبا يصدر. بشنوم و در عوض دندون هامو از حرص به هم فشردم شویتکرار يخواست حرفا ینم دلم

که دهن باز کردم تا حرفشو قطع کنم در  نیهم! کلمه هم به من نگفته بود کی انمهریمن زنگ زده بود و ک

 !خان وارد شدن انیاتاق بدون در زدن باز شد و ک

به من با  یبعد از نگاه خشک انمهریک. بلند شد انمهریبه من کرد و بعد به احترام ک ياول نگاه کالفه ا يصدر

 :شد نهیدست داد و همونجور مثل جالد دست به س ياکراه به صدر

 !در خدمتم -

 :باال رفت يصدر يابروها

 !اوردمیبه جا ن... شرمنده من  -

 :گرفتم یقیعم نفس

 سییر ،يمحمود يبودن و در حال حاضر و در نبود آقا رهیمد اتیه سیینائب ر. هستن يعابد يآقا شونیا -

 .شرکت

 :کرد ینشست و عذرخواه يصدر يلبها يرو یکم جون لبخند

شده  یمزاحم خانم رمضان يراستش بابت مساله ا. شما رو نداشتم ارتیخوام تا بحال سعادت ز یمعذرت م -

 ...بودم 

 !؟يچه مساله ا -

گرفتم  میتصم یول! دهنم باز موند يمقابل صدر شیریو جبهه گ انمهرینهفته تو کالم ک یهمه خشک نیا از

 :با تعجب گفت يصدر. مداخله نکنم

 !بود یمساله مال هیدر مورد  -

 :با ابرو به در اشاره کرد انمهریک

 !بود که در اتاق بسته باشه؟ یاجیو احت -

هر چند که دلم ! بنده خدا رو معذب کرده بود یحساب یروان يپسره . ما چرخوند نینگاه سردرگمش رو ب يصدر

 . نبود یباز هم رفتار درست یخنک شد ول

 .شمیمن متوجه منظورتون نم -

 :سرش رو متفکرانه تکون داد و گفت انمهریک
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ما  بیودن رقو به نام ب گاهیطرف قراردادمون که از لحاظ جا ياز شرکت ها یکیواسم جالبه حسابدار  -

به شرکت و به همراه  ادیو بعد م شهیبا خبر م مهیو جر اتیمال يزود تر از خود ما از ماجرا شهیمحسوب م

 !کنه یصحبت م یمساله مال رامونیاتاق در بسته پ يبوده تو یخطاکار اصل اتیمساله مال يکه تو یرمالیمد

رفته  ادمی يلحظه ا يانگار برا. نشستم میصندل يصدا رو یهم رفت و ب يابروهام تو انمهریآشکار ک نیتوه از

 !مخصوصا به من...  نهیبدب گرانیچقدر به د يمسائل کار يتو انمهریبود ک

 ن؟یاالن منو متهم کرد نیحواستون هست هم يجناب عابد -

 . چرخوندم يو عرفان صدر انمهریک نیدلهره نگاهمو ب با

و اگر مساله  رمیقرار بگ انیمربوط به شرکت هست در جر یحثعالقمندم اگر ب. رو نشون دادم هیمن ظاهر قض -

 .حقو دارم که بخوام آگاه بشم نیا یتره باز هم به عنوان همسر خانم رمضان یشخص

 :دیوار باال رفت و گردنش به سمتم چرخ کیاتومات يصدر يابروها

 ن؟یازدواج کرد -

با  انمهریمن ک يبه جا! بزنم غیداشتم ج نویقدرت ا کاش. رو با زبون تر کردم و کالفه به هر دو نگاه کردم لبم

 :جواب داد هیکنا

 .با اجازتون بله -

 فشیخم شد و ک يصدر. داد یکرده بودم آزارم م دایکه از برخوردش پ يحس بد. نگاه کردم انمهریبه ک دلخور

 :برداشت و رو به من گفت یصندل يرو از رو

 .دیقرار داد جد يبرا میریگ یباهاتون تماس م گهیچند روز د...  گمیم کیتبر -

 :بلند شدم میصندل ياز رو. هم رفته بود يتو ابروهام

 .منتظر تماستون هستم. ممنونم -

 :دراز کرد انمهریسمت در رفت و دستش رو به سمت ک به

 يشرکت هامقدار در مورد  هیباالخره من هم با توجه به شغلم مجبورم . ادیب شیخواستم سوتفاهم پ ینم -

هم راحت باشه که صحبت  التونیخ! خودمو دارم يآشنا يهر نهاد يتو یکنم و از طرف قیمورد معامله تحق

 . بود يما فقط و فقط کار يها

 :دستش رو فشرد و گفت انمهریک

 .دیراجع به قرارداد جد... رو بهتون بگم  یموضوع دیبا دیمنتظر باش تیریدفتر مد يلطفا تو -
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 .از من، از اتاق خارج شد یداد و بعد از خداحافظ یاوک ینسبتا طوالن یبا مکث يصدر

اتاقش  يتو يکه صدر شدیاحتماال داشت مطمئن م. نگاه کرد رونیو به ب ستادیهمونجا ا هیچند ثان انمهریک

 :بعد نگاهشو سمت من چرخوند؛ در اتاق رو بست و به سمتم اومد! رفته

 گفت؟ یم یچ -

 :شد شتریاخمم ب شدت

 ؟يبذار میتلفن يتماس ها انیمگه قرار نبود منو در جر -

 :اش غضبناك تر شد و شمرده شمرده گفت چهره

 !گفت؟ یچ گمیم -

 :با حرص فوت کردم نفسمو

 !کنه یو لحنش بد بود عذرخواه میشد مهیاون تماسش که خبر داده بود جر ياومده بود برا -

 !کرد جایب یلیخ -

 :گفتم يجواب درجاش فکر کردم و با دلخور به

 !زنگ زده؟ یچرا بهم نگفت -

 :سمتم خم شد و رخ به رخم گفت به

اتاق  نیدر ا گهیبار د کیفقط ...  گهیبار د کی... به تو جواب پس بدم  دیکارهام با يکه برا ستمیمن ن نیا -

 !ینیب یبه مراتب بدتر ازم م يخورداون موقع بر! خبر باشم یمالقاتت و من ب ادیب یکس... بسته بشه 

 :کرد و انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت یدست شیبزنم که پ یحرف خواستم

 !دوباره تکرار کنم؟ دیبا ایبود  یچ طمونیهست شرا ادتی -

 یقینفس عم. گرفته بودم صبر و تحملمو باالتر ببرم میتصم امیقبول کردم کوتاه ب یگرفته بود، از وقت دلم

 :و سرم رو تکون دادم دمیکش

 .که زود بهت خبر بده میبه نسترن بسپر دیگمون کنم با یبرداشت زمیم يکه تلفن رو از رو نیبا توجه به ا -

خودشو نباخت و قامتش رو راست کرد و با همون لحن  یجا خورد ول یمقابلش جبهه نگرفتم کم گهید نکهیا از

 :محکم ادامه داد

 .يبذار ارمیهم از مهمونت در اخت يا نهیزم شیپ هیتا . ياتاقم و خبر بد يتو يایخودت ب دمیم حیترج -
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و بغضم رو پس زدم و خطاب  دمیکش قیچند تا نفس عم. رو تکون دادم و به خارج شدنش از اتاق زل زدم سرم

 :به خودم زمزمه کردم

اتفاقات بدتر از  يه آماده مگ! بهت دوباره تهمت زد که زد! ناراحت شد که شد يصدر! که فتادین یاتفاق خاص -

 !؟ينبود نیا

با دستم پاکش  عیسر. آروم از گوشه چشمم راه گرفت ینداشت و قطره اشک يریکدوم از جمله هام تاث چیه اما

اومد و خواست همراهش برم  انمهریساعت بعد که ک کیسرگرم کردم تا  زمیم يرو يکردم و خودم رو با کاغذا

 .بانک

باالخره از سنگ که نبودم؛ ! تفاوت باشم یتونستم ب ینم یحق داشت همچنان بهم شک داشته باشه ول دیشا

هم متوجه  نیماش يتو. رفتم نگیجمع کردم و باهاش به سمت پارک لمویبه صورتش نگاه کنم وسا نکهیبدون ا

 .میکدوم سکوت رو نشکست چیه ینگاهش شدم ول ینیسنگ

شد ابروهام با تعجب باال  بمونینص شتریب شهیکه از هم یاحترام دنیو با د میفتبانک ر سییر دنیبه د میمستق

 :زود تر شروع به صحبت کرد انمهریک یبعد از سالم و احول پرس. رفت

 !نجایا میایب دیهست که با یمساله مهم نیگفت -

 :سرش رو با ناراحت تکون داد و گفت یعیرف يآقا

 .متاسفانه از کارکنان بانک بوده...  نیکه ازش حرف زد ينفوذ يروین -

 :گفت یحرص یبا لحن انمهریک. یعیرف يتنم گوش و چشم شد و زل زدم به آقا همه

 اسمش؟ -

 :دیکش یقینفس عم یعیرف

. همون روز بود شیروز کار نیآخر قایدق... شدن حساب  یخال خیو با توجه به تار. کرد دیخودش رو بازخر -

 .زودتر از موعدش بود یبازنشستگ يارهاوقت بود که دنبال ک یلیخ

 :حرف اومدم به

 ن؟یشدن حساب اطالع داشت یشما از خال -

 :سر تکون داد یعیرف

با صاحبان  یهماهنگ فهیوظ یول. ازش گذشت ینبوده که بشه به راحت یکم مبلغ! میالبته که اطالع داشت -

 .کرد انتیدر کارش خ... حساب به عهده اون آقا بود که 
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از هزار نفر بهش وابسته  شیب یبوده و زندگ ياردیلیم يکالهبردار! ستین ونیلیصحبت از م! یناحساب مرد -

 ؟یزن یکارمندت حرف م انتیو از خ یاون وقت شما راحت نشست! اس

با  یعیرف. کنه یداره خودشو کنترل م یچشمهاش قرمز بود و مشخص بود به سخت. برگشتم انمهریسمت ک به

 :گفت یشرمندگ

 یحاصل م يشتریب نانیاطم یمبلغ نیچن يبرا دیبا. از جانب ما بوده يسهل انگار. دیباش یعصبان دمیحق م -

کوچک انجام دادم و  يریگیپ هیمن . دیکن تیکنم شکا یم شنهادیخاص پ طیاما با توجه به شرا...  میکرد

 .متوجه شدم کارمند سابق ما به همراه خانواده اش از کشور خارج شدن

 :به جلو خم شد یکم یعیرف. ثابت موند انمهریک يدست مشت شده  يرو نگاهم

و  سیینائب ر ره،یمد اتیه سییر يکه امضا دیاما، در نظر داشته باش دیکن تیاز ما هم شکا دیتون یشما م -

 .يمحمود ياز شخص آقا یتماس تلفن نطوریو هم میدرخواست انتقال داشت يرو برا یرمالیمد

 :دمیپرس عیسر. بود یهم عصبان هنوز انمهریک

 :باهاتون تماس گرفت یک يمحمود يآقا -

 . صبح انتقال حساب -

که  يزیشک اون هم داشت به همون چ یکرد و ب یداشت نگاهم م یبا حالت خاص. دمیچرخ انمهریسمت ک به

 :زود تر از من به زبون اومد! کرد یکردم فکر م یمن فکر م

 ن؟یاز کجا باهاتون تماس گرفت و به کجا حساب رو منتقل کرد -

رو برداشت و بعد از تماس با  زشیم يتلفن رو عیاومد سر یبحث داشت خوشش م نیکه انگار از ا یعیرف

 :رو به ما گفت یشخص

نم ک يریگیتونم پ یم. منتقل شد یداخل یمبلغ چند شاخه شد و به چند بانک خصوص. از سوئد تماس گرفت -

حضور قانون در  د؟یقانون اقدام کن قیاز طر نیخوا ینم...  نهایقبل از همه ا یول. که بعد از اونجا به کجا رفته

 .بخشه یم يشتریسرعت ب قاتیمواقع به تحق نیا

! بود؟ ریمنم گ يکردن پا یم تیاگر شکا. نگاه کنم انمهریجرات نکردم به ک یدلم نشست ول يتو ترس

هم  انمهریک. نزدم یحرف چیه میبه خونه برس یشد که تا وقت ریاونقدر ذهنم درگ. میچقدر اونجا موند دمینفهم

 !اوردمیسر در ن چیه شونکرد که من از ییصحبت ها يسر هیتوجه به حضور من به چند نفر زنگ زد و  یب
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 یبره و وقت اطیت در حاز پشت در باعث شد دوباره به سم یبوق يپارك کرد، صدا اطیح يرو تو نیماش یوقت

بعد خانم  یقیکامل باز کرد و دقا اطویدر ح انمهریک. هم رفت يآشنا ابروهام تو نیماش دنیدرو باز کرد با د

گرمش رو دادم و همراه هم وارد  یجواب احوال پرس يبه سرد. چمدون به دست به سمت من اومد يدیحم

 .راهش بود نداشتمکه هم یبه اون چمدون کوچک یاصال حس خوب. میخونه شد

از  یکیراحت به سمت  یلیخ يدیبا ورودمون به خونه، خانم حم. نگاه کردم که کالفه تر از من بود انمهریک به

 :گفتم یآروم يبرگشتم و با صدا انمهریبه سمت ک. اتاق ها رفت

 !بمونه نجایخواد ا ینگو که م -

 :رو فوت کرد نفسش

 !نه ایدونم قصدش موندنه  ینم! کنم که رونشیتونم ب ینم -

 د؟یکارخونه به کجا رس يماجرا -

 . اومد یم نییکه داشت از پله ها پا میبرگشت يدیدو به طرف خانم حم هر

 د؟یکن یاعالم ورشکستگ نیخوا یهنوزم نم -

 :دادم جواب

 .دهیباال کش وشیکه دار یفقط مونده زنده کردن پول. کرده داینجات پ یفعال که از ورشکستگ -

 :دیبه روم پاش یگرم لبخند

 ؟يخودت چطور. خب خدارو شکر -

کتش رو در  انمهریک. نسبت بهش داشته باشم یتونستم حس خاص یعنوان نم چیبه ه. دادیعذابم م شییپررو

 :گفت يدیآورد و رو به خانم حم

 .شربت درست کنم رمیراحت باش نرگس جان، م -

 :دینگاه کرد و بعد به سمتم چرخ انمهریسرش رو تکون داد و به رفتن ک يدیحم خانم

 ؟يریهنوز ازم دلگ -

 :زدم پوزخند

 .ستیمهم ن -

 :رنگ غم گرفت نگاهش

 !ستیمنم مهم ن يبرا -
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 :ادامه داد. باال رفت ابروهام

که تا االن  فمهیجز وظ ییزایچ هیبخشش ندارم،  يازت تقاضا. ینداشته باش یفعال برام مهمه که تو مشکل -

وجدانم شرمنده  شیپ ایممکن جبران کنم که اون دن يخوام تا جا یحاال م. انداخته بودم هیبق دوش ياونو رو

 .نباشم

 

 .به دست از آشپزخونه خارج شد ینیچشم دوختم که س انمهریو به ک دمینگاه ازش دزد یبار پوزخند نزدم ول نیا

 ؟ي؟ قهر کرد!یشده چمدون بست یآقا خوبه؟ چ دیسع -

 :دیآروم خند يدیحم خانم

 .رمیم گهیرفت، منم چند روز د روزیبرداشته، خودش د دیجد يپروژه  دیسع. شیخوام برم ک یم -

 :گفت يو با لبخند دیسمت من چرخ به

 .مهمونتون هستم يدو روز یکی -

سالن خونه  يها یراحت يزمان حال و رو يتو دادیقلبم اجازه نم ياون ته مها يزیچ هی. لبخند زدم یسخت به

خونه بزرگ بدون حضور  هی يرو تصور کنم که تو يپدر شدنیتلخ باعث م قیحقا يسر هی... بمونم  انمهریک

 ! کس خودشو دار زد چیه

 :شد آروم گفتم دهینگاهشون به سمتم کش یمبل بلند شدم و وقت يرو از

 .استراحت کنم کمی رمیبا اجازتون م -

 :شربت رو اشاره کرد وانیو ل دیهم کش يابرو تو انمهریک یسرش رو تکون داد ول يدیحم خانم

 !خب اول شربتتو بخور -

گذشته اتفاق  يتو يزیدونم چه چ ینم. رو به چپ و راست تکون دادم و به سمت پله ها به راه افتادم سرم

 یب يمن تو! دونم یرو خوب م يزیچ هی یراسته ول يدیخانم حم يافتاده، چقدر پدرم مقصر بوده و چقدر حرفا

 ! سوختم شونیانصاف

که  ییکسا! قهینقطه رسونده حاصل ندونستن حقا نیها رو به ا یلیخ یکه االن توش گرفتارم و زندگ یتیوضع

 قتیاز حق یخودشون سکوت کردن و حرف دیبه صالحم، اون هم از د یبه نوع ایمنافع خودشون  يبرا یبه نوع

 !نزدن
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و همونطور مقنعه ام رو از سرم خارج کردم و به سقف  دمیتخت دراز کش يرو از تنم خارج کردم و رو مانتوم

 . شدم رهیخ

 :لب زمزمه کردم ریلبم نشست و ز يرو ینیغمگ لبخند

 !برسه؟ نجایقصه به ا کردیفکرشو م یک -

 ....بستم  چشمامو

..... 

دارم که دست ها رو بر ینیریش سیخواستم د. سرم مرتبش کردم يرو دمویبه شال کرم رنگم کش یدست

 :گفت یآروم يداشت خطاب به من با صدا یبر م سویکه د یاز کنارم رد شد و در حال انمهریک

 .برم یخودم م -

 یم ینیرو در س يها وانیل یکه باق یشربت برگشت و در حال يها وانیشده از ل یخال ینیبا س يدیحم خانم

 :گذاشت خطاب بهم گفت

 .از مهمونا ییرایو هم پذ يهم مسائل کار! يخسته شد یحساب -

 :زدم یکم جون لبخند

 !مگه تنها بودم؟! زحمت کجا بود -

زل زدم و لبخند  شیخال يبه جا. رفت رونیو از آشپزخونه ب دیبه روم پاش یلبخند گرم. اشاره به خودش کردم و

 يرو تو گاهشیمله جااز ج! داده بود رییرو تغ زهایچ یلیخونه خ نیا يحضور دو روزه اش تو. لبهام رفت ياز رو

کرده بود  یکوتاه... ازش متنفر نبودم  گهید یول...  یحاال به هر اسم! که قبولش کرده باشم نینه ا! قلب من

 يخواست برام جا یبود و م ستادهیا شیکوتاه يداشت که پا یاما با همه زن بودنش اونقدر مردونگ! درست

 !دوست رو پر کنه کی یخال

شد  یحاال نم! ؟یمیصم ریدوست غ کیداشت جز  یگاهیمادرم بوده برام چه جا یبفهمم زمان نکهیقبل از ا مگه

بشه و به خاطر من  یمیاز اندازه صم شیخواست ب ینم نکهیا! به حضورش فکر کنم؟ یدوست خانوادگ کیمثل 

. ام جالب بودبر انمهریبا ک رشرفتا. راحت تر برخورد کنم یباهاش کم شدیسوزوند باعث م یم انمهرویک یکم

هستن که  یمیکردم که دو تا دوست صم یبدون شک اگر از گذشته و نسبت سابقشون خبر نداشتم فکر م

 .کردن یم حتیرو نص گهیهم د ای یباهم شوخ یکردن گاه یو بحث م دنیکش یسر هم داد م یگاه

 رون؟یب ياینم -
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 :به سمتش برداشتم یشدم و قدم رهیدر آشپزخونه داخل شده بود خ يکه از ال انمهریسر ک به

 .میبر! چرا -

 يدلگرم کننده اش واسم پر از انرژ يو لبخندها انمهریحضور پدر ک. میو به سالن برگشت میبا هم همقدم شد و

 . جدا شدم و به سمتش رفتم انمهریاز ک. کنار خودش رو اشاره کرد. مثبت بود

 :گفت انمهریشکر کرد و رو به کت يما نشسته بود با لبخند يکه روبرو یعقوبی يآقا

 م؟یکن تیکه شکا نهیپس نظر شما هم ا -

 :تکون داد و گفت دییسرش رو به نشونه تا انمهریک

طرف قرار دادمون پا پس  يشرکت ها میدیترس یبوده که م نیبه خاطر ا مینکرد تیتا االن هم اگر شکا -

 . میکن تیشکا میتون یم میحاال که قرارداد ها بسته شدن و پول رو هم گرفت! بکشن

 . شدم یم يجور هیوسط  ومدیکه م تیاصال اسم شکا د؛یچیپ یو روده ام به هم م دل

 .نگران نباش، پسرم کارش درسته -

جمله رو بهم گفته  نینفهمن ا هیکه بق يآورده بود و طور کیبرگشتم که سرش رو نزد يعابد يسمت آقا به

و  دیبه صورتم پاش یانگار متوجه حال خرابم شد که لبخند گرم. خواستم لبخند بزنم اما دلهره ام مانع شد. بود

 :گفت

 يو آبرو يخانواده ا نیتو االن عروس ا...  يهمکار ایازدواج ! دائم ای یموقت... خواد باشه  یم یاسمش هر چ -

 .فتهیآبرومون به خطر ب میذار ینم! ما

 . ناخواسته بغض به گلوم نشست و قدردان نگاهش کردم. شدن قلبم رو حس کردم گرم

 !غزاله؟ هینظر تو چ -

 انمهریخنده خانم فرهمند بلند شد که خطاب به ک يصدا. نگاه کردم دیسوالو پرس نیکه ا انمهریبه ک یجیگ با

 :گفت

 ! ن؟یبه گفتمان عروس و پدرشوهر دار کاریچ يعابد يآقا -

زل زدم که اون  انمهریو گاز گرفتم و با خجالت به ک نمیریلب ز. دنیهم به دنبال حرف خانم فرهمند خند هیبق

گرفتم و  یقینفس عم يعابد يآقا يدلگرم کننده  يبه حرفها هیبا تک. از لبخند داشت یلبش طرح يهم رو

 :گفتم

 !باشه يدیام دیشا. کرد دایپ يمحمود ياز آقا يتا بشه رد دیکن تیمن هم موافقم که زودتر شکا -
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 :شد و بعد از تکون دادن سرش گفت يصورتش جد انمهریک

 ...کنم اما  دوارتونیام يادیخوام ز ینم -

 :از نگاه کردن به صورت تک تک افراد حاضر در جمع گفت بعد

 .نشدم الشیخ یگفت ب شهیم ییجورا هی! نبودم الیرفتن خوش خ نیمن مثل شما نسبت به ا -

 :دیبا شک پرس یطارم يگرفت و آقا نیبه پسرش رنگ تحس يعابد يآقا نگاه

 کجاست؟ نیخبر دار -

 :نفس رو فوت کرد انمهریک

 .بره یزمان م... کنم، فقط  داشیتونم پ یم! نه قیدق -

 .لبم نشوند يرو يفرستاده شد لبخند محو رونیهمه با آرامش ب ي نهیکه از س ینفس

 نیبلند شد و گفت ساعت دوازده پرواز داره و همزمان با ا يدیکه خانم حمشب گذشته بود  ازدهیاز  ساعت

 . خواست برسوندش انیبود و از ک اوردهین نیماش يعابد يآقا. هم عزم رفتن کردن هیحرفش کم کم بق

به قلبم  یدوباره ناراحت دمیقفل در سالن شن يرو تو دیچرخش کل يرفتن و صدا رونیهمه از خونه ب یوقت

 هوامو داشته باشه؟ وشیاز دار تیشکا هیقض يخواد تو یکه به من اعتماد نداره چه طور م يانمهریک. برگشت

 يظرفها. مشغول جمع کردن ظرف ها شدم یلباسم به سالن برگشتم، با ناراحت ضیاتاقم رفتم و بعد از تعو به

 . شدم انمهریجابجا کردم متوجه برگشتن ک ییظرفشو نیشام رو که داخل ماش

 هیثان يمن برا ينگاهش رو دور خونه چرخوند و بعد رو. رو به در آشپزخونه رسوندم و به ورودش زل زدم خودم

 :آورد گفت یکه کتش رو از تنش در م یدر حال. مکث کرد يا

 . دستت درد نکنه بابت امشب -

 :سرمو تکون دادم فقط

 .کنم یخواهش م -

 :نگاهم کرد مشکوك

 !شده؟ يزیچ -

 :فوت کردمو به آشپزخونه برگشتم نفسمو

 .هیبابات مرد محترم -

 .دونم یم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢٦٤ 

 :زد هیتک زیپشت م يها یاز صندل یکیبه . تکون خوردم دمیبه خودم شن کیکه نزد صداشو

 !يافتاده؟ همه ش تو فکر یاتفاق -

 :و نشستم دمیکش رونیها رو ب یاز صندل یکی

 ...نیکن تیشکا نیخوا یکه م نیا... گم  یم -

که به  یشده نگاهم کرد و بعد در حال زیر يبا چشمها هیچند ثان. کاره رها کردم و بهش زل زدم مهیرو ن حرفم

 :زد و گفت يرفت، پوزخند یسمت در م

 !ست؟ین نطوریا نهیش یلرزش هم م يخوره پا یخربزه م یهر ک -

 . انداختم نییمغموم سرمو پا! ن؟یهم. بهت به رفتنش چشم دوختم با

 .کنم یرو خودم جمع م هیپاشو برو بخواب بق -

 . فوت کردم یتوجه به صداش که نسبتا دور بود به روبروم زل زدم و نفسمو با کالفگ یب

 !که برات ظرف جمع کردم یبعدا که خواستم بندازمت زندون تو سرم نکوب -

 یپله ها رو ط هیابروهاشو باال انداخت و بق طنتیبا ش دنمیبا د. ستادیپله ها ا يبه سمتش برگشتم، رو ظیغ با

 :لب غر زدم ریز. کرد

 !بدجنس -

داده خودش هم بره ظرفاشو جمع و جور  شنهادیحاال که خودش پ. بعد از رفتنش من هم به اتاقم رفتم بالفاصله

 !!ستمیکلفتش که ن! کنه

برقرار کردن جلسه . وابم بردخ دهیاونقدر خسته بودم که سرم به بالش نرس دم،یتخت دراز کش يرو یوقت

 . خسته ام کرد یکل یبود ول شتریب تشیامن دیشا. نبود یخوب دهیخونه به نظر من اصال ا يسهامدارها تو

شد  یخواست بخوابم و چشمهام به زور باز م یدلم م. شدم داریاز خواب ب یوحشتناک يشب با حس گرما نصفه

به . بودن دهیاز عرق بودم و موهام به گردنم چسب سیخ. شمب الیخ یشد نتونم ب یاتاق باعث م ياما گرما

 !بودخاموش . اتاق رفتم يتو کیکوچ لتیتخت بلند شدم و به سمت اسپ ياز رو یسخت

وحشتناك  يگرما نیتونستم تا صبح با ا ینم. برق بردم یبه قطع یپ دمیند یعکس العمل یبرقو زدم و وقت دیکل

به در . باشه دهیدادم کنتور پر یاحتمال م. انمهررفتمیاز اتاق خارج شدم و به سمت اتاق ک. مرداد ماه سر کنم

 . دمینشن ییاتاق ضربه زدم و صدا
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 ای يعابد يزدم؟ آقا یصداش م دیبا یچ. لب از لب باز کردم تا صداش کنم خود به خود دهنم بسته شد یوقت

 يتو! بود دهیچون مثل کنه بهم چسب. به اسم صداش نزده بودم میوزها که عقد کرده بودر نیتمام ا! انمهر؟یک

 !!؟يعابد يآقا مموقع شب بهش بگ نیمسخره بود که ا. زدم یصداش م شیلیشرکت هم به فام

 :فوت کردم و صداش زدم نفسمو

 انمهر؟یآقا ک انمهر؟یک -

 ییبا چشما. به داخل اتاق گذاشتم یو قدم دمیکش نییرو به سمت پا رهیدستگ یبا دودل. اومد یازش نم ییصدا

که خواستم  نیداخل اتاق نبود هم یکس. عادت کرده بودن نگاهمو دور اتاق چرخوندم یکیبه تار یکه کم

 .اشتبه عقب گذ یقدم عیسر. دمیکش یفیخف غیشدم و ج نهیبه س نهیبرگردم باهاش س

 :دمیکش یقیعمام گذاشتم و نفس  نهیس يرو دستمو

 !میترسوند -

اومد وضع لباسم  ادمیبه خودم نگاه کنم  نکهیبدون ا. شد ینگاهش به وضوح حس م ینیسنگ یکیوجود تار با

 تینباشه موهامو با سر انگشتام به جلو هدا عیکه ترسم ضا يدستامو بغل کردم و طور. ستیچندان مناسب ن

 .ام رو بپوشونم قهی يکردم تا باز

 :شد نگاهش معذبم کرده که به زبون اومد متوجه

 .انگار برق منطقه قطعه یول دهیفکر کردم کنتور پر -

که  يتا لحظه ا. بلند به سمت اتاقم رفتم يبردم و از جلوش گذشتم و با قدم ها نییباال و پا یجیرو با گ سرم

. قفل چرخوندم يرو تو دیبه محض ورودم به اتاق کل. کردم ینگاهشو حس م ینیاتاق بذارم سنگ يپامو تو

 هیسا میزندگ يدادم دوباره هوس رو یاجازه نم. با محمد دوباره تکرار بشه دمیدادم اتفاق شب ع یاجازه نم

 ! بندازه

نفس . اومد ینم یمینس نیکوچکتر! گرم تینها یهوا راکد بود و ب. سمت پنجره اتاق رفتم و بازش کردم به

 :لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش یقیعم

 !که میشیتا صبح خفه م ينجوریا. ادیخدا کنه زود برق ب -

تخت دراز  يدست و پامو آب سرد زدم و بعد رو یآشفته به سمت حموم رفتم و کم يتوجه به فکرها یب

 . دمیکش
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تا ساعت دو بعد از ظهر خونه . کردن تیشکا وشیو سهامدارها رفتن و از دار انمهریخونه موندم و ک يتو صبح

 خودم  يبرا! کشه یچقدر مگه طول م تیشکا هیتنها بودم و برام جالب بود که بدونم 

در سالن اومد و به دنبالش  يمشغول ساالد درست کردن بودم که صدا. چهیپلو درست کردم با گوشت ماه دیشو

 . وارد آشپزخونه شد انمهریک

دلم لونه کرده بود و حاال شدت گرفته بود بهش سالم کردم و منتظر  يز قبل توکه از چند رو يدلهره ا با

 :قابلمه غذا خم شد يمن رو یتوجه به نگران یب. نگاهش کردم

  ؟يدرست کرد یچ. سالم کیعل -

 :گرفتم جواب دادم یکه پوست م یبرداشتم و در حال ياریخ

 چه خبر؟ چه،یپلو و ماه دیشو -

 :آب رفت و مشغول شستن دستاش شد ریسمت ش به

 ؟يخودت تنها درست کرد يفقط برا ایرسه  یبه منم م ،یسالمت -

 :زد و گفت يدرهمم لبخند ي افهیبه سمتم برگشت و به ق دمیجوابشو نم دید یوقت

هم جز من  یکس! دونه ینم يزیدر مورد وام چ یکس. میکرد تیشرکت شکا ینگیشدن نقد یخال يفقط برا -

. یباش زایچ نیخواد نگران ا یپس فعال نم! حساب ها خبر نداره یختگیاز به هم ر يو تو و پوالد و خانم جواد

به حال  دیبا يفکر هی! گذشت ریکه به خ رماهیحقوق ت. شرکت یفعل يحواستو کامل بده به حساب و کتاب ها

 ! سهامدارها هم حق دارن نگران باشن. میمرداد کن

 :رو برداشت ارهایاز خ یکیدست انداخت و . انداختم نییرمو پاس نیغمگ

 !گرمت نشد؟ یلیکه خ شبید -

 :بهش انداختم یهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟يبرقش نکرد یزمان قطع يبرا يفکر چیه یعنی یبزرگ نیخونه به ا! پختم! گرمم نشد؟ -

 :زد و گفت يپرت کرده لبخند يکه حواسمو تا حد نیاز ا خرسند

 .کردن یم یزندگ نجایقبال خودشون ا. داد هیهد شیده سال پ بایساخته، بابام بهم تقر یمیخونه قد -

 :مالحظه گفتم یب

 ت؟یواسه عروس -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

 یبهم زل زد؛ درسته گند زده بودم ول. برد دم دهنش خشک شد یبه سمت دهنش م ارویکه داشت خ دستش

 :ب هامو به هم فشردم و با مکث گفتمل. رو جبران کنم یبود که گند قبل یفرصت خوب دیشا

 .بهت بدهکارم یعذرخواه هیمن  -

 :آب دهنمو قورت دادم. هم رفت يگاز نزده رو از دهنش خارج کرد و ابروهاش تو اریخ

تو و  يحرفا نیآخه خودم از ب... کردم که خانومت  یمن فکر م... من ... که اون روز زدم  ییبابت حرف نابجا -

 ... يدیخانم حم يبعد از حرفا یول...اون روز زود قضاوت کردم ... بودم که مهروز رفته  دهیشن وشیدار

تو  يبه من بگه آخه عقل تو کله  ستین یکی! دهنمو بست نشیخشمگ ي افهیدر واقع ق. دهنمو بستم گهید

 !؟یاگر باز مثل اون روز خفتت کنه چ ؟ییتنها وونهید نیخونه با ا نیتو ا ینیب ینم! ست؟ین

 ! ..هه -

که  یپرت کرد و در حال نکیدست نخورده اش رو داخل س اریخ. صدا دارش حواسمو بهش جلب کرد پوزخند

 :نقطه نامعلوم بود گفت هینگاهش به 

 ؟يدیفهم قتویحاال که حق! ام؟ وونهیمن د یکن یتو هم فکر م -

 :زدم يلبخند کج و کوله ا یبودم ول دهیمثل سگ ترس نکهیا با

 !بایتقر...  هیعیطب یخب چون دوسش داشت -

 :ستادیرخ به رخم ا. شدم لیبه سمت عقب متما یناخودآگاه کم. گذاشت و به سمتم خم شد زیم يلبه  دستهاشو

 کرد؟  یاگر دوستم داشت ترکم م... به نظر تو  -

ب رفته بودم و سرجام که عق یکمیاراده اون  یب. کرد یم دادیغم ته نگاهش ب... حالتش  یترسناک يهمه  با

 !دونم اون همه شجاعتو از کجا آوردم ینم یصورت هامون کمتر شد ول يفاصله . برگشتم

...  یتصورشو کن یحت یتون یکه نم هیزیچ يدرك کن عشق مادر و فرزند یول شنیدرسته عاشقا خودخواه م -

 !البته در اکثر موارد

درهم به چشمام  يو بعد با ابروها دیصورتم چرخ ياجزا يسابقه رو یب یکینزد نیاز ا یبا تعجب حاک نگاهش

 :شد رهیخ

 و؟یخودخواه نیا يتجربه کرد -

 :زدم ینیغمگ پوزخند

 .هردومون خودخواه بود ياون به جا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢٦٨ 

 نمیپوزخند غمگ! نبود داستان عشق محمد خودخواهم؟ بیعج یک يبرا. چشماش نشست يتو یکمرنگ بهت

هدف به سمت قابلمه غذا رفتم و آبِ گوشت  یب. بلند شدم یصندل يو از رو دمیعمق گرفت و سرمو عقب کش

 :لب زمزمه کردم ریز. آشپزخونه نبود يبرگشتم تو یوقت. رو چک کردم

 ! حس کنم طانویتجربه دارم که حضور ش ياونقدر... یخوب شد که رفت -

 یول. خوردم ییهارو هم درتنهاحوصله مشغول ساالد درست کردن شدم و نا ینشستم و ب یصندل يرو دوباره

 ازین ییتنها نیاحتماال به ا. و بخوره ادیگذاشتم که اگر خواست بعدا ب زیم يرو وانیبراش بشقاب و قاشق و ل

 !داشت

سر و  يشروع کردم به حساب و کتاب و تاحد انمهریاز شستن ظرف ها به اتاق کار رفتم و طبق خواسته ک بعد

حساب نکرده  یوقت بود دست یلیخ. ها رو آماده کردم ستیل يسر هی. حقوق و دستمزد تیسامون دادن به وضع

 . کردم یسپردم و آخرش فقط چک م یم میت يکارو به اعضا نیا شهیهم. بودم

 !دیمادر بِگر... حساب ها شده بودم که  ریاونقدر درگ حاال

 ياراده لبخند یب. د و به سمت آشپزخونه رفتاز اتاقش در اوم یبعد از ساعت انمهریکردم ک یفکر م همونطورکه

 ! دمیلبم نشست که خودم هم علتشو نفهم يرو

برگشت  یوقت! شب برگشت کیو ساعت  رونیباهاش تماس گرفت که از خونه رفت ب یدونم ک یهم نم غروب

 !بشه و متوجه هم شد میداریبودم که متوجه ب ستادهیدر اتاقم ا يجلو. بودم داریمن هنوز ب

 ؟يدیا نخوابچر -

 :دادم هیچهارچوب تک به

 شده؟ يخبر. استرس گرفتم یرفت ياونجور -

 :داد هینرده ها تک به

 .دینور ام هیگفت  شهیم... بود  وشیاز دار يخبر هی -

 :در همش گفتم افهیق دنیکه با د زمیبر رونیبه لبخند از هم باز شد و خواستم ذوقمو ب لبهام

 مگه نه؟! ستین نیهمه اش هم -

 :رو به نشونه آره تکون داد و گفت سرش

 ...فقط  نهیهم! چرا -

 :دیپشت گردنش کش یدست. نگاهش کردم منتظر
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...  یشده بودم و اون حرکت اشتباهو انجام دادم ول یاولش عصبان دیشا... آشپزخونه  يتو يدر مورد حرفها -

راستش هر دو دچار سوتفاهم شده ...  بودم دهیو تصور من اشتباهه، بخش يکه قبال ازدواج کرد دمیفهم یوقت

 !میبود

 . لبم نشسته بود يخواد به کجا برسونه حرفاشو که پوزخند رو یدونستم م یم انگار

 ...که  يحس بد هی...  هی یدون یم... من واقعا تو حال خودم نبودم ... من ... که افتاد  یبابت اتفاق -

 .میخوام در موردش حرف بزن ینم -

 :و به خودم مسلط شدم دمیکش قیچند بار نفس عم. باز موند مهیهمونطور ن دهنش

 .ریشب بخ -

 :به داخل اتاق اومدم و قبل از بستن در گفتم و

 .يکه داد یممنون بابت خبر خوش -

 . در بود زل زدم يکه رو انمهریبا وحشت به دست ک شهیبسته نم دمید یدرو ببندم وقت خواستم

 ؟یکن یکار م یچ -

 :باال گرفت میاش رو به نشونه تسل گهید تدس

 ...بدم  حیبذار برات توض -

 :دمینفس کش یاپیبار پ چند

 ! دستتو بردار -

 :صدام باال رفت. رنگ تعجب گرفت نگاهش

 !دستتو بردار گمیم -

به  یبا حرص مشت. قفل چرخوندم يرو تو دیو در جا کل دمیمکث دستش رو برداشت و منم درو به هم کوب یب

 یقطره اشک. نظرم يمحمد و اون شب اومد تو ریلحظه تصو هی يبرا...  یلعنت. در زدم و از در فاصله گرفتم

 ! دیازگوشه چشمم چک

 .کرد یاز پشت در بسته قلبمو ناآروم تر م انمهریک يصدا. تخت نشستم و بازوهامو بغل کردم يرو

... فقط خواستم ! صحبت انتخاب نکردم يرو برا یتانگار وقت درس. خواستم بترسونمت یخوام نم یمعذرت م -

 ! نیفقط هم...  دهیکنه آزارم م یکنارم باشه و حس نا امن یکه کس نیا. از دلت در آورده باشم

 :ادامه داد يآرومتر يبا صدا و
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 .ریشبت بخ -

بالش  يکه سر رو نیبدون ا. دمیتخت دراز کش يحس و حال رو یب دم،یدور شدن قدم هاشو که شن يصدا

 . پتو روم بندازم به سقف زل زدم ایبذارم 

اوال خودش باعث ... بذار فکر کنه ! ام یکنه من وحش یخودش فکر م شیپ انمهریحاال ک! تند رفته بودم کمی

که به  يبا همه عالقه ا. نداشتم یخوب يبسته نشدن در خاطره  نیخب من از ا... دوما . ترس شده بود نیا

 . رو تجربه کرده بودم يمحمد داشتم اون شب ترس بد

بدم،  امیپ یلیدستم بود تا به ل لمیکاش موبا. و سرم رو به بالش رسوندم دمیفوت کردم و خودمو باال کش نفسمو

 :زدم و از ذهنم گذشت ینیلبخند غمگ

 .شدیه ام هزار برابر مداد غص یجوابمو نم یلیدادم و ل یم امیاگر پ. ستیدستم ن میخوبه که گوش -

شرکت  میبر انمهریاومدم تا به همراه ک رونیصبح که حاضر و آماده از اتاق ب! دل به دل راه داره يانگار یول

 :سمتم گرفت لمویموبا

 .اومد امیبرات پ شبید -

اسم  دنیبه محض د. عادتم شده بود شیندیخوند با همه ناخوشا یهامو م امیپ نکهیا. رو ازش گرفتم یگوش

 :باز کردم امشویپ جانیچشمام پر از اشک شد و با ه یلیل

با خودم کلنجار  یکل. يو قطع کرد يزد شمیمنو آت یکلمه گفت هینکنه که  کارتیخدا بگم چ ؟یسالم خوب -

 .نه ایفقط بگو حالت خوبه . تونم بهت اس ندم ینم دمیرفتم و د

 .مهربونم يخواهر... ه ام راه گرفت گون يقلبم و اشکم رو يرو گذاشتم رو یاراده گوش یب

 ه؟یک »یآج« -

 :داشتم جواب دادم یکه به سمت در سالن قدم بر م یو در حال دمیباال کش موینیب

 .کرده ویس میاسم تو گوش نیخودش شمارشو به ا. هیلیل -

 :همقدم شد باهام

 تابان؟ یرعلیزن ام -

 :هم رفت يتو ابروهام

 .آره -

 :زد گفت یم نویماش ریرفت و درو باز کرد و همزمان که دزدگ اطیسمت در ح به
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 !داده؟یاس م دیاون وقت چرا نبا -

 :کنارم قرار گرفت گفتم یشدم و وقت نشیماش سوار

 .مینداشته باش یبا هم تماس گهیقرار بود بنا به مصلحت د. اومده بود شیپ نمونیب یناراحت هی -

 :رو روشن کرد و طعنه زد نیماش

 !ومد؟ین شیپ هیناراحت نیا نیبا شوهرش از خونه من رفت نکهیبعد از ا انایاح -

 :شونه هاشو باال انداخت. خشم نگاهش کردم با

 . بود تیگوش ينفس اسمش رو هیدنبالت  ادیو بگم ب رمیبا شوهرش تماس بگ نکهیتا قبل از ا قایآخه دق -

رو پشت سرمون  اطیشد و در ح ادهیپ نیاز ماش. چشم دوختم مینگاه ازش گرفتم و به صفحه گوش يدلخور با

 :دیبست و بعد از گذشت چند لحظه از سوار شدنش پرس

 !يدونسته قبال عشق شوهرش بود ینم تیآج! حدسم درسته نه؟ -

 !شدن نداشت الیخ یانگار قصد ب. هامو با حرص به هم فشردم دندون

 ...که مجنونت بغلت زده  دهید تیلیو احتماال ل ینداشت یحال خوب یرفت نجایاون روز که از ا -

 :باال رفت و رو بهش داد زدم صدام

 !بس کن -

 :تند شده بود تیدرشت شد، نفس هام از عصبان چشماش

اون آشغال با وجود زنش و ... آره  ؟يبشنو یچ يخوا یم! ؟یکن یم تمیاذ نهمهیا نکهیاز ا ادیم رتیگ یچ -

 ... حاال ولم کن  ؟يبشنو یخواست یم نویهم. به من عالقه داشت راه بود هنوز يکه تو يبچه ا

 :لب زمزمه کردم ریچشممو با سرانگشتم گرفتم و ز يشدم و اشک سمج گوشه  رهیخ رونیب به

 .تو زخم زبون نزن گهید! خودم برام بسه يبه خدا دردا -

با ترس بهش  انمهریشدن بازوم توسط ک دهیبشم با کش ادیتوقف کرد و خواستم پ نگیپارک يتو نیماش یوقت

 :ام اشاره کرد گهیبه دست د. هم بود يتو یابروهاش حساب. زل زدم

 . رو برگردون یبده، گوش يبد يخوایجوابشو م -

 :کردم پیتا یلیل يرو باال آوردم و برا یمکث، گوش هیتکون دادم و بعد از چند ثان یجیرو با گ سرم

روزا  نیا. یکن تیخودتو اذ ستین يازین. آره خوبم ،يدیمنونم که حالمو پرسخوبه؟ م ین ین. زمیسالم عز -

 .فعال! ستیدستم ن لمیموبا
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خواست هر جور شده  یدستش بود و من دلم م يهنوز بازوم تو. رو سمتش گرفتم یرو ارسال کردم و گوش امیپ

 :خواستم درو باز کنم که صداش مانع شد. رو از دستم گرفت یگوش. از اون فضا دور بشم

 .صبر کن -

 .کرد شتریصداش ترس اعصاب خرد کنم رو ب يتو تحکم

 . چند بار زنگ زده یرعلیدستم بوده، ام تیکه گوش يدو هفته ا نیا -

 :ادامه داد. درهم شد یاز ناراحت صورتم

 .کنم یم و از سرت بازش دمیبار زنگ بزنه جوابش رو م نیا -

 :کردم اخم

 .ستیکار ن نیبه ا یاجیاحت -

 :رو ول کرد دستم

 .شو ادهیپ -

 میمنتظر بود کهیکنارم قرار گرفت و در حال. میبا هم به سمت آسانسور رفت. شدم ادهیفرستادم و پ رونیب نفسمو

 :آسانسور برسه کنار گوشم زمزمه کرد

 .دمیم صینه رو من تشخ ایهست  اجیکه احت نیا -

. ستمین میغزاله قد گهیبشه که د يادآوریداشت باعث شد دوباره بهم » من« يکلمه  يکه رو يدیتاک

 یم ادیدختر مقتدر ازش  هیشرکت و کارخونه به عنوان  يکه عزت نفس داشت و تو يدخترخودساخته و مغرور

 !شد

تا قبل از . سوار شد شد و همراه ما ادهیپ نشیشرکت هم از ماش لیوک ییایض يآقا دیکه آسانسور رس نیهم

 یبود اما حاال حساب کاریاوقات ب شتریگفت ب شدیکمتر بود و در واقع م یلیخ ییایض يکار آقا وشیرفتن دار

 . شد ادهیطبقه زودتر پ کی. بود ریدرگ

 م؟یخبر دارن که ازدواج کرد! یخواد برزخ ش یحاال نم -

 :لب زمزمه کردم ریپوزخند زدم و ز ناخواسته

 !ازدواج -

 افهیکم ق! گرد شده اش منو قورت بده يبه محض باز شدن در خارج شدم و منتظر نموندم تا با اون چشما و

 !کنه یهم چشم درشت م قهیهر دق!!! اش ترسناکه
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 هیسراغم تا بق ومدین انمهریخداروشکر ک. راهرو سالم کردم و وارد اتاقم شدم يتو يکارمندها هینسترن و بق به

 . حرفشو بزنه

اتاق بودن  يکه تو يدو مرد کت شلوار دنیبا د. برم تیریظهر بود که نسترن ازم خواست به دفتر مد کینزد

 ! چه خبره نجایتونستم حدس بزنم ا ینکرده م یهنوز معرف. هم رفت يابروهام تو

 که يبا دلهره ا! دمیاومدن که من علتش رو نفهم یبا لباس شخص یمامورن ول دمیکرد فهم شونیمعرف انمهریک

که  یکس. کنارم قرار گرفت انمهریک. روبروشون نشستم يها یراحت يدوباره به شدت به جونم افتاده بود رو

 :من گفت هبه جلو خم شد و خطاب ب یکرده بود کم یمعرف یمیاونو سرهنگ رح انمهریک

 چند تا سوال ازتون بپرسم؟ نیوقت دار -

 :زدم يدست و پاچه ا لبخند

 .دییبفرما -

 ن؟یو چطور با شرکت آشنا شد نیکرد یکار م يمحمود يآقا يکه برا هیچه مدت -

 :مکث جواب دادم یکم با

شرکت بودن و  سییر شونیپدر ا. که من به عنوان کارآموز وارد شرکت شدم یاز سال هشتاد و هشت، زمان -

 .یرمالیمد یخیش يآقا

 :کرد یمعذبم م نیکرد و ا یشده نگاهم م زیر يبا چشم ها مرد

 مدت کم؟ نیاون هم تو ا ؟یرمالیمد نیشد که شما شد یچ -

 تشیلحظه از حس حما هی. یصندل يدستش رو گذاشته بود پشت من رو. انداختم انمهریبه ک ییگذرا نگاه

 :دلگرم شدم و به صورت جناب سرهنگ نگاه کردم

 یکه همه با هم کار م یهمون مدت يبا همه امور آشنا کردن و تو یمدت کوتاه يمن رو تو یخیش يآقا -

کردن باعث  یمعرف نشونیکه من رو به عنوان ام یخیش يدر واقع اقا. تونستم اعتمادشون رو جلب کنم میکرد

 . هم بهم اعتماد کنن يمحمود يشد آقا

 بود؟ یچ یخیش ينسبتتون با آقا -

 :گفتم یمیاب سرهنگ رحدر جو. ابروهاش نشسته بود يرو یاخم نامحسوس. انداختم انمهریبه ک ینگاه دوباره

 .همسرم بودن -

 :ادامه داد يزیچ ادداشتیرو آروم تکون داد و بعد از  سرش
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 د؟یشده بود به رفتارش شک کن! ن؟یشناخت داشت يمحمود وشیدار...  يمحمود يآقا يچقدر رو -

 :زدم ینیغمگ لبخند

که  ییاهایرو. معروف شدن کوهستان بود يتالششون برا میدید شونیکارمندها از ا هیاون چه که من و بق -

کارخونه رو گسترش هم  ندهیخواستن در آ یم یحت! گرفت یشک رو م يکارخونه داشتن اجازه  ندهیآ يبرا

. کردن یم ییو تند خو ودنب یو عصب ختهیاواخر به هم ر نیا. دراز مدتشون بود يجز برنامه ها یعنی. بدن

 ینم دشیتهد يو خطر سکیکه فقط سود داره و ر يکارخونه ا هی دیا باتونم باور کنم چر یمن هنوز نم یمنته

 !ارنیروز در ب نیکنه رو به ا

 ییبرداشت و چند تا سوال جز ادداشتیتکون داد و باز  يزیدونم چه چ ینم دییباز هم سرش رو به نشونه تا مرد

 . تا رفتنشون همونجا موندم. يسواالت بعد يو بعد گفت در دسترس باشم برا دیازم پرس

از گذشته  شتریب یلیروزها سهامدار ها خ نیا. و خانم فرهمند به شرکت اومدن یعقوبی يبا رفتنشون آقا همزمان

 .که نگران باشن میداد ینداشت و بهشون حق م یهم اعتراض یبه شرکت رفت و آمد داشتن و کس

در اتاق رو بست و با ! هنوز اون اخم کمرنگ رو داشت. کرد و همراهم به اتاقم اومد یازشون عذرخواه انمهریک

 :گفت یآروم يصدا

 سهایفکر کنم خودم زودتر از پل. که برات فرستاده نزن یلیمیاز اون ا ینگفتم حرف یتا وقت. يخوب جواب داد -

 .دارم ازیبه کمکشون ن يریدستگ يفقط برا. برسم وشیبه دار

 :گفت یآروم يحرف نگاهم کرد و بعد با صدا یب هیچند ثان. زدم یجونکم  لبخند

 !دونم چه خبره ینم -

 :با شک گفتم. به قلبم چنگ انداخت ینگران

 ! کجا؟ -

 :لب گفت ریکالفه فوت کرد و ز نفسشو

 .یچیه -

 ادیماجرا اجازه نداد ز يتو سیبابت حضور پل مینگران یول. با بهت به حالت هاش فکرکردم. اتاق خارج شد از

 ....رفتم زمیدر اتاق رو کامل باز گذاشتم و به سمت م. بشم قیدق انمهریرفتار ک يرو
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به هم گره خورده و همه جوره ذهن و جسمتو به خودش  یبیبه طرز عج تیکه زندگ شهیوقتها م یگاه... 

اتفاق وسط  هیبعد . ستین يدینور ام چیو ه يدیبه بن بست رس یکن یحس م ییلحظه ها هی. مشغول کرده

 ! ادیم نظرنجات دادنت به شدت مضحک به  ایکردن  دواریام يکه به جا فتهیها م یتلخ نیا يهمه 

 ! انمهریتولد ک مثل

رفت و منو  رونیصبح از خونه ب انمهریشرکت، ک يحضور مامورها تو نیدو روز بعد از اول یعنیروز جمعه،  صبح

که با  یکوچولو بحث هیو اون  شییهویو خبر گرفتن  یلیل امیکنم از بعد از پ یالبته اعتراف م. تنها گذاشت

اون جمله  ایبود  یرعلیبه خاطر مساله ام شینیدونم سرسنگ ینم قیدق. شده بود نیسرسنگ کمی انمهرداشتمیک

 !که تو اتاقم گفت و رفت ینامفهوم

غرق  یحساب. و رو کردنش ریوع کردم به زشدم رفتم سروقت دفاتر و باز شر یمدت که تنها م نیعادت ا طبق

 يتو ایکامل ریتصو دنیرسوندم و با د فونیخودم رو به آ یبا دودل. کار بودم که زنگ خونه به صدا در اومد

 :رو برداشتم یگوش توریمان

 .سالم -

 :جواب داد يجد یلحن با

 .سالم، درو باز کن -

 :فوت کردم نفسمو

 .ستیهم خونه ن انمهریهم ندارم، ک دیدر سالن قفله و کل -

 .باز کن اطویدر سالنو دارم، در ح دیکل -

 يکه تو ایبود که کامل بیبرام عج. ستادمیاز در سالن ا یچند قدم يمکث دکمه در باز کنو زدم و به فاصله  یب

از ورودش من قبل  یاون هم وقت! کنه یم کاریچ نجایمنو نداره ا دنیهمون دوسه برخورد مشخص بود چشم د

 .ستین انمهریگفتم ک

همون نگاه  يتو. نهیها بش یراحت يو تعارف کردم که رو میبه هم دست داد يوارد شدنش به خونه به سرد با

 :اول متوجه نبود کاناپه بزرگ شد و با تعجب گفت

 دوازده نفره نبود؟  ه،یست قهوه ا نیا -

 :رفتم جواب دادم یکه به سمت آشپزخونه م یشونه باال انداختم و درحال خونسردانه

 !دونم ینم -
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 يصدا. آوردم رونیدرست کرده بود رو ب انمهریکه شب قبل ک يباز کردم و پارچ شربت آماده ا خچالوی در

 :اومد یاز داخل سالن م ایکامل

 .ياریب يزیخواد چ ینم. باهات کار دارم نیبش ایب -

 :بلند جواب دادم يصدا با

 .امیاالن م -

و پارچ شربت به سالن  وانیو به اضافه دو تا ل دمیبشقاب چ يتو يخامه ا ینیریتوجه به تعارفش چند تا ش یب

نداشت، اما  یچندان شیآرا. رنگش هنوز تنش بود ییمویل يمانتو یشالش رو از سرش در آورده بود، ول. برگشتم

گذاشتم و  زیم يرو رو ینیس! اومد یبه نظر م ظیکم هم غل شیبا توجه به برنزه بودن پوستش، همون آرا

 :گفتم یتصنع یروبروش نشستم و با نگران

 افتاده؟ یاتفاق -

 :من زد یتر از نگران یمصنوع يلبخند

 .انهیفردا شب تولد ک...  نجایا امیراستش مامان خواست ب -

با تعجب به عکس العمل نداشته  هیچند ثان. منتظر نگاهش کردم ادیظاهرم به وجود ب يتو يرییتغ نکهیا بدون

 :گفت ختیر یخودش شربت م يکه برا یام زل زد و بعد در حال

 .شهیم یو شش سالگ یو وارد س شهیو پنج سالش کامل م یس -

 :زدم لبخند

 .یبه سالمت -

 امسال سال. دهینم تیطور مسائل اهم نیتولد و ا خیبه تار گهید انیمهروز فوت شده ک یاز وقت... راستش  -

 ...دوباره به کار مشغول شد و بعدش هم حضور تو  انیک... بود  یمهم

 :رو قطع کردم حرفش

 .هیمنظورت چ دمیپرم اما فکر کنم فهم یمتاسفم وسط حرفت م -

 :گرفتم ینفس. ابروش مثل برادرش باال رفت و منتظر بهم نگاه کرد هی

که فردا شب  نیجشن تولدش شرکت کنه؟ چون با توجه به ا يکنم تا تو یراض انمهرویک نیخوا یاز من م -

جشنش شرکت  يتا تو انمهریکردن خود ک یو فقط مونده راض نیالزم بوده انجام داد يتولدشه احتماال هر کار

 ست؟یطور ن نیا. کنه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٢٧٧ 

 :کنج لبش نشست یکج لبخند

 !جالبه -

 .دمیدرهم کش ابرو

 !جالبه؟ یچ -

 :گذاشت زیم يرو رو خورده اش مهین وانیشد و ل خم

 .ياما تو اونو کامل صدا زد. شیمیصم يدوستا يمامان و بابا و همه  یحت م،یزن یصداش م انیما ک -

 :نگاهش کردم و جواب دادم هیاندر سف عاقل

 .به اونصورت باهاش ندارم که بخوام اسمش رو کوتاه کنم یتیمیخب چون من صم -

 :دو ابروشو باال فرستاد هر

 .زدیمهروز هم کامل صداش م -

 :دسته مبل برداشت و گفت يشالش رو از رو. حرف بهش نگاه کردم یدادم و ب هیمبل تک یپشت به

. میشینفر هم نم ستیسرجمع ب! شیمیبا دو سه تا از دوستان صم میخانواده خودمون. ستین یشلوغ یمهمون -

 یمهمون هیکه  یکن قانعش کن یپس سع! دهینشون نم یچون اصال واکنش خوب میکن زشیسوپرا میخوا ینم

 .الزمه یلیخ نیکه گرفتارش ییکوچولو وسط بلبشو

 :حوصله جواب دادم یب

...  يکه حرفم رو ستمین يا نهیبعدشم من اون گز... شرکت کنه  یکه بتونه مهمون ستین یطیشرا يتو -

 ! داشته باشه يریتاث شونیا

 !نبود زیها طعنه آم یلباش نشسته بود که بر خالف قبل يرو یلبخند کمرنگ. ستادمیشد و من هم ا بلند

به نفع  نیا. شهیکنه خوش اخالق تر هم م دایپ یخوب ي هیروح یمسلما وقت. دیشرکت کن! شرکت کنه نه -

 .خودت هم هست

 :لبخندش عمق گرفت. کردم یمشکوک اخم

 . شهیتحت فشاره تا چه حد ترسناك م یدونم وقت یدارم که م ییبا اخالقش آشنا ياونقدر -

بعد از رفتنش نفسمو فوت کردم و خودمو . کرد یو خداحافظ اوردیخودش ن ياراده پوزخند زدم، اما به رو یب

 :لب غر زدم ریز. مبل انداختم يرو

 !!میکم دار انمهرویتولد آقا ک یشلوغ نیفقط تو ا -
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به اتاقم  ستین انمهریاز ک يخبر دمید یدرست کردم و خوردم و وقت مرویناهار ن يجمع کردم و بعد به جا زویم

 .شد نیچشمام سنگ قهیو بعد از چند دق دمیتخت دراز کش يرو. رفتم

داره به در اتاق  یکیبودم اما با تکرار شدن صدا متوجه شدم  جیگ هیچند ثان. دمیاز خواب پر يبلند يصدا با

در . رو چرخوندم دیام به سمت در رفتم و کل جهیتوجه به سرگ یو ب تخت بلند شدم ياز رو عیسر. زنه یمشت م

دست  ستمیبتونم درست با نکهیاز ا لقدم به سمت عقب تلو تلو خوردم و قب هیباز شد که  یبا چنان سرعت

 :دیصورتم توپ يدور گلوم حلقه شد و تو انمهریک

 بود؟  نجایا یک -

دست قدرتمند هم دور گلوم  هیشدن،  داریب ییهویحاصل از  جهینشده و سرگ اریکه هنوز کامل هش يمغز با

 !!!که بسته شده توقع داشت اعتراف کنم یحلقه شده بود و با راه نفس

. تخت افتادم يکه رو يباالخره دستشو برداشت و به عقب هلم داد، طور دادهاشیداد و ب نیتقال و ب یکل با

 :زدم غیسرفه هام ج يالبال. ع کردم به سرفه کردنجام نشستم، دستم رو به گلوم رسوندم و شرو يتو

 .شدم یم.. خفه ... داشتم ...  ین.. روا ...  یِعوض -

 :صورتم داد زد يتو. شد از درد ناله کردم دهیموهام که کش ي شهیر

 جا به حسابت برسم؟ نیهم ایبود  نجایا یک یگیم -

 :زدم غیکه از درد جمع شده بود ج یصورت با

 .نــتمویخواهر م -

 :هم بود يتو یاخم هاش حساب. هیگر ریموهام فرو بردم و بدون خجالت زدم ز يدستامو تو. رها کرد موهامو

 !داشت؟ کاریچ -

 :داد زدم هیحرص و گر با

 .یقسمتت نکشه که شرکت کن خوامیم. رنیخوان واست جشن تولد بگ یخبر مرگت م -

 . زانوهامو باال آوردم و سرمو روشون گذاشتم. هیگر ریزدم ز باز

زانوم  يسرمو از رو. آروم شدم یکردم تا کم هیدر سکوت گر يا قهیچند دق. تکون خورد؛ کنارم نشست تخت

 دمیکش رونیچند برگ ب یعسل يرو يبرداشتم و با دستم موهامو زدم عقب و خم شدم و از جعبه دستمال کاغذ

 .و صورتمو پاك کردم

 !؟يپرسم جواب بد یهمون اول که م يدمریم -
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 :جواب دادم یتو دماغ يکه نگاهش کنم با صدا نیا بدون

 !؟ياصال فرصت داد -

رو  یمونیشد پش یم. چشماش زل زدم يتو ظیو با غ دمیخودمو عقب کش عیبازوم نشست سر يکه رو دستش

 :لبهاشو به هم فشرد و گفت. دیچشماش د يتو

اونقدر  یعنی...  یفکرکردم رفت! يصدات کردم جواب نداد یهر چ... در خونه بازه  دمیمن اومدم د... خب  -

 .کم نشد تمیاز عصبان گهید يدرو هم باز کرد یشدم که وقت یعصبان

 . به نشونه تاسف تکون دادم و نگاه ازش گرفتم سرمو

 !ایگفت کامل یم یحاال چ -

 :دمیباال کش موینیب

 . زنگ بزن از خودش بپرس -

 :رو بهش گفتم تیبزنه که با عصبان یحرف خواست

 .رونیاحساساتت تموم شد برو ب هیاگر تخل -

 .دمیرفتم و درو محکم به هم کوب یبهداشت سیتخت بلند شدم و به سمت سرو ياز رو. نگاهم کرد يدلخور با

نوك دماغ و ! کرد یداشت خفه ام م يجد يجد. پوست گردنم قرمز شده بود. به خودم نگاه کردم نهیآ يتو

که  یرو به در بسته چند تا فوحش پدر و مادر دار نثارش کردم و منتظر موندم تا وقت. چشمهام هم قرمز بود

 .رونیب امیبسته شدن در اتاق رو بشنوم بعد ب يصدا

 میمطمئنا اگر گرسنگ. شام يغذا گرفته و برم برا رونیکه صدام کرد و گفت از ب ینرفتم تا وقت رونیاتاق ب از

 ینداشت که به خودم گشنگ نویارزش ا انمهریخب قهر با ک یول! دادم یداد همچنان به قهرم ادامه م یاجازه م

 .بدم

نگاهش شده  ینیمتوجه سنگ. نشستم و مشغول خوردن غذا شدم زیبه صورتش نگاه کنم پشت م نکهیا بدون

 .آوردم یخودم نم يبودم اما به رو

 .متاسفم -

لب گفت و ابروهاش  ریز ي»نچ«. گردنم بود يقرمز ينگاهش رو. به صورتش نگاه کردمراه موند و  مهین دستم

 :زدم و گفتم ياراده پوزخند یب. هم رفت يتو شتریب

 !دهیرس ادیاز شما به ما ز -
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 :نفسمو فوت کردم و با طعنه گفتم. شد رهیحرکت به چشمهام خ یب

 ؟يفردا شب بر يخوا یم -

 .میخواستن با هم بر -

 :باال رفت مابروها

 !!جشن تولدت؟ امیب يتوقع که ندار -

 :حوصله جواب داد یب

 .رمیپس نم -

 :هامو باال انداختم شونه

 !نرو -

خورده رها کرد و  مهیغذاشو ن. بود به خوردن غذام ادامه دادم انمهریاز سوزوندن ک یکه ناش يشتریب يبا اشتها و

 :بلند گفتم يبود با صدا نییهمونطور که سرم پا. بلند شد و به سمت در آشپزخونه رفت زیاز پشت م

 !!کنما یجمع نم زویمن م -

 :با لحن خودم جواب داد اونم

 !نکن -

به ظرف ها دست بزنم از آشپزخونه خارج  نکهیبعد از شام بدون ا. دادم جلو و به غذا خوردنم ادامه دادم لبامو

 :دادم و خطاب بهش گفتم هیشدم، چند لحظه به چهارچوب در تک یاتاق کار رد م يز جلوداشتم ا یوقت. شدم

 کارخونه؟ میفردا بر -

 :رو بلند کرد و بهم زل زد سرش

 !مگه چه خبره؟ -

 :شدم نهیبه س دست

دفتر  دیکنن با یرو بررس یکل يبخوان حساب ها سهایوقت پل هیاگر  یندارن ول یشرکت که مشکل يحسابها -

 .فتهیدستشون ن ییکنم تا آتو زیرخونه رو تر و تمکا

 :گفت هیکرد و بعد از چند ثان زیر چشماشو

 دیکه مشکوك نباشه با يجور هیکنم فردا  یهماهنگ م يبا پوالد و خانم جواد. اعتماد کرد یبه کس شهینم -

 .میکارخونه خارج کن يهمه مدارك و دفاتر و اسناد رو از اتاق حسابدار
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 :ادامه داد. تکون دادم دییرو به نشونه تا سرم

 !ندارن؟ یداخل نرم افزارها که مشکل يحساب ها -

 :رو به چپ و راست تکون دادم سرم

. ثبته وتریکامپ يکه تو میکمد نگه دار يرو تو ياسناد دیبا. دهید اتیهستن که مال يزیاونها همون چ! نه -

 .وام لو بره انیخوام جر ینم یمنته! هم داره ییها یرآبیصد زصددر یکارخونه بزرگ نیدونن چن یالبته همه م

 :دوخت گفت یچشم م زیم يرو يکه دوباره به کاغذها یدست گرفت و در حال يرو تو خودکارش

 .شو داریزودتر ب یساعت کیپس، صبح  -

قبل از خواب مثل مسواك و عوض  يبعد از قفل کردن در و کارها. گفتم و به سمت اتاقم رفتم يریبخ شب

برسم اما به  جهینت نیخواست به ا یدلم نم. به اتفاق غروب فکر کردم يا قهیچند دق. کردن لباس به تختم رفتم

 دمید یاون سه روز لعنت يتو صوصتصور داشتم و بخ شهیکه هم يانمهریبا ک انمهریک نیخودم اعتراف کردم ا

 .تا آسمون فرق داشت نیزم

. کرد یو به جبران فکر م دیکش یاز کار اشتباهش خجالت م ایداد  یکار اشتباه انجام نم ای مهرانیک نیا

! ستیترسناك ن انمهریخوبه که ک نیا. سرم رو به چپ و راست تکون دادم! گرفته بود شونیباز میمحاسبات ذهن

 !!! خوبه انمهریترسناکه که ک نیا یول

درست تا دو سه ساعت بعد، ! باطل الیخ یفکر نکنم اما زه زیچ چیکردم به ه یو سع دمیسرم کش يرو رو پتو

رو مقصر صد در صد بدونم  یکردم و تهش که نتونستم کس یذهنم بررس يگذشته تا حال رو تو ازیتا پ ریاز س

 .به خودم چند تا ناسزا گفتم و باالخره خوابم برد

به صورت پوالد که . اونجا بودن میپوالد و مر. میو به کارخونه رفت میزد رونیاز خونه ب شهیزودتر از هم صبح

کاغذ بود به  یبا کمک هر دو تمام زونکن ها و اسناد و دفاتر و اصال بهتره بگم هر چ یول. اصال نگاه نکردم

بهش  میرو مخاطب قرار بده و مر میکنه مر یم یپوالد سع دمید یوقت. میو پوالد منتقل کرد انمهریک نیماش

 :گفتم یآروم يو با صدا دمیکنار کش مویمر ده،یمحل سگ هم نم

 ... یکن یم یمحل یبهش ب ياگر به خاطر من دار -

 :گفت یو قطع کرد و با لحن قاطع حرفم
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! دهیحاال که به مقصودش رس! صاحبش دم تکون بده ياون از من استفاده کرد تا برا! به خاطر خودمه شتریب -

تو اوراقو  یخود آقا زحمت فضول! مقصر باشم کمینکردم تا  فیتعر يزیسوزه که من براش چ یم نیدلم از ا

 .دنیکش

نبودم و  میمر يحاال هم جا نیهم. دادم یبودم به پوالد محل نم میمر يخب منم جا. فوت کردم نفسمو

کدوم هنوز  چیداخل کارخونه که ه میت يهر کدوم از اعضا م،یاتاق بود يتو یتا وقت. گرفتم ینم لشیتحو

 یرو م یکی. میبرس وناتاق به کارم يتا ما تو يکار یفرستادشون پ یم میاومدن، مر یودن منشده ب یرسم

 ... رو دنبال وصول چک و  یکیرو برق،  یکیفرستاد اداره گاز، 

بودن رو  یکی وتریکه با کامپ ییاذون ظهر بود که باالخره کارمون تموم شد و قرار شد که تا فردا اونها کینزد

عجب جمع دوستانه . تا کمک کنن انمهریک يبه خونه  انیو پوالد هم آخرشب ب میو مر میبه کارخونه برگردون

 !يا

شش بود که  کیساعت نزد. میشروع به کار کردن کرد انمهریبه خونه و خوردن ناهار با ک دنیمحض رس به

 !انمهرهیه بود که امشب تولد کرفت ادمیتا قبل از اون به کل . اومد دنمونیپدرش سرزده به د

با حوصله  انمهریسرمون نشست و ک يباال یربع کیاتاق و  يبا همون ظاهر مقتدرش اومد تو يعابد يآقا

 دمیموضوع خجالت کش نیبابت ا کمی! دونست یوام رو هم م يجالب بود پدرش ماجرا. داد حیتوض زویهمه چ

 .اوردمیخودم ن ياما به رو

 :ربع دستاشو به زانوهاش زد و خونسردانه گفت کیاز  بعد

 .که کمکتون کنم امیخودم هم م م،یشب که برگشت دیبذار نجایرو هم نایا. گهیخب د -

 :با تعجب گفت انمهریک

 !!م؟یاز کجا برگشت -

 یالبد اگر م. بکنم يبه من متوجه شد که نتونستم کار ییباال رفت و بعد از نگاه گذرا يعابد يآقا يابروها

 .شد یمتاثر م یلیخ!!!! کردم يکه من چه تالش خالصانه ا دیفهم

 .دیکن يکاغذا باز نیبا ا نینیتا صبح بش نیبعد برگرد. میهمه دور هم یدو ساعت یکی. خونه میریم -

 :به من انداخت و منم شونه هامو باال انداختم و خودمو مشغول نشون دادم يحوصله ا ینگاه ب انمهریک

 ...مثل بچه ها  ای نیشیبلند م! دهید هیمادرت ته ا،یثر! با شما دو نفرم -

 :غر زد انمهریک
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 !!االن وقت تولد گرفتنه؟ مگه من بچه ام ن؟ینیب یما رو نم تیبابا وضع -

با تعجب بهشون نگاه . کنن یهر دو دارن منو نگاه م دمیسرمو باال آوردم و د ادیازشون نم ییصدا دمید یوقت

 :نفسشو فوت کرد انمهریک .کردم

 .ادیغزاله نم -

 !!آره؟ -

 :اراده گفتم یبا اون لحن ترسناکش سرمو به چپ و راست تکون دادم و ب يعابد يجواب سوال آقا در

 !امیمن م -

لبامو جلو دادم و با . فرستاد رونیراحت نفسشو ب الیبا خ انمهریاز هم باز شد و ک يبه لبخند يعابد يآقا يلبها

 :گفتم یدرموندگ

 !ام؟ین شهینم -

 : سرشو به چپ و راست تکون داد يعابد يآقا

 .دنیتا مهمون ها نرس میزودتر بر. ننیخوان تو رو بب یاونجان و همه م انیک ينه، دوستا -

ظاهر  نیدونم ا یالبته خب م!!! تو بوق و کرنا کردن یواسه چ میزود جدا بش ای ریقراره د یدونم وقت ینم من

 دیهر کدوممون تا اجتماع د ندهیآ یزندگ يبرا هینیبا مساله ازدواجمون تضم يو برخورد راحت و عاد یمعمول

حاال فاش شدنش  ياون پنهان کار یول! ودب یوگرنه ازدواجم با محمد هم کامال رسم! بهمون نداشته باشه يبد

 !زمان خودشه يت تر از فاش شدن توهزار برابر سخ

 :دمینال دوباره

 !نجایا اوردمیبا خودم ن یلباس چیمن ه -

انتخاب  شویکیبا حوصله  نایخونه بابا ا. يخودت تا چند دست لباس بردار يخونه  میریسرراه م. تو آماده شو -

 . کن

. از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم یحوصلگ یشدم بعد با ب رهیخ هیداده بود چند ثان شنهادویپ نیا انمهرکهیک به

که خشکشون کنم،  نیبا حوله نم موهامو گرفتم و بدون ا. اومدم رونیدوش کوتاه گرفتم و ب هی عیسر یلیخ

کدوم لباسمو بپوشم پشت  قرارهدونستم  یچون نم. کردن شینشستم و شروع کردم به آرا یصندل يرو

» همسر«ذره زدم تا به عنوان  هیاز هر کدوم  ینداشتم ول یدانچن شیآرا. کردم يدود یچشمهامو فقط کم

 !رنگ و رو جلوه نکنم یب انمهریک
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کنارش شال قرمز و . سرم انداختم يرو رو دمیساده، پشت سرم جمع کردم و شال نازك سف رهیبا گ موهامو

 . گذاشتم فمیبعد از شام، داخل ک یاحتمال دیتمد يبرا یرژ لب گل به يطرحدارم رو هم به اضافه  یطوس

 يدر ورود کید،نزدیسف راهنیبا پ یداخل کت و شلوار مشک انمهرویپله ها ک ياومدم، از باال رونیاز اتاق ب وقت

 !ومدیانصافا بهش م د،یپوش دیسف راهنیبچه پ نیا میدیو د مینمرد. دمیکنار پدرش د

از ما جدا شد و من و  هیشد که اومدنمون قطع راحت الشیخ یوقت يعابد يبهشون رسوندم و آقا خودمو

هم زنگ زد  میراه به پوالد و مر نیب. میمن که حاال مال مهسا شده بود حرکت کرد يبه سمت خونه  انمهریک

 .انیکه ب میدیبهشون خبر م میو هر وقت برگشت ییجا میریم میو گفت که دار

 یاما مخالفت ادیب خواستیدلم نم نکهیبا ا. شد و همراهم به داخل خونه اومد ادهیپ نیتصورم از ماش برخالف

 . لباس ها نیتوجه به حضورش به سمت اتاقم رفتم و شروع کردم به گشتن ب ینکردم و ب

خم . آوردم رونیام رو ب دهیپوش ينگفتم و دو سه دست از لباس ها يزیچ. به در زد و وارد شد یآروم ي تقه

بود و  ستادهیکنارم ا. که برداشته بودم ییست لباس ها يو شال ها میدنبال جوراب شلوار کشو، يشدم تو

 !دونستم کجاست یم دهیبود که ند یینگاهش به جا

بود رو از دستش گرفتم و  شیآرا زیم يکه جاش رو یو قاب عکس کوچک ستادمیاز برداشتن لباسهام سرپا ا بعد

 :سرجاش گذاشتم و به سمت در رفتم

 م؟یبر -

 :اومد باالخره نگاه از عکس گرفت و به سمتم برگشت یم یکه به نظر طوالن ریتاخ هیاز چند ثان بعد

 .میبر -

رو که به هر سه  میپاشه بلند مشک یکنار در هم کفش ورن ياز داخل کمد کفش ها. پشت سرم راه افتاد و

بعد از حرکت به حرف  قهیچند دق. میج شداومد، برداشتم و با هم از خونه خار یکه برداشته بودم م یدست لباس

 .اومد

- بود؟ یعکس مال ک 

 :کردم اخم

 .روز ماه عسلمون نیاول -

 :دمیاراده پرس یتر شد و ب ظیاخمم غل دمیشدن فکش رو که د منقبض

 چطور؟ -
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 :زد پوزخند

 ! ياومد یخوشحال م یلیبه نظر خ -

روشن کردن  يشد برا يجرقه ا شیلحن حرص. میگرفته بود قیکرد که من و محمد سوار قا یبه عکس اشاره

 :جواب دادم یسرم و با لحن مشکوک يالمپ باال

 ...و منم دوستش داش ذاشتیکم نم یچیخوشحال کردنم از ه ياون برا -

 !!!رمردو؟یپ هی -

دادم  هیتک میبه صندل! دیسرم ترک يبود المپ باال يقو يادیجرقه ز. دیسوالو پرس نیبه سمتم برگشت و ا کامل

 :وارفته جواب دادم یو با لحن

 .خوام درموردش حرف بزنم ینم گهید -

 !زل زدم و مغزم مثل تپه خاك از هم وا رفت رونیب به

قدر راحت از دوست  نیا یتون یچطور م! يدخترش بود يتو جا ؟يکرد سهیتابحال با دقت خودتو باهاش مقا -

 ؟یحرف بزن داشتنش و از خود خواه بودن اون

 :حوصله گفتم یب

 . جواب پس بدم یکیمورد به تو  نیدر ا ستمیمن مجبور ن! بس کن -

 :رفت یداشت باال م صداش

 یترس یتو از حرف مردم م! سخته نه؟ گهید یکیاز زبون  دنشیشن! ؟یدر موردش حرف بزن يخوا یچرا نم -

 ...ازدواج  رمردیپ هیبا  يشد یچطور راض! از قضاوت شدن یترس یم! يکه پنهونش کرد

 .کنن یعفت م یزنو ب هیحرف  هیشرف داشت به صد تا جوون مثل تو که به خاطر  رمردیسگ اون پ -

نبود که ارزش  ياون محمد گهیالبته محمد د! انمهریاونقدر بلند بود که خودم هم جا خوردم چه برسه به ک صدام

 . انمهریسر ک يعث شد محمدو چماغ کنم و بکوبم تودفاع کردن و صدا باال بردن داشته باشه اما غرورم با

اونقدر . پدرش روند يو بعد از سرعتش کم کرد و آرومتر به سمت خونه  دیو پر حرص نفس کش قیبار عم چند

 ایخونه هم نتونست آرومم کنه و به همراه کامل نیدلنش يو رنگ پرداز ییبایبودم و فکرم آشفته بود که ز یعصب

باز  مهیبا دهن ن ایتخت انداختم کامل يولباس هامو ر یوقت. اق ها رفتم تا لباسمو عوض کنماز ات یکیبه سمت 

 :دیکرد و نال ینگاه میماکس راهنیبه کت و شلوار، کت و دامن و پ

 ؟یتر نداشت دهیپوش نایاز ا -
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 :بدم يرو به سرد ایبود باعث شد جواب طعنه کامل شیباعث و بان انیکه ک یناراحت

 .پوشونم یتازه موهامو هم م. نهیهم پمیمختلط ت یمهمون يتو -

 یحوصله و داغون بودم که دلم م یاونقدر ب. جلو داده از اتاق خارج شد ياش ناالن تر شد و با لبها افهیق

حساب  يو برگردم به همون خراب شده و تا صبح سرمو فرو کنم تو رونیخواست همون لحظه از اتاق برم ب

 . ارم کار نداشته باشهبه ک يکتاب و احد

بود که  یمتعلق به کس یو مهمون. دنیرس یمهمون ها م گهید ي قهیبودم و تا چند دق نجایمتاسفانه حاال ا اما

 !به پا کرده بود يباز شیذهنم آت يبا جرقه هاش تو شیپ ي قهیچند دق

لباس ولنگ و  يادآوریرو برداشتم و با  رمیس یبه لباسهام انداختم و کت و شلوار شکالت ییحوصله نگاه گذرا یب

 . تخت رهاش کردم يدوباره رو ایباز کامل

! باز تر بود ایدادم، االن لباس من از لباس کامل ینم هیرو رییخونه محمد و ساره خانم تغ يبعد از حضورم تو اگر

 . دمشیپوش يا گهید زیتخت برداشتم و بدون درنظرگرفتن چ يرو از رو یماکس مشک

فکر کرده که به خودش  یخودش چ شیواقعا پ! دم یهم نم انمهرویجواب سالم ک گهید! مشب تموم بشها فقط

 یوحشتناک ریکرد و چه تحق کاریرفته خودش با من چ ادشی! در مورد من و محمد اظهار نظر کنه؟ دهیاجازه م

 یقلب تیشد که خودم رضا ابطهباهام وارد ر یکه در حقم کرد، زمان يمحمد با همه نامرد! رو تجربه کردم؟

 .داشتم و شرعا و قانونا زنش بودم

 ؟يآماده شد -

نفس  هی نیماش يداشت تو یخواست وقت یدلم م. داد یصداش از پشت در بسته هم آزارم م دنیشن یحت االن

کنن من به خاطر پول  یمردم فکر م! گنیم یدونم مردم چ یصورتش داد بزنم و بگم آره م يزد تو یحرف م

 نکرده باشم؟ زخورشیاز کجا معلوم من ساره خانم رو چ! محمد زنش شدم

تا انتها باال  یلباسم رو به سخت پیو ز ستادمیاتاق ا يقد نهییو پشت به آ ختمیطرف شونه ام ر هی موهامو

 :دمیکش

 !تو؟ امیب -

 یلیبودنش خ دهیلباس با همه پوش. تب کردمتنم مر يو لباس رو تو ستادمیا نهییتوجه به سوالش رو به آ یب

به ظاهر ساده اما پر برش  یراهنیپ يو فاصله دار تو زیر یلیخ يها نیبا نگ یمشک ریحر. نشست یتنم م يرو

 .زد یذوق نم يبودن لباس تو یبود که مشک يداد و طور ینشون م یخودش رو به خوب
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 دنیبلند لباس رو صاف کردم و بعد از پوش نیآست یمثلث يلبه . به اتاق شدم انمهریباز شدن در و ورود ک متوجه

لباس رو که  يبلند تر به نظر برسم، دنباله  یلیخ شدیباعث م شیکه پاشنه پانزده سانت میمشک يکفش ها

خواست  یداشت که من دلم نم یخاصنگاهش حالت . دمیچرخ انمهریمرتب کردم و رو به ک شد،یم یسانت ستیب

 . باشه نطوریا

رو هم  میموهام رو برداشتم و پشت سرم جمعشون کردم و بعد شال نازك مشک رهیسمت تخت رفتم و گ به

 .سرم انداختم يبرداشتم و رو

 لباس هات باحجابن؟ شهیهم -

. قدم بردارم نهیشد، مجبور بودم باطمان یم يلوفریقسمت رانم که از اونجا به بعد ن يدامن رو یخاطر تنگ به

 :ستادمیکنار در ا

 .آره... مردها هم حضور دارن  یوقت -

با وجود . میبه سمتم اومد و با هم از اتاق خارج شد یمعطل یلبش نشست و ب يرو یکمرنگ اما از ته دل لبخند

هر چند که خودم هم با وجود قد صد و . جا داشت تا باهاش هم قد بشم یپاشنه بلند کفشم هنوز چند سانت

 !اومدم یقد بلند به حساب م يهفتاد جز خانم ها

لحظه ورود نبود و . دمید انمهرویاز دو هفته مادر ک شتریخونه باالخره بعد از گذشت ب یورودمون به سالن اصل با

زد و  یروح یلبخند ب. رفتم و باهاش دست دادم کشیبه رسم ادب نزد. دمشیدونم کجا مشغول بود که ند ینم

 .فشرد يدستم رو به سرد

کنان به  یتات یکه با صورت شکالت ییپسر کوچولو دنیاز مبل ها نشستم و با د یکی يرو انمهریک کنار

رو  موندهیچند قدم باق يشتریبراش دستهاشو باز کرد و بچه با ذوق ب انمهریک. اومد دلم ضعف رفت یسمتمون م

 :دمیناخودآگاه پرس. کرد یط

 ه؟یک -

اما چشم از من  دیخند یآروم م انیک زیر يو درشتش رو به من دوخته بود و به خاطر قلقلک ها یعسل يچشما

 .داشت یبرنم

 .کارن...  ایپسر کامل -

با ! خانواده نبود نیا يبچه ... اون خونه نبودم و اون بچه  ياگر اون لحظه تو... خواست بغلش کنم  یم دلم

. دیمال انمهریبه کت ک شویکرد و صورت شکالت میقا انمهریک ي نهیس يکارن با خجالت سرشو تو یوقت نایهمه ا
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شدن لباسش بچه رو از بغلش  فیکث بر یمبن انمهریک يتوجه به غر غرها ینتونستم خودمو کنترل کنم و ب

 .حواسش به من نبود قشنگ چلوندمش یکس یو تا وقت دمیکش رونیب

 :بار دوستانه تر بود گفت نیکه ا يبه سمتم اومد و با لبخند ایزنگ کامل يصدا دنیشن با

 .وروجکو که صورتشو بشورم نیبه من ا يبهتره بد. اومدن انیک يمهمونا -

دو زوج جوان با . ستادمیرفتم و کنارش ا انمهریسپردم و خودم هم با چند قدم بلند به سمت ک ایرو به کامل کارن

. دست دادن انمهریگفتن و البته هر دو هم به ک کیکردن و تبر یمن روبوسهم وارد شدن و هر دو تا خانم با 

 .اکتفا کردن المهافکارم بود که مردهاشون به مک يایگو يفکر کنم ظاهر من تا حد

لحظه حس  هیبود که  يهم با غرور دستش رو پشت کمرم گذاشته بود و ژست قدرتمندانه اش طور انمهریک

دافعه  يروین هیناخودآگاه . ذهنم يو فکرهام اومدن تو نیماش يتو يباز حرفهااموالش بودن بهم دست داد و 

 !تند تر قدم بردارم تا دستش از پشت کمرم برداشته بشه یباعث شد کم

 یبرخالف تصورم اونقدرها هم مهمون. بودن نایهم اومدن و انگار مهمان ها هم گهیساعت بعد سه زوج د مین

 !نبود يبد

متوجه شده بودم . میزد یحرف م زیبا خانم ها گرم گرفته بودم و در مورد همه چ. نبود يبد یاصال مهمون یعنی

هم  يدوبار یکی. جز چند جمله کوتاه. زد یحرف نم ادیهم ز هیچرا که با بق ه،یکال زن کم حرف انمهریمادر ک

تونستم  یبود که نم یحس نگاهش يکرد مچش رو گرفتم، تو یشام داشت با دقت نگاهم م زیسر م یوقت

 . کرد یکالفه ام م نیبدم و ا صیتشخ

 یکال مهمون. گفتن یم کیدادن و تبر یروشکر رسم باز کردن کادو نداشتن و کادوهاشون رو موقع رفتن م خدا

 !و فوت کردن شمع نبود کیک دنیهم از بر يخبر. دوستانه بود تا جشن تولد یدورهم هی هیشب شتریب

لباسمو عوض کنم  نکهیبدون ا. میتموم شد و قصد برگشت کرد یکه باالخره مهموندوازده شب بود  ساعت

 .شدم انمهریک نیام سوار ماش گهید يو بعد از برداشتن لباس ها دمیمانتومو روش پوش

 :سکوتو شکست انمهریزل زده بودم که ک رونیسکوت به ب يتو

 !يدار ینیقابل تحس تیشخص -

 .و با پوزخند منتظر موندم جمله اش رو کامل کنه دمیسمتش چرخ به

 یاتیکنه با روح یرو وادار به قضاوت بد م گرانیکه د بیگذشته عج هیآدم با  هی! رفتارهات یبرام جالبه بعض -

 !مانتیو ا متیو حر ایمثل ح شیقابل ستا
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 :زل زدم و طعنه زدم رونیبه ب دوباره

من به خاطر  یکن یتو هم فکر م یگیچرا نم ؟يکرد یقضاوت چه یگ یچرا نم ؟یزن یچرا رك حرفتو نم -

 !ثروت محمد زنش شدم

 :بود یباز هم حرص صداش

 .نگه داره یدختر جوونو راض هیشصت ساله بتونه  رمردیپ هیتونه قبول کنه که  یم یک! کنه؟ یباور م یک -

 :سمتش برگشتم به

 !ستیکس مهم ن چیدوما برام باور ه! اوال شصت نبود و پنجاه سالش بود -

رو زد کنار و بعد از چند بار  نیبالفاصله ماش. جام تکون خوردم يزد که تو نیبه فرمان ماش یمحکم ي ضربه

قرمز بشن بهم زل  تیرفتن از حرص و عصبان یکه م ییموهاش با چشمها يال دنیو دست کش قینفس عم

 :زد

 ! رم؟یبا خودم درگ یفهم ینم! دنیبه نشن! دنیبه ند یزن یچرا خودت رو م -

 :گفتم یبه چپ و راست تکون دادم و با کالفگ سرمو

 !فکر کنم؟ تیریکه به خود درگ یاونقدر مهم یکن یچرا فکر م -

 :صداش باال رفته بود دم،یعقب کش یکم ياراد ریزد و من غ نیبه فرمان ماش يمحکمتر ضربه

از مرده اش که  نطوریو ا يدید یچطور اون مردکو م! خرفت سرم یخیمن همه جوره از اون ش یلعنت -

 !؟ینیب یاما منو نم یکن یکرده دفاع م انتیدر حقت خ يدیفهم

بغضمو قورت دادم و با همه ! همه پررو بشه نیکه ا دیکش یم نجایکار به ا دینبا. اعتراف کنه دادمیاجازه م دینبا

جواب  دمیشن یکه خودم هم به زور م ییاهش کردم و با صداچشمهام جا بدم نگ يتونستم تو یکه م یغم ي

 :دادم

... راه پله  ریز... سالن بزرگ  هی يگوشه ... سوخته  يقهوه ا يسه نفره  يکاناپه  هی... چون  نمتیب ینم -

 !رهیگ یم دموید يجلو

رو  ادهیبه پ ینگاه ازش گرفتم و وقت. ختینگاهش فرو ر يکه تو يزیو چ دمیوضوح تار شدن چشمهاشو د به

 :لرزون زمزمه کردم تینها یب يدادم و با صدا دنیزل زدم به اشکم اجازه بار

 !منتظرمونه يکاغذ باز یکل...  میبر -
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اراده پوست لبمو  یدستم رو به لبم رسوندم و ب. به راه افتاد قیرو از من گرفت و بعد از چند بار نفس عم نگاهش

چون خود ! طور هم شد نیو هم. پررو شدن بود يقدم برا نیاعتراف اول نیا! افتاد یاتفاق م نیا دیانب. کندم یم

 ! فقط همون شب بود انمهریک يدار

 میو لباس راحت شدم و نمازم رو که حاال قضا شده بود خوندم و کمتر از ن شیاز شر آرا دنیمحض رس به

پوالد رو به باد کتک  مینبود مر يعابد يشک اگر آقا یب. اومدن میهم پوالد و مر ،يعابد يساعت بعد، هم آقا

 !که دل من هم به حال پوالد سوخت يطور. کرد طشیخ یهم کل شینجوریهم. گرفت یم

البته قبل از ورود به اتاق، . میبه اتاقم رفت میو من و مر میدیساعت پنج صبح بود که دست از کار کش بایتقر

 .هم گوش کرد میبده و مر لیرو خاموش کنه و تحو لشیخواست موبا میخونسردانه از مر انمهریک

 !میداد یم لیهامون رو تحو لیلحظه حس سالن امتحانات بهم دست داد که قبل از ورود موبا هی

 داریاز خواب ب میساعت ده هم مر. و پوالد اسناد رو به کارخونه بردن تا جابجا کنند انمهریدو ساعت بعد ک یکی

 . کرد و رفت یصبحانه خداحافظ شد و بعد از

 نکهیقبل از ا یکنم، ول دارشیبود رفتم تا ب دهیاونجا خواب يعابد يبه اتاق مهمان که حاال آقا میاز رفتن مر بعد

 .اومد رونیبه اتاق برسم در باز شد و ب

 :زدم يلبخند دنشید با

 .کنم دارتونیب ومدمیداشتم م -

 :زد و گفت يبه روم لبخند متقابال

 هنوز برنگشته؟ انیک -

 . رو به چپ و راست تکون دادم سرم

 .ستین یالبته اگر زحمت...  امیبه دست و صورتم بزنم و م یمنم آب يزیبر يچا وانیل هیتا  -

 :باال دادم ابروهامو

 .چشم يبه رو! یچه زحمت -

. ت آشپزخونه رفتمگذاشتم و به سم شیکه گف، به نما یی»بال یچشمت ب«و دو تا دندونم رو در جواب  یس و

مرد حدودا شصت  هیخب ! چشم غره نره هوی شبیمثل د یالبته تا وقت. دمیترس یازش نم گهیکنم د یاعتراف م

سبز روشن، ترسناك  اشپوستش سبزه باشه و چشمه د،یکامال سف يداره با موها یدرشت کلیساله که ه

 !گهیترسناك هم هست د یول... هست  پیخوشت! ست؟ین
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 !کنه؟ ینم تتیکه اذ انیک -

 :گذاشتم جواب دادم یم زیم يرو رو يچا وانیکه ل یرو به سمت در برگردوندم و در حال سرم

 .نه -

دور  يعابد يآقا نیزبیت دیهم رفت که از د يصورتم تو یکم نیماش يتو شبید يصحبت ها يادآوری با

 !نموند

 !افتاده؟ یاتفاق -

 افتاد؟ یم یبود چه اتفاق هیناراحت؟ اگر موافق قض ایشد  یگفتم خوشحال م یاگر م! گفتم؟ یم دیبا

 :لب آهسته تر زمزمه کردم ریگرفتم و ز یقیعم نفس

 .نه -

کرد که انگار داشت  یمنتظر نگاهم م يطور. به حرفش گوش کردم. نمینشست و اشاره کرد که بش زیم پشت

 !که به شرکت اومده بود لیاون اوا انمهر،یدرست مثل ک... خوند  یذهنم رو م

 :زد يلبخند محو. دهنم رو قورت دادم و تعارف زدم که صبحانه اش رو بخوره آب

 .تو حرفتو بزن. خورم یم -

به من  میمستق ریبگم پسرت غ! گفتم اصال؟ یم دیبا یچ. انداختم نییطرف جمع کردم و سرم رو پا هی لبامو

من و پدرم و  يکه از گذشته  یکس!! بگم؟ يعابد يبه آقا! سادت؟ابراز عالقه کرد و به شوهر سابقم که مرده ح

 !مادرم کامال خبر داره

 !فکر برده؟ يطور تو رو تو نیکه ا هیچ نیا یبگ يخوا ینم -

 :گفتم یآروم ينگاهش کردم و با صدا نیغمگ

 ...پسرتون رو نابود کرد  یشغل ندهیام که آ یرمضان تیمن دختر هدا -

 :رفتن ادامه دادم یهم م يتوجه به ابروهاش که تو یب

 ! ...من مهمه؟ یچطور باور کنم براتون ناراحت -

 :گرفتم تا لرزش صدامو پشتش پنهان کنم یقیعم نفس

 !دیکن فیشما تعر -

هم بود  يکه همچنان تو ییو بعد با ابروها دینوش یگذاشته بودم رو برداشت و کم يکه کنار چا يریش وانیل

 :گفت
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 !به گناه پدرت تو رو مجازات کنم؟ يتوقع دار -

 .نگاه ازم گرفت. حرف نگاهش کردم یب

 .بدهکارم...  یعشق دروغ هیمن به تو بابت  -

 .هم رفت يابروهام تو یرعلیام يادآوریکوتاه ذهنم مطلب رو گرفت و با  ي هیاز چند ثان بعد

 :گذاشت و به سمتم خم شد زیم يهاش رو رو دست

 ...رو بفرستم سمتت تا  یرعلیخواستم ام یمن فقط م! فتهیب یاتفاق احساس نتونیخواستم ب ین نمالبته م -

 :توجه به بغض خفه کننده ام گفتم یسکوت باال آوردم و ب يرو به نشونه  دستم

...  دیکنم تکرارش نکن یخواهش م...  دیاریمن به پدرم فشار ب قیدونم قرار بود از طر یم... کرد  فیتعر ریام -

 .شم یم تیاذ

 :مقدمه گفت یتکون داد و ب یرو با ناراحت سرش

 .یپسرم مهم يچون برا یبرام مهم -

 :ادامه داد یبا لحن محکم. نگاهش کردم يناباور با

 !بود یچشمهاش چراغون يتو... کنه  یرو معن انینگاه ک شبیتونست د یهم م بهیغر هی یحت -

 :گرفتم يهامو به باز انگشت

 زده؟ یبهتون حرف -

 :لبش نشست يرو يلبخند

 انینه خشمش و نه ب ش،ینه خوشحال شینه ناراحت! رهیبگ ادیوقت نتونست تودار بودن رو  چیبچه ه نیا -

 . ارهیتنفرش رو به زبون م ایراحت عالقه  یلیخ! احساساتش

 :رنگ غم گرفت نگاهش

! هیکیخوشبختانه ظاهر و باطنش  ایمرموز به نظر برسه متاسفانه  گرانیاز نظر د دیبرخالف ظاهرش که شا -

بهت  یوقت ای! یاون لحظه بترس يتو دیمطمئن باش حست درسته و با يدیلحظه ترس هی ياگر ازش تو یعنی

 !ستیزنه و اهل تظاهر ن یراحت باشه که حرف دلش رو م التیکنه خ یابراز عالقه م

 :هامو بغل کردم دست

 !نبوده نین ااما قرارمو -

 :زکردیر چشماشو
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 ... دیمدت دست نگه داره تا هر دوتون بتون هیبهش گفته بودم ! خودت هم گفته شیپس پ -

 :رو قطع کردم حرفش

 .کنه ینم یتا قانع بشه که کار درست دیباهاش صحبت کن -

 :سرد شد نگاهش

قانعش کنم تا با خودش  يخوا یاز من م! برعکس ایخواد دوست داشته باشه و  یم ویحق اونه که هر ک نیا -

 !رو راست نباشه؟

 :تر شد ظیاخمم غل. تونستم درست فکر کنم یبودم و نم کالفه

 ...عالقه شدت نگرفته بهتره که  نیهنوز که ا... االن  یعنی... تونم  یمن نم یول -

قبل رو نداشت و  قهیچند دق يگرما گهیچهره اش د. رهیمطلبو بگ هیبهش زل زدم تا خودش بق دردمندانه

 .گرفته شده بود یحساب

نقطه  تونهیمشترکتون م يشما پر از سوتفاهمه و دردها يگذشته ! ؟يبهش فرصت بد يخوا ینم یحت -

 ! کنم خودیب فیخوام از پسرم تعر ینم. باشه یاتصال خوب

 :داد رییادامه صحبتش رو تغ ریمس. کرد سکوت

 .ذارمیاحترام م انیک میمن به تصم -

 !کنم يهمفکر يعابد يشد که لبخند بزنم و با آقا یخواستم تلخ باشم اما نم ینم

بوده که با نجات شرکت  يقرار کار هیازدواج  نیاز نظر من ا یول! خودش محترمه يبرا مشیهر کس تصم -

 !هم نشممعطل  ادیفکر کنم با توجه به حق طالق که با منه ز! هییکنم اقدام به جدا یکه م يکار نیاول

 :گفت یآروم يکنج لبش نشست و با صدا يپوزخند

 !ادیبه کارت نم گهید یزن یکه ازش حرف م یاگر پسر منه که اون حق -

 :باال رفت ابروهام

 !االن؟ نیکرد دیمنو تهد -

 :دیاومد و با صدا خند رونیاز الك سردش ب هوی

 ! خبر داره» خودش« ياز فردا یک... فقط ! نه دخترم -

 :به سمتم خم شد یبلند شد و کم یصندل يرو از

 !چون پسر من کارش درسته -
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 يعابد يمتوجه منظور آقا قایبرگشت دق انمهریرفت و ک یاما وقت! دمیاون لحظه درست منظورش رو نفهم دیشا

 ».کارش درسته«! شدم

.... 

 ه؟یمناسبتش چ -

خسته اش  تینها یب يصورتم نگه داشته شده بود گرفتم و به چشمها يکه روبرو انمهرینگاهم رو از دست ک و

 :لبخند زد. دوختم

 .یخواست شرکت کن یدلت نم دونمیم... تولدم  ياومد شبیکه د نیبه مناسبت ا -

صبحانه با خنده  زیساعت قبل پدرش سر م مین نیاومد هم ادمیشده نگاه کردم و  چیکادوپ يبه جعبه  دوباره

 !اخطار داد که مراقب دل خودم باشم که وا ندم چون پسرش کارشو بلده یزبون یببهم با زبون 

چند قدم رفته رو برگشتم و  یآن میتصم کی یط یول. دمیو پشت بهش به سمت اتاق چرخ دمیتو هم کش ابرو

پا  دیکه درخش ییتوجه به چشمها یو باز هم ب. جعبه رو از دستش گرفتم زونشیآو ي افهیبدون در نظر گرفتن ق

 :بلند گفتم يچرخوندم و به سمت اتاق رفتم و با صدا

 !بارت باشه نیآخر نیا -

 :گفت یطونیکه با لحن ش دمیصداشو شن. در اتاق رو بستم و

 ! ایکن یم يمن زبون دراز يکه جلو يرو دار یلیخ -

بسته  يکه تو يزیچ دنیبا د. تخت نشستم و بسته رو باز کردم يزدم و بعد از قفل کردن در رو یکج لبخند

 . بود دندونامو با حرص به هم فشردم

 :به در شروع کرد به حرف زدن دهیشده بود، چسب شیبمش که خنده چاشن يصدا با

... مختلف هم دارم  يدر اندازه ها گهید يمدل ها يپسند یمدل رو نم نیاگر ا. هم گوشه جعبه گذاشتم خیم -

 .فتادمبهت دادم چون خودم توش قشنگ تر ا نویا یول

 :بلند گفتم يدستم فشردم و با صدا يرو تو کیعکس کوچ قاب

 !بود يمزه ا یب یشوخ یلیخ -

 هیچون تو بق يداریبرم نویدوباره هم دمیبهت قول م یول... دونه بامزه اش رو بردار  هیاتاق  ياز تو ایباشه ب -

 !يفتادیقشنگ ن ادیز
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خودم . محضر بود يبه قاب عکس انداختم که مربوط به روز عقدمون و تو ینگاه. با خنده از در اتاق دور شد و

کردم نتونستم لبخندم رو به خاطر  يهرکار! ازمون چند تا عکس گرفت ایرفته بود که شوهر کامل ادمیکال 

 :لب زمزمه کردم ریز. کنترل کنم انمهریک یطونیش

 !خل و چل -

 . گذاشتم نیزم يدادم و جعبه رو هم کنار تخت رو هیتک یعسل يرو کیکوچ ستالیعکس رو به گلدون کر قاب

! جلوش بخندم تا پررو نشه دیالبته حواسم بود که نبا. جالب بود انمهریک ییهوی رییتغ نیلحظه فقط برام ا اون

 !کنه دایروند ادامه پ نیکردم که ا یخب فکر نم یول

از تک . دیشرکت و کارخونه هم رس يبه چک کردن حساب ها سیپل قاتیتحق میکرد یکه فکر م همونطور

چک شده بود و  سیبه دستور پل وشیدار يپروازها انمهر،یک يخبرها نیطبق آخر. شد ییتک سهامدارها بازجو

 سیپل اریدر اخت ودونست ر یکه م يزیهم اون چ انمهریکه توش اقامت داشته سوئد بوده، ک يکشور نیآخر

 .بخشهسرعت ب قاتیقرار داده بود تا به روند تحق

 يحسابدار میبه ضرر ت يزیسخت و استرس آور چک کردن حساب ها تموم شد و خوشبختانه چ يهفته  کی

چون اگر به . برخورد کنن یعیطب یلیآروم باشه و بچه ها خ میکمک کرد که ظاهر ت یلیالحق پوالد خ. نشد دایپ

 هیاون  مشیبفرست میشد بوراش تابلو بود و مج افهیبس که ق! داد یبود همون ساعت اول همه رو لو م میمر

 . کارخونه نباشه ،یبیحب يو به بهونه کمک به آقا شگاهیهفته رو بره آزما

اما با . کرد یکه به دست آورده بودن صحبت نم یو اطالعات وشیبه صورت واضح با من در مورد دار انمهریک

 . خوب در حال وقوعه يبفهمم اتفاق هاتونستم  یشد م یتوجه به اخالقش که روز به روز بهتر م

 انمهریبه قسمت سخت ماجرا که ک میدیرس قایسهامدارها رو به خونه دعوت کرد و دق يشب دوباره همه  جمعه

 ! کامل به عهده خودم گذاشته بود

 دهیرو از سر گرفته بودن وقت اون رس يکار يکه همه دور هم جمع شده بودن و صحبت ها یاز شام و وقت بعد

 میبرخورد کن يراهکار داده بود بهم تا طور انمهریهفته ک کی نیتمام ا. وام بذارم انیبود که من همه رو در جر

 !نکنه تیاز من شکا یکه کس

فعال . میکن یم دایپ گهیراه د هیکنن؛  تیاگر هم قبول نکردن و خواستن شکا! ... یچیاگر قبول کردن که ه -

 !راهه نیبهتر نیا

 :دستم گذاشت يبزنم که دستش رو رو یخواستم حرف. باال آوردم و به نگاه گرمش چشم دوختم سرمو
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 . تهیموقع نیاالن بهتر رون،یب ایب -

 رونیاز آشپزخونه ب انمهریفرستادم و بلند شدم و به همراه ک رونینفسم رو به صورت آه ب ،یطوالن یاز مکث بعد

 . اومدم

 یو ب يتماس جد نیاول. و بالفاصله دستش رو دور شونه هام انداخت میدو نفره نشست یراحت يرو انمهریک با

 !!هاش يباز یاز وحش ریبود، البته به غ کشینزد تینها

 یعکس العمل گهیداشتم که د ازین تشیو حما یخودم جمع شدم، اما اون لحظه اونقدر به دلگرم يتو ناخودآگاه

که البته (نگاه کرد و بعد از تشکر بابت شام  انمهریبه حالت نشستن من و ک ییبا خوشرو یطارم يآقا. نشون ندم

 :گفت انمهریرو به ک!) بود و من فقط ساالد درست کرده بودم رونیهمش از ب

 داره؟ یدعوت علت خاص نیا ایآ يعابد يخب آقا -

 :گفت یطارم يبه من کرد و رو به آقا ینگاه آرامش بخش انمهریک

 .میو پول ها برس وشیه دارب يبه زود دیشا -

 ! نشون داد یها و لبخند ها شروع شد و تا چند لحظه هر کس عکس العمل خاص زمزمه

 ...هست  یمطلب هیاما  -

 !ادیچشم هاشون، باعث شد از خودم بدم ب يتو يلحظه ا يشاد هیبعد از  ،ینگران دنید. ساکت شدن همه

 !غزاله جان؟ -

 :گفتم تیگرفتم و رو به جمع یقیاشاره کرد شروع کنم؛ نفس عم. که منو صدا زده بود زل زدم انمهریک به

 .شد ینبود که خال یپول شما اون حساب يهمه  -

! عالمت تعجب شد هیهمه شون شب افهیشروع انتخاب نکرده بودم چون ق يرو برا یخوب يجمله  دیشا خب

 .ندادم دنیاجازه سوال پرس

که  یحساب انیبهتره در جر د،یبه پولتون برس يبه زود دیو شا میکینزد يمحمود يبه آقا نکهیبا توجه به ا -

 !دیریپولتون رو پس بگ دیتا بتون دیفقط من ازش خبر دارم هم باش

 د؟یواضح تر صحبت کن شهیم -

 :بود گفتم دهیسوالو پرس نیکه ا یکامران يبه آقا رو

موضوع رو به  نیکارخونه با من حرف زد که البته ا دیدر مورد توسعه خط تول يمحمود يچند سال قبل آقا -

 ! اتیاز لبن ریغ یبشه، محصوالت دیتول دیقرار بود محصوالت جد. هم گفتم سیپل
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 :گرفتم یقیعم نفس

 ! رنیوام بزرگ بگ هیحساب درشت تونستن  هیاز سهامشون و جورکردن  یبا فروش بخش شونیا -

چشمامو ! شمیروبرو م یدونستم با چه عکس العمل یکه نم ییجا! دم به قسمت سخت ماجرابو دهیرس...  خب

 ...بستم و باز کردم يا هیثان يبرا

 .میکه قسط هاشو با پول شما پرداخت کرد -

 :واکنش رو خانم فرهمند نشون داد نیاول

 !!د؟یکه به خودمون بگ نیبدون ا!!! ؟یچ -

 : ادامه دادم يتر کردم و با لحن محکم تر کینزد انیخودمو به ک یاراده کم یب

 !ام هیقض نیمن تنها شاهد ا! دیمن گوش نکرد يخانم فرهمند انگار به اول حرف ها -

 :هم به حرف اومد یرحمان يآقا

 د؟یکن یرو از ما مخف قتیحق نیا نیخواست یم یتا ک -

انداختم که با  انمهریبه ک ینگاه دودل. کرده بود رییرنگ نگاه همه بهم تغ... بود که معذبم کرد  يطور لحنش

 کرد؟ یچرا ازم دفاع نم. شده بود رهیبه جمع خ یبیلبخند پر غرور و عج

 :گفتم یرحمان ياخم نگاهمو ازش گرفتم و رو به آقا با

... دونم  یو چه م يسوء قصد و دزد يماجرا! ختیبه هم ر زیاما همه چ! بگه یقرار بود قبل از رفتنش به دب -

شدن  یرو با خال يزیبه دست آوردم و نه چ يزیمن نه چ! اوضاع بودن یختگینان شرکت شاهد بهم رکارک

 ! حساب ها از دست دادم

 !ن؟یهم دست نبوده باش شونیاز کجا معلوم با ا -

 :اخم رو به خانم فرهمند گفتم با

 نیباال رفتن ا يمن برا! پدرشوهرتونه ي هیاگر سهام شما هد! شرکت فروختم یمن خونه ام رو به خاطر بده -

 !دمیشرکت و کارخونه زحمت کش

از جوابم به عروسش لذت برد که با لحن  یعقوبی يانگار آقا! نشوند یزن پررو رو سرجاش م نیا یکی دیبا

 :رو بهم گفت ه،ینسبت به بق يبهتر

 مبلغ چقدره؟ -

 :گرفتم یقیعم نفس
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 .به کردم و براتون آماده کردمرو محاس زشیر... وام  يقسط ها یتمام -

 :رو تکون داد سرش

 !م؟یکار کن یچ دیما با -

 :به جلو خم شدم یکم

هنوز به شما  يمحمود يو آقا نیمن خبردار شده بود قیشما از طر د،یکن تیشکا يمحمود ياز آقا دیبا -

به وعده وفا نکردن و به مبلغ وام هم رحم  یاز طرف. ندهیآ يارائه نداده بودن نسبت به برنامه ها یکامل حیتوض

 .شده یو از حسابتون کسر نم نیداد یم یالبته مبلغ قسط رو خودتون دست! نکردن

 :گفت یآروم يصدا یفرهمند با لحن مشکوك ول خانم

 م؟یکن نکارویا دیچرا با -

 :جواب دادم يجد یلیخ

و  میش یم مهیو جر اتیمال یشده مشمول کل یدفاتر گزارش نم ياز سود تو یمبلغ نیچون اگر بفهمن چن -

 !بره بتونیاز ج دیبا یبازکل

 :شکستن سکوت داوطلب شد يبرا انمهریبار ک نیجمع حاکم شد و ا يرو يا هیچند ثان يمطلق برا سکوت

 یکنم م یاالن که خوب دقت م یول! نشون ندادم یشدم و واکنش خوب یعصبان یلیخ دمیمنم اولش که فهم -

 یکیانگار که ! ادیم رمیهم گ گهیمبلغ درشت د هیکه ازش باخبرم  یعالوه بر پول فتهیب ریگ وشیدار یوقت نمیب

 !خودم پس انداز کرده يمن با پولم برا يبه جا

 :طعنه زد یصامت خانم

 کارو بکنه؟ نیا یک د،یشما اگر از خانومتون دفاع نکن -

 :پوزخند زد انمهریک

 !دیکن تیاز غزاله شکا دیتون یشما م! نیانجام بد لتونیخالف م يارکنه ک یکس شما رو مجبور نم چیه -

خانم . کنه  دایدلم لونه کرد اما ظاهرم رو از دست ندادم و منتظر شدم حرفاشون ادامه پ يکه ترس تو نیا با

 :باال رفته گفت يبا ابروها یصامت

 !میکن یم تیمعلومه که شکا -

 :مداخله کرد یعقوبی يآقا

 !کاره نیاحمقانه تر یاز خانم رمضان تیشکا! دیرفتار بچگانه رو کنار بذار نیخانم محترم لطفا ا -
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که به زور خنده اش رو نگه داشته بود  انمهریک. باز موند یدهن خانم صامت! بود؟ يچه برخورد گهید نیا! اوه اوه

 :گفت یعقوبی يو به آقاخودشو جمع کرد و ر یخانم صامت. با نوك انگشت به بازوم زد يضربه ا

 یم! ن؟یندار یمساله مشکل نیشما با ا! از اعتمادمون سوء استفاده شده و بدون اجازه از پولمون برداشتن -

 ؟!در کار نباشه يدیاز کجا معلوم باز نقشه جد! دیساده لوحانه به برنامه هاشون عمل کن نیخوا

 :گفت يبا لحن نه چندان دوستانه ا انمهریک

 نیو ا رهیحقتونو بگ یکی دیمنتظر نهیشما دست به س! دیفکر کن یلطفا قبل از حرف زدن کم! خانم محترم -

! کردم دایپ وشیاز دار يبوده، سگ دو زدم و رد یالیو خوش خ یتنبل يمنم که برخالف اعتماد شما که از رو

 .دیداشته باش ظررو در ن يزیچ هیاما  دیکن تیو شکا دیبر نجایاالن از ا نیهم دیتون یم

 :خطاب به کل جمع ادامه داد و

شرکت متضرر بشه به  یوقت... اما  دیرس یبرگرده به پولتون م وشیدار یوقت د،یکن تیکه شکا یهر مدل -

که سودها گزارش  یشش سال - پنج نیتمام ا قایدق! دیا مهیموظف به پرداخت جر ینسبت درصد سهامتون همگ

 !نشده

 :با اخم گفت یرحمان يآقا

 !!میکه سود رو گزارش نکرد میما نبود نیا یول -

 :ابروهاشو باال فرستاد انمهریک

 !میرو دور زد اتیکه مال نیبا خبر تونیمال نیاما هم شما و هم مشاور -

که قشنگ خفه  یخانم صامت! هیاونقدر ترسناك شده بود که منم الل شده بودم چه برسه به بق انیک ي افهیق

 !شد

که قشنگ خفه  یخانم صامت! هیاونقدر ترسناك شده بود که منم الل شده بودم چه برسه به بق انیک ي فهایق

 ! شد

 !؟یخانم رمضان -

 :نگاه کردم که صدام زده بود یطارم يآقا به

 بله؟ -

 دیتونست یو م نیماجرا بود نیبه قول خودتون شما تنها شاهد ا! ن؟یموضوع رو گفت نیشد که االن ا یچ -

 !و آب از آب تکون نخوره دیساکت بمون
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 :که اصال تظاهر نبود گفتم یگرفتم و با ناراحت یقیعم نفس

و قشنگ بودن و من هم کم سن  ییایرو یلیخ يمحمود يآقا يبرنامه ها... من هم از اعتمادم ضربه خوردم  -

 تیموفق کیمن  يکرد برا یم دایمن توسعه پ یمال تیریکارخونه زمان مد دیاگر خط تول! و سال و بلند پرواز

 یتوجه یخیش يآقا يها حتینص بهباور داشتم و  يادیبود که خودمو ز نیاشتباه من ا! شد یبزرگ محسوب م

 .نکردم

 :گفت انمهریرو به ک يمحمد يآقا. کرد رییرنگ نگاهشون تغ کمیفقط ..  کمیچند جمله  نیهم با

دلم  چیه. رمیقرار بگ انیبشم و کامل درجر هیتوج شتریب دمیم حیترج... ندارم اما  هیقض نیبا ا یمن مشکل -

  ! بشم يخواد بعدها منم متهم به همکار ینم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

در هم  يهم با ابروها یطارم يآقا. رو هم به تکاپو انداخت هیبق ،يبه همکار يمحمد يقدم شدن آقا شیپ

 :گفت

نداشته باشه، من تابع  یمشکل شونینداشته باشه من اول با مشاورم مشورت کنم اگر از نظر ا یاگر اشکال -

 .جمعم

 :گرفت و رو به من گفت انمهریهم نگاه اخموش رو از ک یصامت خانم

 .گمیبذارم، بعد نظرمو م انیهمسرم رو در جر دیبا -

مشخص بود که  ییجورا هیکردن  یم یخداحافظ ینظرشون رو گفتن و در آخر وقت یشکل هیهم هرکدوم  هیبق

گذاشته  ریتاث یها حساب مهیجر يشدن تو میدر رابطه با سه انمهریک دیاون تهد يدارن، انگار يقصد همکار

 یعقوبی يآقا وشیو دار انمهرینبود بعد از ک یرفتن، باالخره هر چ هیاز بق رتریو عروسش د یعقوبی يآقا! بود

 الیخ یگذاشتم و کم ارشیمبلغ رو در اخت زیبراش کامل شرح داد و منم ر انمهریک. سهم رو داشت نیشتریب

 .و باالخره اون ها هم رفتن میخانم فرهمند هم راحت کرد

 .يخوب ظاهر شد یلیامشب خ -

 :با لبخند دادم انمهرویکردم جواب ک یسطل خال يها رو تو یشدستیکه آشغال پ یحال در

 ؟يتو چرا ساکت بود! جونم باال اومد -
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 :لبهاش بود يلبخند هنوز رو. ییظرفشو نیماش يظرف ها تو دنیهاشو باال زد و شروع کرد به چ نیآست

گفتن منم  یکردم که م یاگر دفاع م! یزن من نکهیکلمه حرف زدم، نسبت دادن به ا کیساکت بودم و فقط  -

 !باهاتون هم دست بودم

 :به زبونم اومد يرارادیجلو دادم و غ لبامو

 !به نظرت من احمقم؟ -

 :و با تعجب به سمتم برگشتراه متوقف شد  مهیهاش ن دست

 ؟یچ -

 :انداختم نییبه هم فشار دادم و سرمو پا یبا ناراحت لبامو

 ! احمقم که همه ازم استفاده کردن؟ -

 !؟یکن یفکرو م نیچرا ا -

 :نگرانش زل زدم يبه چشمها یناراحت با

 یهر کس که م یعنی... به خودم مطمئن بودم  يادیفقط ز! همه بد باشم نیخواستم ا یوقت نم چیمن ه -

 .زد یکرد و بعد به نفع خودش گولم م یم فیخواست ازم استفاده کنه از مهارت هام تعر

 :زمزمه کردم یناراحت با

 !مثل روباه و کالغ -

که به زبون آوردم  يچند تا جمله ا نیهم. رها کردم و به سمت در آشپزخونه قدم برداشتم زیم يها رو رو ظرف

 !تلخ تر از زهر! بود میزندگ قتیانگار کل حق

شد و صداش در گوشم  ریاس انمهریک يدستها ياز آشپزخانه فاصله نگرفته بودم که بازوهام تو یقدم هنوز

 :زمزمه شد

 !یکه خودتو احمق بدون دمیاما من بهت اجازه نم! ندارم هیبا نظر بق يکار -

 :شدم و زمزمه کردم رهیم هاش خرها شدن بازوهام به چش يسمتش برگشتم و همراه تالش کم جونم برا به

 ؟یکن یفکر م یخودت در موردم چ -

 :پنجه هاشو دور بازوهام محکم تر کرد ي حلقه

 !يتا به بن بست نخور يقدم بردار یبا آگاه دیفقط با! يریپذ سکیدختر شجاع و ر هیاز نظر من تو  -

 :از ترسم رو قورت دادم و آروم گفتم یناش بغض
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 .دستامو ول کن -

 :کرد زیر شوچشما

 !؟یترس یم یاز چ...  دمیمن فقط دست هاتو چسب -

 :رنگ التماس گرفت صدام

 .شمیم تیدارم اذ... کنم  یخواهش م -

قلبم ! خواستم ینم نویرسه و من ا یدونه آخرش به کجا م یاما خدا م شهیاولش از گرفتن بازو شروع م...  یلعنت

موشکافانه بهم  انمهریانجام ندم اما ک یستیخواست برم به اتاقم تا حرکت ناشا یو فقط دلم م دیتپ یمحکم م

 :گفت يکرده باشن با ناباور وصلانگار بهش برق  هوی... شدن نداشت  الیخ یزل زده بود و قصد ب

 !؟یترس یاز من م... تو  -

 :صدام باال رفت یکمو  دیلبهام لرز. دیبه سمت باال کش یجمله اش منو به سمت خودش و کم نیبا ا و

 ؟!یکن یچرا لج م... ولم کن  گمیم -

آروم و لحن  يکرد، با صدا یهنوز موشکافانه نگاهم م. اش چسبوندم نهیدستامو با دلهره به قفسه س کف

 :دیپرس يبازخواست کننده ا

 !آره؟ -

 :گفتم دیلرز یکه م ییپراز اشک شد و با لبها چشمهام

 .کنم یخواهش م... بس کن  -

بهت مونده  يتو انمهرِیو ک دمیو با سرعت به سمت پله ها دو دمیعقب کش عیمحض شل شدن دستهاش سر به

 . بهش ننداختم ینگاه مین یرو رها کردم و حت

 :لب زدم هیبه دربسته اتاقم با گر رو

فاده کردن تو از حماقتم سوء است هیاگر بق...  يتو از همه بدتر! مگه ترس شاخ و دم داره! ترسم یم یآره لعنت -

. به خاطر زن بودنم احساس حقارت کنم يتو باعث شد. يضربه رو زد نیو بدتر يبودنم استفاده کرد عفیاز ض

 .يارزشم کرد یب یابونیزن خ کیبه عزت نفسم و در حد  يتو گند زد

تمام  .و زمان فحش دادم نیو به زم دمشونیکش شهیموهام و وسط اتاق نشستم و از ر يدستامو فرو کردم تو

همه  انمهریشدنم به خاطر ترس از ک ریسهامدارها و در آخر تحق نیدوستانه و بدب ریهفته و نگاه غ نیاسترس ا
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 نیزم يفحش دادم تا وسط اتاق رو دمصدا به خو یکردم و ب هیگر مییتنها يو اونقدر تو رونیب ختنیجا ر هی

 .حال افتادم یب

تمام عضالت بدنم خشک شده بودن و به طرز . شدم داریدردناك از خواب ب يخشک شده و گلو یبا تن صبح

گرم مرداد ماه دوش آب  يتوجه به هوا یخودم رو به حموم رسوندم و ب یبه سخت. کردن یدرد م يآزار دهنده ا

 .تونستم قورت بدم یآب دهنمو نم یحت. نداشت یچندان ریگرم گرفتم اما تاث

 :شد دهیشن انمهریک يدر اتاق ضربه خورد و بعدش صدا که به دمیپوش یلباس م داشتم

 .زنم یخودم با سهامدارها حرف م. يایخواد امروز ب ینم. شرکت، برات صبحونه آماده کردم رمیمن دارم م -

نگفت و  يزیشدنم گذاشت که چ داریصدامو به حساب تازه ب یگفتم و اون هم البد گرفتگ يجوابش باشه ا در

 نتیکاب يرو از تو یمسکن و سرماخوردگ. زدم رونیاز پنجره رفتنش رو تماشا کردم و بعد از اتاق ب. رفت

 !تابستون هم نوبره يچله  يسرما خوردن تو. آشپزخونه برداشتم و همزمان همراه آب پرتقال خوردم

اتفاق  نیبدتر. ستم به آب پرتقالخودم سوپ تند درست کردم و خودمو ب يناهار برا. بعدازظهر تنها بودم تا

دور هم بخور دادم  کی. ناسزا گفتم یکل یمالحظگ یب نیبه خودم بابت ا. هیگرم سرماخوردگ يهوا يممکن تو

حداقل از شر . مقدار نسبت به صبح بهتر شده بود کیاز حموم در اومدم فقط حالم  یعرق کردم و وقت یو کل

به خواب  یحال یداشتم و بعدش هم از ب ینیب زشیمقدار آبر کی گلودرد وحشتناکم راحت شده بودم و فقط

 .رفتم

راه پله بودم که  ياومدم همزمان در سالن باز شد و وسطا رونیشدم و از اتاق ب داریاز خواب بعدازظهرم ب یوقت

قدمهام متوقف شد و با دهن . شد دهیگذاشت و صورتش د نیزم يدستش رو رو يتو يها دیانبوه خر انمهریک

 .نگاه کردم دشیباز به چهره جد

کوتاه شده بودن با  یکه حساب ییموها يصورتش نشوند و بعد از فرو بردن دستهاش تو ياز ته دل رو يلبخند

 :گفت يپرانرژ يصدا

 !چطور شدم؟ -

بلند تر از بغل ها بود  یممکن کوتاه شده بود و وسط کم يبه صورت خودکار باز شده بود، دور سرش تا جا دهنم

خورد و  یاش به سنش م افهیحاال ق. سمت حالت داده شده بود کیبه  لیمتما یو به سمت باال و عقب، کم

 . دیرس یجوون تراز قبل به نظر م
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 يهمه ! پوستشون نداشتن یرگیجز حالت چشم ها و ت یشباهت چیالبته ه! افتادم کیهرت ادیربط  یب یلیخ

 :شد لبخند کج و کوله ام میخوددار يتالشم برا

 !ادیبهت م یلیخ... سالم  -

 :عمق گرفت لبخندش

 . شهیخوشحال م یمامان کل! حد کوتاه نکرده بودم نیبود که موهامو تا ا یچهار پنج سال -

اش  رهیتوجه به نگاه خ یب. برداشتم نییبه سمت پا مویبعد يو قدم ها دمیجمله اش خند يلحنش موقع ادا به

 نیزم يبودن، از رو یهم مواد خوراک شترشیکه ب دهاشویمقدار از خر هیلبخندم به سمتش رفتم و  يرو

 .برداشتم

 !! ؟يکرد دیچقدر خر -

 :رو برداشت و پشت سرم راه افتاد هیبق

 .آخراشه گفتم بخرم خونه باشه دمیهم د ییظرفشو عیما. دمیکه الزم بود خر ییزایفقط چ -

 .میابجا کردها رو ج دیکمک هم خر با

هم  یآخه اتفاق مهم. افتاده شبید یچه اتفاق میآورد یخودمون نم يکدوم به رو چیقرار نانوشته ه کی یط

 !ادیتر ن کینزد میمتر کیکرد از  یم یسع انمهریبود که ک نیا رشیتاث نیبود، و مهم تر فتادهین

 ؟یناهار سوپ داشت -

 :تکون دادم سرمو

 .پتو روم ننداختم، سرما خوردم شبید -

 :کرد یکمرنگ اخم

 .دکتر میآماده شو بر -

 :دمیخند آروم

 ! دکتر رفتن داره؟ یفسقل یسرماخوردگ هی -

 :دیهم به لحنم خند اون

 .بگو ستیحالت خوب ن يهر موقع حس کرد. در هر حال تعارف نکن -

ازش  ییصدا دمید یوقت. لب جمعش کردم و به کارم مشغول شدم ریز يا» باشه«رو ادامه ندادم و با  بحث

 :ابروهامو باال فرستادم! مواجه شدم طونشیسرمو باال آوردم و با لبخند ش ادینم
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 !؟یکن یفکر م یبه چ -

 :بود زونیازش آو يفلز يفانتز نیپوت هیرو به سمتم گرفت که  یچییشلوارش برد و سو بیج يرو تو دستش

 .یاستفاده کن نتیاز ماش یتون یم -

 :اراده لب زدم یکردم و ب اخم

 !گوسفندش کو؟ -

 ...و از مد افتاده  یمیعروسک قد هی -

 :شد زیر چشماش

 !بود؟ یکس ي هیگوسفنده هد -

 :رمیبگ چوییباال بردم که سو دستمو

 . من اون عروسکو دوست داشتم -

 :باال بردمو مشکوکانه نگاهم کرد، با حرص صدامو  دیعقب کش دستشو

 ! محمده هیهد نیکل ماش! مشکلت فقط عروسکه؟ -

 :برگردوند بشیرو به ج چییسو یبرزخ افهیبا ق انمهریدستم رو جلو بردم که ک دوباره

 !هیشدن فعال منتف نیسوار ماش هیقض -

. دمیکوب نیبا حرص لبامو به هم فشردم و پامو به زم. بهت زده ام از آشپزخونه خارج شد يدر برابر چشم ها و

 !!! ارهیحرص منو در م يآ

که  دمیرفت از پنجره د یاز خونه م انمهریصبح که ک. داد يفردا ظهر کامل حرصم جاشو به بهت و ناباور البته

. حوصله جواب داده بودم یداره و منم ب مهیچند ماه ب نیماش دیپرس یمن رفت، قبلش هم با بدعنق نیبا ماش

زدم  یدرصد هم حدس نم کیاط برم یونه شد و ازم خواست که باهاش به حبا صورت بشاش وارد خ یظهر وقت

 :رو به زبون آوردم دیکه به ذهنم رس یسوال نیاول ينقره ا X60 فانیل دنیکرده؛ اما با د کاریچ

 !!!؟یخودمو فروخت نیماش -

 :حوصله جواب داد یب

 متیفقط صبح بردم که روش ق ارمش،یم رمیبعدا م! نمیبش نیتونستم همزمان پشت دو تا ماش ینم ینه؛ ول -

 !بفروشه یتونه حدود س یم ستیدوگانه سوز هم ن نکهیارزه، طرف گفت با توجه به ا یچقدر م نمیبذارم بب

 :رو پس زدم نیبه سمت ماش دنیدو يبرا دمیشد لیشدم و م نهیبه س دست
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 !منه؟ يبرا نیماش نیاالن ا -

 :گفت یثیشد و با لبخند خب نهیهم دست به س اون

 .آره يپولشو خودت بد هیاگر بق -

 :کنترل کنم شیپررو نیلبخندمو به ا نتونستم

 ؟ياونوقت چقدرشو داد -

 :به راه افتاد و گفت نیسمت ماش به

در واقع پول نقد دستم ندارم . اش رو بدم هیدادم قرار شد تا آخر ماه بق ستیدوستم برداشتم، ب شگاهیاز نما -

به نام خودت سند بخوره غروب با  يخوا یاگر م. میهست یمیصم یلیبا هم خ. کردم یوگرنه کامل پرداخت م

 . میبد رییکه قولنامه رو به نام خودت تغ میهم بر

 :بود گفتم نیکه نگاهم به ماش یدر حال. به سمتش راه افتادم لبخندش عمق گرفت یوقت

 ...تونم کامل پولشو خودم بدم  یم. شهیفروش خونه نقد م ياز چک ها یکیآخر ماه  -

 :گفتم یسمتش برگشتم و با لحن محکم به

 .فروش يرو بذارش برا یقبل -

 .برداشتم نیرو به سمت ماش میبعد يتوجه به برق چشمهاش قدم ها یب بعد

با آب و تاب شروع ! از من اون ذوق داشت شتریب. ام نشست گهیهم سمت د انمهریفرمون که جا گرفتم، ک پشت

خودرو حرف  يفروشنده ها هیشب. کرده بود کتهیبراش د قشیکه مطمئنا رف ییزهایدادن تمام چ حیبه توض کرد

 هوی. کردم یشده بود، نگاه م تهکاس شیکه از ترسناک يمنم با لبخند به ظاهر! کرد یم یزد و بازارگرم یم

 :شده نگاهم کرد زیر يساکت شد و با چشمها

 ؟یکن یفکر م یبه چ يدار -

 :کنم و با لبخند سوالمو به زبون آوردم يخوددار نتونستم

 !؟يشد که موهاتو کوتاه کرد یواقعا چ -

 :طرف جمع کرد هی لباشو

 !؟يخند یاگه بگم نم -

 :کردم و گفتم کیبه هم نزد ابروهامو

 !چرا بخندم؟ -
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 :دوخت رونیب يشد و نگاهش رو به فضا نهیبه س دست

 !شده یات شکل خول افهیربط بهم گفت ق یب یلیبعد خ... درم بحثم شد با پ يراستش در مورد مساله ا -

از  یباحال فیچه توص! یخول. رخندهیبلند زدم ز ينتونستم خودمو کنترل کنم و با صدا انشیخاطر حالت ب به

البته فحشش منو آروم نکرد، . نثارم کرد ي» زهرمار« انمهریتا ک دمیاونقدر خند!! يعابد يپسرش داشته آقا

 !بلکه حالت خاص نگاهش آرومم کرد

 :دمیبشم اما قبلش به سمتش چرخ ادهیرو باز کردم تا پ نیماش در

 خودم برم شرکت؟ یعنی رون؟یبرم ب نیماش نیتونم از فردا با ا یمن م یعنی نیا...  یراست -

 :باال فرستاد طنتیبا ش ابروهاشو

 یبنده پشت سرت حرکت م! شرطمون هنوز پابرجاست... اما  ینیش یم نتیپشت فرمون ماش یعنی...  ریخ -

 .که من همراهت باشم يریم ییکنم و فقط جا

مرغ ! از اخالق خوبش به نفع خودم استفاده کنم شهینم يخب انگار. با حرص فوت کردم و درو بستم نفسمو

 .نداره شتریپا ب هیظاهرا  انمهریک

 نییمقدار از موضعم پا هیرو خودم سر ماه پرداخت کردم باعث شد موقع که البته دوسوم پولش  یب ي هیهد نیا

در برابرش  گهیاما د یتو فاز عشق و عاشق میهمراه بشم و بر انمهریک یرپوستیبا ابراز احساسات ز نکهینه ا! امیب

 . گرفتم یجبهه نم

هفته  نیگفته بود که ا امشیپ يتو. کنم یچک مهسا پاس شد ازم خواست که خونه رو خال نیسر ماه اول یوقت

 یکیفرستاد که  امیپ میماه مهسا به گوش وریآخر هفته اول شهر. تا به کارهاش سر و سامون بده ادیم رانیبه ا

 .نهیخواد منو بب یبه خونه پدرش و م ادیم گهیدو روز د

 !نرفتم يا گهید يکنم و جا یم یپدرش زندگ يکرد که من هنوز خونه  یمهسا فکر م دیشا

قرار گرفت و طبق معمول  انیخوند کامل در جر یرو م میگوش يها امیزود تر از خودم پ انمهریکه ک یینجااو از

 .میریمهسا م دنیخودشو انداخت وسط و گفت که با هم به د يبا قلدر

 انمهریک يتونستم خودمو گول بزنم و بگم اصال برخورد مهسا جلو ینداشت اما نم یربط چیبه مهسا ه نکهیا با

 !داشتم يخودیهم استرس ب دیشا... دونم  ینم! ستیبرام مهم ن

سخت رو  يهفته  کی. مینیرو بب گهیکه مهسا داده بود، قرار بود شنبه همد یامیشب بود و طبق پ پنجشنبه

سهامدارها از  تیکه شکا یدرست زمان. بود شیسخت نیاسترس اومدن مهسا کمتر. میپشت سر گذاشته بود
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هم نشون بدم، که همون  رو لیمیمجبور شدم ا یحت! ییپام اتاق بازجو هیپام خونه بود  هیمطرح شد،  وشیدار

 نیو اگر سهامدارها ا! رو ول کنن و بچسبن به من قاتشونیشد که تحق يزیجونم و انگار دستاو يشد بال لیمیا

 .شدمیشناخته م وشیگذاشتم، قطعا منم همدست دار ونیکردن که من باهاشون در م یموضوع رو مطرح نم

 یمسلما وقت. کرد کتهیشدم که حساب شده مطلب رو به سهامدار ها د انمهریمورد باز هم متشکر ک نیا در

. کنه یجرمش معرف کیموضوع رو مطرح کنه و منو شر نیامکان وجود داشت که ا نیا شدیم ریدستگ وشیدار

 ! وشینه دار... گذاشتم  انیبود که من سهامدارها رو در جر نیپس قصه ا

که بود حاال  یهر چ! میزدیگند م ییجا هینبود بدون شک  انمهریک تیریشده بود که اگر مد دهیچیاونقدر پ قصه

 نیالبته از ا. به اعتماد همه ضربه زده بود وشیسهام دار ها بودم و دار نیمن حسابدار ام سیاز نظر قانون و پل

 . گذشت شهیدونست، نم یم رهمه مارو به خاطر اعتماد و سکوت ساده لوحانه مقص سیکه پل

در اون اقامت داشت، دست از سر کچل ما برداشتن و تمرکزشون  وشیکه دار يبه موقع کشور ییبا شناسا اما

 .برگردوندن وشیرو به دار

مثل . ز ساعت ده شب برگردهکنه زود تر ا یم یزد و گفت که سع رونیاز خونه ب انمهریپنجشنبه ک غروب

 يها یراحت ياز رفتنش گذشته بود و من هم رو یساعت کی. زد رونیدر سالن رو قفل کرد و از خونه ب شهیهم

 . کردم یآرامش اعصابم سودوکو حل م يداخل سالن نشسته بودم و برا

اعث شد جدول رو زنگ در ب يصدا. کشوند ینگاهم رو به سمت خودش م یهم روشن بود و هرازگاه زونیتلو

به  هیبه تن داشت باعث شد حالت گر یانتظام يرویکه لباس ن يمرد دنید. برم فونیکنار بذارم و به سمت آ

 :رمیخودم بگ

 !!!آخه؟ نیدار کاریباز چ -

 :رو برداشتم یگوش یلیم یبا تمام ب و

 .دییبله بفرما -

 :مرد شروع کرد به تند و تند حرف زدن. محل بودن يتو يا گهید زیچ يتصورم اون ها برا برخالف

ما دارن کل  يروهایمحلتون هست و ن يدزد تو. دیو از خونه خارج نش دیمنزلتون رو ببند يدرها و پنجره ها -

 .گردن یمحل رو م

 :لب گفتم ریرو سرجاش برگردوندم و ز یگوش. کنار رفت نیلنز دورب يهم از جلو عیسر یلیخ و

 .نداشتن يما کار خداروشکر به -
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 یم یبه سرم که هر چ زدیوقت ها م یگاه. نداشتم يتکرار يسوال و جواب ها يبرا يانرژ چیه گهید یعنی

گناهن دارن بدون غر زدن، به خاطر مبرا شدن من  یکه ب ییسهامدارها دمید یم یدونم رو اعتراف کنم، اما وقت

 .کردم یگرفتم و مقاومت م یم رویکنن دوباره ن یم يهمکار

!! داشتم دیکل یلینه که خ! بستم؟ یم دیکدوم در و پنجره رو با. مبل نشستم و دوباره مشغول سودوکو شدم يرو

 .گهیقفلش کرده بود د انمهریدر سالن بود که ک هی

شد قوز باال  نمیا. مطلق فرو رفت یکیتار يخونه تو سمیکاغذ تا عدد رو بنو يکه خودکارو گذاشتم رو نیهم

 !قوز

خورد و  زیم يبرنداشته بودم که زانوم به گوشه  یهنوز قدم. بلند شدم یراحت يرو کنارم گذاشتم و از رو همجل

 .دلم ضعف رفت

 !دستم که االن به دردم بخوره؟ يمنو بد لیموبا دینبا یعنی! انمهریک يریبم -

در تا  ریکورمال کورمال مس. به طرف آشپزخونه رفتم یفرض ریمس هی یداشتم و ط یهامو کوتاه کوتاه برم قدم

کاش دفعه . رو روشن کردم شیکیکه اونجا بود برداشتم و  یرو دنبال کردم و بسته شمع خچالیکنار  نتیکاب

 .کجاست وهچراغ ق ای يشارژ یکه مهتاب دمیپرس یم انمهریقبل که برق قطع شد از ک

رفتم و  يبا شمع به طرف چراغ تور! خونه نصبه يها واریکه به د هیتور يچراغ ها یمیقد يخونه ها یخوب البته

 !بود ختهیاز شانس قشنگم، چراغ، تورش ر

هم دارم  یانگار که چه کار مهم. حل جدولم هینور کمش شروع کردم به بق ریگذاشتم و ز زیم يرو رو شمع

کردن  یزندگ ییچند سال تنها یباشم، ول دهیاصال نترس نکهینه ا. ادیتونم صبرکنم برق ب یکه نم دمیانجام م

 .خودمو سرگرم کنم تا ترس ازم دور بشه دیطور مواقع با نیداده بود در ا ادیبهم 

سرم رو عقب برگردوندم و به در . راه پله صدا اومد رینگذشته بود که حس کردم از سمت اتاق ز يا قهیدق هنوز

. در قفل بود. دمیکش نییرو پا رهیبه سمت اتاق رفتم و دستگمبل بلند شدم و  ياز رو. اتاق نگاه کردم يبسته 

 .خورد چیته دلم پ يزیچ دم،یکه صدا رو واضح تر شن رمیخواستم از در فاصله بگ

 . اما منصرف شدم نمیمبل بش يخواستم رو. دهنم رو قورت دادم و به سمت مبل برگشتم آب

تنها ! که دزد وارد خونه شده باشه میریگیفرض م. ادمو جدولم رو برداشتم و به سمت راه پله به راه افت شمع

 ؟! خونه رو اصال بزنن منفجر کنن به من چه هیدارم اتاق خودمه، بق دشویکه کل یاتاق
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کمک کنم، بذار کل خونه رو از  يخونه نگذاشته که بتونم تقاضا يمن تو يبرا یارتباط لهیوس نیکوچکتر یوقت

 !بکنن و ببرن شهیر

نگاه کردم،  نییکه به پا نیهم. دیچرخ یم نییطبقه باال و پا نیرفتم، نگاهم ب یکه از پله ها باال م یحال در

 !افتاد وارید يبه صورت گذرا رو يا هیحس کردم سا

 يرو یکس هیشمع دست منه چطور ممکنه سا یحبس کردم، بعد با خودم گفتم وقت يا هیثان يرو برا نفسم

سرمو به چپ و راست تکون . ستهیمن با يشخص جلو دیبا فتهیب وارید يرو يا هی؟ اگر بخواد سا!فتهیب وارید

 . برخورد کنم یترس کمرنگ ته دلم باعث شده بود توهم نیا. دادم

در سالن چشم  رهیکردم و به دستگ زیچشمامو ر. در سالن اومد يرو بردارم، صدا يکه خواستم قدم بعد نیهم

داخل خونه و  ادیکرد ب ینفر داشت تالش م هی! یلعنت. کرد یخم م نییاون رو به سمت پا یکیدوختم، انگار 

 .در کار نبود یتوهم. گشت یم يدنبال راه ورود

رو هم  دیدرو قفل کردم و کل عیسر یلیرو برداشتم و خودم رو به اتاق رسوندم و خ يبعد يقدم ها عیسر

اراده شروع  یباز ب يپنجره ها دنیبا د. خوره یره اتاق تکون مپنج يپرده ها دمیکه برگشتم د نیبرداشتم، هم

 !کردم یداشتم سکته م یواقع یبه معن. اومد یاتاق م رونیمحکم از ب يقدم ها يصدا. زدن غیکردم به ج

قدم ها  يشدن صدا کیبا نزد. نیزم يدستم افتاد رو ياز تو دیقفل بندازم که دسته کل يرو تو دیکردم کل یسع

 .زدن غیجمع کردم و شروع کردم به ج واریشدم و خودمو کنج د دیکردن کل دایپ الیخ یبه در، ب

رو که  یشدن مشت دهیکوب يصدا. هام باالتر رفت غیج يخونه تا در باغ، صدا ادیز يبه خاطر آوردن فاصله  با

 :آروم گرفت انمهریک يصدا دنیبا شن ستهیرفت با یکه م یقلب دم،یبه در شن

 !انمهریغزاله منم، ک -

پشت در  انمهریک دنیبه محض د. رو برداشتم و درو باز کردم دیجون دوباره گرفتم که خم شدم و کل انگار

 .کردم هیگر کیستریبه صورت ه قهیخودمو به آغوشش سپردم و تا چند دق

با بهت فقط دستاشو از هم باز کرد، اما بعد از چند لحظه آروم دست هاش دورم حلقه شد و شروع کرد به  اولش

 .نوازش کردن موهام

  ؟يزد یم غیچرا ج! چت شده دختر؟ -

به خودش  شتریمنو ب! بگم یقابل فهم زینتونستم چ یکنم ول فیکردم براش تعر یسع دهیبر دهیصورت بر به

 :فشرد
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 .نجامیمن ا... آروم . یبگ يزیخواد چ ینم... سسس  -

 فیبعد که آروم شدم براش تعر... آروم شدنم داشتن  يرو برا ریتاث نیکوتاه بزرگتر يچند تا جمله  نیهم انگار

 ! شد یکردم که چ

اتاق من نرده  ياصال پنجره . اتاقم رو باز کرده بودم ياومد، خودم غروب پنجره  ادمیکه آروم شده بودم  حاال

 .تونست از اونجا وارد بشه ینم یاشت و کسد

که . هم از فرصت استفاده کرد و شروع کرد به مسخره کردنم انمهریک. شدم خنده ام گرفت میمتوجه سوت یوقت

 .حواسمو پرت کنه نکارشیقصد داشت با ا شتریالبته ب

 يتو ییدوتا. که برق همچنان قطع بود ییاز اونجا. اومدم رونیمسخره ام کرد تا از فاز غم و غصه ب اونقدر

 . خوردن وهیبه م میو شروع کرد میسالن نشست يها یراحت يرو یکیتار

 !ينامرد یلیخ یول -

 :دهنش، گفت ياز تو السیبعد از در آوردن هسته گ. دیباال پر انمهریک يابروها

 ؟!چرا -

 :جلو دادم لبامو

 ...تو  ياگر امشب به جا! بهتر بود یلیتم اوضاع خاگر تلفن داش! کردم یمن داشتم از ترس سکته م -

 :قطع کرد حرفمو

 !خدا نکنه -

 !کردم؟ یم کاریچ دیبود من با يا گهیتو واقعا کس د ياگر به جا! قتهیحق هی نیخب ا -

 :درهم جواب داد ياخم ها با

 .کنم نیخونه ام تام يتو رو تو تیکه نتونستم امن مردمیو م نیزم ذاشتمیسرمو م دیمن با! یچیتو ه -

 . هیچند ثان ياما فقط برا... دلم گرم شد  ياون ته مها ییجا هی

 . کنم یفردا تلفن خونه رو نصب م -

 :زدم يلبخند ینشانه قدردان به

 .ممنون -

 :ابروشو باال داد هی

 .اتاقته يتو یکیگفتم حتما ! کردم یبه خدا تا به در اتاقت برسم داشتم از وحشت سکته م! ایترس یبد م یول -
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 :خجالت لبمو به دندون گرفتم با

 .نبودم یطیشرا نیچن يتابحال تو! خودم ترسناك بودن يفکرها شتریب -

 ؟یمطمئن! واقعا؟ -

 :واکنش نشون دادم شیا هیلحن کنا به

 !ه؟یمنظورت چ -

 :آتش زد يگاریس

مخصوصا ! زنه یبه احساس و اعتمادت پاتک م یگاه! رهیآدم باال نم يخونه  واریاز د شهیخب دزد که هم -

 !یکن یم هیبهش تک یوقت

 :گفتم ینیشدم و با لحن غمگ نهیبه س دست

 !!؟يمحمد بردار يدست از مرده  شهیم -

 :رو فوت کرد گارشیس دود

 !؟یکن ینم همیچرا توج! ... المصب رهیتو کتم نم -

 :زد گارشیبه س يا گهیپک د. نگاهش کردم يدلخور با

 !باشه دهیدلت براش لرز یاصال چطور ممکنه که حت ؟يعاشقش شد يطورچ -

 :انداختم نییازش گرفتم و سرمو پا نگاهمو

 ..واقعا دوستم داشت... برام قابل احترام بود  شهیمحمد هم -

 .نه اونو! دمیاحساس تو رو پرس -

 :زدم ینیبه چپ و راست تکون دادم و پوزخند غمگ سرمو

 !بوده میزندگ ياجبار رو ي هیهمه اش سا...  اوردمیعشق شانس ن يمن تو! ... ؟یدون یم -

بگم محمد منو خفتم ! خواستم بگم؟ یم یچ. کرد و منتظر موند تا حرفمو ادامه بدم، اما من سکوت کردم اخم

 ! خواد خودخواه باشه؟ یبا اون باشم چون م دیکرد و گفت با

 بدم؟ حیبرات توض دیچرا با -

 :خاموش کرد یدست شیپ يرو لبه  گارشیس

 .نشم دهید رمردیمن کنار اون پ شهیباعث م یخوام بدونم چ یم -

 :بغل کردم دستامو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٣١٣ 

و خب ! نهیتنها گز یبود و از طرف نهیگز نیمن محمد رو دوست داشتم چون بهتر! مع الفارقه اسیق نیخب ا -

 .باشم یکرد تا من راض یتالشش رو م ياون همه ... 

 ؟يدبو یراض -

 :خواستن ذهنمو بخونن جواب دادم یبه چشمهاش که انگار م رهیخ

 .خوام بهش فکر کنم ینم... گذشته ها گذشته  -

 .مبل بلند شدم و به سمت راه پله به راه افتادم ياز رو یحرکت آن کیدر  و

 غزاله؟ -

 .جام متوقف بشم يباعث شد تو انمهریک یآروم و خواهش يصدا

 ؟يدیچرا بهم فرصت نم -

 .شدنش شدم کیبه عقب برگردم متوجه نزد نکهیا بدون

 ! دوباره اشتباه کنم خوامینم -

 :گرفتم و ادامه دادم یقینفس عم. بازوم نشست يرو دستش

 .دمیعمرم د يکه تو یهست یآدم نیتر ینیب شیپ رقابلیتو غ -

 ! بو رو دوست داشتم نیدادن و من ا یم گاریس ينفس هاش بو. به سمت خودش برگردوند منو

 !چرا؟ -

 :جواب سوالش پوزخند زدم در

 !خفه کردنم دور گلوم حلقه بشن تیتا دوباره دستات به ن هیتلنگر برات کاف هی -

 یکردم عقب برم ول یسع. خواست به اتاقم برگردم یدلم م. اش رو هم باال آورد گهیزد و دست د یکج لبخند

 .نگهم داشت

 ؟یترس یچرا از من م -

 :صدام بود جمله ام رو کامل کردم يکه تو یلرزش يهمه  با

 !فتهیب نمونیب یخوام اتفاق ینم -

 :گرفتم دهیبستم و گز گز کردن پوست پشت گوشم رو ناد يا هیثان يچشمامو برا. زد پشت گوشم موهامو

 ...قلبم از تنم رفته باشن اما از  دیشا يکه زد ییزخمها يجا. هوست بشم ریخوام دوباره اس ینم -

 .لبم گذاشت يرو رو انگشتش
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 .فرصتو بده نیبهم ا... زخماتو درمان بشم  يهمه  دمیقول م -

 :چشماش زل زدم يتو

 !؟یکن جادیا یمن و خودت کشش نیکه ب يمصر نهمهیچرا ا! ... انمهریکنم ک یباورت نم -

 :زد ینیغمگ لبخند

چرا اجازه !  یمیزن قانون... خواد  یمرد از همسرش م هیکه  يزیتموم چ...  یتو خاص... کنم  یخوام زندگ یم -

 ره؟یشکل بگ نمونیب یندم احساس

 :گفتم یبه هم فشار دادم، گفتنش سخت بود ول لبامو

 ... ياون کاناپه کشوند يکه به خاطرش منو تا رو یباور کنم عشق...  يشد یشینرفته چرا آت ادمی -

 !ياریاسمشو ن یکه ه زنمیم شیاون کاناپه رو آت -

بازوم  يخودمو عقب بکشم که فشار دستش رو یباعث شد کم نشیمنو ترسوند، نگاه خشمگ شیعصب لحن

 :ادامه داد يصورتم با لحن آروم تر يو تو دیبه سمت خودش کش شتریمنو ب. مانعم شد

اما اون چه که منو از پا ! که ترکم کرد يمهروز يمهر یکشوندم ب یبه افسردگ... کمرشکن بود  يمرگ ملود -

 !ثشونیحرف و حد! در آورد و به انزوا کشوند قضاوت مردم بود

 یترسوند و من دلم م یمنو م شیلحن حرص! شد یدادن م حیتوض الیخ یکاش ب. کرد یتمومش م کاش

 غیج گهیاگر د! ن هم رد بشهحفاظ دار اتاق م يبزنه به خونه و از پنجره  ادیاصال دزد ب. خواست به اتاقم برگردم

 !!! زدم

اما هنوز زبون  ياون همه کتک خورد! يسرتق بود...  يتو هم قضاوتم کرد...  يتو هم همون حرف رو زد -

 ... يکرد یم يدراز

 .خوام برم یم -

 واریضعف مسخره سرمو به د نیخواست به خاطر نشون دادن ا یصدام پر از ضعف بود و دلم م دیشد لرزش

 :سکته رو رد کردم به چشمام زل زد هیقشنگ  یشد و وقت رهیبه لبهام خ یطوالن هیچند ثان يبرا !بکوبم

 .خوام ببوسمت یم -

 :با ترس کش اومد لبهام

 ... یخواهش م -
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 يچشمهامو بستم و اشکم از گوشه ! درخواست هینه ... بود  يخبر يجمله  هیاون  دمینفسم بند اومد فهم یوقت

 ! کاش زن نبودم... چشمم راه گرفت 

اما دستشو دور کمرم  رمیخواستم فاصله بگ یم. هق هقم اوج گرفت يصدا دیصورتش رو عقب کش یوقت

 :اش گذاشتم نهیس يدستامو مشت شده رو. تر کرد کیانداخت و منو به خودش نزد

 .کنم بذار برم یخواهش م -

 :صورتم عقب زد يرورو به چپ و راست تکون داد و موهامو از  سرش

 !با توام... به من نگاه کن ... آروم باش ...  فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه... دختر  دمتیمن فقط بوس -

لبهاشو حس  يکه گرما میشونیپوست پ. دست از تقال بردارم یآخر باعث شد کم يبلندش سر جمله  يصدا

 !نگه داشتنم يشد برا یکرد اهرم

 . یکن یداغونم م... از من فرار نکن ! ینیبب بیوقت آس چیه ذارمینم -

 :اومد گفتم یکه انگار از عمق چاه م ییصدا با

 !برم؟... باشه  -

 :دستش محکم تر شد ي حلقه

 .نجاستیجات هم...  یراحت نشه که آروم المیتا خ -

 نیبه ا يحس بد... که بود  یهر چ! کرد؟ یم ياالن داشت نقش باز ایتونست مهربون باشه  یاز اول م یعنی

 :سکوتو شکست قهیبعد از چند دق! آغوش نداشتم

 ؟یآروم -

موهام نشوند و دست هاش از دور  يرو يا گهید يبوسه . آغوشش بودم سرم رو تکون دادم يکه تو همونطور

. ندنمو يرفتن داشتم نه رو يحاال نه پا. ازش فاصله گرفتم و به چشم هاش زل زدم یکم. کمرم باز شدن

 :کرد یدست شیبزنم که پ یخواستم حرف

 م؟ینیبش -

 هی. و همزمان برق هم اومد میهم نشست يروبرو. میها رفت یلب گفتم و به سمت راحت ریز یآروم ي »باشه«

در . کرد به صلوات فرستادن یشروع م يبا حالت خنده دار شدیمحمد افتادم که هر بار برق وصل م ادیلحظه 

اراده شروع کردم  یلبم نشست و ب يرو ینیلبخند غمگ. دمیخند یبلند م يو من هم با صدا اوردیواقع ادا در م

 :به صحبت کردن
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 !به ذهنم خطور نکرد که بخوام دوباره ازدواج کنم یوقت حت چیه... بعد از مرگ محمد  -

شد معذب  یباعث م خوب بود و نیلبخند نداشت اما اخم هم نکرده بود و ا. کرد یبار بدون اخم بهم نگاه م نیا

 . نباشم

 اومده بود؟  شیپ تشیمگه موقع! چرا؟ -

 :جمع کردم لبامو

. کرد دختر مجردم یاومد فکر م یجلو م یاگر هم کس. دونست که من قبال ازدواج کردم ینم یکس... خب  -

 .دادم یشدن نم کیپس اصال اجازه نزد... نسبت بهم بد بشه  هیبق دیمن هم دوست نداشتم د

 :گرفت یقیمع نفس

 نیدرصد هم به چن کیاصال  یدر آورده بودم، ول تویو پوك زندگ کیخب راستش همه ج... دونستم  یمنم نم -

 !هنوزم درکش برام سخته! کنم قیشک نکردم که بخوام در موردش تحق يمساله ا

 :زدم ینیغمگ پوزخند

 ممیتصم دمیزود فهم یلیخ... که از ته قلبش عاشقم بود حرف بزنم اما  يپشت سر محمد ستیدرست ن -

 ؟یدون یم... درست نبوده 

 :شده بود، گرفتم زیاز چشم هاش که طبق معمول ر نگاه

 يکار چیمحمد از ه یاز طرف! نداشتم یانتخابم خودش بود و حق انتخاب نیو آخر نیچون، به قول محمد اول -

اون مدت  يدروغه اگه بگم تو... جذاب  يمرد پا به سن گذاشته  هی…کرد  یجلب توجهم فروگذار نم يبرا

 . دلبسته اش نشده بودم

 :گرفتم یقیدم عم. حاال اخم کرده بود. صورتش نگاه کردم به

 یطیاشر نیچن يبا خدا نداشتم تا تو یقیعم يآخه اونقدر رابطه ! شد یحس کردم پشتم خال... مرد  یوقت -

تا تونستم  دیچند ماه طول کش...  نییبلند پرت شدم پا یلیارتفاع خ هیانگار از  نیواسه هم! نمیبب يکمتر بیآس

 نیمنو تام یو شغلش، بعد مرگش هم زندگ هخداروشکر محمد با به ارث گذاشتن خون... خودمو جمع و جور کنم 

 .کرد

 ...به چشم هام زل زد  هیچند ثان. شدم ساکت

 ...که من  نیبا ا... عاشقم باشه  ینداشتم که کس نویمن شانس ا یول -

 :آب دهنمو قورت دادم. زل زد زیشد و به م ساکت
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 مهروزه؟... منظورت  -

 :گفت یمکث طوالن هیرو به صورتم دوخت و بعد از  نگاهش

 شدیرکم کرد باعث مداد و ت حیرو به من ترج يکه اون ملود نیا... راحت تر بود  یلیفراموش کردن مهروز خ -

 .دخترم تنگ شده يدلم برا... اما  امیراحت تر با مرگش کنار ب

 یبغض صداش دلمو آشوب م. دلم تکون خورد يتو يزیپر اشک شدن، چ هیاز ثان يهاش که در کسر چشم

 ؟ !کنه یم هیهم گر انمهریمگه ک. کرد

کاسه چرخوند تا اشکش رو  يچشم هاشو تو. زدم، اما مثل ماست به چشم هاش زل زده بودم یم یحرف هی دیبا

 :گفتم یآروم يبا صدا. پس بزنه

 ؟یکن یصحبت نم یچرا باهاش تلفن -

 . گونه اش سر بخوره يبره و اشکش رو نیاز ب شیجمله ام باعث شد خوددار هی نیهم انگار

 یتلفن...  یمسخرم کنن ول هیبق دیشا! ... خوام هم بدونم ینم! جاستدونم قبر کوچولوش ک ینم یحت... من  -

 . کرد یآرومم م... صحبت کردن 

بغض و اشک پدرش باعث شد من هم بغض کنم و تنها جمله  دنیبودم اما د دهیرو ند يوقت ملود چیه نکهیا با

 :بود نیکه تونستم بگم ا يا

 !کنه یمسخره ت نم... که دل داشته باشه  یکس -

 :کرد لبخند بزنه یدستش اشکش رو پاك کرد و سع با

 . خواستم تو رو آروم کنم یمثال من م -

 :کردم لبخند بزنم یسع منم

 .تونه آدمو آروم کنه یهست که م يادیز يراه ها! ... گهیآرومم د -

 :درشت کرد طنتیبا ش چشماشو

 !بلدم یمنم کل... آره  -

 :شدم رهیبه خنده اش خ د،یبا صدا خند. مبل بلند شدم يکردم و از رو اخم

 انمهر؟یک -

 :شدت خنده اش کم کرد از

 جان؟ -
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 :رهاش کردم، گفتم یرو به دندون گرفتم و وقت لبم

 .یهست یخوب يتو بابا -

 یعجب شب. از پله ها باال رفتم »ریشب بخ«و بعد از گفتن  دمیآه کش ياراد ریکمرنگ شد، کامال غ لبخندش

 !دبو

اگر در کنارش احساس آرامش ! فکر کنم یهم کم یشخص یبه زندگ يبود کنار مسائل کار دهیوقتش رس دیشا

 .دادم یاز دست نم يزیچ... اگر هم نه که خب  م؛یمون یکردم که باهم م

وجودم در  يحس خوب تو نیحداقل ا! قرار بوده نیاز اول هم هم! هرحال من که قرار بود ازش جدا بشم به

 .گهیکه بهم دروغ نم یکس... کنه  یبه خاطر من داره همه تالششو م یکیحال رشده که 

تونستم  یکه م ییمهسا برسه، تا جا نکهیو قبل از ا میسابقم رفت يبه خونه  انمهریشنبه به همراه ک صبح

. بودن میشخص لیلباس هام و مدارك و وسا شتریالبته ب. میکه مربوط به خودم بود رو جمع و جور کرد یلیوسا

 !نبودن که بخوام با خودم ببرم يزیچ لیوسا هیبق

که مهسا تماس گرفت، منم گفتم  میتو راه برگشتن بود. میرو اونجا بذار لیتا وسا میرفت انمهریک يبه خونه  بعد

 .ستمیکه تنها ن

. کامال رنگ باخته بود انمهریک لکسیعاده رچهره مصمم و فوق ال دنیدلم داشتم با د يکه تو یکمرنگ استرس

مهسا و . خودم در رو باز کردم دیکه دکمه زنگ رو فشار دادم، با کل نیکوچه پارك کرد و بعد از ا يرو تو نیماش

 انمهرینگاه متعجب مهسا رو به ک نوعکردم  یسع. خونه به استقبالمون اومدن وونیا يهمسرش و پسرش رو

 . رمیبگ دیند

داخل و همونجا  میبر آوردیمهسا طاقت ن. میکرد یو با شوهرش هم احوال پرس میکرد یرفتم و باهم روبوس جلو

 :دیپرس

 ؟یکن ینم یغزاله جون آقا رو معرف -

کنم، لبامو به هم فشردم  شیکه منتظر بود من معرف حشیلبخند مل دنینگاه کردم که با د انمهریدلهره به ک با

 :هسا گفتمتا نخندم و بعد رو به م

 .همسرم...  انمهریک -

کنم، لبامو به هم فشردم  شیکه منتظر بود من معرف حشیلبخند مل دنینگاه کردم که با د انمهریدلهره به ک با

 :تا نخندم و بعد رو به مهسا گفتم
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 .همسرم...  انمهریک -

 . دعوتمون کردکرد و به داخل  یدست شیهمسرش پ! مهسا وا بره ي افهیبود که ق یدوم کاف ي کلمه

مهسا همچنان با بهت به . و مهسا و شوهرش هم روبرومون میمبل دونفره کنار هم نشست يرو انمهریو ک من

مهسا  دیاز د دیخب شا! خودم ایدادم  یبه مهسا حق م دیدونستم اون لحظه با ینم. شده بود رهیخ انمهریک

 گهینشسته و م یمرد جوون رحاال کنا...  ستادهیتو وا يتو رو یسخت باشه که عشق پدرت که به خاطرش حت

 !ازدواج کرده

 :رو به من گفت و بعد خطاب به مهسا و همسرش شروع به صحبت کرد يبا اجازه ا انمهریک

وقت  هیکه خوب بگرده  نیروز مهلت بد کیفقط . دهیم لیرو بهتون تحو دیغزاله کل ن،یشما هر وقت بخوا -

 .جا نمونه يزیچ

 :کامل کردم هروانمیک يها حرف

 یم یمیکه هر تصم ياش خودت مختار هیبق يبرا. میشخص لیفقط وسا. برم یخونه نم لیاز وسا زیچ چیه -

 .يریبگ يخوا

آخر سر هم . داد یبهم زل زده بود و به جاش، شوهرش جواب ما رو م نیدرهم و نگاه غمگ يبا ابروها مهسا

 :متلکش رو انداخت میایاز خونه ب میخواست یم یو وقت اوردیطاقت ن

 ...هر چند  ن،یخوش بخت بش -

 :گفت انمهریاشاره به من رو به ک با

 .نهیدونه کجا بش یم! ارهیغزاله جان کال از شوهرشانس م -

 :جواب داد يبا خونسرد انمهریبهم برخورد اما ک یهم رفت و حساب يتو ابروهام

 .من که نوکرشم هستم! قدر زر، زرگر شناسد -

 انمهریدفاع ک نکهیبا ا. صداش زد و مهسا با صورت برافروخته شاهد خروج ما بود زیرزنش آممهسا س شوهر

 یآروم يحرکت کرد با صدا نیماش یوقت. شد یزشت بودن برخورد مهسا فراموش نم یدلگرمم کرده بود ول

 :گفتم

 .ممنون -

 :دمیپرس ستیبه سمت خونه ن رمونیمس دمید یوقت. زدینم یاخم کرده بود و حرف یاما حساب انمهریک

 م؟یریکجا م -
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 .بهم زنگ زدن که برم، بعدش هم مامان ناهار دعوتمون کرده... سر دادسرا  هی -

برگرده؛  انمهریمنتظر موندم تا ک نیتو ماش يدادگستر يجلو. راه رو سکوت کردم هیرو تکون دادم و بق سرم

 ياما قلبم بنا هیدونستم چ یکه نم نیبا ا ادیم نیشبه سمت ما يکه با انرژ دمشیساعت د میبعد از ن یوقت

 :بدم دنیسوال پرس حمتشد اجازه نداد به خودم ز نیسوار ماش نکهیبه محض ا. گرفت دنیمحکم تپ

 .کردن دایپ وشویمژده بده دار -

 :گفتم یجیبا گ. کنه افتیدر امویتا مغزم پ دیطول کش هیثان چند

 ؟!ها -

 :جمله اش رو تکرار کرد یخوشحال با

 . کنن یم رشیدستگ يبه زود. کردن داشیپ گمیم -

 :بغض کردم و چشم هام پر از اشک شد یشدت خوشحال از

 کردن؟ کجا بوده؟ داشیپ يچجور... شکرت  ایخدا -

 :رو روشن کرد و به راه افتاد نیماش

واسه خودش  یلعنت! کنه داشینه پتو ینم سیچرا پل دمیفهم ینم یرفته منته يدونستم کدوم گور یمن م -

 ! درست کرده بوده  یجعل تیهو

 :به بازوش چنگ انداختم یخوشحال با

 کنن؟  یم رشیدستگ یکدوم کشوره؟ ک -

 :لبخند جوابمو داد با

اونم از دست  ؟یفرار کن یخواست یم یتا ک ؟یکن یم کاریآخه تو اونجا چ! بشر نیا هیعجب جونور ا،یاسترال -

 !!!من؟

چون . به درد خورد یاساس نجایا انمهریبودن ک نیبدب نیا. وجودم خوشحال بودم يبا همه . دمیته دل خند از

 !وشیدنبال دار کردینم رینبود آدم اج نیاگر بدب

اونقدر خوشحال بودم که . میپدرش رفت يو به خونه  میدیخر یبه همراه فالوده و بستن ینیریجعبه ش هیراه  سر

 . موشم شدمتلک مهسا کال فرا

هر چه بود . اومد یبه چشمم م شتریعوض شده بود انگار محبت خانواده اش ب انمهریکه رنگ نگاهم به ک حاال

 .که من تمام عمر ازش محروم بودم يزیچ! داشتن، که اسمش خانواده بود مانهیجمع نسبتا ص هی
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 یخواستن یلیخ. بغلم بود يبچه رو ازم گرفت، کارن تو ایاز وقت غذا که کامل ریبه غ میکه اونجا بود یمدت تموم

 .کردم یخانم نبود، قطعا خودمو با بچه خفه م ایثر نیب زیبود و اگر نگاه ر

بهم  يعابد يسپردمش آقا ایبه کامل یوقت. خوابش برد یبغلم از خستگ يکردم که تو يبا کارن باز اونقدر

 :گفت

 .ان شاءاهللا قسمت خودت -

لب به شوهرش  ریخانم هم ز ایثر. خنده ریبلند زدن ز يبا صدا انمهریو ک ایشوهر کامل. ل زدمحرکت بهش ز یب

 :غر زد

 !مردم آزار -

زدم و نگاه ازش  یلبخند خجل! کنه تمیحرفو زده تا اذ نیعمد ا ياز رو دمیخندن، فهم یهمه دارن م دمید یوقت

 :اومد و کنارم نشست رونیاز اتاق ب ایکامل. گرفتم

 .بهش خوش گذشت یکارن امروز حساب. ت درد نکنهدست -

 :به روش زدم يلبخند

 .هینیریش يبچه  -

 :رو گرفت و گفت دستم

 باال؟ میبر -

 :گفت یآروم يرو به مادرش با صدا ستادم،یبلند شد و من هم ا عیسر و

 ؟ياینم -

 .پشت سرتون امیاگر خواستم، م ن،یشما بر -

 :بهمون نگاه کرد انمهریک

 کجا؟ -

به تک  ایبه همراه کامل! میرفت ینم رونیاز خونه که ب. خب جواب دادن هم نداشت. میتا جوابشو بد مینموند یول

 حیبه محض بسته شدن در اتاق شروع کرد به توض. میدوازده تا پله از سطح سالن باالتر بود، رفت-که ده یاتاق

 :دادن

رو قفل کرد،  نجایخاك کرد و کال مامان در ا نجایشو ابعد از مرگ مهروز، خاطرات. انهیک ياتاق مجرد نجایا -

 .ادیاتاق نم نیسمت ا گهیاصال د انیقفل هم نباشه ک یعنی
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بود  ییتوش پر از عکس ها. ستادمیمن هم کنارش ا. ستادیرو باز کرد و روبروش ا يواریدو در بزرگ کمد د هر

مربوط به  يمتوجه شدم همشون عکس ها ینگاه سطح هیبا . در ابعاد مختلف زده بودن یتخته شاس يکه رو

دختر کم سن و  یعروسک ي هو من نگاهم مات چهر دیکش رونیخم شد و چند تا آلبوم ب. و مهروزن انمهریک

 . عکس روبروم بود يسال تو

شخص به من  نیتر کیتونست نزد یکرد م یم رییسرنوشت تغ کمیکه اگر  یکس! دختر خواهر من بود؟ نیا

 ...باشه 

  ؟یک... مادرم ... مقصر بود؟ پدرم  یک واقعا

! کشه یوقت ازت دست نم چیکه ه یخواهر واقع هی!!! خواهر بزرگتر داره؟ خواهر هیمهروز خبر داشت که  یعنی

 نه؟...  نهیخواهر هم فیتعر! يدیوقت محبتش رو از دست نم چیه

که  يشد به سمت لبخند مرد دهیدستم کش موندهیباق متریصورتش بذارم اما چند سانت يرو جلو بردم تا رو دستم

 !بودم دهیلبخند رو به ندرت د نیا. بود دهیآغوش کش يدخترو تو

اختالف ! بود کیکوچ یلیآخه مهروز خ! خواد با مهروز ازدواج کنه همه تعجب کردن یگفت م انیک یوقت -

 . بود ادیهم ز شونیسن

رو به سمتم  ياز آلبوم ها رو ورق زد و کنار گذاشت و آخرتند و تند دو تا . دستش نگاه کردم يتو يآلبوم ها به

 :گرفت

 .هیملود نیا. نیبب نویا -

تنش بود  یکوتاه صورت راهنیکه پ یتپل يدختر کوچولو. نشستم و آلبوم رو از دستش گرفتم نیزم يرو کنارش

 . مهروز حلقه کرده بود ياش رو دور شونه ها گهیدست بغل گرفته بود و دست د کیبا  انمهریرو ک

 شد که مرد؟ یچ -

 :گرفت يملود يرو از چهره  نشینگاه غمگ ایکامل

 مهروز؟ ای يملود -

 .يملود -

 :گفت یمکث طوالن کیفرستاد و بعد از  رونیرو به صورت آه ب نفسش

 یم يازب اطیح يبچه ها تو گفتنیم. اش بود کهیدختر کوچ يعموم مراسم داشت، اگر اشتباه نکنم نامزد -

 . پدرش بود شیهم پ يملود... جمع بودن  اطیح يمردها تو... شلوغ بود  یلیخونه خ. کردن
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 . هاش پر از اشک شد چشم

 دمیرس یوقت. من زودتر برگشتم هیدوماد که اومد دنبالش تا برن آتل. رفته بودم شگاهیمن همراه دخترعموم آرا -

 ...که 

 . گرفتن شیهاش راه خودشونو پ اشک

بغلش گرفته  يغرق خونو تو يکه ملود دمید انمهرویفقط ک. در خونه عمو غلغله بود يکه جلو دمیرس یتوق -

 ... رهیتونست بچه رو از بغلش بگ ینم یو کس زدیم ادیبود و فر

شونه اش  يدستم رو رو يهمدرد يبه نشونه . دهنش گذاشت و هق هقش رو خفه کرد يرو جلو دستش

 :گذاشتم

 .متاسفم -

 یدختر کوچولو گوش کرد و عکس العمل هیقصه به مرگ  کیمثل  شهیمگه م! لرزش صدام تعجب نکردم از

شدم  یبچه اش رو از دست داد، م یوقت میاگر من و مهروز مثل دو تا دوست کنار هم بود دیشا! نشون نداد؟

 ...شونه ام  يهمدمش تا سرشو بذاره رو

 .دیچک نییپا دمشونیوقت ند چیکه ه ير خواهر و خواهرزاده البم نشست و اشکم به خاط يرو ینیغمگ لبخند

 :پاك کرد اشکاشو

 ... خوام  یمعذرت م -

 :گفت ینیگیگرفت و با لبخند غم یقیعم نفس

... بود  کیکوچ یلیخ. شده بوده میقا نیماش ریهم ز يملود... کردن  یم يموشک باز میبچه ها قا يانگار -

راحت که بچه ها  الشونیو خ يکار هیبزرگترها هم که هر کدوم حواسشون گرم ! که خطرناکه شدهینم شیحال

 .کنن یم يدارن باز

 !کس نخواد چیه يخدا برا. قلبم فشرده شد يمرگ دردناك ملود ازتصور

 . در اتاق ضربه خورد به

 غزاله؟ -

 . بود انمهریک يصدا

من هم در اتاق رو . درو بست ایو کامل میکمد گذاشت يها رو توآلبوم  عیسر. خودشو جمع و جور کرد عیسر ایکامل

 :رفتم رونیبازکردم و ب
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 . میاومد یم میداشت -

که هنوز  ایکامل. کرد یاومد، نگاه م رونیکه از اتاق ب ایدستاشو به کمرش زده بود و با اخم به من و کامل انمهریک

 :ابروهاشو باال فرستاد یرگیچشماش قرمز بود، با خ

 !زنتو نخوردم! نترس -

. و راهشو گرفت و رفت ادیب انمهریک يبه لبها یکه باعث شد لبخند کمرنگ انمهریآروم منو هل داد تو بغل ک و

 :لب زمزمه کرد ریبه رفتنش نگاه کرد و آروم ز انمهریک

 .وونهید -

 :سمتم برگشت به

 !اون اشک تو رو؟ ای يرو در آورد ایاعتراف کن تو اشک کامل -

مرد چطور با غم تلخ مرگ دخترش  نیکردم ا یفکر م نیبود و به ا يملود شیاتاق و پ يحواسم تو ي همه

 :به نگاه منتظرش زدم ینیلبخند غمگ. کنار اومده

 .اون -

 :درشت کرد چشماشو

 .به حسابش رسمیم -

 :به سمت پله به راه افتادم که دستم رو گرفت. میدیخند آروم

 غزاله؟ -

شدم و  دهیکه به سمتش کش يطور د،یدستش بود رو محکم تر کش يدستم که تو. ردمبهش نگاه ک منتظر

دستش رو که پشت کمرم . باشه دهیما رو ند یبا دلهره به پله ها نگاه کردم که کس. ستادمیاش ا نهیبه س نهیس

 :گفتم یآروم يانداخت نگاهم رو به صورت خودش دوختم و با صدا

 .ادیم یکیوقت  هی -

 :کرد زیر چشماشو

 ! ادیب -

 یوجودم حس م يبودنش تو کیکه هر چند کمرنگ اما همچنان نسبت به نزد یتوجه به من و استرس یب و

 میشونیرو به پ شیشونیو بعد پ دیو محکم بوس یرو طوالن میشونیشد، دستش رو پشت سرم گذاشت و پ

 :چسبوند
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 .يپرانرژ... از ته دلت . مثل امروز لبخند بزن شهیهم -

 :زدم لبخند

تونم  یاون موقع م... بشه و پول ها برگرده  ریدستگ یوقت! وشیشدن دار دایچقدر خوشحالم بابت پ یدون ینم -

 .نفس راحت بکشم هی

 :فرستاد و زمزمه کرد رونیرو با آرامش ب نفسش

 ... يبه زود... رسه اون روز  یم -

 دینداشت، خودش رو عقب کش یاسترس گهیبرگشت و آغوشش د يکه تپش قلبم به حالت عاد قهیاز چند دق بعد

 .هیبق شیپ میو دستم رو گرفت و با هم رفت

بهتره بگم  دیشا! سخت یلیخ. رو پشت سر گذاشته بودم یسخت يروزها! حداقل بد نبود... خوب بود  زیچ همه

و  یلین لازدواجم و بعدش مرگ محمد و از دست داد نیاز لحظه تولدم گرفته تا مرگ بابا و اول. سخت يسالها

 .به سرم نازل شد وشیدار يکه به خاطرکالهبردار ییبالها

ماه سخت و پر  کیبعد از  یوقت. داشت یمثبت جهینت انمهریبود، کنار هم قرار گرفتن من و ک يعابد يبا آقا حق

به من توکل  یکرد وقت يادآوریو بهم  ستادیمنتقل شد انگار خدا روبروم ا رانیو به ا ریدستگ وشیاسترس دار

 !ینیب یاش رو هم م جهینت یکن

من انداخته  يدست دور شونه ها انمهریک. جمع سهامدارها نشسته بود نیسالن کنفرانس ب يپرونده تو بازپرس

چشم هاشون  گهید يها یلیو خ یخانم صامت. گفت یم کیاز ته دل به همه تبر يبود و با غرور و لبخند

 .افتاد یاز زبونمون نم ازشوق پر اشک شده بود و شکر خدا

هم حرف نزدم و  دیشا. و چشم تو چشم باهاش حرف بزنم کیو از نزد نمیرو بب وشیخواست دار یدلم م یلیخ

 یاتفاق نم نیدونستم حاال حاالها ا یاما م! نییاونقدر که سرشو با خجالت بندازه پا! چشماش زل زدم يفقط تو

تا پول ها به حساب  میکرد یم يباز هم صبور دیرگزار بشه و بابرد تا دادگاهش ب یزمان م یلیخ دیشا. افته

 . برگردن

لعنت  شیکیکه از هر دو تا جمله اش،  وشیلعنت به دار انمهریبه قول ک! رو از کشور خارج نکرده بود یمبلغ کم

 !بود وشیبه دار

نگاه قدردان سهامدار  دنیتموم مدت روز رو به همه لبخند زده بودم، د م،یرستوران خورد يتو انمهریرو با ک شام

 .اتفاق بود نیها واقعا برام بهتر
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 ؟يخند یم یبه چ -

 :گذاشتم زیم ينوشابه ام رو رو وانیل

 شه؟یم يراه انداز یک دیتول گهیخطوط د ن؟یگردون یکارگرها رو برم هیبق یک...  یچیه -

 :دیبه صورتم پاش یگرم لبخند

 نمیحاال واسه ا. میرو بفروش وشیسهام دار دیبعدش هم با. اول پول به حسابمون برگرده دیبا! هنوز زوده دختر -

به نسبت درصد سهممون از سهم  میتون یم میخوام به سهامدارها بگم که هر کدوم بخوا یم. دارم ییفکرا هی

 .میبخر وشیدار

 :رو تکون دادم سرم

 .که پول برگرده یصبر کن دیبا! داشته باشن یکدومشون االن پول چیه گهیکنم د یالبته فکر نم. هیفکر خوب -

 :لبخند سرشو تکون داد با

که االن هستن  ینیاز ا شتریو گمون نکنم بخوان ب دهیترس یجدا از اون فکر کنم چشمشون حساب. آره -

 .کنن يگذار هیسرما

 :بود، سرم رو به چپ و راست تکون دادم انمهریبا ک حق

 .دارن ارشویاخت... مالشونه ! ستیهم براشون ن یسرزنش يجا! یگیآره راست م -

 :سکوتو شکست قه،یاز چند دق بعد

 ؟یتو چ -

 :باال آوردم و با تعجب نگاهش کردم سرمو

 !؟یمن چ -

 . شهیپاس م گهیماه د کیخونه ات هم که تا  يچک آخر ؟يسهم بخر يخوا یتو نم -

 :دمیخند

 ! قرون دوزار منه ها هی نیچشمت تو ا -

 :دیصدا خند با

 !کجا از محل کارت بهتر؟! گهید یکن يگذار هیسرما ییجا هی دیباالخره با -

 :رفت نیاز ب لبخندم

 !محل کارم؟ -
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 :سرشو تکون داد خونسردانه

 !ست؟یمگه محل کارت ن! گهیآره د -

 :به هم فشردم لبامو

 !تونم سر شغلم بمونم؟ یمن م...  یعنی -

 :درشت کرد چشماشو

 !! حالت خوبه؟! یتون یمعلومه که م -

 :رو به دندون گرفتم تا ذوقم آبرومو نبره لبم

 ...وشیدار يریتا دستگ... کردم فقط  یفکر م... آخه  -

 !از تو بهتر؟ یک!! ام مگه وونهید -

 :از ته دل زدم يلبخند

 .ممنونم -

 :کرد اخم

 .یخواد ممنون من باش ینم! خودته يموندنت به خاطر زحمتها -

از  يدرصد دنیبه خر یحت. کردم ياپردازیبه خونه رو دنیتا رس. خوردم يشتریب يغذام رو با اشتها ي هیبق

 . سهام هم فکرکردم

ببنده و به سمت خونه راه افتادم و پشت در  اطویدر ح انمهریشدم منتظر نموندم ک ادهیپ نیکه از ماش اطیح يتو

 :گفت میآورد یکه کفشامونو در م یخودشو بهم رسوند و درو باز کرد و در حال انمهریک. ستادمیسالن ا

 .لحظه صبرکن هی -

کتش برد  بیج يدستش رو تو. ستادیدرو بست و روبروم ا. ستادمیداخل رفتم و ا یدرآوردم و چند قدم کفشامو

 :آورد و به دستم داد رونیرو ب يدیو دسته کل

 .میتوش گذاشت شیماه پ هی لتویکه وسا هیهم مال انبار کهیکوچ دیاون کل. و خونه اطیدر ح يدایکل نیا -

 :منو در آورد یکتش هم گوش يجلو بیازج بعد

 .يشد تیببخش اگر اذ...  لتیهم موبا نیا -

و  دیخواستم به سمت پله ها برم که مچ دستم رو چسب. رو از دستش گرفتم و با لبخند ازش تشکر کردم یگوش

 :گفت با اخم
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 ن؟یهم -

 :کردم اخم

 ! گهیپررو نشو د -

 :انگشت به گونه اش زد با

 !زود... چسبه  یبهم نم یتشکر زبون -

به سمتش رفتم و گونه اش رو  عیسر. خنده ام گرفت. دیخواستم برم که مچ دستم رو محکم تر چسب! بدجنس

 . دیخودش هم به عکس العملم خند. دمیتند بوس

 يپله ها بودم که با صدا يرو! شده بود يبرام عاد انمهر،یک يها ییحرکت بزرگ هم به خاطر پررو هی نیهم

 :بلند گفت

 .این رونیدر اتاقتو قفل کن و تا صبح ب -

 :تعجب نگاهش کردم با

 !چرا؟ -

 :جواب داد ایح یو نگاه ب طنتیش با

 !رمیبگ افتیض ییخوام تنها یم... امروزمون  یبه مناسبت خوشحال -

 چیمرد ه نیاز ا. خنده اش به سمت اتاقم رفتمو درو هم قفل کردم يتوجه به صدا یچشم غره رفتم و ب بهش

 !ستین دیبع زیچ

گرفتم و با آرامش  یقینفس عم. دستم نگاه کردم يتو یو گوش دیو به کل ستادمیپشت در اتاق ا يا هیثان چند

 :فرستادم رونیبازدممو ب

 .شکرت ایخدا -

و  الیفکر و خ یو با کل دمیتخت دراز کش يقبل از خوابم رو يله گرفتم و بعد از انجام کارهادر فاص از

به کولر نبود، با باز کردن پنجره هم اتاق  یاجیاحت گهیبود که د نیمهرماه ا يهوا یخوب. خوابم برد ياپردازیرو

 .شدیخنک م

هنوز چند  دمید یوقت. دیشدم و به کل خواب از سرم پر داریخواب آشفته ب هیدور و بر سه بود که از  ساعت

 . تخت بلند شدم يشدم، با حرص نفسمو فوت کردم و از رو داریزود ب یوقت داشتم که بخوابم ول گهیساعت د

 ده؟یاالن خواب یعنیبه در اتاق زل زدم،  یبا نگران یبهداشت سیاومدن از سرو رونیاز ب بعد
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نگاه کردم،  نیینرده ها خم شدم و به پا ياز رو. خوندم و از اتاق خارج شدمرو چر دیسمت در رفتم و کل به

 .خوابش برده بود رونیب يمبل با همون لباس ها يرو انمهریک

از پله . خاموش شده گاریبود و چند تا س يگاریس ریز هیفقط . نبود زایطور چ نیو ا ياز بطر يهم اثر زیم يرو

 !خواب هم اخم داشت يتو. نگاه کردم دنشیرفتم با لبخند به حالت خواب نییها پا

 شینیبود که به خاطر بدب نیب زیهنوز همون آدم شکاك و ر! نکرده بود يرییتغ انمهریعمق گرفت، ک لبخندم

بود تا آدم  یبود که تنها چشم غره اش کاف ینظر داشت، هنوز همون آدم ریدور و برش رو ز طیمح يهمه 

 یکار کم حرف بود مگر وقت طیمح يهمچنان مثل روز اول تو انمهریک! معترض اطرافش رو ساکت کنه يها

 . کرد یم يریگ جهیدو جمله نت یکیکه الزم باشه و با 

چون من  دیشا. نبودم یرمضان تیبراش فقط دختر هدا گهیچون من د دیشا... کرده بود  رییمن تغ يبرا یول

ما همون . کرده بودم رییبود چون من تغ رکردهییتغ انمهریک. رمیقصد نداشتم انتقام ناحق پدرم رو ازش بگ گهید

نسبت به من  گهید انمهریکه ک نیا. بود دهدا ریینگرشمون به هم، برخورد هامون رو تغ رییکه تغ میآدم ها بود

 .رمیجبهه نگ گهیث شده بود من هم دمحبتش باع نینبود، باعث شده بود با محبت تر عمل کنه و ا نیبدب

 :شونه اش گذاشتم و تکونش دادم يسمتش رفتم و دستم رو رو به

 ؟يدیخواب نجایچرا ا انمهر؟یک -

 نهیقامتم رو راست کردم و دست به س. به اطرافش انداخت یچشماشو باز کرد و نگاه یجیبا گ هیاز چند ثان بعد

 :من ثابت موند گفتم ينگاهش رو یوقت. و با لبخند نگاهش کردم

 نه؟ شهیرفع م گاریکال با س تیو ناراحت یخوشحال! بودن؟ گاریچند نخ س نیهم افتتیض -

 :بهم زد يخواب آلود لبخند

 .دمینرس افتیبه ض... خسته بودم  -

داد و در  یو به بدنش کش و قوس دیکش يبلند ي ازهیدستشو گرفتم و بلند شد؛ خم. رو به سمتم گرفت دستش

 :رفت گفت یکه به سمت راه پله م یحال

 .دهنم تلخه ؟ياریب يزیچ يا وهیآب م ،یشربت وانیل هیبرام  شهیم -

 !؟يدار کاریدهنتو چ یتلخ! گهیگفتم و به سمت آشپزخونه به راه افتادم، نصفه شبه برو بخواب د يا باشه

 شویراحت يلباس ها. باز زدم و وارد شدم مهیبه در ن يضربه ا. و به سمت اتاقش رفتم ختمیآب پرتقال ر یوانیل

کم  یلیاش مونده بود که اونو خ ختهیبه هم ر يموها ينگاهم رو. بست یبود و داشت در کمدش رو م دهیپوش
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تخت دو نفره اش نشست و بعد  يلبه  ورو از دستم گرفت  وانیبه سمتم اومد و ل. داد یسن و سال تر نشون م

 .کرد ندیاز تعارف به من شروع به نوش

 :رو نخورده بود که صورتش رو به سمتم چرخوند وانیهنوز نصف ل. رمیرو بگ یخال وانیدادم که ل هیدر تک به

 ؟يداریتو چرا ب -

 .دمیخواب بد د -

 :ابروش باال رفت هی

 ؟یچه خواب -

 :جلو دادم لبامو

 .دیکال خوابم پر گهید یول! دونم ینم -

 رو به لبش رسوند و  وانشیل. دستشو گرفتم و کنارش نشستم. رو به سمتم دراز کرد که به سمتش برم دستش

  هیبق

 :کنار تختش گذاشت یرو خورد و رو عسل اتشیمحتو

 !اتاقم نه؟ يتو يکه اومد هیبار نیاول -

 ::پرسه یسواله م نمیا یام گرفت، نصفه شب خنده

 .میگشت یم تیکمدت دنبال کراوات نقره ا يهفته قبل با هم تو نیهم. اومدم ينه، چهار پنج دفعه ا -

 :کرد زیر چشماشو

 .یتختم نشست يباره که رو نیاول یول ؟يکرد ینم عمیضا يمرد یم -

 :جمع و جورکردم یکم لبخندمو

 .باره نیرو اول یکی نیا. آره -

 :کردم بلند بشم یسع. شدم هدیو من هم همراهش کش دیکه دستش دور شونه هام بود به پشت خواب همونطور

 ؟یکن یم ينجوریچرا ا! ایخُل -

 :بسته گفت ينداد و با چشم ها شتریحرکت ب يفشار محکم بازوش دورشونه هام اجازه  اما

 ... ریآروم بگ قهیدو دق -

 .شدم رهیزدم و به سقف خ هیحرکت بهش تک یب

 مگه نه؟ میخوشبخت -
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و  بیبا توجه به اون همه اتفاق عج. لبم نشست يرو یلبخند کمرنگ یجواب سوالش سکوت کردم، ول در

 .من که االن خوشبختم! آره.... بیغر

 .نمیبب تویپرسم چرا اجازه نداد من زودتر خود اصل یازش م نمیرو بب وشیدار یوقت -

 .شونه هام حرکت داد، چشمامو با آرامش بستم نیب یرو به صورت دوران دستش

 ؟بکنم یاعتراف هی -

 :بسته جواب دادم يچشمها با

 هوم؟ -

 :گرفت یقیعم نفس

 .شمیدونم که عاشقت م یم! خوام از دستت بدم ینم...  یول ستمیعاشقت ن -

 :لبم نشست يگوشه  یقیعم پوزخند

 .بود بیعج يشد یمدت کم عاشقم م نیا ياگر تو... دونستم  یم -

 :دیو مردونه خند آروم

 .عاشق درك و شعورتم یول -

 :دمیخند زیر منم

 !بدونم؟ متیاالن غن -

 .شونه هامو نوازش کرد نینزد و باز هم ب یحرف

 !انمهر؟یک -

 جانم؟ -

 :فرستادم رونینفسمو به صورت آه ب. دلمو گرم کرد ب،یکه انگار از عمق جونش اومد عج یجواب نیا

 .یچیه -

 :خودش سکوتو شکست هیاز چند ثان بعد

 ... کردم و فکر  دمیکش گاریامشب فقط س -

 :بپرسم که خودش جواب داد یسوال خواستم

 .کرد لیتکم افتمویض...  ندمونیفکر به تو و آ -
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شد و موهامو زد پشت گوشم، بعد آروم  رهیچشمام خ يتو. لبم نشست و سرمو بلند کردم ياز ته دل رو يلبخند

 :دیچونه ام رو چسب

 .یمال خود خودم... غزاله  دمیاز دستت نم -

و  انمهریصادق بودن ک. کردم یم شینبود که همراه بیعج. منتظر جواب نموند و لبامو به هم دوخت و

 . دادیبود که نشون م يزیهمون چ... نبود  ياهل دروغ و ظاهر ساز. احساسش برام ارزش داشت

 :دبا آرامش به نگاه وحشت زده ام زل زد و زمزمه کر دم،یداشت و دست هاشو چسب يشرویقصد پ یوقت

 .دم یقول م... دارم  یدست نگه م يشد تیهر جا اذ -

سرخ چشمهاش زل زدم  يبه رگه ها. محکمش، دست هامو سست کرد یول زیگرمش و لحن التماس آم يصدا

 .وجودش یو تن سپردم به نوازش هاش و دل سپردم به گرم

کامل و لذت بخشم لبخند  يه تجرب نیاش گذاشتم و به اول نهیس يسر رو دیآفتاب که به داخل اتاق تاب نور

 . زدم

هم  يدادم و چشمام رو هیاش تک نهیسرمو به س. مطمئن شد خوبم آروم گرفت یو وقت دیبار حالمو پرس چند

 .افتادن

کنارش  واریبه د. دمشیاتاق د يسرمو چرخوندم و کنار پنجره  انمهریک یخال يجا دنیشدم با د داریب یوقت

 .بود رونیزده بود و نگاهش به ب هیتک

چند ساعت قبل خون  يادآوریبا . کرده بود جادیا هیتنش سا يها یبرجستگ ياش برهنه بود و نور رو باالتنه

نبود تا راحت به سمت اتاقم  نجایکاش االن ا. کرد و گونه هام از خجالت داغ شد دایپ انیپوستم جر ریز یگرم

 .رفتم یم

. زهیته دلم فرو بر يزیسرخش باعث شد چ يچشمها. تسرش به سمتم، مچ نگاهمو گرف ییهویچرخوندن  با

 .شدم زیخ میخودم محکم نگه داشتم و ن يملحفه رو رو

 شده؟ یچ -

به  یو نگران دیخوبم پر کش يحس ها يهمه . زل زد رونیرو به چپ و راست تکون داد و دوباره به ب سرش

 . قلبم چنگ انداخت
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همونطور که . دهنم خود به خود بسته شد! به عکس هیشب... دستش  يتو يزیچ دنیبزنم که با د یحرف خواستم

 یشدن من بود ول کیحواسش به نزد نکهیبا ا. ملحفه رو دورم نگه داشته بودم بلند شدم و به سمتش رفتم

 . دمیکش رونیدستش ب نیخم شدم و عکس رو از ب. زل زده بود رونیهمچنان به ب

 يغزاله ... شده بود  ریاما د رهیکه هول زده خواست ازم بگ رمیبگکرد من بخوام عکسو از دستش  ینم فکر

 .یلعنت! احمق

 :اخم کرد. بغض به صورتش زل زدم با

 ...نیبب -

 . صورتش نگه داشتم يسکوت جلو يبه نشونه  دستمو

 ...نگو  یچیه -

 :بلند شد غمیج يبه بازوم که چنگ انداخت صدا. پا چرخوندم سمت در اتاق. قورت داد یدهنش رو با ناراحت آب

 !!به من دست نـــزن -

 :دیدرشت شده دستشو پس کش يچشم ها با

 .میصبر کن حرف بزن -

شد به سمت اتاق خودم  یکه مانع حرکت راحتم م يتوجه به ملحفه ا یبه چپ و راست تکون دادم و ب سرمو

 !میتموم نشدن يلعنت به من و حماقت ها. و درو قفل کردم دمیدو

من و . ملحفه رو انداختم و به سمت حموم رفتم. هق هقم رو خفه کردم يدهنم گذاشتم و صدا يجلو دستمو

عکس  انمهریکه ک یدر حال! میکن یم يپرداز ایرو میهوس، چند ساعته که دار هیمغز رشد نکرده ام به خاطر 

 . کنه یم يگرفته و داره واسش عزاداردستش  يعشقشو تو

هم از حماقتت  انمهریسرت غزاله که ک يخاك تو... دوشو باز کردم و به موهام چنگ انداختم و هق زدم  ریش

 !يبازم خودتو بهش سپرد یول ستیبهت گفته بود عاشقت ن. به نفع خودش استفاده کرد

مگه ... و داشتم که دوباره بهش تجاوز شده ر یحس آدم. نشستم نیزم يرفت و رو جیشدت ضعف سرم گ از

 . به احساساتم تجاوز شده بود... به روحم  ه؟یتجاوز فقط جسم

 ییمشت ها يکه صدا دیاونقدر شد... خورد  یآب به هم م يو دندون هام از سرما دیچرخ یدور سرم م حموم

اشک  يشور ختیر یم نییکه از سر و روم پا یبا وجود آب. شد یم دهیشن یشدن، به سخت یم دهیکه به در کوب
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به  انمهرویک يها ادیفر يکردم صدا یباز حموم نگاه کردم و سع مهیبا حسرت به در ن. کردم یرو حس م

 :فرستادم رونیبشنوم، نفسمو به صورت آه ب یسخت

 .ترسم یم... ترسم از مشروط شدن  یم! شه؟یتموم م یامتحانات ک...  ایخدا -

که وحشتزده نگاهش رو دور اتاق چرخوند و  يانمهریخورد و ک واریبه د یبیمه يتاق که با صدادر ا دنید با

 .دنیهم لغز يمن ثابت موند، چشمام رو يرو

 ه؟یچه کار نیا وونهید -

 يگرما... حس بودم  یکردم لبخند بزنم اما ب یدادم و سع صیاز حد صداشو تشخ شیب ینگران میمنگ يهمه  با

 یکه نم یراحت الیبا خ دم،یتخت گرم و نرمم که دراز کش يرو. وجودمو کم کنه يتنش هم نتونست سرما

 . ..خوابم برد! بود یاز چ یدونم ناش

قسمت آرنجم آزارم داد و  يرو هیچند ثان يبرا یفشار محکم. داد یسرم صدا م يمثل ساعت تو يزیچ هی.... 

 :فتگ یکه م دمیرو شن يآروم مرد يبعد صدا

 .نهییفشارش پا -

سکوت  یلحظات يبرا. کرد یخواست بخوابم، سرم همچنان درد م یدلم م... کردن  هیشروع کرد به توص و

 .شد، لبخند به لبم آورد دهیموهام کش يکه رو یمطلق شد و بعد دست پر محبت

اتاقش دوباره بغض کردم؛ خدا  يآوردن اتفاق تو ادیبا به ! بود؟ انمهریک یعنینشست،  میشونیرو پ یگرم يلبها

 .خواب يفقط تو یول...  دمیم حیرو ترج یشگیهم يمن کابوس ها. کنه همه اش خواب بوده باشه

 !ینکش یسخت نقدریکه تو ا رهیمادرت بم -

 .دیبوس مویشونیدوباره خم شد و پ. روبرو شدم يدیخانم حم ونیگر يچشمامو باز کردم و با چشمها يناباور با

خواستم سرمو عقب . شدم رهیلبهامو به هم فشردم و به چشم هاش خ. بود دهیچیاتاق پ ياش تو هق خفه هق

 . مانع شد یحس هیبکشم اما 

بگو ! دست پاچه بهم زنگ زده و گفته خودمو برسونم؟ نطوریا انیشده که ک یباهام حرف بزن غزاله؟ بگو چ -

 کرده؟ تتیاذ یچ

 . غم به صورتش زل زدم با

 ... يزتریبرام عز ایدن يغزاله به خدا از همه ! تونم باشم یکه م قتیرف... ام نکن نگ ياونجور -
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 یپشت پلک هامو حس م یداغ یول! ورم نداشتن و توهم زده بودم دیشا. کردم پلکهام ورم دارن یم حس

 :دست جلو آورد و اشکمو پاك کرد. گرفت انگار شیپلکام آت يچشمم راه گرفت، ال ياشکم که از گوشه . کردم

 .حرف بزن باهام. زمینکن عز هیگر -

 :لب باز کردم یسخت به

 .تنهام یلیخ -

 یخواد فراموش یوقتها م یگاه! ستین شیدل که حال. آغوش گرمش فرو برم يدو کلمه باعث شد تو نیهم

 !سرش نبوده يوقت باال چیکه ه يو دل خوش کنه به آغوش مادر رهیبگ

 !مسخره ام کنه یکس ایبگه چرا؟  یه یکس نکهیبدون ا. سرزنش بشم نکهیبدون ا... کنم  هیداشتم گر اجازه

در حال خوردن . بود رو به خوردم داد یعسل يکه رو ینیریشربت ش م،یکه هر دو آروم گرفت يا قهیاز دق بعد

 .شربت بودم که چشمم افتاد به در اتاق که قفلش به همراه چوب همون قسمت شکسته بود

شد،  یحالت برعکس م نیاگر ا! مگه مهم بود که کجاست؟. لب بستم یکجاست، ول انمهریبپرسم ک خواستم

 گهیبهم زل زد، نگاه گرفتم و به سمت د یا نگرانو ب ستادیچارچوب ا يقامتش که تو دنیبا د! کرد؟ یکار م یچ

 .چشم دوختم يا

 ؟يبهتر -

 :جواب داد يدیخانم حم! دینشن یمن که جواب از

 شده؟ یچ یبگ يخوا ینم. ستیبد ن -

 :شدم که وارد اتاق شد متوجه

 . هول کردم... از حال رفت  -

از حموم در  دیسع نستادمیوا یحت... رسوندم  يخودمو چه جور دمینفهم. خونه میبود دهیساعت بود رس میتازه ن -

 .ادیب

 :مکث ادامه داد با

 .باش، من زنگ بزنم بهش نجایا -

 .کردم ینگاهش نم. تخت نشست يلبه  انمهریک. به دنبال حرفش از اتاق خارج شد و

 ؟یمنو نگاه کن يخوا ینم -

 :حوصله گفتم یگذاشتم و ب یعسل يرو رو یخال وانیکردم و ل اخم
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 .خوام تنها باشم یم -

 :درهم گفت يدر جا پتو رو برداشت و با ابروها دم،یسرم کش يو پتو رو رو دمیکش دراز

 !کارا نیا یچ یعنی ؟يقهر یعنیاالن  -

 :و گفتم دمیدستش کش يپتو رو از تو!. تونست پررو باشه یآدم چقدر م هیبا حرص فوت کردم،  نفسمو

 . خوام تنها باشم یگفتم م -

 :به هم فشرد دندوناشو

 ده؟یم یکارا چه معن نیا. میساز یم مونویزندگ میما تازه دار! غزاله اریدر ن يبچه باز -

 :چشماش زل زدم و گفتم يتو هیثان چند

 شمیم داریب... تجربه مون  نیبعد از اول...  میکنار اومد گهیهمه مدت که با هم د نیبعد از ا! ؟یدون یواقعا نم -

 ... یکن یم هیگر يو دار یدست گرفت يعکس مهروزو تو نمیب یو م

 ...اون  -

 ...برعکس بود و من عکس محمدو  هیلحظه تصور کن قض هی! نده حیتوض -

 !ببند دهنتو -

 .خودم جمع شدم يصورتم خم شد، ناخودآگاه تو يخشم رو با

 .ذارمیدندون سالم تو دهنت نم گهیدفعه د! قبلش فکر کن یزن یحرف م یوقت -

 شهیکه معلوم بود داره از تخت دور م یسرم انداخت و در حال يبا حرص پتو رو رو. کرده ساکت شدم بغض

 :گفت

 .آدم حرف بزنه يدیفرصت نم یحت یوقت...  یبهتره قهر باش -

! اومد یاز خودم بدم م. و پاك کردم دنیبار یکه پشت سر هم م ییبه هم فشار دادم و با دست اشک ها لبامو

 ! حق با من بود؟ یدونست وقت یچرا اون خودشو محق م

اوضاع شرکت بود هم  رامونیکه پ يدیو خانم حم انمهریک يبودم و به حرف ها ریموقع شام با غذام درگ شب

 یمن و برام گوشت و خورش م ياومد سمت غذا یم يدیدست خانم حم قهیهر چند دق. دادم یگوش م

 !ينخورد یچیکرد که ه یم يادآوری یو ه ختیر ینوشابه م ایگذاشت، 

اخم کرده بودم و فکرم به همه . کردم ینگاهش رو حس م ینیسنگ یول! هم که انگار براش مهم نبود انمهریک

 .کرد یم فیبرام رد میمدل تصم کیو هزار و  دیکش یجا سرك م
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 !الحمدهللا همه مشکالت حل شد؟ یعنی -

 :از پر بودن دهنش بود جواب داد یبا مکث که ناش انمهریک

 يهمکار یلیبانک صاحب حسابمون خ. بود که انجام شد وشیشدن دار ریاصل کار دستگ. آره خداروشکر -

هاش  ينامه نگار. گردونه یپول رو به داخل کشور برم يبانک مرکز. مشخصه که مقدار پول چقدره گهید. کرد

 .مشخصه زیوگرنه همه چ ادهیز

 درسته؟. و زود داره اما سوخت سوز نداره رید یعنیباالخره . باز هم شکر -

 :جواب داد يبا لحن نسبتا پرانرژ انمهریک

 . درسته -

 :شونه ام نشست يرو يدیخانم حم دست

 متونیدروغه اگه بگم به خاطر تصم. دیبر گهیسفر هم با هم د هیدرست شده ان شاهللا  زیحاال که همه چ -

 .خوشحال نشدم

 :فت و با غم گفتگر یقیعم نفس

 نمیب یاما حاال م. ترس رو تجربه کردم نیبدتر دیبه خاطر کارتون با هم عقد کن نیخوا یم دمیکه فهم يروز -

 .نیخوشحالم که با خودتون کنار اومد. بوده خودیترسم ب

 :رو به من گفت و

 . کنم عمر دوباره گرفتم یحس م يداد متوینصفه ن يگفته بهش بله  انیک یاز وقت -

 :گوش سپردم يدیخانم حم يها یزدم و به پرچونگ ضهینبودن عر یخال يبرا یحال یب لبخند

رو  رهیکه بگ یگفته پولش که برگرده سهم انیتازه ک. تر فکر کن يبه نظر من در مورد سهام کارخونه جد -

 .خواد به نام تو بزنه یم

 :با خنده گفت انمهریک

 !خوره نه؟ ینم سینخود تو دهن تو خ. کنم زشیخواستم سوپرا یمن م دیشا -

! که از اول دلمو قلقلک داده بود؟ يزیقرار بود من هم سهامدار بشم؟ چ. نگاه کردم انمهریبه صورت ک یناراحت با

 نایهم یاما واقعا خوشحال بودم؟ زندگ... بلند داشتم، شغلمو داشتم، قرار بود سهامدار بشم  یشاس نیحاال ماش

 خواستم؟ یم یبود که از زندگ يزیواقعا چ نیا! بود؟
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گرفتم و بعد ازلبخند زدن به  یقینفس عم... ینبود ول یلیل! که با من نسبت داشتن یخانواده داشتم و کسان حاال

 . شامم رو خوردم هیهر دو، بق

ته  يهمچنان دلخور! دهیچه فا. از اخم و چشم غره اش برداره انمهردستیبود تا ک یلبخندم کاف نیهم انگار

به خودش اجازه  انمهریبود که ک شییپررو نیا! داد ینبود که آزارم م شیدلخور نیاومد و ا ینگاهش به چشم م

 . داد دلخور بشه یم

من هم به اتاق خودم رفتم و . شوهرش برگشت شیخودش و پ يما نموند و به خونه  شیشب پ يدیحم خانم

 .شد و به شرکت رفت داریزودتر از من ب انمهریصبح روز بعد ک. کرد ینم یمخالفت انمهریک

 . پام بود ریز انمهریک بیبدون تعق نمیداشتم و ماش لیموبا. داشتم دیکل... بود  میروز آزاد نیاول

شرکت به کارخونه رفتم و شاهد  يبه جا! سرخورده شده بودم دیشا. کرد ینم نیریکاممو ش يآزاد نیانگار ا اما

کارگرا رو  هیبسته و برگشتن بق يپوالد براشون صحبت کرده بود و قول باز شدن خط ها. کارگرا بودم یحالخوش

 .بهم سالم کردن يهمه مثل قبل با انرژ. داده بود

 نیها ا یلیدونم که خ یم. يشکرت که بهم فرصت جبران داد ایخدا. گفتم کیجواب همشون با بغض عل در

 .زیبه خاطر همه چ... ممنونم . شهینم بشونیفرصت نص

جواب  دیمختصر و مف دیپرس یکه حالم رو م انمهریک يها امیرباط کار کردم و در جواب پ کیروز مثل  تمام

شد و  یشروع م يو دادگاه به زود ییباز جلسات بازجو وشیبا برگشتن دار. خواست یم ییدلم تنها. دادم یم

 .شد یم بمیفرصت نص نیا یمعلوم نبود ک

 سیگرفتم و اجازه ندادم سوار سرو مویمر يجلو نگیپارک يتو یآن میتصم کی یشرکت ط ياز ساعت کار بعد

 .کارخونه بشه

سوار  مویمر ادیبود تا به احتمال ز ستادهیبشه و پوالد چند قدم اونطرف تر ا سیقصد داشت سوار سرو میمر البته

 :با تعجب گفت. میشد نمیسوار ماش میبا مر. خودش کنه نیماش

 ؟یخوب! غزاله يایبه نظر آشفته م -

 :گرفتم و گفتم یقیعم نفس

 . دهینم انمهراجازهیدونم که ک یم یول. خواد تنها باشم تا آروم بشم یدلم م. واقعا آشفته ام. میآره مر -

 مگه نه؟... رابطه تون با هم بهتر شده  -

 :زدم و گفتم ینیغمگ لبخند
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 .دیشا... دونم  ینم -

 . فرستاد رونیرو با آرامش ب نفسش

 .با خودت ببر نویکن وماش ادهیپ نالیبردارم بعد منو ترم لیوسا يسر هیمن  میسر خونه بر هیجان  میمر -

 :دهن باز نگاهم کرد با

 خبر داره؟ انمهریک -

 .دم یبهش اس م -

 :گفت ینگران با

 !کنما یداد سرم بزنه سکته مبه خدا دوتا ! يغزاله منو با اون شوهر قلچماقت در ننداز -

 :دمیخند آروم

 .دمیبهش اس م گمیم. نترس -

برداشتم و از  مویدست لباس به همراه کارت مل کیبه خونه رفتم و . راحت شد که ساکت شد الشیخ یکم انگار

مشهد بود، کجا از مشهد  ياتوبوس درحال حرکت فقط برا. میرفت نالیزدم و با هم به سمت ترم رونیخونه ب

 !بهتر؟

 :برگشتم میلحظه مکث کردم و به سمت مر هیسوار اتوبوس بشم  نکهیاز ا قبل

 .بهم بگو قتویپرسم حق یسوال م هی -

 :نگاهم کرد مشکوك

 ؟یچ -

 .بهت نداشته باشه یحس ادیبه نظر نم ؟یپوالدو از سرت باز کن يخوا یتو واقعا م -

کردم و سوار  یزدم و باهاش روبوس يمن هم به روش لبخند. ش رسواش کردلبخند یکرد اخم کنه ول یسع

 :نوشتم امیپ انمهریک يبرا. اتوبوس شدم

 .دنبالم نگرد. ستمین يدو روز یکی! برم تیاز زندگ شهیهم يبرا ایکه بمونم ...  امیدارم با خودم کنار ب اجیاحت -

 .برگردوندم فمیخاموش کردم و به ک لمویموبا لیتحو امیبعد از اومدن پ و

 رهیم شیرو داشتم که هر چقدر پ یحس آدم... دونم  ینم! بچگانه نبود؟ انمهریکردم؟ فرار از ک یم یدرست کار

داشتم  اجیمن احت! بذار فکر کنه خواستم خودمو لوس کنم. بذار فکر کنه بچگانه رفتار کردم. رسهیبه بن بست م

 !مهرانیلوس شدن توسط ک نیبه ا
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به  يخونه ! عاشق زنش بود که بود! تونست از خودش داشته باشه یم یچه دفاع. کرد یم یازم عذرخواه دیبا

 !و به عکس نگاه کنه و زار بزنه؟ ستهیسر من با ينداشت که باال گهید ياتاق و پنجره  یاون بزرگ

مدت چقدر تالش  نیا دیند! به کتک زدن بکنه؟ دی؟ اون لحظه جاش بود که منو تهد!دارم یچه حال دیند واقعا

رفته چقدر تالش کرد که محبت  ادشیکه من خاطره کتک خوردن ازشو فراموش کنم؟ خودش  میکرد

 کنه؟ رهایو تحق نیاون توه نیگزیجا

چشمامو بستم و . چشمم گذشت ياز جلو لمیف کیعمرم مثل  يچشم دوختم و همه  رونیبه ب نیماش شهیش از

دو روز رو  یکی نیا دادیاگر براش آرامش من مهم بود، اجازه م انمهریک. زنیاشک آروم بر ياجازه دادم قطره ها

 .تنها بمونم

حاال که از جرم ! بود نیاز اول قرارمون هم. دادم یاز دست نم يزیچ رفت،یپذ یگشتم و اون منو نم یبرم اگر

خواستمش و اون خواست به زور نگهم داره، حق  یاگر هم من نم! ن خونه جدا رو هم دارممبرا شدم و پول گرفت

 .دمیکش یم شیطالقم رو پ

شد و نون  نیثابت موند که سوار ماش يرمردیپ يراه توقف کرد نگاهم رو سیپل يتو نیساعت بعد ماش دو

 .فروخت یم ییخرما

به چادر مادرش چنگ انداخت و مرد رو اشاره کرد و مادرش هم براش نون  يپنج ساله ا-چهار يکوچولو دختر

تا ابد  دیحسرت ها شا یشکمم مشت شد، بعض يلبم نشست و دستم رو يرو ینیلبخند غمگ. دیخر ییخرما

 !دونه یچه م یکس... بمونن  یحسرت باق

که  یمور از پله ها باال اومد و در حالاومد و درکمال تعجب ما نیبه سمت ماش يبا راننده، مامور درجه دار همراه

 :گفت دیچرخ یم نیمسافر نینگاهش ب

 نجا؟یا میدار یخانم رمضان -

 :من زوم کرد يشد که رو یانگار نگاه من براش معن. و با وحشت زل زدم بهش ختیفرو ر قلبم

 !؟یخانم رمضان -

 .سرم رو تکون دادم یجیگ با

 . دیبش ادهیلطفا پ -

من  دیفهم ياما چه جور! وسطه انمهریک يدونستم پا ینگفته م. کردن ینگاهم م یحالت خاص هیبا  همه

 .شدم ادهیپ نیدر هم از ماش يو اخم ها تیندونستم و با عصبان زیمعطل کردنو جا! گفته؟ میمر یعنی نجام؟یا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   – اهیس يپشت ابرها

wWw.98iA.Com ٣٤١ 

 ! خبر رسونده؟ یپس ک! نبود انمهریک نیاز ماش ياثر یچرخوندم، ول چشم

 .سالم خانم -

 . سمت صدا برگشتم به

 :مامور هم کنارمون قرار گرفت. بود نگاه کردم ستادهیکه با فاصله ازم ا دیتعجب به حم با

 . ارنیب فیداخل تا همسر خانم تشر دییبفرما -

 :بزنم که مامور اجازه نداد یحرف خواستم

 .دییبفرما... خانم  دییبفرما -

 یکه اهل شر درست کردن نبودم، وگرنه م فیح. گرفتم و همراه مامور به داخل رفتم دیخشم نگاه از حم با

 یبه اتاق یچرا که وقت! باطل بود الیالبته خ! نداشت یهم مسلما مدرک دیشناسم و حم یآقا رو نم نیگفتم من ا

 :به داخل اتاق اومد و گفت يرفتم تا منتظر بمونم، جناب سرگرد

 .نیبرگرد دیاومده که با شیپ یمشکل ایتماس گرفتن و گفتن گو. ما هستن انیاز آشنا يجناب عابد -

 :لب نشوندم و با حفظ ظاهر گفتم يرو یمصنوع يلبخند

 .میباعث زحمت شد دیببخش. تموم شده بود میگوش يمتاسفانه باتر -

 :زد یمحجوب لبخند

 !یکنم چه زحمت یخواهش م -

 . از اتاق رفت و

 :گفت یمظلوم افهیچارچوب در ظاهر شد و با ق يتو دیحم يا قهیاز چند دق بعد

دم در خونه، تا مواظبتون باشم  امیزنگ زد گفت ب انمهریامروز صبح آقا ک. خانم شرمنده قصد جسارت نداشتم -

 ...که 

 :حرفشو قطع کردم یحوصلگ یب با

 .نداره یبیباشه ع -

 .برام نمونده بود يانرژ یعنی... نداشتم  دویکل کل کردن با حم ي حوصله

اصال به من نگاه . سرمو بلند کردم انمهریبا ک دیو حم نیاز مامور یکی کیسالم و عل يساعت بعد، با صدا مین

چرا حواسمو جمع  ه؟یآدم محافظه کار انمهریرفت که ک یم ادمی یچرا ه. نکرد و من به خودم لعنت فرستادم

 !کردم یفرار نم میروز آزاد نیدرست اول وکردم  یتر رفتار م حداقل عاقالنه! نشده بودم؟ دینکردم و متوجه حم
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البته کامال . میکرد یکرد و ما هم بعد از تشکر ازش خداحافظ یعذرخواه یسرگرد از من به خاطر معطل جناب

 دیحم میکه اومد رونیب! کرد؟ یکار م یچ نجایا دیوگرنه حم! اس گهید زیمشکل چ دهیمشخص بود که فهم

 !بودم دهیدروغه اگه بگم ازش نترس... خب . شدم نشیسوار ماش انمهریازمون جدا شد و به همراه ک

با . سرسام آور با سرعت باال، کنار جاده نگه داشت یرانندگ هیربع بعد از  کی. دادم سکوت کنم حیترج پس

 .کرد ینم یحرکت چیزل زده بود و ه رونیخشم به ب

 :شکستمگرفتم و سکوت رو  یقیعم نفس

 !يبرام بپا بذار تیآزاد يکردم بعد از وعده  یفکر نم...  امیکه با خودم کنار ب يایگفتم دنبالم ن -

 .آب دهنمو قورت دادم و ساکت شدم. قرمز بودن تیرو به سمتم چرخوند؛ چشمهاش از عصبان سرش

 :بم شده گفت يبا صدادندونهاش  يبعد از ال. تا به اعصابش مسلط بشه دیبار نفس کوتاه و تند کش چند

 ! بود؟ یچه غلط نیا. که دست روت بلند نکنم رمیگ یخودمو م يدارم جلو یلیخ -

 ! شکست موینیبود که زد ب يهمون مرد نینرفته، ا ادمی. شدم لیبه سمت در متما شتریب يرارادیغ

به خودم بگو خبر  یتنها باش يخوا یم ؟یتنها باش! ؟یکه چ يصاحاب راه افتاد یول و ب يمثل زنا يپا شد -

دو ماه تنها بمون با خودت  ،یچیدو روز که ه. یخونه تنها باش يپدرم که تو يخونه  رمیدو روز م ذارمیمرگم م

 .ایکنار ب

چرا ! شدم؟ یمواخذه م دیکنم؟ چرا االن با يخواستم لج باز یمن که نم. انداختم نییجلو دادم و سرمو پا لبهامو

 دشیدر عرض چند ماه عبد و عب خوادیچطور م. اله که عادت کردم به مستقل بودنفهمه من چند س ینم

 .وسط بود یتا حاال هم بهش قول داده بودم و شرط! باشم؟

 :گرفتم تا بغضمو پس بزنم یقیعم نفس

 .یمجبورم کن يکار يبرا یتون ینم -

 :دیباال پر ابروهاش

 !کنم یکار م یچ ینیمخالفت کن باهام تا بب يخوا یم -

دلم سوخته بود از . دونستم به خاطر کنترل کردن بغضمه یاحساس کردم که م مینیب يرو تو یسوزش

 :توجه به لرزش صدام گفتم یلب از لب باز کردم و ب. شییزورگو

 .متنفرم...  تیاز تو قلدر -
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ه گرفتم و به اشک فاصل یچند قدم. بود نیماش یصندل يهنوز رو فمیک. شدم ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش و

 !روش نمیا... کرده بودم هیهمه گر نیا. دادم دنیهام اجازه بار

 .شد ادهیپ نیماش از

 .جا تمومش کن نیرو هم يمسخره باز نیا... سوار شو  ایب -

 :بلند گفتم يسمتش برگشتم و با صدا به

هنوز باهاش کنار  یبرات سخته چرا وقت نقدریتو که فراموش کردن رن سابقت ا ه؟یاز نظر تو مسخره باز -

بعد  ؟یکن یم هیواسه اش گر ینیشیسر من م يآدمم؟ احساس دارم؟ باال یفهم ینم! سمت من؟ يایم يومدین

 دهنم؟ يتو یزن یکه م یکنیم دمیزنم تهد یم یتا من حرف

 . نگاهش رو گرفت یبا حرص به هم فشار داد و با کالفگ لبهاشو

 ...دونستم برات مهمه  یمن که م. کنم یمن که گفته بودم درك م. يفراموشش کرد یکه گفت يخودت بود -

 ... یلعنت ستیبرام مهم ن -

 ...کنار جاده گم شد  يسر و صدا يتو ادشیفر يبود و صدا یعصب. شدم ساکت

 يهر جا یکن یحس م! کنه یعذاب وجدان ولت نم یباش یباعث مرگ کس یوقت... من باعث مرگش بودم  -

 . کنه یداره با سرزنش نگاهت م تیلعنت یزندگ نیا

 !دمیفهم یرو نم منظورش

 :مردونه اش همراه بغضش شکست يصالبت صدا يهمه  هوی

 ! شده میقا نمیماش ریبچه ام ز دمیمن خاك بر سر ند... خودم مرد  نیماش يچرخ ها ریز يملود -

 :شد رهیشرمنده ام خ یبهت زده و کم يالتماس به چشمها با

 ... گرفتم  یم تیفقط داشتم حالل... مک به زخمم نپاش غزالمن -

چشمام زل  يگرفت و با غم تو یقینفس عم. بود بهش چشم دوختم یاز چ یدونم ناش ینم قایکه دق یبغض با

 :زد

 .دمتیکه از دست نم...  یفقط تو مهم ،يفقط تو برام موند...  خوامیمعذرت م -

 

  انیپا

 آرا دشت بهشت دل
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