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 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 
 ...زندیبر استخوانم م شهیدرد،ت

 دهد... یامانم نم هیگر

 !سنگدل

 ...نیو بب ایب

 ...خواندیم شیمرگ،مرا به آغوش خو چگونه

 ...تیوفا یهمه ب نیاز ا آخ

 بگو حاال

 قلب عاشقم چگونه بفهمانم  به

 آغوش تو که

 من نبود....  یجا

 چهیپیفضا م یتو مایخلبان هواپ یصدا

 یپرواز خوب دوارمیام میشد رانیهم اکنون وارد خاک ا یگرام نیمسافر-

 .نیرو تجربه کرده باش

و همه آماده هستن تا  رهیگیرو در بر م مایهواپ یفضا یهمهمه ا یصدا

 یپا یکه رو ی. دختر بچه انهیبش نیزم یرو مایبعد هواپ یلحظات
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به دست زدن و  کنهیاون همه صدا شروع م ریمادرش نشسته تحت تاث 

 زنمیو بهش زل م کنهیتوجهم رو جلب م دنشیخند یکه صدا دنیخند

و به لباس  شهینگاهم لبخندش خشک م دنیچرا با د دونمیاما نم

 چهیو به در دارمی. نگاهم رو بر مرهیو به آغوشش م زنهیمادرش چنگ م

 هیفاصله به اندازه  نیشهر از ا یو چراغ ها کهیهمه جا تار دمیم مایهواپ

هماندار م یو صدا مایهستن. با حس فرود اومدن هواپ زیر یلینقطه خ

مدت  یکه به خاطر پرواز طوالن یختو با کر کنمیکمربندم رو باز م

همهمه  کنم،یحرکت م یو به سمت در خروج شمیهست از جا بلند م

تر  عیاعصابمه کاش هر چه سر یصدا به شدت رو نیو ا دهیچیپ یادیز

 .رونیب امیخفقان آور ب یفضا نیاز ا

و  دارمیبرم لیو اون رو از ر رمیسمتش م خورهیکه به چمدونم م چشمم

که  ییو از اونجا یسمت در خروج کنمیحرکت م یبلند یبا قدم ها

فنجون قهوه  هیتا با  رمیشاپ م یپس سمت کاف ستمین یمنتظر کس

 بتونم خودم رو به خونه برسونم. 

 یحس آرامش بخش کنهیسردم برخورد م یفنجون که به دستا یگرما

بو  قیکنم و عم کیرو به فنجون نزد مینیکه ب شهیو باعث م دهیبهم م

و  شهیچشمام بسته م رسهیتلخ و تند قهوه که به مشامم م یبکشم بو
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که  کننیذهنم شروع به حرکت م یقطار تو یواگن ها نیع یریتصاو 

نشون  نیا کشمیم یقیباز کنم. نفس عم روچشمام  عیسر شهیباعث م

بهش  نبارینه، ا نباریا یول ارهیدرب یدوباره باز خوادیکه ذهنم م دهیم

و نگاهم به طبقه  نوشمیاز قهوه رو م ی. کمدمینم یرو شیاجازه پ

 یو هر کس ستادنیا شهیپشت ش یادیز تیکه جمع وفتهیم نییپا

 یمثال که چ زنمیم یخوشحال در حال دست تکون دادنه پوزخند

 چیه ؟یمهم ؟یبعدش چ یخانواده مهم یفوقش فقط چند روز اول برا

 رو درک نکردم...  یدلتنگ یوقت معن

 نجایشهر رفتم اما ذهنم انگار که ا نیبه هشت سال از ا کینزد نکهیا با

داره من  نیو ا ادشهیچون همچنان جز به جز مکانها رو  کردهیم یزندگ

دوباره به اون روزا برگردم.  دیرفتم و نبا یفراموش یمن برا ترسونهیرو م

 و رونیب امیبعد از حساب کردن پول م ستهیا یکه جلو خونه م نیماش

اما هنوز چند قدم برنداشتم  رمیبا برداشتن چمدونم به سمت در خونه م

 نیتوان جلو رفتن رو ندارم خاطرات بد ا کنن،ینم یاریکه پاهام تنم رو 

از  دیبا ارمیبتونم دوام ب نکهیا یو برا شترهیخونه از خاطرات خوبش ب

که فقط  دمیآشفته ام قول م شهیهم برم پس به خودم و ذهن نجایا

 امشب رو تحمل کنه... نیمه
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 یبا قلق خاص دیباز شدن در مثل همون زمانهاست هنوز هم با یصدا 

خشک و لخت اون باغ  یدرختا ریتصو یول شمیم اطیبازش کرد. وارد ح

 .ستیاصال قابل انتظارم ن

که  زنمیبرق رو م دیو کل شمیو وارد سالن م کنمیرو باز م یورود در

آروم  شنیبسته م عیو چشمام سر شهیلحظه همه جا روشن م کی یبرا

و  زهیمرتب و تم زیهمه چ وفتهیو نگاهم به خونه م کنمیآروم بازشون م

و به سمت پله  کنمیشدست چمدونم رو کنار در رها م دهیقبل چ نیع

 ریو ذهنم داره تصو شهیم دهیپله کش ینرده ها یرودستم  رمیها م

دست بندازم و  نکهیاما جرات ا ستمیا یاتاق بابا م ی. جلوکنهیم یساز

 بیگوشمه و چشمام عج یخندهاشون تو یدر رو باز کنم ندارم صدا

و  شهیباز م یتق یو در با صدا برمیبا تمام توانم دستم رو جلو م سوزهیم

هر دوتا رو قاب  ریکه تصو وفتهیم یزرگدر لحظه نگاهم به عکس ب

 گهیکه با از دست دادنشون شکستم د میفرشته زندگدوتا  ریگرفته تصو

 نهیبیکه تار م یو با چشم وفتمیم نیزم یمقاومت کنم و رو تونمینم

گوشم  یخنده ها و حرف زدنمون تو یصدا نمیبیلبخندشون رو م

 ییتا صدا رمیگیمدوتا گوشم رو محکم  شهیبلند تر م یو ه چهیپیم
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حرفاست و انگار که از اعماق وجودم داره  نیتر از ا ینشونم اما صدا موز 

 .رهیو حس از تنم م رهیگیکه تمام تنم رو در برم ادیم

افتادم پس نفس  نیزم یرو کنمیحس م شهیهام که آروم باز م چشم

. نگاهم به شمیبلند م نیزم یو با تن کرختم از رو کشمیم یقیعم

که  یا گهید یاز شب ها یکی نمیو ا دهیصبح رو نشون م 4ساعته که 

هم  شهیهم ارهیگلوم رو گرفته و نفسم رو بند م خیخاطرات گذشته ب

گرفتم  میمن رو مغلوب خودش کنه اما من تصم تونهیاون برندس و م

و  کنمینگاه م باشونیز ریندم. به تصو یروزیبهش اجازه پ گهیکه د

 گمیم

 ...رمیرو درست کنم و انتقامم رو بگ زیکه همه چ دمی+بهتون قول م

 مونیراه پش مهیاما ن دارمیو به سمت اتاقم قدم برم رونیب رمیاتاق م از

دوام  نجایبدون اونا ا تونمیم کردمیفکر م کنم،یو عقب گرد م شمیم

 اجیاحت یزیچ نجایبرم من ا نجایاز ا دیاما اشتباه محض بود با ارمیب

خوره بخوره و  نیمغزم رو ع یاون گذشته لعنت شمیندارم و تنها باعث م

 دارم. شیدر پ یبمونم چون هنوز راه طوالن یقو دیکنه با نابود
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اما با  شهیلحظه نفسم قطع م کی یبرا خورهیسرد که به تنم م آب 

 یول برهیلحظه اول نفست رو م یبرا کنمیگذشت زمان بهش عادت م

و از  چمیپی. حوله رو دور تنم مدهیبهت م یبعدش حس آرامش خوب

قهوه سفارش بدم و خودم رو  هیتا  رمیسمت تلفن م رونیب امیحمام م

هتل بمونم تا بتونم  یتو دیفعال چند روز با نمرفتن آماده ک رونیب یبرا

 کنم. دایخونه مناسب پ هی

 شهیبلند م لمیزنگ موبا یکه صدا دمیچند جرعه از قهوه رو ننوش هنوز

از به هم زدن آرامشم به شدت  خوامیکه م ستین یزیاون چ نیو ا

که  وفتمیو به سمت بالکن راه م کنمیبه صدا نم یتوجهمتنفرم پس 

وبه صفحه  کنمیعقب گرد م شهیبلند م لیزنگ موبا یبار دوم صدا یبرا

 یو انگشتم رو رو کنمیاخم م نمیبیفروغ رو م مکه اس شمیم رهیخ

 سمت بالکن وفتمیو راه م کشمیم لیصفحه موبا

 یخوایم یک یباشم که بهم نگ بهیحد برات غر نیتا ا کردمی*فکر نم

 یبرگرد

 خشیتل کنمیباال و با تمام وجود مزه قهوه رو حس م برمیرو م فنجون

 آرامشه برام
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 ؟یصحبت کن یخوای*الو؟ نم 

و من حوله رو محکم تر دور خودم  خورهیماه به تنم م یسرد د یهوا

 چمیپیم

 ...نمتیبیم امی*م

و دوباره سکوت  کشهیطول م هیچند ثان یآزاد فقط برا یبوقها یصدا

خواب  نیاول یو خودم رو برا رونیب امیاز بالکن م رهیگیهمه جا رو فرا م

 سرحال شروع کنم. دیبا کنم،یآماده م رانیبعد از مدت ها در ا

خونه  هیاما از صبح هنوز نتونستم  رونیب امیهم م یامالک نیسوم از

فرصت  نیدر اول دیو با دهیکنم سر درد امانم رو بر دایخوب پ یلیخ

سمتشون  دیداشت نبا دیتاک یلیخ مایقرصام رو بخورم. هر چند که ن

 یخالص یدرد لعنت نیاز ا تونمیروز هم نم هیمن بدون اونا  یبرگردم ول

 یبطر هیو با گرفتن  رمیم یسوپر نیتر کی. به سمت نزدشمداشته با

 .گهید یامالک هیسمت  رمیم یو با گرفتن تاکس خورمیآب قرصا رو م

 دهیو ادامه م کنهیباز م دیرو با کل در

تهران با  یجا نیکه گفتم حرف نداره خانم بهتر یاز خونه ا نمیا-

 امکانات مناسب کار خودتونه نیبهتر
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دهنش  تونستمیکاش م رمیو سمت سالن خونه م کنمیکنارش عبور م از 

 گهید قهیو اگه تا چند دق رهیاعصابم راه م یداره رو یلیرو ببندم خ

 .ارمیسرش م ییتموم نکنه بال

 جداگانه دارن سیدوتا اتاق خواب داره اتاقا هم سرو-

 دهیتا حاال د یبزرگ نیبه به آشپز خونه به ا نیسمت رو نگاه کن نیا

 ...یلیخ ن؟یبود

که صداش در لحظه قطع  زنمیسمتش و به چشماش زل م گردمیبرم

 گهیم یو با لبخند مصنوع دهیآب دهنش رو قورت م شهیم

 .دیشما به کارتون برس زنمیمن م هیچه حرف نیا دنیمعلومه که د-

 هیتر اقدام کرده بودم . با  عیسر شهینگاه خفه م هیبا  دونستمیم اگه

که به  نهیا لشیدل نیبهتر یاز طرف ادیم یبه نظر خونه خوب یکل یبررس

نقشه من حساب  یپوئن مثبت برا هی نیو ا کهینزد یلیاون شرکت خ

 .شهیم

 خرمیرو م نی+هم

 .نینیرو بب رشیبه به مبارکتون باشه خانم انشاهلل خ-
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هتل و با برداشتن چمدون و مدارکم به  گردمیبرم دیخر لیاز تکم بعد 

هم بخرم  نیماش هی دیبا یبعد یدر فرصت ها رمیسمت اون خونه م

 و اونطرف برم. نطرفیا یبا تاکس کشهیاعصابم نم گهید

 گردمیو برم رمیگیشام رو م لیامشبم وسا یبرج برا کیفروشگاه نزد از

 رانیمدت که قراره ا نیا یبرا تونهیو م هیخوب یلیخونه به نظرم خونه خ

رو داخل آشپز خونه  لیو وسا شمیباشه. وارد خونه م یمناسب یباشم جا

 .کنمیدوش آب سرد دعوت م هیو خودم رو به  زارمیم

سمت  رمیو م شمیپتاپ بلند ماز پشت ل ادیقهوه ساز که م کیت یصدا

فردا آماده باشم فردا  یبرا دیاما با ستمیآشپز خونه هر چند که گرسنه ن

مصاحبه  نیا یدارم و انتخاب شدنم تو یمهم یلیخ یمصاحبه کار هی

 جلو بندازه. ریمس نیا یمن رو تو یکه کل شهیباعث م

سمت کاناپه تا  گردمیو با فنجون قهوه برم دارمیغذام رو برم بشقاب

 یلیکه چک کردم خ یبار نیکنم آخر یسهام شرکتشون رو بررس

 کینزد گهیبه هم د یلیخ دایبود اما جد نیتر از سهام شرکت نو نییپا

 هست... نشونیب یکه رقابت تگاتنگ دهینشون م نیشدن و ا
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اما من به بدن خودم اعتماد  ستین ندیخوش آ ادیشده ز لیمرغ گر مزه 

افت فشار ببره پس بدون توجه به مزه  هیندارم و ممکنه فردا آبروم رو با 

و من با  شهیبلند م یریزنگ تماس تصو یکه صدا کنمیغذام رو تموم م

 نمیبیوصل کردن تماس چهره مهربون عمه رو م

 ؟یخوب زمی*سالم عز

 گهیمو  کنهیباال و اشکاش رو پاک م برهیرو م دستش

 رانیا یرفتیدلم برات تنگ شده کاش نم یلی*خ

باعث شده که تا  نیباباست و هم هیشب یلیکه خ زنمیزل م رشیتصو به

 بمونم  ششیمدت بتونم پ نیا

 یه نجایسرحال و قبراق نشسته بعد شما ا نیمادر من بب یگیم یچ-

 کن هیگر

 شهیواضح تر م ماین ریو تصو چرخهیم نیدورب

 دختر؟ یچطور-

تکون  یو سر زارمیجلوم م زیم یو بشقاب رو رو کشمیم یقیعم نفس

 دمیم
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 سر تکون نده حرف بزن- 

 یبله قربان گو دیو با ضشمیمن مر کنهیهنوز فکر م ماین کنمیم اخم

 اون باشم

 میخوب اخم نکن نخواست یلیخ-

 نمیبیکه چهره خندونش رو م گردونهیرو سمت عمه برم نیدورب

 ماینکن دخترم رو ن تی*اذ

 حتما بهمون بگو یداشت یکار زمیخودت باش عز مواظب

 شهیکه تماس قطع م گمیم یلب آروم باشه ا ریز

عنوان قرار  چیو من هم به ه دوننیکدوم علت برگشتنم رو نم چیه

و به سمت اتاق خواب  بندمیبهشون بگم پس لپتاپ رو م یزیچ ستین

 .کنمیحرکت م

شرکت  نیسر در ساختمونه و عظمت ا نینو یبزرگ شرکت معمار تابلو

امروزه و  یشده برا لیمیکه برام ا یمصاحبه ا خیتار دهیرو نشون م

و با  شمیامروز کارم تموم بشه. وارد ساختمون م نیکه هم دوارمیام

 دنیبا د شهی. در آسانسور که باز مرمیم تیریآسانسور به طبقه مد

 نیتو هم و دوست دارم برگردم اما سرنوشت ا رهیم ماخما ادیز تیجمع
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 زیو سمت م دارمیداره پس رو به جلو قدم برم یبه امروز بستگ ریمس 

 کنهینگاهم م یباال و سوال ارهیکه با حضورم سرش رو م رمیم یمنش

 سعادت هستم وقت مصاحبه دارم. نی+نار

 گهیو با اشاره به پشت سرم م زنهیم یپوزخند

پشت سرتون نشستن نوبت مصاحبه دارن پس  که یهمه اون افراد-

 خانم دیصبر کن دیبا

اکثر  یبرا بایگذاشتن تقر تشونیکه داخل سا یفراخوان یط دونمیم

نزدن پس  یفراخوان چیه یقسمت طراح یاما برا خوانیم رویبخش ها ن

دارن.عقب  یاحمق یمنش نیکه همچ خورمیشرکتشون تاسف م یبرا

اما هنوز چند قدم  کنمیحرکت م تیریو به سمت اتاق مد کنمیگرد م

 شهیبلند م یداد منش یمونده به در صدا

 دیمنتظر بمون دی*کجا خانوووم؟ با

شده و به خاطر مصاحبه قرصام رو مصرف نکردم تا  شتریدردم ب سر

 کنهیم میداره عصبان یلیخ یمنش نیخواب آلود نباشم اما رفتار ا

 ادیم ییو صدا شهیمسمتش که همون لحظه در اتاق باز  گردمیبرم

 افتاده خانم فالح ؟ یچه اتفاق-
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متعلق به استاد صدرباشه  تونهینم ادیکه از پشت سرم م یجوان یصدا 

حدسم درسته و من  چرخونمیپسرش باشه، سر که م زنمیپس حدس م

 دهیجواب م یعشوه دار یبا صدا یمنش نمیبیروبه روم پارسا صدر رو م

 داخل انیب خواستنیخانم بدون نوبت م نیصدرا ی*آقا

لحظه مکث و تعجب  کی یو برا خورهیصدر کوچک به چشمام م نگاه

 رهیهمچنان خ یحس چیاما من بدون ه نمیبیچشماش م یرو تو

 گهیو م ادیکه به خودش م کنمینگاهش م

 د؟ییبفرما-

 دمیجواب م یمکث بدون

 سعادت هستم وقت مصاحبه دارم. نی+نار

 یزیچهرش چ یاما تو کنهیاسمم تعجب م دنیکه با شن کنمیم حس

 گهیپس م ستیمشخص ن

  دیچند لحظه منتظر بمون-

آدم  یلیصدر بزرگ خ خورمیبار دوم تاسف م یو برا بندهیاتاق رو م در

 یکرده صدا یکردن پسرش کم لطف تیترب یو به نظرم تو هیمحترم

بهش  یجواب درست و حساب هیبعدا  دیو به نظرم با ادیم یپوزخند منش
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و صدر  شهیکه دوباره در باز م شمیمعطل م قهیبه پنج دق کیبدم. نزد 

 کنهیکوچک اجازه رو صادر م

 که شما رو نشناختم. خوامیداخل خانم سعادت معذرت م دییبفرما-

که  دونمیم شمیو وارد سالن م کنمیاز کنارش عبور م یتوجه چیه بدون

 شناخته...و همون لحظه اول من رو  ستیهم احمق ن نقدرهایا

 دیسالن دوتا در هست و اگر مثل گذشته باشه در سمت راست با داخل

 ییکه راهنما کنمیبشم پس صبر م عیضا خوامینم یاتاق استاد باشه ول

 کنه

 سمت لطفا نیاز ا-

 شهیهم گمیبه ذهنم م نیآفر هیو  کنمیسمت اشاره شده نگاه م به

بوده. سمت در  شتریاز سودش ب انشیداشتم اما ز یقو یریحافظه تصو

استاد وارد اتاق  یصدا دنیضربه به در و شن هیو با  کنمیاتاق حرکت م

 شمیم

سال 8و با لبخند بهم زل زده نسبت به  ستادهیا زیکه پشت م نمشیبیم

شکسته تر شده اما لبخندش همونه پس به جلو قدم  یلیخ شیپ

 کنمیم تیو ادب رو رعا دارمیبرم
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 +سالم استاد 

 دارهیکنار و به سمتم قدم برم ادیم زشیو از پشت م خندهیم

 سالم دخترم_

 گهیو م زنهیداخل اتاق اشاره م یمبال به

 دییبفرما_

 زارمیرو کنارم م فمیو ک نمیشیاز مبال م یکی یرو

 بزار کیپارسا جان سفارش قهوه و ک_

باز و بسته شدن در  یو صدا شهینگاه صدر کوچک برداشته م حس

 .ادیم

 دختر جان نمتیبیهمه مدت دوباره م نیشحالم که بعد از اخو یلیخ_

 گمیو م دمیرو به نشونه ادب تکون م سرم

 دی+لطف دار

و به  یاحسان بهم زنگ زد و گفت که چند ساله خارج از کشور یوقت_

تعجب کردم چون بعد از  یلیخ یکنیشرکتش کار م یعنوان طراح برا
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 لیکه ادامه تحص کردمیازت نداشتم و فکر نم یخبر گهیاون اتفاقات د 

 یداده باش

رو داره جابه جا  یشگیهم ریروبه رومه اما ذهنم تصاو زیبه م نگاهم

  کنهیم

 درسته؟ یکار کن نجایو ا رانیا یبرگرد یخوایاحسان گفت که م_

 دمیباال و به نگاهش جواب م ارمیرو م سرم

 +بله

کنه و  دایپ یجنبه رسم یبزنن تا همه چ لیمیبه بچه ها گفتم برات ا_

 نجایا یاحسان اومد یباز یبا پارت یفکر نکن

 گهیو م زنهیکه لبخند م گمینم یزیچ

 کرد سعات رییتغ یلیخ_

 نهیشیو کنار پدرش م شهیو پارسا وارد اتاق م ادیباز شدن در م یصدا

استاد اگه بابا االن بود  ینامه ها ریبه تقد رهینگاه استاد به منه و من خ

مشت گرگ درنده  هیبود اما  شتریهم ب نهاینامه هاش از ا ریتعداد تقد

 رو ازمون گرفتن یو خوش مونیافتادن تو زندگ
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 اد؟یم ادتیپارسا جان خانم سعادت رو _ 

 دوزم،یخطاب قرار گرفتن پارسا نگاهم رو به پدر و پسر روبه روم م با

 گهیپدرشه و م رهیپارسا خ

 بودن درسته؟ ییترم باال یبله بابا از بچه ها-

 گهیو با لبخند م دهیسرش رو به نشونه مثبت تکون م استاد

 درسته_

 برتردانشگاه بودن یسعادت و آرمان راد از رتبه ها نینار ،یریام احسان

  یاز طرف دهیحالت ممکنش رس نیمشت شدن وسر دردم به بدتر دستام

تر با استخدامم  عیهرچه سر دوارمیاماستاد رو ندارم  یحوصله حرفا

 برگردم خونه. عیموافقت کنه و سر

 یتو یمنش یتق تق کفشها یو صدا شهیباز م یاتاق با ضربه ا در

و با انگشت اشارم کنار  بندمیچشم هام رو آروم م چهیپیگوشم م

وقت  چیکه ه ماستین یاز راه حل ها دم،یماساژ م یرو دوران میشونیپ

 هیچیبهتر از ه یجواب نداده ول

 حالتون خوبه؟-
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پخته تر از اون  یلیخ وفتهیو نگاهم به پارسا م شهیهام باز م چشم 

پسر لوس بود که به واسطه  هیکه ازش داشتم  یریزمانها شده تصو

 یو به جا رمیگی. نگاهم رو ازش مشدیم یقاتیتحق یاستاد وارد کارها

که در حال نوشتن  نمیبیم زشیو اون رو پشت م دمیاستاد م یخال

چون  شهیکارم ناراحت م نیاز ا کیصدرکوچ کنمیهست حس م یمطلب

استاد  یو چند لحظه بعد صدا رونیب رهیو از اتاق م شهیاز جاش بلند م

 شهیبلند م

خاص خودش  یسعادت اما شرکتم قانونا کنمیمن حضورت رو قبول م_

 .یکار کن یشیآزما کماهیبه مدت  دیرو داره فعال با

حرکت  زشیو به سمت م شمیو از جا بلند م دارمیرو از کنارم برم فمیک

کردم هزار بار شکستم و  یادیز ینقشه ام  تالش ها یمن برا کنمیم

 .امیراه ب نشونیبا قوان دیدوباره از نو خودم رو ساختم پس فعال با

 +قبوله

امشب  تونهیکه م هیزیچ نیخوش قهوه بهتر یو بو کیآروم موز یصدا

آرامبخش آروم شده، از  یخوب نگه داره سرم به لطف قرصاحالم رو 

از  یلیخ یخودم رو برا دیو با شهیشروع م نیشرکت نو یفردا کارم تو
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و با  شمیکاناپه بلند م یاز رو لمیزنگ موبا یاتفاقات آماده کنم. با صدا 

که  شهیم دهیصفحه کش یتوهم انگشتم رو رهیاسم فروغ اخمام م دنید

 ادیفروغ م یشاک یصدا

 ست؟یخونه ن یکس ن؟چرایتو نار یی*کجا

 ادیلبم م یرو یپوزخند

 رو برام بفرست. یکه هست ییآدرس جا نمت،ی*اومدم تهران بب

بفرستمش بره و براش  دیامشب با نیهم فرستمیآدرس رو براش م 

به  کیحضورش باشم نزد یرایپذ تونمیمدت اصال نم نیبدم که ا حیتوض

 .ادیکنار ب تونهینم اتمیبا روح ادیساله که ازش دور بودم و مطمئنم ز 8

زنگ خونه، در  یبا صدا شهیم یخوش رنگم مساو یشدن پاستا آماده

 ییها یاز خوب یکیسمت آشپز خونه  گردمیو برم زنمیفروغ م یرو برا

و من هم تا  کردیبود که خودش غذا درست م نیکه خونه عمه داشت ا

معده داغونم رو از  تونمیم ینطوریگرفتم حداقل ا ادیزش ا یحدود

 یو بشقاب رو رو کشمیرو عقب م ی. صندلدمنجات ب رونیب یغذاها

و وارد  زنمیاز اون پاستا رو به چنگال م یو کم زارمیم یغذا خور زیم

و باعث بسته شدن  شهیحس م یو مرغ به خوب ریطعم پن کنمیدهنم م
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بسته  یکه صدا کشهیطول نم شتریب هیاما حسم چند ثان شهیچشمام م 

 ادیفروغ م هیگر یشدن در و بعد از اون صدا

 یخوایکه م یگفتیحداقل بهم م نیبرات مهم باشم نار کردمی*فکر م

 یبرگرد

بود  ینامادر نکهیبا ا کنمیو سرتاپاش رو برانداز م رهیسمتش م نگاهم

 شینسبت به مهربون گهیمن د ینکرده ول یوقت برام کم کار چیاما ه

که  افتهیروم نداره نگاهم به صورتش م یریتاث چیه گهیشدم و د یخنث

منم  دهیسف دهیرنگ شدش سف شهیهم یشده وموها رتریالغرتر و پ

 سن من کجا و سن فروغ کجا.... یشده ول دیموهام سف

 کنهیسردش تنم رو خشک م یلمس دستام با دستا حس

چند ساله که لمست  یدونیم زمیه بود عزدلم برات تنگ شد یلی*خ

 نکردم

دستاش  یکه من بخوام، پس دستم رو از تو ستین یزیرفتارها چ نیا

و  کنمیو به سمت سالن حرکت م شمیو از جا بلند م رونیب کشمیم

 گمیم

 +برگرد خونت فروغ
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رو  یرفتار نیو انتظار چن زنهیکه خشکش م نمیبیگوشه چشم م از 

 چه برسه به فروغ... شناسمیرفتارهام رو نم گهینداره خودمم د

فروغ  کشهیبه سقف اتاقه اما ذهنم به همه جا سرک م رهیخ نگاهم

که به چه اندازه ناراحت شد اما من  دونمیرفت و م یحرف چیبدون ه

از دلش درآرم تنها  ایکنم و  یکه معذرت خواه ستمیسابق ن نیاون نار

از  شتریکه کنارم نباشه تا ب نهیدرحقش انجام بدم ا تونستمیکه م یلطف

اما اون  رهیضعف م یناراحت نشه. دلم به خاطر گشنگ ارماز رفت نیا

سرد شده  گهیاالن د زدیبهم چشمک م شیکه تا چند ساعت پ ییپاستا

وعده  یکه فردا برا دمیپس به خودم قول م ستیو قابل خوردن ن

 .ارمیرو درب شیصبحانه تالف

اما برام قابل تحمله  ستیمثل شرکت احسان خوب ن نیشرکت نو نظم

کرد و گفت دفتر طراحان  ییراهنما یاستاد صبح من رو به اتاق

هم داشته  گهیاز من دو طراح د ریکه به غ رسهیاونجاست به نظر م

 کیهم اتاق باشم اما به مدت  یباشن هرچند که دوست نداشتم با کس

 تحمل کنم. دیماه با

از  یکیداره  یخودش محدوده مشخص یو هر کس برانسبتا بزرگه  اتاق

حد بهش اعتماد  نیکه استاد تا ا کردمیو فکر نم کهیطراحان صدر کوچ
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 نوشمیاز قهوه ام رو م یداشته باشه . نگاهم به صفحه لبتاپه و جرعه ا 

ماه  کی نیا یدر ط دیو با ادهیکه برام دادن تعدادشون ز ییطرح ها

 .کنمتمومشون 

 دیکه دارم با یطبق اطالعات شهیوارد اتاق م یو خانم شهیدر اتاق باز م 

 دمیو به صفحه م رمیگیاز طراحان باشه نگاهم رو م یکی یمحمد نایم

 شنومیکه صداش رو م

 تونیی*سالم خوشبختم از آشنا

 گمیم یحس چیو بدون ه دمیرو بهش م نگاهم

 نی+همچن

 زشیو به سمت م بازهیاما خودش رو نم خورهیکه به شدت جا م نمیبیم

 گهیو م رهیم

 .کننیوقته که درمورد حضور شما صحبت م یلیصدر خ ی*آقا

دارم  ییبه تمرکز باال ازیانجام کارم ن یو من برا شهیمانع کارم م صداش

با  میآهنگ مال هیو با وصل شدن به  رونیب ارمیم فمیرو از ک رپادیپس ا

 .دمیولم باال کارم رو ادامه م
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از جا  خورهیم زیکه به م یکه با ضربه محکم دهیکارم به انتها رس بایتقر 

اما با حالت  خندهیچشماش م وفته،یو نگاهم به پارسا م پرمیم

و دستم رو سمت گوشم  کنمیدر حال حرف زدنه اخم م یخونسرد

 کنمیو صدا رو قطع م برمیم

ارتباط با  یربرقرا یبرا یراه چیکه ترسوندمتون اما ه خوامیمعذرت م-

 شما نبود

 ادیهم از کنارم م یمحمد زیخنده ر یحرفش با خندس و صدا لحن

و مسخره  یاز سن شوخ کنمیهمچنان با اخم بهش زل زدم، فکر م

 گهیاونم با پسر صدر گذشته باشه که م میباز

 پدر کارتون داشتن-

 رونیب زنمیو بدون توجه به اون دوتا از اتاق م شمیبلند م زیپشت م از

 یتحمل کنم. پشت در اتاق م دیرو با یماه عذاب آور کیفکر کنم 

که با حضورم  ستادهیداخل کنار پنجره ا رمیو با چند تا ضربه م ستمیا

 زنهیو لبخند م چرخهیبه سمت من م

 سعادت یناهارت رو با من خورده باش نیگفتم اول_
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جلو قدم کار رو انجام بدم اما به اجبار به  نیدوست ندارم ا نکهیا با 

 .کنمیخوب فکر م یو به روزا دارمیبرم

که انتظارش رو داشته باشم اما  ستین یزیپلو با مرغ اصال چ زرشک

 دنیبه چش بیکه من رو هم ترغ خورنیپدر رو پسر چنان با ولع غذا م

و به اتاقم  کنمی.بعد از اتمام ناهار از استاد تشکر مکننیمزه غذا م

 طرح ها رو تموم کنم. عتریهرچه سر دیبا گردمیبرم

از  رونیب یهوا رون،یب امیاز ساختمون شرکت م یکار میاز اتمام تا بعد

 نیماش هیدنبال انتخاب  دیکه با وفتمیم نیا ادیساختمون سرده و من 

 رمیدوستش رو بگ نیماش شگاهیاز احسان آدرس نما دیمناسب باشم با

 سر به اونجا بزنم. هیو فردا 

و طرح ها تموم شدن  گذرهیم نیر در شرکت نوبه سه هفته کا کینزد

اتاق مجزا بخوام  هیبدم و درقبالش  لیاونا رو به استاد تحو دیامروز با

اعصابم بوده  یرو یلیخ کیبچه گانه صدر کوچ یسه هفته رفتارها نیا

 و فقط به خاطر کار خودم سکوت کردم. 
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وارد سالن  رونیب زنمیو با برداشتن لپ تاپم از اتاق م بندمیرو م برنامه 

که در حال صحبت کردن هستن  نمیبیچند نفر رو م شمیانتظار که م

 شمیم کینزد یمنش زیبه م

 نمیصدر رو بب یآقا دی+با

 گهیو م کنهیم کیبار چشم

 مهندس جلسه دارن یآقا دیتونی*االن نم

 یصحبت کردن فرد یکه صدا کنمیو عقب گرد م کشمیم یقیعم نفس

 شنومیرو م

 رانیا یمعمار یاز غوال یکی شهیبشن م یکی نیگستر و نو رانیاگر ا-

که دو مرد  نمیبیو م چرخمیو به سمتشون م زنهیحرف خشکم م نیا با

در حال صحبتن امکان نداره اومده  گهینشستن و با همد یصندل یرو

بشن مگر  یکیدوتا شرکت  نیکه بخواد ا ستین یاون کس نجایباشه ا

 ادیم یمسن بایو مرد تقر شهیتو کار باشه در سالن باز م یا لهیح نکهیا

گستر و به نظرم  رانیشرکت ا لیوک فهممیچهرش م دنیدکه با  رونیب

به سرعت  شهیداره شروع م عتریسر کردمیاز اون چه که فکر م یباز
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سهامشون رو چک کنم و بعد  دی. باشمیو وارد اتاق م کنمیعقب گرد م 

 اد بپرسم...حضورشون رو از است انیجر

که  یو اونم طبق قرار دمیم لیرو به استاد تحو یینها یها طرح

هر چند که نگاه  دهیاز اتاق ها رو به من اختصاص م یکی میگذاشته بود

نداره. علت  یتیاهم چیاما برام ه نمیبیو پارسا رو م یمحمد یناراض

که بازم حدسم درسته و درخواست  شمیم ایگستر رو جو رانیحضور ا

 یرو خواستن اما استاد فعال موافقت نکرده ول روژهپ کی یمشارکت تو

 .کنمیآماده م اریجنگ تمام ع هی یمن خودم رو برا

سمت خونه  وفتمیراه م دمیکه خر ینیو با ماش رونیب زنمیشرکت م از

 تونهیدوش آب سرد م هیبود برام.  یانتخاب مناسب یفعال مزدا تر

 ماه رو از تنم ببره. کی نیا یو تمام خستگ ارهیسرحالم ب

 یتا بتونم تالف کنمیم یعال یپاستا هیبعد حمام خودم رو دعوت به  

سمتش  شهیدستگاه قهوه ساز که بلند م ی. صداارمیرو درب یاون سر

فکر  یلیچند روز خ نیسمت کاناپه ا گردمیفنجون برم هیو با  رمیم

داشته  یکه بخواد با شرکت استاد همکار نیاز اکردم اما به هدفش 

 ده؟یبهش م یاجازه ا نیاصال پدرش چن دمیباشه رو نفهم
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 یاحسان رو ریو تصو ارهیم رونیمن رو از فکر ب لمیزنگ موبا یصدا 

 کشمیانگشتم رو م وفتهیصفحه م

 ؟یخانم خوب نیسالم نار-

خودم  یبود که خودم برا یفرشته نجات من از داخل مرداب احسان

 درست کردم 

 ن؟یالو؟نار-

 +سالم

نه  یول یرفت کماهیتو دختر؟  ییکجا میدیشما رو شن یبه به ما صدا-

 ینه خبر یزنگ

 کشمیبو م قیو عم کنمیم کینزد مینیقهوه رو به ب فنجون

  رمی+درگ

 فکر؟ ریدرگ ایکار  ریدرگ-

 گمیم یفیضع یو با صدا بندمیرو م چشمام

 +هر دو

 ادیم قشیعم ینفسها یصدا
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بار  یاما برا رمینتونستم جلوت رو بگ نینار یبرگشت یچ یبرا دونمیم- 

 هیبعد بق کنهیاول خودت رو نابود م یکه انتخاب کرد یراه گمیهزارم م

 رو

 کنمیو اخم م شهیمشت م دستام

 ن؟ینار گمیم یچ یفهمیم-

 داشته باشن یپروژه همکار هی یتو خوانی+م

 گهیو م رونیب دهیرو کالفه م نفسش

تو خودت رو بکش کنار برگرد  یول رسهیخبراش به من هم م دونمیم-

 آرومت ادامه بده یو به زندگ نجایا

 زنمیحرفش پوزخند م به

 بخوابم خوامی+خسته ام احسان م

 .نیبه حرفام فکر کن نار یول کنمینم تتیخوب باشه اذ یلیخ-

آروم  یزندگ بندمیو چشم هام رو م کنمیپرت م زیم یرو رو لیموبا

سروکله  یادیز یبا گرگا یسالگ ستیکه از ب یمن معنا نشده من یبرا

 یزندگ تونمیضربه نخورم نم یحواسم بوده تا از کس شهیزدم و هم
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که آروم و  نهیبیمن رو م یرونیداشته باشم. احسان فقط پوسته ب یآروم 

 .کنهیوقت اصرار به برگشت نم چیدرونم با خبر بشه ه ازاگر  یساکتم ول

و  یشوخ یکه صدا نیاما هم کهیداده کوچ لیکه استاد بهم تحو یاتاق

کارم  یرو تونمیخوبه حداقلش م یلیخ ستیاون دوتا ن یمسخره باز

و من  شهیضربه به در باعث باال آوردن سرم م یتمرکز داشته باشم. صدا

 نمیبیرو م یمحمد نایم

 میبر دیبا میجلسه دار هیصدر گفتن  ی*سالم خانم سعادت آقا

 .ششونیپ

که همچنان  شمیو بعد از بستن لبتاپم از جا بلند م دمیتکون م یسر

و  کنهیم تمیداره اذ یلینگاها خ نیا نمیبیخودم م رهیرو خ یمحمد

 دونمیعلتش رو م

 گهیاز کنارش رد بشم که م خوامیم

 ه؟یعیرنگ چشماتون طب زمی*عز

 ای شناسهیمگه چه قدر من رو م کنمیرو درک نم تشیمیحد از صم نیا

به نشونه آره  یبپرسه سر یسوال نیباهام درارتباط بوده که بخواد چن

 .رونیب رمیاز اتاق م یبلند یو با قدم ها دمیتکون م



 

32 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

باشه اما از اکثر بخش  یجلسه فقط مربوط به بخش طراح کردمیم فکر 

خبر مهم تو راهه حدسام رو کنار  هیکه  دهینشون م نیها هم اومدن و ا

 نجایا یبرا وفتهیاتفاق ب خوامیکه م یزیو دوست دارم چ نمیچیهم م

 رو از دست دادم و دوباره از صفر شروع کردم... یهمه چ دنیرس

شروع  گهید قهیجلسه تا چند دق نیخوش اومد یلیخ زیعز یهمکارا-

 شهیم

نشون بده اما به نظر هنوز اول  یخود خوادیکه م کهیصدر کوچ یصدا

 .کنهینم یبهش توجه یراهه که کس

و نگاهم رو به  نمیشیم زیو پشت م کنمیرو انتخاب م یصندل نیدورتر

 نیا یداغ تو یلیقهوه خ هیو دلم  هیامروز برف رونیب یهوا دمیپنجره م

 .خوادیهوا م

و به سمت  شهیکه استاد از در وارد م نمیبیسالم کارکنان م یبا صدا 

 کرده باشم. تیتا رسم ادب رو رعا شمیاز جا بلند م رهیم گاهشیجا

جلسه  کیامروز  نمتونیبیخوشحالم که م یلیخ یهمکاران گرام_

 یبهتون اطالع بدم و از همگ دمونیدادم تا در مورد پروژه جد لیتشک
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نحو ممکن انجام بدن و  نیکارشون رو به بهتر شهیبخوام تا مثل هم 

 .ادیب رونیپروژه سرافراز ب نیبتونه از ا نیشرکت نو

و همه در حال صحبت کردنن که استاد  چهیپیمسالن  یتو یا همهمه

 .دهیکنن و صحبت هاش رو ادامه م تیسکوت رو رعا خوادیازشون م

و  ادیحدسم اشتباه از آب درم کشهیساعت جلسه طول م کیبه  کینزد

با شرکت  ستیپروژه فعال دست شرکت خود استاده و اصال قرار ن نیا

که استاد دعوت به  دهینشون م نیداشته باشه ا یگستر همکار رانیا

 گهیبه شکل د دیرد کرده پس من هم با یرو به طور جد شونیهمکار

 هیمربوط به  دیپروژه جد دهیکه استاد م یعاتعمل کنم.طبق اطال یا

در عرض چند ماه  دیهست که با شیک رهیدر جز یحیتفر یمرکز تجار

ور اونجا حض دیهم با یگروه طراح ادیکارش تموم بشه پس به احتمال ز

 داشته باشن.

شروع کار  یشرکت برا یاز بچه ها میت هیتا با  شهیاز دوروز قرار م بعد

اما به گفته  کنهیم مونیسفر استاد هم همراه نیا یو تو میبر شیبه ک

 .کنهیبرگرده و کار رو به ما واگذار م عیسر دیخودش با
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 یتو شیک یهوا دونمیکه م ییو از اونجا کنمیرو آماده م چمدونم 

و قبل از رفتن  دارمیخنکم رو برم یزمستون هم گرمه پس لباسا

پرواز سردردم قابل تحمل باشه.به  یتا تو خورمیآرامبخشم رو م یقرصا

از  شمیو وارد سالن م کنمیرو حساب م یپول تاکس رسمیفرودگاه که م

و به سمتشون حرکت  نمیبیشرکت رو م یها هدور جمع ده نفره بچ

 نیا یپدرش ول یصدر کوچک بمونه شرکت به جا کردمیفکر م کنمیم

 .ادیدرست از آب درنم ادیروزا حدسام ز

 میوفتیخوب سعادت هم اومد پس راه ب_

 وفتمینفر راه م نیو آخر دمیبه نشونه سالم به همه تکون م یسر

 دنبالشون.

 ن؟یکنیم ی*شما چند ساله که خارج از کشور زندگ

چون جواب  ننیرکت کنارم بشش یکدوم از بچه ها چینداشتم ه دوست

چشمام رو ببندم و  خوامیمن فقط م ستیدادن به سوالهاشون کار من ن

از همون اول کنار من قرار  یآروم بشم اما محمد کمیموز یبا صدا

 شیخانم فضول در پ نیرو با ا یسخت ریکه مس دهیگرفته و نشون م

 یاما من اون کس هیگرفتن با من ستودن باطارت یدارم. تالشش برا



 

35 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

ذهنم مرور  یکه بخواد باهام معاشرت داشته باشه. سوالش تو ستمین 

 ادیز یلیمن خ یهشته اما برا یاز نظر عدد شهیچند سال م شهیم

 ...یلیخ دیطول کش

 +هشت سال

 .شمیمحبوبم گوش م کیو به موز زارمیرو م رپادمیا بالفاصله

 شهیباعث جمع شدن چشمام م خورهیکه به صورتم م یمیگرم و مال باد

و  میشیسوار ون م ی. همگوفتمیراه م هیو دنبال بق کشمیچمدونم رو م

 هی تونهیم نیو ا کهینزد ایشرکت به در یسمت هتل. هتل انتخاب میریم

 باشه. نجایکسل کننده ا یگذراندن روزا یپوئن مثبت برا

ده رو به که از قبل رزرو ش ییاتاقا دیو کل گهیهتل خوش آمد م رشیپذ 

 ستادنیکه بچه ها دو به دو ا ییاز اونجا دهیم لیصدر کوچک تحو

 شهیکه رزرو اتاقا دونفره بوده و باعث تو هم رفتن اخمام م دهینشون م

 .میهست گهی*من و خانم سعادت با همد

درانتظارش  یخوب زیصبرم رو تمومم نکنه که فکر نکنم چ دوارمیام فقط

و من چشمم به شماره اتاق  رهیگیرو از صدر کوچک م دیباشه کل

 شهیاستاد بلند م یصدا 205وفتهیم
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 منطقه پروژه میریتا عصر که م نیاستراحت کن نیخوب بچه ها بر_ 

شاپ چشمام  یاسم کاف دنیو با د شمیم رهیهتل خ یقسمت راهنما به

 یاما انگار محمد وفتمیو راه م کشمیپس دسته چمدونم رو م زنهیبرق م

 گرفته یرو جد هیقض یادیز

 ؟یاستراحت کن یخواینم زمی*کجا عز

 گمیسمتش و با اخم م گردمیبرم

 +فعال نه

 .شمیو دور م رمیگیکه ازش نگاه م دهیمتعجب سر تکون م یچشما با

نگاهم  کنهیتلخش آرومم م یبو کشمیباال و بو م ارمیقهوه رو م فنجون

که هر کدوم خودشون رو به شدت به صخره ها  استیبه امواج در

. انگار که هر بار برخورد با صخره کننیو آب رو به عقب پرتاب م کوبنیم

. چشمام سازنیو دوباره خودشون رو از نو م شنیم یها از درون متالش

که به  یمسافرت رنیگیدور تند قرار م یذهنم رو ریتصاو و بندمیرو م

 هامونیگرم و سوزان تابستون مسخره باز یهوا یختم شد اونم تو شیک

 یکه برا ینداشتن خنده ها یکه تموم ییخنده هام خنده ها یو صدا

 بودن...  ایدختر دن نیشادتر
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 یدستم رو رو دهیرو نشون م 205که عدد  کنمیشماره اتاق نگاه م به 

اتاق مجرا  هیبه فکر  دیبا شهیکه در اتاق باز نم دمیو فشار م زارمیزنگ م

به  خوامیو م کنمیادامه بدم پس عقب گرد م تونمینم ینجوریباشم ا

و من چهره خواب آلود  شهیسمت آسانسور برم که در اتاق باز م

 نمیبیرو م یمحمد

 خواب بودم زمیعز دی*ببخش

. اتاق  شمیچمدونم وارد اتاق م دنیو من با کش رهیجلو در کنار م از

بزرگه و دوتا تخت مجزا داره خوبه که تخت من کنار پنجرست  بایتقر

 وفتمیراه م لمیو با برداشتن حوله و وسا رمبیچمدون رو سمت کمد م

که دوباره به خواب رفته  خورهیم یسمت حمام اما نگاهم به محمد

 نیموقع خواب آلود تر هیمنم  شمیو وارد حمام م کشمیم یقینفس عم

حاال فقط به اندازه چند ساعت چشمم رو  یعضو خانواده بودم ول

 تا دوباره بتونم ازش استفاده کنم... بندمیم

 ییهست جا رهیجز یو ضلع غرب استیدر کیپروژه درست نزد منطقه

که  دهینشون م نیرو افتتاح نکرده و ا یمرکز نجایا یکه هنوز کس

دور رو  نیکه ا یزیرو در نظر گرفته. تنها چ زیهمه چ یاستاد حساب

ر متر از پروژه شرکت کاره با فاصله هزا مهیساختمون ن هی دمیاطراف د
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 یساعت کی بایکاره رها شده باشه. تقر مهین ادیماست که به نظر م 

پروژه رو پنج  انیو زمان پا کشهیاستاد با بچه ها طول م یصحبت ها

که استاد  یکمه اما طبق سابقه ا یلیمدتش خ نکهیبا ا کنهیماه اعالم م

گفته استاد   رسونه،طبقیکار رو به اتمام م مشیداره مشخصه که سر تا

 .فرستهیدوم رو م میاستراحت ت میتا یبرا و میاول پروژه ما هست میت

 یو با جمع بند میشیداخل رستوران هتل جمع م یشام همگ میتا

و  شهیاز فردا شروع م یکار به طور رسم دهیکه استاد انجام م یآخر

اد است یپروژه برا نیا ادیبا تمام توانشون کار کنن به نظر م دیبا یهمگ

گستر  رانیمربوط به رقابت با شرکت ا دیبا گهیمهمه و حسم م یلیخ

 باشه.

از  نهیبا قبول هز خوامیاتاق مجزا م هی رشیاز شام از مسئول پذ بعد

اما همون  ستین یشلوغ یلیفرد خ یمحمد نکهیسمت خودم با ا

وارد اتاق بشه  یمحمد نکهی. قبل از اکنهیم میکمش هم عصبان یسواال

راهرو که  یبه انتها رونیب زنمیو از اتاق م کنمیرو جمع م لمیوسا

 شنومیرو م کیچصدر کو یصدا رسمیم

 د؟یبریم فیتشر ییجا-



 

39 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

باال  یدستش رو به کمر گرفته و با ابرو نمیبیم چرخمیکه م سمتش 

و پسرش از  شهیخوبه که استاد هنوز فرودگاه ک کنهیرفته داره نگاهم م

 .ارهیدر م یباز سیاالن رئ نیهم

 زنمیدکمه آسانسور رو م گردمیو برم دمیمثبت تکون م یبه معن یسر

 یبعد کنارم م هیو چند ثان شهیم کیکه داره بهم نزد کنمیحس م

 ستهیا

 کجا؟-

فاصله  گهیطبقه د هیعدد آسانسورم که تنها  رهیتو هم و خ رهیم اخمام

 داره

باز شدن در آسانسور وارد  کیت یو با صدا رمیگیچمدونم رو م دسته

 گمیو با اخم م شمیاتاقک م

 +اتاقم

آسانسور  یبگه اما در ها یزیچ خوادیکه م نمیبیمتعجبش رو م چهره

سکوتش خوبه و  شمیو وارد اتاق م کنمی. در اتاق رو باز مشهیبسته م

حرف بزنم و نه  ینه با کس نمیرو بب ینه کس نکهیا خوامیرو م نیمن هم

 جواب پس بدم. یبه کس
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 یادیز شرفتیمدت پ نیبه دوماهه که پروژه شروع شده و در ا کینزد 

کرده بود اما فکر  فیاستاد تعر یداشته. احسان قبال  در مورد کارا

نشونه  نیباشه. سهامشون همچنان باالست و ا یحد عال نیتا ا کردمینم

در ما دو مرحله  میچند ساله استاد صدر هست.  ت یتالش و زحمت ها

 دوم سپرده شده. میاستراحت به تهران رفته و کارها به ت یمدت برا نیا

تا برگردم سر پروژه  رمیو به سمت اسانسور هتل م رونیب امیاتاق م از

رو که ارائه دادم اجرا کرده باشن  یبه عنوان طراح ارشد طرح دوارمیام

سردردام  روزا نیو دوباره نخوام با پارسا صدر جنگ و دعوا راه بندازم. ا

 یبهاره ول نکمهیبا ا شهیگرم ک یمربوط به هوا شیشدت گرفتن و بخش

 .شهیکم نم یزیاز شدت تابش آفتاب چ

که در حال صحبت کردن با تلفنه  نمیبیهتل پارسا صدر رو م یالب یتو

کارش خوب نباشه و فقط به واسطه استاد جز گروه  کردمیفکر م

تا االن کارش خوب بوده اگه فقط بزاره من کارم رو  یشده ول یطراح

 .شهیببرم بهتر هم م شیپ

 خانم سعادت؟-

 کنمینگاهش م یو سوال چرخمیداره به سمتش م یزیت یلیخ یچشما
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 سر پروژه؟ نیریم- 

 +آره

 گهیو م ادیبه سمتم م یبلند یقدم ها با

 برم اونجا خوامیمن هم م میریم گهیخوب پس باهم د-

که قبل  ییصحبت ها یط رونیب زنمیو از در هتل م دمیتکون م یسر

 بشونیاز شرکت رق یادیاطالع ز دمیباهاش در مورد کار داشتم فهم

 برسم. یخوب یزایبتونم به چ دیداره و شا

 نیو ماش نمیشیو جلو م زارمیعقب م یصندل یلپتابم رو رو فیک

رو دوست دارم پس چشمام رو  کیموز یانتخابش برا کنهیحرکت م

 یقرصا دایجد دمیرو ماساژ م میشونیو با انگشت اشارم کنار پ بندمیم

 باشم. یباالتر یبه فکر دوزا دیاثرشون کمتر شده و با یقبل

 کنه؟یسرتون درد م-

 گهیکه م دمیتکون م یبسته سر یهمون چشما با

که اکثر  دمیبهتون کمک کنه د تونهیم یلیخ یاهیگ یدمنوش ها-

 .نیمواقع سردرد دار
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ساله استاد صدر  25ورژن  چرخمیو به سمتش م شهیباز م چشمام 

که ذات مهربون استاد رو هم به  دهیبه استاده و نشون م هیشب یلیخ

 ارث برده

 گمیو م دمیتکون م یسر

 +ممنون

رنگشون  ادشهیکه  دونمیم زنهیو به چشمام زل م چرخهیسمتم م به

 نبود چون با هر بار نگاه کردن بهشون تعجب چشماش مشخصه نیا

 کنمیخواهش م-

که  ادیبه نظر م یحساب سرانگشت هیپروژه در حال کارن و با  یگارگرا

که استاد گفته بود. بعد از  یمیهمون تا لهیکار تکم گهیتا سه ماه د

 ایاجرا شده  روزیطرح د نمیتا بب رمیبه طبقه دوم م یمنیگذاشتن کاله ا

 نیهمچنان مخالفه ا کیموافق بود اما صدر کوچ یمحمد نکهینه با ا

که  دونمیدارم و م مانیو متقاعد کردنش سخت اما من به کارم ا هقسمت

 .دمیرو ارائه م نیبهتر شهیهم
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که من  یزیاون چ نیا شمیم خکوبیطبقه دوم سرجام م دنید با 

و به سمت گارگرا  شهیدستم مشت م یتو یکاغذا ستین خواستمیم

 .کنمیحرکت م

 ن؟یطرح رو اجرا کن نیبه شما گفته ا ی+ک

 کیسمتم و سرپرستشون بهم نزد چرخنیبلندم همشون م یصدا با

 شهیم

 مهندس گفتن یآقا-

 پرسمیو م شنیم کیبار چشمام

 +کدوم مهندس؟

 مهندس صدر -

 ییجا چیبره به ه شیپ یجور نیاگه ا کنهیداره کارم رو خراب م یلعنت

که با  نمشیبیم نییپا امیو از پله ها م کنمی. عقب گرد ممیرسینم

و چند  رمیسرپرست طبقه اول در حال صحبت کردنه پس سمتشون م

 گمیم یبلند یقدم مونده با صدا

 د؟یداد رییطرح طبقه دوم رو تغ ی+شما به چه اجازه ا
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 یبه نظر که دلش باز نمیبیو نگاه خندونش رو م چرخهیسمتم م سرش 

 من اصال حوصله کل کل کردن باهاش رو ندارم خوادیم

 مشکلش کجاست خانم مهندس؟-

 گمیو با اخم م کشهیم ریت سرم

 حیمهندس بهتره به کارگرا توض یطرحتون مشکل داره آقا ی+همه جا

 .دیکه اول ارائه دادم رو اجرا کن یو اون طرح دیبد

سه سال  نکهیو به نظرم با ا برهیهم م یگوشه لبش اخمام رو تو لبخند

 کیخوبه به سمتم نزد یادیمخ رفتن ز یرو یازم کوچکتره اما برا

 گهیو م شهیم

 خانم مهندس ستیطبقه دوم مناسب ن یطرح شما برا یول-

 ریتقص یو پارسا صدر هم ب دارهیبرم یامروز داره سر ناسازگار سرم

 کنمیبهتر باشه پس عقب گرد م یلیبه نظرم صحبت با استاد خ ستین

 گهیدور نشدم که م یاما هنوز چند قدم

طرح  نیبهتر گهیتا با همد دیطرحتون رو برام بگ یها تیمز دیشما با-

 .میرو انتخاب کن
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تکون  یصحبت با منه پس سر یروش برا نیبهتر زیمسالمت آم روش 

 .رمیو به سمت طبقه دوم م دمیم

امروز کل کل و صحبت  رونیب امیو از حمام م چمیپیرو دور تنم م حوله

شد هر چند که  میبود و باعث خستگ ادیز یلیهام با صدر و کارگرا خ

رو کم کرد  تمیعصبان یتا حد نیکار رفت و ا یآخرش طرح من رو

 نبود. ریتاث یالبته که تماس به استاد هم ب

 یبار نیآخر وفتهیصفحه م یو اسم فروغ رو ادیم لمیزنگ موبا یصدا

عمه متوجه شده که  قیبود از طر شیفته پکه تماس گرفت چند ه

و رفتارم رو به روم  دارمونید نیآخر نکهیکار و بدون ا یبرا شیاومدم ک

و  گهیو ناسازگار بودنش با من م نجایا یبابت آب و هوا شیاز نگران ارهیب

کرده باشم  یفروغه که هر چند باهاش بدرفتار یاز خصلت ها یکی نیا

 ...دهیرو بروز م شیاون نگران تیدرنها یول

  رمیو به سمت دستگاه قهوه ساز م کشمیصفحه م یرو رو انگشتم

 ؟یخوب زمی*سالم عز

اصال خوب بودن  دونمیرو نم میوقته که حال واقع یلیخ دونمینم خوب

 ه؟یچه شکل
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 مراقب خودت باش نیگرمه نار یلیاونجا خ ی*هوا 

 کنمیرو باز م لمیمیسمت کاناپه و ا گردمیفنجون قهوه برم با

 +هستم

 شدیتر کارت اونجا تموم م عی*کاش هرچه سر

 طرح از شرکتش برام فرستاده هیکه  کنمیاحسان رو باز م لیمیا

 برگشته رادی*ه

براق  یدوتا چشم مشک ریو تصو شهیخشک م دیصفحه کل یرو دستم

 ذهنم یتو ادیم

 بره تهران خوادیکار م یبرا گهیاما م زهی*فعال تبر

 کنمیکه فردا طرح رو چک م سمینویاحسان م یبرا

 +مبارکه

 خداحافظ. زمیعز زنمی*ممنون بازم بهت زنگ م

 شیتلخ کشمینفس سر م کیو قهوه رو  کنمیتاپم رو خاموش م لپ

وقت فروغ رو درک  چیحس رو دوست دارم.ه نیاما ا زنهیگلوم رو م



 

47 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 یمن یخودش نبودن،برا یکرد که بچه ها یمادر ییکسا ینکردم برا 

 که پسر شوهرش بود. یرادیه یرش بودم و براکه دختر شوه

 

هست استاد فردا  رانیا یکار من تو نیاول نیو ا رسهیبه اتمام م پروژه

گروه از چند شرکت  یو طبق گفته بچه ها ادیم شیافتتاح به ک یبرا

گستر هست.  رانیاز اونا ا یکیاز کار دعوت شده و  دیبازد یهم برا گهید

 یاز اون آدما یکیروبه رو بشم و کدوم  یفردا قراره با چه کس دونمینم

 خودم رو آماده کنم. دیشروع با یاما برا نمیگذشته رو بب اهیس

 هیثان کی یبرا یحت یذهن لعنت نیبه دو نصفه شبه اما ا کینزد ساعت

راحته اما  یلیروبه روشدن باهاشون خ کردمیفکر م رهیگیهم آروم نم

مانتو شالم  دنی. با پوششهیکار داره برام سخت تر م رمیجلوتر م یهرچ

 بتونه آرومم کنه. ایو به نظرم سکوت در رونیب زنمیاز اتاق هتل م

شن  یو پاهام رو رو ارمیم رونیکفش هام رو ب رسمیساحل که م به

 یخوبه و صدا دنیکه به پام م یحس قلقلک زارمینرم ساحل م یها

 کنهیر گوشم زمزمه مکنا یو کس چهیپیگوشم م یموجها تو

 ...کرانهیکه ب ایدارم مثل در دوست
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 دارم مثل آسمون که ته نداره... دوست 

 که خروشانه... ایدارم مثل امواج در دوست

 چیبه ه زارمیگوش هام م یو دستهام رو محکم رو بندمیرو م چشمام

ذهنم رژه  یتو شهیهم یصداها رو بشنوم ول  نیعنوان دوست ندارم ا

پاک  هیو با  ارمیمغزم و درب تونستمی. کاش مخورنیو مغزم رو م رنیم

 کردمیرو از داخلش پاک م زیبه جونش اون وقت همه چ وفتمیکن ب

 رو... زیهمه چ

 حالت خوبه؟-

حالم  نمیبیو پارسا صدر رو م گردمیو به عقب برم شهیباز م چشمام

پس سمت  زهیریو با حضورش آرامشم رو به هم م ستیاصال خوب ن

اون رو مقابلم  کنمیقد راست م یاما وقت پوشمشونیو م رمیکفش هام م

 نمیبیم

 سوالم جواب نداشت؟-

علف بچه جواب پس بدم ابروم  هیبه  دیموقع شب با نیا کردمینم فکر

 گمیباال و م ندازمیرو م

 جواب بدم؟ دی+با
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 گهیو م زنهیم یلبخند 

 نیاگه دوست دار-

 یتو شهیکه هم ادیم ادمیدس و رنگش پر از خن یعسل یچشما

شاد و  یدختر و پسرا پشونیبود.اک یدانشگاه در حال دلقک باز

رشته رو  یبودن که تازه وارد دانشگاه شدن بودن و هنوز سخت یسرحال

 بودن. دهینچش

صحبت کردن از درد  کنمیو به سمت هتل حرکت م گذرمیکنارش م از

امشب  دیعذابت دوچندان بشه، با شهیگذشته فقط باعث م یو زخم ها

 ینیب شیوجه قابل پ چیچند ساعت هم که شده بخوام فردا به ه یبرا

 .ستین

 یو انتخاب لباسم برا خورمیاز گرفتن دوش آب سرد قهوم رو م بعد

 هیو کفش پاشنه بلند وشال مشک فیمراسم کت و شلوار کرم رنگ با ک

 ممکن باشم. تیوضع نیدر بهتر دیروبه رو بشم با یاگر قراره با کس

 یبخوام منتظر بچه ها نکهیبدون ا شهیو مثل هم رونیب امیاتاق م از

 ستادمیمرکز ا ی. روبه رورسونمیخودم رو به پروژه م یباشم با تاکس میت
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بزرگتر از  یبا احسان پروژه ها نکهیبا ا کنمیم نیو عظمتش رو تحس 

 جذابه. یلیبرام خ یکی نیچرا ا دونمینم یول میرو ارائه داد نیا

 تیو جمع شمیپس وارد سالن م شهیدر سالن طبقه اول برگزار م جشن

کارش سنگ تموم گذاشته با چشم دنبال  یاستاد برا نمیبیرو م یادیز

که  نمیبیو م کنمیم داشونیکه گوشه سالن پ گردمیم میت یبچه ها

 نیاول شمیم کیاستاد در حال حرف زدن با اونهاست. بهشون که نزد

به نشونه سالم  یپارسا صدر هست که سر نهیبیکه من رو م یکس

. نگاه استادم به دمیو من هم با تکون دادن سر جوابش رو م دهیتکون م

 زنهیو لبخند م خورهیمن م

حضور داشته  یسعادت؟گفتم حتما روز افتتاح هم دوست ندار یکجا_

 یباش

 ییمدت جلسه ها نیا یتو زننیخنده و بچه ها هم لبخند م ریز زنهیم

دوتا رو شرکت  یکیو من فقط  ادمهیرو  گذاشتهیبچه ها م یکه برا

نبوده اما بابت عدم حضورم از احسان   یکه کار درست دونمیکردم م

 کمک گرفتم.

 استاد گمیم کی+بهتون تبر
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 گهیو با لبخند م دهیرو تکون م سرش 

 .نیادانجام د یبچه ها کارتون رو عال گمیم کیمن هم به شما تبر_

. میاستاد یو منتظر سخران میداخل سالن نشست یساعت بعد همگ مین

نشستن انتخاب کردم و بچه ها جلوتر از  یها رو برا یآخر صندل فیرد

و شروع به  ستنیا یمن نشستن. با ورود استاد به داخل سالن همه م

 میو به نشونه احترام تعظ ستهیا یهمه م یاستاد جلو کننیم قیتشو

 بندمیچشمام رو م ستهیا یم بونیباال و پشت تر رهیم هاو از پله  کنهیم

و مورد  ادیرو م ریمس نیبابا رو مجسم کنم که ا ریکه تصو خوادیو دلم م

 .رهیگیقرار م قیتشو

 یلیخ زیخدمت همه دوستان و همکاران عز کنمیسالم عرض م_

و ازتون بابت قبول دعوت نامه تشکر  نمتونیبیخوشحالم که م

 رهیجز یحیتفر یمراکز تجار نیاز بزرگتر یکیافتتاح  کنم،امروزیم

 .دیلذت ببر نجایهمه از حضورتون در ا دوارمیو ام میرو دار شیک

 انیاز اول پروژه نما یریصفحه تصاو یو رو شهیها بلند م قیتشو یصدا

رو از پروژه به حضار  یکه اطالعات خوادیو استاد از صدر کوچک م شهیم

 ارائه بده.
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به نام بردن  کنهیاستاد شروع م شهیپارسا صدر که تموم م یها حبتص 

نام شرکت  دنیجمع حضور دارن و من با شن یکه تو ییشرکت ها

از اون دوتا  یکیپس مشخص شد که امروز  رمیگیگستر استرس م رانیا

 خودش... ایپدرش و  ایحضور دارن  نجایا

 یو چند جمله ا رنیسن م یشرکت ها رو یها ندهیکدوم از نما هر

و  ارهیگستر رو م رانیبرنامه اسم شرکت ا یمجر یاما وقت زننیحرف م

  زنهیخشکم م کنهیم یرو معرف ندهینام نما

 گستر رانیا یشرکت بزرگ معمار سیآرمان راد رئ یآقا-

و فقط  شنومینم یزیاما من چ رهیو دست زدن باال م قیتشو یصدا

 شهیاول بلند م فیکت و شلوار پوش از رد یمرد نمشیچشم شدم تا بب

 چرخهیم رهیگیسن قرار م یرو یو وقت کنهیو به سمت پله ها حرکت م

 شهیخودشه مثل هم زنهیام م نهیقلبم محکم به س دنشیو با چرخ

 هیاز اون  کردمیکه فکر م یزیباال چ نفسپوش و با اعتماد به  کیش

 انسان خوب و متمدن ساخته اما...

 زمیالم که در جمع همه شما حضور دارم و از استاد عزخوشح یلیخ-

 افتتاح دعوت کردند. یکه شرکت ما رو برا کنمیصدر تشکر م یآقا
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هنوز  گردهیبرم کیکوچ میتعظ هیو اون هم با  زننیهمه دست م دوباره 

دعوت به  شیاستاد چند ماه پ نکهیهم مثل قبل چاپلوسه با ا

.نام کنهیمراسم گذاشته و تشکر م نیا یپا تو رفتیرو نپذ شونیهمکار

حرف  یو اون ها هم چند جمله ا شهیهم گفته م گهیچندتا شرکت د

برام  طیمح رونیدارم پاشم و برم ب وستد دمشیحاال که د زننیم

 .شمیم خکوبیسرجام م گهیم یکه مجر یزیخفقان آور شده اما با چ

اعضا  یهست، از همگ نیشرکت نو یها میافراد  ت یو حاال زمان معرف-

 .انیصحنه ب یرو میخواهشمند

من  دنید یبرا یماجرا فکر نکرده بودم االن زمان مناسب یجا نیا به

از جا بلند  عیفعال از حضور من باخبر بشه پس سر دیاون نبا ستین

خودم  یکه پارسا صدر رو جلو رونیاز در سالن بزنم ب خوامیو م شمیم

 با همون لبخند مسخرش نمیبیم

 خانم سعادت نیبر یاون سمت دیفکر کنم با-

از کنارش رد  خوامیتو دست و پاست م شهیرو کم دارم هم نیهم یلعنت

 شنومیاستاد رو م یبشم که صدا

 سعادت؟ یریکجا م_
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 انجام بدم یو فکر نکنم بتونم کار هیسخت یلیاستاد کار خ چوندنیپ 

 یسمت استاد که حاال پارسا هم کنارش قرار گرفته و با آبرو گردمیم بر

 کنهیباال رفته تماشام م

 ؟یبش دهیپروژه د نیبه عنوان طراح ارشد ا یخواینگو که نم_

 دونهیمن رو نم یاصل لیدل یبه هدف ول زنهیدرست م استاد

  زنمیچشماش زل م به

 +درسته

 گهیو م کنهیم اخم

تو  میکه بست یسعادت، طبق قرارداد دمیاجازه رو بهت نم نیمن ا_

 هیو حضورت الزام یاز شرکت من یعضو

 رونیب دمینفسم رو کالفه م رهیم تیو به سمت جمع کنهیگرد م عقب

و پشت سرم رو نگاه  رونیبزنم ب یسالن لعنت نیحاال از ا نیهم تونمیم

 یندارم ول یازین چیاستاد صدر باشم ه میاز ت یعضو نکهینکنم من به ا

بردن  شیپ یبرا یاصل یاز رکن ها یکیشرکتشون  یحضورم تو

نشون دادن خودم ندارم. به سمت جلو قدم  زج ینقشمه و چاره ا

 ادیکه صداش م دارمیبرم
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 دیبمون دیخوبه که قبول کرد- 

و هنوز جبهش برام مشخص  کنمیعنوان درک نم چیصدر رو به ه پارسا

 ش اعتماد کامل داشته باشم.به تونمینم یپسر استاده ول نکهینشده با ا

منتظر اعالم  میهر دو ت یسالن رو فرا گرفته و بچه ها یا همهمه

که  ییو حواسم به جا کنمیهستن به سمت چپ سالن حرکت م یاسام

در حال بگو وبخنده و هنوز متوجه من  شینشسته هست با فرد کنار

 ییبچه ها و هر نفر به تنها یبه خوندن اسام کنهیشروع م ینشده مجر

اسم  بای. تقرکنهیم افتیرو از استاد در یا رنامهیو تقد رهیسن م یرو

که با خوندن  میافراد خونده شده و فقط من و صدر کوچک موند یتمام

 یعنوان سهو چیبه ه نینفرم و ا نیکه آخر شمیاسم پارسا متوجه م

 هیاما قض دونهیشته نماز اتفاقات گذ ادیز نکهیو کار استاده با ا ستین

 ست.ین یکس مخف چیچشم ه شیپ یاصل

سعادت  نیسرکار خانم نار نیشرکت نو میت یو اما نفر آخر از اعضا-

 یکه رو میکنیخواهش م شونیهستند به عنوان طراح ارشد گروه از ا

 .ارنیب فیصحنه تشر
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 شهیکه مثل هم کنمیم یو سع کشمیم یقیخوندن اسمم نفس عم با 

االن دارم  نیو از هم رمیسمت پله ها م یخونسرد باشم به آروم

و کامال برام  شناسمیمن نگاهش رو م کنمینگاهش رو حس م ینیسنگ

 مشخصه.

و به سمت استاد  کنمیم یکوتاه میو تعظ چرخمیم تیسمت جمع به

رو از  رنامهیو تقد دهیبهم م یلبش حس خوب یلبخند رو کنمیحرکت م

 رمیگیدستش م

 باش سعادت یقو شهیهممثل _

و به  چرخمیم تیو من دوباره به سمت جمع ادیکردن م قیتشو یصدا

چرخونم و به  ینگاه کردنه پس چشم م یزمان برا نینظرم بهتر

 خوامیهست که م یزیگرد شدش همون چ یچشما کنمیسمتش نگاه م

 امیاز پله ها م یبلند یپس با قدمها شهیم میباعث خوشحال نیو ا

رفتار  نکهیبا ا کنمیتند م دمسالن ق یسمت در خروج و به نییپا

 کنه،یم ینگاهش درونم رو متالش یاز خودم نشون دادم ول یخونسرد

خودم کار  یرو ادیز یلیخ دیو من با کنهیگذشته رو برام زنده م دنشید

 گرفتن انتقام... یگرفتن حقم برا یکنم برا
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خفه  یبهتر از فضا یلیگرمه اما خ نکهیاز ساختمون با ا رونیب یهوا 

 ابونیپس سمت خ خوادیدوش آب سرد با قهوه م هیداخل سالونه دلم 

به  ازیشروع شده و من ن یبرگردم هتل باز یتاکس نیتا با اول رمیم

 دارم. یانرژ

 

فقط  چرخونمیچشم م یاما هر چ ادیبابا و فروغ م ی هیگر یصدا

و موهام به  خندهیبلند م یداره با صدا یکس یاهیو س نمیبیم یاهیس

 غیبه ج کنمیو شروع م رهیگیم شیپوست سرم آت شنیم دهیکش کبارهی

 ...زنهیصدام م یکیو  شهیبلند م یزن یناله ها یزدن صدا

 زمیجون ؟ عز نی*نار

 نمیبیچشمم م یرو جلو نایم ریو تصو پرمیجا م از

 یدیدیخواب بد م یترسوندمت فکر کنم داشت دی*ببخش

شرکتم و به  یتو ادیم ادمی زیو همه چ کنمیدور و اطراف نگاه م به

چند  یعنوان نتونستم بخوام فقط برا چیبه ه شبیخاطر حال بدم د

اما همه  رمیچشمم رو بگ یگذاشتم تا خستگ زیم یسرم رو رو هیثان

 شهیجلوم گرفته م یآب وانیبدتر شد. ل یچ
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 کم آب بخور هی* 

 هیتمام تنم شب کشمینفس سر م هیو  رمیگیم نایرو از دست م وانیل

  شهیکوره آت

 ارمیبرات ب یدار ازین یزی*چ

  دمیرو به نشون نه تکون م سرم

 +نه ممنون

 یقینفس عم رون،یب رهیاز اتاق استراحت م یکنیگفتن خواهش م با

. داخل سالن انتظار رونیب زنمیو از اتاق م شمیو از جا بلند م کشمیم

ناهار هست و  میتا فهممیم خورهیو چشمم که به ساعت م ستین یکس

 بچه ها رفتن رستوران شرکت.

و به خاطر  گذرهیم شیهست که از افتتاح پروژه ک یماه کی بایتقر

پروژه ها  یتو یشرکت ها درخواست همکار هیسهام شرکت بق شیافزا

تا با  رمیبه شدت شلوغ شده. به سمت اتاقم م یرو دادن و سر همگ

با  کنمیدر اتاق رو که باز م یبرم رستوران اما وقت لمیبرداشتن موبا

و به  شهیاونم چشماش گرد م شمیمتعجب م رکتش یفالح منش دنید

 من رو نداشته دنیانتظار د ادینظر م



 

59 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 سالم خانم سعادت- 

اونم با  ستین یاحوال پرس یبرا یوقت از روز زمان مناسب نیا قطعا

که  شمیم رهیبا اخم بهش خ زنهیم ریمن رو با ت هیسا دونمیفالح که م

 گهیو م دهیآب  دهنش رو قورت م

 .کنمیپس من رفع زحمت م دینبود یناهار صداتون بزنم ول یاومدم برا-

اتاقم  ینفهمم علت حضورش تو نکهیبا ا هینشون دادنم مساو واکنش

 . رونیب زنهیو اونم به سرعت از اتاق م گمینم یزیبوده پس چ یچ

 نمیشیم ستمیپشت س رم،یم زمیو به سمت م بندمیاتاق رو م در

باال کار  ارمیکه گوشه اتاقم  کار کردم رو م ینیظبط شده دورب ریوتصو

شرکت و باخبر شدن از حضورم باعث شده تا چهار  نیا یکردن تو

قبل  قهیرو به چند دق ویدیحواسم به خودم باشه زمان و یچشم

 مگردیعقب تر برم یکم نمیبیداخل اتاق م وفالح ر ریو تصو گردونمیبرم

به سرعت  رونیزدن ب دیو فالح با د شهیدر اتاق باز م مونمیو منتظر م

و همزمان داره با  رهیو به سمت لپتاپم م بندهیو در رو م شهیوارد اتاق م

نشون از  بوردیک یدکمه ها یحرکت انگشتاش رو کنهیتلفن صحبت م
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 خوادیو م رونیب ادیم زیاز پشت م هودسیوارد کردن رمزه و تالشش ب 

 .شمیومن وارد اتاق م شهیاتاق بره که در باز م یسمت کمد انتها

هدفش  ادیرو خاموش به نظر م ستمیو س کنمیرو قطع م ریتصو

لپ تاپ دارم  نیا یکه تو یزیبه طرح ها باشه چون تنها چ یدسترس

 یاز اعضا یکیبه  گردهیشرکته پس حدسم برم یپروژه ها یطرح ها

طرحش رو سر  نکهیبه خاطر ا شیکه هفته پ یشرکت رضا افشار کس

 یشد و نفرت تو خینداد از سمت من و استاد صدر توب لیموعد بهم تحو

مجبور شدم اون  شیحس کردم به خاطر کم کار یچشماش رو به خوب

رو  میشونیو پ بندمیبدم. چشمام رو م لیطرح رو خودم بزنم و تحو

 نیم پس فعال سکوت بهترها رو ندار یبچه باز نیمن وقت ا دمیماساژ م

 . نستیگز

و بعد از قفل کردن در  دارمیرو برم لمیوسا شهیکه تموم م یکار میتا

از فروشگاه ها  یکی یخونه جلو کینزد رونیب زنمیاتاقم از ساختمون م

اکثر مواقع کم  نکهیشام مواد الزم رو بخرم با ا یتا برا زنمیترمز م

 .خوادیامشب دلم کتلت م یاشتهام ول

از  یو دنبال مارک قهوه خودمم که جسم ستمیا یقفسه قهوه م کنار

به پشت که  شنومیرو م یآخ یو صدا کنهیپشت بهم برخورد م
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و  شهیبلند م نیزم یکه از رو نمیبیرو م یکیپسر بچه کوچ گردمیبرم 

 رینزنه ز دوارمیاشک داخل چشماش حلقه زده و ام کنه،یبهم نگاه م

 گهیکه م یزیآرومش کنم اما با چ تونمیعنوان نم چیچون به ه هیگر

 شمیمتعجب م

 قشنگه خانم یلیچشماتون خ-

 ؟یی*پرهام کجا

 زنهیو پسر بچه داد م شهیم دهیاز پشت قفسه ها شن یزن یصدا

 اومدم -

چشمام محو  یو از جلو دهیتکون م یرو به نشونه خداحافظ دستش

 ...شهیم

تا امشب همه  دیطرح ها و با هیبق لیسراغ تکم رمیاز خوردن شام م بعد

 دیو با میرو تموم کنم چون فردا با شرکت طرف قرارداد جلسه دار

 هیتا با خوردن  رمیبدم. سمت دستگاه قهوه ساز م لیطرحشون رو تحو

نگاهم که به اسم احسان  شهیاما زنگ تلفنم مانع م امیقهوه سرحال ب

 کنمیرو وصل م ستما خورهیم

 ؟ییکجا نیسالم نار-
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 دمیو با انگشتم چشم راستم رو آروم ماساژ م بندمیرو م چشمام 

 +خونه

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

 ؟یدونستیتو هم م-

 گمیو م زنهیداره حرف م یدر مورد چ دونمینم

 ؟ی+چ

 کنه یگستر همکار رانیبا ا خوادیاستاد م یدونستیتو هم م-

که اطالع داشتم  ییتا اونجا کنمیو تعجب م مونهیچشمم م یرو دستم

 افتاده؟ یچه اتفاق یعنینبود  یاز همکار یخبر

 نیکنه و ا کیرو کل دیپروژه جد هیاستاد بهم زنگ و گفت که قراره -

 داشته باشه. یبا آرمان همکار خوادیبار م

 یعنیگستر  رانیبا ا یهمکار نهیبشنوم هم تونمیکه م یخبر نیبهتر

 شدن به قلمرو راد ها کینزد

 ؟یدونستیم-

 دمیو انگشتم رو از چشمم فاصله م کشمیم یقیعم نفس
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 بود یخبر خوب ی+نه ول 

 نینار کنمیدرکت نم-

 برم احسان دی+با

که فکرش رو  یزیزودتر از چ شمیو از جا بلند م کنمیرو قطع م تلفن

رو جلوتر  یکس تونهیوقت نم چیراد بزرگ ه وفتهیداره اتفاق م کردمیم

 .نهیاز خودش بب

و بعد از اتمام کارم به دفتر  برهیبا طرف قرارداد دو ساعت زمان م جلسه

برم و گفت قراره  دنشیصبح اول وقت ازم خواست تا به د رمیاستاد م

با  شبیبزاره ذهنم سمت مکالمه د ونیرو باهام درم یموضوع مهم

 باشه. نیموضوع هم زنمیو حدس م رهیاحسان م

پارسا صدر کنار پدرش نشسته  شمیزدن چند ضربه به در وارد اتاق م با

و  دمیم یبه صفحه لپ تاپ جلوشون هستن سالم آروم رهیو هر دو خ

 نمیشیاز مبال م یکی یو رو رمیبه سمتشون م

 کارت تموم شد سعادت؟_

 +بله

 زنهیو بهم زل م دارهیرو از چشماش برم نکشیع
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 ؟یهست دیآماده پروژه جد_ 

رو به نشونه مثبت تکون  و سرم کنمیم کیدرسته چشمام رو بار حدسم

 دمیم

 البته_

 دهیو ادامه م شهیم رهیبه چشم هام خ استاد

و  میداشته باش یپروژه همکار کی یگستر برا رانیقراره با شرکت ا_

و حضور  میفردا با شرکتشون جلسه دار شهیپروژه تهران انجام م نباریا

 سعادت. خوامیپروژه م نیا یتمام وقتت رو تو

احسان از  قیاز طر یکه تا حدود دونمیو م شمیچشم هاش م رهیخ

 ه؟یچ یبرا دیهمه تاک نیگذشتم اطالع داره وگرنه ا

  دمیتکون م دییرو به نشونه تا سرم

 +بله

  گمیو م شمیکه از سر جام بلند م گهینم یزیچ

 برگردم اتاقم نیباهام ندار ی+اگه کار
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اما هنوز  دارمیو به سمت در اتاق قدم برم دهیبه نشونه نه تکون م یسر 

 گهینرفته که م رهیدستگ یدستم رو

برام  یلیپروژه خ نیسعادت ا یکارت رو از احساست جدا کن خوامیم_

تمام حواست رو به  یدار فهیمهمه و تو به عنوان طراح ارشد شرکتم وظ

 .یکارت بد

 نیگوشه چشماش چ خورهیپارسا صدر م یو نگاهم به چشما گردمیبرم

 کنمیباشه رو به استاد م یجد تونهیم یپسر ک نیا دونمیافتاده و من نم

 گمیوم

 +حتما 

و  میطبق گفته استاد فردا با شرکتشون جلسه دار رونیب زنمیاز اتاق م و

 اونم بعد از سالها.. نمیرو بب گهیهمد کیقراره از نزد یعنی نیا

 یاما ذهن من تو کنهیچشمامه و داره صحبت م یعمه جلو ریتصو

 دونمینم رمیکه قراره مقالبش قرار بگ یجلسه فرداست.جلسه ا

 خودم رو ببازم. دیکه هست نبا یاما هر چ هیواکنشش چ

 شهیم تیمعدت دوباره اذ زمیعز یرو نخور رونیب ی*غذاها
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که من رو با خودش  یروز کنمیو به چهرش نگاه م رونیب امیفکر م از 

 نیباباست و ا هیچهرش شب. دیکشیبودم که فقط نفس م یبرد مرده ا

 رمیتشابه باعث شد تا بتونم باهاش ارتباط بگ

 +باشه

 شتیپ امیب تونستمی*دلم برات تنگ شده کاش م

 گهیو م زنهیم یکه لبخند کنمیم سکوت

 دخترم ری*شبت بخ

بلند  لمیزنگ موبا ی. که صدابندمیو لپ تاپ رو م دمیتکون م یسر

شماره پارسا صدر  دنیباشه احسانه اما با د تونهیکه م یتنها کس شهیم

 یزنگ بزنه انگشتم رو رو دیبا یچ یموقع شب برا نیا شمیمتعجب م

 کشمیصفحه م

 ریسالم خانم سعادت شبتون بخ-

 +سالم

 ه؟یچ یبرا یحجم از شاد نیا دونستمیکاش م ادیخندش م یصدا

 دارم یمهم یلیموقع مزاحمتون شدم اما کار خ نیا دیببخش-
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 تا ادامه بده کنمیم سکوت 

جلسه  یبرا دیرو برام بفرست یپروژه قبل ینقشه ها لیفا خواستمیم-

 دارم ازشونیفردا ن

 +باشه

 ممنونم شبتون خوش-

هم وجود داره تا به قول  امکیپ ای لیمیبه اسم ا یزیچ دونستیم کاش

 خودش بتونه باهام ارتباط برقرار کنه.

 یسمت بالکن هوا رمیو م شمیاز جا بلند م لهایاز ارسال کردن فا بعد

 شهیکه هم ییسمت خونهمون جا رهیو خنکه، ذهنم م میمال رونیب

. بابا میزدیو تا خود صبح حرف م مینشستیم رونیبا بابا ب زییپا یشب ها

نه تنها پدر بلکه مادر و خواهر و برادرم هم بود من رو از خودمم هم 

رو  یوقت نذاشت کمبود چیاون سال ها ه یو ط شناختیم شتریب

 ی... تنها جابه جا کننده جسمم هستم و روحیاحساس کنم اما حاال چ

وجود نداره احساستم مرده و فقط دارم روز ها رو به شب  گهید

 ...رسونمیم
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رو  یادیو رفت و آمد ز شمیآسانسور وارد سالن م یباز شدن درها با 

تظرم تا راد بزرگ رو هر دو شرکته و من یبرا یامروز روز بزرگ نمیبیم

و  رونیب زنمیو با گذاشتن لپتاپم از اتاق م شمی. وارد اتاق منمیدوباره بب

درست کردن قهوه نداشتم و  یبرا یخونه وقت شمیوارد اتاق استراحت م

 روزم رو بدون اون بگذرونم. تونمینم

و قهوه خوش طعم رو به  دارمیفنجون رو برم ادیدستگاه که م یصدا

 کلسیر یلیلحظه خ نیبر عکس تصورم تا به ا کنمیم کیمشمامم نزد

 شکل باشه. نیتا آخر امروز به هم دوارمیرفتم و ام شیپ

 رانیو منتظر گروه شرکت ا میداخل سالن جلسات جمع شد یهمگ

جلسه حضور  یپدرش هم تو یسر نیا زنمیحدس م میگستر هست

د افراد تعدا کنم،یآخر رو انتخاب م یصندل شهیداشته باشه. مثل هم

همه  خوادیاستاد فعال نم دهینشون م نیگروه ما ده نفر هست و ا

تکون  میکنار یاعضا مشخص کنه. صندل یتمام یاطالعات پروژه رو برا

 نهیشیاون م یرو نایو م خورهیم

 رسن؟ی*به نظرت به توافق م

 دمیتکون م یسر
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 دونمی+نم 

 کنهیکه سکوت کنن و شروع م خوادیلحظه بعد استاد از بچه ها م چند

 به صحبت کردن

 خوامیم رسوننیخودشون رو م گهیگستر تا لحظات د رانیا میت یاعضا_

 نیا یو با حواس کامل تو نیچشم و گوش هاتون رو باز کن یکه همگ

 .نیجلسه باش

 .شنومیرو م هیبق دنیچشم شن یآخرش به منه و صدا نگاه

تا  ستنیا یم یو همگ کنهیحضورشون رو اعالم م یبعد منش قهیدق ده

 یو از رو کنمیخونسردم رو حفظ م شهیوارد سالن بشن چهره هم

و من چون پشت به در هستم  شهی. در سالن باز مشمیبلند م یصندل

 نکهیآدما ارزش ا نیا رنیتا روبه روم قرار گ مونمیو منتظر م چرخمینم

رو ندارن  ینگاه کردنشون به زحمت بنداز یاو خودت رو بر یبچرخ

 تازه اگه بشه اسمشون رو آدم گذاشت...

چهار مرد و  ریتصو هیو بعد از چند ثان شنومیقدم هاشون رو م یصدا

استاد و پارسا صدر  دارنیکه به سمت استاد قدم برم نمیبیزن رو م کی

 کننیم یاحوالپرس گهیو با همد  شنیم کیبهشون نزد یهم چند قدم
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بدم کدومه اما هر چهار مرد جوان  صیتشخ تونمینم یاز پشت به درست 

 نیا ادیبودم به احتمال ز ریاون گرگ پ دنید نتظرمن م یهستن ول

 . ومدهیجلسه رو کسر شأن دونسته و ن

کنار استاد رو  یکه صندل وفتهیهر پنج نفر چشمم بهش م دنیچرخ با

 زنهیاشاره م هیاستاد به بق نه،یشیم یصندل یو با لبخند رو کشهیعقب م

که همراهشون هست رو تا  یزن مینیشیهامون م یصندل یرو یو همگ

که  ییباشه  به خاطر جا دشونیجد یو به نظرم از اعضا دمیبه حال ند

اعضا  یندارم پس تا زمان معرف یاون سه مرد دسترس هنشستم به چهر

 .مونمیمنتظر م

تا استاد صحبت هاش رو شروع  دمیدستم م ریرو به قلم و کاغذ ز نگاهم

 نگاهش قابل لمسه... ینیاالن هم سنگ نیکنه از هم

 نیو همچن زیخدمت شما همکاران عز کنمیدوباره عرض م یسالم_

قراره با  میکه قبال داشت ییگستر طبق صحبت ها رانیشرکت ا یاعضا

 میت ی. اول از بچه هامیرو شروع کن میپروژه عظ هی گهیهمد یهمکار

 یسراغ اعضا میکنن و بعد بر یکه خودشون رو معرف خوامیخودم م

 گستر. رانیشرکت ا
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که من  ادیو به نظر م شهیاعضا از سمت پارسا صدر شروع م یمعرف 

 یشتریزمان ب یمعرف ینفر باشم. تعداد ما ده نفر هست پس برا نیآخر

و با  شهیبلند م یصندل یکه از رو رسهیم نای. نوبت به مکشهیطول م

 نهیقلبم محکم به س نهیشیداره م میت یکه تو یخودش و نقش یمعرف

 دهیاتفاق د نیاز ا یواکنش چیصورتم ه یکه تو ئنماما مطم زنهیام م

از جا  میشگیبا اعتماد به نفس هم شنهیم یصندل یکه رو نای. مشهینم

به چشماش زل بزنم پس  میمستق نباریو دوست دارم که ا شمیبلند م

تو  یو اخما کیبار یکه با چشما نمیبیو م دمینگاهم رو به سمتش م

و حضورم رو  رونیشوک اومده ب زخوبه که ا کنهیهم داره نگاهم م

 کرده. قیچند ماه درموردم تحق نیا یمطمئنم که تو رفتهیپذ

 سعادت هستم طراح ارشد گروه نی+نار

اما به محض باال آوردن سرم  نمیشیم یصندل یو رو رمیگیرو م نگاهم

. با چشم شمیبه شدت شوکه م دنشیکه با د خورهیم ینگاهم به کس

شوکه شده امکان  دنمیمتعجب و گرد شده بهم زل زده و اونم از د یها

 یاما رنگ چشما دمشیسالها ند نکهیبا ا کنه؟یم کاریچ نجاینداره، ا

 مشونیدو مرد و زن ت ی. معرفرهینم رونیاز ذهنم ب زبراقش هرگ اهیس
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که  دوارمیو من سرتا پا گوشم و ام رسهینوبت به اون م شهیکه تموم م 

 اشتباه کرده باشم.

 گستر رانیطراح ارشد ا ایبزرگ ن رادیه-

تهران اما هرگز  ادیکار ب یفروغ گفته بود برگشته و قراره برا خودشه

 کنه. تیگستر بخواد فعال رانیا یکه تو کردمیفکرش رو هم نم

ذهنم به شدت  کنهیو استاد بحث رو شروع م شهیها تموم م یمعرف

چند لحظه  یبه صحبت هاشون توجه کنم. برا تونمیآشفته هست و نم

رو به  یپروژه قبل ریتا تصاو شهیو پارسا صدر از جا بلند م شهیسکوت م

 نمیبیکه م رادیسمت ه گردونمیهمه نشون بده نگاهم رو دوباره برم

و با  گذرهیاز جلسه م یساعت کی بای. تقرکنهیداره با اون صحبت م

بخوره.  کیکل ندهیکه پروژه از هفته آ شهیم نیقرار بر ا ییتوافق نها

 رنیسالن م یو به سمت در خروج شنیها بلند م یصندل یهمه از رو

به  خوامیو م دارمیبرم زیم یرو از رو لمیو موبا کشمیم یقینفس عم

 ستمیا یم تاداس یبرم که با صداسمت در سالن 

 .دیاریب فیخانم سعادت چند لحظه تشر_



 

73 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 زارمیو به جلو قدم م چرخمیاز درکم خارجه م گهیاستاد د یرفتارا 

گستر، استاد و پارسا صدر داخل سالن موندن  رانیا یکه اعضا نمیبیوم

 .کنمینگاهشون رو حس م ینیو سنگ ستمیایکنار استاد م

من بوده و  یدوره کارشناس یدانشجوها نیاز بهتر یکیخانم سعادت _

 که از فرانسه برگشتن. شهیم یچند ماه

منه از  رهیکه خ وفتهیو نگاهم به آرمان م دمیتکون م یسر بهشون

 ینحسش تو یکه صدا شمیم رهیو به استاد خ رهیگینگاهش عوقم م

 چهیپیگوشم م

 استاد کنمیم یخوشحالم که با گروه شما همکار یلیخ-

 گذرمیاز کنارشون م یو من با گفتن با اجازه ا دهیتکون م یسر استاد

کارم ناراحت نشه  نیکه استاد حالم رو درک کرده باشه و از ا دوارمیام

 تینیتئفن و نجاست به ب یهست که بو یکنارش بودن مثل زمان

 ...یاریرو باال ب زیهمه چ یخوایو م رسهیم

و بعد از قفل کردن در به سمت  رونیب زنمیاز اتاق م فمیبرداشتن ک با

اما در لحظات  شمیو با باز شدن در آسانسور وارد اتاقک م رمیآسانسور م

 یادیکه با سرعت ز نمیبیآخر که در قراره بسته بشه پارسا صدر رو م
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بشر  نیا یبار هزارم برا یو من برا کنهیخودش رو داخل اتاقک پرت م 

 .خورمیم سفتا

 نییبود بره پا کینزد یوا-

اما  خوردمیاستاد تاسف م یواقعا برا میدیزمان کارش رو نم تییجد اگر

 متضاده... تیدوشخص یبه نظر پارسا صدر دارا

 میبرس نییو منتظرم که به طبقه پا دمیرو به در آسانسور م نگاهم

جنگ و دعوا نداشته  یسر نیانشاهلل که ا شهیاز شنبه کارمون شروع م-

 .میباش

و  وفتهیم شیخندون عسل یو نگاهم به چشم ها چرخمیسمتش م به

و  کنمیتو دست و پام بود اخم م یلیخ یپروژه قبل یکه برا ادیم ادمی

 گمیم

 دوارمی+ام

 .رمیم نگیو به سمت پارک رونیب امیم نیباز شدن در آسانسور از کاب با

 شهیهم یقرصا رونیب امیم نیو از ماش زنمیداروخونه ترمز م هی یجلو

استفاده کنم. وارد  یباالتر یاز دوزها دیو با دنیجواب نم گهیهمراه د
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دلم دوش  مونم،یو با گفتن نام قرص و دوز منتظر م شمیداروخونه م 

 درونم خاموش بشه... شیآت دیتا شا خوادیآب سرد م

بدون نسخه پزشک به شما  میتونینمونه قرص رو نم نی*متاسفانه ا

 خانم میبد لیتحو

و با اخم  کنمیبه مسئول داروخونه نگاه مرو کم داشتم  یکی نیهم

 گمیم

 کنمیپرداخت م شهیم یهر چ نشی+هز

 گهیو م کنهیم اخم

 به نسخه پزشک هست ازینداره خانم ن نهیبه هز ی*ربط

تنها راهم  دمیاون رو ماساژ م یو با انگشت اشاره کم سوزهیم چشمم

و از داروخونه  کنمیو کمک گرفتن از اونه عقب گرد م مایزنگ زدن به ن

که بعد از چندتا بوق جواب  رمیگیو همزمان شمارش رو م رونیمزنم ب

 دهیم

 نیرفته ما هم وجود دار ادتی گهیزنگ زده فکر کردم که د یک نیبب-

 یریگیتماس نم هیو  یچند وقته که رفت یدونیم
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ترم  یعصبان مایچرت و پرت ن یو حرفا شهیم شتریچشمم ب سوزش 

 کنهیم

 خوامی+قرص م

 گهیو م شهیم یطوالن سکوتش

 خداحافظ رسونهیممنون من هم خوبم مامان هم سالم م یلیخ-

 مایدارم ن ازیمدت بهشون ن هی+

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

 ؟یکنیدوباره استفاده م یاز ک-

 +از همون اول

 یگفتیبودم به منم دروغ م دهیند یسمج نیبه ا ضیمر یلعنت-

 گمیم تیو با عصبان کشهیم ریت سرم

 ستی+حالم خوب ن

تا  فرستمیاز بچه ها رو برات م یکیخوب باشه آدرس مطب  یلیخ-

 . سهیبهت نسخه بنو
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عقب  یصندل یرو رو فمیک شمیم نیو سوار ماش کنمیرو قطع م تلفن 

 دمیرو م نیماش ری. آفتاب گمونمیم امکشیو منتظر پ کنمیپرت م

خودمم خودم رو  گهید کنمینگاه م نهییداخل آ رمیو به تصو نییپا

مرده متحرکه با  هیکه متعلق به  یدیچهره رنگ پرده و سف شناسمینم

چشم ها باعث  نیا یو عشق تو یشاد یروز هیروح  یب یچشما

باال  دمیرو م ریآفتاب گ امکیپ ی...با صدایبابا بود اما حاال چ یخوشحال

تا بتونم عامل چند ساعت خواب راحتم رو  وفتمیآدرس راه م دنیو با د

 یزیچ گهیبهش د دنیهدفم و بعد از رس کیکنم من فقط دنبال  دایپ

 .خوامینم

مربوط به قسمت باال شهر تهرانه و  دیپروژه جد یبرا یاتنخاب نیزم

که زمان  دهینشون م نیو ا شترهیب یلیخ شیاز پروژه ک نیمساحت زم

ستاد و پارسا در حال صحبت با هست. ا ازیساختش ن یبرا یشتریب

ترمز  یکه صدا نمینقشه زم یسرپرست گارگرا هستن، در حال بررس

 یرنگ یمشک لویام دب یشه و من نگاهم به بیاز دور بلند م ینیماش

 نیا دنیاز آرزوهاش خر یکی چهیپیگوشم م یتو ییو صداها وفتهیم

 .دهیبود و حاال بهش رس نیماش
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در سمت  رونیب ادیم شیشگیو با غرور هم شهیدر سمت راننده باز م  

به سمت استاد و پارسا  نم،یبیرو م رادیه ریو تصو شهیشاگرد هم باز م

فرار  کنمیو من هم بعد از برداشتن نقشه به سمتشون حرکت م رنیم

 .ستین یمناسب نهیاصال گز

 یسالم بر استاد گرام-

 یخصلت ها نیکه چرا ا دونمیو من نم شهیاصل یژگیبودن و چاپلوس

 همشون بستم. یو چشمم رو رو دمید دیشا ای دمینفرت بارش رو ند

که نگاه  کنمیم یبه رسم ادب سالم کوتاه شمیم کیکه نزد بهشون

و با لبخند  دارهیرو برم نکشیاما آرمان ع چرخهیسمتم م رادیه

 گهیم یمصنوع

 ن؟یسالم سرکار خانم خوب-

و باعث  دهیمدت من رو مخاطب قرار م نیا یکه تو هیبار نیاول نیا

صحبت کردن  نکهیبشه با ا رهیتا نگاه پارسا و استاد هم به من خ شهیم

رو دارم پس به چشم  یطوالن ریاما من مس کنهیباهاش حالم رو بد م

دستم مچاله شده  یکه نقشه تو یو درحال زنمیسبزش  زل م یها

 گمیم
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 +ممنون 

 .شتریب یصحبت ها یبرا میخوب بچه ها بر_

تا  شمینداره و باالخره مجبور م یخوردن ناهار تموم یاستاد برا اصرار

از  یزیاون و کنارش قرار گرفتن چ دنیکنم البته اگه با د شونیهمراه

 بره.  نییگلوم پا

به دست و صورتم  یتا آب شمیاز سفارش دادن غذا از سر جام بلند م بعد

به دوش آب سرد داشتم و استاد همه برنامه هام رو  ازیبزنم من االن ن

 .ختیبهم ر

به سمت سالن رستوران قدم بردارم  خوامیو م رونیب امیکه م سیسرو از

که از کنارم بگذره  کشمیخودم رو کنار م رهیگیقرار م رادیاما روبه روم ه

 دمیو بهم زل زده نگاهم رو به چشماش م کنهینم یکار نیاما چن

 نیکرد رییتغ یلی*خ

 نیآخر گذرهیو همچنان بهش زل زدم که از کنارم م کنمیم تعجب

 رشیاز تصو یزیساله بود که اونم چ ستیجون ب هی دمشیکه د یبار

تکون  یکردم. سر رییکه من تغ دونهیندارم پس از کجا م ادیرو به 
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ناهار  نیتر ا عیهر چه سر دوارمیو ام رمیم هیو به سمت بق دمیم 

 مسخره تموم بشه.

 شهیو چند لحظه بعد غذا حاضر م نمیشیکنار استاد م یصندل یرو

 یمنحوسش قاشق تو یکه با صدا برمیلقمه رو به سمت دهانم م نیاول

 مونهیدستم م

 ن؟یمدرکتون رو از کدوم دانشگاه فرانسه گرفت-

شدش  کیبار یو به چشمها گردونمیدستم رو به بشقاب برم یتو قاشق

نسبت به اتفاقات  یتفاوت یو ب یالیخ یحجم از ب نیا شمیم رهیخ

 هیتنها از  دوننیرو م زیکه همه چ ییگذشته اونم در برابر استاد و پارسا

 یرو به رو یزیمنفور باشه اما چ تونهیآدم در چه حد م هی. ادیراد برم

 گمیو م زنمیحسم بهش زل م یبا نگاه ب ارهیخودش ن

 براتون مهم باشه دی+نبا

اگر  دمیو من به غذا خوردنم ادامه م شهیباعث شوکه شدنش م حرفم

رفتارش رو جلوه  یعاد یلیرو فراموش کنه و خ زیهمه چ تونهیاون م

 .کنمیعنوان نفرتم رو پنهان نم چیبده من به ه
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که با اون دوتا  یسرسر یو بعد از خداحافظ رونیب میایرستوران م از 

رو  هیح اولطر دیشرکت با گردمیهمراه استاد و پارسا برم میدیانجام م

 جلسه بعد ارائه بدم. یآماده کنم و برا

  شهینم دهید ینت به خوب نییچهره احسان به خاطر سرعت پا ریتصو

 شیدیپس باالخره د-

 دمیکه خر یشکالت تلخ کیاز ک یا کهیو ت دمیتکون م یبه آروم یسر

 برمیرو به دهانم م

 دمیکردم و نمونه کاراش رو د قیدر مورد طراح ارشد اونا هم تحق-

 .نیکارش خوب بود نار یلیخ

که رشته  کردیجلو چشمام اصال فکرش رو هم نم ادیم رادیه ریتصو

 دوست داشت پزشک بشه ادمهیکه  ییخونده باشه تا اونجا یمعمار

 عیمشترکشون باهاش آشنا شده و سر یاز دوستا یکی قیآرمان از طر-

 اونو جذب شرکتش کرده

 گهیکه م گمینم یزیچ

 از استاد چه خبر؟-
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 ندازمیباال م ییو ابرو گردونمیبرم رشیرو به تصو نگاهم 

 ؟یندار یخبر چیتو ه یعنی+

و  شنومیفرشته رو م یکه صدا دهیبه نشونه نه تکون م یو سر خندهیم

 گهیاحسان م

 داخل ایب کنمیصحبت م نیدارم با نار-

و بهم دست تکون  ادیصفحه م یفرشته هم رو ریاز چند لحظه تصو بعد

 دهیم

 زم؟یعز یجون خوب نی*سالم نار

و به  دمیمدت د نیا یکه تو ییدخترا نیاز خوش قلب تر یکی فرشته

 فهیح یادیاحسان ز ینظرم برا

 +سالم ممنون

 شهیاعتراض احسان بلند م یصدا

 یبعد تو اخم کرد کنهیداره باهات صحبت م یمهربون نیهمسر من با ا-

 بابا  مینخواست یدیو جواب م
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و  کشمیم یقینفس عم بوسه،یو احسان گونش رو م خندهیم فرشته 

 گمیم

 برم بچه ها خداحافظ دی+با

به  تونستمیروز م هیمنم  شمیو از جا بلند م کنمیرو قطع م ستمیس

شکل ممکن ابراز احساسات کنم اما نذاشتن و با چاقو به جون  نیبهتر

 کردن. کهیت کهیاحساسم افتادن و اون رو ت

 کیو بعد از  میدر حال گفتگو هست گهیبه پنج ساعته که با همد کینزد

بهتر حرفام رو  یلیبار هر دو خ نیام ا یکل یهفته در حال جمع بند

بره تا فردا  شیپ یجور نیاگر ا کننیو به کارشون عمل م فهمنیم

 رو به جلسه برسونم. میشنهادیطرح پ تونمیم

 کشهیو کارمون تا شب طول م میگردیاز خوردن ناهار دوباره برم بعد

که  یطرح دوارمیکه انتظار داشتم بهتره و ام یزیاز اون چ یینها جهینت

 رادیکه احسان زد درمورد ه ییطرح ما باشه. طبق حرفا شهیانتخاب م

 کردمینمونه کاراش واقعا متعجب شدم فکر نم دنیکردم و با د قیتحق

و وارد اتاقم  رونیب زنمیکار کرده باشه.از اتاق بچه ها م یا رفهح نقدریا

تمام تالشم رو کردم تا  زمیلپتابم بر یرو رو یطرح اصل لیتا فا شمیم
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و سهام دارا باشه  میت یطرحم مورد قبول اعضا دیرو ارائه بدم با نیبهتر 

 بشم. کیو بتونم به هدفم نزد

 زنمیو زودتر از ساعت جلسه از خونه م پوشمیرو م میشلوار رسم مانتو

و بعد به سمت  کنمیاول قهوه ام رو آماده م رسمی. به شرکت که مرونیب

که  یتا قفل رو باز کنم اما با فشار ندازمیدر م یرو رو دیکل رمیاتاقم م

رو  یخوب زیذهنم چ شهیو باز م خورهیدر به عقب هل م ادیبه در م

باز بشه و وارد  شتریتا در ب زنمیه مبا کفشم به در ضرب ده،ینم وننش

اون  لهیو به وس دارمیبر م یاز جعبه دستمال کاغذ یبرگ شمیاتاق م

 یاصل لیوارد فا ادیبالفاصله که صفحه باال م کنمیرو روشن م ستمیس

تو هم رضا افشار بالخره زهر  رهیبودنش اخمام م یاما با خال شمیم

 .یروز نیچن یخت اونم تویخودش رو ر

جلو عقب  یبا کم کنمیرو چک م نایدورب لمیو ف رونیب امیاز صفحه م 

 مهیساعت دو ن لمیف نمیبیم ریرو داخل تصو یزیباالخره چ لمیبردن ف

داخل  یپوش اهیجسم س شبهیمربوط به د خیو تار دهیشب رو نشون م

و من  شهیصورتش برداشته م یاتاقه که بعد از چند لحظه کاله از رو

نداره  نیکه اتاق دورب کنهیفکر م ادیبه احتمال ز نمیبیم وافشار ر ریتصو

رو به اون  یو فلش ادیبه سمت لپ تاپ م دهیحرکت رو انجام م نیو ا



 

85 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 دنیو با پوش کشهیطول نم شتریب قهیکارش چند دق کنهیوصل م 

سالن از کار  ینایدورب ادیبه احتمال ز رونیب زنهیکالهش از اتاق م

داخل  نیار دورب ینکرده باشن اما کس طرو ظب یزیافتاده باشن و چ

 گهیساعت د مین بایو تقر ندازمیبه ساعت م یاتاقم خبر نداره. نگاه

طرح وجود  لیفا یرفتن به خونه و کپ یفرصت برا شهیجلسه شروع م

با  دونمی. مرمیارائه طرح کمک بگ ینداره پس بهتره که از خود افشار برا

از سمت  یخوب زیکردم چ بنص نیداخل اتاقم دورب نکهیا دنیفهم

 ارزه. یم یعضو فاسد نیاما به اخراج کردنه چن ستیاستاد در انتظارم ن

و استاد در حال  میداخل سالن جلسات نشست یساعت بعد همگ مین

که وارد شدم نگاه پر از نفرت و تمسخر  یصحبت کردنه از لحظه ا

 . شهیروزیکه منتظر پ دونمیم دمیافشار رو د

 خوادیم رادیاستاد از ه هیخوب یلیاتفاق خ نیو ا ومدهیآرمان راد ن امروز

ساعت زمان  کیکه اول اون طرحش رو ارائه بده و بعد من. ارائش 

انصافا طرحش  نمیبیاستاد صدر م یچشما یرو تو نیو من تحس برهیم

از جا بلند  نهیشیم یصندل یرو نکهیهم داره. بعد از ا یخوبه اما اشکاالت

رو به دستگاه  لمیموبا کنمیحرکت م شیه سمت پرده نماو ب شمیم

 .گردمیو به سمت جمع برم کنمیمتصل م
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پوزخند زل زده بهم نگاهم رو از  هیکه با  خورهیبه افشار م نگاهم 

 گمیو م دارمیچهرش برم

 لمیرو ارائه بدم ما میت ییبخوام طرح نها نکهیقبل ازا ی+سالم به همگ

 .دیرو تماشا کن دئویو کی

 ریو تصو کشمیم لیصفحه موبا یو انگشتم رو رو کشمیم یقیعم نفس

زل زده  لمیکه اولش با اخم به ف زنمیبه افشار زل م رهیپرده م یاتاقم رو

 یکه با صدا رونیب زنهیخودش چشماش از حدقه م ریتصو دنیاما با د

 .شهیقطع م لمیف نایگفتن م یوا

 گمیو م کنمیم اخم

رضا افشار  یما دست آقا میت ییطرح نها دیدیکه د یلمی+خوب طبق ف

 .ارنیب فیارائه تشر یکه برا خوامیم شونیهست و من از ا

به سمت استاد نگاه  کنهینم یحرکت چیخشکش زده و ه یصندل یرو

بعد  هیافشار هست. که چند ثان رهیکه اخماش تو همه و خ کنمیم

 شهیاستاد بلند م یعصب یصدا

موکول  یا گهیادامه ارائه رو به روز د رسهیم انیجلسه امروز به پا_

 . میکنیم
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 گهیو م شهیم کیو به سمت افشار نزد شهیبلند م یصندل یرو از 

 اتاقم ایب_

افشار از  نمیبیکه م رونیب رنیاعضا هم از اتاق م هیخروج استاد بق با

و با همون نگاه نفرت بارش به سمت در  شهیبلند م شیصندل یرو

 .رهیم یخروج

 خانم سعادتدمت گرم -

کش اومده بهم  یبا لبا نمیبیکه م چرخمیپارسا به سمتش م یصدا با

 گهیو م ندازهیباال م ییزل زده ابرو

  یگنگ یلیخ-

 کنمیبه جمع که نگاه م شهیخنده چند نفر بلند م یحرفش صدا نیا با

 هی دینبا شمیگستر هستن از رفتار پارسا متعجب م رانیشرکت ا یاعضا

 کنه؟ تر برخود یکم رسم

که  رمیم یو به سمت در خروج کنمیرو از اتصال دستگاه جدا م لمیموبا

 ادیم ایبزرگ ن رادیه یصدا

 خانم سعادت دی*چند لحظه صبر کن
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 شهیم کیبهم نزد نمیبیکه م چرخمیپاشنه م یو رو ستمیا یم 

 *بهتره ارائه طرح شما در شرکت ما انجام بشه.

که من وارد اون  نیبهتر از ا یچ کنمینگاه م شیمشک یچشما به

 دمیتکون م دییشرکت بشم پس سرم رو به نشونه تا

 +باشه

 دهیرنگ پر افهیق دنیو باد رونیب زنمیو از در سالن م کنمیگرد م عقب

ماجرا نداشته اما  نیا یتو ینقش یسر نیا نکهیبا ا کنمیاخم م یمنش

 شهیاخراج م. رضا افشار توسط استاد هیکردنش کار خوب خیبه نظرم توب

ازش  یکه کس ینیو من هم به خاطر نصب دورب خیهم توب یو منش

 .گردمیبرم یاطالع نداشته به اتاق قبل

 یزیو منتظر حضور استاد و پارسا هستم چ ستادمیشرکتشون ا یجلو

 ادیو  نمیبیم لمیرو مدت هاست داخل صفحه موبا نمیبیکه روبه روم م

 شدیم نجایا سیبابا رئ دیبا ریاون گرگ پ یبه جا وفتمیبابا م یحرف ها

 چیه گهیحالت ممکن بود اما چند ساله که  د نیدر بهتر یو همه چ

 ...رهینم شیو دل من پ تهطبق خواس زیچ

 داخل سعادت؟ یچرا نرفت_
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 یبا چشما چرخمیو به سمت استاد م دارمیرو از ساختمون برم نگاهم 

از اتفاقات خبر نداره و تنها  یلیاستاد از خ کنهیشده نگاهم م کیبار

 دونهیموضوع من و آرمان رو م

 +منتظرتون بودم

که من هم پشت سرش قدم  وفتهیو جلوتر راه م دهیتکون م یسر

 دارمیبرم

 سالم خانم سعادت-

 شهیو با من هم قدم م رسهیکنارم م پارسا

 +سالم

نظم  زیشرکتشون از شرکت استاد کوچکتره اما همه چ یداخل یفضا

 زی. از پشت ممیشیم تیریوارد اتاق مد یمنش یداره با هماهنگ یخوب

نگاهش رو به من  کنهیم یو احوالپرس ادیو به سمت استاد م شهیبلند م

 گهیم یخنده مصنوع هیو با  دهیم

 نیسالم خوش اومد-

 مینیشیسالن م یمبال یو به همرا استاد و پارسا رو دمیتکون م یسر

 .کنهیم یو احوالپرس شهیهم وارد اتاق م ردایو ه شهیکه در اتاق باز م
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چهره استاد نشون  تیو رضا برهیزمان م میساعت و ن کیطرحم  ارائه 

 که کارم رو درست انجام دادم. دهیم

 داره خانم سعادت ینقصا یسر هی*طرحتون 

 باال رفته بهم زل زده یکه با ابرو کنمینگاه م رادیسمت ه به

 ایبزرگ ن یآقا ستیبدون نقص ن یطرح چی+ه

 دنهیچشماش قابل د یاما خنده تو کنهینم یرییتغ چهرش

 گهیو م دارهیچشماش برم یرو از رو نکشیع استاد

هفته  کی میدو کار بزن نیاز ا یقیرو تلف ییطرح نها دیبه نظرم با_

 میو بر نیطرحتون رو ارائه بد قیتا تلف دمیبه شما دوتا فرصت م گهید

 شروع کار یبرا

 استاد نهیمنم نظرم هم-

 گهیو م چرخهیبه من م رو

 شهیم رینظ یب بشونیبود اما ترک یطرح خانم سعادت هم عال-



 

91 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

آرمان راد  رمیپذیرو نم قیتشو نیوقت ا چیرفتارش سخته من ه درک 

خودشون رو  شهیکنه اون و پدرش هم فیتعر هیکه از بق ستین یکس

 دوننیم هیباالتر از بق

 ایبزرگ ن یبه خانم سعادت و آقا میسپریخوب پس کار رو م یلیخ_

 .نیهفته فرصت دار کی

و امروز جمع  میجلسه داشت رادیبا ه یهفته چند بار کی نیا یط 

طبق خواسته استاد قرار شد که امروز به  یاز طرف هیینها یبند

 شرکتشون برم البته تنها. 

. کنمیساختمون حرکت م یو به سمت در ورود رونیب امیم نیماش از

و به  زنمیطبقه رو م دیو کل شمیم نیوارد کاب ستهیایکه م آسانسور

و خونسرد  یخنث شهیخوبه که هم کنمینگاه م نهییآ یچهره خودم تو

حرکت  یمنش زیو به سمت م شهی.در آسانسور باز مشمیجلوه داده م

 میشد تیریقبل با استاد وارد اتاق مد یسر نمیبیرو نم یاما کس کنمیم

داشته  ییاتاق مجزا دیجلسه دارم و به نظرم با رادیاما من امروز با ه

از اتاقا برم که در  یکیبه سمت  خوامیو م رمیگیفاصله م زیباشه. از م

 باال رهینفر م هیداد  یو صدا شهیباز م تیریدر اتاق مد هیعرض چند ثان
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 بکن یخوایم یییهر غلط دمیمن به تو مفت خور پووول نم- 

من خشکش  دنیاما با د رونیب ادیبه دست از اتاق م یراد گوش آرمان

و  شهیباز م یرو نداشتم که در اتاق یرفتار نیمنم انتظار چن زنهیم

 رونیب ادیم رادیه

 ؟یزنیشده آرمان چرا داد م ی*چ

واکنش  دونمیکه م ییمنه از اونجا رهیکه هنوز خ چرخمیسمتش م به

نگاهش  یو خنث دارمیقدم عقب برم هیپس  هینیب شیقابل پ ریهاش غ

 گهیو م دهیم رادیو به ه دارهی. نگاهش رو از من برمکنمیم

 ستین یزیچ-

گفتم که واکنش  کوبهیو در رو محکم م شهیو وارد اتاقش م گردهیبرم

 نبرده. ییو از ادب هم بو ستین ینیب شیهاش قابل پ

 سمت نیا نییبفرما نیخوش اومد یلی*خ

و  میکنیطرحا کار م یرو گهیبا همد میهست که دار یدو ساعت بایتقر

و چشمم رو  دمیم کهیت یبرام نذاشته پس به صندل یتوان گهیسردرد د

 .دمیآروم ماساژ م

 *حالتون خوبه؟
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 گمیو م دهیتکون م یسر 

 دیقهوه سفارش بد هی شهی+م

 *البته

 کشهینم یو طول شنومیبلند شدنش و باز و بسته شدن در رو م یصدا

فاصله  یو از صندل کنمیچشمم رو باز م شهیاز مکه دوباره در اتاق ب

 زارهیم زیم یرو رو ینیکه س رمیگیم

 رفت ادمی ییرایسرگرم کار شدم که پذ نقدریا دیببخش د،یی*بفرما

 دمیتکون م یو سر  کنمینگاه م بهش

 +ممنون

 یبو کنمیم کینزد مینیو به ب دارمیبرم زیم یقهوه رو از رو فنجون

 بندمیچشمام رو م خورهیقهوه که به مشامم م

که نگران حال شما بود  کردمیداشتم با فروغ صحبت م شی*چند روز پ

 د؟یریگیباهاش تماس نم

  شمیم رهیو به نگاهش خ شهیآوردن اسم فروغ چشمام باز م با

 رمیگی+تماس م
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 که ارتباطم با فروغ مثل قبله... کنهیو فکر م دونهیاز گذشته نم یزیچ 

طرحمون پروژه استارت خورده و  دییهست که بعد از تا یماه کی

کمتر  یلیشده اکثر روزا منطقه پروژه هستم و خ شتریب مونیریدرگ

 دهینشون م ایبزرگ ن رادیه یشگیکه برم شرکت. حضور هم ادیم شیپ

 براش مهمه. یلیکار خ یکه نظم و دقت تو

ام  یب دنیو با د وفتمیو به سمت ساختمون راه م رونیب امیم نیماش از

مدت اصال پدرش  نیا یتو نجاستیکه راد هم ا فهممیم یمشک ویدبل

رو  یمنی. کاله اخبرمیافتاده که من ازش ب یاتفاق یعنی نیو ا دمیرو ند

از گارگرا در  یکیبا  رادیه شمیو وارد ساختمون م زارمیسرم م یرو

 .کشهیم گاریاون طرف تر داره س یو اونم کم تهحال صحب

از گارگرا زودتر از همه من رو  یکیکه  دارمیسمتشون قدم برم به

. رسمیو بهشون م دمیبه نشونه سالم تکون م یسر دهیو سالم م نهیبیم

نگاهش  ینیاون کارگر متوجه حضورم شده و سنگ یکه با صدا دونمیم

 .کنمیرو حس م

 +سالم

 دهیو جواب م شهیم رهیبهم خ رادیه
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 *سالم 

 دارمیبه سمت طبقه دوم قدم برم شهیردن مدوباره مشغول صحبت ک و

که فعال  شمیمتوجه م ینگاه کل هیهم به اون قسمت بزنم،با  یسر هیتا 

صورت  نیتا انتها به هم دوارمیبردن و ام شیخوب پ یلیکارشون رو خ

 باشه.

 یو به دور و اطراف نگاه کنمیبه سمت لبه ساختمون حرکت م 

کل شهر رو فرا گرفتن نفس  یکوتاه و بلند یساختمون ها ندازمیم

 کشمیم یقیعم

 ستین لیدل یب رانیا یحضورت تو-

اما آرامشم رو حفظ  کنهیشوکم م قتایو حق ادیاز پشت سرم م صداش

پاشنه بلندم من رو هم  یخوبه که کفشا چرخمیپاشنه م یو رو کنمیم

فاصله  نیو من از ا رونیب دهیرو م گارشی. دود سدهیتراز با اون قرار م

 .نمیبیم شیمشک یموها یرو تو یدیسف یرگه ها

 یبرگرد گهید کردمیفکر نم-

 یو با پوزخند زنمیسبزش زل م یو به چشما رهیهم م یتو اخمام

 گمیم
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 برگردم نکهیزنده بمونم نه ا یکردی+فکر نم 

 کنهیو با پاشنه کفشش اون رو له م ندازهیم نیزم یرو رو گارشیس

و سرم  ستادمیجلوش ا یروز من رو له کرد اما حاال چ هیهمون طور که 

 گهیو م زنهیرو باال گرفتم به چشمام زل م

 یعوض شد-

 دهیآروم تر ادامه م و

 نبودن یرنگ نیا-

 گمیو م زنمیم یصدا دار شخندین

 نشدم ی+اما عوض

 کنهیکه صداش متوفقم م رمیگیبلند ازش فاصله م یگام ها با

 یومدا ریانتقام گرفتن د یبرا-

و از پله ها  کشمیم یقینفس عم کشهیم ریو سرم ت شنیمشت م دستام

 وقت... چیه کنمینم ریوقت د چیمن ه نییپا رمیم

 شنومیرو م رادیه یکه صدا رونیاز ساختمون بزنم ب خوامیم

 نیدیم لی*خانم سعادت نقشه رو به من تحو
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 زنمیفکر بودم که حواسم نبود دارم با نقشه از ساختمون م یتو نقدریا 

نقشه رو به سمتش  شمیم کیسمتش و بهش نزد گردمیبرم رونیب

 نگرانه شیبراق مشک یاما اون به صورتم زل زده و چشمها رمیگیم

 براتون افتاده؟ ی*اتفاق

که به  کنمیپس با استفهام نگاهش م زنهیحرف م یدر مورد چ فهممینم

 زنهیاشاره م مینیب

 اومده تونینی*خون از ب

من  یلعنت شهیم یو خون سیخ یکه کم کشمیم مینیب ریرو به ز دستم

 برمیم فمیدر برابرش مقاومت کنم. دستم رو سمت ک خوامیم ینجوریا

 شهیصورتم گرفته م یجلو یتا دستمال بردارم که دستمال

 دیی*بفرما

و  دهیدرد سر امانم رو بر کشمیم مینیب ریو اون رو ز رمیگیدستش م از

تر خودم رو به خونه برسونم پس نقشه رو به دستش  عیهر چه سر دیبا

 .رمیگیلب ازش فاصله م ریتشکر ز هیو با  دمیم

 کنمیو حس م گردهیآرامش بهم برم خورهیسرد آب که به تنم م قطرات

رو به روم زل  نهییو به آ کنمیشده چشمام رو باز م یخنث میآتش درون
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به قول  ایروشن  یلیو نه خ رهیت یلیبود نه خ یرنگشون قهوه ا زنمیم 

لبم  یلبخند رو شهیداشتم و هم یپرتر ی. گونه هامیمال یاون قهوه ا

رو  ریوقته که اون تصو یلیکه از خودم داشتم اما خ هیریتصو نیبود ا

 ...نمیبیصورت نم نیا یرو

ساعت  پرمیجا مو از  خورهیچشمام به ساعت م لمیزنگ موبا یصدا با

هست و امروز قرار بود با استاد صحبت کنم به خاطر  9به  کینزد

خوابم برد نگاهم به  یک دمیقرص خوردم و اصال نفهم شبمیسردرد د

 یانگشتم رو رو شهیم دهیکه شماره پارسا صدر د دمیم لمیصفحه موبا

 کشمیصفحه م

 +الو

  نیبود امروز با پدر صحبت کن ن؟قراریسالم خانم مهندس خوب-

 رمیم سیو به سمت سرو شمیجا بلند م از

 .رسونمیخودم رو م گهیساعت د می+سالم تا ن

و بعد از گذاشتن لپتابم  شمیآسانسور وارد سالن م یباز شدن درها با

و با اجازه  زنمیو چند ضربه به در م رمیداخل اتاق به سمت اتاق استاد م

 شنومیخندونش رو م یکه صدا شمیاستاد صدر وارد اتاق م
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 ینبود میشده سعادت که امروز آنتا یچ_ 

 گمینم یزیو چ شمیم کیسمتش نزد به

 میتا صحبت کن نیبش_

 کنهیو استاد بهم نگاه م نمیشیاز مبال م یکی یرو

 ره؟یم شیخوب پ یخوب چه خبر از پروژه؟ همه چ_

و بعد  دمیم لیکار تا به امروز رو بهش تحو شرفتیدر مورد پ یحاتیتوض

در حال صحبت  نایبه اتاق کار. پارسا و م گردمیاز اتمام صحبتمون برم

جوابشون رو  دنیو هر دو سالم م کننیمن سکوت م دنیکردنن که با د

 .رمیکارم م زیو به سمت م دمیم

 رهیفنجون قهوه خ هیبا  شهیو مثل هم ستادمیبالکن خونه ا یتو

 یرو برا کیاطرافم ذهنم داره تمام خاطرات دور و نزد یساختمونا

انکار  رمیگیعنوان جلوش رو نم چیو من به ه کنهیبار مرور م نیهزارم

آدم ترسو هست من هر روز، هر شب، هر ساعت و  هیکردن گذشته کار 

تا  ارمیم ادی. اونا رو به کنمیدست و پنجه نرم م تخاطرا نیبا ا هیثان

سرم آوردن و چه  ییچه بالها دمیبمونه که از کجا به کجا رس ادمی

 کردن.  یرو متالش مونیزندگ یجور
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دختر بچه  هی ستیتو ذهنم ن یادیز زیاز مامان چ زنمیآسمون زل م به 

روز  هی نکهیاز مرگ مادرش داشته باشه ا تونهینم یخاص ریدوساله تصو

ا اون دختر بچه خد شیو رفته پ ستین شتیمامانت پ گهید گنیبهش م

تا  زنهیو هر شب به آسمون زل م زارهیبغلش م ریهم عروسکش رو ز

فقط تا ده  انیجر نیا دستیفا ینه اما ب ای گردهیرممامانش ب نهیبب

 ستیدرکار ن یکه برگشت دونهیو بعدش دختر بچه م دهیجواب م یسالگ

که  ستین یکس گهیبه حضور دوباره مادرش دل خوش کنه د دیو نبا

 بخونه... ییموهاش رو شونه بزنه و الال

 چیه گهیحاال د بندمیو چشمام رو م رمیگیرو از آسمون م نگاهم

 به خودم پناه ببرم. دیکدومشون وجود ندارن نه بابا و نه مامان  با

احسان قرار بود امشب باهام  شمیو وارد خونه م کنمیچشمام رو باز م 

 چیسپردم صحبت کنه اما هکه بهش  یو درمورد کار رهیتماس بگ

  رمیگیو شماره رو م رمیپس سمت تلفنم م ستیازش ن یخبر

 الو-

 ؟یکرد کاری+چ

 شنومیمعترضش رو م یصدا
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 سالم بده هیحداقل - 

 گهیو م دهیم یکه فحش کنمیم سکوت

 نیسخته نار یلیسهامشون خ دیخر طیقبال هم بهت گفتم شرا-

 +مبلغ رو ببر باال

 رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 شهیکه نم ینجوریبه مالت دختر ا یزد شیآت-

 گمیو م کنمیم اخم

 احسان ستی+برام مهم ن

شرکتشون از دور  نکهیبزارن با ا دهیمزا گهیخوب قراره دو ماه د یلیخ-

 مشکل دارن. گهیسهام دارا با هم د ادیداره اما به نظر م یجلوه خوب

 دمیبابا و لبخندش م ریرو به تصو نگاهم

 درصد؟+چند 

 یریدرصد بگ یس یبتون ادیبه احتمال ز-

 کشمیم یقیعم نفس

 +خوبه
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 نینار ستمیکارت مطمئن ن نیمن هنوز از ا یول- 

 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 احسان کنمینم جادیا یتو مشکل ی+برا

 گهیم تیعصبان با

 زنمیحرف رو م نیمن به فکر خودتم که ا یاحمق یلیخ-

 زارمیم زیم یرو رو لمیو موبا چهیپیگوشم م یآزاد تو یبوق ها یصدا

 لمس نکرده. کیها رو از نزد بتیمن نبوده و اون مص یجا یکس

مورد  لیتا وسا شمیخونه هست م یکایکه نزد یشگیفروشگاه هم وارد

آذر ماه  یدارم چتر هوا ازیکه ن یزیچ نیالبته به اول رمیرو بگ ازمین

 رمیتا ساختمون پروژه م نگیکه از پارک یشده و به خاطر مسافت یبارون

 چتر مناسب دارم. هیبه  ازین

تا از قهوه  رمیقهوه م یچتر سمت قفسه ها هیاز برداشتن  بعد

جلوم  یقفسه ها پسر بچه ا کیچند تا پاکت بردارم اما نزد میشگیهم

. با لبخند بهم زل وفتمیم یاون سر ادیچهرش  دنیکه با د ستهیا یم

 گهیو م زنهیم

 دیخر نیایکه م نجاستیسالم خانم شما هم خونتون هم-
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 یو مشخصه از اون وراجاست سر خورهیحرف زدنش به سنش نم شکل 

 وفتهیدنبالم راه م نمیبیکه م ستمیا یقفسه ها م یو جلو دمیتکون م

 خونمون دیو شما من رو ببر امیمن باهاتون ب شهیم-

بچه تخس  هیواقعا امروز کشش کل کل با  رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 گمیرو ندارم پس م

 +با مامانت برگرد

 ادیم نشیغمگ یصدا

 من مامان ندارم-

 کنمیبهش نگاه م هیبعد از چند ثان شهیپاکت قهوه خشک م یرو دستم

 انداخته نییسرش رو پا نمیبیکه م

 +کجاست؟

 گهیام م رهیدرشتش خ یباال و با چشم ها ارهیرو م سرش

 مامانم؟ ؟یک-

  دمیرو تکون م سرم

 ادینم گهیکه د دونمیاما من م گردهیبابا گفته رفته سفر و زود برم-
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 یسفر برا ویسنار نیکاش ا کشمیم یقیو نفس عم بندمیرو م چشمام 

 رو بگن تیبره و به هممون واقع نیاز ب شهیهم

 برگردم خونه تونمیشد نم یچون هوا بارون-

 شمیم رهیتخسش خ یو به چشما کنمیرو باز م چشمام

 رون؟یب یاومد یی+چرا تنها

 گهیو م ادیلبش م یرو یطونیش لبخند

 اومدم یمکیمنم قا دادیاجازه نم یل یل یول رمیآبنبات بگ خواستمیم-

راه  یبه سمت در خروج لمیوسا هیو با بق دارمیقهوه رو برم پاکت

 وفتمیم

 ام؟یهمراهتون ب-

 شنومیخوشحالش رو م غیج یو صدا دمیرو به نشونه آره تکون م سرم

 ممنون یوا-

بچه  هیچرا به  دونمیآدرس رو بهم درست گفته باشه نم دوارمیام

  شمیخونه م کینزد ینییچهارساله اعتماد کردم وارد کوچه پا

 اون در بزرگه خونه ماست-
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 دارمیرو کنار خونه نگه م نیو ماش کنمیکه اشاره کرده نگاه م یسمت به 

 زنهیو بهم زل م چرخهیسمتم م به

 خونه شما کجاست؟-

  کشمیم یقیعم نفس

 کوچه باالتر هی+

 گهیو م دهیتکون م یسر

 میا هیپس همسا-

 گهیو م ارهیرو جلو م دستش

 نیممنونم که بهم کمک کرد-

که دستم  برمیو آروم دستم رو جلو م کنمیدست کوچولوش نگاه م به

 کشهیو دستش رو عقب م دهیم یکیرو فشار کوچ

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم-

که  گمینم یزیچ کنهیم مونمیکمکش کردم پش نکهیکم داره از ا کم

 گهیم

 ن؟یچشمتون لنج دار یتو-
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که انگشتش رو  فهمهیرو از حالت صورتم م نیو ا شمیحرفش نم متوجه 

  کنهیم کیبه چشمش نزد

 شهیم یچشم و رنگ یتو زارنیکه م نایلنج از ا-

 که منظورش لنز هست  فهممیم

 ستی+نه لنز ن

 لنز؟-

 رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 لنزه ستی+اسمش لنج ن

 کنهیکشف کرده باشه تعجب م یمهم زیکه چ انگار

 آهان-

 کنهیرو باز م نیماش در

 رفتم گهیمن د-

 شهیم سیکامال خ  کشیجسم کوچ نیو با ا ادهیز یلیبارون خ شدت

 دمیو به دستش م کنمیبازش م دارمیعقب برم یرو از صندل چتر

 ریبگ نوی+ا
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 رونیب پرهیم نیو از ماش رهیگیرو از دستم م چتر 

 ممنون-

بعد در باز  هیکه چند ثان زنهیو زنگ در رو م دوئهیسمت در خونه م به

 خوادیم کنهیبغلش م عیو سر رونیب ادیم یجثه ا زیو دختر ر شهیم

 شمیو از کوچه خارج م رمیگیقدم برداره که دنده عقب م نیسمت ماش

 رو ندارم. یکی نیحوصله ا گهیواقعا د

 دیاول با بارهیاالن هم داره م یادامه داشته و حت شبیبارون از د بارش

سر به ساختمون پروژه بزنم و بعد برم شرکت. دورتر از ساختمون  هی

 ادمیکه  رونیب امیب نیاز ماش خوامیم فمیو با برداشتن ک کنمیپارک م

اتفاق  ادی کنمیعقب نگاه م یبه صندل یر گرفته بودم اما وقتچت افتهیم

 .وفتمیم شبید

بارون نفرت دارم  ریشدن ز سیاما من از خ ستین یطوالن ادیز مسافت

 یبلند یو با قدم ها رونیب امیم نیپس از ماش ستین یچاره ا یول

 سیافتاده از شالم خ رونیب ی. موهارسونمیخودم رو به ساختمون م

 که برم شرکت. یتا زمان ادیاز دستم برنم یشدن و فعال کار
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که  دهینشون م نیو ا ستیساختمون ن یکدومشون جلو چیه نیماش  

برم طبقه سوم  دی. باومدهین نجایگستر به ا رانیاز شرکت ا یامروز کس

و  رمیطبقه سوم گذاشته نشده پس به سمت باال بر م یاما هنوز پله ها

 رسهیباالبر به طبقه دوم م زنمیبعد از بسته شدن در اتاقک دکمه رو م

باال رفتن به  یکه به جا افتهیم یلحظه چه اتفاق کی یبرا دونمیاما نم

تنم  کنهیبرخورد م نیبه زم هیو در عرض چند ثان گردهیبرم نییپا

مچ دستم  یرو تو دیو درد شد شهیم دهیکوب نیکاب یها لهیمحکم به م

 ریاما سوزش دستم غ ادیم یخدا گفتن کس ای یو صدا کنمیحس م

 ادیباز شدن در اتاقک م یکه صدا بندمیقابل تحمله چشمام رو م

 ؟یبرات افتاده خوب ی* چه اتفاق

دستش رو به  نمیبیرو م رادیچهره نگران ه کنمیرو که باز م چشمام

کارگرا هم  نمیبیکه م رونیب امیو با کمکش از اتاقک م رهیگیسمتم م

دستم  یکیو دور ما جمع شدن مچ دستم رو با اون  نییاومدن پا

 ادیم رادینگران ه یکه صدا دمیو محکم فشارش م رمیگیم

 کنه؟ی*دستت درد م
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و باز و بسته شدن در  ینیترمز ماش یکه صدا دمیرو آروم تکون م سرم 

 ادیم

 راد؟یشده ه یچ-

عنوان دوست ندارم من رو  چیمتعلق به آرمان راد هست و من به ه صدا

 دارمیبرم نیزم یرو از رو فمیو ک شمیپس خم م نهیبب طیشرا نیا یتو

 .وفتمیراه م نیکه پر از گله به سمت ماش یو با سر و وضع

 کنهیمرتبه سقوط م کی*خانم مهندس داخل باالبر بودن که 

به سمتش نگاه  شهیبلنده که باعث م یلیگفتن آرمان خ یچ یصدا

 یکه قابل انتظارم باشه البته که تو ستین یزینگرانش چکنم چهره 

 رهینظ یکردن ب ینقش باز

 خانم مهندس؟ دستتون ضربه خورده نیری*کجا م

 شمیم کینزد نیو به ماش دمیبه نشونه خوبم تکون م رادیه یبرا یسر

 نیبا دست سالمم قفل ماش شنومیرو پشت سرم م ییقدم ها یکه صدا

 بندهیاز پشت در رو م یسوار شم که کس خوامیو م زنمیرو م

 کجا؟-
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جواب پس بدم آرمان راد هست پس به  دیکه با یفرد نیبه آخر قطعا 

 گمیو با اخم م چرخمیسمتش م

 +دستت رو بردار

 گهیو م کنهیاخم م اونم

  مارستانیب یبر دیبا-

 زنهیرفتن م مارستانینگران من شده و حرف از ب یک نیمن بب یخدا

 غرمیو م زنمیم یخند شین

 +گفتم دستت رو بردار

شونه اش اون رو ازم دور  دنیو با کش شهیم کیبه سمتش نزد رادیه

 کنهیم

 شما برو به ساختمون سر بزن رمیداداش من با خانم مهندس م-

و با اخم از کنارمون  رونیب کشهیمحکم م رادیاش رو از دست ه شونه

شده و  ریدرد دستم نفس گ کنمیرو باز م نیو در ماش گردمیبرم گذرهیم

 شکسته ادیبه احتمال ز

 کنم یمن رانندگ دی*اجازه بد
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رو به  چییانجام بدم پس سو یکار تونمیدست نم نیکه با ا دونمیم 

 .شمیسوار م نیماش گهیو از طرف د دمیدستش م

امروز شد  دیبازد جهیبه دست گچ گرفته شدم هست و نت نگاهم

 تونمیبه که دست چپم هست و مماهه از دستم باز خو کی تیمحروم

 ادیم رادیو ه شهیکه در اتاق باز م شمیتخت بلند م یکار کنم.از رو

برگرده و خودم  تونهیچرا منتظر مونده بهش گفتم که م دونمیداخل نم

 خونه. رمیم

 دنبالتون؟ ادیهست ب ی*کس

 دارمیتخت برم یرو از رو فمیو ک پوشمیهام رو م کفش

 رمیگیم یشما هم تاکس یبرگردم برا تونمی+خودم م

 دنبالتون؟ انیب توننی*همسرتون نم

که  کنمیو به چهرش نگاه م شمیمتعجب م شیعصب یصدا دنیشن با

 دارهیاخم کرده چرا دست از سرم برنم

 +نه

 گهیو م کنهیاما دوباره اخم م نمیبیچشماش م یرو تو تعجب
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 رسونمتونی*خوب پس م 

که  نیفروغه با ا نیع شیشدت لج باز رونیب رهیجلوتر از من از اتاق م و

 .ستیمادرش ن

 کنهیرو جلو خونه پارک م نیماش

باهاشون تماس  نیاحوالتون بودن اگر فرصت کرد یایصدر جو ی*آقا

 .دیریبگ

 رونیب امیم نیو از ماش دمیتکون م یسر

 دیی*بفرما

 رمیگیو اون رو از دستش م رهیگیرو سمتم م نیماش دیکل

 ری*شبتون بخ

 گمیو م کشمیم یقیکه نفس عم رهیقدم عقب م چند

 +ممنون

 .دارهیکوچه قدم برم یو به سمت انتها زننیبرق م شیمشک یچشما
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هر چه  خوادینداره و اما من دلم م یاستاد صدر تموم یها سرزنش 

که  ییتر صحبت هاش رو تموم کنه و برم استراحت کنم قرص ها عیسر

 هم انداخته یچشمام رو رو مارستانیخوردم همرا با مسکن ب

 شرکت سعادت بمون خونه و استراحت کن. یایب ستین ازیفردا ن_

 .کنهیو تماس رو قطع م گمیم یآروم باشه

ذهنم  یاتفاقات امروز تو بندمیو چشمام رو م کشمیکاناپه دراز م یرو

احمقانه آرمان راد خودش رو  یو از همه مهمتر رفتارها شهیمرور م

از پشت خنجر  یبچرخ نکهیاما به محض ا دهیه ممهربون جلو یفرد

راه و روش رو از  نیاونم ا نهیگرگ صفت هم یخصلت آدما زنهیم

کنم اما  دایپ یازش اطالعت خوامیکه م هیوقتگرفته. چند  ادیپدرش 

 ریذهنم اومده اما غ یمرگ بارها تو نهینداره گز یازش خبر یکس چیه

 ...دهیدم به تله نم ایزود نیبه ا ریقابل باوره اون گرگ پ

 یا دهیبردن نقشه فا شیاز استاد درموردش سوال کنم بدون اون پ دیبا

 مثل پسرش. نهیمن رو بب دینداره اونم با

دستش رو  زنیریم نییو به پا خورنیصورت تپلش سر م یرو اشکاش

 گهیو م کشهیبه صورتش م
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 یچ ومدیسرت م ییاگه بال زمیعز یستی*آخه چرا مواظب خودت ن 

 یگشتیو برنم یموندیم شمونیکاش پ

 مادر من بادمجون بم آفت نداره یکنیم هیچرا گر-

 گهیو م کوبهیم مایرو به شونه ن دستش

 نگو بچه ینجوری*ا

 کنهیم یو به من دهن کج دهیسرش رو تکون م ماین

 از من نگران توعه شتریمامان ب-

 شمیم رهیو به عمه خ کنمیاخم م بهش

 +حالم خوبه عمه

 گهیو م ذارهیم نشیس یرو رو دستش

 گهیمواظب خودت باش د شتریدخترم ب یخوب باش شهیهم ی*اله

 میشیمزاحمت نم

 دونستمی.کاش م کنمیرو قطع م یریو تماس تصو دمیرو تکون م سرم

که بالفاصله  شهیاز همه اتفاقات شرکت خبر دار م یاحسان چه جور

 .زارهیآمارش رو کف دست عمه م
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فنجون قهوه بخورم برخالف خواسته استاد امروز  هیا ت شمیجا بلند م از 

به دو ماه  کینزد دمیعقب افتاده رس یرو شرکت بودم و به ادامه کارا ها

 حرکت مهره هامه... نیاول نیو ا شهیانجام م دشونیمزا گهید

 یبرم شرکت تا زمان یفعال مجبورم با تاکس شمیآژانس م نیماش سوار

 که بتونم گچ دستم رو باز کنم.

و در حال  ستادنیا یچند نفر نمیبیم شمیسالن شرکت که م وارد

 ستادهیکنارشون ا ینیریجعبه ش هیصحبت کردن هستن  پارسا صدر با 

 یسر دنیو سالم م گردنیبه سمتم برم یقدم هام همگ یکه با صدا

رو  فمیک شمیو وارد اتاق م دارمیو به سمت اتاق قدم برم دمیتکون م

داخل و بهم  ادیو پارسا صدر م شهیباز م اتاقکه در  ذارمیم زیم یرو

 شهیم کینزد

 ؟ینیریش دییبفرما-

 ندازمیو به جعبه م رمیگیرو از چهره خندونش م نگاهم

 آخر کاکائو تلخه فیرد-

که قهوه ام رو  نهیبیم شهیکه پر از خندست هم کنمیچشماش نگاه م به

 خورمیتلخ م کیک
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 دارمیآخر برم فیاز رد یکی 

 +ممنون

که  ذارمیم زیم یرو داخل بشقاب رو کیو ک رمیم یبه سمت صندل 

 گهیم

 به مناسبت تولدمه-

 کشمیم یقیو نفس عم ندازمیبچه هاست بهش نگاه م هیشب ذوقش

 +مبارکه

 دهیتکون م یسر

 ممنونم-

 ستمیو س نمیشیم یصندل یرو رونیب رهیو از اتاق م کنهیعقب گرد م 

 میسفارش گرفت شیکه هفته پ یآماده ا مهیتا طرح ن کنمیرو روشن م

سخت تر شده اما  یلیدستم کار کردن خ طیرو آماده کنم به خاطر شرا

 کنم. لیفردا تکم یکارشون رو برا دیبا

 وفتهیم نایو نگاهم به م شهیکه در اتاق باز م گذرهیم یمدت

 ؟یجون خوب نی*سالم نار
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 +سالم 

 نهیشیم یو پشت صندل هریم زشیسمت م به

 ؟یمهمون نیای*شما هم امشب م

 گهیکه م کنمینگاه م بهش

 *امشب تولد آقا پارسا هست

 ...رانیرفتن به تولد اومده باشم ا یبرا ادینم ادمیتو هم  رهیم اخمام

 .دهیو به کارش ادامه م گهینم یزیچ نهیبیرو که م سکوتم

تا طرحشون رو  ادیگفته استاد طرف قرارداد فردا صبح به شرکت م طبق

شروع   میشگیهم کیموز یو با پل ذارمیرو م رپادی. پس ارنیبگ لیتحو

 به کار کردن. کنمیم

و با ماساژ چشمام به  شمیبلند م زیهست که از پشت م 2 کینزد ساعت

قهوه  هیاز وقت ناهار گذشته اما  نکهیبا ا رمیاز اتاق م رونیسمت ب

 ...ارهیادامه کار سرحالم ب یبرا تونهیم

و به سمت در ساختمون  رونیب امیو م زارمیدر خونه م یرو جلو نیماش

 .گردمیبرم یخانم خانم گفتن کس یکه با صدا رمیم
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 ادینفسش باال نم رسهیبهم م یو وقت دنهیکوچه درحال دو یانتها از 

 مم یسال..ه-

 نشیقفسه س یو دستش رو رو شهیم نییباال و پا کشیکوچ جثه

 گذاشته

 خوامیم یکمک هع-

خودم دردسر  یچرا اون روز رسوندمش خونه، برا رونیب دمیرو م نفسم

 درست کردم یدیجد

 دهیادامه م هیو با گر کنهیاشاره م یسمت به

 کاریچ دیبا دونمیپدر بزرگ حالش بد شده من نم دیرفته خر یل یل-

 کمک ایکنم تو رو خدا ب

 یکردنش رو هیاما گر گهیم یچ فهممینم کشهیو م رهیگیرو م دستم

 مخه

 شده؟ ی+چ

 دمیدو دمیشما رو د نیمن ماش ستین یپدر بزرگ حالش بد شده کس-

 نیدیصدا زدم نفهم یسمتتون ول
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 زنمیاشاره م نیو به ماش رونیب دمیرو کالفه م نفسم 

 +سوار شو

 نیت ماشو به سم کنهیاشک چشماش رو پاک م کشیکوچ یدستا با

 دوئه یم

 ممنون-

 یو به سمت خونه باغ رونیب ادیو اونم م ذارمیرو جلو خونشون م نیماش

 دوئهیکه قبال رسونده بودمش م

 نیزود باش-

بزرگ و پر  اطیح شمیبلند وارد خونه م یتو هم و با قدم ها رهیم اخمام

و اون در خونه رو با  شمیرد م یسنگفرش ریداره از مس یاز درخت

  کنهیباز م کشیکوچ یدستا

 داخل پدربزرگ اون اتاقه نیایب-

 یکه در اتاق دارمیبزرگ و دوبلکسه پشت سرش قدم برم ییرایپذ سالن

 یو صدا وفتهیم یو من چشمم به چند تا دستگاه پزشک کنهیرو باز م

و  رهیاز دستگاها م یکیبه سمت  ادیم یخر خر کردن و بوق دستگاه

 گهیمضطرب م
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 بلده یل یکنم اما ل کاریچ دونمیمن نم- 

چشمم به جسم  رمیو به سمت تخت م رمیگیم شیاشک یاز چشما نگاه

تخت  یرو یا دهیمرد الغر و رنگ پر ریپ وفتهیم یو مچاله ا کیکوچ

نگاه  شیبه دستگاه کنار دنهیدر حال نفس کش یکه به سخت دهیخواب

و  شمیاز دستگاه جدا شده خم م ژنشیماسک اکس نمیبیکه م کنمیم

 یصدا زارمیصورتش م یو اون رو رو کنمیماسک رو به دستگاه وصل م

 کنهیحرکت م یمرد به آروم نهیو قفسه س شهیبوق زدن دستگاه قطع م

  هیعاد ریصورتش غ یاما کبود

 حالش خوب شد یوا-

و آدرس رو  رمیگیرو م 115و شماره  ارمیم رونیب بمیرو از ج لمیموبا

 ادیم رونیاز ب یزن یکه صدا شمیم رهیمرد خ ری. به چهره پدمیم

 ؟یی*پرهااام کجا

  دوئهیکنارم به سمت در م از

 یل یل نجامیمن ا-
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چشمش  یوقت نمیبیجثه رو م زیسمت در که همون دختر ر گردمیبرم 

به نشونه سالم بهش  یسر دهیو سالم م کنهیتعجب م خورهیبه من م

 گهیو م کشهیکه دستش رو م خورهیو چشمم به پرهام م دمیتکون م

کمک  یمن رفتم از آب یتو نبو یول یل یحال پدر بزرگ بد شد ل-

 گرفتن

 یباال عجب بچه تخس رهیکه بهم داده ابروهام م یاسم از

 افتاده؟ یخاک به سرم چه اتفاق ی*وا

 بوسهیمرد رو م ریو صورت پ شهیو خم م ادیسمت تخت م به

 آقا  خوامی*معذرت م

 زنهیو داد م دوئهیزنگ خونه پرهام به دست در م یصدا با

 آمبوالنس اوومد-

و  ونیگر یکه با صدا رونیاز اتاق برم ب خوامیو م کنمیگرد م عقب

 گهیم یفیضع

 یآقا اتفاق یاگر برا نیدر حقم کرد یممنونم خانم لطف بزرگ یلی*خ

 ذاشتیافتاد پسرش من رو زنده نم یم
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 20 ای 19از  شتریب زنمیو به صورت کوچکش زل م گردمیسمتش برم به 

 خورهیسال بهش نم

 مراقب باش شتری+ب

و به  رونیب زنمیاز در اتاق م کنهیو اشکاش رو پاک م دهیتکون م یسر

امروز زودتر از شرکت  دهیرو نشون م 7که  کنمینگاه م لمیساعت موبا

برام  یا گهید یکار یچون دستم به شدت درد گرفته بود ول رونیزدم ب

پرهام وارد خونه  ییکه با راهنما نمیبیرو م 115 یاتفاق افتاد، اعضا

 .شنیم

رو  کشیکه جسم کوچ رمیدنده عقب بگ خوامیو م شمیم نیماش سوار

 گهیو با لبخند م کنهیدستش رو بلند م نمیبیدر م یجلو

 یممنونم فرشته آب-

مونده و  شیخال ینگاهم به جا شهیدر محو م یبعد از جلو هیچند ثان و

 . شهیذهنم تکرار م یتو یکلمه فرشته آب

 یانتخاب کردم چون به معنا نیاسمت رو نار گفتیبابا م ادیم ادمی

. اما بابا اشتباه یخونمون شد یاومدنت گرما ایبا به دن گفتیآتشه م
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 شیرو با آت هیشدم تا بسوزونم هم خودم و هم بق نیمن نار کردیم 

 خودم خاکستر کنم....

سمت خونه فعال دوش آب سرد و قهوه  رمیو م رونیب امیکوچه م از

 .ندهیکه برام خوشا استیدن یتو زیچ نیبهتر

رو  روزیشده د لیطرح تکم دیو با میبا طرف قرارداد جلسه دار امروز

 یحوصله منتظر بودن برا رونیب امیم نیبدم . از ماش لیبهشون تحو

به شرکت  نیسخت بود اما با ماش یرانندگ نکهیرو نداشتم و با ا یتاکس

و  ادیم ینیبوق ماش یکه صدا دارمیاومدم به سمت ساختمون قدم برم

 گهیبلند م یکس

 پارک کنم خوامیرو بردار من م نتیماش-

رو به حد  یکه گستاخ یپاشنه مچرخم و چهره کس یو رو ستمیایم

که توجهم رو  یزیچ نیکنار چشمش اول یخالکوب نمیبیاعال رسونده م

که ابرو باال  وفتهیم ثشیو خب طونیش ینگاهم به چشما کنهیجلب م

 ندازهیم

 جون چشاشو-

 ستیرو بردار جا پارک ن نتیماش ایب



 

124 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

از  هیثان یس رمیو به سمت ساختمون م رمیگیرو از صورتش م نگاهم 

 وقتم تلف شد 

نکردم اخراج  یاگه امروز کار ؟یشرکت نیا یبا توام؟ برا ؟یریکجاا م-

 ینیبیحاال م یش

قبل بودم سرتاپاش رو شسته  نیاگر نار رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 چرت و پرتا نداره. نیا یبرا یاالن وقت نیبودم اما نار

به ساعت نگاه  کنمیو به سمت اتاقم حرکت م رونیب امیاز آسانسور م 

سمت اتاق  رمیپس م شهیجلسه شروع م گهید قهیدق 15که تا  کنمیم

 قهوه بخورم. هیاستراحت تا 

که با اجازه استاد وارد  زنمیو چند ضربه م ستمیا یاتاق استاد م یجلو

به چشم داره  نکینشسته و ع زیکه پشت م نمشیبیم شمیاتاق م

 خونهیرو م یمطلب

 +سالم

 گهیو همچنان که نگاهش به صفحه لپ تاپه م دهیتکون م یسر

 داخل ایسالم سعادت ب_
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مبل نشسته  یکه رو یفرد دنیاما باد رمیسمت مبلمان داخل اتاق م به 

طرف قرار داد امروز  کردمیتو هم فکر نم رهیو بهم زل زده اخمام م

و به  زارمیم زیم یباشه . لپ تاپم رو رو ینییو سطح پا پیآدم چ نیچن

 اما اون نگاهش همچنان به منه دمیم هیمبل تک

 درسته؟ ومدهیپدر کسالت داشته و ن یکه گفت_

 یرو از رو نکشیباال و ع ارهیکه سرش رو م دمیتاد مرو به اس نگاهم

 گهیو با لبخند م دارهیچشماش برم

 حداد یبا شمام آقا_

 چرخهیو به سمت استاد م شهینگاهش از من جدا م باالخره

 صدر یدرسته آقا-

و به  زنهیرو به چماش م نکشیو دوباره ع دهیتکون م یسر استاد

 شهیم رهیصفحه روبه روش خ

 خوب انشاهلل که بهتر باشن یلیخ_

 دمیگوش م نجایشروع کن سعادت من از هم تو
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. از چرخونمیو به سمتش م کنمیرو روشن م ستمیو س دمیتکون م یسر 

ساعت طول  میاز ن شتریب ستیزمان بر ن ادیکه طرحشون ز ییاونجا

و نگاهش رو  ارهیسردرب یاز معمار یزیالبته اگر طرف مقابلم چ کشهینم

 به نقشه بده.

که  چرخمیو به سمتش م رمیگیفاصله م ستمیاتمام صحبت هام از س با

 نمیبیم کتریاز نزد نباریو ا وفتهیچشمش م کینزد ینگاهم به خالکوب

 که در حال پروازه یعقاب ریتصو

 ن؟یبود یحداد راض یخوب چطور بود آقا_

رو به استاد  و زنهیم یخند شیکه ن کنمیتخسش نگاه م یچشما به

 گهیم

 صدر یآقا ستیقسمتاش مورد پسند من ن یبعض-

بچه  یها یو لجباز خورهیسال بهش نم 25از  شتریتو هم ب رهیم اخمام

عقلش  ادیسن تموم کرده باشه اما به نظر م نیا یتو دیگانه رو با

 گهیو با لبخند م کنهینداشته استاد به سمتش نگاه م یرشد

 یاون ندهیباالخره تو االن نما ست؟یمورد پسند پدرت هم ن یمطمئن_

  کنهیکه اخم کنه و به من نگاه م شهیاستاد باعث م لحن
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 فکر نکنم پدرم طرحتون رو قبول کنه - 

که  شمیو به جلو خم م دمیتکون م یخونسردم سر شهیچهره هم با

 نهیو گز چرخونمیموس م یانگشتم رو رو دهینگاهش رو به حرکاتم م

و از جا بلند  بندمیرو خاموش و لپ تاپ رو م ستمیس زنمیحذف رو م

باال رفته  ییو با ابرو کنمیزدش نگاه م رونیاز حدقه ب یبه چشما  شمیم

 گمیم

 گهید یطرح مورد پسندشون برن جا یبرا دی+به پدرتون بگ

و از  رمیکه به سمت در م شهیخنده استاد بلند م یحرفم صدا نیا با

 دهیرس نجایکه به واسطه پول پدرش به ا یاز کس رونیب زنمیاتاق م

 نیبا باالتر تونمیداشت. طرحم رو م دیهم نبا نیبهتر از ا یتوقع رفتار

 بفروشم. یا گهیشرکت د یبرا متیق

 کردمیفکر م دهیرس یداخل یو پروژه به طراح گذرهیهم م گهیماه د کی

 یلیمن خ دهیبا ا یطرح داخل یبرا دشیاما ا امیبتونم کنار ب رادیبا ه

سر ساختمون باشم و  شتریروزا ب نیباعث شده که ا نیفرق داره و ا

 شرکتشون. یدرحال کل کل کردن با کارگرا و اعضا
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و  رونیب امیساخته شده م نیمهندس یکه داخل ساختمون برا یاتاقک از 

که  دارمیشروع کردن قدم برم دایکه ساختش رو جد یبه سمت قسمت

 یانگشتم رو رو وفتهیصفحه م یرو مایو اسم ن خورهیزنگ م لمیموبا

 کنهیاز گارگرا بحث م یکیکه داره با  یرادیو به سمت ه کشمیصفحه م

 دارمیقدم برم

 ؟یرو انجام داد ؟چکابتیسالم خوب-

 یچکاب یبهم زنگ زده بود تا برا شیهفته پ رونیب دمیرو کالفه م نفسم

که  یکسالی نیا یبرم اما ط کنهیکه هر ماه من رو مجبور به انجامش م

 فرستمیرو براش م ینشدم و هر باز مزخرفات یچکاب چیبرگشتم ه

 ن؟یالو نار-

 ستمیایبرسم م رادیبه ه نکهیاز ا قبل

 +بگو

 منتظرما-

 فرستمیبهت م مایباشه ن-

 خوامیو م کنمیرو قطع م یبهش اجازه صحبت بدم گوش نکهیا بدون

 شهیم دهیشت سرم شنقدم بردارم که صداش از پ رادیسمت ه
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 دوستت داره؟ یلیخ- 

 کشهیم ریو کاسه چشمم ت چسبنیم نیبه زم پاهام

که سرحال  یبا چهره ا  ستهیا یکنار و جلوم م ادیاز پشت سرم م 

 یکم شهیمثل هم شهیم کیکه گوشه لبشه بهم نزد یگاریو س ستین

 گهیاز کنارش بگذرم که م خوامیو م رمیگیازش فاصله م

 ؟یخوشبخت-

که قبال  یشور و شوق دمیسبزش م یباال و به چشما ارمیرو م نگاهم

 دهیرو م گارشیدود س شه،ینم دهیاالن د  دمیدیچشم ها م نیا یتو

 رونیب

 ستمیمن ن-

 .رهیو به سمت اتاقک م شهیکنارم رد م از

به  دونمیکه م ییهست اما تا اونجا یچ یاز خوشبخت فشیتعر دونمینم

 کی تونهیبه آرزوها خودش م دنیو رس دهیکه داشته رس ییهمه آرزوها

ها  یلیخ یبهشون از رو دنیرس یباشه البته که برا ینوع خوش بخت

 گذشته و اونا رو له کرده...
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 یکه زل زده به نقشه تو نمیبیرو م شیچهره عصب رسمیکه م رادیه به 

 دستش

 شده؟ ی+چ

فکر بوده به چهرم نگاه  یتو یادیکه ز دهیخوردن تنش نشون م تکون

 کشهیدستش رو به صورتش م هیعصبان شیبراق مشک یچشمها کنه،یم

 گهیو م

 که انتظار داشتم نشده یزیقسمت تازه ساخت اصال چ-

و  ارهیکه اونم دستش رو جلو م رمینقشه رو از دستش بگ خوامیم

و درد  خورهیکه تازه گچش رو باز کردم م یدستش محکم به مچ دست

 شنیکه چشمام بسته م چهیپیدستم م یتو یبد

 اصال حواسم نبود دیمن ببخش یخدا-

براق  لهیکه نگاهم به دوتا ت کنمیو چشمام رو باز م کشمیم یقیعم نفس

سالم بود با فروغ اومده بود  15  دمشیبار که د نیاول وفتهینگرانش م

زاغ صورتش باعث جلب  یکه چشمها یخونمون پسر الغر و بلند قد

 شدیتوجه م

 حالتون خوبه خانم سعادت؟-
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 دمیتکون م یسر 

 +خوبم

 کردن. یبه بررس کنمیو شروع م رمیگیرو از دستش م نقشه

و درد دست و  کشهیساختمون طول م یبه سه ساعت کارم تو کینزد

که فقط دوست دارم برم خونه و با خوردن قرصام  دهیرس یسرم به حد

شده براش  فیتعر یبرنامه ها یسر هیشدم که  یرباط هیبخوابم. شب

 .رهیم شیبرنامه ها پ نیگذاشتن و اونم طبق هم

و با انگشتام دو  کشمیتخت دراز م یاز دوش آب سرد و قهوه رو بعد

 زنمیم یو پوزخند وفتمیم مایتماس ن ادی دمیطرف سرم رو ماساژ م

از دست دادن نداره چکاب کردن بدنش به  یبرا یزیکه چ یکس یبرا

 ...زهیشدت تمسخر آم

....... 

سرخشه و امشب هم  ینگاهم به چشما زنهیقهقهه م یبلند یصدا با

 نیا یوقت خوردیها م یکاش کمتر از اون کوفت یخورده ا یدنینوش

برم  خوامیو م شمیمبل بلند م ی. از روترسمیازش م یلیخ شهیم یشکل

 زنهیسمت آشپزخونه که داد م
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 کجااااا؟- 

 کنهیکه اخم م زنمیو به آشپز خونه اشاره م دمیدهنم رو قورت م آب

 بتمرگ سر جااات-

و داره  ستیکه حالش خوب ن دونمیم سوزهیو چشمام م کنمیم بغض

 و عشقم بهم نگفته  زمیوقت کمتر از عز چیوگرنه ه زنهیحرفا رو م نیا

  زنهیکه داد م شمیقدم ازش دور م هی

 نیییبش گمیمگه نم-

 یکه با صدا کنهیپرت م واریو به سمت د دارهیرو برم زیم یرو گلدون

 چکهیو اشکام م زنمیم غیو من ج شکنهیم یبیمه

 خفههه شو یرو خراب کرد میزندگ یخفه شووو تو لعنت-

رو نشونه، از جاش بلند  میگر یتا صدا رمیگیدهنم م یرو جلو دستم

 کنهیسرخش بهم نگاه م یو با چشما ادیو به سمتم م شهیم

 نکن هیگر-

و از خواب  شهیچشمام باز م کبارهیکه  ارهیرو سمت صورتم م دستش

به  یدست کوبهیام م نهینفسام تند شده و قلبم محکم به س پرمیم
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 یکابوسا تموم نیچرا ا شمیتخت بلند م یو از رو کشمیصورتم م 

 ندارن...

بهم دست  یو احساس خوب خورهیاسفند به تنم م یسرد و برف یهوا

به  بندمیو چشمام رو م کنمیم کینزد مینیب فنجون قهوه رو به دهیم

کارش به اتمام  گهیماه د کیکمتر از  شمیم رهیساختمون پروژه خ

دوتا شرکت  یکه با همکار تختیمراکز پا نیاز بزرگتر یکی رسه،یم

 شده. جادیبزرگ ا

 رمیساختمون م یو به سمت ورود دارمیبرم زیم یرو از رو فمیک

که خراب شده و مجبورم با اسنپ برگردم شرکت  هیچند روز نمیماش

که در حال صحبت کردنن  نمیبیو آرمان رو م رادیاز ساختمون ه رونیب

 نیکه با ا دهیو بهم دست تکون م نهیبیمن رو م رادینفر ه نیاول

 نیا یتو دهیو نگاهش رو بهم م چرخمیحرکتش آرمان به سمتم م

نظاره  رادیسر ساختمون و اکثرا ه ادیاومده که ب شیکم پ یلیمدت خ

. زنهیبهمون سر م کباری یگر پروژه هست برعکس استاد که چند روز

 شنومیرو م رادیه یکه صدا رمیم ابونیو به سمت خ دمیتکون م یسر

 میبرگرد میخوایما م نیسوار ش نیای*خانم مهندس ب
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 هیهر دو بهم زل زدن و آرمان با  کنمیو به سمتشون نگاه م ستمیا یم 

نگاه  رادیتو هم و به ه برمیاخمام رو م کنهیداره نگاهم م شخندین

 کنمیم

 گردمی+خودم برم

 شهیم کیو بهم نزد دارهیسمتم قدم برم به

 رسونمتونیمنطقه برسه م نیتا اسنپ به ا کشهیطول م هی*هوا برف

 یهست پس سر رادیه یبرا نیکه ماش ییدرسته و از اونجا حرفش

 .دارمیقدم برم نشیو به سمت ماش دمیتکون م

رو بابت انتخابش  رادیدر حال پخشه و ه نیماش یتو یمیمال کیموز

 .کنمیم نیتحس

 د؟یبه کجا رس دهی*مزا

 کنمینگاه م نیماش یو به جلو رمیگیرو پر از برف م ادهیرو از پ نگاهم

داده و دستش رو  هیتک نیماش یو اونم به صندل هیدر حال رانندگ رادیه

و  شهیجدا م یاز صندل رادیحرف ه نیسرش گذاشته که با ا یرو

 رونیب ارهیم بشیاز ج یگاریس

 گهیپنج روز د-
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تا متوجه  کنمیم زیاما گوش هام رو ت دمیرو م ادهیرو دوباره به پ نگاهم 

 حرفاشون بشم

 رمیگیتا رو ازت م 20*

 از سهام دارا بشه؟ یکیقراره  یعنی گردهیبرم رادیبه ه عیسر نگاهم

 گهیم رادیو رو به ه رونیب دهیرو م گارشیس دود

 ؟ یمطمئن-

تر با احسان  عیهر چه سر دیبا گهینم یزیو چ دهیتکون م یسر رادیه

که به  شهیباعث م رسهیکه به مشامم م گاریتند س ی. بورمیتماس بگ

 گهیو م  چرخهیبه سمتم م رادیشدت سرفه بزنم که سر ه

 نییپا نیاریرو ب شهی*ش

 ادیآرمان م یکه صدا برمیرو سمت دکمه م دستم

 نه هوا سرده-

 ...ندازهیم رونیرو ب گارشیو س نییپا ارهیسمت خودش رو م شهیش

 ابونیبه خ کشمیکه م یقیو با نفس عم رمیگیرخش م میرو از ن نگاهم

 شدمیخودم جمع م یتو خوردیسرد که به تنم م یهوا یروز زنمیزل م



 

136 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

حساس  یلیبدنم نسبت به سرما خ خوردمیهفته سرما م کیو به مدت  

وقته  یلیخ یول دادیبهم تذکر م شهیهم یزمستون یروزا یبود و بابا تو

 شهیکه هم یطور دهیم رونیرو از خودش به ب حرارتکه تنم داغه و 

 میدرون شیسرد باعث آروم تر شدن آت یآب سرد باشم و هوا ریز دیبا

 ...شهیم

تشکر به سمت ساختمون شرکت   هیو با  رونیب امیم ردایه نیماش از

تعجب  شهیکه خارج م یفرد دنیدر ساختمون از د یاما جلو  رمیم

 شهیم کیو بهم نزد کنهیاخم م فتهینگاهش که به من م کنمیم

 طرح من کجاست؟-

 زنمیم یخند شیو بهش ن کنمیم اخم

 +فروخته شد

 یکم شهیو باعث م کشهیرو م فمیاز کنارش بگذرم که بند ک خوامیم

 گهیم یبلند یبا صدا زهیتعادلم بهم بر

 ن؟یطرح ما رو فروخت یشما به چه حق--
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هست که به سمتم  رادیو نگاهم به ه ادیم نیباز شدن در ماش یصدا 

حداد  شیلیاشتباه نکنم فام گردم،اگریبه سمت پسره برم دارهیقدم برم

 بود

 گمیو م زنمیم یپوزخند

 حداد یآقا نی+شما طرح من رو پسند نداشت

 افتاده خانم مهندس؟ ی*اتفاق

که از  خورهیو چشمم به آرمان م دمیبه نشونه نه تکون م یسر رادیه به

 ماست  رهیخ نیداخل ماش

 گهیم رادیرو به ه حداد

 داره  یبه تو چه ربط--

 گهیو با تمسخر م کنهیبه سمت من نگاه م و

 وگرنه... یدیامروز طرح ما رو بهمون پس م نیهم--

 سر و گردن بلند تر از اونه هیو  ستهیا یجلوش م رادیه

 *درست صحبت کن آقا

 زنهیو داد م کوبهیم رادیه نهیبه س یمشت حداد
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 هااان یبکن یخوایم یمثال درست صحبت نکنم چه غلط-- 

صورت  یبا مشت تو یاون رو از خودش جدا کنه که کس خوادیم رادیه

و نگاهم به  دارمیعقب برم یقدم شهیم نیو اونم پخش زم کوبهیحداد م

 وفتهیدست گره خوره آرمان م

 ناموس یب کهیمرت یکنیغلط و تو م-

 پسر؟ یکرد کاریچ_

حداد  رونیکه از در ساختمون اومده ب چرخمیاستاد به عقب م یصدا با

 گهیو رو به آرمان م شهیاز جاش بلند م

 راد یآقا ینیبیبدم--

و بعد از سوار شدن با  رهیم نشیو به سمت ماش گذرهیما م یجلو از

 شهیساختمون محو م یاز جلو یادیسرعت ز

 کرده هشیپدرش بابت کار اون روز تنب_

خوبه که همون روز استاد  کشمیم یقیو نفس عم دمیتکون م یسر

ازمون بابت طرح تشکر  یپدرش فرستاد و اونم کل یطرحشون رو برا

 .گرفتیم ادیکم از اون  هیکرد، کاش پسرش هم 
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 داخل بچه ها نیایب_ 

 گهیو م زنهیم یبه استاد لبخند رادیه

 صدر یممنون آقا یلی*خ

 زنهیبه شونه اش م یو دست رهیآرمان م کینزد استاد

 تو پسر جان؟ یخوب_

 رادیه دنیکه با چرخ دهیتکون م یو سر ندازهیبه استاد م ینگاه آرمان

 شمیم رهیخ رادیو به ه رمیگیبه سمت من نگاهم رو ازش م

 خدانگه دار نیخودتون باش*مراقب 

 دمیتکون م یسر

 +ممنون

ازمون  یو با تکون دادن سر کنهیم یهم از استاد خداحافظ آرمان

 .رهیگیفاصله م

 گهیو م ندازهیبه من م ینگاه استاد

 ستیاون آرمان سابق ن گهید_

 شهیو وارد ساختمون شرکت م گذرهیکنارم م از
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گاه و  دنیکش ریت دمیو آروم ماساژ م کشمیرو به چشم راستم م دستم 

 .کنهیکه تحمل م هیبه خاطر عذاب گاهشیب

فقط ورژن چاپلوس و به  ادیبه احتمال ز ستیآرمان سابق ن گهیم استاد

 یرییتغ چیصورت خود خودشه و ه نیا ریدر غ دهیظاهر فداکارش رو د

 .وفتادهیرفتار و اعمالش اتفاق ن یتو

در قابلمه رو بر  رمیو به سمت آشپزخونه م چمیپیرو دور تنم م حوله

آمادن  گهید قهیده دق زنمیها رو هم م یماکارون یو با قاشق کم دارمیم

 دمیکه امروز شن ییزایطبق چ شمیم ییرایو وارد پذ زارمیدر قابلمه رو م

روز  15 بایبه احسان خبر بدم تقر دیو با گستیپنج روز د یبرا دهیمزا

 .شهیموعدش برگزار م خیداره زودتر از تار

بعد صداش  هیکه چند ثان رمیگیو شمارش رو م رمیم لمیسمت موبا به

 چهیپیگوشم م یتو

 دیشا ریخبر از ما بگ هیمکه  یحاج یحاج یسالم بر خانم سعادت رفت-

 میبالد کفر مرد یما تو

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 شهیانجام م گهیپنج روز د دشونی+مزا
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 گهیبعد م هیو چند ثان کنهیم سکوت 

 ؟یدیاز کجا فهم-

 +خودش گفت

 دمیکه ادامه م گهینم یزیچ

 ؟ی+با باران صحبت کرد

 وقته یلیخ-

 +برگشته؟

 شهیم یماه کی بایآره تقر-

 +آدرسش رو برام بفرست

  یفکر کن شتریب یخواینم-

 گمیو م کنمیم اخم

 نداره ازی+به فکر ن

 گهیو م رونیب دهیرو کالفه م نفسش
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 چنیپیکه به پروپاش م ییداره سهام دارا نینار هیآرمان آدم خطرناک- 

رو انتخاب  چونهیکه بتونه راحت بپ ییو کسا کنهیرو از خودش دور م

 کنهیم

 ستی+مهم ن

 ینش مونیپش دوارمیام-

 .ندازمیم زیم یو رو کنمیرو از گوشم دور م لیموبا

هفته  کی قاینداره بابا دق یخبر شهیساله پ 8 یکه برا یاز سند یکس

اتفاق افتاده  یکه از ماجراها دونمیم ده،یقبل از فوتش اون رو بهم م

 یانتها کردمیوقت فکر نم چیه یمن و آرمان باخبر شده بود ول نیب

و اردالن راد داره  ستین گهیکه بابا د ییختم بشه جا نجایبه ا رمونیمس

 .کنهیم یخودش پادشاه یبرا

و باز  رمیبه سمت پنجره م شمیو از جا بلند م کشمیم یقیعم نفس

 کنهیرو کم م میکه آتش درون خورهیبه تنم م یسرد یکردنش هوا

چهره مامان و بابا رو مجسم  شهیآسمونه و طبق هم یاهینگاهم به س

چشمام رو  زنهیو بابا لبخند م دهیمامان داره بهم دست تکون م کنمیم

 .کشمیق مینفس عم هیو  بندمیم
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از اون هم از آن من  شتریکه بلکه ب گردونمیتنها سهم بابا رو برم نه 

 ارمیاون شرکت رو به دست ب یو سهام دار اصل استیمقام ر دیبا شهیم

پدرم جونش رو از دست داد و عامل مرگش نه تنها من بلکه خانواده راد 

که نمک خوردن و نمک دون شکستن اون گرگ  یهم بودن، خانواده ا

من رو  یمرگ بابا و نابود یشد وقت یچ یبابا بود ول تماداعمورد  ریپ

 .دیبست و سهام بابا و رو هم باال کش یهمه چ یچشم رو دید

 شمیم رهیدر نصب شده خ یکه رو ییتابلو به

 (یدادگستر کی هیپا لی)باران ارجمند وک

باز  یکیت یدر با صدا هیو بعد از چند ثان ارمیدر رو به صدا درم زنگ

به  نمیبیرو گوشه سالن م یکه منش شمیوارد سالن دفتر م شهیم

 شهیواز جا بلند م وفتهیکه نگاهش به من م دارمیسمتش قدم برم

 گهیو م زنهیلبخند م

 خانم سعادت باشد. دیسالم اگر اشتباه نکنم شما با-

 +درسته

 خوشبختم خانم ارجمند داخل اتاق منتظرتونن یلیخ-
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که به در  یو با چند ضربه ا رمیو به سمت در اتاق م دمیتکون م یسر 

 زنهیمن لبخند م دنینشسته که با د زشیپشت م شمیوارد اتاق م زنمیم

 ادیو به سمتم م

 نمتیبیخوش حالم که دوباره م یلیجان خ نیسالم نار-

 دمیدست م بهش

 +ممنون

 گهیو م زنهیاشاره م یصندل به

 نیبفرما بش-

 یرو رو فمیو ک نمیشیاون م یو رو رمیها م یاز صندل یکیبه سمت  

سفارش قهوه  یو به منش رهیکه به سمت در م نمیبیم زارمیم زیم

 نهیشیو م کنهیمن رو انتخاب م یروبه رو یو بعدش صندل کنهیم

بدرقت  یدوست داشتم برا یلیخ رانیا یبرگرد یخواستیکه م یروز-

 وقت نشد یول امیب

 کشمیم یقیو نفس عم کنمیچشماش نگاه م به

 ی+لطف دار
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 گهیو م زنهیم یلبخند 

 شه؟یبرگزار م دهیمزا یاحسان باهام صحبت کرد ک-

 گهی+چهار روز د

 ینیس شهیوارد اتاق م یو منش شهیکه در اتاق باز م دهیتکون م یسر

 .رونیب رهیبا اجازه گفتن از اتاق م هیو با  زارهیم زیم یقهوه رو رو

 کنمیم کینزد مینیو به ب دارمیقهوه رو برم فنجون

 کنم؟ کاریچ دیبا-

هست که تا به  ییها لیوک نیاز بهتر یکیباران  زنمیچشماش زل م به

انتخاب  تونهیبود پس م یشرکت احسان عال یکارش برا دمیحال د

 هم قابل اعتماده. یباشه از طرف یمناسب

 یزنیاما فعال سهم رو به نام خودت م دمیبهت وکالت تام م دهیمزا ی+برا

 تا زمانش برسه  یاریاز من نم یسمو ا

که چشماش رو  شمیم رهیو به چهره اش خ نوشمیاز قهوه م یکم

 گهیو م کنهیم کیبار

 ؟یداد چ شنهادیپ یباالتر متیق یاگه کس-
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  گمیو م کنمیم اخم 

 کارو انجام بده  نیا یکس یبزار دی+نبا

 30کنه و  یداریخر ایبزرگ ن رادیبه اسم ه یدرصد رو قراره فرد 20

 .یکنیم یداریدرصد رو تو خر

 .شهیو از سر جاش بلند م دهیتکون م یسر

 گمیبه نگاهش م رهیو با خ زنمیامضا رو م نیآخر

 یبا خبر خوش بهم زنگ بزن دوارمی+ام

 گهیو م زنهیم یلبخند

 مطمئن باش-

 +ممنون

خارج بشم  نکهیاما قبل از ا رمیو به سمت در اتاق م دارمیرو برم فمیک

 گردمیبه سمتش برم

که منو  یوانمود کن دیبا یدیلحظه به بعد اگر من رو د نی+از ا

 .یشناسینم

 گهیو م زنهیم یلبخند
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 متوجهم- 

 .رونیب زنمیو از دفترش م دمیتکون م یسر

 رمیم خچالیو به سمت  زارمیآشپزخونه م زیم یرو رو لمیموبا

 یبار هم بهم سر نزد هی یحت یول یساله که برگشت کی-

 زمیریم وانیل یآب تو یو کم دارمیآب رو برم یبطر

 ن؟یمن عمدا اون کارو انجام دادم؟آره نار یکنیتو فکر م-

 اعصابمه یرو ونشیگرفته و گر یصدا

تورو هم داشته  یکه داشتم هوا یبد طیبا اون شرا تونستمیمن نم-

 شدیمن باعث م شیموندن پ زمیوحشتناک بود عز یلیباشم تو حالت خ

 .یداشته باش یاوضاع بدتر

 خورمیآب م یو کم کنمیم کیآب رو به دهنم نزد وانیل

خودشون نگه داره تا من  شیتو رو پ یاز عمت خواهش کردم که مدت-

و  یتو رفت یبرگردم و از تو مواظبت کنم ول میبتونم به حال قبل

 که... ینخواست
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 واریدستم رو محکم به د یتو وانیل سوزهیو چشمم م کشهیم ریت سرم 

 زنمیو داد م کوبمیم

 +بسسس کن فرووغ

  شهیبلند م غشیج یصدا

 ؟یخوب ن؟یشد نار یچ-

  غرمیو م رمیگیم دهیو سوزش پام رو ناد رمیم لمیسمت موبا به

 بهم زنگ نزن فروغ گهی+د

سوزش پام  کنمیپرت م رهیجز یرو رو لمیو موبا کنمیرو قطع م تماس

ها پر از خون شده  کیسرام نمیبیبه سمتش نگاه کنم که م شهیباعث م

پام رو  نمیشیاون م یو رو رمیم یو سمت صندل کشمیم یقینفس عم

کف پام رو  هیشیش یها کهیت رمیگیدستم م یواون رو تو ارمیباال م

رو  هیبخ لیوسا زنهیم رونیب یدگیاز بر یادیز یو خون دهیبر قیعم

و به  شمیاز جا بلند م رونیب دمیداخل خونه ندارم و نفسم رو کالفه م

که دارم اون رو ببندم ساعت  یلیاستر یتا با باند ها رمیسمت اتاق م

 باز باشه. ابونیداروخونه سر خ دوارمیعصره و ام 3 کینزد
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 نیبزارمش زم تونمینم یکه به خوب ییو با پا رونیب امیساختمون م از 

 یو رانندگ دهید بیراستم آس یپا افتمیراه م یاصل ابونیبه سمت خ

 هیتک یواریوبه د ستمیا یم رسمیکوچه که م یباهاش سخته. به آخرا

شده دور پام پر از خون شده و  دهیچیباند پ کنم،یو به پام نگاه م دمیم

 قطع نشده یزیکه خون ر دهینشون م نیا گرفتم جهیسرگ

 ؟یشده فرشته آب یچ-

 کیبهم نزد نمیبیکه پرهام رو با اون دختر م چرخمیسمت صدا م به

 شنیم

 افتاده؟ ی*سالم خانم چه اتفاق

 پرسمیپس م هیاصل ابونیاز سمت خ رشونیمس

 +داروخونه باز بود؟

 که بسته بود دمینه من د-

 رمیتا با اسنپ تماس بگ رونیب ارمیم فمیرو از داخل ک لمیموبا یلعنت

 م؟یبهتون کمک کن میتونی*ما م

 گهیکه پرهام م دمیرو به هر دوشون م نگاهم
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 هیپات خون میکنیما بهت کمک م یآره فرشته آب- 

 شمیم رهیو به دختر خ رمیگیمعصومش م یاز چشم ها نگاه

 ؟یبلد ی+رانندگ

 گهیکه پرهام با ذوق م دهیتکون م یسر

 یبلده فرشته آب یرانندگ یل یل-

 رمیگیو سمتش م رونیب ارمیم فمیرو از ک نیماش چیسو

 مارستانیب میتا بر اریرو ب نی+برو ماش

 یچیو دکتر تا مچ پام رو باند پ خورهیم هیکف پام پنج تا بخ یدگیبر

 کنهیم

 تا چند روز بهش آب نخوره--

اما  رهیم جیگ یسرم کم نییپا امیتخت م یو از رو دمیتکون م یسر

و از  پوشمیرو م رونیکه باهاشون از خونه زدم ب یها هیقابل تحمله دمپا

شونه اون دختر گذاشته و به  یپرهام سرش رو رو رونیب امیاتاق م

که دختر با  دهیبهم دست م یباره که احساس بد نیخواب رفته اول

 گهیو م زنهیشونه پرهام م هب یمن دست دنید
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 *پاشو پرهام 

پام از  دنیبا د وفتهیو نگاهش به من م شنیباز م کشیکوچ یچشما

 ادیو به سمتم م شهیبلند م یصندل یرو

 ؟یخوب شد-

 دمیرو تکون م سرم

 گهیو م خندهیم که

 یشیشدم بابا گفت زود خوب م یجور نیبار ا هینگران نباش منم -

 رمیبراتون بگ نیدار ازین یزی*چ

 گمیو م دمیتکون م یسر

 خونه میبرگرد دی+نه با

و به  رمیخودم اسنپ بگ تونستمیباره که بدون فکر عمل کردم م نیاول

 بشن. تیدوتا بچه اذ نیا شدمیباعث م دینبا امیب مارستانیب

 چرخمیبه سمتش م شهیم یاصل ابونیکه وار خ نیماش

 +برو سمت خونه خودتون

 گردهیبه سمتم برم متعجب
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 نیکن یرانندگ نیتونی*اما شما نم 

 دمیانگشتم چشمم رو ماساژ م با

  تونمی+م

 یمن ببرمت خونتون فرشته آب یخوایم-

درشتش  ینشسته و با چشما یدوتا صندل نیکه ب رخمچیسمتش م به

 بهمون زل زده

 +نه

 گهیو م کنهیم اخم

 ؟یکنیتعارف م-

 ادیاز کنارم م یزیخنده ر یکه صدا کنمیم تعجب

 نکن پرهام. تی*خانم رو اذ

و  کنمیدر سمت خودم رو باز م دارهیرو جلو خونشون نگه م نیماش

 ادهیپ نیو پرهام رو از ماش رونیب ادیکه اونم م زنمیرو دور م نیماش

  کنمیو به جفتشون نگاه م شمیم نیسوار ماش کنهیم

 +ممنونم ازتون.
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که  یبه شرکت برم من یبرام دردسر درست کرده و مجبورم با کتون پام 

مخمه.از  یرو یکتون دنیپوش دمیکفش پاشنه بلند پوش شهیهم

 رمیبه سمت اتاقم م لنگهیم یکه کم ییو با پا رونیب امیآسانسور م

 زارمیم زیم یرو رو فمیک ،یکه دوباره برگشتم به همون اتاق قبل هیمدت

 خورهیکه در اتاق چند تا ضربه م نمیشیم یصندل یو رو

 +بله؟

 داخل ادیو فالح م شهیباز م در

 سالم خانم سعادت-

 دمیتکون م یو سر کنمیچهرش نگاه م به

 گهیرو روشن کنم که م ستمیس خوامیم

 شرکتشون نیگستر تماس گرفتن ازتون خواستن تا بر رانیشرکت ا از-

 پرسمیباال و با اخم م ارمیرو م سرم

 ؟یچ ی+برا

 دارن. ازیاتمام پروژه به کمکتون ن یگفتن که برا ایبزرگ ن یآقا-

 دمیتکون م یسر
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 +باشه 

و با  رونیب دمینفسم رو کالفه م رونیب رهیو از اتاق م کنهیگرد م عقب

از ساختمون شرکت از  رونی.برونیب زنمیاز اتاق م فمیبرداشتن ک

 تا آژانس برسه. مونمیو منتظر م کنمیدرخواست آژانس م ینگهبان

 رمیم یمنش زیو به سمت م شمیسالن م وارد

 هستن؟ ایبزرگ ن ی+آقا

 شهیمن از جاش بلند م دنیباال و با د ارهیرو م سرش

 سالم بله منتظرتونن-

 شمیو بعد از در زدن وارد اتاق م دارمیسمت اتاقش قدم برم به

 یمشک میفر نکیع شهیمن از جاش بلند م دنینشسته و با د زیم پشت

 براقش رو قاب گرفته یچشما

 داخل دیی*سالم بفرما

نگرانش رو  یکه صدا رمیم یو صندل زیو به سمت م بندمیاتاق رو م در

 شنومیم

 براتون افتاده؟ ی*خدا بد نده اتفاق
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 دوزهیو نگاه نگرانش رو بهم م زنهیمپام اشاره  به 

 گمیتا سوزش پام کمتر بشه و م نمیشیها م یاز صندل یکی یرو

 شده دهیبر شهی+با ش

 فمیو ک دارمیو همچنان بهم زل زده که نگاهم رو ازش برم کنهیم اخم

 زارمیم زیم یرو رو

 ن؟یداشت ی+چه کار

 نهیشیو مقابلم م ادیو به سمتم م دارهیرو برم زیم یرو یها برگه

 شتونیپ ومدمیافتاده خودم م یبراتون اتفاق دونستمی*اگه م

 گهیو م زارهیم زیم یکه نقشه ها رو رو گمینم یزیچ

 میداشته باش یبهتر دهیپروژه ا ییقسمت نها یبرا دی*با

 تا صحبت کنه. مونمیو منتظر م دمیسرم رو تکون م 

 شهیبهتر شدن بدتر م یکه سوزش پام به جا کنهیصحبت م یساعت مین

باال  ارمیکنم سرم رو از نقشه م شیو بررس ارمشیب رونیاز کفش ب دیبا

 گمیو م

 ن؟یدیرو بهم نشون م یبهداشت سی+سرو
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 یو با مکث دارهیچشماش برم یرو از رو نکشیباال و ع ارهیرو م سرش 

 گهیم

 *حتما

 ستهیا یو کنار در م شهیجا بلند م از

 نیی*بفرما

 گهیو م زنهیکه به  سمت چپ سالن اشاره م رونیب رمیاتاق م از

 هاست سیسرو یدر برا نی*دوم

که خودش به اتاق  دارمیکه گفته قدم برم یو به سمت دمیتکون م یسر

 ییروشنا بایکه تقر شمیم یکی. وارد راهرو باربندهیو در رو م گردهیبرم

که با  چرخمیداره و به سمت در دوم م ینسبت به سالن اصل یکمتر

 مونهیدر م رهیدستگ یو دستم رو شمیم خکوبیسر جام م ییصدا

 منم دوست دارم-

 یکه انتها نمشیبیو م دمیم ادیکه صدا م ییرو به سمت جا نگاهم

 به دسته یو گوش ستادهیراهرو کنار پنجره ا

 شهیمشت م رهیدستگ یاز صدا و دستم رو شهیپر م گوشم
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 ....... 

 ؟یدوستت دارم تو چ یلی+خ

-.... 

 ؟یکه دوستم دار یگیوقت نم چی+چرا ه

 گهید یدونیبگم خودت م یچ-

 یاریبه زبون ب دیتو هم با یول دونمی+من م

-.... 

که طرف مقابلش رو دوست داره  یبه اندازه ا یهرکس میکن یباز هی ایب

 باشه  زنهیداد م

 کنمیاول من شروع م خوب

 ... عاشقتتتتتتمکی+سه ..دو..

........ 

دستم رو  نییپا ارهیکه از کنار گوشش م خورهیم لشیبه موبا چشمم

و در رو  شمیم یبهداشت سیو وارد سرو چرخونمیم رهیدستگ یرو عیسر
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که از راهرو خارج  شنومیقدم هاش رو م یبعد صدا هیچند ثان بندمیم 

 .شهیم

و به سمت اتاق  رونیب امیگر گرفته از راهرو م یو با تن کنمیرو باز م در

 ادیم یمنش یکه صدا رمیم رادیه

 براتون افتاده؟ یخانم سعادت اتفاق--

اشارش به پامه نگاهم رو که به کفشم  نمیبیکه م چرخمیسمتش م به

 هیاز بخ یکیشده، انگار که  یخون یتوهم کفشم کم رهیاخمام م دمیم

 ها باز شدن

 اریرو ب هیاول یبرو جعبه کمک ها-

 چشم--

 و نگاهش به کفشمه ستادهیروبه روم ا نمیبیکه م ارمیرو باال م سرم

 اریو کفشت رو درب یصندل یرو نیبش-

 زنهیو به چشمام زل م ارهیتوهم که نگاهش رو باال م رهیم اخمام

و به سمت اتاق  زنمیم یخند شیبرام خنده داره پس ن شیمهربون

 گهیم تیکه با عصبان رمیم رادیه
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 نکن یلج باز- 

 دنمیبا د نمیبیم یصندل یرو نشسته رو رادیکه ه کنمیاتاق رو باز م در

و به چشماش زل  دارمیرو برم فمیو ک رمیم زیکه سمت م شهیبلند م

 زنمیم

 سر پروژه میری+در مورد ادامه صحبتامون فردا م

و از اتاق  کنمیبگه که عقب گرد م یزیچ خوادیو م دهیتکون م یسر

اخم آلو  یبا چهره ا نهیکه دست به س نمشیبیم رونیب زنمیم رادیه

 .کنهیو نگاهم م ستادهیوسط سالن ا

طبقه  دیو کل شمیسوار آسانسور م یمنش یتوجه به صدا زدن ها بدون

و از خودم بدم  کنمینگاه م نهییآ یخودم تو ری. به تصوزنمیهم کف رو م

کدوم از حرف ها و رفتارهاش واکنش نشون بدم  چیبه ه دینبا ادیم

 یزیهر چ دنیو شن دنیکه با د رهیبگ ادی یذهن لعنت نیکاش ا

 ...نهخاطرات رو زنده نک

 زنمیو از اتاق م شمیو از جام بلند م ندمیبیکف پام رو محکم م باند

ها باز  هیاز بخ یکیکه بهش وارد شده بود  یبه خاطر فشار روزید رونیب

بود و از صبح شرکت بودم  دهی. امروز روز مزاکنهیم یزیو خون ر شهیم
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داشته  یبا باران تماس طیاون مح یتو تونستمیهم نم یاز طرف 

احسان  یبرا زنمیقهوه ساز رو م دیو کل شمیم آشپزخونهباشم.وارد 

شماره  امکیتا شماره باران رو بفرسته اما قبل از ارسال پ زنمیم امکیپ

احتمال داره  یجواب بدم ول خوامیافته نم یصفحه م یناشناس رو یا

 ادیخوشحال باران م یکه صدا کنمیباران باشه پس تماس رو وصل م

 ؟یجان خوب نیسالم نار-

 رمیم خچالیو به سمت  زارمیحالت بلند گو م یرو رو تلفن

 +سالم

 یلیخ دیشرکتشون طول کش یتماس گرفتم کارم تو ریکه د دیببخش-

که انتخاب سهام داراشون از  ومدیداشتن و به نظر م یسمج سیرئ

 شده بود. نییتا شیپ

 ارمیم رونیب خچالی وهیرو از جعبه م یبیس

 متیق نیپا داره باالخره با باالتر هیمنم مرغم  دونستنیخوب نم یول-

 کردن یداریدرصدش رو خر 30

 گمیو م رمیم لیو به سمت موبا دمیدستم رو محکم فشار م یتو بیس

 +ممنون
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 زمیعز کنمیخواهش م- 

 ؟یدیخودت رو نشون م یزمان چه

 دمیم+وقتش برسه بهت خبر 

داخل  بیبه س یو گاز کنمیکه تماس رو قطع م گهیم یخداحافظ

 ....رهیم شیپ لمیداره باب م یفعال که همه چ زنمیدستم م

االن هم  نیباشه از هم لمیکه باب م ستین یزیچ نیفرورد یبهار یهوا

و وارد  دارمیسرم برم یرو از رو ی. کاله مهندسکنمیاحساس گرما م

پروژه  ییدر مورد بخش نها رادیروز رو با هکل  شم،یاتاق استراحت م

 رو گرفته.   میتمام انرژ یو درد لعنت میصحبت کرد

 گاریس دیشد یبو یول ستیداخل ن یکس کنمیاتاق رو که باز م در

هم  هیبه حقوق بق دیکه با رهیبگ ادیچندتا سرفه بزنم کاش  شهیباعث م

 یکی یو رو رونیب ارمیرو م فمیو ک رمیاحترام گذاشت، به سمت کمد م

و با باز کردن  دارمیآب رو برم کیکوچ یبطر نمیشیها م یاز صندل

چشمم  خورمیآب م یدهانم و کم یتو ندازمیرو م اوناز قرص ها  یکی

و با  بندمیو چشمم رو م کنمیپرت م زیم یقرص رو رو کشهیم ریکه ت
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 دمیم هیتک یو به صندل کشمیم یقینفس عم دمیانگشت ماساژش م 

 پروژه تموم بشه. نیکاش هر چه زودتر ا

 رادیه فهممیم خورهیکه به مشامم م یعطر یو از بو شهیاتاق باز م در

 .مونمیهمون حالت م یوارد اتاق شده پس تو

 نی*خسته نباش

حس  ادیم خچالیباز و بسته شدن در  یکه صدا دمیتکون م یسر

 ییصدا چیبعد ه هیاما چند ثان نهیشیمقابلم م یصندل یکه رو کنمیم

که  نمشیبیو م کنمیباز م یپس چشمام رو به آروم شهینم دهیازش شن

 اونه. رهیدستش گرفته و خ یروبه روم نشسته و بسته قرص رو تو

پرت کردم نفسم رو کالفه  زیم یاصال حواسم نبود که اون رو رو یلعنت

از سر جام بلند شدم که نگاه اخم آلودش رو به  خوامیو م رونیب دمیم

 گهیو م دهیبسته قرص رو تکون م دهیچشمام م

 ن؟یکنینمونه قرص استفاده م نی*شما از ا

دوست دارم بدون توجه به حرفش از جا بلند شم و از اتاق بزنم  یلیخ

مودبه اصال درست  نقدریکه ا یادبانه ام اونم با کس یرفتار ب یول رونیب
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به نشونه مثبت تکون  یو سر دمیم هیتک یپس دوباره به صندل ستین 

 نمیبیمتعجبش رو م یدر لحظه چشما دمیم

 بوکرمان
https://romanbook.ir/ 

 یدوره ها هی یعوارض داره و برا یلیقرص خ نی*اگر اشتباه نکنم ا

 .شهیمصرف م یخاص

داره  یهم بهش اضافه شد اصال به تو چه ربط گهید یکیکم بود که  ماین

که در لحظه در  رمیتا بسته رو ازش بگ شمیو به جلو خم م کنمیاخم م

 زنهیداد م یو کس شهیباز م یبد یبا صدا

 بهت پول دادم یکه بخوا یزیاز چ شتریمن ب کهیمرت یتو غلط کرد-

که زل زده به  وفتهیو نگاهم به چشماش م شهیهوا خشک م یتو دستم

دستم رو  عیسر رادهیصورت ه کیهوا مونده من که نزد یدست تو

 .رمیگیو نگاهم رو از چهرش م کشمیعقب م

 شده آرمان؟ ی*چ

و بعد از اون  خچالیباز شدن در  یو صدا رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 ادیآب م یباز شدن در بطر
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 چه قدره  نشیارزش زم فهممیفکر کرده من خرم نم- 

 ؟یسار نی*زم

 دهیو سر تکون م رهیاتاق م یکه به سمت کمد انتها نمشیبیم

 م؟یقراره شروع کن ی*ک

 رهیگیفندک م رشیو ز زارهیرو گوشه لبش م گارشیس

 نجایبعد از ا-

 یعنی نیا رونیب زنمیاز اتاق م فمیو بعد از برداشتن ک شمیجام بلند م از

البته با سهام  ییتنها نباریرو شروع کنه اما ا یدیکار جد خوادیم نکهیا

 نینار کهینزد یروزیباران پ یگریو د رادهیخودش و ه یکیکه  ییدارا

 ...کینزد یلیسعادت خ

بزارم  یصندل یرو رو فمیتا ک گردمیو به عقب برم شمیم نیماش سوار

افتاده  نیکه نور آفتاب بهش خورده و کف ماش یکه با برق زدن جسم

 یگردنبند آب دارمیو جسم رو برم ندازمیدست م شهیتوجهم جلب م

 گردهینوشته شده پرهام ذهنم برم بایز یبا خطپالکش  یکه رو یرنگ

 .وفتمیاون پسر بچه م ادیو  میرفت مارستانیکه ب یبه شب
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 یاقدام چیاما ه ستادمیخونشون ا یاست که جلو قهیبه ده دق کینزد 

کارا  نیکه از ا ستمین یپس دادن اون گردنبند نکردم. من کس یبرا

اصال  دمی. شابودیمواظبش م دیگم کرده با یکرده باشم خوب که چ

که در  رونیو از کوچه برم ب رمیدنده عقب بگ خوامیبراش مهم نباشه م

دستشه و لبخند  یتو یتوپ نمیبیرو م کشیو جسم کوچ شهیخونه باز م

و بعد  شهیچشم هاش گرد م وفتهیم نیلبش نگاهش که به ماش یرو

و دست تکون  دوئهیبه سمتم م شهیم نیماش یمتوجه حضور من تو

 شنومیکه صداش رو م نییپا ارمیرو م نیماش شهیش. دهیم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا یسالم فرشته آب-

 زنمیدرشتش زل م یبه چشم ها 

 +سالم

 زخم پات خوب شد؟-

و  دارمیگردنبند رو برم فمیو از داخل ک گردمیو برم دمیرو تکون م سرم

 رمیگیبه سمتش م

 توئه یبرا نی+ا

 رونیب کشهیو گردنبند رو از دستم م زنهیم یاز خوشحال یغیج
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 شد دایپ یوااا- 

 گهیو م کنهینگاه م بهم

 شما بود؟ نیداخل ماش-

 شهیچشماش جمع م یکه اشک تو دمیرو تکون م سرم

 دهیمامان برام خر نویگمش کردم ا شهیهم یفکر کردم برا-

 زنهیبراقشم که اشک داخلشون موج م یچشمها خیم

 پرهام؟ یی*کجا

 و به ما زل زده ستادهیدر خونه ا یکه جلو شنومیاون دختر رو م یصدا

 رسونهیو با دو خودش رو به اون م رهیگیاز من فاصله م پرهام

 بود یفرشته آب نیداخل ماش ن،یبب یل یکردم ل داشیپ-

 اسم دست برداره... نیاز گفتن ا خوادینم کشمیم یقیعم نفس

 دارهیقدم برم نیت ماشو به سم بوسهیو صورتش رو م شهیخم م دختر

 ادیکه پرهام هم پشت سرش م

 داخل دیی*سالم دستتون درد نکنه بفرما

 کشمیم یقیعم نفس
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 +ممنون 

 گهیو م ادیجلوتر از اون م پرهام

 پخته کیک یل یل یداخل فرشته آب ایب-

به  ینگاه شمیم ریانعطاف پذ کیجسم کوچ نیچرا دربرابر ا دونمینم

از وقتم رو بهشون  قهیو فکر کنم بتونم چند دق ندازمیساعت م

 اختصاص بدم.

روبه  یچا ینیداخلشه که س رمردیهست که اون پ یبه در اتاق نگاهم

خانم مسن، پرهام کنارش  هیسمت  گردهیو نگاهم برم رهیگیروم  قرار م

 گهیو م ستادهیا

 کنهیما غذا درست م یبرا یخانمه فرشته آب روزهیف نیا-

  زنهیم یمسن لبخند گرم زن

 نییبفرما نیخوش اومد یلیسالم خانم خ--

 یکه چا یبار نیآخر دونمیو نم افتهیم یچا یبه استکان ها نگاهم

 دارمیبرم یکیو  کنمیبوده دستم رو دراز م یخوردم ک

 +ممنون
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 رهیسالن م یو به سمت خروج دهیتکون م یسر 

 ؟یفرشته آب یدوست دار یپرتقال کیتو هم ک-

 شده رهیبهم خ یکه با نگاه پر از سوال و کنجکاو زنمیزل م بهش

 دونمی+نم

 گهیباال و م دهیرو م ابروش

 ؟یتا حاال نخورد یعنی-

 دمیتکون م یسر

 +نه

 خوشمزه هست من عاشقشم یلیدرست کرده خ یل یل-

 که دور گردنش انداخته وفتهیبه گردنبندش م نگاهم

 نکن پرهام تی*خانم رو اذ

 کنهیو اخم م چرخهیسمت دختر م به

 نه خانم هیاسمش فرشته آب-

 نهیشیمبل روبه روم م یو رو  ذارهیرو مقابلم م کیک بشقاب
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 دیی*بفرما 

 کشیکه نزد مینیو به ب دارمیرو برم یو استکان چا دمیتکون م یسر

 شهیافتم بابا هم یخونه م ادیو  رسهیبه مشامم م نیدارچ یبو کنمیم

و  کشهیم ریدرست کنم. چشمم ت ینیدارچ یاصرار داشت که براش چا

 داره. یمزه خوب نوشمیم یاز چا یو کم زنمیچند بار پلک م

 *زخم پاتون بهتر شد

 یچشم و ابرو مشک کنمینقشش نگاه م زیصورت ر به

 +آره

 و زل زده به من کهیکه دهانش پر از ک وفتهیبه پرهام م نگاهم

 تو گلوت پرهی*آروم بخور پرهام م

نوع  برهیهم داخل دهانش م گهید یا کهیتو  دهیتکون م یسر

پس دستم رو به  کنهیم کیبه مزه کردن ک بیخوردنش من رو ترغ

رو جدا و وارد دهانم  کیاز ک یکوچک کهیو ت برمیسمت چنگال م

 نداره. یادیز ینیریاما ش دهیم یدیپرتقال شد یبو کنمیم

 خوشمزس مگه نه؟-
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 خندهیکه م دمیتکون م یو سر کنمینگاه م بهش 

 نجایا ایدخترم آقا زنگ زده ب--

 عیسر یلیخ یل یل گهیکه پرهام بهش م یهمون خانم دختر یصدا با

  گهیو م شهیاز جاش بلند م

 خانم روزهی*اومدم ف

 آخ جووون بابا زنگ زده-

 رونیب رهیتر از اون دختر از سالن م عیو سر پرهیاز جاش م و

از خودم  شمیو از جا بلند م نوشمیم ینیدارچ یاز چا گهید یکم

 ....نجامیمتعجبم که ا

 ادیاز در سالن خارج نشدم که صداش م هنوز

 ؟یفرشته آب یریم یدار-

حرکت من رو  هیو با  ادیو به سمتم م خندهیکه م چرخمیسمتش م به

 زنهیکه درجا خشکم م رهیگیبغل م کشیکوچ یبا دستا

 یازت ممنونم که گردنبندم رو آورد یلیخ-
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سرش  یو کف دستم رو رو ادیکه ناخوداگاه دستم باال م شهیجدا م ازم 

 ...دهیحس خوب م نقدریچرا ا شهیتر م قیلبخندش عم ذارمیم

 نشسته زیکه داخل شرکتشه و پشت م نمیبیاحسان رو م ریتصو

 یباران بهم گفت که موفق شد-

 گهیکه با لخند م دمیتکون م یسر

 ؟یکن ییقراره از خودت رونما یک-

 کنمیچشم هاش نگاه م به

 زمانش برسه ی+وقت

 گهیو م کنهیم اخم

 ن؟ینار هیزمانش ک-

 دمیرو ماساژ م میشونیانگشتم پ با

 االن نه یول گمی+بهت م

 یپس اعتماد ندار-

 گمیباال و با اخم م ارمیم عیرو سر سرم

 ؟ی+چ
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 دهیم یا گهیو به سمت د رهیگیرو از چهرم م نگاهش 

 هنوز با آرمان ارتباط دارم؟ یکنیفکر م-

 دهیرو بهم م نگاهش

 ن؟یآره نار-

 +مزخرف نگو احسان به خاطر خودته 

که آرمان به  فهمهیچرا نم بندمیو چشمام رو م کنمیرو قطع م تماس

 ...کنهیکس رحم نم چیه

هست که  بعد از مدت  یالجثه ا میساختمون عظ ریبه تصو نگاهم

 انیتا پا گهیتنها چند ماه د ده،یرس انیبه پا میکه کرد یو تالش یطوالن

 قراردادم با شرکت استاد مونده.

هر دو  یسالن نشستم و اعضا نییطبقه پا یها یاز صندل یکی یرو 

 شهیبا اعتماد به نفس باال وارد م شهیشرکت جمع شدن استاد مثل هم

 .دارهیو پشت سرش هم آرمان قدم برم

امروز روز افتتاح پروژه  یسالم خدمت همه دوستان و همکاران گرام_

 شرکت ها ساخته شده. نیدوتا از بزرگتر لهیهست که به وس یا
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 شهیدست زدن همه بلند م یصدا 

ازتون ممنونم و به پاس  نیدیکه کش ییزحمت ها یبابت تمام_

 .میکنیرو برگزار م یفردا شب جشن یبرا نیکه داشت یو تالش یروزیپ

 کنهیآرمان صحبت م نباریو ا شهیها بلند م قیتشو یصدا دوباره

گستر کمال تشکر رو  رانیا یبچه ها نیو همچن نینو میت یاز اعضا-

 .شتریب یها تیموفق دیدارم به ام

 که اونم نگاهش به منه زنمیزل م بهش

......... 

 ه؟ی+آرزوت چ

 ادنیز ستین یکی-

 که از همه برات مهمتره رو بگو ی+خوب اون

 بایبزرگ و ز یساختمون ها-

 ؟ی+بخر

 نه بسازم-

......... 
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در حال  گهیکه با همد نمیبیاز ساختمون استاد و در کنار پارسا م رونیب 

و  دیساعت به اتمام رس کیصحبت کردن هستن، جلسه افتتاح بعد از 

قدم  نیشده. به سمت ماش لیجلسه تعط نیامروز هم شرکت به خاطر ا

 شنومیاستاد رو م یکه صدا دارمیبرم

 سعادت_

 زنهیکه بهم اشاره م کنمینگاهش مو  گردمیبرم

 نجایا ایب_

و با  زنهیاستاد بهم زل م شمیم کشونیو نزد دارمیسمتشون قدم برم به

 گهیم تیجد

 نره. ادتیجشن فرداشب رو _

 کشمیم یقیو نفس عم کنمیم اخم

 +فکر نکنم...

 سعادت  یشرکت کن دیبا_

 رهیم نشیو به سمت ماش رهیگیفاصله م ازمون

 شهیخنده پارسا بلند م یکه صدا رونیب دمیرو کالفه م نفسم



 

175 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 جشن سادست هیخانم مهندس  نینک تیخودتون رو اذ- 

 زنمیزل م شیعسل یو به چشمها کنمیم کیرو بار چشمام

 ؟ی+چ

 گهیو م شهیمحو م لبخندش

 .میفردا شب منتظرتون هست نکهی...منظورم ا زهیچ-

 پروئه.... یادیز شهیچشمام محو م یحرفش از جلو نیگفتن ا با

 ادیم ییکه صدا شمیم نیو سوار ماش کنمیرو باز م نیماش در

 خانم مهندس؟ دیبرسون ییمن رو تا جا دیتونی*م

 ادیم ادمیمنه  رهیو خ ستادهیجلوتر ا یکه کم وفتهیم رادیبه ه نگاهم

 گردهیچرا با همون برنم رونیآرمان اومد ب نیکه صبح از داخل ماش

 هست... ی*اگر مشکل

 گمیو م کشمیم خجالت

 دیی+نه بفرما

 شهیم نیو با لبخند سوار ماش دهیتکون م یسر

 .میشیو از ساختمون دور م کنمیرو روشن م نیماش
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 بود که داشتم ییپروژه ها نیاز پر کارتر یکی* 

و دوباره نگاهم  دمیتکون م یکه بهم زل زده سر دمیرو بهش م نگاهم

 که داده رو اشتباه نرم یتا آدرس دمیم ریرو به مس

 ن؟یفرانسه مشغول به کار بود یاز شرکت ها کی*کدوم 

کنه نکنه  دایاطالع پ کردمیکه من کار م یاز شرکت دیچرا با کنمیم اخم

 بپرسه یزیآرمان ازش خواسته چ

 از دوستانم یکی+شرکت 

 دارهیو نگاهش رو از من برم گهیم یآهان

 ستمیا یکه اشاره کرده م یو جلو خونه ا رسمیکه گفته م یآدرس به

 داخل دییممنونم بفرما یلی*خ

 کنمینگاه م بهش

 +ممنون

خوب درک  یلیحس چشماش رو خ دایبراقش نگرانه جد یها چشم

  کنمیم

 گهیو م کنهیپا و اون پا م نیا یکم
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 اما... زنمیحرف رو م نیا دی*ببخش 

 گهیو م کنهیمکث م یکم

پزشکم  یاز دوستا یکیبا  نیکنیکه استفاده م یی*در مورد دارو

مدتش  یداره و مصرف طوالن یادیکه عوارض ز گفتیصحبت کردم م

 آوره ادیاعت

 یاتاق استراحت هر چ یروز بعد که تو ادیم ادمی شهیم ظیغل اخمم

 بوده... رادینکردم پس کار ه دایپ یزیدنبال بسته قرص گشتم چ

 ازشون... دیکن ی*سع

 شتو حرف پرمیم

 +از لطفتون ممنونم

 نیو از ماش گهینم یزیچ گهیاما د زنهیچشم هاش موج م یتو تیعصبان

 رونیب رهیم

 *خدانگه دار

هست که انتظار داشتم و درک  یزیبسته شدن در بلند تر از چ یصدا

به  یربط چیسخته قرص خوردن و نخوردن من ه یلیرفتارش برام خ



 

178 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

من  ینداره، تنها رشته اتصالمون فروغ بود که اونم برا ایبزرگ ن رادیه 

 شده...  دهیوقته بر یلیخ

 رونیرنگم رو از کاور ب یو کت و شلوار مشک کنمیکمد لباس رو باز م در

مراسم شرکت کنم اما  نیا یعنوان دوست ندارم تو چیبه ه کشمیم

از  گهیگرفته بشه هنوز چند ماه د دهیکه ناد ستین یزیحرف استاد چ

شال و  یبه حرفش توجه کنم از کشو بعد دیقراردادم مونده و فعال با

نگاهم به  دارمیقدم برم نهییو به سمت آ ارمیم رونیکرم رنگ رو ب فیک

 یتو یزیکردم چ شیکه آرا یبار نیاز آخر وفتهیروحم م یچهره ب

 زنمیلباس هام از اتاق م دنیو با پوش دمیتکون م ی. سرستیذهنم ن

باشم که  ینفرات نیهست و فکر کنم جز آخر 9به  کیت نزدساع رونیب

 .شهیوارد اون جشن م

و  کنمیآدرسش رو برام فرستاده پارک م نایکه م یباغ یرو جلو نیماش

 شهیپارک شده م رونیکه ب ییها نیاز تعداد ماش رونیب امیم نیاز ماش

آماده  یسردرد اساس هی یبرا دیو خودم رو با هیکه جشن شلوغ دیفهم

 دوارمیام رمیباغ م یو به سمت در ورود کنمیرو قفل م نیکنم. در ماش

 دهیچ یها یو صندل زیم دنینشسته باشن که با د یرونیب یفضا یتو
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رو  نایاز دور م کشمیم یقینشستن نفس عم رونیکه ب یتیشده و جمع 

 .ادیو به سمتم م دهیبهم دست تکون م دنمیکه با د نمیبیم

 جان  نی*سالم نار

 +سالم

 گهیو م کنهیاشاره م یسمت به

 شرکت اونجا نشستن یاون سمت بچه ها میبر ای*ب

 وفتمیو دنبالش راه م دمیتکون م یسر

و  نمیبیشرکت خودمون رو م یچند تا از بچه ها میرسیکه م یزیم به

و نگاهم رو  نمیشیها م یاز صندل یکی یرو دمیجواب سالمشون رو م

پرده افتاده و  یساختمون پروژه رو یاز نما یریتصو دمیبه روبه رو م

 .کنهیعقب تر استاد داره با چند نفر صحبت م یکم

 گستر عوض شدن رانیشرکت ا ی*سهام دارا

 زنمیزل م نایو به م رمیگیرو از روبه رو م نگاهم

 یکردن و اسم سهام دارا ریاول مراسم از بچه ها تقد نی*شما که نبود

 ن؟یدونستیم ستن،شماین یافراد قبل دمیشرکتشون رو که بردن فهم
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 گمیو م دمیتکون م یسر 

 +نه

 حاال سه نفر شدن یراد پنج نفر بودن ول ی*قبال با آقا

 گهیم یو به آروم شهیم کیبهم نزد یکم

 ایبزرگ ن رادیهم طراح ارشدشون هست ه شونیکی*

 شهیم وهیو مشغول خوردن م رهیگیکه ازم فاصله م گمینم یزیچ

 نجایباران هم امشب ا دیبا ادیگفت به احتمال ز نایکه م یزیچ طبق

 نشون نده. یواکنش دنمیباشه و با د ادشیحرفم رو  دوارمیباشه ام

 شدمیم دیداشتم نا ام گهیسعادت د یباالخره اومد_

 کیکه بهم نزد چرخمیو م شمیاستاد از جا بلند م یصدا دنیشن با

  شهیم

 +سالم

 گهیو م زنهیم یلبخند

 یاومد رید رهینم ادمیسالم  کیعل_

 شهیاز بچه ها بلند م یخنده تعداد یصدا
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 یبا چند نفر آشنا بش خوامیم ایهمراهم ب_ 

 .دارمیو همراه استاد قدم برم دمیتکون م یسر

 یشرکت ها رانیاز مد یکه استاد با تعداد کشهیطول م یساعت مین

کردم انگشتم  شیمدت من همراه نیو در طول ا کنهیصحبت م گهید

 دمیو آروم ماساژ م برمیرو سمت چشمم م

 سعادت؟ یخسته شد_

 زنمیزل م بهش

 +نه

و آرمان رو از دور  رادیکه ه شهیو مشغول صحبت م دهیتکون م یسر

بارانه و من  رهیکه کنارشون راه م یزن انیکه به سمتمون م نمیبیم

 .کشمیم یقینفس عم

نوبت به من که  یبه احوال پرس کننیو شروع م رسنیجمع ما م به

 گهیم رادیو ه دهیتکون م یآرمان سر رسهیم

 *سالم خانم مهندس

 دمیو جوابش رو م دمیتکون م یسر
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 +سالم 

 کشمیم یقیو نفس عم زنمیباران به صورتش زل م یصدا با

 سالم-

 گهیو رو به من م چرخهیم استاد

 گستر هستن رانیشرکت ا دیسهام دار جد_

 گهیو رو به من م ارهیحرف استاد باران دستش رو جلو م نیا با

 باران ارجمند هستم-

 کنمیرو به سمتش دراز م دستم

 سعادت نی+نار

پس چهره ام همچنان خونسرد جلوه  کنمیآرمان رو حس م زیت نگاه

 دمیم

 خوشبختم-

 .گمیم ینیلب همچن ریو ز دمیباران تکون م یبرا یسر

 گشنمه یلیکه خ یکیشام من  یبرا میخوب بچه ها بر_
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 کننیشام حرکت م زیو به همرا استاد به سمت م خندنینفر م چند 

به  دیو در حال صحبت کردنن با رنیگیو باران ازمون فاصله م رادیه

 محافظه کارانه عمل کنه. یلیهم خ رادیباران گوشزد کنم که دربرابر ه

باعث مشکوک رفتارش  نیو بهم زل زده ا ستادهیروبه روم ا همچنان

که صداش  چرخمیو م دارمیبه عقب برم یپس قدم شهیم ایلیشدن خ

 ادیم

 که داشتن خوشگل تر بود. یرنگ قهوه ا-

 چرخهیکه م کنمیحس م شهیو تنم خشک م شنیم نیزم خیم پاهام

اکثر  کنمیبه دور رو برم که نگاه م رهیگیبعد روبه روم قرار م هیوچند ثان

رفتن. نگاهم رو بهش  ییرایشده و همه به سمت سالن پذ یخال زایم

خاطره  چیه یسرخ نیسبزش سرخه و من از ا یکه چشمها دمیم

 ندارم. یخوش

 ؟یچرا لنز گذاشت-

حالتش مربوط به عادت بد مشروب خوردنشه  نیا کشمیم یقیعم نفس

 سوزهیو چشمم م کشهیم ریسرم ت

 ادیاصال بهت نم یآب-
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ازش فاصله  یقدم خوامیو م کنمیکه تالش م شهیم کیقدم بهم نزد هی 

و معدم به  زنهیم خیتمام تنم  نهیشیشونه ام م یکه دستش رو رمیبگ

 عق بزنم خوادیو دلم م سوزهیشدت م

 نینار یعوض شد یلیخ-

تحمل کنم و تنم رو از فشار دستش  تونمینم گهیصدا زدن اسمم د با

دهنم  یدستام رو جلو شمیبلند ازش دور م یو با قدم ها رونیب کشمیم

 زی. قدم هام رو سمت مارمیتا باال ن کشمیم قیو چندتا نفس عم رمیگیم

و  ستیبه قرص دارم حالم اصال خوب ن ازیو به شدت ن کنمیتندتر م

 .شهیگوشم تکرار م یداره تو ارشنفرت ب یصدا

 دارمیبرم یصندل یرو از رو فمیک ستیدورش ن یکس رسمیکه م زیم به

دوتا رو از جعبه  رونیب کشمیرزون بسته قرص رو مل یو با دستا

که به خاطر  زمیبر وانیآب داخل ل یاز بطر یکم خوامیو م ارمیدرم

تو هم و دستم رو دراز  رهیاخمام م وفتهیاز دستم م یلرزش دستام بطر

رو  یو بطر ادیاز پشت سرم م یدارم که دست برشتا دوباره  کنمیم

 . نمیبیرو م رادیه چرخمیبه عقب که م دارهیبرم
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براق  ینگاهم به چشم ها زنهیو بهم زل م ارهیآب رو باال م وانیل 

 زنهیتوشون موج م تیکه عصبان شهیمشک

 ری*بگ

و با  رمیگیرو ازش م وانیل لزرهیکه م یو درحال ارمیرو باال م دستم

 وانی. لکشمینفس سر م هیرو  وانیانداختن دوتا قرص داخل دهانم آب ل

ها  یاز صندل یکیاونم  نمیشیم یصندل یو رو گردونمیبرم زیم یرو رو

 نهیشیو روبه روم م ارهیم رونیرو ب

 جشن؟ ومدنی*حالتون بد شده همسرتون ن

 .کنمیکنجکاو و متعجبش نگاه م یباال و به چشم ها ارمیرو م سرم

که فروغ هم  دونمینداره و م یخبر چیه شیاتفاقات هشت سال پ از

 بهش نگفته یزیچ

 +نه

 گهیو م شهیو از جاش بلند م کنهیم اخم

 .ارمیبراتون شام ب رمی*م
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 به بشقاب پر از زرشک پلو با مرغه نگاهم 

 نیعاشق زرشک پلو با مرغ هست میگفتیبه فروغ م ادیم ادمی*

 زنهیکه به بشقاب اشاره م کنمینگاه م بهش

 *شروع کن

 دارمیرفته قاشق رو برم نیبهتر شده چون لرزش دستام از ب یکم حالم

 رونیو ب نیسردرد داشت یصدر دنبالتون بودن که گفتم کم ی*آقا

 نینشست

و به  کنهیرو با چنگال جدا م یمرغ کهیت یکه به آروم کنمینگاه م بهش

نگاهم رو  کنهیباال و به من نگاه م ارهیو سرش رو م برهیسمت دهنش م

 .کنمیبرنج رو وارد دهنم م یو کم دمیبه غذا م

 .شهیتموم م نیبا شرکت نو گهیکه قراردادتون تا چند ماه د دمی*شن

 دمیمکث سرم رو تکون م یو بعد از کم دمیبرنج رو قورت م یها دونه

 نیداشته باش یخوب یبا ما همکار نیتونی*م

 شهیو مشغول ادامه غذا خوردن م دارهیرو برم نگاهش
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 دمیبلند و سرسبز باغ م یو به درخت ها رمیگیرو ازش م نگاهم 

 یخوب دهیبا شرکتشون ا یهمکار یعنیبا ما  یمنظورش از همکار

کنن نه من با اون  یبا من همکار دیبه نظرم اونا با یباشه ول تونهیم

 دوتا...

 گهیبعد از شام د رمیو به سمت در باغ م کنمیم یاستاد خداحافظ از

 نمیو به سمت ماش رونیب امیرفته. از باغ م ادیو به احتمال ز دمشیند

 .کنمیبه سمت خونه حرکت م نیو با سوار شدن ماش رمیم

 یرو رو فمیک زنمیبرق رو م دیکل شمیو وارد م کنمیخونه رو باز م در

به سالن و وارد  گردمی. بر مرمیو به سمت قهوه ساز م ندازمیکاناپه م

دوش  ندازمیحموم م یو خودم رو تو ارمیلباس هام رو درم شمیاتاق م

اما کم کم  شهیلحظه نفسم قطع م کی یکه برا مکنیآب سرد رو باز م

از  یادیو حجم ز دارمیرو برم فیل کنه،یآب عادت م یردتنم به س

کار رو  نیا نقدریا کشمیو به کتفم م کنمیم یاون خال یشامپو رو رو

دستش رو  نکهیبا ا شهیو سرخ م سوزهیکه پوست شونه ام م دمیانجام م

. من با رمیگیتماس م نیاز ا یبد یلیلباسم گذاشته اما حس خ یرو

عنوان  چیکه به ه شهیچشمم زنده م یوجل یوحشتناک ریلمسش تصاو
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و با  ارهیم نییرو پا ششیذهنم پرده نما رمیاون ها رو بگ یجلو تونمینم 

 اتفاقات... یبه نشون دادن تمام کنهیدور تند شروع م

 استارت زده؟ یسار یپروژه رو تو هیگستر  رانیا نیدونستی*م

که اولش به  دمیم نایو به صورت م دارمیرو از صفحه لپتابم برم نگاهم

 کنهیمن و بعد به پارسا نگاه م

 شهیم یکارشون عال رادیآره با وجود ه-

 شهیم رهیو به نقشه روبه روش خ دهیتکون م یسر نایم

تماس داشته  هیامشب باهاش  دیاز باران ندارم و با یاز جشن خبر بعد

 باشم.

 داخل ادیو فالح م شهیعد در اتاق زده ملحظه ب چند

 صدر باهاتون کار دارن یخانم سعادت آقا-

 .شمیو از جام بلند م دمیتکون م یسر

 شمیو با زدن چند ضربه به در وارد اتاق م ستمیا یاتاق استاد م یجلو

 نمشیبیم زیطبق معمول پشت م

 سعادت باهات کار دارم نیبش_
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سمتم و  ادیو م شهیبلند م زشیو اونم از پشت م نمیشیم یصندل یرو 

 نهیشیها م یاز صندل یکی یرو

 درخواست دارم هیازت  _

 دهیکه اونم نگاهش رو به من م زنمیچشماش زل م به

از  یکی دیبازد یمن برا ندهیبه مدت سه روز به عنوان نما خوامیم_

 .یشمال دارم بر یکه تو یمیقد یپروژه ها

 گمیو م کنمیم اخم

 گستر رانی+پروژه ا

 گهیباال و م ندازهیم ییابرو

 یمیقد یاز پروزه ها یکی نیا میندار یگستر همکار رانینه با پروژه ا-

کنسل شد و من چند ماه  ستیز طیسازمان مح لیهست که به دل

 .رمیتونستم مجوزش رو بگ شیپ

 کشمیم یقیعم نفس

 +باشه

 شهیاز جاش بلند م 
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 .یشده فردا صبح پرواز دار یو رزرو هتلت اوک مایهواپ طیبل_ 

لب از  ریز یو بعد از گفتن خداحافظ شمیو بلند م دمیتکون م یسر

 .رونیب زنمیاتاق م

 رسمیبه هتل م یپس وقت ستیشمال اصال دلچسبم ن یشرج یهوا

 یبه پروژه ا یتا سر شمیو آماده م رمیگیدوش آب سرد م هیبالفاصله 

 یانتخاب میت یفرستاده بزنم. اعضا ندشیکه استاد من رو به عنوان نما

و من اصال اونها رو  ستنیشرکت ن یکدوم از بچه ها چیاز ه نجایا

 به مشکل برنخورم. دوارمیپس ام شناسمینم

و بعد از حساب کردن پول به سمت ساختمون  رونیب امیم یتاکس از

شده  یزیکه تنها بتن ر یساختمون کوچک پنج طبقه ا دارمیقدم برم

ساختمون  هیکه  ادیکار داره به نظر م یلیخ لیتکم یهست و هنوز برا

 باشه. یادار

 کجا خانوم؟-

رو داخل کانکس  یرمردیکه پ چرخمیبه سمتش م یمرد یصدا با

 نمیبیم یورود

 +سعادت هستم از طرف مهندس صدر
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 ادیو به سمتم م شهیبلند م شیصندل یاسم استاد از رو دنیشن با 

 ادیقراره ب یمهندس کس یکه از طرف آقا دونستمیمن نم دیببخش-

 تکون  یسر

 ستین ی+مشکل

 .کنمیو به سمت ساختمون حرکت م رمیگیفاصله م ازش

که با  نمیبیچند نفر از کارگرا رو م شمیکاره که م مهیسازه ن وارد

که  دارمیدر حال صحبت کردن هستن به سمتشون قدم بر م یدختر

 ینگاهم به دختر جوان چرخنیو به سمتم م شنیمتوجه حضورم م

 کیو بهم نزد کنهیام شده صحبتش رو با کارگرا قطع م رهیهست که خ

  گهیم یو با شهره خندون شهیم

 داریسالم مشتاق د-

 کنهیو دستش رو دراز م رسهیم بهم

 رادمهر هستم نایت-

 رمیگیرو م دستش

 سعادت  نی+نار
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 کردنیم فیتعر یلیسعادت استاد صدر ازتون خخوشبختم خانم - 

 دمیتکون م یسر

 +لطف دارن  

 سمت  نیا دییبفرما-

 .دمیگوش م حاتشیو به توض دارمیقدم برم همراهش

که  شمیو متوجه م شهیساختمون تموم م یبه دوساعت کارم تو کینزد

استاد صدر از  نایپروژه هستن. طبق گفته ت نیپنج نفره مسئول ا میت هی

 نیکه ساکن شمال بودن خواسته تا ا لشیفارغ التحص یشجوهادان

از من کمتر  شونیسن همگ دیببرن پس طبق انتظارم با شیپروژه رو پ

 باشه.

 رونیب امیم نیو بعد از پرداخت پول از ماش ستهیا یجلو هتل م نیماش

به اتاق برم سمت  نکهیپس قبل از ا خوادیدلم قهوه م شم،یم یو وارد الب

 بایشاپ تقر یشبه و کاف 8 کیساعت نزد کنمیشاپ حرکت م یکاف

 .مونمیو منتظر سفارشم م کنمیها رو انتخاب م یاز صندل یکیخلوته 

و آسمون به خاطر حضور ماه  شهیم دهیشن رونیاز ب ایامواج در یصدا

و نگاهم رو به سمت صدا  ادیشاپ م یباز شدن در کاف یپر نوره صدا
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و خشکم  کنمیتعجب م شنیکه داخل م یافراد دنیکه با د چرخونمیم 

عنوان توقع  چیبه ه چرخونمیم یا گهیبه سمت د عیسرم رو سر زنهیم

دوباره خودش رو نشون  یرو نداشتم شانس لعنت نو آرما رادیحضور ه

حضور  دیدو هم با نیکه من هستم ا یداخل همون هتل قایو دق دهیم

پس نفس  رنیدوم م طبقه یزایکه به سمت م نمیبیداشته باشم.م

و  شمیاز جام بلند م شنیدور م دمیاز نقطه د یو وقت کشمیم یقیعم

امشب  نیهم رونیب زنمیشاپ م یبعد از حساب کردن پول قهوه از کاف

 کنم.  دایخودم پ یبرا گهیهتل د هی دیبا

که آخر هفته هست اکثر هتل ها رزو شدن و  یالتیبه خاطر تعط 

 دیدور هستن فعال با یلیکه اتاق دارن از محدوده پروژه خ ییچندتا

 منتظر بمونم و حواسم جمع باشه.

 نیکه اول ادیبه نظر م شمیپنج نفرشون آشنا م میت یتک تک اعضا با

و  ادهیز یلیکه دارن خ ییباشه چون استرس و سواال شونیتجربه کار

که  هیاستاد صدر تنها استاد ندازهیم مییدانشجو یروزا ادیمن رو 

و کار رو به طور کامل به دست  ادهیز یلیاعتمادش به دانشجوهاش خ

 سپره. یاونا م

 ن؟یاستاد بود یخانم مهندس شما هم از دانشجوها-
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سه پسر  کنمیو به جمعشون نگاه م دارمیرو از نقشه روبه روم برم نگاهم 

 هم دارن.با یو دو دختر که از ارتباطشون مشخصه رابطه خوب

اگر اشتباه نکنم اسمش  کنمینگاه م دهیسوال رو پرس نیکه ا یفرد به

نگاهم رو به  کنهیتوجهم رو جلب م شیفر و مشک یعرفان بود موها

 دمیتکون م یو سر دمیچشماش م

 +بله

 گهیو م زنهیم یلبخند

 ن؟یچندتا پروژه با استاد داشت-

 پس کلش زنهیمحکم م شونیکی

 یپرسیسوال مبه کارت برس چقدر --

 رهیچش غره م شیو به کنار کشهیفرش م یبه موها یکه دست نمیبیم

 کنهیاما دوباره به من نگاه م

 +دوتا

شون  هیاون بلکه بق ینه تنها چشم ها نمیبیمتعجبش رو م یها چشم

 هم تعجب کردن
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 شهیبلند م نایت یصدا 

 نیانجام داد یادیز یاستاد گفتن که پروژه ها-

 گمیو م رونیب دمیو نفسم رو کالفه م شمیبلند م یصندل یاز رو 

 شه؟یم دایقهوه پ نجای+ا

کرده بود از  یکه کنار عرفان نشسته و خودش رو محمد معرف یفرد

 گهیو م شهیبلند م شیصندل یرو

 کنمیبله خانم مهندس براتون آماده م-

 .رمیگیو ازشون فاصله م دمیبه نشونه تشکر بهش تکون م یسر

 رهیو به جنگل روبه روم خ رمیگیدستم م یکیرو به اون  لمیموبا یگوش

 شمیم

 نینار شیبرم پ ریبگ طیبرام بل گفتیم شیمامان دلتنگته چند وقت پ-

 گمیو م کشمیم یقیجلو چشمم نفس عم ادیگرد و تپلش م صورت

 گردمی+برم

 ؟یک-

 دهیکه ادامه م کنمیم سکوت
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 یگریهم برم عیو سر یریپدرت م دنید یکه فقط برا یبه ما گفت- 

 ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار

 دمیو آروم ماساژش م برمیرو به چشمم م دستم

 ماین گردمی+زمانش که برسه برم

 رونیب دهیرو کالفه م نفسش

چکابت رو هم  یحت یول یستیپا بند ن یکه االن از سردرد رو دونمیم-

 .یرو هم ول نکرد یکوفت یو مطمئنم که اون قرصا یدیانجام نم

 یصدا زارمیبلند گو م یو اون رو رو دمیرو از گوشم فاصله م لمیاموب

 شهیسردردم م دیباعث تشد کیغرغراش از نزد

 ن؟یالو؟نار-

 +بگو

 کنهیچاره فکر م یب درهیتو هدر م یمادر من که داره برا یاشکا فیح-

 عروس خوب بسازه هی تونهیاز تو م

 خنده ریز زنهیحرفش م نیا با
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روز هم زنده  هیاخالق گندت  نیبا ا رمیاگه من تو رو بگ ییخدا- 

 .مونمینم

به  عیکه سر شهیباعث م شنومیکه از پشت سرم م یپخ خنده ا یصدا

و لباش  ستادهیبه دست جلوم ا ینیکه س نمیبیعقب برگردم محمد رو م

 هم فشار داده  یرو رو

 +فعال

 شهیاعتراضش بلند م یصدا

 وقت مثل آدم... چیه-

 یرو تو لمی. موباکنمیو تلفن رو قطع م کشمیصفحه م یرو رو انگشتم

و با چشم  زنمیخندون محمد زل م یو به چشم ها زارمیشلوارم م بیج

 گمیشده م کیبار یها

 ه؟ی+نوعش چ

 نهیشیچشم هاش م یخنده تو یبه جا تعجب

 ؟ینوع چ-

 زنمیقهوه اشاره م به
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 یکه آورد ی+قهوه ا 

 گهیو م دهیتکون م یسر

 نیباالست مطمئن باش نشیآهان کافئ-

  رمیگیرو از دستش م ینیس

 +ممنون

 زنهیم یلبخند

 .کنمیخواهش م-

 زنمیاز اتاق م یو با انداختن شال پوشمیرنگم رو م دیسف ریحر مانتو

 دیکه برم ساحل فقط فردا رو با کنهیم بمیترغ ایامواج در یصدا رونیب

فردا هم به  دوارمیپس ام دمشونیند گهیبمونم و تا االن امروز د نجایا

و نگاهم رو به  نمیشینرم ساحل م یشن ها یبره. رو شیشکل پ نیهم

که به صخره ها  ییموج ها یسکوت شب با صدا دمیم سمونماه آ

 داره. یخوب یآرامش خورنیم

داشتم اکثر  یحس خوب یلیشمال خ میومدیکه با بابا و فروغ م یمواقع

به پا  یو بساط آهنگ و شاد مینشستیم ایکنار در الیاز و رونیشبا ب

و به قول  نهیجا بش هیساکت  تونستیوقت نم چیاون زمان ه نیبود. نار
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تفاوت  یلیخ شیسال پ 8اما االن با  سوزوند،یم شیبابا مثل اسمش آت 

 .ستین شمیپ گهیو بابا هم د ستمیسابق ن نیداره من نار

تند و  شهیعطرش هم یبو کشمیم یقیو نفس عم بندمیرو م چشمام

سبز رنگش شدم  یمحو چشما دمشیبار د نیاول یکه برا یتلخ بود وقت

که بهش  یکه قراره بابت عشق دونستمیبرق نگاهش دلم رو برد اما نم

 بابا... دنیخودم و پر کش یرو پرداخت کنم نابود ینیداشتم تاوان سنگ

 نیتر بشه ا کیارتباطمون با خانوادشون نزد نکهیا یبرا گفتیم بابا

وصلت خوبه البته که اصال به اصرار بابا من جواب بله رو ندادم بلکه من 

که اسمش از سر زبونا  مونیخودم عاشقش بودم. پسر باهوش ورود

رتبه برتر کالس  یخوب بود ول یلیمن و احسانم درسامون خ افتادینم

 اون بود. 

ست رو دو یکس دیچرا با دمیم ایو نگاهم رو به در کنمیرو باز م چشمام

 یو ادا یبه چشماش نگاه کن یکن یو در کنارش زندگ ینداشته باش

رو  شیمصنوع یمن عاشق بودم و کور رفتارها یاریعاشق رو درب یآدما

 چرااا؟؟؟ کردمیکدوم رو قبول نم چیه یول میدیم
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و خرد  یهمه رد بش یمهمه که به خاطرش از رو نقدریا ایپول دن یعنی 

... حتما مهمه که اگه نبود یریبگ دهیشدن قلب و احساسشون رو ناد

 نیاحساس نبودم البته که از ا یو ب یقلب سنگ هیبا  یمن االن به فرد

بزنه و نه من  بیبه من آس تونهیم ینه کس گهیحاال د میورژنم راض

 دایتر پدرش رو هم پ عیهر چه سر دی.بارمیگیقرار م یزیچ ریتحت تاث

وقت  چیکه ه یخوشحال بشه کس یلیخ دنمیاز د دیکنم راد بزرگ با

و پوزخند گوشه  زیاون نگاه تمسخر آم رهینم ادمیحرفاش رو  نیآخر

 ...دیکش شیلبش که قلبم رو به آت

 م؟یقسمت رو عوض کن نیا ستیخانم مهندس بهتر ن-

 دمینفسم رو کالفه م کنمیفرش نگاه م یباال و به موها ارمیرو م سرم

که به  شمیبار چندم از استاد متعجب م یسه روز برا نیا یتو رونیب

 پنج نفر اعتماد کرده و پروژه رو به دستشون سپرده. نیا

 گمیو م کنمیم اخم

 +نه

 گهیم طونشیش یوبا چشم ها زنهیم یلبخند

 ن؟یشما استاد دانشگاه هم هست-
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  شهیتر م ظیغل اخمم 

 +چرا؟

 گهیو م شهیجابه جا م یصندل یکم رو هی

 .میایراه نم ادینباشه ز ریکه انتقاد پذ یاستادچون ما دانشجوها با -

به  شنومیرو م یزیخنده ر یو صدا شهیتا بناگوش باز م ششین

انداختن و شونه  نییو غزال سرشون رو پا نایکه ت کنمیجمعشون نگاه م

اما محمد و فربد به همراه عرفان با لبخند بهم زل زدن  لرزهیهاشون م

که  دیفهم شهیم مییدانشجو اتیدارن و طبق تجرب یپنج نفره قو میت

 دانشگاه آوردن. یرو سر استادا یادیز یبالها

که  شمیبلند م یصندل یاز رو کنمیم کیرو باز و چشمام رو بار اخمام

 ادیم شونیکیخدا گفتن آروم  ای یصدا

 قصد جسارت نداشتم خانم مهندس-

 نمیبیچشماش م یرو تو یو نگران کشهیفرش م یموها یتو یدست

 گمیباال رفته م یو با ابرو زنمیبهش زل م

 م؟یکه نقشه رو عوض کن نهی+پس نظرت ا
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سرزبون دار  کنه،عرفانیو سکوت م زنهیچشم هاش موج م یتو تعجب 

 یمواقع ضرور یمحمده، فربد برا یاصل زینقشه ر یجمعشون هست ول

 دورن.و غزال کنترل کننده هر سه از راه  نایت یول کنهیدخالت م

 شهیعرفان بلند م یصدا

 نیاگر شما موافق باش-

 رهیخ تیو در نها کنمیو به هر پنج نفرشون نگاه م دمیتکون م یسر

 شمیمحمد م

بهم  گهیو تا دو ساعت د زنهیطرح جداگانه م هی+هر کدومتون برام 

 .کنمیقسمت انتخاب م نیا یرو برا نیبهتر دیدیم لیتحو

که  شمیم رهیخ هیو به بق رمیگیگرد شدش م یاز چشم ها نگاه

 نهیواکنششون هم

 کنمیباال و پنج انگشتم رو باز م ارمیرو م دستم

 طرح کی+پنج طرح متفاوت نه 

 گهیدو ساعت د یبرا رونیب زنمیو از اتاقک م رمیگیفاصله م زشونیم از

 مورد عالقم بخورم. کیقهوه با ک هیفرصت دارم که 
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ترمز و من بعد از پرداخت کردن پول  زنهیشاپ م یکاف کینزد یتاکس 

شاپ به ساختمونه تا  یکاف نیتر کیانتخابم نزد رونیب امیم نیاز ماش

 باشه. ازین یبرگشت زمان کمتر یبرا

امروز گرم تر  یهوا افتمیو به سمت اتاقک راه م شمیساختمون م وارد

 شتریب شیسردردم از حالت عاد خواد،یدوش آب سرد م هیبود و دلم 

هتل جا گذاشتم، کارگرا مشغول طبقه سوم  یشده و قرصام رو هم تو

 سر هم به اونجا بزنم. هی دیهستن و با

به  یخنک یو با باز شدن در هوا برمیاتاق م رهیرو به سمت دستگ دستم

. شنیها بلند م یصندل یو از رو دنیسالم م شونیهمگ خورهیتنم م

رو  یصندل رمیم یخال یها یاز صندل یکیو به سمت  دمیتکون م یسر

که هر پنج  نمیبیو م شهیبلند م ناینگران ت یکه صدا کشمیعقب م

 زنهیبا انگشتش به صورتم اشاره م نایتنفرشون بهم زل زدن 

 تونینیخانم مهندس ب-

 یک شهیو سرخ م سیو طبق معمول خ کشمیم مینیب ریرو ز دستم

و دست  شهیجلوم گرفته م یخالص بشم دستمال یلعنت نیاز ا تونمیم

 غزاله
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 دیی*بفرما 

و از اتاقک  کنمیو عقب گرد م رونیب کشمیرو از دستش م دستمال

 زنمی.چند مشت آب  به صورتم مرمیم سیو به سمت سرو رونیب زنمیم

 .گردمیصورتم گرفته بشه و به اتاقک برم یتا گرما

و به چهره هاشون نگاه  ننیشیهم م هیبق یصندل ینسشتنم رو با

 کنمیم

 +خوب؟

که  یعرفان یبه دست دارن با صدا یکه هر کدوم نقشه ا نمیبیم

 چرخمیهست سمتش م مشونیت یسخنگو

 بچه ها کارشون رو انجام دادن. یکم بود ول نیکه بهمون داد یزمان-

  دمیتکون م یسر

 نی+شروع کن

کارشون  نیو ا دنیم حیکه در دست دارن رو توض یکدومشون طرح هر

و  کنهیرو کامل م حشینفر غزاله که توض نیآخر برهیساعت زمان م کی

 رهیو به هر پنج نفرشون خ دمیتکون م یسر نهیشیم یصندل یرو

 شمیم
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ما امشب  دیخانم مهندس هر کدوم از طرح ها رو که انتخاب کن- 

 نونمون تو روغنه

 گهیکه با لبخند م کنمیو با استفهام نگاهش م شمیم رهیفربد خ به

 هیطرحش  یگذاشته که در صورت قبولهر کدوم از بچه ها شرط -

 یخوراک نهیالبته در زم دهیانجام م یکار

که مجبور  یروز وفتمیدوران خودمون م ادیو من  خندهیم جمعشون

 اون دوتا بخرم... یبزرگ تولد رو برا کیشدم سه تا ک

 گمیباال رفته م ییو با ابرو دمیتکون م یسر

 +بهتون گفتم پنج طرح متفاوت

 گهیو م کنهیمحمد هست که اخم م دهیواکنش نشون م که یکس نیاول

 میداد لیخوب ما هم پنج تا طرح بهتون تحو-

 گمیو م کنمیم کیرو بار چشمام

 د؟ی+مطمئن

 به شمارش برگه ها کنهیو شروع م برهیدستش رو جلو م عرفان

 درسته ها خانم مهندس-
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  کشمیم یقیعم نفس 

 ذهن باشه نه پنج ذهن کی دهی+پنج طرح متفاوت که هر کدوم زا

ادامه  یقینفس عم دنیو با کش نمیبیگرد شده همشون رو م یها چشم

 دمیم

و تنها  دیهر کدوم از طرح ها از پنج تا مغز استفاده کرد ی+شما برا

کار  یرو تو یتیخالق چیپالن ها صورت گرفته من ه ییجابه جا

 .نمیبینم

پرداز  دهیا دهیم هیتک شیو به صندل کشهیم یکه محمد پوف نمیبیم

 ...زهیچ نیلو رفتن کارش بدتر زینقشه ر هی یهمونه و برا

 گهیو م زنهیبهم زل م عرفان

 ستن؟یکدوم مورد قبول ن چیخوب پس االن ه-

 ندازمیباال م ییو ابرو کنمینگاه م بهش

 +نه

 ادیناراحت فربد م یصدا

 خونه میبرگرد دیو همه با میندار یبرنامه ا چیخوب امشب ه-
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و به جمعشون نگاه  شمیبلند م یصندل یکه از رو خندنیم نایو ت غزال 

 کنمیم

 تونهینم یطراح حرفه ا هی یحت هیکم یلیخ یلی+دو ساعت زمان خ

 یکدوم اعتراض چیشما ه یزمان کارش رو به اتمام برسونه ول نیا یتو

 .یکینه  نیریبگ دهیکه قراره از پنج ذهن ا دیدونستیچون م د،ینکرد

  گمیو م رمیسمت در اتاقک م به

 .میدی+پس طبق طرح من پروژه رو ادامه م

 رمیهتل م یو به سمت در خروج رونیب ارمیرو از آسانسور م چمدون

 گذرمیهتل م یپرواز دارم. از الب ازدهیساعت  یساعت ده شبه و من برا

هتل  رشیاز پذ نییپا امیپله ها رو م رونیب زنمیو از در هتل م

برسه نگاهم رو به  گهید قهیتا چند دق دینس کردم و بادرخواست آژا

و با باز شدن در  ستهیا یدورتر از من م یکم ینیکه ماش دمیم ابونیخ

و  شمیسر جام خشک م نمیبیو آرمان رو م رادیه یاون چهره ها

 .کنمیشانسم رو لعنت م
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 خوامیم ارهیبغل آرمان رو گرفته و اون رو به سمت هتل م ریز رادیه 

بهم  رادیبشم که چشم ه دیناپد دشونیاقدام کنم و از مرکز د عیسر

 کنهیو تعجب م خورهیم

 ن؟یکنیم کاریچ نجای*سالم خانم مهندس ا

سبز  یو چشما چرخهیحرفش نگاه آرمان هم به سمت من م نیا با

 مشروب خورده. دیفهم شهیکه داره م یاز حال بد نمیبیسرخش رو م

 رونیب کشهیم رادیدست ه ریبه من زل زده که خودش رو از ز همچنان

 شهیم کیبهم نزد شخندین هیو با 

 آرمان؟ یکنیم کاری*چ

مشروب  یبو ستهیایمن م یو چند قدم کنهیتوجه نم رادیاعتراض ه به

 .کشهیم ریو سرم ت شهیحالم بد م رسهیکه به مشامم م

که اون دستش رو به نشونه خوبم  شهیم کیبهش نزد یکم رادیه

 گهیو رو به من م زنهیصدادار م شخندین هیباال و  رهیگیم

 تو رو به من بندازه  کنهیپدرت کم بود که حاال صدر داره تالش م-

دستام رو کنار بدنم  سوزهیو معدم به شدت م کشهیم ریراستم ت چشم

 .کنمیمشت م
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 گهیو م زنهیم یقهقهه ا  

 یاریمن رو به دست ب یتونیدوباره م یفکر کرد-

 دهیو تکون م رهیگیاشارش رو مقابلم صورتم م انگشت

 نچ نچ کامال در اشتباه...-

باال و با تمام قدرت  ارمیحرفش رو تموم کنه و دستم رو م زارمینم

 یو کم چرخهیطرف م کیکه صورتش به  یصورتش طور یتو کوبمیم

 رادیاز حدقه در اومده ه ینگاهم به چشم ها دهیتعادلش رو از دست م

خون از  یکه کم زنمیو دوباره به صورت نفرت بارش زل م وفتهیم

 یبهم زل زده سع شیسرخ و عصبان یها شمراه گرفته و با چ شینیب

 گمیخونسر باشم و م کنمیم

 .ستمیسابق ن نیاون نار گهیآرمان راد من د کنمیم چارتیبار ب نی+ا

 نیو با کشوندن چمدونم به سرعت سمت ماش رمیگیفاصله م ازشون

و از هتل دور  کنهیحرکت م نیو بعد از سوار شدن ماش رمیآژانس م

 .شمیم

رو از  لمیموبا دمیماساژ م یو چشمم رو کم کشمیم قیتا نفس عم چند

 مونمیو با گرفتن شماره باران منتظرش م رونیب ارمیم فمیک
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 ؟یجان خوب نیسالم نار- 

 دهی+زمانش رس

 گهیو م کنهیسکوت م هیثان چند

 میجلسه دار گهیهفته د یبرا-

 .مونمی+منتظر خبرت م

و با درآوردن لباسام خودم رو داخل  زارمیرو گوشه سالن م چمدونم

 رمیآب سرد م ریز کبارهیو  کنمیدوش آب سرد رو باز م ندازمیحموم م

واکنش هام هر بار در برابر رفتارش  میاز خودم راض شهیکه نفسم قطع م

مونده تا وارد شرکتش بشم و اون رو با  گهیهفته د کیبهتر شده. فقط 

 .نمیچهره داغونش رو بب خوامیکنم اون وقته که م کسانیخاک 

امشب دلم  خورمیآب م یو با کم ارمیم رونیقرص از بسته ب دوتا

رو  یبخوام، امشب کابوس واقع یشگیهم یبه دور از کابوس ها خوادیم

 تر از اون رو ندارم. شیب تیظرف گهیود دمیخودم د یبه چشم ها

 یروز جونم رو برا هی زنمیو به سقف اتاق زل م کشمیتخت دراز م یرو

و چه احمق و ساده لو بودم که  کردمیاون دو چشم سبز رنگ فدا م

 ه. اعتماد کن تونهیآدم به دوتا چشمش هم نم یحت دونستمینم
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و اونو  میسازیخودمون بت م یها برا یسریاوقات از  یآدما گاه ما 

 نیکه ا یدر حال میرو از اون ندار یستیکار ناشا چیو توقع ه میپرستیم

که بلند  میخوریم نیبه زم یو طور زنهیاعتماد از پشت بهمون خنجر م

 شدنش محاله...

ذهنم مجسم  یمامان رو تو ریتصو کنمیم یو سع بندمیرو م چشمام

 شیلعنت یماریکه مامان به خاطر ب یکه دوساله بودم زمان یکنم زمان

که مامان رو سالم  خواستمیبود و من هر روز از خدا م یماریدر بستر ب

بابا از خواب  هیگر یصبح با صدا هی یشد وقت یبهم برگردونه اما چ

مامان چشم هاش رو بسته فکر  نمیبیم رمیو به اتاقشون م شمیم داریب

از بابا  یو وقت دهیجواب نم میمتوال یصدا زدن ها یخوابه ول کنمیم

 هیمامان رفته به  نهیچیم یجالب یویشده برام سنار یچ پرسمیم

 خدا...  شیمامان رفته پ گرده،یدور و برنم یلیمسافرت خ

داخل اتاق به سمت  فمیو بعد از گذاشتن ک شمیسالن شرکت م وارد

بدم. با  لیسه روز بهش تحو نیرو از ا یگزارش دیبا رمیاتاق استاد م

از مبال نشسته و  یکی یرو نمیبیکه م شمیچند ضربه به در وارد اتاق م

 دنیکه با د شمیم کیصفحه لپتاپ روبه روش هست، به سمتش نزد
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 ستیمهم ن ادیتو هم ارتباط احسان و استاد ز رهیچهره احسان اخمام م 

 که برعکس گفته خودش با آرمان در ارتباط باشه. ترسمیم یاز زمان یول

 خانم  نیبه به نار-

 زنهیو لبخند م چرخهیبه سمتم م استاد

 سعادت نیبش ایب_

 زنهیو نگاهم به چهره احسانه که با لبخند بهم زل م نمیشیاستاد م کنار

 گهیو م

 ؟یتو؟ خوب ییکجا-

 گهیم یو با چهره ناراحت شهیم رهیکه به استاد خ دمیتکون م یسر

 شه؟یم یچ یرفتارهاشواستاد، مثال اون زبونت رو بچرخون نینیبیم-

 خنده ریز زنهیبلند م استاد

 .رمیگینکن بچه، بعدا باهات تماس م تیدختر منو اذ_

 دل آزار  شهینو که اومد به بازار کهنه م-

 تر خداحافظ. کیاستاد گردن ما از مو بار باشه

 به سالمت پسر_
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 چرخهیو به سمت من م کنهیرو قطه م ستمیس استاد 

 سعادت؟ یکرد کارایخوب چ_

 شمیم رهیو به استاد خ کنمیم کیرو بار چشمام

 .نیپروژتون انتخاب کرد یرو برا یقو می+ت

 گهیو م خندهیم بلند

 رو ناک اوت کنن یکیکه نتونستن تو  دهیخبراش رس_

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 نمیبیرو براشون م یخوب ندهیآ_

 کنهیباال و انگشتاش رو باز م ارهیرو م دستش

 یو کارو به خوب دنیپنج تا انگشت دست به هم چسب نیدرست ع_

 برننیم شیپ

 دمیتکون م یسر

راه به  نیباشه و نخوان از کوتاه تر زی+البته اگه حواسشون به همه چ

 صورت ناموفقن. نیجواب برسن چون در ا

 دارن شیدر پ یادیراه زهنوز جونن سعادت _
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 +بله 

 شهیو از جاش بلند م دهیتکون م یسر

 یسر بهشون بزن هیازت خواستم که  کباری یماه دیبه بعد شا نیاز ا_

 گهیکه م زنمیو با اخم به چشماش زل م شمیاز جام بلند م منم

 سعادت یکن دیدوست دارم قراردادت رو تمد_

 چیهدفم به ه رونیب زنمیو با تکون دادن سر از اتاقش م گمینم یزیچ

 عنوان شرکت استاد صدر نبوده...

 ییتا اونجا یمتوقف شده ول یافتاده که پروژه سار یچه اتفاق دونمینم-

 که اطالع دارم هنوز از شمال برنگشتن

 بندمیو چشمام رو آروم م نوشمیاز قهوه تلخم م یکم

 ه بزارهجلس هی خوادیکه به محض برگشتنشون راد م دونمیرو م نیاما ا-

 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 هفته گذشت کی+

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس
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پروژه به مشکل برخوردن  کیبا شر ادیجان به احتمال ز نینار دونمیم- 

 .دمیکه نتونستن برگردن من حتما بهت خبر م

 شمیو متعجب م شهیزنگ خونه چشمام باز م یصدا با

 +منتظرم

و  زارمیم زیم یرو رو لیو موبا شنومیخداحافظ گفتن باران رو م یصدا

 .رمیم فونیسمت آ

درشتش به صفحه  یدستشه و با چشم ها یکوچک یا شهیش ظرف

 کنه؟یم کاریچ نجایا دارمیرو برم یزل زده گوش فونیآ

 ه؟ی+ک

 نهیشیصورتش م یرو لبخند

  یمنم فرشته آب-

 دهیباال و تکون م ارهیرو م دستش

 داخل امیب یدر رو باز کن شهیم ینیبیرو ممن -

 ادیباز شدن در م یکه صدا زنمیرو م فونیآ دیکل

 ؟یکدوم طبقه ا یراست-
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 +سه 

 .رمیم یو به سمت در ورود ذارمیرو م فونیآ

 ادیو جسم کوچکش از آسانسور م شهیلحظه بعد در آسانسور باز م چند

 گهیو م زنهیمن لبخند م دنیکه با د رونیب

 یفرشته آبسالم  -

  دمیتکون م یسر

 +سالم

 گهیباال و م ارهیدستش رو م یتو ظرف

 آوردم یپرتقال کیبرات ک-

 گمیو م شمیم متعجب

 ؟ی+تنها اومد

  دهیرو باال م سرش

 بدم و برگردم. لیرو به شما تحو نیمنتظره گفت من ا نییپا یل ینه ل-

 گهیناراحتش م یو به چشم ها کنهیم یمکث

 برگردم تونمیخونتون خودم م امیمن ب شهیم-
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و  رمیم فونیداخل خونه به سمت آ گردمیو برم کشمیم یقیعم نفس 

 یل گهیکه پرهام بهش م هیچ شیاسم اصل دونمینم دارمیرو برم یگوش

 زنمیهمون رو صدا م یول یل

 ؟یل ی+ل

که جلو  نمشیبیو م شنوممیبله گفتنش رو م یبعد صدا هیثان چند

 ادیصفحه م

 باال ای+ب

 گهیو م دهیتکون م یسر یول شنیهاش متعجب م چشم

 خونه. میبرگرد دیبا نییپا ادیب دی*ممنون خانم لطفا به پرهام بگ

 شنومیرو از کنارم م شیعصبان یصدا

 تو برگرد یل یبمونم ل خوامیمن م-

تا صداش  ستادهیپاش ا یانگشت ها یآورده و رو رونیهاش رو ب کفش

 برسه فونیآ یبه گوش

 .مونهیپدربزرگ تنها م ییبره جا دیجون با روزهیپرهام ف شهی*نم
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براق رو  لهیاون دوتا ت یو اشک موج زده تو زنهیچشم هاش بهم زل م با 

 گمیو م رونیب دمینفسم رو کالفه م نمیبیم

 گردونمی+من برش م

 شهیخوشحالش بلند م غیج یصدا

 ...تی*نه خانم اذ

 حرفش رو ادامه بده ذارمینم

 ستین ی+مشکل

 امیم یتو برگرد من با فرشته آب یل ی*آره ل

 دهیتکون م یکه سر نمیبیم

 *ممنون

که  رمیبه سمت آشپرخونه م ذارمیرو م یو گوش گمینم یزیچ

 شتریب کنمیم بنده،حسیو در رو م رهیم یبه سمت در ورود نمشیبیم

 یخوب زیاصال چ نیا یو زودتر از سنش بزرگ شده ول فهمهیاز سنش م

 ...ستین
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 دیکل شهیکه به دنبالم وارد آشپز خونه م شنومیقدم هاش رو م یصدا 

و با  زنهیکه به چشمام زل م گردمیو به سمتش برم زنمیقهوه ساز رو م

 گهیلبخند م

 م؟یبخور کیبشقاب و چنگال ببرم ک-

و به  دارمیبرم نتیو دوتا بشقاب و چنگال رو از کاب دمیتکون م یسر

 دمیدستش م

 ممنونم-

از طرز رفتار هاش  نهیشیاز مبال م یکی یو رو رهیسمت سالن م به

هم  هیثان کی یصورت حت نیا ریدر غ هیمشخصه که بچه مودب

 تحملش کنم. تونستمینم

و اصال  یک ادینم ادمیرو که   یا وهیو پاکت آبم رمیم خچالی سمت

و به همراه  زمیریم وانیازش داخل ل یمقدار دارمیبرم دمیخر یچ یبرا

 نیا یاز حضور فروغ تو ریبه غ رم،یفنجون قهوه ام به سمت سالن م

 اسمش رو مهمون گذاشت. شهیکه م هیکس نیخونه پرهام اول

 کنهیم یکه نگاهش به صفحه لپتاب خاموشه و داره اونو بررس نمیبیم

 زنهیو لبخند م کنهیکه بهم نگاه م ذارمیرو مقابلش م وانیل
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 هست؟ وهیآبم- 

 نمیشیو م دمیتکون م یسر

 دهیو به سمت من هل م کنهیکه آورده رو باز م یظرف در

 ؟یبزار کیک شهیم-

و براش داخل  کنمیرو جدا م کیاز ک یو تکه ا برمیرو جلو م دستم

 زارمیبشقاب م

 ممنون-

و  برهیم کیو دستش رو سمت ک کشهیرو سمت خودش م بشقاب

 نباریوا زنهیو به من زل م کنهیلحظه مکث م کی یبرداره که برا خوادیم

 برهیرو داخل دهانش م کیاز ک یو تکه ا دارهیچنگال رو برم

که چشمام بسته  کشمیو بو م کنمیم کینزد مینیقهوه ام رو به ب فنجون

 شهیم

 ؟یفرشته آب یکنیم یتنها زندگ-

 رهیکه خ کنمیکنجکاوش نگاه م یو به چشم ها شهیباز م چشمام

 اطرافه
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 +آره 

 پرسهیم شتریباشه با تعجب ب دهیشن یجالب زیکه چ انگار

 کنه؟ یباهات باز ستین یآخه کس ره؟یحوصلت سر نم-

باهام  نقدریا دیکنه؟ شا یباهام باز یکس شهیصورتش م خیم نگاهم

رو  هیبق یو باز ستادمیگوشه ا هیخسته شدم و  گهیشده که د یباز

 ...کنمیتماشا م

و تا ته سر  دارهیرو برم وهیآب م وانیل گمینم یزیچ نهیبیم یوقت

 که نفسش در حال بند اومدنه یطور کشهیم

 من دوست دارم ینخور ول ینجوریا گهیم یل یل-

 هیبچه تخس چه

 ؟یخورینم کیچرا ک-

و داخل  کنمیرو جدا م کیاز ک یو با چنگال تکه ا کشمیم یقیعم نفس

  کنهیپرتقال مشامم رو پر م یبازم اون بو زارمیدهنم م

 ؟یتو بچه ندار یفرشته آب-

 افته یم یا شهیش زیم یرو یبد یو چنگال با صدا شهیخشک م دستم
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 ...یوا- 

 شمیو از جا بلند م رمیگیم میشونیدستم رو به پ کشه،یم ریت سرم

 حوصله ندارم. نیاز ا شتریب گهیشدن و من د ادیز یلیسواالتش خ

 گهیو م شهیکه چشماش نگران م نمیبیم

 برگردم دیبا گهیمن د-

  ادیو از خودم بدم م کشمیم یقیعم نفس

 برمتی+صبر کن م

از  یو با برداشتن مانتو و شال رمیکه به سمت اتاق م دهیتکون م یسر

از رفتارم  کنمیو بهم زل زده حس م ستادهیکنار در ا رونیب امیاتاق م

 ...دهیترس

که بعد از چند  ارهیو زنگ در رو به صدا در م ستمیا یخونشون م یجلو

 گهیو م چرخهیبه سمتم م شهیباز م یکیت یبا صدا در هیثان

 یفرشته آب یمرس-

 زنمیو به چشماش زل م دمیتکون م یسر

 یآورد کی+ممنونم که ک
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لب هاش  یو لبخند رو نهیشیچشم هاش م یتو یخوشحال برق 

 گردهیبرم

 کنمیخواهش م-

 گهیو م زنهیرو به کمر م دستش

 ارمیب یپرتقال کیبه خودم بگو تا برات ک یهر وقت دوست داشت-

  دمیتکون م یسر

 +باشه

  کنهیرو به سمتم دراز م دستش

 م؟یدوست شد گهیپس با همد-

 گمیو م رمیگیدست کوچولوش رو م 

 +آره

 گهیباال و م پرهیحال م خوش

 آخ جون-

سالم  نمیبیو چهره همون خانم مسن رو م شهیباز م شتریب اطیح در

 گهیو رو به پرهام م دهیم
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 پسرم*برو داخل  

 .شهیو وارد خونه م دهیبه من تکون م یدست پرهام

 دهیکه تو رو د یدوستت داره از وقت یلیبده دخترم خ رتی*خدا خ

  ادتهیهمش به 

و اون رو با  چکهیاز چشماش م یکه قطره اشک کنمیصورتش نگاه م به

 کنهیپاک م شیروسر

 نه پدر... دهیبچه نه محبت مادر د نی*ا

بخواد  ادیجلسه فراخوانده و به احتمال ز هی یهمه اعضا رو برا استاد

قردادم تموم  گهیهفته د کی قایصحبت کنه، دق دیدرمورد کار جد

 و منتظر خبر باران هستم. شهیم

ارتقا کارمون  شیافزا یجلسه امروز رو برا دیخوب بچه ها خسته نباش_

رو با  میمدت داشت نیا یکه تو یینقطه ضعف ها خوامیگذاشتم و م

 سرپا باشه. دیبا شهیهم نینو میکن یبررس گهیهمد

از اتاق که  کشهیساعت طول نم کیاز  شتریاشتباهه و جلسه ب حدسم

چهار تماس از دست رفته  ندازمینگاه م لمیو به صفحه موبا رونیب امیم

 تا جواب بده مونمیو منتظر م رمیگیاز باران دارم بالفاصله شمارش رو م
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 جان؟ نیم نارسال- 

 +سالم

 باهات صحبت کنم یحضور دیدفترم با یایسر ب هی یتونیم-

 گمیو م ندازمیبه ساعت م ینگاه

 امیم گهیساعت د می+تا ن

 زمیباشه عز-

 دوارمیام رونیب زنمیاز شرکت م فمیو بعد از برداشتن ک شمیاتاقم م وارد

 گفتن داشته باشه. یبرا یخوب یکه خبرها

 زیاز پشت م شمیو با چند ضربه وارد اتاقش م دمیم یسالم یمنش به

 ارهیو دستش رو جلو م شهیم کیو بهم نزد رونیب ادیم

 جان نیسالم نار-

 رمیگیرو م دستش

 +سالم

 میتا صحبت کن نیبش-
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به صورتش  رهیگیو اونم روبه روم قرار م نمیشیم هایاز صندل یکی یرو 

 به حرف زدن کنهیکه شروع م زنمیزل م

که از شمال  هیحل شد چند روز یپروژه سار کیشرمشکلشون با -

 جلسه بزاره. هیبرگشتن و فردا قراره راد 

 +در مورد؟

 یروند پروژه سار-

 دهیو ادامه م کشهیم یقیعم نفس

 شرکت هم حضور دارن ینه تنها سهام دارا بلکه اعضا-

 زنمیو به پنجره اتاقش زل م کنمیم کیرو بار چشمام

 +خوبه

 گهیکه م شنومیمتعجبش رو م یصدا

 درصد بازم راد سهام دار ارشده یاما با س-

 برمیم فمیدستم رو به سمت ک کنمیو اخم م دمیرو به سمتش م نگاهم

و  رونیب ارمیاز خونه برداشتم م نجایرو که قبل از اومدن به ا یو سند

 .رمیگیبه سمتش م
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 منه یدرصد سهم راد برا ستی+ب 

به  کنهیو شروع م رهیگیو سند رو از دستم م شهیگرد م چشماش

 گهیخوندن چند لحظه بعد با تعجب م

 گستر بوده؟ رانیپدرت سهام دار ا-

 گهیکه م دمیتکون م یجلو چشمم و سر ادیبابا م چهره

 ده؟یتو رو باال کش یراد سهم بابا یعنیبهم نگفته بود،  یزیاحسان چ-

 از سوزشش کمتر شه یکم دیتا شا دمیانگشتم چشمم رو ماساژ م با

 +آره 

 شمیو بلند م دارمیرو برم فمیکه ک گهینم یزیچ

 یدار ازیفردا بهش ن ی+فعال دست تو باشه برا

 دهیتکون م یسر

 باشه-

 ه؟ی+جلسه چه ساعت

 نه صبح-

 همه حضور داشتن بهم خبر بده نکهی+بعد از ا
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 گهیو م دهیتکون م یسر 

 حواسم هست-

پدرش هم فردا حضور  دوارمیام هیدنیآرمان راد فردا به شدت د چهره

 ریرو بدون حضور اون گرگ پ یروزیپ نیا فهیداشته باشه چون ح

 .رمیجشن بگ

 رونیب امیم نیو از ماش کنمیرو جلو ساختمون شرکت پارک م نیماش

 ساختمونه. ینگاهم به تابلو بزرگ و درخشان باال

داد و تا االن به نظرم جلسه شون  امیباران بهم پ شیساعت پ مین بایتقر

بعد از  زنمیو دکمه طبقه رو م شمیشروع شده باشه. سوار آسانسور م

وارد سالن  شهیو در آسانسور باز م شهیبعد اتاقک متوقف م هیچند ثان

و با  گردهیبه سمتم برم یکفشم منش یپاشنه ها یبا صدا شمیکه م

 شهیاز جا بلند م دنمید

 سالم خانم مهندس-

 دارمیو به سمت سالن جلساتشون قدم برم دمیتکون م یسر

 نیمنتظرشون بمون دیجلسه دارن با ایبزرگ ن یآقا-
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و  کنمیحرکت در رو باز م هیو با  رسمیتوجه به حرفش به سالن م بدون 

در رو  یول ادیاز پشت سرم م یکجا گفتن منش یصدا شمیداخل م

نگاه همشون به منه اما من نگاهم به  ارمیو نگاهم روباال م بندمیم

گرد  یدارن با چشم ها رادیکه آرمان و ه ییسالن هست جا یانتها

که به سمتش  شهیبلند م شیصندل یاز رو ارانب کنن،یشده نگاهم م

و به  دهیو بهم دست م رونیب ادیم زیو اونم از پشت م کنمیحرکت م

 گهیو م چرخهیسمت جمع م

 شونیگستر هستن. ا رانیشرکت ا دیدار جدسعادت سهام  نیخانم نار-

موکل بنده بودن و درخواست داشتن تا سهامشون رو به نام خودشون 

 جلسه حضور دارن. یبزنم و امروز خودشون شخصا تو

پس از سر جاشون  شناسنیم یگستر من رو از پروژه قبل رانیا یاعضا

 یاز صندل یکی یو رو دمیتکون م یسر گنیم کیو بهم تبر شنیبلند م

 گردهیبر م شیقبل یو باران هم به جا نمیشیها م

 خانم ارجمند دیبه ما نگفت یزیچ انیجر نیاز ا-

 مونده یو متعجبه و هنوز حرکت آخر باق یعصب صداش

 گهیو م زنهیم یلبخند باران
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 ازشون برده نشه یموکلم تقاضا داشتن تا به امروز اسم- 

نگاه  شیو به چهره عصبان شنومیرو م یشدن صندل دهیبلند کش یصدا

 نگاهش همچنان به بارانه یکه از جا بلند شده ول کنمیم

 نیکردیشرکت مسئله رو بازگو م نیا سیبه من به عنوان رئ دیشما با-

 خالف قانونه نیا

  شهیهم با همون چهره خونسردش از جا بلند م باران

کنم  راد درضمن فکر یعنوان خالف قانون عمل نکردم آقا چیمن به ه-

 دیدچار اشتباه شد سیدر مورد واژه رئ

بهم زل زده که  شیبراق مشک یکه با چشم ها دمیم رادیرو به ه نگاهم

 گهیم یشتریب تیآرمان با عصبان

 خانم؟ هیمنظورتون چ-

سند  ریو بعد از چند لحظه تصو رهیبه سمت دستگاه پروژکتور م باران

 دادن حیبه توض کنهیو شروع م وفتهیصفحه م یرو یمیقد

 یکه به نام آقا یدرصد از سهام ستیب دینیبیکه م یریطبق تصو-

 یمیقد یآرمان راده متعلق به پدر خانم سعادت بوده که از سهام درا
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سهام رو به نام دخترشون زدن پس با  نیا شونیشرکت بودن و ا نیا 

 گستر خانم سعادت هستن. رانیا سیحساب سهام دار ارشد و رئ نیا

سال تا  8که بعد از  هیزیزدش درست چ رونیاز حدقه ب یها چشم

 قلبم رو آروم کنه. تونهیم یحدود

 هیجعل-

 دهیو ادامه م کنهیاخم م باران

 راد یآقا دیببر یکارشناس یسند رو برا دیتونیم-

 یدیکه من سف یدر حد شنیکنار تنش به شدت مشت م یدستا

 گهید زیکه چ دونمیم دهینگاه سرخش رو به من م نمیبیانگشتانش رو م

کارمنداش نشون داده شده و  یچون ورژن مودبانش برا گهینم یا

و  رونیب زنهیبلند از سالن م یبا قدم ها ارهیدرب یباز یوحش تونهینم

 .کنهیرو خوب م لممحکم بسته شدن در حا یصدا

 از خانم سعادت بپرسه تونهیداره م یاگر سوال یکس یهمکاران گرام-

تعجب صورتشون  کنمیو به هر ده نفرشون نگاه م شمیجام بلند م از

بهم  یو چند نفر دنیبه نشانه نه تکون م یسر یهمگ یول دنهیقابل د

 .گنیخوش آمد م
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 گمیم یقینفس عم دنیو با کش دمیتکون م یسر 

 م،یرو در کنار هم داشته باش یخوب یکه همکار دوارمی+ممنونم ام

 .دمیم بیراد براتون ترت یرو در حضور آقا یجلسه معارفه ا

اما  شهیسالن خلوت م قهیو بعد از چند دق شنیبلند م یصندل یرو از

مقابلشه باران بهش  زیم رهینشسته و خ یصندل یهمچنان رو رادیه

چشم  ریز رمیم فمیو به سمت ک دمیتکون م یکه سر زنهیم یاشاره ا

براقش بهم زل  یو با چشم ها شهیبلند م شیصندل یاز رو نمیبیم

 زنهیم

با هم  یخوب یهمکار دوارمیخانم مهندس ام گمیم کی*بهتون تبر

 .میداشته باش

 دمیتکون م یسر

 +ممنون

 رونیب زنهیو از سالن م گذرهیکنارم م از

 زمیجان مبارکه عز نیخوب نار-

 زنمیو به چشماش زل م چرخمیسمتش م به
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 +ازت ممنونم 

 از سمت تو صورت گرفت یهمه چ زمینکردم عز یکار-

 کنهیو دستش رو دراز م شهیم کینزد بهم

 حتما خبرم کن یداشت یکار-

 .دمیتکون م یو سر رمیگیرو م دستش

 یو به اتاق خال گردمیبرم شنومیبسته شدن در سالن رو که م یصدا

و  ستادمیشرکت ا نیکه راس ا یروز دی. باالخره اون روز رسکنمینگاه م

 .کنمیدارم از باال به آرمان راد و پدرش نگاه م

باشه به  ریکردن اون گرگ پ دایپ دی... اردالن راد قدم دومم باپدرش

ازش تشکر  دیبا ییجورا هیحرفهاش هستم و  ونیرو مد دنمیرس نجایا

نگاه  نییکه همه رو از باال به پا شیکنم البته با شکستن اون غرور لعنت

 .کنهیم

 یکه با چشم ها نمیبیرو م یو منش رونیب زنمیسالن جلسات م از

که صداش رو  دارمیقدم برم تیریمتعجب بهم زل زده به سمت اتاق مد

 شنومیم

 خانم مهندس گمیم کیبهتون تبر-
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هم بود که  دیو بع نمیبیرو نم یکس شمیو وارد اتاق م دمیتکون م یسر 

 که بخواد شکستش رو نشون بده. ستین یبمونه اون کس نجایا

 کشمیرو عقب م یو صندل رمیکه داخل اتاقه م یبزرگ زیسمت م به

 دمیفردا شا ایامروز  گردهیدم،برمیم هیو به اون تک نمیشیم یصندل یرو

 نیکه بخواد قلمروش رو به ا ستین یاون کس یول گهیچند روز د

 ها از دست بده. یسادگ

تا اتمام  شمیبلند م یصندل یو از رو ندازمیبه دورتادور اتاق م ینگاه

رو  نجایا تونمیمونده اما نم یباق گهیهفته د کیقراردادم با شرکت استاد 

 استاد باشه. زیم ینامه استعفام رو دیرها کنم، پس فردا با

 خورهیکه چند ضربه به در اتاق م شمیبلند م یصندل یرو از

 +بله؟

و به سمتم  شهیکه وارد اتاق م نمیبیرو م رادیو چهره ه شهیباز م در

 ادیم

 باهاتون صحبت کنم؟ تونمی*م

 یخودم هم رو نهیتا بش رنمیاشاره م یو به صندل دمیتکون م یسر

 نمیشیم یصندل
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 *ممنون 

 گهیو م دهیو نگاهش رو به چهره ام م نهیشیم

 شدم خانم مهندس جیگ یلیمن خ قتای*حق

 شهیو متعجبه مشک یعصب یها لهیتو هم و نگاهم به ت رهیم اخمام

 گستر بودن؟ رانی*پدر شما سهام دار ا

 دمیبه نشونه مثبت تکون م یسر

 کشهیم شیمشک یبه موها یو دست رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 *پس چرا سهامشون دست آرمان بود

 غرمیو م کشهیم ریو سرم ت شهیتر م ظیغل اخمم

 آبم روش هیو  دیمن رو باال کش ی+چون پدرش سهم بابا

 کشمیم یقیو نفس عم نمیبیمتعجبش رو م یها چشم

 رید نقدریفوت کردن پس چرا ا شیسال پ 8*اگه اشتباه نکنم پدرتون 

 ن؟یاقدام کرد

 گمیو م دمیو سرم رو آروم ماساژ م برمیم میشونیرو کنار پ دستم

 نبودم رانی+ا
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 ؟ییی*چ 

 پرسهیسوال م نقدرینگاهم رو بهش بدم چرا ا شهیبلندش باعث م یصدا

 بهم نگفته بود یزی*فروغ چ

 یزیچ یرو بهت نگفته ول زایچ یلیدارم داد بزنم و بگم فروغ خ دوست

 شمیو از جام بلند م گمینم

 .نیبرام آماده کن یاز پروژه سار یگزارش خوامیفردا م ی+برا

 دهیتکون م یوسر شهیکه متعجبه از جاش بلند م یدر حال اونم

دادن از  حیتوض یبرا یمن وقت یکه ذهنش پر از معماست ول دونمیم

 ندارم. ایبزرگ ن رادیه یگذشتم اونم برا

 .رونیب زنمیبلند از اتاق م یو با قدم ها دارمیبرم زیم یرو از رو فمیک

 خانم مهندس گمیم کیرو بهت تبر استیمقام ر-

  برمیو به دهانم م کنمیرو پر از پاستا م چنگال

 ایبهم نگفته بود یزیدر مورد اون سند چ-

 دمیو نگاهم رو به چهره خندون احسان م خورمیآب م یکم

 ؟یازش دار ی+خبر
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 گهیو م کنهیم اخم 

 ؟یک-

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 +آرمان

 شهیو چهره اش ناراحت م کشهیم یپوف

 ؟یقسم بخورم که باور کن یبه ک-

 شمیظرف پاستا روبه روم م رهیو خ رمیگیرو از صورتش م نگاهم

 نیبهم اعتماد کن نار-

 زنمیو به چشمام زل م کنمیم اخم

اعتماد هشت  جهیاعتماد کنم احسان، نت تونمیکس نم چی+من به ه

 مقابلت نشسته شمیسال پ

 گهیو کالفه م کشهیبه صورتش م یدست

حاال که  میگرینم یباهات تماس گهیلحظه به بعد د نیخوب از ا یلیخ-

 .میصحبت کن گهینداره که باهمد یلزوم یبهم اعتماد ندار
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 انیبه پا یریو تماس تصو شهیمحو م رشیتصو هیعرض چندثان در 

بار محکم  نیاول یو برا کوبمیم واریکنار دستم رو به د وانیل رسهیم

 ...زنمیم غیج

 زنمیو به چشم هاش زل م زارمیم زشیم یدستم رو رو یتو پاکت

و با نگاه کردن به پاکت  دارهیچشم هاش برم یرو از رو نکشیع

 پرسهیم

 سعادت؟ هیچ نیا_

 گمیو م رونیب دمیرو م نفسم

 +نامه استعفا

 ادیلبش م یرو یلبخند

 د؟یشرکت جد یریم یدار_

 دمیتکون م یسر

 تالش کرد یلیاون شرکت خ یخدا رحمت کنه پدرت رو برا_

 زنمیو به چهره ناراحتش زل م کنمیم اخم

 کشوند یاردالن بهش نارو زد و پسرش رو هم به راه نامرد_
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و  دهینگاهش رو به من م سوزهیو چشمم م شهیکنار تنم مشت م دستم 

 شهیبلند م یصندل یاز رو

رو  نیا یموفق باش یدختر هر جا که هست ستیبه استعفا ن یازین_

 به روت بازه. شهیبدون که در شرکت من هم

 دهیو ادامه م کشهیم یقیعم نفس

بار  دنیگذشته اما ببخش دختر با بخش یتو و آرمان چ نیب دونمینم_

 .یداریدوش خودت برم یرو از رو یبزرگ

 دمیتکون م یسر

 +ممنونم

 لمیو با برداشتن وسا رمیو به سمت اتاقم م رونیب زنمیاتاق استاد م از

  نمیبیو پارسا رو روبه روم م نایکه چهره م رونیب امیم

 جون؟ نینار نیریم نی*دار

و خالف انتظارم  دارهیکه به سمتم قدم برم ادیم نایبغض آلود م یصدا

 ینگاهم به چشم ها رهیگیبعد ازم فاصله م هیو چند ثان کنهیبغلم م

 شهیم کیبهم نزد یکه کم وفتهیپارسا م یعسل
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 با شما باعث افتخار بود یهمکار- 

 ندازمیم یو به هر دوشون نگاه دمیتکون م یسر

 +ممنونم بچه ها

من  وگرنه شهیسعادت فقط شرکتش عوض م نیریغم بغل نگ یزانو_

 باهاش کار دارم یلیهنوز خ

 زنهیو خودشم بهم لبخند م خندنیاستاد بچه ها م یصدا با

و با گفتن خداحافظ وارد اتاقک آسانسور  رمیگیازشون فاصله م یقدم

 .شمیم

به  یو نگاه گردمیو به عقب برم رونیب زنمیشرکت م یدر اصل از

 گهیاستاد م. شهیذهنم تکرار م یحرف استاد تو ندازمیساختمون م

 یلیحق بابا رو به اون الشخورا بسپرم بابا خ تونستمیببخشم اما من نم

عمرش قد  یبرسونه ول خوادیکه م ییتالش کرد تا اون شرکت رو به جا

 یو بخشش از کس دونمیخودم رو مقصر مرگ بابا م من ینداد و از طرف

 حس رو داره به دوره... نیکه ا

که فردا به  دوارمیام وفتمیراه م نیو به سمت ماش کشمیم یقیعم نفس

 بدم. بیترت یجلسه اساس هیو بتونم  ادیشرکت ب
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 دنیبه سمت خونه برم که با د خوامیو به م گذرمیمقابله کوچشون م از 

آمبوالنس جلو خونشون  رهیترمز م یکوچه پام ناخوداگاه رو یانتها

رو پارک  نیماش شمیو وارد کوچه م رمیگیدنده عقب م یکم ستاده،یا

 .کنمیحرکت م یو به سمت در ورود رونیب امیو م کنمیم

که در  شمیم اطشونیو وارد ح دمیاون رو هل م یگوشه در بازه کم 

که دستشونه  یهمراه با برانکارد دیو دونفر با لباس سف شهیخونه باز م

 ی. نگاهم رو روکنهیم هیکه داره گر نمیبیپرهام رو م رونیب انیم

بهش  ژنیاون خوابوندن و دستگاه اکس یرو رو رمردیکه پ دمیبرانکارد م

 .رونیب رنیو از خونه م گذرنیم کنارموصله از 

 یپدربزرگ حالش بد شد فرشته آب-

و ناخودآگاه دستم سمت  دمیم سشیو خ کیرو به صورت کوچ نگاهم

 .کنمیچشمش رو پاک م ریو اشک ز شهیصورتش دراز م

 رفتن مادر؟--

و نگاهش به  رونیب ادیکه از در خونه م شنومیخانم رو م روزهیف یصدا

 گهیو م شهیم رهیپرهام هم بهش خ وفتهیمن م

 برم خواستمیهم باهاشون رفت منم م یل یآره ل-
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 رسهیو به ما م نییپا ادیم یورود یپله ها از 

 ششونیمن به بابات هم زنگ زدم بره پ شیپ ایمادر؟ ب یتو کجا بر--

 گهیو م کنهیمبه من نگاه  دوباره

 سالم دخترم --

 دمیتکون م یسر

 +سالم

 گهیبه سمت آسمون و م برهیرو م دستاش

 یرو خودت راحت کن بنده خدا چند ساله که تو رمردیپ نیخدا ا یا--

 کشهیداره عذاب م تیوضع نیا

 زنهیبهم زل م شیاشک یو با چشم ها کشهیرو سر پرهام م یدست

 داخل دخترم ایب --

 دمیتکون م یسر

 برگردم دی+ممنون با

 شه؟یحال پدربزرگم خوب م یفرشته آب-
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خانم  روزهیبگم که ف یبهش چ دونمینم هیدرشتش هنوز اشک یچشما 

 شهیقدم م شیپ

  شهیآره پسرم خوب م--

و با گفتن خداحافظ از  رمیگیو ازش نگاه م کشمیم یقیعم نفس

چرا  رمیگیو از خونه فاصله م شمیم نیسوار ماش رونیب زنمیخونشون م

 نه؟؟؟ ای شهیحالش خوب م رمردیبرام مهم باشه که اون پ دیبا

بعد از چند  مهیدادم که حضور همه الزا بیرو ترت یفردا جلسه ا یبرا

همه داشته  یبرا ییصحبت ها یسر هی دیشرکت با یروز حضورم تو

قراره  دونمینم یول کنهیجلسه شرکت م یفردا تو گهیباشم. حسم بهم م

 رو دربرابرم نشون بده. یچه واکنش

من در  شتریمدت ب نیا یو تو کشهیبه دو ساعت جلسه طول م کینزد

سمت چپم  یها یاز صندل یکی یرو رادیحال صحبت کردن بودم، ه

سمت راست نشسته و از لحظه ورودش  یادینشسته اما اون با فاصله ز

 بگه سکوت کرده. یزیبخواد چ نکهیتو هم و بدون ا یبا اخم ها
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 شمیم رهیو به جمع ده نفرشون خ رمیگیم شیرو از چهره عصبان منگاه 

با  خوادیبرخالف شرکت استاد تعداد افراد کمترن و نم نکهیا نجایا یخوب

 .یسر و کله بزن یادیتعداد ز

سر  هیهفته  نیانجام دادم و ا ییها یهم بررس ی+در مورد پروژه سار

باشه،اگرهم  داریمدت ثبات شرکت پا نیا یتو دوارمیسر پروژه ام رمیم

 .فرستمیبه شمال م یکل دیبازد یرو برا یمیت دمید ازین

 دنیتکون م یسر یهمگ

 +ممنون از توجهتون

 گهیو م چرخهیسمتم م رادیکه ه شهیم یخال بایتقر سالن

 شمال؟ نیریم ی*چه زمان

 گمیو م کنمیچشم هاش نگاه م به

 +آخر هفته

و هنوز چند قدم دور  شمیبلند م یصندل یکه از رو دهیتکون م یسر

 ادیم زشیتمسخرآم ینشدم که صدا

 کارات؟ نیبا ا یبرس یخوایبه کجا م-
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نگاه سبزش رو به من داده و  چرخمیو به سمتش م کنمیم اخم 

 یصندل یاز رو رادیکه ه نمیبیلبشه از گوشه چشم م یرو یپوزخند

 شهیبلند م

نگاه به سرتا پاش دوباره به چشم هاش  هیو با  زنمیم یخند شین منم

 گمیو م زنمیزل م

 جا چی+ه

 گهیو م رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 یاومد ریانتقام د یقبال هم بهت گفتم برا-

و دستام کنارتنم مشت  شنومیرو م رادیمتوقف شده ه یگام ها یصدا

که فکر کرده من  دهیخودش د یتو یقدر مغروره چ نیچرا ا شهیم

که نقطه ضعف هاش رو از حفظه  یتنها کس رمیازش انتقام بگ تونمینم

 ...گهیمنم نه کس د

 یو با صدا شهیم کیبهم نزد یبلند و کم یصندل یکه از رو نمیبیم

 گهیم یگرفته ا

سعادت به خاطر  نیاز دست دادن ندارم نار یبرا یزیچ گهیمن د-

 یاومد رید گمیکه م نهیهم
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من با  یول ادیباز و بسته شدن در سالن م یو صدا گذرهیکنارم م از 

و  زنمیروبه روم زل زدم چند بار پلک م واریمتعجب به د یچشم ها

حرف رو  نیمحاله آرمان ا شهیگوشم تکرار م یدرماندش رو تو یصدا

حد  نیکه در ا ستین یزده باشه احتماال اشتباه کردم آرمان راد کس

منش احساس ضعف نشون باشه که در برابر دش دهش چارهیبدبخت و ب

 بده...

 داره؟؟ یدیحرف رو بزنه نکنه نقشه جد نیا دیبا چرا

 * خانم سعادت؟

کنار در  چرخمیو به پشت م رمیگیچشم م واریاز د رادیه یصدا با

 و با اخم بهم زل زده ستادهیا

 *حالتون خوبه؟

 .رونیب زنمیبلند از اتاق م یو با قدم ها دمیتکون م یسر

 یسال چه اتفاقات 8 نیا یتو دونمیحرفاشه نم ریروز ذهنم درگ کل

 .دهینکش بتیمطمئنا به اندازه من زجر و مص یبراش افتاده ول

رو اصال دوست  ادیذهنم م یکه تو یزیکنم چ قیدر موردش تحق دیبا

 دمیهم اردالن راد رو ند کباری یبودم حت نجایمدت که ا نیا یندارم تو
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مرده باشه چون من اون رو  دینرفته که شا نیوقت ذهنم سمت ا چیو ه 

 سیبدونه که من هنوز زنده و سر پام و رئ دیاون با خوامیزنده م

 مرده باشه اصال... دینبا نشرکتش شدم او

 چرخونمیضربه زدن به در اتاق سرم رو به اون سمت م یصدا با

 +بله

 داخل ادیم یو منش شهیباز م در

 نفر درخواست مالقات داره هیخانم مهندس -

 دمیتکون م یسر

 کن شونی+راهنما

بعد در اتاق ضربه  هیکه چند ثان رونیب رهیو از اتاق م گهیم یچشم

رو  یو چهره مرد مسن شمیبلند م یصندل یاز رو شهیو باز م خورهیم

 شهیکه با لبخند وارد اتاق م نمیبیم

 داریبه به خانم سعادت مشتاق د-

 انهی دمشیقبال د ادینم ادمی

 +سالم
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 گمیو م زنمیها اشاره م یصندل به 

 دییبفرما-

 زیمنم از پشت م نهیشیها م یاز صندل یکی یو رو دهیتکون م یسر

 گهیکه م رمیگیو روبه روش قرار م رونیب امیم

 نجایمنو صدر فرستاد ا-

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 یلیکه خ یزد یکارخونه ام طرح یبرا شیحداد هستم چند ماه پ-

 مورد پسندم بود.

 وفتمیعقاب م یاون خالکوب ادیخنده و من  ریز زنهیحرفش م نیا با

رو بهم گفت من بابت رفتار اون پسر ازتون معذرت  یصدر همه چ-

 خوامیم

 خورهیپدر به اون بچه نم نیاصال ا دمیتکون م یسر

 کنمی+خواهش م

 هیخودت  یگفت برا یرفتم شرکت صدر تا دوباره ازت کمک بخوام ول-

 یشرکت جدا دار
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 گهیو م ندازهیبه دور بر اتاق م ینگاه 

 مبارکه-

 +ممنون

که  یکارخونه ا یازت داشتم برا گهیطرح د هیبار درخواست  نیا-

 کنم  سیتاس خوامیم

 دمیتکون م دییبه نشونه تا یسر

 +در خدمتم

خواستم که به اتاق  رادیبه دوساعته که حداد رفته و من از ه کینزد

روزا ذهنم  نیو در مورد درخواست حداد باهاش صحبت کنم ا ادیب

 کارم تمرکز داشته باشم. یرو تونمیو کمتر م رهیدرگ یلیخ

 م؟ی*چه قدر زمان دار

 یبه چشم ها رمیو با ذهن درگ دارمیبرم ماین لیمیا یرو از رو نگاهم

حضورشون برام دست و  ران؟؟یا ادیب خوادیچرا عمه م زنمیبراقش زل م

 شهیو مانع انجام کارم م رهیپا گ

 نی*نگفت
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 وفتمیحداد م یصحبت ها ادیو  رونیب دمیرو کالفه م نفسم 

 +دو هفته

 شهیبلند م یصندل یو از رو دهیتکون م یسر

 ن؟یدار یشنهادیخوب طرح پ اری*بس

 گردونمیرو به صفحه لپتابم برم نگاهم

 +فعال نه

 بهی*عج

 زنمیبهش زل م یباال و با نگاه سوال ارمیرو م سرم

 نیذهن خالقتون نداشته باش یتو یزیکه شما چ کنمی*تعجب م

رو  ایبزرگ ن رادیه یلحظه فقط طعنه ها نیا یتو هم تو رهیم اخمام

 کم دارم

سهامتون رو با دوبرابر  نیایبا من کنار ب دیتونیکه نم دیکنی+اگه فکر م

 کنم یم یداریخر نیدیکه خر یمتیق

تنها  زنهیاون دوتا موج م یخنده تو یول شهیگرد م شیمشک یها چشم

 که هنوز نتونستم واکنش هاش رو حدس بزنم هیکس
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 خندهیداره م نمیبیباره که م نیاول نیو ا شهیخندش بلند م یصدا 

 خانم مهندس خورهیزود بهتون بر م یلی*خ

 داره  یا گهیمهندس گفتنش لحن د خانم

 *با اجازتون

 .ستادهیهست که ا ییو نگاهم هنوز به جا رونیب زنهیاتاق م از

شرکت بزرگ داشته  هی میبتون نکهیمگه نه ا گهیبود د نیهم امونیرو

 نجایحاال من ا م،یو نقشه بکش میو صبح تا شب فقط طرح بزن میباش

 .یو نه من قبل نجاستینه اون ا ینشستم ول

که از  دونمیم دمیو آروم ماساژ م ذارمیچشم راستم م یرو رو انگشتم

.ذهنم میدار شیرو در پ یهنوز راه طوالن یدستم خسته شده ول

 هیگرفته تا با عمه  طیبل گهیدو هفته د یبرا ما،ین لیمیبه ا گردهیبرم

کارام رو تا اون  دیبا کشمیم یقی. نفس عمننیو من رو بب رانیا انیسر ب

 .ارهیاز کارم سر در ب یزیتر کنم دوست ندارم عمه چ کموقع سب

امروز روز  دهیعصر رو نشون م 4که  ندازمیبه ساعت اتاق م ینگاه

. دیرس ماین لیمیاالن که ا نیبود از اون جلسه اول صبح تا هم یشلوغ

بلند  زیپس از پشت م خوادیدلم دوش آب سرد و قهوه خوش بو رو م
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 یاز منش یو با خداحافظ رونیب زنمیاز اتاق م فمیو با برداشتن ک شمیم 

 .شمیم آسانسورسوار اتاقک 

طبق  دارمیو به سمت ساختمون قدم برم رونیب امیم یتاکس از

هست که  یساختمون ده طبقه مسکون هیبهم داده  رادیکه ه یاطالعات

استارت خورده بود  یسار یکه تو یپس پروژه ا کهینزد ایبه در بایتقر

 نمیبیکارگر رو م یو تعداد ندازمیبه دور رو اطرافش م ی.نگاهنهیهم

. امروز چهار دارمیو به سمت ساختمون قدم برم زنمیرو به کولم م فمیک

 ردیچند روز رو به ه نیتا شنبه برگردم شرکت ا دیشنبه هست و با

 چیهر چند که ه وفتهیشرکت ن یتو یاتفاق دوارمیواگذار کردم و ام

 .ستیآرمان ن یبه کارا یاعتماد

و  شمیمتعجب م ادیکه م یدادیداد و ب یو با صدا شمیساختمون م وارد

و  ستادنیزن کنار هم ا کی. دوتا مرد و کنمیبه سمت صدا حرکت م

 از اون مردها در حال بلند حرف زدنه یکی

 فمونیتا تکل نیریمن مگه به شما نگفتم با شرکتشون تماس بگ-

 مشخص بشه

 شهیم دهیشن ینازک و بغض دار یصدا
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 دیبازد یبرا انی*من باهاشون تماس گرفتم و گفتن امروز قراره ب 

و مشخصه که به  شهیم دهیکه پشتش به منه شن یمرد یصدا دوباره

 هیشدت عصبان

 نجایا انیقراره ب یتماس گرفت یگیم یکجان پس از صبح ه-

 چته تو؟ ایآروم باش برد--

 ارهیچطور آروم باشم مشخصه اون راد دوباره داره دبه در م-

و با  فتهینفر نگاه خانمه بهم م نیشدم که اول کیبهشون نزد بایتقر

 گمیو م کشمیم یقیعم زنه،نفسیتعجب بهم زل م

 +سالم

که  یو کس شهیمم رهیکه روبه رومه بهم خ یسالم گفتنم مرد یصدا با

سمتم به چهره متعجب هر سه  گردهیتا اون لحظه پشتش بهم بود برم

 گمیو م زنمیتاشون زل م

 گستر رانیسعادت هستم از شرکت ا نی+نار

و به نظر آروم تر از  دهیتکون م یبود سر ستادهیکه عقب تر ا یمرد

 منه رهیکه همچنان خ ادیم یاون
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 ،ماهان فرهمند هستم. نیسالم خوش اومد-- 

 گهیو م برهیرو به سمت اون خانم م دستش

 فرهمند دیخانم مهش--

 کنهیم یو معرف رهیگیم شیرو به سمت مرد کنار دستش

  یصبور ایبرد یو آقا--

 دمیتکون م یسر

 +خوشبختم

 کنهیو اخم م شهیبرداشته م رشینگاه خ باالخره

 رو فرستاده. ندشیو نما ومدهیخودش ن-

 گمینم یزیچ یمنظورش آرمان هست ول فهممیم

 راد هستن ی*منظورشون آقا

 یاز موها یکه دسته ا کنمیحرف زده نگاه م نیکه ا یچهره زن به

به لب داره  یرنگ صورتش رو قاب گرفته و لبخند مصنوع ییخرما

 گمیو با چهره خونسردم م ندازمیباال م ییابرو

 شرکتم دیجد سیرئ ستمین شونیا ندهی+من نما
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  نمیبیگرد شده هرسه شون رو م یها چشم 

 ؟یچ-

شکلشه  یجو گندم یصورتش موها یمشخصه اصل شمیم رهیخ بهش

 داشته باشه  یادیسن ز ادیبه نظر نم

 منتظرست؟ ریغ یلی+خ

 کنهیو خودش و جمع و جور م دهیتکون م یسر

 مینداشت یاطالع چینه اصال فقط ما ه-

 دمیتکون م یسر

 دیبازد ی+اومدم برا

 برهیرو به سمت گوشه ساختمون م دستش

 سمت نیاز ا-

 .کننیافتم و اون سه هم پشت سرم حرکت م یراه م جلوتر

که  شمیو متوجه م کنمیساعت باهاشون صحبت م کیبه  کینزد

هست  ینیپروژه به اصطالح سنگ نیرو دارن و اول یسیشرکت تازه تاس

 آرمان. یکه شروع کردن اونم با همکار
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خواهر و برادرن و با  گهیفرهمند بود با همد شونیلیکه فام یپسر دختر 

 کیشرکت کوچ هیو  کننیشرکت رو اداره م یصبور یعنیپسر خالشون 

 باشه. یصبور سیرئ ادیکه به نظر م یخانوادگ

 یتو نقدریکه ا کردمینداره و فکر نم یهاشون از آرمان تموم تیشکا

مدت  نیا یو خوبه که تو زنمیبه طبقه ها م ینظم باشه. سر یکار ب

بودم  نجایا ریگیپ رادیه قیبوده از قبل هم از طر زیحواسشون به همه چ

 منظم هست. اریو خوبه که شرکت مقابل بس

 نیشرکت شد سیراد رئ یآقا یخوبه که شما به جا یلی*خ

نازک  یلیخ یصدا نیا کنمیو به چهرش نگاه م چرخمیسمت صدا م به

 گمیو م کنمیم کیچشمام رو بار ستیدختر مقابلم قابل انتظار ن یبرا

 +چطور؟

 گهیو م زنهیم یلبخند

باهاشون صحبت  یلیخ شدیراد نم یآقا یول نیآروم هست یلی*شما خ

 کرد.

 شنیم کیکه اون دوتا هم بهمون نزد گمینم یزیچ

 ن؟یمونیم نجایشما چند روز ا-
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 زنمیو به چشم هاش زل م خورهیم شیو مشک دیسف یبه موها نگاهم 

 +سه روز

 زنهیم یو لبخند دهیتکون م یسر

 میخوشحال شد تونیاز آشناه-

 گمیو م رمیگیم یقیعم نفس

 +ممنونم

 تا برگردم هتل. رونیب امیو از ساختمون م کنمیم یهر سه خداحافظ از

به سمت  میو مستق رونیب امیو از اتاق م پوشمیرو م میراحت لباس

 کشمیو سر م رونیب ارمیم خچالیآب رو از  یو بطر رمیآشپرخونه م

 گرمه. یلیخرداد ماه برام خ یهوا

تا سفارش پاستا و قهوه بدم که بعد از اتمام  رمیسمت تلفن اتاق م به

که برام  خورهیم یو نگاهم به شماره ا خورهیزنگ م میسفارشم گوش

 شهیم دهیشن یزن یکه صدا کشمیصفحه م یناشناسه انگشتم رو رو

 زم؟یعز یجون خوب نی*سالم نار

 شمیم متعجب
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 +سالم 

 گهیو م ادیم زشیخنده ر یصدا

 زمیعز ی*فکر کنم نشناخت

 گهیکه م گمینم یزیچ

 ؟یبرقرار کن یریباهام تماس تصو یتونی*فرشته ام، م

 رونیب دمیرو م نفسم

 +آره

  زمی*منتظرتم عز

 .رمیو سمت لپ تاپم م ذارمیم زیم یرو رو لمیموبا

 ریگوشه تصو افتهیصفحه م یرو رشونیتماس تصو یاز برقرار بعد

که  کنهیکه دستاش رو به بغل زده و بهم نگاه م نمیبیاحسان رو م

 گهیو م زنهیفرشته لبخند م

 زمی*سالم مجدد عز

 گهیمزنه و م یکه لبخند دمیتکون م یسر بهش

 ؟یشمال میدی*چه خبرا شن
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 +آره 

 شمال تنگ شده یچه قد دلم برا ی*وا

و دوباره به  ندازهیبه احسان م یپس نگاه گمینم یزیکه من چ نهیبیم

 کنهیم من نگاه

 نیمتوجه شدم با هم قهر قتای*حق

 هیبهم نگاه کرده و شب یثیکه با لبخند خب دمیرو به احسان م نگاهم

 تخس شده یپسر بچه ها

 دمیتکون م یو سر زنمیچهره فرشته زل م به

 +درسته

 کنهیم کینزد ستمیو چهرش رو به س شهیمعترض احسان بلند م یصدا

 بچه پرووو-

 گهیخنده و م ریز زنهیم فرشته

 برسه شیتا به فضول رمی*ازم خواست که باهات تماس بگ

 ریو از ز زنهیم غیکه فرشته ج شهیاحسان در لحظه گرد م یها چشم

 کنهیدستش فرار م



 

260 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 وروجک رسمیحسابت رو م- 

مبل بلند بشم و به سمت در برم که  یاز رو شهیدر اتاق باعث م زنگ

 ادیمعترض احسان م یصدا

 ن؟ینار ؟یریکجا م-

که مسئول خدماته و بعد از گذاشتن ظرف غذا از  کنمیاتاق رو باز م در

 .رونیب زنهیاتاق م

 نمیشیو جلو لپتاب م دارمیپاستا رو برم بشقاب

 ؟یهتل-

و به دهنم  دارمیپاستا برم یو با چنگال مقدار دمیبهش تکون م یسر

 برمیم

 ؟یهنوز از پاستا خوردن خسته نشد-

 کشهیم یکه پوف گمینم یزیچ

 ؟یسر بزن یبه پروژه سار یرفت-

 +آره

 چطوره؟-
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 زنمیو به چهره اش زل م زارمیم زیم یرو رو بشقاب 

 +خوب

 دهیتکون م یسر

 ه؟یشرکت مقابلش قو-

 نه ادی+ز

 کنهیم اخم

 چرا؟-

 سهی+تازه تاس

 گهیو م دهیتکون م یسر

 چه خبر از آرمان؟-

 کنمیم اخم

 کنه؟یم کاریداره چ دونمیم یکرد ه؟فکریچ-

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

سال  8 یبرا یرفاقت هی نیکه از پشت حمله کنه نار ستمین یمن کس-

 از سمت من تموم شدست. نکهیبوده که تموم شده حداقلش ا شیپ
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 گمیو م کشمیم یقیعم نفس 

 دوارمی+ام

 انیسر ب هی خوانیم گفتیم کردمیصحبت م مایداشتم با ن روزید-

 شتیپ

 +آره

 عیسر ینکن بهش قول داده بود تیاذ نقدریرو ا چارهیاون زن ب-

 .نتتیبب ادیسر ب هیالاقل بزار  یکه فعال سر قولت نموند یگردیبرم

 گهیو م زنهیم یلبخند

 مراقب خودت باش-

 رونیب دمیو نفسم رو کالفه م دمیتکون م یسر

 +ممنون

دوباره  دیفردا با بندمیو در لپتاب رو م کنمیرو قطع م یریتصو تماس

 شهیبره م شیپ ینجوریدارن اگه هم یبرگردم سر پروژه شرکت خوب

 داشت. یشتریب یها یباهاشون همکار
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 یزیهوا رطوبت باال رفته چ یبه خاطر گرم یشده ول یامروز بارون یهوا 

تا شالم رو مرتب  دارمیسرم برم یکه اصال دوست ندارم. کاله رو از رو

به فکر کوتاه  دیو با دنیچسبکنم موهام به خاطر نم هوا به هم 

 یکه تو یاز اتاقک دارمیبرم زیم یکردنشون باشن. نقشه رو از رو

 روزیسر به طبقه سوم بزنم د هی دیبا رونیب زنمیم تنساختمون ساخ

هنوز  یول وفتمینداشتم. به سمت پله ها راه م شیبررس یبرا یاصال وقت

سطحش  نکهیبه خاطر ا یپله بعد یچند تا پله باال تر نرفتم که پام رو

داد  یصدا دمیو تعادلم رو از دست م خورهیشده سر م یبا آب بارون گل

 ییدستم رو به جا تونمینم یول شهیم دهیاز پشت شن یکیمواظب باش 

و  نهیشیمحکم پشت کمرم م یاما دست بندمیبند کنم و چشمام رو م

و  کنمی. چند لحظه بعد کمرم رو راست مشهیم نیمانع برخوردم با زم

 نمیبیرو م یکه چهره نگران صبور گردمیبه عقب بر م

 حالتون خوبه؟-

کمرم  یکه دستش رو از رو رمیگیو ازش فاصله م دمیتکون م یسر

 گمیو م دمیاما به چشم هام زل زده آب دهنم رو قورت م دارهیبرم

 +ممنون
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 گهیو م زنهیم یکه لبخند رمیگیازش فاصله م یکه قدم گهینم یزیچ 

 هیبه خاطر بارون اکثر قسمت ها گل نیمراقب باش شتریب-

 پرسهیکه م دمیتکون م یسر

 طبقه سوم؟ نیرفتیم-

 شمیم رهیخ بهش

 +آره

 رهیگیرو سمت پله ها م دستش

 نییبفرما-

باال  رمیکامل از پله ها م اطیبا احت نباریو ا رمیگیرو از چهراش م نگاهم

 .وفتهیبعد اونم پشت سرم راه م هیکه چند ثان نمیبیم

که در حال  وفتهیچشمم به فرهمندا م رسمیطبقه سوم که م به

 دننیخند

 ن؟یخندیم یخواهر و برادر به چ-

 یهنوز لبخند رو یول وفتهینگاهشون به ما م یحرف صبور نیا با

 لبشونه
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 شده؟ یچ یبدون دی*تو که با 

 پرسهیکه متعجب م گردونمیبرم یرو به صبور نگاهم

 د؟یمهش یگیم یچ-

 کشهیم شییخرما یبه موها یو دست گهیم ییبابا یا دیمهش

 کنهیو به اون اشاره م رهیگیرو به سمت برادرش م انگشتش

 شرط فوتبال رو باخته و امروز قراره ناهار بده شبید یکی*

 ستین ادمی یزیمن که چ--

به شونه اش  یو دست شهیم کیبهش نزد یحرف ماهان صبور نیا با

 زنهیم

 داداش  ارمیم ادتیمن -

و به  دارمینگاهم رو ازشون برم شه،یخنده هر سه تاشون بلند م یصدا

 رفته. شیطبق نقشه پ زیهمه چ رمیطبقه سوم م یسمت انتها

 دییاریب فی*خانم مهندس شما هم تشر

هر سه کنار هم  چرخمیو به سمتشون م رمیگیرو از ساختمون م نگاهم

 کنمینگاه م دیبه چهره مهش ستادنیا
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 +کجا؟ 

 گهیو م زنهیم یلبخند

 گهی*رستوران د

 یبگم نه که صبور خوامیندارم پس م شونیهمراه یبرا یا زهیانگ چیه

 شهیقدم م شیپ

 دهیکارا انجام م نیبار از ا هی یماهان سال-

از  دمیو نگاهم رو به چشماش م زنمیزل م شیمشک دیسف یموها به

 گذرهیساله که م یلیرفتم رستوران خ یکه دسته جمع یبار نیآخر

 +باشه

ماهان  یبه بازو یکه مشت نمیبیچشم هاش م یرو تو یخوشحال برق

 گهیو م زنهیم

 آقا پسر افتی شیحسابت افزا-

 خنده . ریز زننیدوباره م و

که خنده هات  یساده البته تا زمان یلیآدم ها سادست خ یبرا دنیخند

 یهرگز لبخند رو گهید وفتهیاتفاق برات ب نیرو نکشته باشن که اگر ا
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وقت  چیثابته و انگار که ه شهیکه لبهاش هم یمترسک یشیم ادیلبت نم 

 .ومدهیکش ن

چرا  دونمینم انیو اونا هم از پشت سرم م کنمیسمت پله ها حرکت م به

که  یکنواختی یزندگ نیاز ا گهید یدرخواستشون رو قبول کردم ول

هدف داشتم و  هی نجایاومدن به ا یخودم ساختم خسته شدم. برا یبرا

 روزمه... نیکه به اتمام برسه بهتر یو زمان دمیرس مهیبه ن بایقرت

سرسبز اطرافمونه شدت بارون کمتر شده اما هنوز نم  یبه فضا نگاهم

و  میدیرس شونیشنهادیهست که به رستوران پ یا قهی.ده دقبارهینم م

 .ارنیتا غذا رو ب میبعد از سفارش غذا منتظر

 ن؟یگستر شد رانیچطور شد که سهام دار ا-

که  یسمتشون که هر سه بهم زل زدن به صبور گردونمیرو بر م نگاهم

 گمیو م شمیم رهیحرف رو زده خ نیا

 گذاشته بودن دهی+مزا

 پرسهیباال که فرهمند م ندازهیم یابرو

 شماست؟ یچند درصد برا--

 کنمیفرهمند نگاه م به
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  ی+س 

 گهیو م شهیم متعجب

 راد پنجاه درصد سهام داشتن یکه اطالع داشتم آقا ییتا اونجا--

گرفته  یکه اگر تاکس کنمیفکر م نیو به ا رونیب دمیرو کالفه م نفسم

جواب سوالشون رو بدم طرف  دیبهتر بود.با یلیبودم و رفته بودم هتل خ

بگه پس نفسم ر  یزیچه چ دنشونیبا د ستیاونا آرمانه و معلوم ن گرید

 گمیمو  رونیب دمیکالفه م

 راد به نام پدر من بوده یدرصد از سهم آقا ستی+ب

و  پرسنینم یسوال گهیخوبه که د یول نمیبیمتعجبشون رو م یها چشم

 .رسهیچند لحظه بعد غذاها هم م

برگشت دارم شرکت رو از  طیشب بل یهست که شمالم و برا یآخر روز

.سوار وفتادهین یمدت اتفاق نیا یکنترل داشتم و تو یمنش قیطر

زنگ  یبه ساختمون بزنم که صدا یتا روز آخر هم سر شمیم یتاکس

آوردنش شماره استاد صدر  رونیو با ب ادیم فمیاز داخل ک میگوش

 رمیگیرو کنار گوشم م لیو موبا کشمیصفحه م یانگشتم رو رو وفتهیم

 +سالم
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 چهیپیگوسم م یاستاد تو یصدا 

 مکه سعادت یحاج یحاج یرفت_

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 ؟یشمال دمیشن_

 رو به استاد نگه یزیمحاله چ احسان

 +بله

 منم بزن دختر جان یسر به بچه ها هی_

 کشمیم یقیعم نفس

 +باشه

 دستت درد نکنه خداحافظ_

 +خداحافظ

پس بهتره اول به  خوادیم یادیز یاون پنج تا انرژ دنید کشمیم یپوف

 .مونمیو منتظر م دمیم یرو به راننده تاکس دیاونا سر بزنم آدرس جد
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 نیو بعد از حساب کردن پول از ماش ستهیا یساختمون م یجلو نیماش 

از  دنمیکه نگهبان با د کنمیبه سمت ساختمون حرکت م امیم رونیب

 شهیجاش بلند م

 نیسالم خانم مهندس خوش اومد-

 دمیتکون م رمردیبه پ یسر

 +سالم

طبق  رمیمساختمون  یو به سمت ورود کنمیکنار کانکس عبور م از

به  یو ضربه ا شمیاتاق م کیامروز سر پروژه باشن.نزد دیگفته استاد با

 افهیکه با پنج جفت چشم گرد و ق کنمیو در رو باز م زنمیدر اتاق م

گذاشته  و  نایشونه ت ی. غزال سرش رو روشمیشوک زده مواجه م یها

پروژه به چه  دونمیبودن واقعا نم یاون سه تا هم در حال تخته باز

 ده؟یرس نجایتا ا یشکل

شونه اش سر بخوره  یسر غزال از رو شهیکه باعث م پرهیاز جا م نایت

 گهیو م نییپا

 *سالم خانم مهندس
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و  شنیعرفان و فربد از جا بلند م شمیو وارد اتاق م دمیتکون م یسر 

 یاونم از رو شهیباعث م کوبهیمحمد م یکه به بازو یعرفان با مشت

 بلند شه یصندل

 هیانگار پادگان نظام-

خودشون رو  یجلو یول شهیلبشون م یمحمد باعث خنده رو حرف

 رنیگیم

 ن؟یسالم خانم مهندس چه خبرا خوب-

 گمیو م دمیم شیفرفر یرو به موها نگاهم

 +سالم

 ی. روکننیرو جمع م شونیکه جعبه باز دارمیقدم برم زیسمت م به

 گمیو م رونیب دمیو نفسم رو کالفه م نمیشیم یصندل نیاول

 ن؟یدی+به کجا رس

 یکه تو یو بررس زننیکه م ییو از حرف ها برهیزمان م یساعت کی

 بهشون اعتماد کرد. شهیکه هنوز م فهممیم دمیساختمون انجام م

 بهمون نگفتن یزیاستاد درمورد حضورتون چ-
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 کنمیم کیو چشم هام رو بار چرخمیمحمد به سمتشون م یصدا با 

 گفت؟یم دی+با

 گهیو م دهیتکون م یکه سر نمیبیتخسش م یچشم ها یرو تو خنده

 قاعداتا نه-

 کنمیجمعشون نگاه م به

 خوب بوده نجای+کارتون تا به ا

که با چشم  کننیسپر م نهیو اون سه تا س زننیو غزال لبخند م نایت

 گمیم یشده ا کیبار یها

 هم باشه نیبهتر از ا تونستی+اما م

 دهیبهم م یپنچرشون حس خوب یها افهیق

 گمیو م دارمیعقب برم یقدم

 نی+موفق باش

 .رمیساختمون م یو به سمت در خروج رمیگیفاصله م ازشون
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 میفر نکیع شمیو وارد اتاقش م زنمیم رادیضربه به در اتاق ه چندتا 

با دست بهش  شهیبلند م زیاز پشت م دنمیبه چشم هاشه و با د یمشک

 رمیم زشیو به سمت م نهیکه بش زنمیاشاره م

 د؟ی+طرح حداد به کجا رس

 زنهیو لبخند م دهیتکون م یسر

 نینگاه بهش بنداز هی نیخوایتمام شدست م بای*تقر

 ستمیا یم شیو کنارش صندل رمیم زیو به سمت م دمیتکون م یسر

دادن نگاهم به  حیبه توض کنهیو شروع م کنهیکه صفحه رو باز م

هست که طرح زده و انصافا کارش خوبه، فنجون قهوه ام  یزیچ اتیجزئ

که صداش قطع  نوشمیقهوه م یو مقدار کنمیم کیبه لبم نزد یرو کم

که  چرخمیو به سمتش م رمیگیم حهصف ی.نگاهم رو از روشهیم

 گهیبراقش بهم زل زده و م یبا چشم ها نمیبیصورتش رو مقابلم م

 درسته؟ رتونهیناپذ یی*قهوه جز جدا

 کنمیو کمر راست م رمیگیازش فاصله م یکم

 +درسته

 گهیو م کشهیسرش م یبه موها یدست
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 .نینگران نباش شهیآمادست و تا فردا کامل م بای*طرحشون تقر 

 دمیتکون م یسر

 +ممنون

.به سمت  رونیب زنمیو از اتاقش م کنمیکه عقب گرد م گهینم یزیچ

و با نگاه کردن به اون  شنومیرو م یسالم منش یکه صدا رمیاتاقم م

 دهیرو م یکه وارد سالن شده جواب سالم منش نمیبیسمت آرمان رو م

 شهیم کیو به من نزد

 سالم-

 توهم رهیکه اخماش م دمیتکون م یسر

 .کنمیواگذار م رادیشرکت باشم و کارها رو به ه تونمینم یدو هفته ا-

نفسم رو  هشیم رادیو وارد اتاق ه گذرهیکه از کنارم م گمینم یزیچ

و بعد از بستن در  شمیو وارد اتاق م کنمیو در اتاق رو باز م رونیب دمیم

که چند  مونمیو با گرفتن شماره باران منتظر م رمیم لمیسمت موبا

 چهیپیگوشم م یبعد صداش تو هیثان

 جان نیسالم نار-
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 +سالم 

 اومده؟ شیپ یکار زمیجانم عز-

 +آره

 دمیو نگاهم رو به پنجره اتاق م کشمیم یقیعم نفس

 یریبه نام اردالن راد خبر بگ یاز فرد خوامی+م

 گهیو م کنهیم یمکث

 پدر آرمان راد؟-

 +آره

 دمیباشه بهت خبر م-

 +منتظرم

 .کنمیو تماس رو قطع م دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا

شدم  نجایکه من تازه وارد ا یطیشرا یاونم تو یحضور دو هفته ا عدم

 .ستین یعاد زیچ

چرا امروز دلم  دونمینم گردونم،یداخل فروشگاه م لیوسا نیرو ب نگاهم

. کردمیبابا درست م یبشه که برا ینیدارچ یمشامم پر از چا خوادیم
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و داخل  دارمیرو برم یچا یاز بسته ها یکیو خونمیپاکت ها رو م یرو 

 .ندازمیسبد م

که در  رمیو سمت فروشنده م دارمیرو برم ازمیمورد ن لیوسا هیبق

به سمتم  دنمیداخل پرهام با د انیم یل یو پرهام و ل شهیفروشگاه باز م

 کنهیو دستش رو دراز م ادیم

  یسالم فرشته آب-

 رمیگیکوچکش رو م دست

 +سالم

و سبدم  دمیکه جواب اونم م دهیو سالم م شهیم کیهم بهم نزد یل یل

 ذارمیم زیم یرو رو

 یبخرم فرشته آباومدم آبنبات -

 گهیکه م کنمیدرشتش نگاه م یچشم ها به

قصه  گهیکه با همد ستیپدربزرگ ن یول شمیپ ادیامشب بابا قراره ب-

 میبخون

 وفتمیم دهیاون جسم تک ادیتوهم و  رهیحرفش اخمام م نیا با
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 مارستانهیپدربزرگ ب- 

ازم  یو با گفتن خداحافظ رهیگیدستش رو م یل یکه ل گمینم یزیچ

و به  شمیم نیو سوار ماش ذارمیم نیرو داخل ماش لی.وسارنیگیه مفاصل

 .کنمیسمت خونه حرکت م

....... 

آشپزخونه در حال  یو من تو شهیبلند م شیگوش امیزنگ پ یصدا

 .رهیدوش بگ رهیگفت م شیپ قهیام ده دق ینیزم بیسرخ کردن س

روزا صحبت کردن  نیا یول گذرهیمشترکمون م یاز زندگ کسالی بایتقر

بابت  گهیم پرسمیشده و هر وقت ازش سوال م شتریدادناش ب امیو پ

و مجبوره با  ختهیسرش ر یشرکت رو یهست که تو یادیز یکارها

و اون تماس داشته باشه. اما نوع صحبت کردنش اصال به صحبت  نیا

شک به دلم راه بدم  یاول زندگ نیاز هم خوامینم خورهیدر مورد کار نم

 .رسهیبه ذهنم م یوحشتناک یاوقات فکرا یگاه یول

 رونیب زنمیو از آشپز خونه م زارمیدستم رو داخل بشقاب م یقاشق تو 

 رمیگذاشته و به سمتش م ییرایپذ زیم یکه رو نمیبیرو م لشیموبا
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 یتا حاال برا شمیکه با قفل بودنش متعجب م کنمیصفحش رو روشن م 

 رمز نگذاشته بود. شیگوش

و  لرزهیدوباره م یبعد گوش هیچند ثان یول شهیخاموش م یگوش صفحه

چشمم به نوشته  یبا روشن شدن صفحه گوش شهیبلند م امکیپ یصدا

 ستهیا یکه قلبم م وفتهیم یا

 ....(زمیعز نمتیبی)م

درست  نمیبیکه م کنمیو دوباره به صفحه نگاه م زنمیبار پلک م چند

 امیکه پ یاز اون مشخصه شماره ا یادامه داره اما فقط قسمت امیپ دمید

 صفحه افتاده. یداده هم به طور ناقص رو

دوتا کلمه  نیبکشم فقط با ا یقیآروم باشم و نفس عم کنمیم یسع

صحبت کردن باخودش باعث  یشک کنم از طرف یزیبه چ تونمینم

سمت بابا اما به  رهیفکر کنه بهش اعتماد ندارم. پس ذهنم م شهیم

مورد باهاش صحبت  نیدر ا شهیکه م یون تنها کسا یقلب طیخاطر شرا

 نیبهش اعتماد کنم و ا تونمیکه م تهس یکرد پدرشه آره پدرش کس

 یکه اگر مشکل خواستیازم م شهیبزارم هم ونیمسئله رو باهاش درم
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بزارم که  زیم یرو رو یگوش خوامیاز اون کمک بخوام. م ادیم شیبرام پ 

 وفتهیاز دستم م یهوا و گوش پرمیبلندش م یبا صدا

 نییینار-

رو  یو گوش دمیآب دهنم رو قورت م ادیاز داخل حموم م صداش

که دوباره  کنمیسمت حموم قدم تند م زارم،بهیم زیم یو رو دارمیبرم

 زنهیداد م

 نییینار-

......... 

و  شمیو نگاهم به سقف اتاقه از جا بلند م شنیناگهان باز م چشمام

که خواب بوده  شمیمطمئن م یو وقت ازمندیبه دور و اطراف م ینگاه

 ی. تنم به شدت گر گرفته و انگار که گلوله هاکشمیم یقینفس عم

و به  نییپا امیتخت م یاز رو شهیپرتاب م رونیاز داخلش به ب شیآت

 تنم رو به دست آب بدم تا آروم شم. دیبا رمیسمت حموم م

 یسر دهیو سالم م شهیبلند م یصندل یاز رو یو منش شمیسالن م وارد

 دمیبهش تکون م

 ن؟یحداد تماس گرفت ی+با آقا
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 شرکت رسنیم گهیساعت د میبله تا ن- 

 .شمیو وارد اتاق م کنمیو در اتاق رو باز م گمینم یزیچ

و  شهیمن در باز م دییو با گفتن بفرما شهیساعت بعد در اتاق زده م مین

فرد پشت  دنیاما با د شمیبلند م یصندل یاز رو نمیبیچهره حداد رو م

 .کنمیسرش اخم م

 +سالم

 زنهیم یلبخند

 سالم دخترم-

 سالم--

عقابش  یو دوباره چشمم به خالکوب دمیرو از حداد به صورتش م نگاهم

اشاره  یو صندل زی. با دست به مدمیو جواب سالمکش رو م وفتهیم

مقابلشون  ننیشیم یصندل یو اول حداد و بعدش پسرش رو زنمیم

 گهیکه حداد م نمیشیم یصندل یرو

 طرح ما آمادست خانم سعادت؟-

 گمیو م دمیتکون م یسر
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 نی+بله چند لحظه صبر کن 

بخواد که به اتاقم  رادیتا از ه گمیم یو با تلفن به منش شمیجا بلند م از

 .ادیب

 ستن؟یراد ن یآقا--

 یزینگاه تمسخر آم کنمیو به چهره اش نگاه م ذارمیم زیم یرو رو تلفن

 دمیجواب م یبه چهره داره پس با چهره خونسر

 +نه

 گهیو م کنهیم ینچ

 میبهره شد یشد از حضورشون ب فیح--

ضربه زدن  یبعد صدا هیو چند ثان دهیادامه نم گهیاعتزاض پدرش د با

. با حداد نمیبیرو م رادیو با باز شدن در قامت ه ادیبه در اتاق م

 یول شهیپسرش متعجب م ندیکه با د نمیبیم یول کنهیم یاحوالپرس

 یبا من رو یو بعد از احوالپرس ادیو به سمت من م گهینم یزیچ

 گمیو م رمیگیمن هم کنارش قرار م شنهیم یصندل

 نی+لطفا طرحشون رو ارائه بد
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 دادن. حیبه توض کنهیو شروع م دهیتکون م یسر 

که حداد از جاش بلند  کشهیطول نم شتریصحبت هامون ب یساعت مین

و از من  دهیدست م رادیبا ه کنه،یتشکر م یو بابت کارمون کل شهیم

و  شهیکه پسرش از جا بلند م دمیبهش تکون م یسر کنهیم یخداحافظ

 گهیبهم م یزیبا نگاه تمسخر آم

 خانم مهندس نیراد سالم برسون یبه آقا--

 کنهیدراز م رادیو دستش رو سمت ه رهیگیکه نگاهش رو م کنمیاخم م 

 خدانگه دار--

که به  گهیدر جوابش نم یزیچ یول شهیگرفته م رادیتوسط ه دستش

 نمیبیو چهره سرخ پسر حداد رو م کنمیسمتشون نگاه م

و با پدرش  کشهیدستش رو م عیو پسر حداد سر شهیباز م  رادیه دست

حرکت  نیکه حداد اصال حواسش به ا دونمیم رنیبه سمت در اتاق م

 نبود. رادیه

 گهیم یو با چهره عصبان چرخهیبسته شدن در اتاق به سمتم م یصدا با

 دمیکشیچشمش م ریهم ز دیجد یخالکوب هی*کاش 
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 زنهیم افمیق دنیکه با د شهیحرفش در لحظه چشم هام گرد م نیا با 

 گهیو م دهیتکون م یخنده سر ریز

 شد فی*واقعا ح

 .رونیب زنهیو از اتاق م کنهیگرد م عقب

 گمیو م کنمیم کیرو به گوشم نزد لیموبا

 ن؟یی+کجا

 سمت راستت رو نگاه کن دستم رو آوردم باال-

 نمشیبیم تیجمع یو تو کنمیسمت راست نگاه م به

  دمتونی+د

که عمه از دور من  دارمیو به سمتشون قدم برم کنمیرو قطع م تماس

و جسم گرد و  شمیم کیبهشون نزد دهیو بهم دست تکون م نهیبیرو م

 شهیمعترض م مایکه ن هیگر ریز زنهیو م ندازهیبغلم م یش رو توتپل

 نمرده که یکنیم هیچرا گر شیدیخوب مادر من حاال که د یلیخ-

 زنهیم ماین یبه بازو یتپلش مشت یوبا دستا رونیب ادیبغلم م از

 دور از جون بگو پسر هی*
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 کنهیو صورتش رو کج م کنهیبهم نگاه م ماین 

 خوب دور از جون یلیخ-

 رهیگیدست تپلش دستم رو م با

 زمیعز ی*خوب

 دمیتکون م یسر

 +ممنون

 ابراز احساساتش رو تو رو خدا-

 ارهیمن رو درم یو مثال ادا کنهیصداش رو نازک م و

 ممنون.-

تا عمه وارد خونه بشه وبعد خودم  ستمیایو کنار م کنمیخونه رو باز م در

 شهیبلند م مایمعترض ن یکه صدا شمیوارد خونه م

 ستیبد ن یتعارف بزن هی-

 شهیعمه بلند م یصدا که

 داخل ایسر دخترم غر نزن ب نقدری*ا
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چمدون ها  مایتا ن دمیعمه آماده کردم رو نشون م یکه از قبل برا یاتاق 

اون  شیو خوبه که چند روز پ رمیرو اونجا بزاره سمت آشپز خونه م

 .دمیرو از فروشگاه خر یبسته چا

آروم  یکه صدا دارمیبرم ییظرف شو نیبشقاب رو از داخل ماش نیآخر

 شنومیرو از کنارم م ماین

 ؟یخوای*کمک م

 زنمیو بهش زل م رمیگیرو باال م سرم

 +نه

بخوام فکر کنم تا چند روز به خاطر  تونمیمن نم یول دهی*مامان خواب

 بشم تیاختالف ساعت اذ

 زنمیرو م دشیو کل رمیدستگاه قهوه ساز م سمت

 ؟یخوای+قهوه م

 گهیو م کنهیم اخم

 یخوایقهوه م یگیبخوابم تو م تونمینم گمیمن م-
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 یها یاز صندل یکیو بعد از برداشتن فنجونم  ندازمیباال م یا شونه 

 کینزد مینیفنجون رو به ب نمیشیو مقابلش م کشمیم رونیرو ب رهیجز

 کشمیبو م قیو عم کنمیم

 ؟یکرد کاریدو سال چ نیا ی*چه خبرا؟تو

 کنمیم کیو چشم بار کنمیخندونش نگاه م یچشم ها به

 ؟یدار حی+توقع توض

 خندهیو آروم م دهیتکون م یسر

به  یوا رونیکلمه حرف ازت بکشم ب هی تونمیکه دکتر توام نم ی*من

 هیحال بق

 شهیبلند م یپشت صندل از

 شیبزنم پس شرکت نرو و پ میمیقد یسر به دوستا هی خوامی*فردا م

 مامان بمون

 گهیم یکه با لبخند کنمیم اخم

 نیروزه نار هی*فقط 
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 کی نیا دوارمیام کشمیم یقیکه نفس عم رونیب زنهیآشپز خونه م از 

 .وفتهیداخل شرکت ن یهفته اتفاق

 پرمیاز جا م مایدوباره ن یکه باصدا کنمیم کیرو به لبم نزد فنجون

 نینار ستین یکوفت یاز اون قرص ها یهفته خبر کی نی*ا

بسته قرص هام چشمام گرد  دنیو من با د کنهیدستش رو باز م مشت

 گهیو م کنهیم کینزد شینیبسته ها رو به ب یشینما شهیم

 کنمی*قبال هم بهت گفتم که بوشون رو از دور حس م

 ...شهیچشمام محو م یو از جلو ندازهیباال م ییکه ابرو کنمیم اخم

 رمیساز م و به سمت قهوه نمیچیعمه م یصبحانه رو برا زیم

 *دستت درد نکنه دخترم

و  رونیب کشهیها رو م یاز صندل یکیبه سمت صداش که  گردمیبرم

 نهیشیاون م یرو

 کنمی+خواهش م

 ای*خودتم ب
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بعد کاپ  هیثان زارم،چندیدستگاه م ریو کاپ قهوه رو ز دمیتکون م یسر 

و  رمیم رهیسمت جز رهیگیخوشش همه جا رو م یو بو شهیپر از قهوه م

 .نمیشیاون م یرو یصندل نیکش رونیبا ب

 رهیگیرو به سمتم م یتپلش لقمه ا یدست ها با

 شهیقهوه نخور دختر معدت داغون م نقدری*ا

و لقمه رو  کنمیلب داره نگاه م یکه رو یمهربون و لبخند یچشم ها به

بابا جلوم  کنمیبار فکر م نیهزارم یبرا روزیاز د رمیگیاز دستش م

 .ستادهیا

 دوستاش؟ دنیرفت د مای*ن

 دمیتکون م یسر

 +آره

 گهیدهنش م یلقمه تو دنیو با جو ندازهیبه دور رو اطراف م ینگاه

 مادر؟ یکنیدق نم ییتنها نجای*تو ا

چشم هاش  ریدستش رو ز عیو سر شنیهاش دوباره پر از اشک م چشم

 کشهیم
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 یگشتی*کاش همراهمون برم 

 شمیبلند م یصندل یو از رو زارمیدستم رو داخل بشقاب م یتو لقمه

 شتیپ امیم دیعمه وقتش که رس گردمی+برم

 .زمیبر ییتا براش استکان چا رمیساز م یسمت چا به

و بعد از اتمام کارم به  نمیچیم نیصبحانه رو داخل ماش یها ظرف

 شرکت صحبت کنم. یتا با منش رمیم لمیسمت موبا

 دهیبالفاصله جواب م خورهیبوق که م دوتا

 خانم مهندسسالم -

 +سالم، اوضاع شرکت چطوره؟

 رهیم شیطبق برنامه روزانه داره پ یهمه چ-

 هستن؟ ایبزرگ ن ی+آقا

 بله -

  کشمیم یقیعم نفس

 شرکت؟ ومدنیراد ن ی+آقا

 گهیو م کنهیم سکوت
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 نه خانم مهندس- 

 +ممنون

عمه از  یکه صدا زارمیم زیم یو رو دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا

 .ادیسالن م

 دخترم شمیپ ای*ب

از مبل ها نشسته و نگاهش به  یکی یکه رو رونیب رمیآشپزخونه م از

 زنهیو لبخند م کنهیبهم نگاه م نهیبیم کشیمن رو نزد یوقت هیو یت

 دلم برات تنگ شده بود یلی*خ

تا حاال  ادینم ادمیاصال  دمیم یو یو نگاهم رو به ت نمیشیم کنارش

 نه... ایروشنش کردم 

 فروغ بهم زنگ زد شیپ*چند وقت 

 سمتش که چهرهش ناراحته گردونمیرو برم نگاهم

 ی*گفت اصال بهش سر نزد

انتظار نداشتم در  یول کنهیم تیگله و شکا ادیکه کال ز هیآدم فروغ

 مورد من با عمه صحبت کنه
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 گهیو م زنهیچشم هام زل م به 

 نداشت یخوب طی*درکش کن مادر اونم شرا

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 نهی*اونم مادره دوست داره تو رو بب

 شمیمبل بلند م یو از رو رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 عمه نیخوریم یناهار چ ی+برا

و با  یو یسمت ت گردهیو برم چرخونهیچشم هام م نیرو ب نگاهش

 گهیم ینیغمگ یصدا

 مادر. کنهینم ی*فرق

از  مایخنده ن یپوشم،صدایو لباس هام رو م رونیب ارمیرو از تنم م حوله

 .رهیکه عمه هم داره قربون صدقش م ادیاتاق م رونیب

 وفتهیکه نگاهشون به من م رونیب زنمیو از اتاق م کنمیاتاق رو باز م در

 گهیو م زنهیعمه لبخند م

 باشه دخترم تی*عاف

 دمیتکون م یسر
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 +ممنون 

 شهیبلند م ماین طونیش یصدا

 دخترم نیسالمت باش یبگ دیبا-

که  کنمیم کیخنده، چشم هام رو براش بار ریز زنهیم حرفش نیا با

 کنه کیخودش رو به عمه نزد یشیبه صورت نما شهیباعث م

 خورهیخدا مامان االن منو م ای-

 کوبهیو به بازوش م خندهییحرفش عمه م نیا با

 *درست حرف بزن بچه

 گهیم یکج و کوله ا افهیو با ق رهیگیدستش م یبازوش رو تو اونم

دوست دخترام  یبرا یچیه گهیگوشت تنم آب شد مادر من دتمام -

 نموند

 گهیو م شهیعمه گرد م یها چشم

 رانیا ی*چشمم روشن بزار برس

 .رمیو به سمت اشپز خونه م رمیگیرو از چهره هاشون م نگاهم

 بزار عکسشون رو بهت نشون بدم چه قدر خانوم و آقا شدن-
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 خنده... ریز زنهیدوباره م و 

تا غذا  رمیم زیبه سمت م شمیو وارد آشپزخونه م کشمیم یقیعم نفس

وقت نشده که اون رو با  چیخندونه و ه شهیهم مایرو آماده کنم، ن

داره اما به خاطر عمه  یکه مشکالت نیبا ا دونمیم نمیبب ینیچهره غمگ

 اون رو نگران خودش نکنه. کنهیم یداره و سع یشاد هیروح

 داخل ادیم رادیو با باز شدنش ه خورهیاتاق چند تا ضربه م در

 *سالم خانم مهندس 

 دمیتکون م یسر

 +سالم

 گهیو با لبخند م شهیم کینزد زمیم به

 با خانواده خوش گذشت؟ روزید التی*تعط

مرموزش نگاه  یو به چشم ها رمیگیدستم م ریز یرو از برگه ها نگاهم

 صال...مواقع ا یبعض یاوقات حسشون برام قابل لمسه ول یگاه کنمیم

 التیبا خانواده؟ اگه تو خونه موندن در کنار عمه رو بشه تعط التیتعط

 ....دیحساب کرد شا
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 +ممنون 

 پرسمیو محو چشم هامه که م گهینم یزیچ

 ن؟یداشت ی+کار

 یو رو رهیگیازم فاصله م یو کم شهیجابه جا م شیمشک یها لهیت

 نهیشیم یصندل

 خوانیتماس گرفتن که م یبا منش روزیهست د ی*در مورد پروژه سار

ادامه  یبرا شونیشنهادیدر مورد طرح پ رنیکنفرانس بگ دئویباهامون و

 کار

 دمیتکون م یسر

 امروز؟ ی+برا

 گهیو م کشهیم شیمشک یبه موها یدست

 *آره

 نی+باشه باهاشون هماهنگ کن

و  ندازهیدستش م یبه ساعت رو یو نگاه شهیبلند م یصندل یرو از

 دهیتکون م یسر
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 .کنمیهماهنگ م گهیساعت د کی یبرا*پس  

سمتم و  گردهیچند قدم دور نشده که دوباره برم یول رهیگیفاصله م ازم

 گهیم نمیبیرو داخلشون م یناراحت نباریکه ا شیکیمش یبا چشم ها

 نیخانم مهندس قدرشون رو بدون هی*خانواده نعمت بزرگ

 .رونیب زنهیاز اتاق م یبلند یو با قدم ها گردهیبرم

اونم مثل من پدر و مادرش رو از  ستادهیهست که ا ییهنوز به جا نگاهم

 چیوگرنه ه دونستیم یزیچ میکاش در مورد زندگ یدست داده ول

 .زدیوقت برام از نعمت بزرگ حرف نم

نبودشون  ستن،ین شمیپ گهیبزرگ من بابا و مامان بودن که د نعمت

رو  نیا یبشم اما کس یکه بارها بشکنم و از درون متالش شهیباعث م

خونسرد باشه  یلیظاهرم خ دی. شاکنمیو تنها خودم درک م نهیبینم

 یا شهیش  ه،یا شهیش یقلب لعنت یول ستیبرام مهم ن یزیکه چ یطور

افتادش رو برداشتم وکنار  نیزم یرو یها کهیت نکه قبال شکسته و م

 دوباره مثل قبل بشه.... دیهم قرار دادم تا شا

 ما،یامروز قرار بود ن شمیبلند م یصندل یو از رو کشمیم یقیعم نفس

 یو من تونستم برگردم شرکت، وقت شیاقوام پدر شیعمه رو ببره پ
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و  میخبر بد ایاتفاق  هیو هر لحظه آماده  نجاستیخونه ام ذهنم ا یتو 

 .ستیحس اصال خوب ن نیا

 گهیکه تا چند لحظه د دمیم ریو نگاهم رو به تصو نمیشیم رادیه کنار

و اون دوتا هم بعدش  دهیکه سالم م هینفر نیاول دی.مهششهیبرقرار م

و منم در آخر  شهیقدم م شیزودتر از من پ رادیه کننیم یاحوالپرس

 . کنمیو سالم م دمیتکون م یسر

نشستن نگاهم رو از  یزینظرم داخل شرکتشون باشن و هر سه دور م به

و  دیسف یموها یتو یبهم زل زده دست نمیبیکه م دارمیاطرافشون برم

 گهیو م کشهیم شیمشک

 تماسمون بابت ادامه طرح پروژه بود-

 گهیو م زنهیم یلبخند رادیه

 می*ما آماده ا

و به خاطر نگاه  میکنیصحبت م گهیساعته که با همد کیبه  کینزد

که چشم راستم  شهیکه به صفحه لپتاب داشتم باعث م یمدت یطوالن

 یدر حال صحبت کردن با اون سه تاست پس کم رادی. هرهیدرد بگ

و با انگشت  بندمیچشم هام رو م دمیم هیو به مبل تک رمیعقب تر م
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 دهیشن ستمیاز پشت س ینگران یصدا که دمیچشم راستم رو ماساژ م 

 شهیم

 حالتون خوبه خانم سعادت؟-

که با اخم  وفتهیم یصبور ریو نگاهم به تصو شهیباز م عیسر چشمام

فرهمندها هم سرشون رو به  شهیحرفش باعث م نیده و با ابهم زل ز

 شهیمن نگران م افهیق دنیکه با د گرهیبرم رادیسمت من بچرخونن ه

بالفاصله اون  یو با برداشتن دستمال رهیم زیدستش به سرعت سمت م

واکنش  یبرا یهست که وقت عیکارش سر نقدریا زارهیم مینیب ریرو ز

 دادن ندارم

 نیآب به دست و صورتتون بزن هی نی*بر

 رمیگیرو از دستش م دستمال

 گهیوقت د هی یبرا نیصحبتامون رو بزار هیبه نظرم بهتره بق-

اخماش تو هم رفته و زل زده به  یکه صبور دمیرو به صفحه م نگاهم

 یمنم براشون سر کنهیو ازشون تشکر م کشهیم یقیمن ،نفس عم

و از در اتاق  شمیمبل بلند م یو با گفتن خداحافظ از رو دمیتکون م

 .رونیب زنمیم
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خونه کامال ساکته پس هنوز از  نمیبیکه م کنمیباز م دیخونه رو با کل در 

دوش  هیتا  شمیو وارد اتاقم م کشمیم یقیبرنگشتن نفس عم یمهمون

 .رمیآب سرد بگ

دکمه  شهیبلند م لمیموهام هستم که زنگ موبا دنیحال سشوار کش در

 یرو فمیک نمیبیکه م رونیب رمیو از اتاق م زنمیسشوار رو م یخاموش

زنگش قطع  یبرسم صدا لیبخوام به موبا یهست اما تا وقت ییرایپذ زیم

 .شهیم

و با روشن کردن صفحه  رونیب ارمیرو م یو گوش کنمیرو باز م فیک در

 مونمیو منتظر جواب م رمیگیشماره رو م عیسر نم،یبیاسم باران رو م

 جان نیارسالم ن-

 +سالم

 دهیو ادامه م کنهیمکث م یکم

 زنگ زدم یکه خواسته بود یدر مورد کار-

تا  دارمیرو برم یوانیو ل رمیو به سمت آشپز خونه م دمیتکون م یسر

 آب بخورم

 +خوب؟
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نداشت فکر کردم فوت  یکس اطالع چیه یپرس و جو کردم ول یلیخ- 

 کرده

 غیج یکه صدا وفتهیم نیزم یدستم رو یتو وانیو ل زنهیم خشکم

 ادیکوتاه باران م

 ؟یجون خوب نیشد؟نار یچ یوا-

  گمیو با اخم م دمیدهنم رو قورت م آب

 +فوت کرده؟

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

کرد  دایازش پ شدینم یاطالعات چیاولش فکر کردم فوت کرده چون ه-

 هیبستر مارستانیب یوتو مارهیامروز متوجه شدم که ب یول

 کشمیم یقیحرفش نفس عم نیا با

 مارستان؟ی+کدوم ب

 گهیم یو با ناراحت کنهیم سکوت

 کنم قیتحق شتریب دیبا زمیرو متوجه نشدم عز نیا-

 کشمیم یپوف
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 +منتظرتم 

 خدانگه دار. زمیباشه عز-

به صورتم  یدست ندازم،یم زیم یو رو دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا

فوت کرده باشه  دیبود که شا دهیرس نیهر چند که خودم به ا کشمیم

زنگ در  یرو بشنوم. با صدا یزیچ نیکه چن خواستیاصال دلم نم یول

در  دیکل نمیبیو عمه رو م ماین ریو تصو رونیب زنمیخونه از آشپزخونه م

ها رو  شهیداخل آشپز خونه تا خرده ش گردمیبرم عیو سر زنمیرو م

 جمع کنم.

دارن و  طیعصر بل یهستن برا رانیا مایکه عمه و ن هیروز آخر امروز

 و اشکاش شروع شده. یحاال ناراحت نیعمه از هم

 زم؟یعز شمونیپ یگردیبرم ی*ک

دورتر نشسته و مشغول  یکم ماین دمیرو به صورت تپلش م نگاهم

 .چرخهیحرف عمه به سمت ما م نیکه با ا لشهیموبا

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 کشهیطول نم ادی+ز
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علت رفتارش مربوط  دونمیم زنهیم یخند شین مایحرفم ن نیزدن ا با 

چکاب برم و  یبا اصرار عمه و خودش مجبور شدم برا روزید هیبه چ

نبود که مد  یزیها چ شیآزما جهینت یکرد ول میهم همراه مایخود ن

و همش  کنهیباهام صحبت نم روزیاز د نینظرش باشه به خاطر هم

به فکر  دیمن قبال هم گفتم فعال با ستین همبرامم م زنهیخند م شین

 هدفم باشم.

 هیدوباره خودش رو به  یکار داره مادر من تا وقت نجایخانوم فعال ا-

  گردهینکنه برنم لیمرده تبد

 گهیم یسمتش و با ناراحت گردهیبرم عمه

 بچه ریزبونتو گاز بگ-

عمه بلند  شهیکه باعث م رهیگیو گاز م رونیب ارهیزبونش رو م اونم

 نده.بخ

عمه  رونیب ارهیچمدون ها رو م مایو ن زنمیصندوق عقب رو م دیکل

 گهیو م کنهیو بغلم م ادیسمتم م

 *مواظب خودت باش دخترم 

 دمیتکون م یسر



 

302 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 +چشم 

و با  رنهیبهم زل م ماین رهیگیو اشک چشمش رو م رهیگیفاصله م ازم

 گهیلبخند م

 خانم نیاز دور حواسم بهت هست نار-

 دمیتکون م یسر

 دارتمیمنتظر د زمی*برگرد خونه عز

در  کینزد یو وقت رنیفرودگاه م یو به سمت ورود رنیگیفاصله م ازم

کار رو  نیمنم هم دهیباال و بهم تکون م ارهیعمه دستش رو م رسنیم

رو  شن،نفسمیاز جلو چشمام محو م هیو بعد از چند ثان دمیانجام م

 تا برگردم خونه. شمیم نیو سوار ماش رونیب دمیم

به دستشه و  یتوپ نمیبیکوچه پرهام رو م یخونه ام که تو کینزد 

رو  شهیو ش ستمیا یم کشیو نزد شمیوارد کوچه م ستادهیمنتظر ا

و نگاهش به توپ داخل  ستیاصال حواسش ن نمیبیکه م نییپا دمیم

 دستشه

 +پرهام؟
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لبخند  نهیبیمن رو م یو وقت دهیصدام نگاهش رو به سمتم م دنیشن با 

 زنهیم

  یسالم فرشته آب-

 ؟یینجای+سالم چرا ا

 گهیم یو با ناراحت ندازهیبه توپ داخل دستش م ینگاه

 ومدهیهنوز ن یول میدرستش کن میبر ادیخراب شده به بابا گفتم ب-

 دمیتکون م یسر

 +برو داخل خونه منتظر بمون

 گهیو م برهیم نییرو باال و پا سرش

 نه بابا گفت دم در منتظرم باش -

 بچه نیداره ا یعجب پدر خوب کنمیم اخم

رو  یل یکه ل افتهیو نگاهم به در خونه م ادیم یکیپرهام گفتن  یصدا

 رسهیو به ما م شهیبه سرش انداخته و وارد کوچه م یچادر نمیبیم

 ادیب کنهیداخل پرهام امروز بابات وقت نم می*بر

 گهیم یبغض دار یسمتش و با صدا گردهیبرم پرهام یل یحرف ل نیا با
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 ادیخودش گفت م- 

 کشهیبه سرش م یو دست شهیناراحت م یل یل

 زمیاومده عز شیبراش پ ی*االن تماس گرفت گفت کار

از چشمش  یقطره اشک کنهیو به توپش نگاه م نییپا رهیگیرو م سرش

ناراحت  یکردن کس هیکه مدت ها از گر یمن لرزهیو دلم م خورهیسر م

و رو به  رونیب دمی. نفسم رو کالفه مزمیرینشده بودم حاال واقعا به هم م

 گمیپرهام م

 میبخر می+سوار شو تا بر

 شهیم رهیگردش بهم خ یباال و با چشم ها ادیبه سرعت م سرش

 ؟یفرشته آب یبر یتو من رو م-

 دمیتکون م یسر

 +آره

 هوا  پرهیو م زنهیم یغیج

 آخ جوووون-

 چرخهیم یل یو به سمت ل کنهیچشمش رو پاک م یدستش اشکا با
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 یل یل میبر ایتو هم ب- 

 زنهیو به منم زل م ارهینگاهش رو باال م دختر

 *آخه...

 میبر ایب یکه نگرانش باش ستیپدربزرگ ن گهید-

 دمیو به اون م رمیگیرو از پرهام م نگاهم

 یل یل میمونی+منتظرت م

 گهیو با خجالت م شنیم یدختر رنگ یو گونه ها زنهیدست م پرهام

 یل یل گهیپرهام بهم م الستی*اسمم ل

 گهیو م دارهیبه عقب برم یقدم

 گردمیبرم عی*سر

 رهیسمت خونه م یتند یکه با قدم ها دمیبهش تکون م یسر

 زنمیاشاره م نیو به ماش زنمیدرشتش که محو منه زل م یچشم ها به

 +سوار شو

 .یچشم فرشته آب-
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 یل یل نجایبزرگه اچه قدر - 

داخل فروشگاه  لیو هر دو محو وسا دهیبراش تکون م یسر اونم

 .میاومد یاسباب باز یفروشگاه ها نیاز بزرگتر یکی شن،بهیم

به سمت اون دوتا  دنشیکه با د گردمیچشم دنبال قفسه توپ ها م با

 گمیو م چرخمیم

 سمت نیا نیای+ب

و با  ادیو به سمت من م رونیب کشهیم الیدستش رو از دست ل پرهام

 گهیباال و م پرهیبه قفسه توپ ها م دنیرس

 ادنیچه قدر ز یییییوا-

توپ ها  یدر حال بررس الیبا ل زنمیو بهش زل م ستمیا یم یا گوشه

 رو بتونه انتخاب کنه. خوادیکه م یزیهستن تا اون چ

با بچه خودش  دیو من از پدرش متعجبم که چرا با هیپسر باهوش پرهام

 زیو هر چ هیسن حساس یرو داشته باشه اون االن تو یرفتار نیچن

 .ذارهیم ریروش به سرعت تاث

 ؟یتوپ خوشگله فرشته آب نیا-



 

307 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

رو  یدیسف یکه توپ آب کنمیو به دستش نگاه م رونیب امیفکر م از 

 کنهیدرشت و ذوق زدش بهم نگاه م یبرداشته و با چشم ها

 دمیتکون م یسر

 +آره

 دارمیمرو بر نیآخ جون هم-

 نکهیبا گفتن ا تیکه در نها شهیبلند م الیپرداخت پول اعتراض ل هنگام

 .کنهیسکوت م خرمیکادو م هیپرهام  یبرا

و  رونیب انیم نیکه هر دو از ماش دارمیرو جلو خونشون نگه م نیماش

 چرخهیپرهام به سمتم م

 یفرشته آب یخوب یلیتو خ-

 گهیخوشحال و براقش م یباال و با چشم ها ارهیرو م توپش

 قشنگه ممنون یلیخ-

 گهیو م چرخهیم الیکه به طرف ل دمیتکون م یسر

 به مامان نشونش بدم خوامیشب م-
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اما من چشمام هنوز  شن،یازم دور م یو با خداحافظ گهیم یباشه ا اونم 

ذهن  نقدریا یعنی دهیثابت پرهامه گفت به مادرش توپ رو نشون م

 شهیکه هم وفتمیخودم م ادیاون رو مجسم کنه،  تونهیداره و م یلیتخ

 مامان بود. دنیو منتظر د زنمیبه آسمون زل م

که  دمیشن یتموم شده و امروز از منش گفتیکه م یدو هفته ا مدت

رو جمع  لشیکه وسا ادیبه نظر م دمشیهنوز ند یبرگشته شرکت ول

 رفته. رادیکرده و به اتاق ه

 پرمیاز جا م رونیاز ب یزن غیداد و ج یظهره که با صدا1 کهینزد ساعت

 ادیم یداد یو صدا شهیشوکه ام که در به شدت باز م هیچند ثان

 ...ایب یعوض رونیب ایب--

 ستمیا یو درجا م زنهیو منم خشکم م شهیمن صداش خفه م دنید با

که با تعجب  نمیبیبعد م هیچشم هاش گرد شده و دهنش بازه چند ثان

ام موهاش هنوز بلونده  رهیبه چهره اش خ زنه،یلب اسمم رو صدا م ریز

 خودش رو داره. یبایسبزش پر از غرور هنوز هم ز یو چشم ها
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چهره خونسر خودم رو حفظ  یول کشهیم ریو سرم ت سوزهیچشمم م  

 رهیاون هنوز خ یول رمیم زیو به سمت م چرخمیپاشنه م یرو کنمیم

 ادیآرمان م یعصب یمنه که صدا

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 رادیسمتشون آرمان و ه گردهیکه نگاهم برم نمیشیم یصندل یرو

به سمتش  یآرمان کم یصدا دنیکه اونم با شن ستادنیاتاق ا رونیب

 یبلند یمنه آرمان دوباره و با صدا دید یرخش تو میو ن چرخهیم

 گهیم

 کنمیخودم باهات صحبت م نجایا ایبهت گفتم ن-

و  زنهیکه به من اشاره م نمیبیو م شهیخنده عشوه دارش بلند م یصدا

 گهیرو به آرمان م

 هندستون کرده ادی لتیف یدیپس بگو چرا جواب من رو نم--

زن رو  نیوقت ا چیه دمیو نگاهم رو به نقشه مقابلم م زنهیم خشکم

 وقت... چیدرک نکردم ه

 غرهیم آرمان

 دهنت رو ببند دلربا-
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 زنهیاما اون قهقه م نباریا 

 ....یاشکال خورهیبهش بر م یآخ--

و من نگاهم  ادیم یزدن یلیبلند س یجملش تموم نشده که صدا هنوز

 شینیسمت کج شده و ب هیصورتش به  چرخهیبه سمتشون م عیسر

 هیخون

  کنهیداد بلند آرمان فضا رو پر م یصدا

 دهنت رو ببند گمیبهت م-

 کوبهیم نشیسمت آرمان و محکم به س چرخونهیرو م صورتش

 آره یزنیمنو م یعوضپس فطرت --

 زنهیتر داد م بلند

 آشغااال کنمیم تیآرمان ازت شکا کنمیم اهیروزگارت رو س--

 خندهیو م کشهیم شینیب ریرو ز دستش

 نیحاال بب رمیگیبچه ام رو ازت پس م--

 .شهیو به سرعت محو م دارهیبرم نیزم یرو از رو فشیک
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و  لرزنیو تمام تنم گر گرفته دستام دارن م کوبهیام م نهیبه س قلبم 

و همه  ادیم یو برافروخته آرمانه. مثل طوفان یصورت عصب رهینگاهم خ

از  یکیطور بوده دلربا  نیهم شهیهم رهیو م زهیریرو به هم م زیچ

 و نابود کنه.  ستیتو رو ن تونهیکه در لحظه م هیافراد

نگاهم از در  دنیو با د چرخونهیسبزش رو سمت من م یها چشم

 .رونیب زنهیو از سالن م رهیگیفاصله م

و با چشم  ستادهیا یگوشه ا نهیکه دست به س وفتهیم رادیبه ه نگاهم

حرف هاست که  نیمنه باهوش تر از ا رهیمرموزش خ یمشک یها

 افتاده... ینفهمه چه اتفاق

حرف  یکه آروم باشم ول کنمیم یو سع کشمیم قیتا نفس عم چند

بچه دار  دونستمینم رهیقلبم فرو م یو تو شهیم یآخرش خنجر

و  شمیبلند م زیپس از پشت م خوادیشدن.دلم خونه و دوش آب سرد م

و  شهیم کیبهم نزد نباریکه ا رمیبه سمت در اتاق م فمیبا برداشتن ک

 گهیم

 ستین یفرار راه درست-

 دهیکه ادامه م کنمیم اخم
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 ینشون داد یکه خودت رو قو ییتو ینه حداقل برا- 

 .کوبهیو در رو به هم م شهیو وارد اتاقش م چرخهیم بالفاصله

که  ادیبه نظر م یخودم اسمش رو گذاشتم آرامش ول دونم،ینم فرار؟

و  رونیب دمی.نفسم رو کالفه م هیخودم درسته نه بق دگاهیفقط از د نیا

 یو رو دمیم کهیبه پشت در ت بندمیسمت اتاق و در رو م گردمیبرم

 ییتنها یمن تنها تو دهیجواب م نقدریمقاومتم فقط هم وفتمیم نیزم

کامال  رادیبار بشکنم و دم نزنم.حرف ه نیهزارم یبرا تونمیخودم م

 کنمیو دارم از گذشته فرار م فمیکه ضع دهیدرسته رفتنم بهش نشون م

اون آدم  گهیطور باشه من برگشتم تا نشون بدم که د نیا دینبا یول

 .تمسیبدبخت گذشته ن

 شهیبلند م لمیزنگ موبا یمرغم که صدا یها کهیکردن ت لیگر درحال

 توهم رهیشماره استاد اخمام م دنیو با د رمیبه سمتش م

 +سالم

 چهیپیگوشم م یخندونش تو یصدا

 ؟یسالم دخترم خوب_

 +ممنون
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 ستم؟یمزاحم ن_ 

 شمیم ییرایو وارد پذ کشمیم یقیعم نفس

 نیی+نه استاد بفرما

 درخواست داشتن سعادت هیازت _

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

گزارش کارشون  یشرکت برا انیپروژه شمال ب یفردا قراره بچه ها_

 شرکت یایسر ب هیتو هم  خوامیازت م

  رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 به حضور من باشه استاد یازی+فکر نکنم ن

 گهیو م خندهیم

 ننداز دختر منتظرتم نیرو زم رمردیمنه پ یرو_

 ...چهیپیگوشم م یآزاد تو یبوق ها یصدا

کاش همون روز  گردمیو به آشپزخونه برم کشمیبه صورتم م یدست

 تا بهشون سر بزنم. کردمیقبول نم

 گهیو م زنهیمتعجب بهم زل م یبا چشم ها فالح
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 سالم خانم مهندس- 

 دمیتکون م یسر

 +استاد داخل اتاق هستن؟

 بله-

چند تا  شهیم دهیخنده هاشون شن یکه صدا رمیسمت در اتاق م به

. هر رهیگیاتاق رو فرا م یکه سکوت شمیو وارد اتاق م زنمیضربه به در م

که  ادیپنج نفر دور استاد رو گرفتن و صفحه لپتاب جلوشونه و به نظر م

و به مبل  دارهیرو برم نکشیع دنمیاستاد با د دنیدیرو م یزیداشتن چ

 زنهیم هارها اش

 سعادت نیبش ایب_

که از جا بلند  دمیو به هر پنج نفرشون م رمیگیرو از استاد م نگاهم

 شم،یم کیو بهشون نزد دمیجوابشون رو م دنیشدن و بهم سالم م

و غزال کنار استاد نشستن و اون سه تا  نایکه ت نمیشیاستاد م یروبه رو

و به اون سه تا هم  چرخهی. استاد مستادنیسرشون ا یباال گاریباد نیع

 سمت من گردهیو باز برم ننیتا بش زنهیاشاره م

 دم؟یخندیم یبه چ میداشت یدونستیم_
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 دمیتکون م یسر 

 +نه

که  زنمیو من به چهرش زل م شهیگفتن عرفان بلند م یوا یصدا

 رنیگیو غزال لبشون رو گاز م نایکارش ت نیو با ا زنهیم یلبخند مصنوع

 گهیکه محمد رو به استاد م

 میجلسه رو شروع کن ستیاستاد بهتر ن-

 گهیو بهش  م ندازهیباال م ییابرو استاد

 یمن ته خطم پدر صلوات_

به  یعرفان مشت نمیبیکه م چرخونهیلپتاب رو به سمتم م صفحه

 زنهیم شیشونیپ

گرفته شده و به نظر همون اتاقک ساختمون  یاتاق یاز باال ریتصو

 یروز ادی نمیبیرو م رشونیتصو یو وقت شهیباز م لمیشمال هست. ف

 .دیبازد یکه به اصرار استاد رفتم برا وفتمیم

اون روز اصال متوجه  یول نمیبیدر خودم رو م کبارهیباز شدن  با

بلند شه اما  یصندل یاز رو خوادیحرکاتشون نشدم که عرفان از ترس م
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که اون دوتا  نیبخور زم خوادیو م کنهیم ریگ یپاش به صندل 

 ...رننشیگیم

 یکرده بود رشونیاون روز غافلگ گنیبچه ها م_

باال  ییابرو شمیم رهیو به استاد خ رمیگیصفحه م یرو از رو نگاهم

 گمیو م ندازمیم

هم  یکه تخته باز نیگفته باش مونیلیمدت دوره تحص ی+فکر نکنم تو

 از کاره یجزئ

به خودشون  یچهره پوکر شونیخنده و بق ریز زنهیحرفم استاد م نیا با

 رنیگیم

 سعادت یخودم هست یالحق که دانشجو_

 گهیو رو به اون پنج نفر م زنهیرو به چشمش م نکشیع

 با پروژه من. نیکرد کاریچ نمیتا بب میشروع کن_

سمت استاد و با چشم  گردهیبرم نایت شهیهاشون که تموم م صحبت

 گهیم یذوق زده ا یها

 *چطور بود استاد؟
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 دهیو به من م دارهیبرم ستمیس ینگاهش رو از رو استاد 

 دینظر خانم مهندس رو هم بدون دیبا یول یاز نظر من عال_

 گهیم طونیو عرفان ش چرخهیهر پنج نفرشون به سمت من م نگاه

 رنیخانوم مهندس بپذ نباریکه ا شاالیا-

 خندنیحرفش محمد و فربد م نیبا ا که

 یلیمدت خ نیا یقبلم بهشون بر خورده و تو یکه حرف سر دونمیم

خندون استاد  یداشتن.به چشم ها شرفتیهمه پ نیتالش کردن که ا

 نجایحضورم در ا یکه درخواستش از من برا دونمیو م کنمینگاه م

پنج نفرست، ذهن استاد خالقه و به نظر  میت نیا شرفتینشون دادن پ

 ه کنه.رو با من همرا نفرپنج  نیا خوادیکه م ادیم

و با زل زدن به  کنمیبه هر پنج نفرشون نگاه م کشمیم یقیعم نفس

 گمیم توریصفحه مان

 هی+عال

و غزال بلند  نایت یخوشحال غیج یو بعد صدا شهیسکوت م هیثان چند

 .زننیاون سه تا هم با کف دستشون به هم ضربه م شهیم
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 شهیم رهیو به من خ شهیمبل بلند م یاز رو استاد 

بعد کار  نیبودن از ا یحاال که خانم مهندس ازتون راضخوب پس _

 .نیداریمرد برم ریو دست از سر منه پ نیکنیپروژه رو با اون هماهنگ م

 ...دارهیچشم گفتن و خنده بلندشون کل اتاق رو برم یصدا

شده امروز به  کیتار بایو هوا تقر رونیب امیدر ساختمون شرکت م از

و  دیطول کش یلیخ نجایخاطر حضورم داخل شرکت استاد کارم ا

 لحظه بمونم. نیمجبور شدم تا هم

 نیکه ماش چرخونمیرو م دیو با سوارشدن کل  رمیم نیسمت ماش به

 ینداره و وقت یا دهیاما فا کنمیهم امتحان م گهیبار د شهیروشن نم

رو  چیسو ره،یهم م یتواخمام  وفتهیم نینگاهم به چراغ روشن بنز

 رادیو با باز کردن در ه خورهیم شهیکه چندتا ضربه به ش رونیب کشمیم

 نمیبیرو م

 افتاده؟ ی*اتفاق

 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 تموم کرده نی+بنز

 دهیتکون م یسر
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 رسونمتونیمن م نییپا نیای*ب 

 گمیو م رونیب امیم نیماش از

 گردمی+ممنون خودم برم

  گهیکه م رونیب ارمیرو ب لمیموبا خوامیو م کنمیرو قفل م نیماش در

 ستیبه گرفتن آژانس ن یازی*ن

 زنهیاشاره م یکه اخم کرده و به سمت کنمیچهرش نگاه م به

 نییاون سمته بفرما نی*ماش

 دمیتکون م یپس سر شهیم یتلق یادب ینرفتنم ب یول کنمیم اخم

 +ممنونم

 .دارمیقدم برم نشیو من به سمت ماش ستهیایم کنار

 یاما با حرف دهیم یبهم حس خوب نیداخل ماش کیموز میمال یصدا

 شهیچشم هام گرد م زنهیم رادیکه ه

 نی*فروغ نگفته بود که طالق گرفت

شده اخم  رهیبه جلو خ یرخ اخم آلود میکه با ن چرخمیسمتش م به

 گمیو م کنمیم
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 گفت؟یم دی*با 

 .شمیروبه رو م رهیو خ رهیگیکه نگاهم رو ازش م گهینم یزیچ

 نیو دستم رو سمت در ماش کنمیازش تشکر م ستهیایخونه م یجلو

 شنومیکه صداش رو م برمیم

 یپدرت ازدواج کرد کی*بهم گفته بود با پسر شر

تمام  دیچرا با کوبهیام م نهیو قلبم به س مونهیهوا م یراه تو مهین دستم

برسه نگاهم  خوادیم یحرفاش به چ نیباشه اصال با ا ادشیاون حرفا رو 

 نمیبیخودم م رهیرو خ شیبراق مشک یکه چشم ها گردونمیرو برم

 اون فرد آرمان راد باشه کردمی*اما فکر نم

همون روز هم  یلعنت سوزهیو چشمم م رسهیسرم به اوج خودش م درد

به  یو چهره خونسر کشمیم یقیبرده نفس عم هیبه قض یکه پ دمیفهم

که چه  ستیافراد اصال برام مهم ن هیهم مثل بق رادیه رمیگیخودم م

و با گفتن  رمیگیاز چشم هاش نگاه م کنهیدر موردم م یفکرد

و  رمیو به سمت در ساختمون م رونیب زنمیم نشیاز ماش یخداحافظ

 .شنومیرو م نیماش یها کیچرخش الست یبعد صدا هیچند ثان

........ 
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و بهش سالم  رمیکه منتظر منه جلو م نمیبیدر م یخانم رو جلو زهرا 

 دمیم

 نی+سالم زهرا خانم خسته نباش

 رهیگیو پالتوم رو ازم م فیو ک خندهیم

 داخل ایب یخوش اومد یلی*سالم دخترم خ

 یول نجاستیخدمتکار ا نکهیبا ا شمیو وارد خونه م زنمیلبخند م بهش

 خوب و مهربونه یلیخ

 +آقا اردالن هستن؟

 کنهیاشاره م ییرایو به سالن پذ دهیتکون م یسر

 سالن نشستن ی*آره دخترم تو

وارد  نکهیقبل از ا رمیو به سمت سالن م زنمیم یا گهیلبخند د بهش

. کنمیذهنم مرور م یحرفام رو تو یو تمام کشمیم یقیبشم نفس عم

مخصوص خودش  یصندل یطبق معمول رو شمیوارد سالن که م

 یمحکم یو با صدا شمیم کیبهش نزد هیو ینشسته و نگاهش به ت

 گمیم
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 +سالم پدر جان 

از ابهت  شهیهم دهیو به من م شهیبرداشته م یو یت یاز رو نگاهش

 .زنهیم خیدستام  دنشیچرا با د دونمینم ترسمینگاهش م

 گهیو م درخشهیم دنمیسبزش با د یها چشم

 نیبش ایسالم عروس ب-

هم ازش دورتره  یاز مبل ها که کم یکی یو رو رمیسمتش م به

سوم  ایفکر کنم بار دوم  میکه ازدواج کرد یسال کی نیا یط نمیشیم

 .امیخونه م نیباشه که به ا

و به سمت من  کنهیو اون رو خاموش م دارهیرو برم ونیزیتلو کنترل

 چرخهیم

 ؟یشده که به من سر زد یچ-

و اول  شهیقهوه وارد م ینیکه زهرا خانوم با س دمیدهنم رو قورت م آب

  ادیو بعد به سمت من م رهیگیآقا اردالن م یجلو

 یقهوه دوست ندار دونمیآوردم دخترم م ینیدارچ ی*برات چا

 دمیتکون م یسر
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 +دستتون درد نکنه زهرا خانم  

 شهیو از سالن خارج م زنهیم یلبخند

 گهیم یزیکه فنجون قهوه دستشه و با نگاه ت چرخمیسمتش م به

 ؟ینگفت-

 گمیو م شمیمبل جابه جا م یرو یکم

 در مورد آرمان باهاتون صحبت کنم. دی+با

که حرکت دستش که در حال تکون دادن فنجون قهوه بود  نمیبیم

 پرسهیو با اخم م شهیمتوقف م

 کرده؟ کاریچ-

 کشمیم یقیعم نفس

 ...یعنینکرده پدر جان  ی+کار

 دمیو ادامه م کشمیم یقیعم نفس

 کم دچار شک شدم هیمن  یعنی+

و دوباره  خورهیقهوه م یو کم کنهیم کیقهوه رو به لبش نزد فنجون

 زنهیبهم زل م
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 شکت رو بگو عروس- 

 شمیم رهیروبه روم خ زیو به م کنمیهم قفل م یرو تو دستام

داره  یمشکوک یها امکیتماس و پ کنمیکه حس م هی+چند وقت

اطالع  شیقلب یماریب تیشما از وضع یبا بابا صحبت کنم ول خواستمیم

 وفتهیبراش م ینکرده اتفاق ییفکر کردم اگه ناراحتش کنم خدا ن،یدار

 گمیم عیاخم کرده پس سر نمیبیباال که م ارمیرو م سرم

با شما  خواستمیم یذهنم توهمه ول یتو یکه فکرا دونمی+البته من م

 صحبت کنم

 گهیو م ذارهیم زیم یرو رو فنجونش

 عروس یحرف ها باش نیعاقل تر از ا کردمیفکر م-

 گمیو م شمیم متعجب

 پدر جان منظورتون رو متوجه نشدم  دی+ببخش

 گهیو م زنهیهاش برق م چشم

 نه عشق و عالقه عروس میعلت ازدواج تو وآرمان من و پدرت بود-
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 یو با صدا زنمیباال چند بار پلک م رهیضربان قلبم م زنهویم خی تنم 

 گمیم یلرزون

 نطوریاما من آرمان رو دوست دارم اونم هم+درسته 

 گهیبراقش م یو با چشم ها زنهیم یلبخند

 ؟یمطمئن-

 پرسهیکه بلند تر م گینم یزیچ

 که آرمان هم تو رو دوست داره؟ یمطمئن-

 چیه ادیچشمم م شیدو سال پ نیو کل ا دمیدهنم رو قورت م آب

وقت هم  چیه یبه من نداره ول یکه نشون بده عالقه ا دمیاز ند یکار

باشه اون من رو دوست  ینجوریابراز نکرده اما محاله ا یاون رو زبون

 داره...

که ازدواج شما صرفا جهت بهتر شدن  دونستیآرمان خودش هم م-

  گستیرابطه ما باهمد

 دهیو ادامه م کنهیم یا خنده

 نیالبته فکر کنم تو و پدرت اشتباه متوجه شد-
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رو  ییحرفا نیوجه انتظار چن چیه هب دنیبه لرز کنهیشروع م دستام 

 وجه.... چینداشتم به ه

سالن  یو به سمت در خروج شهیبلند م شیصندل یکه از رو نمیبیم

 چرخهیو به سمتم م ستهیا یاما وسط راه م رهیم

 آرمان تنوع طلبه عروس-

 گهیلبخند م هیو با  کنهیم کیهاش رو بار چشم

 یمن حساب باز کن یرو یتونینداره م ییقلمروش برات جا یاگر تو-

 رهیم رونیو از در سالن ب زنهیم یا قهقهه

خونه دور سرم  شنومیرو م یگوشام سوت ممتد یو تو زنهینم قلبم

 .کنمیرو حس نم یزیو چ چرخهیم

.......... 

و بعد از خوردن  دهیصبح رو نشون م 7که  ندازمیبه ساعت م ینگاه

 یرفتن به شرکت آماده بشم.از تاکس یتا برا رمیقهوه به سمت اتاق م

شرکته  یهنوز جلو روزیکه از د وفتهیم نیو نگاهم به ماش رونیب امیم

 .رنیبگ نیبگم تا برام بنز یبه نگهبان دیبا
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نشسته و در حال  زیکه پشت م نمیبیرو م یو منش شمیشرکت م وارد 

 یسر دهیو سالم م شهیمن از جاش بلند م دنیصحبت با تلفنه که با د

 گهیکه م رمیو به سمت اتاق م دمیتکون م

 تماس گرفتن یصبور یخانم مهندس آقا-

 گمیو م چرخمیسمتش م به

 +وصلش کن

 چشم-

 دارمیو اون رو برم رمیو به سمت تلفن م شمیاتاق م وارد

 +الو

 سالم خانم سعادت-

 نمیشیاون م یو رو کشمیرو عقب م یصندل

 +سالم

 مزاحمتون که نشدم-

 دیی+نه بفرما

 گهیو م کشهیم یقیعم فسن
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 امیسر ب هی خواستمیاومدم تهران و م یکار یمن امروز برا قتایحق- 

 باهاتون صحبت کنم. دیبخش جد نهیتا در مورد هز شتونیپ

 گمیو م کنمیم اخم

 ن؟یصحبت نکرد ایبزرگ ن ی+مگه با آقا

 شنومیهول و دستپاچه اش رو م یصدا

 هم با شما صحبت کنم یحضور خواستمیم یول میبله صحبت کرد-

 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 +باشه منتظرتونم

 ادیخوشحالش از پشت تلفن م یصدا

 نمتونیبیم-

برم سمت اتاق  خوامیم رمیاتاق م رونیو به ب شمیبلند م یصندل یرو از

 گهیم یازش بپرسم که منش یتا در مورد صبور رادیه

 خانم مهندس ستنین ایبزرگ ن یآقا-

 کنمیم کیو چشم هام رو بار چرخمیسمتش م به

 ومدن؟ی+ن
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 گردنیبرم عیدارن و سر یکار هیاومدن اما گفتن - 

 دمیتکون م یسر

 اریقهوه برام ب هی+

 چشم-

 تمیسیو بعد از روشن کردن س رمیم زیو به سمت م شمیاتاق م وارد

 باز بشه. یپروژه سار لیتا فا ونمیمنتظر م

 زیم یرو رو ینیو س شهیداخل اتاق م یو منش خورهیضربه به در م چند

 زارهیم

 دییبفرما-

 دمیتکون م یسر

 +ممنون

و به  دارمیو اون رو برم برمیدستم رو سمت فنجون م رونیب رهیاتاق م از

 چشمام بسته بشه. شهیتلخ قهوه باعث م یبو کنمیم کینزد مینیب

و نگاهم رو به  رمیو به سمت پنجره اتاق م شمیبلند م یصندل یرو از

 کی. فنجون رو به لبم نزددمیاطراف م کیبزرگ و کوچ یساختمون ها
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و  مونهیهوا م یساختمون دستم تو نییصحنه پا دنیکه با د کنمیم 

که  نممیبیرو م رادیو ه شمیم کیبه پنجره نزد ی. کمشمیمتعجب م

به  یکه نگاه نمیبیکه به دستشه م یاونم با دبه ا ستادهیا نمیکنار ماش

 دونمیحدسم درسته چون م رهیم یو به سمت نگهبان ندازهیم نیماش

رو برام آماده کنن.  نیدادم تا موقع برگشت ماش یرو به نگهبان دیکل

چشمام  قتایحق شهیم نیو مشغول پر کردن باک ماش زنهیقفل در رو م

 یزیمن که ازش چ دهیرو انجام م رکا نیداره ا یچ یبرا شهیگرد م

 نخواسته بود.

که  کنمیم کیچشم هام رو بار یکنارش کم یقرار گرفتن فرد با

و به سمت  دهیو بهش دست م ستهیا یم رادیکنار ه نمیبیرو م یصبور

و فنجون قهوه رو سر  رمیگیاز پنجره فاصله م زنهیساختمون اشاره م

 .گردونمیبرم ینیو اون رو داخل س کشمیم

چند  دمییو با تا کنهیرو اعالم م یحضور صبور یلحظه بعد منش چند

 خورهیضربه به در م

 دیی+بفرما

 وفتهیم شیو مشک دیسف یو نگاهم به موها شهیباز م در
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 سالم خانم مهندس- 

 گمیبه چشم هاش م رهیو با خ شمیبلند م یصندل یرو از

 +سالم

 شهیو با لبخند وارد م دهیتکون م یکه سر زنمیها اشاره م یصندل به

 ممنون-

 رمیگیکه منم مقابلش قرار م نهیشیم یصندل یرو

 گهیو م زنهیزل م بهم

 ستنیراد ن یآقا-

 گمیو با اخم م دمیتکون م یسر

 ری+نخ

 زنهیم یو لبخند گهیم یآهان

تموم  نیبنز نشونیماش ایگو دمیساختمون د رونیرو ب ایبزرگ ن یآقا-

 کرده بود.
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قهوه و  ینیس یو منش شهینگاهشم که در زده م رهیو خ گمینم یزیچ 

سرم رو  یبا دستم کم رونیب زنهیو از اتاق م زارهیم زیم یرو رو کیک

 گمیو م دمیم کهیت یو به صندل دمیماساژ م

 نیصحبت کن نیخواستی+در چه مورد م

رو  یدیجد زیو به نظرم چ کشهیصحبت هاش طول م یا قهیدق ستیب

تکون  ی. سردمیشن رادیحرف ها رو از ه نیچون قبال همه ا گهینم

 شهیضربه باز م هیبلند شم که در اتاق با  یصندل یاز رو خوامیوم دمیم

 یوقت یو اخم داره ول ستادهیکه جلو در ا وفتهیم رادیو نگاهم به ه

 شهیو وارد اتاق م زنهیم یلبخند مصنوع دهیمنگاهش رو به من 

 نیکردم نار نیرو برات بنز نی*ماش

رو  یسرفه زدن صبور یکه صدا کنمیگرد شده نگاهش م یبا چشم ها 

 رادیه دهیگلوش پر یقهوه تو نمیبیکه م چرخمیبه سمتش م شنومیم

که به نظرم حالش  زنهیو چند تا ضربه به پشتش م شهیم کیبهش نزد

 تا بهتر شهیبدتر م

 باال  ارهیدستش رو م یصبور

 ممنونم-
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ها  یاز صندل یکی یو رو زنهیم یو بهم لبخند دهیتکون م یسر رادیه 

 نهیشیم یکنار صبور

 ؟یصبور ی*چه خبرا آقا

 که به خاطر سرفه کردن سرخ شده کنمینگاه م یچهره صبور به

 یسالمت-

بغلش نگاهم رو  ریز زنهیو دستاش رو م دهیم هیتک یبه صندل رادیه

که اونم با  کنمیقبلش رو درک نم قهیرفتار چند دق یو معن دمیبهش م

که  کشهیطول نم هیچندثان یول زنهیبراقش بهم زل م یمشک یچشم ها

 گردهیبرم یدوباره سمت صبور

 ن؟یکه از ما پنهون کرد نیگفتیبه خانم مهندس م دیرو با ی*چه مطلب

 رهیهم م یتو یصبور یکه اخم ها نمیبیخنده و م ریز زنهیم خودش

 گهیو م زنهیم یخنده مصنوع یول

سر به  هیبه تهران اومده بودم و گفتم  یکار یبرا ست،یطور ن نیا-

 با خانم مهندس صحبت کنم. یبزنم و درباره مسائل مال نجایا

 *آهان
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 شهیبلند م شیصندل یو از رو کنهیمکث م یکم یصبور 

 سر پروژه نیایتا ب میمنتظرتون شمیمزاحمتون نم نیاز ا شتریخوب ب-

 رادیکه به سمت ه شمیبلند م یصندل یو از رو دمیتکون م یسر

 چرخهیم

 ایبزرگ ن یخدا نگه دار اقا-

 گهیم یو با لبخند شهیبلند م یصندل یو از رو دهیتکون م یسر رادیه

 *به سالمت

و با گفتن خداحافظ به سمت در اتاق قدم  چرخهیسمت من م یصبور

 .رونیب زنهیبعد از اتاق م هیو چند ثان کنهیتند م

 شنومیو معترضش رو م یعصب یکه صدا رمیم زمیسمت م به

 شهیجلو لونه اش سبز م ادی*مار از پونه بدش م

 زنهیکه بهم زل م دمیرو بهش م نگاهم

 *واال

 گردهیبرم رونیاز در بزنه ب نکهیقبل از ا یول رهیسمت در اتاق م به

 گهیخندون م یسمتم و با چشم ها
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 فهیهم رد نتونیخانم مهندس،ماش نی*مراقب خودتون باش 

 یصندل یو رو رونیب دمیو من نفسم رو کالفه م بندهیاتاق رو م در

 .نمیشیم

 چیهنوز ه یول گذرهیتماسم با باران م نیهفته از آخر کیبه  کینزد

خودم  دیکه با رسمیم جهینت نیازش نشده کم کم دارم به ا یخبر

 بگردم. مارستانیدنبال اون ب

نگاهم رو به صفحه لپ  شهیبلند م ستمیکه از س یریتماس تصو یصدا

 رونیب دمیهر پنج نفرشون نفسم رو کالفه م ریتصو دنیو با د دمیتاپ م

 گمیو م کنمیو تماس رو وصل م

 شده؟ ی+باز چ

 گهیو م زنهیم ییلبخند دندون نما عرفان

 میانگار ما هر روز باهاتون در تماس نیگیم یجور هیخانم مهندس -

بازوش  یتو یکه فربد مشت زنمیو بهش زل م کنمیم کیرو بار چشمام

 گهیو م زنهیم

 خاک تو سرت--
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 خنده. ریز زننیحرفش دخترا طبق معمول م نیبا ا  

از  یو کم برمیو دستم رو به سمت فنجون قهوه م دمیتکون م یسر

تموم بشه، فنجون رو  گهیتا سر و کله زدنشون با همد نوشمیقهوه م

 زنمیو بهشون زل م زیم یرو گردونمیبرم

 تا قطع.... نیندار یصحبت+اگه 

 گهیصحبتم تموم بشه و م زارهینم محمد

 نینقشه نگاه کن نینه خانم مهندس به ا-

 .شمیصفحه مقابلم م رهیو خ دمیتکون م یسر

و  رمیو به سمت در اتاق م شمیبلند م زیاز پشت م شهیکه تموم م کارم

و با  وفتهیم یمنش زیدر لحظه اول چشمم به م یول رونیب زنمیاز اتاق م

نشسته و  یصندل یبه دست رو یگوش شمیمتعجب م نمیبیکه م یزیچ

 چرخهیبه سمتم م یمنش یکه با صدا ستیحواسش به من ن

 خانم مهندس؟ نیخواستیم یزی*چ

که اونم  شمیم کیبهش نزد یو کم دمیبه نشونه نه تکون م یسر

و  نییپا پرهیم یصندل یدرشتش از رو یو با چشم ها زنهیلبخند م

 رهیگیدستش رو سمتم م



 

337 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 یسالم فرشته آب- 

 گمیو با تعجب م رمیگیرو م کشیو دست کوچ دمیبهش تکون م یسر

 پرهام؟ یکنیم کاریچ نجای+ا

 گهیو با ذوق م زنهیم یا خنده

 کار داشت منم باهاش اومدم نجایبابام ا-

که به سمت اتاق  نمیبیرو نم یکس یول کنمیدور و اطرافم نگاه م به

 زنهیاشاره م رادیه

 اونجاست-

  دمیتکون م یسر

 اتاق من؟ میبر یخوای+م

 گهیم یو با خوشحال زنهیهاش برق م چشم

 تونم؟ یم-

 +آره

 گمیم یو رو به منش میریو به سمت اتاق م رمیگیرو م دستش
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 دیاتاق خودم پدرشون خواست بره بهشون بگ رمیبی+پرهام رو م 

 .نجاستیا

و من با  دهیتکون م یکه سر نمیبیرو م یمتعجب منش یها چشم

درشتش به  یبا چشم ها بندمی. در اتاق رو که ممیشیپرهام وارد اتاق م

 گهیو م کنهیاطراف نگاه م یفضا

 یبزرگه فرشته آب نجایچه قدر ا-

 ادیکه اونم پشت سرم م رمیم زمیو به سمت م دمیتکون م یسر

 یصندل یرو نی+بش

برام  یکه منش یلیوان کیک کهیو ت نهیشیها م یاز صندل یکی یرو

که لبخند  دمیقرار م زیم یو جلوش رو زارمیآورده رو داخل بشقاب م

 گهیم یو با خوشحال زنهیم

 ممنون-

 یول نهیاز من بب گهیورژن د هیتا بتونه  ارمیلبام رو کش ب کنمیم یسع

 نه ای شمیموفق م دونمینم

 کنمی+خواهش م
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دستش رو سمتم  یتو یکه گوش نمیشیروبه روش م یصندل یرو 

 رهیگیم

 ؟یرو انجام داد یباز نیتو ا یفرشته آب-

 وهیم ریکه تصو دمیم لیو به صفحه موبا رمیگیرو از چهره اش م نگاهم

 شنیصفحه به باال پرتاب م یهست که رو یها

 +نه

 گهیم جانیه با

 بدم؟ ادیبهت  یخوایباحاله م یلیخ-

 کنمیبراقش نگاه م یو به چشم ها دمیرو تکون م سرم

 +آره

و با دستش انگشتم رو  نهیشیکنارم م قایو دق شهیبلند م یصندل یرو از

 کشهیصفحه م یو رو رهیگیم

 یاونا رو از وسط نصف کن ینشکیا دیبا نیبب-

صفحه جا به  یانگشتم رو قفل کرده و داره اون رو رو کشیکوچ دست

 گهیم یخوشحال یو با صدا کنهیجا م
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 یفرشته آب نیآفر- 

 گهیم یباال و با تخس برهیرو م نگاهش

 یفرشته آب یاستعداد دار یلیخ-

 کشمیسرش م یو دستم رو رو ادیچرا ناخوداگاه لبام کش م دونمینم

 ی+مرس

 دهیرو به دستم م یو گوش زنهیم لبخند

 بخورم کیکن تا من ک یباز ییحاال خودت تنها-

 دهیتکون م یسر

 +البته

دهنش  ذارهیو م کنهیرو م یبزرگ کهیو ت برهیم کیرو سمت ک دستش

 نهیبیو نگاه من رو م چرخهیسمتم م یو وقت کننیکه لپاش باد م یطور

 شمیاز جا بلند م عیتو گلوش سر پرهیم کیک یا کهیو ت شهیدستپاچه م

 دارمیبرم زیم یرو از رو یآب وانیو ل

 +آروم
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 زنهیو چندتا سرفه م کشهیم یقیکه نفس عم زنمیبه پشتش م یدست 

 شهیبهتر م یو وقت خورهیآب م یکه کم برمیدهنش مآب رو به  وانیل

 گهیو م کنهیبه چشم هام نگاه م

 یدیهمه رو نجات م یهست یتو فرشته آب-

 نهیقلبم محکم به س شهیتر م سشیخ یبعد گونم با لب ها هیثان وچند

 پاک و مهربونه.... نقدریبچه ا نیچرا ا کوبهیام م

برگردونم که در اتاق ناگهان باز  زیرو به م وانیتا ل کنمیراست م کمر

 افهیکه با چهره متعجب آرمان و ق دمیو من نگاهم رو به در م شهیم

چه  خوادیتو هم دوباره م کنمیاخمام رو م شمیمواجه م رادیاخم آلود ه

 رو راه بندازه یبحث

و  دارهیبرم زیم یرو از رو یو گوش نییپا پرهیم یصندل یاز رو پرهام

 گهیم

 اومدم بابا-

ازدواج  رادیکه خبر داشتم ه ییتا اونجا شهیبه سرعت گرد م چشمام

هست که با فروغ  یادیپرهام پسرشه البته مدت ز ینکرده بود چه جور

 دم؟یفهمیارتباط ندارم اخه از کجا م
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 یممنونم فرشته آب- 

و  زنهیکه لبخند م دمیتکون م یمتعجبم بهش سر یهمون چشم ها با

 گهیباال و م ارهیدستش رو م رهیبه سمت در اتاق م

 ییبابا میبر-

 رادیه چرخهیو م رهیگیمشتش م یکه دست پرهام رو تو یکس اما

 بلکه آرمانه.... ستین

و  چهیپیگوشم م یکف اتاق تو یها کیبا سرام وانیبرخورد ل یصدا 

اما نگاهم  کوبهیام م نهیقلبم خودش رو محکم به س کشهیم ریچشمم ت

که با چشم  ارمیهم قالب شدن نگاهم رو باالتر م یکه تو هیبه دوتا دست

امکان نداره مطمئنم که دارم اشتباه  شمیناراحت سبزش مواجه م یها

چند بار پلک  رادهیمحاله پسر آرمان باشه احتماال پسر ه مپرها کنمیم

همونه به پرهام نگاه  ریکه تصو کنمیو دوباره چشمم رو باز م زنمیم

 شمیمتوجه نم یزیچ یول خورهیکه لب هاش داره تکون م کنمیم

از  ده،یچسب نیسمتشون حرکت کنم که انگار پاهام به زم خوامیم

 ...هیاما نگاهم به در خروج شنیچشمام محو م یجلو

 خانم؟ نی*خانم مهندس؟ نار
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 چرخمیو به سمت صدا م گرمینگاهم رو از در م شنومیکه م ییصدا با 

 و بهم زل زده ستادهیا کمینزد نمیبیرو م رادیکه چهره ه

 ستیحالت خوب ن یرو صندل نی*بش

 رمیگیقرار م یصندل یو رو شهیم دهیکه دستم کش دمیتکون م یسر

 یلجباز نقدری*چرا ا

لرزونم رو  یکه دستا رهیگیجلو دهنم قرار م یآب وانیبعد ل هیثان چند

 زیم یرو رو وانیل خورم،یآب م یو کم رمیگیرو م وانیباال و ل ارمیم

 .دمیلرزونم سرم رو ماساژ م یو با دستا زرامیم

 گهیلب م ریو ز رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 اون برات مهم باشه؟  یزندگ دی*چرا با

که اونم اخماش رو  کنمیباال و با اخم بهش نگاه م ادیدر لحظه م سرم

 زنهیبهم زل م شیبراق مشک یتو هم و با چشم ها برهیم

 گمیم یعصب

 ستیکس برام مهم ن چیه ی+زندگ

 دهیبه نشونه تاسف تکون م یسر
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پرهام و  ریکه تصو دمیم کهیت یو سرم رو به صندل بندمیرو م چشمام 

 چیچرا پس ه کردم،یچشمم اصال فکرش رو هم نم یجلو ادیآرمان م

 یتو یری. در لحظه تصودمیند یاون خونه لعنت یوقت آرمان رو تو

 یبپرم صدا یصندل یچشمام باز بشه و از رو شهیکه باعث م ادیذهنم م

 شهیبلند م رادیمتعجب ه

 شده؟ یخدا چ ای*

 گهید رمردیاون پ گردمیو دنبال شماره باران م رمیم لمیسمت موبا به

فالک و  نیوقت به ا چیه ریامکان نداره اردالن باشه اون گرگ پ

 اون .... رسهینم یبدبخت

 رمیگیلرزون شماره باران رو م یدست ها با

 ن؟یشده نار ی*چ

پدربزرگ احتماال  گفتیبهش م چهیپیذهنم م یپرهام تو یها حرف

 دمیمن که تا به حال اون رو ند نطورهیپدر دلربا باشه آره هم

 جان؟ نیسالم نار-

 دمیباران آب دهنم رو قورت م یصدا دنیشن با

 ؟یکرد دای+اسمش رو پ
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 اخم کنم و داد بزنم شهیکه باعث م کنهیم یسکوت 

 خوااامیاالن اسم اون خراااب شده رو م نیییمن هم-

گرد  یو با چشم ها شهیبلند م شیصندل یکه از رو نمیبیرو م رادیه

 بهم زنهیشده زل م

 ادینگران باران از پشت تلفن م یصدا

 تو آروم باش من تا فردا آدرس اون جا... زمیباشه عز-

 دیخودم با یلعنت کنم،یحرفش تموم شه و تلفن رو قطع م زارمینم

 فمی.سمت ککردمیم داشیخودم پ دیدنبالش بگردم از همون اولش با

و باعث  کشهیم ریکه سرم به شدت ت ندازمیرو داخلش م یو گوش رمیم

 ناله ام بلند شه یوصدا رمیدستم رو به سرم بگ شهیم

 +آخ

 تو؟ یکنیم کاریمن چ ی*خدا

ذهنم پر از  یو تو شهیچشمام تار م یول نهیشیشونم م یرو یدست

 گهیو د رهیدور تند افتادن حس از تنم م یهست که رو یریتصاو

 ...فهممینم یزیچ
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 .......... 

 جان دخترم؟ نینار-

 دنیپامه و اشکام در حال چک ریفرش ز خیم چشمام

 بهت گفته؟ یزیشده دخترم؟ آقا چ یچ-

و اشک چشمام رو پاک  ارمیدستم رو باال م یخشک شده و به سخت تنم

 ندازمیدوشم م یرو رو فمیو ک شمیاز جا بلند م یبه سخت کنمیم

 یزاریزبونت در امان نم شیکس رو از ن چیخدا لعنتت کنه مرد که ه-

 خدا شکوه خانم از دستش دق کرد و مرد. بنده

لب از کنارش  ریز یو با گفتن خداحافظ کنمیزهرا خانم نگاه م به

 گذرمیم

 خدا به همراهت دخترم.-

ساعت صبر کردم تا حالم جا  کینشستم و مقابل خونه ام  نیماش یتو

که اگر بفهمه حالم بد شده تا علتش  دونمیو بعد به بابا سر بزنم م ادیب

 تیبه بابا بگم، وضع یزیفعال چ خوادی. دلم نمرهیگیرو نپرسه آروم نم
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من نابود  وفتهیب یبراش اتفاق طیشرا نیا یو اگه تو ستیقلبش خوب ن 

 .شمیم

که  یآرمان باشم و بعد به حساب حرف ها یکارها ریگیودم پخ دیبا

 .رسمیپدرش بهم زد م

و اسم  خورهیدر نبردم که تلفنم زنگ م رهیدستم رو سمت دستگ هنوز

 ادیکه صداش م کنمیتماس رو وصل م وفتهیصفحه م یآرمان رو

 ؟ییکجا نیالو نار-

 ادشیهم  یسالم و احوالپرس گهیکه د هیچند وقت کشمیم یقیعم نفس

 رفته

 الو؟-

 بابا شیمن اومدم پ ؟ی+سالم عشقم خوب

 گهیو م کنهیم یسکوت 

 هفته برم شمال کی یبرا دیبا-

 پرسمیو م شهیگرد م چشمام

 ؟یچ ی+برا
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 کی دیاستارتش با یکه برا میپروژه با احسان دار هیاز طرف استاد - 

 میهفته اونجا باش

 دادنیانجام نم یوقت بدون من کار چیه کنمیم اخم

 ؟ی+خوب من چ

 رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 هی یبرا دهیصالح د ینجوریحتما استاد ا نینار یپرسیچقدر سوال م-

 برم چمدون ببندم. خوامیپرواز دارم االن هم م گهیساعت د

 درست صحبت کنم کنمیم یو سع رهیگیگلوم رو م بغض

 .نمتیبیم امیپس من م زمی+باشه عز

 یبابات تا تنها نباش شیچند روز برو پ نیا-

 +چشم

 ندازمیم فمیو تلفن رو داخل ک چهیپیگوشم م یآزاد تو یبوق ها یصدا

 .کنمیبه سمت خونه حرکت م نیو با روشن کردن ماش

.......... 

 ؟یشنویصدام رو م نیخانم؟ نار نی*نار
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 یجلو ریتصو کشهیم ریوسرم به شدت ت کنمیرو آروم باز م چشمام 

 .نمیرو واضح بب ریتا تصو زنمیچشمام تاره و چند بار پلک م

 گهیبهم زل زده و م ینگران یبا چشم ها رادیه

 ؟ی*خوب

به نظرم داخل  کنمیو به دور و اطراف نگاه م دمیرو آروم تکون م سرم

 شرکت افتاد. یکه تو یبه اتفاقات گردهیو ذهنم برم مارستانمیب

 دنیو باد شهیداخل م دیا روپوش سفب یباز شدن در اتاق مرد یصدا با

 گهیباز من م یچشم ها

 حالتون خوبه خانم سعادت؟-

 رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 +بله

و شروع  رهیگیم رادیبرگه نوشته رو به سمت ه یکه رو ییها یدارو

تخت  یو از رو کنمینم یتوجه چیدادن به حرفش ه حیبه توض کنهیم

 ادیدکتر م یکه صدا شمیبلند م

 ن؟یشده بود یعصب یقبال هم دچار حمله -
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ساله که حال و  8به  کینزد کنمیسمتشون و بهشون نگاه م گردمیبرم 

 گمیو م زنمیم یبهش پوزخند نهیروزم ا

 +آره

 پوشمیو کفش هام رو م کنمیم زونیرو از تخت آو پاهام

 ن؟یرو گذروند یاز افسردگ یپس احتماال دوره ا-

برسه اخمام رو تو هم  خوادیم یبه چ دارهیچرا دست از سرم برنم یلعنت

 گهیکه م دمیو سر تکون م کنهیم

 نینش تیدچار تنش و عصبان ادیز نیکن یو سع نیمراقب باش یلیخ-

و از  کنهیم یخداحافظ رادیکه از ه گمینم یزیباال و چ ارمیرو م سرم

 گردمیم لمیبا چشم دنبال موبا رون،یب زنهیاتاق م

 ؟یخوایم یزی*چ

 گمیو م زنمیزل م بهش

 کجاست؟ لمی+موبا

و  رونیب ارهیرو م لمیو موبا برهیشلوارش م بیرو سمت ج دستش

 رهیگیسمتم م
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 *بفرما 

که  ییو عالرغم خواسته من رفته تا داروها ستادهیداروخونه ا هی مقابل

لجباز و سمج باشه اون  نقدریا کردمیفکر نم رهیدکتر بهش گفته رو بگ

به  یتوجه چیبهشون ندارم پس چرا ه یازیمنه و من هم ن یدارو ها برا

که باران  ادیم ادمیو  دمیم لیحرفم نداره؟ نگاهم رو به صفحه موبا

فرستاده که حتما تا  یامیپ تیبار باهام تماس گرفته و درنها نیچند

 .فرستهیفردا آدرسش رو برام م

 نیسوار ماش رادیو ه شهیباز م نیکه در ماش کشمیم یقیعم نفس

 رهیگیرو به سمتم م یکیو پالست شهیم

 هر پاکت نوشته ی*طرز مصرفشون رو رو

 دمیتکون م یسر

 +ممنون

 کنمی*خواهش م

 کنهیو حرکت م کنهیرو روشن م نیماش

 ؟یرستوران موافق هیسه عصره با  کی*ساعت نزد
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 زنه،یو لبخند م دهیکه نگاهش رو بهم م چرخونمیرو به سمتش م سرم 

 گمیو م کنمیاخم م

 شرکت نیمن رو برسون شمی+ممنون م

و نگاهم رو به روبه رو  چرخمیو من م شهیلبش محو م یاز رو لبخند

 دمیم

 ی*هر طور راحت

 برمیدر م رهیدستم رو سمت دستگ ستهیایشرکت م یجلو

 یشنوا یبدون من گوش ها یصحبت کن یبا کس ی*هر وقت خواست

 دارم. یخوب

که لبخند کم  چرخمیبه سمتش م شهیخشک م رهیرو دستگ دستم

 لبشه یرو یرنگ

که صرف  هیارزشمند تر از وقت یلیخ یزاریخودت م یکه برا ی*وقت

 یکنیم گرانید

 کشهیم یقیعم نفس
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اومده فردا  شیبرام پ یکار ییبرم جا دی*مراقب خودت باش من با 

 .نمتیبیم

اصال  شبید رمیدستگاه قهوه ساز به سمت آشپزخونه م یصدا با

 دیشرکت سرحال باشم با یبتونم تو نکهیا ینتونستم بخوام و امروز برا

از  فمیو با برداشتن ک رمیقهوه بخورم.بعد از خوردن قهوه سمت اتاق م

اونم بابت تمام  دمیفقط امروز رو به باران فرصت م رونیب زنمیخونه م

 که داده. ییها امیپ

و سالم  شهیبلند م طبق معمول از جاش یمنش شمیوارد سالن که م

 .شمیو وارد اتاق م دمیتکون م یسر دهیم

 ادیم یو منش شهیکه در اتاق زده م ستممیحال روشن کردن س در

 گهیکه م زنمیداخل بهش زل م

تماس گرفتن اما شما  روزید یخانم مهندس طرف قرار داد پروژه سار-

و من به اصرارشون مجبور شدم  نیتا باهاشون صحبت کن نینبود

 شماره تماستون رو بهشون بدم.

 کنمیم اخم

 داشتن؟ ی+چه کار
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 به من نگفتن یزیچ- 

 دمیتکون م یسر

 +باشه

که چند بار زنگ زده بود  ی. پس اون شماره ناشناسرونیب رهیاتاق م از

 بوده. نیبودم شرکت زر مارستانیکه ب یاونم زمان

به خاطر احساساتم اون رو  تونمیبرام مهمه و نم یلیخ یپروژه سار 

و با باز کردن قفل صفحه دنبال  دارمیرو برم لمیپس موبا رمیبگ دهیناد

 یرو رو یکردنش تماس رو وصل و گوش دایو با پ گردمیهمون شماره م

 .رمیو به سمت لپتابم م زارمیبلندگو م

سرش رو  ادریو ه شهیم یکیبا باز شدن در  لیبوق خوردن موبا یصدا

 زنهیداخل و لبخند م ارهیاز گوشه در م

 ؟ی*سالم خوب

 گمیو م شمیم متعجب

 +سالم

 شهیم یکیفرد پشت تلفن  یسالم گفتنم با صدا یصدا اما
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 سالم خانم مهندس؟- 

 شمیم رهیخ یو به سمت گوش رمیگیم رادیرو از ه نگاهم

 یصبور ی+سالم آقا

 هیکه  وفتهیم رادیو نگاهم به ه ادیمحکم بسته شدن در م یصدا

 لمهیو دوتا نون دستشه و با اخم نگاهش به موبا کیپالست

 .میمتاسفانه نشد صحبت کن یباهاتون تماس گرفتم ول روزید-

 شمیم رهیخ یو دوباره به گوش رمیگیم رادیرو از ه نگاهم

 افتاد که نتونستم جواب بدم ی+بله اتفاق

 شهینگران م صداش

 اومده؟ شیبراتون پ یحالتون خوبه؟مشکل-

 رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 ؟یصبور یآقا نیصحبت کن نیخواستی+در چه مورد م

رو  لیکه وسا ارمیسرم رو باال م شنومیرو م یشدن صندل دهیکش یصدا

من  زیمقابل م قایو دق کشهیرو م یدستش صندل هیو با  زارهیم زیم یرو

 شهیرفتارش گرد م نیچشم هام از ا نهیشیو م زارهیم
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 ازتون نشد. یاما خبر نیبزن یبه پروژه سر شیبود هفته پ قرار- 

کارها و اتفاقات گذشته بوده که اصال  یمدت حواسم پ نیا نقدریا

 گمیو م کشمیم یقینبود،نفس عم دیحواسم به بازد

 +درسته 

 کنمیجلو دستم نگاه م میتقو به

 ...ی+احتماال بتونم برا

 یصبور یاونجا آقا امی*من فردا خودم م

 ادیم یصبور رانیح یکه صدا دمیم رادیمتعجبم رو به ه نگاه

 شنون؟یمن رو م یصدا ایبزرگ ن یآقا-

 آخه کنهیبچه ها داره رفتار م هیچرا شب کشمیرو به صورتم م دستم

 گهیو م زنهیم یثیخب لبخند

 ن؟یداشت یکار یصبور ی*بله آقا

 و با سر کنهیم دایکه لبخندش تا بناگوش ادامه پ کنمیاخم م بهش

 گمیم یو به صبور شهیم ظیاخمم غل هیکه چ زنهیاشاره م

 فعال. دمیرو بهتون اطالع م قشیدق خی+تار



 

357 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 زنمیو بهش زل م کنمیرو قطع م تماس 

 بنده خدا کارم داشت یبابا چرا قطع کرد ی*ا

 یو از رو کنهیکه لبخندش رو جمع م کنمیم کیهام رو بار چشم

 رهیگذاشته م زیم یکه رو یلیو به سمت وسا شهیبلند م یصندل

 به به نون تازه گرفتم نیصبحانه بخور ایرو ولش کن ب ی*صبور

اسم باران  دنیو با د خورهیکه تلفنم زنگ م رمیگیرو ازش م نگاهم

 دمیجواب م عیسر

 جان نیسالم نار-

 رستیبهم خ رادیمشکوک ه یها چشم

 ؟یکرد داشی+سالم پ

 کشهیم یقیعم نفس

 کنمیم امکیآره آدرسش رو برات پ-

 شمیو از جا بلند م کنمیتماس رو قطع م عیحرفش سر نیا با

 میلقمه نون بخور هی*اگه گذاشتن 
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رو  فمیک عیو با خوندن آدرس سر کنمیبازش م یگوش امکیپ یصدا با 

 رمیو به سمت در م دارمیبرم زیم یاز رو

 *کجااا؟

 ادیمعترضش م یکه صدا رونیب زنمیو از اتاق م کنمیاتاق رو باز م در

 امیمنم باهات م سای*وا

و با سرعت وارد  چمیپیآدرس هست م یکه تو یاصل ابونیخ سمت

 شمیکوچه م

 افتاده؟ یچه اتفاق یبد حیبه منم توض شهی*م

 نجایشد و تا ا نیسوار ماش یچه جور دونمیاصال نم کنمینگاه م بهش

 همراهمه.

که اونم  رونیب امیم نیترمز و از ماش یرو زنمیم مارستانیب یجلو

 شهیم ادهیپ نیاز ماش عیسر

 افتاده؟ یاتفاق یکس ی*برا

 گمیم یبلند یسمتش و با صدا گردمیبرم یعصبان

 ایبزرگ ن رادیه یای+من ازت نخواستم که همراهم ب
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و با چشم  رهیگیکه اون رو م کنمیرو سمتش پرتاب م نیماش چیسو 

 غرمیکه م کنهیمتعجب نگاهم م یها

 +برگرد شرکت

 مارستانیب یو به سمت ورود رمیگیازش فاصله م یبلند یقدم ها با

تابلو راهنما  یباشه.رو یبستر ویس یبخش آ دیطبق گفته باران با رمیم

طبقه چهارمه صف  ویس یکه بخش آ شمیو متوجه م خونمیرو م

 .کنمیآسانسور به شدت شلوغه پس به سمت پله ها قدم تند م

تا نفسم برگرده سرجاش   کنمیصبر م یباال کم امیپله رو که م نیآخر

 ستگاهی. به ارمیم یپرستار ستگاهیو به سمت ا شمیوارد سالن م

 گمینشسته م زیکه پشت م یرو به پرستار رسمیکه م یپرستار

 هیبستر نجای+اردالن راد ا

 دهیتکون م یچهره ام سر دنیباال و با د ارهیرو م سرش

 ن؟یبله دخترشون هست-

 نمشیبب دی+با

 نیتونیخانم االن نم ژستیو یهابخش مراقبت -
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 گمیم یبلند یو با صدا کنمیم اخم 

 خانم نمشیامروز بب دی+من با

 گهیو م دهیرو به چهره ام م نگاهش

 برادرتون رفته تا شما رو بفرستم داخل نمیخوب بزار بب یلیخ-

 گهیکه چند لحظه بعد م مونمیو منتظر م گهیم یچ فهممینم

  9+تخت شماره

سالن  یبرم داخل نگاهم به ورود نکهیو قبل از ا دمیتکون م یسر

 رهیو خ ستادهیا یبا چهره پر از اخم نهیدست به س رادیکه ه وفتهیم

 .رمیبخش م یوبه سمت ورود رمیگیمنه نگاهم رو ازش م

هر  یکه با نگاه کردن به باال یا شهیش یسالن پر از اتاقک ها داخل

 9و چشمم به عدد  کنمیرو رد م 8شماره  نمیبیقسمت شماره اون رو م

چند روز زدم اصال  نیکه ا ییحدس ها خوادیدلم م وفتهیم شهیش یرو

 دمیو نگاهم رو به درون اتاقک م کشمیم یدرست نباشه پس نفس عمق

. ضربان قلبم رو حس چسبنیم نیو پاهام به زم زنهیم خیکه تنم 

که  وفتهیو الغر م فیظر ینگاهم به جسم کشه،یم ریو چشمم ت کنمینم

 چهیپیگوشم م یتو یسوت ممتد کنمیبه چهره اش نگاه م یوقت
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 گفتیکه پرهام بهش م یهمون دم،یاون خونه د یکه تو یخودشه همون 

گذاشتم و به  تشصور یرو رو ژنیکه ماسک اکس یپدربزرگ، همون

از اون اردالن  یزیچ چیه یفرد اردالن راد ول نیبرش گردوندم ا یزندگ

 من.... ینمونده خدا یبراش باق شناختمیم که یراد

 یرییتغ چیاما ه دمیو دوباره نگاهم رو بهش م زنمیبار پلک م چند

در  قایچشم هاش بازن و من دق یدستگاه بهش وصله ول یکل کنهینم

 کیاتاقک نزد شهیو به ش دمیپاهام رو تکون م یراس نگاهشم. کم ریت

 چیرو نداشتم فرد روبه روم ه یزیچ نیعنوان انتظار چن چیبه ه شمیم

 ذهنم نداره. یتو فردبا  یوجه اشتراک

که  دیدیم دیاون با د،یدیمن رو م دیبره اون با شیپ یطور نیا دیبا چرا

تر از  یشکسته خودم رو جمع کردنم و قو یها کهیمن زنده ام، که ت

شدم که بهش فخر  یاون شرکت سیکه رئ دیدیم دیبرگشتم، با شیپ

 .فروختیم

 یو تو مشیدیم دیتموم بشه؟ من با ینجوریا دیچرااا؟چرا با یلعنت

 صورتش... یتو نداختمیو تف م دمیکوبیدهنش م
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 یادیتعداد ز هیو در عرض چند ثان شهیبوق دستگاه ها بلند م یصدا 

شده  رینگاهم به چشماشه که اشک ازشون سراز شنیوارد اتاقک م

 کشهیدستم رو م یکس

 لطفا نیخانم بر-

 بندهیو در رو م برهیم یرو به سمت در خروج من

از پشت  یافته، دست یم یداره چه اتفاق دونمیحال شوکم و نم هی یتو

 رادیوچهره نگران ه گردمیبرم یکه با کرخت شهیشونم گذاشته م یرو

 نمیبیرو م

 *حالت خوبه؟

 گمیو م کنمیرو که به شدت خشک شده باز م دهنم

 +اصال اون نبود

 ؟ی*ک

ادامه بدم اما چشمم  خوامیو م دمیرو به سمت در بسته نشون م دستم

و به سمت ما  شهیوارد سالن م یتند یکه با قدم ها خورهیم یبه فرد

آرمانه اصال حواسش به ما  نمیبیم شمیم رهیبه چهرش خ یو وقت ادیم

 شهیو وارد سالن م شهیدر باز م کوبهیکه به در م یو با مشت ستین
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 کنه؟یم رکایچ نجای*آرمان ا 

اما نگاهم به در بستس که  شنومیرو م رادیه رونیمتعجب و ح یصدا

 کنهیو اخم م گرهیمقابل صورتم قرار م رادیه

 ن؟ینار هیبستر نجایا ی*ک

 گمیلب م ریو ز ادیذهنم م یتو رمردیباز و پر از اشک پ یها چشم

 +اردالن راد

حاال چه  گردمیو به عقب برم گرمیم دهیگفتنش رو ناد یبلند چ یصدا

 ریگوشه افتاده و من د هی امیباور کنم که عامل تمام بدبخت یجور

 ....رید یلیاومدم خ ریانتقام گرفتن د یبرا گفتیآرمان درست م دمیرس

 زنهیداد م یو کس شهیکه در سالن باز م گذرهیچه قدر م دونمینم

 آرههههه؟ یییرااااحت شد لعنت التیخ-

 دنیداد کش یمن صدا هیک دونمیو م چهیپیگوشم م یدادش تو یصدا

بچرخم که به شدت به عقب  خوامیم شناسمیم یهاش رو به خوب

 نمیبیصورتش رو م یرو یو چهره سرخ و اشک ها شمیم دهیکش

 سعادت درسته نینار یراحت شد گهیحاال د-
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 کنهیو دست هاش رو از هم باز م زنهیم یعصب خنده 

 ینابودش کن یبرام نمونده که بخوا یزیچ گهیحاال د-

 نمیبیرو م شیاشک یو من غم چشم ها کنهیچشم هام نگاه م به

بعد پرهام رو به  یبعد شرکت رو ازم گرفت یاول خودم رونابود کرد-

 و حاال پدرم رو یخودت وابسته کرد

 به دست زدن کنهیو شروع م زنهیم یا قهقه

 سعادت نینار یتو برد نیواقعا آفر-

 خندهیم و رهیگیرو به سمتم م انگشتش

 مبارکه یساله شد 8 یباز نیتو برنده ا-

 رونیب یو تخت شهیکه در پشت سرش باز م رهیگیازم فاصله م یقدم

اون قرار گرفته و نگاه من به اون جسم  یرو دیبا مالفه سف یجسم ادیم

 کهیکوچ

 نیایفوت پدرتون همراه من ب یگواه یآقا برا--

 من نگاهم هنوز به اون قسمته یول شهیاز جلو چشم هام محو م تخت

 کنمیدستم حس م یرو رو یدست کس یگرما
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 نینار می*بر 

که دارم  فهممینم دارم،یقدم برم رادیو به دنبال ه شهیم دهیکش دستم

 .رونیب امیم زینفرت انگ یاصال چطور از اون جا ای کنمیم کاریچ

و نگاهم به دور رو اطراف  شهیچشم هام باز م نیحس توقف ماش با

 نیتر از ا نییو شهر پا میقرار دار یسطح بلند هی یکه انگار رو وفتهیم

و  شهیم ادهیکه پ گردونمینگاهم رو برم نیقسمته. با باز شدن در ماش

 گهیو م کنهیو در سمت من رو باز م زنهیرو دور م نیماش

 نییپا ای*ب

 رونیب امیم نیاز ماش یو با کرخت دمیچرا به حرفش گوش م دونمینم

 یقینفس عم شهیو باعث م خورهیبهم م ینسبتا خنک یهوا

و  رهیگیکه از فاصله م شنومیقدم هاش رو از پشت سرم م یبکشم.صدا

و دستاش رو باز  ستهیایاون م یرو رهیاز صخره ها م یکیبه سمت 

 کنهیم

 پاته ریکل شهر ز نجای*از ا

 ادهیز یلیارتفاع خ گهیکامالدرست م شم،یم کیبه صخره ها نزد یکم

 ی*آهاااااا
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و  نییپا ارهیدستاش رو م چهیپیفضا م یتو یبلند دادش کم یصدا 

 یچشم ها رهیو خ کنهیو به سمتم نگاه م نهیشیهمون صخره م یرو

 شمیم شیبراق مشک

 دهیبهم م یحس خوب یلیچون خ نجایا امیاوقات م ی*گاه

 گهیو م زنهیم یکم رنگ لبخند

به داد  کنمیو شروع م نجایا امیم رهیگیدلم از همه عالم و آدم م ی*وقت

و  رونیب زمیریهمه عقده ها و غم هام رو م زنمیکه م یزدن با هر داد

 برگردم سبک بالم خوامیم یوقت

 کشهیم شیمشک یرو به موها دستش

 یزایچ هیفروغ  یها فیافتاده البته طبق تعر یبرات چه اتفاق دونمی*نم

ندارم.  یدیکه کش ییاز تک تک رنج ها یاطالع چیاما ه دونمیم یجزئ

 نیداشته منم از ا یادیز یو زخم ها بتیگذشتش مص یتو یهر کس

 یسراغم چه جور انیم یگرفتم که وقت ادیاما  ستمین یقاعده مستثن

 .ارنیاز پا درم ن اکنترلشون کنم ت

 شهیم رهیو به روبه رو خ رهیگیرو ازم م نگاهش

 حالت رو خوب کرد دی*به نظرم امتحان کن شا
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و حس  کنمینگاه م نییبه پا  رمیجلوتر م یو کم کشمیم یقیعم نفس 

تمام اتفاقات  ادیو  دمیپس نگاهم رو به آسمون م رهیم جیسرم گ کنمیم

 .وفتمیامروز م

از خدا قول گرفتم که برام زنده نگهش داره تا  شیچندسال پ ادیم ادمی

که ساختم رو بهش نشون بدم اما به نظرم اصال خدا  یقو نیبتونم نار

همون اردالن مغرور گذشته  دیوگرنه که من امروز با دهیصدام رو نشن

 رو.... دهینه اون جسم الغر و خشک دمیدیرو م

 زنمیو از عمق وجودم داد م بندمیکه چشمام رو م شهیم یچ دونمینم

 +خداااااا

 یکه همچنان تو دمیم رادینگاهم رو به ه چهیپیفضا م یتو صدام

داد بزنم تا غم ها  دیبا گهیرو به روهست، م رهیهمون حالته و نگاهش خ

باهاشون مقابله کنم، با انگشتم  دیبا گهیو رنج هام من رو نابود نکن، م

 دمیو دوباره نگاهم رو به آسمون م دمیچشم راستم رو ماساژ م

 ؟یکار رو کرد نی+چرا ا

 زنمیپس بلند تر داد م شنوهیصدام رو نم کنمیم حس
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برگردم و  دیزنده بمونه؟ مگه من نگفتم با دیبا +چراااااا؟ مگه من نگفتم 

 شکشیپ یخواستیکه م میتف بندازم تو صورتش، بگم من همون عروس

 سیزنده موندم برگشتم تا نابودت کنم شدم رئ یول یخودت کن

که با خنجر زدن از پشت از دست پدرم درش  یشرکتت شرکت

 یییییآورد

ساله  یلیو من باور ندارم که اشک چشممه چون خ شهیم سیخ صورتم

از تمام  نباریو ا کشمیم یقیکه چشمه اشکم خشک شده نفس عم

 زنمیوجودم داد م

 زنده بمونه؟؟چرااااا؟؟؟ ی+چرا نذاشت

و شدت  کشهیم ریسرم ت وفتمیم نیزم یو دو زانو رو رهیاز تنم م حس

از پشت  یتند فرد یقدم ها یقابل تحمله صدا ریسوزش چشمم غ

 ییو صدا رمیفرو م یآغوش گرم یتو هیو در عرض چند ثان ادیسرم م

 چهیپیگوشم م یتو

 .نیتموم شد نار زی*همه چ
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 رونیب امیحوله دور تنم از حموم م دنیچیو با پ بندمیآب رو م دوش 

ذهن پر  رمیو به سمت دستگاه قهوه ساز م شمیوارد آشپزخونه م

 .رهیآروم بگ یبا قهوه کم دیامروزم شا یماجرا

خوش قهوه چشمام رو  یبو دنیچیو با پ رمیگیدستگاه م ریرو ز فنجون

. نوشمیاز قهوه ام م یو کم نمیشیم رهیپشت جز یصندل یرو بندم،یم

حق با اون باشه و اردالن راد  دمیشا کنمیفکر م رادیه یبه حرف ها

 افتاده... یروز نیتقاص کارهاش رو پس داده که به چن

اول بهتره و  یحالم نسبت به روزا گذرهیهفته از مرگ اردالن راد م دو

 نیخواست خدا بوده که دوباره با چن دیکه شا امیدارم با خودم کنار م

هر چند  زهیدهن به دهن نشم و اون دوباره زهرش رو به جونم نر یآدم

 قابل باوره... ریبرام غ افهیکه هنوز هم اون چهره و ق

به تن داره و نسبت به  اهیس رهنیپ دمیاخل شرکت دامروز آرمان رو د 

به سمت شمال گرفتم  طیعصر بل یکه الغرتر شده، برا ادیقبل به نظر م

 گذرهیزنگ زده دو هفته م یکه صبور یبه پروژه سر بزنم از زمان دیو با

 باهاش گفت و گو داشتم. یمدت فقط به شکل تلفن نیا یو تو
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خندون  یبا لبها رادیمن ه دییو با بفرما خورهیاتاق چند تا ضربه م در 

باهام احساس  یلیو البته که خ نمشیبیم شتریروزا ب نیداخل ا ادیم

 برده ادیوقته که از  یلیجمعش رو خ یو فعل ها کنهیم یراحت

 ؟ی*چطور

 دمیتکون م یسر

 +خوبم

 گهیو م زنهیم یصدادار خنده

 یگرفت ادیاز کلمه ممنونم خوبم رو هم  ری*خوب خداروشکر که به غ

پر  شیبراق مشک یچشم ها زنمیباال و به چهره اش زل م ارمیرو م سرم

 کنمیم کیاز خنده هست، چشم هام رو بار

 ؟ی+چ

 ارهیدر م دنیترس یو ادا کشهیخودش رو عقب م یکم

 یترسونیبابا چرا آدم و م یچی*ه

 گهیو م کنهیم یکه اخم گمینم یزیچ

 ؟یدار طیامروز بل ی*برا



 

371 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 +آره 

 گهیو م شهیم کینزد زیبه م یکم

 من برم؟ یخوای*م

 دمیتکون م یسر

 +نه

 زنهیو غر م رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 یدیقاطع جواب م نقدریکه ا ی*واقعا مرس

 دهیتکون م یکه سر زنمیو به در اتاق اشاره م ندازمیباال م ییابرو

 *باشه مواظب خودت باش

 .رونیب رهیو از اتاق م زنهیم یچشمک

تا فروشنده حساب کنه که در فروشگاه باز  زارمیم زیم یرو رو سبد

 تو هم رهیکه کنارشه اخمام م یزن دنیاما با د نمیبیو پرهام رو م شهیم

 یسالم فرشته آب-

که  دونستمیقبال نم کنهیو دستش رو سمتم دراز م ادیبه سمتم م عیسر

 پسر آرمان و دلرباست اما االن....
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لبشه و دست  یو لبخند رو کنمیبراق و درشتش نگاه م یبه چشم ها  

 تیمعصوم کشمیم یقیهواست، منتظر منه که نفس عم یتو کشیکوچ

 که قابل انکار باشه. ستین یزیبچه چ نیا یو پاک

 رمیگیرو م کشیدست کوچ شهیو مثل هم برمیرو جلو م دستم

 +سالم

 گهیو م گردهیعقب برم به

 هیدوستمه اسمش فرشته آب نیمامان ا-

که پرهام دستم رو رها  وفتهیگرد شده دلربا م یبه چشم ها نگاهم

 گهیو با اخم م کنهیم

 ستین یالیدوستم خ یدیحاال فهم-

 دهیبراش تکون م یو سر کنهیاخم م دلربا

 کن دیخر میبر ایب زمی*آره عز

 کنهیم یهوا و با گرفتن دست دلربا ازم خداحافظ پرهیخوشحال م پرهام

و با انگشت  سوزهیبه شدت م شه،چشممیو از جلو چشمام محو م
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مثل پرهام  یاگر بود االن بچه ا دیشا وفتمیگذشته م ادی دمیماساژش م 

 داشتم. 

 میباال و بعد از وارد شدن به دنبال شماره صندل رمیم مایهواپ یپله ها از

 یکنار پنجره نشستن بهم حس خوب نمیشیم یصندل یو رو گردمیم

که همه مسافرا سوار شده  ادیو به نظر م گذرهیم یا قهی. چند دقدهیم

کنارم به  یکه با حس قرار گرفتن فرد دمیم کهیت یباشن به صندل

خودم  یو کم کنمیم یاخم نمیبیمرد رو م هی یو وقت چرخمیسمتش م

و چشم  چرخهینگاهم م هیثان اما در صدم کنمیم کیرو به پنجره نزد

 .شهیهام گرد م

 زنهیو بهم زل م ارهیرو درم نکشیو ع نهیشیم یصندل یرو

 ؟ی*چطور

 گمیلب م ریز رتیح با

 رادی+ه

 زنهیبرق م شیمشک یها چشم

 *جانم؟

 غرم یو م کنمیم اخم
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 ن؟یکنیم کاریچ نجای+شما ا 

 زنهیو لبخند م کنهیدور و برش نگاه م به

 گهیتا برن سفر د شنیم مایهواپ*خوب همه سوار 

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 شرکت نیگردیاالن برم نی+هم

و مشغول بستن کمربندش  دهیم کهیت یو به صندل دهیتکون م یسر

 شهیم

 گمیم متعجب

 +با شمام؟

و بهم لبخند  ارهیسرش روباال م شهیبستن کمربندش که تموم م کار

 زنهیم

 *کمربندت رو ببند خطرناکه

 دهیو ادامه م زارهیبهش بگم که نم یزیچ خوامیم

 *نگران شرکت نباش سپردمش دست آرمان

 دهیکه ادامه م شهیم ظیغل اخمم
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که به ضرر  کنهینم یآرمانه مطمئن باش کار یدرصد از اونجا برا ی*س 

 خودش باشه

که تک  شمیو مشغول بستن کمربندم م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 گهیچشمک م هیو با  کنهیو بهم نگاه م زنهیم یخنده ا

 دمنوش گل گاو زبون بخرم هیشمال برات  میدیباشه رس ادمی*

 شمیم رهیو به پنجره خ رمیگیونگاهم رو ازش م کنمیم اخم

 داشته باشه مای*اوه اوه کاش هواپ

 خندهیدوباره م و

 ...امیبرب تونمینم یکی نیبراومده باشم از پس ا یپس هر ک از

 دهیرو به دستم م دیو کل کنهیاتاق رو باز م در

 *بفرما

و  کشهیکه دستش رو عقب م رمیرو بگ دیتا کل برمیرو جلو م دستم

 ندازهیباال م ییابرو

 شام میآماده باش تا بر گهیساعت د می*ن
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و  رونیب کشمیرو از دستش م دیو کل برمیحرکت دستم رو جلو م هی با 

 .کوبمیبا وارد شدن به اتاق در رو محکم م

 مسخرش رو ندارم... یرفتارها نیعنوان حوصله ا چیه به

فردام  یتا برنامه ها رمیبه سمت لپتاپ م رمیگیدوش م هی نکهیاز ا بعد

به  یسر به پروژه خودمون بزنم و بعد سر هی دیرو مرتب کنم اول با

 پروژه استاد بزنم.

تا قرصم رو بخورم که  دارمیبرم یآب یبطرو  رمیم خچالیسمت  به

 یو کم دارمیبرم یوانیو ل کنمیاخم م ادیضربه زدن به در اتاق م یصدا

کاش دست از سرم  یا شهیکه صدا دوباره تکرار م زمیریآب داخلش م

هم  گهیازم داشته باشه.چند بار د دینبا یبرداره وگرنه انتظار رفتار خوب

دور شدن قدم  یصدا نهیبیاز سمت من نم یحرکت یزنه و وقتیضربه م

و با خاموش کردن چراغ ها به سمت  خورمی.قرص رو مشنومیهاش رو م

 .بندمیو چشم هام رو م کشمیو دراز م رمیتخت م

و با  ندازمیسرم م یرو رو یو شال پوشمیخنکم رو م ریحر مانتو

هنوز  یماه هست ول وریشهر نکهیبا ا رونیب زنمیاز اتاق م فمیبرداشتن ک

که  ییمشما دنیکه با د کنمیوجود داره. در اتاق رو باز م یبد یگرما
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و با  بندمیدر اتاق رو م شم،یداخلش هست متعجب م تزایجعبه پ هی 

 دینشده و با 7ساعت هنوز  رمیهتل م یسمت خروج هقفل کردنش ب

 اونجا باشم. نیزودتر از شرکت زر

 شمیسرم وارد ساختمون م یو با گذاشتن کاله رو رونیب امیم یتاکس از

که تا  ادیکرده به نظر م یادیاومدن تفاوت ز نجایکه به ا یبار نیاز آخر

 .رسهیبه اتمام م گهیماه د کی

از پشت سرم  یساختمونم که صدا یاز کارگرا یکیصحبت با  درحال

 .ادیم

 خانم مهندس نیزیچه قدر سحر خ-

 یصبور وفتهیو نگاهم به چهره هرسه تاشون م چرخمیپاشنه م یرو

 گهیم یو با لبخند رسهیجلوتر از اون دوتا بهم م

 ریسالم صبحتون بخ-

 دمیتکون م یسر

 ری+سالم صبح شما هم بخ
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نفر  نیو آخر کنهیم یو احوالپرس رسهیفرهمند هم بهم م ماهان 

و من  دهیبا اخم بهم سالم م کنمیبهش نگاه م یکه وقت دهیمهش

 .دمیمتعجب از رفتارش بهش جواب م

که اون سه تا هم رو به روم قرار  نمیشیها م یاز صندل یکی یرو

 رنیگیم

 میداشت یخوب شرفتیپ نجای+تا ا

  زنهیم یفرهمند لبخند ماهان

 قابل افتتاحه ندهیماه آ کیتا  ادیدرسته خانم مهندس به احتمال ز-

و  خورهیحرف بزنم که چند ضربه به در م خوامیو م دمیتکون م یسر

. وارد اتاق نمیبیرو م رادیه هیو چهره اخمو و عصب شهیدر اتاق باز م

بهشون  یسر کننیم یو باهاش احوالپرس ستنیایکه اون سه م شهیم

 دهیو سالم م دهیتکون م

 هم هستن؟ ایبزرگ ن یآقا میدونستینم-

 گهیم ندازهیکه به من م یو با نگاه کنهیاخم م رادیه

 امیتا ب دیطول کش نیبه خاطر هم دمی*امروز صبح رس
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و شروع  ننیشیها م یصندل یرو یو همگ دهیتکون م یسر یصبور 

 به صحبت کردن. میکنیم

 ستهیایهم مقابلم م یکه صبور شمیبلند م یصندل یرو از

 نیناهار رو با ما باش-

 دمیتکون م یسر

 هم سر بزنم یا گهید یبه جا دی+ممنون اما با

 وفتهیم شیو مشک دیسف یکه نگاهم به موها زنهیم یکمرنگ لبخند

 نیهر طور راحت-

هم پشت  رادیکه ه رونیب زنمیو از اتاقک م کنمیم یخداحافظ ازشون

از ساختمون باشه از  رونیفقط تا ب شیهمراه نیا دوارمیام اد،یسرم م

 شهیم کیبهم نزد میشیکه دور م هیبق

 م؟یایبا هم ب یصبر کن شدیم ی*چ

 گهیم تیکه با عصبان گمینم یزیچ

 آخه؟ ی*مثال تو همکار من
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صورتش اخم داره اما چشم هاش پر  کنمیو به چهرش نگاه م ستمیا یم 

 از خندست

 ایبزرگ ن یآقا ستمیشما ن یداری+من مسئول خواب و ب

 گهیلب م ریز یزیچ رونیب زنمیو از ساختمون م رمیگیرو ازش م نگاهم

 .شمیکه متوجه نم

که دورتر  نمیبیچشم م ریام و ز یو منتظر تاکس ستمیایم ابونیخ کنار

در  ستهیایکه کنارم م نیمنه. ماش رهیو خ ستادهیا نهیاز من دست به س

حرکت  نیو با گفتن آدرس ماش شمیم نیو سوار ماش کنمیرو باز م

خودش رو  رادیو ه شهیهنوز سرعت نگرفته که در جلو باز م یول کنهیم

اعتراض راننده بلند  یو صدا شهیچشم هام گرد م ندازهیم نیداخل ماش

 شهیم

  ؟یخودت رو بکش یخوایپسر؟ م یکنیم کاریچ-

 گهیم یناراحت یو با صدا دهیتکون م یسر

 راحت بشم ایسر هیخودم رو بکشم تا از دست  خوامی*آره پدر جان م

 دهیبه نشونه تاسف تکون م یو سر ندازهیرو به حرکت م نیماش راننده

 پسر یهنوز جون ؟تویزنیم هیچه حرف نیا-
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 .کشهیم یو آه دهیرو تکون م سرش 

 گهیو راننده م ستهیایساختمون م یجلو نیماش

 بفرما دخترم-

تا  برمیم فمیدستم رو سمت ک نییپا امیو م کنمیرو باز م نیماش در

رو سمت راننده  هیو پول کرا رونیب ارهیپولش رو م فیپول بردارم که ک

 رهیگیم

 .کنمیخانم رو هم من حساب م هیبفرما پدر جان کرا-

 یو صدا بندهیرو م نیو در ماش رونیب ادیم نیکه از ماش کنمیم اخم

 شهیخنده راننده بلند م

 دو روزه یبابا جان زندگ نیاز دست شما جونا، قهرنکن-

اعصابمه  یرو یلیرفتارش خ رم،یگیو ازش فاصله م شهیم ظیغل اخمم

 .ادیکه از پشت سر دنبالم م شنومیقدم هاش رو م یصدا

 یو خودم رو برا شمیو وارد ساختمون م دمیتکون م ینگهبان سر به

 .کنمیاز سمت اون پنج نفر آماده م یهر صحنه ا دنید

 چرا؟ ینگفت یزیچ ؟یبرداشت دی*پروژه جد
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 یبزرگ زیدور م نمیبیجمعشون رو از دور م شمیطبقه اول که م وارد 

جمع شدن و در حال صحبت و خنده هستن از دور درست مشخص 

 رهیخ زیم یرو لیو به وسا کنمیپس به سمتشون قدم تند م ستین

و با  زهیم یرو یخوراک یسر هیتولد و  کیبه ک هیشب یزیچ شمیم

که تولد عرفانه گفتم که  صهسر عرفان گذاشتن مشخ یکه رو یکاله

قرار بوده بهشون سر  نکهیرو داشته باشم از ا یدیجد زیانتظار چ دیبا

 وجه حضورم نشدن.ندارن و هنوز مت یبزنم خبر

 ن؟یک گهید نای*ا

 .نمیبیگرد شدش رو م یو چشم ها چرخمیسمتش م به

 نمیبیکه م دمینگاهم رو به سمتشون م یو خنده ا غیبلند ج یصدا با

و  شمیم کیچند قدم بهشون نزد کهیکل سر و صورت عرفان پر از ک

فرش پر از  یسرش کج شده و موها ینگاهم به چهره عرفانه، کاله رو

گوسفند  یپشم ها ادیذهنم  یچرا تو دونمیشده نم دیخامه و سف

 ریز زنمیو م ادیکه لب هام کش م وفتهیم یو اصال چه اتفاق وفتمیم

گردشون نگاه  یسمتم و با چشم ها گردنیخنده ام برم یخنده با صدا

خنده  یکه صدا یبار نیاز اونا ندارم آخر یخودم هم دست کم کننیم

 .ادینم ادمیرو  دمیام رو شن
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 گهیو م کنهیو چشم هاش رو پاک م برهیدست م عرفان 

 نه؟ دهیحال م یلیخ یریسالم خانم مهندس، مچ گ-

 گمیو م شنومیرو از کنارم م رادیخنده ه یصدا

 +سالم

 شمیم کینزد زشونیو به م کننیم یباهام احوالپرس شونیهمگ

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 +تولده؟

 گهیم زیو با اشاره به م شهیم رهیبهم خ محمد

 بله نکهیمثل ا-

 *امروز تولد عرفانه خانم مهندس

 دمیتکون م یو سر چرخمیخندون م شهیهم ینایسمت ت به

ساختمون براش  یتو میمجبور شد میکه داشت یبه خاطر حجم کار--

 میریتولد بگ

حرف رو زده  نیکه با چهره مثال ناراحت ا دمیم یرو به فربد نگاهم

 گهیخنده و روبه فربد م ریز زنهیم رادیبگم که ه یزیچ خوامیم
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 ادهی*واقعا هم مشخصه کارتون ز 

 خندنیم زیاون سه تا ر یول کننیاخم م یو محمد کم فربد

 گهیم یطونیش یو با چشم ها شهیقدم م شیپ عرفان

  نیکردیخانم مهندس حداقل ما رو هم دعوت م-

خرابشون  یذهن ها یکه تو دونمیو م رادهیههر پنج نفرشون به  نگاه

 رادیکار بدتر نشه دستم رو به سمت ه نکهیپس قبل از ا گذرهیم یچ

 گمیو م رمیگیم

 گستر. رانیهستند طراح ارشد شرکت ا ایبزرگ ن رادیه یآقا شونی+ا

و  کننیخودشون رو جمع و جور م عیسر یول شنیمتعجب م یهمگ

 .کننیم یابراز خوشحال

از  یکی. خوادیسه عصره و دلم قهوه م کیکه نزد کنمیساعت نگاه م به

 بایکه تقر یکینگاهم رو به ک نم،یشیو م رونیب کشمیها رو م یصندل

 گمیو م دمیازش نمونده م یچیه

 خورد؟ کیک نیاز ا شهی+م

 شنومیناراحت عرفان رو م یصدا
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 صبح دوش گرفتم خانم مهندس نیخدا شاهده هم- 

 گهیکه محمد م شهیخندشون بلند م یصدا

 خانم مهندس میهم دار یا گهید کیک-

تا  کنهیعقب گرد م دمیتکون م یو سر شمیم رهیچشم هاش خ به

 زنمیکه صداش م رهیازمون فاصله بگ

 +محمد

 ندازهیباال م ییسمتم و ابرو گردهیبرم

 گهیقهوه د-

 زنهیکه اونم لبخند م دمیتکون م یو سر ادیکش م لبام

 چشم-

 ی*چه جمع شاد

 چشم هامه رهیکه خ چرخمیسمتش م به

 صدر هست؟ ی*پروژه آقا

 +آره



 

386 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

و صبر  بندمیو چشم هام رو م کنمیم کینزد مینیقهوه ام رو به ب فنجون 

و به  کنمیخوش قهوه بشه. چشمام رو باز م یکه مشامم پر از بو کنمیم

عرفان  یو هر از گاه کنیمشغول خوردن ک کنمیجمعشون نگاه م

 ستادهیا یگوشه ا رادیکه ه برمیدورتر م ی. نگاهم رو به کمگهیم یزیچ

 یکه داخل شرکت اتفاق دوارمیکردن با تلفنه ام بتو در حال صح

 تهران. فرستمشیاالن م نیباشه وگرنه هم وفتادهین

 شمیم رهیو بهشون خ ذارمیم زیم یدستم رو رو یتو فنجون

 .حاتتونمیمنتظر توض نیآماده باش گهید قهی+تا ده دق

که  نمیبیم شمیم رهیبهش خ یو وقت شهیسرفه عرفان بلند م یصدا

پرهام  ادیگلوش و من رو  یتو دهیپر کیسرخ شده مشخصه که ک

و رو به  زنهیکه چندتا سرفه م زنهیبه پشتش م یفربد ضربه ا ندازهیم

 گهیمن م

 خانم مهندس نیدیامروز رو بهمون آف م میفکر کرد-

 شمیم رهیو بهش خ کنمیم کیهام رو بار چشم

 ن؟یخوای+آف م

 دهیتکون م یو سر زنهیم یمصنوع لبخند
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 .میدیبلبل جواب م نیاالن براتون ع هینه بابا آف چ- 

 یبخورم که صدا کیک یتا کم دارمیو چنگال رو برم دمیتکون م یسر

اسم احسان  دنیو با د دمینگاهم رو به صفحه م شهیبلند م لمیزنگ موبا

 یکه صدا رمیگیروکنار گوشم م لیرو وصل و موبا. تماس کنمیاخم م

 کنهیگوشم رو پر م رونشیح یو بعد صدا ادیم قشیعم ینفس ها

 اردالن مرده؟-

بهم زنگ بزنه و درمورد اون پست  دیبا یچ یبرا شهیم ظیغل اخمم

 شهیدادش بلند م یکه صدا گمینم یزیفطرت ازم بپرسه چ

 اردالن مرده؟ گمیم نیبا توام نار-

ناراحته  ریبه خاطر مرگ اون گرگ پ دهینشون م نکهیدادش و ا یصدا

دستم  یو چنگال تو سوزهیبشم چشمم م یبه شدت عصبان شهیباعث م

بلند  یصندل یاز رو زنمیکه م یو با داد کنمیرو داخل بشقاب پرت م

 شمیم

 آره مرررده  ی+سرمن داد نزن لعنت

که کف سالن  هیو نگاهم به فنجون ادیم یزیشکسته شدن چ یصدا

وبا پنج جفت چشم گرد  ارمیافتاده و هزار تکه شده نگاهم روباال م
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ازشون فاصله  ستیچرا من حواسم به دورو برم ن یلعنت شمیمواجه م 

 چهیپیگوشم م ینگران احسان تو یکه صدا رمیگیم

 ن؟ینار-

دستام داره  کنمیو تماس رو قطع م دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا

و تنم گر گرفته خدا لعنتت کنه که بعد از مرگت هم آرامش  لرزهیم

 ندارم.

 نی*نار

 نمیبیرو م رادیوه چرخمیسمت صدا م به

 ؟ی*خوب

 کشمیم قیو چند تا نفس عم دمیتکون م یسر

 +آره

دوست دارم هر چه زودتر  رمیو به سمت بچه ها م رمیگیفاصله م ازش

 به هتل برگردم.
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کار مثل  ینجایتا ا میکنیها صحبت م تا با بچه کشهیطول م یساعت دو 

 لیدل یکه اعتماد بهشون ب دهینشون م نیو ا شرفتنیخوب پ شهیهم

 عصره 6که  ندازمیبه ساعت م ینگاه شهی.صحبتام که تموم مستین

چند روز بازم  نیا یتو کنمیم ی+خوب بچه ها کارتون خوب بود سع

 .نیاگه نشد حتما باهام در ارتباط باش یبهتون سر بزنم ول

که اخم  شمیم رهیو به چهره هاشون خ ارمیرو از نقشه ها باال م نگاهم

نداشتم و از کارشون  یازشون انتقاد نباریمن که ا شمیدارن متعجب م

که  برمیم فمیو دستم رو سمت ک ندازمیباال م یکردم.شونه ا فیهم تعر

 شهیعرفان بلند م یصدا

 به ما نشیبسپر نیداشتبدخواه -

که سرش رو سمت اون  نمیبیم زنمیو بهش زل م شهیهام گرد م چشم

 گهیو م چرخونهیچهار تا م

 مگه نه بچه ها-

شش ماه  ایبه پنج  کی. نزددنیتکون م یچهار نفر هم بهش سر اون

از  شتریب یلیهست که باهاشون آشنا شدم و به نظر معرفتشون خ

 دارن. یدوست یهست که ادعا ییکسا
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 رمیبه سمت در م فمیو با برداشتن ک شمیبلند م یصندل یرو از 

 .نی+مراقب خودتون باش

و نگاهم رو به ماه داخل  نمیشیبه ساحله م کیکه نزد یتکه سنگ یرو

 وفتمیتماس امروز احسان م ادیکه همه جا رو پرنور کرده.  دمیآسمون م

که بهش زنگ زدم و خواستم از  یبه اتفاقات گذشته زمان گردمیو باز برم

مسخره  خوادیم کردمیاولش فکر م شهیآرمان بهم خبر بده متعجب م

 گهیدادم که آرمان گفته با هم د حیبهش توض یوقت یول ارهیدرب یباز

که استاد ازشون خواسته به شدت  یپروژه ا یقراره برن شمال برا

 .رهیگیاالن با آرمان تماس م نیهم گهیو م شهیم یعصبان

و  رهیکه بهم دروغ گفته جون از تنم م شمیمتوجه م یوقت ادیم ادمی 

وقت به اون  چیکاش اون روز ه یا یتا برگردم به خونه ول شمیآماده م

 وقت.... چیه گشتمیشده برنم نیخونه نفر

که  هیروز نیامروز آخر نمیشیو م رونیب کشمیرو م زیپشت م یصندل

 شونیناهار همراه یمجبور شدم برا نیشرکت زر ادیشمالم و به اصرار ز

 کنم.
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که باهامون  یدیقرار داد جد یبه تهران فرستادم برا روزیرو د رادیه 

که  دونمیم یبه رفتن نبود ول یراض ادیدرخواست شده بود هر چند ز

 خودش طالب برگشت شد. نیبرده به خاطر هم یاونم به ذات آرمان پ

 خانم مهندس؟ نیکنیم لیم یچ-

چند روز رفتارش  نیا شمیم رهیخ یو به صبور ارمیرو باال م سرم

 ی. منوکنهیرو دنبال نم یخوب یزایتر شده و ذهنم اصال چ مانهیصم

 ادیز نکهیبه انتخاب کردن با ا کنمیو شروع م رمیگیدستش رو م یتو

 باشه. یانتخاب مناسب تونهیمحبوبم م یپاستا یندارم ول یلیم

 خورمی+من پاستا م

 زنهیو لبخند م دهیتکون م یسر

 وفتهیم دیمهش رهیکه نگاهم به نگاه خ گردونمیبرم زیم یرورو منو

 بوده. نیسر سنگ یلیچند روز خ نیرفتارش ا

 پروژه قابل افتتاح باشه؟ گهیماه د کیبه نظرتون تا --

 دهیسوال رو پرس نیکه ا چرخمیسمت ماهان فرهمند م به

 ادی+به احتمال ز
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 گهیو م زنهیم یلبخند 

 دوارمیام--

 دنیبه زنگ خوردن و با د کنهیشروع م لمیسفارش ها موبا دنیرس با

شرکت  یبرا یمشکل ادیو به نظر م دمیجواب م عیسر رادیشماره ه

 اومده که تماس گرفته شیپ

 +الو

 ؟ی*سالم خوب

 +ممنون

  وفتهیم یو نگاهم به صبور زارهیبشقاب پاستا رو مقابلم م یدست

 ؟یی*کجا

 کرده یتوهم نکنه آرمان کار رهیم اخمام

 +رستوران

 گهیو م کنهیمکث م یا هیثان چند

 ؟ینی*با شرکت زر
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بلند  یصندل ینگاه اون سه نفر از رو دنیو با د شهیم ظیغل اخمم 

 شمیم

 کرده؟ یافتاده؟آرمان کار ی+آره اتفاق

 شنومیهول زدش رو م یصدا

 هست ی*نه بابا چرا ذهنت همش سمت اونه من حواسم به همه چ

 کشمیم یقیعم نفس

 ؟یبرگشت دار طیشب بل یبرا یراست ؟ییکجا نمیبب خواستمی*فقط م

 +آره

 رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 *مراقب خودت باش

 زیسمت م گردمیبرم کنم،یو من واقعا درکش نم کنهیرو قطع م تماس

 شنومیرو م دیمهش یکه صدا

 بودن؟ ایبزرگ ن ی*آقا

 یرو رادیتو هم از کجا متوجه شد احتماال نگاهش به اسم ه رهیم اخمام

 افتاده میگوش
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 +بله 

دارم از دست  گهید شه،یو مشغول غذاش م زنهیم یزیتمسخر آم لبخند

 رو مشخص کنم. فشیتکل دیو با شمیم یرفتارهاش عصبان

 افتاده؟ ی+خانم فرهمند اتفاق

 شهیکه باعث م کنهیباال و با تعجب نگاهم م ارهیرو به سرعت م سرش

 واکنش رو داشته باشن  نیاون دوتا هم هم

 گمیم فمیو با برداشتن ک برمیم زیرو سمت م دستم

 .ستیکه علت رفتار نادرست افرادش رو نفهمم مناسب من ن یی+جا

از پشت سرم  یصبور یکه صدا شمیدور م زیو از م کنمیگرد م عقب

 .رونیب زنمیبدون توجه به اون از در رستوران م یول ادیم

 کشونمیو با باز شدن در چمدون رو م چرخونمیقفل در م یرو رو دیکل

سمت  شهیکه همه جا روشن م زنمیبرق رو م دی. کلشمیو وارد خونه م

 .شمیو با درآوردن لباسام وارد حموم م رمیاتاق م

شب رو  مهین 2سالنه که  یواریو نگاهم به ساعت د رونیب زنمیاتاق م از

 گردمی.برمدمیرو فشار م دشیو کل رمیوه ساز مسمت قه دهینشون م

و به محض روشن  دارمیبرم فمیرو از داخل ک لمیسمت سالن و موبا
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. ده تماس از وفتهیاز دست رفته م یکردنش نگاهم به تعداد تماس ها 

رو برام فرستاده  یامیکه پ رمیها م امکیدارم به قسمت پ یسمت صبور

 شهیدوساعت پ یبرا بایو تقر

 .خوامیازتون معذرت م دیرفتار مهشبابت -

برام ارسال  دیجد امیکه پ رونیب امیها م امکیو از صفحه پ کنمیم اخم

 وفتهیصفحه م یرو رادیو اسم ه شهیم

 ؟یدی*رس

بهش جواب بدم صفحه  دیمن باشه اصال من چرا با ریگیپ دیبا چرا

علت رفتارهاش  تونمی. نمرمیرو خاموش و به سمت آشپز خونه م یگوش

ذهنم هست  یکه تو یزیحدس بزنم اما اگر اون چ یرو به درست

 یآدم مناسب تونمیزودتر بهش تذکر بدم من نم یلیخ دیدرست باشه با

 کارها باشم. نیا یبرا

.چشم هام رو کشمیتخت دراز م یو رو کنمیاتاق رو خاموش م چراغ

که  یناهاحساس گ کنمیذهنم مجسم م یو چهره بابا رو تو بندمیم

وقت  چینرفته من ه نیعنوان از ب چیهنوز در مورد فوت بابا دارم به ه

 وقت... چیه بخشمیخودم رو نم
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فرد پشت در به من اجازه حرف  نکهیو بدون ا خورهیاتاق ضربه م در 

که در رو  نمیبیرو م رادیه یو چهره عصبان کنهیزدن بده در رو باز م

 شهیم کیو بهم نزد بندهیم

 یرو بد شیجواب نگران دینگرانته با یکی ی*وقت

 دم،یدستم م ریز یو به نقشه ها رمیگیو نگاهم رو ازش م کنمیم اخم

روبه روم قرار  یبلند یو با قدم ها شهیتر م یکه عصب نمیبیچشم م ریز

 گهیم یبلند بایتقر یو با صدا رهیگیم

 نی*با توام نار

 میبلندش به شدت عصب یرو دوست ندارم و صدا تشیمیصم حس

 یو از رو کنمیپرت م زیم یدستم رو رو یکه خودکار تو یطور کنهیم

 گمیبلند تر از خودش م یو با صدا شمیبلند م یصندل

 یرو طلب نکرد، که حاال طلبکار من شد یاز شما حس نگران ی+کس

و در رو  رونیب زنهیبلند از اتاق م یو با گام ها شهیسرخ م صورتش

 .کوبهیمحکم م
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 یدربرابر صدا دمیماساژ م یو سرم رو کم  کشمیم قیچندتا نفس عم د 

هست که  ییها هیاز هد یکیهم  نیساکت بمونم و ا تونمیبلند نم

 کرده. میگذشته بهم تقد

و با برداشتنش  خورهیزنگ م زیم یطرح زدنم که تلفن رو مشغول

 شنومیرو م یمنش یصدا

 ننیشما رو بب خوامیم یخانم مهندس خانم-

 گمیو م کنمیم اخم

 +اسمشون؟

 خانم فروغ پارسا-

 رادیشرکت ذهنم سمت ه ادیب دیچرا با شهیهام مشت م دست

 رو بهش داده نجایاون آدرس ا ادیبه احتمال ز گردهیبرم

 کنم؟ شونیراهنما-

 رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 +آره
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نگاهم همچنان به  شهیو باز م خورهیبعد در اتاق ضربه م هیثان چند 

 شنومیقدم هاش رو م یه لپتابه و صداصفح

 سالم-

 ریاز ز دشیسف یموها کنمیو به چهره اش نگاه م ارمیرو باال م سرم

و به  زنهیم یپوشه لبخند کیاما هنوز هم ش رونیاومدن ب یروسر

 دارهیها قدم برم یسمت صندل

 حالت خوبه دخترم؟-

 یذاره،کمیم زیم یرو رو فشیو ک نهیشیها م یاز صندل یکی یرو

 یرو یمنه. کم هینیب شیقابل پ ریرفتار غ لشیدل دونمیمضطربه و م

 گهیم یو با لبخند مصنوع شهیجابه جا م یصندل

 نیهمکار رادیبا ه دونستمینم-

 شمیم رهیو به چشم هاش که دورشون چروک افتاده خ کنمیم اخم

 یلیاون خ ،یفروغ رو دوست داشتم برخالف انتظارم از واژه نامادر

مثل گذشته باهاش ارتباط برقرار  تونمیچرا نم دونمیمهربون بود اما نم

 زمیهمه چ یوقت نکهیبود که ازش داشتم ا یبه خاطر توقع دمیکنم شا
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منو به دست عمه بسپاره اون  نکهیبمونه نه ا کنارمرو از دست دادم  

 حاال... یتر بود ول زیاز عمه هم برام عز یحت

 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 بهت گفته باشه دی+با

 دهیرو تکون م سرش

 یلیاحسان متوجه شدم خ قیاز طر رهیگیباهام تماس نم ادیز رادینه ه-

 نمتیبب خواستمیدلم برات تنگ شده بود م

 زنمیم شخندیحرفش ن نیبه ا 

 ؟یبه پدرت سر بزن یخواینم-

 شمیم نشینگاه غمگ رهیو خ شهیخشک م تنم

 ششیپ یومدیبار هم ن هی یول یبه دوساله که برگشت کینزد-

 گهیماساژش بدم کاش د یبا دست کم شهیو باعث م سوزهیم چشمم

رو  شیاشک یو چشم ها شهیبه جلو خم م یحرفش رو ادامه نده کم

 نمیبیم

 که... یکنیرو درک نم نیچرا ا نینار یستیتو مقصر فوت پدرت ن-
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 غرمیم تیو با عصبان شمیبلند م یصندل یرو از 

 +تمومش کن فروغ

بلند  یصندل یو اونم از رو کشهیچشم هاش م ریز یکه دست نمیبیم

 شهیم

به حرفم گوش کن پدرت  شهیهم یبرا کباری نینار کنمیتمومش نم-

 یخوایداشت اون اتفاق باعث نشد تا فوت کنه چرا نم یمشکل قلب

 تو... یبفهم

 رسهیبه اوج خودش م تمیعصبان رهیگیو تمام تنم گر م کشهیم ریت سرم

 زیم یرو وانیل شهیکه باعث م ادیچشمم م یو چهره خندون بابا جلو

شکستنش باعث  بیمه یمقابلم بکوبم صدا واریرو بردارم و محکم به د

 یصداها تو شهیباز م یبد یو در اتاق با صدا شهیفروغ م دنیکش غیج

 یدستام رو رو شنیچشمام رد م یاز جلو ریتصاو و چهیپیگوشم م

 شهیخنده هاشون بلند تر م ینشونم اما صدا یزیتا چ زارمیگوش هام م

 زنمیو عق م سوزهیمعدم به شدت م کنهیو مثل مته گوشم رو سوراخ م

 زارهیشونم م یدستش رو رو یکس

 ؟یخوب ن؟دخترمینار-
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 کنمیکه حس م ارمیدهنم م یو دستم رو جلو زنمیبار دوم عق م یبرا 

 یلعنت نمیبیشده و با باز کردن چشمام خون درون دستم رو م سیخ

 مزاحم.... شهیمعده هم

 فرووغ؟ یکرد کارشیخدا چ ای*

از حدقه  یو نگاهم به چشم ها ادیاز پشت سرم م رادیداد بلند ه یصدا

 که به شدت شوکه شده وفتهیافتاده فروغ م رونیب

 ی...چییمم....ن ه-

بلند از  یو با قدم ها کشمیدستش م ریرو به شدت از ز شونم

در رو  رمیم یبهداشت سیو به سمت سرو رمیگیهردوتاشون فاصله م

که پوست  ییبه شستن دستهام تا جا کنمیو شروع م بندمیپشت سرم م

 شهیبلند م رادیه  یو صدا خورهیبه در م یضربه ا شهیدستم سرخ م

 ؟ین؟خوبی*نار

 یپس مشت هیخون یکه کم وفتهیو نگاهم به دهنم م ارمیرو باال م سرم

دهنم  یکه تو یبه شستن صورتم مزه خون کنمیوشروع م دارمیآب برم

چند مشت آب هم به  شهیو باعث م کنهیحالم رو بدتر م شهیحس م

 شهیم دهیکوب یشتریدر با شدت ب نباریدهنم بزنم که ا
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 نیدر رو نار نی*باز کن ا 

اما بابا  یستیتو مقصر ن گهیفروغ م وفتمیبابا م ادیبه چشمامه و  نگاهم

کما  یکه تو یبابا به خاطر منه احمق رهیمیو م کنهیبه خاطر من دق م

 چراااا..... یچرا لعنت رهیو م کنهیرفتم سکته م

و قفل  بندمیآب رو م ریکه ش شهیگفتن فروغ هم بلند م نینار یصدا

که نگاهم به چشم  رونیب امیو م رمیگیدستم ر به در م کنمیدر رو باز م

 رهیگیبا دستش شونه ام رو م وفتهیم رادیه یمشک یها

 *حالت خوبه؟

 وفتهیفروغ م ونیگر یو نگاهم به چشم ها کشمیرو به شدت م شونم

و در رو  رمیو با نگاه گرفتن ازش به سمت اتاق م کشمیم یقینفس عم

و سرم رو  نمیشیم یصندل یو رو رمیم زی. به سمت مکوبمیمحکم م

 داریب یبخوام و وقت یمدت طوالن هی یدوست دارم برا زارمیم زیم یرو

 ...ارمیرو به خاطر ن زیچ چیه اد،ین ادمی یزیشدم چ

آخر هفته  ادیو به احتمال ز گذرهیاز اون ماجرا م یدو هفته ا بایتقر

مدت رفت و  نیا ی. تومیبه شمال بر یافتتاح پروژه سار یبرا دیبا ندهیآ

 یتو یکه چه نقشه ا دونمیشده و نم شتریآمد آرمان به شرکت ب
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بهش گفته قصد فروش  دمیشن رادیذهنش داره هر چند که از ه 

تا دوباره منو  شناسمیمن اون پس فطرت رو م یسهامش رو داره ول

 .ستینزنه ول کن ن نیزم

 شیصفحه نما یرو مایو چهره عمه و ن کنمیرو وصل م یریتصو تماس

 شهیداده م

 ؟ی*سالم دخترم خوب

 دمیعمه تکون م یبرا یسر

 +سالم عمه ممنون شما حالتون خوبه؟

 ؟یپرسیاحوال ما رو هم م یکرد شرفتینه بابا پ-

 شهیخوشحال عمه بلند م یکه صدا کنمیاخم م ماین به

 من خوبم فقط دلتنگتم زمی*قربونت عز

 داره آخه مادر من یگوشت تلخ دلتنگ نیا یکجا-

 رهیگیبه خودش م یکه چهره ناراحت رهیم یبهش چش غره ا عمه

 هستم بگو مادر من ی*اگه سر راه
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چشم  مایکه ن ادیخنده و با خندش منم لب هام کش م ریز زنهیم عمه 

 شهیهاش گرد م

 ؟یخندیم ینه تو دار ای نمیبی*دارم اشتباه م

 شهیم یو چشم هاش اشک کنهیبهم نگاه م عمه

 خندون باشه دخترمصورتت  شهیهم ی*اله

 نیبرات افتاده نار یاتفاق هینه واقعا -

 زنهیم یجلو و چشمک ارهیرو م سرش

 کلک ونهیدرم یزیچ یدوست پسر ینکنه پا-

 شهیم سیکه پوکر ف کنمیو اخم م کنمیم کیهام رو بار چشم

 شهیم کیاخالقت بهت نزد نیبا ا یباشه بابا نخور مارو آخه ک-

 شهیمعترض عمه بلند م یصدا

پسند کنه تو  دیکه با یهم خوش اخالق و مهربونه اون یلی*دخترم خ

 یستین

 شهیبلند م ماین قهقهه

 مامان ستمیخداروشکر که من ن-
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 کنهیو فرار م شهیبلند م یصندل یاز رو عیحرفش سر نیا با 

 ماین رسمی*به حسابت م

 شهیو صورت تپلش خندون م چرخونهیرو به سمت من م نگاهش

 دخترم *مواظب خودت باش

 دمیبهش تکون م یسر

 +مواظبم عمه

 یبلند شم که صدا یصندل یاز رو خوامیو م کنمیرو قطع م تماس

به ساعت  یاز شماره عرفانه نگاه نباریو ا ادیم یریدوباره تماس تصو

موقعه ساختمون باشن  نیتا ا دینبا دهیشب رو نشون م 8که  ندازمیم

 یرو رو یو شال پرمیپس چرا تماس گرفتن دستم رو سمت کاناپه م

 .ندازمیسرم م

 یو فضا نمیبیهر پنج نفرشون رو م یریکردن تماس تصو افتیدر با

 که خونه باشن نه سر ساختمون دهیاطرافشون نشون م

 سالم خانم مهندس-

 دمیتکون م یسر بهش
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 +سالم  

 ینفر محمده که وقت نیو آخر کننیم یاحوالپرس بیهم به ترت هیبق

دستش رو  یگچ سبز رنگ شهیچشم هام گرد م وفتهینگاهم به دستش م

 ساعد تا انگشت هاش گرفته هیاز ناح

 شده؟ ی+دستت چ

  کنهیدستش رو جابه جا م یو کم زنهیم یخنده خجالت تک

 خانم ... ستین یزیچ-

اتفاق  نیاگر سر ساختمون ا کنمیحرفش تموم شه و اخم م ذارمینم

 با منه تشیبراش افتاده باشه مسئول

 اتفاق افتاده؟ نیساختمون ا+سر 

به دختر ها و فربد نگاه  نمیبیکه م شهیعرفان بلند م زیخنده ر یصدا

 گهیو م کنهیم

 نیکنیخانم مهندسه شما باور نم یسوگل نیا گمیمن م-

و چشم و ابرو اومدن  ستیکه حواسش به من ن شمیم رهیعرفان خ به

 نمیبیاون سه تا رو م
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 عرفان؟ یگفت ی+چ 

 یلبخند مصنوع چرخهیو به سمتم م ادیگفتنش م نیحس ای یصدا

 گهیو م زنهیم

 خانم مهندس نیدار یزیت یماشاال چه گوش ها-

 گمیو م کنمیم اخم

 +عرفان منظور حرفت رو...

حواسشون به  شهیو هم شهیغزال مانع ادامه صحبت هام م یصدا

 هست گهیهمد

 دعوا شکسته نه سر ساختمون یدست محمد تو--

 شمیم رهیو به محمد خ رمیگیم دهیرو از عرفان ترس نگاهم

 ؟یچ ی+دعوا

که نگاهم رو به اون چهارتا  گهینم یزیچ یول رهیگیرو غم م چشماش

 یباشه برا یاگر خوشحال هیعال شونیژگیو نیکه اونا هم ناراحتن،ا دمیم

 همه. یاگر هم غم باشه برا گستیهمد

 پرسمیو م شمیم نگران
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 افتاده؟ ی+اتفاق 

 به من زنهیو زل م کنهینگاه م شونیبه بق نایت

با  یعنیمحمد بابت خواهرش بوده....  یدعوا قتای*خانم مهندس حق

 شده ریدامادشون درگ

و از  شهیبلند م یصندل یکه از رو نمیبیمحمد رو م نایحرف ت نیا با

 شهیم ظیکنار اخمم غل رهیم نیدورب یجلو

 +خوب؟

 کرده انتیخ یعنی...  زهی*خوب چ

گوش هام  یتو انتیواژه خ ادیو نفسم بند م شهیهام گرد م چشم

که  دمیم ریو دوباره نگاهم رو به تصو شهیعرفان بلند م یصدا چهیپیم

 فربد هم از جمعشون رفته

 انداختنش سخته ریاز اون گردن کلفتاست و گ-

 گهیم نایکه ت کنمیم اخم

واست خود محمد نخ یول میریاز شما کمک بگ میخواستی*راستش ما م

 ادیاز پس اون حقه باز برب تونهینم ییکه تنها میدونیاما م
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تا سوزشش کمتر حس بشه آب دهنم رو  برمیرو به چشمم م انگشتم 

 گمیو م دمیقورت م

 هم داره؟ ی+مدرک

 شهیمعترض غزال بلند م یصدا

 گهیبه ما نم یزیچ میوفتیدردسر ن یما تو نکهیا یبرا--

 دمیبهشون تکون م یو سر رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 کنمی+خودم باهاش صحبت م

 .کننیم یو خداحافظ شهیتشکر کردنشون بلند م یصدا

 رمیو به سمت آشپزخونه م شمیو از جا بلند م بندمیلپتاب رو م در

و با  گردمیدنبال شماره محمد م یگوش یو تو زنمیدکمه قهوه ساز رو م

اما جواب  مونمیبوق منتظر م نیتا آخر کنمیتماس رو وصل م دنشید

 یبار بعد از چند تا بوق صدا نیکه ا رمیگیدوباره شمارش رو م دهینم

 شنومیرو م شیگرفته و عصب

 الو-

 گمیو م کنمیم اخم
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در موردش صحبت  نیدار ی+قبال هم بهتون گفته بود که هر مشکل 

 نیسر پروژه هست یدوست ندارم وقت م،یتا رفعش کن نیکن

 احساساتتون مانع کار بشه

 شنومیرو م شیعصب یو صدا رونیب دهیرو م شنفس

ساختمونتون رو در  نیکه نگران کارتون نباش میما هم به شما قول داد-

 میدیم لیتحو طیشرا نیبهتر

 کنهیتر م ظیداره که اخمم رو غل زیآخرش لحن تمسخرآم حرف

 یفهمی+منظورم رو نم

 گهیم یشتریب تیادامه بدم و با عصبان زارهینم

از حس ما  شتریب یکه اون ساختمون لعنت نهیاز ا ریمنظورتون غ-

 براتون ارزش داره

باعث  نیشده به شدت وحشتناکه و هم رشیکه درگ یاتفاق دونمیم

 نیا تونمیکمتر از منه و نم یلیکنه سنش خ انیطغ ینجوریشده که ا

 نگم یزیچ شهیباعث م طشیرو تحمل کنم اما شرا نیتوه

 شهیکالفش بلند م یبعد صدا هیثان چند
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 ستیمن اصال حالم خوب ن خوامیمعذرت م- 

 دارمیدستگاه برم ریو فنجون رو از ز رونیب دمیرو م نفسم

 ؟ی+ازش مدرک دار

 رمیم ییرایبه سمت پذ گهینم یزیو چ کنهیم سکوت

 ؟یدار ی+با توام محمد ازش مدرک

 ادیگرفته اش م یصدا

 آره-

و با  خورهیبه صورتم م ینسبتا خنک یکه هوا کنمیبالکن رو باز م در

 پرسمیاخم م

 اتفاق افتاده؟ نیا ی+ک

 مباد نشیغمگ یصدا

 شیهفته پ کی بایتقر-

 کنمیآسمون م رهیو نگاهم رو خ دمیتکون م یسر

 نجا؟یا یتا فردا صبح خودت رو برسون یتونی+م

 شهیمتعجبش بلند م یصدا
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 ؟یچ- 

 رونیب دمیرو کالفه م نفسم

ازش  شهیکه ازش گذشته اما م هیادیزمان ز بایهفته هم تقر کی+

 کرد... تیشکا

 گهیم یحرفم رو ادامه بدم و عصب ذارهینم

 تیشکا تونمیندارم خانم مهندس خودم هم م ازیمن به کمک شما ن-

داره شما  وونیهست که اون ح یکلفت یمسئله پارت یکنم ول

 ...نیتونینم

 کنمیشهر م یچراغ ها رهیتوهم و نگاهم رو خ رهیم اخمام

تو دستشه حرف از  ریمس نیو چم و خم ا دهید انتیکه خ ی+به کس

 نتونستن نزن پسر

 ادامه بدم شهیپشت تلفن باعث م سکوت

 محمد. کنمی+فردا صبح شرکت باش،بهت کمک م
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از قهوه  ی. کمفرستمیو آدرس شرکت رو براش م کنمیرو قطع م یگوش 

که بعد از چندتا بوق جواب  رمیگیو شماره باران رو م خورمیام رو م

 دهیم

 زم؟یعز یجان خوب نیسالم نار-

 کشمیم یقیعم نفس

 +سالم ممنون

 ؟یداشت یجانم کار-

 یو بهش کمک کن ینفر بش هی لیوک خوامی+م

 گهیو م کنهیم یسکوت

 ده؟یپرونده جد هیمنظورت -

 +آره

 آشناست؟-

 من آره ی+برا

 هیموضوعش چ ستین یباشه مشکل-

 کشهیم ریو سرم ت سوزهیم چشمم
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 انتی+خ 

 گمیکه م شهیم یطوالن یلیخ سکوتش

 +فردا صبح شرکت باش

 شنومینگرانش رو از پشت تلفن م یصدا

 زمیباشه عز-

 .شمیو وارد خونه م کنمیرو قطع م تلفن

 

و وارد ساختمون  کنمیساختمون شرکت پارک م یرو جلو نیماش

هر پنج  دنیکه با د زارمیو پا به سالن م شهیدر آسانسور باز م شمیم

 حد اتحاد دارن؟ نیدر ا شمینفرشون متعجب م

و  دمیتکون م یسر دن،یو بهم سالم م شنیها بلند م یصندل یرو از

و چهره خندونش رو  شهیهم باز م رادیکه در اتاق ه دمیجوابشون رو م

 نمیبیم

 *سالم خانوم مهندس

 دمیو جوابش رو م دمیتکون م یسر رادیه به
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 +سالم 

 گهیو م زنهیبه پنج نفرشون م یلبخند اشاره ا با

 ن؟یکرد ی+لشکر کش

 بچه ها بخندن شهیباعث م حرفش

 گمیو با باز کردن در م رمیو به سمت اتاق م گمینم یزیچ

 داخل نیای+ب

 .شهیبا خنده دوباره بچه ها بلند م رادیخدا گفتن ه ای یصدا

عرفان طبق  یکه صدا نمیشیم یصندل یو رو رمیم زیسمت م به

  رسهیمعمول به گوش م

 خانم مهندس نیدار یعجب شرکت خفن-

ها  یاز صندل یکی یجلو و رو ادیکه با اخم م دمینگاهم رو به محمد م 

 گمیو م کنمیاخم م دن،یکار رو انجام م نیهم هم هیبق نهیشیم

 نجا؟یا نیو اومد نی+چرا همتون پروژه رو رها کرد

 گهیم ینگران یبا صدا فربد

 میمحمد رو تنها بزار میتونستینم--
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 دهیادامه م غزال 

 میگردیتا عصر برم-

داخل  ادیب یمنتظرم که منش خورهیکه در اتاق ضربه م گمینم یزیچ

 هیسرش رو آورده داخل و بق شهیپرهام چشم هام گرد م دنیبا د یول

 ستیتنش مشخص ن

 داخل امیب تونمیم-

و بعد  کنهیو در رو کامل باز م زنهیکه لبخند م دمیتکون م یسر بهش

 دهیرو ند هینگاهش به منه و هنوز بق بندهیدر رو م

 یسالم فرشته آب-

 کاریچ نجایا کنه،یو دستش رو دراز م رسونهیدو خودش رو بهم م با

 کنمیاحتماال با آرمان اومده شرکت دستم رو دراز م کنه؟یم

 نجا؟یا یاومد ی+سالم با ک

 گهیوق مو با ذ شهیهاش براق م چشم

 گهیبا بابام اومدم د-

 شهیمتعجب عرفان بلند م یتو هم که صدا رهیم اخمام
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 خانم مهندس ادینم یسن نیبهتون پسر ا- 

 هیصدا به سمت بق دنیپرهام با شن کوبه،یام م نهیمحکم به س قلبم

 گهیبعد با اخم م هیو چند ثان شهیو چشم هاش گرد م چرخهیم

 دوستمه ستیمامانم ن یفرشته آب-

و با  چرخهیکه سر پرهام به سمتم م دمیسرم رو ماساژ م یانگشت کم با

 گهیاشاره به بچه ها م

 ؟یدوستاتن فرشته آب نایا-

 دمیتکون م یسر بهش

 +آره

 گهیو م شهیدرشتش پر از ذوق م یها چشم

 منم باشن یدوست ها شهیم-

 شهیقدم م شیبگم که عرفان پ یزیچ خوامیم

ما هم باهات  یفرشته آب یگیچرا به خانم مهندس ما م یاگه بگ-

 میشیدوست م
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 یبه پرهام زل زدن و لبخند رو یکه همگ گردهیبه جمعشون برم نگاهم 

 لبشونه

 حیبه توض کنهیو شروع م شهیزده م جانیه پرهام

 فرشته  گمیبهش م دهیچون اون همه رو نجات م-

و  چرخهیو نگاه بچه ها به سمت من م کوبهیحرفش محکم م نیبا ا قلبم

 کنهینگاهم م رهیمحمد خ

 گهیو م خندهیم پرهام

 یفرشته آب شهیم هیچون چشماش آب-

 گهیو م خندهیم عرفان

 چه جالب -

 گهیو م کنهیرو سمت پرهام دراز م دستش

 میپس ما هم دوستت-

و با تک تکشون دست  رهیو به سمتشون م زنهیم یخوشحال غیج پرهام

که عرفان به بازوش  یمنه که با ضربه ا رهیگاه محمد اما هنوز خن دهیم

 .رهیگیمشتش م یو دست کوچک پرهام رو تو ادیبه خودش م زنهیم
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از جا  نمیبیو با باز شدنش چهره باران رو م خورهیضربه به در م چند 

در اتاق رو ببنده که آرمان پشت سرش ظاهر  خوادیو اون م شمیبلند م

 صورتش پر از اخمه زنهیو پرهام رو صدا م شهیم

 ییاومدم بابا-

که  دهیبچه ها تکون م یبرا یرو به نشونه خداحافظ کشیکوچ دست

و با تکون دادن دستش  چرخهیسمت من م دنیاونا هم جوابش رو م

 گهیم

 یخداحافظ فرشته آب-

 زنمیم یلبخند کمرنگ بهش

 +خداحافظ

و من لحظه آخر نگاه غم دار آرمان رو  رونیب زنهیسرعت از اتاق م به

داخل و با بچه ها احوال  ادیو باران م شهیکه در اتاق بسته م نمیبیم

 .کنهیم یپرس

که  یدیبا ام کشه،یساعت صحبتمون با باران طول م کیبه  کینزد

رو  یبرق خوشحال دهیپرونده به محمد م یباران در مورد موفق شدن تو

منتظر  دیو با دهیم لیرو به باران تحو.مدارک نمیبیچشم هاش م یتو
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که داره ازمون  یباران به خاطر جلسه ا م،یخبر از سمت باران باش 

 .رونیب زنهیو از اتاق م کنهیم یخداحافظ

سرم امروز به  رمیو به سمت پنجره اتاق م شمیبلند م یصندل یرو از

 ینگاهم رو به ساختمون ها خوادیو دلم قهوه م کنهیشدت درد م

چشمم زنده  شیگذشته پ ریو تصاو دمیو بزرگ اطراف م کیکوچ

 ...شنیم

 خانم مهندس میکنیرفع زحمت م گهیخوب ما د-

بلند شدن  یصندل یکه هر پنج نفرشون از رو چرخمیسمت صدا م به

 رونیب رنیو از اتاق م کننیم یکه خداحافظ دمیتکون م یبهشون سر

 یتو یو ناراحت هزنیبهم زل م چرخهیو به سمتم م مونهیمحمد م یول

 چشم هاش مشخصه

از شما  یکه اسم نیکن یادآوریازتون ممنونم لطفا به خانم ارجمند -

 برده نشه

که اون داماد به اصطالح گردن کلفتشون به من  نهیکه نگران ا دونمیم

 نزنه بیآس

 گمیو م  دمیتکون م یسر
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 نگران نباش- 

اما هنوز  رون،یب زنهیو با گفتن خداحافظ از اتاق م دارهیعقب برم یقدم

 .بندهیو در رو پشت سرش م شهیوارد اتاق م رادیدر رو نبسته که ه

که با  نمیشیم یصندل یرو رمیم زیو به سمت م کشمیم یقیعم نفس

 ستهیا یو روبه روم م شهیم کیلبخند بهم نزد

 ست؟یما ن یرای*جلسات محرمانه تون پذ

 زنمیخندونش زل م یمشک یچشم ها به

 .ذاشتمیم انیبه گفتن بود شما رو هم درجر ازی+اگر ن

 دهیتکون م یو سر زنهیم یخنده ا تک

 بوکرمان
https://romanbook.ir/ 

 حی*صح

 تیو با جد رونیب دهیو نفسش رو م نهیشیها م یاز صندل یکی یرو

 گهیم

 رو بهت بگم یمسئله ا دیبا-
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 تو هم  رهیم اخمام 

 شده؟ ی+چ

 یچی*هنوز ه

 دهیکه ادامه م کنمیم سکوت

 *امروز آرمان باهام صحبت کرد

 کنه؟ کاریچ خوادیدوباره م شهیتر م ظیاسم آرمان اخمم غل دنیشن با

 سهامش رو بفروشه خوادی*بهم گفت که م

 شهیهام گرد م چشم

کل سهامش رو بفروشه و به من  خوادیم یتعجب کردم ول یلی*منم خ

 ازش بخرم تونمیگفت که اگه م

 شمیبلند م یصندل یرو از

نقشه  هیرو انجام بده حتما  یکار نی+محاله اصال امکان نداره بخواد چن

 داره یا

 کنهیاخم م رادیه



 

423 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

طبق گفته خودش به پول اون سهام  کنمیفکر نم نطوریمن ا ی*ول 

 داره اجیاحت

 زنمیم یحرفش خنده عصب نیا با

 ستیاز حرف هاش هم راست ن یکی ی+حت

 گهیو م دهیتکون م یسر

 مهاجرت داره*قصد 

 گمیو متعجب م رادیسمت ه گردمیبرم

 ؟ی+چ

 گهیو م کشهیبه موهاش م یدست

 دمیزده باشه قبال هم از حرفاش فهم یکه به تازگ ستین یحرف نی*ا

 کیباخانوادش مهاجرت کنه و با شرکت پدر همسرش شر خوادیکه م

 بشه

 یبودن و اون زمان برا کایسمت دلربا پدر و مادرش آمر گردهیبرم ذهنم

بودم که پدرش  دهیاز اردالن شن رانیبا خانواده آرمان اومده بود ا دارید
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باور کنم که  تونمیاما نم کنه،یاداره م کایآمر یرو تو یشرکت بزرگ 

 جا زده باشه یزود نیآرمان به ا

 دمیرو تکون م سرم

 داره یدی+نقشه جد

 گهیبلند تر م یو با صدا شهیم یعصب چهرش

 که... یباور کن یخوایچرا نم یه نقشه ا*چ

 گمیادامه بده و بلند م ذارمینم

که ذاتش  دونمیکردم و م ی+چون پنج سال با اون پس فطرت زندگ

 خرابه

مشت  یو با دست ها شهیبلند م یصندل یو از رو شهیم ظیغل اخمش

 گهیشده م

 کنه رییتغ تونهیمدت آدم م نیا یتو نی*هشت سال گذشته نار

 گهیو م زنهیانگشتش بهم اشاره م با

 اسیوجه قابل ق چیبه ه شیهشت سال پ نی*مثل خودت که با نار

 یستین
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از اتاق  یبلند یو با قدم ها کنهیبهم پشت م نییپا ارهیرو م انگشتش 

 .رونیب زنهیم

اشتباه  رادیه برمیم میشونیو دستم رو به پ دمیم رونیرو کالفه ب نفسم

  شناسهیکس به اندازه من اون رو نم چیه کنهیم

 ادیم رادیدوباره ه یو صدا شهیاتاق باز م در

وقته  یلیکردم و مطمئنم تو هم خ یزیهوس د یلی*در ضمن امروز خ

 منتظرتم نییپا گهیساعت د کیپس  ینخورد

به  یکه لبخند کمرنگ کنمیو به چهرش نگاه م ادیبه سرعت باال م سرم

 زنهیم یبا اتمام حرفش چشمک عهیسر نقدریمودش ا رییلب داره چرا تغ

 .بندهیو در رو م

 دارمیقدم برم نیو به سمت ماش رونیب امیدر ساختمون شرکت م از

 داشیاما پ گردمیم نیماش چیو دنبال سو برمیم فمیدستم رو داخل ک

اما  دمیم فیو نگاهم رو به داخل ک کشمیم شتریرو ب فیک پیز کنمینم

گذاشتم پس نفسم رو  زیم یکه صبح اون رو رو ادیم ادمی ستین چیسو

به عقب بچرخم و وارد ساختمون بشم که  خوامیوم رونیب دمیکالفه م

 شهیآورده م نییسمت من پا شهیو ش ستهیا یجلوم م رادیه نیماش
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 نگرد خانم مهندس  چی*دنبال سو 

 یرو تو نمیماش چیکه سو وفتهیحرفش نگاهم به دستش م نیا با

 دهیدستش گرفته و تاب م

 گمیو م کنمیم اخم

 نیرو برداشت چیاون سو ی+با اجازه ک

 گهیو م زنهیم ییدندون نما لبخند

 به اجازه نبود یازی*ن

 کنهیرو باز م نیو در ماش شهیبگم که خم م یزیچ خوامیم

 نیگشنمه نار یلی*لطفا سوار شو خ

بلند  یق هابو یکه صدا کنهیحد از پرو بودنش من رو متعجب م نیا

 ادیم یپشت سر نیماش

 نی*سوار شو نار

که با بستن در به   شمیم نشیو سوار ماش رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 .ندازهیرو راه م نیسرعت ماش
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خونه باشم و بعد از دوش  نکهیا یبه دو عصره و به جا کینزد ساعت 

نشستم و اونم  رادیباغ رستوران کنار ه هیگرفتنم قهوه بخورم، داخل 

 هیزیگوشته د دنیدرحال کوب

 یبار ک نیآخر ادینم ادمیکرده بودم که نگو اصال  یزیهوس د نقدری*ا

 خوردم

که  زنمیو بهش زل م رمیگیداخل رستوران م یرو از آب نما نگاهم

 زنهیو اشاره م زارهیظرف غذا رو مقابلم م

 *نوش جان

 گهیکه م برمیو دستم رو سمت قاشق م کشمیم یقیعم نفس

 *طعمش معرکست

مشامم  یتو یخوب یکه بو کنمیو وارد دهانم م دارمیغذا برم یکم

 رادیکه به خوردن غذا ادامه بدم طبق گفته ه شهیو باعث م چهیپیم

 داره. یطعم فوق العاده ا

 چرخهیو به سمتم م دارهیخونه نگه م یرو جلو نیماش

 ممنونم تی*بابت همراه
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 زنمیزل م ثشیو به نگاه خب کنمیم کیهام رو بار چشم 

 به اجبار هی+همراه

 گهیو م خندهیم یبلند یصدا با

 من با ارزش بود یبدون اجبار برا ای*چه به اجبار 

 نیو از ماش کنمیرو باز م نیو در ماش رمیگیرو از چشم هاش م نگاهم

 گهیکه م رونیب امیم

 *مراقب خودت باش

که  رمیو با گفتن خداحافظ به سمت در خونه م دمیبهش تکون م یسر

 .شنومیو دور شدنش رو م نیماش یها کیچرخش الست یصدا

مراسم شب آوردم  یکه برا یو کت و شلوار کنمیچمدونم رو باز م در

به مناسبت اتمام پروژه  نی. با اصرار شرکت زررونیب ارمیرو از داخلش م

جشن بودم  نیالف اهر چند که من مخ دنیرو تدارک د یامشب جشن

و اونا هم تدارک جشن رو با  کنهیدرخواستشون رو قبول م رادیاما ه

و  رادی. امروز صبح ساختمون بودم و هننیبیشمال م یوت نهیهز میتقس

آرمان زده شد اما تموم  لهیآرمان هم حضور داشتن استارت پروژه به وس

 من بودم. ییکننده نها
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رنگش  پوشم،یو م رونیب ارمیوکت شلوارم رو م کنمیلباس رو باز م کاور 

مناسب باشه. بعد از آماده شدن  تونهیم یشال مشک هیو با  نهیکارب یآب

از  رادیه یکه صدا رمیو به سمت آسانسور م رونیب زنمیاز اتاق هتل م

 ادیپشت سرم م

 امی*صبر کن منم ب

و  رسونهیخودش رو به من م یبلند یکه با قدم ها چرخمیسمتش م به

 گهیبا خنده م

 خانم مهندس؟  یبر یخواستی*بدون من م

داخل و با  ادیکه اونم م شمیو وارد آسانسور م شهیآسانسور باز م در

و دست  چرخهیو به سمتم م زنهیطبقه همکف رو م دیبسته شدن در کل

 کنهیهاش رو از هم باز م

 چه طوره؟ پمی*ت

  کنمیم کیهام رو بار چشم

 +خوب

 رهیگیبه خودش م یناراحت چهره
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 یکردینم فی*کاش تعر 

و جلوتر از اون از آسانسور  شهیکه در آسانسور باز م ادیهام کش م لب

 .میریهتل م یو به سمت خروج رونیب امیم

و به سمت در  میشیم ادهیپ ییالیخونه و هی یجلو نیماش ستادنیا با

که چشمم  ندازمیم یبه دور و اطراف نگاه م،یکنیحرکت م الیو یورود

 رمیگیخط نگاهش رو که م یو وقت وفتهیم رادیاخم آلود ه افهیبه ق

 .ادیکه داره به سمت ما م نمیبیرو م یصبور

 نیخوش اومد یلیسالم خ-

 دمیتکون م یسر

 +سالم ممنون

 گهیم یکه صبور دهیهم جوابش رو م رادیه

 طرف نیاز ا-

به جمعشون آرمان  دنیو با رس میکنیکه اشاره زده حرکت م یسمت به

آورده.بعد از احوال  فیپس مشخصه زودتر از ما تشر نمیبیرو هم م

رو  یو صندل کنمیها رو انتخاب م زیاز م یکیبا فرهمندها  یپرس

 رنیگیهم کنارم قرار م هیکه بق نمیشیم یصندل یو رو رونیب کشمیم
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و درحال صحبت کردن با  ستادهیجلوتر ا یکه کم اناز آرم ریالبته به غ 

 تلفنه.

پس از جا بلند  رهیگیدرد سرم شدت م گذرهیاز مراسم م یساعت کی

به دست و صورتم بزنم. به اطرافم  یآب هی سیتا با رفتن به سرو شمیم

که در حال صحبت با آرمانه از  نمیبیرو م یو صبور ندازمیم ینگاه

هم مشغول  رادیبپرسم و ه یتا ازش سوال ستین کمینزد یفرهمندا کس

و  دارمیپس به اجبار به سمتشون قدم برم مهوناست،از  یکیصحبت با 

و با  شهیتر متوجه حضورم م عیآرمان سر رسمیکه م کشونیبه نزد

لبخند  دنمیهم به سمتم بچرخه که با د یکه صبور شهینگاهش باعث م

 زنهیم

 خانم مهندس؟ نیداشت ازین یزی*چ

 زنمیزل م یو به صبور رمیگیرو از چهره آرمان م نگاهم

 کجان؟ یبهداشت یها سی*سرو

 یو دستش رو به سمت شهیم کیبهم نزد یو کم دهیتکون م یسر

 رهیگینشونه م

 یهستن کنار در خروج الیو ی*انتها
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بدم قدم  یشتریبهش اجازه صحبت ب نکهیو بدون ا دمیتکون م یسر 

 .الیو یبه انتها کنمیتند م

 ادیکه از پشت سرم م ییبا صدا رسمیکه م یبهداشت سیسرو کینزد 

 شمیمتوقف م

 سعادت ستیمناسب تو ن ایبرد-

 ییخرما ینگاهم به موها چرخم،یتو هم و به سمتش م رهیم اخمام

 زنمیو به چشم هاش که زل م ختنیصورتش ر یکه تو وفتهیرنگش م

 .نمیبیرو داخلشون م یحلقه اشک

 گهیم یو با چهره ناراحت و بغض آلود شهیم کیبهم نزد یکم 

 یرو باهام بکن نکاریبهت اجازه بدم ا تونمیمن نم-

 رسهیو سر دردم به اوج خودش م گهیم یچ فهممینم

 دیمهش شمی+متوجه حرفت نم

 گهیو با بغض م کشهیچشم هاش م ریکه دستش رو به ز نمیبیم

 ادیاز تو خوشش م ایبرد-
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 هیقبال  شهیحرفش چشم هام گرد م نیو با ا هیصبور ایاز برد منظورش 

 فقط برداشت منه نیا کردمیفکر م یزده بودم ول ییحدس ها

 ؟ی+چ

به  کنهیو اشک هاش شروع م رهیخودش رو بگ یجلو تونهینم گهید

 دنیچک

که  کردمیدوستش داشتم فکر م ادیم ادمیکه  یمن عاشقشم از وقت-

 ...یول نهیاونم حسش به من هم

 یقیباال و نفس عم رهیگیسرش رو م یبده پس کمادامه  زارهینم بغضش

 دهیو ادامه م کشهیم

 ازت... خوادیاون به فربد گفته که از تو خوشش اومده و م یول-

 شهیگرد نم نیاز ا شتریو من چشم هام ب شهیهق هقش بلند م یصدا

 ینشکلیبودم که ا دهیرو ند یتا حاال کس کنهیرو م نکاریچرا ا

 کنه. دایاحساساتش بروز پ

و  ادیم یدورتر یاز جا یصبور یسمتش قدم بردارم که صدا خوامیم

دهنش بزاره و با قدم  یدستش رو رو دیکه مهش شهیباعث م نیهم

 نمیبیرو م یصبور شهیکه دور م دی. مهشرهیازم فاصله بگ یبلند یها
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در حال صحبت کردنه، نفسم رو کالفه  الیاز و رونیکه با چند نفر ب 

و چند مشت  کنمیآب رو باز م ریش شم،یم سیوو وارد سر رونیب دمیم

و من  ادیچشم هام م یجلو دیمهش انیگر ریتصو زنمیآب به صورتم م

 ...وفتمیخودم م ادی

 یو با اخم ها گردهیبه سمتم برم رادیکنار که نگاه ه کشمیرو م یصندل

 گهیتو هم م

 ؟ی*کجا بود

 یزیپس چ ادیب شیپ یدلخور خوادیو دلم نم ستیاصال خوب ن حالم

  رونیب ارمیو پاکت قرص رو م برمیم فمیو دستم رو به سمت ک گمینم

 *حالت خوبه؟

  خورمیو قرص رو م زمیریم وانیآب داخل ل یکم

 کهیت یسرم رو به صندل هیکه عصب گردونمیرو به چهره اش برم نگاهم

 یمراسم کوفت نیکاش هر چه زودتر ا بندمیو چشم هام رو م دمیم

 تموم شه...

قطرات سرد آب  برمیآب م ریو خودم رو ز کنمیآب سرد رو باز م دوش

 کشمیم یقیتنم مور مور بشه، نفس عم شهیباعث م خورهیکه به بدنم م
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خسته  یدرد لعنت نیا دیتا شا دمیسرم رو با سرانگشتام ماساژ م یو کم 

 بشه.

ساز  یبه سمت چا رونیب امیو از حموم م چمیپیرو دور تنم م حوله

که  زنمیساز رو م یبخورم. دکمه چا یقهوه فور هیتا با آب جوش  رمیم

شبه به  مهین 1نگاهم به ساعته که  شهیبلند م لمیزنگ موبا یصدا

اسم  دنیکه با د دارمیرو برم لمیو موبا رمیوسط اتاق م زیسمت م

 یکه صدا کشمیصفحه م یتو هم انگشتم رو رو رهیاخمام م یصبور

 ادیآرومش م

 خانم نیسالم نار-

 داشته باشه یحد احساس راحت نیدر ا دیچرا با شهیم ظیغل اخمم

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

که  دمتونیموقع مزاحمتون شدم اما آخر مراسم ند نیکه ا دیببخش-

 باهاتون صحبت کنم

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 دیی+بفرما

 گهیو م کنهیمکث م یکم
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پس اگر  نیبرگشت دار طیفردا شب بل یبرا دمیشن ایبزرگ ن یاز آقا- 

 .میداشته باش گهیقرار مالقات با همد هیامکانش باشه فردا عصر 

 هیقض نیباهاش صحبت کنم و ا دیبا ادیذهنم م یتو دیمهش یها حرف

 رونیب دمیبه اتمام برسونم، نفسم رو کالفه م نجایرو هم

 +باشه

 شنومیخوشحالش رو م یصدا

 فردا ... دیبفرست پس آدرس هتلتون رو برام-

 گمیحرفش تموم شه و م ذارمینم

 امیمن خودم م دی+شما ساعت و آدرس رو برام بفرست

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

 ریشبتون بخ نمتونیبیباشه پس فردا م-

 ری+شب بخ

 نیبه نظرم فردا بهتر ذارمیم زیم یو رو دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا

 هست. یصحبت با صبور یموقع برا
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متعجب  نمیبیاز بچه ها رو داخل نم یاما کس کنمیدر اتاقک رو باز م  

 ادیعرفان از پشت سرم م یکه صدا شمیم

 سالم خانم مهندس-

 فرش گذاشته یموها یرو رو یکه کاله چرخمیسمتش م به

 کجان؟ هی+سالم بق

 گهیو م زنهیم یلبخند

 گهیسر کار د-

 گمیو م شمیوارد اتاق م اد،یحرفش لب هام کش م نیا با

 نجایا انی+بگو همه ب

 چشم-

بعد  قهی. ده دقنمیشیها م یاز صندل یکی یو رو رمیم زیسمت م به

نگاهم رو  ننیشیم یو بعد از احوالپرس شنیهمشون داخل اتاق جمع م

 یآدرس کاف دیبا 6 یصبور امیصبحه و طبق پ9که  دمیبه ساعت م

 که داده باشم. یشاپ

 نی+منتظرم شروع کن



 

438 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

دادن و من به همه حرف هاشون  حیبه توض کننیشروع م شهیهم مثل 

 برام جذابه... یلیپنج نفره خ میت نیکار با ا کنمیتوجه م

 یبا انگشتم کم شهیاز دو ساعت تمام که حرف هامون تموم م بعد

 ینسبت به سر دمیو نگاهم رو به محمد م دمیچشم راستم رو ماساژ م

که باران کارش رو به نحو احسن  دهینشون م نیقبل حالش بهتره و ا

 .دهیداره انجام م

 +چه خبر محمد؟

و به چشم هام  رهیگیدستش م یتو لیحرفم نگاهش رو از موبا نیا با

 شهیقدم م شیعرفان پ شهیبگه که مثل هم یزیچ خوادیم زنهیزل م

 ....تیدستتون در نکنه خانم مهندس شکا-

 زنمیحرفش رو تموم کنه و با اخم بهش زل م ذارمینم

 ؟ی+تو محمد

 یبچه دبستان یسر هیبا  کنمیاوقات فکر م یگاه شهیهاش گرد م چشم

 طرفم

 گهیو عرفان م ادیم قهیب زیخنده ر یحرفم صدا نیا با
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 دیببخش- 

  دمیو به محمد م دارمیرو ازش برم نگاهم

 +بگو

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

که  دونمیو فعال م میکن تیشکا میخانم ارجمند تونستبه لطف شما و -

 نوبت دادگاه دارن ندهیهفته آ یو برا دهینامه دادگاه به دستش رس

 شمیبلند م یصندل یو از رو دمیتکون م یسر

 +خوبه

 گمیو م ندازمیم ینگاه بهشون

 از ساختمون داشته باشم دیبازد هی خوامی+م

 .رونیب میزنیمراه من از اتاقک مبه ه شنیحرفم از جاشون بلند م نیا با

حوصله  دهیظهر رو نشون م کیکه  دمیرو به ساعت دستم م نگاهم

و به سمت  دارمیسرم برم یبرگشت به هتل رو ندارم پس کاله رو از رو

استراحت حالم رو  یبتونم با کم دیسرم درد گرفته شا رم،یاتاقک م

 خوب کنم.
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اون  یرو رمیم یو به سمت صندل بندمیو در رو م شمیاتاق م وارد 

اسم احسان  دنیو با د ادیم لمیموبا یریتماس تصو یکه صدا نمیشیم

صفحه  یاحسان رو ریکه تصو کنمیتماس رو وصل م شمیمتعجب م

 که شرکته شمیاطرافش متوجه م یو از فضا وفتهیم

 خانووم نیسالم نار-

 زنهیاش خوشحاله و چشم هاش برق م چهره

 دمیم کهیت یو به صندل کنمیدستم جابه جا م یرو تو لمیموبا

 +سالم

 گهیو م زنهیم یخنده ا تک

 ناراحتم کنه تونهیزدت هم نم خیخوشحالم ورفتار  یلیامروز خ-

 زنهیکه قهقهه م کنمیم کیهام رو بار چشم

 رهیدزد بگ خوادیرو نگاه انگار م افشیتو رو خدا ق-

 نقدریداشته که ا یقرارداد تپل ادیبه احتمال ز رونیب دمیرو م نفسم

 خوشحاله

 ؟ی+قرداد بست
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 گهیو م شهیلحظه صورتش پوکر م در 

 تو هم که فقط به فکر کار باش-

 گهیو م زنهیکه لبخند م گمینم یزیچ

 نینار شمیدارم بابا م-

 زنهیام م نهیو قلبم محکم به س چهیپیگوش هام م یتو یممتد سوت

ماس گرفت و گفت جواب فرشته باهام ت شیچند لحظه پ نیهم-

 مثبت شده ششیآزما

باال و  ارمیانگشتم رو م سوزهیو من چشمم به شدت م خندهیم دوباره

 زنهیکه صدام م دمیچشمم رو ماساژ م

 ن؟ینار-

احسان از  کنمیو خودم رو جمع و جور م نییپا ارمیدستم رو م عیسر

 خبر نداره زیچ چیه

 بگو کی+مبارک باشه از طرف من به فرشته هم تبر

 گهیو م زنهیم لبخند

 مزاحمت شدم فعال دیببخش ن،یممنونم نار-
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 دمیتکون م یو من بهش سر ارهیرو باال م دستش 

 +خداحافظ

چشم هام  ذارمیم زیم یو سرم رو رو کنمیرو خاموش م یگوش صفحه

اون تصادف حافظه  یکاش تو کشم،یم یقیعم یو نفس ها بندمیرو م

 کاااش... دادمیام رو از دست م

 یبرگه تو دنیکه با د نمیبیرو م ینینار ریبستم تصو یپلک ها پشت

 یروزها نیاز بهتر یکیاون روز  زهیریاشک م ادیز یدستش از خوشحال

خوشحال بودم که نگو  نقدریباردارم ا دمیفهم یبود. وقت میزندگ

 زشیهمون لحظه بهش زنگ بزنم اما دوست داشتم سوپرا خواستمیم

که  کردمیوقت فکر نم چیه یکنم پس صبر کردم تا از سفر برگرده ول

 در کار نبوده.... یسفر

که ناخن ها گوشت  یطور کنمیگذاشتم مشت م زیم یرو که رو دستم

و  ادیباز شدن در اتاق سرم باال م یبا صدا سوزونن،یکف دستم رو م

و و فنجون قهوه  ر ادیبه دست سمتم م ینیکه س نمیبیمحمد رو م

 گهیو م دهینگاهش رو به صورتم م زارهیم زیم یرو

 براتون قهوه آوردم نیسردرد باش دیفکر کردم شا-
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 ادیلب هام کش ب کنمیم یو سع کشمیم یکالفه ا نفس 

 ی+مرس

و  ستهیایبه در م دهیکه نرس رهیو به سمت در اتاق م دهیتکون م یسر

 گهیو م زنهیو به چشم هام زل م چرخهیبه سمتم م

 ازتون ممنونم یلیخ نیکه بهمون کرد یکمکبابت -

 .رونیب زنهیو از اتاق م کنهیعقب گرد م عیسر

 کینزد مینیو با برداشتنش اون رو به ب دمیرو به فنجون مقابلم م نگاهم

 .بندمیو چشم هام رو م کنمیم

که با خوندن اون  خورهیو نگاهم به تابلو روبه رو م رونیب امیم نیماش از

و  رمیم یشاپ درسته. به سمت در ورود یکه اسم کاف شمیمتوجه م

که دستش  یصبور دنیو با د چرخونمیچشم م شمیشاپ م یوارد کاف

از پشت  شمیم کی. بهش که نزدکنمیرو باال گرفته به سمتش حرکت م

 زنهیم لبخندو  شهیبلند م زیم

 خانم نیسالم نار-

 دمیتکون م یسر
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 +سالم 

 گهیو م کشهیرو عقب م یصندل

  دییبفرما-

 نمیشیم یصندل یرو

 +ممنون

 گهیو م نهیشیم مقابلم

 نیدار لیم یچ-

و فقط منتظرم تا صحبت هاش رو شروع کنه  خوامینم یزیچ نکهیا با

 گهینباشه م یاحترام یب نکهیا یبرا یول

 +قهوه

 .شهیبلند م زیو از پشت م دهیتکون م یسر

 یخبر رادیاز ه ندازمیم یو به ساعت نگاه رونیب دمیرو کالفه م نفسم

سر بزنه و تا  شیمیقد یاز دوستا یکیبه  خوادیگفت م شبید ستین

 .رسونهیپرواز خودش رو بهم م یشب برا
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 رهیو به چهره اش خ رمیگینگاهم رو از ساعت م ینشستن صبور با 

 شمیم

 باهاتون صحبت کنم اما وقت نشد. خواستمیم شبید-

 دهیو ادامه م کشهیم یقیکه نفس عم دمیتکون م یسر

 شیزمانش پ ایرو بهتون بگم اما  یمسئله ا خوامیکه م هیمدت قتایحق-

 بگم. تونمیاون لحظه نم ای ادینم

وقت  چیصورتم چرا ه یجلو ادیم دیتو هم و چهره مهش رهیم اخمام

 عذاب بکشه... دیطرف مقابل با شهیچرا هم شهیعشق ها دو طرفه نم

رو با  یمدت نیکه اگر موافق باش خواستمیو م ادیمن ازتون خوشم م-

 .میبا هم آشنا ش شتریتا ب میدر ارتباط باش گهیهمد

 شمیم رهیو بهش خ شهیم ظیغل اخمم

 یصبور یقبول کنم آقا تونمی+من نم

 شهیو چشم هاش متعجب م کشهیلبش پر م یلحظه خنده از رو در

 اما....-

 گمیکنه و م دایحرفش ادامه پ ذارمینم
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 گهیمن و شما مناسب همد یول گمیم حیصر نقدریا که خوامی+معذرت م 

 یبهتره که شما به اطرافتون نگاه بهتر یاز طرف ،یصبور یآقا میستین

 .نیداشته باش

و با  رونیب دمیخشکش زده نفسم رو کالفه م یصندل یکه رو نمیبیم

 مهین تونمیمن هرگز نم رونیب زنمیشاپ م یاز کاف فمیبرداشتن ک

 باشم هرگز.... یگمشده کس

نرم ساحل  یشن ها یبرهنه رو یو با پاها رونیب ارمیهام رو م کفش

 یکه به انگشت ها ایو آب در شمیم کینزد ایبه در یکم دارمیقدم برم

 یو رو رمیگیفاصله م یقدم کنم،یرو حس م یخوب یخنک خورهیپام م

 .نمیشیساحل م یشن ها

 شهیم دهیامواجش شن یو فقط صدا کهیکه تار دمیم ایرو به در نگاهم

انگار که هر لحظه آدم رو سمت  هیبیعج زیچ ایسکوت شب و در

 .کشهیخودش م

 چطور بود؟ یمالقات با صبور-

قدم  یباال صدا رهیو ضربان قلبم م شهیصداش بدنم خشک م دنیشن با

نگاهش  رهیگیو روبه روم قرار م ادیکه از پشت سرم م شنومیهاش رو م
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رو  یکه صبور دونهیبه لب داره،از کجا م یزیآمبه منه و لبخند تمسخر  

 کرده. بینکنه تعق دمید

بهش پشت کنم که  خوامیم شمیبلند م نیزم یو از رو کنمیم اخم

 گهیو م زنهیم یپوزخند

 یشد؟ خودت هم که شد یپس چ یکردیم یعاشق یکه ادعا نقدریا-

 گهید یدلربا هی

داره  یمن چ یخدا سوزهیو چشمم م ادیحرفش نفسم بند م نیا با

که با حرف هاش داره طرف مقابل رو  کنهیوقت فکر نم چیچرا ه گه؟یم

 .کشهیم

که هنوز  دمیو به چهرش م کنمیرو از شن هاس ساحل م نگاهم

 گهیو م ندازهیباال م ییلباشه و ابرو یپوزخند رو

تو اصال برات مهم نبود و امروز  یاون دختر جلوت زجه زد ول شبید-

محسوب بشه  انتیخ هی تونهیهم م نیپس ا یصبور دنید یرفت

 درسته؟

و فقط  دیوقت نفهم چیرو که ه یزیچ گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 خودم ازش خبر داشتم و خودم...
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 زنمیسبزش زل م زینفرت انگ یو به چشم ها زنمیم یخنده عصب تک 

 تفاوت دارم آرمان راد یلی+اما من با دلربا خ

 گمیتوهم که م رهیهاش م اخم

باعث  نکهینفر رو خراب کردم نه ا کی یزندگ دونمیم نکهی+حداقلش ا

 مرگ سه نفر شدم.

 ادیم شیعصب یکه صدا چرخمیو به عقب م رمیگیرو ازش م نگاهم

 ه؟یمنظورت چ-

لحظه شونه ام به  کی یکه برا رمیگیازش فاصله م یبلند یقدم ها با

 شنومیدادش رو م یو صدا شهیم دهیعقب کش

 ه؟یمنظورررت چ گمیم-

 زنمیو بلند تر از خودش داد م رونیب کشمیدستش م ریام رو از ز شونه

 ی+به ممممن دست نزن عووووض

نکنه فکر کرده  زنه،یو خشکش م شهیکه چشم هاش گرد م نمیبیم

 هنوز همون احمقه سابقم که دوستش داره

 غزمیصورتش م یو تو زنمیم یپوزخند
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 متنفففرم دست از سرم بردار+ازت متنفرم آرمان راد ازت  

 رهیگیو مچ دستم رو م کنهیم اخم

 کرده؟ کاریبوده؟دلربا چ یمنظور حرفت چ یبهم بگ دیبا-

فرار  یاز اون خاطرات لعنت زارهیآروم باشم؟ چرا نم ذارهیچرا نم یلعنت

تمام تنم گر گرفته و باعث  سوزهیو چشمم م شکهیم ریکنم؟ سرم ت

 شهیگلوم بوده باز م خیسال ب 8که  یچرککنم . غده  انیکه  طغ شهیم

و با  رونیب کشمیدستم رو م کنمیم کاریدارم چ فهممینم گهیو من د

 یبلندم تو یبلکه چندبار و صدا کبارینه  کوبمینه اش میس یمشت تو

 چهیپیفضا م

بچم رو  نیباعث شد نکهیا وووو؟یچ ییییعوض یبشنو یخوایم ییی+چ

 یبرام زندگ نکهیره،ایپدرم دق کنه و بم نیباعث شد نکهیاز دست بدم، ا

 ؟یبشنو یخوایم نویآرههههه ا نینزاشت

و  خورهیاش تکون نم نهیقفسه س دارمیاش برم نهیس یرو از رو دستم

زدش  رونیاز حدقه ب یکه نفسش بند اومده نگاهم به چشم ها دونمیم

 کنمیم یو خنده عصب وفتهیم
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نه تنها  تتیکنم، تو و اون زن عفر یزندگ یآرمان راد نزاشت ی+نزاشت 

 پدرم و بچه ام نیهم شد گهیکه بلکه قاتل دونفر د نیمن رو کشت

  کنمیسرخ سبزش نگاه م یو به چشم ها زنمیم یا قهقه

 بچه یدی+درست شن

 زیکه خودم زودتر از تو سوپرا دونستمینم یول یبش زیقراربود سوپرا 

 شمیم

 زنمیو داد م رمیگیو انگشتم رو سمتش م رمیگیازش فاصله م یقدم

 یییییآرمااان راد کشت یتو بچه ات رو کشت ی+تو قاتل

 یدستم رو جلو زنمیو عق م کنمیدهانم حس م یرو تو یخون مزه

که دوباره خون باال  فهممیدستم م یسیو با حس خ رمیگیدهنم م

 یوو ر دمیکه تعادلم رو از دست م دارمیعقب برم یا گهیآوردم قدم د

که از چشمم  ییشده قطره ها یکیاشک و خنده هام  وفتمیم نیزم

من جلوشون رو گرفته  یول ومدنید میوقته که با یلیخ نییپا انیم

عنوان توان مقابله  چیبه ه گهیحاال د تونمینم گهیبودم اما حاال د

 باهاشون رو ندارم.
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روبه  قایکه هستم دق ییاز جام بلند شم و به هتل برم جا کنمیم یسع 

خون  نباریو ا زنمیکه دوباره عق م خورمیتکون م یهتله، کم یرو

 رونیب ادیاز دهنم م یشتریب

 ن؟ینار-

 هیشب افشیشده ق کیبهم نزد یکه کم نمشیبیباال و م رمیگیرو م سرم

 کنهیباال و بهم اشاره م ارهیشوک زدست دستش رو م یآدم ها

 ادیخوو...ن م-

دستش رو به  زنهیو کنارم زانو م رسونهیکه خودش رو بهم م نمیبیم

سبز  یو به چشم ها کشمیخودم رو عقب م عیکه سر ارهیسمت دهنم م

و  ینگران خوا،میحالت چشم هاش رو نم نیمن ا شمیم رهیغم زدش خ

 سوزهیدوباره م میمعده لعنت گردونهیمن رو بهم برنم یزندگ شیمونیپش

 رهیدستم رو بگ شهیم ثکه باع زنمیو عق م

 یاریخون باال م یمن دار یخدا-

 زنهیخشکم م یکس دنیداد و دو یدستم رو بکشم که با صدا خوامیم

 نی*ناار
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 قهیو با گرفتن  رسهیه که در عرض چند لحظه بهم م رایداد ه یصدا 

 کنهیجدا م نیآرمان اون رو از زم

 ؟یکنیم یچه غلط ی*دار

 نیزم یکه باعث پرت شدن آرمان رو زنهیبه صورتش م یمحکم مشت

 اما نگاه آرمان همچنان به منه  شهیم

 یکه صدا زنهیبه شکمش م یو لگد محکم شهیم کیبهش نزد رادیه

از جا بلند شم و به سمتش برم  کنمیم یسع چه،یپیفضا م یناله اش تو

 نیزم یو به شدت رو رهیم جیکه سرم گ شهیم یچ دونمیاما نم

 .وفتمیم

 دنهیو در حال دو کنهیبلندم م نیزم یاز رو یکس کنمیم حس

 ن؟ین؟ناااری*نار

 یزیچ گهیو د کشهیم ریبگم که سرم به شدت ت یزیچ خوامیم

 .فهممینم

مقابلم  ریتصو کنمیباال که با سوزشش چشم هام رو باز م ارمیرو م دستم

به نظرم  وفتهیو نگاهم به اطراف م زنمیتاره پس چند بار پلک م

 مارستانمیب
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 ؟ی* خوب 

 یو کم ستادهیکنار تخت ا نمیبیرو م رادیه که چرخمیسمت صدا م به

 سمتم خم شده چهره اش به شدت آشفته هست.

به دستم  یسرم نمیبیو م سوزهیاز جا بلند شم که باز دستم م خوامیم

 وصله

 دراز بکش یکنیم کاری*چ

 میپرواز داشت طیامشب بل یافتاده و از طرف یچه اتفاقات نکهیا ادی با

 گمیو م چرخمیم رادیبه سمت ه عیسر

 +ساعت چنده؟

 ندازهیم لشیبه موبا یاخم نگاه با

 ازدهی*

  گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 ده بود یبرا طی+ساعت بل

 گهیو م دهیو نگاهش رو به سرم م کنهیم اخم

 بهشون اطالع بدم تا جداش کنن رمی*م
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 .رونیب زنهیکه از اتاق م دمیتکون م یسر 

و در سمت من رو باز  شهیم ادهیپ رادیو ه ستهیا یهتل م یجلو نیماش

 کنهیم

 گمیکه م کنهیرو سمتم دراز م دستش

 +حالم خوبه

 یاما سع کنهیتمام تنم کرخت و درد م نکهیو با ا رونیب امیم نیماش از

 عنوان. چیجا بزنم به ه دیخودم رو خوب نشون بدم من نبا کنمیم

 ستهیایعقب م یو کم کنهیاتاقم رو باز م در

 بهم زنگ بزن یداشت ازین یزی*چ

 گهیکه م شمیو وارد اتاق م دمیتکون م یسر

 برگشت گرفتن نگران نباش طیفردا صبح بل ی*برا

 شمیم رهیخ شیمشک یچشم ها به

 +ممنون

 بندهیو در اتاق رو م زنهیم یکمرنگ لبخند
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پس به سمت  خورهیمشاممه و حالم بهم م یتو مارستانیبد ب یبو 

 . رمیدوش آب سرد بگ هیتا  رمیحموم م

........... 

که اصال  گهیاحسان م زنهیاحسان دلم شور م یصحبت ها دنیشن با

پروژه برن  هیدر کار نبوده اما اون بهم گفت که قراره به خاطر  یسفر

که برم خونه پس با برداشتن  کنهیم بمیترغ یچرا حس دونمیشمال. نم

 زنمیکه بابا و فروغ متوجه نشن از خونه م یطور نیماش چیو سو فیک

 .وفتمیخونه خودمون راه م تو به سم رونیب

 4و با سوار شدن آسانسور دکمه طبقه  برمیم نگیرو داخل پارک نیماش

هست با  دهیکه رنگ پر وفتهیبه چهره ام م نهییآ ی. نگاهم توزنمیرو م

و به  رونیب امیمو از اتاقک  رمیگیم نهییدرآسانسور نگاهم رو از آ یصدا

. کنمیو در رو باز م دارمیبرم فمیک یرو از تو دیکل رمیسمت در خونه م

خونه رو فرا  یسکوت شمیو وارد خونه م دمیهل م یبا دستم در رو کم

به همه حدس و گمان  ستیداخل خونه ن یکه کس ادیگرفته و به نظر م

تا در رو ببندم که نگاهم به  چرخمیو م زنمیذهنم لبخند م یبد تو یها

 ادیم ادمیو  نمیبیرو م شیمشک یکفش ها  خورهیجلو در م یجاکفش

و  وفتهیم نییشد. نگاهم به طبقه پا نیها سوار ماش نیهم باکه اون روز 
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و  ذارمیقلبم م یدستم رو رو نمیبیجفت کف زنانه پاشنه بلند م هی 

وقت از  چیاما من ه دمیرو خر نایا یکه چه زمان ادیب ادمی کنمیم یسع

و بدون بستن در  دمیمدل کفش ها نداشتم. آب دهنم رو قورت م نیا

انگار که  سوزهیکف پاهام به شدت م دارمیبرم دمبه سمت اتاق خواب ق

 .ستمیا یدر اتاق م یجلو رمیراه م شیآت یدارم رو

تاک ساعته دست لرزونم رو  کیت یصدا شهیم دهیکه شن ییتنها صدا 

باز  یکم یلیخ یو در با صدا کشمیدر رو م رهیو دستگ جلو برمیم

 هیذهنم الک یتو یکه تموم فکرا دونمیو م بندمیچشم هام رو م شهیم

و با  کنمیو چشم هام رو باز م برمیدر رو کنار م یپس با دستم کم

 .ادیو نفسم بند م چهیپیگوشم م یتو یممتد سوتمقابلم  ریتصو دنید

هر دوشون  یشده و چشم ها ختهیدستش ر یرو یبلوند یموها

 دونمیدوباره ببندمشون م کنمیم یاما سع شهیبستس چشم هام تار م

 داریب یخواب لعنت نیمن رو از ا یکیکاش  یو ا نمیبیکه دارم خواب م

دوباره مقابلم زنده  ریکنه. با باز شدن دوباره چشم هام همون تصو

که چند وقت  یداره دلرباست دختر خاله ا لبغ یرو که تو یکس شه،یم

 اومده بود.  کایاز امر دنشونید یبرا شیپ
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به  یومن قدم زنیریاز چشم هام م یگریپس از د یکیاشک  قطرات 

اما به  رمیم یو به سمت در خروج کنمیبهشون پشت م دارمیعقب برم

و  خورهیبه گلدون کنار در م فمیخارج بشم ک خوامیم نکهیمحض ا

تا  ذارمیدهنم م یدستم رو محکم رو شکنهیم یبد یگلدون با صدا

رو  رونشیح یکه صدا رونیب رمیم رهق هقم بلند نشه و از د یصدا

 شنومیم

 ن؟ینار-

لختش  یسمتش و نگاهم به باال تنه  چرخمیبرگردم اما م خوامینم

 یگرد شده بهم زل زده دستم رو محکم تر رو یکه با چشم ها وفتهیم

پله  یتمام رونیب زنمیاز خونه م یبلند یو با قدم ها دمیفشار مدهنم 

 زیخونه نفرت انگ نیاز ا خوامیو فقط م نییپا امیها رو با تمام قدرت م

 ....زیچ چیه ادین ادمی یزیدور بشم و چ رمیفاصله بگ

.......... 

 دمشیند گهیو از اون شب د گذرهیشمال م یاز ماجرا یدو هفته ا  

 یجلسه برا هی. بعد از اتمام پروژه شمال ومدهیبه شرکت هم ن یحت
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ازشون تشکر  دنیکه کش یو بابت زحمات دمیم بیشرکت ترت یاعضا 

 .کنمیهم به حقوقشون اضافه م یو به عنوان پاداش مبلغ کنمیم

بچه ها بزارم  یتمرکزم رو رو دیسرم خلوت تر شده و فقط با یکم حاال

 فراموش بشه. دیالبته که موضوع محمد هم نبا

که همون در زدن رو  هیبه غر زدن مدت کنهیو شروع م شهیباز م دراتاق

اتاق منه امروز به کارخونه حداد  یو اکثر اوقات تو دهیهم انجام نم

 که به شدت از پسرش متنفره دونمیفرستادمش و م

و به عنوان  دهید ونهیاون د یتو یچ که دونمیحداد رو نم زهی*واقعا انگ

 کارخونه انتخابش کرده سیرئ

از داخل ظرف  یو شکالت ادیمن م زیدستشه و به سمت م ییچا وانیل

 طنتیو ش دهیام که نگاهش رو بهم م رهیهمچنان بهش خ دارهیبرم

 نمیبیرو م شیمشک یچشم ها یتو

 سی*سالم رئ

 گهیم یا دهیکه با چهره مثال ترس کنمیم کیهام رو بار چشم

 خوره؟یبابا چرا بهت بر م ی*ا
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رو به دهنش  ییچا وانیو ل نهیشیها م یاز صندل یکی یو رو گردهیبرم 

 گمیکه م کنهیم کینزد

 گفتیم ی+حداد چ

 ذارهیم زیم یرو رو وانشیو ل خورهیم ییچا یکم

 خواستیگفت که دلم م اتیمشت چرند هی*خودش نبود پسرش هم 

 نییپا ارمیفکش رو ب

 کنهیکه اخم م ادیحرفش لب هام کش م نیا با

 هیدنبال بق یفرستیمنو م ینشست نجایخودت ا یبخند دمی*با

 گمیباال و م ندازمیرو م ابروم

 ؟ی+ناراحت

 گهیو م زنهیم یچشمک

 ناراحت باشم سی*من غلط بکنم از دست رئ

 کشمیم یقیعم نفس

 ازش نشد؟ ی+خبر

 دهیو نگاهش رو بهم م مونهیثابت م ییچا وانیل یرو دستش
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 *نه 

 گهیکه م دمینوک انگشتم چشم راستم رو ماساژ م با

 رمیگیخودم باهاش تماس م ومدیاگر ن میکنیصبر م گهی*تا چند روز د

که تلفنم زنگ  دمیتکون م یو بهش سر رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 کشمیصفحه م یانگشتم رو رو وفتهیصفحه م یو اسم باران رو خورهیم

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 +سالم ممنون

 زنگ زدم تا درمورد پرونده خواهر محمد باهات صحبت کنم-

 منه رهیخ یکه با کنجکاو وفتهیم رادیبه ه نگاهم

 ؟ی+ موفق شد

 شنومیخوشحالش رو م یصدا

دادگاه به نفع خواهر محمد صادر شد و فقط مرحله  یآره را بایتقر-

 القش هم انجام بشهط یآخر مونده که کارها

نفر رو  کیخوشحالم که حداقل  شم،یو خوشحال م ادیهام کش م لب

 وحشتناک نجات بدم بتیمص نیتونستم از ا
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 +ممنونم باران 

 گهیو م کنهیسکوت م یکم

 فعال زمیعز کنمیخواهش م-

 .زارمیم زیم یو رو دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا

وبه سمت  گمینم یزیاما چ دمیم رادیکنجکاو ه یرو به چشم ها نگاهم

 رادیقهوه آماده کنم دوست ندارم که ه هیخودم  یتا برا رمیدر اتاق م

 بفهمه.... یزیموضوع چ نیدر مورد ا

و به  زمیریداغ م یخالل شده رو داخل روغن ها یها ینیزم بیس

دلم امشب زرشک پلو با مرغ به همراه  رمیسمت دستگاه قهوه ساز م

 تابهیها به سمت ماه بیجلز و ولز س یبا صدا. خوادیسرخ شده م بیس

 یها رو جابه جا کنم که قاشق تو بیبا قاشق س خوامیو م گردمیبرم

برش دارم نوک انگشتم به  خوامیم یو وقت وفتهیم تابهیدستم داخل ماه

 عیدستم رو سر شهیم یدیشد یلیو باعث سوزش خ خورهیروغن داغ م

 خوامیآب سرد. م ریز رمشیگیو م رمیآب م ریباال و به سمت ش ارمیم

و باعث  ادیزنگ خونه م یبزنم که صدا یبرم سمت اتاق تا پماد سوختگ
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متعجب  رادیچهره ه دنید اکه ب رمیم فونیبه سمت آ شهیتعجبم م 

 کنه؟یم کاریچ نجایا شمیم

 دارمیرو برم فونیآ

 +بله؟

 گهیکه م نمیبیرو م لبخندش

 سی*در رو باز کن رئ

بعد  هیاما چند ثان شهیباز م یکیت یو در با صدا رهیم دیسمت کل دستم

 گهیو م فونیسمت آ گردهیدوباره برم

 ؟ی*کدم طبقه ا

 +سه

 رمیو به سمت در خونه م رمیگیفاصله م فونیاز آ شه،یمحو م رشیتصو

که  مونمیو منتظرش م کنمیپس در رو باز م دونمیعلت حضورش رو نم

و با باز شدن در آسانسور  ادیآسانسور م ستادنیا یبعد صدا قهیچند دق

دستشه و نگاه  یدسته گل و جعبه ا رونیب ادیکه از اتاقک م نمشیبیم

 گهیو م دهیکه آب دهنش رو قورت م نمیبیم منهمتعجبش به 
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 سیرئ رانهیا نجای*فکر کنم ا 

 رهیگیتنم گر م نمیبینگاهش رو م یوقت یو ول شمیحرفش نم متوجه

 ختهیو موهام دورم ر دمیبلند بدون شلوار پوش شرتیت هیکه  ادیم ادمی

خودم رو به اتاق  یبلند یو با قدم ها کنمیعقب گرد م عیشدن پس سر

که گونه هام سرخ شده  وفتهیم نهییآ ی. نگاهم به چهره ام تورسونمیم

از اتاق  یلباس مناسب دنیبعد با پوش قهینبود. چند دق واسمچرا اصال ح

من از  دنیاز مبال ها نشسته و با د یکی یکه رو نمشیبیم رونیب زنمیم

 گهیو م زنهیم یبه سرتا پام لبخند یو با نگاه شهیجاش بلند م

 *سالم

  دمیو جوابش رو م وفتهیخندونش م یبه چشم ها نگاهم

 +سالم

 رهیگیرو سمتم م یکه دسته گل شمیم کینزد بهش

 دیی*بفرما

 شمیم رهیو بهش خ رمیگیو دسته گل رو م کنمیرو دراز م دستم

 افتاده؟ ی+اتفاق
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 گهیو م زنهیم یخنده ا تک 

 *آره

  گمیتو هم و م رهیم اخمام

 شده؟ ی+چ

 گهیو م خندهیم بازم

نگفت منم پاشدم  کیبهم تبر یاز صبح کس ی*واال امروز تولدم بود ول

 .میریجشن بگ سمیتا با رئ نجایگرفتم و اومدم ا کیک هیرفتم 

 یاما وقت ادیلب هام کش ب شهیو باعث م شهیخندش بلند تر م یصدا

و  کنمیبه سمت آشپز خونه قدم تند م رسهیبه مشامم م یسوختن یبو

رو خاموش  تابهیماه ریز شهیاز نهادم بلند م آهیها ینیزم بیس دنیبا د

رو از داخل  کشیکه ک نمیبیم گردم،یبرم ییرایو به سمت پذ کنمیم

مهمونم بود و برام  نیکه اول وفتمیپرهام م ادیو  رونیجعبه آورده ب

و با  زنهیبهم زل م شمیم کیآورده بود. بهش که نزد یپرتقال کیک

 گهیخنده م

 امشب به مناسبت تولدم با من ی*اشکال نداره غذا

 گمیو م کنمیم اخم
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 ؟یخوری+قهوه م 

 دهیتکون م یسر

 لی*با کمال م

و با برداشتن  زنمیو دکمه قهوه ساز رو م رمیسمت آشپز خونه م به

که پرهام ازم  وفتمیاون روز م ادی زارمیدوتا فنجون رو کنارش م ینیس

 ینیپس دوتا بشقاب و چنگال هم داخل س خواستیبشقاب و چنگال م

 .مونمیو منتظر م زارمیم

 دمیتکون م یسر کنهیکه تشکر م زارمیاز فنجون ها رو مقابلش م یکی

 کی.دستش رو سمت کنمیشیو با برداشتن فنجون خودم روبه روش م

و بهم  زارهیو داخل بشقاب م کنهیجدا م کیبزرگ از ک یا کهیو ت برهیم

 زنهیزل م

 ستین نیریش ادیز کشی*ک

 زنمیم یکم رنگ لبخند

 +ممنون

 کنمی*خواهش م
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 نوشمیاز قهوه م یو کم کنمیم کیرو به لبم نزد فنجون 

برگشتم  یخانواده عموم حواسشون به تولدم بود اما از وقت شهی*هم

 دیامشب به ذهنم رس یول رمینبود تا باهاش جشن بگ یکس گهید رانیا

 تو شیپ امیب

 زنهیم یکه لبخند کنمینگاه م بهش

 کنم. ی*البته که حضور پدر و مادرم رو کنارم حس م

 دمیبار مفرد قرارش م نیاول یو برا ذارمیم زیم یرو رو فنجون

 +برات مهمه؟

 پرسهیو م شهیمتعجب م نگاهش

 ؟ی*چ

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 باشه؟ ادتیروز تولدت رو  یکس نکهی+ا

 گهیو م زنهیم نهیو دست هاش رو به س دهیم کهیمبل پشت سرش ت به

 برات مهمه؟ ؟ی*تو چ

 +نه
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 گهیو م خندهیم 

 عی*چه سر

 ندازمیباال م یا شونه

تا  ستیهم ن یرو ندارم که براش مهم باشم پس انتظار ی+من کس

 بگن کیتولدم رو بهم تبر

 کیاز ک یو با چنگال تکه ا رمیگیتو هم که ازش نگاه م رهیهاش م اخم

 ینیریش یلیطعم خ گفتیدرست م برمیو به دهانم م کنمیرو جدا م

 نداره و قابل تحمله

 *قصد دارم سهام آرمان رو بخرم

 که نگاهش به منه شمیم رهیباال و به چشم هاش خ ارمیسرم رو م عیسر

 *امروز بهم زنگ زد

 کنمیو بهش توجه م زارمیدستم رو داخل بشقاب م یتو چنگال

 +خوب؟

 گهیو م رهیگیم ینفس

 هیمهاجرتش جد هیقض نکهی*مثل ا
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 دهیتو هم که ادامه م رهیم اخمام 

بفروشه منم گفتم فروشش به  یکیسهامش رو به  خوادی*بهم گفت م

مشخص بود که به  میدینم تیو ما رضا ستیاز ما دوتا قابل قبول ن ریغ

 داره که موافقت کرد اجیپولش احت

 نداره و جا زده یواقعا نقشه ا یعنی شهیهام متعجب م چشم

 +واقعا؟

 دهیتکون م یو سر ادیلبش م یرو یلبخند

 باهاش قرار گذاشتم ندهیهفته آ ی*برا

و  رونیب دمینفسم رو م کنهیفکر م رادیهمون طور باشه که ه دوارمیام

 یو گرما شنومینگرانش رو م یکه صدا برمیدستم رو سمت فنجون م

 کنمیدستش رو حس م

 شده؟ ی*انگشتت چ

که با دستش انگشتم رو گرفته و  کنمیگرد شدم نگاهش م یچشم ها با

 کردنه یدرحال بررس

 ؟ی*سوزوند
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نگاه متعجب  دنیباال و با د ارهینگاهش رو م گمینم یزیچ نهیبیم یوقت 

 زنهیم یو لبخند مصنوع دهیرو قورت ممن آب دهنش 

 ؟یدار ی*پماد سوختگ

و با گفتن آره به سمت آشپز خونه  رونیب کشمیرو از دستش م انگشتم

 گمیو م چرخمیو به سمتش م ستمیا یوسط راه م یول رمیم

 ؟یخوری+زرشک پلو با مرغ م

 گهیو م دهیتکون م یکه سر نمیبیچشم هاش رو م یتو یخوشحال برق

 +عاشقشم

و وارد آشپز خونه  چرخمیو به عقب م کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 .شمیم

 که سرزده اومدم خوادیممنونم و معذرت م یلی*بابت امشب خ

 گمیو م ادیلبام کش م یکم

 کنمی+خواهش م

 گهیو م خندهیم شیمشک یها چشم

 سیبود رئ یعال یلی*غذات هم خ
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و سوار  رونیب رهیو اونم با گفتن خداحافظ از در خونه م زنمیم یلبخند 

 داخل خونه. گردمیو برم بندمیدر رو م شهیآسانسور م

من متعجب  دنیکه با د رمیباز شدن در آسانسور به سمت فالح م با

رو داشتم که درخواست کرده بود  یامیاز سمت استاد پ شبید شهیم

 یصندل یاز رو نمیبیکه م شمیم کینزد یمنش زیبهش سر بزنم. به م

 شهیبلند م

 سالم خانم مهندس-

 دمیتکون م یسر

 +سالم استاد هستن؟

 بله-

 یصدا دنیو با زدن چند ضربه به اتاق و شن رمیسمت در اتاق م به

نشسته و نگاهش به  یصندل یکه رو نمشیبیم شم،یاستاد وارد اتاق م

 منه

 ست؟یازت ن یتو سعادت؟ خبر ییبه به خانم مهندس، کجا_

  دارمیجلو قدم برم به
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 +سالم استاد 

  زنهیو به مبلها اشاره م شهیبلند م زیپشت م از

 دختر نیبرو بش_

که اونم روبه روم قرار  نمیشیاز مبل ها م یکی یو رو دمیتکون م یسر

 رهیگیم

 ره؟یم شیخوب پ یچ ؟همهیخوب_

  گمیو م کنمیچشم هاش نگاه م به

 + ممنونم

 یهست رشونیگیچه خبر از بچه ها پ_

 برنیم شیبهشون سر زدم کارشون رو خوب پ شی+آره دو هفته پ

قهوه وارد اتاق  ینیبا س یمنش  شهیکه در اتاق باز م دهیتکون م یسر

از فنجون  یکی. استاد رونیب رهیاز اتاق م ینیو بعد از گذاشتن س شهیم

  خورهیقهوه م یو کم کنهیم کیها رو به لبش نزد

 بود نجایآرمان ا شیچند وقت پ_

 شمیاستاد م رهیو خ کنمیم اخم
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 زدیحرف از فروش سهام م_ 

 بیروز رق کیکه  یحرف رو زده باشه شرکت نیبه استاد ا دیبا چرا

 بوده شیاصل

 داد دیخر شنهادیداره و بهم پ اجیبه پول احت گفتیم_

 مونهیاصل یاستاده اما جزء رقبا یبرا نینو نکهیبا ا شهیم ظیغل اخمم

 +خوب؟

 گهیو م زنهیم یخنده ا تک

 چرخونمیرو هم به زور م نجایرو ترش نکن دختر من هم_

 برمیو دستم رو به سمت فنجون م کشمیم یقیعم نفس

 انه؟ی یریسهامش رو بگ یتونیم نمیتا بب نجایا یایازت خواستم ب_

باال هنوز هم  ارمیو نگاهم رو م شهیفنجون خشک م یرو دستم

 وجود داشته باشه؟ تونهیم یمهربون

 سعادت ونمیمن به پدرت مد_

 کشهیم یو آه کنهیم یکوتاه مکث
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که  یسعادت نینار یسرت آوردن ول ییاون خانواده چه بال دونمینم_ 

 بهت کمک کنم. تونمیبود م ازین ست،اگریفرد مقابلم ن شناختمیم
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هدف  کردمیفکر نم شهیچشم هاش باعث تعجبم م یاشک تو برق

 خوادیم کردمیحرف از حضور آرمان زد فکر م یباشه وقت نیاستاد ا

 سهام رو بخره....

 ادیلبام کش ب کنمیم یعقب و سع کشمیرو م دستم

 +ممنونم استاد

 زنهیم یگرم لبخند

 نیزم یکه رو دونمیسعادت، م نیرو بب شرفتتیدوست دارم پ_

 پس هرگز جا نزن یتر از قبل بلند شد یو قو یخورد

  دمیتکون م یسر

 +حتما

 یکه رو یفرد دنیبا د یول شمیباز شدن در آسانسور وارد سالن م با

 کاریچ نجایا یصبور شهیسالن نشسته چشم هام گرد م یها یصندل

 کنه؟یم

 یکه از رو نمیبیو م شهیکفشم متوجه حضورم م یپاشنه ها یصدا با

همه و واقعا حوصله  یاخم هاش تو شهیم کیبلند و بهم نزد یصندل

 تموم شده. یاون روز همه چ کردمیرو ندارم فکر م یصبور یحرف ها
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 سالم- 

چشم هاش  رهیو بعد خ وفتهیم شیو مشک دیسف یبه موها نگاهم

  شمیم

 +سالم

 باهاتون صحبت کنم دیبا-

و بعد از جواب دادن  کنمیحرکت م یو به سمت منش دمیتکون م یسر

 پرسمیم رادیبه سالمش از ه

 ستن؟ین ایبزرگ ن ی+آقا

 .گردنیبرم عیاومده و سر شیبراشون پ یگفتن بهتون بگم کار-

قدم هاش رو  یصدا شم،یو با باز کردن در وارد اتاق م دمیتکون م یسر

 یصندل یو رو رمیم زی. به سمت مادیکه از پشت سرم م شنومیم

 زنمیها اشاره م یو به صندل نمیشیم

 دیی+بفرما

 شنومیگرفتش رو م یصدا

 ممنون-
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 گمیو م کشمیم یقیعم زنه،نفسیو به چهره ام زل م نهیشیم مقابلم 

 افتاده؟ ی+اتفاق

 کنهیو صداش رو صاف م شهیجا به جا م یصندل یرو یکم

 دیو دوخت دیدیمن حرف بزنم خودتون بر نیشما اون روز اصال نگذاشت-

 دوباره اون چرت و پرتا رو سر هم کنه خوادیحدسم درسته م پس

 من... یصبور یآقا دینی+بب

 گهیم ینسبتا بلند یحرفم تموم شه و با صدا ذارهینم

 ادیکه ازت خوشم م یتیسیچرا متوجه ن-

 یصندل یباال، از رو برهیصداش رو م یتو هم به چه حق رهیم اخمام

 گهیم یو با چهره عصب شهیبلند م

 متوهمه شهیاون هم ستیاصال مهم ن دیمزخرفات مهش-

آرمان  یخودم برا یزجه ها ادیو  ادیچشمم م شیپ ونشیگر صورت

 گمیم یبلند یو با صدا شمیبلند م یصندل ی. از رووفتمیم

من اون روز  نیدونینفر رو مزخرف م کی+براتون متاسفم که احساسات 

 .میستیحرفم رو بهتون زدم من و شما مناسب هم ن
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 دارمیعقب بر م یکه قدم ادیم زیو به سمت م شهیهاش سرخ م چشم 

 ییباهم آشنا یکه مدت یکنیچرا حداقل قبول نم م؟یستیچرا مناسب ن-

 م؟یداشته باش

 حد زبون نفهم باشه نیتا ا کردمیفکر نم واقعا

و تعادلم رو  کنهیم ریگ یبه سمت در اتاق برم که پام به صندل خوامیم

و همون لحظه در اتاق باز  خورمیم نیزم یو محکم رو دمیاز دست م

 ادیم رادیخندون ه یو صدا شهیم

 ...یی*سالم رئ

 شهیمتوقف م صداش

 حالتون خوبه؟-

 چهیپیسرم م یتو یدرد بد یباال ول ارمیسرم رو م یصبور یصدا با

 شده؟ ی*چ

 ستهیایم یو وقت رمیفاصله بگ نیاز زم شهیباعث م رادیبلند ه یصدا

 ادیگرد جلو م یو با چشم ها مهیشونیپ رهیکه خ نمیبیرو م رادینگاه ه

 رهیگیرو م یصبور قهیو 
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 که؟یتو مرت یکرد ی*چه غلط 

 یکه کم کشمیم میشونیدستم رو به پ شهیگرد م یصبور یها چشم

 سرخ شده نمیبیو با نگاه کردن به دستم م شهیم سیخ

 *با توام؟

 ادیم یمتعجب صبور یصدا

 نکردم خودشون.... یمن کار-

صورتش که  یتو کوبهیم یحرفش تموم شه و مشت محکم زارهینم

و  رمیم رادیشد. به سمت ه یهوا عجب داستان رهیآخش م یصدا

 کشمیدستش رو م

 ولش کن یکنیم کاری+چ

 گهیو م چرخهیسمتم م به

 کرد؟ کارتی*چ

 به مراقبت دارم ازیمثل بچه هام و ن کنهیچرا فکر م کنمیم اخم

 نی+خودم خوردم زم
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 ریدستش رو ز وفته،یم یکه نگاهم به صبور شهیهاش گرد م چشم 

 شهیم رهیو به من خ کشهیم شینیب

 تا از خواسته ام دست بکشم شهیکارا باعث نم نیا-

و به سمت  گذرهیم رادیکه از کنار من و ه رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 زنمیدر رو ببنده صداش م نکهیاما قبل از ا رهیدر اتاق م

 ؟یصبور ی+آقا

چشم  چرخهیمکث سمتم م هیو بعد از چند ثان ستهیا یکه م نمیبیم

گذشته ام  دنیکه با شن دونمیو منتظره م دهیمتعجبش رو بهم م یها

که برام  یبا گذشته و اتفاقات یمشکل چیمن ه یول کشهیعالقه اش پر م

از  یجزئ نهایچرا که ا کشمیعنوان خجالت نم چیافتاده ندارم، به ه

 ...هست بوده و میزندگ

ازدواج  هیکه من سابقه  نهیا میستیمناسب هم ن گمیم نکهی+علت ا

دارم. از نظر خودم  یمدت افسردگ یدوره طوالن کی نیناموفق و همچن

اگر  نیحاال که اصرار دار یبا شما رو انتخاب کنم ول یزندگ تونمینم

 ندارم. یمن مشکل نیایکنار ب طیشرا نیبا ا نیتونیم
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پس ازش نگاه  خوامیهست که م یزیگرد شدش همون چ یها چشم 

و من  ادیباز و بسته شدن در اتاق م یصدا رمیم زیو به سمت م رمیگیم

 .کشمیم یقینفس عم

 کرده؟ ی*نگو که ازت خواستگار 

 میشونیکه از زخم پ یخون کم یو با دستمال نمیشیم یصندل یرو

 کنمیشده رو پاک م یجار

 ن؟ی*با توام نار

 کنمیم کیو چشم هام رو بار دمیم شیعصب یرو به چشم ها نگاهم

 +مگه من چمه؟

 یاما جلو رهیخندم بگ شهیو باعث م شهیلحظه چشم هاش گرد م در

  رمیگیخودم رو م

 ؟یی...ی*چ

 رونیب دهیکه نفسش رو کالفه م گمینم یزیچ

 ؟یتو موافق یعنی*

 اد؟یبه نظر م نطوری+ا
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 گهیو م کنهیم اخم 

 *نه

 نمیبیکه م زنمیو به صفحه لپ تاب زل م رمیگیرو از چهره اش م نگاهم

 گهیلب م ریو ز رهیگیازم فاصله م

 یدرخواست نیکه همچ یدیخودت د یتو یبگه چ ستین یکی*آخه 

 ؟یداشت

 شهیو از اتاق خارج م رهیکه به سمت در م نمشیبیم ادیهام کش م لب

رو هم با  رادیروز ه کیکه نخوام  دوارمیو ام رونیب دمینفسم رو کالفه م

 حرف هام قانع کنم.... 

 وفتهیخونه م نیو نگاهم به آخر گذرمیم ینییاز کوچه پا نیماش با

 رفتن. نجایو مشخصه که از ا ستیاز پرهام ن یوقته که خبر یلیخ

و بعد از  شمیو سوار آسانسور م ذارمیم نگیپارک یرو تو نیماش

 ییکه نگاهم به واحد روبه رو رمیآسانسور به سمت در خونه م ستادنیا

االن باز شده، به  یکه کرکره در بسته بود ول ادیم ادمیقبال  وفتهیم

و با باز کردن  رونیب دمیواحد اومده نفسم رو م نیبه ا یکی ادیاحتمال ز

 .شمیخونه م رددر وا
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 سهامش رو بفروشه خوادیم دمیاز استاد شن- 

 دمیتکون م یو سر کنمیدستم کتلت ها رو جا به جا م یقاشق تو با

 یدیکه تماس گرفتم فقط سر تکون م یاز اون لحظه ا یکنیم کاریچ-

 رهیگذاشتمش و خ رهیجز یکه رو یسمت صفحه لپ تاب گردمیم بر

 شمیچهره احسان م

 ی+آشپز

 باال دهیو ابروهاش رو م کنهیم یا خنده

 یکنیخودت غذا درست م یبرا یکرد شرفتینه بابا پ-

 شنومیکنجکاوش رو م یکه صدا تابهیسمت ماه گردونمیرو برم نگاهم

 ؟یخریازش م-

و با  کنمیرو خاموش م تابهیماه ریسرخ شدن دونه آخرشون ز با

 نمیشیم یصندل یو رو رمیم رهیبرداشتن فنجون قهوه ام به سمت جز

 +نه

 ادیبلندش م یصدا

 کنمیچرا نه؟ اگه مشکلش پوله من کمکت م-
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 شمیچشم هاش م رهیو خ خورمیاز قهوه ام م یکم 

 وفتهیهم نم یا بهیدست کس غر یول خرمی+من نم

 گهیتو هم و م رهیم اخماش

 ه؟یمنظورت ک-

 خرهیم رادی+ه

 باال ندازهیابروش رو م هیو  کنهیم کیهاش رو بار چشم

 گهید استیمنظورت همون بزرگ ن-

 خنده ریز زنهیکه م شمیچهرش م رهیو خ کنمیم اخم

 کرد یشوخ شهیخوب بابا با تو نم یلیخ-

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

به به چه شود  کنهیو با تو رقابت م سیرئ شهیحساب اونم م نیپس با ا-

 سیشرکت با دوتا رئ هی

 دمیم هیتک یو من به پشت صندل زنهیم یبلند خنده

 دمیپدر زنش رو د ناریسم هی یتو شیچند سال پ-

 دهیکه ادامه م کنمیم اخم
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 تیاونجا به موقع تونهیداره اگر که آرمان طمع نکنه م یشرکت خوب- 

 برسه یخوب

 دهیتکون م یکه سر گمینم یزیچ

 مواظب خودت باش، فعال -

 دمیتکون م یسر

 +خداحافظ

که چند ضربه به در  شمیبلند م یصندل یو از رو بندمیلپتاپ رو م در

و به سمت در  شمیمتعجب م ادیو زنگ در به صدا در م خورهیخونه م

چشم هام  رادیه دنیپشت در و د نیو با نگاه کردن از دورب رمیخونه م

 کنه؟یم کاریچ نجایا شهیگرد م

به  ینگاه کل هیو با  ندازمیسرم م یو رو دارمیکاناپه برم یرو از رو شالم

و  نمیبیچهره خندونش رو م کنم،یو در رو باز م رمیخودم سمت در م

 تنش کرده یو شلوار خونگ شرتیت هیکه  وفتهینگاهم به سرتاپاش م

 ؟ی*سالم چطور

 گمیو م شمیمتعجب م پشیت از

 ؟یکنیم کاریچ نجای+ا
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 کنهیو با دستش اشاره م زنهیبرق م شیهاش مشک چشم 

 هستم تونی*همسا

که بازه اصال فکرش  کنمینگاه م ییو به در روبه رو شهیهام گرد م چشم

 نجایاومده باشه ا رادیکه ه کردمیرو هم نم

 گهیباال و م ندازهیم ییابرو

به پول داشتنم و خونه  ازیشرکت شدن ن سیسهام و رئ دیخر ی*برا

 رو فروختم یقبل

  گهیکه م کنمیم کیهام رو بار چشم

 بهتر باشه نه؟ یلیخ میرفتار کن زیمسالمت آم گهیبه نظرم باهمد ی*ول

 گهیو چند لحظه بعد م خندهیکه اونم م ادیهام کش م لب

هم مثل زرشک پلو خوش مزه  یکه درست کرد یاگه کتلت قتای*حق

هم  گهید یها نهیاز زم یلیخ یتو استیر نهیعالوه بر زم میتونیباشه م

 .میبه توافق برس

 گهیو م کنهیکه چهرش رو مظلوم م کنمیم اخم

 ییداره خدا یخوب یبو یلی*خ
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بلندش رو  یکه صدا رمیو به سمت آشپز خونه م کنمیگرد م عقب 

 شنومیم

 شاالیهمه کنه ا بیخوب نص هی*خدا همسا

 .رمیو به سمت ظرف غذا م زنمیم یخنده ا تک

 زنهیچشم هاش برق م اتشیمحتو دنیکه با د رمیگیرو مقابلش م ینیس

 *دستت درد نکنه

 دمیتکون م یسر

 کنمی+خواهش م

 رهیو عقب عقب به سمت در خونه م رهیگیرو از دستم م ینیس

 گهیو م زنهیم یچشمک

 سیرئ میدر خدمت یداشت ی*کار

 یکی نجای. ارمیو با برداشتن شالم به سمت آشپز خونه م بندمیرو م در

 یخونه نسبت به جا متیق کنمیباال شهره و فکر نم یاز قسمت ها

و به سمت  دمیکمتر باشه نفسم رو کالفه م کردهیم یکه زندگ یقبل

 اومدن؟؟ نجایاز ا هیهدف چ رمیظرف غذا م
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 تمومه خانم مهندس گهیماه د کیتا  ادیزبه احتمال - 

  دمیخوشحالشون م یرو به چهره ها نگاهم

 +درسته

 بود؟ یچ میت نیبا ا یحستون از همکار-

 نیبا ا  وفتهیم طونشیش یفرش و بعد به چشم ها یبه موها نگاهم

از  یکی شهیخنده اونا هم بلند م یکه صدا ادیحرفش لب هام کش م

 زنمیباال و به موهام اشاره م دمیابروهام رو م

 شده شتریب اشونیدی+سف

  دمیکه نگاهم رو به محمد م شهیدوباره بلند م دنشونیخند یصدا

 +چه خبر از پرونده؟

 زنهیچشم هاش برق م یتو یو خوشحال شهیم رهیخ بهم

بتونه طالق  گهیدو هفته د ادیبه احتمال ز رهیم شیخوب داره پ یلیخ-

 رهیبگ

نگاهم رو از صفحه  شهیو باعث م شهیکه در اتاق باز م دمیتکون م یسر

 نمیبیرو م رادیو به در بدم، که ه رمیبگ
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 ادیدستشه و به سمتم م ینیریش جعبه 

 سی*سالم رئ

نگاه  شهیکه باعث م شنومیبچه ها رو م زیخنده ر یحرفش صدا نیا با

 به سمت لپ تاب بره رادیه

 زنی*پنج شگفت انگ

 شهیعرفان بلند م یکه صدا دمیتکون م یسر

 ایبزرگ ن یسالم آقا-

 زنهیو به صفحه زل م ستهیا یو کنارم م ندازهیباال م ییابرو رادیه

 گهیو عرفان م کننیم یباهاش احوال پرس یهمگ

 ه؟یبه چه مناسبت ینیریش-

 .رهیو بهش چش غره م زنهیبه بازوش م یمشت محمد

 گهیو م دهیو دوباره نگاهش رو به صفحه م ندازهیبه من م ینگاه رادیه

 شدنم سی*به مناسبت رئ

 د؟یسهام رو خر یعنی شهیهام گرد م چشم

 گهیو رو به من م ادیگفتن عرفان م یبلند چ یصدا
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 ن؟یکرد یرو خال دونیخانم مهندس م- 

 کنمیخنده و من اخم م ریز زنهیبلند م رادیه

رو ترک کنه من  نیدرصد خانم مهندستون زم هی*نه بابا فکر کن 

 و باهاش هم تراز شدم دمیسهام خر

 کنهیتشکر م رادیو ه شهیمبارک گفتنشون بلند م یصدا

 شهیعرفان بلند م طونیش یصدا

 میدونیشرکت م سیپس ما هنوز خانم مهندس رو رئ-

 خندهیم رادیو ه ادیهام کش م لب

 ستهیشما با یجلو تونهیم یک نی*هر طور که راحت

 گمیو رو به بچه ها م کشمیم یقیعم نفس

 نیریاومد باهام تماس بگ شیکه پ ی+هر مشکل

رو خاموش  ستمیکردن س یو بعد از خداحافظ دنیتکون م یسر

 .کنمیم

  رهیاز اتاق م رونیو به سمت ب ذارهیم زیم یرو رو ینیریجعبه ش رادیه

 گهیو م
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 ارمیقهوه ب رمی*م 

مشامم  یکه تو یخوش یو با بو کنمیم کینزد مینیقهوه رو به ب فنجون

 شهیچشم هام بسته م چهیپیم

 *قصدش مهاجرت نبوده

 زنمیو بهش زل م شهیدر لحظه چشم هام باز م رادیه یصدا دنیشن با

 هیمنظورش چ

 ؟ی+چ

 شهیو به جلو خم م زارهیم زیم یرو رو فنجونش

به دست  یبوده که برا یادی* شرط گرفتن حضانت پرهام مبلغ پول ز

 آوردنش مجبور به فروش سهام شده

 گمیو م شهیهام گرد م چشم

 +طالق گرفتن؟

 بیعج نقدریا زیچرا همه چ کشهیم ریو من سرم ت دهیتکون م یسر

 ...رهیم شیداره پ

 گمیلب م ریو ز دمیرو به پنجره اتاق م نگاهم
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 وفتهیاتفاق ب نیا کردمیوجه فکر نم چی+به ه 

آرمان داره چوب طمع  رهینم شیپ یکنیکه فکر م یوقتا اونجور ی*گاه

 خورهیرو م شیکار

 یصندل یکه از رو شمیم رهیو به صورتش خ رمیگیرو از پنجره م نگاهم

 شهیبلند م

 برهیرو از شرکت م لشیو وسا ادیروز م هی*گفت 

 .شهیو از اتاق خارج م رهیسمت در اتاق م به

نگاهم رو به دورتا  شمیبلند م یصندل یو از رو رونیب دمیرو م نفسم

خار و  نمیبیکه م یلحظات بودم زمان نیمنتظر ا یروز هی دمیدورم م

 از دست دادن نداره. یبرا یزیچ چیه گهیشده و د فیخف

 یتماس نیادآخری دمیو نگاهم رو به اطراف م رمیسمت پنجره اتاق م به

که باهام داشت گفت از همون اول هم دوستم نداشته و عاشق  وفتمیم

 یبه اصرار پدرش مجبور به ازدواج با من شده اما حاال چ یربا بوده ولدل

که عاشقش بوده نه تنها ازش طالق گرفته که بلکه بابت پرهام  ییدلربا

تقاص کار آدم  گفتیم شهیبابا هم ادیم ادمی. رهیگیهم داره ازش پول م
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اما  یاتفاق نباش نیهمون لحظه شاهد ا دیشا شهیها ازشون گرفته م 

 ...یننیبیرو م شونیخودت نابود یجا با چشم ها هیروز و  هیباالخره 

 نیو با سوار شدن ماش رونیب امیقرص هام از داروخونه م دنیاز خر بعد

مدت کمتر ازشون  نیا یتو نکهیبا ا کنمیبه سمت خونه حرکت م

 اما وجودشون کنارم بهتر از نبودشونه. کنمیاستفاده م

اما هنوز در  شمیو سوار آسانسور م زارمیم نگیرو داخل پارک نیماش

به دست  ندازه،یخودش رو داخل اتاقک آسانسور م رادیبسته نشده که ه

 .نمیبیرو م یپر از خوراک یدوتا مشما کنمیهاش که نگاه م

 ردمیم یداشتم از گشنگ گهی*د

 گهیکه م شمیم رهیخندونش خ یچشم ها به

 عیاز شرکت که اومدم سر نیتو خونه نداشتم به خاطر هم یچی*ه

 دیرفتم خر

و به  رونیب امیو از اتاقک م ستهیا یکه آسانسور م دمیتکون م یسر

 ادیکه صداش از پشت سرم م رمیسمت در خونه م

که امشب شام مهمون  خوامیازت م شتی*به خاطر لطف چند شب پ

 یمن باش
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اخم  وفتهیم شیبراق مشک یو نگاهم به چشم ها چرخمیسمتش م به 

 گمیو م کنمیم

 ستیبه جبران ن ازی+ن

 گهیم یو با تک خنده ا ندازهیباال م ییابرو

 نه جبران کنمیسهام دعوتت م دی*به مناسبت خر

و به سمت در  زنهیم یکه چشمک  نمیبیچشم هاش رو م یتو طنتیش

 گهیو بعد از باز کردن در م رهیخونه م

 *منتظرتم

 یخودم از ک یداخل کمده و فکرم سمت رفتارها یبه لباس ها نگاهم

 . ...کنمیاصال بهش توجه م ای رمیکه دعوت شدم م ییتا حاال به جا

شدن به  کینزد رون،یب دمیو نفسم رو کالفه م کشمیبه صورتم م یدست

چند ماه  دیو با دمیکه بخوام. به هدفم رس ستین یزیاصال چ رادیه

هست که  نیشهر و کشور راحتر از ا نیبه دور از ا یبرگردم، زندگ گهید

هر چند که خاطرات مکان  یبه گذشتت فکر کن یو نخوا یباش نجایا

 بهتره... یلیخ نجایاما باز هم دور شدن از ا انیم اغتو سر شناسنینم
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 زنمیاز اتاق م کنمیم یتلق یشوخ هیو حرفش رو  بندمیکمد رو م در 

 شمیزنگ در متوقف م یاما با صدا رمیو به سمت آشپز خونه م رونیب

 دست بردار نباشه.  ادیخوب به نظر م

و بعد از باز کردنش چهره  رمیسرم به سمت در م یرو یانداختن شال با

 نمیبیخندونش رو م

 بره دنبال مهمان زبانیکه م دمیند یی*جا

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 در فاصله بود هی*فقط به اندازه 

و من  کنهیکه دستش رو سمتم دراز م شهیمشک یبه چشم ها نگاهم

و در پشت سرم رو  کنهیو اون اخم م رمیحرکت کنار م کی یتو

 .بندهیم

 زنهیعقب و به سمت خونه اش اشاره م رهیقدم م چند

 *برو داخل 

 گمیو م کنمیم اخم

 یبرنداشتم در رو قفل کرد دی*کل
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 دیباال و با نشون دادن کل ارهیو دستش رو م زنهیم یطونیش چشمک 

 شهیچشم هام متعجب م

 داخل. ای*حواسم هست ب

 یآروم کیموز زهیمرتب و تم زیکه همه چ ندازمیبه دور و بر م ینگاه

 رونیب زنهیم ینیس هیکه از آشپزخونه با  نمشیبیدر حال پخشه  و م

لب  شهیکه باعث م ادیبرام خنده دار م افشیق نیچرا ا دونمیاصال نم

و  کنهیم کیچشم هاش رو بار خندمیم نهیبیم یوقت ادیهام کش ب

 گهیم

 کارا؟درسته؟ نیا خورهینم سیرئ هی*به 

 رهیخندم بگ شتریب شهیخودشه و باعث م سیاز رئ منظور

 نهیشیو خودش روبه روم م ذارهیم زیم یرو رو ینیس

 یعال نیدارچ یچا هی نمی*ا

 دمیم ینیو نگاهم رو به س کوبهیام م نهیحرفش قلبم محکم به س نیا با

 ندازهیخونه خودمون م ادیمن رو  ک،یکوچ کیدوتا استکان کمربار

 .کردمیدرست م ییبابا چا یکه برا یزمان



 

497 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

هم  گهید یکیو  ذارهیاز استکانها رو مقابلم م یکیکه  نمیبیرو م دستش 

و با تک خنده  زارهیرو هم مقابلم م کی. بشقاب کدارهیخودش برم یبرا

 گهیم یا

 هیپرتقال کیاشق کع یفرشته آب گفتی*پرهام م

 کیداره بهم نزد یلیخ زنمیباال و به نگاه مرموزش زل م ارمیرو م سرم

 ...یلیخ شهیم

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 +ممنون

 *نوش جان

خوش  یکه بو کنمیم کینزد مینیو به ب برمیرو سمت استکان م دستم

 کنهیمشام رو پر م نیدارچ

 کردمیبا فروغ صحبت م شبی*د

 زنمیو به چشم هاش زل م کنمیرو از لبم دور م استکان

 *زنگ زده بود حالت رو بپرسه

 تو هم  رهیم اخمام
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 خواهرشه شیمدت بره شهرستان پ هی یقراره برا گفتی*م 

گفته تا من بفهمم که  رادیبه ه نویبوده ا یمنظور از فروغ چ دونمیم

مشکل  ستیمشکل من فروغ ن یبابا ول شیبرم پ تونمیو م ستیاون ن

و نفس  نمیاون همه خاک بب ریپدرم رو ز تونمیمن با خودمه که نم

 بکشم.

که سمت آشپزخونه  دمیاز مقابلم نگاهم رو بهش م رادیبلند شدن ه با

که اون  هیاما تنها کس دونهیتا چه حد از گذشتم م دونمینم رهیم

 ...دهیصورتم نکوب یاتفاقات رو تو

فکر  دمیشده م دهیچ زیو نگاهم رو به م نمیشیمقابلش م یصندل یرو

 یکرده بتونه آشپز یزندگ رانیمدت ها خارج از ا نکهیبا ا کردمینم

 داشته باشه یخوب

 ادیخوشت ب دوارمی*ام

 دمیتکون م یسر

 +ممنون

که وارد  یقاشق نی. با اولکشمیپلو م یباقال یو کم دارمیرو برم بشقاب

 گمیو م شهیطعم خوش غذا رو حس م کنمیدهانم م
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 +خوشمزست 

 خندهیو م ندازهیباال م ییابرو

 *نوش جان.

 زمیریم وانمیآب داخل ل یکم

 رسه؟یبه اتمام م گهیصدر تا چند هفته د ی*پروژه آقا

 دمیتکون م یباال و سر ارمیرو م نگاهم

 +آره

 ه؟یبعد از اون چ ی*نظرت برا

 زنهیم یکه لبخند کنمیاستفهام نگاهش م با

 ؟یرو مد نظر دار یدیکه پروژه جد نهی*منظورم ا

 یجا هم اضاف نیتا هم دمیم کهیت یو به صندل کشمیم یقیعم نفس

 ندارم رانیا یبه کار اونم تو یازین گهیو د دمیجلو  اومدم به هدفم رس

 +نه

آب  وانیو من هم ل پرسهینم یا گهید زیچ یول شهیهاش گرد م چشم

 .....کنمیم کیو به لبم نزد دارمیرو برم
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 الیبه سمت و یو بعد از حساب کردن پول تاکس رونیب امیم نیماش از

و به  رسهیکار پروژه استاد به اتمام م شیهفته پ بای. تقردارمیقدم برم

و کل  دهیم بیشمال ترت یالیو یرو تو یاصرار اون پنج نفر استاد جشن

 یهم دعوت هستند. مشتاق به اومدن نبودم ول نیشرکت نو یاعضا

که   ندازمیبه ساعت م یگرفت. نگاه دهیناد شدیتا رو نم پنجون اصرار ا

خودش رو برسونه  10قرار بود تا  رادیو ه دهیشب رو نشون م مهیو ن 9

خبر  نیا یجشن شرکت کنه و وقت نیا یاستاد ازم خواست که اونم تو

 .دمیرو بهش دادم برق چشم هاش رو د

تا  چرخونمیچشم م نمیبیرو م یادینسبتا ز تیو جمع شمیم الیو وارد

کت و شلوار  ادیعرفان لب هام کش م دنیکنم که با د داریبچه ها رو پ

کرده. به  دایپ یتضاد جالب شیفر مشک یکه با موها دهیپوش یدیسف

ام سرش رو سمت من  رهیکه عرفان با نگاه خ دارمیسمتشون قدم برم

 شهیسمتم و باعث م ادیو م شهیاز جاش بلند م دنمیدو با  چرخونهیم

 .وفتهیهم به من ب هیکه نگاه بق

 سالم خانم مهندس-

 دمیتکون م یسر
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 +سالم 

 گهیو با خنده م کشهیبه موهاش م یدست

 نیاینم میفکر کرد-

 کنهیکه دستش رو دراز م گمینم یزیچ

 سمت نیاز ا نییبفرما-

ار که کن نمیبیفاصله اون چهار تا رو هم م نیو از ا دارمیقدم برم جلوتر

 و منتظر من هستن. ستادنیهم ا

و با اونا هم  رمیبا بچه ها به سمت استاد و پارسا م یاز احوالپرس بعد

 .کنمیم یاحوالپرس

و من هم به  چرخنیبچه ها به سمتش م رادیسالم ه یصدا دنیشن با

و لبخند  شهیم رهیبا بچه ها به من خ یبعد از احوالپرس چرخمیپشت م

 زنهیم

 ؟ی*چطور

 ادیهاش عادت کردم و لبام کش م یاحوالپرس نیا به

 +ممنون
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 شنهیم یصندل یو رو کشهیکنار من رو م یو صندل دهیتکون م یسر 

 نیاومد ریمهندس چه قدر د یآقا-

 زده یطونیو لبخند ش زنهیحرف رو م نیکه ا دمیرو به عرفان م نگاهم

 گهیو م ندازهیباال م ییابرو رادیه

 بودم یکار شخص هی ری*درگ

 ریز زننیحرف رو به عرفان زده و بچه ها م نیکه ا شمیم یرادیه رهیخ

 گهیخنده و فربد رو به عرفان م

 *هستش رو فوت کن

 یکه قهر کرده باشه از رو یو عرفان به شکل خندنیبچه ها م دوباره

 .رهیگیو از ما فاصله م شهیبلند م یصندل

باران باهام تماس گرفت و گفت  شیچند روز پ دمیرو به محمد م نگاهم

 یدادگاه به نفع خواهرش شده اما شوهرش درخواست پول برا یکه را

 یحرف انیجر نیطالق داره، از باران خواستم تا به محمد از ا تیرضا

نزنه وخودم با خواهرش صحبت کردم، بهش گفتم اون مبلغ پول رو من 

اما با  شدینم یعنوان راض چیهر چند که اولش به ه کنمیبراش جور م

زمان کم پول رو  هی یکه تو یباران قبول کرد اونم درصورت یصحبت ها
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که  یزیقبول کردم اما اصال برام مهم نبود چ نکهیبه دستم برسونه با ا 

که پول  دونستمیاون بود.از همون اول هم م یداشت آزاد تیبرام اهم

که خودش  یاز مبلغ شتریبه باران گفتم که ب یتحالل تمام مشکالته وق

بده چند ساعت بعد تماس گرفت و گفت که قبول  شنهادیگفته بهش پ

 ...زننیکه همه ازش دم م یهست تمام اون عشق و عاشق نیکرده ا

و  شهیها بلند م قیتشو یاز اتمام صحبت هام درمورد پروژه صدا بعد

 نمیبیرو م رادیه رمیم زیو به سمت م رمیگیمن از جمعشون فاصله م

و  شهیخم م رسمیبهش م یکردنه، وقت قیو درحال تشو ستادهیکه ا

 گهیم یزیآم طنتیش یو با چشم ها کنهیم یکوتاه میتعظ

 سیرئ کنمی*بهت افتخار م

 .نمیشیها م یصندل یو رو دمیتکون م یو سر ادیهام کش م لب

و  ستادنیدورتا دور استاد ا ییکه پنچ تا دمیرو به صحنه م نگاهم

با استاد و  شنهادمیدرمورد پ شیدرحال عکس گرفتنن. چند روز پ

 یانجام بدم راض خوامیکه م یصحبت کردم و اونها هم از کار رادیه

 مراسم برسه. انیکه پا مونمیبودن پس منتظر م
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بلند  یصندل یو از رو شهیکمتر م الیو تیجمع بایاز صرف شام تقر بعد 

در حال صحبت کردن با استاد  رادیه رمیو به سمت جمعشون م شمیم

حس  نیو پارساست و اون پنج تا هم هنوز مشغول عکس و مسخره باز

 شدن. لیتازه فارغ التحص کنمیم

 زنمیصداشون م شمیم کیکه نزد بهشون

 +بچه ها

نگاهم رو به  کنمیو متعجب نگاهم م چرخنیبه سمتم م یصدام همگ با

و  کشمیم یقی. نفس عمزنهیو لبخند م دهیتکون م یکه سر دمیاستاد م

 نیکه داشتم با ا یپروژه ها و همکار نیاز بهتر یکی زنمیبهشون زل م

 پنج نفر بوده.

 ازتون ممنونم. نیکه انجام داد ی+بابت کار عال

 گمیو م ندازمیباال م ییکه ابرو کننیو تشکر م ادیلبشون م یرو لبخند

 ه؟یچ ی+نظرتون درباره ادامه همکار

 دهینفر عرفانه که واکنش نشون م نیو اول شهیهاشون متعجب م چهره

 م؟یبر رونیب یاز پادگان نظام ستیقرار ن یعنی-

 خنده ریز زننیم هیو بق شهیقهقه استاد بلند م یحرفش صدا نیا با
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 پسر جان فرصتت سوخت دهیبار فرصت م هیسعادت فقط _ 

بهش  رهیو خ کنمیم کیکه چشم هام رو بار شهیهاش گرد م چشم

 گمیم

 رون؟یب یبر ی+دوست دار

 گهیو م کشهیفرش م یموها یتو یدست

 من غلط بکنم خانم مهندس-

و غزال  نایاز ت کنمینگاه م شونیو به بق ادیحرفش لب هام کش م نیا با

چشم هاش  یتو ینفر محمد که برق خوشحال نیگرفته تا فربد و آخر

 زنهیموج م

 ؟یچ تونی+بق

 گنیصدا م کی ندازنیکه به هم م یو با نگاه زننیم لبخند

 می+آماده ا

 شمیم کیو بهشون نزد دمیتکون م یسر

 .نیگستر خوش اومد رانی+پس به مجموعه ا
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باال و ذوق زده فربد و محمد رو  پرهیبچه ها م نینفر عرفانه که ع نیاول 

 .رنیگیرو آغوش م گهیو غزال هم همد نایت ره،یگیبغل م

و نگاهم رو که  دمیماساژش م یو کم برمیرو به چشمم م دستم

کارم  نم،ازیبیخودم م رهیبراقش رو خ یمشک یچشم ها گردونمیبرم

 رو دارن. شرفتیبچه ها ارزش پ نیا میراض

 ادیم رادیه یکه صدا دارمیرو برم فمیو ک رمیم زیسمت م به

 ن؟یبریم فی*کجا تشر

 ستادهیشده و کنارم ا رهیباال رفته بهم خ ییسمتش که با ابرو گردمیبرم

 گمیو م کنمیم اخم

 بدم؟ حیتوض دی+با

 گهیو م زنهیم ییدندون نما لبخند

 .میبرگرد گهی*نه چون قراره باهمد

 گهیو م زنهیم یکه تک خنده ا شهیهام متعجب م چشم

 سیرئ خوامیاز وقتتون رو م ی*امشب کم
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 یتا ازشون خداحافظ رمیو به سمت استاد و بچه ها م دمیتکون م یسر 

 کنم.

 گهیو م زنهیاشاره م یبه سمت رادیکه ه رونیب میزنیم الیدر و از

 طرف نی*از ا

نگاهم به  ینیباز شدن قفل در ماش یکه با صدا دامیقدم برم کنارش

  وفتهیروبه رو م

 داشتم ازشیامشب ن یدوستمه برا نی*ماش

و در رو برام  ادیکه جلوتر م رمیم نیو به سمت ماش  دمیتکون م یسر

 کنهیباز م

 نیی*بفرما

و سوار  زنهیکه اونم دور م شمیم نیو سوار ماش رمیگیرو ازش م نگاهم

 .میشیدور م الیو از و شهیم

نوع  نیبابت انتخاب ا شهیآرامش بخشه و هم کیموز میمال یصدا

 کردم. نشیتحس کایموز

 ایو  شهیوقت نم ایباهات صحبت کنم اما  خوامیوقته که م یلی*خ

 اونا رو حل کنم. دیکه اول با شمیم یمسائل یسر هی ریدرگ نکهیا



 

508 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

که  شمیم رهیتو هم بهش خ یو با اخم ها رمیگیرو از روبه رو م نگاهم 

 .کنهینگاهم م یو با چهره جد گردونهیسرش رو برم

منم  گردونهیو نگاهش رو برم شهیم مونیبگه که پش یزیچ خوادیم

به  خوادیو دلم م بندمیچشم هام رو م شمیآسمون م رهیو خ گردمیبرم

 تونمیحد م هینشم من تا  داریوقت ب چیه گهیبرم و د قیخواب عم هی

 حد.... هیصبور و مقاوم باشم تا 

به  شنومیرو م ایامواج در یو صدا شهیچشم هام باز م نیماش ستادنیا با

باز  ی. صدامیبه ساحل اومده باش زنمیحدس م کنمیدور وبر که نگاه م

 گهیم یو با چهره خندون ستادهیکه ا نمشیبیم ادیشدن در که م

 ی*به پاتوق من خوش اومد

 یلیبه صورتم حس خ یکه با خوردن باد خنک رونیب امیم نیماش از

 ینور چراغ ها دنیو با د دارمی. به جلو قدم برمکنمیم دایپ یخوب

 ی. کمشمیوصل شده متعجب م غیکه به دور تا دور االچ یکیکوچ

 یها کهیاز ت شنوم،یرو هم م رادیه یقدم ها یکه صدا رمیجلوتر م

و با  رسمیم غیباال و به داخل آالچ رمیم موننیکه مثل پله م یسنگ

صورتم حس  یرو رو یقطرات آب شنومیکه م یموج خروشان یصدا

 .کنمیم
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 من رهیجز گمی*بهش م 

که لبخند به لب  شمیم رهیو به صورتش خ رمیگیم ایرو از در نگاهم

 .استیدر رهیداره و خ

باال  ادیکه سطح آب م یارتفاع داره و وقت ایاز در رهیجز*چون مثل 

 رهیگیدورتادورش رو آب م

حرفش کامال درسته  شمیم رهیو به اطراف خ  رمیگینگاه م ازش

از سطح  یشتریپاته و ارتفاع ب ریز ایکه انگار در هیطور غیآالچ تیموقع

عث با نیو ا کوبنیداره. موج ها خودشون رو محکم به صخره ها م نیزم

 آب هم به سمت باال پرتاب بشه یکم شهیم

 نی*بش

و من تازه متوجه  زنهیاشاره م غیاالچ کیکوچ یدست به سکوها با

 نیساخته شده از چوب وسط ا یها یو صندل زیم شمیم یداخل یفضا

 آلونک قرار دارن.

 کردمیفکر نم بندمیو چشم هام رو م نمیشیها م یاز صندل یکی یرو

 کهیکنم طور دایشمال پ یرو تو یخنک یهوا نیموقع بتونم چن نیا

 .شهیو تنم آروم م کنهیبدن رو کم م یدرون یگرما
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که  وفتهیو نگاهم بهش م کنمیچشم هام رو باز م ادیکه م یصدا با 

که  شمیمتعجب م لهیآوردن وسا رونیدستشه و در حال ب یسبد

 خندهیو م شهیم رهیبراقش خ یباال و با چشم ها ارهینگاهش رو م

 یسر کن یامشب رو با قهوه فور دیبا دی*ببخش

 دمیتکون م یسر

 +ممنونم

 دمینگاهم رو بهش م شهیو مشغول آماده کردن قهوه م گهینم یزیچ

عطرش مشامم  یو بو شهیبراقش با ورزش باد جابه جا م یمشک یموها

درخواستش رو قبول نکنم و از همونجا برگردم  تونستمی. مکنهیرو پر م

که از اون  هیو قهوه بخورم اما من مدت رمیدوش بگ شهیهتل، مثل هم

اومدن  رونیب نیو ا رونیاومدم ب یکم دمیکش ودمخ یکه برا یحصار

 ریرو به تصو یادیز یلیخ یزایتجربه کردم. ذهنم چ رادیرو فقط با ه

امشب ساکت بمونه و  هیتا  ذارمیدهنش م یاما دستم رو رو کشهیم

 کیخودم داشته باشم فقط  یرو هم برا شب هیسال  8 نیبزاره بعد از ا

 شب...

 از قهوه نمی*ا
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چشم هاش برق  نهیبیخودش م رهیباال و من رو خ ارهیرو که م نگاهش 

دستم رو  شمیم رهیو به فنجون روبه روم خ رمیگیکه ازش نگاه م زنهیم

که  شمیمتوجه م کنمیفنجون رو حس م یگرما یو وقت برمیجلو م

 چقدر دستام سردن.

که اصال  یرو داد یو تو جواب دمیسوال پرس هیازت  شیوقت پ*چند 

 برام قابل انتظار نبود

هست  یقهوه فور نیاول کنمیم کینزد مینیباال و به ب ارمیرو م فنجون

 باشه. ینجوریمن دوست دارم ا دمیشا ایداره ...  یخوب یبو نقدریکه ا

 ؟یرو شروع کن یدیصدر قراره کار جد یبعد از پروژه آقا دمی*ازت پرس

مرموزش  یچشم ها رهیباال و خ ارمیو نگاهم رو م کشمیم یقیعم نفس

 شمیم

 نییتع شیجوابت از پ یعنی نیا ،یفکر و مکث چینه بدون ه ی*و تو گفت

 .یدیرس جهینت نیشده بوده و قبال به ا

 رونیب دهیو نفسش رو م زنهیم یخنده ا تک

باهات صحبت  شیوقت پ یلیخ دیگرفتم که با می*از اون شب تصم

 .کردمیم
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باره که  نیاما اول خورمیقهوه م یو کم کنمیم کیرو به لبم نزد فنجون 

 سوزونهیزبونم رو م شیداغ

از دست دادم به  یسالگ 15 یو پدرم رو تو یسالگ 10 ی*مادرم رو تو

سال من دوتا بال پروازم رو از دست دادم و محکم به  5فاصله کمتر از 

 شدم. دهیکوب نیزم

براق  یکه چشم ها شمیاش م رهیو خ گردونمیبرم زیم یرو رو فنجون

 شهیم ایدر رهیو خ رهیگیرو ازم م شیاشک

موندن نداشت چرا که  یبرا ییجا گهی*بابا که فوت کرد فروغ هم د

حضانت من با عموم شد و من مجبور شدم که همراه اونا برم آلمان . هر 

اصرار عمو و  یفروغ بمونم ول شیپ خواستمیچند که دوست نداشتم و م

 فروغ باعث شد که برم. ینگران

 شهیم دهیشن ایدر یبهم خوردن موج ها یو صدا کنهیم سکوت

فروغ، من  یسخت نه مامان بود نه بابا و نه حت یلی*اولش سخت بود خ

 ینکردم ول یباهاش زندگ شتریسال ب 5 نکهیفروغ رو دوست داشتم با ا

با خانواده  ادیکه سال اول ز ادمهی. دونستمیاون رو مثل مادر خودم م

که تا  دونستمیکردم و م دایکم کم خودم رو پ یول ومدمیعموم کنار نم
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آلمان گذشت و  یسال از اقامتم تو 5 بایخودمم و خودم. تقر قطآخر ف 

 یاز دانشگاها یکی یتو دم،یرس یساله شده بودم و به سن قانون 20من 

تنگ شده بود باهاش  یلیفروغ خ یرادلم ب یول کردمیم لیخوب تحص

 .نمشیاما دوست داشتم بب کردمیصحبت م یتلفن

 ران،یبرگردم ا التیتعط یگرفتم برا میامتحانم رو که دادم تصم نیآخر

 خواستمیشد. م یاتفاق صحبت کردم و اونم راض نیبا عمو در مورد ا

براش کادو تولدش رو  خوامیم نکهیکنم پس به بهانه ا زیفروغ رو سوپرا

 رو گرفتم. کردیم یکه زندگ ییبفرستم آدرس جا

 شهیم رهیو به فنجون قهوه خ رهیگیم ایرو از در نگاهش

 ییالیبزرگ و و یلیخونه خ هیمتعجب شدم  یلیخونه خ دنی*با د

اطراف هم اومده بودن باال و به  یها واریبزرگ و سبزش از د یدرختا

 داده بودن. ییبایکوچه ز

 شهیهم مشت م یو دست هام تو خورهیام م نهیمحکم به س قلبم

شدم. از اون  ییبایاون همه ز رهیشدم خ اطشیوارد ح یکه وقت ادمهی*

 دمیاون خونه رس یکه مثل بهشت بود رد شدم و به در اصل یریمس

در موردش  یچیه یول دهیرو خر یخونه ا نیمتعجب بودم که فروغ چن
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 جهینت نیدر خونه تعجبم صد برابر شد و به ا بهم نگفته اما با باز شدن 

 بود فروغ نبود. ستادهیکه روبه روم ا یاومدم چون کس باهکه اشت دمیرس

 شهیمن م رهیخ شیمشک یباال و چشم ها ارهیرو م سرش

ساله که موهاش رو بافت زده بود و با تعجب زل  15 بایدختر تقر هی*

 زده بود به من

وقت  چیه شنیمقابل چشمم زنده م ریو تصاو دمیدهنم رو قورت م آب

 باشه ادشیرو  داریاون د رادیه کردمیفکر نم

 دهیم ایو نگاهش رو به در زنهیم یخنده ا تک

که با  رونیاز اون خونه برم ب خواستمی*چند قدم عقب برداشتم و م

با چهره مهربون و  دمیبرگشتم د یفروغ متوقف شدم و وقت یصدا

 . زنهیبهم زل زده و اسمم رو صدا م شیاشک

که با  خواستمینگفته بود و من نم یزیاز ازدواج دوبارش چ فروغ

 نیفروش زم یاز کارها یسر هی یحضورم موذب بشه پس گفتم که برا

 بابا اومدم و قرار همون روز هم برگردم.
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آسمون  رهینگاهم خ دمیم هیپشتم تک یو من به صندل کنهیم سکوت 

امشب رو به  نیبشنوم اما فقط هم یقراره آخرش چ ونمدیو نم شهیم

 تا خوشحال باشه... دمیدلم فرصت م

که فکرش رو  یزیتر از چ عیموندم و سر رانیهم ا گهی*دو روز د

و من هر بار کسل تر و خسته  گذشتیبرگشتم آلمان. روزها م کردمیم

 نکهیبه خاطر ازدواج فروغه و ا کردمیبودم اولش فکر م روزیتر از د

فروغ  ومدیچشم هام م یکه روز و شب جلو یریدلتنگشم اما اون تصو

 نبود

 وفتهیم شیمشک یو نگاهم به چشم ها شهیهام به سرعت باز م چشم

 که بهم زل زده

 یتو بود ری*اون تصو

آب دهنم رو قورت  کشهیم ریو سرم ت کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

شده  بیعج شیمشک یکه نفس بکشم. چشم ها کنمیم یو سع دمیم

 ...بیعج یلیخ

سمت بافته و  کیکه موهاش رو به  یقهوه ا یبا چشم ها ی*دختر

 به تن داره. یرنگ ییمویلباس ل
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و بهم پشت  شهیبلند م یصندل یو از رو رهیگیرو از من م نگاهش 

 شمیخال یجا رهیاما من هنوز خ کنهیم

چه قدر گذشت چه قدر با خودم کنجار رفتم چقدر شب ها  دونمی*نم

دستم  یرو تو یروز گوش هیکه  ادمهیموندم فقط  داریرو تا صبح ب

 گرفتم و به فروغ زنگ زدم

 شهیگرفته اش بلند م یصدا

 گهیبه نظرم د یساله بود ستیو پنج سالم شده بود و تو هم ب ستی*ب

 بود. یانتظار کاف

چرا  دونمیگرم بشن نم یکم دیتا شا برمیهام رو به دور فنجون م دست

 گر گرفته ام امشب سرده سرده... شهیتن هم

بهش اجازه صحبت  نکهیبه فروغ زنگ زدم و بدون ا ی*با خوشحال

پنج سال گفتم  نیا یکردن بدم شروع کردم به حرف زدن از حسم تو

چه قدر  دونمینم ستیبرگشتم حالم اصال خوب ن یاز وقت  نکهیاز ا

نبود که قابل  یزیگذشت که حرفام تموم شد اما سکوت فروغ چ

 انتظارم باشه.
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که زد باعث شد قلبم نزنه و نفسم  یرو صدا زدم و اون با حرف اسمش 

 نکردم.  یزندگ گهیآره از اون روز من د ادیباال ن

 لهیسمتم ت گردهیو برم دارهیبرم غیآالچ یهاش رو از نرده چوب دست

 .سوزهیو چشم راستم به شدت م زنهیبرق م شیمشک یها

از  تونستمینم گهیکه د یبار شکستم طور نیسوم یبرا نی*شکستم نار

 جام بلند شم.

 زنهیو به آسمون زل م رهیگیهاش رو ازم م چشم

 بهش گفتم. رید یلیخ ،گفتی*فروغ گفت ازدواج کرد

 زنهیو با تموم وجود داد م بندهیهاش رو م چشم

 به خودم اومدم  رید ییییی*منه لعنت

 نهیقفسه س یکه دستم رو رو یطور رهیگیچرا اما قلبم درد م دونمینم

و  کنهیکه چشم هاش رو باز م نمشیبی.مدمیفشار م یو کم ذارمیام م

 یو به صندل رونیب دهینفسش رو کالفه م نهیشیمقابلم م یصندل یرو

 .شهیم رهیو بهم خ دهیم هیپشت سرش تک

به خاطر  کردنیتب سوختم و دم نزدم همه فکر م یهفته تو کی*تا 

طول  یلیرو هم از دست دادم.خ میمن نفر سوم زندگ یبابا ست ول
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آدم  هی یزندگ گهیکنم اما اون د یو دوباره زندگ امیتا به خودم ب دیکش 

 .رسوندیبود که فقط روز رو به شب م یمرده متحرک یزنده نبود، زندگ

نداشتم  یو هدف زهیانگ چیساله بودم اما ه یبه خودم اومدم که س یوقت

کنار بابا  نجایبود که ا نیحداقلش ا رانیگرفتم که برگردم ا میپس تصم

 .یکشیکه تو نفس م کردمیم یزندگ یشهر یو مامان بودم و تو

چرا  دمیبار به شدت فشارش م نیو ا برمیرو به سمت چشمم م دستم

 .کنهیم تمیهمه اذ نیامشب داره ا

از دوستام با شرکت آرمان آشنا شدم و به خاطر مدرک  یکی قی*از طر

دوست  ادیز نکهیو نمونه کارام موفق شدم باهاشون قرار داد بندم با ا

 یازم باق یچیه کردمیاگر خودم رو سرگرم نم ینداشتم کار کنم ول

 .موندینم

 زنهیم یو تک خنده ا رهیگیفاصله  م یاز صندل 

 رمیمس یبهم هست و دوباره تو رو توکه خدا حواسش  دونستمی*اما نم

 دهیقرار م

 رسهیضربان قلبم به گوشش م یصدا کنمیم حس
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 یکیحرف زدم که قهوه ات سرد شد بزار  نقدریا خوامی*معذرت م 

 ...گهید

 حرفش یتو پرمیم

 ستین ازی+ن

 رادیخودم هم تعجب آوره چه برسه به ه یگرفته ام برا یصدا

  کشهیم یقیو نفس عم دهیتکون م یسر

 یرو گفتم تا بدون نایکنم ا یحرف ها رو نزدم تا با احساساتت باز نی*ا

 نیداشتن، هزاران بار زم یادیز یها یبلند یپست یزندگ یهمه تو

 خوردن و از نو شروع کردن.

 شهیم رهیخ زیو به م رهیگیرو ازم م نگاهش

عاشقت شدم و هنوز هم هستم و خواهم بود  یسالگ ستیب ی*تو

 بره. نیتنگلر از ب هیبا  تونهیسال تداوم داره نم زدهیکه س یعشق

باال و من برق  ارهینگاهش رو م شهیحرفش تنم خشک م نیا با

 نمیبیچشم هاش رو م یخوشحال

که  یبا اون پست فطرت و اون همه اتفاق وحشتناک یکه زندگ دونمی*م

برات افتاده قلبت رو از سنگ کرده و اعتمادت رو نسبت به همه از 
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هم که شده به من  کباریسال  زدهیس نیا یتو خوامیاما م یداددست  

 .یفکر کن

 زنهیم ییو لبخند دندون نما کنهیچشم هام جابهجا م یرو رو نگاهش

 سیرئ دنیبودنشون رو نفهم ی*راز آب

و  گردهیبرم شناختمیمدت م نیا یکه تو یرادیبه ه عیسر یلیخ

 کنهیرو جمع م زیم یرو لیو وسا رهیگینگاهش رو ازم م

 اومده باال. یحاال هم آب کم نیتا هم میبرگرد دی*با

 شنومیکه صداش رو از پشت م کنمیاتاق رو باز م در

 سیگرفتم رئ طیفردا صبح بل ی*برا

و با  زنهیبهم لبخند م ستادهیسمتش که کنار در اتاقش ا گردمیبرم

 زنهیدست به گوش هاش اشاره م

 شنوام  یلی*قبال هم بهت گفتم که خ

 شهیکه خندش بلند تر م ادیحرفش لب هام کش م نیا با

  سیمنتظرتم رئ یحرف بزن ی*هر وقت خواست

 . شهیچشم هام محو م یو از جلو کنهیاتاق رو باز م در
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اتاقم تمام اتفاقات و حرف  دیسقف سف رهیو خ دمیتخت دراز کش یرو 

 دمیکه خواب د کنمیو حس م کنمیذهنم مرور م یامشب رو تو یها

اسمش رو کابوس  شهیاز کابوس هام بوده البته که نم یکی نیا دمیشا

وجه  چیمتوجه حسش شده بودم اما به ه رشیاخ یگذاشت.با رفتار ها

 .یلیخ ادهیز یلیسال تداوم داشته باشه خ زدهیکه س کردمیفکر نم

قرار  یدو راه نیمدت ب نیا یبار تو نیاول یو برا بندمیهام رو م چشم

 نباریتمام برنامه هام از قبل نقشه داشتم ا یبرا شهیکه هم یمن رمیگیم

 رو ازم گرفته... یریگ میمواجه شدم که قدرت تصم یزیبا چ

اتاق  لیکه نور موبا کنمیچشم ها رو باز م لمیموبا امکیزنگ پ یصدا با

رو  یو گوش برمیکنار تخت م زیرو روشن کرده دستم رو سمت م

 .شمیمتعجب م ادریاسم ه دنیکه با د دارمیبرم

 خورهیکه فرستاده م یو چشمم به متن کنمیرو باز م امکیپ صفحه

من  ن،یبهم فکر کن نار ی*از امشب تا هر وقت که دوست داشته باش

که  دوارمینداره پس ام یبرام ارزش یرو گرفتم، بدون تو زندگ ممیتصم

 با حضورت قلبم به آرامش برسه. یمدت طوالن نیبعد از ا

 .کنمیرو خاموش م لیو صفحه موبا رونیب دمیرو کالفه م نفسم
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من  طینسبت به شرا رادیگذشته ه طیخودخواه باشم شرا تونمینم من 

روح و روان  نیبه خودم اجازه بدم که با ا تونمیبهتر بوده.نم یلیخ

رو هم خراب کنم حاال هر چند که  گهید یکی یشده زندگ یمتالش

من از اسم عشق وحشت  ترسمیه من معاشقم باشه و دوستم داشته باش

 و خاکستر شدم. تمدارم من بابت عشق سوخ

و طبق درخواست من بچه ها  گذرهیهفته از زمان اتمام پروژه م کی

که رفت و آمد براشون سخته اما  دونمیکار به شرکت اومدن م یبرا

 بجنگن.  دیبا اهاشونیبه رو دنیرس یبرا

نسبتا بزرگ شرکت رو براشون اختصاص دادم و  یاز اتاق ها یکی

کردن که فعال  دایشرکت پ کیرو نزد یخودشون هم دوتا واحد آپارتمان

 یباشن. البته که محمد قول آخرهفته ها رو ازم گرفته برا نجایهم

که  یندارم تا زمان هیقض نیبا ا یخواهرش و من هم مشکل دنید

 ن.ممکن انجام بد لشک نیکارشون رو به بهتر

. دمیو دکمه ارسال رو فشار م رمیگیم میدرخواست لیمیرو از ا نگاهم

گستر  رانیا استیر یبرا رادیکه ه دونمیم ستمیجا ن نیمن متعلق به ا

 از شرکت استاد هم بهتر باشن. توننیمناسبه و با کمک بچه ها م
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و به سمت پنجره  شمیبلند م یصندل یو از رو بندمیلپتاپ رو م صفحه 

 مورد مونده. کیو تنها  دهیانجام شدم به آخر رس یکارها ستیل رمیم

که قراره بارون  ادیکه پر از ابره و به نظر م دمیرو به آسمون م نگاهم

که برگشتم و زودتر  یسه سال، سه سال شهیم گهیدو ماه د بایبباره. تقر

 دنیاما تنها د یهمه چ دمیرس یبه همه چ کردمیکه فکر م یزیاز چ

 برسه. انیبه پا نجاینفر مونده که کارم ا کی

که به  یبرم با خودم عهد کردم زمان دنشیبه د دیکه با هینفر نیآخر بابا

 گهیکه د یزمان ششیپ رمیو با خودم کنار اومدم م دمیاهدافم رس

 مقابلش شرمنده نباشم.

رو  یسمت در که مرد گردمیشدن در اتاق برم دهیمحکم کوب یصدا با

 نمیبیم یکنار منش

 خانم مهندس اجازه ندادن بهتون اطالع بدم-

خند بهم زل زده  نگاه  شیکه با ن یتوهم و به مرد رهیهام م اخم

. نگاهم رو به بندهیکه اونم در رو م دمیتکون م یبه منش یسر کنمیم

 گردهیکه انتظار ندارم برم یحرکت یو ط زنهیم یکه پوزخند دمیمرد م
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 نکهیبا ا دارهیرو برم دیو کل کنهیسمت در اتاق و در رو قفل م 

 .رمیم زیو به سمت م زنمیم یوزخندپ یول شناسمشینم

 ییکه باعث شد زنم ازم جداشه تو یپس کس-

شوهر  نیپس ا گردونمیو نگاهم رو بهش برم ستمیایحرفش م نیا با

شوهر خواهر محمد از کجا اسم و آدرس من رو متوجه شده به  مه،یمر

 .ادینم نطوریکردم که حواسش رو جمع کنه اما به نظر ا دیباران تاک

 گهیو با پوزخند م دهیتکون م یسر اد،یو به سمتم م دارهیبرم یقدم

اون  توننیکه اون خواهر و برادر خودشون رو هم بکشن نم دونستمیم-

 هم باشه. ینفر سوم هی دیپول رو جور کنن پس حتما با

باال  ییو ابرو دمیم هیپشت سرم تک زیو به م شمیم نهیبه س دست

 ندازمیم

 +خوب

خودش رو جمع و جور و اخم  عیسر یول شهیکه متعجب م نمیبیم

 کنهیم

 ؟یازشون گرفت یدر قبال اون پول چ-
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برده پولن و  نهایا شناسمیهم م یبه خوب شناسمیدسته آدم ها رو م نیا 

به  نکهیبدون ا رن،یپول به مشامشون برسه م یکه بو یبه هر سمت

 فکر کنن یزیچ

 گمیو م شمیچشم هاش م رهیو خ زنمیم یلبخند

 یچی+ه

 گهیو م زنهیم یو بعد قهقه ا کنهیکه اخم م نمیبیم

 مییکارا نینکن خانم ما خودمون ته ا اهیما رو س-

آدما رو ندارم  نیمن اصال اعصاب بحث با ا رونیب دمیرو کالفه م نفسم

حرفا  نیاز ا یخبر گهید یاومده ول نجایبه ا شتریپول ب یکه برا دونمیم

 گمیو م دمی. با دستم در اتاق رو نشون مستین

 .نیدار دیاون سمته خودتون هم که کل ی+من وقت ندارم آقا در خروج

لحظه  کی یبرم که برا یبه سمت صندل خوامیو م رمیگیفاصله م زیم از

گوشه اتاق پرت  نیو به سمت دورب دارهیرو برم زیم یظرف شکالت رو

 زنهیو داد م کنهیم

 یبد یشتریبهم پول ب دیشد با نجوریحاال که ا-
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و  شهیبلند م نیبا افتادن دورب یا شهیشکسته شدن ظرف ش یصدا 

 ادیم یمنش یو صدا کوبهیبه در م یکس شهیم ظیاخمم غل

 خانم مهندس حالتون خوبه؟-

اما من نگاهم به مرد روبه رومه قدش از من  کوبهیهم به در م یبار چند

 یکنم ول هوششیب کیتکن هیبا  تونمیداره م یچاق کلیکوتاهتره وه

 هنوز زوده.

 نمیبیمتعجبش رو م یکه چشم ها شمیم کیبهش نزد یکم

 ؟یخوای+چه قدر م

 خندهیو م زنهیهاش برق م چشم

بهت  شتریب یذاریاصل مطلب و نم عیسر یریم عیکه سر ادیخوشم م-

 خسارت بزنم

رو  رادینگران ه یصدا نباریو ا ادیشدن در اتاق دوباره م دهیکوب یصدا

 شنومیم

 ن؟ی*نار

و  ترسهیم رادیه یصدا دنیکه مرد روبه روم با شن شهیم ظیغل اخمم

 زنهیو به گاو صندوق اشاره م رونیب ارهیم بشیرو از داخل ج ییچاقو
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 اریکه داخل اون هست رو برام ب یهر چ- 

 کیبهم نزد شتریچاقو رو ب دمینشون نم یعکس العمل نهیبیم یتوق

 گهیو با داد م کنهیم

 زود باش-

 شهیبلند م رونیهم از ب رادیداد ه یصدا

 *دروو بااز کن

لب هام کش  شهیدستش که چاقو رو گرفته باعث م یانگشتها لرزش

و چاقو رو به سمت صورتم هل  کنهیترش م یکارم عصب نیکه ا ادیب

 یکیو با اون  کنمیدستم رو به مچش قالب م یجاخال هیکه با  دهیم

 یکه چشم هاش در لحظه رو زنمیبه گردنش م یدستم ضربه محکم

 وفتهیهم م

 ن؟ی*ناررر

و من به سمت در اتاق  وفتهیم نیزم یرو یبد یچاقش با صدا کلیه

رو  رادیو چهره ه شهیباز م عیکه در سر کنمیقفل در رو که باز م رمیم

  رهیگیو دستم رو م شهیم کیکه بهم نزد نمیبیم

 شده؟ ی*حالت خوبه؟ چ
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 یبگم که صدا یزیچ خوامیم کنهیچشم هاش صورتم رو نگاه م با 

 شهیمحمد بلند م رونیح

 کنه؟یم کاریچ نجایا دونیفر-

پشت  یکه اون پنج تا به همراه منش نمیبیوم رمیگیم رادیرو از ه نگاهم

و از در  دمیتکون م یو نگاهشون به داخل اتاقه. سر ستادنیسرش ا

 وفتهینگاهشون به اون مرد م یداخل و وقت انیکه م رمیگیفاصله م

و با  رهینفر محمده که به سمتش م نیاول شهیچشم هاشون گرد م

 گهیتعجب م

 مرده؟-

 آخه شنیدرست نم نایچرا ا خندمیحرفش م نیا با

 هوشهی+نه ب

 گهیو م زنهیحرفم عرفان دست م نیا با

  یبه خانم مهندس خودمون ناک اوتش کرد نیآفر-

اما با  رمیتماس بگ سیتا با پل رمیم لمیو به سمت موبا دمیتکون م یسر

 شمیمتوقف م رادیه یصدا

 رسهیم گهید قهیزنگ زدم تا چند دق سی*من به پل
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 رنیم سمتش که با اخم بهم زل زده بچه ها به سمت محمد گردمیبرم 

 گهیم یشتریو با اخم ب شهیم کیبهم نزد رادیاما ه

 ؟یچ اوردیسرت م ییاگه بال یلجباز شهی*چرا هم

 کوبهیام م نهیبراقشم و قلبم محکم به س یچشم ها رهیخ

 +من خودم...

که نفس  یطور کنهیحرفم تموم شه و فاصلش رو باهام کمتر م زارهینم

 کنهیعطرش مشامم رو پر م یو بو خورهیگرمش به صورتم م یها

به بعد حواست  نیپس از ا نینار رمیمیمن م وفتهیب ی*اگر برات اتفاق

 رو جمع کن.

و به  رهیگیکه ازم فاصله م شهیو تنم خشک م شهیهام متعجب م چشم

 .رهیسمت بچه ها م

 یزینخواد چ گهیکه د دوارمیو ام دمیمامور جواب م یسوال ها به

و وارد اتاق  رمیگیبپرسه سرم به شدت در گرفته پس ازشون فاصله م

 .شمیم

و چهره  گردمیبسته شدن در اتاق برم دنیکه با شن رمیم فمیسمت ک به

 .نمیبیمحمد رو م یاخمو
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 +کارشون تموم شد؟ 

 ادیو به سمتم م دهیتکون م یسر

 بله-

 گهیکه م زیبرگردم سمت م خوامیم

 ن؟یچرا بهم نگفت-

 نمیشیم یصندل یو رو دمیرو ماساژ م میشونیدستم پ با

 رو؟ ی+چ

 گهیم یبلند یو با صدا ستهیا یکه مقابلم م نمشیبیم

 نیبه اون پست فطرت پول داد نکهیا-

 گمیم یبلند یو من هم با صدا کنمیم اخم

 هااان شهیم یراض یچه طور یکردی+فکر م

 گمیکه م شهیم نیهاش غمگ چشم

 یشناسیآدما رو نم نی+هنوز ا

 گردونمیپولتون رو بهتون برم-

 شهیم ظیغل اخمم
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 ندارم محمد یازی+من به اون پول ن 

 گهیو م دارهیبه عقب برم یقدم چند

 گردونمیبرم-

نفسم رو  رونیب زنهیاز اتاق م یبلند یو با قدم ها کنهیپشت م بهم

 محمد بفهمه..... خواستمیرون،نمیب دمیکالفه م

 ن؟ینار هیچ تشیبه نظرت جنس-

 دمیتکون م یو سر رمیگیرو از صورت خوشحالش م نگاهم

 دونمی+نم

 کنهیرو کج م صورتش

 ؟یبپرسم و جواب درست بد یزیبار ازت چ هیشد -

 خورمیاز قهوه ام م یکم

 از هم طالق گرفتن یکه گفت-

 شمیصورت متعجبش م رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم

 +آره

 ادهیز یلیگرفتن حضانت خ یاون همه پول برا یول-
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 گفتینم ینجوریا شناختیکه اگر م شناسهیدلربا رو نم احسان 

 دروغ گفته... دیشا-

 یکه احسان سکوت کنه و با صدا شهیزنگ در خونه باعث م یصدا

 بگه یرونیح

 خونت؟ ادیهم مگه م یکس-

باشه به سمت در  رادیه ادیبه احتمال ز شم،یبلند م یصندل یرو از

 یرو رو یشده. شال ادیو آمدش زروزا رفت  نیا نمشیبیکه م رمیم

که دوتا  نمیبیچهره خندونش رو م کنم،یو در رو باز م ندازمیسرم م

و وارد  گذرهیبگم از کنارم م یزیمن چ نکهیقابلمه دستشه و بدون ا

 شهیخونه م

 س؟یرئ ی*چطور

 رفتاراش عادت کنم نیوقت نتونستم به ا چیه

 دهیهوا تکون م یو دستاش رو تو ذارهیم رهیجز یها رو رو قابلمه

 سوختمایداشتم م شی*آخ
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متعجب  یصدا دنیکه با شن بندمیو در خونه رو م دمیتکون م یسر 

 زیکه از هر چ یحاال به احسان رونیب دمیاحسان نفسم رو کالفه م

 بگم یچ سازهیم یمسئله بزرگ یکیکوچ

 ن؟ینار-

چشم هاش گرد بشه و به  رادیکه ه شهیبلند احسان باعث م یصدا

خودم رو  یجلو یول رهیگیحرکتش خندم م نیاطرافش نگاه کنه با ا

 ستمیبه س یکم دنمی. احسان با درمیو به سمت لپ تاپ م رمیگیم

 گهیو م شهیم کینزد

 ن؟یاونجاست نار یک-

و  کنهیبرقراره اخم م یریتماس تصو شهیکه متوجه م رادیکنم،هیم اخم

 گهیلب م ریکه ز شنومیو م ادیبه سمت من م

 *به تو چه

و احسان با  ستهیایسرم م یباال قایدق رادیبگم که ه یزیچ خوامیم

 گمیو م رمیگیم ی. نفسشهیچشم هاش گرد م دنشید

 بزر... یآقا شونی+ا

 گهیم یعصب یحرف بزنم و با صدا زارهینم



 

534 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 شما؟ نیهستم دوست و همکار نار ایبزرگ ن رادی*ه 

 گهیو م کنهیاونم اخم م یول نمیبیخندون احسان رو م یها چشم

 نی*منم احسانم دوست و همکار نار

و  دمیتکون م یسر گهیدوتا گربه افتادن به جون همد نیمن ع یخدا

 گمیرو به احسان م

 فعال کنمی+بعدا باهات صحبت م

 نار...-

 .کنمیتماس رو قطع م عیبگه و سر یزیچ ذارمینم

 بودم دهی*قبال دوستت رو ند

زده و با اخم بهم زل زده پس  نهیکه دستاش رو به س کنمیم نگاهش

 گمیو م کنمیم کیمن هم چشم هام رو بار

 ؟یکنیم کاریچ نجای+ا

 باشه  نیواکنشم ا کنهیو فکر نم شهیهاش گرد م چشم

 ... زهی*چ
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و  زنهیم یکه خنده مصنوع کنمیباال و منتظر نگاهش م ندازمیم ییابرو 

 رهیم رهیبه سمت جز

 می*غذا پختم گفتم با هم بخور

 .رمیم دمیو نفسم رو کالفه م دمیتکون م یدست رفتارش سر از

  شهیکه صداش بلند م زمیریبرنج م یاز خورشت رو رو یقاشق کم با

 هیپخت قرمه سبز یتجربم تو نی*اول

داخل  خی یو به نظرم همون پاستا شهیحرفش آه از نهادم بلند م نیا با

 گرم باشه. یغذا نیبهتر از ا خچالی

مشامم رو پر  یمعطر یسبز یکه بو برمیرو به سمت دهانم م قاشق

 شمیو متعجب م کنمیرو حس م یو با قورت دادن غذا مزه خوب کنهیم

 رو داره. یواقعا استعداد آشپز

 *دوستت خارج از کشوره؟

  بارهیازش م یکه کنجکاو دمیرو به صورتش م نگاهم

 +آره

 پرسهیبه سمت دهنم ببره که دوباره م خوامیو م کنمیرو پر م یقاشق
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 ن؟یبود ی*هم دانشگاه 

 گمیو م دمیم شیمشک یها لهیرو به ت نگاهم

 کردمیشرکتش کار م یبوده و اونجا تو رانیا یها ی+از هم دانشگاه

 *آهان

 یکه ک رسمیم جهینت نیو من به ا ادیکه دوباره صداش م گمینم یزیچ

 دارن یگفته دخترا فضولن؟ پسرها هم اوضاع بدتر

 *ازدواج کرده؟

 زارمیو قاشق رو داخل ظرف م کنمیم اخم

 هست؟ یا گهیسوال د شهی+هم ازدواج کرده و هم داره بچه دار م

 گهیو م خندهیکه م نمیبیخوشحالش رو م یها چشم

 سیرئ ستین یسوال گهی*خوب خداروشکر نه د

 .شمیذا خوردن مو مشغول غ دمیتکون م یسر

...... 

تا نفسم برگرده تمام  شمیخم م یکم رسمیدر ساختمون که م یجلو به

برام  ینفس گهیو د نییاومدم پا یادیچهار طبقه رو با سرعت ز یپله ها
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آرمان پشت سرم باشه  نکهیو از ترس ا کنمینمونده به پشت سرم نگاه م 

. رونیب زنمیو با روشن کردنش از کوچه م رمیم نیبه سمت ماش عیسر

رو باور  دمیخونه د یکه تو یزیکابوسم اون چ هی یتو کنمیحس م

اون کار رو باهام کرده  تونهینم یندارم هر چند که دوسم نداشت ول

 باشه....

اما  کنمیو با دست اشک هام رو پاک م شهیچشم هام تار م یجلو

دستش  یکه رو یبلوند یاون موها شهیمقابل چشم هام پاک نم ریتصو

 ادمهی. دوست نداشت، رهیقلبم م یو تو شهیم یپخش شده بود خار

ازش خواسته بودم که موهام رو رنگ کنم اخم کرده بود و گفت  یوقت

 ....یچحاال  هیکه رنگ موهات عال

 یرو شتریو پام رو ب کنمینم یبلند پشت سرم توجه یبوق ها یصدا به

با بابا صحبت کنم... نه بابا  دیصحبت کنم با یکیبا  دیبا دمیگاز فشار م

بفهمه  یزیچ دیفعال بابا نبا نستیگز نینه فروغ بهتره آره فروغ بهتر

 .ستیاون حالش خوب ن

 شهیبلند م لمیزنگ موبا یکه صدا کنمیرو دوباره پاک م سمیخ صورت

 رهیهق هقم م یو صدا نمیبیاسمش رو م دمینگاهم رو که به صفحه م

 بگه.... خوادیم یاصال چ زنهیداره زنگ م یچ یبرا یباال لعنت
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 نمیبیباال م ارمینگاهم رو م یو وقت شنومیرو م یبوق بلند یصدا 

 نیماش تونمیکه دارم نم ییو من با سرعت باال دهیچیمقابلم پ یونیکام

 کشهیم ریسرم ت کنمیبرخورد م ونیرو کنترل کنم و با شدت به کام

 کنهیبرخورد م نیماش یها وارهیتنم به د سوزهیوچشم چپم به شدت م

 .فهممینم یزیچ گهیو د

....... 

از  یکه منش رمیو به سمت اتاق خودم م رونیب امیاتاق بچه ها م از

 گهیم یو با چهره نگران شهیجاش بلند م

 آوردن فیراد تشر یآقا-

کابوسهام انگار که حضورش رو  دم،یتکون م یتوهم و سر رهیم اخمام

 . انیبه سراغم م نمشیچون هر وقت، قراره بب کننیحس م

که کنار پنجره  نمشیبیم شمیو وارد اتاق م کشمیم یقیعم نفس

و  چرخمیباز شدن در به سمتم م یو پشت به منه که با صدا ستادهیا

به نظر الغرتر  شینسبت به چند وقت پ وفتهینگاهم به چهره الغرش م

 .ادیم
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از پنجره فاصله  یکه قدم رمیم زیو به سمت م بندمیاتاق رو م در 

که  نمیشیم یصندل یمنه، بدون توجه بهش رو رهیاما هنوز خ رهیگیم

 شنومیصداش رو م

 اومدم باهات صحبت کنم-

و  شمیسبزش م یچشم ها رهیباال و خ ارمیو نگاهم رو م کنمیم اخم

 گمیم

 +منتظرم

 کشهیبه موهاش م یو دست کشهیم یقیکه نفس عم نمیبیم

 نشد کردمیکه فکر م یزیاون چ-

 رهیو خ چرخهیبه سمت پنجره م نهیبیخودش م رهینگاهم رو خ یوقت

 شهیم رونیب

با دلربا  یاشتباه کردم و تاوانش رو دادم. زندگ ادیز یلیاشتباه کردم، خ-

 ینشد اسمش رو زندگ گهیسال تداوم داشت و بعد از اون د کیفقط 

از روز قبل  شتریاشتباهات ما دوتا و هر روز ب جهیپرهام شد نت یبزار

 .دیرنج کش
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نداره  ینگاه چیاون بچه ه شهیتر م ظیپرهام اخمم غل ادآوردنیبه  با 

 ...یچیه

 نمیبیسبزش رو م یچشم ها یسمتم و حلقه اشک تو گردهیبرم

 دلربا طالق گرفت،بابا مرد،سهام رو فروختم و شرکت رو از دست دادم-

 کنهیو گلوش رو صاف م کشهیم یقیعم فسن

با پرهام  گهیماه د کی بایموند پرهامه،تقر یکه برام باق یزیتنها چ-

 .رمیم رانیاز ا شهیهم یبرا

 دوتا چشم هام درگردشه نیب شه،نگاهشیم کینزد زیبه سمت م یکم 

 فتهیاون اتفاقا برات ب خواستمینم-

کاش دهنش رو  کنمیمشت م زیم یو دستم رو رو شهیم ظیغل اخمم

 نگه یزیببنده و چ

 گهیو م دارهیبرم یا گهیو قدم د رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 نینار خوامیمن معذرت م-

معذرت  هیبا  کنهیفکر م یعنی رهیگیو تمام تنم گر م شکهیم ریت سرم

 ...گردهیسال برم 8کل اون  یخواه
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 غرم یو م شمیبلند م یپشت صندل از 

 ؟یخوایم+بابت کدومشون معذرت 

 کشهیبه صورتش م یو دست شهیم نیهاش غمگ چشم

پس  ست،یبرگشت ن یبرا ییجا گهیاشتباه کردم و د یلیکه خ دونمیم-

 یکه ببخش خوامیازت م

 زنمیم یو خنده عصب شهیحرفش چشم هام گرد م نیا با

 ؟یمن تو واقعا از من طلب بخشش دار ی+خدا

و  شمیم کیبهش نزد یبلند یو با قدم ها رونیب امیم زیپشت م از

 ندازمیباال م ییابرو

 ببخشمت؟ دی+خوب من االن با

باال و شروع  ارمیکه انگشتام رو م زنهیتو هم و بهم زل م رهیم اخماش

 به شمردن کنمیم

چون باعث مرگ پدرم  ،ببخشمتیکرد انتی+ببخشمت چون بهم خ

که قلب و  ،ببخشمتیشکمم رو کشت یکه بچه تو ،ببخشمتیشد

ببخشمت  لیبه کدوم دل ،یو جسمم رو ناقص کرد یروحم رو متالش

 آرمان راد؟
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 یکه چشم ها رمیگیازش فاصله م یو قدم کشمیم یقیعم نفس 

 چراااا؟ مونهیباور کنم که پش تونمیچرا نم نمیبیرو م شیاشک

 گهیوقته د چیآرمان راد نه حاال و نه ه بخشمی+من تو رو نم

به سمت در اتاق برم که صداش رو  خوامیو م کنمیپشت م بهش

 شنومیم

 همش رو جبران کنم برات تونمیم-

به سمتش  شه،یخشک و دستهام کنار تنم مشت م نیزم یرو پاهام

 گمیو م زنمیو به چشم هاش زل م زنمیم یو خنده عصب چرخمیم

 ؟ی+جبران کن

عطرش که به مشمامم  یبو شهیم کیبهم نزد یو کم دهیتکون م یسر

 ارمیباال ب خوامیم هخوریم

 مینیکس رو نب چیکه ه ییجا میبر م،یبر رانیاز ا شهیهم یبرا میتونیم-

 بهتر از دلر.... یلیتازه ارتباط پرهام با تو خ

غرم  یصورتش و م یتو کوبمیو با تمام قدرت م کنمیرو بلند م دستم

 کردمیم یبره و گرنه خودم رو خال رونیصدام به ب خوامیکه نم فیح

 آرمان، ذاتت خرابه ی+پست
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 شهیام م رهیخ شیعصب یو با چشم ها چرخونهیرو به سمتم م سرش 

 یزد یحرف رو نم نیوقت ا چیه یبود مونی+تو اگر پش

 گمیو م زنمیسمت در اتاق اشاره م به

 نمیرو بب ختتیر خوامیوقت نم چیه گهید رونیگمشو ب نجای+از ا

 یتوان گهید نمیشیو م رسونمیم یو خودم رو به صندل گذرمیکنارش م از

 ندارم. ستادنیا یبرا

 ذارمیم زیم یو سرم رو رو ادیبسته شدن در م یلحظه بعد صدا چند

 .کنهیمن رو شوکه م زنهیکه م ییهر بار با حرفا

 ادیم یمنش یو صدا شهیاتاق باز م در

 حالتون خوبه خانم مهندس؟-

 زنمیو بهش زل م دارمیبرم زیم یرو از رو سرم

 ستن؟یکه ن ای+آقا بزرگ ن

 دهیتکون م یسر

 نه-

  رونیب دمیرو کالفه م نفسم
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 ....اریفنجون قهوه ب هی+برام  

 گهیو م رهیگیفاصله م زیاز م یو کم ذارهیم زیم یقهوه رو رو فنجون

سر  هیکه  خواستنیحداد زنگ زده بودن و ازتون م یخانم مهندس آقا-

 کارخونشون  نیبر

 باال  ارمیرو م سرم

 ؟یچ ی+برا

 نیشما حضور داشته باش خوانیکارخونشون م دیبازد یبرا نکهیمثل ا-

 رهیو از اتاق م رهیگیکه ازم فاصله م دمیو سر تکون م کنمیم یاخم

 .رونیب

چرا از من  ششونیرو فرستادم پ رادیقبال ه کشمیم میشمونیبه پ یدست

 ام؟یخواستن که ب

و  خورهیکه چند تا بوق م رمیگیرو م رادیو شماره ه دارمیرو برم لمیموبا

 دهیجواب م

 *جانم؟

 کشمیم یقیو نفس عم زنهیام م نهیمحکم به س قلبم
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 ن؟ی*الو؟نار 

 +سالم

 شنومیخندونش رو م یصدا

 ؟یخوب سی*سالم رئ

 گمیو م کنمیم اخم

 ؟یکارخونه حداد نرفته بود دیبازد ی+مگه برا

 گهیو م کنهیمکث م یکم

 *امروز نتونستم

 گمیم تیو با عصبان شهیم ظیغل اخمم

 تا من برم؟ ینگفت یزی+چرا بهم چ

 شنومیرو م شیعصب یصدا

 رمیاونجا من خودم فردا م یتو بر ستی*الزم ن

 کنه؟ فیتکل نییمن تع یبرا دی؟چرا با یچ یعنی شهیهام گرد م چشم

 ادینگرانش م یصدا گمینم یزیچ نهیبیم یوقت

 ...یعنی ستین یکنیکه تو فکر م یزیمنظورم اون چ نین؟ببی*نار
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 گمیم یبلند یوسط حرفش و با صدا پرمیم 

 رمی+خودم م

 دارمیرو برم فمیو ک شمیبلند م یصندل یو از رو کنمیرو قطع م تماس

رد تماس  وفته،یم رادیو شماره ه شهیبلند م لمیزنگ موبا یکه صدا

 یول رهیگیتماس م یهم چند بار ریمس ی.تورونیب زنمیو از اتاق م دمیم

 یکس یبه نگران یازی. من ندهیادامه نم گهید دمیجواب نم نهیبیم یوقت

و  زیهمه سال از پس خودم براومدم اونم با همه مشکالت ر نیاندارم 

 .ادیکه از خودم بدم ب شهیباعث م رادیه یکارها نیدرشت و ا

قبال  رونیب امیم نیو از ماش زارمیکارخونه م نگیرو داخل پارک نیماش

 زدیسر م نجایبود که به ا رادیمواقع ه شتریب یاومدم ول نجایبه ا کباری

 چون من پروژه شمال و بچه ها رو داشتم و سرم شلوغ بود.

 رونیب نمیبیکه حداد رو م کنمیحرکت م تیریسمت دفتر مد به

 هست. یو در حال صحبت کردن با کس ستادهیا

 زنهیلبخند م دنمیحداد با د شمیم کیکه نزد بهشون

 سعادتسالم خانم -

 شمیم کیو بهش نزد دمیتکون م یسر
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 حداد ی+سالم آقا 

 گهیو روبه مرد م دهیدست م شیمرد کنار دست با

 .کنمیمن بعدا باهات صحبت م-

 زنهیو حداد به سمت دفترش اشاره م رهیگیاز کنارمون فاصله م مرد

 داخل دییبفرما-

 .شمیو وارد م دمیتکون م یسر

و  کشمیها رو عقب م یاز صندل یکیو  رمیها م یو صندل زیسمت م به

 رهیگیکه حداد هم روبه روم قرار م نمیشیم

ازشون  یخبر یوقت یول ارنیب فیتشر ایبزرگ ن یامروز قرار بود آقا-

 .نیاینشد من با شرکت تماس گرفتم تا خودتون شخصا ب

 دمیتکون م یو سر کنمیم اخم

 انیاومد و نتونستن ب شیپ ی+بله براشون مشکل

 دهیتکون م یسر

 سمت کارخونه میبر نیپس اگر حاظر-

 .دمیتکون م یو سر میبلند مش یصندل یرو از
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و به ساعت که  کشهیکارخونه طول م یبه دو ساعت کارم تو کینزد 

شده و بارون  کیتار بایهوا تقر دهیشب رو نشون م  7 ندازمیم ینگاه

 .بارهیهم نم نم م

ازش  یتا با خداحافظ رمیو به سمت حداد م رمیگیکارگرا فاصله م از

 برگردم خونه.

 شهیمتوجه حضورم م کشمیم کیکه نزد بهش

 دخترم یخسته نباش-

 دمیتکون م یسر

 +ممنونم

 من برگردم ستیبا من ن یکار اگه

 گهیو م زنهیم یلبخند

 به سالمت-

که  رمیم نگیو به سمت پارک رمیگیگفتن خداحافظ ازش فاصله م با

حدس  کنهیپارک م نمیکنار ماش قایو دق شهیاز کنارم رد م یپورشه ا

حدسم درست  نیاومدنش از ماش نییپسر حداد باشه که با پا زنمیم

 .ادیدرم
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 زشیتمسخر آم یبشم که صدا نیسوار ماش خوامیو م زنمیدر رو م قفل 

 شنومیرو م

 باالخره بهتون اجازه خروج از شرکت رو داد-

باال  ییکه ابرو شمیم رهیو با اخم بهش خ مونهیم رهیرو دستگ دستم

  ندازهیم

  گهیمنظورم همکارتونه د-

 نینداره، سوار ماش یمشخصه حال خوب رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 شهیم کیبهم نزد نمیبیکه م شمیم

 خانم مهندس ستنیعشق ن قیجور آدما ال نیا حتیاز من به شما نص-

 .زنهیقهقهه م یبلند یبعد از حرفش با صدا نهیچند ثا 

هر روز  رمیکارخونه م یباال و با سرعت به سمت خروج ارمیرو م شهیش

 واقعا خسته شدم. گهیسر و کله بزنم د ونهید هیبا  دیبا

 ادیز یلیاما هنوز خ کنمیرو کم م نیشده، سرعت ماش ادیبارون ز شدت

و به  کنهیم دایسمت انحراف پ هیبه  نیاز کارخونه دور نشدم که ماش

رو نگه  نیماش ریها پنچر شده. گوشه مس کیاز الست یکیکه  ادینظر م

که قطرات باران با شدت به سر و صورتم  رونیب امیم نیو از ماش دارمیم
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 یها کیاز الست یکیکه  دمیم نیماش ینگاهم رو به چرخ ها خورنیم 

و  رمیو به سمت صندوق عقب م شهیعقب پنچر شده آه از نهادم بلند م

 .شمیکار مبا برداشتن زاپاس دست به 

بوق بلند  یاز آب شده که صدا سیکارم تمومه و تمام تنم خ بایتقر

با  گردونمینگاهم رو که برم زنهیکنارم ترمز م یو کس ادیم ینیماش

که اون  نمیبیم کنه؟یم کاریچ نجایا شمیمتعجب م رادیه نیماش دنید

بلند  نیزم یسمتم از رو ادیم یبلند یو با قدم ها ستهیا یطرف راه م

به سر تا  ینگاه نم،یبیرو م شیچهره عصب رسهیبهم م یکه وقت شمیم

 غره یو م ندازهیم نیپام و ماش

 ؟ یدی*چرا به تماس هام جواب نم

بچرخم که  نیسمت ماش خوامیو م گمینم یزیاما چ شهیم ظیغل اخمم

کارش چشم هام  نیکه با ا ذارهیقلبش م یو رو رهیگیدستم رو محکم م

 گهیم یبلند یو با صدا شهیگرد م

 صداش رو آرههه؟ یشنوی*م

دستم باعث مور مور  ریضربان قلب ز زنهیو قلبم محکم م رهیگیگر م تنم

 گمیو م کنمیاما اخم م شهیشدن انگشتام م
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 +داد نزن 

 زنهیو بلند تر داد م شهیم شتریب تشیعصبان

 من نگرانتم ییییلعنت یفهمیچرا نم نینار زنمی*داد م

 گمیو  منم بلند تر م کشمیدستش م یرو از تو دستم

 تو ندارم یبه نگران یازیمن ن رادیه ینگران باش دی+چرا با

 سیو موهاش با آب باران خ شنیسرخ م شیبراق مشک یها چشم

 ختنیصورتش ر یشدن و تو

 ؟؟یبفهم نویا یتونی*چون عاشقتممم، چون دوسست دارم م

ازش  یکه قطره اشک کنمیو حس م سوزهیچرا اما چشمم م دونمینم

 ستیمشخص ن یزیو چ ادیاما خوبه که داره بارون م شهیم ریسراز

 رمیگیازش فاصله م یو کم کشمیم یقیعم نفس

 جواب احساساتت رو بدم تونمیمن نم رادی+نباش عاشقم نباش ه

به  دارمیکه به عقب برم یو من با قدم شهیم کیکه بهم نزد نمیبیم

 کنمیبرخورد م نیبدنه ماش

 ؟ی*چ
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 نمیبیسرخش رو م یباال که چشم ها ارمیرو م نگاهم 

 ن؟ینار یگفت ی*چ

 لمیوقت موافق م چیه یچرا زندگ کشهیم ریو سرم ت کنهیدرد م قلبم

 چرااا؟ رهینم شیپ

 ...میتون یما نم رادیها فاصله داره ه لومتریمن و تو ک یای+دن

چشم هام گرد  ستهیا یو قلبم م چهیپیگوشم م یتو یممتد سوت

و  سوزونهیلب هاش لبام رو م یداغ شنیو از کارش شوکه م شنیم

 .رهیحس از تمام تنم م

رو به  شیشونیو پ رهیگیکه ازم فاصله م گذرهیچه قدر م دونمینم

و من رو  زنهیم نیبه بدنه ماش یدوتا دستش رو رو چسبونهیم میشونیپ

 گهیبسته م یو با چشم ها رونیب دهینفسش رو م ره،یگیحصار م

ساله که  زدهیمن س نیرو بشنوم نار یزیچ نیچن خوامینم گهی*د

حرف  نیوقت ا چیه گهیعطر تنتم د یساله که منتظر بو زدهیناآرومم س

 یایکنار ب طیشرا نیبا ا یرو نزن. من عاشقتم و تا هر وقت هم که بخوا

 شیمنو به آت نینار زنهیم شمیاما حرف از نموندنت آت کنم،یصبر م
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و هم تو رو  سوزونمیبار هم خودم رو م نیباشه ا ینجورینکش که اگر ا 

 تحملم تموم شده. گهید

و  دارهیرو برم شیشونیپ کوبهیو قلبم محکم م شهیهام داغ م گوش

. چشم هام رو آروم باز رهیگیو ازم فاصله م زنهیگونم م یرو یبوسه آروم

 رهیگیو دستم رو م زنهیم یلبخند نمیبیکه صورتش رو مقابلم م کنمیم

و کنار گوشم  کنهیرو باز م نیدر ماش بره،یم ابونیخ گهیو به سمت د

 زنهیپچ م

 *سوار شو

 دمیندارم شا یمخالفت ییحس شدم که توانا یب نقدریچرا ا دونمینم

 یرو یاز آبه ول سیشوک حرف ها و رفتارشم. لباسام خ یهنوز تو

که  نمشیبیم دمیم کهیت یصندل یو سرم رو به پشت نمیشیم یصندل

به سمت  لشیو با قفل کردن در ها و برداشتن وسا رهیم نمیسمت ماش

و بعد از  شهیشدن در صندوق بلند م ازب یصدا ادیخودش م نیماش

. شهیم نیاز آب سوار ماش سیکه با سر و وضع خ نمشیبیم قهیچند دق

که با  برهیم یو دستش رو سمت دکمه بخار کنهیرو روشن م نیماش

 .دهیبهم دست م یزدم حس خوب خیتن گرم به  یخوردن هوا

 رو برگردونه نتیتا فردا ماش فرستمیرو م ی*کس
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 یکه در حال باال زدن موها کنمیو بهش نگاه م چرخمیم سمتش 

 سشهیخ

 نه؟ یشینم یراض یتا منو نکش یسرمون آورد ییچه بال نی*بب

 خندهیو م زنهیکه به چشم هام زل م گمینم یزیچ

 شده دهیموش آب کش هیرو نگاه شب افشی*ق

 گمیو م ادیلب هام کش م یول کنمیحرفش اخم م نیا با

 ی+خودت داغون تر

 خندهیم یبلند یحرفم با صدا نیا با

 آره؟ یحاضر جواب باش دیبا طی*در همه شرا

حرکت شالم رو  هیو با  ارهیکه دستش رو سمتم م گمینم یزیچ

 دارهیبرم

 حداقل بزار موهات خشک شن یخوریسرما م ینجوری*ا

 یاما اون هنوز نگاهش رو از رو کنمیهم قالب م یدستم رو تو یانگشتا

 گهیو م دارهیموهام بر نم

 شونی*دوست دارم برام بباف
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 یکه نگاهش رو از رو شمیم رهیو بهش خ دمیدهنم رو قورت م آب 

رو روشن و حرکت  نیماش یقینفس عم دنیو با کش دارهیموهام برم

 .کنهیم

و به سمت آشپزخونه  رونیب امیو از حموم م چمیپیرو دور تنم م حوله

تن کرختم رو آروم کنم. از لحظه  یقهوه داغ کم هیتا با خوردن  رمیم

در حال فکر کردن به رفتارهاشم و حرف هاش  دمیکه به خونه رس یا

چرا  رمیقاطع بگ میتصم هیدر موردش  تونمیچرا نم چهیپیگوشم م یتو

رو به زبون  نیا خوامیعنوان نم چی. به هرهیکه ازم فاصله بگ خوادیدلم نم

 شدیم یجور نیا دیاما انگار که به حضورش عادت کردم اما نبا ارمیب

 ...وفتادیاتفاق م نیا دینبا

 شه،یبلند م لمیزنگ موبا یکه صدا رمیسمت دستگاه قهوه ساز م به

متعجب  رادیاسم ه دنیو با د نمیبیسالن م زیم یو اون رو رو گردمیبرم

 شمیم

 +الو

 ادیآرومش م یصدا

 ؟ی*خواب که نبود
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 گمیو م دمیتکون م یسر 

 +نه

 *پس در رو باز کن

 گردمیبرم نمشیبیکه م رمیبه سمت در م عیو سر شهیهام گرد م چشم

که دوباره  رونیاز اتاق بزنم ب خوامیلباس هام م دنیسمت اتاق و با پوش

 نینار نمیبیکه م ینینار نیا کنمینگاه م نهیا یو خودم رو تو گردمیبرم

زنگ در از اتاق نگاهم رو از چهره ام  ی. با صداستین شیسه سال پ

که  کنمیو در رو باز م رمیو به سمت در م رونیب رمیو از اتاق م رمیگیم

 گهیو با لبخند م کنهیم یسرتا پام رو بررس وفتهینگاهش بهم م

 ؟ی*حموم بود

 گهیکه م زهیریدلم فرو م یتو یزیو چ رهیگیصورتم گر م کنمیم حس

 *آخه لپات گل انداخته

و من تازه  خندهیکه دوباره م برمیرو ناخودآگاه سمت صورتم م دستم

 نمیبیدستش رو م یتو لیوسا

 سی*با اجازه رئ
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که باهاش  کنمیو من اعتراف م شهیو وارد خونه م گذرهیکنارم م از 

اون لحظه  یتو تونهینم زیچ چیخوشحالم با حضورش حالم خوبه و ه

 خودش... یکنه جز رفتار ها ریذهنم رو درگ

 گهیو م ذارهیرو مقابلم م یماگ

بارون موندن  ریدمنوش خوشمزه که بعد از اون همه ز هیاز  نمی*ا

 چسبهیم

باال  ییابرو وفتهیم شیمشک یباال و نگاهم به چشم ها ارهیرو م سرش

 گهیو م ندازهیم

 کدبانو باشم ادی*بهم نم

و  رمیخودم رو بگ یجلو تونمیکه گرفته نم یا افهیحرفش و ق نیا با

که  شهیاش با لبخند گوشه لبشه باعث م رهیخنده اما نگاه خ ریز زنمیم

 خودم رو جمع و جور کنم

که مزه  خورمیاز دمنوش رو م یو کم کنمیم کیرو به لبم نزد ماگ

 .دهیبهم م یخوب یلیخ

 کارخونه چطور بود؟ دی*بازد

 در حال خوردن دمنوشه  نمیبیباال که م ارمیرو م نگاهم
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 گمیو م دمیتکون م یسر 

 +خوب

 گهیو م کشهیم ینفس

 پر نبود؟ ی*اون عقاب ب

و  خندهیکه م کنمینگاهش م یو سوال شمیحرفش متعجب م نیا با

 گهیم

 گمی*پسر حداد رو م

 یحرفاش تو ادیبراش انتخاب کرده  یعجب اسم ادیهام کش م لب

 گمیو م ندازمیباال م ییپس ابرو وفتمیکارخونه م

 که باعث تعجبم شد زدیم ییحرفا هی+

 شهیبه جلو خم م یو کم کنهیم اخم

 گفت؟یم ی*چ

 گمیو م چرخونمیبراقش م یچشم ها نیرو ب نگاهم

 رسهیم انیکه زودتر به پا کردیدر مورد اتمام کارشون، فکر م یچی+ه

 زنهیو بهم زل م کنهیم کیهاش رو بار چشم
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 نطوریا *که 

 نیچرا بدون فکر ا شمیو مشغول خوردن دمنوشم م دمیتکون م یسر

 حرف رو زدم....

گرفتم که باالخره بعد  میو تصم گذرهیاون شب م یاز ماجرا یروز چند

پرواز تهران  طیدنبال بل تیسا یبابا برم. تو دنیهمه مدت به د نیاز ا

 .شهیبرقرار م مایاز سمت ن یریکه تماس تصو گردمیم زیبه تبر

و  خندهیکه م نمیبیصفحه م یرو رو مایو چهره ن کنمیرو قبول م تماس

 گهیم

 تولدت مبارک بداخالق-

و آه از  دمیصفحه م نییپا خیو نگاهم رو به تار شهیهام متعجب م چشم

 امروز تولدم بوده... شهینهادم بلند م

 ؟یخوب-

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 +سالم ممنون

 گهیو م دهیم هیپشت سرش تک یصندل به



 

560 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 نبود درسته؟ ادتیاصال - 

 زنهیبعد بلند داد م هیو چند ثان کشهیم یکه آه گمینم یزیچ

 با گل دخترت تماس گرفتم ایمامان ب-

 یکه رو نمیبیم نیدورب یتپل عمه رو جلو کلیبعد ه هیثان چند

 شهیم یصندل

 تولدت مبارک باشه دخترم زم؟یعز ی*سالم قشنگم خوب

 زنمیم یلبخند بهش

 ؟ی+ممنونم عمه شما خوب

 گهیو م شهیتپلش خندون م صورت

 خوبم دخترم نمیبی*تو رو که م

 شهیصداش مشخص م یکه بغض تو دمیتکون م یسر

 شم؟یپ یایم ی*ک

 شهیبلند م مایاعتراض ن یحرفش صدا نیا با

 ادیب یگیم یچ یمادر جان برا میتازه راحت بود-

 گهیو م چکنیصورتش م یهاش رو اشک
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 دلم براش تنگ شده ماینگو ن ینجوری*ا 

 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 شتونیپ امیب گهیماه د کیتا  ادی+به احتمال ز

 گهیم یو عمه با خوشحال نمیبیمتعجب هر دوتاشون رو م یها چشم

 شکر یدخترم؟اله یگی*راست م

 کیکه چشم هاش رو بار شمیم رهیخ مایو به ن رمیگیرو از عمه م نگاهم

 گهیو م کنهیم

 گه؟ید هیجد-

 یاما سرم رو کم رمیبگ تونمینم یدرست میتصم چیمن االن ه دونم،ینم

 گهیم مایکه ن دمیتکون م

 دوارمیام-

 کنمیم یدر زدن اتاق ازشون خداحافظ یصدا با

 +بله؟

 داخل ادیو عرفان م شهیاتاق باز م در

 سالم خانم مهندس-
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 گمیو م دمیبهش تکون م یسر 

 +سالم

 گمیکه م کشهیفرش م یبه موها یجلوتر و دست ادیم یکم

 افتاده عرفان؟ ی+اتفاق

 مزنه یو لبخند دهیتکون م یسر

 نیبد باش ینه خانم مهندس شما هم که فقط منتظر اتفاقا-

 دمیم کهیت یو به صندل ادیکش م لبهام

 +خوب

 سوال ازتون داشتم هی... من  زهیچ-

 گمیو م دمیتکون م یسر بهش

 +بپرس؟

 گهیو در آخر م کنهیپا و اون پا م نیا یکم

 ن؟یرو دوست دار یشما چه رنگ-

 شهیحرفش چشم هام گرد م نیا با

 ؟ی+چ
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 گهیلب م ریو ز زنهیم یا خنده 

 زنمیولش کن دارم گند م یچیه-

که در اتاق با چندتا ضربه  رونیاز اتاق بزنه ب خوادیو م چرخهیپشت م به

و با  شهیوارد اتاق م عیکه سر نمیبیو فربد رو م شهیبه سرعت باز م

 گهیبه من م یو با نگاه کوتاه کشهیعرفان دستش رو م دنید

 با اجازتون -

 کشهیو عرفان رو پشت سرش م رونیب رهیبه سرعت از اتاق م و

 بیعج یرفتارها نیبه ا گهید رونیب دمیو نفسم رو م دمیتکون م یسر

 عادت کردم. بشونیغر

رو  زیپرواز به تبر طیفردا صبح بل یو برا دمیرو به صفحه لپتاپ م نگاهم

نه اما اصال هم برام مهم  ایفروغ اون جاست  دونمینم کنمیرزور م

وجه  چیچون به ه کنمیشبش رزرو م یبرگشت رو هم برا طیبل ست،ین

 اون شهر بمونم. یدوست ندارم تو

ساعت  ندازمیت مبه ساع ینگاه یمنش دنیو با د رونیب امیاتاق م از

 نجاستیشبه چرا هنوز ا 7به  کینزد

 خونه؟ ی+چرا نرفت
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منتظر شما  گهیم یو با خنده مصنوع پرهیصدام از جاش م دنیشن با 

که  رمیو به سمت آسانسور م دمیتکون م یو سر شمیبودم. متعجب م

 .فهممیرو با تلفنم م زشیصحبت کردن ر یصدا

و  رمیو به سمت آسانسور م زارمیساختمون م نگیرو داخل پارک نیماش

 یکه چند لحظه بعد اتاقک م دمیباسوار شدن دکمه طبقه رو فشار م

 ذارمیپام رو به راهرو م نکهیاما به محض ا شهیو در آسانسور باز م ستهیا

 .شهیچشم هام گرد م یزیچ دنیترک یبا صدا

 گنیبا هم م یو همگ زننیم ستادن،دستیشش نفرشون کنار هم ا هر

 مبارک.... تولدت

 خانم مهندس حالتون خوبه؟-

من  یدستشه و بهم زل زده خدا یکه بادکنک دمیرو به عرفان م نگاهم

که  دمیتکون م یسر ستین ینیب شیاز کار هاشون قابل پ کی چیه

که  دمیجوابشون رو م گنیم کیو هر کدوم جداگونه بهم تبر خندنیم

 شهیم کیو بهم نزد رهیگیم واریاش رو از د کهیت رادیه

 سی*تولدت مبارک رئ

 ادیو لبهام کش م دمیم طونشیش یمشک یرو به چشم ها نگاهم
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 +ممنونم 

 به مناسبت تولد شما میمهندس دعوت یامشب خونه آقا-

هم  رادیکه ه شنیخنده و باعث م ریز زننیحرفش اون چهارتا م نیا با

 بخنده

 گهیو م برهیرو سمت در خونه م دستش

 سیرئ نیی*بفرما

 یها یکه خوش کنمیهوا و من حس م رهیخنده هاشون م یصدا دوباره

حال دلمون رو خوب کنه. از صبح اصال به فکر  تونهیچه قدر م کیکوچ

من  یخوشحال یشش نفر تمام تالششون رو برا نینبودم، اما ا خیتار نیا

 کردن...

 نیا دوارمیکه درحال حرف و خنده ان ام دمیرو به جمعشون م نگاهم

مقابلم سرم  یباشه. با قرار گرفتن فنجون داریپا شهیهم یجمعشون برا

 وفتهیبراقش م یباال و نگاهم به چشم ها ارمیرو م

 *بفرما

 رمیگیو فنجون رو از دستش م دمیتکون م یسر

 ی+مرس
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 چرخهیو به سمت اون پنج تا م زنهیم یلبخند 

 زانیکجاست شگفت انگ کتونی*پس ک

و  شهیبلند م یصندل ین از روو عرفا خندنیم دهیکه بهشون م یاسم با

 گهیم

 مشیاریاالن م-

رو ازم  یعکس نیچن یک دونمینم زهیم یرو کیبه ک رهیخ نگاهم

 گرفتن 

 ن؟یخانم مهندس تعجب کرد-

 دمیتکون م یو سر شمیم رهیفربد خ یچشم ها به

 کجاست؟ یعکس برا نی+ا

 گهیو م زنهیلبخند م نایت

 پروژه شماله یبرا-

عکس از  شمیم رهیخ کیک یو دوباره به عکس رو دمیتکون م یسر

رنگ  یرخ صورتم گرفته شده و نور غروب آفتاب موهام رو قهوه ا مین

 درخشهیروشنم م یآب ینشون داده وچشم ها
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 گمیو رو به همشون م کشمیم یقیعم نفس 

 +ازتون ممنونم بچه ها

از  یکی یرو نهیکه دست به س چرخمیم رادیو به سمت ه کننیم تشکر

 منه رهیبل ها نشسته و خم

 +ازت ممنونم

که اونم لبخند دندون  چرخهیحرفم نگاه بچه ها به سمتش م نیا با

 گهیو م زنهیم ی. عرفان تک سرفه ازنهیم یینما

 که دلم ضعف رفت کیسراغ برش ک میخوب بر-

که همشون دست  دمیرو با چاقو برش م کیو ک زنمیم یلبخند بهش

 .زننیم

 

و هر پنج تاشون سوار  کنهیم ینفر محمده که ازمون خداحافظ نیآخر

 شمیم رادیه نهیبه س نهیسمت خونه که س گردمی. برمشنیآسانسور م

 یفرشته آب ی*کادو من رو هنوز نگرفت
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و  کنهیکه دستش رو سمتم دراز م دمیم شیمشک یها لهیرو به ت نگاهم 

 ارمیدور گردنم نگاهم رو م یزیچ یبا حس خنک برهیبه پشت گردنم م

 به شعله آتش داره هیشب یکه پالک نمیبیرو م یو گردنبند نییپا

 *تولدت مبارک باشه عشقم

باال و پالک  ارمیدستم رو م زهیریدلم فرو م یتو یزیو چ رهیگیگر م تنم

 کنهیبم و آرومش گوشم رو پر م یکه صدا کنمیرو با انگشتام لمس م

 ینماد آتش و سوزانندگ نی*نار

 ریباال و ز ارمیدستم رو م عیشده پس سر سیچشمم خ کنمیم حس

 باال ارهیو صورتم رو م برهیچونم م ریکه دستش رو ز کشمیچشمم م

 نینار یزنیم شمی*آت

لباش باعث سوزش گونم  یکه داغ بوسهیو آروم گونه ام رو م شهیم خم

 زنمیملب صدا  ریو اسمش رو ز ادینفسم بند م شهیم

 رادی+ه

شالم رو با انگشتش  ریرها شده از ز یمو کهیو ت رهیگیفاصله م ازم

 داخل برهیم

 *جانم؟
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قلب و  یکه تو یحس رمیگیازش فاصله م یو کم رونیب دمیرو م نفسم 

 ...ترسمیکه ازش به شدت م هیزیروحم جونه زده چ

بهش وابسته بشم من  دیمن نبا کنمیبگم اما سکوت م یزیچ خوامیم

 رو نابود کنم.... شیزندگ تونمینم

 گمیو م رمیو به سمت در خونه خودم م رمیگیفاصله م یا گهید قدم

 +ازت ممنونم

 دهیتکون م یو سر شهیهاش براق و م چشم

 ری*شبت بخ

اما  شمیوارد خونه م عیو سر کنمیو در خونه رو باز م دمیتکون م یسر

 .چکنیصورتم م یو قطرات اشک رو نجاستیطاقتم تا هم

 نیآخر نوشم،یقهوه م یو کم کنمیم کیقهوه ام رو به لبهام نزد فنجون

کار رو  نیا مایبود که عمه و ن شیکه برام تولد گرفتن چند سال پ یبار

 انجام دادن.

و نگاهم رو به صفحه  رونیب امیاز فکر م میگوش امکیزنگ پ یصدا با

  خونمیرو م امکیافته صفحه رو باز و پ یم یکه شماره ناشناس دمیم

 لطفا جواب بده آرمانم.-
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داره زنگ  یچ یبرا شهیم ظیو اخمم غل شهیبلند م لیزنگ موبا یصدا 

رو  میو گوش دمیواقعا شورش رو درآورده تماس رو رد م گهید زنهیم

رو بشنوم  زشینفرت انگ یصدا خوامیوقت نم چیه گهی.دکنمیخاموش م

 وقت.... چیه

 شهیکه باعث م خورهیبه تنم م یباد سرد رونیب امیکه م مایهواپ از

سرده، بعد از خروج  شهیهم زیکنم تبر کیبه خودم نزد شتریلباسم رو ب

 بابا. شیبرم پ میتا مستق رمیم یاز سالن فرودگاه به سمت تاکس

نشستم و نگاهم به اطرافه بابا رو شهر خودش به خاک  نیماش یتو

فقط عمه  میه پدراومده و بزرگ شده. از خانواد ایکه به دن ییسپردن جا

داشته و  یکس رو چون مامان نه پدر چیه یرو دارم و از خانواده مادر

 رها کرد.... یرها کردن اونم منو از بچگ یمامان رو از بچگ ینه مادر

و نگاهم به  رونیب ارمیم فمیرو از داخل ک یگوش لمیزنگ موبا یصدا با

 بهش نگفتم. یزیروزه ام چ کیسفر  نی،در مورد ا وفتهیم رادیاسم ه

صبح رو نشون  9که  ندازهیبه ساعت م یو نگاه کشمیم یقیعم نفس

 شنومیهولش رو م یکه صدا کشمیصفحه م یانگشتم رو رو دهیم

 ؟یین؟کجای*الو نار
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 ارمیخودم نم یاما به رو ادیز یلیخ نهیریبرام ش شینگران 

 +سالم

 گهیم یگرفته ا یصدا با

 و نه شرکت دمتیتو؟نه خونه د ییکجا زمی*سالم عز

 گمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 زی+اومدم تبر

 شهیمتعجبش بلند م یو صدا کنهیم سکوت

 فروغ؟ دنید ی*رفت

 دمیجواب م عیو سر کنمیم اخم

 بابا دنی+نه اومدم د

 شنومینفس هاش رو م یو صدا شهیکش دار م سکوتش

 ؟یگردیبرم یک شم،یمزاحمت نم زمی*باشه عز

 گمیو م کشمیبه صورت گر گرفته ام م یدست

 +شب

 *خداحافظ
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و تماس رو  دمیرو از گوشم فاصله م لیو موبا گمیلب م ریز یخداحافظ 

 ارمیرو ب نیماش شهیکه ش شهی. تنم گر گرفته و باعث مکنمیقطع م

 .شمیآروم تر م یکم خورهیکه به صورتم م یکه با باد خنک نییپا

اما پاهام محکم به  رونیب امیم نیاز ماش هیاز حساب کردن کرا بعد

 نجامیخواب ا یاکثر شبها تو ادیز یلیخ ادمهیرو  نجایا دنیچسب نیزم

 دمیاون قرار م یبا سوزش چشمم انگشتم رو رو گردمیو به دنبال بابا م

 .ادیامروز رو باهام کنار ب هی خوامیو ازش م دمیماشاژش م یو کم

که بابا کجا به خاک  ادمهی قایو دق دارمیسمت قطعه ها قدم برم به

 .لرزنیزدن و دارن م خیاالن دست هام  نیسپرده شده از هم

ام  نهیو قلبم محکم به س نمیبیچهره خندونش رو از دور هم م ریتصو

و خودم رو  دمیتوانم رو از دست م گهید شمیم کیبهش که نزد کوبهیم

دلم  چه،یپیفضا م یبلند دادم تو یوصدا ندازمیسنگ قبرش م یرو

 ....ادیز یلیبابا دلم براش تنگه خ شیامشب برم پ نیهم خوادیم

بابا رو به  زنمیو عکسش رو بوسه م نمیچیسنگ قبرش م یها رو رو گل

اتفاق  یکه اون تصادف لعنت یخاطر اشتباهاتم از دست دادم زمان

 دیکما و دکترا از برگشتنم قطع ام رمیماه م 5من به مدت  وفتهیم
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 شمیو از پ کنهیبابت منه احمق سکته م ضشیو بابا با قلب مر کننیم 

 .....شهیمه یاونم برا رهیم

 خوادیدلم م بندمیو چشم هام رو م زارمیسنگ قبرش م یرو رو سرم

بودم و  کیکه کوچ یموهام حس کنم زمان یحرکت دست هاش رو رو

 یرکه مامان رفته بود و من شب تا صبح از دو یزمان خوند،یبرام شعر م

 بودم. یماریبستر ب یمامان تو

 .ندازمیو نگاه آخر رو به عکسش م کنمیهام رو باز م چشم

 یتموم شد بابا، اردالن راد مرده،پسرش به آخر زندگ ی+همه چ

ازش جداشده و من اون شرکت رو به دست آورم نه تنها  ده،دلربایرس

گرفتم و . انتقامم رو ازشون دمیهم رس شترشیسهم تو رو که بلکه به ب

 نمونده اما... یبراشون باق زیچ چیه گهید

 گمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

کدومشون  چینه مامان و نه قلبم ،ه یبابا نه تو هست یستی+اما تو ن

 ام... شهیو من تنها تر از هم ستنین
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 کنمیحس م شمیو از سر جام بلند م کشمیعکسش م یرو رو دستم 

و ازش فاصله  کشمیچشمم م ریشونه هام سبکتر شده دستم رو ز

 .ششیپ امیبتونم ب گهیفکر نکنم که د رمیگیم

 کیفنجون مقابلمه ت رهیشاپ فرودگاه نشستم و نگاهم خ یکاف یتو

گوشه  یکیموندن ندارم اما  یبرا یزیچ گهیزده شده و د ستمیل یها

عقل و  نیکه ب شهیباعث م نیو ا کنهیرو جابه جا م رادیذهنم اسم ه

و  خورمیاز قهوه ام م یباال و کم ارمیه پا بشه.فنجون رو مب یقلبم جدال

و من  کنهیساله صحبت م زدهیعالقه س هیاز  وفتمیم شحرف ها ادی

کارام رو به  ستیکه چک ل یعقل مونمیعقل و احساسم م یدوراه نیب

که چشم  یو قلب ستیتو ن یبرا ییجا گهید نجایا گهیو م کوبهیصورتم م

.اگر بخوام لرزونهیو دلم رو م کشهیم ریرو به تصو شیبراق مشک یها

دوست  هیاما  ستیدروغ گفتن عشق ن دماحساسم رو پنهان کنم به خو

آدم رو به چالش  یرفتار محبت رو بلده و جور رادی. هنهیریداشتن ش

 دهیمن مار گز ترسم،یاما من م یبرگشتن ندار یبرا یکه راه کشهیم

چهار حرف رو خوردم و  نیمن چوب ا ه،یشدم که از اسم عشق فرار یا

 تونمیطور م چهپس  کننیبهش زخم هام درد م یادآوریهنوز با 

 بمونم و بهش اعتماد کنم؟چطور؟؟؟ ششیپ
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فرودگاه  یبه سمت در خروج تیو با خروج از گ دارمیرو برم چمدونم 

نگاهم به  ستن،یایاما هنوز از در خارج نشدم که دو نفر جلوم م رمیم

 یجلو کنمیبه تن دارن فکر م سیکه لباس پل وفتهیم لباس هاشون

تا از جلوم عبور کنن اما با  رمیکنار م یپس کم ستادمیا رشونیمس

 شمیم بمتعج شونیکی یصدا

 ن؟یسعادت شما هست نیخانم نار-

چهره  کنمیحرف رو زده نگاه م یکه ا یباال و به چهره اون ارمیرو م سرم

و  دمیتکون م یسر ادیبه نسبت مسن تر م شیداره اما فرد کنار یجوان

 گمیم

 +بله

 گهیو م شهیم ظیغل اخمش

 .نیایب سیبا ما به اداره پل دیبا حاتیاز توض یسر هی یبرا-

 گمیو م کنمیم اخم

 ؟یحاتی+چه توض

 گهیم شیکه مرد کنار گهینم یزیچ خودش

 آرمان راد یدر ارتباط با قتل آقا--
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و  وفتهیدسته چمدون از دستم م ادیو نفسم بند م شهیخشک م تنم 

 چهیپیگوشم م یتو نیزم یبرخوردش رو یصدا

 سمت لطفا نیاز ا-

 شونیکیکه  کنمیو حرکت م کشمیم نیزم یرو رو نمیسنگ یپاها

 .رهیعقب تر از من راه م یکیجلوتر و اون 

نشستم،اون دوتا جلو ومامور  نشونیماش یکه تو امیبه خودم م یوقت

کنه.  دارمیب یکی خوادیخوابم ودلم م کنمیهم عقب کنارمه فکر م یزن

از اون دوتا به  یکیو باعث چرخش  شهیبلند م میزنگ گوش یصدا

رو  میکه گوش زنهیو به مامور زن اشاره م کنهیم شه،اخمیسمت من م

که  کشهیصفحه م یو انگشتش رو رو دهیم تکون یجواب بده اونم سر

 ادیم رادیهول ه یبا وصل شدن تماس صدا

 ؟یدیرس نی*نار

صحبت کنم که همون مرد  تونمیو نم دهیبه سقف دهنم چسب زبونم

 دهیجواب م ییجلو

 ...سیبه اداره پل نیایآقا ب-
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بلند  یآزاد گوش یو بعد از چند لحظه بوق ها ادینم رادیاز ه یصدا 

 نیماش شهیو سرم رو به ش کنمیبه نظرم که شوکه شده،اخم م شهیم

سبز  یچشم ها ریو تصو چهیپیذهنم م یکلمه قتل تو دمیم کهیت

 چشمم. یجلو ادیرنگش م

 یتا کم برمیم میشونیو دستم رو به پ دمیرو به دور تا دور اتاق م نگاهم

 میبه ن کینزد اره،یاون رو ماساژ بدم چون دردش داره از پا درم م

 نجایکس در مورد حضورم ا چیاتاق تنهام و هنوز ه نیا یساعته که تو

باشه که به باران خبر  دهیرس رادیبه ذهن ه دوارمینداده. ام یحیتوض

باز شدن در چشم هام رو باز  یبده و خودشون رو زودتر برسونن، با صدا

وارد  یبا لباس نظام یسمت در اتاق که مرد گردهیو نگاهم برم کنمیم

که به نسبت  یشیو ر یمشک یبا موها یکلیقد بلند و ه شهیاتاق م

و  یسرد ترسمیناخوداگاه م خورهیبلنده اما نگاهم که به چشم هاش م

 .ندازهیاول خودم م یروز ها ادیچشم هاش من رو  یتو یحس یب

که  نهیشیم یصندل یو رو رهیم زیو به سمت م رهیگیرو ازم م نگاهش

 شهیبم و خشکش بلند م یصدا

 سعادت درسته؟ نیخانم نار_
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تا  شهیو باعث م کنهیعمق وجودم نفوذ م یاش انگار که تو رهیخ نگاه 

که چهره ام رو خونسرد  کنمیم یخودم جمع بشم اما سع یتو یکم

 گمینشون بدم و م

 +درسته

  شهیم ظیدو ابروش غل نیب اخم

 ؟یهست نجایا یچ یبرا یدونیم_

 یرو رهیو اون غرورش م شهیمفرد قرار دادنش باعث اخمم م مخاطب

 گمیو م کنمیتر م ظیاعصابم پس اخمم رو غل

 ری+نخ

 دهیم کهیت یبه صندل زنه،یم نهیو دست هاش رو به س زنهیم یشخندین

 گهیو م

و با  رسهیبه قتل م شونیآرمان راد داخل منزل شخص یآقا شبید_

 اسلحه متعلق به شماست. یگروه ما اثر انگشت رو یبررس

 چیراهه و من به ه یتو یدیجد یباز شهیو تنم خشک م زنهینم قلبم

 یزندگ نیو از دست ا رمیمیرو ندارم، چرا نم نیعنوان توان مقابله با ا

 راحت شم... یکوفت
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 گمیو م دمیو با انگشت چشمم رو ماساژ م رونیب دمیرو کالفه م نفسم 

 ادیب لمیتا وک مونمی+منتظر م

 ادیم شیبم و عصب یصدا

 .نیبه سواالمون جواب بد دیخانم شما با ستیمان یپاسخگو تونیوکل_

قدر ترسناکه  نیچرا ا شمیچشم هاش م رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم

 خنی کهیانگار که دوتا ت یول زنهیم یو آب ینقره ا نیرنگشون ب

 کار رو کرده باشم؟ نیا دی+چرا با

 ادیم زیو از پشت م شهیبلند م شیصندل یو از رو زنهیم یشخندین

 رونیب

و  نیکه زن سابق مقتول بود ییاز شما بپرسم نه شما دیمن با نویا_

 .نیکار رو داشت نیا زهیانگ

 زنمیو بهش زل م کنمیم اخم

 نویا زهیانگ دیهمسر سابق، چرا با نیگیداره خودتون م یچه ربط_

 داشته باشم که به قتل برسونمش؟

 گهیو م شهیخم م یو کم شهیم کیبهم نزد یبلند یقدم ها با
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واقعا  نکهیا ای یدستم در بر ریاز ز یخوایو م یزرنگ یلیخ ای_ 

 یفهمینم

 گمیو م شمیبلند م یصندل یو از رو شمیم یحرفش عصب نیا با

 آقا نی+مواظب حرف زدنتون باش

 کنهیو کمر راست م زنهیم یخند شین

اونم  رسهیبه قتل م شیمنزل شخص یتو شبیآرمان راد د یآقا_

اون بوده، چند روز قبل به  یکه اثر انگشت شما رو یتوسط اسلحه ا

شما در حال بحث و جدل  تونیشرکت شما اومده بوده و به گفته منش

 .نیبود

صحبت کردن  یاز کجا با منش شهیحرفش چشم هام گرد م نیزدن ا با

 رو بزنه؟ یحرف نیچن دیاصال اون چرا با

 دهیرفتار شما رو د یچند بار گهیمقتول هم م دیهمسر جد یاز طرف_

 .نیله به شوهرش رو داشتکه قصد حم

 یخدا افتمیم یصندل یو رو شهیگشاد تر نم نیچشم هام از ا حدقه

 من کار دلرباست...

 گمیم یفیضع یو با صدا دمیدهنم رو قورت م آب
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 +اما اونا طالق گرفتن 

 گهیزدش م خی یو با چشم ها دهیتکون م یسر

 یزدیها و خود خانم دلربا ا هیدرسته طالق گرفتن طبق گفته همسا_

 نکهیا لیبه دل نهیبار پسرش رو بب نیآخر یاون شب قرار بوده که برا

 یوارد خونه شده با جسد ب یوقت گهیحضانتش رو به پدرش داده اما م

 هیسرش گر یجون شوهرش مواجهه شده که پسرش داشته باال

که آرمان راد به قتل  یو تنها زمان موجودهها  لمیف یتمام کرده،یم

 .وفتنیاز کار م نایدورب یتمام رسهیم

 شهیم دهیکش ریذهنم به تصو یزده و چهره پرهام تو خیهام  دست

 گهیو م شهیم کیکه بهم نزد شنومیقدم هاش رو م یصدا

 .نیهمه شواهد حرفمون رو قبول ندار نیباز هم با وجود ا_

خشکم رو با  یلب ها شمیم رهیباال و به چهره اش خ ارمیرو م سرم

 گمیوآروم م کنمیزبونم تر م

از کشتن آرمان  یا زهیانگ چیمن ه کنم،یکار رو نم نیوقت ا چی+من ه

 نقشه دلرباست. ناینداشتم همه ا
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 یکه لگد محکم نمیبیم شه،یم ظیو اخمش غل زنهیهاش برق م چشم 

 یبد یو با صدا کنهیبرخورد م نیبه زم زیم یرو وانیو ل زنهیم زیبه م

 نزنم. غیتا ج رمیگیدهنم م یدستم رو جلو شکنه،یم

به  یبد یو بعد با صدا شهیکنار و در اتاق باز م رهیچشمام م یجلو از

 هی یتو بندمیو چشم هام رو م رونیب دمینفسم رو م شه،یم دهیهم کوب

 داشته باشم. یراه برگشت نباریافتادم و فکر نکنم ا ریگ یکابوس واقع

دوباره همون  کنمیفکر م شهیکه در اتاق باز م گذرهیچه قدر م دونمینم

 چرخمیگرفته باران به سمتش م یمرد باشه اما با صدا

 ن؟ینار-

 نمیبیو پشت سرش همون مرد رو م وفتهیم شونشیبه چهره پر نگاهم

 داخل نیبر_

 کیباران بهم نزد رهیم زشیو به سمت م بندهیهم در رو م خودش

 گهیم یآروم یو با صدا شهیم

 نینار میبه دردسر افتاد-

 گهیبگم که همون مرد م یزیچ خوامیو م کنمیم اخم

 طول نکشه ادیصحبت هاتون ز دوارمیام لتونیاز وک نمیا_
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 دهیدستش م ریز یو به پرونده ها رهیگیترسناکش رو ازم م یها چشم 

 گمیو م چرخمیکه به سمت باران م

از  میبزار دینبا یکن داشیتر پ عیهر چه سر دی+کار دلرباست باران، با

 خارج بشه رانیا

 گهیکه م کنهینگران باران حالم روبدتر م یها چشم

کارمون رو سخت  نیتوهست و ا هیشواهد برعل یاما تمام نینار دونمیم-

 کنهیم

 گمیچشم هاش م رهیو خ رونیب دمیرو م نفسم

 رونه؟یب رادی+ه

 گهیو م شهیهاش متعجب م چشم

 است؟یمنظورت بزرگ ن-

  دمیتکون م یو سر کنمیم اخم

 +آره

 گهیو م دهیتکون م یسر

 نه-
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 گمیو م شمیم متعجب 

 ؟ ستی+ن

 گهیم یآروم یبا صدا باران

 ؟یدار کارشیچ ستین نجایا ایبزرگ ن-

 گمیو م کنمیم اخم

 نجا؟یا یایبه تو خبر داد که ب ی+پس ک

 گهیو م رهیگینگاهش رو از اون مرد م باران

 خودشون بهم زنگ زدن-

خشک اون مرد  یبگم که صدا یزیچ خوامیو م شهیهام گرد م چشم

 شهیبلند م

 نیتونیو شما م شهیوقتتون تموم شد دادگاه موکلتون فردا برگزار م_

 دادگاه. نیایفردا ب

 رهیگیزدم رو م خیو دست  دهیتکون م یبهش سر باران

 نگران نباش نینار دمیهر طور که شده نجاتت م-

 رهیو به سمت در اتاق م شهیکه از جاش بلند م گمینم یزیچ
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که قراره  دیخودش بهم زنگ زد و شن ومده؟یچرا ن کشمیم یقیعم نفس 

 ای دهیباران اونو ند یاومده ول ادیبه احتمال ز سیمنو ببرن به اداره پل

 اجازه ورود بهش ندادن. دمیشا

که دادگاه برگزار بشه  یتا زمان میکنیفعال شرکتتون رو پلمپ م_

 .ادیوحکمتون ب

 یصورت خوش تراش یول ستیالغر ن شمیم شیچهره استخون رهیخ

 گمیو با تمام وجودم م دمیداره نگاهم رو به چشم هاش م

 شدست اونم توسط دلربا. نییتا شینقشه از پ هی نیا ستی+کار من ن

دوتا چشم هام  نیو نگاهش رو ب مونهیبرگه ها ثابت م یرو دستش

ق و از اتا شهیبلند م شیصندل یو از رو گهینم یزیاما چ چرخونهیم

 .رونیب زنهیم

که  هیکیسقف اتاقک نسبتا تار رهیو نگاهم خ دمیتخت دراز کش یرو

ذهنم مرور  یشدم. تمام اتفاقات امروز و امشب تو یاون زندان یتو

زندانم اونم به جرم قتل آرمان،  یصبح کنار بابا بودم و االن تو شهیم

 بتیکه چه در زمان زنده بودنش و چه در زمان مرگش برام مص یآرمان

 باره...
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 دهیکه به حد انفجار رس یبه درد سر کنمیم یو سع چرخمیپهلو م به 

شک کار  یمرگ آرمان ب راده،یبه باران و ه دمینکنم تمام ام یتوجه

 دلرباست.

و نگاهم به چهره  شمیتخت بلند م یباز شدن در اتاق از رو یصدا با

کار به خود هیدستشه که اونا رو همرا به  ییبرگه ها وفتهیسردش م

 گهیو م رهیگیسمتم م

حاال  نیاز بد تولد تا هم یسیرو برام بنو گتیتمام اتفاقات زند خوامیم_

 یینجایکه ا

که اخم  دمیم شینقره ا یو به چشم ها رمیگیرو از برگه ها م نگاهم

 کنهیم

 ریبگ_

اون دستش رو پس  یول رمیگیو برگه ها رو م کنمیرو دراز م دستم

 کشهینم

 یکلمه ا نیو مأمورش من، با کوچکتر ییپرونده تو نیا یمضنون اصل_

نه پس حواست رو جمع  ای یخودت نشون بد هیرو عل یزیچ یتونیم

 کن.
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و چون دستم رو  کنهیکه برگه ها رو رها م دمیدهنم رو قورت م آب 

 یصدا وفتنیم نیزم یو رو شنیسفت نگرفته بودم از دستم رها م

و من دست هام رو مشت  چهیپیگوشم م یبسته شدن در و قفلش تو

مغزم حواسم بهش  یلعنت ستیاون ل ینگرفتم، تو یدلربا رو جد کنمیم

 هستم... نجاینبوده که حاال ا

جلو و جمعشون  برمیدستم رو م وفتهیتخت م نییپا یبه برگه ها نگاهم

 یبرا یبخوابم پس حت تونمیسر درد نم نیشک امشب با ا یب کنمیم

بتونم اونا رو  دیتا شا سمینویم سم،ینویآروم شدن خودم هم که شده 

 از ذهنم پاک کنم و به کاغذ انتقالشون بدم. شهیهم یبرا

 کیکه مرگ مامان بود اما چون کوچ سمینویم میاتفاق بد زندگ نیاول از

 ی. به خواست بابا رفتم رشته معمارامیبودم خوب تونستم باهاش کنار ب

رو  مونمیکه دل و ا یو سال دوم عاشق شدم عاشق آرمان چشم سبز

سال  کیو بعد از  میبرده بود، با موافقت بابا و پدر آرمان ازدواج کرد

کرد،از شدت شوک اون اتفاق  انتیطوفان به پا شد بهم خ یزندگ

شکمم رو از دست  یتصادف کردم، پنج ماه به کما رفتم،بچه تو

 یرفت، دو سال افسردگ شمیچشم چپم از کار افتاد،بابا از پ دیدادم،د

گرفتن حق خودم و  یبرگشتم برا رانیسال به ا 8داشتم،و بعد از 
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کردم البته  یهست که زندگ یسال تو هش ستیتموم اون ب نیپدرم...ا 

تنها  مونهیکابوس م هیشب شتریگذاشت ب یاسمش رو زندگ شهینم

رو داشتم البته اگر  یخوب یبگم زندگ تونمیعمه بود م شیکه پ یزمان

 .یریبگ دهیرو ناد یروان کاو یاون همه کابوس و دوره ها

و متوجه اطرافم  شهیباز م عیباز شدن در اتاقک چشم هام سر یصدا با

 یرو رو ینیو س شهیداخل دستش وارد اتاق م ینیبا س یسرباز شمیم

 پرسمیکه م رونیاز اتاق بزنه ب خوادیو م زارهیتخت م

 +ساعت چنده؟

 گهیسمتم و م گردهیبرم

-7 

اون اتاق بودم ساعت  یبار که تو نیآخر رونیب رهیو از اتاقک م چرخهیم

 چشم هام بسته شد. یچه طور دونمیشب بود نم مهین 1

داخل ظرفه  ریپن ینون و کم یا کهیکنارمه که ت ینیبه س نگاهم

در  ای رهیاخر مس گهید نجایا بندمیو چشم هام رو م زنمیم یپوزخند

شکست  شهیهم یبرا نکهیا ایو  شمیم روزیپ یبرابر اون گذشته لعنت

 ندازمیبهشون م یو نگاه کنمیتخت رو دسته م یرو ی.برگه هاخورمیم
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کاغذ نوشته شدن اما قصه  یکه رو انیم یخطوت یسر هیبه چشم فقط  

 عمره.... کیدرد و رنج 

 ادیچادر پوش به سمتم م یو زن شهیاتاقک باز م در

 شو بلند-

 زنهیرو به دست هام م یکه جسم سر فلز شمیاز جام بلند م یکرخت با

 .دهیکنارم من رو به سمت در اتاق هل م یو با برداشتن کاغذ ها

پشت  یکه به صندل نمشیبیبودم م شبیکه د شمیم یهمون اتاق وارد

دستشه مامور من رو به سمت  ریز یزده و نگاهش به برگه ها کهیت زیم

 یتو یها نم،برگهیشیها م یاز صندل یکی یو رو برهیها م یصندل

 زنهیاز اتاق م گهیاحترام د هیو با  زارهیم زیم یدستش رو رو

و من  شکنهیساعت م یتاک عقربه ها کیت ی.سکوت اتاق رو صدارونیب

باشه اما نصف  نطوریکه ا کنهیم جابیابهتشه شغلش ا رهینگاهم خ

 .هیرفتارش ذات

 یحت دمیم کهیت یو به صندل بندمیکه چشم هام رو م کشهیم ریت سرم

بتونن به  رادیباران و ه دوارمیام دیرس یطور اتفاقات هم نم نیفکرم به ا

 برسن. ییجا
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 شنیبم و خشکش چشم هام به سرعت باز م یصدا با 

 ؟یبرام داستان نوشت_

و  شمیم شیخی یچشم ها رهیو خ رمیگیم یصندل یام رو ازرو کهیت

 پرسمیمتعجب م

 +بله؟

 گهیو با پوزخند م زنهیدستش اشاره م ریز یاخم به کاغذها با

 ه؟یچرت و پرتا چ نیا ،یتا زندگ هییجنا یها لمیف هیشب شتریب_

 بشم و اخم کنم  یعصب شهیباعث م حرفش

 دیکه گذروندم، ببخش هیو هشت سال زندگ ستیب ستی+چرت و پرت ن

 .ستیشما قابل باور ن یکه برا

محکمش  یبا قدم ها شهیبلند م شیصندل یو از رو زنهیم یخند شین

 کنهیو از باال بهم نگاه م شهیم کیبهم نزد

  یاتهامت رو برگردون یتونیچرت و پرتا نم نیبا ا_

 گهیو م زنهیچشم هام زل م یو تو شهیخم م یکم

 یتو قاتل آرمان راد_
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 دمینفسم رو م سوزهیو چشمم م چهیپیگوشم م یبمش تو یصدا 

 گمیم یبلند یو با صدا رونیب

دستم رو به خون نجس  تونمی+من اون پست فطرت رو نکشتم من نم

 ؟؟یییفهمیاون آلوده کنم م

زدش  خی یاما اون همچنان با چشم ها چهیپیاتاق م یدادم تو یصدا

و با  کنهیدوتا چشم هام جابه جا م نیبهم زل زده نگاهش رو ب

 گهیم یپوزخند

 همن هیدوتا که شب نیناست؟ایناب شونیکیکدوم _

نخواد  نکهیا ایحرفت رو باور نکنه و  یکه کس نهیا ایدن یتو زیچ نیبدتر

حرف  هیدارم  شبیزجر آورتره چرا که من از د یباور کنه، البته که دوم

درصد هم  کی یمنه اما حت هیهر چند که شواهد عل کنمیرو تکرار م

 به من بدن؟ یگناه یاحتمال ب تونینم

 گهیو با اخم م نهیو دست به س کنهیراست م کمر

 .یکه نوشت یدورغ نیاز اول نیندارن پس ا یمشکل چیدوتا که ه نیا _

 یادیز بیکارم آس نیکه با ا دونمیو م رسهیبه اوج خودش م تمیعصبان

 هرگز... گمیوقت دورغ نم چیاما من ه زنمیبه خودم م
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دستبند به  نکهیبا ا برمیو به سمت چشم چپم م ارمیرو باال م دستم 

 نیخودم رو از ا دیاما با ستین یدستم ضد عفون یدستمه و از طرف

 یو پروتز چرخونمیمخمصه نجات بدم.دستم رو داخل کاسه چشمم م

 .رمیگیو به سمتش م رونیب ارمیکه پنج سال باهامه رو م

 آرهههه؟؟؟ ؟یشد یحاال راض_

اخمش  دنیبه لرز کنهیو دستهام شروع م چهیپیاتاق م یدادم تو یصدا

 .رهیم زشیو به سمت م کنهیو در لحظه بهم پشت م شهیم شتریب

و پروتز رو سرجاش  کشمیم یقیگلوم رو گرفته اما نفس عم خیب بغض

چشم چپم رو از دست  یمن به خاطر اون تصادف لعنت گردونمیبرم

چشم  شه،یسمت م کیفقط  دمید دانیو از اون موقع به بعد م دمیم

 ...ارمیکنه تا من کم ن میوز همراهتمام ر دیکه با یراست

وجه به  چیروشن رو انتخاب کردم تا ه یبود اما من آب یقهوه ا رنگشون

تفاوت  نیچشم راستم هم لنز گذاشتم تا ا یگذشته برنگردم، برا نینار

بهتر بشه  دمیتا د کنمیو باز م بندمیچشمم رو م یرنگ آشکار نباشه.کم

نصف شده اما مدت  دمید دانیو م نهیبیتنها چشم راستم م نکهیبا ا

حرکات سمت  تونمیصداها م دنیعادت کردم و با شن نیبه ا کههاست 
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 نیاز ا مایاز مرد روبه روم تنها عمه و ن ریبدم، به غ صیچپ رو تشخ 

 مسئله باخبرن.

 پس طبق گفته تو مظنون زن دوم مقتوله؟_

 شمیم رهیباال و بهش خ ارمیگرفته شده سرم رو م یخشکش کم یصدا

 +درسته

 گهیو م زنهیم یخند شین

 باشه؟ تونهیم یچ زشیانگ_

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

بوده تا  شتریقتل آرمان راد ب یتو برا زهیانگ یکه تو نوشت ییزایبا چ_

 یزدیدلربا ا

کنم  کاریچ دیبا گهیو مغزم در حال انفجاره د کشنیسوت م گوشهام

 بگم تا خودم رو خالص کنم؟؟؟ یخداااا؟چ

 گهیو م رهیسمت در اتاق م به

 .شهیدادگاهت شروع م گهیساعت د کیتا _
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 شم،یدور مچ دستم م یدستبند فلز رهیو خ رونیب دمیرو کالفه م نفسم 

چشم هام  یخندون بابا و مامان رو جلو ریو تصو بندمیچشم هام رو م

که  خوامیکه همه جا همراهم هستن پس ازشون م دونمیم نمیبیم

 هم حواسشون بهم باشه. نباریا

. دلربا در دسترس وفتهیم قیدادگاه به خاطر اظهارات باران به تعو یرأ

قرار  نکهیبه پرونده مشکوک بشن با ا یباعث شده تا کم نیو هم ستین

اظهاراتش  یکه تو یزیبوده اما زمان رفتنش با چ رانیدلربا خروج از ا

 شده... دیگفته متفاوته و همون شب ناپد سیبه پل

 بوکرمان
https://romanbook.ir/ 

 یصحبت ها یول دونهیپرونده هنوز من رو مجرم م یچند که قاض هر

 یشتریب یها یریگیو پ وفتهیب قیکه دادگاه به تعو شهیباران باعث م

و  رونیب امیکه همراهمه از در سالن م یانجام بشه. به همراه مامور زن

امروز  ادیهم پشت سرم م کردهیم ییازم باز جو روزیکه از د یاون فرد

 .دمیرو نفهم لشیکه سرگرده اما اسم و فام ممتوجه شد

 گمیو م کنمیکه شونم رو گرفته م یزن روبه

 صحبت کنم لمیبا وک دیبا نی+چند لحظه صبر کن
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و ازم فاصله  دهیتکون م یکه اونم سر دهیرو به سرگرد م نگاهش 

 یچشم ها شهیم کیکه اونم بهم نزد رمیبه سمت باران م رهیگیم

 گهیست و م رهینگرانش بهم خ

 نگران نباش نینار کنمیدرستش م-

 گمیو م دمیتکون م یسر

 یگینم یبه کس انیجر نیعنوان در مورد ا چی+به ه

 گمیبگه که م یزیچ خوادیو م شهیهاش متعجب م چشم

 گهیدبار  هی خوامینم مایکس باران نه احسان و نه عمه و ن چی+به ه

 من کنن ریخودشون رو درگ

 احسان بتونه ... دیشا نیاما نار-

 گمیو م کنمیم اخم

 کنم دایپ دیجد لیوک هیبگو تا  ینگ یزیچ یتونی+اگر نم

 گهیم تیاونم اخم کنه و با عصبان شهیحرفم باعث م نیا

 باشه حواسم هست یلجباز یلیخ-
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و  شمیم رهیکه دوباره بهش خ رمیفاصله بگ خوامیو م دمیتکون م یسر 

 پرسمیم

 کجاست؟ رادی+ه

 پرسمیکه نگران م گهینم یزیچ

 افتاده؟ ی+اتفاق

 گهیو م رونیب دهیرو کالفه م نفسش

هر  گفتنیصبح شرکت رو بستن بچه ها  بهم زنگ زدن، م روزید یوقت-

مسئله با خبر  نینذاشتم در مورد ا یبا تو تماس گرفتن جواب نداد یچ

اومده و فعال  شیر مورد شرکت پد یمشکل حقوق هیبشن و گفتم 

 برگردن شمال اما ...

  نمیبیرو م شونیچشم هاشم و نگران رهیخ

 نبود رادیه روزیاما د-

  گمیو م شهیم ظیحرفش اخمم غل نیا با

 ؟ی+چ

 گهیو م کشهیبه صورت م یدست
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 چیو ه دهیهام رو نم امیانگار که اصال نبوده،جواب تماس ها و پ ستین- 

 نداره یکس ازش خبر

 شهیم دهیکش یبارانم که شونم به سمت رهیو هنوز خ شهیقطع م نفسم

 وقتتون تمومه-

سوار  یچه جور نکهیا ایو  رمیگیاز باران فاصله م یچه جور فهممینم

. ذهنم حرف باران رو بارها گردمیبرم سیو به اداره پل شمیم نیماش

رفته  تونهیکجا م ست؟اصالیکه ن یچ یعنی ست،ین رادیه کنهیتکرار م

 هست.... ختهیاوضاع شرکت به هم ر یباشه ؟ وقت

 دن؟؟؟یرو نشون نم یخوب زیذهنم چ یشده تو دهیچ یپازل ها چرا

سرم هستم و ذهنم همه جا در حال پرسه  یالمپ کم نور باال رهیخ

جا  نیهرگز به ا گشتمیبرنم رانیگرفتن انتقامم به ا یاگر برا دیزدنه شا

 داخل  ادیم یو مامور زن ادیباز شدن قفل در م ی. صدادمیرس ینم

 بلند شو-

ور و  نیدو روز ا نیکه ا نقدریا شمیتخت بلند م یو از رو کنمیم اخم

 تنم نمونده. یتو یجون گهیاون ور رفتم د
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سرگرد احمق  نیچطور به ا شهیتر م ظیاخمم غل یاتاق قبل دنید با 

. با باز شدن در کنهیرو باور م یاصال مگه حرف ستیبفهمونم که کار ن

و در حال صحبت کردن با تلفنه  ستادهیکه وسط اتاق ا نمشیبیاتاق م

و به در اشاره  دهیبه مامور زن تکون م یسر نهیبیمن رو م یکه وقت

و من بدون  شهیبه هم خوردن پا و احترام در بسته م یبا صدا زنهیم

 یصندلبه سمت  کنهیتموم مغزم نفوذ م یکه تو رشیتوجه به نگاه خ

 . شنمیو م رمیها م

که  دمیمقابلم م زیو نگاهم رو به م خورهیبه مشامم م یقهوه تلخ یبو

که  بندمیاما دست خوردست، چشم هام رو م زهیم یرو یفنجون قهوه ا

 پرمیدادش از جا م یبا صدا

 نیکن داشیبرام پ دیتا فردا صبح با نییییکنیم یپس شماها چه غلط_

 ن؟یفهمیم

سمتشه که رگ گردنش ورم کرده و صورتش سرخه سرخه به  نگاهم

. قد بلند و فرم کنهیپرت م زیم یرو رو لشیو موبا رهیم زشیسمت م

 کاره... یکه رزم دهیبدنش نشون م

 شهیمن م رهیو خ نییپا ارهیو سرش رو م کشهیبه صورتش م یدست
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 یدونیکه م زیهر چ یبرام بگ یزدیاز دلربا ا خوامیم_ 

وقت اسمش رو  چیکاش ه شمیچشم هاش م رهیو خ کنمیم اخم

 ...دمیشنینم

و نگاهم رو از  کنمیبا زبونم تر م یاتمام صحبت هام لب خشکم رو کم با

حجم از  نیصحبت کردن در مقابل ا دارم،یاش برم رهیخ یچشم ها

 .رهیگیم یادیز یازم انرژ یابهت و خشک

برگشت داشته اما  طیآخرهفته بل یاظهاراتش به ما گفته که برا یتو_

 شده. دیهمون شب قتل ناپد قایدق

 گهیکه م شمیم رهیشدش خ کیبار یباال و به چشم ها ارمیرو م سرم

نقشه خودته اما فعال احتمال  نمیا نکهیا ایشانس باهاته و  دونمینم_

 دهیرس 99درصد به  100

 دهیکه ادامه م گمینم یزیو چ کنمیم اخم

 یکه آرمان راد سهامش رو به فرد نهیکه مطرحه ا یو اما مسئله دوم_

وارد حساب  میفروخته و پول فروشش مستق ایبزرگ ن رادیبه اسم ه

حضانت فرزند  یبرا نشونیالبته که بابت توافق نامه ب یشد یزدیدلربا ا
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 ایبزرگ ن رادیپول از حساب ه نیکه چرا ا نجاستیبوده اما مسئله مهم ا 

 نشده؟منتقل 

 ست؟؟؟ین رادیکه از حساب ه یچ یعنی شمیحرفش متعجب م نیا با

 اد،یو به سمتم م شهیبلند م زشیاز پشت م رهیهمون نگاه خ با

 گهیو م نهیشیمقابلم م یها یاز صندل یکی یو رو زنهیم یپوزخند

 یکه تو یزیشده اونم با مبلغ دوبرابر از چ زیپول از حساب تو وار_

 توافق نامه نوشته شده.

آب دهنم رو  کشهیم ریو چشمم ت شهیم دهیام کوب نهیمحکم به س قلبم

 گمیبشه م دهیشن کنمیکه فکر نم یآروم یو با صدا دمیقورت م

 ؟؟ی+چ

 یظیچشم هامه و اخم غل نیدر حال رفت و آمد ب زشیت یها چشم

 کنهیم

 دوتا احتمال هست_

 گهیباال و م ارهیاز انگشت هاش رو م یکی

رسوندن نقشه  انیو به پا یزدیبستن دهن دلربا ا یتو برا نکهیا کی_

که ازت  یا نهیاما اون بابت ک یقتل آرمان راد اون مبلغ رو بهش داد



 

601 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

با اون  سیداشته از پشت بهت خنجر زده و بعد از دادن آمارت به پل 

 شهیم دیروز بعد ناپد قایپول به همراه پسرش دق

که سرم رو به  یطور رهیم جیزدن و سرم گ خیدستم  یانگشت ها تمام

 نگاه نافذشم رهیاما هنوز خ دمیم یصندل یپشت

 گهیباال و م ارهیدومش رو م انگشت

 یکه از اول ماجرا نقش یهم داره کس یماجرا نفر سوم نیا نکهیدوم ا_

 یخبر چیو االن هم ه دهیکار نداشته و فقط مهره ها رو چ نیا یتو

 ستیازش ن

لبش  یو لبخند رو ادیچشمم م یجلو شیبراق مشک یچشم ها ریتصو

 ...کشهیم شیقلبم رو به آت

 استیبزرگ ن رادیو اون فرد ه_

 شنومیرو م یصندل یبلند شدنش از رو یکه صدا بندمیهام رو م چشم

 سیگستر و رئ رانیبه عنوان سهام دار دوم شرکت ا ایبزرگ ن رادیه_

 .ستیازش ن یخبر چیاونجا نه تنها همون روز ماجرا که بلکه تا االن ه

نگاهم رو  یوقت ستادهیا زشیپشت م نمیبیکه م کنمیهام رو باز م چشم

 گهیم شیخی یباال و با چشم ها ارهیسرش رو م نهیبیم
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شدن  دیاسلحه متعلق به تو هست اما ناپد یهر چند که اثر انگشت رو_ 

 داشدنیبه پ یبستگ زیدونفر باعث شک ما به پرونده شده، همه چ نیا

 داره. شتریب قاتیدو نفر و تحق نیا

 یبرا یزیبگم اصال چ تونمینم یزیو چ دهیبه سقف دهنم چسب زبونم

 ...شنیمغزم جابه جا م یهست که تو یریگفتن ندارم تنها تصاو

 یبرگرد یتونیم_

 دهیدستش م ریز یو نگاهش رو به برگه ها نهیشیم زشیم پشت

و  شهیبلند شم که در اتاق با چند تا ضربه باز م یصندل یاز رو خوامیم

 سمتش رهیبعد از احترام م شهیوارد م یبا لباس نظام یمرد

  ریام میرو زد یزدیرد ا-

 شهیبلند م یصندل یباال و از رو ارهیم عیحرف مرد سرش رو سر نیا با

 کجاست؟_

 هیمرز ترک یکاینزد-

 گهیبمش م یو با صدا دهیتکون م یسر

 خارج بشه رانیاز ا نیبزار دیارسالن نبا نیباش عیسر_
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 شهیاز اتاق خارج م عیاحترام سر هیو با  دهیتکون م یسر شیکنار مرد 

 منظورشون دلربا باشه. دوارمیام

با  شهیو باعث م رهیم جیگ یکه سرم کم شمیبلند م یصندل یرو از

چشم هام رو باز و بسته  یکم رمیرو بگ یبسته شدم صندل یدست هام

 برام تاره... زیاما همه چ کنمیم

باال که  ارمیسرم رو م ستهیا یکه کنارم م شنومیقدم هاش رو م یصدا

 شنومیخشکش رو م یو صدا نمیبیچهره اش رو تار م

 حالت خوبه؟_

چشمم  شیپ ایرو بردارم که دن یقدم بعد خوامیو م دمیتکون م یسر

برخورد نکردم که  نیاما هنوز به زم وفتمیم نیزم یو رو شهیم رهیت

 .فهممینم یزیچ گهیو د دارهیمن رو نگه م یدست محکم

 

چشم هام  یکم خورهیم یدیو نگاهم به سقف سف شنیهام باز م چشم

که هنوز داخل همون اتاقم  کنمیو به اطرافم نگاه م کنمیرو باز و بسته م

 دمینگاهم رو به دستم م سوزهیبلند شم که دستم به شدت م خوامیم
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که کنارمه قفل شده  یصندل هیبه پا یکیکه بهش سرم وصله و اون  

 .رونیب دمیو نفسم رو کالفه م زنمیم یپوزخند

کس اعتماد کنم دوباره چوب اعتمادم رو  چیکه قرار نبود به ه یمن

. زدیساله م زدهیعشق س هیکه حرف از  یرادیبه ه یخوردم اونم به ک

که  یبلند و بلندتر طور خندمیشانس و سرنوشتم م نیبه ا خندمیم

شکست  گهیبار د هیسعادت  نینار سوزهیه هام مخند یگلوم از صدا

 یتا نابودش کنه صدا ادیهم به کمکش م ذشتشگ نباریاما ا خورهیم

که  کننیو اشک هام صورتم رو پر م شهیم لیخندم به هق هق تبد

 ...ادیباز شدن در اتاق م یصدا

خودم رو  دینبا کنمیو صورتم رو پاک م ارمیدستم رو باال م عیسر

از  وکتیو آنژ سوزهینشون بدم،با باال اوردن دستم به شدت م فیضع

اومدن که  رونیبه ب کنهیسرخ رنگ شروع م عیو ما رونیب ادیداخلش م

 یو صدا ذارهیدستم م یرو محکم رو یجلو و دستمال ادیم یدست

 شنومیخشکش رو م

 دستت رو خم کنم_

 شهیباال و خم م ادیدستم م ناخوداگاه
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 گهیو م رهیم زیو به سمت م رهیگیباال که از فاصله م ارمیرو م نگاهم 

 ؟یکنیمصرف م یخاص یدارو_

 حسشه یب یو نگاهم به چشم ها دمیدهنم رو قورت م آب

 +آره

 گهیو م کنهیم اخم

 ؟یدار ازیبهشون ن_

 حال من براشون مهمه؟ نقدریا شهیهام متعجب م چشم

 چهیپیاتاق م یبلندش تو یکه صدا گمینم یزیچ

 ادیسرت ب ییقبل از حل شدن پرونده بال دیتوام؟نبابا _

و اسم قرص  رمیگیو نگاهم رو ازش م شهیم ظیحرفش اخمم غل نیا با

باشم اما بدون اونا تحمل  نجایا دیچقدر با دونمینم ارمیها رو به زبون م

 وحشتناک سخته... یسردرها نیا

 

رصا خوبه که اون ق چرخمیو به پهلو م ذارمیسرم م یرو رو دستم

چهار روز  نیرو بهتر کنن.اتفاقات ا یسر لعنت نیدرد ا یتا حد توننیم
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باهاش  زیقرار بود بعد از برگشت از تبر کنمیذهنم مرور م یرو تو 

 تونهیم طیشرا نیگذشته بگم که اگر با ا یصحبت کنم از تموم ماجراها

 ....یبهش فکر کنم اما حاال چ تونمیم ممن ادیکنار ب

 کنمیاخم م کنهیبرخورد م یکه به جسم فلز کشمیرو به گردنم م دستم

حرفاش  ادیو  نمیبیرو م یکه شعله آتش رونیب کشمیو گردنبند رو م

 کشمیگردنبند رو م  یادیز تیباال و با عصبان رهیضربان قلبم م وفتمیم

و اون  زنمیم یپوزخند شه،یاز دور گردن پاره م یدیکه با سوزش شد

 .....کنمیپرت م اقرو گوشه ات

 یدار یبلند شو خانوم مالقات-

و  شهیکه در باز مک شمیتخت بلند م یسرباز از رو یصدا دنیشن با

 .رونیب امیاز اون اتاقک خفقان آور م یهمراه مامور زن

 یو همون سرگرد هم کم ستادهیا یکه گوشه ا خورهیبه باران م نگاهم

 کیبهشون که نزدهست  یا گهیاون طرف تر درحال صحبت با فرد د

و سر  زنهیم یلبخند کم رنگ دنمیکه با د وفتهینگاهم به باران م شمیم

 .دهیتکون م

 نیفرصت دار قهیفقط دق_
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که اونم در اتاق رو باز  کنهیو ازش تشکر م چرخهیبه سمتش م باران 

اتاقش متفاوته و  نباریاما ا میشیو اول من و بعد باران وارد اتاق م کنهیم

 پوشه نهییکامال ا وارهاشیاز د یکی

  شهیدر ضمن صداتون شنود م_

و در  کنهیم یکه اخم دمیم شیعصب ینقره ا یرو به چشم ها نگاهم

 بندهیاتاق رو م

 ن؟یحالت خوبه نار-

 کشمیم یقیو نفس عم چرخمیسمت باران م به

 ؟یکرد کاری+چ

 زنهیاشاره م یصندل به

 دسیپر یلیرنگت خ نیبش-

که اونم مقابلم قرار  نمیشیم یصندل یو رو رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 گهیو م کشهیم یکه نفس دمینگاهم رو بهش م ره،یگیم

تونستن سر مرز  روزیکار دلربا بوده،د میزدیهمونطور که حدس م-

 بندازن رشیگ هیترک
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 کشمیم یقیحرفش نفس عم نیا با 

 یسر هیچون که قتل رو قبول کرده، اما  ستین یدلربا آدم جسور-

 کنهیتر م دهیچیزده که کار رو پ ییحرفا

 کوبهیام م نهیو قلبم محکم به س کنمیم اخم

 که از شما گرفته قرار بوده آرمان رو بکشه یگفته به واسطه پول-

 گمیو م شهیم ظیغل اخمم

 +شما؟

 گهیو م رونیب دهینفسش رو کالفه م باران

 نیبود رادیمنظورش تو و ه-

 گمیم یبلند یو با صدا شهیهام گرد م چشم

 بگه نویا دیهم دست خودشه چرا با رادی+ه

 دهیو ادامه م کشهیم یقینفس عم باران

 یچ دونمینم یقرارشون کشتن آرمان نبوده ول دمیکه فهم ییتا اونجا-

 ریحاال هم که گ کنهیو فرار م کشهیشده که اون شب دلربا آرمان رو م
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رو به  یفیاراج نینتونه قصر در بره همچ رادیه نکهیا یافتاده برا سیپل 

 هم بافته

که  یهر روز دمیم هیپشت سرم تک یو به صندل بندمیهام رو م چشم

 شهیتر م دهیچیپ یهمه چ گذرهیم

 از صدر خواستم تا بهمون کمک کنه-

 یو با صدا رمیگیم یام رو از صندل کهیو ت شهیباز م عیهام سر چشم

 گمیم یبلند

 ؟ی+چ

 گهیو م کنهیم اخم

لج باز نباش صدر تو رو  نقدریا ن،ینار میبرس ییبه جا میتونینم ییتنها-

هزارجا آشنا و آدم داره  یاز طرف یکنیکارو نم نیکه ا دونهیم شناسهیم

 کارمون رو جلو بندازه تونهیکه م

 یبمش تو یو صدا شهیکه در اتاق باز م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 چهیپیگوشم م

 رونیب نیایب_



 

610 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

که نگاهش تنم رو  چرخمیو به سمتش م شمیبلند م یصندل یرو از 

و با  رونیب ادیکه باران هم پشت سرم م رمیبه سمت جلو م لرزونهیم

 .شهیگفتن خداحافظ ازم دور م

که  میدور نشد یو هنوز چند قدم رهیگیشونم رو م ستادهیکه ا یزن

 ادیصداش م

 ببرش اتاق من _

 .کشمیم یقیو من نفس عم شهیچشم گفتن زن بلند م یصدا

 ریاون اسمش رو نوشته) سرگرد ام ریهست  که ز یعکس رهیخ نگاهم

 ...یلعنت هیعکس هم وحش یتو یحافظ سردار( حت

که  چرخمیو م رمیگیفاصله م زشیاز م یباز شدن در کم یصدا با

داره و داشته  نیکه اتاق دورب دونمیم نمیبیخودم م رهینگاهش رو خ

و به سمت  رمیگیازش نگاه م یپس با چهره خونسر کردهیمن رو رصد م

 شهیخشکش بلند م یکه صدا رمیم یصندل

 قدر خونسرده نیکه ا یهست یمجرم نیاول_

 گمیسمتش و م گردمیو برم کنمیم اخم

 سردار ی+من به خودم مطمئنم آقا
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بدون توجه به نگاه نافذش  زنهیم یو پوز خند شهیتر م ظیغل اخمش 

 گهیکه م نمیشیم یصندل یرو

 .میکرد ریرو دستگ یزدیدلربا ا روزید_

نشسته و  یصندل یکه رو شمیم رهیباال و بهش خ ارمیرو م سرم

 منه رهیدستهاش رو به هم قالب زده و خ

دردش  دیتا شا دمیماساژ م یو کم برمیرو به چشم راستم م دستم

 کمتر بشه

 به قتل آرمان راد اعتراف کرده اما به دستور دو نفر_

 ...رادیسعادت و ه نینار

 نمیبیدستم م رهیو نگاهش رو خ کنمیبا قطع صداش چشمم رو باز م 

 دهیو ادامه م شهیم ظیاخمش غل

 ایبزرگ ن رادیه_

 دمیو آب دهنم رو قورت م نییپا ارمیرو م دستم

دوبرابر از پول  شنهادیبهش پ ایبزرگ ن رادیاظهاراتش گفته تو ه یتو_

 تا آرمان راد رو به قتل برسونه نیسهام رو داد
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از اون  شمیکف اتاق م یها کیموزا رهیو خ رمیگیرو ازش م نگاهم 

ذهنم  یکه تو یزیتنها چ دمیافتادن دلربا رو شن ریلحظه که خبر گ

 دنهیدرشت و براقشه که در حال خند یبا چشم ها یکیجسم کوچ ادیم

 +پرهام

  گهیداره که م یزیت یلیخ یاما گوش ها گمیلب م ریرو ز نیا

 ؟یچ_

 گمیباال و بلندتر م ارمیرو م سرم

 ن؟ی+پرهام پسرشه ازش خبر دار

 هیتعجبش چند ثان یول کنهینه اما تعجب م ای نمیبیدرست م دونمینم

 گهیکه م کشهیطول نم شتریب

 فرستاده شده یموسسه مددکار هیبه _

باال و  ارمیکه دستم رو م شهیم ریاز چشمم سراز یو اشک سوزهیم قلبم

 کنمیپاکش م

از کشتن آرمان راد نداشتم اون فرد  یا زهیانگ چیمن ه گمی+هنوز هم م

 برام مرد. شیسال پ 8که سرم آورد همون  ییبابت تمام بالها
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 شمیم رهیزدش خ خی یو به چشم ها کشمیم یقیعم نفس 

تنها به خاطر گرفتن حق خودم و پدرم بوده، من به  رانی+برگشتنم به ا

که  یدرصد سهم 20و با  دمیگستر رو خر رانیسهام ا ی قانونطور کامال

 رانیا سیبود تونستم رئ دهیپدرم بوده و اردالن راد اون رو باال کش یبرا

 گستر بشم.

 دمیو ادامه م کنمیلب هام زبونم رو تر م با

 گهیباهم د یچه قرار نکهیا ایگذشته  یو دلربا چ رادیه نیب دونمی+نم

 8که  یسنگ قبر پدر دنید یو برا دونستمینم یزیداشتن اما من چ

 رفته بودم. زیبه تبر دمشیساله ند

 گهیمکث م یچشم هام در حرکته و بعد از کم نیب نگاهش

 شهیفردا دادگاه دوم برگزار م_

 چهیپیگوشم م یبمش تو یکه صدا رونیب دمیرو کالفه م نفسم

مجرم  نکهیبا ا شه،یمشخص م زیهمه چ ایبزرگ ن رادیشدن ه دایبا پ_

و اون آرمان راد رو به قتل رسونده اما اگر طبق  هیزدیدلربا ا یاصل

عنوان  چیبه ه نینقشه باش نیا زیبرنامه ر ایبزرگ ن رادیگفتش تو و ه

 .نیدست قانون فرار کن ریاز ز نیتونینم
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 شمیبلند م یصندل یو از رو کنمیم اخم 

 کنهیم جابیرو ا نیچون شغلتون ا کنمیم نیشکاکتون رو تحس هی+روح

 جناب سرگرد. ستیوجه برام قابل هضم ن چیبه ه یعدالت یاما ب

 یبه دادگاه امروز بستگ زیکه گرفتار شدم و همه چ هیروز پنجم امروز

من سخت تر  یکه کار برا شهیباعث م نینشده و ا دایپ رادیداره هنوز ه

 بزنه... نمیزم ینجوریروز بتونه ا هی رادیکه ه کردمیبشه.فکر نم

عقب  یمامور زن شمیم رهیو به جلو خ رمیگیرو م ادهیرو از پ نگاهم

جلو نشستن خودش رو  یهم با لباس نظام گهیکنارم نشسته و دو نفر د

 .نمشیجلسه دادگاه بب یتو ادیو به احتمال ز دمیاز صبح ند

 دهیکش یبه سمت نیلحظه ماش کی یبرا چهیپیکه م یبلند یصدا با

از  ریت ی. صداکنهیبرخورد م ابونیکنار خ یو محکم به جدوال شهیم

که با اسلحه  نمیبیپوش رو م اهیو من چند نفرس دنهیقابل شن رونیب

به  یو کس شهیرو محاصره کردن در سمت من باز م نیهاشون ماش

من رو  ندازهیکه کنارمه دست م یزن امورم کشهیم رونیشدت من رو ب

بلند  غشیو ج کنهیم یدستش خال یرو تو یریت میبکشه که فرد کنار

من رو داخل ون  هیانجام بدم و در عرض چند ثان یکار تونمینم شهیم

انجام  سیکه سمت اون دوتا مامور پل ییها یانداز ریو با ت ندازمیم
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دهنم  کننیحرکت م ینکردنو با سرعت باور  نیداخل ماش پرنیم دنیم 

 یو چشم هام رو سوزهیبکشم که بازوم به شدت م غیتا ج کنمیرو باز م

 .فهممینم یچیو ه وفتهیهم م

 کنمیو چشم هام رو آروم باز م رسهیچوب و بارون به مشامم م یبو

اولش همه جا  رم،یدستم رو به سرم بگ شهیو باعث م کشهیم ریسرم ت

 دنیو با د وفتهیتاره اما بعد از چند بار پلک زدن نگاهم به اطراف م

کلبه  هیبه  هیکه هستم شب ییجا شهیدورم چشم هام گرد م یفضا

و نگاهم رو به  شمیبودم بلند م دهیکه روش خواب یتخت ی. از روهیچوب

و شعله  خورهیداخل کلبه م نهینگاهم به شوم دمیدور تا دور کلبه م

 .نمیبیرو م شیآت یها

که امروز نوبت دادگاه داشتم و اون  ادیم ادمیبه عقب و  گردهیبرم ذهنم

رو گرفتن و من رو باخودشون بردن. اما  سیپل نیماش یچند نفر جلو

باز  یتخت بلند شم که با صدا یاز رو خوامیکجاست؟ م گهید نجایا

 ادیکه م یفرد دنیو با د وفتهیشدن در کلبه نگاهم به همون سمت م

 ادیو نفسم بند م شهیگرد م مداخل چشم ها

 ؟یفرشته آب ی*چطور
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باشه  رادیکار ه تونهیچرا فکر نکردم که م دمیدهنم رو قورت م آب 

داخل دستش رو  یو چوب ها رهیم نهیکه به سمت شوم نمشیبیم

نگاهم به  شهیم کیسمت من و بهم نزد گردهیداخلش، برم ندازهیم

 گهیکه م شهیبراق مشک یچشم ها

 *دلم برات تنگ شده بود

 باال ادیکه نگاهش همراه من م شمیبلند متخت  یو از رو کنمیم اخم

 تنگ نشده بود؟ ؟دلتی*تو چ

 زنمیاعصابمه پس داد م یبه شدت رو حرفاش

 +دهنت رو ببند پست فطرت

عطرش به  یکه بو شهیم کیخنده و بهم نزد ریز زنهیحرفم م نیا با

 رسهیمشامم م

 زم؟یهست عز ی*چرا عصبان

به  یگونم رو لمس کنه که مشت محکم خوادیباال و م ارهیرو م دستش

که  کشهیاما از پشت موهام رو م دوئمیو به سمت در م کوبمیشکمش م

 .وفتمیکف کلبه م یچوب ها یبه شدت رو

 آخه؟ یشی*چرا تو رام نم
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 برهیوسط اتاق م یو به سمت صندل کنهیو من رو بلند م ندازهیم دست 

  گهیو م ذارهیتا از دستش فرار کنم اما نم کنمیتقال م

 یکشیباهات صحبت کرد همش پنجول م ینجوریا شهی*نم

موهام  یرو شهیکارش تموم م یو وقت بندهیم یو پام رو به صندل دست

 رهیم نهیو به سمت شوم زنهیرو بوسه م

 دختر حرف گوش کن هی ی*حاال شد

 غرم یو م کنمیم اخم

 ؟ی+چرا اونکار رو کرد

 گهیکه لبخند به لبشه م یو در حال نهیشیم نهیکنار شوم یصندل یرو

 عشقم؟ ی*چه کار

 زنمیداد م یبلند یو با صدا رونیب دمیرو م نفسم

 رادیی+دهنت رو ببند ه

 گهیو م زنهیم یزیاما لبخند تمسخر آم کنهیکه اخم م نمیبیم

 ؟ی*از مرگش ناراحت شد

 نداره.... یانیکابوس پا نیچرا ا بندمیو چشم هام رو م دمیتکون م یسر
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که انجام داد همه نقشه  ینبود دلربا با اون کار احمقانه ا نی*قصدمون ا 

 .ختیهام رو به هم ر

 شمینگاه براقش م رهیو خ کنمیهام رو باز م چشم

بودم  دهیاالن هم من به خواستم رس کردیکار رو نم نی*اگر اون احمق ا

 هم خودش

 گمیم یو با پوزخند کنمیم اخم

 همون آرمان تو رو داخلش راه داد که ی+خواستت شرکت بود، شرکت

 زنهیخنده و قهقهه م ریز زنهیحرفم م نیا با

حاال ازش  یدادیبهش فحش م روزیتا د کنهیهم م ی*چه ازش طرفدار

 ؟یهست یک گهیبابا تو د نینار یکنیم تیحما

 ادیو به سمتم م شهیبلند م شیصندل یکه از رو زنمیم یشخندین

 رسهیتو نم یخوشگله اما به پا یلی*خ

 زنهیم شیو آت ارهیم رونیب بشیاز ج یگاریکه س شهیم ظیغل اخمم

من به  یخودش رو کشت تا باهاش وارد رابطه بشم ول گمی*دلربا رو م

 که... یدونیخودت م تونمینم یا گهیاز تو با کس د ریغ
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 دمینگاهم رو بهش م کوبهیام م نهیو قلبم محکم به س شهیقطع م نفسم 

مقابلم  قایمن و دق کینزد ارهیو اون رو م رهیم یکه به سمت صندل

 شهیکه باعث م کنهیصورتم پخش م یرو تو گارشیدود س نهیشیم

 گهیمزنه و م یچندتا سرفه بزنم، لبخند

که ازدواج  نتیکنن و بب داتیپ امیب نکهیبود ا دنتی*قرارم فقط د

 یزندگ دمیو فهم دمتید ی. اما وقترهیدلم آروم بگ دیتا شا یکرد

دلم برات سوخت و کمکت کردم تا به خواسته  یاز من داشت یبدتر

 .یهات برس

 زنهیم یا گهیو پوک د کنهیم کیرو به لبش نزد گاریس

 دیچیدست و پام پ یبود که اون گربه چش سبز تو یتا زمان نیا ی*ول

 درآوردن. یو شروع کرد به طمع باز

 کشهیم ریو سرم ت سوزهیم چشمم

و من هم سهم تو رو و با  رهیگیم *بهم گفت اون سهم آرمان رو

اون ور.هفت خط روزگار بود ازم آتو  میگردیبرم گهیفروشش با همد

دستم رو رو کنه.  عیداشت که اگر بخوام خالف کارهاش رفتار کنم سر
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و  ذاشتیم ارمینداشتم خودش رو در اخت هیقض نیبا ا یمنم مشکل 

 .مبه تو فکر نکن شدیباعث م

که فقط  کنمیم یاما سع رسهیو به حلقم م جوشهیمعدم م یتو یزیچ

 بکشم. قینفس عم

 گهیبه چشم هام م رهیو خ رونیب دهیرو م گارشیس دود

بود نه اون  گهید زیچ هیکه ازت داشتم  یتصور یقبل نبود نی*تو نار

بشم  کیرو گرفتم که بهت نزد ممیپس تصم دم،یمدت د نیکه ا یزیچ

خودم کردم با فروشش دلربا رو  یدرصد رو هم برا 50اون  نهیو بعد از ا

طرفم اون  یکه با بد آدم دونستمینم یهم دور بزنم و بزنم به چاک ول

 خوش خط و خاله مار هیدختر 

 و لب هام خشک خشکن دهیبه سقف دهنم چسب زبونم

باخبر شده  یاون شب بهم زنگ زد و گفت که آرمان از همه چ ی*وقت

 یلیمان رو کشته از حرفش خبه تو بگه که اونم زده آر خواستهیو م

موندن نبود پس بهم گفت با پرهام  یبرا یوقت گهید یشوکه شدم ول

تا من خودم رو بهش  مونهیو منتظر م هیسمت مرز ترک کنهیفرار م

 برسونم.
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و با کفشش اون رو له  ندازهیپاش م ریو اون رو ز شهیتموم م گارشیس 

 کنهیم

که من رو هم به قعر چاه  دونستمیگرفتنش م دمیفهم روزید ی*اما وقت

 کار بود. نیتو بهتر نیپس دزد کشهیم

و  ارهیدستش رو باال م شهیم کیو بهم نزد شهیبلند م یصندل یرو از

 کشمیکه خودم رو به عقب م کشهیگونم م یرو

بود اما تمام تصوراتم رو نابود  یا گهیفرد د هیگذشته  نی*تصورم از نار

 که عشقم کور بشه. یو باعث شد یکرد

 گمیو م زنمیم یپوزخند

 اون عشق بوده؟ ی+مطمئن

سمت  هیکه صورتم به  زنهیبه صورتم م یمحکم یلیدستش س با

دادش بلند  یو صدا کنمیلبم حس م یرو تو دیو سوزش شد چرخهیم

 شهیم

 ؟یییفهمیم یییبابت عالقم من رو مسخره کن یتونی*تو نم

سوزش  ذارهیلبم م یو لبش رو محکم رو رهیگیمشتش م یرو تو موهام

اما اون همچنان به کارش  کنمیو به شدت تقال م شهیلبم هزار برابر م
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که ازم فاصله  شهیم ریلبم اشک از چشمم سراز ادیاز درد ز دهیادامه م 

 کنمیدهنم مزه خون رو حس م یلبش پر از خونه و تو یرو ره،یگیم

  ی*من عاشقت بودم عوض

 گهیو م کشهیبه لبش م یدست 

 یخروج از کشور یاالن تنها برگ برندم برا یستیبرام مهم ن گهی*اما د

 غرم یو م کنمیدهنم رو سمتش پرتاب م یتو آب

 یاگر من رو هم بکش یحت ایبزرگ ن رادیه یقصر در بر یتونی+نم

 ینیبیکارت رو م یباالخره سزا

زنگ  یکه صدا ادیو به سمتم م شهیسرخ م شیمشک یها چشم

 کنهیم یو خنده عصب رهیگیدستش رو سمتم م شهیبلند م یلیموبا

 سعادت نینار یدیمن رو ند ی*هنوز اون رو

 رونیب ارهیم بشیرو از داخل ج شیگوش

 *الو

و داد  شهیکه چشم هاش گرد م گهیم یفرد پشت تلفن چ دونمینم

 زنهیم
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 پس؟ نیکردیم ی*شماها چه غلط 

 یکه صدا کوبهیم نیو محکم به زم دهیرو از گوشش فاصله م یگوش

 زنهیو داد م شنومیخرد شدنش رو م

 ها  ی*لعنت

به باز کردن پاهام اما دستهام رو باز  کنهیو شروع م ادیسمتم م به

 کشونهیاز کلبه م رونیو من رو سمت ب کنهینم

 کنمیوگرنه خودم خفت م یبندی*دهنت رو م

دور تا دور کلبه پر از درخته و به  شمیاطراف متعجب م یفضا دنید با

که مچ پام به پله  نییپا کشهیمن رو به سرعت م م،یجنگل ینظرم تو

 زنمیو داد م چهیپیمچ پام م یتو یو درد بد خورهیم یچوب یها

 ؟یکنیم ی+چه غلط

 گهیم یعصب یسمتم و با چشم ها گردهیم بر

 زمیریخونت رو م نجایو گرنه هم نی*صدات رو نشنوم نار

وبا قفل کردن در  کشونهیم ینیبگم که من رو سمت ماش یزیچ خوامیم

و با روشن کردن اون حرکت  شهیم نیو سوار ماش چرخهیخودش م

 .کنهیم
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 رونیب ارهیرو م یا گهید یو گوش برهیلباسش م بیرو داخل ج دستش 

 زنهیبه شماره گرفتن و بعد از چند لحظه داد م کنهیو شروع م

 یوقت ندارم تا ک ادیکردن احمق من ز دامی؟پیهست ی*کدوم گور

 سر مرز؟ رسهیرابطت م

و تلفن رو قطع  گهیم یکه باشه ا گهیم یفرد پشت تلفن چ دونمینم

 .کنهیم

انجام  یکار تونمیچون عمال نم گمینم یزیو چ کشمیم یقیعم نفس

چون به گفته خودش برگ  ارهیسرم نم ییکه بال دونمیبدم و فعال م

 کهیت نیماش یو سرم رو به صندل بندمیبرندش هستم.چشم هام رو م

و به نظرم  کشهیم ریو مچ پام به شدت ت کنهیسرم درد م دم،یم

 شکسته.

 اعصابمه یحجم از خونسر بودنت رو نی*ا

تو هم در حال  یکه با اخم ها شمیم رشیو خ کنمیهام رو باز م چشم

 گمیو م زنمیم یپوزخند هیرانندگ

داده که خونسر باشم چون در هر صورت اون همون  ادیبهم  ی+زندگ

 رهیم شیطور که دلش بخواد پ
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 زنهیو پوزخند م ندازهیبهم م یسمتم و نگاه گردهیبرم 

 یدی*خوب شعار م

 کنمیم اخم

تجربه هامه من مثل تو ترسو و  نایا ا،یبزرگ ن رادیه ستیشعار ن نای+ا

 .ستمیطمع کار ن

 شهیم ریمس رهیو دوباره خ کنهینگاهم م شیعصب یشم هاچ با

 مار هم زهر آلود تره شیزبونت از ن شین گفتی*دلربا درست م

 گمیو م زنمیم یشخندیآوردن اسم دلربا ن با

 ارهیهمون مار خوش خط و خال داره از پا درت م شی+فعال که ن

آب  ستهیا یم یبد یبا صدا نیو ماش کوبهیترمز م یرو محکم رو پاش

و در سمت من رو باز  رونیب ادیم نیکه از ماش دمیدهنم رو قورت م

 گهیم تیو با عصبان نییپا شکونهیو من رو م کنهیم

که  یو تنها کس رم،یمن م نینار یکن میعصب یتونیحرفات نم نی*با ا

 یییزندان تو وفتهیو به جرم دستور قتل آرمان م مونهیم نجایا
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که سمت جنگله به حرفش  کشونهیم کیبار یرو به سمت راه من 

که  دونمیم زنمیدلم صدا م یو اسم مامان بابا رو تو زنمیپوزخند م

 .ننیبیو دارن من رو م نجانیا

گفتن  ستیو ا یانداز ریت یکه صدا میدور نشد یهنوز چند قدم اما

 رهیگیآروم م یو قلبم کم نمیبیگرد شدش رو م یچشم ها شه،یبلند م

 ها ی*عوض

 دنیو با کش رونیب ارهیرو م یو اسلحه ا برهیرو پشت کمرش م دستش

 دارهیبر م یبلند یدست من قدم ها

 *زود باش 

چشمم به  میرسیکه م ییو به جا شهیدوباره بلند م یراندازیت یصدا

 یا گهیو راه د شهیتموم م نجایهم ریانگار که مس وفتهیم یقیدره عم

 ستین

 اشتباه اومدم ی*لعنت

هوا  رهیگیپشت اون پناه م یو با کشوندن من به سمت درخت زنهیم داد

 نسبت به اطراف ندارم... یخوب دیشده و د کیتار

 کوبهیام م نهیو من قلبم محکم به س ذارهیسرم م یرو رو اسلحش
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باشه اما  کیکه نزد ادیو به نظر م چهیپیفضا م یتو یبلند فرد یصدا 

 نمیبیرو نم یمن کس

 تر بشه نینکن که جرمت سنگ یکار یمحاصره کامل ما هست یتو تو_

 که همون سرگردههست فهممیبم و خشکش م یصدا دنیشن با

 گهیو م شهیبلند م رادیقهقه ه یصدا

 نیبکن نیتونینم یغلط چی*ه

 شهیکه باعث م کنهیم کیو شل دارهیسرم برم یاسلحش رو از رو و

 بره باال غمیج یصدا

 غرهیو م کوبهیمدهنم  یدستش محکم تو با

 ی*خفه شو لعنت

بهتره که خودت رو  ایبزرگ ن رادیتو رو هدف داره ه رندازیتک ت_

 یزنده موند ینجوریا دیشا یکن میتسل

ببرم که  نیاون رو از ب یسیتا حس خ برمیبستم رو سمت لبم م یدستا

و  زارهیم میشونیسمت خودش و اسلحه رو کنار پ کشونهیمن رو م رادیه

 رونیب ادیاز پشت درخت م
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 ایاون دن رهیم یفرشته آب رشیت نیبگو با اول رندازتی*به تک ت 

دست هام بستس و  نکهیبا ا رمیگیم یقیو نفس عم شهیم ظیغل اخمم

 بکنم.  یفکر کنم بتونم کار یاونم اسلحه دستشه ول

 *به به جناب سرگرد

 وفتهیزدش م خی یباال و نگاهم به چشم ها ارمیسرم رو م رادیحرف ه با

از ما قرار  یفاصله کم یبه دست داره  و تو یمنه، اسلحه ا رهیکه خ

 گرفته

 نییپا اریاسلحت رو ب_

 زنهیکنار گوشم قهقه م رادیه

خانم خوشگله رو هم بفرستم  نیا دیحتما با شهیم ی*نه بابا بعدش چ

 شتیپ

و به  دارهیکه نگاهش رو از من برم نمیبیفاصله هم اخمش رو م نیا از

 زنهیزل م رادیه

 یو تو یهست یزدیتو همدست دلربا ا ایآشکار شده بزرگ ن قتیحق_

 نیکارت جرمت رو سنگ نیپس با ا یقتل آرمان راد نقش داشت انیجر

 تر نکن
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که دستش رو به دور گردنم  شنومیرو م رادیپوزخند زدن ه یصدا 

و  ارهدینگه م میشونیدستش اسلحه رو کنار پ یکیو با اون  ندازهیم

که پشت سرش دره هست و با  دونمیبه عقب رفتن م کنهیشروع م

 سکیو نه از خودش، پس ر مونهیاز من م یزینه چ دنشیپر نییپا

 خرمیگلوله اش رو به جون م کیشکل

 به اونجا ها بکشه سرگرد ذارمی*نم

نگاهش رو به من بده  دیتا شا شمیاش م رهیو خ کشمیم یقیعم نفس

 یدستا کنهیزدش نگاهم م خی یو با چشم ها دهیکه البته جواب م

و با انگشت اشاره ام نبضم رو نشون  کنمیم کیبستم رو به گردنم نزد

 .دهیپس فهم شهیلحظه متعجب م کی یکه برا دمیم

که بهم  نمیبیم  شهیتر م انیعقب دره نما رهیکه م یبا هر قدم رادیه

زنده  یبرا یا گهیفرصت د چیاما من ه دهیبه نشونه نه تکون م یسر

اما به  زنمیم رادیه یگلو ریباال و به ز ارمیبودن ندارم پس مشتم رو م

که  شهیو باعث م نهیشینم یدرست یبستم ضربه جا یخاطر دستا

 خوامیم شهیم کیبه هوا شل یاسلحه از دستش جا به جا بشه و گلوله ا

و در عرض  کشهیمن رو محکم به سمت خودش م رادیهلش بدم که ه

و همزمان با سوزش کمرم  شهیگلوله بلند م کیشل یصدا هیچندثان



 

630 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 رادی. هشهیاز خون م سیو صورتم خ شهیهم سوراخ م رادیه یشونیپ 

رو  یداد کس یصدا  ادکهینم الاما من نفسم با وفتهیم نیزم یمقابلم رو

 شنومیم

 کشتمش خدااا نیییحس ای_

هام بسته  و چشم وفتمیم نیزم یو با زانو رو رهیگیتمام تنم رو م درد

جدا  نیو تنم رو از زم شهیم کیبهم نزد یکس کنمیحس م شهیم

 کشهیم ریبه قلبم ت کینزد ییکه جا کنهیم

 ؟یتو؟ چرا به حرفم توجه نکرد یکرد یچه غلط_

 ادیاز بغل گوشم م زنهیخشکش که داد م یصدا

حالش خوب  نیآمبوالمنس بفرست عین؟سریهست ییییکدوم گور_

 ست؟ین

و نگاهم به صورت آشفته و چشم  کنمیگوشه چشم هام رو باز م یکم

 نگرانشه ینقره ا یها

 زنده بمونه ایکمکم کن، خدا ایخدا_

 نباریکه ا دونمیم شنیو چشم هام آروم بسته م ادیلبم م یرو یلبخند

بپرم بغل بابا و  خوادیو دلم م کنمیندارم پس تنم رو رها م یراه برگشت
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 شمیبلند م یکس یدست ها یکنارشون بمونم.رو شهیهم یمامان و برا 

 یزیچ گهیو د چهیپیتمام بدنم م یشدن تنم درد تو نییو با باال و پا

 ....فهممینم

اما قدرت باز کردن چشم هام رو  رسهیبه گوشم م یادیز یها یصدا 

تکون  تونمیکه نم یطور نهیتنم به شدت سنگ کنمیندارم. حس م

 زیچ چیکه ه کنمیو گوشه پلکم رو باز م کنمیتالش م یبخورم کم

بوق بوق زدن  یصدا خورهیبه چشم هام م یدیو نور سف ستیمشخص ن

که پلک هام رو  کنمیم یسع نباریاعصابمه و ا یبه شدت رو یدستگاه

 .وفتهیم یدیسقف سف زیر یباز کنم که نگاهم به چراغ ها شتریب

 گهیچند بار د دهیبه شدت خشکه و زبونم به سقف دهنم چسب دهانم

 رهیگیکه تنم به شدت درد م چرخونمیسرم رو م یو کم زنمیپلک م

 ن؟یبه هوش اومد-

که با  نمیبیرو م یپوش دیباال و زن سف ارمینگاهم رو م یفرد یصدا با

و  مارستانمیب یکه تو فهممیو من تازه م ادیسمتم م یپزشک یگوش

 هم قسر در رفتم... نباریا

 ن؟ینیبیمن رو م یخانم انگشت ها-
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 دمیتکون م یو سر کنمیدستش نگاه م یانگشت ها به 

 ن؟یبراتون افتاده و کجا هست یچه اتفاق ادیم ادتونی-

 یکه تو یبلند شم که با درد بد خوامیو م دمیتکون م یسر دوباره

 رهیناله ام به هوا م چهیپیام م نهیقفسه س

  نیتکون بخور دیشما فعال نبا زمیعز یکنیم کاریچ یوا یا-

 گمیم یفیضع یو با صدا دمیدهنم رو قورت م آب

 نجام؟یمن ا ی+از ک

 گهیو م دهیتکون م یسر

که  یا ن،گلولهیبود هوشیسه روز هست که بعد از عملتون ب بای+تقر

با قلبتون داشته اما خداروشکر به  یکم یلیبهتون خورده فاصله خ

 نزده. بیقلبتون آس

 چهیپیتنم م یتو یکه درد بد کشمیم یقیعم نفس

 .زنمیاالن براتون مسکن م-

 .فهممینم یزیو چ رهیهم م یلحظه بعد دوباره چشم هام رو چند
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که کجام و  ادیم ادمیاطرافم  طیمح دنیو با د کنمیهام رو باز م چشم 

اثر  نیبهتره و ا شیافتاده دردم نسبت به چند ساعت پ یچه اتفاق

ذهنم  یمدت رو تو نیو اتفاقات ا بندمیمسکن هاست. چشمام رو م

که  رادهیذهنم چهره پر از خون ه یتو ریتصو نیو آخر کنمیمرور م

 ...زنهیم رونیبه ب شیشونیخون از سوراخ پ

باز  یکه صدا رونیب دمیو نفسم رو آروم م کنمیچشم هام رو باز م عیسر

که  بنمیباران رو م برمینگاهم رو به اون سمت م یو وقت ادیشدن در م

 و چهره اش پر از اشکه شهیم کیبهم نزد

 شکرت ایخدا-

 بوسهیو آروم گونم رو م شهیو خم م شهیم کینزد بهم

 نینار یخوشحالم که به هوش اومد یلیخ-

 رهیگیو دستم رو م زنهیم یکه لبخند کنمینگاه م شیاشک یچشم ها به

  زمیتموم شد عز یهمه چ-

 دمیتکون م یسر بهش

 برم خونه باران خوامی+م

 شهیهاش گرد م چشم
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با  یتونینم یتو تازه چند ساعته که به هوش اومد نینار یگیم یچ- 

 خونه یوضعت بر نیا

 رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 نمی+کمک کن بش

 کشهیم ریشونه ام ت نکهیبا ا رهیگیو آروم دستم رو م دهیتکون م یسر

 دمیم کهیو به پشت ت کنمیتحمل م یول

 خوبه؟-

 شهیآه از نهادم بلند م وفتهیچشمم به پام م یاما وقت دمیتکون م یسر

 کهیمچ پام محکم به ت نییپا دیاز پله ها من رو کش یاون وحش یوقت

 خورد و از همون دردش هم مشخص بود که شکسته یچوب

انجام شد هر چند که االن مضنون پرونده  شیچند روز پ ییدادگاه نها-

 ادیها به احتمال ز یکاغذ باز یسر هی یهستن اما برا رادیدلربا و ه

 سراغت. انیب

 کنهیم کیرو به دهنم نزد یا وهیباال که پاکت آبم ارمیرو م نگاهم

 بخور کمی-

 +مرد؟
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 گهیو م کشهیم یقیعقب و نفس عم کشهیرو م دستش 

 زنده بمونه یخواستیخورده م شیشونیکه به وسط پ یریبا ت -

 خورمیم یو من کم برهیو به سمت دهنم م وهیآبم دوباره

 ؟ی+دلربا چ

 حبس ابد-

طوفان  دمیم کهیو سرم رو به بالشت پشت سرم ت بندمیهام رو م چشم

 شدم اما هنوز زنده ام... دهیبه هزاران جا کوب نباریو من ا دیبه اتمام رس

 که االن مهمه سرگرد سردار هست یزیتنها چ-

 شمیاش م رهیو خ کنمیحرف باران چشم هام رو باز م نیا با

 +چرا؟

 دهیم کهیت یصندل یو به پشت نهیشیکنار تخت م یصندل یرو

شده از سمت اون بوده البته  کیکه به سمت تو شکل یریت نکهیمثل ا-

 رادیبه قصد ه

 دهیکه ادامه م کنمیم اخم
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مدت اجازه کار نداشته  نیکرده ا یانداز ریاون به سمتت ت نکهیبابت ا- 

 شدیاون قاتل تو م دافتایم یحبس بوده، اگر برات اتفاق ییجورا هیو 

که ازم خواست اون کار رو نکنم اما من  ادمهی شهیاز نهادم بلند م آه

خورد و همه  ییبد جا میدست لعنت ینداشتم ول یا گهیفرصت د چیه

 ام بشه چارهیگلوله خرج تن ب هیو باعث شد که  ختینقشه ام به هم ر

 یبد تیرضا شیآزاد یبرا دیبا-

 واقعا زندان شده؟ یعنی شهیهام گرد م چشم

 ؟یگیم ی+جد

 آره-

 شمیم رهیشده خ دهیکه تا ساق پام کش یو به گچ رمیگینگاه م ازش

وجه حرف هام رو قبول  چیکه به ه یبه اون مرد سرد و خشک دیبا یعنی

 بدم؟؟؟ تیرضا کردینم

رو  صمیترخ یتا باران کار ها مونمیو منتظر م کشمیم یقیعم نفس

ام  نهیقفسه س یبهتره و فقط کم شیانجام بده حالم نسبت به دو روز پ

نگران  یبچه ها به همراه استاد به مالقاتم اومدن و کل روزید کنه،یدرد م

 حالم بودن.
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هم در مورد  سهیبرم اداره پل دیکه با ییجا نیاول کشمیم یقیعم نفس 

داره و  ینه پدر گهیکار اون سرگرد و هم اطالع گرفتن از پرهام، حاال د

 ...ینه مادر

 شهیاتاق باز و باران وارد اتاق م در

 پاشو که کارات تموم شد-

و بهم کمک  دهیرو به دستم م ییکه عصا شمیتخت بلند م یرو از

گچ  نیا کماهیبه مدت  دیفعال با نییپا میایتخت ب یتا از رو کنهیم

برام  ادریهست که ه یاز خاطرات یکی نمیرو تحمل کنم و ا یلعنت

و با  گفتهیهمه مدت بهم دروغ م نیگذاشته.هنوز هم باور ندارم که ا

که در مورد احساسم تازه دچار شک شده  نیبا ا رفتهیم شینقشه پ

 نیشده ب یبار دوم قلبم رو متالش یکه برا کنمیخداروشکر م یبودم ول

 .دمیدست هام ند

 رونیب زنمیبغلم از اتاق م ریز یو من با عصا کنهیدر اتاق رو باز م باران

 هست که خورده. ییها هیو سوزشش به خاطر بخ سوزهیشونه ام م

 یمرد یکه با صدا میخارج نشد مارستانیاز بخش ب یچند قدم هنوز

 ستمیا یم
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 خانم سعادت؟-- 

 یو با باال آوردن سرم نگاهم به مرد مسن کنهیهم کنارم توقف م باران

 منن رهیو هر دو خ ستادهیا یکه کنار زن مسن چادر پوش خورهیم

 دهیکه باران جواب م گمینم یزیچ

 ن؟ییبله بفرما-

نگاهم به چهره اش  شهیم کیو بهم نزد رهیگیفاصله م یچند قدم زن

 شهیم ریاز چشمش سراز یکه قطرات اشک وفتهیم

 رحم کن  شی*دخترم پسر من نون حالل خورده به جون

 شهیم کیبهش نزد شیکه مرد کنار شهیحرفش چشم هام گرد م نیا با

 رهیگیو دستش رو م

 نکن حاج خانم هیگر--

داره و چهار شونه  یکه قد نسبتا بلند دمیم یرو به چهره مرد نگاهم

داره که از رنگ چشم  یدیرنگه و محاسن سف یهست، چشم هاش آب

 حدس زد شهیهاش م

 خانم میشناسیما شما رو نم-
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 گهیو م کنهیحرف باران زن با گوشه چادرش صورتش رو پاک م نیا با 

 حافظم دخترم  ری*من مادر ام

اما من اخمام تو همه  کنهیم یو اظهار خوشبخت دهیتکون م یسر باران

 گهیو م زنهیم ینگاه پدرشم که لبخند رهیو خ

 ریخطاها داشته انشاهلل که خ نیاز ا اتاشیعمل یباره که تو نیاول--

 نیبد تیباشه و شما هم رضا

 یتو ییو بو رهیگیانگشتام رو م یصورت خندونشم که دست گرم رهیخ

 کوبهیام م نهیکه قلبم رو محکم به س چهیپیمشامم م

 یکه پسرم رو ببخش خوامیمادر، ازت م ی*تو هم مثل دخترم

 یچرا بو یول زنهیچشم هاشه که اشک داخلشون موج م رهیخ نگاهم

 مامانه... هیشب نقدریتنش ا

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 سیاداره پل رمی+م

 گهیو م نمیبیم شیاشک یچشم ها یرو تو یخوشحال برق

 پدر و مادرت حفظت کنه دخترم ی*خدا برا
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و با  دهیتکون م یکه مرد روبه روم هم سر دمیدهنم رو قورت م آب 

 گهیلبخند م

کمت نکنه دختر جان باالخره اونم قصدش نجات جون  یخدا از بزرگ--

 شما بوده.

که باران  شمیاز کنارشون رد م یو با گفتن خداحافظ دمیتکون م یسر

 .ادیو به سمتم م کنهیم یهم ازشون خداحافظ

اونم به  نیو من بعد از سوار شدن داخل ماش میشیخارج م مارستانیب از

که با هر تکون  ییها هیشکسته و هم بابات بخ یهم بابات پا یسخت

 نکهیبا ا سیسمت اداره پل میکنیحرکت م کنن،یم جادیرو ا یدیدرد شد

باران در حال غر زدنه که امروز رو خونه استراحت کنم و فردا برم اما 

 از استراحت کردن دارم. یمن کار مهم تر

ن روبه روم و نگاهم به ساختمو رونیب امیم نیکمک باران از ماش به

.وارد ساختمون دارمیو با کمک عصا قدم برم کشمیم یقیهست نفس عم

ور و اون  نیبار ا نیچندم یکه برا وفتمیقبل م یروز ها ادی شمیکه م

 اونم بابت کار نکردم.... شدمیور کشونده م

 م؟یبر دی*کدوم قسمت با
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 اطرافشه یکه در حال بررس دمیرو به باران م نگاهم 

 سمت اتاقش می+بر

که  میبرنداشت یاما هنوز چند قدم رهیگیو دستم رو م دهیتکون م یسر

 میشنویرو م یفرد یصدا

 سالم خانم سعادت--

باال  ارمیو م رهیگیشدم م رهیتمرکز بهش خ یرو از عصام که برا نگاهم

به لبشه و به من و باران  یلبخند وفتهیم یکه چشمم به پسر جون

 گهیم یو با خوشحال شهیم کینزد

 ن؟یجناب سرگرد اومد تیرضا یبرا-

 گهیو م دهیتکون م یچهره اش هستم که باران سر رهیخ

 *بله

 گهیو م کشهیبه موهاش م یدست

 کنمیم تونییسمت من راهنما نیا نیایخداروشکر پس ب--

که حدسم  خونمیلباسش رو م یرو کتیو ات رمیگیرو از چهرش م نگاهم

 گمیو م کشمیم یقیارسالن سردار نفس عم ریدرسته برادر سرداره ام
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 باهاش صحبت کنم خوامیم تی+قبل از رضا 

و متعجب  شهیلبش خشک م یو لبخند رو رهیگیرو از باران م نگاهش

 گهیم

 ن؟یصحبت کن-

 گهیکه باران کنار گوشم م دمیتکون م یسر

 شهیبرامون دردسر م ایلج نکن نی*تو رو خدا نار

 رونیب دهیکه نفسش رو کالفه م کنمیو اخم م چرخمیسمتم باران م به

 نیپس چند لحظه صبر کن--

 برمیو دستم رو سمت اتاقش م زنمیچهره نگرانش زل م به

 مونمی+داخل اتاق منتظر م

به سمت اتاقش  ییو من به تنها شهیگرد نم نیاز ا شتریهاش ب چشم

 .کنمیحرکت م

 ادیباران از پشت سرم م یکه صدا برمیرو سمت در اتاق م دستم

 مونمیمنتظرت م رونی*ب

 .بندمیو در رو م شمیو با باز شدن در اتاق وارد م دمیتکون م یسر
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عکس قاب گرفته به  رهیخ تیو در نها دمینگاهم رو به دورتا دور اتاق م  

 نمیشیم یصندل یو رو رمیها م یاز صندل یکی. به سمت شمیم وارید

اتاق زدم و فقط  نیا یچند روز تو نیکه ا وفتمیم ییتموم حرفا ادی

 خیمرد سرد و  هیاتاق البته به همراه  نیا یها واریو د دمیخودم شن

 زده...

ذهنم  یحرف هام رو تو بندمیو چشم هام رو م کشمیم یقیعم نفس

 یبابت اشتباه دیبابت اشتباهش تاوان دادم و حاال اونم با کنم،یمرور م

 طشیدارم از شرا نکهیکنه با ا پرداخت ییکه مرتکب شده بها

 .منهیکنم ه دایپ تونمیکه فعال م یفرد نیاما بهتر کنمیسواستفاده م

و سرم رو به سمت  کنمیباز شدن در اتاق چشم هام رو باز م یصدا با

دستبند زده وارد اتاق  یو دستها یکه با لباس شخص چرخونمیدر م

که  دارهیبه جلو برم یقدم شه،یو صندل زینگاهش به سمت م یول شهیم

و با  دهیو نگاهش رو به من م بندهیداخل و در رو م ادیبردارش هم م

 گهیم یطونیلبخند ش

و ما داداش رو خوش اخالق  نیبد تیکه رضا شاهللیاز مجرمتون ا نیا-

 مینیتر بب



 

644 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

که با  ادیلب هام کش ب شهیعرفانه و باعث م هیحرف زدنش شب طرز 

 رهیم نیبم و خشکش لبخندم از ب یصدا

 ارسالاان_

 زنهیم یو لبخند مصنوع دهیرو به بردارش م نگاهش

 چشم داداش-

که با غرور پشت  شمیم رهیو به سمتش خ رمیگیرو از ارسالن م نگاهم

 منه. رهیزدش خ خی ینشسته و با اخم و چشم ها زشیم

بسته  یو نگاهم رو از چهره اش به دست ها کنمیم کیهام رو بار چشم

. شهیم شتریاخمش ب نباریباال که ا ارمیو دوباره نگاهم رو م دمیشدش م

باال رفته  ییو با ابرو گردمیو به سمت ارسالن برم دمیتکون م یسر

 گمیم

 به محافظ داشته باشه ازی+اتهام من رفع شده پس فکر نکنم برادرتون ن

 زنهیم یو تک خنده ا شهیهاش گرد م چشم

 من برم؟ یعنی-

بلند  یبگه که صدا یزیچ خوادیخنگ باشه، م نقدریا ادینظر نم به

 شنومیرو م شیعصب
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 ارسالن رونیبرو ب_ 

و با تکون دادن سر به سمت در  ندازهیبه من و اون م ینگاه ارسالن

 گهیم یخندون یو با لب ها گردهیاما قبل از خروج برم رهیاتاق م

 بابا  نیکم باهم مهربون تر باش هیحداقل -

و از  گهیلب م ریز یغلط کردم یصندل یبا بلند شدن بردارش از رو یول

 .رونیب زنهیاتاق م

 شمیاش م رهیباال و خ ارمیبسته شدن در نگاهم رو م یصدا دنیبا شن 

 نهیشیم یصندل یو رو رونیب دهیکه نفسش رو کالفه م

 یباهام صحبت کن تیقبل از رضا یخوایم یگفته بود_

 گمیو م کنمیم اخم

 +درسته

 زنهیم کهیت یو به صندل دهیتکون م یسر

 شنومیم_

  ادشهیز یرفتارهاش نشأت گرفته از غرور و سرد یتمام
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که نگاه اونم همراه  دمیماساژ م یو کم برمیرو به چشم راستم م دستم 

 گمیو م کشمیم یقینفس عم شهیبا دستم جا به جا م

 تشونیاذ گرانیکه بخوام بابت کار اشتباه د ستمین ی+من آدم عقده ا

 .رمیجلو که بخوام انتقام بگ رمیم یکنم، من تنها زمان

 کنهیو اخم م شهیچشم هام م رهیو خ رهیگیرو از دستم م نگاهش

و قبال هم بارها در موردش  ستیانتقام مربوط به شما ن نی+البته که ا

به شما  یهست که بستگ یدر مورد مسئله ا نجایگفتم، پس حضورم ا

 داره.

 دمیو ادامه م چرخونمیدو تا چشمش م نیرو ب نگاهم

شما هم به  شیگذاشتم که در صورت قبول یشرط تمیرضا ی+من برا 

 .نیگردیکارتون برم

 گهیو م رهیگیم یاش رو از صندل کهیو ت زنهیم یکه پوزخند نمیبیم

 یستین یخوبه که عقده ا_

 گمیم یو با لبخند کج کنمیم کیهام رو بار چشم

اومده به نفع خودش استفاده کنه وگرنه  شیپ طیاز شرا دی+آدم با

 ادامه بده. شیبه زندگ بیو غر بیعج یایدن نیا یتو تونهینم
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 منه رهیو همچنان با اخم خ گهینم یزیچ 

 ایرو امضا کنم و  تیو من برگ رضا نیشرطم رو قبول کن نیتونی+م

 ...نکهیا

و  دمیو نگاهم رو به دستبند دور دست هاش م کنمیرو قطع م حرفم

 گمیم

هم  ییاز قانون وجود نداره و شما یطبق گفته خودتون فرار نکهیا ای+

 .میوفتیم ریقانون گ یدستها یتو نیکه مرد قانون

 ی. سکوت طوالنشمیزدش م خی یچشم ها رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم

 گهیو م رونیب دهیو نفسش رو کالفه م کنهیم

 شنومیم_

 اول کارشه و بعد غرورش تیمشخصه که اولو پس

 کشمیم یقیو نفس عم کنمیدو چشمش جا به جا م نیرو ب نگاهم

 .رمیپرهام رو بگ یسرپرست خوامی+م

 ظشیو بعد اخم غل نمیبیچشم هاش م یلحظه تعجب رو تو کی یبرا

 رو 
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 ؟یچ_ 

که با  گمینم یزیپس چ زنمیحرف م یدارم از ک دهیکه فهم دونمیم

 گهیاخم م

 ه؟یچارتباطش با من _

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 .نیرو بدون یسرپرست طیبهتر از من شرا دی+شما که با

 زشیو از پشت م شهیبلند م شیصندل یحرفم به سرعت از رو نیا با

چشم هاش سرخ شده  شمینگاه عصب رهیاما من همچنان خ رون،یب ادیم

 یاون کسقرار گرفته اما من هم بهتر از  یبد طیشرا یکه تو دونمیو م

 کنم. دایفرصت کم پ نیا یتو تونمیو نم شناسمیرو نم

 کار رو بکنم؟ نیا دیچرا من با_

 زنمیم یو لبخند دمیتکون م یسر

 یبه نفع خودم استفاده م شهیاومده هم شیپ طی+گفتم که من از شرا

 یاسمش رو بزار یکه خواست یهر چ یتونیکنم حاال شما م

 دمیکه ادامه م کشهیداخل موهاش م یو دست زنهیم یپوزخند
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 ارمیکه بتونم پرهام رو ب ی+به اسمت داخل شناسه نامه ام فقط  تا زمان 

 .کنمیم میطالق رو تنظ یدارم و بعد از اون کارها ازیخودم ن شیپ

 گمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 لیتنها چند تا امضا که بعد از تحو ادینم شیشما پ یبرا یمشکل چی+ه

 چیو شما به ه رهیگیمن طالق صورت م تیگرفتن پرهام با مسئول

 .نیافتیعنوان به دردسر نم

 گهیو م زنهیم یپوزخند

 سعادت نینار فهممتینم_

 شمیبلند م یصندل یو به کمک عصا از رو زنمیم یپوزخند

 یتو لیاسم و فام هیمن از شما فقط  ستیمن ن دنیبه فهم یازی+ن

 خوامیشناسه نامه م

  کنهیم کیرو به هم نزد ابروهاش

 ست؟یدر کار ن یاز کجا بفهمم که نقشه ا_

 شمینگاهش م رهیو خ ندازمیباال م یا شونه
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داره که  یبه خودتون بستگ گهیشرط گذاشتم اون د تونی+بابت آزاد 

 نه ای نیاعتماد کن

که با  رمیو به سمت در اتاق م رمیگیسرخش م یرو از چشم ها نگاهم

 گهیم یبلند یصدا

 ها ندارم یمسخره باز نیا یبرا یمن وقت_

و با اشاره  کنمیم کیچشم هام رو بار چرخمیو به سمتش م ستمیا یم

 گمیبه دست هاش م

 نیایکنار ب نیزدیکه ازش دم م یبا قانون نیتونی+پس م

 یکه صدا رونیاز اتاق برم ب خوامیو م کنمیو در اتاق رو باز م چرخمیم

 شنومیگرفته اش رو م

 کن صبر_

 دهیسمتش که نفسش رو کالفه م گردمیو برم ادیلبم م یرو یلبخند

 گهیو م رونیب

 اما منم شرط دارم کنمیقبول م_

 شتریاگر بخوام ب نکهیاعتراض ندارم و ا یبرا یاما زمان کنمیم اخم

و به سمت  بندمیقبول نکنه. پس در اتاق رو م دیکنم شا یپافشار
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 چهیپیقلبم م یتو یبیکه درد عج شهیم یچ دونمیاما نم رمیم یصندل 

و  بندمیخم بشم و ناله ام بره هوا چشم هام رو م یکه کم شهیو باعث م

 شنومیکه صداش رو از کنارم م ذارمیم قلبم یدستم رو رو

 ؟یخوب_

 دمیتکون م یو سر کنمیو کمر راست م کشمینفس م آروم

 +آره

 شمیچهره اش م رهیو خ نمیشیم یصندل یو رو رمیم یسمت صندل به

 +منتظرم

 دهیو به چشم هام م رهیگیقلبم گذاشتم م یکه رو یرو از دست نگاهش

 کنهیو اخم م

 خوامیبابت قول طالق ازت سفته م_

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

بعد از اون  کنم،یبهت کمک م یکنیرو قبول م یکه سرپرست یتا زمان_

من  یو قبول نکن یاریدبه در ب یکه بخوا یدر صورت دمیدرخواست م

 .کنمیهم از اون سفته ها استفاده م
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 دمیتکون م یو سر رونیب دمیرو م نفسم 

 +قبوله

چشم هام  رهیو به سمت در اتاق م رهیگیو ازم فاصله م دهیتکون م یسر

 ادیب شیپ یکه راه انداختم قراره چ یباز نیا یتو دونمیو نم بندمیرو م

 ...زهیمهمتر از هر چ یلیاما حضور پرهام برام خ

 ینگاه یکه برادرش به مرد کنار کنمیدستم رو امضا م ریز برگه

 گهیو م ندازهیم

 داداش اریدستبند رو در ب-

 یصدا هیو بعد از چند ثان رهیم زشیو به سمت م دهیتکون م یسر مرد

 ادیخوشحال ارسالن م

بعد دقت  یپرونده فقط داداش سر نیاز اتمام ا نمیخوب خداروشکر ا-

 یکنیم یراندازیت یکن که به ک

 رهیباال که خ ارمیو من با تعجب نگاهم رو م ادیم یلیمحکم س یصدا

زل  یدستش رو پشت سرش گذاشته و با چهره بانمک شم،یارسالن م

 زده به اون

 داداش؟ یزنیچرا م-
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 رونیارسالن برو ب یزنیحرف م دیزا یدار_ 

سمت  گردهیبه من دوباره برم یو با نگاه زنهیم یطونیلبخند ش ارسالن

 گهیبردارش و م

 عوض شده هاا اتتیروح دایجد-

 یبلند یارسالن به همرا همون مرد با قدم ها یباال ول ارهیرو م دستش

 .رونیب زنهیاز اتاق م

برگه  رمیم زشیو به کمک عصا به سمت م دارمیدستم رو برم ریز برگه

 شمیاش م رهیباال و خ ارمیو نگاهم رو م ذارمیم زیم یرو رو

برگه رو امضا نزنم  نینشده ا یکه خطبه عقد جار یتا زمان تونستمی+م

فردا سر موقع به  دوارمیاعتماده ام جادیا یقدم من برا نیاول نیا یول

 .نیکه بهتون دادم برس یآدرس

و بعد از  رمیو به سمت در اتاق م رمیگیرو از چهره اخم آلودش م نگاهم

 .رونیب زنمیباز کردنش از اتاق م

نگاهم  شه،یبلند م یصندل یو با صدا زدنش از رو رمیسمت باران م به

هفته بابت کار  کی نیا یکه تو دونمیو م وفتهیبه چهره خسته اش م

 شده. تیمن به شدت اذ یها
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 +ممنونم باران 

 رهیگیوشونم رو م زنهیم یلبخند

 .زمیعز کنمیخواهش م-

 

 رونیب میایو اول باران و بعدش من از اتاقک م شهیانسور باز مآس در

 نیدر اول شهیم ظیو اخمم غل وفتهیم یینگاهم به در واحد روبه رو

 ساختمون برم. نیاز ا دیفرصت با

اول من و بعدش خودش  ستهیا یو کنار م کنهیدر اتاق رو باز م باران

و با زدنش خونه روشن  برمیم دی. دستم رو سمت کلشهیوارد خونه م

 .کشمیم یقیو نفس عم دمینگاهم رو به اطراف م شهیم

 .کنمیمن برات غذا آماده م زمیعز نیبرو بش-

اما قبل از  رمیتا دوش بگ رمیو به سمت اتاق م دمیتکون م یسر بهش

 زنمیو صداش م چرخمیورود به اتاق به سمت باران م

 +باران

 شهیام م رهیسمتم و خ گردهیبرم

 جانم؟-
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 گمیو م زنمیم یکم رنگ لبخند 

 قهوه آماده کن هی+برام 

و وارد اتاق  کنمیکه در اتاق رو باز م دهیتکون م یو سر زنهیم یلبخند

 .شمیم

و بعد از خشک کردن  کنمیشده دور مچ پام رو باز م دهیچیپ یمشما

نشونه  نمیا دارمیکه پشت کمرم خورده بر م ییها هیتنم نگاهم رو از بخ

 ....کمیاز افراد نزد گهید یکیاعتماد به 

 یکه بو رونیب رمیلباسم با برداشتن عصا از اتاق م دنیاز پوش بعد

که در حال صحبت  نمیبیو باران رو م رسهیخوش غذا به مشامم م

 ستادهیکردن با تلفنه و پشت به من ا

 *االن حمومه

 یداره با ک دونمیکه منظورش منم و نم شمیحرفش متوجه م نیا با

برخورد عصا با  یکه با صدا دارمیبه سمت جلو قدم برم کنه،یصحبت م

 زنهیم یو لبخند مصنوع چرخهیکف خونه باران به سمتم م

 گمی*باشه بهش م
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 دهیکه باران نفسش رو کالفه م گهیم یفرد پشت تلفن چ دونمینم 

 رهیگیرو سمتم م یو گوش شهیم کیو بهم نزد رونیب

 *احسانه

 رهیکه به سمت آشپزخونه م رمیگیرو از دستش م یو گوش کنمیم اخم

 کیرو به گوشم نزد لیموبا کنم،یو من هم به سمت کاناپه حرکت م

 شنومیرو م شیعصب یو صدا کنمیم

امشب  نیباران، اگه تا هم یهفته اس که من رو سرکار گذاشت کی-

 یفهمیاونجا م امیو و م رمیگیم طیبل رهیباهام تماس نگ

 کشمیم میشونیبه پ یدست

 الو؟باران؟-

 +سالم

 شنومیرو م قشیعم ینفس ها یو صدا کنهیم سکوت

 ؟یبود یکدوم گور یمردم از نگران نجایمن ا نینار یخر یلیخ-

 شهیلبم م یباعث لبخند رو شینگران ابراز

 +خوبم
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 باش عیسر نینار رمیگیم یریاالن تماس تصو نیهم- 

 دمی. نفسم رو کالفه مشهیاسمش رو صدا بزنم که تلفن قطع م خوامیم 

 یصندل یو با نشستن رو رمیم رهیجز یو به سمت لپ تاپ رو رونیب

صفحه  یکه چند لحظه بعد اسم احسان رو کنمیرو روشن م ستمیس

 نمیبیچهره اش رو م یریو با قبول تماس تصو وفتهیم

 نینار رمیمیاز دست تو من آخرش م-

 دنیکه احسان با د هزنیم یسمتم و لبخند گردهیصداش باران برم با

 شهیم یصحنه عصبان نیا

 تو هم دارم باران خانم نگران نباش یبرا-

 دهیکه احسان نگاهش رو به من م چرخهیو م کنهیم یاخم باران

 افتاده بود؟ یچه اتفاق-

 گهیکه م شمینگرانش م یچشم ها رهیو خ دمیتکون م یسر

 دوباره حالت بد شده بود-

کنم اما احسان با استاد  یمخف مایرو از عمه و ن ایقضا نیبتونم ا دیشا

 ینگفته لطف بزرگ یزیجا هم که استاد بهش چ نیدر ارتباطه و تا هم
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 دمیم هیتک یصندل یو به پشت کشمیم یقیدر حقم کرده پس نفس عم 

 .کنمیذهنم رو مرور م یتو ریو تصاو بندمیو چشم هام رو م

و چشم هام رو باز  شهیکه صحبت هام تموم م گذرهیچه قدر م دونمینم

 وفتهیزدش م رونیاز حدقه ب یو نگاهم به چشم ها کنمیم

 ن؟ینار یگیم یجد یمننن؟ دار یخدا-

 دمیتکون م یسر

 +متاسفانه

 چطور ممکنه دلربا آرمان رو بکشه-

 یکه صدا دمیو با انگشتم چشم راستم رو فشار م ندازمیباال م یا شونه

 ادیبلندش م

 ؟یرو بهم بگ نایا دیباران تو نبا-

 یرو رو ینیقهوه هست که بعد از اتمام کارش س ختنیمشغول ر باران

 ستهیا یو کنار من م ذارهیم رهیجز

 خواست نی*خود نار

 گهیبه من م یو با نگاه کنهیاخم م احسان
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 لجباز- 

 پرسهیو م شنیدوباره چشم هاش نگران م بعد

 رفته شیعملت خوب پ یندار یاالن مشکل-

 گهیکه باران م دمیتکون م یسر

 رفت شیخوب پ ی*نگران نباش احسان همه چ

که باران از کنارم  کشهیموهاش م یتو یو دست رونیب دهیرو م نفسش

 مینیو فنجون رو به ب برمی. دستم رو به سمت فنجون قهوه مرهیم

 شهیقهوه به مشامم چشم هام بسته م یبو دنیچیکه با پ کنمیم کینزد

 کجاست؟ پرهام-

 نشمیچهره غمگ رهیو خ شهیحرف احسان چشم هام باز م نیا با

 ی+موسسه مددکار

 گهیم یو با لبخند کمرنگ دهیتکون م یسر

 رمیگیبعدا دوباره باهات تماس م شمیمزاحمت نم-

و منم با گفتن خداحافظ  کنهیم یکه خداحافظ دمیتکون م یسر

 .نوشمیاز قهوه ام م یو کم کنمیرو قطع م ستمیس
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 ؟یبه احسان بگ یخوای*در مورد پرهام نم 

 شمیباران م رهیو خ ارمیرو باال م نگاهم

 +فعال نه

 دهیتکون م یسر

 *شام حاضره

  زنمیم یکمرنگ لبخند

 +ممنونم

که مادرش  دونمیبمونه اما م شمیکه پ خوادیاز خوردن شام باران م بعد

 که برگرده خونه. خوامیو ازش م دمیتنهاست پس بهش اجازه نم

 یها امیتا جواب پ رمیگیرو به دستم م لیو موبا کشمیتخت داز م یرو

باهام تماس گرفته و جواب ندادم، به  یرو بدم  نوشته که چند بار ماین

 رو بهانه کنم.  زیبه تبر یهفته ا کیسفر  تونمینظرم م

گروه  یها امکیپ یکه نگاهم به شمار باال رونیب امیم ماین یو یپ از

فرصت مناسب باهاشون صحبت کنم به  هی یتو دیبا وفتهیبچه ها م

هم  یچند بار گفتیبا خبر شدن چون باران م ینظرم از ماجرا تا حدود

 احوالم بودن. یایبا اون تماس گرفتن و جو
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چشم هام رو  ذارمیکنار تخت م زیم یو رو کنمیرو خاموش م لیموبا 

که  یاولاز روز  بندهیچشم هام نقش م یپرهام جلو ریو تصو بندمیم

برام  یبچه آرمان و دلرباست ول نکهیمهرش به دلم افتاده، با ا دمشید

 یریتقص چیبشه اون بچه ه دهیکش یبه تباه شیزندگ زارمیمهمه و نم

 وجدان بودن.... ینداه که پدر و مادرش دوتا آدم پست فطرت و ب

 ایبا خبر شده  رادیکه از مرگ ه دونمیسمت فروغ و نم گردهیبرم ذهنم

 اجیکه من بهش احت یمثل زمان ستیو براش مهم ن دونهیم دمینه شا

که  کنمیم یو سع کشمیم یقیداشتم اما براش مهم نبود. نفس عم

 هیبا  دیدارم و با شیدر پ یبخوام چون فردا روز مهم یامشب رو کم

هم مشکوکه سر و کله  شهیکه از دهنم خارج م یسبه نف یکه حت یآدم

 بزنم...

و از  کنهیکه نوبت گرفته پارک م یرو مقابل دفتر خونه ا نیماش باران

بشم  ادهیکه پ کنمیو کمکم م ادیو به سمت من م رونیب ادیم نیماش

 گچ پام هم دردسر ساز شده. نیا

 نمیبیرو نم یو من نگاهم به اطرافه اما کس میریسمت ساختمون م به

 نباریا یلو خورمیچوبش رو م کنمیاعتماد م یکیکه هر بار به  دونمیم

 بره. شیپ یبه خاطر پرهام هم که شده کارم به درست خوادیدلم م
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و  نمیتا بش برهیم یو باران من رو به سمت صندل میشیدفتر م وارد 

بده  لیتا مدارک رو بهش تحو رهیخودش هم به سمت مسئول اونجا م

 گهید قهیدق 15هنوز  شمیم رهیو به ساعت خ کشمیم یقینفس عم

 .ادیفرصت داره که ب

 گهیلب م ریو ز نهیشیو کنارم م گردهیبرم باران

 اد؟یکه م ی*مطمئن

 شمیم رهیو بهش خ چرخونمیرو م سرم

 دونمی+نم

 گهیو با تعجب م شهیهاش گرد م چشم

 ؟یداد تی*پس چرا رضا

 گمیو م کنمیم اخم

پس قدم اول رو خودم  اوردمیکم اعتمادش رو به دست م هی دی+با

 برداشتم.

 رهینگاهم خ دهیم کهیت شیو به صندل رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 شهیمسئول دفتر خونه بلند م یساعته که صدا یعقربه ها
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 ارنینم فیآقا داماد تشر- 

 نیکه ا دمیم یو به چهره مرد مسن رمیگیساعت م یرو از رو نگاهم

 حرف رو زده

 حاج آقا رسنیم گهید قهی*تا چند دق

و  زنهیرو به چشم هاش م نکیو ع دهیتکون م یحرف باران سر نیا با

 به نوشتن. کنهیشروع م

و من قلبم محکم  خورهیکه چند ضربه به در م کشمیم یقیعم نفس

و قامت بلندش رو  شهیکه باز م برمینگاهم رو به سمت در م کوبهیم

 نمیبیم

 سالم_

که مسئول دفتر خونه نگاهش رو  چهیپیفضا م یبم و خشکش تو یصدا

 دهیباال و جوابش رو م ارهیم

 میکه وقت ندار اریسالم پسرم مدارکت رو ب-

 زیبه سمت م یمحکم یکه با گام ها نمیببیدو ابروش رو م نیب اخم

 رهیم

 تا خطبه قرائت بشه نینیبش نجایا نیایعروس خانم شما هم ب-
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کنار هم  یو با کمک باران به سمت دوتا صندل دمیدهنم رو قورت م آب 

زدش  خی یو نگاهم به چشم ها نمیشیها م یاز صندل یکی یرو میریم

 منه رهیکه خ وفتهیم

 پسرم نیشما هم بش-

نگاهم  نه،یشیم یظیو با اخم غل رونیب دهیکه نفسش رو کالفه م نمیبیم

 رهیگیجلوم قرار م ییکه برگه ها دارمیرو ازش برم

 نره ادتیقولت رو _

 زنهیمنه و به برگه ها اشاره م رهیباال که خ ارمیرو م نگاهم

 کن امضا_

و از باران  رمیگیو سفته ها رو از دستش م کنمیم کیهام رو بار چشم

به امضا زدن. برگه ها رو  کنمیبهم بده و شروع م یکه خودکار خوامیم

 یو تو رهیگیو اونا رو از دستم م زنهیم یخند شیکه ن رمیگیسمتش م

 زارهیم بشیج

 همسر اولت هست؟ تیپسرم رضا-
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 کردمیمن فکر نم یخدا ادیو نفسم بند م زنهیلحظه قلبم نم کی یبرا 

 یرو به هم بزنم که صدا یبلند شم و همه چ خوامیازدواج کرده باشه م

 شنومیخشک و گرفتش رو م

 فوت شده_

که چشم  میباران رهیو خ شهیخشک م یصندل یحرفش تنم رو نیا با

 رونیهاش زده ب

 نیخدا رحمتش کنه انشاهلل که خوشبت بش-

رو  ششیحرف چند لحظه پ تونمیهم قفل شدن و نم یهام تو دست

دردآور باشه. سرم  تونهیم نیداشته که فوت شده ا یهضم کنم همسر

و  شنیگوشم تکرار م یتو یکلمات قرآن سوزه،یو چشمم م کشهیم ریت

 .کنمیپرهام رو تصور م ریمن تصو

 ه؟یچ هیمهر-

اال به ب ارمیمتعجب م یو با چشم ها رمیگیرو از دست هام م نگاهم

 شمیقدم م شیبگه پ یزیچ نکهیفکر نکرده بودم قبل از ا نجاشیا

 یشاخه رز مشک هی+
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که سرش رو برگردوننده و در  کنمیو حس م شهیمرد گرد م یها چشم 

 حال نگاه کردنمه

 دخترم یمطمئن-

 +بله

 گهید زیچ هی یمن برا کشمیم یقیو من نفس عم دهیتکون م یسر

 نشستم. نجایا

امضا ها زده  یسر هیو  رهیگیاز گفتن بله من، از اون هم جواب م بعد

با  رونیب میزنیگرفتن شناسه نامه ها از دفتر خونه م لیو با تحو شهیم

و بعد از زدن  رونیب ادیم نمیبیکه م میکنیحرکت م نیباران سمت ماش

 کنهیحرکت م یرنگ یبلند مشک یبه چشم هاش به سمت شاس نکیع

 زنمیو صداش م رمیگیم فاصلهپس از باران 

 سردار ی+آقا

به کمک  گهیبا چند قدم د چرخهیو به سمتم م ستهیا یکه م نمیبیم

 گمیو م شمیم کیعصا بهش نزد

 شمارتون رو داشته باشم دیفردا با یهماهنگ ی+برا
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و پشتش شروع  رونیب ارهیم بشیرو از ج یو کارت دهیتکون م یسر 

و  کنمیکه دستم رو سمتش دراز م رهیگیبه نوشتن،به سمتم م کنهیم

 کشهیاما اون دستش رو عقب نم رمیگیکارت رو م

 دنبالتون امیآدرس موسسه رو دارم پس فردا م_

 گمیو م کنمیم اخم

 من... ستی+الزم ن

 زنهیم یحرفم تموم شده و پوزخند زارهینم

 خانم سعادت نهیروابط خوب طرف یقبول سرپرست یبرا طیاز شرا یکی_

 رهیعقب م یو قدم کنهیکه دستش رو از کارت جدا م گمینم یزیچ

 .دیآدرستون رو برام بفرست_

و به سمت  گذرهیکه با گفتن خداحافظ از کنارم م دمیتکون م یسر

 دوارمیام گردمیو به سمت باران برم شکمیم یقینفس عم رهیم نشیماش

 بره. شیپ یبه خوب یهمه چ

کردنه که به  یندگروبه رو هست و باران در حال ران رهیخ نگاهم

 گمیو م چرخمیسمتش م
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 خونه بابا رو بفروشم خوامی+م 

 شهیم رهیسمتم و دوباره به جلو خ گردهیبرم نگاهش

 ؟یمطمئن-

 دمیتکون م یسر

 هیگرفتن  یدارم و هم برا ازیخسارت شرکت به پولش ن ی+آره هم برا

 گهیخونه د

 زنهیم یو لبخند کنهیم نگاهم

 دمیانجامش م-

 گمیو م زنمیم یکم رنگ لبخند

 +ممنون.

که بهم داده رو  یکارت ذارمیم زیم یو فنجون رو رو نمیشیکاناپه م یرو

به اسم سردار  میو شماره اش رو داخل گوش رونیب ارمیم فمیاز داخل ک

رو ارسال  امیو با نوشتن آدرس پ شمیها م امی. وارد قسمت پکنمیم ویس

که تا فردا عصر  زارمیم امیداخل گروه بچه ها پ ی.از طرفکنمیم

 شتریشرکت ب دیجلسه مهم به شرکت برسونن. نبا هی یخودشون رو برا
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حاال که نه  زارمیسرپا بودنش تالش کردم ونم یبمونه برا لیتعط نیاز ا 

 بره... نیاز ب یهست و نه آرمان یرادیه

و عمه  مایتا با ن کنمیرو روشن م ستمیو س ذارمیم زیم یرو رو لیموبا

باعث شکشون  تونهیم نیشده و ا ادیز میخبر یتماس داشته باشم ب

که باالخره تماس  مونمیمنتظر م یا قهیاتفاقات بد باشه. چند دق یبرا

 گمیو م زنمیم یلبخند نم،یبیرو م ماین یاخمو ریو تصو شهیوصل م

 +سالم

دارن برات بال بال  نجایاومد دونفر هم ا ادتیسالم چه عجب  کیعل-

 زننیم

 ادیهام کش م لب

 +عمه کجاست؟

 دهیبه نشونه تاسف تکون م یسر

 نینار یشیتو آدم نم-

 وفتمیحرف پرهام م ادیحرفش  نیا با

 +من فرشته ام
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 گهیو م کنهیم کیهاش رو بار چشم 

 فرشته گهیکه به تو م یاون چارهیب-

 زنهیو عمه رو صدا م ادیاونم کش م یخنده که لب ها ریز زنمیم 

 یبرا یحرف گهید ینداره در حد یعمه تموم یها یها و نگران حرف

 گمینم یزیچ نهیبیم یو وقت کنمیگفتن ندارم و در مقابلش سکوت م

 گهیو م زنهیم یلبخند خجات زده ا

 دخترم مراقب خودت باش شمی*مزاحمت نم

 شهیبلند م ماین یکه صدا دمیتکون م یسر

 یگردیبرم گهیماه د کیتا  یگفته بود-

 کشمیم یقیو نفس عم شمیکنجکاوش م یچشم ها رهیخ

 حلش کنم دیاومده که با شیپ ی+فعال برام مسئله ا

 گهیم شهیهاش نگران م چشم

 افتاده؟ یاتفاق-

 گمیو م دمیبه نشونه نه تکون م یسر

 +مربوط به شرکته 
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و  شمیم رهیکه به عمه خ دهیتکون م یلبخند دست هیو با  گهینم یزیچ 

کدومشون  چیه دیفعال نبا کنمیتماس رو قطع م یبا گفتن خداحافظ

مسئله باعث آزارم  نیو ا کننیعنوانم درکم نم چیبفهمن اونا به ه یزیچ

 .شهیم

 

و  کیاز اتفاقات کوچ یلیخودمم از خ رهیو خ ستادمیا نهییآ یبه رو رو

 رادیه یحرف ها ادی کشمیبزرگ گذشتم و هنوز زنده ام و نفس م

بلند  میگوش امکیپ یکه صدا رونیب دمیم و نفسم رو کالفه وفتمیم

 .کنمیرو باز م امکیاسمش پ دننیو با د شهیم

 منتظرم رونیب_

. نگاهم رونیب زنمیو از خونه م رمیبرداشتن عصام به سمت در اتاق م ببا

تر از  عیهر چه سر دیبا شکهیم ریو سرم ت وفتهیم ییبه واحد روبه رو

 ساختمون برم.  نیا

 یرو کم نشیکه ماش کنمیوبه اطراف نگاه م بندمیساختمون رو م در

که  نشیماش کی. نزدرمیبا عصا به سمتش م نمیبیجلوتر از ساختمون م

و به سمتم   رونیب ادیکه م نمیبیم نیباز شدن در ماش یبا صدا رسمیم

  دارهیقدم برم
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 +سالم 

 گهیخشکش م یو با صدا دهیتکون م یو سر شهیام م رهیخ

 سالم_

و  کنمیتا سوار شم پس معطل نم مونهیو منتظر م کنهیرو برام باز م در

که در رو  ذارمیپام م یو عصام رو رو شمیم نیسالمم سوار ماش یبا پا

 گمیکه م شهیم نیو سوار ماش بندهیم

 +ممنونم

نگاهم رو ازش  ندازهیرو راه م نیو ماش دهیتکون م یکه سر نمیبیم

داشته  یچه واکنش دنمیپرهام با د دونمینم شمیم رونیب رهیو خ رمیگیم

 .ادیباهام کنار ب دوارمیباشه اما ام

راهنما شکسته  کیت کیت یبا صدا یهر از گاه نیماش سکوت

 گهیکه اخم داره و م دمیرخش م میو به ن رمیگی.نگاهم رواز جلو مشهیم

 رو نداره یا گهیاز تو کس د ریاون بچه به غ_

و نگاهش رو  گردهیلحظه برم کی یکه برا شمیحرفش متعجب م نیا با

 دمیو به روبه رو م رمیگیکه ازش چشم م دهیبهم م

 دنبالش ومدنی+اگر براشون مهم بود م
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 پس داره_ 

 رهیمس رهیسمتش که خ گردمیو برم کنمیم اخم

 یکنیخودت دردسر درست م یبرا یدار_

 +شما نگران نباش

 .رونیب دمیکه نفسم رو کالفه م زنهیم یپوزخند

 خورهیو نگاهم به تابلو ساختمون م دارهینگه م ابونیرو گوشه خ نیماش

 امیو با کمک عصام م کنمیرو باز م نیو در ماش کوبهیام م نهیقلبم به س

که حضورش رو کنارم  دمیم ابونیخ گهی.نگاهم رو به سمت درونیب

  کنمیحس م

 مراقب باش_

 .کنمیو به سمت ساختمون حرکت م دمیتکون م یسر

و  ادیتا مسئول مرکز ب میو منتظر مینیشیم تشونیریدفتر مد داخل

وارد  یمسن بایباز شدن در اتاق مرد تقر ی.با صدامیباهاش صحبت کن

که سردار از  رهیم زشیو به سمت م زنهیم یما لبخند دنیو با د شهیم

 شمیخم م یو من کم شهیبلند م شیصندل یرو

 نیسالم راحت باش-
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 چرخونهیم نمونیکه نگاهش رو ب میدیسالمش رو م جواب 

 من در خدمتم-

اون مرد هست نفس  رهیکه اخم کرده و خ رمیگیرو از سردار م نگاهم

 گمیو م کشمیم یقیعم

 میاز بچه ها اومد یکی یسرپرست ی+برا

 گهیو م زنهیم یلبخند

 نینیتا بچه ها رو بب نیپاش یچه قدر عال-

 گمیبلند شه م نکهیاز ا قبل

رو به  یبچه ا شیکه هفته پ میاز دوستانمون متوجه شد یکی قی+از طر

 .میاونو قبول کن تیمسئول میخوایآوردن و م نجایاسم پرهام راد ا

 گهیو م شهیم متعجب

 نش؟یشناسیم-

 ادیبمش از کنارم م یکه صدا کنمیدارم خراب م کنمیم حس

که  میگرفت میمسئول پرونده پدر و مادرش من بودم و با همسرم تصم_

 .میرو قبول کن شیسرپرست
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 شهیبلند م شیصندل یو از رو ادیمرد م یلبها یرو لبخند 

 ششیپ میتا بر نیبده پسرم بلند ش یخدا بهتون سالمت-

و به دنبال مرد راه  شمیبلند م یصندل یو از رو کشمیم یقیعم نفس

 شنومیآرومش رو از پشت سرم م یکه صدا وفتمیم

 جلو یریفکر م یب نقدریا شهیهم_¬

 رهیزدش بهم خ خی یسمتش که با چشم ها گردمیو برم کنمیم اخم

 شده

 داره ی+بستگ

و به دنبال مسئول مرکز راه  رمیگیکه نگاهم رو ازش م کنهیم اخم

 .وفتمیم

 چرخهیو به سمتمون م ستهیایاز اتاق ها م یکی یجلو

 برقرار نکرده یهنوز با بچه ها ارتباط خوب-

 شهیچند تا بچه بلند م یو صدا کنهیکه در اتاق رو باز م میگینم یزیچ

خانم  هیبا  یرو مشغول باز ییبه داخل اتاق و چند تا دمینگاهم رو م

 مونهیسالن م هیو شب هیاتاق نسبتا بزرگ نمیبیم
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 داخل نییبفرما- 

. ادیکه سردار هم پشت سرم م شمیو وارد اتاق م دمیتکون م یسر

و بهمون  رهیگیما از بچه ها فاصله م دنیکه داخل اتاقه با د یخانم

 دمیتکون م یکه براش سر دهیسالم م

 پرهام کجاست؟ یخانم محب-

که نشون  ییبه جا ده،یرو نشون م یو گوشه ا زنهیم یلبخند یمحب

نشسته به  یکه گوشه ا نمیبیرو م فشیو تن ظر شمیم رهیداده خ

به  یکه مداد نمیبیو م شمیم کیو بهش نزد دارمیسمتش قدم برم

و صداش  دمیکردنه آب دهنم رو قورت م یدستشه و در حال نقاش

 زنمیم

 +پرهام

من چشم  دنیباال که با د ارهیو نگاهش رو م وفتهیاز دستش م مداد

بره و بهش  نیتا بغض گلوم از ب کشمیم یقینفس عم شهیهاش گرد م

متم و به س زنهیو داد م شهیکه از جاش بلند م نمیبیم زنمیلبخند م

 دوئهیم

 ییییفرشته آب-
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تعادلم رو از دست  شهیو باعث م کنهیبهم برخورد م کشیکوچ جسم 

و چشم  چرخهیو سرم به عقب م رهیگیبدم که دستش محکم شونم رو م

 شمیو خم م دمیتکون م یبراش سر نمیبیرو م شیمتعجب نقره ا یها

  نمیشیم نیزم یو رو

 یفرشته آب یواقعا خودت-

هق  یو صدا ندازهیبغلم م یکه خودش رو تو کنمیهام رو باز م دست

که ازم  کنمیباال و سرش رو نوازش م ارمیدستم رو م شنومیهقش رو م

و  کنهیاشک هاش رو پاک م کشیکوچ یو با دست ها رهیگیفاصله م

 گهیم

 دلم برات تنگ شده بود-

 گمیو م کنمیهام رو با زبون تر م لب

 +منم

کس ارتباط نگرفته معلومه  چیکه اومده با ه یآقا پرهام ما از روز نیا--

 شناسهیکه شما رو م

 شونیو به مرب شمیبلند م نیزم یو از رو رمیگیرو از پرهام م نگاهم

 شمیم رهیخ
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 +بله 

مزنه  یکه مسئول مرکز هم لبخند رهیگیو ازمون فاصله م گهینم یزیچ

 گهیو م

بگم  یزیچ مخوایم مونمیانجام کارها منتظرتون م یدفتر برا رمیمن م-

 دهیکه سردار جواب م

 میشیمزاحمتون م_

اما پرهام دست  شهیپرهام م رهیو خ گردهیکه برم دمیرو بهش م نگاهم

 گچ پامه رهیمن رو محکم گرفته و خ

 ؟یشده فرشته آب یپات چ-

که پرهام  رمیاون طرف تره م یکه کم یو به سمت صندل کشمیم ینفس

از درد پام کمتر شه و به  یتا کم نمیشیم یصندل یرو ادیهم دنبالم م

 الغر تر شده یلینسبت به قبل خ شم،یم رهیدرشتش خ یچشم ها

 +شکسته

داده و دست به  کهیمقابل ت واریبه د نمشیبیباال که م ارمیرو م نگاهم

 من و پرهامه یدر حال تماشا نهیس

 رفته شهیدوباره ش-



 

679 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

و به چشم  رمیگیو من نگاهم رو ازش م شنیم کیبه هم نزد ابروهاش 

 دمیمتعجب پرهام م یها

 نی+نه خوردم زم

 زنمیو به چشم هاش زل م رمیگیکه دوتا دستش رو م دهیتکون م یسر

 شم؟یپ یایب ی+دوست دار

لحظه  کی یبرا نیا یول نمیبیچشم هاش م یرو تو یخوشحال برق

 گهیم نیهست چون بعدش غمگ

 دنبالم انیبود ب ؟قراریپس مامان و بابا چ-

 نه ایمرگ رو درک کنه  یمعن تونهیم دونمینم 

 شتیپ انیبتونن ب گهی+فکر نکنم د

 گهیو م کنهیم یاخم

 بدون من رفتن خارج؟-

 یزیچ خوامیم رونیب دمیو نفسم و کالفه م شهیهام متعجب م چشم

 ادیسردار م یبگم که صدا

 شونینیبینم یمدت طوالن هی یبرا_
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 شه،یم کیکه اونم بهمون نزد کنهیو نگاهش م چرخهیصداش پرهام م با 

 شهیپرهام م رهیو خ نهیشیزانو م یو رو کنهیکمر خم م

 ن؟یهست یشما ک-

و با لبخند کم  رهیگیکه دست بزرگش رو به سمت پرهام م نمیبیم

 گهیم یرنگ

 حافظ سردار هستم و شما؟ ریام_

 یمثال کلفت یو با صدا رهیگیرو به سمتش م کشیهم دست کوچ پرهام

 گهیم

 پرهام راد-

 گهیو م کنهیاخمش رو باز م عیاما سر نمیبیابروهاش رو م نیاخم ب باز

 خوشبختم_

 ؟یهست یتو با فرشته آب-

و سر تکون  شهیپرهام م رهیو دوباره خ دهیرو از پرهام به من م نگاهش

 گمیسمتم  و م گردهیکه پرهام برم دهیم
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و  زنمیو من هر روز بهت سر م یباش نجایا دیهم با گهی+چند روز د 

 خونه من. میریم گهیبعدش با همد

 نم؟یبیبابا و مامان رو نم گهید یعنی-

  دمیتکون م یسر

 +نه

 گهیکنجکاوش م یچشم ها با

 خدا؟ شیمثل پدربزرگ رفتن پ-

که  زارمیچشمم م یدستم رو رو سوزه،یو چشمم م کشهیم ریت سرم

 گهیم

 رت راه دور+بابات آره اما مامانت رفته مساف

 گهیو م دهیتکون م یسر پرهام

 نبود شمیوقت پ چیمامان ه-

 رهیو به سمت در اتاق م شهیبلند م نیزم یکه از رو شمیسردار م رهیخ

 رونیب زنهیو از اتاق م

 گمیو رو به پرهام م کشمیم یقیعم نفس
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 باشه یبمون نجایچند روز ا دیفقط با شتمی+من پ 

 گهیبا ذوق م 

 چشم-

بلند  یصندل یو از رو کنمیو سرش رو نوازش م زنمیم یلبخند بهش

 شمیم

 شتیکه زود برگردم پ دمیبرم اما قول م دی+با

 یاما  جلو نمیبیو حلقه اشک داخل چشم هاش رو م دهیتکون م یسر

  دارهیخودش رو نگه م

 یباشه فرشته آب-

 زنمیو از اتاق م کنمیو به کمک عصا بهش پشت م کشمیم یقیعم نفس

پنجره  یروبه رو نمشیبیباال که م ارمیبا بستن در سرم رو م رون،یب

که به سمتم  دارمیبه سمت جلو قدم برم رونهیب یفضا رهیو خ ستادهیا

 شهیام م رهینافذش خ یو با چشم ها چرخهیم

 هیمیباهات صم یلیخ_

 دمیتکون م یسر
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 +آره 

و  رمیم استیو به سمت دفتر ر رمیگیکه نگاهم رو ازش م گهینم یزیچ

 .شنومیقدمهاش رو از پشت سرم م یصدا

 میایاز ساختمون م میانجام بد دیکه با ییو کارها طیشرا دنیاز شن بعد

هفته  کیاز  شتریکه کارمون ب ادیاونجا به نظر م سیو به گفته رئ رونیب

که برم شرکت پس  رمیگیم میبه ساعت تصم یطول نکشه. با نگاه

 ادیکه صداش از پشت سرم م رمیباال تا اسنپ بگ ارمیرو م لمیموبا

 ؟یستادیچرا ا-

 گمیباال و م ارمیرو م نگاهم

 برگردم شرکت دی+با

 گهیو م کنهیم اخم

 ارمیرو ب نیجا بمون تا ماش نیهم_

و اخمم  رهیم نشیو به سمت ماش رهیگیو ازم فاصله م زنهیرو م حرفش

 ....شهیم ظیغل

و بعد از تشکر کردن از سردار به سمت ساختمون  رونیب امیم نیماش از

دستم باز  یتو دیرو با کل ی.در اصلشمیو سوار آسانسور م رمیشرکت م
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سکوت فضا برام  بندم،یو در رو پشت سرم م شمیو وارد سالن م کنمیم 

 دیتا بچه ها برسن با مونمیو منتظر م رمیآرامش بخشه به سمت اتاقم م

 شم.هم با دیجد یمنش هیبه فکر 

 یو نگاهم به ارزش سهام ها خورمیاز قهوه داخل فنجون رو م یکم

 گاهیجا یبرا دیو با میمدت به شدت افت داشت نیشرکت هاس ا

و به کمک  شهیزنگ از جا بلند م ی. با صدامیتالش کن یحساب مونیقبل

 کنمیو قفل در رو باز م رمیم یبه سمت در اصل رونیب امیعصا از اتاق م

 ادیو لب هام کش م وفتهینگرانشون م یاکه نگاهم به چشم ه

 سالم خانم مهندس-

 +سالم

و غزال بغلم  نایو ت شنیکه وارد سالن م رمیگیاز در فاصله م یکم

قدر براشون  نیا کردمیفکر نم شهیکه باعث شوکه شدنم م کننیم

 داشته باشم. تیاهم

که اومدن هر  یاتاق، مقابلم نشسته ان و از لحظه ا یها یصندل یرو

 کردن . یجور برام ابراز نگران هیکدومشون 
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مود  یلیدرسته شما خ م،یواقعا شوکه شد میدیخبر رو شن یوقت- 

 .ادیاصال بهتون نم نیرو بکش یکی نیبزن نکهیا یول نیدار یعصب

که محمد و فربد بهش چش غره  رهیگیحرف عرفان خنده ام م نیا با

 .رنیم

 تموم شد؟ یهمه چ گهی*االن د

 یکه چهره نگران شمیم رهیخ نایو به ت رمیگیرو از اون سه تا م نگاهم

 گمیو م دمیتکون م یداره،سر

 +آره

 پرسهیکه محمد م زنهیم یلبخند 

 کجان؟ ایمهندس بزرگ ن-

 گمیو م کشمیم یقیو نفس عم کشهیم ریت سرم

 کننینم یبا ما همکار گهید_

 گمیو م پرسنینم یزیچ یول شهیهاشون متعجب م چشم

 .میعقب موند یهفته حساب کی نیسراغ کارمون ا می+خوب بهتره بر
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به صحبت کردن.ازشون  کنمیو منم شروع م کننیم دییتا همشون 

 توننیم نیکنن و همچن دایشرکت پ یخوب برا یمنش هیکه  خوامیم

 بشن. میتقس رادیق هاتاق خودشون و اتا نیب

هفته  کی نیا کنمیقابل باوره فکر م ریبرام غ رادیهم مرگ ه هنوز

 ....تینه واقع دمیخواب د یخواب بودم و تمام اتفاقات رو تو

و  کنمیرو باز م خچالیو در  کنمیگوشم منتقل م یکیرو به اون  لمیموبا

 گمیم

 کن شیبهتره باران برام اوک یکه گفت ی+مورد دوم

 نیاز شرکت دوره نار یول رشیمس-

 گمیو م زمیریم وانیآب داخل ل یکم

  ستی+مهم ن

 کنمیباشه پس فردا کارش رو درست م-

 ندارم ازیجا ن نیاز ا یزیفروش چ یرو بزار برا نجای+ا

 دهیو بعدش ادامه م کنهیم سکوت

 زمیباشه عز-
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 +ممنون 

 هیاول  دیفردا با زارمیم رهیجز یو رو دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا 

جا به  یرو برا لمیسر به پرهام بزنم و بعدش برگردم خونه و وسا

 جاشدن آماده کنم.

که اسم ساالر  گردونمیبرم لمینگاهم رو به موبا میگوش امکیپ یصدا با

 خونمیرو م امکشیو پ کنمیقفل صفحه رو باز م وفتهیصفحه م یرو

 .امیب تونمیو نم اتمیسالم،فرداعمل_

 سمینویو م کشمیم یقیعم نفس

 ستین ی+سالم،مشکل

 هم که باهام راه اومده واقعا ممنونشم.... نجایتا هم 

هر چند که نبود سردار  رمیپرهام م دنیکه به د گذرهیسه روز م بایتقر

ازم خواست که حتما با  یاحمد روزیکردم اما د هیرو به بهانه کار توج

رفتار خوب پدر و مادر  تشونیپرهام برم چون اولو دنیسردار به د

 هاست.
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بچه ها همون  شه،یوارد اتاق م یکه منش گمیم یدر اتاق بله ا یصدا با 

 نیا یتو یخوب یاز دوستانشون رو که قبال هم سابقه کار یکیروز 

 .کننیم دایشغل داشته برام پ

 .نیامضا بزن دیبرگه هست که با یسر هیخانم مهندس -

 زاره،یم زیم یو برگه ها رو رو هشیم کیکه بهم نزد دمیتکون م یسر

 زیم یو بعد از اتمام برگه ها اونا رو از رو کنمیشروع به امضا زدن م

رو  لمیو موبا کشمیم یقی. نفس عمرونیب رهیو از اتاق م دارهیبرم

اداره باشه، اگر  دیبا ادیصبحه و به احتمال ز 10 کیساعت نزد دارمیبرم

 .شمیامروز هم تنها برم باعث شکشون م مبخوا

جواب  رید دیشا یبدم ول امیپ خوامیو اول م کنمیم دایاش رو پ شماره

صفحه  یپرهام از دست بره، پس انگشتم رو رو دنیبده و فرصت د

اما جواب  مونمیبوق منتظر م نیتا آخر کنم،یو تماس رو وصل م کشمیم

خشکش  یصدا هیکه بعد از چند ثان کنمیامتحان م گهیبار د هی دهینم

 چهیپیگوشم م یتو

 الو_

 کشمیم یقیعم نفس
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 +سالم 

  کنهیسکوت م یکم

 سالم_

 ن؟یایهمراهم به مرکز ب نیتونی+امروز م

 دمیکه ادامه م شهیم یطوالن سکوتش

بهمون  ترسمیکردم اما م هیچند روز نبودتون رو به بهانه کار توج نیا_

 شک کنن

 گهیکه م شنومیرو م قشینفس عم یصدا

 رسونمیخودم رو م گهیساعت د میباشه تا ن_

  دمیدهنم رو قورت م آب

 +ممنونم

و  کشمیم یپوف شهیآزاد تلفن بلند م یبوق ها یو صدا گهینم یزیچ

 هی نیچقدر ارتباط گرفتن باهاش سخته ع رمیگیم میشونیدستم رو به پ

بودم اما تونستم با  یجور نیمدت ا هیمن هم  نکهیبا ا مونهیم خی کهیت

ازدواج  وفتمیدفتر خونه م یحرفش تو ادیاون... یول امیکنار ب طیشرا
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 نیطرز رفتارش هم لیاز دال یکی دیفوت شده شا همسرشکرده و  

بلند  یصندل یو عصا از رو فیو با برداشتن ک دمیتکون م یباشه.سر

به  نکهیا خودم رو به اونجا برسونم. بعد از گهیساعت د میتا ن دیبا شمیم

و با گرفتن آژانس  امیم رونیاز ساختمون ب دمیو بچه ها اطالع م یمنش

 .کنمیم تبه سمت مؤسسه حرک

 یبه سمت در ورود هیو با حساب کردن پول کرا رونیب امیم نیماش از

پس  نمیبیرو نم نشیاما ماش ندازمیم یبه اطرافم نگاه رم،یساختمون م

 یشاس قهیکه بعد از چند دق مونمیمنتظر م یو کم ستمیایدر م یجلو

. به رونیب ادیو م شهیباز م نیو در ماش ستهیایدر م یجلو شیبلند مشک

و  دهیتکون م یو اونم سر دمیم یلب سالم ریکه ز کنهیم تسمتم حرک

 سمت داخل ساختمون. میوفتیراه م گهیبا همد

و از  کنمیم یازش خداحافظ گذرهیکه با پرهام م  یساعت کیاز  بعد

و  دمیاز دست م یادیز یانرژ ششیپ امیکه م یمواقع رونیب امیاتاق م

بچه ها سرم درد گرفته، نگاهم رو  هیبق یاالن هم به خاطر سر و صدا

و در حال صحبت کردن با  ستادهیدورتر ا یکم نمشیبیباال که م ارمیم

 نکهیبه ا یازیمن ن هیبرام کاف دهیکه مسئول مرکز اون رو د نیتلفنه هم

کارمون با  گهیچند روز د یبخواد با پرهام ارتباط برقرار کنه ندارم و ط
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و به سمتش برم که  رمیاز در فاصله بگ خوامی. مشهیتموم م گهیهمد 

 خورهیو محکم به شونه چپم م شهیدر به شدت باز م شهیم یچ دونمینم

 شهیناله ام بلند م یو صدا کنمیکتف و قلبم حس م یتورو  دیدرد شد

 یقدم ها یکه صدا ذارمیقلبم م یو دستم رو رو شمیخم م یکم

 ادیکه به سمتم م شنومیرو م یبلند

 شده؟ یچ_

 یکه صدا وفتهیزدش م خی یباال و نگاهم به چشم ها ارمیرو م سرم

که دختر بچه  کنمیبه کنارم نگاه م شنومیاز بچه ها رو م یکی هیگر

  گهیکردنه و م هیکه در حال گر نمیبیرو م یکیکوچ

 دیبب...خشش-

 زارمیسر دختر بچه م یو دستم رو آروم رو کشمیم یقیعم نفس

 زمینداره عز ی+اشکال

 رهیگیفاصله م یو قدم کنهیدرشتش رو باز م یها چشم

 نیشما پشت در باش کردیفکر نم ایخانم سعادت پر دی*ببخش

و با تکون دادن  دمیم شونیو به مرب رمیگیرو از دختر بچه م نگاهم

 رهیگیشونم رو م یکه کس رمیگیازشون فاصله م یسر
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 حالت خوبه؟_ 

که اخم کرده،  شمیم شینقره ا یچشم ها رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم

 گمیو م دمیتکون م یسر

 +آره

که  وفتمیو جلوتر راه م کشمیم یقیو نفس عم رمیگیرو ازش م نگاهم

 .شنومیقدم هاش رو پشت سرم م یصدا

با انگشت ماساژش  یو کم دمیم کهیت نیماش یصندل یرو به پشت سرم

با  خواستمیشده و قرصام رو هم همراه ندارم.م دیدردش شد دمیم

 مخالفت باهاش رو ندارم... تیآژانس برگردم اما با اون نگاه نافذش قابل

که  شمیرخش م مین رهیو خ شهیچشم هام باز م یلیزنگ موبا یصدا با

و  رمیگینگاهم رو ازش م ده،یو جواب م رونیب ارهیم بشیرو از ج لیموبا

 شمیروبه رو م رهیخ

 سالم حاج خانم_

 که دستم رو گرفته بود وفتمیم یزن چادر پوش ادیصداش  دنیشن با

 ست؟یارسالن ن_

  شنومینفس کالفش رو م یصدا
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 .رسمیم گهید قهیچشم حاج خانم تا پنج دق_ 

و به سمتش  کنمیاخم م کنه،یو تماسش رو قطع م کنهیم یخداحافظ

  گمیو م گردمیبرم

 شمیم ادهیپ نجایمن هم نیبر ییجا دی+اگه با

 کنهیسمتم و اخم م گردونهیرو برم سرش

 رسونمتیم_

 شهیم ظیو اخمم غل شمیرفتارش متعجب م نیا از

 من خودم .... ستین یازی+ن

 کنهیرو پر م نیبلندش ماش یصدا

 ؟یدیمنه فهم فهیوظ نیشناسنامه منه ا یاسمت تو یتا وقت_

 کردمیفکر نم شهیو چشم هام گرد م کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

و نگاهم رو از  زنمیم یداشته باشه پوزخند یمسخره ا دیعقا نیچن

 .رمیگیزدش م خی یچشم ها

 رهیم نیو از ماش دارهینگه م یرو گوشه ا نیاز چند لحظه ماش بعد

که  دمینگاهم رو بهش م کوبهیبه هم م یمحکم یو در رو با صدا رونیب
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 کینیکل شمیتابلوش متوجه م دنیو با د رهیم یبه سمت ساختمون 

 .هیوتراپیزیف

 شهیمقابلم چشم هام گرد م ریتصو دنیاما باد کشمیم یکالفه ا پوف

 ؟یچ نهیدنبال مادرش اصال ما رو کنار هم بب ادیقراره ب کردمیفکر نم

و  کنمیرو باز م نیماش در عیو سر دارمیرو برم فمیک ست؟یبراش مهم ن

.قلبم محکم به رسنیرو نبستم که بهم م نیاما هنوز در ماش رونیب امیم

چهره خونسردم رو حفظ کنم نگاهم  کنمیم یو سع کوبهیم ام نهیس

 یرو یجلو و با لبخند ادیم دنمیکه مادرش با د ظشهیاخم غل رهیخ

  گهیلبش م

 *سالم دخترم؟حالت خوبه؟

 شمیم رهیو به مادرش خ رمیگیمتعجب سردار م یرو از چشم ها نگاهم

که  نهینداره به خاطر هم یپدر و مادرش با من خبر داریکه از د دونمیم

 مغروره... یادیانگار ز یکنه ول ادهیازش درخواست کردم من رو پ

 دمیبه مادرش تکون م یسر

 +سالم ممنونم

 شهیبم سردار بلند م یکه صدا زنهیم یلبخند
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 خانمسوار شو حاج _ 

که  رمیگیومن با کمک عصا از در فاصله م رهیگیاز من نگاه م مادرش

 گهیخطاب به سردار م

 ؟ی*پس دخترم چ

 تر  ظیو اخم اون غل شهیهام گرد م چشم

 میرسونیرو هم م شونیا_

 گهیم یسمتم و با چهره مهربون گردهیبرم مادرش

 *سوار شو مادر

 رهیم نیخودش به سمت در ماش و

اصال براش مهم نبود که من  یعنی شمیرفتارش به شدت متعجب م از

 کنم؟یم کاریچ نجایا

 نیتو ماش نیبش_

باال که در عقب رو باز کرده و منتظر منه نفسم رو کالفه  ارمیرو م نگاهم

 .بندهیو اون در رو م شمیو سوار م رونیب دمیم
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کث م یو بعد از کم ندازهیرو راه م نیو ماش شهیهم سوار م خودش 

 گهیم

 گفت؟ یدکتر چ_

 ندازهیعمه م ادیلبخند حاج خانوم من رو  

 *خداروشکر زانوم بهتره مادر

  گهینم یزیچ گهیو د دهیتکون م یسر

 *حالت بهتر شده دخترم؟

که چشمم به  کنمیو به سمت جلو نگاه م رمیگیم شهیرو از ش نگاهم

و  چرخمیمنه به سمت حاج خانوم م رهیخ نهیکه از آ وفتهیم رشیتصو

 گمیم

 +بله بهترم

 گهیباال و م ارهیرو م دستهاش

 *الحمداهلل

 یجلو نیکه ماش کشمیم یقیشرکت نفس عم ابونیخ دنید با

و با گفتن  دارمیرو به همراه عصا برم فمیسته،کیایساختمون م



 

697 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

نگران  یکه صدا برمیم رهیلب دستم رو به سمت دستگ ریز یخداحافظ 

 ادیمادرش م

 حافظ در رو براش باز کن مادر ریدخترم،ام یش نییپا یتونی*تو که نم

باال که در  ارمیو نگاهم رو م شهیخشک م نیماش رهیدستگ یرو دستم

سمتم و با باز کردن در  ادیم یبلند یو با قدم ها کنهیرو باز م نیماش

 عیپس سر کشمیباره که دارم خجالت م نیاول یبرا مونهیمنتظرم م

و نفس  رمیگیبهشون ازشون فاصله م یو با تکون دادن سر رونیب امیم

 .....بهیرفتارشون عج نقدریا چرا کشمیم یقیعم

 دنمیکه با د رمیو به سمت سالن م رونیب امیاتاقک آسانسور م ازداخل

 گهیکه م دمیبهش تکون م یسر شه،یبلند م شیصندل یاز رو یمنش

 اتون کار داشتنبه اسم حداد زنگ زدن و باه یآقا ی*خانم مهندس

هفته هست که به  کیبه  کینزد شهیحداد آه از نهادم بلند م یادآوری با

هم خوبه که تا االن قراردادش رو کنسل  نیو هم میکارخونش سر نزد

 نکرده

 وصل کن ری+شمارش رو بگ

 .رمیکه به سمت اتاق م دهیتکون م یسر
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 افتاده؟ یازتون نشد خانم مهندس اتفاق یخبر گهید- 

 یاز شرکت ها رو که برا یکی لیمیو جواب ا کنمیرو جا به جا م یگوش

 گمیو به حداد م دمیدرخواست دادن م یهمکار

فردا  شتونیپ امیاومد که نتونستم ب شیپ یمشکل هیهفته  کی ی+برا

 .زنمیحتما به کارخونه سر م

 ادیخندونش م یصدا

 و پسرم کارخونه هست ستمیدستتون درد نکنه فقط فردا من ن-

 گمیو کالفه م کنمیم اخم

 ستین ی+باشه مشکل

رو باز  زیو در کشو م ذارمیرو سرجاش م یاز حداد گوش یخداحافظ با

 زیم یسرم رو رو خورمیدونه م هیآوردن بسته قرصم  رونیو با ب کنمیم

از  یخودم تا کم شیپ ارمیکاش هر چه زودتر بتونم پرهام رو ب زارم،یم

 حل بشه. میذهن یها یریدرگ

 هیثان کی یبرا برمیآب م ریو خودم رو ز کنمیآب سر رو باز م دوش

. چشم هام رو شهیم یاما بعد برام عاد سوزهیو شونم م شهینفسم قطع م

اتفاقات گذشته و حال  دمیرو ماساژ م میشونیو با انگشت هام پ بندمیم
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و مقابله رو ندارم  ستادنیتوان ا گهیکه د یگرفته طور یازم انرژ یحساب 

 داره... ازیهر طور که شده ادامه بدم پرهام بهم ن دیال بااما فع

خونه نسبت  نیا رونیب امیو از آشپزخونه م دارمیقهوه ام رو برم فنجون

 یو کم نمیشیاون م یو رو رمیبزرگتره. به سمت کاناپه م یبه خونه قبل

 شهیبلند م میگوش امکیپ یکه صدا نوشمیاز قهوه داخل فنجونم م

رو باز  امکیپ شمیاسم سردار متعجب م دنیو با د کنمیدستم رو دراز م

 خونمیو متن رو م کنمیم

 ؟یشناسیحاج خانم رو از کجا م_

دارم،  ینقشه ا دیپس بهم شک کرده که شا کنمیم کیهام رو بار چشم

 سمینویو م چرخونمیم بوریک یانگشت هام رو رو

 مارستانیاومده بودن ب تیگرفتن رضا ی+برا

 .زنمیم یو پوزخند کنمیرو براش ارسال م امیپ

 ارمیپرهام رو ب تونمیفردا م ادیو لب هام کش م رونیب امیدر مرکز م از

با  شهیروزام برطرف م نیبزرگ ا یاز دغدغه ها یکیخودم و  شیپ

و به سمت کارخونه حداد حرکت  شمیم نیاسنپ سوار ماش دنیرس

 .کنمیم
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 یبه سمت نگهبان کشهیکارخونه طول م یبه سه ساعت کارم تو کینزد 

 تونمیتموم شده ونم میچرا که شارژ گوش رهیتا برام آژانس بگ رمیم

از  ینیبوق ماش ینشدم که صدا ی.هنوز وارد اتاقک نگهبانرمیاسنپ بگ

سمت  شهیش نمفیبیپسر حداد رو م گردمیبرم یو وقت ادیپشت سرم م

 گهیم یو با لبخند نییپا ارهیمقابلش رو م

 خانم مهندس رسونمتونیم نیوار ش*س

 شمیاش م رهیو خ کنمیم اخم

 مونمی+ممنون منتظر آژانس م

 گهیو م ادیکش م شتریب لبخندش

 تا آژانس برسه کشهیطول م یلیدوره و خ نجایا ری*مس

 کیکه نزد شمیم میساعت مچ رهیو خ رومیب دمیرو کالفه م نفسم

داشته باشم، از  یدوازدهه هست و قرار بود امروز با بچه ها جلسه ا

پام به شدت درد گرفته پس  ادیز ستادنیهم امروز به خاطر ا یطرف

سوار  یو با گفتن ممنون کنمیرو باز م نیو در ماش کشمیم یقینفس عم

 .شمیم نیماش
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پس دستم رو  زنهیبه سردردم دامن م نیداخل ماش کیبلند موز یصدا 

به سمتم  کنمیکه حس م کنمیرو کم م کیموز یو کم برمیجلو م

 شنومیخندونش رو م یو صدا دهیچرخ

 ن؟ی*دوستش نداشت

 یمونیپش یشدم ول نشیکار اشتباهس کردم که سوار ماش کنمیم حس

 نداره یا دهیاالنم فا

 +صداش بلند بود

 گهیو چند لحظه بعد م شهیم رهیو دوباره به جلو خ گهیم یآهان

 ن؟ی*تصادف کرد

چشم هام شده نفس  رهیکه خ کنمیو به سمتش نگاه م کنمیم یاخم

 گمیو م رمیگیم یقیعم

 +بله

 یو منم به پشت رهیگیو دوباره نگاهش رو از من م دهیتکون م یسر

 .بندمیو چشم هام رو م دمیم کهیت یصندل

چشم هام رو باز  نیکه با حس توقف ماش گذرهیچه قدر م دونمینم

که  چرخمیبه سمتش م وفتهیو نگاهم به ساختمون شرکت م کنمیم
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و  برمیم رهیو دستم رو سمت دستگ کنمیچشم هام شده اخم م رهیخ 

 گمیم

 +ممنونم

رو باز  نیو در ماش رونیب ادیم نیاما به سرعت از ماش گهینم یزیچ

ز آوردن عصا ا رونیو با ب گمینم یزیچ یول شمیمتعجب م کنهیم

و باعث گرد شدن  رهیگیو شونم رو م شهیکه خم م رونیب امیم نیماش

 شهیچشم هام م

 کمکتون کنم نی*بزار

 رونیو به سرعت شونم رو از داخل دست هاش ب شهیم ظیغل اخمم

 تیها رعا یبعض یچرا برا شم،یو با گفتن خداحافظ ازش دور م کشمیم

 سخته.... نقدریا یشخص میکردن حر

با گرفتن  کنم،یشرکت صحبت م یبا بچه ها در مورد کارها نکهیاز ا بعد

شونم  یها هیتا بخ رسونمیکنار خونه م کینیکل هیاسنپ خودم رو به 

نفس راحت بکشم هر  هی تونمیرو بکشم، مدتشون امروز تموم شده و م

 گهید یول ستین یکار راض نیاز ا ادیز کنهیم نمیکه معا یچند پزشک

 صبر کنم. نیشتر از ایب تونمینم
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و با تشکر کردن ازش از اتاقش  نییپا امیتخت به کمک عصا م یاز رو  

 .شمیخارج م کینیو با پرداخت پول از کل رونیب زنمیم

و  برمیم فمیدستم رو داخل ک ف،یاز داخل ک لیبلند شدن زنگ موبا با

که اسم سردار رو  ندازمیبه صفحه اش م ینگاه لیکردن موبا دایبا پ

انگشتم رو  شمیشبه و از تماسش متعجب م 9به  کیساعت نزد نم،یبیم

 دنیکه با شن کنمیم کیرو به گوشم نزد لیو موبا کشمیصفحه م یرو

 شهیگرد م هامدادش چشم  یصدا

 ؟ییییکجا_

 گمیو م کنمیم اخم

 +سالم

 گهیم یعصب یبا همون صدا یو ول کنهیسکوت م یک

 ؟ییکجا_

 گمیم یعصب منم

 +چرا؟

 گهیو م شنومینفس کالفش رو م که
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 آدرست رو بفرست نمتیبب عیسر دیبا_ 

سر من داد  یبه چه حق کنمیو تلفن رو قطع م شهیم ظیغل اخمم

 ...زنهیم

زنگ در خونه به  یبه خونه اومدم، که صدا ستین شتریب قهیده دق هنوز

 دنیو با د رمیم فونیکه سردار هست به سمت آ دونمیو م ادیصدا درم

و به  ندازمیسرم م یرو ی. شالکنمیچهره اخموش قفل در رو باز م

منتظرم در آسانسور باز بشه  کنمیو در روباز م رنمیسمت در خونه م

بعد  هیو چند ثان شنومیرو از سمت پله ها م اشقم ه یصدا یول

 ادیبلند م یو با قدم ها وفتهیسرخش م ینگاهم به چشم ها نمش،یبیم

 یواکنشم پوزخند نیبه عقب بردارم با ا یدمق شهیسمتم که باعث م

حرکتش اخم  نی. با اکوبهیو در رو بهم م شهیو وارد خونه م زنهیم

 یزیچ نمیبیم یوقت زدشه، خی یعصب یو نگاهم به چشم ها کنمیم

بلند و  یکه صدا رمیو به سمت کاناپه م کنمیعقب گرد م گهینم

 شنومیرو م شیعصب

 ه؟یک نیا_

 یکه نگاهم به عکس تو چرخمیو با اخم به سمتش م ستمیا یم

 هیبا  شنومیپوزخندش رو م یو صدا شهیدستشه، چشم هام گرد م
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اون  رهیو من هنوز خ کنهیپرت م نیزم یحرکت عکس ها رو رو 

 .رمیتصاو

رو شروع  یسعادت بد باز نیخانم نار ستین یمن قابل باز یآبرو_

 یکرد

اش  رهیشده خ کیبار یو با چشم ها رمیگیرو از عکس ها م نگاهم

 شمیم

 ؟یکنیم بمی+تعق

 گهیو م زنهیم یخنده عصب تک

 کارا رو ندارم  نیمن وقت ا_

 گهیم تیو با عصبان کشهیبه موهاش م یدست

رفتارهات باعث آتو دادن دست اونا  نیدارم و ا یادیز یمن دشمنا_

 شهیم

 گمیو م کنمیم اخم

 ؟یی+چه رفتارها

 غرهیو م شهیم کیو بهم نزد کنهیم کیهاش رو بار چشم
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شناسنامت باشم و تو هم  یمدت اسم تو هی یمن فقط قرار بود برا_ 

 وگرنه.... یکن تیرو رعا متیکار حر نیدر قبال ا دیبا

 گمیم یبلند یحرفش تموم شه و با صدا ذارمینم

 یدیم نیچه طور به خودت اجازه توه یدونیاز ماجرا نم یچیه ی+وقت

چشم  رهیخ تیصورتم در چرخشه و در نها نیزدش ب خی یها چشم

 شهیهام م

 یازین چیاز طرف قراردادام هست و ه یکیعکس پسر  ی+اون فرد تو

 یارتباط چیمن با اون فرد ه نیکه شما دچار ترس از آبروتون بش ستین

 .ستمیرفتار نادرستش ن یندارم و جوابگو

 گمیو م رمیو به سمت آشپز خونه م رمیگیازش فاصله م یکم

 . شهیتموم م یخودم و همه چ شیپ ارمی+فردا پرهام رو م

 زنمیم یسمتش و پوزخند گردمیبرم

 سردار یآقا نیترس آبروتون رو ندار گهی+و شما هم د

 یتوجه یول شهیو چشم هاش سرخ م ادیکه رگ گردنش باال م نمیبیم

باز شدن در و  یبعد صدا هیکه چند ثان شمیو وارد آشپزخونه م کنمینم
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فردا  دونمیم نکهیا رونیب دمینفسم رو کالفه م ادیشدنش م دهیبعد کوب 

 .کنهیحالم رو خوب م شهیتموم م یهمه چ

 دمیترسیخودم رو بکشم نم خواستمیکه م شیسال پ 8اگه همون  دیشا

 کردمیرو رها م زیاگه همه چ دیبهتر بود، شا دادمیو اون کار رو انجام م

االن کنار مامان و بابا بودم، به دور  دیچرخیذهنم نم یو فکر به انتقام تو

من  اشنکه هر جا ب یبه دور از هر اتفاقات بد و ناگوار ،یاز هر دغدغه ا

 .چسبوننیو خودشون رو بهم م کننیم دایرو پ

 گهید دمیو نگاهم رو به عکس خندونشون م چرخمیتخت به پهلو م یرو

 یحس دلتنگ دونمینم گهینه د ایشون تنگ شده که دلم برا دونمینم

 ...یچ یعنی

جلو چشمم  ادیم یجفت چشم نقره ا هیکه  بندمیهام رو م چشم

 یمتوجه حضور من تو عیسر نقدریا نکهیبود و ا یعصبان یلیامشب خ

ذره  ریز یبخوا شهیهم نکهیمتعجب و ترسناکه ا یلیشدن خ شیزندگ

 .ذارهینم یازت باق زیچ گهید یباش نیب

حرف از دشمناش  یوقت یکرده ول بمیفکر کردم که خودش تعق اولش

اما بهتر بود  گذرونهیرو م یسخت یکه داره زندگ یافتاد با شغل ادمیزدم 

طرف مقابل من  دیفکر کنه شا یبه من بتوپه کم ینجوریا نکهیقبل از ا



 

708 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

زن مورد  هی دیبا شهیچرا هم ستین شیاز ادب حال یزیو چ شعورهیب 

 مرد باشه... تونهیکه مقصر م یدر حال رهیگهدف قرار ب

فردا  ادیو  شمیم رهیو به نور چراخ خواب خ کنمیهام رو باز م چشم

بچه  نکهیوقته که اعتراف کردم پرهام رو دوست دارم با ا یلیخ وفتمیم

کشوندن اما مهرش  یرو به نابود میهست که زندگ ییدو نفر از آدما

 شیبخش دمیاز دستش بدم. شا خوامیبه دلم افتاده و نم بیعج

بخواد  نکهیقبل از ا یبطن داشتم ول یکه تو یا طفهبه اون ن گردهیبرم

 یبه جز تو نمیبیوقت اون رو نم چیو ه دمشیبرسه از دست م ییبه جا

 کابوس هام....

 چیهستم، ه یاحمد یمرکز نشسته ام و منتظر آقا تیریدفتر مد داخل

 تونمینه البته که م ای ادیکه امروز م دونمیبهش نزدم و نم یزنگ ای امیپ

 ندن. ریبهم گ ادیکه ز دوارمیکنم و ام هشونیدورغ توج هیبا 

 ادیم یاحمد یکه آقا دمیباز شدن در نگاهم رو به در اتاق م یصدا با

براش  کردمیفکر نم شمیسردار پشت سرش متعجب م دنیداخل اما با د

 اخم به صورت داره شهیهم اد،مثلیمهم باشه و ب

 سالم دخترم-
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 یاز رو یو کم چرخمیم یو به سمت احمد رمیگیرو ازش م نگاهم 

چشم  ریز نم،یبش زنهیکه با دست بهم اشاره م شمیبلند م یصندل

 .نهیشیکنارم م یصندل یکه رو نمیبیم

 مرکز نیتر از همسرتون اومد عیکه سر نیعجله دار یلیمشخصه خ-

بگم که  یزیچ خوامیم وفتهیم یباال و نگاهم به احمد ارمیرو م سرم

 گهیو م دهیسردار اجازه نم

 من اداره بودم و از همسرم خواستم زودتر برسه_

 یصندل یو رو کشهیم یقیو نفس عم دهیتکون م یسر یاحمد

و در آخر با چهره  کنهیما دوتا رد و بدل م نینگاهش رو ب نهیشیم

 گهیم ینگران

 میسپردن پرهام بهتون دچار شک شددر مورد -

 شهیو تنم خشک م کوبهیام م نهیحرفش قلبم محکم به س نیا با

 پرسهیکه م شنومیبم و خشکش رو از کنار گوشم م یصدا

 چرا؟_

فکر  دمیهم فشار م یو دست هام رو محکم تو هیبه احمد نگاهم

 هیبفهمن که ازدواجمون الک کردمینم
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 ردن که از اقوام پرهام هستن.باهامون تماس گرفتن و ادعا ک- 

و چشم  ادیکه نفسم بند م یطور شهیدوم محکم تر بهم وارد م ضربه

 گمیو م دمیآب دهنم رو قورت م شهیهام گرد م

 ؟ی+ک

پس دوباره رو  شهیام م رهیو خ چرخهیکه سرش سمتم م کنمیم حس

 پرسمیم یبه احمد

 باهاتون تماس گرفته؟ ی+ک

 گهیو م دهیتکون م یسر یاحمد

 یزدیکه ادعا داره پدربزرگ پرهامه، منوچهر ا یمرد-

 یچراااا؟ افراد وفتهیاتفاق ب نیا دیچرا االن با دمیدهنم رو قورت م آب

دنبال  انیب دیچرا با ومدنین رانیدخترشون به ا دنید یبرا یکه حت

 پسرش؟

 ه؟یما چ فیاالن تکل_

 شمیم شیچهره عصب رهیو خ رمیگیم یزدیرو از ا نگاهم
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پرهام رو داره  یپدر بزرگ یکه ادعا ییآقا نیتا ا نیصبر کن دیبافعال - 

 نه ایادعاش درسته  مینیبب یان ا ید شیو با دادن آزما رانیبرسه ا

 رهیو خ چرخهیو به سمت من م رونیب دهیکه نفسش رو کالفه م نمیبیم

 گهیم یکه احمد شهیام م

 کار دو تا سه هفته زمان ببره نیا ادیبه احتمال ز-

 شمیم رهیخ یو به احمد رمیگیزدش م خی یرو از چشم ها نگاهم

 م؟یقبول کن میتونیرو نم شی+اگر پدربزرگش باشه سرپرست

 دهیتکون م یو سر شهیناراحت م یاحمد چهره

 رینخ-

 یو از رو زارمیمعدم م یدستم رو رو سوزهیو معدم م کشهیم ریت سرم

و به سمت  کنمیرفتنه اما توجه نم جیسرم در حال گ شمیبلند م یصندل

رو  یاحمد یصحبت ها یصدا رون،یب زنمیو از اتاق م رمیدر اتاق م

ذهنم در حال  یکه تو یزیبلکه تنها چ گهیم یچ فهممیاما نم شنومیم

 ...رانیا ادیکه قراره ب باستچرخشه پدر دلر

نفس  شهیم سیکه خ برهیپلکم م ریز عیو دستم رو سر سوزهیم چشمم

که  رمیو به سمت محوطه م رونیب امیو از ساختمون م کشمیم یقیعم
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 هیاما به محض انکه هوا وارد ر کشمینفس م یتازه کم یبا احساس هوا 

باال  ارمیدستم رو م زنمیو عق م رهیگیم یدیمعدم درد شد شهیهام م

دست از سرم  ارمیتا خون باال ن شهیو مثل هم شهیم عاما عق زدنام شرو

باال  ارمیو سرم رو م شنومیرو از پشت سرم م ییقدم ها یصدا دارهیبرنم

چشم هاش  وفتهینگاهش به دستم م یوقت یول نمیبیکه سردار رو م

 زنهیو داد م شهیگرد م

 چه شده؟ نییحسس ای_

که دستم رو  کنمیو با گوشه شالم لبم رو پاک م گردونمیرو برم ازش

م هاش نگاعم به چش چرخونهیو من رو به سمت خودش م رهیگیم

 نمیبیرو داخلشون م یبار نگران نیاول یو برا وفتهیم

 ن؟ینار یسر خودت آورد ییچه بال_

و با  رونیب کشمیدستم رو م ینه ول ایقبال اسمم رو صدا زده  ادینم ادمی

 گمیم یگرفتن نفس

 ؟یاریکم آب برام م هی+

 کنهیاز ساختمون قدم تند م رونیو به سمت ب کنهیکه اخم م نمیبیم

 یو سع چهیپیتمام دهنم م یکه مزه خون تو دمیآب دهنم رو قورت م
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که از دور  نمیشیاز جدوال م یکی یکه  بهش فکر نکنم. رو کنمیم 

و  کنهیرو باز م یو در بطر ادیبه سمتم م یبلند یبا قدم ها نمیبیم

 کیرو به لبم نزد یباال و بطر ارمیرو م رزونمدست ل رهیگیسمتم م

 شورمیو دستم رو هم با آب م خورمیآب م یو کم کنمیم

 حالت خوبه؟_

 شمیم رهیباال و به چشم هاش خ ارمیرو م نگاهم

 +ممنون

 رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 میبلند شو بر_

و به  شمیجدوال بلند م یاز رو یبه سخت یرفته ول یلیتح میانرژ تمام

 .وفتمیراه م نشیسمت ماش

سرم رو  شهیشکسته م یآروم کیموز یبا صدا نباریا نشیماش سکوت

که درمورد  کردمیدادم و چشم هام رو بستم، فکر م کهیت یبه صندل

 .دمینرس ییهم به جا نباریاما ا شمیپرهام موفق م هیقض

 یلعنت یبا حضور پرهام کنار خودم تموم اون کمبود ها خواستمیم من

همراهم  چوقتیبار هم خدا همراهم نبود.اصال ه نیا یرو جبران کنم ول
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اعتماد کنم چنان  یبه کس ایبکنم  یهر بار که خواستم کار ستین 

من  دی.اصال شادمیتر از قبل به خونه اولم رس مونیخوردم که پش نیزم

 باشه؟ تونهیم یچ یاریهمه بدب نیا لیدل وگرنه نهیبیرو نم

دست هاش رو دور  شمیرخش م مین رهیو خ کنمیهام رو باز م چشم

که  دونمیروبه رو هست م رهیخ شیشگیفرمون مشت کرده و با اخم هم

درصد هم احتمال  کی یاما من حت هیکه افتاده عصبان یبابت اتفاق

ازدواج دلربا  دونستمیکه م ییچون تا اونجا دادمیبرگشت پدر دلربا رو نم

بود که دلربا از خانواده طرد بشه، زبونم رو با لب هام  دهبا آرمان باعث ش

 گمیو م کنمیتر م

 کنمیطالق اقدام م یکارها ی+فردا برا

و با  چرخهیو به سمتم م شهیمحکم م نیهاش دور فرمون ماش انگشت

 گهیو م گذرونهینگاه نافذش چهره ام رو از نظر م

 ؟یجا زد_

 شمیروبه روم م ریمس رهیو خ رونیب دمینفسم رو کالفه م  

 کنمیفقط تظاهر به زنده موندن م یوقته، ول یلی+خ

 یتباه رفترو اش ریچون مس دیشا_
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 گمیم یو با پوزخند دمیرو به چهره اش م نگاهم 

 شنیباهام مواجه م ریمس یکه تو ییآدم ها ستیاشتباه ن ری+مس

 نیرحم یب یگرگا

 شهیو چشم راستم تار م رهیگیگلوم رو م خیچرا اما بغض ب دونمینم

چشمم  ریو ز ارمیکه دستم رو باال م شهیم ریازش سراز یقطره اشک

پس اونم  نمیبیرو م نشیباال نگاه غمگ ارمیسرم رو م یو وقت کشمیم

 خی یشدش رو پشت دوتا گو یمثل من درون متالش یاحساس داره ول

 کرده. یزده مخف

بغض  نیتا ا دمیآب دهنم رو قورت م ستهیا یم یکه گوشه ا نیماش

پس از  یکینداره چرا که قطرات  یا دهیفا چیه یبره ول نیاز ب یلعنت

 روبه روام. رهیو من فقط خ شنیم ریاز چشمم سراز یگرید

 .میگفت صبر کن یکه احمد یسه هفته ا ایتا دو  میتونیم_

اشک  رهیسمتش که خ گردمیو برم رمیگیم نیماش شهیرو از ش نگاهم

 گمیم یفیضع یو با صدا کنمیصورتمه با دستم صورتم رو پاک م یها

 بتونم به پرهام برسم. گهی+فکر نکنم د
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 رهیم نیاز ماش لشیموبا یوبا بلند شدن صدا رهیگیرو ازم م نگاهش 

 .رونیب

خونه  یکه جلو کردمیو فکر م کنمیچشم هام رو باز م نیتوقف ماش با

 شهیو چشم هام گرد م وفتهیم یباشه اما نگاهم به خونه باغ ستادهیام ا

  شنومیکه صداش رو م

 نجایا میایشب ب یحاج خانم خواست برا_

که کش اومدن لب  شمیم رهیگرد شدم بهش خ یهمون چشم ها با

 پوزخند ایلبخنده  دونمیاما نم نمیبیهاش رو م

 ...تونمی+اما من نم

 گهیحرفم تموم شه و م ذارهینم

 خانواده ام از ماجرا با خبرن_

 نیا یچ یعنی زنهیم خیو دست هام  کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

رو بهشون بگه؟ نگاهش رو ازم  یزیچ نیچن دیبا یچ یحرفش برا

رو باز  نیو در ماش ادیو به سمت من م رونیب ادیم نیو از ماش رهیگیم

 کنهیم

 نییپا ایب_
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 دمیو آب دهنم رو قورت م شمیم رهیچشم هاش خ به 

 ...ی+ول

 .ستین یکنیکه تو فکر م یزیرفتارشون اون چ_

که به کمکش از  رهیگیو دستم رو م دارهیبرم نیرو از داخل ماش عصام

و در رو باز  رهیو جلوتر از من به سمت در خونه م رونیب امیم نیماش

و  دهیمامان رو م یاون زن بو ینه ول ایکارم درسته  دونمی. نمکنهیم

 دارم. یکنارشم حس خوب یوقت

نور چراغ  یشبه و ل نکهیبا ا شمیو من وارد خونه م ستهیا یدر م کنار

از قسمت  دهیبلند و سرسبز رو نشونه م یدرخت ها یباغ به خوب یها

باز شدن  ی. با صدادارهیکنارم قدم برم قایو دق گذرهیسنگفرش شده م

 نمیبیباال که صورت خندونش رو م ارمیدر نگاهم رو م

 دخترم بفرما یخوش اومد یلی*خ

 رسمیم شیکیو به نزد دمیدهنم رو قورت م آب

 +سالم

 یکه همون بو بوسهیو گونم رو م شهیم کیو بهم نزد دهیتکون م یسر

 کنهیعطر مشامم رو پر م
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 زمی*بفرما داخل منزل خودته عز 

که  شمیلبخند بزنم وارد خونه م یکم کنمیم یو سع دمیتکون م یسر

 .شنومیرو با مادرش م شیاحوالپرس یصدا

 طرف نیاز ا_

و من به  دهیرو نشون م یکه با دستش قسمت گردونمیرو برم نگاهم

 ادیحاج خانوم م یو صدا دارمیهمون سمت قدم برم

 ارمیم ییمن براتون چا نی*تا شما نشست

مبل رو  نیاول میشیم ییرایو وارد سالن پذ کنهیمادرش تشکر م از

به  ی. نگاهنمیشیاون م یرو یقینفس عم دنیو با کش کنمیانتخاب م

 یداره اما چشمم به گل ها یبزرگ بایتقر یفضا ندازمیدور وبرم م

 شده. دهیهست که گوشه خونه چ ییبایز

 از پدر و مادرم ندارم. یمخف زیمن چ_

مبل  یکه رو چرخمیو به سمتش م رمیگیرو از گلدون ها م نگاهم

منه  رهیانداخته و خ یکیاون  یاز پاهاش رو رو یکیمقابلم نشسته و 

 گمیو م دمیتکون م یسر

 نیبهشون اطالع بد یزیمسئله چ نیرد ا+انتظار نداشتم که در مو
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بگه که مادرش رو  یزیچ خوادیو م چرخونهیچشم هام م نیرو ب نگاهش 

 شهیم ییرایوارد پذ یچا ینیس هیبا  نم،یبیم

وقت  چیبچه رو ه نیما که ا نجایا نیایحافظ خواستم امشب ب ری*از ام

 نجایا مشیبکشون میبه بهانه زنش بتون دیشا مینیبیخونه نم یتو

خودم رو جمع و  یول شهیخنده چشم هام گرد م ریز زنهیبعدش م و

 رهیگیرو از دست مادرش م ینیو س شهیکه از مقابلم بلند م کنمیجور م

 حواستون به زانوتون هست حاج خانم؟_

 نهیشیم میمبل کنار یو رو شهیمهربونش دوباره خندون م صورت

 *خدا حواسش بهم هست پسرم نگران نباش

 گهیکه مادرش م رهیگیرو مقابلم م ینیس

 *بفرما دخترم

 دارمیاز استکان ها رو برم یکیو با لبخند  رمیگیچشم هاش نگاه م از

 +ممنونم

 *نوش جونت

 ؟یگچش رو باز کن دیبا یبهتره؟ک پات
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 شمیم رهینگرانش خ یو به چشم ها ذارمیمقابلم م زیم یرو رو استکان 

 همه نگرانم باشه نیباهاش ندارم ا ییآشنا چیکه ه یکس دیچرا با

 شهیباز م گهی+خوبه دو هفته د

 گهیباال و م رهیگیرو م دستش

 *انشاهلل

و با  شنومیسالم کردنش رو م یکه صدا دمیرو به دست هام م نگاهم

شده نگاهم رو به  رهیخ یو به سمت ستادهیکه ا نمیبیباال آوردن سرم م

 نمیبیکه پدرش رو م دمیهمون سمت م

 سالم پسر جان -

 گمیو م شمیمبل بلند م یرو از

 +سالم

 زنهیم یو لبخند چرخونهیرو به سمت من م نگاهش

 سالم دخترم راحت باش-

و ما هم سر جامون  نهیشیو کنار حاج خانوم م ادیسمتمون م به

 .میگردیبرم
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 یکه صدا شمیم رهیدستم خ یو به ساعت رو کشمیم یقیعم نفس 

 شنومیپدرش رو م

 ن؟یکرد ارکیخوب چ-

باال که هر سه شون رو  ارمیو نگاهم رو م کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 گمیخونسر باشم پس م کنمیم ی. سعنمیبیخودم م رهیخ

 رو قبول کنم شی+فکر نکنم بتونم سرپرست

 گهیاما مادرش نگران م چرخهیو به سمت سردار م کنهیم یاخم پدرش

 *چرا دخترم؟

 ادیبمش م یبگم که صدا یزیچ خوامیو م کشمیم یقیعم نفس

 شده دایپدربزرگش پ_

 بوکرمان
https://romanbook.ir/ 

و  چرخهیاما پدرش به سمتم م شهیگفتن مادرش بلند م یوا یا یصدا

 گهیم ینیغمگ یبا چشم ها

 بوده بابا جان نیحتما مصلحت ا-
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به  یکه کردم فکر بد یبابت کار نکهیا یو برا دمیتکون م یسر 

 گمیسرشون نزنه م

کنم به  دایسردار پ یبهتر از آقا یکس تونستمینم طیاون شر ی+تو

 اون شرط رو گذاشتم. نیخاطر هم

 شمیم رهیو به خودش خ رمیگیخندون پدرش م یرو از چشم ها نگاهم

 دمیکه اخم کرده و ادامه م

 .دمیطالق رو انجام م ی+گفتم که فردا کارها

 گهیو م شهیتر م ظیحرفم اخمش غل نیا با

 .میسه هفته رو صبر کن ایاون دو  میتونیمن هم به شما گفتم که م_

 که مجبورش کردم ادامه بده؟؟ یبه کار دیآدم چرا با نیقدر غده ا چه

 ادیخندون پدرش م یصدا

مثل  یدخترم شما فعال صبر کن، چون با وجود عروس رهیانشاهلل که خ-

 .میدیآقا رو د نیگل ا یشما ما تازه رو

 یمن چرا هر چ یخدا خندهیکه مادرش هم م شهیهام گرد م چشم

 کنهیترم م جیرفتارشون گ رمیجلوتر م
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 حاج خانوم بساط شام رو آماده کن.- 

 نیچند لحظه صبر کن_

و به پدرش زل  رهیگیکه از من نگاه م شمیاش م رهیباال و خ ادیم نگاهم

 گهیو م زنهیم

 تیاز فردا برم مامور دیو با دهیبه دستم رس یدیپرونده جد_

 گهیکه م نمیبیپدرش رو م اخم

 ؟ یچه پرونده ا-

 گهیو م کشهیبه موهاش م یدست

 شیساله پ 5پرونده _

هر سه  رهیو من متعجب خ شهیگفتن حاج خانم بلند م یعل ای یصدا

 تاشونم

 ننداز شیآت یخودت رو تو گهیبار د نی*تو رو خدا پسرم ا

 واگذار کن گهید یکیرو به  تشیمگه نگفتم مسئول-

مبل  یمشت شده از رو یو با دست ها شهیم ظیکه اخمش غل نمیبیم

  گهیو خطاب به پدرش م شهیبلند م
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دست از اونا  رمیحاج آقا، من تا انتقام نگ ستمیمن مثل شما بخشنده ن_ 

 دارمیبرنم

 یدارن در مورد چه مسئله ا دونمیو نم دمیدهنم رو قورت م آب

 گهیو م گردهینگاه پدرش سمت من برم کنن،یصحبت م

 پسر یکردیکار رو م نیا دینبا یکرد تیرو وارد زندگ یکیحاال که -

 یهست حاج یحواسم به همه چ_

  شهیمبل بلند م یو از رو دهیتکون م یسر پدرش

 میداخل اتاق تا صحبت کن ایب-

 .وفتهیو اونم دنبالش راه م رونیب رهیم ییرایاز پذ پدرش

 پدر و پسر نیا نهیکارشون هم شهی*هم

 زنهیم یلبخند یکه چهره اش نگرانه ول چرخونمیرو به سمتش م نگاهم

 گهیو م

امشب زرشک پلو با  میسر به غذا بزن هی میبر گهی*پاشو دخترم با همد

 ؟یمرغ درست کردم دوست دار

 گمیو م امیهام کش م لب
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 +بله ممنونم 

 یکه صدا میکه با حاج خانم داخل آشپزخونه هست گذرهیم یساعت مین

 زنهیبلند داد م یبا صدا یکیو  ادیباز شدن در م

 جووون؟ یپر ییکجا--

و نگاهم به  شهیخنده حاج خانوم بلند م یکه صدا شهیهام گرد م چشم

به سمت  نمیبیسردار رو م کیو برادر کوچ وفتهیآشپزخونه م یورود

که باعث اعتراض حاج خانوم  بوسهیو لپش رو محکم م رهیمادرش م

 شهیم

 یعاشقتم به موال پر--

 گهیو م شنیتپلش سرخ م یها لپ

 مهمون ی*درست حرف بزن بچه جلو

   گهیو م زنهیم یطونیلبخند ش دنمیو با د وفتهیارسالمن به من م نگاه

 سالم بر عروس خانم--

 گهیو م ادیکش م شتریکه لبخندش ب کنمیحرفش اخم م نیا با

 نیجور گهیبا هم د یاز نظر اخالق ییخدا--



 

726 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 شهیخنده که چشم هام گرد م دیز زنهیحرفش م نیبا ا و 

 یپدر صلوات یکنیبه پا م شیآت دهینرس-

و  رهیبه سمتشون م یو با لبخند چرخهیپدرش م یصدا دنیشن با

 دهیبهشون دست م

 میدیاز اداره د ریبه غ گهید یجا هیبه به آقا داداش خوبه ما شما رو --

 یکه الک زنهیبه بازوش م یو مشت محکم کنهیکه سردار اخم م نمیبیم

 یخدا شهیگرد نم نیاز ا شتریو من چشم هام ب ارهیو ادا در م زنهیداد م

 .خورهیخانواده نم نیعنوان به ا چیمن به ه

 یو من با گفتن خداحافظ دارهیساختمون خونه نگه م یرو جلو نیماش

 گهیکه م برمیم رهیلب دستم رو سمت دستگ ریز

باشه تا منتظر  یزمان خوب تونهیم نیو ا تیمامور رمیمدت م هی یبرا_

 .میپدر بزرگ پرهام باش

 شمیم شینقره ا یچشم ها رهیو خ گردونمیرو برم نگاهم

 ...تونمیمن م ستین یازی+ن

 رمیگیم میمن تصم نباریا_



 

727 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 دهیکه ادامه م کنمیم اخم 

که  یپس تا زمان زنمیکه شروع کردم جا نم یریوقت از مس چیمن ه_

 میکنیصبر م میمطمئن نشد

 دارمیو به سمت خونه قدم برم رونیب امیم نیو از ماش دمیتکون م یسر

 شنومیکه صداش رو م

 مراقب خودت باش_

و با  دارهیازم برم عیکه نگاهش رو سر شمیم رهیو بهش خ گردمیبرم

 .شهیدور م نیروشن کردن ماش

و گرنه  رمیگیپرهام، مغرور بودنش در نظر م یصبرش رو برا لیدل

 دیکار رو انجام بده.با زدن کل نیکه بخواد بابت من ا ستین یسردارفرد

امشب  رمیو به سمت اتاق م شمیم یقیو نفس عم شهیخونه روشن م

بود رفتار خانواده اش اصال قابل انتظارم نبود.  بیعج یلیبرام خ

 شیدر مورد اتفاق پ یزیباعث شد که چ شتنکه بهش دا یاعتماد

تنها  نینگن، انگار که من واقعا عروس اون خونه بودم اما ا نمونیاومده ب

 نیما دوتا وجود داره و به محض حضور پدر دلربا از ب نیکه ب هیتوافق هی

 .رهیم
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 نکهیبا ا شکهیم ریو سرم به شدت ت وفتمیچهره خوشحال پرهام م ادی 

متعلق به من  گهیکه اون د دونمیاما م نمشیدوباره بب خوادیدلم م

کارم باعث بشم بهم به شدت وابسته بشه هر چند  نیبا ا دیو شا ستین

 بهم وابسته هست. یلحظه هم تا حدود نیکه تا هم

دو  بایتقر کشمیم یقیاومده از گچه و نفس عم رونیب یبه پا نگاهم

نه از مرکز  یخبر چیمدت ه نیا یو تو گذرهیاز اون شب م یهفته ا

 نیا یو قراره که تو دمیشده و نه از سردار. کار حداد رو به انتها رسون

مدت به پرهام  نی.امیرو به همراه استاد استارت بزن یدیهفته پروژه جد

 یاز اونجا بودم اما انگار که واقعا راه یو هر روز منتظر خبر دمسر نز

 وجود نداره.

خم و راست  نکهیبا ا رمیام راه مپ یرو یو کم نییپا امیتخت م یاز رو 

 رونیب امیم مارستانیاز ب ه،یشدنش سخت شده اما بهتر از اون گچ لعنت

 نمیبا ماش تونمیم گهیاز فردا د رمیو با گرفتن اسنپ به سمت شرکت م

 .کنهیاز مشکالتم رو حل م یکی نیبرم شرکت و ا

زده شده بچه هاست که در اتاق با چند ضربه باز  یبه طرح ها نگاهم

 داخل. ادیو عرفان م شهیم

 سالم خانم مهندس-
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  دمیتکون م یسر 

 +سالم

 کشهیفرش م یبه موها یو دست شهیم کینزد زیم به

 نیگچ پاتون رو باز کرد یبه سالمت-

 گهیکه م دمیتکون م یو سر زنمیم یلبخند

 میزودتر از شرکت بر یامروز کم میتونیما م-

 افتاده؟ ی+اتفاق

 گهیو م زنهیم یلبخند

شماله و  یاز دوستامون تو یکینه خانم مهندس امشب تولده -

 اونجا میبر میخواستیم

 کشمیم یقیعم نفس

 نیفردا حتما حضور داشتنه باش یاما برا نیبر نیتونیم ستین ی+مشکل

 صحبت کنم. دیچون قراره در مورد پروژه جد

 نمیبیخوشحالش رو م یو چشم ها خندهیم

 ممنونم،چشم یلیخ-
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 .رهیو به سمت در اتاق م رهیگیفاصله م زیکه از م دمیتکون م یسر 

 یکه شماره ناشناس دمینگاهم رو به صفحه م لمیزنگ موبا یصدا با

 یکه صدا کشمیصفحه م یو دستم رو رو کنمیاخم م وفتهیاون م یرو

 ادیاز پشت تلفن م یمرد

 .نهیبینکنه وگرنه بد م یباز ریر احمقت بگو با دم شبه اون شوه-

گوشم  یآزاد تو یبگم که بوق ها یزیچ خوامیو م شمیم متعجب

به  یو نگاه ذارمیم لنتیسا یرو رو یو گوش دمیتکون م یسر چهیپیم

هم وقتم کمه چه برسه که بخوام به مزاحم  ینجوریهم دمینقشه ها م

 هم جواب بدم. یتلفن یها

 

 من... نیکرده باشه نار ییکار نیچن رادیه کردمیفکر نم-

 دمیو من با انگشت چشم راستم رو ماساژ م شهیبلند م شیگر یصدا

 وقت... چیوقت زمان صحبت کردن با فروغ نتونستم آروم باشم ه چیه

وبا خوردن قهوه چشم هام رو  کنمیم کیقهوه ام رو به لبم نزد فنجون

 بندمیم
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رو کرده  یکار نیشوکه شدم که چن دمیماجرا رو از عموش شن یوقت- 

 شوک ماجرا بود. یخود عموش هم هنوز تو یحت

 و نگاهم به لوستر سقفه  دمیم هیرو به کاناپه تک سرم

 ن؟ینار-

 دمیدهنم رو قورت م آب

 +بله

 رادیه ستمیحاال که من ن کردمیفکر م زمیعز خوامیازت معذرت م-

 مراقبت باشه تونهیم

 غرمیو م کنمیم اخم

 ندارم فروغ اجیاحت یبه کس +من

 زنمیکه پوزخند م گهینم یزیچ

 زدیعشق پونزده ساله م هیکه دم از  یرادی+نه به تو و نه به ه

 چشم هام باز بشه شهیگفتنش باعث م یبلند چ یصدا

 گفته؟ رادیه-

 گمیو م کنمیم اخم
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 نگفته؟ یزی+مگه درموردش به تو چ 

 شنومیرو م شیبلند گر یصدا

مثل  کردمیپسر رو نشناختم چرا فکر م نیچرا ا خدا ازش نگذره-

 پدرش خوبه

 غرمیو م رمیگیام رو از کاناپه م کهیت

 +درست بگو فروغ عالقه اش دروغ بوده؟

 شهیگرفته اش بلند م یصدا

 ...نینار-

 گمیبگه و م یزیچ ذارمینم

 نه؟ ای+آره 

 ...دینگفته شا یزیبه من چ-

  زنمیم یخنده عصب تک

 از دوشم برداشته بشه یبار یشد +ممنون فروغ باعث

 شنومیمتعجبش رو م یصدا

 ن؟یحالت خوبه نار-
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 گمیو م دمیتکون م یسر 

رو که  یکه از اولش نقشه داشته و اون مزخرفات شمی+حاال مطمئن م

که باعث از  دونمیخودم رو گناهکار نم ینجوریبهم بافته دروغ بوده ا

 شدم هر چند که اون فرد گرگ صفت باشه. یکی یرفتن زندگ نیب

نفس  کنمیو تلفن رو قطع م گمیم یلب خداحافظ ریکه ز گهینم یزیچ

اون عذاب وجدان رو ندارم  گهیحالم خوبه چون د کشمیم یقیعم

 هرگز....

هر پنج نفرشون  رهیو خ چرخمیاز اتمام صحبت هام به سمتشون م بعد

 .شمیم

که تمام  خوامیو ازتون م نهیبا شرکت نو مونیرس یهمکار نیاول نی+ا

 .نیتالشتون رو بکن

 گهیم نایو ت دنیتکون م یسر

 خانم مهندس هیعال شیمکان تی*موقع

 دمیتکون م یو سر زنمیم یلبخند

 هاست نیدنبال بهتر شهی+استاد هم

 شهیعرفان بلند م یصدا
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 مثل انتخاب ما- 

 گمیو م کشمیم یقیکه نفس عم خندنیحرفش همشون م نیا با

 نیبرگرد نیتونی+م

 زنمیکه محمد رو صدا م رنیو به سمت در م شنیبلند م یصندل یرو از

 +محمد تو بمون

بسته شدن در اتاق  یکه با صدا دهیتکون م یو سر چرخهیسمتم م به

 یچشم ها رهیو خ نمیشیم یصندل یو رو رمیم زیبه سمت م

 شمیکنجکاوش م

 +حال خواهرت خوبه؟

 گهیو م زنهیم یلبخند

 به لطف شما آره-

 نکرد جادیا یمزاحمت گهی+شوهرش که د

 گهیو م کنهیم یاخم

 ستین یوقته که ازش خبر یلینه خانم مهندس خ-

 ادیهام کش م لب
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  یبرگرد یتونی+م 

 .شهیو از اتاق خارج م دهیتکون م یسر

 یکه صدا دمیحرکت م تابهیماه یها رو تو ینیزم بیس یقاشق کم با

و به سمت  کنمیگاز رو کم م ری. زشهیلپ تاب بلند م یریتماس تصو

 شمیاسم احسان متعجب م دنیباشه اما با د مایو به نظرم ن رمیم رهیجز

 وفتهیکه نگاهم به احسان و فرشته م کنمیتماس رو وصل م

 نیسالم نار-

 یتو کیسالم بدم که چشمم به جسم کوچ خوامیو م دمیتکون م یسر

 وفتهیبغل فرشته م

  میکن یباهات احوال پرس یتا سه نفر میزنگ زد-

 رهیو خ رمینگاه بگ کیاز اون جسم کوچ شهیشاد احسان باعث م یصدا

 شمیفرشته م

 جان نی*سالم نار

 که خونسر باشم کنمیم یو سع دمیدهنم رو قورت م آب

 +سالم
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 شهیاحسان بلند م یصدا 

 نیاومد خاله نار ایبابا به دن یباالخره آوا-

 گمیو م زنمیم لبخند

 +مبارکه

 خنده ریز زنهیو احسان م کنهیتشکر م فرشته

 باشه ریقدمش خ یبگ دیدختر، با لستیمگه وس-

و با اعتراض اسمش رو  خندهیکه فرشته م کنمیاخم م شیمسخره باز به

 شنومیرو م یزیر هیگر یبگه که صدا یزیچ خوادیواحسان م زنهیصدا م

 شهیبلند م یصندل یو فرشته از رو

 رشهیوقت ش زمیجان من برم عز نینار-

 شهیمحو م رشیو تصو گهیم یکه خداحافظ دمیتکون م یسر

 هیهست و بعد از چندثان رهیخ یکه به سمت دمیرو به احسان م نگاهم

 زنهیو لبخند م چرخهیبه سمتم م

 ؟یچه خبرا؟خوب-

 کشمیم یقیعم نفس
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 +خوبم 

 گهیو م ندازهیباال م ییابرو

  دمیشن دیاز پروژه جد-

 ادیهام کش م لب

 دهن لق نبود  نقدری+استاد قبال ا

 خنده ریز زنهیم بلند

 حرفت رو به صدر گفتم نیرفتم ا دیشا یگینم ینه بابا راه افتاد-

 گمیو م کنمیم اخم

 احسان یکن یکار رو نم نیوقت ا چی+تو ه

 گهیو م کنهیم کیهاش رو بار چشم

 چرا؟-

 گمیو م ندازمیباال م ییابرو

 یشیم دهیکش نییخودت هم با من پا+چون اونوقت 

 زنهیو قهقه م شهیهاش گرد م چشم

 نینار رتمیانتقام گ هیعاشق روح یعنی-
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 کردم یکه باهاش زندگ یانتقام واژه ا ره،یگیحرفش تنم گر م نیا با 

 ؟یبرگرد ستیقرار ن نکهیمثل ا-

 دمیبه چهره احسان م زیرو از م نگاهم

که قبل از  ییباعث شده تو یچ دونمینم یول نینار یدیبه هدفت رس-

 یاونجا بش بندیپا یزدیرفتن حرف از برگشت م

 دمیرو ماساژ م میشونیپ یدستم کم با

البته که پروژه  امیب تونمیشدم و تا حل نشه نم یمسئله ا هی ری+درگ

 به اتمام برسه دیاستاد هم با

 ادیهاش کش م لب

 خداحافظ شمیمزاحمت نم نیاز ا شتریب-

 .شهیکه تماس قطع م گمیلب خدانگه دار م ریو ز دمیتکون م یسر

 

لباس هام برم  دنیتا با پوش رمیاز خوردن قهوه ام به سمت اتاق م بعد

 یرو برا هیاول یطرح ها دیزودتر برم اونجا چون با دیشرکت امروز با

 آماده کنم. دیپروژه جد
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و با زدن طبقه همکف  رمیو به سمت آسانسور م کنمیرو قفل م در 

و  رونیب امیاز اتاقک م شه،یدر باز م هیکه بعد از چند ثان مونمیمنتظر م

 یکه تو یبه خاطر مشکل روزید رمیساختمون م یبه سمت در خروج

 یرو تو نیساختمون به وجود اومده بود مجبور شدم ماش نگیپارک

 نیماشو با باز کردن در داخل  رمیم نیماش سمتکوچه پارک کنم. به 

 میزنگ گوش یبندازم که صدا نیماش یرو رو چییسو خوامیم نمیشیم

 میباهام کار داره، شا یموقع چه کس نیکه ا شمیمتعجب م شهیبلند م

که  رونیب ارمیرو م لیو موبا برمیم فیاز شرکت باشه دستم رو داخل ک

به دو هفته است که  کینزد شهیشماره سردار چشم هام گرد م دنیبا د

دوباره  هیاما بعد از چند ثان شهینداشتم. تماس قطع م یازش خبر

و  کشمیصفحه م یو انگشتم رو رو کنمیاخم م ادیم لمیزنگ موبا یصدا

 رمیگیگوشم م کیرو نزد لیموبا

 +الو

 شهیدادش چشم هام گرد م یصدا دنیشن با

 نیناااار رونیب ااااایب یلعنت نیاز داخل اون ماش_

 یچ شهیو دستم کنار گوشم خشک م کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 گه؟یم
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 شووو ادهیپ یپرستیکه م یبه هرک نیزوود بااااش نار_ 

 رون؟یب امیب نیاز ماش یچ یبرا یشده اول صبح ونهید کنمیم اخم

 ؟یگیم ی+چ

 کنهیدادش گوشهام رو کر م یصدا

 شو نییاالن پا نیهم نیبمبه نااار نیاون ماش یتو_

به  عیچه طور اما دستم سر دونمینم ادیو نفسم بند م زنهیم خشکم

و از  دوئمیو با تمام توانم م کنمیو در رو باز م رهیدر م رهیسمت دستگ

 شنومیرو م یبلند انفجار یبعد صدا هیکه چند ثان رمیگیفاصله م نیماش

 .وفتمیم نیزم یو رو دمیو تعادلم رو از دست م

 یا دهیآتش زبانه کش یها یسمت خونه و نگاهم به شعله  گردمیبرم

و  شهیگرد نم شتریب نیچشم هام از ا سوزونن،یرو م نیهست که ماش

 حس از تمام تنم رفته. 

 ن؟یالوووو؟ نااار نییحس ااای_

 دهیزبونم به سقف دهنم چسب یهنوز مقابل گوشمه ول لیموبا

 میبررر دیزود باش ارسالاان با_
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 لشیاون نشسته و موبا یپوش رو اهیس یکه فرد هیموتور رهیخ نگاهم 

نگاه من رو  یو وقت کنهیم یبردار لمیگرفته که انگار داره ف یرو طور

 زنهیاز کوچه م ادیو با سرعت ز دهیتکون م یدست نهیبیخودش م رهیخ

 .رونیب

 خوبه؟ ن؟الووو؟حالتینااار_

جمع شدن چشم  نیکه دور ماش یو از مردم دمیدهنم رو قورت م آب

 هیپشت سرم تک واریبلند شم و به د نیزم یرواز  کنمیم یسع رمیگیم

 گمیم یآروم یو با صدا دمیم

 +خوبم

 شهیخوشحالش بلند م یصدا

 رسونمیشکرررت ،همونجا بمون خودم رو م ااایخدا_

 چهیپیگوشم م یآزاد تو یبوق ها یکه صدا گمینم یزیچ

 تو بود؟ نیدخترم حالت خوبه؟اون ماش-

 ستادهیکه کنار ا دمیم یو نگاهم رو به زن مسن نییپا ارمیرو م لیموبا

 دهیتکون م یو سر کشمیم یقینفس عم
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بال رو  نیا خواستیم یخبر یکدوم از خدا ب زمیخدا بهت رحم کرد عز- 

 ارهیسرت ب

که هنوز با شعله   رمیم نیلرزونم به ماش یو با قدم ها گمینم یزیچ

 گهیکه م شنومیرو م یدر حال سوختنه صدا یکیکوچ یها

داشته  یا دهیفا گهیفکر نکنم د یول ادیتا ب یزنگ زدم به آتش نشان-

 باشه

 هیکه اگر اون چند ثان کنمیفکر م نیو به ا دمیدهنم رو قورت م آب

 دنینمونده بود. با شن یازم باق یزیاالن چ دادمیعکس العمل نشون نم

که  چرخمیو به سمت صدا م رمیگیم نینگاهم رو از ماش یریآژ یصدا

که  یمردم نمیبیرو م یآتش نشان نیبه همراه ماش سیپل نیدو تا ماش

 کینزد سیپل نیو دوتا ماش رنیگیفاصله م یکم نیاشجمع شدن از م

 ادیم نیکه به سرعت از ماش یکس نیو اول زننیترمز م یساختمون رو

و  رسونهیخودش رو بهم م یبلند یکه با قدم ها نمیبیسرداره م رونیب

 رونیب دهیو نفسش رو کالفه م رهیگیدستم رو م

 شکرت ایخدا_

 گهیکه م شمیسرخش م ینقره ا یچشم ها رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم
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 نیتو ماش نیبش ایب نیزده نار خیدستات _ 

 رونیکه از داخلش اومده ب ینیکه من رو سمت ماش گمینم یزیچ

 کنهیو در عقب رو باز م برهیم

 برو داخل_

هنوز شوکه ام  بندمیو چشم هام رو م نمیشیم نیماش یصندل یرو

 رو هضم کنم شیپ قهیاتفاق چند دق تونمیونم

 اریآب ب یبطر هیارسالن _

 ریسرم به شدت ت کنمیو چشم هام رو باز م شنومیرو از کنارم م صداش

که  دمیبا انگشت چشم راستم رو ماساژ م سوزهیو چشمم م کشهیم

 شهیمقابلم گرفته م یآب یبطر

 خورکم آب ب هی_

اتفاق  گهینگرانشم حدسم م یچشم ها رهیو خ گردونمیرو برم نگاهم

درموردش  شیهست که دو هفته پ یاومده مربوط به پرونده ا شیپ

 باشه... یجد نقدریکه هشدار پدرش ا کردمیاما فکر نم زدیحرف م

و  رهیگیکه ازم فاصله م خورمیآب م یو کم رمیگیرو از دستش م یبطر

. نگاهم رو دوباره به کنهیو ساختمون خونه حرکت م نیبه سمت ماش
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ازش نمونده ذهنم  یزیچ یآهن سوخته ا کهیکه جز ت دمیم نیماش 

اون نه  شهیآه از نهادم بلند م نباریو ا شیبه تلفن چند روز پ گردهیبرم

بد  یتو دونسته،یم شیکه بلکه من رو همسر واقع ودهتنها مزاحم نب

 خودم مقصرم. نباریافتادم و ا یدردسر

 ارمیم رونیب یبسته قرصم دونه ا دنیکش رونیباال و با ب ارمیرو م فمیک

سردردم بهتر  دیتا شا دمیآب قورتش م یو با کم ندازمیو داخل دهانم م

نگاهم به  وفتهیو شماره عرفان م شهیبلند م میزنگ گوش یبشه که صدا

 نیماشو از  کنمیتماس رو وصل م دهیصبح رو نشون م 8ساعته که 

 خورهیرون که نگاه سردار و بردارش بهم میب امیم

 +الو

 ادیخندون عرفان م یصدا

 نیخانم مهندس که خواب افتاده باش دهیاز شما بع-

 گمیو م رمیگیرو از اون دوتا م نگاهم

که براتون انتخاب  ییها ام،طرحیم رترید یاومده کم شیپ ی+برام مشکل

 تا من خودم رو برسونم نیکردم رو شروع کن

 بلنگو هست یرو یکه گوش فهممیمحمد م یصدا دنیشن با
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 حالتون خوبه؟- 

 یو وقت ستادهیکنارم ا یکس کنمیکه حس م کشمیم یقیعم نفس

 شده رهیبهم خ یکه با کنجکاو نمیبیارسالن رو م چرخمیم

 +آره فعال خداحافظ

 گهیو م زنهیم یکه لبخند دمیرو به ارسالن م نگاهم

 خدا بهتون رحم کرد زن داداش--

بگه که سردار از  یزیخواد چ یو م کنهیم یکه خنده ا کنمیم اخم

 ادیپشت سرش م

 اداره میبرگرد نیش نیسوار ماش_

 خوامیو م دارمیبرم نیرو از داخل ماش فمیو ک کشمیم یقیعم نفس

 شنومیبم و گرفته اش رو م یکه صدا رمیازشون فاصله بگ

 کجا؟_

 کنمیسمتش و اخم م گردمیبرم

 +شرکت

 ادیارسالن م زیخنده ر یصدا
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 نیبر ییجا نیتونیزن داداش فعال نم-- 

 یو با چشم ها شمیم رهیو به ارسالن خ رمیگیرو از چشم هاش م نگاهم

 گمیم یشده ا کیبار

 +چرا؟

 رهیو دوباره به من خ ندازهینگاه به سردار م هیو  زنهیم یمصنوع لبخند

 شهیم

تا پرونده حل  نیما باش شیپ دیرو با یامروز چند روزبابت اتفاق --

 بشه

 شمیم رهیو به سردار خ کنمیم اخم

 به مواظبت ندارم یازی+من ن

 گهیو م شهیم یعصب شینقره ا یها چشم

  دمیم صیمن تشخ نویا_

که سوار  مونهیو منتظرم م کنهیو اون رو باز م رهیم نیسمت در ماش به

 یسردار با صدا نباریا یول شنومیخنده ارسالن رو م یشم وباز صدا

و سوار  کنهیباز م عیکه اونم در رو سر زنهیاسمش رو صدا م یبلند

 دمیمنه، نفسم رو کالفه م رهیخ شینقره ا ی. چشم هاشهیم نیماش
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 شهیو خودش هم سوار م بندهیکه در رو م شمیم نیاشو سوار م رونیب 

 .میشیو از خونه دور م

و نگاهم رو  شهیباز م عیشدن در چشم هام سر دهیبه هم کوب یصدا با

به سمت  یبا چهره عصب نمیبیکه سردار رو م دمیبه سمت صدا م

 نجایساعته که ا میبه ن کینزد نهیشیم یصندل یو رو رهیم زشیم

 .شمیواقعا دارم کالفه م گهیهستم و د

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 +من برگردم شرکت تا...

 زنهیبگم و بلند داد م یزیچ زارهینم

 هااان؟ یکجا بر نینااار کشنتیم_

 ه؟ینجوریچرا ا شهیدادش چشم هام گرد م یصدا با

 یو از رو رونیب دهینفسش رو کالفه م نهیبیواکنشم رو م یوقت

 رمیگیو نگاهم رو از چشم هاش م کنمیاخم م شهیبلند م شیصندل

 دنیدرمورد ازدواجمون فهم یاز کجا ول دونمینم_

 کنمیباال و نگاهش م ندازمیم یابرو
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 توافقه هی+اون فقط  

 گهیو م زنهیم یپوزخند

 خوامیو م کننیفکر نم نطوریاونا ا یول میماجرا خبر دار نیمن و تو از ا_

 از تو در مقابلم سواستفاده کنن

 کشهیبه موهاش م یکه دست گمینم یزیچ

 کنم،یرو تموم م یهمه چ یهفته بهم فرصت بد کیکه  خوامیازت م_

 یما بمون شیپ دیهفته با کی نیا یاما تو

 ...تونمی+من نم

مورد  نیدر ا ییبه تنها یتونینم نیکشوره نار تیمسئله جون تو و امن_

 یریبگ میتصم

 نهیشیمقابلم م یصندل یکه رو شهیم ظیغل اخمم

 ستین یامن ینه خونه و نه شرکت برات جا_

  گهیو م دهیچشم هام حرکت م نیرو ب نگاهش

 کیو فقط  زارمیحاج خانمه من براتون محافظ هم م شیجا پ نیبهتر_

 خوامیهفته فرصت م
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 شهیحرفش چشم هام گرد م نیا با 

 +اما...

 بهم اعتماد کن_

 گهیم یکه با لحن گرفته ا شمیم شینقره ا یدو گو رهیخ 

 یتو توننیکه م ییخطرناکترن، کسا یکنیکه فکر م یزیاز چ_

انجام بدن که تو  توننیهم م یا گهید یبمب کار کنن کارا نتیماش

ست  گهید یما امنتر از هر جا شی.جات پرسهیبه ذهنت هم نم یحت

 گناه گرفته بشه. یب هیبار هم به خاطر من جون  نیا خوامینم

تکون  یسر کشمیم یقیهستم و نفس عم شیعصب یچشمها رهیخ

 گمیو م دمیم

 هفته کی+فقط 

 گهیو م دهیتکون م یحرفم سر دییبه نشونه تا اونم

 میرو از خونه بردار ازتیمورد ن لیآماده شو تا وسا_

 کنمیو اخم م شمیبلند م یصندل یرو از

 نیو محافظ بزار نیکن نییرو برام تا گهید یجا هی نیتونی+م
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 یکه برا یطور شهیم کیجلو وبهم نزد ادیکه عقب رفته بود رو م یقدم 

 چهیپیمشامم م یتو یعطر چوب سوخته ا یبار بو نیاول

 گستید یکمتر از جاها یلیخ یباش یخونه حاج نکهیشک به ا_

نگاهم  دنیکه با د دمیو به چشم هاش م رمیگیرو از لباسش م نگاهم

 رونیب دهیو نفسش رو کالفه م دارهیعقب برم یقدم

 میبر_

 .رمیبه سمت در اتاق م فمیو با برداشتن ک دمیتکون م یسر

و با قفل کردن در به سمت  رونیب ارمیرو از خونه م کمیکوچ چمدون

 چیکه به ه وفتهیم یمدت دوروبرم داره اتفاقات نیا ی. تورمیآسانسور م

هر  یکه برا یمن یبرا نیو ا ستمیعنوان قادر به کنترل کردنشون ن

 ام برنامه داشتم به شدت آزار دهنده هست. هیثان

که  کنمیو به سمت در خونه حرکت م رونیب امیآسانسور م ستادنیا با

و  ستادهیا نیاز ماش رونیب نباریا یجلو ساحختمونه ول نشیهنوز ماش

 رمیم نیو به سمت ماش رمیگیدر حال صحبت با تلفنه نگاهم رو ازش م

 شنومیخشکش رو م یکه صدا

 رمیگیبعدا باهات تماس م_
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و خودش در رو باز  ارهیدر عقب رو باز کنم که دستش رو جلو م خوامیم 

 زارهیم نیو چمدون رو داخل ماش کنهیم

 سوار شو_

 کی تونمیم یچه طور شمیم نیو سوار ماش کشمیم یکالفه ا نفس

 کنم؟؟ یزندگ شناسمیکه افرادش رو نم یخونه ا یهفته تو

 رمیگیو شماره عرفان رو م رونیب ارمیرو م لمیموبا نیراه افتادن ماش با

 .ارمیبهونه ب هیهفته نبودنم  کی یبرا دیبا

 سالم خانم مهندس-

 +سالم

به روبه رو ام و  رهیاما خ نمیبیسرش رو م دنیصدام چرخ دنیشن با

 گمیخطاب به عرفان م

 شرکت... امیهفته نتونم ب کی ی+گوش کن عرفان احتماال برا

 گهیم ینگران یحرفم رو ادامه بدم و با صدا ذارهینم

 افتاده خانم مهندس؟صبح هم صداتون گرفته بود؟ یاتفاق-

 گمیو م دمیرو ماساژ م میشونیدستم پ با
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 حرف بزنم؟ یزاری+م 

اصال  نیایافتاده که نم یحتما براتون اتفاق یخانم مهندس ول دیببخش-

 ..ریگفت درگ یمحمد درست م

 +عرفاااان

 یبرا گردمیبرم یکه وقت کنمیرو حس م رشیدادم نگاه خ یصدا با

و نگاهش  کنهیاخم م عیاما سر نمیبیچشم هاش خنده م یبار تو نیاول

 شهیخندون عرفان بلند م یکه صدا رهیگیرو از من م

 جانم خانم مهندس-

هفته شرکت رو به دستشون  کی نیا دیبه چه ام کشمیم یکالفه ا پوف

 بسپارم

 .نیو به کارتون ادامه بد نیشرکت باش دیاما شما با ستمیهفته ن کی+

 چشم-

و خودم بهشون  نیهم با استاد هماهنگ باش دی+در مورد پروژه جد

 دمیاطالع م

 هست یراحت باشه حواسم به همه چ التونیشما خ-
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 .کنمیو با گفتن خداحافظ تلفن رو قطع م دمیتکون م یسر 

 ؟یندار اجیاحت یزیبه چ_

روبه رو  رهیکه خ چرخمیو به سمتش م رمیگیم لیرو از موبا نگاهم

 هست

 +نه

 گهیم یباال رفته ا یسمتم و با ابرو گردهیبرم

 گفتم نیبه خاطر هم رونیب یایاز خونه ب یتونیمدت نم نیا یتو_

 .رمیگیو نگاهم رو ازش م دمیتکون م یسر

تنها  شهیکه هم یمن یول هیمیگرم و صم یلیرفتار مادرش خ نکهیا با

 جمعشون باشم. یبودم به شدت برام سخته که بخوام تو

 گهیو با چهره مهربون و خندونش م گرهیرو مقابلم م ینیس

 *بفرما دخترم

 یو فنجون برمیم ینیبزنم و دستم رو به سمت س یلبخند کنمیم یسع

 .دارمیبرم

 +ممنون
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 *نوش جان 

 گهیم یو با چهره ناراحت شهیم رهیوبهم خ نهیشیمبل مقابلم م یرو

 افتاده ی*ارسالن بهم گفت چه اتفاق

 شنومیبلندش رو م یصدا

 ؟یچ_

حواسش به حضور سردار  کنمیو حس م زنهیم یلبخند مصنوع مادرش

 نبوده

 کجاست؟_

 زنهیم یسمتش و لبخند مصنوع گردهیخانم برم حاج

 زده یحرف هیاون بچه رو حاال  یدار کارشی*چ

 که اخماش تو همه دمیرو به سردار م نگاهم

 تا اون پرونده بسته بشه موننیجا م نیهفته ا کیخانم سعادت _

 کنهیو به من نگاه م زنهیم یلبخند مادرش

 *خونه خودته مادر

  دمیتکون م یسر
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 +ممنونم 

تا  نوشمیاز قهوه ام م یو کم دارمیو فنجون رو برم رمیگینگاه م ازشون

 رهیسرم آروم بگ دیشا

 لرزوننی*خدا ازشون نگذره که تن و بدن مردم رو م

چشم هاش  ریز یکه دست کنمیم شیشکا یچشم ها رهیرو خ نگاهم

 گهیم یشتریو با غم ب کشهیم

 رو ازمون گرفتن خدا لعنتتون کنه زمی*نرگس عز

 ادیگرفته سردار م یکه صدا شهیم شتریهاش ب هیگر

 حاج خانوم_

 کنهیپاک م شیو چشم هاش رو با روسر شهیجاش بلند م از

 پسرم من برم براتون غذا حاضر کنم دی*ببخش

 منه رهیکه خ دمیو نگاهم رو به سردار م رونیب رهیسالن م از

 پاشو اتاقت رو نشون بدم_

 جمع و مفرد بستنش دچار مشکله.... کنمیم اخم

 ستهیا یو کنار م کنهیرو باز م یاتاق در
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 برو داخل_ 

کم  یبه رنگ آب واراشیهست که نسبتا بزرگه و تمام د یبه اتاق نگاهم

 رنگه 

 شهیم رهیو بهم خ زارهیسمتش که چمدونم رو داخل اتاق م گردمیبرم

 به حاج خانوم بگو یداشت ازین یزیچ_

و در رو  رونیب زنهیو از اتاق م کنهیکه عقب گرد م دمیتکون م یسر

 .بندهیم

و با   رمیو با قفل کردن در به سمت تخت م کشمیم قیعم نفس

استاد  یبرا دیبا کنمیلپتاپم رو باز م فیک رونمیب یدرآوردن لباس ها

 مدت از کارم عقب بمونم. نیا تونمیطرح هام رو بفرستم نم لیمیا

 شنومیضربه زدن به در اتاق رو م یکه صدا گذرهیچه قدر م دونمینم

 رمیلباسام به سمت در م دنیو با پوش رمیگینگاهم رو از صفحه لپتاپ م

 نمیبیکه چهره نگران حاج خانم رو م کنمیو قفل در رو باز م

 ؟یصدات زدم جواب نداد یمادر؟چندبار یخوب*

 گمیو م زنمیم یمصنوع لبخند

 +بله حالم خوبه
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 زمیعز نییپا ای*شام آماده کردم ب 

 رهیگیکه با لبخند ازم فاصله م گمیم یو چشم دمیدهنم رو قورت م آب

 .بندمیو در اتاق رو م رونیب دمینفسم رو کالفه م رهیو م

 زیمادر و پدرش که تنها سر م دنیو با د نییپا امیپله رو هم م نیآخر

و  وفتهیکه نگاه پدرش بهم م رمیسمتشون م شم،یهستن متعجب م

 گهیو اونم با لبخند م دمیسالم م عیکه سر زنهیم یلبخند

 نیسالم دختر جان بش-

به  کنهیکه مادرش شروع م نمیشیم یصندل یو رو کنمیم تشکر

 گهیغذا و با لبخند م دنیکش

وقت اون دوتا پسر رو  چیما که ه زمیعز یینجایخوشحالم که ا یلی*خ

 میغذا بخور ییتنها میو مجبور مینیبینم

 زارهیرو مقابلم م یبرنج بشقاب

 ادیخوشت ب دوارمیدرست کردم ام ی*قرمه سبز

 زنمیو لبخند م کنمینگاه م بهش

 +ممنونم
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 مربوط به قتل همسر اولشه رشهیحافظ درگ ریکه ام یپرونده ا- 

 یو صدا شهیبرداشتن قاشق جلو رفته بود خشک م یکه برا دستم

 ادیمعترض حاج خانم م

 ی*حاج

منه و لبخند  رهیکه خ وفتهیباال و نگاهم به چشم هاش م ارمیرو م سرم

 به لب داره یکمرنگ

 عروست با خبر بشه حاج خانم دیبا-

 ادیکش م شتریکه لبهاش ب کنمیم اخم

رو از  زمونیبار عز هیدختر جان ما  یمراقب باش شتریب خوامیفقط م-

 میطاقت تکرارش رو ندار گهیو د میدست داد

و  رهیگیکه نگاهش رو از من م شهیحرفش چشم هام گرد م نیا با

 .شهیمشغول غذا خوردنش م

پس زنش رو به خاطر  دمیرو فهم ششیعلت حرف چند ساعت پ حاال

 شغلش از دست داده...

 زمی*غذات رو بخور عز
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و خودش  رهیگیازم نگاه م یول هیکه چشم هاش اشک شمیم رهیخ بهش 

 .کنهیرو با غذا مشغول م

و نه  دمیدو روز نه ارسالن رو د نیا یروز هست که خونشونم و تو دو

 یسردار رو اکثر اوقات داخل اتاقم و در حال طرح  زدن به جز وعده ها

 ...نییپا رمیکه اونم به اجبار حاج خانوم م ییغذا

و به نظرم  خوادیدلم قهوه م دهیصبح رو نشون م 8به ساعته که نگاهم

سرم از اتاق  یرو یپس با انداختن شال ست،یآشپزخونه ن یفعال کس

اما قبل  رمیو به سمت آشپزخونه م نییپا امیو از پله ها م رونیب زنمیم

و  ستمیا یارسالن م دنیخند یصدا دنیاز وارد شدن به اون با شن

 نمیبیو ارسالن رو م دمیرو به داخل آشپز خونه م نگاهم شمیمتعجب م

من  نکهیراس نگاهمه پس قبل از ا ریو در ت ستیکه حواسش به من ن

 وفتهیعقب گرد کنم که از شانس بدم نگاهش به من م خوامیم نهیرو بب

 گهیم یبلند یو با صدا شهیلبش محو م یمن خنده از رو دنیو با د

 یییعل ای--

 ادیحاج خانوم م یکه صدا شمیدادش متعجب م یصدا از

 شد مادر؟ ی*چ
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 یکه صدا ادیسمتم ب خوادیو م شهیبلند م یصندل یاز رو ارسالن 

بعد چهره سردار رو  هیو چند ثان شنومیرو م یشدن صندل دهیکش

 اما چشم هاش نگرانه کنهیمن اخم م دنیکه با د نمیبیم

 برگرد سرجات ارسالن-

و با گرفتن دستم من رو  ادیبه ارسالن به سمتم م یمهلت چیبدون ه و

به سر و  یو نگاه شمیاز رفتارشون متعجب م برهیبه سمت پله ها م

 یبه خاطتر اعتقاداتشون سع یحت هیاوک یکه همه چ ندازمیوضعم م

 .شمیعلت رفتارشون رو متوجه نم یکردم لباس مناسب هم بپوشم ول

که دست گرمش  ادیم ادمیه باال و من تاز میریپله رو هم م نیآخر

و با نگاه بهش  کشمیدستم رو م عیانگشتام رو محکم گرفته پس سر

 گمیو م کنمیاخم م

 شده؟ ی+چ

  زنهیو با انگشت به چشمم اشاره م رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 نینار ستیپروتز چشمت ن_

و وارد  رمیگیازش فاصله م عیسر کشهیم ریو سرم ت شهیخشک م تنم

 دنیو با د رسونمیم نهییخودم رو به آ یبلند یو با قدم ها شمیاتاق م
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 یضدعفون یبرا شبید یمن لعنت ادینفسم بند م نهییدرون آ ریتصو 

 رفت اون رو داخل چشمم بزرام. ادمیآوردمش و  رونیکردن ب

بره  ادمیرو  یزیچ نیچن دیچرا با کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 یزیکه با وجودش هم چ یوقت ستیبفهمم ن خوامیچرااا؟البته از کجا م

 ... نمیبینم

 زیدست لرزونم رو سمت م سوزهیو چشم راستم م کشهیم ریت سرم

دستم جعبه از  ادیاما به خاطر لرزش ز دارمیو جعبه اش رو برم برمیم

و  رونیب دمینفسم رو کالفه م وفتهیم نیو روز زم شهیدستم رها م

 نیزم یاون رو از رو یه دستخم شم و جعبه روبردارم ک خوامیم

 یباال که چشم ها ارمینگاهم رو م رهیگیو به سمتم م دارهیبرم

 اما چهره اش خونسرده نمیبیرو م نشیغمگ

 ؟یبه کمک دار ازین_

که  گمیلب نه م ریو ز کشمیم رونیو جعبه رو از دستش ب کنمیم اخم

 ....رونیب رهیو از اتاق م کنهیو بهم پشت م رهیگینگاهش رو ازم م
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و با نگاه به  شمیاز صحبت کردن با بچه ها و استاد از جام بلند م بعد 

به قهوه  دیشد ازین رونیب زنمیاز اتاق م کشم،یم ینفس کالفه ا نهییآ

در آشپزخونه که  یبرام سخته. به جلو تیوضع نیتحمل ا گهیدارم و د

 نیو ا ستیداخل ن یاما کس شمیو وارد م کشمیم یقینفس عم رسمیم

 .رمیبکشم به سمت قوه ساز م یکه نفس راحت شهیباعث م

 رمیبه سمت پله ها م رون،یب زنمیو از آشپز خونه م دارمیرو برم فنجون

 چرخمیم یزمزمه ا یصدا دنیبا شن رسمیدر اتاق م یبه جلو یو وقت

 دونمینم شنومیم یصدا رو از اتاق روبه رو ا یول نمیبیرو نم یاما کس

و با باز بودن گوشه در  دارمیکه به سمت اون اتاق قدم برم شهیم یچ

 .کوبهیام م نهیو قلبم محکم به س وفتهیداخل اتاق م بهنگاهم 

از صورتش پر  یو نصف دهیرخش تاب میآفتاب رد شده از پنجره به ن نور

از  یزمزمه ا یداخل دستشه و صدا حیتسب رهیو خ نهییاز نوره سرش پا

 رمیعقب م یو قدم دمی.آب دهنم رو قورت مادیم رونیلب هاش ب نیب

 خیو تنم  وفتهیسرخش بهم م ینقره ا یو چشم ها ادیکه سرش باال م

خودم رو به اتاق  یبلند یو با قدم ها رمیگینگاه م ازش عیسر زنه،یم

و نفسم رو  کوبهیام م نهیقلبم محکم به س بندمیو در اتاق رو م رسونمیم

 . رونیب دمیم
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 مینیو فنجون رو به ب نمیشیم یو پشت صندل مریم زیسمت م به 

 یقهوه تو یبو دنیچیکه با پ شکمیم یقیو نفس عم کنمیم کینزد

 .ادیمشامم لبهام کش م

هم  یاحمد یاز پرهام ندارم و آقا یبه دو هفته است که خبر کینزد

هنوز باهام تماس نگرفته به نظرم پدر دلربا کار خودش رو کرده و پرهام 

 ...شهیپرهام تنگ م یدلم برا ییجورا هیرو با خودش برده اما 

 نجایتحمل ا گهیو د شهیسردار تموم م یهفته ا کیفردا مهلت  پس

لپتاپه مقابلمه که  رهیو نگاهم خ شکمیم یقیبودن رو ندارم نفس عم

 داشته باشم. یریقراره با عمه تماس تصو ماین امیطبق پ

و متعجب  رمیگیضربه خوردن به در نگاهم رو از صفحه م یصدا با

و  ندازمیسرم م ینصفه شبه شالم رو رو کیبه  کیساعت نزد شمیم

 خوادیم نمیبیو چهره سردار رو م شهیکه در اتاق باز م گمیم یدییبفرما

ا سردار که بلکه من هم از جا نه تنه مایبلند ن یبگه که با صدا یزیچ

 پرمیم

 ؟یشرق یبانو یچطووور-
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چرا خندم  دونمیو نم وفتهیگرد شدش م ینقره ا یبه چشم ها نگاهم 

که  چرخمیو به سمت لپتاب م رمیگیخودم رو م یاما جلو رهیگیم

 نمیبیرو م ماین طونیش ریتصو

 نیخانووم باالخره ما رو قابل دونست نیبه به نار-

پس قبل از  شهیم کیبهم نزد یبلند یکه با قدم ها نمیبیچشم م ریز

خاموش  خوامیو م برمیم ستمیدستم رو سمت س نهیاونو بب ماین نکهیا

حرکتش چشم هام گرد  نیو با ا شهیکنم که دستم محکم گرفته م

 شهیم

 شمینگاهش م رهیخ یو وقت نهیبیاون رو نم مایکه ن ستادهیا یطور 

که رگ کنار گردنش هم باال اومده و  نمیبیو اخموش رو م یچهره عصب

 رو بشنوم ییزایکه قراره چه چ زنمیاالن حدس م نیاز هم

 دختر؟ یکنیکجا رو نگاه م-

به نظرم  زنمیو به صفحه زل م رمیگیزدش م خی یرو از چشم ها نگاهم

و قضاوت  یشکاک نیاز ا یکم دیادامه دادن صحبت هام بهتر باشه تا شا

 زود هنگامش دست برداره  یها

 +سالم
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خنده  ریز زنهیبلند م ماین ستادهیاما هنوز همونجا ا کنهیرو رها م دستم 

 گهیو م

 تو؟ ییسالم کجا کیعل-

 گهیو م کنهیکه با دستش اشک چشم هاش رو پاک م گمینم یزیچ

 خبر از مامان بهت زنگ زدم یامروز ب-

 گمیسردار بفمه م نکهیا یو برا کنمیم اخم

 افتاده؟ یعمه اتفاق یا؟ برا+چر

متعجبش  یباال و چشم ها امیم یو من نگاهم رو کم کنهیمکث م ماین

 نمیبیرو م

 از چکابت بپرسم خواستمینه بابا مامان حالش خوبه م-

 رونیب دمیو نفسم رو کالفه م شمیم رهیخ ماین به

 +خوب بو....

 گهیحرفم تموم شه و بلند م ذارهینم

اونم به اجبار من و  یبار پارسال رفت نیو خوب بود آخر یتو غلط کرد-

 مامان 
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و به  رهیگیفاصله م زیکه سردار از م نمیبیو م کنمیحرفش اخم م نیا با 

 منه رهیاما هنوز خ شنهیو م رهیسمت تخت م

  خوامیمعذرت م-

 ستیتو ن یبه نگران یازین مای+من حواسم به خودم هست ن

 گمیبگه که م یزیچ خوادیو م کشهیبه موهاش م یکه دست نمیبیم

 رمیگیبعدا باهات تماس م مایبرم ن دی+با

رو قطع  ستمیو س دمینم یاما بهش اجازه حرف شهیچشم هاش گرد م 

 کنمیمنه نگاه م رهیکه خ یو با اخم به سردار کنمیم

 ن؟یداشت ی+کار

 شهیتخت بلند م یو از رو چرخونهیدو چشمم م نیرو ب نگاهش

بسته  شهیهم یپرونده برا نیباهاشون تمومه و ا پس فردا کارمون_

 .یطالق رو انجام بد یطبق توافقمون کارها یتونیو تو م شهیم

حرفش متعجب شدم  نیبگه اما با ا یا گهید زیچ خوادیم کردمیم حس

 یو سر شمیبلند م یصندل یو از رو دمیخودم رو خونسر نشون م یول

 دمیتکون م
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 +حتما 

از اتاق  نکهیاما قبل از ا رهیو به سمت در اتاق م رهیگیرو ازم م نگاهش

 گهیم رونیبره ب

 راه آرامشت رو درست انتخاب کن_

بسته  یسمتش اما با صدا گردمیو برم کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 .شهیچشم هام محو م یشدن در از جلو

و نگاهم در لحظه به ساعت  شهیچشم هام باز م لمیزنگ موبا یصدا با

اسم  دنیبا د یول شمیم لیصفحه موبا رهیصبحه خ 6ه ک وفتهیم

رو  لیو موبا کشمیصفحه م یو انگشتم رو رو پرمیاز جا م یاحمد

 رمیگیمقابلم گوشم م

 سالم خانم سعادت-

 دمیو آب دهنم رو قورت م کوبهیام م نهیس یمحکم تو قلبم

 +سالم

 گهید نیشناخت-

 +بله
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 دهیو ادامه م کنهیسکوت م یکم 

پدربزرگشه با  کردیکه ادعا م یزنگ زدم بابت پرهام، فرد قتایحق-

پرهام رو به  یسرپرست میتونیادعاش ثابت شد و متاسفانه نم شیآزما

 .میشما واگذار کن

که  دونستمیهمون روز هم م شکهیم ریو سرم ت زنهیم خیهام  دست

 ستیمن ن یپرهام برا

 نمش؟یبب تونمی+م

 ادیمتعجبش م یصدا

 پرهام رو؟-

 گمیو م کنمیم اخم

 نمشیقبل رفتن از دور بب خوامی+ فقط م

 ادیناراحتش م یصدا

 باشه-

 پرسمیکجا هستم م نکهیا یآور ادیو با  رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 وقت دارم؟ ی+تا ک
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 ماست خانم سعادت شیامروز پرهام پ نیفقط هم- 

 گمیو م بندمیهام رو م چشم

 .رسونمیم گهیساعت د کی+خودم رو تا 

 چیه گهید نمشیاگه امروز نب کنمیهام رو باز و تماس رو قطع م چشم

 ...نمشیبب تونمیوقت نم

 زنمیاز اتاق م فمیلباس هام و برداشتن ک دنیو با پوش شمیجا بلند م از

که پدر و مادر سردار خوابن و اون دوتا هم به احتمال  دونمیم رونیب

و به  نییپا امیمنفهمه از پله ها  یکه کس ینباشن پس آروم طور ادیز

 .رمیسالن م یسمت در خروج

و از خونه  رسونمیم یخودم رو به در اصل یبلند یباغ با قدم ها رونیب

 یتو یکم شهیباعث م خورهیکه به تنم م یسرد یهوا رونیب زنمیم

و  وفتمیراه م ابونیبه اطراف به سمت خ یخودم جمع بشم و با نگاه

 ینیروشن شدن ماش ی. اما صدارمیتا اسنپ بگ رونیب ارمیرو م لمیموبا

 نمیبیرو م ینیماش گردمیبه عقب برم یو وقت کنهیم لبتوجه ام رو ج

 یو کم کنمیاخم م کنهیاز مقابل خونه شروع به حرکت م قایکه دق

به  ادمی نیدو تا مرد پشت ماش دنیکه با د کنمیم کیچشم هام رو بار
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که همون محافظ ها هستن  شمیو متوجه م وفتهیسردار م یحرف ها 

 پس حتما تا االن بهش خبر دادن.

فعال پرهام از همه  رمیم ابونیو به سمت خ رمیگیرو ازشون م نگاهم

 برام مهمتره.... یچ

که نگاهم به  دارمیو به سمت ساختمون قدم برم رونیب امیم نیماش از

 یبا صدا کنمیاخم م ومدهیدنبالم م ریکه تمام طول مس وفتهیم ینیماش

که اسم  شمیم لیصفحه موبا رهیو خ رمیگیازشون نگاه م لمیزنگ موبا

 یرو رو یدم،گوشیو تماس رو رد م شهیتر م ظیسردار افتاده اخمم غل

داره بهم زنگ  یکجام چه لزوم دونهیحاال که م زارمیحالت سکوت م

وارد ساختمون بشم که پرهام رو  خوامیو م کشمیم یقیبزنه.نفس عم

 عیسر ادیم یو به سمت در خروج دارهیقدم برم ید مسنکنار مر نمیبیم

 دونمی. نمننیتا من رو نب رمیساختمون م گهیو به سمت د کنمیپشت م

پرهام من رو  خوامیعنوان نم چینه اما به ه ای شناسهیپدر دلربا من رو م

 راهکار باشه. نیو به نظرم نگاه کردنش از دور بهتر نهیبب

لبشه ودست  یکه خنده رو نمشیبیساختمون م رونیب یحفاظ ها از

 شنومیصداش رو م شهیتر م کیکه نزد یپدربزرگش رو گرفته و کم

 ن؟یشما پدربزرگ من هست یعنی-
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 نمیبیلبش رو م یلبخند رو گردهیو به سمتش برم ستهیا یدلربا م پدر 

 دهیتکون م یو سر کشهیسر پرهام م یکه دستش رو رو

 *بله پسرم

 گهیم یباال و با خوشحال پرهیم پرهام

 هم دارم گهیپدربزرگ د هیآخ جون -

و از ساختمون  رهیگیو دوباره دستش رو م دهیتکون م یدلربا سر پدر

باز شدن  یکه با صدا دمیبا انگشت چشمم رو ماساژ م یکم رونیب انیم

فکر  شمیسردار متعجب م دنیو با د چرخهیاز پشت سرم م نیدر ماش

 .نجایا ادیب کردمینم

و  رمیگیکه ازشون نگاه م رهیم نیو به سمت همون ماش دارهیقدم برم 

 یخوب یمن زندگ شیاما پ شهیدلم براش تنگ م شمیپرهام م رهیخ

 نداره...

نشده  نیاما هنوز سوار ماش برهیم نشیدلربا اون رو به سمت ماش پدر

در عرض چند  نیعقب ماش شهیو ش ادیم یگلوله ا کیشل یکه صدا

و نگاهم  وفتهیاز دستم م فمیو ک شهیچشم هام گرد م شهیمپودر  هیثان

کرده  کیشل ریمس گهیاز طرف د یکه موتور سوار دمیم ابونیرو به خ
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 نمیبیسمتش اما م رنیکه م شنومیداد سردار و اون دو نفر رو م یصدا 

چه  دونمینم رهیگیبه سمت پرهام م قیاسلحه اش رو دق نباریکه ا

بهش خودم رو  دهینرس یو چند قدم دوئمیبه سمت پرهام م یجور

داد  ی. صداسوزهیکه همزمان بازوم به شدت م کنمیسمتش پرتاب م

آسفالت  یموتور رو کیستال غیبا ج زنهیسردار که داره اسمم رو صدا م

 رهیدرشت پرهامه که خ یاما من نگاهم به چشم ها شهیم یکی ابونیخ

 منه.

 *حالت خوبه دخترم؟

و  شمیبلند م سوزهیدستم به شدت م نکهیو با ا رمیگیپرهام فاصله م از

 سوزونهیپرهام قلبم رو م نیغمگ یکه صدا کنمیبهشون پشت م

 یفرشته آب-

 یکه پدر دلربا کم چرخمیو به سمتش م دمیدهنم رو قورت م آب

 گهیو م ادیجلوتر م

 ی*ازت ممنونم دخترم پسر من رو نجات داد

 زنهیمو نگاهم به پرهامه که لبخند  گمینم یزیچ

 یپدربزرگ دارم فرشته آب گهیمن د-
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و بهشون  دمیتکون م یپس براش سر دهیبازوم به حد آخر رس درد 

که سردار رو  رمیگیازشون فاصله م یبلند یو با قدم ها کنمیپشت م

منه چشم هاش به شدت  رهینگاهش خ یبه دستشه ول یگوش نمیبیم

که  دارمیبرم نیزم یرو از رو فمیو ک کنمیاخم م هیسرخ شده و عصب

 دهیو نگاهش رو به پدر دلربا م رهیگیدستم رو م شهیم کیبهم نزد

 سیاداره پل نیایب نیدار یتیاگر شکا_

 گهیکه م شنومیاما صداش رو م نمیبیپدر دلربا رو نم چهره

 میپرواز دار طیبل ستیکارا ن نیا یبرا ی*نه پسر وقت

باز و  یو بعدش هم صدا شنومیاون و پرهام رو م یخداحافظ یصدا

 یحس چیه گهیدستم د کشه،یم ریبسته شدن در و دور شدنشون سرم ت

رو نشون  نایکدوم از ا چیگلوم رو گرفته اما چهره ام ه خینداره و بغض ب

 ریدستش گرفته همون دست ت یانگشت ها نیکه ب یدست دهینم

 نگاهش هنوز به چشم هامه اام خهیخوردست و به شدت 

 فقط دو روز صبر کنبهت گفتم _

لحظه سوزشش هزار  کی یدستم رو بکشم که برا خوامیو م کنمیم اخم

که  نمیبیهوا و م رهیو ناله ام م شهیتحملم تموم م گهیو د شهیبرابر م
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 یاون رو هم رنگ یخون نه تنها دست من رو بلکه انگشت ها یسرخ 

 کرده

 ؟یخووورد ریت یییعل ای_

 نداره یا دهیفا چیکم بشه اما هدردش  دیتا شا کشمیم یقیعم نفس

 ؟ییییلعنت یگینم یزیچرا چ_

طاقت باز موندم چشم هام  گهیو من د کنهیدادش گوشم رو پر م یصدا

و من رو به سمت  رهیگیبغلم رو م ریکه ز کنمیرو ندارم فقط حس م

 و در حال غر زدنه کشونهیم نیماش

 ن؟ینار ستیبرات مهم ن یچیچرا ه_

چشم هام  عیسر وفتهیو نگاهم به چراغ وسط اتاق م شهیهام باز م چشم

و  دمینگاهم رو به اطراف اتاق م نباریو ا کنمیو دوباره باز م بندمیرو م

 یو نفس کالفه ا شهیذهنم تکرار م یاتفاقات تو هیچند ثان یبرا

 .کشمیم

زده اما چشم هاش بسته  نهیس هینشسته و دست هاش رو  یصندل یرو

بوده  یسمت پرهام چ یانداز ریهدف اون موتور سوار از ت دونمیاس نم

 فکر کردن که اون بچه ماست و هدف قرارش دادن دیشا
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 شمیتخت جابه جا م یرو یو کم کنمیخشکم رو تر م یزبون لب ها با 

 شنومیخشک و گرفته اش رو م یو صدا کشهیم ریکه بازوم ت

 حالت خوبه؟_

بلند شده و داره بهم  یصندل یواز ر نمیبیکه م کنمیهام رو باز م چشم

 یکه با قدم بلند نمیبش کنمیم یو سع دمیتکون م یسر شهیم کینزد

 یبدم. بو هیتا تک زارهیرو پشت کمرم م یو بالشت شهیم کیبهم نزد

که  رمیگیم یقیو نفس عم رسهیخوش چوب سوخته به مشامم م

لب هاش  یکم نهیبینگاه من رو م یو وقت وفتهینگاهش به چشم هام م

 شهیکه باعث تعجب من م ادیکش م

 ریمن و ارسالن ت یخوریم ریمدت ت نیا یتو یکه تو دار ینقدریا_

 مینخورد

داره مسخره  ایواقعا لبخنده  دونمینم یول کنهیم یکه شوخ هیبار نیاول

 کنهیکه اخم م گمینم یزیپس چ کنهیام م

 رون؟یب یاز خونه بر یخوایکه م یچرا بهم خبر نداد_

 گمیگرفته ام م یو با صدا چرخونمیم شینقره ا یدوتا گو نیرو ب نگاهم

 روهات؟ین ایداشت من بگم  ی+چه فرق
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لب هاش هم  یچشم هاش که بلکه رو یبار نه تنها خنده رو تو نیا اما 

 نمیبیم یبه صورت واقع

 ییتو رهیبگ دهیکه تا حاال تونسته حرفم رو ناد یتنها کس_

 رهیکه نگاهش به سمت لبام م ادیلب هام کش م یچرا اما کم دونمینم

 زارهیعقب م یو قدم دارهینگاه برم عیاما سر

 برم به پرستارت اطالع بدم_

 .رونیب زنهیو از اتاق م کنهیکه عقب گرد م دمیتکون م یسر

 به زخم بازوم هست که پرستار در حال پانسمان کردنشه نگاهم

 نیو فردا مرخص نیما بمون شیپ دیامشب رو با زمیعز-

 دهیکه ادامه م دمیتکون م یسر

 نکرده عفونت نکنه ییتا خدا نیکن کبارعوضی یپانسمان رو دو روز-

 رههیو از اتاق م دارهیرو برم لشیکه وسا گمیم یباشه ا یآروم یصدا با

داخل،  ادیاما هنوز در اتاق رو نبسته که سردار به همراه ارسالن م رونیب

و  چرخهیبه سمت ارسالن م عیسر وفتهینگاه سردار به لباسم م یاما وقت

 گهیم
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 زنمیباش ارسالن صدات م رونیچند لحظه ب_ 

 داستیکه بازوم کامال پ وفتهیو من نگاهم به لباسم م نهییارسالن پا سر

 گمیو م کنمیو لباسم رو مرتب م برمیپس دست م

 داخل نیای+ب

و از کنار  شهیم انیبرق چشم هاش نما نهیبیو من رو م گردهیبرم یوقت

 .رهیگیارسالن فاصله م

 ه؟یواکنشش چ دونمیو نم دمیاون صبح ارسالن رو ند از

 دهیارسالنم که نگاهش رو به چشم هام م رهیو من خ شنیم کینزد بهم

 زنهیو لبخند م

 سالم زن داداش--

 کنمیو اخم م دمیتکون م یسر

 +سالم

 گهیو م زنهیم یخنده ا تک

  شترهیب میسیکه پل ییشما از ما تیواال مجروح--

 که لبهاش کش اومده  وفتهیحرفش نگاهم به سردار م نیا با
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 نگرانت بود زن داداش یلیحاج خانوم خ-- 

پس  زنهیاونا موج م یتو طنتیکه ش شمیم رهیارسالن خ یچشم ها به

 گمیو م کنمیم کیچشم هام رو بار

 +لطف دارن

 گهیو م زنهیم یخنده ا تک

 با مادر شوهر دارن یکه رابطه خوب ییپس از اون عروسا--

 گمیباال و م ندازمیم ییابرو

 هست؟ ی+مشکل

 گهیو م شهیهاش متعجب م چشم

 هیچه حرف نینه بابا ا--

 گهیکه م شمیبراق سردار م یچشم ها رهیو خ رمیگیرو ازش م نگام

پرونده رو  نیخدا ا دیو به ام میدار تیامشب من و ارسالن مامور_

 رونیهم ب زارمیاما برات دوتا محافظ م میکنیامشب جمعش م نیهم

 اصال نگران نباش مارستانیب رونیاتاقت و هم ب

 دمیتکون م یسر
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 +ممنون 

 گهیبه ارسالن م یمنه ول رهیهنوز خ نگاهش

 منتظرم باش رونیب_

 گهیو م زنهیم یچشمک طونیکه ش دمیرو به ارسالن م نگاهم

 داداشخداحافظ زن --

و  رونیب زنهیکه از اتاق م دمیتکون م یو براش سر ادیهام کش م لب

و من  کنهیچوب سوخته مشمامم رو پر م یبو شهیم کیسردار بهم نزد

 عطرو دوست دارم نیکه به شدت ا فهممیم

 وفتهیب یامشب قراره چه اتفاق دونمینم_

 نیکه در برابر اول شمیم ییدو تا گو رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم

 قابل درکن... گهیحاال د ادیز یلیکردن خ رییتغ دارمونید

 نه اما... ای مونمیزنده م دونمینم_

 چرخونمیدوتا چشم هاش م نیرو ب نگاهم

پنج سال برام قابل  نیا یرو تجربه کردم که تو ییمدت حسا نیاما ا_

 درک نبودن
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 نیمثل سردار داره ا یکه کس شمیو متعجب م دمیدهنم رو قورت م آب 

 دهیو نفسش رو م کشهیداخل موهاش م ی. دستزنهیحرف ها رو م

 گهیم یو با لبخند کم رنگ رونیب

 باهات صحبت کنم خوامیپرونده م نیبعد از ا_

 گهیو م دارهیعقب برم یقدم

 مراقب خودت باش_

 .رونیب زنهیو از اتاق م رهیهنوز به اونه که به سمت در اتاق م نگاهم

که دارم  دونمیم کشمیم یقیو نفس عم کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 درمورد اون توافق صحبت کنه... خوادیو حتما که م کنمیاشتباه فکر م

 یهر چ دهیشب رو نشون م مهین 2اتاقه که   یواریبه ساعت د نگاهم

و به  شمیتخت بلند م یکه تالش کردن بخوابم نتونستم پس از رو

. نفس نمیشیو م زارمیرو پشت کمرم م یکمک دست سامم بالشت

 زنهیو ذهنم به همه جا پرسه م ببندمیو چشم هام رو م کشمیم یقیعم

تن مثل  نیو من از ا ارهیچشم هام م یاز هر اتفاق رو جلو یریتصو

 شهیتر هم م یکه قو شکنهینه تنها م یسنگم که هر بار با هر اتفاق

 ...شمیمتعجب م
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با روپوش  یچشم هام باز بشه و مرد شهیباز شدن در اتاق باز م یصدا 

 میپرستار قبل ادمهیکه  ییو تا اونجا شمیداخل متعجب م ادیب دیسف

چرا  دونمیو نم شمیچهره اش م رهیخ ادیکه جلوتر م یخانم بود کم

اما صورت  هیکلیقد بلند و به نسبت ه رهیگیلحظه تنم لرز م کی یبرا

به  یو لبخند دارهیداره به سمت تختم قدم برم یروشن یبا موها دیسف

 رنگشه یعسل یچشم ها رهیلبشه اما من نگاهم خ

 دتونمیپرستار جد-

 کیرو به سرم نزد یو سرنگ شهیم کیبمه و بهم نزد یکم صداش

 کنمیکه اخم م کنهیم

 تونهینم فتیش انیخانوم بود و تا پا هیپرستارم  ادمهیکه  یی+اما تا اونجا

 کنه رییتغ

 گردهیکه سمتم برم نمیبیدو ابروش رو م نیب خما

 نیکنینم نییرو شما تع نیا-

 شهیم یچ دونمیرو صدا بزنه اما نم رونیمحافظ ب خوامیو م کنمیم اخم

تقال  شهیو چشم هام گرد م رهیگیدهنم م یجلو عیکه دستش رو سر

داخل سرنگش رو وارد  اتیمحتو یکه دستش رو بردارم ول کنمیم
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و تنها  وفتهیهم م یو من در لحظه چشم هام رو کنهیدستم م وکتیآنژ 

 ....نمیبیلبش رو م یلبخند رو

و مامان کنار هم نشستن و در حال لبخند زدن به منن نگاهم به  بابا

بابا  کهیبزرگ و کوچ یکه کامال سرسبز و پر از درختا وفتهیاطراف م

و به سمتشون  زنمیکه لبخند م دهیو بهم تکون م ارهیدستش رو باال م

 شه،یازم دور تر م رشونیتصو کنمیکه به جلو حرکت م یاما هر چ رمیم

مامان و بابا کم کم  یرو پر کرده ول طیو پرنده ها تمام مح ارآبش یصدا

اما  دمینگاهم رو به دور تا دورم م نمشونیب ینم گهیو من د شنیمحو م

 یاز قبل تو به صدا زدنشون و هر بار صدام بلندتر کنمیشروع م ستنین

و  شهیم رینداره اشک از چشم هام سراز یا دهیفا چیاما ه چهیپیفضا م

که ازش  نمیبیم کنمیبهش نگاه م یو وقت سوزهیبازوم م چرا دونمینم

 ....شهیکه چشم هام باز م کشمیم یبلند غیج رون،یب ادیخون م

بهتر بشه و نگاهم رو به  دمیتا د کنمیباز و بسته م یهام رو کم چشم

حس  شنومیکه م ییاما با صداها کهیاطراف تار طیمح دمیاطرافم م

 شمیبگم که متوجه م یزیچ خوامیکنارم هستن، م یچند نفر کنمیم

شده  چیبه دهنم بسته شده و پاها و دست هام هم طناب پ یپارچه ا

 ادمیو  سوزهیکه بازوم به شدت م دمیم تکوندست هام رو  یهست کم
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 گهیدهنم رو گرفت و د یکه جلو یافتاده ،پرستار یکه چه اتفاق ادیم 

 ...دمینفهم یزیچ

 نیاز ا ییسمت سردار و پرونده اش و به نظرم که رها گردهیبرم ذهنم

و من سرم رو  ادیاز کنارم م ینامفهمو یصدا ستین ریماجرا امکان پذ

به  یکم نمیبیرو م یفرد کنمیحس م یکیاون تار یو تو چرخونمیم

اون هم  شهیچشم هام گرد م یچهره دختر دنیکه با د شمیجلو خم م

پر از  یشده داره چشم ها چیطناب پ یو پا دستدهانش بسته شده و 

 دونمینم نکهیا کنم،یمنه اخم م رهیو خ زنهیبرق م یکیتار یاشکش تو

 ...کنهیم میبه شدت عصب وفتهیداره م یدور واطرافم چه اتفاق

بعد  هیو چند ثان ادیباز شدن در م یکه صدا گذرهیچه قدر م دونمینم

چشم هام بسته بشه و بعد  شهیکه باعث م کنهیفضا رو پر م یدینور شد

که وارد  وفتهینگاهم به دوتا مرد م شهیاز چند لحظه که چشم هام باز م

 طینگاهم رو به مح شهینامفهوم اطرافم باعث م یها یاتاق شدن صدا

به جز من چند تا دختر  شهیچشم هام گرد م نمیبیکه م یزیچ ابدم و ب

اون اتاق با دست و پا و دهن بسته هستن که همشون در  یهم تو گهید

 حال تقال کردنن...
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 نمیبیم کشنیم رونیو اونا رو به سمت ب رنیتا مرد به سمتشون م دو 

سر و  یکه تو یاما هر کدوم با مشت کننیم یادیز یکه دخترا تقال

 شنیساکت م خورهیصورتشون م

 متونیتا نکشت نیدهنتون رو ببند-

که درد  رهیگیو بازوم رو م ندازهیو دست م ادیبه سمت من م شونیکی

 کشونهیاتاق م یو من رو به سمت خروج چهیپیتنم م یتو یدیشد

 هی هیکه شب وفتهینگاهم به دور و اطرافم م رونیب امیاز اونجا م یوقت

 یاز درخت ها تابهیداره م یادیهست و آفتاب با شدت ز یریمنطقه کو

و  میباش یجنوب یاز شهرها یکی دیکه با فهممیم هستکه اونجا  ینخل

که  ییتا اونجا وفتهیبار ترس به دلم ب نیاول یکه برا شهیباعث م نیا

 تهران بودم نه جنوب... ادیم ادمی

 یمرد کننیودختر ها رو سوار م کشوننیم یونیرو به سمت کام هممون

که شونم به  دهیهل م ونیکه شونم رو محکم گرفته من رو به سمت کام

 ادیم یداد کس یهوا و صدا رهیو ناله ام م خورهیم ونیدر کام

 جداااست؟ یکیمگه نگفتم حساب اون -
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همون  چرخمیم یو من وقت شهیگفتن مرد بلند م دیببخش یصدا 

و به سمتمون قدم  رونیب ادیم نیکه از ماش نمیبیرو م یپرستار قالب

رنگشم  یعسل یچشم ها رهیو من خ رهیگیمرد از من فاصله م داره،یبرم

 یلبخند شهیم کیکه آفتاب به شدت اونا رو روشن کرده بهم که نزد

 گهیو م زنهیم

 خانم خوامیکه انجام دادن ازتون معذرت م یبابت رفتار-

نگاهش  یروتو یمونیحس پش چیبه چشم هاش هست و من ه نگاهم

 نفرته شهیم دهیکه د یزیبلکه تنها چ نمیبینم

 گهیو م برهیم ونیرو به سمت در کام دستش

 داخل همسر سرگرد دییبفرما-

اخمام  زنهیقهقهه م یبلند یخنده و با صدا ریز زنهیحرفش م نیا با

داشته باشم. با  یبرگشت یباز نیکه ازا کنمیتو هم و فکر نم رهیم

 یدرها شمیسوار م یو وقت دهیهل م ونیدستش من رو به سمت کام

 ....شهیم کیو دوباره همه جا تار شنیبسته م یبد یبا صدا ونیکام

همچنان ادامه داره  نیماش یچه قدر گذشته اما تکون ها دونمینم

که  ادیبه نظر م کننینگاه م گهیکز کردن و به هم د یدخترها گوشه ا
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شم رو کردم تا مدت تمام تال نیا یهمشون کم سن و سال باشن.تو 

نداره و تنها باعث  یا دهیفا چیپاهام رو باز کنم اما ه ایبتونم دست ها 

 بشه... شتریکه شدت درد بازوم ب شمیم

 یبعد درها قهیکه چند دق کشمیم یقینفس عم نیماش ستادنیا با

 رونیو ما رو به ب شنیم ونیو اون دوتا مرد وارد کام شهیباز م ونیکام

 کنمیهست که حس م یزیچ نیبودن هوا اول یو شرج ایدر یبو برنیم

ساحل  یکیکه نزد نمیبیرو م یقیقا وفتهینگاهم به اطراف م یو وقت

نشون از دور بودن  ستینم نجایا یکس نکهیو ا فسکوت اطرا ستادهیا

 منطقه داره

 نییایتر ب عیسر االی*

و ما رو به سمت  شنیهم بهشون اضافه م گهیبر اون دوتا دو نفر د عالوه

و در  رونیب ادیکه همون مرد از داخلش م ونهینگاهم به کام برنیم قیقا

و  کنهیتلفنش رو قطع م رسهیحال صحبت کردن با تلفنه به ما که م

تو هم اما هنوز سوار  رهیکه اخم هام م زنهیم یلبخند شه،یمن م رهیخ

بلند داد  و شهیهاش گرد م اد،چشمیم یراندازیبلند ت ینشده صدا قیقا

 زنهیم

 نییحواستون رو جمع کن-
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و در  انیکه با سرعت به  سمت ساحل م نمیبیرو م سیپل نیماش دوتا 

بار از خدا  نیاول یو برا کوبهیهستن قلبم محکم م یانداز ریحال ت

 که سردار باشه. خوامیم

 رونیب ارهیرو از پشت لباسش م یکه تفنگ هیبه همون چشم عسل نگاهم

 زنهیو داد م شهیم قیسوار قا یبلند یو با قدم ها

 حرکت کن زود باااش-

هست  یاما من نگاهم به کس شهیخفه دختر ها بلند م یها غیج یصدا

 نیزم یو از رو رونیب کنهیخودش رو پرت م نیماش ستادنیکه قبل از ا

 یاد،کمیدستش به سرعت به سمت ساحل م یو با تفنگ تو شهیبلند م

 شم،یو خوشحال م نمیبیسردار رو م کنمیم کیکه چشم هام رو بار

از همون مردا دستش رو محکم به  یکیکه  ماز جام بلند ش خوامیم

 زنهیو داد م کوبهیشونم م

 *بتمرگ سر جات

آب  شهیداره از ساحل دور م قیها ادامه داره و قا یراندازیت یصدا

اطراف ساحل رو  سیپل یروهایکه ن نمیبیو م دمیدهنم رو قورت م
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 یداد سردار تو یصدا ستیاز دستشون ساخته ن یکار چیاما هگرفتن  

 ....شهیبرام نقطه م رشونیو تصو چهیپیگوشم م

رو از کنار  ییکه صدا کشمیم یقیو نفس عم بندمیهام رو م چشم

 شنومیگوشم م

 بعد از اون اتفاق دوباره به فکر زن گرفتن باشه کردمیفکر نم-

اخم کنم و چشم هام رو باز  شهیخندونش از کنار گوشم باعث م یصدا

نگاهم به  نمیبیصورتم م کینزد قایکه صورتش رو دق چرخمیو م کنمیم

صورتم رو لمس  یو کم ارهیکه دستش رو باال م وفتهیچشم هاش م

 خنده ریز زنهیکه م کشمیصورتم رو عقب م عیسر یول کنهیم

 یباتریز یتو از قبل یول-

 گهیم یبراق یو با چشم ها چرخونهیدوتا چشم هام م نیرو ب نگاهش

 بااایز یلیخ-

دورتادورمون رو آب فرا  گردونمیو سرم رو م دمیدهنم رو قورت م آب

 ...ادیاز دستم برنم یکار چیگرفته و عمال ه

و باالخره به  میقیساعت هست که سوار قا کی ایساعت  مین دونمینم

 ادیساحل موقف شدن و به نظر م کینزد نیسه تا ماش میرسیساحل م
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کدوم  یتو دونستمیکاش م ی. امیبا اون ها بر دیرو با ریمس هیکه بق 

 .میهست یجنوب یاز شهر ها کی

طرف  دمیکه االن فهم یو فرد رونیب ارنیو ما رو م ستهیا یم قیقا

و باهاشون صحبت  رهیهاست به سمتشون م نیا سیمقابل سردار و رئ

و دختر ها رو که  برنیها م نیاز ماش یکی. ما رو به سمت کنهیم

که شونم رو  یمرد کنن،یم نیسوار ماش رسهیتعداشون به پنج نفره م

و در عقب  برهیم یسوم نیمن رو به سمت ماش سشیگرفته با اشاره رئ

بعد در عقب  هیکه چند ثان ندازهیم نیو من رو داخل ماش کنهیرو باز م

و با  ننیشیهم جلو م گهیو دو نفر د شهیسوار م سشونیو رئ شهیباز م

 .وفتنیراه م نیدنبال اون دوتا ماش نیروشن کردن ماش

 وفتهیراه م یکشت گهید قهیدق ستیتا ب نیتر باش عیسر-

و به  دارهیکه نگاهش رو از جلو برم شمیچهره اش م رهیو خ کنمیم اخم

 زنهیو لبخند م گردهیسمتم برم

 نکنه یباز ریقبال هم بهت هشدار داده بودم که بهش بگو با دم ش-

که خندش بلند تر  کنمیم کیو چشم هام رو بار شهیم ظیغل اخمم

 شهیم
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 فکر کنم اولشه یرو دوست دارم ول تیخونسرد- 

و با  فهمهیم یدهنم بسته هست ول یجلو نکهیو با ا زنمیم یپوزخند

 دهیفشار م یو کم رهیگیداغش انگشت هام رو م یدست ها

 ینسوخت نیاون ماش یخوشحالم که تو-

 شهیم رهیو به روبه رو خ دارهیدستش رو برم فشار

 سعادت نینار یخوریچون به درد من م-

 رمیگیازش نگاه م عیسر کوبهیام م نهیو قلبم محکم به س زنهیم خی تنم

 ییقراره چه بال دونمینم کشمیم یقیحالتم رو نفهمه و نفس عم نیتا ا

 ادیبه نجاتم ندارم به احتمال ز یدیام گهیبار د نیا یول ادیسرم ب

 ...رانهیقصدش خروج از ا

 یاتاقک زندان هیو ما رو داخل  میشد یهست که سوار کشت یمدت

 یباشه چون نور از روزنه ها یکشت ینییطبقه پا ادیکردن به نظر م

که  دمی. نگاهم رو به دختر ها مادیم کیاطراف به داخل اون اتاقک کوچ

علت  دونمیجا هستن نم هیبه  رهیو خنشستن  یهر کدوم گوشه ا

 ه؟یحضورشون چ
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 ینیو دو تا از همون محافظ ها با چند تا س ادیباز شدن در م یصدا 

 زارنیها رو کف اتاقک م ینیداخل و س انیم

حواستون باشه که اگر  یول نیکم غذا بخور هی دیبا نیرینم نکهیا یبرا-

خالصتون  ریت هیبا  رونیب ادیاز اون دهنتون ب یصدا نیکوچکتر

 .میکنیم

به باز  کننیشروع م نمیبیشون م یچشم ها یو ترس رو تو کنمیم اخم

سراغ من و با باز شدن دهنم نفس  انینفر م نیکرد دهن همه و آخر

 .کشمیم یقیعم

 وفتهیم هیو با بسته شدن در نگاهم به بق رونیب رنیاتاقک م از

 انگار که شوکه ان گهید یو چندتا کننیم هیچندتاشون گر

 نیشماها به حرفم توجه نکرد یگولمون بزنن ول خوانی*بهتون گفتم م

 ریداره و ز یصورت الغر کنمیبهش نگاه م شونیکیلرزون  یصدا با

 شده اهیچشم هاش س

 گهیم گشونید یکی

مدارکشون اصل بود اخه  م،همهیما که کف دستمون رو بو نکرده بود-

 شک کرد شدیم یچه جور
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 گهیو م وفتهینگاهش به من م شونیکی 

 ن؟یتازه اومده بود میدیشرکت ند یما شما رو تو-

 گمیو م کنمیم اخم

 ؟ی+شرکت چ

 گهیو م شهیهاش متعجب م چشم

 گهید نگیشرکت مدل-

 گهیم گهید یکیکه  شمیمتعجب م زنهیکه م یحرف از

 گهید زیچ الیداره چون دان یا گهیعلت د نجای*فکر کنم حضور شما ا

 گفتیم یا

 زنهیم غیکه ازم سوال کرده ج یحرفش همون نیا با

بال سرمون اومده به خاطر اون  یهر چ اری*اسم اون الشخور رو ن

 شعورهیب

 زنهیداد م یو کس ادیبه در م یضربه ا یصدا

 گمیبار آخر م یبرا نیدهنتون رو ببند-

 زارهیدهنش م یدستش رو رو عیو سر ترسهیم دختره
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 میتا جون داشته باش میبخور یزیچ دی*ولش کن فعال با 

و شروع  کشنیها رو به سمت خودشون م ینیبستشون س یدستا با

اتاقک  یروزنه ها رهیو خ رونیب دمیبه خوردن. نفسم رو کالفه م کننیم

 ادیم ییکه صدا شمیم

 ن؟یخوری*شما نم

 دمیبه نشونه نه تکون م یو سر شمیم رهیو بهش خ رمیگیرو م نگاهم

 گهیکه م

 نیبش نگیمدل نیخواستی*م

 گمیو م کنمیم اخم

 +چطور؟

 میدیمدت ما شما رو ند نیا ی*آخه تو

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 داده بودن؟ نگی+بهتون قول مدل

  دهیتکون م یو سر شهیهاش پر از اشک م چشم

 +چند سالتونه؟
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 گهیم یکیو  شنیم رهیحرفم همشون بهم خ نیا با 

 19و شهره  بایز 20 بایمن و آرام و فر-

که ادامه  گمینم یزیداشته باشن چ یادیسن ز دیکه نبا زدمیم حدس

 دهیم

 نگیمدل یبرا میتونیم میبهمون گفتن که اگه وارد شرکتشون بش-

 گولمون زدن. یول هیترک میشدن بر

قبال هم در مورد قاچاق دختر  رمیگیو ازشون نگاه م شهیم ظیغل اخمم

به  یکه تا االن جلوش رو گرفته باشن ول کردمیبودم اما فکر م دهیشن

 ... ستیطور ن نیکه ا ادینظر م

و چشم هام رو  دمیم هیتک واریو سرم رو به د کشمیم یقیعم نفس

 بندمیم

 رهیم جی*بچه ها شما هم سرتون گ

دستش رو به سرش گرفته و از  شونیکیکه  کنمیهام رو باز م چشم

اونا هم از  دهینرس هیاما به ثان کشنیم یفیخف غیج شونیبق رهیحال م

غذا  یخال ینگاهم به ظرف ها شهیو چشم هام گرد م رنیهوش م

 بودن. ختهیر یهوشیغذا ها مواد ب یتو شهیو آه از نهادم بلند م وفتهیم
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 گهیم یو کس ادیباز شدن در م یصدا  

 هوش شدن؟ ی*به نظرت تا االن ب

 بود یقو یلیاره بابا اون ماده خ-

و  بندمیچشم هام رو م عیو با باز شدن در سر دمیقورت م دهنم رو آب

 دوارمیو ام کوبهیام م نهیقلبم محکم به س ندازمیم یخودم رو کف کشت

 کنمیبعد حس م هیکه چند ثان شنومیرو م ییقدم ها یکه نفهمن. صدا

 شهیخم م کنمیحس م ستادهیکنارم ا یکس

 شدن هوشی*همشون ب

 کنمیکه آروم باشم حس م کنمیم یو سع دمیدهنم رو قورت م آب

گوشه چشمم رو  یکم ندازهیدوشش م یو رو کنهیمن رو بلند م یکس

چشم هام رو  عیو سر رونیب رنیکه از اتاقک م نمیبیو م کنمیباز م

 شدم. یباز یوارد فضا کنمیبعد حس م قهیو چند دق بندمیم

 عمارت نیو ببر نیداخل ماش نیهمشون رو بنداز-

و در آخر  شمیم نییباال و پا یهست چند بار سشونیهمون رئ یصدا

چشم هام رو  خوامیقرار گرفتم م ینیماش یصندل یکه رو کنمیحس م

درصد هم متوجه بشن کارم  کیاگر  یحت یباز کنم ول یکم
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که  گهیم یچ فهممینم یول ادیم یحرف زدن مرد یعرب یتمومه.صدا 

 . نبه حرکت کرد کنهیشروع م نیبعدش ماش

 هیو چند ثان ستهیایم نیماش کنمیکه حس م گذرهیچه قدر م دونمینم

به تنم  یگرم یهوا رهیگیمن رو بغل م یو کس شهیباز م نیبعد در ماش

همه  یول ادیصحبت و حرف زدن م یصدا کوبهیو قلبم محکم م خورهیم

 .شهیباعث ترسم م نیو ا زنیحرف م یبه عرب

 یسرسبز طیکه مح کنمیچشمم رو باز م یو کم ایبه در زنمیدل رو م 

چشمم بسته  عیسر یکس یباغ هست، با صدا هی هیکه شب نمیبیرو م

 شهیم

 یبه اتاق شرق نیهمه رو ببر-

 ادیباز شدن در اتاق م یبعد صدا قهیو چند دق گهیم سیچشم رئ یکی

اما  گرهیکه بازوم به شدت درد م نیزم یرو کنهیمن رو پرت م یو کس

 نزنم. تا ناله رمیگیخودم رو م یجلو

 *در اتاق رو قفل کن

و  دمیآب دهنم رو قورت م ادیبسته شدن در م یبعد صدا هیثان چند

که هر  وفتهیکه نگاهم به دختر ها م کنمیپلک هام رو باز م یآروم ال
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و  کنمیباز م شتریپلک هام رو ب هوشنفیافتادن و ب یکدوم گوشه ا 

و سه تخت و کمد داخلش  هیاتاق به نسبت بزرگ شمیاطراف م رهیخ

و نفس  وفتهیقرار گرفته، نگاهم به در م سطشهم و یبزرگ زیهست م

 .کشمیم یقیعم

 یکه دست ها دمیاز اون پنج نفر نگاهم رو بهش م یکیناله  یصدا با

 ی. طولکنهیو چشم هاش رو باز م رهیگیبسته اش رو به سرش م

 فهمنیرو م تیموقع یو وقت انیهم به هوش م شونیکه بق کشهینم

و احتمال  کشمیم یقی.نفس عمزنهیچشم هاشون موج م یترس تو

 قاچاق دختر داره.... یرو تو ولکه رتبه ا ییجا میباش یکه دب دمیم

 

البته که دست  میشد یاون اتاق زندان یبه سه روز هست که تو کینزد

 شهیدر اون اتاق باز م ییغذا یو پامون رو باز کردن و فقط وعده ها

اونقدر بهمون فشار آورد که دل رو به  یگشنگ یول میذا نخورداولش غ

 ینشد.از طرف یکردن کس هوشیاز ب یخبر گهید نباریا یول میزد ایدر

آوردن و باالخره من از شر اون لباس  زیدست لباس تم هیهمون  یبرا

 راحت شدم. مارستانیب یها
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داشت و طبق گفتش  سیاز دختر ها درخواست سرو یکیبار  نیاول 

اتاق  رونیب دنیرفته بود و با د یکلیه یتوسط دو تا از اون محافظ ها

ازشون در  یوقت الهیدان یبرا گفتیکه م زدیحرف م یاز عمارت بزرگ

 دمیبوده و فهم نگیشرکت مدل سیگفتن که رئ دمیپرس الیمورد دان

 بارهیهمشون م یاز چشم ها ی...نگرانالهیدان نهمو یکه اون چشم عسل

 نکنن عاقبتشون چه خواهد شد. دایکه اگر نجات پ دونمیو م

چند تا  رهیو خ رمیگیباز شدن در اتاق نگاهم رو ازشون م یصدا با

 شونیکی دارنیداخل و به سمتمون قدم برم انیکه م شمیم یمحافظ

دخترها  غیج یتا بلند شم و صدا کشهیو دستم رو م شهیم کیبهم نزد

 زنهیداد م یبلند یاز محافظا با صدا یکیکه  شهیبلند م

 تا نبستمش نی*دهنتون رو ببند

. چند برنیاز اتاق م رونیو ما رو به ب کننیاز ترس سکوت م دخترا

 ادیم یداد یو صدا میشیسالن بزرگ م هیبعد وارد  قهیدق

 نیسی*همتون سرجاتون وا
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لن که وارد سا ینفر نیاول کنم،یو به اطراف نگاه م کشمیم یقیعم نفس 

 شنیعرب وارد م خیو بعد از اون چند تا ش الهیهمون دان ای سیرئ شهیم

 .شنومیرو م یزیر هیگر یتو هم و صدا رهیاخمام م

و به سمت  نهیشیاون م یو رو رهیم یبزرگ یبه سمت صندل خودش

 گهیها م خیش

 قبل باالتره یایاز سر متشونیق-

خنده و چند تا  ریز زننیم یبلند یو اون سه تا هم با صدا خندهیم

 گنیم یکلمه به عرب

چونه اش گذاشته  ریکه دستش رو به ز شهیعسل یچشم ها رهیخ نگاهم

 وفتهینگاهش به من م یو وقت کنهیهمه رو نگاه م حیو داره با تفر

هر کدوم از  دنیکه با د ادیعرب م یها خیش ی. صدازنهیم یچشمک

 کنمیم یو سع رهیگیمعدم درد م گنیو ماشاهلل م خندنیدختر ها م

نگاهم به قد  ستهیا یها کنارم م خیش از یکیبکشم که  یقینفس عم

 زشیه یچشم هامه و چشم ها رهیکه خ وفتهیچاقش م کلیکوتاه و ه

باال تا صورتم رو لمس کنه که با دست  ارهیدستش رو م زنهیداره برق م

هوا  رهیدادش م یکه صدا چونمیپیو م رمیگیدستش رو م عیسالمم سر
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 زنهیحرف م یعرب یبلند یامرد عرب با صد شه،یبلند م الیقهقهه دانو  

 گهیم الیکه دان

  خیمنه ش یاون برا-

دستام  یرو از تو خیو دست اون ش کشهیمن رو عقب م یمحافظ

 رهیبهم خ یعصب یو با چشم ها چرخهیکه به سمتم م رونیب کشهیم

 شمیم الیدان رهیو خ زنمیم ی. پوزخندگهیم یو چند تا کلمه عرب شهیم

 گهیسمت ما و م ادیبلند شده و با لبخند م شیصندل یکه از رو

 ستین یاون فروش خیش یگذاشت یبد کس یدست رو-

و  زنهیم یاش چشمک رهیو با نگاه خ شهیم کیکه بهم نزد کنمیم اخم

 گهیم

 خودمه هیگربه چشم رنگ نیا-

 یو به عرب شهیم خیش رهیو خ رهیگیکه ازم نگاه م شهیم ظیغل اخمم

 کوبهیام م نهی. قلبم محکم به سدهیتکون م یکه اونم سر گهیم زیچ

 تا آروم باشم. کشمیم یقینفس عم یول
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 یبه عرب کننیو شروع م شنیم کینزد الیهم به دان گهید یدوتا اون 

و رو  شهیبلند م الیخنده دان یصدا قهیصحبت کردن که بعد از چند دق

 گهیبه محافظاش م

 که معاملمون جور شد نشونیببر-

 ادیو ناله دختر ها م غیج یو صدا شهیحرفش چشم هام گرد م نیا با

و همه جا رو سکوت  کننیاونا رو از سالن دور م هیاما در عرض چند ثان

 یو همراهشون به سمت خروج دهی. با اون سه مرد عرب دست مرهیگیم

چه قدر  دونمینم سوزهیو چشمم به شدت م کشهیم ریسرم ت رهیسالن م

 .شنومیرو م ییقدم ها یکه صدا گذرهیم

 سراغ اصل ماجرا میخوووب بر-

و رو به روم  ادیکه از پشت سرم م نمشیبیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 گهیو با نفرت م زنهیم یلبخند ستهیا یم

 دونمیم یکه حت ییتا جا هیکردنت ستودن دایپ یتالش سرگرد برا-

 یاومده دب

 زنهیم یکه خنده بلند شمیم متعجب

 نه یخودت هم باور ندار یحت-
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 گمیو با اخم م کنمیرو با لب هام تر م زبونم 

 هم در خطره گهی+نه تنها من که بلکه جون پنج نفر د

 گهیو م زنهیو دست به چونه م شنیم کیبه هم نزد ابروهاش

 شناسه؟ فهیوظ نقدریا یعنی-

 شهیم کتریکه بهم نزد رونیب دمیرو کالفه م نفسم

من کشتن تو و امثال  ینشه برا کیبهش هشدار داده بودم که بهم نزد-

که بعد از کشتن زنش  کردمیفکر م ینداره ول یکار تیخاص یاون ب

 دست از سرم برداشته گهید

 شمیچشم هاش م رهیو با اخم خ شهیهام مشت م دست

 تونهیپنج سال نتونسته من رو نابود کنه و به بعدش هم نم نیا یتو-

 بزرگ وصلم یلیطناب خ هیچون من به 

 زنهیعقب و قهقه م برهیرو م سرش

 بزرررگ یلیخ-

 دهیو به من م رهیگیکه نگاهش رو از سقف م رمیعقب م یقدم
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 ستیراهش ن نیا یبار دوم متوفقش کنم ول یبکشمت و برا تونمیم- 

 خودش کشته بشه تا دست از سرم برداره دیبا نباریا

 یکه با دست به کس دمیو آب دهنم رو قورت م شهیهام گرد م چشم

 یو به سمت خروج کشهیدستم رو م یبعد کس هیو چند ثان زنهیاشاره م

 .برهیسالن م

 بندهیو در رو م کنهیو من رو به داخل پرت م کنهیاتاق رو باز م در

 دمیو نگاهم رو به اطراف م وفتمین نیزم یتا رو کنمیتعادلم رو حفظ م

 .کترهیکوچ یاتاق نسبت به قبل

 نمیشیو م رمیو به سمت تخت داخل اتاق م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

که  هیو نگاهم به پانسمان رونیب ارمیلباسم م نیدستم رو از داخل آست

و پانسمان  شکمیم یقیشده نفس عم اهیاون س یخون خشک شده رو

 وفتهیاون م یرو هیکه نگاهم به چند تا بخ کنمیرو آروم از بازوم جدا م

باعث  تونهیم تیموقع نیا یتو نینداره و ا یزیر ونخ چیاما ه

 باشه. میخوشحال

و  رمیو به سمت سطل زباله داخل اتاق م کنمیرو مرتب م لباسم

تخت  یرو یو کم رمی.به سمت تخت مندازمیپانسمان رو داخلش م

و  بندمیاز درد سرم کمتر بشه چشم هام رو م یکم دیتا شا کشمیدراز م
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نه  ای الهیدان شیاسم اصل دونمینم چهیپیگوشم م یتو الیدان یحرف ها 

که حرفش  دوارمیام یاسم مستعار داره ول ارامثل همه خالفک دمیشا

 نجاینجاتم از ا دیاومده باشه فعال تنها ام نجایدرست باشه و سردار به ا

 اونه... 

 

 به شش روزه کی.نزددهیکه ساعت داره نشون م هیخیبه تار رهیخ نگاهم

که دختر ها رو بردن  یاز روز گذره،یم مارستانیکه از اون شب داخل ب

اما   شهیدر اتاق باز م ییغذا ینرفتم. البته که وعده ها رونیاتاق ب نیاز ا

و  شهیپوئن مثبت برام محسوب م هیو حمام داخل اتاق  سیسرو

 تنم آروم بشه... دیبرم حموم تا شا یتونستم دو بار

داخل  ادیکت و شلوار پوش م یاز اون محافظ ها یکی شهیاتاق باز م در

 گهیو رو به من م

 *بلند شو

و  رهیگیکه شونم رو م شمیتخت بلند م یو از رو کشمیم یقیعم نفس

 یا گهیمن رو به سمت د نباریاما ا رونیب برهیاز اتاق من رو از اتاق م

و در اتاق رو  زنهیضربه به در م سته،چندیا یم یدر اتاق یو جلو برهیم
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داخل و  دهیمن رو هل م وفتهیکه نگاهم به داخل اتاق م کنهیباز م 

 .بندهیو در رو م شهیوارد م مخودش ه

دور تنشه و در حال خشک کردن موهاشه و  یکه حوله ا نمشیبیم

  ستادهیکنار پنجره اتاق ا

 *آوردمش آقا

 گهیکه م شنومیرو م صداش

 رونیبرو ب-

 .رونیب رهیاز اتاق م و گهیم یچشم میکنار مرد

تخت بزرگ دو  کنمیو به درو بر اتاق نگاه م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 یهست سمت یا گهیقفسه پر از کتاب گوشه د هیداخل اتاقه و  ینفره ا

که  هیبزرگ ریتصو رهیقرار داره اما نگاهم خ یو چند تا صندل زیم گهید

عکس  یرنگش تو یعسل یرو فرا گرفته چشم ها واریسمت د کی

 مدل هاست. هیکه گرفته شب یتو ژس درخشهیم

 شهیپنج ساله پ یبرا-

که  شمیخودش م رهیو خ رمیگیم ریصداش نگاهم رو از تصو دنیشن با

 گهیلب م یلخت و لبخند رو یبا باال تنه ا
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 شدم نگیبار وارد حرفه مدل نیاول یکه برا یزمان- 

و دستش رو سمت حوله اش  رهیم یکه به سمت کمد گمینم یزیچ

 یو صدا شمیم رهیو به پنجره خ رمیگیم عیکه نگاهم رو سر برهیم

 شنومیخندش رو م

 خانم سعادت گذاشتهیم ریروت تاث دیخارج از کشور با یسال زندگ 8-

بعد  هیکه چند ثان کنمیو من اخم م زنهیصداش موج م یتو تمسخر

از  یکی یو رو رهیگوشه اتاق م یو صندل زیکه به سمت م نمشیبیم

و اون رو روشن  زارهیرو گوشه لبش م یگاریس نهیشیها م یصندل

 گهیم یو بعد از مکث طوالن کنهیم

 شده ادیجراتش ز دایجد-

و از  رونیب دهیرو م گارشیکه دود س دمیرو به چشم هاش م نگاهم

 دارهیو به سمت من قدم برم شهیبلند م یصندل یرو

تو و اون پنج تا دختر رو  یدرخواست آزاددست راستم رو گرفته و -

 داره

 گهیو م زنهیم یخنده ا شم،تکیحرفش متعجب م نیا دنیشن با

 واکنش تو رو داشتم دمیشن یمن هم وقت-
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لبه  ینشون ندم، رو یواکنش گهید کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس 

 به قعر دره فرو برم. تونمیتکون خوردن م یهستم که با ذره ا یپرتگاه

 کنهیتمام مشامم رو پر م گاریس یو بو ستهیا یم میقدم دو

 نیفقط در عرض چند روز ازشون بهتر تونمیدارم و م یادیمن افراد ز-

دست شوهرت افتاده ندارم  ریکه گ یبه اون احمق یازیها رو بسازم و ن

 ...یول

 کنهیصورتم رها م یو دودش رو تو زنهیم گاریبه س یقیعم پوک

 یباش یطعمه خوب یتونیپس تو م خوامیمرگش رو م نباریمن ا یول-

 .نجایکشوندنش به ا یبرا

بگه  خوامیکه م یزیچ دونمینم دمیو آب دهنم رو قورت م کنمیم اخم

 رو به نفع خودم تموم کنم  یباز دیبا ینه ول ایدرسته 

 ستی+حضورش برام مهم ن

اخم  عیسر یول نمیبیچشم هاش م یلحظه تعجب رو تو کی یبرا

 خنده ریز زنهیو م کنهیم

 ؟یچ-

 گمیم یمحکم یو با صدا چرخونمیدوتا چشمش م نیرو ب نگام
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 ستمی+من زنش ن 

 یبه خوب دوارمیکه زدم به هدف و ام دهیشدن چشم هاش نشون م گرد

 زنهیو داد م شهیم ظیبرم، اخمش غل شیپ

 ؟یبافیبه هم م هیدروغا چ نیمن خرم ا یفکر کرد-

 گمیو م ندازمیباال م ییابرو

به اون  یعالقه ا چیبرگه هست و من ه ی+ازدواج ما فقط توافق رو

 نددارم

 زنهیباال و قهقه م رهیگیحرفم سرش رو م نیا با

خونسردم رو  شهیچهره هم کنمیم یو سع دمیدهنم رو قورت م آب

  گهیو م دهیحفظ کنم که نگاهش رو به من م

 سعااادت  نینار یچموش-

 کنهیرو خاموش م گارشیو س زشیسمت م گردهیبرم

 سردار رحافظیام یازدواج کنه اونم ک یتوافق دیچرا با-

 گمیکه م دهیرو بهم م شیونگاه عصب چرخهیسمتم م به

 خودم رو گرو گذاشتم. می+بابت آزاد
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قلبم محکم به  رمیبه جلو م یکه چند قدم کنهیم کیهاش رو بار چشم 

 دمیاما ادامه م کوبهیام م نهیس

جوره نتونستم خودم رو نجات بدم جز گرو  چیه +بهم اتهام قتل زدن،

 گذاشتن تنم

 رهیخ زنهیداخلشون موج م تیکه هم تعجب و هم عصبان یچشم ها با

 زنمیآخر رو م ریو ت رمیگیم یقیکه نفس عم شهیام م

 قتلش بهت کمک کنم یتو تونمی+م

 واریو محکم به سمت د دارهیرو برم زیم یرو وانیلحظه ل کی یبرا

 زنهیو خودش داد م شکنهیم یبد یبا صدا وانیکه ل کنهیپرتاب م

 نجاااایپاشده اومده ا یاون به خاطر تو از دب یگیمزخرف م یدار-

 وانیخورد شده ل یها کهیو نگاهم رو از ت دمیدهنم رو قورت م آب

 شمیم رهیسرخش خ یعسل یو به چشم ها رمیگیم

 شمینم نی+منکر ا

 گمیکه م شهیم ظیغل اخمش

 رهیسوال م رینتونه من رو نجات بده مقامش ز+اگر 
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 زنهیو پوزخند م شهیم کیبهم نزد یقدم 

 که بخوان برات پاپوش درست کنن یتو چه قدر مهم-

  گمیو م شهیم ظیغل اخمم

 تا من یبا خبر باش شونیقانون ریغ یاز کارها شتریب دی+تو با

 گهیو م کنهیم اخم

 ه؟یمنظورت چ-

 گمیم یو با تک خنده ا ندازمیباال م ییابرو

 یکه بهش وصل ی+همون طناب

 کنهیم کیو چشم هاش رو بار شهیکه اخمش باز م نمیبیم

 یباهوش یادیز-

 زنهیم یو لبخند دارهیبه عقب برم یکه قدم گمینم یزیچ

 اد؟یم رتیگ یبا کشتنش چ-

 گمیو م دمیلب هام رو کش م یکم

 ....یآزاد شه،یتو م بیکه نص ی+همون
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نقشم  دونمیبه دست زدن نم کنهیو شروع م خندهیبلند م یصدا با 

 که حرفام رو باور کرده باشه دوارمیام ینه ول ایگرفته 

برات درست کردن از  یاز شر پاپوش یخالص یبرا یپس ادعا دار-

دندوناش رو  دهیرو د یبره ناز نیچن یاونم وقت یسرگرد کمک خواست

 کنهیم غهیکرده و ازت درخواست ص زیت

 یو سر ارمیخودم نم یاما به رو خورهیاز طرز حرف زدنش بهم م حالم

 دمیتکون م

 +درسته

 ندازهیبه سرتاپام م یو نگاه زنهیچونه م ریرو ز دستش

 باور کنم و هم نه تونمیحرفت رو هم م-

 زنهیبهم م یکه چشمک کوبهیام م نهیس یمحکم تو قلبم

 خانم شیآت رمیخبر بگ رانیاز ا دیبا-

و در اتاق باز  زنهیرو صدا م یکه با داد محافظ کشمیم یقیعم نفس

 یعسل یبه چشم ها رهیو خ دهیداخل شونه ام کش ادیم یو کس شهیم

 گمیرنگش م

 میداشته باش یخوب یهمکار میبتون دوارمی+ام
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 گهیمزنه و م یا قهقهه 

 .دوارمی+ام

 

 نیو من به ا ستین الیاز دان یاما هنوز خبر گذرهیهم م گهیروز د چهار

 ....مونهیبرام نم یواقعا راه گهیو د دهیکه دروغ هام رو فهم رسمیباور م

 یکیتخت بلند شم و منتظر  یکه از رو شهیباز شدن در باعث م یصدا

و  زنهیم ی. لبخندشمیمتعجب م الیدان دنیاز محافظ ها هستم اما با د

 شهیوارد اتاق م

 ؟یچطور-

 شهیچشم هام م رهیو خ ادیکه جلوتر م گمینم یزیو چ رمیگیم ینفس

 رنگشون رو دوست دارم یلیخ-

 کنمیاما چهره خونسردم رو حفظ م کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 به دست آوردنت اصال جالب نبود یاما راه سرگرد برا-

معلومه که حرف هام  دم،ینشون نم یول شمیحرفش خوشحال م نیا با

 اتفاقه نیبرام بهتر نیلحظه ا نیا یرو باور کرده و تو
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 به دست آوردنت امتحان کنم یرو برا گهیراه د هی خوامیمن م- 

 گهیو م کنهیم کیکه چشم هاش رو بار شهیخشک م تنم

 حافظ سردار ریالبته بعد از کشتن سرگرد ام-

 گهیم یبعد با حالت جد هیو چند ثان خندهیم یبلند یصدا با

 یاریدرب یچموش باز یسعادت اما اگه بخوا نینار کنمیبهت اعتماد م-

 .کنمینه تنها اون سرگرد رو که بلکه تو رو هم باهاش نابود م

 گمیو با اخم م دمیدهنم رو قورت م آب

 گفتن ندارم یهم برا یدروغ چیو ه ستمی+من اهل پشت پا زدن ن

 گهیو م دهیتکون م یسر

که  یاما تا وقت ارنیرو ب ازتیمورد ن لیگفتم چند دست لباس و وسا -

 اعتمادم بهت کامل نشده محافظ همراهته

اما قبل از  رونیب زنهیو از اتاق م کنهیکه عقب گرد م دمیتکون م یسر

 گهیو با لبخند م گردهیدر اتاق رو ببنده دوباره برم نکهیا

 دهیم یتو چه مزه ا یکشتن سرگرد اونم با دستا یدونینم-
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در اتاقم و  رهیخ بندهیو در اتاق رو م زنهیم یکه چشمک ادینفسم بند م  

 رو شروع کردم..... یخطرناک یباز چهیپیگوشم م یحرفش تو

 دیکه با ییتخته و ذهنم سمت کارها یبه لباس ها و لوازم رو نگاهم

با سردار ارتباط برقرار  عیبتونم سر دیندارم و با یادیانجام بدم فرصت ز

و به سمت حموم  دارمیدست لباس برم هی کنمیکه م یکار نیکنم. اول

باعث آرامشم بشه و مغزم رو  تونهیدوش آب سرد م هیگرفتن  رمیم

 کنه. داریب

 شنومیکه صداش رو م شمیم رهیروبه روم خ یغذا زیم به

 ؟یکشیچرا نم-

هست  یدو روز شمیم شیعسل یچشم ها رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم

که از دور  یشده البته با محافظ شتریعمارت ب نیا یکه رفت و آمدم تو

 یزیداره و تعداد محافظ ها از چ نیحواسش به من هست، همه جا دورب

 .رمیاما هنوز نتونستم با سردار ارتباط بگ شترهیب کردمیکه فکر م

و  کشمیم یقیو نفس عم کنمیدو تا چشمش رد و بدل م نیرو ب نگاهم

 گمیم

 دارم اجیتلفن احت هی+به 
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 پرسه یم یکیبار یو با چشم ها شنیم کیبهم نزد ابروهاش 

 ؟یچ یبرا-

باهاش  تونمیکه م یفکر کردم و به نظرم تنها کس یلیدو روز خ نیا

 بارانه رمیارتباط بگ

 صحبت کنم لمیبا وک دی+با

 گهیو م زنهیم یپوزخند

صحبت  لتیبا وک دیبا یچ یبرا رانیا یبرگرد ستیقرار ن گهیتو د-

 ؟یکن

 دمیو جواب م زنمیم یخند شین منم

 نجایام رو بفرسته ا هیسرما دی+با

 زنهیم یوتک خنده ا شهیهاش باز م اخم

 یماده ببر وحش-

 گهیو م رهیگیکه ازم نگاه م گمینم یزیچ

 کنن هیبرات ته گمیم-



 

816 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

برنج داخل بشقابم  یو کم رمیگیو ازش نگاه م کشمیم یقیعم نفس 

 .کشمیم

 شهینخوردم که دوباره صداش بلند م شتریتا قاشق ب چند

 معامله کردمباهاش -

 شمیاش م رهیباال و خ ارمیو سرم رو م رمیگیرو از ظرف مقابلم م نگاهم

 مقداد در برابر تو و اون دخترا-

 که مقداد همون دست راستش باشه ادینظر م به

 و نجایکه بکشونمش ا شهیم یبهونه ا نیا -

 گهیو م ارهیکردن در م کیشل یدوتا انگشتش ادا با

 بننننگ-

 گهیو م کنهیم یا خنده

 رسهیبه درجه شهادت م-

 زنهیم یکه بهم چشمک گمینم یزیاما چ شهیهام مشت م دست

 و هم ممممن یهم تو آزاد گهیبعدش د-

 .رمیگیو ازش نگاه م کشمیم یقیعم نفس
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 دونمیدادم م هیپشت سرم تک واریدستم هستم و به د یتو لیموبا رهیخ 

باهاش ارتباط  تونمیکه م یفرد نیاما بهتر شهیم یابیرد یکه گوش

نده  یکه سوت دوارمیکه از نبودم باخبر شده فقط ام دونمیبارانه م رمیبگ

 و حرفم رو متوجه بشه.

به  کنمیو شروع م شمیها م امیو وارد صفحه پ کنمیرو روشن م لیموبا

 نوشتن

مدت اومدم  هیاومده  شیکه برام پ یبه خاطر مشکل نم،ی+سالم باران نار

و  یفروش سهام شرکت رو انجام بد یهاکه کار خوامیازت م یدب

 .یکن زیدارم وار یدب یکه تو یمبلغش رو به حساب

و تنها  رونیب دمینفسم رو م کنمیرو ارسال م امیباران رو وارد و پ شماره

 دوارمیمواقع حساس کمکم کرده و ام شهیهست که هم یبه باران دمیام

 ....ادیاز دستش برب یهم کار نباریکه ا

و با زدن چند ضربه  رمیو به سمت در اتاق م شمیتخت بلند م یرو از

 گمیو م کنمیاخم م نمیبیرو م یشگیو همون مرد هم شهیقفل در باز م

 خوامی+قهوه م
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که به سمت آشپز خونه بزرگ  ادیو از جلوم کنار م دهیتکون م یسر 

که  ییها یاومدم و طبق بررس نجایهم به ا یچند بار رمیعمارت م

 نداره حمام داخله اتاقه. نیکه دورب ییجاکردم تنها 

داخل  یها یاز صندل یکی یرو کنمیقهوه م هیدرخواست  نکهیاز ا بعد

از خونه  رونیسرسبز ب یدرختا رهیو نگاهم رو خ نمیشیآشپز خونه م

گفتن کنار  دییبفرما یکه صدا رونمیب رهیچه قدر خ دونمی. نمکنمیم

 .دمیتکون م یخدمتکار سر یو برا رهیگیگوشم نگاهم رو م

که  کشمیبو م قیو عم کنمیم کینزد مینیباال و به ب ارمیرو م فنجون

 شهیچشم هام بسته م

 حس آرامشت رو دوست دارم-

باال که  ارمیو نگاهم رو م کنمیصداش چشم هام رو باز م دنیشن با

در حال نگاه  نهیو دست به س ستادهیدر آشپزخونه ا یجلو نمیبیم

ها  یاز صندل یکی یو رو ادیکه جلو م گمینم یزیکردن به منه چ

 گهیو م زنهیم یلبخند نهیشیم

 عمارت خودم یتو نجایقرار معامله گذاشتم اونم ا گهیدو روز د یبرا-

 گهیکه م نوشمیاز قهوه م یو کم رمیگیرو ازش م نگاعهم
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از سالم  دیقبل از معامله با گهیرو داشته م دنتیازم درخواست د- 

 بودنت مطمئن بشه

 رهیو با اخم خ کشمیم یقیاما نفس عم سوزونهیقهوه گلوم رو م یداغ

 شمیاش م

 نمشیبب خوامی+نم

که قبل از اطالع دادن نقشم به  دوارمیو من ام زنهیحرفم قهقهه م نیا با

 شهینشم چون تمام رشته هام پنبه م دنشیسردار مجبور به د

 ؟یعصب نقدریابا حاال چرا اباشه ب-

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 نمشیبب خوادیوجه دلم نم چی+من از اون مرد نفرت دارم و به ه

 خندهیو م زنهیهاش برق م چشم

 ادیاز جسارتت خوشم م-

و  شهیکه از مقابلم بلند م شمیفنجون م رهیو خ رمیگیرو ازش م نگاهم

 کنمیکه م یکار نیو اول گردمیقهوه ام به اتاق برم دنی.بعد از نوشرهیم

 الیبرام فرستاده نشده طبق گفته دان یامیپ چیاما ه لهیچک کردن موبا

 فرصت دارم.... گهیفقط دو روز د
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حوله ام رو  دهینصف شب رو نشون م کیکه  دمیرو به ساعت م نگاهم 

 ندازهیبه خودم م یو نگاه رمیم نهیو به سمت آ کنمیدور تنم مرتب م

. به سمت شترهیچشم هام ب ریز یاهیبه نظر صورتم الغرتر شده و س

سمت در  چرخمی.مشمیو من متعجب م شهیکه قفل در باز م رمیتخت م

 کاریچ نجایموقع شب ا نیا کنمیو اخم م نمیبیمرو  الیکه چهره دان

مشخص  یداره؟ نور اتاق کمه و فقط آباژور روشنه و چهره اش به خوب

 .ستین

به عقب  یو قدم چهیپیالکل به مشامم م یبو ادیتر م کیکه نزد یکم

 رهیگیکه دستم رو م رمیم

 دلم برات تنگ شده-

لحظه چهره آرمان مقابلم  کیچرا  دونمیو نم دمیدهنم رو قورت م آب

باال و پشت دستم رو  ارهیدستم رو م زنهیم خیو تنم  شهیظاهر م

باال  ارهیدستش رو م که شهیسرخ عسل یچشم ها رهینگاهم خ بوسهیم

 زارهیگونم م یو رو

 عاشق رنگ چشم هاتم دختر-
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 یکه لبخند کنمیم یو خودم رو آماده هر اتفاق کشمیم یقیعم نفس 

 زنهیو از اتاق م رهیگیازم فاصله م یقدم کنهیو دستم رو رها م زنهیم

 . رونیب

چشم  دنهیسرعت در حال تپ نیشتریکه با ب زارمیقلبم م یرو رو دستم

 کی یبرا نجایا گهید نمیشیتخت م یو رو کنمیهام رو باز و بسته م

خراب شده بزنم  نیاز ا تونمیندارم قفل در بازه و م تیساعت هم امن

 نیکه ا یو تمام نقشه ا وفتمیم ریگ دهینرس هیبه ثان دونمیاما م رونیب

 .رهیم نیکردم از ب یمدت باز

و نگاهم به ساعت  شهیدستم چشم هام باز م ریز یزیچ دنهیلرز با

رو  لمیکه موبا گردونمیصبحه نگاهم رو به تخت برم 7که  وفتهیم

 یرو امیصفحش روشن شده و عالمت پ شهیو چشم هام گرد م نمیبیم

 صفحه هست.

و وارد  کنمیرو روشن م لیو صفحه موبا نمیشیتخت م یرو عیسر

 .کنمیرو باز م امیپ عیشماره باران سر دنیکه با د شمیم امیقسمت پ

 .فرستمیچشم برات پول رو م زم؟یجان حالت خوبه عز نی*سالم نار

 چرخونمیم لیصفحه موبا یو انگشت هام رو رو ادیهام کش م لب
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 .مونمی+من خوبم و منتظر خبرت م 

که باهوش تر از  دونمیم شکمیم یقیو نفس عم کنمیرو ارسال م امیپ

 دوارمیدر کار هست فقط ام یکه نقشه ا فهمهیحرف هاست و م نیا

 .رهیزود بتونه با سردار ارتباط بگ یلیخ

 شبید ادیو  شمیم رهیو به سقف اتاق خ رمیگیم لیرو از موبا نگاهم

بفهمه  نایدورب قیاز طر ادیوارد اتاق شد به احتمال ز الیکه دان وفتمیم

من با باز  نهیببوده تا ب ینقشه ا هی نیا دمیبوده شا نجایا شبیکه د

 ....انهی کنمیم یشدن قفل در کار

 ادیو همون محافظ م خورهیسه عصره که در اتاق ضربه م کینزد ساعت

 داخل

 ننیشما رو بب خوانی*آقا م

 رونیو همراهش به سمت ب شمیتخت بلند م یو از رو دمیتکون م یسر

و متعجب  برهیعمارت م یکه دستش رو به سمت خروج رمیاز اتاق م

 شمیم

 سمت نی*از ا
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 یرونیب یمدت فضا نیا یبار تو نیاول یو برا دارمیقدم برم همراهش 

باغ بزرگ پر از درخت، از دور نگاهم به  هی نمیبیعمارت بزرگ رو م نیا

 ما هست. رهیو خ ستادهیا یکه کنار استخر وفتهیم الیدان

و اونم با چشم  دهیتکون م یمحافظ دست یبرا میشیم کیکه نزد بهش

 زنهیو لبخند م دهی. نگاهش رو به من مرهیگیگفتن ازمون فاصله م

 به داشتن محافظ نباشه یازین گهیفکر کنم د-

پس حدسم درست  شم،ینگاهش م رهیو خ کنمیم کیهام رو بار چشم

بهم  یامتحان کردن من بوده. قدم ینقشه برا هیفقط  شبشیبود کار د

 گهیو م چرخونهیدو تا چشمم م نیو نگاهش رو ب شهیم کینزد

هم من  میشیخالص م یزندگ یمزاحم ها نیاز بزرگتر یکیفردا از شر -

 و هم تو

 گهیو م خندهیکه م دمیتکون م یسر یاما با خونسر کوبهیمحکم م قلبم

 به دست آوردنت رو امتحان کنم یراه ها تونمیو بعدش م-

و بهش  ادیکه لب هام کش ب کنمیم یاما سع خورهیبه هم م حالم

 لبخند بزنم.

 رهیگیاز محافظ ها نگاهش رو از چشم هام م یکی یصدا با
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 نجای*آقا سلما خانم اومده ا 

 گهیو م کنهیم اخم

 ؟یچ یبرا-

 آقا دونمی*نم

 بفرستش داخل-

دراز  یدستش رو به سمت ره،یگیو ازمون فاصله م گهیم یچشم محافظ

 زنهیو بهم لبخند م کنهیم

 نیبرو بش-

کنار  یچوب یزوصندلیم رهیو خ دمیکه اشاره زده م ییرو به جا نگاهم

 یکی یو رو رمیو به همون سمت م کشمیم یقینفس عم شمیاستخر م

هست و  زیم یرو یها یخوراک رهی. نگاهم خنمیشیها م یاز صندل

 دیعاشقانه رو برام چ ویکه اون سنار یبه شب رادیبه ه گردهیذهنم برم

 نهیشیاونم مقابلم م نممیبیباال که م ارمیرو م اهمو نگ زنمیم یپوزخند

 زنهیها اشاره م یو به خوراک

 بفرما-
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 کیکه بهمون نزد نمیبیرو م یکه از پشت سرش زن دمیتکون م یسر 

 شهیم

 *سالم آقا

که لبخند  شمیم رهیخ ستادهیا کونیکه نزد یچهره زن مسن به

 مزنه یشخندیو ن چرخهیبه سمتش م الیبه لب داره دان یمصنوع

 سلما یراه گم کرد-

به  کنهیو شروع م ندازهیم نیزم یلحظه زن خودش رو رو کی یبرا

 شهیکردن که من چشم هام گرد م ونیو ش هیگر

هر  دیدوباره من رو قبول کن کنمیآقا غلط کردم خواهش م دی*ببخش

 کنمیبراتون کار م نیجا که بگ

 نیبا ا دیچرا با شمیاون زن م یاشک یچشم ها رهیو خ کنمیم اخم

و نگاهم رو به  شکهیم ریزانو بزنه سرم ت یکس نیسنش در مقابل چن

 زنهیم یکه لبخند دمیم الیدان

 سوخته سلما طتیبل-

سمت من و دستم  ادیم یبلند هیگر یو با صدا شهیاز جاش بلند م زن

 کشهیم غیو ج رهیگیرو محکم م
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 نیتو رو خدااا کمکم کن نیبگ یزیچ هی*خانم شما  

و با  نمیبیرو نم یغم و ناراحت چیچشم هاش هست اما ه رهیخ نگاهم

و دستم رو  شهیدستم چشم هام گرد م یتو یزیحس افتادن جسم ر

 شهیبلند م الیداد دان یکه صدا کنمیمشت م عیسر

 جمع کنه  نجایرو از ا کهیزن نیا ادیب یکی-

 شهیچشم هام محو م یو از جلو کننیلحظه اون زن رو از من جدا م در

 زیم ریکه ز یهمونجاست و دست مشت شده ا رهیاما نگاهم هنوز خ

 لرزهیم

 زمیعز دیببخش-

 شیعسل یباال و به چشم ها ارمیو نگاهم رو م دمیدهنم رو قورت م آب

 خونسرد باشم  کنمیم یو سع زنمیزل م

 ستین ی+مشکل

  نوشهیم یو کم برهیو دستش رو سمت آب پرتقال م گهینم یزیچ

 ؟یصحبت کرد لتیبا وک-

و  کنمیدراز م وهیآروم باشم پس دستم رو سمت ظرف م کنمیم یسع

 دارمیروبرم یالسیدونه گ
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 +آره 

 شهیچشم هام م رهیو خ گردونهیبرم زیم یرو رو وانیل

 تیکو میبر یمدت میبه خاطر اتفاق فردا مجبور باش دیشا-

 رهیشده اش خ کیبار یو به چشم ها زارمیرو داخل دهنم م السیگ

 شمیم

 زیتا پول ها رو برام وار کنمیحساب همونجا باز م هی ستین ی+مشکل

 کنه

 دونمیم دهیتکون م یو سر نمیبیداخل چشم هاش رو م یخوشحال برق

بلند  شیصندل یهست که ازشون اسم بردم، از رو ییکه هدفش پول ها

 گهیو م شهیم

 .یبمون نجایا یتونیم یاگه دوست داشت رونیبرم ب یکار یبرا دیبا-

رو  زیاما قبلش اون جسم ر شمیو منم از جام بلند م دمیتکون م یسر

 کنمیو مشت دستم رو باز م کنمیم یدوتا انگشت دستم مخف نیب

 اتاقم رمی+نه من هم م

نفس  دنیکه من هم با کش رونیب ادیم زیو از پشت م گهینم یزیچ

 .دارمیو به سمت خونه قدم برم وفتمیدنبالش ره م یقیعم
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 لیچند روز حواسم به موبا نیا شمیو وارد اتاق م کنمیاتاق رو باز م در 

که  یزیو االن به تنها چ زاشتمیم بمیبوده و اکثر مواقع اون رو داخل ج

 حمام. رمیدارم لباسه تا وانمود کنم که دارم م ازین

 زمیریم یو به سرعت لباس ها رو گوشه ا ندازهیدر حمام رو م قفل

انگشتم رو  یکارت البه ال می. سکنمیباز م ادیودوش آب رو با فشار ز

 یانگشت ها یکه بهش آوردم ردش رو یو به خاطر فشار دارمیبرم

و مجبور  خورهیکارت م میکه دو تا س نهیا لیموبا یدستم افتاده. خوب

 بردارم. ور یکیاون  ستمین

و وارد  کنمیصفحه رو روشن م لیکارت داخل موبا میاز گذاشتن س بعد

آب دهنم رو قورت  نم،یبیرو داخلش م یو شماره ا شمیم نیمخاطب

رو مقابل گوشم  لیو موبا زنمیهمون شماره م یو انگشت رو رو دمیم

 .رمیگیم

 کشهینم یاما طول لرزهیو دست هام م کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 ادیند مگوشم نفسم ب یبم و خشکش تو یصدا دنیچیکه با پ

 ن؟ینار_

 به خودم مسلط باشم کنمیم یو سع دمیدهنم رو قورت م آب
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 +بله 

لب  شهیو باعث م شنومیبلند و خوشحالش رو از پشت تلفن م یصدا

 ادیهام کش ب

 شکرررت ایخدا_

 ادیم نشیغمگ یکه صدا گمینم یزیچ

 دختر یتو من رو کشت_

 باال رهیو ضربان قلبم م رهیگیگر م تنم

 ....گهید نینار شهیتموم م یفردا همه چ_

 زنمیبار اسمش رو صدا م نیاول یبگه و برا یزیچ زارمینم

 ری+گوش کن ام

نفس هاش رو  یو صدا شمیکه زدم متعجب م یهم از حرف خودم

 گهیم یفیضع یکه با صدا شنومیم

 جانم؟_

موندنم  شتریبه صحبت کردن ب کنمیو شروع م کشمیم یقیعم نفس

 شهیم الیباعث شک دان
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 یسر هی+من حالم خوبه چون خودم رو به عنوان دشمن تو جا زدم و با  

از  خواستمیفقط م خوام،یاز حرفا قانعش کردم که منم مرگ تو رو م

تو تمام حواست رو به  یکارم نباش یبرا یو مانع ینقشه ام باخبر باش

 رو بسپر به من الینجات اون پنج تا دختر بده و دان

 ادیداد بلندش م یصدا

 ن؟ینااار یگیم یچ_

 گمیو م کنمیم اخم

 لفتش بدم حواست... نیاز ا شتریب تونمی+نم

 ؟ییییفهمیم نیناار یکنیکار رو نم نیتو ا_

 گمیم یبلند یو من هم با صدا کنهیدادش گوش هام رو پر م یصدا

 که... یفهمی+چرا؟ چرا نم

 بفهممم یچون دووسسست دارم لعنت-

تا  دمیم هیپشت سرم تک واریدبه  امیو نفسم بند م شهیخشک م تنم

 وفتمین نیزم یرو
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تموم  یفردا همه چ نینار یشینم کیوجه به اون آدم نزد چیتو به ه_ 

 شهیم

مقابلم  وارید رهیاما من خ چهیپیگوشم م یآزاد تو یبوق ها یصدا

 ....لرزهیو قلبم م چهیپیگوشم م یدادش تو یهستم صدا

و با  رمیگیم هیتک واریحسم از د یاما با اون تن ب یچه جور دونمینم

آب رو  ریکه با خودم داخل حمام برده بودم  ش ییلباس ها دنیپوش

اون دراز  یو رو رمی.به سمت تخت مرونیب امیو از حموم م بندمیم

 یبار اون صدا رو تو نیبار هزارم یو برا بندمیو چشم هام رو م کشمیم

 شمیسرم م یسقف باال رهیو خ کنمیچشم هام رو باز م شنومیگوشم م

که وسط  ستمین یرو اجرا کنم من کس دمیکه کش یتا آخر نقشه ا دیبا

 وجه... چیرو رها کنم به ه زیماجرا به خاطر ترسم همه چ

که  هیروز نیهست امروز آخر نهییخودم داخل آ ریتصو رهیخ نگاهم

زنده  یاما تمام تالشم رو برا وفتهیب یقراره چه اتفاق دونمیو نم نجامیا

داخل  لیو با گذاشتم موبا ندازمیسرم م یرو ی.شال مشککنمیموندن م

 یکه رو نمشیبیم رمیو به سمت سالن م رونیب زنمیاز اتاق م بمیج

 یو صحبت با تلفنه که وقت دنیکش گاریو در حال س تهنشس شیصندل
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 کیکه بهش نزد زنهیبهم اشاره م زنه،یچشم هاش برق م نهیبیمن رو م 

 .کنمیآماده م یهر اتفاق یو خودم رو برا کشمیم یقیبشم،نفس عم

 میگردونیبرشون م گهیبگو نگران نباشه تا چند ساعت د خیبه ش-

که داره در مورد  دونمیکف سالنم م یها کیسرام رهیو خ کنمیم اخم

 که بتونن نجاتشون بدن. دوارمیو ام کنهیاون دخترا صحبت م

 یخوشگل شد یچه قدر با لباس مشک-

 شیعسل یچشم ها رهیو خ کنمیباال و اخمم رو باز م ارمیو مر نگاهم

 ادیلب هام کش ب کنمیم یو سع شمیم

 +ممنون

 شهیبلند م شیصندل یو از رو دهیتکون م یسر

سرت  ییتا بال ادیبرسه ازش خواستم تنها ب گهید قهیتا چند دق دیبا-

 ارمین

 خنده ریز زنهیو م کنهیم سکوت

 تو بسوزه شیقراره با آت دونهینم یول-
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ام  نهیقلبم محکم به س کشمیم یقیو نفس عم دمیتکون م یسر 

 ادیداخل و به سمتش م ادیم یکه محافظ کوبهیم

 م؟ی*آقا دخترا رو کجا ببر

 زنهیو لبخند م شهیم رهیو به پشت سرم خ رهیگیرو از من م نگاهش

و  کشهیطول نم ادیباشن چون کارمون ز رونیهمون ب نیداخل ماش-

 .نیدوباره پسشون بد دیبا

 یاگر تو شهیو دستهام محکم مشت م زنهیقهقه م یبلند یبا صدا نباریا

که  دونمیم مونه،ینم یشک گهیرفتارش د نیکشتنش شک داشتم با ا

 رو داره. یادیافراد ز زیعمارت نفرت انگ نیاز ا رونیو ب ادیسردار تنها نم

و  ستمیایم نهیدست به س یو گوشه ا رمیگیفاصله م الیاز دان یکم

 شنومیسالنم که صداش رو از کنارم م یورود رهیخ

 عاشق ژست خونسردتم-

 یمحافظ یو هم زمان صدا زنهیم یکه چشمک گردونمیرو برم نگاهم

 ادیم

 *آقا اومدن
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لبش رو  یکه لبخند رو زنهیم خیو دست هام  کوبهیمحکم م قلبم 

 نمیبیم

 بفرستش داخل-

 *چشم

 گمیبه سمت جلو بره که م خوادیو م رهیگیازم فاصله م یقدم

 یاز عمارت ببر رونیمحافظات رو ب ستی+بهتر ن

 گهیو با اخم م شهیم رهیو بهم خ ستهیایم

 چرا؟-

 ندازمیباال م یو شونه ا رمیگیام رو خونسر م چهره

مبلغ  شونیکیبه  دیروزا پول از جون آدمها هم با ارزش تره شا نی+ا

 بشه شنهادیپ یدیکه تو بهشون م یزیاز اون چ یشتریب

 به دست زدن کنهیو شروع م شهیباز م اخمش

 دختر براووو یدیرو درس م طونیش-
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تا لرزششون مشخص نباشه  زنمیقالب م نهیهام رو محکم تر به س دست 

و  وفتهیبراق م ینقره ا ینگاهم به دوتا گو چرخمیم نکهیو به محض ا

 خندهیسردار م دنیو با د چرخهیهم م الی. سر دانادینفسم بند م

 سرگرد  یآقا نجاستیا یک نیبه به بب-

رو داخل چشم هاش  یو نگران تیمنه و عصبان رهینگاهش خ سردار

 .نمیبیم

 داریمشتاق د-

بم  یو با صدا کنهیاخم م شهیم الیدان رهیو خ رهیگیرو از من م نگاهش

  گهیو خشکش م

عمارت  نیا و اون دخترا از نیکه با نار دمیم لیتحو یمقداد رو زمان_

 .رونیب میبر

تو  رهیسردار م یو اخم ها شهیبلند م الیقهقهه دان یحرفش صدا نیا با

به  یکه کم نمیبیسردار رو م کوبهیام م نهیهم، قلبم محکم به س

نگاهم رو به  دمیو من آب دهنم رو قورت م شهیم کیسمتمون نزد

 .نمیبیو هنوز چند تا محافظ رو دورو برم م دمیاطراف م

 گمیو آروم م شمیم کینزد الیبه دان یقدم پس
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 +محافظ ها 

و بلند  دهیتکون م یسر شهیمن م رهیو خ رهیگیرو از سردار م نگاهش

 زنهیداد م

 رونیب نیهمتون بررر-

 دوارمیمنه ام رهیکه چشم هاش سرخ شده و خ دمیرو به سردار م نگاهم

 هم به نفع منه هم اون. ینجوریبزاره کارم رو تموم کنم ا

 خوب خوب خوب-

 ارهیم بشیرو از ج یگاریکه س شمیم الیدان رهیو خ رمیگیرو م نگاهم

 زنهیو با نگاه به سردار به من اشاره م رونیب

 گروگان من باشه خورهیخوشگله م نیبه نظرت به ا-

 چهیپیعمارت م یداد سردار تو یحرفش صدا نیا با

 دهههنت رو ببببند_

 الیکه دان کشمیم یقیو نفس عم دمیهام رو محکم تر فشار م دست

 شهیم رهیو به من خ خندهیم

 هیرتیچه قدر هم غ-
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و دخترا رو بهم  نینار ال،یها رو ندارم دان یمسخره باز نیمن وقت ا_ 

 .فرستمیو من هم مقداد رو پس م یدیپس م

از اون  یکام زنه،یم شیو با فندکش آت زارهیرو گوشه لبش م گارشیس

 غرهیو م شهیم رهیبه سردار خ رهیگیم

 ندارم یازین یمن به اون حروم-

 ارهیرو م یاسلحه ا ادیکه نفسم بند م برهیرو سمت کمرش م دستش

بهش  یو قدم کوبهیقلبم محکم م رهیگیسردار م یو روبه رو رونیب

 شمیم کینزد

 ریت هیاالن  نیدادم وگرنه هم یکه قول مرگت رو به گربه وحش فیح-

نداشته  یباهوش یادعا نقدریکه ا کردمیم یخال وبتیاون مغز مع یتو

 یباش

 دمیکه نفسم رو کالفه م رهیگیو به سمت من م نییپا ارهیرو م اسلحه

 .کشمیو اون رو از دستش م کنمیو دستم رو دراز م رونیب

  زمیعز میفرصت ندار ادیز-
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 دنیکش گاریو مشغول س نهیشیاون م یو رو یسمت صندل گردهیبرم 

و با لبخند  زنهیم یچشمک نهیبیخودش م رهینگاهم رو خ یوقت شهیم

 گهیم

 زود باش -

 نمیبیم دمیو نگاهم رو به سردار م رمیگیمشتم م یرو محکم تو اسلحه

نقره  یباهام فاصله داره چشم ها یتر اومده و فقط چند قدم کیکه نزد

 اما اخم به صورت داره.  هیپر از نگران شیا

 یطور رمیگیو به سمتش م ارمیو اسلحه رو باال م کشمیم یقیعم نفس

ولب  دمیبه چهره ام نباشه آب دهنم رو قورت م الیکه نگاه دان ستمیایم

 زنمیم

 +برو عقب

 یاالن موقع لجباز یلعنت شهیم کیبهم نزد یوقدم شهیم ظیغل اخمش

 ستین

  نینار یدیلفتش م یدار یلیخ-

لحظه  کی یو تو دارمیبه عقب برم یو قدم رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 غرمیو م رمیگیم الیو اسلحه رو سمت دان چرخمیبه پشت م
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 +بلند شو 

اخم  وفتهیاز کنج لبش م گاریو س شهیهاش در لحظه گرد م چشم

 ادیسردار م یعصب یکه صدا شمیم کیبهش نزد یو قدم کنمیم

 نینار_

 گمیو م زنمیم داد

 +بروو عقب

 یبلند یخنده و با صدا ریز زنهیو م شهیبلند م شیصندل یاز رو الیدان

 زنهیقهقهه م

 دختر  یدیرو هم درس م طونیگفتم ش-

 گمیو م ندازمیباال م ییابرو

 رونیب میخراب شده بر نیجلو تا ما از ا یوفتی+راه م

 کنهیو اخم م شهیلبش جمع م یرو لبخند

 سعادت نینار یفرار کن یتونینم یطور نیهم-



 

840 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

رو  یا گهیو اسلحه د برهیلحظه دستش رو پشت کمرش م کی یبرا 

خودم رو  یمتعجب شدم ول نکهیبا ا رهیگیو به سمتم م ارهیم رونیب

 گمیو م زنمیم یو پوزخند دمیخونسرد نشون م

  میندار یکدوممون راه فرار چی+ه

 قایکه دق کنمیو حس م چهیپیمشامم م یعطر چوب سوخته تو یبو

 پشت سرم قرار داره

 گهیکه با تنفر م الهیدان یچشم ها رهیخ نگاهم

 شما هرگز یفرار داشته باشم ول یبرا یمن راه دیشا-

با  ادیو نفسم بند م رهیگیکه سر اسلحه اش رو به سمت سردار م نمیبیم

 زنمیصداش م یبلند یصدا

 ریی+برووو کنار ام

 ی. توکنهیم کیو شل رهیگیو اسلحه من رو م شهیسمتم دراز م یدست 

 یرو یو من با ضربه محکم شهیگلوله ها بلند م کیشل یصدا هیثان کی

 .خورهیم نیوسردار هم کنارم به زم وفتمیم نیزم

نگاهم رو به  ادیم رونیاز ب یانداز ریت یکه صدا کنمیرو باز م چشمام

اش  نهیقفسه س یمنه و دستش رو محکم رو رهیکه خ دمیسردار م
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 یو من صدا رونیب زنهیدستاش م نیاز ب یادیگذاشته خون با فشار ز 

 .چهیپیگوش هام م یتو یسوت ممتد

به  نمیبیرو م الیجون دان یکه جسم ب دمیرو به اون طرف تر م نگاهم

 گمیم یو با داد بلند رمیسردار م کینزد

 هااان؟ یکااارو کرد نی+چراااا ا

 شنیم ریازش سراز یگریپس از د یکیو اشک ها  شهیم سیخ چشمم

 لبشه و تمام اطرافمون رو خون گرفته یلبخند رو

 دوو...سست داا..رم_

 ای یکه صدا زارمیاش م نهیس یو دستم رو رو کنمیهام رو پاک م اشک

که به سمتمون  نمیبیو من ارسالن رو م ادیم یگفت کس نییحس

 دوئهیم

 ن؟یشده نارر یچ --

 رهههیمیاالن م یکککن لعنت یکار هی+

که دستم رو با انگشت  نمیبیم چه،یپیکل عمارت م یدادم تو یصدا

لحظه چشم هاش  کی یو برا زنهیاون رو بوسه م یو رو برهیهاش باال م
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که سرد  رمیگیدستاش رو م شهیو نفسم قطع م زنهیقلبم نم شهیبسته م 

 زنمیو آروم صداش م دمیسرده تکونش م

 ری+ام

و  زنهیکه داره پشت تلفن داد م ادیارسالن از کنارم م هیگر یصدا

 خوادیآمبوالنس م

با تمام وجودم داد  نباریصورت پر از اشکشه و ا رهیمن نگاهم خ اما

 زنمیم

 ......رییییی+ام

 کینزد مینیغروب آفتابم و فنجون قهوه رو به ب یرنگ نارنج رهیخ

 .بندمیخوشش چشم هام رو م یبو دنیچیو با پ کنمیم

 استاد اومدن خانم مهندس-

 یسر نم،یبیکه چهره محمد رو م چرخمیو م کنمیهام رو باز م چشم

 .رمیو به سمت اتاقک داخل ساختمون م دمیتکون م

 شمیو وارد م کنمیو با چند تا ضربه به در در رو باز م ستمیایدر م پشت

 بچه ها دور استاد رو گرفتن و در حال صحبت کردنن

 +سالم
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و  زنهیکه بهم لبخند م نمیبیو استاد رو م شنیسالمم ساکت م یصدا با 

 دهیتکون م یسر

 دختر جان ایسالم سعادت ب_

بچه ها  نمیشیم یهمون صندل یو رو زنهیها اشاره م یاز صندل یکی به

 .کننیرو پر م زیهم دور تا دور م

 خوب چه خبرا؟_

 رهیو خ ذارمیم زیم یدستم رو رو یو فنجون تو دمیتکون م یسر

 شمیشده استاد م کیبار یچشم ها

 سعادت یقبال با حوصله تر بود_

 شهیشوخ عرفان بلند م یکه صدا رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 انینم رونیکه خانم مهندس از الکشون ب هیچند وقت-

 .شنومیرو هم م هیبق زیخنده ر یو صدا خندهیم استاد

 ن؟یپروژه رو به کجا رسوند نمیبب نیخوب بگ_



 

844 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 زیم رهیو خ دمیم کهیپشت سرم ت یشروع حرف زدن محمد به صندل با 

از خاطرات دور و  یریو هر بار تصو زنهی.ذهنم به همه جا پرسه مشمیم

 .ارهیچشمم م شیرو پ کینزد

 تمومه درسته؟ گهیماه د کیتا  ادیبه احتمال ز فاتیتوص نیپس با ا_

 دییکه حرف استاد رو تا شهیدست هر پنج نفرشون بلند م کی یصدا

 کننیم

 یکه نگاهش به منه لبخند شمیاستاد م رهیو خ رمیگیام رو م هیتک

 گهیو م زنهیم

 یماه شبانه روز کار کرد 5 نیا یبهت استراحت بدم تو یخوایم_

 دمیتکون م یو سر کنمیم اخم

 +نه

 گمیو رو به بچه ها م شمیبلند م یصندل یرو از

 نیکن لیمیرو برام ا ییقسمت نها ی+طرح ها

 یلب خداحافظ ریز زیم یاز رو لمیکه با برداشتن موبا گنیم یچشم

و به سمت  رونیب امیاز ساختمون م رون،یب زنمیو از اتاقک م گمیم

 . کنمیو به سمت مقصدم حرکت م شمیم نیو سوار ماش رمیم نگیپارک
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 یقینفس عم دنیو با کش رونیب امیباز شدن در آسانسور از اتاقک م با 

سرم به شدت  وفتمیپنج ماه هر روز اومدم راه م نیا یکه تو ییبه جا

باهام احوال  یپرستار ریمس ی. توسوزهیو چشم راستم م کشهیم ریت

که  رمیم یا شهیو به سمت اتاقک ش دمیتکون م یکه سر کنهیم یپرس

 .هیترداخلش بس ریام

ضربان قلبش که  یهست که بهش وصله و صدا یدستگاها رهیخ نگاهم

 .کنهیگوشم رو پر م شهیباعث صدا دادن دستگاه م

 یادیبا قلبش فاصله داشت اما به خاطر خون ز متریلیفقط چند م ریت

که به بدنش وارد شده  یدیشد بیآس یکه از دست داده بود و از طرف

که  میکردیاولش هممون فکر م شهیوارد کما م یبعد از عمل جراح

به پنج ماهه که از اون ماجرا  کیاما نزد شهیاز چند روز نم شتریب

 .ومدهیوش نه ههنوز ب یول گذرهیم

اتاقک  کینزد یخودم رو به صندل یو با کرخت دمیدهنم رو قورت م آب

چهره رنگ  رهیوخ دمیم هیتک واریسرم رو به د نم،یشیو م رسونمیم

لباس مخصوص وارد اتاقکش  دنیبا پوش یچند بار شمیاش م دهیپر

به گلوم  نقدریبغض ا ستمیایم کشینزد یچرا وقت دونمیشدم اما نم

صحبت کنم. چشم هام رو  تونمیهم نم کلمه کی یکه حت ارهیفشار م
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 ادیو از خودم بدم م پچه،ییگوشم م یو حرف هاش هاش تو بندمیم 

اتفاق  نیباعث ا گهیرو خالص کرده بودم د الیکه اگر خودم دان یمن

 نبودم هرگز....

حاج خانم  رهیو خ رمیگینگاهم رو از اتاقک م یکس یقدم ها یصدا با

پنج ماه الغرتر و شکسته تر شده اما من نتونستم از اون  نیا یتو شمیم

اتفاق منم اگر اون  نیا یچشم هاش نگاه کنم چون مسبب اصل یروز تو

افتاد و االن پسرش  یاون ماجرا اتفاق نم ومدمینم رونیروز از خونه ب

 کنارش بود...

 *سالم دخترم

 یسرو براش  شمیبلند م یصندل یو از رو دمیدهنم رو قورت م آب

 دمیتکون م

 +سالم

و بهش سالم  زارهیم شهیش یو دستش رو رو رهیسمت اتاقک م به

 .دهیم

 دنیکه با شن رمیعقب م یو قدم دارمیبرم یصندل یرو از رو فمیک

 زنهیم یو لبخند گردهیکفشم به سمتم برم یصدا
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 زم؟یعز یهست یدخترم؟ چرا از من فرار یری*کجا م 

 یقیو من نفس عم شهیم کیکه بهم نزد کوبهیام م نهیمحکم به س قلبم

 شهیپر از اشکش م یچشم ها رهیکه نگاهم خ رهیگیدستم رو م کشمیم

 خواست خداست نیا زمیعز یستیاتفاق ن نی*تو مسبب ا

 نشه ریتا اشکم سراز زنمیچند بار پلک م یول سوزهیم چشمم

مصلحت  یتا هرچ میصبر کن دیبا میبه جنگ با خدا بر میتونی* ما نم

 رو بهم برگردونه رمیانشاهلل که ام ادیب شیخودشه پ

و  کنهیو دستم رو رها م کنهیاشک چشم هاش ر پاک م شیروسر با

 یو نگاهم رو به جسم ب کشمیم یقی. نفس عمنهیشیم یصندل یرو

چندتا دستگاه در حال نفس  لهیکه فقط به وس دمیتخت م یحرکت رو

 .مونهیزنده نم گهیدستگاها هم قطع بشن د نیکه اگر هم دنهیکش

و به حاج خانم  رمینگاهم رو بگ شهیباعث م یخوندن کلمات عرب یصدا

پس از  یکیدستشه و در حال خوندن اونه اشک هاش  یبدم که کتاب

 ....سوزهیو قلبم م شهیم ریاز چشم هاش سراز یگرید
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و بعد از سوار شدن  رمیم نیبه سمت ماش مارستانیاومدن از ب رونیب با 

سمت  رسمیبه خونه م نکهیبه محض ا کنمیبه سمت خونه حرکت م

 ریز رمیو با همون لباس ها م کنمیو دوش آب سرد رو باز م رمیحموم م

 بدنم برطرف بشه. یگر گرفت نیاز ا یکم دیدوش تا شا

که احسان کالفه  نمیبیرو نم رشیاما تصو شهیم دهیآوا شن غیج یصدا

 کشهیبه سرش م یو دست کنهیم نفسش رو فوت

 به خدا کنهیم ونمونیداره د گهید-

رو به بغل  یو جسم کوچک شهیکه احسان خم م نمیبیبعد م هیثان چند

 شهیکه باعث نق زدن اون م بوسهیو محکم لپش رو م زنهیم

 شییییآخ-

 ادیو لب هام کش م دمیرو به صورت تپل و سرخش م نگاهم

 +نازه

 خندهیو م دهینگاهش رو به من م احسان

 طااانهیش کیبله از دور نازه از نزد-

 کشمیم یقیخنده و من نفس عم ریز زنهیحرفش م نیا با
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 د؟یپروژه به کجا رس- 

احسان  یچشم ها رهیو خ رمیگیدست آوا م یرو از عروسک تو نگاهم

 شمیم

 تمومه گهیماه د کی+

 گهیم ینگران یمکث با چشم ها یو بعد از کم دهیتکون م یسر

 ومده؟یهنوز به هوش ن-

 گمیبه چشم هاش م رهیو خ دمیدهنم رو قورت م آب

 +نه

و به عکس بابا و  رمیگیکه نگاهم رو از صفحه لپ تاب م گهینم یزیچ

 گمیو م شمیم رهیمامان خ

 +مقصر منم

 نینار-

 که اخم کرده شمیم رهیخ یو به احسان رونیب دمیرو کالفه م نفسم



 

850 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

اتفاقات  نیکدوم از ا چیه رفتمینم رونیروز از خونه ب+اگه من اون  

پدر و مادرش نگاه کنم  یبه چشم ها تونمینم یمن حت افتادینم

 احسان.

و با  دمیتکون م یبراش سر کنهیچشم هاش حالم رو بد م یتو غم

 .شکمیکاناپه دراز م یو رو بندمیگفتن فعال صفحه لپ تاب رو م

انجام شغلش دچار  نیو اونم گفته ححرف رو زدم  نیبه احسان ا بارها

رو  شنهادیبهش اون پ تیسانحه شده اما من اگر اون روز بابت رضا

از من به عنوان اهرم فشار در مقابلش  تونستینم الیدان دادمینم

 یکه ازش دارم تو یاخر ریو تصو بندمیاستفاده کنه.چشم هام رو م

قلبم  یتو یکه حس دونمیو م گمیخودم دروغ نم به شهیم انیذهنم نما

که از همون اول اشتباه انتخاب  یریکه اشتباهه، مس یشکل گرفته حس

 شده....

 نیاز ماش خوامیو م کنمیساختمون شرکت پارک م یرو جلو نیماش

 فی. دستم رو داخل کشهیبلند م لمیزنگ موبا یکه صدا رونیب امیب

اسم ارسالن قلبم محکم به  دنیکه با د رونیب ارمیرو م لیو موبا برمیم

 .رسهیبه ذهنم م الیو هزارتا فکر و خ لرزهیدستم م کوبه،یام م نهیس
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 خورهیدوباره زنگ م هیاما بعد از چند ثان شهیقطع م لیزنگ موبا یصدا 

و  کشمیصفحه م یو انگشت لرزونم رو رو دمیآب دهنم رو قورت م

 ادیارسالن م یکه صدا زارمیرو مقابلم گوشم م لیموبا

 الووو زن داداش-

 شهیخوشحالش باعث گرد شدن چشم هام م یصدا

 به هوش اوومده ریزن داداش ام--

ضربان قلبم  کنهیبرخورد م نیو به کف ماش وفتهیاز دستم م یگوش

و  کشمیچشمم م ریدستم رو ز شهیم ریباال و اشک از چشمم سراز رهیم

 گمیلب م ریو ز زنمیلبخند م

 شکرت ای+خدا

و به  کنمیرو روشن م نیماش میو با برداشتن گوش کشمیم یقیعم نفس

 .رمیم مارستانیسمت ب

به سمت بخش  یبلند یو با قدم ها رونیب امیباز شدن در آسانسور م با

 کیبهش نزد ی. وقتنمیبیکه از دور ارسالن رو م رمیم ژهیو یمراقبت ها

 کنهیکه داره با تلفنش صحبت م نمیبیم شمیم

 +سالم



 

852 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

و تلفنش رو قطع  زنهیم یو لبخند دهیصدام نگاهش رو بهم م دنیشن با 

 کنهیم

 کردمیسالم زن داداش داشتم با حاج خانوم صحبت م--

 گمیم دمیتکون م یسر

 برم داخل تونمی+م

 گهیو م کشهیچشم هاش م ریرو ز دستش

 فعال نه-

 .نمیشیها م یاز صندل یکی یو رو رونیب دمیرو کالفه م نفسم

و من  رونیب انیم یکه پزشک و پرستار گذرهیم یا قهیدق چند

 رهیو ارسالن به سمتشون م شمیبلند م یصندل یاز رو دنشونیباد

 دکتر؟ یحال برادرم چطوره آقا--

 گهیو م دهیتکون م یکه سر کنهیلب دکتر حالم رو خوب م یرو لبخند

 نیدار یقو یلیتحت نظر باشه، برادر خ دیهفته با کیفعال خوبه اما -

 برگرده یهمه مدت تونسته دوباره به زندگ نیکه بعد از ا
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 کنم،یبخش پا تند م یو من به سمت ورود گهیم یخدا رو شکر ارسالن 

رو  ینیو پاهام حس سنگ لرزهیتنم م دارمیبه سمت اتاقکش قدم برم

نگاهم رو  رسمیبه جلو اتاقک م یو وقت دمیدارن آب دهنم رو قورت م

 یاز پرستارها داخلن اما من نگاهم به چشم ها یباال هنوز دو نفر ارمیم

به  یو قدم کوبهیسقفه. قلبم محکم به هم م رهیهست که خ یباز شده ا

و من بعد از پنج ماه چشم  چرخهیسرش م نمیبیکه م دارمیجلو برم

 ریو اشکام سراز ستی. دست خودم ننمیبیرنگش رو م ینقره ا یها

که  رونیب زنمیاز بخش م یبلند یو با قدم ها کنمیبهش پشت م شهیم

دستم  رن،یدارن به سمت ارسالن م که نمیبیاز دور پدر و مادرش رو م

 شمیم کیو بهشون نزد کشمیچشمم م ریرو ز

 +سالم

که حاج خانم  دنیو با لبخند جوابم رو م وفتهیپدر و مادرش بهم م نگاه

 گهیم

 مادر مینیرو بب ریام می*بر

که پدرش هم  شنیو وارد بخش م رهیگیدست مادرش رو م ارسالن

 .وفتهیپشت سرشون راه م
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نفس  کنمیو به سمت آسانسور حرکت م رمیگیرو ازشون م نگاهم 

و از ته قلبم خوشحالم که شرمنده پدر و مادرش نشدم.  شکمیم یقیعم

و به سمت شرکت راه  شمیم نیو سوار ماش رونیب امیم مارستانیاز ب

 گهیه هوش اومدنش بود و حاال دب خواستمیکه م یزیچ نیآخر وفتمیم

 ندارم. نموند نجایا یبرا یلیدل

 ادیم نایو ت شهیکه در باز م گمیم یبله ا خورهیکه در اتاق م یضربه ا با

 داخل

 *سالم خانم مهندس

 دمیتکون م یسر

 +سالم

  ذارهیم زیم یدستش رو رو یتو یو برگه ها شهیم کینزد زیم به

 یینها یطرح ها نمیا-

 دارمیو بگه رو برم زنمیم یلبخند

 +ممنونم

 نکهیبرگه هاست و ا رهینگاهم خ رونیب زنهیو از اتاق م دهیتکون م یسر

 کار پروژه تمومه. گهیهفته د کی
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 یو اسم باران رو شهیباعث نگاه گرفتن از طرح ها م لمیزنگ موبا یصدا 

 ادیباران م یکه صدا کنمیتماس رو وصل م وفتهیصفحه م

 زمیسالم عز-

 کشمیم یقیعم ینفس

 +سالم

 گهیو م کنهیسکوت م یکم

 محضر ادیفردا ب دیبا خیو طبق تار دهیدرخواستت امروز به دستش رس-

رو به  شینقره ا یجلوم هست اما ذهنم چشم ها یبرگه ها رهیخ نگاهم

 کشهیم ریتصو

 +ممنونم

 گهیو م شکهیم یکالفه ا نفس

 ؟یدر مورد رفتنت مطمئن-

وقته همراهم شده رو  یلیکه خ یو بغض لعنت دمیدهنم رو قورت م آب

 نییپا فرستمیم

 +آره
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 شنومیرو م نشیغمگ یصدا 

 شرکت.... یول-

 کنمیو اخم م کشمیم یقیعم نفس

بچه  نیدرصد سهام ب 50باران  یریم شیکه بهت گفتم پ یزی+طبق چ

 ندهیو تو به عنوان نما رسهیدرصد م 10و به هر نفر  شهیم میها تقس

 چیمطمئنم بچه ها کارشون رو بلدن و ه یدرصد 50من مسئول اون 

هر چند که خودم هم از دور  ستین نجایتو ا یشگیبه حظور هم یازین

 حواسم به شرکت هست.

بگم  خوامیکه من نتونم بهشون سر بزنم، م نینار ستین نیمنظورم ا-

 یدیکش یسخت یلیاون شرکت خ یبرا

 دمیباال و با انگشت ماساژش م ارمیپس دستم رو م سوزهیراستم م چشم

 رمیو به سمت پنجره اتاق م شمیبلند م یصندل یاز رو

 موندن ندارم باران یبرا یلیدل گهی+من د

 ادیم نشیغمگ یصدا

 یهر طور که خودت بخوا زمیباشه عز-

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ
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 خداحافظ نمتیبیفردا م- 

 .دمیرو گوشم فاصله م لیو موبا گمیلب م ریز یخداحافظ

هست که از به هوش اومدنش گذشته  یدو هفته ا کشمیم یقیعم نفس

 شیبوده. هر چند که هفته پ مارستانیهمون روز داخل ب دارمیو تنها د

 مارستانیو اونم گفت که خوبه و از ب دمیحالش رو از ارسالن پرس

 مرخص شده.

رو آماده کنه تا اون  از باران خواستم تا درخواست طالق نیخاطر هم به

شد به اتمام برسه از پنجره فاصله  یادیز یکه باعث ماجراها یتوافق

 نیپروژه آخر نیا نمیشیم یصندل یو رو زیسمت م گردمیو برم رمیگیم

 .... رانهیا یکارم تو

از درست بودنش مطلع  یو وقت دمیرو به تابلو ساختمون  م نگاهم

رد  ابونی. از خکنمیرو قفل م نیو در ماش رونیب امیم نیاز ماش شمیم

 یاما کس دمینگاهم رو به اطرافم م ستمیا یساختمون م یو جلو شمیم

و با  رمیو با اسانسور به طبقه دوم م شمیوارد ساختمون م نم،یبیرو نم

 .شمیو وارد اتاق م زنمیدر چند ضربه به در اتاق م یجلو لوخوندن تاب
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ازش  یتا نوبتمون بشه هر چند که هنوز خبر نمیشیرو م یساعت ربع 

 .ادیب خوادینم دیکه شا کنمیفکر م نیو کم کم دارم به ا ستین

 ومدن؟یهمسرتون ن-

و آب دهنم رو  شمیمرد مسن روبه روم م رهیباال و خ ارمیرو م سرم

 دمیقورت م

 انی+م

و  رونیب ارمیرو م لمیکه موبا شهیو مشغول نوشتن م دهیتکون م یسر

ضربه خوردن به در اتاق قلبم  یبا ص ا یبه باران زنگ بزنم ول خوامیم

چوب سوخته به  یو با باز شدن در بو کوبهیام م نهیمحکم به س

 .رسهیمشمامم م

دفتر  رهیخ نمش،یبیباال که م ارمیو سرم رو م دمیدهنم رو قورت م آب

 چهیپیگوشم م یخشکش تو یداره و صدا

 سالم_

بودم پنج ماهه  دهیبار که صداش رو شن نیآخر کشمیم یقیعم نفس

 شهیپ

 ن؟یخانوم هست نیسالم شما همسر ا-
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 وفتهیزدش م خی ینقره ا یسمتم و نگاهم به چشم ها چرخهیم سرش 

و  شهیدو تا چشم هام جابه جا م نینگاهش ب  رهیگیو تنم لرز م

 دهیتکون م یسمت همون مرد و سر گردهیبرم

 بله_

 هی نیباشه ا نیحالم ا دیمن االن نبا کنمیگلوم رو اصال درک نم بغض

 ...شدیتموم م دیبود که با یتوافق

و  نهیشیدورتر از من م یها یاز صندل یکی یو رو رهیگیازم فاصله م 

 یشاخه گل رز مشک کشهیم ریقلبم ت وفتهیچشمم به دستش م یوقت

 .وفتمیمحضر م یحرف اون روزم تو ادیدستشه و من 

که  ییو با امضاها شهیکه خطبه خونده م گذرهیچه قدر م دونمینم

مدت ازش نگاه گرفتم اما نگاه  نیتمام ا شهیتموم م یهمه چ میزنیم

 .کنمیخودم حس م یرو رو رشیخ

 بوکرمان
https://romanbook.ir/ 

 کارتون تموم شد-
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که خونسرد باشم از  کنمیم یو سع کشمیم یقیمرد نفس عم یصدا با 

از اتاق برم  خوامیو م زنمیرو به کولم م فمیو ک شمیبلند م یصندل یرو

 شهیکه صداش بلند م رونیب

 صبر کن_

مشامم  یعطرش تو یبعد بو هیو چند ثان شنومیقدم هاش رو م یصدا

 باال رهیکه ضربان قلبم م چهیپیم

دستش رو به  وفتهیبراقش م ینقره ا یو نگاهم به چشم ها گردمیبرم

 گهیو م کنهیسمتم دراز م

 شماست یبرا نیا_

 ریسرم ت شمیم رهیخ یو به رز مشک رمیگیرو از چشم هاش م نگاهم

گل رو از  لرزهیم یکه دستم کم کنمیو دستم رو سمتش دراز م کشهیم

و سمتم  رونیب ارهیم بشیرو هم از ج ییکه برگه ها رمیگیدستش م

 رهیگیم

 باشه یازین نایبه ا گهیفکر نکنم د_

باال و با نگااه به  ارمیسرم رو م کنمیو اخم م خورهیبه سفته ها م نگاهم

 گمیچهره خونسردش م
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 ندارم یازی+منم بهشون ن 

 گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 ؟یمطمئن_

 گمیو م شهیم ظیغل اخمم

 +به قولم عمل کردم

و با گفتن  گردونهیبرم بشیو برگه ها رو به ج زنهیم یلبخند

 .گذرهیلب از کنارم م ریز یخداحافظ

 تونمیچرا نم رمیم نیو به سمت ماش رونیب امیاز ساختمون محضر م 

دستم رو  یو شاخه گل تو شمیم نیحالم رو درک کنم چرا؟سوار ماش

به سمت  نیوبا روشن کردن ماش زارمیم یصندل یرو فمیبه همراه ک

 .کنمیخونه حرکت م

و به سمت دستگاه قهوه ساز  رونیب امیخشک کردن موهام از اتاق م با

که بعد از چند تا بوق جواب  رمیگیو همزمان شماره باران رو م رمیم

 دهیم

 نیسالم نار-

  کشمیم یقیعم نفس
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 +سالم 

 جانم؟-

 گمیو م رمیکاناپه م به

 ؟ی+سهام شرکت رو به نام بچه ها زد

 گهیو م کنهیلحظه سکوت م چند

 زمیآره عز-

 دمیتکون م یسر

 +ممنونم

 ؟یمحضر رفت-

  دمیانگشتم چشمم رو ماساژ م با

 +آره

 رمیبگ ندهیهفته آ یرو برا طتیپس بل-

 نمیبیچشمم م یرو جلو ینقره ا یو دو تا گو بندمیهام رو م چشم

 ن؟ینار-

 +آره
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 شنومیپوف کالفه باران رو م یصدا 

 دمیساعتش رو بهت خبر م زمیباشه عز-

رو از گوشم فاصله  لیو من موبا کنهیم یکه خداحافظ گمینم یزیچ

 رمیبرگشتم تا انتقام بگ شی.چهار سال پکنمیپرت م زیم یو رو دمیم

 شیطبق نقشه ام پ دمیکه کش ییها بتیانتقام همه زخم ها و مص

اما  رمیمس نیا یو االن انتها دمیرس خواستمیکه م یزیرفتم و به هر چ

 نباریا یول گردمیکه بلکه آشفته تر از قبل دارم بر م ستمینه تنها آروم ن

....چشم هام رو هیمسببش اون دوتا چشم نقره ا ستیمسببش گذشته ن

در  رمیو به سمت آشپزخونه م شمیکاناپه بلند م یو از رو کنمیباز م

اونا برنگردم  شیاصال پ دینگفتم شا یزیچ مایمورد برگشتم به عمه و ن

ال وب شیمثل هشت سال پ تونمینم گهید نباریا مبر یا گهید یو به جا

 گردنشون باشم.

 

خوشحال و خندونن استاد و  یهمگ شمیم رهیروبه روم خ تیبه جمع 

بابت  یبچه ها همگ نیشرکتشون و همچن یبا تمام اعضا نایپارسا و م

هستن.امشب  یداشتن به شدت راض گهیکه با همد یهمکار نیاول

گستر هست بچه ها واقعا  رانیو ا نینو یجشن اتمام پروژه اشتراک
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استاد صدر  یاصل یباعث خوشحال نیرو خوب انجام دادن و ا کارشون 

مثبت داره  جهیبراش نت دهیکه انجام م یتالش ها نهیبیم نکهیشده ا

 .کنهیواقعا خوشحالش م

فرداست  یبرا طمیبل شمیم کیو به جمعشون نزد کشمیم یقیعم نفس

شهر رو که بلکه از  نینه تنها ا کنمیرو ترک م نجایا شهیهم یو دارم برا

حال خوب رو  ایباهام مهربون بودن  یقیکه به هر طر ییتموم اون آدما

نگاه پارسا بهم  شمیم کی. بهشون که نزدشمیبهم منتقل کردن دور م

و  ندازهیم الیدان ادیرنگ چشم هاش من رو  زنهیم لبخندو  گفتهیم

 سوزونهیقلبم رو م

 خانم مهندس گمیم کیبهتون تبر-

 دمیم تکون یسر

 +ممنون

 نیبهتر نجایبه نظرم هم شنیام م رهیو خ چرخنیهم به سمتم م هیبق

و شروع  دمیباشه پس آب دهنم رو قورت م یخداحافظ یفرصت برا

 کنمیم

 بابت تالششون سپاسگذارم. ی+از همگ
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 ادیلب هام کش ب شهیلب بچه ها باعث م یرو لبخند 

 رو مطرح کنم یموضوع هی دی+با

 گمیو م چرخونمیهر پنج نفرشون م نیرو ب نگاهم

هر پنج  نیو ب رهیگیگستر به شما تعلق م رانی+پنجاه درصد از سهام ا

 شهیم میتقس ینفرتون به طور مساو

 گهیکه استاد م ادیم هیدست زدن بق یو صدا شهیهاشون گرد م چشم

 سعادت یکنیلوسشون م یدار_

 یخنده که عرفان با چهره مظلوم ریز زننیحرف استاد همه م نیا با

 گهیم

 استاد ادیاز دلتون م-

 شهیمن م رهیو خ دهیبه نشونه تاسف تکون م یصدر سر استاد

 گمیدادن نفسم م رونیو با ب زنمیم یکم رنگ لبخند

 .نمتونینتونم بب یمدت طوالن هی یو فکر کنم برا گردمی+فردا دارم برم

 یاون سه تا تو یاما اخم ها گنیم یچ یبلند یو غزال با صدا نایت

 همه
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حواسم بهتون  لمیوک قیو من از طر مونهی+شرکت همچنان پا برجا م 

 هست.

 ن؟یبرگرد نیخوایواقعا م-

که از چهره اخمو و ناراحت محمد  شهیناراحت عرفان باعث م یصدا

 و به سمت اون بچرخم رمیچشم بگ

 +بله

 گهیو آروم م کشهیفرش م یموها نیب یدست

 شهیراتون تنگ مدلمون ب-

 .دمیو آب دهنم رو قورت م زنمیو چند بار پلک م سوزهیم چشمم

 دختر یموندن دار یبرا ییما جا شیپ شهیبدون هم یهر جا که بر_

 یکیشک  یب شمیلبش م یلبخند رو رهیو خ گردمیسمت استاد برم به

 افراد گذشته و حالم استاد صدر بوده نیاز مهربون تر

 +ممنونم استاد

ازم تشکر و  یکه همگ رهیگیفاصله م تیو از جمع دهیتکون م یسر

 .کننیم یخداحافظ
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تمام مراحل باهام  یهستن که تو ینفر همون جمع پنج نفره ا نیاخر 

 گمیو م زنمیاز ته دل م یهمراه بودن لبخند

 +ممنونم بچه ها

 .دنیو پسر ها هم بهم دست م کننیو غزال بغلم م نایت

 زنیریدوتا دارن اشک م نیکه ا رهیداره کجا م حاال انگار خانم مهندس-

 گهید نینکن هیگر

 بزنم یکه لبخند شهیبغض دار عرفان باعث م یصدا

آروم  رهینگ یریواال خانم مهندس تا هر روز باهامون تماس تصو-

 نهیشینم

و  ادیخنده و من لب هام کش م ریز زننیحرفش اون چهار تا م نیا با

 ندازمیباال م ییابرو

 ن؟یندار+دوست 

 خانم مهندس میما غلط بکن-

و به سمت  رمیگیو با گفتن خداحافظ ازشون فاصله م دمیتکون م یسر

 برگردم خونه. نیتا با ماش رمیباغ م یدر خروج
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 امیاز خونه م فمیو با برداشتن چمدون و ک دمیآخرم رو به خونه م نگاه 

م خونه شد ه دایپ یمناسب ی. از باران خواستم که هر وقت مشتررونیب

 رو بفروشه. نیو هم ماش

. زنمیطبقه رو م دیو کل رمیو به سمت آسانسور م کشمیم یقیعم نفس

آسانسور باز  یهست که درها نهیینگاهم به چهره رنگ پرده داخل آ

از ساختمون  رونیو به ب رونیب امیو از اتاقک به همراه چمدونم م شهیم

 .کنمیو به سمت اسنپ حرکت م رمیم

که خودم انتخاب  هیریمس نیاما ا رهیگیتابلو فرودگاه تنم لرزم دنید با

به سمت در  هیو بعد از حساب کردن کرا رونیب امیم نیکردم. از ماش

 .رمیم یورود

مدارک نوبتم بشه سرم به  لیتحو یتا برا مونمیرو معطل م یساعت مین

آب  یو همراه کم ارمیرو از بسته در م یپس قرص کشهیم ریشدت ت

مدارک  رسهیو نوبت به من م شهیکارش تموم م مییکه نفر جلو خورمیم

مکث  یبعد از کم زارم،یشده م رهیکه بهم خ یزن یدستم رو جلو یتو

 گهیبعد م هیچند ثان و رهیگینگاهش رو م

 نیاز کشور خارج بش نیتونیشما نم-
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 تیو با عصبان کنمیو بعد اخم م شهیچشم هام گرد م زنهیکه م یحرف از 

 گمیم

 ؟ی+چ

 دهیو دوباره نگاهش رو به من م کنهیرو نگاه م یکه گوشه ا نمیبیم

 نیممنوع الخروج هست-

 ادیپشت سرم م ییبزنم که صدا یحرف خوامیم

 سعادت؟ نی*خانم نار

دو  شهیم ظیکه اخمم غل چرخمیو م رمیگیرو از اون زن م میعصب نگاه

بدرقه شدم  شکل نیکه به ا یبار نیو از آخر ستادنیتا مامور جلوم ا

 رونیب دمیندارم پس نفسم رو کالفه م یخاطره خوش چیه

 +بله

 گهیم شونیکیو  کنننیبا هم رد و بدل م ینگاه

 نیایب سیبا ما به اداره پل دی*با

 ؟یچ ی+برا

 نییبفرما شهیاداره مشخص م یتو زی*همه چ
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پس  میبابت به شدت عصب نیو من از ا وفتهیداره م یچه اتفاق دونمینم 

که اشاره کرده  یو به سمت فشارمیانگشتهام م نیدسته چمدون رو ب

برام دردسر  نقدریا رانیکه برگشتنم به ا دونستمیکنم اگر م یحرکت م

 .گشتمیوقت برنم چیه کنهیدرست م

آشناست و من  یادیبرام ز ستهیایداخلش م نیکه ماش یا محوطه

که اشتباه شده باشه و من  دوارمیام رهیهم م یاز قبل تو شتریاخمام ب

و  رونیب امیم شهیکه باز م نیباز نخوام با اون سر و کله بزنم.در ماش

 قایدق رنیکه دارن م یریو مس شمیهمراه اون دوتا وارد ساختمون م

که  زننیمن دوست ندارم. چند تا ضربه به در اتاق م هک هییهمون جا

ضربان قلبم به  نکهیبا ا شهیو در اتاق رو بازم شهیخشکش بلند م یصدا

داشته  یچهره خونسرد کنمیم یو سع کنمیشدت باال رفته اما اخم م

 شروع شده. یقراره چه باز گهید نباریا دونمیباشم، نم

 داخل خانم نیبر-

و نگاهم به جسم درشتش  شمیو وارد اتاقش م دمیدهنم رو قورت م آب

 یرو یزینشسته و در حال نوشتن چ یقبل یهمون جا قایکه دق وفتهیم

و آرومم  خورهیبه مشامم م یچوب سوخته ا یدستشه بو ریز یکاغذ ها

 و من از خودم متعجبم.... کنهیم
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 گهیکه بدون باال آوردن سرش م زارهیم یاحترام مامور 

 یبر یتونیم_

 یقیبرگه هاست، نفس عم رهیاما همچنان خ شهیاتاق بسته م در

 یتا وقت نمیشیاز اونا م یکی یو رو رمیها م یوبه سمت صندل کشمیم

 .دونمیرو نم نجایبزنم چون علت حضورم در ا یحرف تونمینگه نم یزیچ

 شم،یاش م رهیو خ گردمیو دوباره برم زارمیپاهام م یرو رو فمیک

 ...کهیچوب کوچ کهیت هی هیبزرگش شب یانگشت ها نیخودکار ب

 سعادت درسته؟ نیخانم نار_

 شمیرنگش م ینقره ا یچشم ها رهیو خ رمیگیرو از خودکار م نگاهم

 یبار نیاول شهیباعث اخم من م نیو ا زنهیکه داخلشون خنده موج م

و  ندازمیباال م ییحرف رو زد پس ابرو نیهم قایبودم دق نجایهم که ا

 دمیتکون م یسر

 +درسته

 کنهیخودش رو جمع و جور م عیاما سر ادیکه لب هاش کش م نمیبیم

 گهیباال رفته م ییو با ابرو

 ن؟یهست نجایا یچ یبرا نیدونیم_
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 کنهیم یکه داره باهام باز کنمیو حس م کنمیم کیهام رو بار چشم 

 ری+نخ

و به  ادیم زیم یبه جلو شهیبلند م یصندل یو از رو دهیتکون م یسر

مگه نه  خندهیچرا چشم هاش م شه،یم نهیدست به س ده،یم هیاون تک

 باتالق انداخته یدوباره من رو تو نکهیا

 کرده تیبابت دل شکسته اش ازت شکا یکی_

که  نمیبیباال و م رهیضربان قلبم م زنهیم خیو تنم  شهیهام گرد م چشم

 ادیو به سمتم م رهیگیاش رو م کهیت زیبا لبخند از م

 نجایتو رو به ا یکه مرتکب شد یداشتم که به خاطر جرم فهیمنم وظ_

 ارمیب

فاصله  نیتر کیچشم هاشم که در نزد رهیو خ دمیدهنم رو قورت م آب

که  یصندل یپشت یاز دستهاش رو رو یکی شه،یو خم م ستهیایمقابلم م

اما هنوز  کنهیعطرش تمام مشامم رو پر م یو بو زارهیمن نشستم م

 تکون بخورم تونمیخندونشم و نم یدو تا گو رهیخ

 زنم؟یحرف م یاز ک یدونیم_
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 یو از رو شهیکه خم م گمیمن یزیچ لرزونهیآرومش قلبم رو م یصدا 

اصال فکرش رو هم  زنهیم خیکه دست هام  بوسهیشالم موهام رو م

 ...کردمینم

 نیعطر موهات تنگ شده بود نار یدلم برا_

و دوباره  بندمیچشم هام رو م رهیگیو بغض گلوم رو م سوزهیم چشمم

 شنومیاز کنار گوشم م قایگرمش رو دق یکه صدا کنمیباز م

اصال  یکرد لیو به خاکستر تبد یتمام تنم رو سوزوند شیمثل آت_

 شهیبه دست آوردنت هالک م یداره برا نجایا یکی دیکه شا یفکر نکرد

 قایصورتش دق شمیسرخش م یچشم ها رهیباال و خ ارمیرو م سرم

آب دهنم رو  سوزونهیداغش پوست صورتم رو م یمقابلمه و نفس ها

 نیبخواد چن کردمیبگم واقعا فکر نم یچ دیبا دونمیو نم دمیقورت م

 داشته باشه. یرفتار

و  رهیگیازم فاصله م یو کم چرخونهیدوتا چشمام م نیرو ب نگاهش

 کنهیم کیچشم هاش رو بار

 ؟یکنیپرداخت م یجرمت رو چه جور نیخوب حاال مجازات ا_

  گمیمحابا م یوب دمیدهنم رو قورت م آب



 

874 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 دونمی+نم 

 نمیبیکه لب هاش خندونش رو م کنمیاخم م گمیکه م یزیچ با

 گمیمن بهت م_

باال رفته  ییو با ابرو دارهیعقب برم یو قدم کنهیرو راست م کمرش

 گهیم

 میبه روش خودت عمل کن میتونیم_

 شمیاش م رهیباال و خ ارمیرو م نگاهم

بد  یرو بزارم اجرا و ادعا ینداشت ازیکه بهشون ن ییسفته ها تونمیم_

 رو بکنم تیقول

 زنهیچشم هاش موج م یکه خنده تو شهیهام گرد م چشم

 .کنمیو منم اون سفته ها رو پاره م یکنیشرطم رو قبول م نکهیا ایو _

که اون برگه ها رو ازش نگرفته بودم پس بگو  وفتمیم شیچند روز پ ادی

از همون  دمیچشم هاش د یرو تو یچرا همون لحظه برق خوشحال

که  ستمین یچرا از دستش عصب دونمیزمان هم برام نقشه داشت نم

 رهیرفتارش قنج م نیا یبلکه ته دلم هم داره برا
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 دمیپس حق انتخاب رو به خودت م_ 

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 ه؟ی+شرطت چ

 گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 یکه تو گذاشت یهمون شرط_

تنم گر گرفته دست هاش رو به  کنمیو حس م شهیهام گرد م چشم

 دهیو ادامه م زنهیم نهیس

 ینه توافق یقیحق نباریالبته ا_

دوباره  دیچرا با زنهیحرف ها رو م نیچرا داره ا دمیدهنم رو قورت م آب

 دهیترس گهیاعتماد کنم و دوباره ضربه اش رو بخورم من د گهید یکیبه 

 رو داره یکه اسم عشق و عاشق یزیشدم از هر چ

 شمیبلند م میصندل یو از رو کنمیم اخم

طبق قرارمون  یکن تیازم شکا ینکردم که بخوا ی+من کار خالف

 خورهیبه درد نم گهیدرخواست طالق دادم و اون سفته ها د

 گهیبهش پشت کنم که م خوامیو م دارمیرو برم فمیک
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 که اون طالق اتفاق افتاده؟ یاز کجا مطمئن_ 

 طنتیکه ش دمینگاهم رو به چشم هاش م شمیو خشک م زنهیم خی تنم

 چشم هاش برام تعجب آوره محاله که گولم زده باشه  یتو

 ؟یگی+دروغ م

دستش  شهیم کیو با لبخند بهم نزد دهیتکون م یبه نشونه منف یسر

 کنمیتنش رو حس م یکه داغ رهیگیباال و دستم رو م ارهیرو م

 گمیوقت بهت دروغ نم چیمن ه_

براقتره اب دهنم رو قورت  یا گهیاز هر زمان د شینقره ا یها چشم

 گمیو م دمیم

 +من خودم اونجا بودم و خطبه خونده شد و....

 نماش بود. هیکردم، اون فقط  یقانون یبه دست آوردنت ب یبرا_

کار رو کرده باشه دستم رو  نیکه ا شهیو باورم نم شهیهام گرد م چشم

 .کنمیاون حس م یداغش رو رو یباال و من لب ها ارهیم

 زندان رو ایو  یکنیمن رو انتخاب م ایحاال _

 کشمیو دستم رو م کنمیم اخم
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 و گرنه... یرفت شی+تو با کلک پ 

گوشهام  یتو یو سوت ممتد ستهیایکه زمان م شهیم یچ دونمینم

. کارش رو تا سوزهیچشم هام گرد شده اما لبام داره به شدت م چهیپیم

 ه.نموند یبرام باق ینفس چیه گهیکه د دهیادامه م ییجا

 شنومیگرفته اش رو م یو صدا برهیعقب م یرو کم سرش

 یعاشقت شدم لعععنت نینار ارمیطاقت ب تونمینم گهید_

صدا رو  نیباالست که فکر کنم اونم داره ا نقدریضربان قلبم ا یصدا

که  کشهیآغوشش م یو من رو تو کنهیدست هاش رو باز م شنوهیم

 شنومیقلبش رو م دنیکوب یو صدا رهیگیاش قرار م نهیس یسرم رو

 تا ابد نینار یبمون شمیپ دیبا_

قلبم خوشحاله  چهیپیکه دست هاش رو محکم تر دور تنم م لرزهیم تنم

 شهیمن بعد از اون اتفاقات گذشته هم جنگهیاما مغزم داره باهاش م

 . دمیدوتا رو د نینبرد ا

از  زارهیو م کنهیکه دست هاش رو باز م رمیگیازش فاصله م یکم

 گمیو م دمیآب دهنم رو قورت م رونیب امیآغوشش ب

 +من...
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 دمیرنگشه و ادامه م ینقره ا یبه دو تا گو نگاهم 

 تونمی+من نم

و غم  رهیگیکه با دست اون رو م شهیم ریاز چشمم سراز یاشک قطره

 کنهیچشم هاش حالم رو بد م

که زخم هات هنوز بازن اما  دونمیم ،یاعتماد کن یتونیکه نم دونمیم_

 بزار من مرهم اون زخم ها باشم. نباریا نیبار به قلبت اعتماد کن نار نیا

 گمیم یلرزون یو با صدا کنمیپلک هام رو باز و بسته م یبار چند

 یدونیاز اون زخم ها نم یزی+تو چ

 رهیگیو دستم رو م کنهیم اخم

 دونمیتک تکشون رو م یجا نینار دونمیم_

  شهیم شتریگلوم ب بغض

 یدرکم کن یتونی+تو نم

 شهیم نیاونم گرفته و غمگ یصدا

 زمیعز کنمیتمام تالشم رو م_

 رمیگیو اشک چشمم رو م ارمیرو باال م دستم
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 یتونی+نم 

 باال رهیدادش م یو صدا شهیم یلحظه عصب کی یحرفم برا نیا با

 بفهم که دوووست دارم یلعععنت تونمییمم_

 گمیم یبلند یو من هم با صدا کنمیم اخم

رو خراب کنم من نه  تیبه خودم اجازه بدم که زندگ تونمی+من نم

 یدارم و نه روان سالم یجسم سالم

 رهیگیدستم رو هم م یکیو اون  زنهیم یپوزخند

که  دونمیو م خوامیمن قلبت رو م ستیمهم ن نایکدوم از ا چیبرام ه_

 اون با منه

 گمیو م شهیتر م ظیغل اخمم

 وقت چیبه احساسات اعتماد کرد ه شهیوقت نم چی+ه

 گهیم تیعصبان با

 اعتماد کرد؟ شهیچرا؟ چرا نم_

 زهیسالها بر نیا یکه تمام عقده ها یجور زنمیداد م یبلند یصدا با

 از دستشون خالص بشم. شهیهم یبرا کباری دیتا شا رونیب
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 یچیه ذااارهیبرات نم یچی+چووون ه 

 زنمیبلند تر داد م نباریو ا کشمیرو محکم م دستم

 یچیییه یو نه جسم و روح سالم ینه بچه ا ،ی+نه پدر و مادر

 یییدیفهم

 یگیپس از د یکیو اشک هام  دارهیهق هقم کل اتاق رو برم یصدا

من رو  عیکه سر وفتمیب نیزم یرو خوامیو م شهیتنم سست م چکنیم

 .رهیگیو در آغوشم م کشهیسمت خودش م

ضربان قلب و نوازش دستش آروم  یکه با صدا گذرهیچه قدر م دونمینم

 رمیگیم یقیچوب سوخته تمام مشامم رو پر کرده نفس عم یبو شمیم

 ادیارسالن م یو صدا شهیباز م کبارهیکه در اتاق 

 داداش پرونده.....--

باال که  ارمیو سرم رو م رمیفاصله بگ ریکه از ام شهیباعث م سکوتش

که  رهیگیاز واکنشش خنده ام م نمیبیگرد شده ارسالن رو م یچشم ها

 ادیم ریام یعصب یصدا

 اتاق در نداره ارسالن؟ نیا_
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برادرش  رهیو خ رهیگیکه ارسالن نگاهش رو از من م گزمیرو م لبم 

 خندهیو م شهیم

  چیه گهیاالن د یکردیبرخورد م نطوریداداش اگه با همه مجرما ا--

 تو کشور نبود یخالفکار

خنده که  ریز زنهیو خودش هم م ادیحرفش لب هام کش م نیا با

 شهیبم و خشکش بلند م یصدا

 رونیبرو ب_

 رهیاز اتاق م یا دهیو با گفتن چشم کش زنهیم یبهش چشمک ارسالن

که  چرخمیو به سمتش م کشمیم یقی. نفس عمبندهیو در رو م رونیب

 شهیم رهیو به من خ رهیگینگاهش رو از در م

 خانوم امشب دعوتت کردهحاج _

بخوان من رو  گهیکه بعد از اون اتفاق د کردمیو فکر نم شمیم متعجب

 گهیو م کشهیم شیمشک یبه موها یدست ننیبب

 .میبد یزندگ یفرصت دوباره برا هیبه خودمون  خوادیدلم م_

که ادامه  گمینم یزیو چ چرخونمیم شیرنگ یدوتا گو نیرو ب نگاهم

 دهیم
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دلم  گهیرو تحمل کردم اما د یادیز یچند سال زجرا نیا یمنم تو_ 

 آدمم و احساس دارم هیبرم منم  شیکه به همون منوال پ خوادینم

  دمیدهنم رو قورت م آب

 +اما ما....

 زارهیلب هام م یرو رو انگشتش

از  شتریارزش ما ب میبه خودمون فرصت بد میتونیم نیادامه نده نار_

 .شنیتکرار م یا زهیانگ چیکه برامون بدون ه هیو سرد کیتار یروزا

 زنهیو لبخند م دارهیرو برم انگشتش

 دنبالت امیبرگرد خونه شب م_

 گهیو م زنهیم یچشمک

 در ضمن فکر فرار هم به سرت نزنه....._

نگاهم رو به دورتا دور  بندمیو در خونه رو م زارمیرو کنار در م چمدونم

بتونم چند  رمیم نجایصبح از ا یکه وقت کردمیو فکر نم دمیخونه م

االن  نیاگر هم یکه حت دونمیبرگردم.م نجایساعت بعدش دوباره به هم

 ازیتلنگر ن هیرو رها کنم و برگردم اما دلم به  زیهمه چ تونمیبخوام م

قبل پرهام رو بهونه موندن قرار دادم  یسر یموندن من حت یبرا اشتد
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اسمش رو  تونمیم دونمیباشم نم نجایکه ا خوادیدلم واقعا م نباریاما ا 

قلبم جونه زده من رو  یکه تو یزیچ ینه ول ایدوست داشتن بزارم 

خوره به  نیع یهر چند که ترس کنه،یم بیترغ ششیموندن پ یبرا

 نیاز هم یقلب لعنت یقرار داده ول یدو راه نیرو ب نجونم افتاده و م

 ....دانهیم روزیاالن هم پ

 رونیب امیاز اتاق م فمیو با برداشتن ک ندازمیم نهییبه آ یدوباره ا نگاه

بهم  ینه اما جمعشون حس خوب ایقبول دعوتشون درسته  دونمینم

آب  رشیتصو دنیو با د رمیم فونیزنگ خونه به سمت آ ی. با صدادهیم

 دارمیرو برم یو گوش دمیدهنم رو قورت م

 +اومدم

 گهیبمش م یو با صدا زنهیم یکه لبخند نمیبیم

 زمیمنتظرتم عز_

 زنمیو از خونه م کشمیم یقیسر جاش و نفس عم گردونمیرو برم یگوش

 .رونیب

 رهیو خ ستادهیا نیکه کنار ماش نمشیبیم رونیب امیساختمون که م از

 گهیو با لبخند م کنهیکه در رو برام باز م رمیبه جلو م یمنه کم
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 بفرما_ 

 نیو ماش بندهیکه در رو م شمیم نیو سوار ماش گمیلب م ریز یممنون

رو  نی. منتظرم که ماششهیم نیو خودش هم سوار ماش زنهیرو دور م

 یو رو رهیگیسمتم و خالف انتظارم دستم رو م گردهیراه بندازه اما برم

و  شهیم قیلبش عم یلبخند رو ره،یگیکه تنم گر م بوسهیاون رو م

 گهیم

 با ارزشه یلیبرام خ یکه فرار نکرد نیهم_

 زنهیم یکه تک خنده ا رونیب ارمیو دستم رو از دستش م گزمیرو م لبم

 .کنهیرو روشن م نیو ماش گردهیو برم

 قهیشکسته شده اما من هر چند دق یمیمال کیبا موز نیماش سکوت

 فضا پخش شده.... یقهوه تو یانگار که بو کشمیم یقینفس عم

 ناراحت بود یلیمدت حاج خانوم خ نیا_

 شمیرخ چهره اش م مین رهیسمتش و خ گردمیبرم

 که دوباره پسرش رو براش پس فرستادن. کردیبه خاطر نبود تو، فکر م_
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روز  ادیکه لب هام کش م خندهیم یبلند یخنده و با صدا ریز زنهیم 

بتونه  کردمیسرد و خشک بود که فکر نم یبه حد دمشیکه د یاول

 بخنده. ینجوریا

که با چهره مهربونش  نمیبیرو مخونه حاج خانوم  یدر ورود یجلو

که عطر تن  کنهیمن رو بغل م رسمیم کشیبه نزد یو وقت ستادهیا

 رسهیمامان به مشامم م

 دخترم یخوش اومد یلی*خ

 زنمیو لبخند م رمیگیفاصله م ازش

 +سالم ممنونم

 .میشیو وارد خونشون م کنهیم یهم احوالپرس ریام با

امشب  نوشمیم یاز چا یو کم کنمیم کیرو به لبم نزد یچا استکان

 خونه ان. یهمگ گهیبرعکس مواقع د

 *دلم برات تنگ شده بود مادر

 گمیو م وفتمیعمه م امیو  شمیصورت تپلش م رهیخ

 نی+لطف دار
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 یما رو ترک کرد گهید کردمی*فکر م 

 زنهیبراقشه که اشک توشون حلقه م یبه چشم ها نگاهم

 آخه ادیاخالق خوب پسرت کنار م نیبا ا یمادر من، ک یحق داشت--

 سهیخنده و خود ارسالن هم ر ریز زنهیم یحرف ارسالن آقا عل نیا با

 گهیو م کوبهیبه بازوش م یمشت ریکه ام رهیم

 حواست به خودت باشه ارسالن_

که حاج خانوم  ادیو لب هام کش م رهیگیحرکتش خنده ام م نیا با

 گهیم

 حافظ  رینکن ام تی*پسرم رو اذ

که برق  دهیو نگاهش رو به من م دهیمادرش تکون م یبرا یسر ریام

 رهیو خ رمیگیاما من ازش نگاه م نمیبیچشم هاش رو م یخوشحال

 شمیزده ام م خی یانگشت ها

 حافظ ریام یبا دخترم صحبت کرد-

چهره مهربونش  رهیباال و خ ارمیسرم رو ب شهیباعث م یآقا عل یصدا

 زل زده ریبشم که به ام
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 ستیقتش ناالن و_ 

 چرخهیبه سمتم م یکه آقا عل کنمیپدر و پسر رد و بدل م نیرو ب نگاهم

 چرا؟-

 گمیپس م زننیحرف م یدر مورد چ فهممینم

 افتاده؟ ی+اتفاق

 دختر جان رهیخ-

 زنهیم یکه لبخند شمیم متعجب

سنگ  دیبا تونیعروس یحداقل برا میعقدتون که حضور نداشت یتو-

 دخترم میتموم بزار

 ادیم ریام یکه صدا کوبهیام م نهیو قلبم محکم به س شهیخشک م تنم

 یحاج میدار اجیمدت به فرصت احت هی یبرا نیمن و نار_

 گهیو م شهیپر رنگ تر م یلب آقا عل یرو لبخند

 پسر جان  میندار یما که حرف-

 مادر.... ادیب شیپ رهیخ ی*انشاهلل که هر چ
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بود قبال  یخوب یلیامشب برام شب خ دارهیخونه نگه م یرو جلو نیماش 

به  گردهیبرم شیبخش نیهم گفتم که جمعشون برام همراه با آرامشه و ا

 رهیو خ چرخهیکه سمتم م رونیب امیب نیاز ماش خوامیحضور خودش. م

 شهیام م

 ریبگ دهیرو ناد یحرف حاج_

 دهیتو همشه که ادامه م یبه اخم ها نگاهم

 خوامیکنم فقط ازت م یتو رو مجبور به کار خوامیوجه نم چیمن به ه_

 .میفرصت بد هیبه خودمون  یبه درست نباریکه ا

 یپس لبخند دهیبهم دست م یحس خوب کنهیمن رو درک م نکهیا

 دمیتکون م یو سر زنمیم

 +ممنونم

 رونیب امیم نیو از ماش برمیکه دستم رو به سمت در م ادیکش م لباش

 زمیعز ریشبت بخ_

  شمیم رهیخ درخشنیم یکیتار یکه تو شیچشم هاش نقره ا به

 ری+شب تو هم بخ
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خنده  یاش هستم که صدا رهیکه همچنان خ گذرهیچه قدر م دونمینم 

 شهیاش بلند م

 داخل یبر یخواینم_

و به  کنمیو بهش پشت م کنمیم یو اخم گزمیحرفش لبم رو م نیا با

و من لب هام  شهیخنده اش بلند تر م یکه صدا رم،یسمت خونه م

 دیچرا با ده؟یچرا درکنارش بودن بهم حس آرامش م ادیکش م

 دوستش داشته باشم؟؟؟

هست که من رو داخل  ینفر نیواکنش اول یگرد شده منش یها چشم

 نهیبیشرکت م

 سالم خانم مهندس-

 دمیتکون م یو سر دارمیسمت اتاقم قدم برم به

 اتاقم انی+سالم به بچه ها بگو ب

 رمیم زیبه سمت م شمیو وارد اتاق م کنمیکه در رو باز م گهیم یچشم

 ینه ول ای هیموندنم انتخاب درست دونمینم ذارمیاون م یرو رو فمیو ک

 دیبزنم شا ایبرم و دل رو به در شیبدون نقشه پ خوامیبار م نیاول یبرا

 برام بهتر باشه. نباریا
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عرفانه با  شهیم که وارد اتاق ینفر نیو اول شهیباز م یاتاق ناگهان در 

درشت  یکه چشم ها ادیلب هام کش م شونشیفر پر یموها دنید

 نمیبیشده اش رو م

 خانم مهندس نیواقعا خودتون-

و  شنیبچه هام وارد اتاق م هیکه بق نمیشیم یصندل یو رو خندمیم

 واکنششون مثل عرفانه.

 گمیوم زنمیو لبخند م کنمیچهره هاشون نگاه م به

 گردمیعوض شده و فعال برنم ممی+تصم

از حضورت  نکهیا کنهیلب هاشون حالم رو خوب م یرو لبخند

 دهیم زهیخوشحال باشن بهت انگ

 شد یخانم مهندس با احساساتمون باز-

 گهیم طونیو ش زنهیم یکه چشمک خندمیم

 نیکرد دایموندن پ یبزرگ برا لیدل هیحتما -

 دیشا د،یبزرگ؟شا لیدل دمیم کهیت یو به صندل کشمیم یقیعم نفس

 .....شهیکه مانع برگشتم م لهیدل نیبزرگتر ریام
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 دمیم نانیکه بهشون اطم نیهم کشهیطول نم ادیبا بچه ها ز صحبتم 

 .هیکاف مونمیم رانیکه فعال شرکت هستم و ا

و  خورهیزنگ م میشرکت هام که گوش یکردن سهام ها یحال بررس در

نبود که بهش خبر بدم  ادمیاصال  روزیاز د وفتهیاون م یاسم باران رو

رو مقابلم گوشم قرار  لیو موبا کشمیصفحه م یپس انگشتم رو رو

 .دمیم

 +سالم

 کنهیخوشحالش متعجبم م یصدا دنیشن

  یخوشحالم که موند یلیخ زمیسالم عز-

 گمیم متعجب

 +بچه ها گفتن؟

 گهیخنده و م ریز زنهیم یبلند یصدا با

اتفاق  نیکوچکتر یاومدم شرکت باهاشون صحبت کردم که حت روزید-

 بهم اطالع بدن دیشرکت هم با یتو

 شنومیرو م قشینفس عم یکه صدا ادیهام کش م لب
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 قلبت گوش کن یبه صدا نیبرات خوشحالم نار- 

 یبوق آزاد تو یصدا یکه با گفتن خداحافظ دمیدهنم رو قورت م آب

 ....چهیپیگوشم م

 

 خواستمیکه چمدون به دست وارد فرودگاه شدم و م یماه از روز کی

مدت حالم  نیا یو من تو گذرهیترک کنم م شهیهم یرو برا رانیا

به خاطر شغل اون و  دارهامونیمدت د نکهیخوب با ا یلیخوبه خ

که  دهیم یکه کنارشم بهم حس آرامش نیشرکت کمه اما هم یکارها

 .تجربه نکردم روبا انتقام گرفتن هم اون  یحت

 رمیم فونیو به سمت آ رمیگیم نهییزنگ خونه نگاهم رو از آ یصدا با

 یاما برا دهیرو نشون م 6نگاهم به ساعته که  نمیبیکه چهره اش رو م

و منتظرش  رمیو به سمت در خونه م زنمیرو م دی. کلمیقرار داشت 8

 .ادیتا ب مونمیم

بار  نیهزارم یو من برا نمیبیچهره اش رو م شهیآسانسور که باز م در

 که دوسش دارم.... کنمیاعتراف م

  زنمیم لبخند
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 +سالم 

 کنهیو بغلم م ادیو به سمتم م ادیهاش کش م لب

 سالم عشقم_

 زارهیو دستش رو پشتم م رهیگیم یقیعم نفس

 داخل میبر _

 شهیکه مثل هم شمیچهره اش م رهیو خ زارمیقهوه رو مقابلش م ینیس

رو تجربه  یدارم حس ها دایو جد شمیپس نگران م ستیسرحال ن

 اونا رو داشته باشم تونمیمن هم م دونستمیکه نم کنمیم

 افتاده؟ ی+اتفاق

پس  ستیکه اصال حواسش به من ن فهممیو م زهیم رهیخ نگاهش

 زنمیصداش م

 ر؟ی+ام

 زنهیم یو لبخند کم رنگ دهیصدا زدنش نگاهش رو بهم م با

 جانم؟_

 گمیو دوباره م دمیدهنم رو قورت م آب
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 افتاده؟ ی+اتفاق 

و  کنهیو دستش رو سمتم دراز م دهیرو به نشونه نه تکون م سرش

 رهیگیدستم رو م

 شمیپ ایب_

و  شمیمبل بلند م یو از رو دمیفشار م یداغش رو کم یها دست

 زنهیم یو بوسه ا ذارهیکه سرم رو روش شونه اش م نمیشیکنارش م

 چه خبرا؟حالت خوبه؟_

 کنمیهام م هیو وارد رو عطرش ر کشمیم یقیعم نفس

 آره من خوبم ی+سالمت

 ؟یسردرد نداشت گهید_

 بوسهیموهام رو م یکه دوباره رو دمیبه نشونه نه تکون م یسر

 یبهم زنگ بزن دیبهت گفته بودم که هر موقع سرت درد گرفته با_

 درسته؟

 گمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 +آره
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 گهیو م کشهیم یقیعم نفس 

 تیبرم مامور دیچند روز با یبرا_

 نیا یکه تو دونمیتنم کرخت شده م کنمیو حس م کوبهیمحکم م قلبم

بهش  نمشیبیکه نم ییروزا یمدت به شدت بهش وابسته شدم و حت

تا صداش رو بشنوم نه تنها سر دردم که بلکه تمام وجودش  زنمیزنگ م

 ....شهیبا صداش آروم م

 شمیچشم هاش م رهیو خ دارمیرو از شونه اش برم سرم

 ؟یبر دیبا ی+ک

صورتم کنار و پشت گوشم  یو با دستش موهام رو از رو زنهیم یلبخند

 ادیو لب هام کش م شهیصورتم م یتو یکه باعث حس قلقلک برهیم

 امشب_

 گمیو م زنمیم یناراحتش کنم پس لبخند خوامینم

 بهت زنگ زد شهی+احتماال هم نم

  دهیتکون م یسر

 زنمیکردم بهت زنگ متو نه اما من هر وقت فرصت _
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 گمیو با لبخند م دمیتکون م یو سر کنمیگلوم رو مهار م بغض 

 ستین ی+مشکل

 شینقره ا یدوتا گو رهیخ ذارهیچونه ام م ریو ز ارهیرو باال م دستش

 گهیکه م شمیم

 که عاشقتم؟ یدونیم_

 شهیکه هم ینشه، من ریتا اشکم سراز گمینم یزیو چ دمیتکون م یسر

 شتریب یا گهیمدت ابراز احساساتم از هر زمان د نیا یخونسرد بودم تو

 شده

 بوسهیم قیو عم زارهیلبام م یجلو و لب هاش رو رو ارهیرو م سرش

 .کنمیم شیو همراه شهیچشم هام بسته م

دستش رو دور تنم  میشیجدا م گهیکه از همد گذرهیچه قدر م دونمینم

 شنومیگوشم م یگرمش رو تو یو صدا رهیگیو بغلم م ندازمیم

رو  یو بعد از اون مراسم عرروس گردمیکه زود برم دمیبهت قول م_

 نیطاقتم تموم شده نار گهیمن د رمیگیم

 شهیصورتم م رهیو خ دهیکه من رو از خودش فاصله م رهیگیگر م تنم
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 چیمراقب خودت باش و اگر هم اون سردرد ها به سراغت اومد به ه_ 

 ؟یعنوان سمت اون قرص ها نرو متوجه ا

 طونشیش یکه با چشم ها دمیتکون م یو سر زنمیم یکم رنگ لبخند

 گهیم

 دمیچشمت رو نشن_

 کوبمیو با مشتم به بازوش م کنمیم اخم

 ری+حواسم هست ام

 گهیو م کشهیو لپم رو م کنهیرو بلند م دستش

 تو یریجان ام_

 زنهیرفتارهاش عادت نکردم که م نیمن هنوز به ا شه،یهام گرد م چشم

 خنده ریز

 ؟یدار یحاال شام چ_

 یخنده و با مشت محکم ریز زنمیو م رمیگیرفتارش خنده ام م رییتغ از

 .رمیو به سمت آشپزخونه م شمیاز جا بلند م زنمیکه به بازوش م
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 ستمیصفحه س رهیو دوباره خ دمیانگشت چشم راستم رو ماساژ م با 

 دیجد یرویبه فکر استخدام ن دیشده و با ادیشرکت ز یکارها شمیم

و نگاهم رو به  نوشمیاز قهوه ام م یو کم دارمیباشم. فنجون رو برم

و  گذرهیهست که از اون شب م یسه روز بایتقر دمیم زیم یرو میتقو

حاج خانوم رو  یها هیکه اون گر نجاستیو ا مازش ندار یخبر چیه

 .فهممیم زدیهاش حرف م تیدر مورد مامور یوقت

و به سمت  شمیبلند م یو از پشت صندل رونیب دمیرو کالفه م نفسم

تنگ شده....  یلیبخوام با خودم روراست باشم دلم براش خ رم،یپنجره م

 زیو به سمت م رمینگاه بگ رونیاز ب شهیباعث م لمیزنگ موبا یصدا

 ریام یادآوردیبا  یول کنمیاخم م یشماره ناشناس دنیبرگردم که با د

 کشمیصفحه م یو روو انگشتم ر دارمیل رو برمیموبا عیسر

 +الو؟

 شهیو تنم سست م چهیپیگوشم م یبمش تو یصدا

 آتش زد شب هجرم به دل و جان که مپرس_

 چنان سوختم از آتش هجران که مپرس آن

 زنمیباال و اسمش رو صدا م رهیضربان قلبم رو م صداش
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 ری+ام 

 گهیکه م شنومیرو م قشینفس عم یصدا

 حالت خوبه؟ ریام ر؟عمریجاااان ام_

 زنمیم یو لبخند دمیدهنم رو قورت م آب

 ؟ی+من حالم خوبه تو خوب

 شنومیخندش رو م یصدا

 نینار شهیحالم خوب م شنومینازت رو م یصدا یوقت میمن عال_

 گهیکه م زهیریدلم فرو م یتو یزیچ

 ؟یشرکت_

 گمیم یآروم یصدا با

 +آره

و مفصل در مورد  گردمیبرم گهیتا چند روز د زمیعز شمیمزاحمت نم_

صحبت  دهیرو بهمون نشون م شینیریکه تازه داره ش یزندگ نیادامه ا

 .میکنیم

 ادیهام کش م لب
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 خداحافظ عشقم_ 

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 +خداحافظ

چشم  ریو من دستم رو ز چهیپیگوشم م یآزاد تو یبوق ها یصدا

که قبال تجربه کردم عشق نبود عشق  یزیچ رمیگیو اشکم رو م برمیم

 ......کنمیکه االن دارم تجربه م هیزیچ یواقع

 

شهرم و بعد از مدت ها دوباره اومدم  یچراغ ها رهیخ مایپنجره هواپ از

استاد قبول کردم،  یرو البته بدون همکار گهیپروژه د هی نباریا شیک

با صاحب پروژه  دارمید نیاز بچه ها رو بفرستم اما اول یکی خواستمیم

 .نجایا ومدمیحتما خودم م دیهست و با

آماده  رمیگیم شیک یگرما یدوش آب سرد اونم تو هی نکهیاز ا بعد

شده  یاستاد بهم معرف قیتا به سرقرار با صاحب پروژه برم، از طر شمیم

 خوب داشته باشه. یپروژه تجار هیو به نظرم بخواد 

ن رو به مقصد برسونه نگاهم رو تا م مونمیو منتظر م شمیم یتاکس سوار

 دیطبق گفته اش با دمیبلند قامت شهر م یبه نخل ها نیماش شهیاز ش
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تماسش  نیو آخر ستیازش ن یخبر جیاما هنوز ه گشتیبرم روزید 

ذهنم  یفکر کنم ول یبد یزایبه چ خوامینم نکهیبوده با ا کباریهمون 

 .زنهیرو حدس م ها نیبرتر شهیهم

 خانم نییبفرما-

 امیم نینشدم از ماش دنیفکر بودم که اصال متوجه رس یتو نقدریا

از  یکی دیطبق گفته استاد با وفتمیشاپ راه م یو به سمت کاف رونیب

 یکار ساخت و ساز پروژه ها یباشه که تو کشیدوستان نزد یپسرا

رو  یاز استاد خواسته که به خواسته پسرش پروژه ا نباریا یبزرگه ول

 کرده. یو استاد هم من رو بهشون معرف بندازهبه راه  شیک یتو

و  دمیچهره اش رو ند کنمیو به اطرافم نگاه م شمیشاپ م یکاف وارد

 یمرد جوان دنیو با د چرخونمی. پس نگاهم رو مدونمیفقط اسمش رو م

و حدس  دارمیبه سمتش قدم برم رونهیب رهینشسته و خ یزیکه پشت م

 که اون باشه. زنمیم

از  نهیبیمن رو م یو وقت گردهیکفشم نگاهش برم یهاپاشنه  یصدا با

به لب  یلبخند رسمیکه م زیپس حدسم درسته به م شهیجاش بلند م

 گهیو م ارهیم
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 سالم خانم سعادت- 

 یخشک و جد ادیاول ز دارید یبرا کنمیم یو سع دمیتکون م یسر

 دمیلب هام رو کش م ینباشم پس کم

 ملک زاده ی+سالم آقا

 زنهیاشاره م یصندل به

 نییبفرما-

و نگاهم رو  زارمیم میکنار یصندل یرو رو فمیو ک نمیشیم یصندل یرو

 نمیبیخودم م رهیباال که چشم هاش رو خ ارمیم

 ن؟یدار لیم یچ-

 کشمیم یقیعم نفس

 +قهوه لطفا

خدمت سفارش دو تا قهوه رو  شیو با صدا زدن پ دهیتکون م یسر

 شنومیکه صداش رو م دمیکافه م ینگاهم رو به فضا دهیم

 کردنیم فیازتون تعر یلیصدر خ یخوشبختم، آقا تونیاز آشناه-

 گمیم یو با لبخند کم رنگ دمیم شیمشک یرو به چشم ها نگاهم
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 +استاد لطف دارن 

به صحبت کردن و صحبتمون  میکنیاز آوردن سفارش ها شروع م بعد

 یساختمون تجار خوادیکه م یزیچ شهیطول م کساعتیبه  کینزد

من و  یبرا یو به نظر کار راحت ستین ادیز نشیاما مساحت زم هیحیتفر

 بچه ها باشه.

 گهیکه م نوشمیاز قهوه ام رو م یکم

 ؟یهماهنگ یشماره شما رو داشته باشم برا تونمیم-

 رونیب ارمیم فمیرو از داخل ک یو کارت گردونمیبرم زیم یرو رو فنجون

 . رهیگیو اون رو از دستم م کنهیکه تشکر م رمیگیو سمتش م

 یموج ها یاما صدا دارمیو به سمت هتل قدم برم رونیب امیم یتاکس از

از  یکی یکه عقب گرد کنم و به سمت ساحل برم.رو شهیباعث م ایدر

چشم هام رو  دمیم ایدر یو نگاهم رو به موج ها نمیشیصخره ها م

 کنهیگوش هام رو پر م ییکه صدا رمیگیم یقیو نفس عم بندمیم

 صداش آرامش بخشه_

به سرعت به عقب  ادیو نفسم بند م شنیهام در لحظه باز م چشم

 یبراقش تو یو چشم ها ستادهیا نهیدست به س نمشیبیکه م چرخمیم
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 ینیب شیکارهاش رو پ تونمیوقت نم چیمن ه یخدا درخشهیم یکیتار 

که لبخند  رمدایو به سمتش قدم برم شمیصخره بلند م یکنم از رو

خودم رو بهش  یتند تر یو با قدم ها کنهیو دستهاش رو باز م زنهیم

و تنم رو محکم  ادی.دست هاش باال مرمیآغوشش فرو م یو تو رسونمیم

 ضربان قلب اونم باالست یو صدا کوبهیقلبم محکم م رهیگیآغوش م

 تموم جونم یشد_

 رهیوبه چشم هاش خ رمیگیکه ازش فاصله م زنهیسرم رو بوسه م یرو

 گمیو م شمیم

 نمتیبب نجایا کردمی+فکر نم

 کنهیو گونه ام رو نوازش م زنهیم یلبخند

 تا فردا صبح صبر کنم  دنتید یبرا تونستمینم_

جلو و لب  ارهیکه سرش رو م زنمیم یو لبخند دمیدهنم رو قورت م آب

 .بوسهیم قیو عم زارهیلبام م یداغش رو رو یها

دادن مدارکش  لیتا با تحو رهیم رشیبه سمت پذ میشیهتل که م وارد

بچه ها جواب  یها امیو به پ رمیگیازش فاصله م یکم رهیبگ یاتاق

 .دمیم
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 گهیو م شهیم کیبهم نزد نمیبیکه م کشهیطول م یا قهیدق ده 

 میبر_

 گمیو م دمیتکون م یسر

 ؟ی+اتاق گرفت

 گهیو م زنهیم یلبخند

 یکن هیاتاقت رو تخل دیبله فقط قبلش با_

 گمیو م شهیهام گرد م چشم

 +چرا؟

 رهیگیخنده و دستم رو م ریز زنهیم دمیکه نشون م یواکنش با

 امشب قراره ازت جدا بشم ینکنه فکر کرد_

 یصدا برهیدستم من رو سمت آسانسور م دنیکه با کش رهیگیگر م تنم

 ینجایخونسرد باشم به ا کنمیم یو من سع ادهیز یلیقلبم خ دنیکوب

 ماجرا فکر نکرده بودم...

تا من برم  ستهیایو کنار م کنهیکارت داخل دستش در اتاق رو باز م با

 داخل
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 زمیبرو داخل عز_ 

 یکه نسبت به اتاق قبل شمیو وارد اتاق م دمیدهنم رو قورت م آب

تصورم دوتا تخت  شهیتخت دونفره داره که باعث اخمم م هیبزرگتره و 

و با در آوردن  زارمیاز اتاق م ی...چمدونم رو گوشه اینطوریجدا بود نه ا

 .رمیها م سیمانتو و شالم به سمت سرو

 گهیکه د دهیرو نشون م ینیهست و نار نهییبه چهره  داخل آ نگاهم

داره و چشمش برق  یسرخ رنگ یبلکه گونه ها ستین دهیرنگ پر

لباس  نمشیبیکه م رونیب امیم سیو از سرو زنمیبه صورتم م ی.آبزنهیم

و در  دهیتخت دراز کش یرو یآورده و با باال تنه لخت رونیهاش رو ب

 حال صحبت با تلفنه

تا موهام رو شونه بزنم  رمیم نهییو به سمت آ دمیدهنم رو قورت م آب

 شنومیکه صداش رو م

 ارسالن کنمیبعدا باهات صحبت م_

و به پهلو  زارهیم یپاتخت یرو رو لشیکه موبا نمیبیم نهییداخل آ از

 یچشم ها شهیمن م رهیو خ ذارهیم شیسر ریرو ز چرخه،دستشیم

 لرزهیو من تنم م دنهیقابل د نجایبراق و خندونش از هم
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 شونیبباف شهیم_ 

 یکه چشمک دمیو نگاهم رو بهش م شهیشونه خشک م یرو دستم

  گهیو م زنهیم

 خوشگل بشه یلیخ ادیبه نظر م_

که اون فرد سرد و  کنمیفکر م نیبه ا یو وقت شهیهام گرد م چشم

خندم  یجلو تونمینم خوادیازم م یزیچ نیچن شیخشک چند وقت پ

 خنده. ریز زنمیو م رمیرو بگ

 پرهیتخت م یکه از رو وفتهیشده اش م کیبار یبه چشم ها نگاهم

و تن خودش  نهیآ نیو من رو ب رسهیبهم م یبلند یو با قدم ها نییپا

 کنهیحصار م

 خانوم نینار یمسخره کن دمیبا_

به سمتش بچرخم که دستش رو  خوامیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 گهیم یآروم یو با صدا زارهیشونم م یرو

 نچرخ_

بعد با  هیو چند ثان کشهینفس م قیو عم برهیموهام م نیسرش رو ب 

به بافت زدن موهام. حرکت انگشتهاش البه  کنهیدست هاش شروع م
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 یبرا یهر چند که قبال هم چند بار دهیموهام بهم حس آرامش م یال 

چهره اش هستم  رهیخ نهییدردم، سرم رو ماساژ داده. از داخل آ نیتسک

 .ادیو من لب هام کش م دهیکار رو انجام م نیکه داره با دقت ا

 یرو یو بوسه ا چرخونهیمن رو سمت خودش م شهیکه تموم م کارش

 زنهیگونه ام م

 دوست دارم_

و گونه ته  شمیپاشنه پا بلند م یوداگاه روو ناخ کشمیم یقیعم نفس

خندون  یچشم ها رمیگیازش فاصله م یو وقت بوسمیدارش رو م شیر

 نمیبیو شادش رو م

 یکارا هم بلد باش نیاز ا کردمینه بابا فکر نم_

 کی یکه تو رمیازش فاصله بگ خوامیو م کنمیحرفش اخم م نیا با

و سمت تخت  رهیگیبدنم و من رو به بغل م ریز ندازهیلحظه دست م

 یواکنش چیاما بهم فرصت ه خندمیو م کشمیم یفیضع غیکه ج برهیم

و  کشهیو خودش هم کنارم دراز م زارهیتخت م یو من رو رو دهیرو نم

به  کنهیو شروع م کشهیحصارش م یرو تو نبا خاموش کردن آباژور م

 ....دنیبوس
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با ملک زاده، صاحب  شیو چند روز پ گذرهیم شیهفته از سفر ک کی  

شد که شروع کارمون رو  نیتماس داشتم و قرار بر ا شیپروژه ک نیزم

گروه از بچه ها رو به اونجا  هی دیبا نیبابات هم میهفته آغاز کن نیاز ا

ازش  یو با تلفن زدن به منش زنمیبرگه رو هم امضا م نیبفرستم.آخر

شده  ادتریز میمشغله کار نکهیا با اروز نیا کنم،یقهوه رو م هیدرخواست 

 دمیکمتر شده شا یلیخ دادیمن روعذاب م شهیکه هم یاما درد سر

 ....کنمیم نیبه خودم تلق ینجوریمن ا

و گرفتن برگه  ینیداخل و با گذاشتن س ادیم یو منش شهیاتاق باز م در

 نمیبیرو م ریهنوز در رو نبسته که چهره ام یول رونیب رهیها از اتاق م

لب  دنشیبا د بندهیو در رو م شهیوارد اتاق م یبا منش یکه با احوالپرس

و بغلم  ادیکه به سمتم م شمیبلند م یصندل یو از رو ادیهام کش م

 بوسهیسرم رو م یو رو رهیگیم

 یسالم زندگ_

 کشمیم یقیعم نفس

 +سالم

 گهیو با لبخند م رهیگیفاصله م ازم
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من  شیپ یایب دیتو با ایکنم  کیاداره ام رو به تو نزد دیمن با ای_ 

 شهینم ینجوریا

 زنمیاشاره م یو به صندل خندمیم

 ارهیقهوه ب یتا بگم منش نی+بش

سمت تلفن برم که در  خوامیم نه،یشیم یصندل یو رو دهیتکون م یسر

 ادیبلند عرفان م یو صدا شهیباز م کبارهیاتاق 

 بهتره یلیخ ینجورریا میکنیم یاصال قرعه کش-

که هر پنج تا شون وارد اتاق شدن و اخم به چهره  نمیبیو م گردمیبرم

رو  ریبه منه و هنوز ام ه،نگاهشونیچ انیحدس بزنم جر تونمیدارن م

 ادیکه عرفان به جلو م دنیند

توافق  شیرفتن به ک یبرا نیکه شما گفت ینجوریخانم مهندس ا-

جونمونم از  گهید قهیتا چند دق چیه میدیما به توافق که نرس م،یبرس

 .میدیدست م

بچه هم  هیاز مسائل از  یکه سر بعض دونمیم خندمیحرفش م نیا با

 .شنیلجباز تر م
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نگاهم رو به چهره اش بدم که  شهیسالم گفتن محمد باعث م یصدا 

هم نگاهشون رو به  شونیبق دهیرو د ریکه ام هینفر نیاول شمیمتوجه م

و  دنید نجایاونو ا یچند بار کننیم یو احوالپرس دنیم ریام

 .شناسنشیم

که آدم به کار نکرده  نیکنینگاه آدم م یجور هی ییجناب سرگرد خدا-

 کنهیاش هم اعتراف م

خنده و نگاهم  رینزنم ز یبلند یتا با صدا گزمیحرف عرفان لبم رو م با

 ینشسته و با چشم ها یصندل یرو نهیکه دست به س دمیم ریرو به ام

 و به نظرم عرفان حق داره. کنهینگاهشون م رهیخ یشده ا کیبار

 .دیریاجازه بگ دیجا اول با هیورود به  یبرا دیکنیشما فکر نم_

و  زنهیم یکه عرفان لبخند مصنوع نمیبیصحبتش با عرفانه و م یرو

 گهیو م کشهیفرش م یبه موها یدست

 رفت ادمیبودم که  ریدرگ نقدریجون جناب سرگرد ا-

 ریز زنمیتحمل کنم و م تونمینم گهیو د شهیم دیترسش خنده ام شد از

عرفان به شدت دوست  تیشخص خندنیخنده که بچه ها هم آروم م
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و به بچه ها  رمیگیم شیبراق نقره ا ینگاهم رو از چشم ها ه،یداشتن 

 شمیم رهیخ

 ه؟یمشکلتون چ نمیبب نینیبش نیای+ب

مقابل  یو صندل ادیشکرت به جلو م اینفر عرفانه که با گفتن خدا نیاول

و هر  وفتنیهم پشت سرش راه م هیبق نهیشیو م کنهیرو انتخاب م ریام

 .ننیشیم زیکدوم دور م

ماه اول فربد و  یکه برا رسنیتا به توافق م شکهیطول م یساعت کی

رو  میتموم انرژ کساعتی نیا یهر چند که تو شیغزال و محمد برن ک

 سر کلکل کردن باهاشون از دست دادم.

که اخم به چهره  گردونمیبرم رینگاهم رو به ام شهیاتاق که بسته م در

 گهیمن م رهیداره و خ

 پر سر و صدان؟ نقدریا شهیهم_

و  دمشونیشمال د یکه تو وفتمیم یاول یروزها ادیو  ادیکش م لبهام

 ساعت تحملشون کنم کی یکه بتونم حت کردمیفکر نم

 +آره

 گهیو م رونیب دهیرو کالفه م نفسش
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 خدا بهت صبر بده_ 

تا باالخره اون قهوه رو  خوامیم یاز منش یو با برداشتن گوش خندمیم

 من هم سرد شده. یهر چند که قهوه قبل ارهیبرامون ب

که  برمیو به دهنم م کنمیرو با چنگال جدا م یشکالت کیاز ک یا کهیت

 چهیپیگوشم م یبمش تو یصدا

 ماه بهم بگم کی نیدر مورد ا خوامیم_

و به چشم هاش  دمیداخل دهانم رو قورت م کیباال و ک ارمیرو م سرم

 گهیو م زنهیم یلبخند زنمیزل م

 نه؟ ای یبدونم کنار من بودن رو دوست داشت خوامیم_

 یقیو نفس عم کنمیجا به جا م شیرنگ یدو تا گو نیرو ب نگاهم

که برگشتم  یمدت نیا یبخوام با خودم رو راست باشم ط کشمیم

ماه آروم بودم، آرامش  کی نیماه بود من ا کی نیهام همروز نیبهتر

سراغم من رو مثل  ومدیگذشته نبودم، اگرم اون کابوسها م ادیداشتم، 

 ایرو نداشتم  یلعنت یاون سردرد ها گهید من اوردیقبل از پا در نم

حالم رو بد نشون بدم من در کنارش  خواستیدلم نم یداشتم ول دمیشا

 حس رو دارم.... نیبهتر
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که  یقیو با نفس عم چرخونمیصورتش م یتمام اجزا یرو رو نگاهم 

 گمیم کشمیم

 +دوست داشتم

به خودم  تونمیمن نم شهیم قیو لبخندش عم خندهیهاش م چشم

 خوامیبه بعد م نینداشتم و از ا یدرست یساله که زندگ 29دروغ بگم 

 ستنیاون ن قیکه واقعا ال یافراد یخودم ارزش قائل شم نه برا یبرا

 نینار شنومیحرف رو ازت م نیخوشحالم که دارم ا یلیخوشحالم، خ_

 هیتک یصندل یو به پشت زارمیدستم رو داخل بشقاب م یتو چنگال

 رو بشنوم باشیز یتا صدا کنمیو گوشهام رو باز م دمیم

که همه ازش  ینیمن نرگس رو دوست داشتم اما با تو اون عشق آتش_

 نیرو تجربه کردم نار زننیحرف م

 نمیبیچشم هاش رو م یو غم تو دهیرو بهم م نگاهش

 هیکنم درست مثل تو  ینتونستم زندگ گهیمن بعد از اون اتفاق د_

 برام معنا دار شده یزندگ دمیکه تو رو د یمرده متحرک بودم اما از وقت

 طونشیش یو بعد با چشم ها کشهیم یقیکه نفس عم زنمیم یلبخند

 زنهیم یچشمک
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 اطالع بدم. یبه حاج خانوم در مورد عروس دیبا گهیفکر کنم د_ 

و آب  رمیگیم یام رو از صندل هیتک کوبهیو قلبم محکم م رهیگیگر م تنم

 .دمیدهنم رو قورت م

خارج از  یاگر دوست دار رمیگیم یکه تو بخوا ییرو هر جا یعروس_

 ندارم. هیقض نیبا ا یمشکل چیمن ه یکنار عمه باش رانیا

 یکس ستیظاهر آدمها قابل فهم ن یوقت از رو چیه یو فداکار یمهربون

 یقلب مهربون نیزده صاحب چن خی یکه اون دوتا گو کردیفکر نم

 باشن.

 زنمیم یو لبخند دمیتکون م یسر

رو ندارم و اونا هم فکر کنم  یا گهیاز احسان و عمه کس د ری+من به غ

 برگردن. رانیبه خاطرم بتونن به ا

 شهیبلند م یصندل یو از رو زنهیم یچشم هاش مشخصه اما لبخند غم

 بوسهیموهام رو م یو رو شهیو خم م ادیکنارم م

 میرو تا ابد دار گهیمن و تو همد_

 یرو با صدا نباریا شهیم ریو از چشمم سراز خورهیسر م یاشک قطره

 رفتم و از خدا خواستم که نگاهش رو از من برنداره..... شیقلبم پ
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 شهیام م رهیگرد شده خ یبا چشم ها مایو ن هیگر ریز زنهیم عمه 

 رهیشده که تو رو بگ دایپ یکی یعنی ایخدا-

 یرو یو مشت کنهیکه عمه اشک هاش رو پاک م خندمیحرفش م نیا با

 زنهیم ماین یپا

  ؟یگیم ینجوری*مگه دخترم چشه که ا

 گهیو م زارهیپاش م یدستش رو رو یکج و کوله ا افهیبا ق ماین

 یباق اریطرف رو به د شیبا اون اخالق سگ نیمادر من ا ستیچش ن-

 فرستهیم

به حال من ناراحت  دیبا ننیکه اگر چهره اش رو بب فتمیم ریام ادی

 باشن نه اون

 دخترم یخوشحالم کرد زمیعز یکه خوشبخت بش ی*اله

 گهیباال و م رهیبیهاش رو م دست

 نمیبیدختر رو م نیا یشکرت که قبل از مرگم خوشبخت ای*خدا

 گهیم مایکه ن ادیکش م شیهام از مهربون لب

 ه؟یعروس یحاال ک-
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 گمیو م کشمیم یقیعم نفس 

 گهیماه د کی+احتماال تا 

 زنهیو لبخند م دهیتکون م یسر

 برات خوشحالم  نیمبارکه نار-

 شهیم قیعم لبخندم

 +ممنونم

 میرسونینباش دخترم خودمون رو تا اون روز م یچی*نگران ه

 دمیتکون م یسر

 ازتون ممنونم اتونی+بابت همه خوب

 زنهیغر م مایکه ن شهیم ریاز چشمش سراز اشک

رو هم بدبخت  گهید یکیکه داره  رهیبم خوادیخوب مادر من نم یلیخ-

 کنهیم

 .میکه من و عمه هم بخند شهیخنده و باعث م ریز زنهیم خودش

 یکه صدا کشمیتخت دراز م یو رو کنمیاتاق رو خاموش م چراغ

 لیو موبا برمیم یدستم رو به سمت پاتخت ش،هیبلند م لمیموبا امکیپ



 

918 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

اسمش هنوز با نام  نمیبیرو م ریو با باز کردن صفحه اسم ام دارمیرو برم 

عوضش کنم هر چند که  دیبه نظرم با رهیگیهست و خندم م ویسردار س

 ویکه اسم من رو آتش جان س دمید یطور اتفاق هب شیچند وقت پ

 کرده بود....

 کنمیرو باز م امکیپ

 ؟یستین شمیپ یعطرت موهات رو نفس بکشم وقت یچه جور_

نصف شب رو  1که  وفتهیو نگاهم به ساعت م ادیلبم م یرو لبخند

 لیصفحه موبا یبه نظرم هنوز اداره باشه انگشتهام رو رو دهینشون م

 سمینویو م چرخونمیم

 یازشون رو داشته باش کهیت هی دی+با

 ادیبعد جوابش م هیکه چند ثان شهیارسال م امیپ

 ازشون رو باخودم ببرم کهیت هیپس در رو باز کن تا _

موقع شب اومده  نیا نییپا پرمیتخت م یو از رو شهیهام گرد م چشم

 ...نجایا

قلبم محکم  نمیبیم ریکه چهره اش رو داخل تصو رمیم فونیسمت آ به

بعد  قهیکه چند دق رمیونه مو به سمت در خ زنمیرو م دیو کل کوبهیم
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لبخند به لب وارد  نم،یبیو چهره خسته اش رو م شهیدر آسانسور باز م 

و  دهینگاهش رو به سر تا پام م بندهیو در رو پشت سرش م شهیخونه م

 زنهیم رقچشم هاش ب

 ؟یخوشگل نقدریچرا ا_

بدون شلوار تنم  کیتون هیکه  شمیخودم م رهیو خ رهیگیگر م تنم

اما با  رمیازش فاصله بگ خوامیخجالت بکشم و م شهیهست که باعث م

 .رهیگیو من رو حصار م رسونهیدو قدم خودش رو بهم م

 کشهیم یقیو نفس عم برهیموهام م یرو تو سرش

 شیییآخ_

رها شده  یو دسته مو گرهیفاصله م یکه ازم کم ادیلبم م یرو لبخند

و سرش رو به  برهیصورتم رو با نوک انگشتش پشت گوشم م یتو

 .بوسهیو م زارهیلبم م یو لبش رو آروم رو کیصورت نزد

چشم  نیباال، نگاهش رو ب ارهیو سرش رو م رهیگیاز لبم م یکیکوچ گاز

 گهیو م چرخونهیهام م

 .یآروم بخواب رعشقمیداشتم شبت بخ یبه انرژ ازیادامه کارم ن یبرا_
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و با باز کردن در خونه  بوسهیکه گونه ام رو م شهیتعجب مهام م چشم 

 .....شهیرفتنش از جلو چشم هام محو م رونیو ب

 شیکه به ک یبعد از دوهفته ا دمیمحمد م یرو به چهره اخمو نگاهم

که با سه تاشون داشتم. چهره فربد و  هیریتماس تصو نیاول نیرفتن ا

 افتاده. یاتفاق هیکه  ادیغزال هم ناراحته و به نظر م

 دمیم کهیت یصندل یو به پشت زارمیم زیم یدستم رو رو یتو خودکار

 شده؟ ی+چ

 گهیو م ندازهیبه اون دوتا م ینگاه غزل

 دیشا میاما گفت میباهاتون صحبت کن نایزودتر از ا میخواستی*م

 میمشکل رو حل کن میخودمون بتون

 شمیغزال م رهیو دوباره خ ندازمیبه اون دوتا م یو نگاه کنمیم اخم

 +خوب؟

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

 ما رو قبول نداره یحرفا ادیملک زاده ز ی*آقا

 ادیمحمد م یعصب یکه صدا شهیم ظیغل اخمم
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 اصال قبول نداره- 

 حمیو منتظر توض دمیو به محمد م رمیگیرو از غزال م نگاهم

 یدو هفته حت نیا یتو ارهیسر در م یفکر کرده فقط خودش از معمار-

 ندازهیاز طرح هامون موافقت نکرده و فقط کارمون رو عقب م یکیبا 

که مشکل از  ادیمشکل از ماست اما به نظر م دیشا میاولش فکر کرد

 وبشهیمغز مع

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 +پس چرا با من تماس نگرفته؟

 ادیفربد هم م یصدا

خانم مهندس به نظرم اگر شما فکر کنم فقط با ما مشکل داشته باشه -

 رفتار رو نداشت نیا نیبود

اول هم  داریاز همون د رونیب دمیو نفسم رو کالفه م دمیتکون م یسر

 متوجه غرور کاذبش شدم

 نی+برگرد

 کنمیکه اخم م ادیگفتن بلند هر سه تاشون م یچ یصدا



 

922 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

باهاتون رفتار شده  نطوریا یو وقت نیهست شیک یمن تو ندهی+شما نما 

 .نیگردیامروز برم نیشده پس هم یاحترام یبه من ب یعنی

 دمیو من با انگشتم چشمم رو ماساژ م ادیچشم گفتنشون م یصدا

 گهیشرکت د هیکارش رو با  تونهیم هیما ناراض یاز طرح ها ی+اگر کس

بچه ها پس  مینیبیخودمون نم یتو رییبه تغ یشروع کنه ما لزوم

 منتظرتونم.

و از  کنمیکه تماس رو قطع م کننیم یو خداحافظ دنیتکون م یسر

 رهیگیتماس م ایمطمئنم که با برگشت بچه ها  شمیبلند م یصندل یرو

رو از  گرانیکه د ییکسا خوامیرو م نیهم قایو منم دق نجایا ادیم ایو 

 بشن. دهیخودشون هم از باال د دیبا ننیبیباال م

به  یاحترام یاجازه ب تونمینم یشده از سمت استاده ول یمعرف نکهیا با

تمام لحظات کنارم بودن و  یبچه ها و شرکت رو بدم هر پنج تاشون تو

 ....فمهیپس دفاع کردن ازشون وظ شهیبرام قابل ستا نیا

بوق  یکه صدا رمیم نیو به سمت ماش رونیب امیساختون شرکت م از

به سمت صدا برگردم و ارسالن رو  شهیباعث م کمیاز نزد ینیماش
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. از حضورش اونم ادیشده و داره سمتم م ادهیپ نیکه از ماش نمیبیم 

 شهیم کیکه با لبخند بهم نزد شمیشرکت متعجب م یجلو

 سالم زن داداش--

  دمیتکون م یسر

 ؟یکنیم کاریچ نجای+سالم ارسالن، ا

 گهیو م زنهیم یخنده ا تک

 دستور حاج خانومه--

 گهیو م کشهیبه موهاش م یکه دست کنمینگاهش م یسوال

امروز تولد داداشه حاج خانوم هم خواسته ازم سفارش ها رو انجام --

و اومدم از  ارمیسر در نم زایچ نیاز ا ادیکه من ز نیدونیشما م یبدم ول

 رمیشما کمک بگ

و به  رونیب دمیهست نفسم رو کالفه م ریامروز تولد ام دونستمینم اصال

 زنمیم یارسالن لبخند

 می+باشه بر

 زنهیاشاره م نیو به سمت ماش زنهیم یخنده ا تک
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 زن داداش بپر باال یگل یلیخ-- 

 .رمیم نشیو به سمت ماش دمیتکون م یو سر خندمیم

که  ییزایچ بایو تقر کشهیساعت طول م کیبه  کیکارم با ارسالن نزد 

تا من رو به شرکت برسونه چون  خوامیو ازش م میخریهست رو م ازین

 ساختمونه. یهنوز جلو نمیماش

که  رونیب امیم نشیو از ماش کنمیازش تشکر م نیماش ستادنیا با

 زنهیصدام م

 زن داداش--

 کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 یزیحواستون باشه به داداش چ نکهیبابت کمکتون ممنونم فقط ا--

 ارهیوگرنه دخلم رو م نینگ

 گمیو م زنمیم لبخند

 راحت التی+خ

  رهیگیباال و کنار سرش م ارهیرو م دستش

 یعل ای--
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تا  رمیم نیو به سمت ماش رمیگیو ازش فاصله م دمیتکون م یسر 

 شب خودم رو آماده کنم. یبرگردم خونه و برا

به سمت آشپز خونه  رونیب امیو از حموم م چمیپیرو دور تنم م حوله

قهوه بخورم و سرحال باشم. نگاهم  هیتا قبل از رفتن به خونشون  رمیم

 رمیبه سمت دستگاه قهوه ساز م دهیرو نشون م 8که  دمیرو به ساعت م

به ذهنم  یزیفکر کردم اما چ یلیراه به کادو خ یتو زنمیرو م دشیو کل

 انتخاب باشه. نیبه نظرم بهتر که دیرس

و در  نمیشیتخت م یرو رونیب ارمیو جعبه رو م کنمیکشو رو باز م در

خنده  یو صدا وفتهیجعبه م اتینگاهم به داخل محتو کنمیاون رو باز م

و  برمیدستم رو داخل جعبه م کنهیبابا و مامان گوشم رو پر م یها

 مینیو به ب دمیم کشینگاهم رو به پالک کوچ رونیب ارمیگردنبند رو م

. دهیعطر بابا رو م یبو کشمیم یقیو نفس عم کنمیم کشینزد

اون رو گردنش  شهیتولدش گرفتم و هم یکه خودم برا یگردنبند

قرار گرفته  ریزنج نینوشته شده و ب یکلمه اهلل با خط خوش نداختیم

که  یزیچ نیرفتم اول یبابا به طالفروش یبرا هیهد دیخر یکه برا یروز

 بود.... نیچشمم رو گرفت هم
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 زارمیم دیجعبه کادو جد هیو اون رو داخل  دارمیرو برم گردنبند 

 نیا یکه تو هیزیچ نیبا ارزش تر ادیام خوشش ب هیکه از هد دوارمیام

خودم حس  شیچند سال داشتم و تونستم با داشتنش حضور بابا رو پ

 رو داره. نیا اقتیل ریکنم و به نظرم ام

به  فمیو با برداشتن دسته گل و ک زارمیخونشون م یرو جلو نیماش

 شهیبعد در باز م هیکه چند ثان زنمیو زنگ در رو م رمیسمت در خونه م

که هنوز از  ادیو به نظر م نمیبیرو نم ریام نیماش شم،یو وارد خونه م

من در خونه  دنیکه قبل از رس رمیم یاداره برنگشته. به سمت در ورود

 .نمیبیو چهره مهربون حاج خانم رو م شهیباز م

 دخترم ی*خوش اومد

 بوسمیو گونش رو م رمیو به سمتش م زنمیم لبخند

 ممنونم

 زمی*بفرما داخل عز

 کنمیحرکت م ییرایو به همراه حاج خانم به سمت پذ شمیخونه م وارد

 .رهیگیو خنده ام م شهیمقابلم چشم هام گرد م ریتصو دنیاما با د
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سرش گذاشته و  یرو رو یاز مبل ها نشسته و کاله یکی یرو ارسالن 

 کردمیدر حال پر کردن بادکنک ها هستن واقعا فکر نم یبه همرا آقا عل

 ارسالن باشه. یکارها هیهم پا یآقا عل

 مونهیبچه پنج ساله م هی نیع یعل شونینیبی*م

و  ادیلبشه لب هام کش م یکه لبخند رو دمیرو به حاج خانوم م نگاهم

من از  دنیو با د نهیبینفر ارسالن ما رو م نیکه اول میریبه سمتشون م

 شهیش بلند مجا

 سالم زن داداش--

 زنمیم یلبخند

 +سالم

 شهیم رهیهم با چهره مهربونش بهم خ یعل آقا

پسر من رو نجات  نیاز دست ا ،یکه به موقع اومد ایسالم دختر جان ب-

 بده

 رمیخنده و من به سمتشون م ریز میزنیم یحرفش همگ نیا با

 +سالم پدر جان
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 گهیو رو به حاج خانوم م چرخونهیدوتا چشمام م نیمهربونش رو ب نگاه 

 تهیدختر داشتن هم خودش نعم-

و به  رهیگیحرفش تنم گر م نیو من با ا کنهیخانوم خدا رو شکر م حاج

 .نمیشیم شیمبل کنار یو رو رمیسمت ارسالن م

و  دارهیکه ارسالن باالخره دست از سرمون برم کشهیطول م یساعت مین

همه ذوق رو از  نیسنش ا نیبا ا دونمینم شنیبادکنک ها هم تموم م

 .ارهیکجا م

 میمنتظر شازدتون باش دیخوب حاال با--

 زنهیبه بازوش م یو مشت خندهیآقا م یعل

 ینکن شیحواست رو جمع کن امشب عصب--

 گهیم یطونیو با خنده ش زنهیم یچشمک ارسالن

 دارم کارشینه بابا من چ--

نفر  نیو اول ادیکه زنگ در به صدا در م دهیتکون م یسر یعل آقا

 گهیم یخوشحال یو با صدا پرهیمبل م یارسالنه که از رو

 حاال وقتشه--
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و از اون  رهیکه به سمت در خونه م شهیهام از حرکتش گرد م چشم 

ارسالن رو پشت  یو وقت رونیب ادیسمت هم حاج خانوم از آشپزخونه م

 گهیم نهیبیدر م

 نسوزون ارسالن شی*آت

رو به  یکه دوتا برف شاد شهیارسالن باعث خنده ام م یطانیش لبخند

در خونه باز  نکهیهست و به محض ا ریدستش گرفته و آماده حضور ام

 زنهیداد م یبلند یبا صدا شهیم

 تووولدت مبااارک--

که من و  کنهیپوش م دیرو سف ریام یسرتا پا هیدر عرض چند ثان و

و حاج خانوم با دستش به صورتش  میخندیم یبلند یپدرش با صدا

 زنهیم

 پسرم رو ارسالن ی*کشت

 ریداد ام یکه صدا نییپا ارهیها رو م یو برف شاد زنهیقهقه م ارسالن

 شهیبلند م

 ارسالن کشمممتیم_
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با اون سر و  ریو ام زارهیکه ارسالن پا به فرار م شهیهام گرد م چشم 

 .ستنیبچه هم ن هیدنبالش واقعا کمتر از  وفتهیم دیصورت سف

پشت سرم  قایسمت من و دق ادیو م پرهیمبل ها م زیم یاز رو ارسالن

 گهیم یا دهیترس یو مثال با صدا رهیگیپناه م

کم  هیکرد بابا برادر من امشب تولدته  یخدا دوباره فاز و نولش قاط ای--

 شاد باش

 منه رهیکه تازه متوجه حضورم شده و خ شمیم ریام رهیو خ خندمیم

 گهیو رو به ارسالن م کنهیانگشتش چشم هاش رو پاک م با

 رسمیبعدا حسابت رو م_

 ادیخوشحال ارسالن م یصدا

 االن آسفالت شده بودم یدمت گرم زن داداش اگه نبود--

 یبا پدر و مادرش احوالپرس ریخنده که ام ریز میزنیحرفش م نیبا ا 

و دست دراز شده اش  شمیمبل بلند م یاز رو ادیو به سمتم م کنهیم

 رمیگیرو م

 ؟یخوب_



 

931 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

  زنمیم یلبخند 

 +ممنونم تولدت مبارک

 گهیلب م ریو ز زنهیم یلبخند

 عاشقتم_

 گهیو م کنهیکه دستم رو رها م رمیگیم گر

 .گردمیبرم رمیدوش بگ هیبرم _

که آب  رهیو سمت اتاقش م رهیگیبه من ازمون فاصله م یچشمک با

به  نمیشیمبل م یرو یقینفس عم دنیو با کش دمیدهنم رو قورت م

 یکه حواسشون بهمون نبوده اما وقت کنمینگاه م یحاج خانوم و آقا عل

 گهیکه م نمیبیرو م طونشیش یچشم ها شمیم رهیبه ارسالن خ

 نکارسینه بابا داداش ما هم ا--

 شهیکه از سر جاش بلند م ادیحرفش لب هام کش م نیا با

 ارمیرو ب کیمن برم ک--

محمد  امیپ رهیهنوز برنگشته نگام خ ریکه ام گذرهیم یا قهیدق ستیب 

 تهران. دنیهست که نوشته رس
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 ادیحافظ رو صدا بزن تا ب ری*دخترم برو ام 

 یکه لبخند دمیو به چهره حاج خانوم م رمیگیم لیرو از موبا نگاهم

و به  رمیبه سمت پله ها م یو با گفتن چشم کشمیم یقینفس عم زنهیم

 یکه با صدا زنمیو چند تا ضربه به در م دارمنیسمت اتاقش قدم برم

 یبا باالتنه لخت جلو شمیو وارد اتاقش م کنمیبله گفتنش در رو باز م

 دهیو در حال شونه زدن موهاشه و هنوز من رو ند ستادهیا نهییآ

 شده ارسالن؟ یچ_

 یشونه اش هستم چه اتفاق یزخم رو رهیخ دمیدهنم رو قورت م آب

و  چرخهیکه م دارمیبه جلو برم ینگفته؟ قدم یزیافتاده؟ چرا به من چ

 زنهیم یو لبخند مصنوع شهیمن چشم هاش گرد م دنیبا د

 ن؟ینار ییتو_

رو  رهنشیپ خوادیو م شهیکه خم م رمیو به سمتش م کنمیم اخم

 یچشم ها رهیباال و خ ارهیسرش رو م رمفیگیبرداره که دستش رو م

 شمیم شینقره ا

 +بچرخ

 گهیو م زنهیم یکم رنگ لبخند



 

933 

 زاده ی: مطهره نقسندهیون                                                                                                 یینگاهم تو مهین

 نینار ستین یزیچ_ 

  گمیم تیو با عصبان شهیم ظیغل اخمم

 باشه یکیمشکل کوچ ادیبه نظر نم دمیکه من د یزی+چ

 بوسهیباال و پشت دستم رو م ارهیو دستم رو م شهیم قیعم لبخندش

زخم  نیخودش رو داره ا یها یقبال هم بهت گفتم که شغلم سخت_

مهم  یکه تو بزرگش کرد یاتفاق افتاد واونقدر روزید اتیعمل یهم تو

 .ستین

که سرش رو  شمیاش م رهیو ناراحت خ رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 بوسهیجلو و گونه ام رو م ارهیم

 یینجایممنونم که امشب ا_

 کنهیکه با دستش موهام رو لمس م زنمیم یکم رنگ لبخند

وقت  چیزخم هاست پس ه نیحضورت برام آرامشه و مرهمه همه ا_

 کنهیرو دارم که برام همشون رو درمان م یچون کس ستمینگران ن

 .بوسمیو گونه اش رو م شمیپاشنه بلند م یو رو کوبهیمحکم م قلبم
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که  چرخمیو به سمتش م ستمیا یم رونیاز در خونه برم ب نکهیاز ا قبل 

 گهیم یو با چشمک شهیشم هام مچ رهیو خ زنهیلبخند م

 یبمون نجایامشب ا یتونستیم_

 کشمیم یقینفس عم زنهیکه قهقه م رمیبهش م یو چش غره ا خندمیم

و به سمتش  رونیب ارمیکادو رو م برم،جعبهیم فمیو دستم رو داخل ک

 گمیم یو با لبخند رمیگیم

 +بازم تولدت مبارک

 رهیگیباال و جعبه رو ازم م ارهیو دستش رو م زنهیهاش برق م چشم

 ینفسم_

 زنهیو لبخند م کنهیکه در جعبه رو باز م رهیگیگر م تنم

 مثل خودت قشنگه_

 رهیگیو به سمتم م رونیب ارهیرو از جعبه م گردنبند

 برام بندازش_

و بهش  رمیگیو گردنبند رو از دستش م دمیدهنم رو قورت م آب

پاشنه  یرو یکم کنهیعطرش مشامم رو پر م یکه بو شمیم کینزد
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و من  بوسهیکه گونم رو م برمیو دستم رو به پشت گردنش م ستمیایم 

 زنمیاسمش رو معترض صدا م

 ری+ام

 گهیم یا گهیو با بوسه د خندهیم

 جونم_

و ازش فاصله  ندازمیرو براش م ریقفل زنج یو به سخت لرزهیم دستهام

 .زنهیاون رو بوسه م یو رو رهیگی. که پالک اهلل رو به دست مرمیگیم

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

که ازش مراقبت  یباش یکس نیبهتر یتونیبابامه و به نظرم تو م ی+برا

 کنهیم

که  شهیام م رهیخ نشیغمگ یباال و با چشم ها ادیبه سرعت م سرش

. دستش رو افتهیصورتم م یو رو شهیم ریاز چشمم سراز یقطره اشک

 گهیبمش م یو با صدا کنهیباال و اشکم رو آروم پاک م ارهیم

 زمیعز کنمیمثل جونم ازش مراقبت م_

و از خونه  کنمیدر رو باز م کشم،یم یقیو نفس عم دمیتکون م یسر

 رونیب امیم
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 عشقم ریشبت بخ_ 

به سمت  یو با گفتن خداحافظ رمیگیبراقش م یها یرو از نقره ا نگاهم

 .تا برگردم خونه رمیم نیماش

 ستیاز ملک زاده ن یخبر چیه یروز هست که بچه ها برگشتن ول دو

که مشخصه تنها با اسم پدرش  نجوریا یبراش مهم باشه ول کردمیفکر م

صحبت کردم و بعد از  یاومده باال.دشب با احسان درمورد مراسم عروس

دو  یبرا ریقول اومدن رو داد طبق قرارمون با ام یابراز خوشحال یکل

 هیحتما  ندهیالبته که قراره هفته آ میکنیرو برگزار م مراسم ندهیهفته آ

 سر به بابا بزنم.

تا با بچه ها در  رمیو به سمت در اتاق م دارمیدستم روبرم ریز یها طرح

به  خوامیو با بستنش م کنمیموردشون صحبت کنم.در اتاق رو باز م

رو به اون باز شدن آسانسور نگاهم  یسمت اتاق بچه ها برم که با صدا

متعجب  رونیب ادیکه از اتاقک م یکس دنیو با د برمیسمت م

و  زنهیم یمن پوزخند دنیکه ملک زاده با د رهیم هم یتو شم،اخمامیم

 ادیبه سمتم م

 نیبدقول نقدریا شهیهم-
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 زنمیم یو مثل خودش پوزخند شهیم ظیغل اخمم 

 ن؟یکن ریرو چه طور تفس ی+تا بد قول

 یبلند یو با صدا زنهیو دست هاش رو به کمرش م دهیتکون م یسر

 گهیم

دو روز هست که اون به اصالح مهندسا پروژه رو ول کردن به امون -

چه  ستیشما هم که اصال مهم ن یکجا رفتن برا دونهیخدا و خدا م

 شرکتتون متاسفم یافتاده واقعا برا یاتفاق

 گمیم یبلند یو با صدا شمیم یحرفش عصب نیا با

که از  ییملک زاده شما یآقا نیخودتون متاسف باش یبرا دیبا+شما 

 .نینیبیو همه رو از باال م نیافتاده ا لیدماغ ف

که نگاهم  ادیباز شدن در اتاق م یو صدا شهیدر لحظه سرخ م صورتش

ملک زاده متعجب  دنیو با د رونیب انیاتاق م وفتهفازیبه بچه ها م

و  ادیمحمده که به سمتم م دهیکه واکنش نشون م ینفر نیاول شنیم

 اخم به چهره داره

 هااان یکنیبا من صحبت م ینجوریکه ا یهست یک یتو فکر کرد-

 زنمیبهش م یو من پوزخند چهیپیفضا م یداد ملک زاده تو یصدا
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ملک زاده اما به  یداره آقا یو احترام تیخودش شخص ی+هر کس برا 

 نینبرد تیاز آدم یینظرم شما بو

 شهیهاش سرخ م چشم

 تو غلط کرد...-

و  شهیم دهیدهنش کوب یحرفش تموم نشده که مشت محمد تو هنوز

و محمد رو  رونیب دمیباال نفسم رو کالفه م رهیدخترا م غیج یصدا

 خودش دردسر درست نکنه یتا برا کشمیعقب م

 کنار محمد ای+ب

 یهست یک یفکر کرد نییپا ارمیخانم مهندس تا فکش رو ب دی*ولم کن

 هااا یکنیصحبت م ینجوریکه ا

و عرفان و  دمیو اون رو به عقب هل م چهیپیگوشم م یمحمد تو داد

 گردمیکه برم نیتا اون رو جدا کنن اما هم انیفربد هم به سمتم م

 غیج یصدا رهیو نفس از تنم م شهیم دهیبه چشمم کوب یمشت محکم

و همونجا  ذارمیچشم چپم م یاما من دستم رو رو ادیو داد باال م

 سوزهیکاسه چشمم به شدت م و کشهیم ریسرم ت نمیشیم

 کهیمرت یکرد ی*چه غلط
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 شهیم یکیمتعجب ملک زاده  یداد محمد با صدا یصدا 

 دمیممم...ن نفه..م-

 یکه چند لحظه بعد کس چهیپیگوشم م یو دادشون تو غیج یصدا

 شنیکه همشون ساکت م زنهیم یچنان داد

 چه خبرهههه؟؟؟ نجایا_

و بهش  شمیبلند م نیزم یو از رو گرهیبمش تنم گر م یصدا دنیچن با

که  دمیکه نگاهش رو به بچه ها داده، نگاهم رو به بچه ها م شمیم رهیخ

و غزال به کنارم  نایو ت کننیعرفان و فربد محمد رو از ملک زاده جدا م

 انیم

 شده؟ یچ_

 کنهیو گوشه لبش رو با دست پاک م دهیم ریزاده نگاهش رو به ام ملک

که نگاه محمد  رمیو به سمتشون م دارمیچشمم برم یرو از رو ستمد

 گهیو م شهیلحظه چشم هاش گرد م کی یو برا وفتهیبهم م

 چشمتون-
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که  شهیباعث م ریگفتن ام نیحس ای یو صدا رهیگیهم برم هیبق نگاه 

ها  سیچشمم بزارم و به سمت سرو یدستم رو رو عیاخم کنم و سر

 قدم بردارم.

چشمم  یپروتز تو شهینفسم قطع م دمیم نهییرو که به آ نگاهم

 یچشمم قرار گرفته و به خاطر زخم یرو شیدیو قسمت سف دهیچرخ

 که به شدت وحشتناکه یزیشده چ یخون یکرده کم جادیکه ا

 ن؟ینار_

و به سمتش  زارمیچشمم م یو دستم رو رو دمیدهنم رو قورت م آب

 نهیو غمگ یعصب شینقره ا یچشم ها گردمیبرم

 غلطو کرده؟ نیا یک_

در  رهیو دستم رو سمت دستگ دمیبه گلوم رو قورت م دهیچسب بغض

 زنهیکه داد م برمیم

 با تواااام؟_

 گهیم تیباال که با عصبان ارمیرو م نگاهم

 رووونه؟آرهههیکه ب یهمون_
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ازم دور  یبلند یو با قدم ها رهیگیکه نگاهش رو ازم م گمینم یزیچ 

 یو بعد از بستن در دستم رو از رو رونیب دمینفسم رو کالفه م شهیم

کردن دستهام و درست کردن  زیبه تم کنمیوشروع م دارمیچشمم برم

 اون پروتز.

که خون  کهیخراش کوچ هیو فقط  ستین قیکه زخمش عم خوبه

چشمم  ریکه خورده هنوز ز یهم بند اومده اما به خاطر ضربه ا شیزیر

 یول ادیم رونیاز ب یدادیداد و ب یبود شده صداک یدرد داره و کم

 ....رونیکه برم ب خوادیدلم نم گهید

 شهیضربه خوردن به در باعث م یکه صدا گذرهیچه قدر م دونمینم

 رمیبگ نهیینگاهم رو از آ

 ن؟ینار_

و اشکم  کنمیچرا هر بار بغض م دونمیحساس نبودم اما نم نقدریا قبال

 شهیم ریسراز

 زمیعزدر رو باز کن _
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نفس  زنمیکه به صورتم م یو با مشت آب دمیدهنم رو قورت م آب 

رو داشته  یشگیهمون رفتار خونسرد هم کنمیم یو سع رمیگیم یقیعم

 .رونیب رمیو با باز شدنش م برمیباشم دستم رو سمت در م

 ده،یکه نگاهش رو به صورتم م نمیبیرو م شیو عصب شونیپر چهره

 غرهیو م کشهیچشمم م ریباال و ز ارهیدستش رو م

 ناموس یب کهیمرت ارمیدمار از روزگارت در م_

 نبود رینکنه ملک زاده رو گرفته اصال حواسم به شغل ام شمیم متعجب

 +کجاست؟

 گهیو م کنهیم اخم

 ؟یک_

 گمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 +ملک زاده

 برهیو به سمت سالن م رهیگیمزنه و دستم رو م یپوزخند

حافظ سردار  ریبه ناموس ام تونهینم یباشه کس دیکه با ییهمونجا_

 دست بزنه
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که  دونمیم سوزهیملک زاده م یدلم برا یو از طرف رهیگیگر م تنم 

اون مشت رو به محمد بزنه اما از شانس  خواستهیحواسش نبوده و م

 ایفکر نکنم به زود گهید ریبدش به صورت من خورده و حاال با حضور ام

 شه.از دستش خالص ب

 شیارسالن هم اونجاست البته با لباس نظام نمیبیم رسمیسالن که م به

 شنیم رهی.با حضور ما بچه ها بهمون خکنهیو داره با بچه ها صحبت م

به  یمن با چهره نگران دنیو با د وفتهیکه ارسالن هم نگاهش به ما م

 ادیسمتم م

 حالت خوبه زن داداش؟--

اون پنج تا بشم که با  رهیخ شهیگفتن عرفان باعث م یبلند چ یصدا

اصال  رونیب دمیمن هستن نفسم رو کالفه م رهیگرد شده خ یچشم ها

از ازدواج من  یزیقسمت ماجرا نبود که بچه ها چ نیحواسم به ا

 ....دوننینم

 اداره؟ یچرا برنگشت_

 خندهیوم کنهیبه سمتش نگاه م ریحرف ام نیبا ا ارسالن
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الزم  مارستانیاول ب نیزد چارهیاون بکه شما به  یواال با اون مشت-- 

 بود تا اداره

ارسالنه و ارسالن  رهیکه با اخم خ کنمینگاه م ریو به ام شمیم متعجب

 گهیم

 با بچه ها فرستادمش منتظر شما موندم--

 کنهیو بهم نگاه م دهیتکون م یسر ریام

 میرو بردار تا بر لتی+وسا

 پرسمیم متعجب

 +کجا؟

 شهیم ظیغل اخمش

 تیشکا یبرااداره _

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 ستین ازی+ن

 گهیو با نگاه کردن به چشمم م دهیچشمم م ریرو به ز شیعصب نگاهش

 رو بردار لتیبرو وسا نینار دونمیم ازیمن ن_
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به  یکه نگاه رهیو به سمت آسانسور م گذرهیحرفش از کنارم م نیا با 

 .رمیو به سمت اتاق م ندازمیبچه ها و ارسالن م

 شنومینگرانش رو م یکه صدا رونیب امیم نشیماش از

 دکتر؟ میبر ستین ازین یمطمئن_

 یاز لحظه ا شمیم رهینگرانش خ یو به چشم ها زنمیم یکم رنگ لبخند

االن که من رو به شرکت آورده  نیاداره و تا هم میکه از شرکت رفت

 .میبار ازم خواسته تا بابت چشمم به دکتر بر نیچندم یبرا

 گمیم یو با لبخند دمیتکون م یسر

 من حالم خوبه ست،ین یازین ری+مطمئنم ام

 گهیو م زنهیم یلبخند

 مراقب خودت باش_

و به سمت  رمیگیو با بلند کردن دستم ازش فاصله م دمیتکون م یسر

 .وفتمیساختمون راه م

 ده،یم یو سالم شهیاز جاش بلند م یمنش رونیب امیآسانسور که م از

که در هر دوتا اتاق همزمان باز  رمیو به سمت اتاقم م دمیتکون م یسر
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به فضول  یسر نمیبیخودم م رهیو پنج جفت چشم رو خ شهیم 

 گمیو با باز کردن در م دمیبودنشون تکون م

 داخل نیای+ب

و لب هام کش  شنومیقدم هاشون رو م یکه صدا رمیم زیسمت م به

 .ادیم

 که جناب سرگرد به صورتش زد من دردم گرفت یبا اون مشت ییخدا-

چهره اش بشم  رهیوخ رمینگاهم رو از قهوه بگ شهیعرفان باعث م یصدا

 یاطالعات هیمن رو تخل ینشستن و وقت نجایهست که ا یساعت مین

 هستن. ریمشت ام لیتحل هیلم دادن و در حال تجز یکردن به صندل

 گمیو م شمیم رهیو بهشون خ خورمیاز قهوه ام رو م یکم

 سر کارتون نیبرگرد نیخوای+نم

 و بگم رهیمنم خنده ام بگ شهیکه باعث م طونهیلبشون ش یرو لبخند

 فرستمی+براتون کارت م

و  شنیاز جا بلند م یو همگ ادیدست زدن و مبارک گفتنشون م یصدا

کس رفتارشون رو  چیه شهیکه چشم هام گرد م رنیبه سمت در اتاق م

 زیم یو فنجون رو رو دمیتکون م یجز خودشون.سر کنهیدرک نم
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ازت  یکی یوقت هینیریحس ش تیامن بندمیو چشم هام رو م ذارمیم 

. اعتماد به نفست رو شهیم تیخوشحال عثو برات نگرانه با کنهیدفاع م

حس رو من با  نیو ا یمهم هست یکس یکه برا یدونیباال و م برهیم

 تجربه کردم.... ریام

در مورد  یامیتا به استاد پ دارمیرو برم لمیو موبا کنمیهام رو باز م چشم

 یا دهیکار کردن با ملک زاده فا گهیبدم به نظرم د شیاتفاقات پروژه ک

 ذاشتیلج کرده بود و نم ریکه ام وفتمیاتفاقات اداره م ادینداشته باشه.

من  یول ارهیکار ملک زاده رو سرش در ب یتالف خواستیبدم و م تیرضا

به من رو نداشت و سهوا اون اتفاق افتاد هر  بیکه قصد آس دونستمیم

از اون با  شتریکه ب خواستیدلم نم یازم ناراحت شد ول ریچند که ام

مثل اون  یارزش یب یملک زاده کل کل کنم و وقتم رو صرف آدما

 بکنم.

دستم رو  نمیشیو کنارش م ذارمیسنگ قبر بابا م یگل رو رو دسته

تنگ  یلیدلم براش خ زنمیو لبخند م کشمیچهره خندونش م یرو

 یو تک تک رو ارمیم رونیدورش ب دهیچیشده. گل ها رو از کاغذ پ

که به  ییزایبه صحبت کردن، از همه چ کنمیو شروع م ذارمیسنگ م

چند  نیکه ا یی. خاطرات گذشته، ماجراهازنمیحرف م رسهیذهنم م
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که تونسته با حضورش  یریام ر،یبا ام ییوقت برام اتفاق افتاده و از آشنا 

 برگردونه.... یمن رو به زندگ

آب  رهیگیدرد م ادیکه گلوم از صحبت کردن ز گذرهیچه قدر م دونمینم

نگاهم رو به  کنمیو صورتم رو از اشکام پاک م دمیدهنم روم قورت م

 طیبل گهیدو ساعت د یو برا دهیصبح رو نشون م 11که  ندازمیساعت م

گفتم ازم  زیراجع به اومدن به تبر ریبه ام روزید یبرگشت رو دارم وقت

و بهش قول دادم  امیکه تنها ب خواستمیم یول ادیهمراهم ب هخواست ک

 .گردمیکه همون روز هم برم

 نیکه مثل تمام ا خوامیو ازش م ندازمیآخرم رو به عکس بابا م نگاه

متعجب  یکه صدا شمیبلند م نیزم یمدت حواسش بهم باشه، از رو

 شنومیرو م یکس

 ن؟ی*نار

سرم رو  زنهیهنوز هم به بابا سر م کردمیمتعلق به فروغه فکر نم صدا

و با  ستادهیدور تر ا یکم نمشیبیکه م شمیاش م رهیباال و خ ارمیم

که نفس  دارهیمنه به سمتم قدم برم رهیگرد شده اش خ یچشم ها

 .کشمیم یقیعم
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 ؟یر ندادبهم خب ز؟چرایتبر یاومد ی*ک 

 ادیم نشیغمگ یکه صدا گمینم یزیو چ کنمیم اخم

 بزنم ی*دلم براش تنگ شده بود اومدم بهش سر

 زنهیو لبخند م کنهیباال و اشک هاش رو پاک م ارهیرو م دستش

 دخترم دمتی*خوشحالم که د

هر  دمیوآب دهنم رو قورت م چرخونمیدوتا چشمش م نیرو ب نگاهم

مدت نقش مادرم رو  هی یاما بازم برا رهینم ادمیچند که اون کارش رو 

و  کنمیو با زبونم لبهام رو تر م رونیب دمیداشته پس نفسم رو کالفه م

 گمیم

 ازدواج کنم خوامی+م

 دمیو ادامه م نمیبیگرد شده اش رو م یها چشم

 یایب یتونیم یاگه دوست داشت میآخره ماه مراسم دار ی+برا

که  کنهیلحظه بغلم م هی یو تو شهیم کیو بهم نزد خندهیکه م نمیبیم

 شمیاز رفتارش شوکه م

 زمیعز یشرکت خوشحالم کرد اای*خدا
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 بوسهیو گونم رو م رهیگیفاصله م ازم 

 زمیعز ی*خوشبت باش

و دستم رو از دستش  دمیافتاده دور چشمش م یها نیرو به چ نگاهم

 گمیو م رونیب کشمیم

 +ممنونم

 یبلند یو با گام ها دمیگلوم رو قورت م خیکه بغض ب دهیتکون م یسر

داشتم من بعد  ازیهم ن یلیداشتم خ ازی. من بهش نرمیگیازش فاصله م

 دهیبار عمه رو د نیاول یاز بابا به فروغ وابسته بودم من اون زمان برا

باهاش ارتباط برقرار کنم اما...اما  طیاون شرا یتو تونستمیبودم و نم

 اون باتالق تنها گذاشت. یمن رو توآدم ها  هیهم مثل بق فروغ

تا بعد از آماده  رمیو به سمت خونه م رونیب امیفرودگاه م یتاکس از

در رو ببندم که با  خوامیو م کنمیشدن برگردم شرکت.در خونه رو باز م

 شهیچشم هام گرد م ریام یصدا دنیشن

 صبر کن_

باال و خنده رو  ادیاز پله ها داره م نمشیبیسمت صدا که م گردمیبرم

 رهیگیحضورش رو بفهمم خنده ام م تونمیوقت نم چیه نکهیلبشه از ا
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 یبهم خبر بد یدیقرار بود رس_ 

 زنمیو به خونه اشاره م ندازمیباال م ییابرو

 ؟ی+مگه تو مهلت داد

حرکت  کیو با  ادیبه سمتم م یبلند یو با قدم ها کنهیم یمصنوع اخم

 دهیم هیو من رو به در تک بندهیو در رو م کنهیمن رو بغل م

 ؟یکنیهم م یزبون دراز_

 کنهیباال و گونم رو نوازش م ارهیکه انگشتش رو م رهیگیام م خنده

 یبر ییبدون من جا زارمینم گهید_

 گمیو م کنمیم کیهام رو بار چشم

 زن مستقلم هی+من 

 ریحرکت از ز هیکه با  ارهیو سرش رو جلو م دهیرو فشار م مینیب نوک

رو  شیعصب یکه صدا رمیم ییرایو به سمت پذ کنمیدستش فرار م

 شنومیم

 خانووم نینار یوفتیدستم م ریباالخره که گ_
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 هی یتو کنمیوقتا فکر م یگاه ادیلبم م یو لبخند رو رهیگیگر م تنم 

خواب  هی نایهمه ا نمیبیبشم م داریب یافتادم و وقت ریگ قیخواب عم

 وجود نداره.... یواقع زیچ چیبوده و ه

به  یو نگاه زارمیم یغداخور زیم یو رو کنمیها رو از پاستا پر م بشقاب

هست که از اومدنم  یعصره دو ساعت 3به  کیکه نزد ندازمیساعت م

گرفتم  میهم ناهار نخورده تصم ریام دمیکه فهم ییو از اونجا گذرهیم

 پاستا درست کنم.

تخت دراز  یرو نمیبیکه م کنمیو در رو باز م رمیسمت اتاق م به

تا صبح اداره بوده. نگاهم  شبیو به خواب رفته مشخصه که د دهیکش

افتاده  شیشونیپ یاز موهاش رو یصورت غرق خوابشه که دسته ا رهیخ

خم  یک رم،یو به سمتش م زنمیم یو صورتش رو جذاب تر کرده لبخند

 زنمیو صداش م شمیم

 ری+ام

 یا دهیکه فا زنمیهم صداش م گهید بار هی ده،ینشون نم یواکنش چیه

 خوامیو م ذارمیشونه اش م یو دستم رو رو کشمیم یقینداره نفس عم

و من رو  کشهیدستم رو م یحرکت ناگهان هی یاسمش رو بگم که تو

 بکشم. یغیج شهیکه باعث م کنهیتخت پرت م یرو
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 شمیخندونش م یچشم ها رهیو با اخم خ شهیخنده اش بلند م یصدا 

 گمیو م

 ؟یکنیم کاری+چ

 گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 انداختم رشیاز دستم فرار کرده االن گ شیچند ساعت پ یکی_

که محکم تر  رمیازش فاصله بگ خوامیم خندم،یو م شهیها گرد م چشم

 .دنمیبه بوس کنهیجلو شروع م ارهیو سرش رو م دارهیمن رو نگه م

 رهیو خ کنمیو من چشم هام رو باز م شهیکم آوردن نفس ازم جدا م با

 گهیو م زنهیم یکه لبخند شمینگاهش م

 عاشقتم_

 رمیگیو ازش فاصله م دمیو آب دهنم رو قورت م رهیگیگر م تنم

 +غذا سرد شد

 گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 گشنه ام بود که نصفش برطرف شد یلیخ_

 ادیکه صداش م شمیتخت بلند م یو از رو خندمیم
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 شهیم لیخانوم تکم نینار یاش هم با غذا گهینصف د_ 

 رمیو به سمت آشپز خونه م رونیب امیو از اتاق م دمیتکون م یسر

 وجه دوست ندارم..... چیخواب باشه به ه هیاتفاقات  نیدوست ندارم ا

و به سمت  ذارمیم ییظرف شو نیبشقاب رو هم داخل ماش نیآخر

 نمشیبیم دنمیکه به محض چرخ زمیقهوه بر هیتا  رمیفنجون ها م

منه  رهیلبخند خ هیو با  نهیو دست به س ستادهیآشپز خونه ا یجلو

 گمیو م ندازمیباال م ییابرو

 ه؟ی+چ

 شهیم کیو بهم نزد دهیتکون م یسر

 یداریام برنم چارهیچرا دست از سر قلب ب_

موهام  یو سرش رو البه ال ستهیایم کمیباال که نزد رهیقلبم م ضربان

و  زهیدلم فرو بر یتو یزیچ شهیو باعث م کشهینفس م قیو عم برهیم

 اسمش رو آروم صدا بزنم

 ری+ام
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 هی.چند ثانرهیگیو نفسم م ادیموهام م یجانم گفتنش از البه ال یصدا 

 شهیم رهیرنگش بهم خ ینقره ا یباال و با چشم ها ارهیبعد سرش رو م

 رهیگیمشتش م یو دستم رو تو

 نفسم دوست دارم. نیاما تا آخر کشمیمنفس  یتا ک دونمینم_

    

که  یزیاما باز هم اون چ رونیب امیمزون لباس عروس هم م نیاز سوم 

خنده ام  شهیباعث م ریکالفه ام ینکردم.صدا دایمد نظرم هست رو پ

 نمیبیخسته اش رو م یچشم ها چرخمیو به سمتش که م رهیبگ

 خوشگل بودن یلیهمشون خ_

خنده که چشم  ریز زنمیم یبلند یتحمل کنم و با صدا تونمینم گهید

و دوباره نگاهش رو  ندازهینگاه م هیو به اطرافمون  شهیهاش گرد م

 به من دهیم

 خنده داره آره؟_

که چشم هاش رو  دمیو لب هام رو به هم فشار م خورمیام رو م خنده

 شهیم کیو بهم نزد کنهیم کیبار

 کنه؟یکردن من خوشحالت م تیاذ_
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که دوباره  دمیبه نشونه مثبت تکون م یو سر رمیگیازش فاصله م یقدم 

 شهیچشم هاش گرد م

 دست شماست دونیخانوم فعال م نیدارم برات نار_

 یواقعا بعض شهیو دور م کنهیازم قهر م یشیکه نما خندمیم دوباره

ساله  33مرد  هیانگار نه انگار که  کنهیمواقع مثل بچه ها رفتار م

 هست....

رنگ  دیلباس تور سف دمیم نهییآ یخودم تو ریرو به تصو نگاهم

 نیو به نظرم بهتر ادیتنم خوش نشسته لبهام کش م یتو یبدجور

 یمیمال یو با صدا کشمیم یقیباشه. نفس عم نیهم تونهیانتخاب م

 زنمیصداش م

 ری+ام

 نهییاز داخل آ رهیبعد پرده کنار م هیو چند ثان شنومیگفتنش رو م جانم

پرده کنار رفته خشک شده  یمنه و دستش ر  رهیکه نگاهش خ نمیبیم

و بهم  ادیکه به خودش م چرخمیو به سمتش م شهیتر م قیلبخندم عم

 شهیم کینزد

 یشیو دوباره شعله ورتر م یسوزونیم ن،ینار یآتش جان_
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و  شهیم کیکه بهم نزد دمیباال و آب دهنم رو قورت م رهیقلبم م ضربان 

اون رو  یباال و رو ارهیو دستم رو م زنهیم یلبخند بوسهیگونه ام رو م

 زنهیهم بوسه م

 ازت چشم برداشت شهینم_

 زنهیبه لبم م یزیو بوسه ر شهیخم م نباریکه ا گمینم یزیچ

خون  نکهیا ،بابتیتنم شد یجون تو نکهیبابت ا نیازت ممنونم نار_

 ازت ممنونم.... یضربان قلبم شد نکهیا ،بابتیرگ هام شد یتو

که صورتش تپل تر شده  ینیهست نار نهییآ یتو نیبه نار رهیخ نگاهم

 ادمیچهره ام دو چندان شده  یبایصورتم نشسته ز یکه رو یشیو با آرا

قبال چه  ادینم ادمیبود اصال  یکردم ک شیکه آرا یبار نیآخر ادینم

االن  گذروندمیکه روز ها و شب ها رو فقط م یمن کردمیم یطور زندگ

کرده  دایپ تیبرام اهم یزیشدم که هر چ لیتبد یآدم با احساس هیبه 

اون مرده  گهیورژن از خودم رو به شدت دوست دارم، د نیو من ا

حاال من زنده ام و دارم  کشهیکه فقط داره نفس م ستمین یمتحرک

هم انجام  یعاشق شدم و به خاطرش حاضرم هر کار کنم،یم یزندگ

 بدم.
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 کنمیچشمم افتاده رو پاک م ریکه ز یباال و قطره اشک برمیرو م دستم 

با  دمینگاهم رو به صفحه م یو وقت شهیبلند م لمیزنگ موبا یکه صدا

که بعد  وفتمیم یروز ادی. ادینگاهم( لب هام کش م مهیکلمه )ن دنید

از اون تصادف وحشتناک دکتر بهم گفت به خاطر از دست دادن چشم 

به بعد  نینصف شده و تنها با چشم راستت از ا دتید دانیچپت م

روزا  نیاما ا میدیاطرافم رو م طیو از اون روز من فقط نصف مح ینیبیم

که داره از جونش  یهست کس ریقرار گرفته ام مهیاون ن یکه تو یکس

 ....زارهیم هیبرام ما

 ادیبمش م یکه صدا کشمیصفحه م یرو رو انگشتم

 تحمل کنم تونمینم گهید_

 گهیو م کشهیم یکه پوف کالفه ا خندمیم 

 ن؟ینار_

 زنمیم شگاهیاز سالن آرا فمیو با برداشتن ک دمیدهنم رو قورت م آب

داده و  کهیت نیکه به ماش نمشیبیم شمیوارد کوچه م یو وقت رونیب

 نهیزم رهیبه  دستشه اما نگاهش خ یدسته گل

 +جانم
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 نیاش رو از ماش هیکه تک نمیبیم نجایلبش رو هم از ا یرو لبخند 

 دهیهنوز من رو ند یول رهیگیم

 رونیب یایب یخوا ینم_

 گمیو م زنمیم یلبخند

 +اومدم

 شینقره ا یچشم ها نهیبیباال و من رو مقابلش م ادیلحظه سرش م در

که بهم  نمیبیم درخشنیکوچه م یکیتار یشدن و تو شهیبراق تر از هم

و  ندازهیبه سرتاپام م ینگاه ستهیا یم میچند قدم یو تو شهیم کینزد

 رونیب دهینفسش رو م

 یکشیتو من رو م_

 رهیگیو دسته گل رو مقابلم م دهیتکون م یکه سر زنمیم یخنده ا تک

 .رمیگیو اون رو ازش م کنمیو من هم دستم رو بلند م

و با گرفتن دستم  بوسهیرو م میشونیو پ کنهیاش رو باهام کم م فاصله

 چهیپیگوشم م یبمش تو یصداو  برهیم نیمن رو به سمت ماش

 میباغ نر میتونیکه م کنمیفکر م نیدارم به ا_

 زنمیخنده و معترض صداش م ریز زنمیو م شهیهام گرد م چشم
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 ری+ام 

 زنهیاشاره م نیو به ماش کشهیم یپوف

 دستت ندادم یخوب برو سوار شو تا کار یلیخ_

که در  شمیم نیو با تن گر گرفته سوار ماش زهیریدلم فرو م یتو یزیچ

و به سمت باغ حرکت  شهیم نیو خودش هم سوار ماش بندهیرو م

 .میکنیم

و  ستادنیا رونیکه ب نمیبیرو م یادیز تیجمع میرسیباغ که م یجلو

و به  رونیب ادیم نیاز ماش ریام ستهیا یکه م نیمنتظر ما هستن ماش

 نیتا از ماش رهیگیدستم رو م نیو با باز کردن در ماش ادیسمت من م

نفس  شهیپخش م یباال و آهنگ رهیدست و سوت م یصدا رون،یب امیب

 .شمیمقابلم م تیجمع رهیخو  کشمیم یقیعم

وفا  یب یایدن نیا یکه برام مهمن و تو ییکسا یهستن تمام همه

تا احسان و فرشته،بچه  مایکنارم موندن و بهم محبت کردن از عمه و ن

که بابا  دونمیو م دمیقورت م گلوم رو خیبغض ب ریها و باران و خانواده ام

.چشم کننیبا لبخند بهم نگاه م هیو دارن مثل بق نجانیو مامان هم ا

 ونیخوشحال و گر یکه نگاهم به چشم ها کنمیو باز م بندمیم وهام ر
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 کردمیفکر نم رمیگیو ازش نگاه م کشمیم یقینفس عم وفتهیفروغ م 

 . ادیب

باغ  یبه قدم برداشتن و از ورود میکنیبردار شروع م لمیگفته ف طبق

گروه سرود  هیشب رهیگیبچه ها لبخندم عمق م دنیکه با د میشیوارد م

 یعرفان کم نطوریشدن پسر ها لباساشون با هم سته و دخترا هم هم

 یمحبت ب نیو ا دنهیو در حال دست زدن و رقص ستادهیجلوتر ا

 .کنهیم ونیخودشون مد بهمن رو نسبت  اشونیر

تا دردش کمتر بشه امشب  دمیچشم راستم رو ماساژ م یانگشت کم با

قفل در  یرو رو دیدستشه که کل رهیازش کار گرفتم. نگاهم خ یادیز

و  امیخونه م نیهست که به ا یبار نیاول کنهیو در رو باز م چرخونهیم

من  خواستهیو به گفته خودش م نمیجا رو بب نیتا امشب نگذاشته که ا

 ....هکن زیرو سوپرا

 نییبفرما_

که  شمیو با لبخند وارد خونه م دمیخندونش م یرو به چشم ها نگاهم

گل  یو دسته ها کیکوچ یکف خونه با شمع ها شهیچشم هام گرد م

و  شنومیبسته شدن در خونه رو م یشده، صدا نیتزئ یرز قرمز و مشک

 خندهیکه م گردمیبه سمتش برم
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 ادیخوشت ب دوارمیام_ 

 دمیتکون م یسر

 خوشگله یلی+خ

وسط  قایو دق برهیو به جلو م رهیگیو دستم رو م شهیم قیعم لبخندش

 چرخهیو سمتم م ستهیا یاون همه دسته گل م

 عشقم یبه خونه خوش اومد_

که اجازه  بوسمیو گونه اش رو م شمیپاشنه بلند م یو رو زنمیم لبخند

به  کنهیو شروع م ذارهیلب هام م یو لب هاش رو رو دهیبرگشتنم رو نم

 یو من با اشک کنهیتندمون کل خونه رو پر م ینفس ها یصدا دنیبوس

 گمیبا تمام وجودم م شهیم ریکه از چشمم سراز

 +دوستت دارم 

 زنهیو چشم هاش برق م شهیگونه ام خشک م یرو دستش

 ؟یگفت یچ_

 گمیبلند تر م نباریو ا دمیدهنم رو قورت م آب

 ری+دوستت دااارم ام
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 یطور چرخونهیو م کنهیجدا م نیزم یو من رو از رو زنهیم یا قهقه 

 یدختر رو نیچون من امشب خوشحالتر زنمیو داد م خندمیکه م

عشق به پا شده دارم  یشعله ها یهستم که تو ینینار نمیزم

 .....رقصمیم

*** 
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