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ت یسکور  یها  شهیبه ش   ینگاه   یچا  وانیاز  پشت ل

 بود که،توجه  ی زیچ نیولیاانداخت.خطوط رنگ

را از نظر  یو فسفر یتند،آب یکرد.نارنج یرا جلب م نندهیب

  ربارچندم خطوط را از آخ یگذراند و برا

 نامه و ...  انیو پا  قیپ،ترجمه،تحقیاول خواند.تا به

را سر  یجرعه از چا نیرا باال گرفت و آخر وانیل

  شهیدر هم شد.طبق معمول هم .چهره اشدیکش

 یخروار گچ ته نش  کی  ،ینب  یبرق  یرفته بود کتر  ادشی

 چ روزها ممکن بود از خوردن گ نی.همکند ینم

را  ایقبض آن دن یاش رسوب ببندد و به قول نب هی،کل وانیل ته

  یتوانست بطر ی.از همانجا مردیبگ

رفتن تا  ی.حوصله ندیبب یبرق یرا کنار کتر یب معدنیاخال

 و پر کردن آن را  یبهداشت سیسرو

 یروهمانطور نشست و نگاهش دوباره   ی.با تنبلنداشت

  یلوز یز نقطه هایاکی.دیچرخ تیسکور

 وقت یو ناصر برچسب یکج شده بود.آنقدر که نب یکم شکل

 چسباندن حروف،بحث کرده بودند.اول 



 شهیشور و روزنامه افتاده بود به جان ش شهیبا ش الی،دان هفته

 هاو همه جا را برق انداخت.اما حاال  

 از همه شتریبود.بنمانده  یباق یزیز تمیالیکرد خ یهمنگا که

 و اطرافش لکه و   یورود ی رهیدستگ

 یصندل یداد.خودش را رو میانگشت ها را نشان  اثر

 یگرفت:نب دهیر ا ناد خودشیب ژیق یو صدا دیباالکش یچرم

 تموم نشد ...? 

 چیاخم کرد.انگار ه شتریتمرکز ب یسر تکان داد و برا ینب

 حوصله با الک    یبود.ب دهینشن یصدائ

کرده بود   یطراح  شیور رفت.ساناز شب قبل برا  شناخن

  یکه قرار بود مرتب رو  یبود.دست هائ

همه دنگ  نیکند که ا پیضربه بزند و تا بوردیک یها یشاس

 و    میمال یوفنگ نداشت.به رنگ صورت

  شینگاه کرد.عمال ناخن ها دشیسبز و سف  یو بته ها گل

 ر تگششده بود.ان یبهار یه به شکوفه هایشب

 نیدست باشد.ا یرا چرخاند تا قلب کوچکش رو یانگشت بند

  یفانتز یرا دوست داشت.انگشترها یکی

چ هر دو دستش همکه ب یو چرم یمهره ا یدست بندها و

 ز دوران خوب دانشگاه یاادگاریبسته بود 



گفت "دختر جماعت و تو صندوق  یهمشی.خانجون همبود

 کنه"  یخودش و االگارسون م یبذار

بادمجان  ینهارشان کشک بادمجان بپزد.بو یبود برا ارقر

 .انگار  دیچیش  پیانیو کشک در ب  یکباب یها

 یبود و بخار غذا را نفس م ستادهیسر قابلمه ا که

 غر   یباعث شد به نب یگرسنگ .احساسدیکش

 نگاه به ساعت بنداز  هیبابا ، یشد..ا رید  ی:نببزند

حاالت و عکس  نید.اسر تکان دا یبعد مکث کوتاه  ینب

 سرش  یرا از حفظ بود.وقت  ینب یها العمل

 قایخواست تمرکز داشته باشد دق یشد و م یم یکار گرم

   یخنگ و خرفت رفتار م یمثآلدم ها

و با  توریمان یصفحه  یکرد رو ی.چشمانش را زوم مکرد

  حیکرد.هزار بار توض  یم  پیتا یادیز سرعت

زل زدن  یاگر به جا کردن، پیبود که وقت تا  داده

 به  رادیا زانینگاه کند م بوردیک به توریانهمب

داد.اما  یجواب م یمورد حداقل در نب نیرسد.ا یم حداقل

 رفت .  یم شیکه عادت کرده بود  پ  یبا همان روش تیهمیاب



در خودش را داخل  یال یکه از باز الیدن دان ید با

  و سرخ سیخ  شیلبخند زد.لپ ها دیکشیهممغاز

:چقدر ندیشرت بب یت ی قهی یتوانست رو ی. رطوبت را مبود

 س..سالم     یدان یکرد رید

.کم کم داشت دیرس  یتپل تر از قبل به نظر م  دایجد

 باالخره  یشد.نب یخانجون م یتکاهاهمیشب

و کف هر دو دست  را به   دیاز کار کش  دست

ب..بله   یومدیاهمچسباند:هووف..باالخره تموم شد.دان

 برق  شیف نی..ایعمو.ا

 یبند اول دستش چرخاند.مثل خانم ها یرا رو انگشترش

 .اخم شدیانگشترش م ریمتاهالو هم درگ

 گهی.االن دیغر زد:چه عجب،باالخره دل کند یو به نب کرد

 دربانک و بستن و رفتن . 

 یکرد و به گردنش کش و قوس داد:نترس بابا،م  ینچ  ینب

 سر من و   کمد پشت نیعمو،ا ی.دانمیرس

پاکت گذاشتم.اگه خانم عالمه  هیدومش  ی.تو کشونیبب

 ادت نره...؟  یبهش. یدیاومدم

رطوبت زده  وارینداخت.جز دیانگاه یپشت نب یخال یفضا به

 هم  الینبود.دان یزیزرد رنگ چ ی



 .  ستیبودکرد:ع..عمو.. اونجا که ن واریبه د حواسش

ت صورتش را و با کف دس دیکش یبند مین ی ازهیخم ینب

 خاراند:

   نجا،تویا میا چند تا کمد دارهممگ

گفتم؟خانم عالمه رو هم   ینره چ  ادتیگه،ید  همونه

 . یشناسیهمک

 یگیسرخ تر از قبل شد:ف..فرشته خانم و م الیدان صورت

مانتوش را که وقت نشستن باز  نییپا یو دکمه  ستادیا گهید

ه است؟ بهش خاله اخه اون کجاش فرشت یکردهبود،بست:دان

 بگو خانم عالمه. 

 .آره؟ یستیابرو باال انداخت:حسودم که ن شیبرا ینب

دامس یاو بزرگش قوط یکنف فید شانه باال داد و از ک یق یب

  ی.هر دانه از توت فرنگ دیکش رونیرا ب

تکه  کیکرد و هر دفعه   یخوش طعم را دو قسمت م یها

 یاراحت شد:حسادت..؟ عمرا.االن ت و ندیجو یاز آنرا م

 ..؟ ستیگفتم فرشته ن

ش را باال بکشد:من یامشک ریبادگ پیتا ز ستادیپا ا یرو ینب

  یتو رو م زانیوسننه..فقط دارم م



  سنجم

پا  انشانیم یکردند و بحث یبار هم م یزیچ کیفقط  یگاه

 دانستند  یم یگرفت. هر دو به خوب ینم

 یلخورکشد و بعد د یم یزود کارشان به جنگ لفظ یلیخ که

 ح که از صب یدو نفر ی.برا دییام شیپ

کردند  یکنار هم کار م یواریچهار د نیغروب در ا تا

  یخوب ی نهیگز گریکدیناراحت بودن از 

کرد:خاله حواست باشه ها.به عالمه  یبا یبا الیدان ی.برانبود

گفت   ینره..؟ بگو نب  ادتیزنگ بزنه. یهمبگو حتما به نب

  رهیحتما تماس بگ

مد  و ابرو یان  بار کوتاه ن ینگاش کرد.ا  یدوباره چپک  ینب

 سوزه..؟زنگ   یباالانداخت:بده دلم برات م

 نیگفتم.با ا یک نی.حاال ببینیبب دیخواب پولت و با ینزن

 خودشون.   نیرک و راست و پررو بود  ع  دیجماعتبا

را و خودش  ستادیا تیمقابل سکور یتوجه به اخم نب یب

 از کرد:نگاه به ژست مکش  براند یر سرس

 شناسمش .  یدختره هم نکن.من م نیا  یما مرگ



ش را از مقابل یاصاف و نسکافه ا یها یسر انگشت چتر با

 شال فرستاد.اما  ریچشم باال داد و ز

 یسر م  رونیموفق نبود.به همان سرعت دوباره به ب  یلیخ

 زد و  رونیز مغازه بیاخوردند.جلوتر از نب

کرد را  یوصل م ابانیپاساژ را به خ یکه در پشت ییها پله

 پلک  ابانیبه خ دنیحض رسهمباالرفت.ب

 یم  تشیروز اذ  یو روشنائ  دیهم فشرد.نور خورش  یرو

 کرد:اوووف..کور شدم . 

 یشانیپ یو دستش را رو دیکش هیرا سمت سا خودش

 پلکش را باز   یال ی.جرات کرد کمبانکردیسا

 ید که رو یدیرا م یرد و بنفشز ی.چشمانش نقطه هاکند

 پهن شده بود.با سر انگشت  یمانیوارسید

را  یخنده و خوش و بش نب یپلکش را ماالند.صدا پشت

   فشیباز دست داخل ک مهی.باچشم ندیشن

آمد که  ادشیزود  یلیکند اما خ  دایپ نکشیتا  ع چرخاند

   دهیسر ساناز د یدفعه آن را،رو نیآخر

 یلک زد تا چشمانش کم کم به روشنائپ .ناچار چند دفعه است

باال آمد:چرا   یکیپله ها را دو تا   یروز عادت کند.نب

 ..؟   یاونجائ



 ..؟  یکرد یم کیسالم عل  ی.با کیچیتکان داد:ه سر

خوش قد و قوارش خم شد تا طبق   لیموتور تر  یرو

 را چک کند:معمود  شیها کیعادتالست

 یسبزه رو یود. پسر جنوبهمان محمود ب یدر تلفظ نب معمود

 خدا  ی شهیکه هم ،یکیصاحب الکتر

 یمردانه ا یگفتن داشت و غش غش خنده ها یبرا یحرف

   یبلند م شیکهپشت بند پچ پچ کردن ها

 یرد و بدل م نشانیب یداد چه حرف ها یم شد؛نشان

 ..؟ یکنیهمنگاش کرد:استخار دوباره یشود.نب

 . کننیهمسوار شو االن در بانک و تخت ایب

راده یاعادت نکرده بود.ب یبه روشنائ یلیچشمانش خ هنوز

 نور را  نیکمتر نکهییابرا شتریکرد.ب اخم

سوار موتور بشم که  یدید یکند:ک افتیدر رونیب یفضا از

 .  امیم یبارم باشه.تو برو من با تاکس نیدوم نیا

 قیسر گذاشت و براندازش کرد:خال یرا رو یمنیکاله ا ینب

تا  تو آفتاب چش و  ابونیسر خ ایب ادهی.حاال  پقیهرچه ال

 .  ادیچارت در ب



تر  کینزد ابانیرا نداد و راه افتاد.هر چه به خ ینب جواب

 دخترانه و پهنش  یابروها انیشداِخِم م یم

 یتلخ و بد م  یشد.بعد چند ماه که از آن روزها  یم  شتریب

 گذشت،هنوزهم زخمش تازه بود و قلبش  

 شیوارهایم به سر در دانشگاه و دسوخت.چش یم

 و   دیسف یطرف تر نرده ها آنمیدوخت.ک

 دنیگر دیارا هم از نظر گذراند.حت ینییتز یها درختچه

  شتریشد سوز دلش ب یآنجاباعث م

ساختمان  نیهم یوارهاینرود پشت د ادشیتا  دید یم دیشود،با

 را پشت سر گذاشت .  یچه اتفاقات

کرد.مطمئن بود اگر الک نداشت  خیب فتایاداغ ریز انگشتانش

 .  ندیرا بب  شین هاناخ یعیطب ریغ  یتوانست کبود یم

.سرش را به چپ و راست چرخاند دیب به صورتش پاشیامشت

  زیو یوقولنج گردنش را گرفت.صدا

 هیدانست،تک یهم م دهی.نددیشن یخانجون را م یویراد زیو

 در حال چرت  کیال یها یدادهبه پشت

 یعمل م شیبرا یمثل الالئ ویراد یو زمزمه  بود زدن

 نان برداشت و همانجا سر اجاق به  یکرد.تکها



طعم را  نییاکشک بادمجان چیناخنک زد.ه قابلمه

 به قول    ای طینداشت.آنطورجا افتاده و غل

.حواسش بود قطره   دی.لقمه اش را جوچیانگشت  پ  خانجون

 لباسش نچکد چون پاک  یرو روغنی

  یبعد  یممکن نبود.تازه لقمه     یلکه هائ  نیهمچ  کردن

خانجون از جا پراندش:دست و رو  یبود که صدا دهیچیرا پ

 نشسته ؟ 

لبش را پاک کرد و سمت خانجون برگشت:سالم  یزبان رو با

 عشقم 

  یرا از پشت گردن رد کرده و رو یگلدار یروسر خانجون

 نیته  عسالم،دست و رو نشس کیگره زده بود:عل یشانیپ

 سر قابلمه؟  یگربه دزده رفت

 یفشرد:بو  ییجلو یباال داد و زبانش را پشت د ندان ها شانه

  گهیسرم.د یتو دهیچیاز صبح  پ غذا

 نداشتم.تازه دست و رو هم شستم.نگاه،آ آ  تحمل

سر و گردنش اشاره کرد اما کار بدتر شد.خانجون  یسیخ به

   ؟ییچشمگرد کرد:تو ظرفشو

اع را آرام کند.خانجون از دست و رو شستن کرد اوض یسع

 هم  یبود و هزار زاریب ییظرفشو داخل



به دست  یدور از چشمش،آنجا آب یگفت باز هر ازگاه یهمک

 دم  یا:خودت صدبار گفتزدندیورو م

اومدم   یمنم چار چنگول   نیندراه.بب  مونیو ا  نید  گرسنه

 روقابلمه.بس که گرسنه بودم.از صبح تو 

 جون ندارم به جون خودم.   گهیکردم د پیتا مغازه

کنارش زد:خبه با دست  از کنار اجاق  گاز   خانجون

 برات گرمش  کنم.   نیبرو بش  ای.بیخبه،بچه همون بابات

وقت  چی.بچه تر که بود هچاندیپشت دست دور خانجون  پ از

 .اما  دیرس  یدوطرف دستش به هم نم

خانجون الغرتر و هم خودش بزرگ شده بود و هم  حاال

   انیتر از قبل بود.حاال راحت م فیضع

خانجون  یشانه ها نی.دلتنگ سرش را بشدیجا م دستانش

 :قربون خانجو ن دیفروبرد و نفس کش

 دست و رو بشورم.  نجایغلط کنم ا گهیو منظمم بشم.د مرتب

  ایبه شانه اش داد تا جدا شود:خدا نکنه،ب  یتکان  خانجون

 هست .  خچالیتو  هم یغذابخور.سبز

آشپزخانه نشست.سه صندل  زیو پشت م دیرا کنار کش خودش

  یلیبود.خ زیدور م دیسف برگالسیفا ی



خانه بودند تا پشت   یهمه شان،سر ساعت مشخص  کم

نشستن  یبرا یصندل کی شهی.تازه اگر هم بودند همنندیزبنشیم

 کم بود . 

نگ ز ی:چه خبرا؟عمه فردیعقب کش یخانجون صندل یبرا

 دیکش خچالیخودش را سمت  ینزد...؟  خانجون نشست و کم

:من زنگ زدم.داشت بچه اوردیب رونیب یو سبز شآبیتا برا

 برد مهد کودک .  یها رو م

برداشت و گاز زد:خودم فردا  یکوچک و قرمز ی تربچه

 ذره شده   هی.دلم برا بچه ها زنمیزنگ م بهش

ش را باز و یاشانیپ یرو یسر تکان داد و گره  خانجون

 ژاکت بافت   کیبستهکرد.تابستان و زمستان 

  ی  شهی.همدیپوش  یخانه اش م  یها  راهنیپ   یرو  نازک

 دکمه به دو   یجا یبزرگ  یخدا هم،سنجاق قفل

مد خانجون و  یام ادشیکه  یژاکت وصل بود.از وقت سر

:بابا دیچیپ  گرید یشکل بود.لقمه  نیژاکتش،هم راهنویپ

 کجاست؟  

 خراب شده بود .  نشی.ماش ومدیهم ن یظهر 

 کیگذاشت موزه.آخه االن  باید گهیو د نیکرد:اون ماش یپووف

 عمر  نی...؟ماششهیم کانیسوار  پ



 . زنهیم خودیو کرده و تمام.پدر من داره زور ب خودش

 . هیادر،دست و بالش خال همکن کاریچ 

که   ینیچارک زم  هی:اون  ختیآب ر  یوانیخودش ل  یبرا

 خوره رو بفروشه و خالص.دو    یداره خاک م

 خانجون پر اخم میکن یزندگ زادیآدم نیع میخوا می ایدن روز

 نگاهش کرد:بده به فکر شماهاست؟ 

خونه رو زد که اومدم  نیدر ا یکیروز، یفردا

 کف دستش باشه که شمارو  یزیچ ،باباتیخواستگار

 نه؟  ایشوهر  یخونه  بفرسته

که خورده بود به خارش  یلظت غذائزبانش از غ نوک

 ن عقل مردم تو چشمشو یافتاد:خودت گفت

  هیکه    میو روبراه کن  مونیزندگ  دیبا  ست؟االنی.نخانجون

 خونه رو  نیرغبت کنه در ا یآدم حساب

رفتم بانک،تا  ی.شکر خدا زنگ هم که خرابه.امروز با نببزنه

 شد به   زیوام وار دیآخرهفته شا

 یکه به کار بابا بخوره.تازه خودم کل ستین ینقدر.اما احسابم

 دارم.  یگرفتار



 یخرده نان ها را با کف دست جمع کرد و داخل  پ خانجون

 ایرو دوشت  ختهی:خرج زن و بچه رختیر یشدست

  ؟یمستاجر

 یشد بدخلق یسوزاندش و باعث م یهمحرف ها بود ک نیهم

 جواب خانجون ر ا  امدیکند.دلش ن

 یاطیخ ی:کل زندگستادیش را برداشت و اآب وانی.لبدهد

  یو اون انداخت نییاابرو ریبند ز ویکرد

 همه سال نیسرم ا ریخودت باشه،منم خ بیدستت تو ج که

 ش خوام از  یدرس خوندم.حاال م

بفروشه و تا  نیناراحته، اون زم یلیکنم.اگه بابام خ استفاده

 .   میکن یزندگ یو درست و  حساب مینفس راحت بکش هیهمه 

زد و سمت اتاق مشترکش با ساناز  رونیآشپزخانه ب از

 نفره،دو طرف اتا ق  کی یرفت.دوتخت چوب

 رینورگ ریز یگر یبزرگ و د یپنجره  ریز یکی.بود

 ت تخ یپوشانده شده بود.لبه  یکه باپرده  یکیبار

 ی ستهو خودش را به پشت انداخت.چشمانش خ  نشست

   یتر مزود  یشب هم کم کیبود. دنیخواب

و  ینارنج یخورد.پرده  یبر نم ایدن یکجا چیبه ه دیخواب

 هم گذاشت.  یبود که نگاهش کرد.پلک رو یزیچ نیسبز آخر



 *** 

ستاده  بود و  خط چشم  ینوک پا ا  ینه،رویمقابل آ  ساناز

   ی.هر چند لحظه قدش را صاف مدیکشمی

 هکرد.دست و رو شست یهمش با دقت نگایاو به اثر هنر کرد

 تخت نشسته بود و سر  یلبه 

گذاشت و فشرد.بعد هم با کف دست  قهیشق یرا رو انگشتانش

 کرد به  یش را مالش داد.سعیاشانیپ

دانست  یچه بود.نم شبشید یعلت بد خواب اوردیب خاطر

   یگرما  ایش شد یاداریباعث ب کابوس

اتاق بود که باعث شد،دوباره خواب سحر   یکننده    خفه

 و خودش ر ا  ستادی.ساناز مقابل پنکه اندیرابب

کرم   یزد:از سر صبح انگار جهنم شده..اوووف..هر چ  باد

 .  نییپا ختیهمش شره کرد ر زدم

 شبیکوتاهش انداخت:د یوها همب یچنگ یو حرص نشست

 باباکولر و خاموش کرده بود؟ 

و   ستادینوک پا ا یآنکه نگاهش کند دوباره رو  یب ساناز

 و خودش را  دیو راست چر خچپ  به  یکم



گلنوش خط   نیکرد:نه بابا،برق رفته بود فکر کنم.بب  برانداز

 بهم .  زهیر یم زیچشمم کج شده؟هر وقت عجله دارم همه چ

 رتیبرو د ایقوزک مرتب کرد:خوبه..ب یشلوارش را رو یپا

 . شهیم

نگاه  شیو به ابروها ستادیا نهیقابل آهمدوبار یناراض

 کنه.   کاریشده.خدا بگم نانا رو چنازک  یلیکرد:خ

 شدیم ،باعثیمسکن قو کیو بعد  یچا دنینوش دیشا

 سردردش کم شود:بابا خونست؟ 

 اطیاز تو ح گارشی:اوهوم،بو سدیباالخره عقب کش ساناز

 گهیم ایرون،سیم ب یر  ینرفته،جمعه با بچه ها م ادمی.تاادیم

   ایتو هم ب

را  نشیو مچ آست دیشرا به تن ک دیسف یجلو بسته  یمانتو

 غلط کرد با تو  اا..گلنوش!  ایمرتب کرد:س

رنگ و رو  یتا کم دیبه صورتش کش یحوصله دست یب

 چنگ و   یبود که آمادگ یی.از آن روزهاردیبگ

را داشت.حرصش را اول از  گرانینشان دادن به د دندان

 کرد: عقل از سرت   یهمه سرساناز خال

جمع اون  نیشد تا ب یکافاتهمچ ستین ادتیقبل  ی ده؟دفعهیپر

 امورا ثابت کنم تو نه هم،بیمهمون



 ستیچرا ترس به دلت ن از؟موندمیو نه ته  پ یبود ازیپ  سر

 ی.واسه چدیکرد:چته تو،بابا شن یسیاص ال ساناز با انگشت ه

 ینم یزیچ یکس یهمه آدم.تازه تو هم که باش نیبترسمخب.ا

 گه . 

را سمت ساناز  یمشک یخودش را برداشت و مقنعه  شال

  ینم یزیترسن که چ  یپرتکرد:از من م

 یو خال یتا بابا قور  میبر  ای.بیزنیم یحرف الک گن؟چرا

 نکرد . 

  یرگه،جون  ساناز.طوید  میمچش را گرفت:بر  ساناز

 .  انیهم م امکیه بخدا.ممد و سشینم

 یساناز را پس زد و سمت آشپزخانه رفت.سالم کوتاه دست

 نشست.پدرش از کنار   زیگفتو پشت م

نگاهشان کرد:ساعت خواب،ظهر شد.مدرسه  سماور

 ...؟  نیندار

 دیبودند،پدرش عادت داشت بگو یهد کودکهمک یهمان وقت از

 کرد    ینم  یمدرسه.حاال فرق

و فندک  یگاریدانشجو.با سر انگشت،جاس ایبودند  یرستانیدب

 هل داد.از سرشانه  زیم یرابه انتها



گوش کامال خال   یباال ش،جزیموها  ید.همه پدرش کر نگاه

 .نگاهش  زدیشده بود و کف سرش برق م ی

  یزی.سوراخ رندیپدرش را بب  یداد تا جوراب ها  نییپا  را

 بود که اگر آنجا  دایسر انگشت کوچکش  پ

 بود:خانجون رفت جلسه قرآن ؟  بیکرد،عج مین شیدایپ 

 نید:آره،مگه او دستشان دا ختیر یهر دو نفرشان چا یبرا

ومدم خونه چادر به یاهمشهالو مهال گذاشتن!از شش صبح ک

 سر دم در بودن. 

برداشت و شکر پاش را کنار دستش  یگاریس

  کن  نشیریگذاشت:ش

:من تا دیچیپ رینان و پن یخودش لقمه ا یبرا ستادهیا ساناز

 .  امیبعدازظهردانشگاهم بابا،ناهار هم نم

 دنبالت...؟   امیب ؟ظهریه بمونچه خبره حاال گشنه و تشن 

ساناز ابرو باال داد.سانازهم متقابال چشم درشت کرد:نه   یبرا

 همه  نییاای.کجا بامیباباجون،خودم م

 پول بده همرام باشه  کمیزحمت  ی.فقط بیشیهمراه،خست

 وانیل الیخ یسوزاند.ب میداغ بود و زبانش را  یادیز یچا

 ...؟  یایم ریچرا د تو   امیم ری:من هم دستادیشد وا



عتراضش یاعقب بکشد و صدا یباعث شد کم گاریس دود

جونم بو  ی.همه گهیخلوت د اطیبلندشود:ا..بابابرو تو ح

 گرفت  

پولش  فیپشت شلوار،ک بیو از ج ستادینوک پا ا یرو پدرش

 که ساناز   یحالت هی.شبدیکش رونیراب

گشنه  نیبخور چیساندو هی یتا خط چشم بکشد:نفر  ستادییام

 . نینمون

و  نیداد:قدر پول و بدن یاسکناس پنج تومان  کمیهر کدا به

  یروزا از کار خبر نی.انینکن لیم فویح

  ارمینباشه پول نون هم در نم یحاج نی.استین

حرف بزند و  نینوک زبانش آمد که در مورد فروش زم تا

 خودت مثل  یبرا یتوان  یشما هم م دیبگو

.اما وقتش یار خودت را داشته باشو کار و ب یباش یحاج

 غازه  همب ریبه حرف زدن،د ستادییانبود.م

 داد.اسکناس را داخل یجواب پس م یبه نب دیو با  دیرس یم

 چپاند:من رفتم   فشیک

   امیباهات م ابونیهم دنبالش راه افتاد:تا سر خ  ساناز



 شیها یمد.کتانیاها کوتاه نم یراحت نیدانست ساناز به هم یم

  رمایم  یایب ریرفت:د رونیو ب دیا پوشر

غازه همب دنیحواله اش کرد.تا رس یصدا غرغر یب  ساناز

 مغزش راه  یتوانست رو یساناز تا م ینب ی

وقت از حرف زدن کم  چیدختر ه نیبود.اصال ا رفته

   یکه بچه بود هم م  یورد.از همان وقتیانم

 یراض خواسته اش اصرار کند تا همه یآنقدر رو توانست

 را  شیشوند.باسر انگشت دم ابرو

 یگرم و شلوغ را پشت سر م  یاز روزها  یکی.خاراند

  نوشیدنینیاگذاشتند.ازدحام دانشجوها برا

را به  یصندل یجازه تکان خوردن از ر ویاحت شانیکارها

 چکدام نداده بود.فکر کرد اگر چهار دست  یه

 یدگیجوع رستوانست به کار آن همه ارباب ر یداشت، نم هم

 اش   یشانیپ یکند.با پشت دست رو

دو  یکی یدستمال کاغذ یو نم عرقش را گرفت.جعبه  دیکش

  چیافتاده بود و ه زیم ریبود که ز یروز

خاموش بود  تیلیکرد.اسپ میخم ن بدنبرداشتنش  یبرا کس

 کوچک مغازه همه ر ا  طیوگرما در مح



بود،اما در  با آن ور رفته یساعت مین یکرده بود. نب یعصب

 کرده  یآخر شانه باال داد که احتماال گاز خال 

 هیپا یسر بزنند. پر حسرت به پنکه  یندگیبه نما دیبا و

 اشغال   یها ینداخت.سمت صندلیابلندنگاه 

کوتاه   مینس  کی  یکرد و از باد خنکش،حت  یکار م  شده

 شال را پشت گوش  یشد.تا ینم بشیهمنص

هوا  یآزاد گذاشت تا کم دل یورا ر شیو دسته ها داد

 لباس  ریز بایاش شود.تقر قهیواردگردن و 

بود و  ستادهییادستگاه فتوکپ یپا الیکرده بود.دان دم

  نوشیدنیز دانشجوها را انیاکی شاتیخردهفرما

بدو بدو  نیروزها را گذرانده بود.هم نیداد.خودش هم ا یم

 که  یشب امتحان و جزوه هائ یکردنها

بودند.سرش را کوتاه ب ه چپ و راست تکان  جانش مثل

 شب قبل و خاطرات  یداد.بعدخواب آشفته 

 مرور گذشته نداشت .  یبرا یشتریسحر ،توان ب مرگ

 ن خانم رخشا 

همه    بایبه پسر جوان مقابلش انداخت.تقر   یکوتاه   نگاه

 پیبا اک یپسر هم چند  بار نیشناخت.ا یرا م دانشجوهای



دست   م؟یحرف بزن  دیوقت دار   دیید:بفرمادوستانش آمده بو

 :در مورد؟ دیاز کار کش

 بابت گفتن یلیداد خ یردد پسر جوان به اطراف نشان مهمنگا

 ن که ی.احتمال استیحرفش مطمئن ن

 ادتیشد..؟  یدارد سخت نبود.لبخند زد:چ یدرخواست چه

 ؟  یخواست  یم یرفتچ

 ه  من و فرستاد یرازین و من کرد:شهمدوبار پسر

کردن را از سر  پیدانست.سر تکان داد و تا یم

 دم .  یگرفت:خب؟حرفتو بزن گوش م

 یآورد:برا نییش را پا یخم شد و صدا زیم یرو یکم پسر

   دییدوستماومدم.طرح پروپوزالش تا 

 چیشکل داره.استاد هم ههمن نامیانوشتن پا ی.اما براشده

 درس شما یارازیکنه.ش ینم بهش یکمک

 راحت باشه.  المونیبه شما و خ میفت کارو بسپرداد.گ رو

و پنج سال  ستیاز ب  شتریبه پسر انداخت.ب یدوباره ا نگاه

 داد.دست چپش،با مچ بند   ینشان نم



 یش پالک شده بود لبه  یکه رو  ینیو حروف الت یچرم

  ه؟یمقابلش  گذاشت:استاد راهنما ک ی.خودکار و کاغذزبودیم

   یدکتر ساعد

 وارده...؟   ؟تازهیساعدکرد: یهوم

 کنه الکردار.   یهست.کمک نم  یچند ماه هی 

 کن.  ادداشتیشماره و موضوع پروپوزالت و  

  ستیمال من ن 

 نه .   امیش بدنوشیدنیتونم ان  یم  نمیبب سیباشه،بنو 

گفت فقط از دست شما   یرازی.شدیش بدنوشیدنیتو رو خدا ان 

 دم .  یهماش بش نهیهم هز  ی.هر چادیبرم

 هیتک   یصندل  یگره کرد و به پشت  دلها را دور   دست

 شد   یهمن نامه کیاداد.صحبت راجع به پا

خواست خودش  یهمنیبه دوستش بود اما وقت هز متعلق

   شیحساب کند.راست و دروغ حرف ها

 یکرد و پولش را م یکه کار را تمام م نینبود.هم مهم

ش یاساعت  مچبه  یکرد.نگاه  یم تیکفا شیگرفتبرا

   تیری؟  مد هیدوستت چ یانداخت:رشته 

 آره    ؟یبازرگان  



 .  زنمیکن و  برو.بهت زنگ م ادداشتیخوبه، 

 .به دوستم بگمگهی.پس مطمئن باشم دیلیخ   یلی،خیمرس 

  راحت باشه الشیخ

 . دمیانداخت:بهت خبر م فشیرا گرفت و داخل ک کاغذ

شانه باال داد و  الیخ یکرد.ب ینگاهش م یکنار زیز میانب

 زنگ بزن  هیاشارهبه کولر کرد:

 م از گرما .  ی،مرد یندگینما

کردن را از سر  پینکرد و تا یبه اخم نب یتوجه

 ن نامه را از چند ماه قبل شروع  یاگرفت.نوشتنپا

 یسال بعد اخراجش بود که توانست اول کیبود.درست  کرده

 با  شین نامه را تمام کند.کم و بیاپا

 یدانشگاه را م یارتباط داشت و خبرها  دانشجوها

 ز بچه ها دوستش شده بودند و  یا.چندنفردیشن

 میزدند. مثال  یاز استادها حرف م شانیصحبت ها انیم

 شاگردانش سر   ،بایاستاد شاکر دانست

ش را  یکالس ها یاستاد افخم ایدارد. یبده و بستان  نمره

 ده  ش عهیو شا  دیآ  یم انیخطدر م کی



بچه  یروش به تازگ ندارد.استاد به یخوب ییزناشو یزندگ

   یدار شده بود و استاد فرهاد

  شیو خرم از دانشجوها  همچنان،خوش

 هم   ی.سرانگشتش مور مور شد.نام فرهادکردیهماستفاد

 ادشیوجودش حس کند و  یشد خشم را در همه  یم باعث

 مرد و   ینرود که اگر او نبود،نه سحر م

هم باعث نشد سر  ینگاه نب ینیشد.سنگ یو اخراج ما نه

 اش را لمس   یشانیبلندکند.با کف دست  پ

سرشان  یزل زد.تازه کم توریانهمو دوباره به صفح کرد

   نیداد:ا یخلوت شده بود.به خودش جرات

 و  متیخوام ق میبعد  شه،سالیمسالم میانامه  انیپا نیآخر

 بگم .  باالتر

فهمن   یهم:اصال چزدیبه هم بر شتریباعث شد ب ینب سکوت

  انیب دنی.پول مهیچ قیه،تحقیدرس چ

مثل من بعد  یکیدن که  یهم اومدن،پول م یدانشگاه،وقت

 براشو ن  نمیاونهمه سال درس خوندن بش

ن  کار انصافه؟همش یا  ی.کجاسمین  نامه بنویاپا

 خودش   یسر جا یچی.همش!ههینصافیاب



شب   یانشجو شدن.دانشجو.دلشون رو خوش کردن دستین

 امتحان و تقلب و نمره گرفتن به هزار  و 

 روش  گلنوش  کی

بود سر تکان  رشیکه تمام روز درگ یاز سردرد کالفه

 شم.حوصله ندار م  یداد:ولشکن.اصال ساکت م

 کردن.  حتیبه حرف زدن و نص یشروع کن دوباره

از   ادیبدم م  ی:ادیکرده بود که غر  یرا عصبان  ینب

کنم  ی.بابات تو رو بده دست من،سه سو ت آدمت مناخالقتیا

 . 

 اخم نگاهش کرد:دست از سرم بردار.   پر

:تو ستادیو ا دیش را عقب کشیابا سرو صدا صندل ینب

 ه هم حوصل ،منیخودت و هم ندار اعصاب

 کنم .   یندارم.پاشو خودم تمومش م دنیکردن و غر شن  نگاه

 تونم .   میخودم باال داد :الزم نکرده، شانه

 هیتک زیهمب دلباعث شد سربلند کند.دست به  یکردن نب هه

 کرد:د من که   یداده بود و نگاهش م

خراب شده  یون دانشگایا.از وقتستیدونم حالت خوب ن یم

 بدتر  یاخر اجت کرد روز به روز دار



که  سانستیفوق ل یرس،اصال گور باباباید.گور بایش یم

 ینیعقب و بب یعمرت برگرد ی هیره بقوند.قراهممینصفه و ن

  ؟یجا گذاشت  یچ

کردند.دردش  یچطور قضاوت م گرانیداد د ینم یتیاهم

   یمالخودش بود.حس بدخشم و حسرت م

پشت پلک   ابانیآسفالت خ  یسحر،رو  ری.تصو سوزاندش

 آمد.فلش بک ها از صبح همچنان تکرا ر  شیها

ت و آمد رتب در رفهمک یشد.مثل نوارضبط شده ا یم

  ریسحر ز ینکه تمام شود.پلک هایابود.ب

دور ازآب مانده تند و تند باز  یداغ تابستان،مثل ماه آفتاب

   یچشمانش م ی اهیشد و س یهموبست

 یزد و سمت دهان و چانه اش م میش قل یانی.خون از برفت

 رفت.انقدر وحشت زده و شکه بود  

حر درست بزند و کمک بخواهد.س ادیتوانست فر ینم که

 داد .   یمقابلچشمانش جان م

گرفت تا آشوب معده اش را آرام کند.انگشت  یقیعم نفس

   میصفحه تند و تند  یشرویها

 .کالفه هر دو دست را مشت کرد و پلک بست . دیلرز



  نمتیصورتش افتادحالت بده،بب یرو ینب ی هیسا

 دیصورتش کش یتکان داد اما آرام نبود.با کف دست رو سر

  هیسرد عرق را پاک کرد:من  ینه هاو دا

 .  کنمیبرگه ها دست نزن.صبح تمومش م نیزودتر برم،به ا کم

 دیکش یمثل او درد نم دیکرد.شا یساکت نگاهش م ینب

 ت سخ یبود که از روزها نیاماحداقلش ا

 دل ینیجواب سنگ شهیهم دیشا یدانست.همدرد یاش م گذشته

   یکیکه  نیداد.اما هم یرا نم یا

کرد.خودش را  یزند،آرامش م یاز چه حرف م دیفهم یم

   ؟یندار ی:کارستادیو ا دیعقب کش

زنگ بزن  ایبمون من ببرمت  یخوای..؟ میخوب یمطمئن 

 بابات

 .  ادیب

اش  شد:نه   یجهت مشغول وارس  یرا برداشت و ب  فشیک

 بابا،خوبم.دو سال سحرمرده،من هم که  

حساب  پوست  مه یدگقسمت از زن نیتو ا گهیشدم.د اخراج

 . شهینم میچیشدم.ه کلفت

 حرفش را کل کرد:سحر تصادف کرد   یدامه یانب



 تو  یرا محکم  به چنگ گرفت:بر ا فشیزد و ک یپوزخند

  میفکر ن ینطوریتصادف بود..؟من ا هیبش

باعثش شد.اون بود که دختر بدبخت و دم مرگ  ی.فرهادکنم

 عالم و آدم رفت   الیخ  یدادو بعد ب

خبر  یزیکه از چ ینشست.مثل آدم هائ یاستاد زیم پشت

 اون دانشگاه درس  ،تویندارنحرف نزن نب

دو  یکی یکه امثال فرهاد می ئونیندونه تو  چکسی.هیخوند

 ! ستین یاون کس  یوجدان  یبه ب یستن،ولیتان

خسته بود که  یشگیهم یبگو مگوها نیهم انگار از ا ینب

   نی؟ایدستشرا باالگرفت:حاال که چ

 یکنه؟م میفرق  یچ یهزار دفعه هم بگ یروز حرفارو

 ز سحر یافرهاد  یثابت کن یبر یخوا

 یاز خدا ب هیو  ابونیون بره تو خیاکارشخص یبرا خواست

 چه  یکرد؟خب به فرهاد رشیخبرز

و منحرف  کی.مگه اون پشت فرمون بود؟مگه ترافمربوط

 بود؟  یها دست فرهاد نیشدنماش

زده بود.سرش را باال گرفت:تو هر   خینوز ه  شیها  دست

  یفرهاد  ریگم تقص میمن   یهمکه بگ  یچ



 نگرفته باشه هم مقصره.مردن  ریز  نیاگه با ماش  ی.حتبود

با سحر  یمن.االن من چه فرق ی ندهیسحر،خراب شدن آ

 دارم.ها...؟جواب من و بده  

بگم تو حرف خودت و  یراه رفت:من هر چ  یکالفه قدم ینب

  یبگو فرهاد ایدن ی.برو به همه یزنیم

حرفت تره هم خرد   یبرا  یکس  چیکرد.ه  یکار  نیهمچ

گرفت و  کشت نه  ریخبر ز یاز خدا ب هیکنه.سحر و  ینم

 ،بفهم!   یفرهاد

 شو  الیخ یرا برداشت:ب فشیک

پر حرص:از صبح مثل برج  شیپرنگ بود و صدا ینب اخم

 شوم؟  الیخ  یب  یگ  یونجا وحاال میازهرمار نشست

را  شیرا ناراحت کند.دست ها یخواست با رفتارش نب ینم

  شبی.ددیخب،ببخش یلیباالگرفت:خ

 بهم.  االن  ختمیو ر  دمیشدم.خواب سحر و د  بدخواب

 .برم؟ ستین میآرومم،طور

 یرفت و جواب نداد.حوصله  زشیپشت به او سمت م ینب

 راه آمدن را    یماندن و به دل نب

پا  نیبرود.ا رونیاز مغازه ب نطوریخواست ا یما نم.انداشت

   زمیر یمن بهم م  ادیتابستون م یدون یهمو آنپا کرد:تو ک



:پس برم..؟   برو  دیرا باال کش فشیفقط سر تکان داد.بند ک ینب

 خداحافظ  

 رونیادامه ندهد و از مغازه ب  گریباعث شد د  ینب  سکوت

 ت ت ر سخ ی.شناختن مردها از هر کاردیایب

به حرف  یکرد اگر دلتنگ باشد نب یکه فکر م ی.گاه بود

 کند از   ینم  یدهد و سع یش گوش م یها

.از شدیحرف بزند،اوضاع برعکس م یزیو دروغ چ راست

 پاساژ باال رفت   یپشت یپله ها

  ... 

راه  ی ژامهی.با  پندیتوانست پدرش را بب یسر کوچه هم م از

 بر   یرگایو س ریراه نازک و عرق گ

را  فشیمقابل در بود.ک یمحوطه  یآب پاش لب،مشغول

 داد:بابا!    شیبه پاها  یمحکمتر گرفت و سرعت

  ؟یرا کنج لب نگه داشت:اومد  گاریس

 یلیشد خ میش کامال مندرس شده بود و یاراحت شلوار

 .مقابل پدرش دیواضحتار و پود آن را د

پشت پنجره شان را  و نگاه یحتمالیاها هیهمسا دیتا د  ستادیا

 شم ا  هیچه لباس نی:آخه اردیبگ



به کوچه است ؟  دنیدم در؟االن وقت آب پاش یومدیادیپوش

راه  دشیسف راهنیپ ریز  ی قهیچانه سمت  ریعر ق از ز

برو تو االن  ایگرفته بود:جلو در خونه خودم کراوات بزنم؟  ب

 . شهیکارم تموم م

را قبول  ینظر کس نداشت.محال بود یپدرش تمام یباز لج

 بدهد.لبش را  هیکند و گوش به حرف بق

 دندان فشرد:از دست تو بابا،از دست تو .  ریز محکم

را ز  گاریخورد،ته س یهمک یحرص و جوش الیخ یپدرش،ب

 آب گرفت:هندونه   شیپاانداخت و رو ری

 نیدوهزار و پونصد تومن.بشکن بب یلوئیک گرفتم

ه پس بدم به ببرم تا سر کوچ قهید هی ستی.اگه قرمز نهیچطور

 .  یوانت

ا پله ه یانداخت و از رو اطیخودش را داخل ح یتند به

 ن خانجون را صدا زد:خانجون،خانجو

 ندینکه خانجون را ببیاگذاشت و ب یجاکفش یرا لبه  فشیک

   یشروع کرد:آخر من از دست پسرت م

رفته سر کوچه؟ با اون  یبا چه سر و وضع نی.برو ببرمیم

 ه که بپوش میدیخوب نخر یار آخه؟ مگه براش شلوار راحتشلو



 کیاز آشپزخانه هاج و واج نگاهش کرد:عل خانجون

 خونه.  یادر جان با توپ پر اومدهمسالم.چت

از دست پسرت اعصاب نمونده برام.زشته به خدا.زن و بچه  

 .   یالک آرد شده از نازک ستی.شلوار که نشنیمردم رد م ی

 یآب هیخب تو هم.برو  یلیاالخره افتاد:خخانجون ب یدوزار

 تو.برو مادر   ادیبهدست و صورتت بزن،حسن هم االن م

مد و یاهمبحث ها را داشتند.اما نه پدرش کوتا نیروز هم هر

 شد.با   یهمنهاو از گفتنشان خست

 ید:نم یساناز که وسط اتاق مشغول الک زدن بود غر  دنید

 سر کوچه ؟ نره  یونطوریابه بابا بگ یتونست

پلک   یبا دقت به فرچه و انگشتش زل زده بود که حت چنان

  ؟ی:چزدیهمنم

شم   یگم.کارت و بکن تو،منم ساکت م  ینم یچی...هیچیه 

 . 

.وقت ردیخودش را در اتاق حبس کرد تا آرام بگ یساعت چند

 آمد.خانجون طبق  رونیاذانبود که ب

پهن  شب ها،بساط نمازش را مقابلش  یهمه    معمول

 به اخبا ر  یزد و کم  یم حیتسب یکردهبود.کم



سوال شده بود که خانجون  شیبرا شهیداد.هم یم گوش

 را   شیو کارها ردیتواند تمرکز بگ یچطورم

 هیتک واریپشتش گذاشت به د یدهد.بالش نوشیدنیهم ان با

 داد.سانازچهار دست و پا از آن طرف اتاق 

د  میر یآمد و کنارش نشست:فردا شب م سمتش

 تونم   یشه و نم  ینه و نم یساناز بگ  گه،هوم؟جونی

 یمن ناراحت بشم چ می ئونیهشم.بعد تو ک یم ناراحت

 .شهیم

 ...؟  می ئونین

 یموها یعیرنگ طب یباال انداخت و نگاهش کرد.رو  ابرو

 گ روشن انداخته بود.رن تیش چندخط ال

 داد.خوب یدتر نشانش میمد و سفیامبه صورتش  دیجد

 تنوع هم که  یتوانست برا یهمبودک

 یم یکه خودش به سخت یکند.کار جادییارییشده،تغ

 ش شود.ساناز به  نوشیدنیبه ان یتوانستراض

بلکه بخت من و تو هم  میبر  ایو پچ پچ کرد:ب دیچسب شیبازو

 و  دیخودش خند یبازشد.به خوشمزگ



ر بچه چقد  نیبب  ایذوق...؟توب  یداد:آخه آدم انقدر ب  ادامه

 گذره   یهاباحالن و خوش م

 دمیدفعه که اومدم فهم هی:همون دیرا عقب کش شیبازو

 گذره ..  یچقدرخوش م

 ستیکه قرار ن شهیشد .هم یدفعه اونطور کیاوووف.حاال  

 .تازه جاش هم  مطمئن فتهیااز اون اتفاقا ب

 به  ینگاه  می.نخندیدجمله اش کرد و  ینتهایاحواله  یچشمک

 نداخت که زل زده بود به خانجون ا

به ساناز    یلیخواست خ   یزد.نم   یو لب م  ونیزیتلو

 ساله بود و  ستیب یهم روز رد،خودشیبگ سخت

 شیمد و حرف هایامکه ساناز  نیها داشت.هم طنتیش نیا از

 گذاشت کم    یم انیرا با او در م

ش را  ینبود.خودش تودارتر از آن بود که حرف ها یزیچ

  ی.هر چند که با خانجون و فردیبگو یبه کس

داشت،اما عادت به  یمیدوست قد  دبود و چند تائ یمیصم

 که پشت سر  یحرف زدن راجع به اتفاقات

گذاشت در عادتش نبود.ساناز دستش را گرفت و ناخنش  یم

 رنگش و عوض   دیو رو کرد:با ریرا ز



جا  نی.اممم،همدیو سف یزرشک هی یاو بژ  یطالئ  هی.کنم

 ..  اریو ب  لمیتابرم وسا نیشب

  نیخواد.خوبه هم ینم 

شرت باال رفته اش را مرتب  یت یو لبه  ستادیا ساناز

 امیتا ب نین جا بشیخوره.هم یشب نم یدرد مهمون کرد:نچ.به

  ااایبخواب یری.نگ

 شهیبه ساعت انداخت.پدرش هم یزانو نشست و نگاه چهار

  مارستانیساعت مقابل ب نیمد.ایام رید

 یدربستم سیو سرو دیکش یم گاریو س ستادییام یروز شبانه

 را به   شیگرفت.با کف دست موها

و  دیچ ینم سهیدس شینطور برایا.اگر فرهادختیر هم

 شد،االن با مدرک فو ق  یباعثاخراجش نم

مشغول بود.نمرات درخشان و کمک در  یجائ سانسشیل

  یوگر از او دانشج ید یستادهایاها پروژه

 کیگر یاداشت.حت سیتدر یایساخته بود.چقدر رو یا نهنمو

 داشت هم   یکالس در طول هفته برم

فشرد و  ی شانیپ یکرد.کف دستش را رو یش میاراض

 حتیدختر ه رو نص نیکرد.خانجون صدا بلند کرد: ا پووف

 شده؟   یکن صاف نشست:چ



شانه   یسر تکان داد و چادرش را رو  خانجون

   ؟یدیو رنگ کرده،ندوهاش همانداخت:رفت

 ن انداخته خانجو  تیهمش دو تا خط ال 

.پسر ستیشوهر معلوم ن ی.فرق شوهر دار و بگهید نیهم 

 متاهل؟   یمجرده و  ک کیبدبختمردم از کجا بدونه 

دونه،غصه اش و  یاش گرفت:پسر بدبخت مردم م خنده

 نخور شما 

 یچ نیخنداندش:دوره آخر زمون شده.بب شترینچ خانجون ب نچ

 دخترا.  نیا گنیم

زانو نشست:قربون اخمت بشم   یکرد و رو حصاررا   بالش

   دمیعشقم.خودم بهش تذکر م

که خانجون  ستی:ندیرس شیالک ها یبا جعبه  ساناز

 آدم بشم.   هیانداختم شب تینداد.همشدو تا خط ال

  یداره؟چشم دار  یشکلهمچ  یقشنگ  نیصورت به ا 

 ه گل.بس کمثآلهو.صورتت هم که برگ 

ده تا  یداشت روز یسر و شکل و هر ک نی.واال ایناشکر

 ..  رویداد ب یهمصدق



خانجون   یدی:پس خوشگلم؟پسنددیلوس شد و خند   ساناز

 جونم...؟  

چشم و ابرو آمد:اصال عقله که انگار  شیبرا خانجون

 کرده  یرفته خودش و چه شکل .نگاهیندار

باز کرد و پنبه اش را که ساناز سمتش انداخته بود را  یپد

 ناخنش نگه  یثابت رو یچند لحظه ا

 :  دیبخورد.ساناز لب برچ سیخ رشیتا الک ز داشت

 ینطوریخنگم...؟ا ای م.خوشگلدیمن و مشخص کن فیتکل

 شم جون گلنوش  یم یدچاردوگان گ

 جون خودت.   

 کرد:خو حاال  یزبان دراز مهینصفه و ن شیبرا

سجاده کنار رفت:پاشو   یو چهار دست و پا از ر  خانجون

 . شهیاالن شروع م المیبزن سر

 یالیسر چیرا برداشت:قربون خانجون برم که ه موتیسانازر

وهاشون و همهم لمایف نیخانجون.تو ا نی.ببدهیو ازدست نم

 کنن.   یرنگ م

   لما؟یز تو فیاگرفت ادیرو  زایچ نیفقط ا 



 ی زایچ یساناز باعث شد بخندد:نه واال.کل یغش خنده  غش

ز خونه یاترسم بگم پرتم کن مید گرفتم.منتها یامه گهیخوب د

 . رونیب

 یرا از رو یبهار یو شکوفه ها دینگشت کشیارا رو پد

 الک پاکن ها   نیاز ا  یکیپاک کرد.  شیناخن ها

 نیخاطراتش بکشد و همه را از ب یداشت تا رو الزم

 توانست خاطراتش را برگرداند به  یببرد.کاش م

شدن درس و  ا،تمامیخواسته اش از دن یسال قبل که همه  دو

   یم  گریداشتن شغل و احترام بود.اما د

خواهد به دست  یهمک یزین  چیاممکن است،همه  دانست

 دردناک بود .  نیو ا دیاین

   

خودم برم که با  یو نذاشت یمهمون یومدیساناز غر زد:باهام ن

   ؟یسرم و گول بمال تزایپ  هی

زد.طعم کالباس را دوست نداشت.اما  شیتزایبه برش  پ یزگا

 یهمبود ک یزیهمان چ تزایپ  یرو یبرشته  یها ریپن

 ا...؟   تزیپ  هیخواست:

اطرافش اشاره  طیحهمبا چشم ب سفارش نداد تزایتو که  پ تازه

 کرد:آوردمت 



رنگش را کند و به    اهیاز نان برگر س  یتکه ا  یسان

 . دیچسب یشتر م یب ی.اما مهمونیچ دهانگذاشت:حاال هر

   هی..عالنی:ادیبسته چش  یرا با چشم ها ریپن طعم

نرفتن  یمهمون نی:خب خداروشکر ادیساناز را هم شن غرغر

 ن  رویب  یبهونه شد االقل خودت هم از خونه بزن

 کرد:اون و ممنون تو هستم  یاخالق خوش

 ت و  یشدتا حاال چرب زبون  ی:از ک دیباالخره خند ساناز

عطر زیامد نفسیاداشت.بدش نم یحس خوب یچوب یها مکتین

 ل چوب بردارد.اما خودش را کنتر

دورتر از خانه را انتخاب  یلیخ یری.مسندیتا مرتب بنش کرد

   دایپ یلیکرده بودند تا فست فود باب م

  یدخترانه خوش م  یدو نفره ها  نیا  ی.گاهکنند

   ابانیبه خمقابلش  یها شهیگذشت.نگاهشار ش

   یشهر رفت و آمد م  یها  ابانیکه در خ  می.مردافتاد

 ر ییکردندمتفاوت بودند.انگار طبقه به طبقه تغ

شد.نفسش  می اتشانیفر ع ریکرد.اصل ادم ها مدام درگ یم

ده رو یاپ  یها مکتیکم رو ن هیداد:دلم هوس کرده  رونیرا ب

  نمیبش



و تند لقمه اش را  ابرو باال داد شیبا دهان پر برا یسان

    امین من که نم رویب :گرمهدیجو

کم  همی غذات و تموم کن.من نیرا برداشت:تو بش فشیک

 .  نمیش یم رونیب

چراغ حباب دار  کیرفت که  یمکتیسمت ن میمستق شیپاها

 خاموش،چترش شده بود.سحر اگر بود 

زدن  غیهنوز جان ج شیوحشتناک گلو یان سر و صدا

  یخوره لعنت میم داشت:حالم ازت به

نبود.اما حال زن وادارش  گرانیدخالت کردن در کار د ادم

 را بپوشد و سمتش    شیکرد کفش ها

زانو خم شده بود  یاده شود رویپ نشین که از ماشیا.ببرود

 نیچ دیرس  یشام مهمکه ب یبد یش از بویانیزد.ب  یوعق م

 خورد:خانم،خانم با شمام .. 

عرق بود و  سید.صورتش خبه زحمت سر بلند کر زن

 بود:هوم  دهیسرشانه و گردن چسب یاش رو رهیت یموها

 ..؟ ارمی..؟ براتون آب بنیکمک الزم دار 

زن دوباره شروع به عوق زدن  ردیبگ یآنکه جواب قبل

ش  یندارد.نگران خم شد و بازو یعیکرد.معلوم بود حال طب

 ..؟ یزد یرا گرفت:حالت بده..چ



پوست  یاما از سرد دشید یح نمو روشن واض کیتار در

.کنار زن خم ستی، مشخص بود که حالش خوب ن شیبازو

 دنبالت..؟   ادیب یکی شد:زنگ بزنم

 ی..؟ قرصیکرد:خ...خوبم   مطمئن نیرا باال و پائ سرش

   ؟ی.ها...؟   چیکه نزد یزیچ

 ..؟  یو دار یدنبالت..؟کس ادیزنگ بزنم ب  یکیبه  

را گرفت:ا  شیبازو رینگران ز شانه خم شد یزن که رو سر

 ..خانم   یبابا..خانم..دختره..ه ی

افتاده بود شروع به خاموش و روشن  نیکه کف ماش یلیموبا

 زن  یشدن کرد.دستش را دور بازو

 لیموبا یو همزمان گوش دشیباال کش یکرد و به سخت محکم

 راهم جواب داد:الو.. 

ار را از کن یگوش  ؟یرفت جا..کیشورش و درآورد 

 صورتش فاصله داد:الو..آقا .. 

که  یکنیم یکار ی:داردیشن یرا نم شیانگار صدا مرد

و  زینکن همه چ ی..؟! کاریدیخط قرمز بکشم شن هیدورت و

   نایتموم کنم ت



 یگیم یثابت نگه داشت:چ یصندل یتا رو یرا به سخت زن

..؟   گمیم یچ یشنویخانم حالش  بده.م نیخودت آقا...ا یبرا 

  ؟یهست کی گهیتو د

 و طلبکار مرد،باعث شد اخم کند:دختر بابام   یعصبان لحن

 ...؟  یچ یعنی 

فست   یبه ورود  یداشت.نگاه   فیهم تشر  خنگ

 آمدن  رونیفودانداخت.ساناز هنوز قصد ب

 رشیبانگیباشد و گر  انیم  نیا  یمشکل  دی.ترسنداشت

   یشود.خصوصا که حال زن روبراه نبود:من نم

   سیخوام زنگ بزنم به پل می.یا  کارهیو شما چ هیک نیا دونم

 و بده بهش   یکجاست گوش نای...؟ تیچ یبرا سیپل

 دمیدونم شا  یهوش شده...نم  ی.بستیحالش خوب ن 

   دهیم  ی.بودهیخواب

 :بهم ادرس بده.من شوهرشدیمرد را شن یگفتن خفه  یلعنت

 هستم. 

 بده...؟   یلیخ حالش

  شیصدا  ینگران  ایرا باور کند    دادشیبدانست داد و   ینم

 خم شد تا بهتر  نایصورت ت ی.روردیرا بپذ



 یبود:هر چ  دهیکرد و انگار خواب  ی.آرام خس خس مندشیبب

 خورده بود و باال آورد  

خواست وارد   ی.خسته بود و نمدیگفتن مرد را شن  اوووف

 به او نداشت:من  یشود که ربط یموضو ع

 یایم   ی.شما کابونیمنتظر بمونم تو خ  نجایندارم ا  وقت

 دنبالش..؟   ادرس بده  

  گهیربع د  کیرا که گفت مرد جواب داد:کمتر از    ینشان

 کنم .  یخانم.جبران م دی.تنهاش نذاررسمیم

آمد و ساناز بود که کنارش خم  دنیدو یصدا

 ..؟  هیک نی...؟اشدهیشد:گلنوش،چ

 هیتک نیدر باز ماش داد و به یبه سان یکوتاه حیتوض

 . رنیمارو گل بگ داد:شانس

 یهمشد و به صورت زن جوان نگا  یدلواپس خم م  ساناز

 کشه .  میکرد:هنوز نفس 

هم   دیخورده..شا  یادیز   کمی..؟  رهیمگه قرار بود بم  -

 ه خورد مخلوط

 خورده.  زیچ  دمیساناز شل شد:شا شین



و زن گذاشت   یشانه    یرا رو دست  ساناز

  ه؟ی..؟اسمت چی..خوبیداری..بیتکانشداد:ه

 ایزنه  ستیدش نیابانو اصال  یبه خودش جواب داد:ق خودش

 مرد 

 ؟  یبانو رو از کجات درآورد د:یحال خند یب

 دوباره خم شد و براندازش کرد:چقدر هم خوشگله.کاش ساناز

 دما غش و   دمیپرس یسرحال بود م

 دو طرف .  نیانداره  هیبخ یعمل کرد.اصال جا کجا

 معلومه...؟   یزیاصال چ  یکیتار نیتو ا 

را چند بار باز و بسته   شیاش را خورد و پلک ها   ازهیخم

 توئه ساناز ..  ریدردسرا همش تقص نیکرد:خوابم گرفته..ا

 ن چه خب. همبانو بشه..؟ ب یق نیوااااا...من گفتم ا 

خت.اگر به ساعتش اندا یعابر از کنارشان رد شدند.نگاه دو

 ه که گفت یربع کیاز آن  شتریب قهیدق کی

 مردکن  نیگرفت:ا  یتماس م  سیبا پل  دیکش  یطول م  بود

  نی.حاال ببادیم

  ؟یشد..الو..الووو،خانم بهتر داریب نیگلنوش،گلنوش ا 



 یکرد رو می یساناز برگشت و نگاهش کرد.سع یصدا با

 : هومممم ندیصاف بنش یصندل

به  یچند تاست..؟  کفر نیا  یدونیداخت:مابرو باال ان ساناز

 گرفته...؟   تی:ساناز.، باز دیساناز تو پ

با سرعت از کنارشان گذشت و جلوتر پارک  یلیاتومب

 شد.ساناز کنارش   ادهیعجله  پ بایکرد.مرد

 تو..  یومد،به همه شک داریادی:دستادیا

 ..  سیه 

 چه طرز حرف زدنه آخه..  نیس..ا یبمن نگو ه 

رد کنار همکجاست...؟  از سر را نایسمتشان آمد:سالم،ت مرد

 :سالم  دیکش

اومد از   یچه عجله ا  نی:  ببدیکوب  شیبه پهلو  ساناز

تنشه بدبخت..فکر کنم  عاشق هم  ی.لباس راحترونیخونهب

 باشن .. 

 هیساناز را به عقب هل داد: بایهم فشرد و تقر یرو دندان

 .. ریه آروم بگقیدق

 ..   نای..تنایزن را تکان داد:ت یپا نشست و شانه  دو یرو مرد

 هوووم ...  



.اما دیربع چشم باز کرد و دوباره خواب کی نیچند دفعه تو ا 

 استفراغ نکرد.  گهید

نداخت و به آسفالت اشاره کرد:مگه یانیبه ب ینیچ ساناز

 هم مونده بود   یا گهیزدیچ

زدم...؟   شما پشت تلفن حرف د،بایراقبش بودهمممنون ک 

ساناز شانه باال داد:من سانازم.شما با خواهرم حرف 

  یحوصله دستش را باال گرفت:کار  ی.گلنوش بیزد

 ...؟ نیشوهرش هست  نینکردم،گفت

 زد    یسر تکان داد:داشت با من حرف م مرد

پرس و جو کند تا مطمئن  شتریب یگفت کم می وجدانش

   یبود و نه دلش م  یشود.امانه وقت مناسب

 یکند که به او مربوط نم ییماجرا ریخودش را درگ خواست

 شد . 

 دنبالممممم  ی..اومداریماز..ماز 

 خوبه...؟ نا،حالتیدست دور زن انداخت:ت مرد

 شه  یحالم خوب م:من و ببر،تو دیزن خند 

را کنار گذشت:اگه حالت انقدر خوبه بلند  یخوش اخالق مرد

 .  میشوبر



کرد.زن هم انگار منتظر آمدن  یبا دقت نگاهشان م ساناز

کن  ببر،:تو من و دیایبود تا چشم باز کند و به حرف ب اریماز

   اریماز

.چشم دیخند زیر زیبه اخم پررنگ مرد بود.ساناز ر حواس

   سیبازش رفت:ه شین بهیغره ا

 شیها یبه چتر یکردند.دست ینگاهش م رهیخ  دیو سپ سحر

 ز بناگوش در رفته ا شیو ن یبه نب  ینگاه   میو ن دیکش

د  ید یرا م یفر یانداخت.هر ب ار که دو قلوها اش

 ن  یو جذابتر نیشد.انگار اول  یهمذوقزد نطوریهم

ابرو انداخت  نید.اخم ب ید یبود که در عمرش م ییها بچه

   ست؟ین یا گهیبه ابرو داد:امر د یو تاب

من سس داشته  چیلب و دهنش را کج و کوله کرد:ساندو دیسپ

 نه  ارشویه اما خباش

داشته  دیسفارش داد:مال من سس سف عیهم سر سحر

 باشه.کلمنه 

 ارشونیمنم بدون خ ی:دستت درست،برا دیبا صدا خند ینب

 ر با نون اضافه   یبگ

کرد:پاشو خودت و  حصار دلنشست و دست دور  زیم ی لبه

   یکه راه یچی.تا ساندویلوس نکن نب



 .  امیدم برمدو تا هم فقط خو نی.از پس استین

دو ساعت قبل تماس گرفته و سفارش کرده   یکی  یفر

 ز کارش یا.هنوز کمردیبوددخترها را از مهد بگ

دخترها  طنتیمانده بود و مجبور بود با ش یمغازه باق  در

 هر بار با   ی.نبدیایکوچک کنار ب طیدر آن مح

تمام نشدن  یجستجوها یتمام و کمال برا یآنها اجازه  دنید

 هم به   دیداد.سحر و سپ یان مش ی

زدند و  یخواستند دست م یکه  م یزیبه هر چ ینب یبانیپشت

 شدند .  یهممشغول کسب تجرب یدستگاه فتوکپ یپا یگاه 

ن و تو رو همگرسنشون بش  نای.اینب دیگهبرو   ایکرد:ب ینچ

 دن   یقورت م

سحر  ستمیادم خور ن رم،منیچپ چپ نگاهش کرد:نخ دهیسپ

خورم.اونم با نون اضافه از   یو م ی:من عمو نبدیخند یبه نب

 لیچچشم چرخاند:بفرما تحو ینب یدخترها برا یزبان دراز

  ریبگ

 شیها یپا انداخت.کتان  یشانه باال داد و پا رو الیخ یب ینب

  نیبود که انگار اول زیتم یطور شهیهم

حواله اش  یکرد.چشمک رند یرا سر م دنشانیپوش روز

  ژنیخواهرم،از صبح بهت اکس هگیکرد:برو د



 ریسحر ز یکنیهم عوض م ییآب و هوا هی یری.مدهینرس

 ...؟ هیچ  ژنیپچ پچ کرد:اسک دیگوش سپ

هم دماغش را به گوش خواهرش چسباند:فکر کنم هوا به  دیسپ

 سرش نخورده. 

.با انگشت اشاره هر دو را ستادیرا برداشت و سر پا ا فشیک

   نیکرد یونطیش نمیبب امیکرد:ب دیتهد 

 .  ستین یگردونم خونه.از خانجون هم خبر یم برتون

فر  یمشک یسبزه با موها کیینگاهش کردند. یدو ناراض هر

 صاف روشن   یبا موها دیسف یگریود

 نیس یپدرش شده بود.هوا هیشب یگریو د یفر هیشب یکی.بود

 نرمتر   یداد و کم رونیه اش را ب

.من که اومدم دیبکش ی تا نقاش دهیبهتون کاغذ م ی:نبشد

 .باشه...؟ شهیش نیچسبونم به ا  یها رو م ینقاش

   ؟ینقاش یپا یزنمیو تاب خورد:ستاره هم  چیپ  سحر

هر دو سر   یکرد.برا   مینگاهش   یهنوز ناراض  دیسپ

 .خوبه؟  یطالئ یتکانداد:ستاره 



   یشده بودند که سراغ کوله پشت   یهردو راض  انگار

ب ه خودش داد:نون  یو کش و قوس ستادییاهاشانرفتند.نب

 نره   ادتیاضافه 

جا  زیپشت م گهیوقت د ؟چندینگاه شکمت کرد 

  یچاق،خودت هم  کم از دان یگفت چارهیب ی.همشبه دانیشینم

 .  یندار

و بلوزش را مشت  دیشکمش کش یبا کف دست رو ینب

 ذره؟شکم اعتبار مرد  هی نیکرد:کوشکم؟ هم

ر ا تو ِِ زد.محمود  رونیگفت و از مغازه ب یدارکش شیبازِا

 نشست ه  هیچهارپا  یمغازه رو رونیب

 :احوال خانم مهندس سالم بود

 با بچه ها تو مغازه است؟   یشد:نب  زیخ مین شیبرا

که دخترها  یزیتوانست م  یبود م  ستادهیهمانجا که ا از

 محمود  ی.براندیبودند را بب یمشغول نقاش

قبل  یتو رو خدا مثل دفعه  فقطگه،یتکان داد:آره د سر

 نده آقا محمود  چیسوئ کرویبهشونخازن و م

 چشم چپش گذاشت:رو چشمم..آ آ ...  یراستش را رو دستش



 هیثان یچشم و بله گفتن ها کمتر از س نیدانست که ا یم

 که دخترها ر ا  یدفعه ا نیدوامدارد.دآخر

 کرویهمشده بود ک حیبود،تا دو روز مجبور به تو ض آورده

 یو المپ آشپزخان ه را روشن نم ستندین یچ ها باطر یسوئ

 کنند . 

  ... 

را    شیپا    یبود و هر از گاه  دهیدمر دراز کش  ساناز

 قنعه اش ر ا هم.خسته و گرمازده با عجلدادیتکانم

 نیبرم دنبال ا گهیتخت انداخت:اگه د یسر برداشت و رو از

 دو تا جغله 

نکه لپش یاشود:تو چته ؟ ب کشیساناز باعث شد نزد سکوت

پس پاشو برو سفره   ستمیرا از بالش بردارد غر زد:چت ن

 بنداز  حال ندارم  

 ...چرا؟  ی:حال نداردیراحتش را پو ش یکویتر یتنه  مین

بالش غلت زد و نگاهش کرد.صورت بدون  یرو باالخره

  یو انداطه  زیکه سا ییولب ها شیآرا

هم کمتر  یز سن واقعیاد،حتیکش یشان را به رخ م یعیطب

  ؟یداد:بچه هارو آورد ینشانش م



سراند و کف سرش را ماساژ  شیموها نیب یدست

هم  زنگ زد  یخانجون.فر شینشستن  پ اطیداد:اوهوم،تو ح

 م  یبخور یزیچ هی.پاشو ادیهمدار

 یخسته دوباره غلت زد و چانه اش را در گود یپانداها مثل

  ستیبالشفرو برد:گشنم ن

 ن؟همشیم تو خونه و همتون روبراه باشیامن ب کباریاه..شد  

 به خدا   نیکن یم زاریب  یحال نداره.آدم و از زندگ یکی

و من   یهمه تو حوصله نداشت  نیشد:ا  زیخ  مین  ساناز

 ..؟  یزنیتحمل کردم.چته داد م

 دادیتاق نشانمیابه پنجره  دیسحر و سپ ی دهیچسب یها صورت

 ده و توجه فضو ل بلند ش  شیصدا

زود  یلیکرد خ یدا حس م یها را جلب کرده است. جد خانم

 ر ا  یشرت راحت  یرود.ت یازکوره در م

رفت.در توالت  سیو سمت سرو دیتنه اش پوش مین یرو

 باز   یداشت و به راح ت ریبود که گ یچندوقت

به در زد تا   یمحکم  یشد.با شانه ضربه     یبسته نم  و

  سیخ سیسرو  یسورمه ا  یها یئبازشود.دمپا



 سیخ نارویبچه زبون نفهم که ا ید:تو ذات هر چ ی.غربودند

ش باعث شد سر بلند کند.ساناز پر یاگوش یملود یکرده  صدا

 مبل انداخت و  یرا رو لیاخم وطلبکار موبا

 یرا با صدا بست و سمت مبل رفت.گوش سی.در سرورفت

 نک ه تلفنهمراهش را برداشت و مقابل باد پ

 ویتا زودتر خنک شود.اسم شاهد به عنوان مخاطب س ستادیا

 شده بود:ال و 

 سالم خانم رخشان،شاهد هستم .  

 بله،امرتو ن  

 یرازی.گفتم شنینامه نوشت انیدوستم پا یاومد؟برا ادتونی 

 مارو فرستاده  

 شده؟  یادمه،طوری 

  نم؟یشمارو بب شهی...میعنیهست. یشکلهمی 

   ؟یشکلهم گرفت تا باد پنکه خنکش کند:چشرتش را باال یت

 ن نامه رو دوستم ننوشت . یاراستش استادم متوجه شده پا

االن اصال فرصت    ی،استادهایکنیم  ی:شوخدیخند

نامه نوشته   انیمتوجه شد.مگه رو پا  یچ یعنیخوندنندارن.

 ش دادم؟ نوشیدنین انهمبود ک



گزارش کارمون  کرده که دیمتوجه شد.تهد  یدکتر ساعد نیا 

 .  دهیوم

ش را یاشانیمد. پیام اطیدخترها از ح یو صدا سر

  یخواست یکار هیکنم االن؟ کاریماالند:منچ

وضوع استادت همن ندارهمب  یربط گهیدادم.د نوشیدنیان منم

که  یپول دیدونم خانم رخشان.اما استاد گفته با یبا شما   م

 .  میریبه شما رو پس بگ میداد

 ...؟  ی:چدیخروش

 حیحالش شده بود که شروع به توض  یانگار متوجه     شاهد

 گم رو در رو حرف  یهمکرد:من ک

پول و پس  ایست.گفته  ین ایکوتاه ب یدکتر ساعد نی.امیبزن

 ی.فکر کنم تا پاکنهیبرخور د م گهیجور د  امیدوست نبهی دیم

 هم بره .  تیشکا

 دمیپس م یلاز اون حرفاست.من نه پو گهید نیشد:ا یعصبان

 نوشیدنیو ان یکه خواست یترسم.کار یونه از اون استادت م

 دادم و تموم شد . 

 یکار و کاسب یوقت برا همی.گفترمیتقص یبه خدا من ب  

 . یفتاده رو دنده لج بازیااستاد ساعد نیشمادردسر نشه.ا

 . ستیاصال برام مهم ن 



   یاز قبل احساس گرما م  شتریرا قطع کرد.ب  تماس

 را کم داشت تا روزش کامل   یکی نیرد.اصالهمک

حض داخل شدن همب یشد.فر وانییاحوصله راه ی.بشود

 مقنعه اش را باال زد و و تند و   اطیبهح

گرفتم.هوا که  شیبا کف دست خودش را باد زد:آت تند

 . ستجهنمهین

 کدیتشت آب نشسته بودند و مشت مشت به  یپا دخترها

  یآب باز یاب :مامان دندیپاش یم گرآبی

تو کولر و بزنم خنک  ایگرفت:ب یرا از دست فر لوننوشابهینا

  ست؟یرا درآورد و جفت کرد:بابات ن  شیکفش ها  یش

 داخل خانه شد:نه  یزودتر از فر

 یزد و گاه یم حیسجاده تسب یداخل اتاق خودش پا خانجون

د.چه یااالنا م گهیچرخاند:هر جا باشه د  یسر سمت آن ها م

  ؟یا مادر،خوبخبر

چرا گرفته   نی.امیستیاز اتاق بلند شد:بدک ن  یفر  یصدا

 ...االن چه وقت خواب ه آخه.  یساناز،سان ده؟یخواب

و داخل   دیکش  رونیب  زریرا از فر   یقالب  یها  خی

   یدخترها باعث شد سرک یخنده  ی.صداختیکاسهر



د کردن یکوچکشان را پر از آب م یبکشد.مشت ها اطیح به

 و   ستادیکنارش ا ی.فر دندیپاش  یوبهم م

ز قالب ها را هم داخل یاکیکرد. وانیل ریسراز خی یمشت

 کردن؟  تی:هووف...بچه ها  اذدیدهانانداخت و جو

k  و محمود سرشون و    ی.نبیلیشانه باال داد:نه خ

گلنوش  گمیهم خورد  دستت درد نکنه.م  چیگرمکردن.ساندو

 ... 

 را از قالب جدا کند:هوم  خیه تک نیکرد آخر یسع

 یپچ پچ کرد:بهت گفته بودم که همکارم تو رو د یفر

 که   دیپرس  یزت میاده؟امروز توراه ه

حرفا.غلط  نیچند سالشه و چند تا بچه ان و از ا برادرزادت

 نکنمشاخکاش تکون خورد ه 

پن گذاشت:کدوم یاپارچ کرد و رو ریرا سراز  نوشابه

به ظرف کتلت ها زد:راحله  یناخنک یهمکارت؟ فر

جفت  کیگوشش را لمس کرد. یه الله  یچادر گه،همونید

از  ناروی.ایمار ندیاخواست یچفت همبود:م ینیگوشواره نگ

   ؟یدیکجا خر

تو بردار،من  نارویشرکت باز شده.ا ریتو مس یفروش یبدل هی 

  رمیگ یبراخودم م



دا   رفت  و ص  رونیسفره به دست از آشپزخانه ب  بعد

 تو  نیایبلندکرد:دخترا،ب

ن راه  راهیپ نیتوجه آمدن پدرش شد.آستهمشپزخانیاپنجره  از

 یراهش را تا ارنج باال زده بود و پا

 شس ت:بابا هم اومد   یرا م یدرشت یهندوانه  ریش

 کباریتا ظرف ها را بردارد:حاال  ستادین طرف اپن ا یافر

 خوب بود   دیکه ضرر نداره.شا دنید

.اما اوردیچشم ب شیرا  پ یز دوست فریاریکرد تصو یسع

 لباس داره  کیبوت  کارست؟یچ ینداشت:گفت یا جهینت

 یفر په؟یخوابالود وارد آشپزخانه شد:خوش ت ساناز

 خود ت  نیع   دهی:آره،بور و سفدیخند

 یهمک  یتماس شاهد بود.استاد ریدرگ ختهیجسته و گر  ذهنش

  انیداشت و پول پا  تیگفت قصد شکا

:فکر کرد با دیخواست؟پر حرص با خودش غر یرا م نامه

 بچه طرف حساب شده  

به   کتلت   یسفره و دوباره ناخنک  ینشست پا  یفر

  یزد:سالمداداش،خسته نباش



گفت و چادرش را   یبا چشم غره هللا و اکبر   خانجون

 نیانگشت نکن تو اون ظرف.ا  یجمعکرد:ه

 مونده سرت  یبد از بچگ عادت

س کنار سفره نشستند:ما  یبا سر و صورت خ دیو سپ سحر

 گنده   وانیم،لیخوا یهمنوشاب

سالم.چه عجب  کیگذاشت:عل زیم یهندوانه را رو پدرش

   د؟یطرفا،کو سع نیا

 سالم رسوند.  یلی.خادیشب کار شده دوباره.نتونست ب 

  گه،گشنمهید نیایرا برداشت:ب یسبد سبز ساناز

  یگریکس د  چیو نه ه  ینه ساعدداد.  رونیرا ب  نفسش

 اجازهنداشت مانع کار کردن و کسب درآمدش 

داده به پنجره  هیباعث شد اخم کند.پدرش تک گاریس ی.بوشود

   یرا دود م گارشیشپزخانه سیا

نگاهش را حس کرد به هندوانه   ینیسنگ  ی.وقتکرد

 نباشه  دیسف نیاشارهکرد:بشکن بب

  

  یبود و نگاهشان م  ادهستییاهنوز مقابل ورود ینب

 د..؟ ید  یهم:جناب..اجازستادیا مقابلش یکرد.ساعد



..شروع کرد به دیی:بفرمادیباالخره خودش را کنار کش ینب

  یرفت.نب یم یکه ساعد یریسهمکندنالک ناخنش و نگاه ب

بود..؟  ابرو باال  یسلفون مشتر  نی:استادیکنارش ا

 داد:سلفون..؟!  

داشته باشن   یپیکه کار تا   یکسائ  هیشب شانه باال داد:   ینب

 ..؟  یبود جد ینبود..مشتر

شده بود که با وجود رفتنشن،هنوز هم   یمرد  ریدرگ  ذهنش

چسبناک و  یخاطره  هیشد.مثل  یحضو رش حس م

کرد  یو وادارش م دهیمغازه چسب یبه گوشه   ندیناخوشا

 ریز مقنعه اش را تکان داد تا یراجع به آن فکر کند.لبه 

 گردنش خنک شود:اره 

   بابا

 بودمش ..  دهیتا حاال ند 

اومد.دان   یهمبود ک  یبار  نیخودش را باد زد:اول  دوباره

 ها ..  ارهیب بیابطر هیمن  یکجاست..؟ رفت برا ی

 مادرش اومد دنبالش ..  

 ..؟  نجایا ومدی..؟پس چرا نیاا..ک 

و  ید داننگفت.فقط اوم یزی:چدیکش ازهیخم الیخ یب ینب

 بردگفت شب مهمون دارن. . 



 یکردند طبقه بند یکه فکرش را مشغول م یموضوعات

 یبه د یکیتوانست از  یهمنداشت.ذهنش هر لحظ یخاص

  رییتغ یگر

 الیراحله و امدنش دنبال دان ریبدهد.مثل االن که درگ جهت

  یچیدندان گرفت و رها کرد:ه ریرا ز  نشییشده بود.لب پا

 ..؟!   یمشغول بود::ک  لشیموبا یبا گوش ی..؟ نبیدینپرس

 ..!!  ی:نبدیپ تو

دونم..بد   ی..؟ خوب بود..نمیگیها..چته..؟! راحله رو م 

 و برد .  الیسالم کرد و دان هینبود.

 انشانیشد و بحث کار م یجد  یش با نبیادوست کهیزمان از

هم باخبر  الیراحله و دان یش از زندگ  یپاگرفت،کم و ب

 شده  

.سه بود   یدوران خدمت نب  قیال،رفیپدر دان  وشی.دارودب

فوت کرده بود  و از همان   یچهارسال قبل در تصادف رانندگ

را  فشیرا داشت.ک الیدان یهوا شیکم و ب یوقت،نب

 ..؟  ی..؟   بریندار یبرداشت:با من کار

چه خبره تو که  نمیبه راحله بزنم بب یزنگ همیآره..بر 

 .  زش.یادینپرسیچیه



 ش زل زده بود:اوه..بر پدرتیاباز به صفحه گوش شیبا ن ینب

 معمود.. 

 ..؟کجا..؟  ی..؟   چیبرینم فیحرص غر زد:شما تشر پر

..سرت و بکن تو اون یچیکرد و راه افتاد:ه یپووف

 ..خدافظ . یگوش

 تو..؟   یگیم یگلنوش..چ 

دستش را باال گرفت:الزم  زدیم رونیکه از مغازه ب همانطور

 ینداد و از پله ها یبه غرولند نب یتی..اهم یبدون ستین

   یخروج

 یراحله را گرفت و منتظر برقرار یباال رفت.شماره  پاساژ

 تماس ماند:الو..سالم راحله جان.. 

 سالم گلنوش جان ..  

کرد  یطمئنش مهمراحل یگرفته  یدر هم کرد.صدا ابرو

ل نگران یال داندنبا  یشده راحله جان..اومد  یفتاده:چیااتفاق

 شدم .. 

 نشده گلنوش جان ..  یطور 

 افتاده..؟    یاتفاق 

 ..  زنهیگلنوش جان..؟معصوم خانم صدا م میبعدا حرف بزن 



 یصدا نم کیو دهانش را کج و کوله کرد:معصوم خانم  لب

 ..  زنمیزنه..؟   شب بهت زنگ م

 .. یباشه..هر جور راحت 

 ؟ ..؟ اره گلنوش جان..یناراحت شد 

دست تکان داد:نه  یتاکس یو برا ستادیا ابانیخ اول

 ..فقط نگران شدم .. هیبخدا..ناراحت چ

 ..  نیکن  یخونه رو خال گهیمعصوم خانم م 

 ..؟!  یشد:چ بدنبه  دست

 کاریدونم چ ی:نمشدمی نییراحله نازک و باال و پا یصدا

پدر  شیپ  نیبرگردم ورام  دیکنم با یرو خال نجایا کنم.اگه

 .  ادیپدر خودم که خرجش بزور درم ای وشیارد

 نده ..  تیزنه..اهم  یم  ادیحرفا ز نیمعصوم خانم  از ا 

..اگه  ید کنیاز دیاجاره رو با گهی..مهیدفعه انگار جد نیا 

 کن ..  یخال یتون ینم

صندل  یکه رو یتوجه به دو مرد ی.ب ستادیکنارش ا یتاکس

باال برده..؟    یا..چقدرباب یپشت نشسته بودند،سوار شد:ا ی

 صد تومن .. 



خونش ،هتل  کنهیم الیندونه خ یچه خبره..؟ هر ک 

 هیچ نیزم ریمتر ز کی مونیاچهل متر تیسوئ هی گهیپالس..د

 د تومن اضافه کنه..؟  که ص

کند.با سر انگشت  یهمیداد گر یراحله نشان م نیف نیف

گفت  یال مدادن را بلد نبود.مث یش را خاراند.دلداریاپبشان

  هیگر

سر  یشد..؟اجاره  یشود.مگر م یدرست م زیو همه چ نکن

که هنوز هم  یزن تنها و پسر ساده و مهربان  کیماه، 

 ممکن بود  

 یکتک بخورد که تمام نم ابونیکوچه و خ یپسرها از

حس  شیرا به پهلو  یدست دنیبزند خز یحرف نکهیشد.قبالز ا

  دل  کینزد   یجائ   قایدق  یکرد.سر انگشتان  مرد کنار

اش  قهیشق یرو  یشده بود که رگ ها یاش بود.انقدرعصبان

مرد   ی.با ارنج دست  چپش محکم به بازودیکوب یم

 ..  یو بکش کنارعوض دستت:دیکوب

را نداشت که  یسر و صدائ نیهم انگار توقع همچ مرد

 ..  یگیم یخودش را جمع و جور کرد:چ

 کثافت ..  یتا نلرزد:عوضرا محکم به هم فشرد  شیزانوها



شده..؟    ینگاهش کرد:چه خبره خانم..چ نهیاز آ راننده

 الو..گلنوش جان.. 

 ..  شمیم  ادهیگذاشت:نگه دار  پ رهیدستگ یرا رو دستش

 ادهیتا  پ  دیخودش را سمت در  کش  نیمحض توقف ماش  به

تو  یها زن و بچه  یتاکس نیهم تو هم یکیشود:شک نکن 

 . کنهیم یرو دستمال

اقا  نی:خانم شما بمون،ادیعقب چرخ یها یسمت صندل راننده

 ..  شنیم  ادهیپ

 ..  شمیهمادیپنجه اش گرفت:من  پ انیرا محکم م یگوش

 گرفت:الو راحله جان ..  ینفس ابانیخ کنار

 شد..دعوات شده..؟   یچ 

خوردم.برم خونه بهت زنگ  ضیادم مر هینه بابا..به پست  

 .  زنمیم

 .برو بسالمت  باشه. 

 یبعد یش را پاک کرد و به اجبار منتظر تاکسیاشانیق پ عر

  ینبودند که با دستمال  ماریمردها،ب یماند.البته که همه 

روها ارضا شوند،اما   ادهیو  پ ابانیکردن زن ها،داخل خ



شد   یم یکم هم نبود.هر بار که سوار تاکس تعدادشان

 حواسش بود که 

گر   یمرد د   کیحداقل با وجود     ای.ندیجلو بنش  یصندل

 یقرار م یتیموقع نیهم که در همچ یسوار نشود.گاه

هم  یکرد خودش را جمع و جور کند.گاه   یم یگرفت،سع

کرد.دستش را پس  می دایپ  یلفظ یرید درگیمثل امروز با

 سرش گذاشت و گردنش  

و بفروشه اسمم  نینکنم بابا اون زم یماالند:اگه کار  را

 .. ستیوش نگلن

ش را یالحاف خم شده بود و ساتن صورت یرو خانجون

 هیمونه   یشه.م یراحت م  المیو بدوزم خ  نیکرد:ا یمرتبم

 دو  

 .. یفر یرخت خواب برا دخترا دست

.ته نخ را گره زد و دیکش یبود که نخ م یسوزن نیسوم نیا

داغون  بدندست و  نیبخدا..با ا میستین یدستخانجون داد:راض

 بشه آخه..  یکه چ یلحاف بدوز ینیبش

 یهمش  را شان یپنجره نشسته بود و موها  یلبه    ساناز

 یخانجون من لحاف نم  گمیگلنوش،م  گهی:راست مدیکش

 خوام.او ن 



 ن سر عقد .. همخوشگله رو بد یفنر النگو

 ساناز*..!!!   

خب..بده رک و راست حرف  هی:چدیغش خند  غش

 یسبک ها م یپتو مخمل نیز اهمه ا گهی..؟االندزنمیم

بود که خونه ها  یهم مال اون موقعا نیلحاف  سنگ نی.ارنیگ

 سرد بود .. 

 یبه ساناز رفت تا ساکت شود.ب یمانیپر و  پ یغره  چشم

.خانجون دیو کشهمشانه باال داد و دوباره برس ب الیخ

  یمرواردها

  یکوک م انیخط در م کیکرد و  یرا از نخ رد م دیسف

 نقل و نبات ..  متیرچه داند قکرد:خ

 اش گرفت.ساناز غر زد:خانجون!!!..  خنده

تو.اون وقتا  یبر ا دارمیهمو هم بدوزم نگ نیگلنوش مادر ا 

م تو  یکرد یپهن م ینبود،کرس یگاز یهمکه بخار

 خونه.زن و 

چفت هم   یکرس  ریبالش ،ز   هیرو    ذاشتنیسر م  شوهر

 بود. یکدچون دلشون به هم نز دنیخواب یم



بچه  نیهم یو چفتش نشست:برا دیپر نیاز پنجره پائ ساناز

.زمستونا چفت هم  گهیاومدن د   یم  نایور سال د نیهاهمه ا

 عواقب داشت..  دنیخواب

 ..  سسیساناز:ه یپا یرو دیکوب محکم

 یچ ..مگه یکرد کبودم   ی..زدیکرد:اوو  غیج  غیج

و  ی..بابا و عمه فرن بوگووهمب ن،شمای..؟ااا..خانجون ببگفتم

  دایازسر راه  پ

 بود..؟    یکار کاره،اوس مرتض ای یکرد

 یکس یریکرد نخندد:زبون به دهن بگ یم یسع خانجون

 بچه ..   یکنه الل یفکرنم

 تو ذوق من ..  نیبزن یغرغر کرد:ه  ساناز

گرفتند.از  یکنار هم قطار شده بودند و طرح م مرواردها

گرفت.سوز  میهم نفسش  نیسنگ لحاف نیا ریز دنیفکرخواب

 شربت درست کن ..  هی:پاشو دیرا نخ کش ین بعد

داره شربت  ین چه ربطهم..بیریگیتو دو تا دوتا جهاز م 

 درست کنم .. 

 چشم..؟   یبزنم و همون موقع بگ یدفعه به تو حرف هیشد من  



ر نخ را گره زد و کنار  ی.زدیکوب می اطیدر ح یرو یکس

در  هیک نیرچه سنجاق کرد:حداقل برو ببخانجون به پا دست

 .. زنهیم

خونه درست  نیا فونیا شهمی یمهربون..ک یخدا یخدا..ا یا

 .. نمیو بب یروز چنمیه دهیعمر من کفاف م یعنیبشه..

به ساناز داد:برو د   یمحکم تر بود.تکان  یبعد ی ضربه

 ..  گهی

 تو برو در و باز کن ..  کنمیمن شربت درست م 

 ...  یبلتن یلیخ 

 دیدو اطیرا روشن کرد و سمت در ح وانییارو چراغ

 :بله..اومدم ..  باز کن .. 

:وا..تو دیبود.در را باز کرد و خودش را کنار کش ینب یصدا

 ..؟  یکنیم کارینجاچیا

بزنم تو دهنتا..واس  گهیهمطونیکرد:ش یاخم نگاهش م پر

 ..؟  یز مغازه رفتیاونجوریاچ

 ..  میتو حرف بزن  ایغلط کرد.ب طونهیش 



..؟ ستیترک موتور نشسته بود:بابات خونه ن همانطور

..؟  بابات آخه ترس یترس می..از بابام هی:ها چدیخند

 داره..؟خانجون هم هست..؟  

 یوقت هم ب  چی.هدیایمد دم خانه ب یام شیکم  پ یلیخ

گذاشت.سرک  ینم اطیپدرش پا داخل ح ایحضور خانجون 

 ختنیه نریتو تا در و همسا ای:بدیشبه کوچه ک  یکوتاه

 و حاضر ..  ی..خانجون همهست..حرونیب

ز یارگت بود اونطورهمچ نمی..اومدم ببامیکار دارم..تو نم 

 ..  یمغازهرفت

 یشد:اوهو..از ک دلداد و دست به  هیدر تک یلنگه  به

 ...؟   روت و کم کن گلنوش .. یشینگران م یجنابعال

به  ین..نگران راحله شدم.اومدننک یخب..بد اخالق یلیخ 

باال  نیاجاره ببر  ایگفت معصوم خانم گفته  یشزنگ زدم.م

 ..؟ ی..خبر داشتنیبلند  ش یا

 بمن نگفت..؟   یز یپررنگ تر شد: چرا چ ینب اخم

گفت از پس اجاره   یناراحت بود.م  یلیخ  یطفل 

 . نیبرگردم ورام باید.امیبرنم

 .. کنهیو با زم معصوم خانم هم ..دهن ادم نیا



 یدیاز دیسف یچرخ خورد.تارها ینب  یموها نیب نگاهش

.تو فعال زنمیپراکنده شده بود:شب بهش زنگ م سرشیرو

 ..  اریبروش ن یزیچ

 ..؟  یبا من..؟   بر یندار یپووف..کار 

موتور  یصاف کرد و کالهش را از دسته  بدن

شده بود مامان تموم  یبزنم.داروها یسربه ناز همیبرداشت:بر

 ببرم..  رمیبراش بگ

 حالش بهتره..؟   

 ..من برم..  ستیتکان داد:بدک ن سر

 ها ..  ینگ یزیبرون..به راحله هم چ اطیبسالمت..با احت 

ن همکلمه ب  کیتونست    ی..نمالیپاشد اومد دنبال دان  کارهی 

 بگه..؟  

 گفت .   یهمخب بابا..ترش نکن.البد روش نشد.باالخر یلیخ 

 تو .. برو  

 ها ..  ینگ یزی:جون گلنوش چدیرا داخل کش خودش

 هیتوجه به حرفش راه افتاد.در را بست و همانجا تک یب

شربتش را  وانیپنجره نشسته بود و ل یداد.سانازلبه 

 بود..؟   آره ..  یکرد:نب  یهمزهممز



 تو ..  ومدیچرا ن 

ب به صورتش یاخم شد و مشت ریش یباال داد و پا شانه

 ..  دیپاش

 یبه حرفا  د،گوششیرس  یم  یکه به کار مشتر  همانطور

شبرنگ  ینارنج فیو ک یکتان یکیمقابلش بود. یدخترها

 داشتو 

رنگ ها  نییا.اگر ساناز بود برایو فسفر یسرخاب یگرید

   یبخرد.م شیشد تا برا می زانشیگرفت و آو یهمدلضعف

 بنفش .مثالدیخر یها م نمیتولدش از ه یکادو یبرا توانست

  ابانینئون سر خ یتابلوها نیهم زرد و سبز. ع دی..شایوطوس

فرنچ شده اش را   یناخن ها  یزد.دختر نارنج   یق  م بر

 ..  رهیگ یچهل م  میهربار ترم یداد:برا  ینشاندوستش م

کرد:کارش   یم  یهم با دقت ناخن ها را بررس  یسرخاب

 ..  امیبگو منم ب یریهمدفع  نیخوبه ها..ا

 یاده  یوقت م نمیبب بایددوستش ابرو باال انداخت: یراب

 کنم ..  یوقت داد خبرت م نه..اگه

 شه ..   یم ی..راضدهیپول خوب م یبگو مشتر 



را   شانیدادند و کالس کار   یم   یکارها هم وقت قبل  ناخن

و  پیداشتند.آنوقت خودش، صبح تا شب نشسته بود و تا

 یهمسفارش ترجم یا هم نبد ی.جددادیم نوشیدنیان قیتحق

ش با  یعقب نمانند.گوش ها  بیرق یگرفت تا از مغازهها

صدف،امروز دکتر  یشد:وا زیت ینام دکتر ساعد دنیشن

 دمش ..   ی..؟   اومده بود..؟نه ندید یو د یساعد

 .. شیمادر بفداااا ی..دستش شکسته..الهدمشید 

 ی..الهی.واهیسا  میگیشد:دروغ  زیخ  مین صدف

 ...؟ رای..چمریبم

 یشد اخر و عاقبت کس میهم  نیشکسته بود..؟ ا دستش

 یهمشیرا آجر کند.خانجون هم هیکهبخواهد نون بق

کوبد در خانه   یرا که خدا م یکس یگفت"نکوب در خانه 

 ات را" 

م  یتا دیو بعد مشکوک بگو ندشیآمده بود آنجا تا بب کارهی

را را فراموش ست.بعد هم انگار کل ماجیات چه ساعتیاکار

 کرده  

 شیها فیتغر ی.هنوز مزه ندشیمده بود تا ببیان گریکه د  بود

 نخبه..  ینامه در حد دکترا..دانشج و انیبود.پا ردندانشیز

 آرنجش تو گچ بود .   یشد..از باال یدونم چ  ینم 



 تصادف کرده..؟   یعنی..رمیبم 

  یزاگفتن رو   یالبد.بچه ها م   نیفکر نکنم..خورده زم 

کوه..حاال خوبه فقط دستش شکسته و سر و  رهیم لیتعط

 نشده..  یصورت ش طور

خوشگلش  سیاون ف فیگفت:نگو..ح یآخ صدف

 فضا ..  رمیها ،م زنهی..اوووف..بامن حرف مستین

چشم   نیخاک تو سرت..اه..کجاش خوشگله..چشماش  ع 

 .. ینطوریعقاب..نه..روباه..هم

 به هیشب شی.چشم هادیکش را دو طرف پلکش گذاشت و دستش

 خط صاف شده بود .  کی

که  یریرا بخاطر آورد.تنها تصو یکرد صورت ساعد یسع

 و چال گونه اش بود.  دیسف راهنیدر ذهن داشت  پ

 یم دیرس یدم دروغگو..گربه دستش به گوشت نمیااونجا 

 ..  دهیم ف،بویپ  فیگفت  پ

 صدف!!..   

از مقنعه اش  رونیب انشیپر  یو موها دیخند زیر زیر دختر

 ..  ی..مازی..مازاریرا مرتب کرد:من عاشق اسمشم..ماز



بود.با  دهیاسم را ش ن نیدر ذهنش تکرار شد.ا یماز اسم

کرد  یش را لمس کرد و سع ی..دم ابرویآوا..ماز نیهم

  ادشی

ذهنش کنار هم جا گرفت.خودش   ی  ختهی.پازل بهم ردیایب

چشمش   شیل باغچه  پو دختر مست داخ  یبود.شب مهمان

گرفت.اسم  یصدائ یب تمیر بوردیک یزده رو جانیزنده  شد.ه

 ..من و ببر تو وان.. یزد ماز میبود.صدا  نایدخترت

 خانم خوشگال ..  دیشد:ببخش لیبه جلو متما یکم

 جونم ..  

..مگه زن داره..؟  عیگرفت:ه زشیسمت م یزیخ یسام

 چشمانش را گرد کرد:نداره..؟  

 ..زن نداره.. ریشد:نخ دلخم دست به پر ا صدف

 ..؟ خوشگله..؟  هی..؟ خانم اسم زنش چیدون میتو از کجا  

  نیاز ا  شتریخواست ب   یبود.نم   یجا هم کاف  نیهم  تا

اون  دیشماها..البته شا ی:نه به خوشگل دیحرف بزند.خند

 اریماز گمین مهمشناسم نباشه ها..اون آقا ک ین مهمک یساعد

 هستن..  یفرد ساعد

 اریماز نیست..ا یاون ن نیشانه باال داد:نه..ا صدف

 ..  ی..دکترساعدیساعد



ند  حصارکف دست ها را بهم چسباند:من دستش  هیسا

 صدف..؟   یدی..توددمی

خوش آب و رنگ  یها دوستیز آن یاکیزن نداشت پس  اگر

 مست و   یش در مهماندوستگذاشت. یرا پشت سر م

من و ببر  یداد.ماز یم لیچرند و پرند تحوشد و  یم لیپات

.هووم..حاال   دیخند میگفت و  میتووان..ساناز تا مدت ها 

 کرد .   یم یمد و گربه رقصان یاجرات داشت م

حواله اش کرد  یزیکرد.چشمک ر یمتعجب نگاهش م ینب

شغول بکار شد.دختر ها هنوز سر راست و دروغ همودوبار

 کردن   یماجرا بحث م

  ... 

مجبورش کرده بود  روزی.دو قلوها ددیتاب یم میمستق افتاب

   یآفتاب  گر،ساعتید یباپاک کن و مقوا و خرت و پرت ها 

بود که دل  یبخاطر حال فر شتریدرست کند.البته ب شانیبرا

   شیپا یها را رو رازهیتلق و ش لونیبه دل دخترها داده بود.نا

ه  شی.همدیکش رونیب یاسکناس فشیپشت ک بیو ازج گذاشت

 و   یکند.فر دایداشت تا راحت  پ یهمخرده پول ها را آنجا نگ



کردند.خانجون  یم یجر و بحث کباریهر چند وقت  دیسع

.پدرش اما دیطرف سع یگرفت و کم یرا م یفر طرفیکم

 فقط 

و دخترها را به  یگفت و آخر شب فر یهمرایبد و ب دیسع به

را داد و سر  هی.کراگریمدلش بود د کمیه نیرساند.ا یهمخان

سر کرده بود و  یطرح روشن ریحر یشد.روسر ادهیکوچه پ

 ،سمتیدرشت یبود و گره   چاندهیرا دور گردن  پ  شیبالها

 چپ 

سرش  یزده بود.مجبور بود مدام حواسش باشد تا رو گردنش

 حالش خوب بود.اصال از هما ن  نحالیسر نخورد.با ا نییبهپا

بود حالش  دهیرا فهم یساعد  رایماز ای یکه ربط ماز یوقت

 ز  یاکیرا داشت که با  نیخوببود.مگر چند بار شانس ا

روبرو شود و نقطه ضعف   یآن دانشگاه کوفت  یاستادها

دندان گرفت تا لبخند پت و پهنش را  ری..؟لبش را زردیبگ

 ع جم یکم

باال  یشانیپ ینکش را رویداد. ع ی.رژش طعم شکالت مکند

ده  کیبه دست چپش داد.ساعت نزدلکس را  یدادو نا

 بود.صبح 



مغازه  یبرا ی،کمیغرغر نب دنینشن یمانده بود و برا خواب

 رشیتاخ یبود تا رفتن به بازار را بهانه  دکردهیخر

  یکند.ملود

 یهمراهش باعث شد کنار بک شد و گوش یگوش

سر کوچه  یجواب داد:نب عیبودسر مغازهیبردارد.شماره 

 و بفرست  یام..دان

 تا خودم دیخر ی..تو هم تنبل..انقدر نرفتنیسنگ لونمی..نامکمک

 .. رمیمجبور شم برم بگ

 مگه..؟   یدیخر یچ 

و طلبکار بودن   یخواست.پرت شدن حواس نب  یرا م  نیهم

 یندازیپشت گوش م یکه جنابعال ییزایخودش:همون چ

 همش.. 

 خواست بهش دادم ..  یهمزنگ زد کارت داشت.شمار ایب 

 ود..؟  ب  یک 

 یهماش شد و کش آمد:چ  ازهیخم   یقاط  ینب  یصدا

 . . یزیچ نیدونم..ساعد..همچ

 ..؟  یدرشت کرد:ساعد چشم

 ها..فکر کنم..زنگ نزد..؟ گفت باهات کار داره ..  



 ..!!  ی..نبینب 

 ..؟   یزن یداد م ه،چرایها..چ 

ن و خواست همزنگ زد و شمار  ی:هر کدیغر  حرصس

 ..؟  یدیم بهش

شناخت..گفت قبال  میتو رو  اروی مگی..؟! مهیک یهر ک 

 ..  ینداشت یشکلهمبرات کار آورده..چرا شماره ندم..؟ قبال ک

 پاساژ پا تند کرد:ولش کن ..  سمت

 مزاحمت بود..؟آره...؟!!   

 ایشود  یمزاحم تلفن ی.مرددیرس یم نیهم یذهن نب به

:نه  دیو چرت و پرت بگو فاتدیدنبالش راه ب ابانیدرخ

نامه است..حاال بعد بهت  انی..راجع به پاهیبابا..مزاحم چ

 ..  گمیم

 زودتر ..  ایب 

راه انداخته برا  یباز شی..دزد و پل یزد:مرد ناحساب غر

 ..  رهیگ یهمزنه شمار یمن،زنگم

را به شور انداخت:هووف  ل،دلشیزنگ خوردن موبا دوباره

 .. 



زد که صاحب  ید مبود.انگار دا بهیرند و غر یادیز شماره

  یاما نم ردیبگ دهیمد تماس را نادیامست.بدش نیاآندکتر ساعد

توانست  یها نم یمدل کنجکاور نیوقت با ا چیتوانست.ه

 کنار

 .  دیایب

 ..  دییالو..بفرما 

 خانم رخشان..  

بهروز وثوق را  الوگیاگر بود د امکیخودش بود.س یصدا

 شه"  یر تومنگفت "خود هفتاد هزا یهمسفر م لمیدر ف

 بله خودم هستم..شما..؟   

 .. یهستم خانم..دکتر ساعد  یساعد 

 .. ارمیلبش را کج کرد:بجا نم ی گوشه

مرد دلش را خنک کرد.اما او هم انگار  یلحظه  ا سکوت

 ..  میش  یز خودش نداشت:آشنا میادست کم

 جون چطورن. .  ناید،تیگوینبود  لیم یب

 خب..امرتون..؟  

 ..؟ ی..؟  اخمش درهم شد:برایر وقت دارامروز عص 



 یایب یتونیچهار تا شش عصر کالس دارم تو دانشگاه.م 

 میو  دیبر یخودش م یبود.برا یادیز گرید نیدفترم..؟  ا

 نی..ادیببخش دی:ببخشدیپوشاند.پر حرص غر یدوخت و تنشم

   دارید

نامه حرف  انیهستم..؟ در مورد پا یچ ونیرو مد خجسته

 مونده..؟   یم شد..مگه حرفو تمو میزد

سال...با معدل...هوووم  یورود  یگلنوش رخشان،دانشجو 

 .. 

  

ش یالینمانده بود و اطالعات تحص کاریچند وقت ب نیا پس

بداند.ساکت ماند اما قلبش تند   شتریو رو کرده بود تا ب ریراز

 .  دیکوب یو تند م

 انوم.. با خودته..اما اومدنت منفعت داره برات خ میتصم 

گذ اشت..؟ حاضر بود همه را از دم  یهمداخل آن دانشگا پا

خورد   یهمک یاز حرص شیباچنگ و دندان پاره کند.صدا

 دانشگاه ..  رونیخش برداشت:ساعت شش ب

 باشه ..  



پنجه اش  انیرا محکم م یرا قطع کرد و گوش تماس

تا ساعت  دیمرد را با  نیش راجع به ا یفکرها یفشرد.همه

 گرفت .  یهمدیر نادشش عص

  یساعت قبل گفت  میشد:ن بدندنش  دست به  یبا د  ینب

 سرپاساژم .. 

 بدننداخت و مثل خودش دست به یانب حصاررا در  لونینا

 ..  نییر پا یا..صدات و بسی..؟   هنهیشد:نگفتم سنگ

 ..  سین نگو ههمد:ب یغر دهیجو دهیجو

 ی..؟  نبارمیب بکرد:خ..خاله آ  ینگران نگاهشان م الیدان

 ..  دیخواب ششیآت دیشا اریکانتر ب هی.. یغر زد:آره دان

را مقابلش   یبزرگ اسموت  وانیخدمت ل  شیپ 

و  نیریترش و ش   ،طعمیو توت فرنگ مویگذاشت.مخلوط ل

  یدلچسب

  یبا نقطه ها   مینگاه کردن به رنگ سبز مال  ی.حتداشت

به فنجان  یعدداد.سا یبه دهانش م یخاص یقرمز،خنک زیر

پشت  دنیحض رسهمش را بیازد.صندل یقهوه اش  لب م

نشسته بود که هم مقابلش و  یکردهبود.حاال طور ز،جابجایم

 به   لیهم ما



را با سر انگشت لمس کرد:  وانیسرد ل ی وارهیبود.د کنارش

   دارید هی نیو چون ا ادیازمنتظر موندن خوشم نم

نشه.اول من حرف   ی طوالن  یلیخ  دمیم  حی ه،ترجییهوی

 شما..؟   ایبزنم  

ز لبخند داشت اما چال گونه یافقط طرح شیلب ها  نکهیا با

 به عضالت    ی.البد خودش هم کمدیکش یاش را به رخ م

 ی.بدی ایبه چشم ب یچال حساب نیکرد تا ا یکمک م صورتش

زد:پس   یکوتاه کیرا به دهان گذاشت و م یحوصله سر ن

با   ایاستاد..دکتر..جناب..ب  یآقا  نی.ببزنم  یمن  حرف  م

 چیکه ندونم ه ستمیخام ن ی.هم من اونقدرمینکن یهم باز

  هییبرا یاستاد

کارا  نییابرا یو هم شما وقت کاف  ادینم نجاین نامه تا ایاپا

 ..؟ ی..داریندار

گذاشته بود  زیم یرا که از وقت امدن رو یحرف پاکت یب

 بنداز ..  نینگاه به ا هیسمتشسر داد:

نبود.ام ا  یفیبود که حس کرد.دختر ضع یزیچ نیاول ترس

 نکهیخورده بود.با ا یضربات سخت ریدو سال اخ یکیدر

   یسع



ش سفت و محکم باشد،درونش هنوز یارونیکرد ظاهر ب یم

شد.نفس    لیتبد یدهانش،به ترش نیریش یناارام بود.مزه 

 ..؟  هیچ نیگرفت:ا  یکوتاه

ه به اضطراب او، دوباره فنجانش را توج یب  یساعد

 برداشت:برش دار.. 

لحظه هزاان فکر از ذهنش گذشت.استاد  کیکمتر از  در

 ر  نطویداخل پاکت داشت که ا یمخف زیچه چ کدانشگاهی

 دیکه به ذهنش رس یزیچ نیکرده بود..؟ اول رشیغافلگ

 کییدوستانش بود. پیبا اک گاهشیگاه و ب یها طنتیش

 هم   یدوبار

هم   کباریبود.  دهیچیپ   یفرهاد   یاخراج شدن به پا  بلق

 یدانشگاه هر چه از ده انش درآمده بود بار فرهاد نگیتهپارک

به هم  یچه ربط یو فرهاد یکرده  بود. اما ساعد

داشتند..؟.پاکت را برداشت و بازش کرد.چشمانش به سرعت 

 خواند .  یمتن ها و آمار را م

 ..  یو جواب بد یروش فکر کن  یتون میمنه.. شنهادیپ  نیا 

 یبرا یپروژه کاریکدندان گرفت . ریرا ز نشییپا  لب

 یر خنک ی..؟هم خوب بود و هم نه..زیخراجیادانشجو 

   یکاف یهوا



دقت  نباریاحساس گرما کرد.سرش را باال گرفت.ا شاپ

به خرج داد تا مرد مقابلش را برانداز کند.جوان  یشتریب

 بود.الاقل 

تا   یس نیب یزیکرد.چ میرنگ ن یرا مثل فرهاد  شیموها

به  یچشمانش حالت مرموز یدگیداد.کش  یچهلسال نشان م

هم  راهیچهره اش داده بود.دختر داخل مغازه گفته بود روباه.ب

را  یداخل اسموت  یرنگ  یشباهت داشتند.ن ینگفتهبود.کم

 جابجا کرد:خب..؟  

  یبودم کار دانشجودم،مطمئن   ینامه رو د  انیپا   یوقت 

کنه.تو  یکه بود تونست من و راض ی.اما کار هر کستیمنن

تو   ییداشتم تا  سوابق دانشجو   یهفته  هم وقت کافیک نیا

کار  نیباشه ا یخوب ازیتو امت یکنم برا میرو چک کنم.فکر 

 . 

  یبودند.جاه طلب ،خوخواه و برا  نطوریشان هم  همه

 شیزدند.دست ها میحرف کردند و  یمنافعخودشان کار م

خوام..؟!  یم ازین امتهمگفت یمشت شد:اون وقت ک زیم یرو

 از شماها کار کنم..؟    یکیگفته حاضرم با  یاصال ک

 شیش را کنترل کند.اما لرزش ته صدا یکرد صدا می یسع

معدل من  ی دونی..؟؟!!مازی:امتدیغر یقابلپوشش نبود.حرص

 چند  



تو باعث شد من از اون  ثل،میاستاد هی می ئونی..؟ بود

 ..؟   یدانشگاهاخراج بشم..؟ پروندم و خوند

 هیبه پرونده اخراجت ندارم.اون  یشد:کار دلبه  دست

ن همک یزی.چادیبابتش از دست من برنم یبحثجدا داره و کار

 یهمو بهم داد ک نانیاطم نیتو برداشت کردم،ا التیاز تحص

و   نیو ا ستنیکم ن مثل تو ی.دانشجوهایکار موفق باش تویتون

 .  یدون   یخودت هم م

 یکرد.در ذهنش نمودار رسم کرد.منفعت ا یخوب فکر م دیبا

.با سر دیجداگانه چ ین کارو مضرراتش را در ستون ها

 انگشت 

 یاعتماد م بایدادم  نی.به ادیاش کش قهیشق یرو

عتماد کرد یاادم در لباس استاد  کیکه به  نباریکرد..؟اخر

 راجش مهر خورده بود. خیا،نامه 

و  دیجلوتر کش یخواند.کم یرا م شینگار فکرها یاساعد

 چی.هیقبولش نکن  یتون یداد:م هیتک زیم یارنجشرا رو

 برات منفعت داره  ی.اما اگه قبول کنستین یاجبار

 ..؟ ینفعتهمخت:چ یر رونیقبل از تفکراتش ب کلمات

در هم    شیاش کرد.اخم ها  یعصب  یساعد  لبخند

بهت ندارم  ین اصال اعتمادهمک نهیا نموضوعیشد:اول



شده اش  ویش یچانه  یاستاااد.. با انگشت شست و اشاره رو

پروژه  نیمرحله.تو ا نی.حداقل تو استیاعتماد ن بهیازی:ندیکش

 رو 

رو هم بهم   جهی.نتی کنیم  یابیو ارز  یمن بررس  یبرا

  میونت یبودم اون وقت م ی.اگه از کارت راضیدیاطالعم

 .  میتر  راجع به کار حرف بزن یجد  کمی

که از دانشجوها کار  یهست ییپس شما هم از اون استادها 

 ..  یکش یم

  کمیکشم.. میاش را مختصر باال داد:کار ن شانه

 .  کنمیهماستفاد

.لبش را دیرس یبه نظر م یبدتر از فرهاد یلیمرد خ نیا

اند:استفاده را عقب ر وانشیو پر حرص ل  دیداخلدهان کش

 کردن تو ذات شماهاست .. 

  هی..درسته..؟ من بهت  میکن  ینم  یباز  یرخشان،گفت  نیبب 

  ی.اصرار ینه و تمومش کن  یبگ یتون  یکار دادم.م شنهادیپ

و فراموش کنم.به   رونیدر برم ب  نیتونم از ا   ی.مندارم

 .. یآسون نیهم



 یداشت.م قتیمرد،آزاردهنده بود.اما حق نییاخونسرد

و  شدیبلند م زیرا قبول نکند.از پشت م یپروژه کار نیتوانستا

 بود.  دهیچسب نیمحکم به زم  شیرفت.اما پاها  می

و برخاست:شمارم  و   دیاش را عقب کش  یصندل   یساعد

 بهم خبر بده .  یو گرفت متیتصم ی.وقتیکهدار

د   زیچ  هی:ستادیفاصله گرفت اما دوباره ا  زیاز م  میقد

 ریو بگ متی.زودتر تصمستمین یصبور یلیخ گهرخشان،ادمی

 بده .  لمیتحو یو کار شسته و رفته ا

کرد  ی.سعدیشن  یپدرش را م نیستارت خوردن ماشیاصدا

توجه باشد و به خوابش ادامه د هد اما ممکن  یب

 حض همنبود.ب

  یم استارت  دوباره     شیها  پلک    ینیسنگ

کرد.به پهلو   یلب غرولند  ری.خخخخخ...خخخخخخ.ز خورد

   یو بالش را رو دیچرخ

را مسدود کند.انگراوضاع بهتر  دنیگذاشت تا راه شن سرش

شانه   یرو  یشدند دست نیش سنگ یکه پلک ها نیشدهبود.هم

 داد.   یداشت تکانش م  یکیاش حس کرد.

 خوام بخوابم ..  می:نه..نه..دینال

 ش .. سرش کنده شد:گلنو یبالش از رو نباریا



  یاش را عقب راند و رو  ی شانیپ   یصاف رو  یموها

گردن  یشرتش رو یت ی قهی یتختنشست.دستش را از باز

 سراند و  مالش داد:هنوز صبح نشده بابا .. 

 خوام بخوابم..اا..بابا..؟!!   ی:مدیغرغر ساناز را هم نش یصدا

و  ژامهیپلکش را باز کرد.پدرش با  پ یو ال دیکش یا ازهیخم

 ..  نیهل بد هین  ییابود:ب  ستادهیداخل اتاق ا راهنیپ ریز

سرش باال برد:خوابم  یو مالفه را تا رو دیدراز کش ساناز

 ..  ادیم

 ..؟   میهل بد نیماش یکرد داریکرد:بابا..ما رو ب یپووف

که از المپ روشن آشپزخانه  ینگبدننور  ریپدرش را ز اخم

  کیصدا کنم..؟!جفتتون و  کی:پس  دید  دیتاب میسمت اتاق 

دنبال کار   دیکه بر  دیشد  یم  داریب  دیبا  گهید  ساعت

 کردم.  دارتونیزودتر ب کمی..حاال تونیوزندگ

آمد و غرغر  نییده بود.از تخت پا یفا یکردن ب  بحث

 یهل بد نیماش میتون  ی..ممیکرد:نه کهمن و ساناز هرکول

  داریم..ساناز ب

 ..ساناز!!!..  شو

 زد:کوفت ..  غیمالفه ج ریز از



 یتشکش نشسته بود و سجاده اش را تا م  یرو  خانجون

 تونن..؟   یهمدو تا الجونن..مگ نیزد:حسن..ا

اش را داخل جوراب   ژامهیپ   یخم شد و پاچه ها  پدرش

 برمشیفته..میاهمکوچولو هم زور بزنن را هیفرو کرد:

 ..  رگاهیتعم

هزار تا درد و مرض کرد:دختر بچه ان..  ینچ  خانجون

اصغر آقا  گهیدو ساعت د یکی..بزار بمونه خونه..رنیگمی

 رو صدا کن کمک کنه.. 

شود و بتواند به  ادهین پ طایبود پدرش از خر ش دواریام

مردانه اش را  راهنیبود.پدرش  پ  یخام الیتختبرگردد.اما خ

 تن 

 ادیپتو ب ریرا بست:کو تا اضغر از ز شیو دکمه ها  کرد

 منتظر اون بمونم ..  ستمین کاری.منکه بنرویب

خنک بود اما  یسر صبح کم ی.هوادیکش یگرید ی ازهیخم

:خفه اندازدیش بیان یبه ب ینیدود اگزوز باعث شد چ بدیبو 

 کرده..؟  

دختره چرا  نی:ا دیپاشنه کفشش را باال کش پدرش

 ..ساناز ..ومدین



رفت  و لخ لخ کنان سمت پنجره دیکش نیزم یرا رو شیپا

 ..؟ ساناز .. یشد داریضربه زد:ساناز..ب شهیش یورو

شرت گل  یشد.ت اطیبعد ساناز هم داخل ح قهیدو دق یکی

بود و شلوار گشاد و   دهیداف پوش یالریه ریبا تصو یوگشاد

 شد ..   یهمدییسا نیزم یراحتش رو

 ..؟! هیچه وضع نی..انیکرد یتنتون م یزیچ هی 

 خوابما..؟   یم مریغر زد:م یبا بدخلق ساناز

در  یجلو نی..تا هممیایسرش را خاراند:تو کوچه که نم پس

 و کف هر دو   ستادین ا یروشن شد.پشت ماش  دیشا میدیهل م

صندوق گذاشت.ساناز هم شانه به شانه اش  یرا لبه  دست

 .. نیماش نیخمشد:خراب بشه ا

 ..؟ نیخراب تر از ا 

 نی.. هل بدنیبدپشت فرمان نشست و استارت زد:هل   پدرش

 ..  گهید

 . 

به تخت رفته بود تا خوابش را کامل   میمستق  ساناز

روز قبلش  ریغاره برود.تاخهمکند.اماخودش مجبور بود ب

 شد    یباعث م



چا  وانیرا نداشته باشد.خانجون ل  ینب چاندنیجرات  پ امروز

 لقمه بزار دهنت..  هیرا کنار دستش گذاشت: نیریش ی

سرچ کرده  یساعد یشنهادید موضوع  پقبل در مور شب

 بود.

 قابل  همبا برند معروف و شناخته شد یشرکت رنگ ساز کی

 یدست و پا   یبود تا کم   یداشت.نام شرکت کاف  خودش

  تیفعال  یابیخواست در قسمت بازار یدلش م شهیشبلرزد.هم

نتخاب یاابیارشدش را ارز شیعالقه،گرا نیهم ی.براکند

و واقع  یدرست و حساب یز آن پروژه هایاکیکردهبود.حاال 

 ز یا

 زیآورده بود و مقابلش بود.چ رونیکتاب ها سر به ب داخل

در وجودش بود که نتواند راحت  ینبود.آنقدر جاه طلب یکم

 ن  یا

 یثابت م  یرا فراموش کند.اگر خودش را به ساعد  شنهادیپ 

 کرده  اش را به خودش ثابت   ییبود که توانا نیکرد،مثل ا

کار کند.مثال   یساعد  یرو   یتوانست کم   یم   دی.شابود

 یبودن اخراجش ،کم لیدل  یبازگشتش به دانشگاه و ب یبرا

 یکار را درست و حساب نیتوانست ا یداد.اگر م  یمانور م



خوب  ی لیو اعتمادش را جلب کند خ بدهدیساعد لیتحو

 بود.هنوز چند 

 یادم کم  یه داشت.ساعددوست و آشنا داخل دانشگا   ییتا

دانست چه  ینداشت.م  یبود که خام یجوان نینبود.کارآفر

شرکت  یرو دیبرود.با شیبردارد و چطور  پ   ییپروزه ها

را  نییگذاشت و علت فروش پا  یوقت م یحساب یرنگ ساز

 کرد.   یم یبررس

 زد:خوابت برد..؟  شیبه پهلو یخونکیس خانجون

 ی:نه..مدیرا جلو کش   شیچا  نوایاش را خورد و ل  ازهیخم

بابا حسن ما  نیگم خانجون..تو رو جون گلنوش،برو رو مخ ا

 .. 

 ..؟! یچ دیگهخانجون درهم شد: اخم

 یبرا نیاشهمیو بفروشه، نی:تو رو خدا..بره اون زمدینال

ا هم.مگمیکن یزندگ کمیخونه برسه.. نیبه ا کمی.رهیخوشد بگ

 ..؟ میکمتر دار هیاز بق  یچ

و هم لعنت  طونیبگو برو سر کارت.ش یو..پاشو با علپاش 

  خوبههم  یلیخ تونیکن وانقدر ناله نکن.زندگ

نگاه  شیچا وانیگذاشت و به ل زیم یرا رو سرش

 کرد:پوووف ... 



شانه و گردن ثابت نگه داشت و بسته  نیرا ب لیموبا  یگوش

امون بده،انقدر پشت  قهید هی یکرد:سان   یکاغذ را باز م ی

 ..  دمیز حرفات نفهمیاچیه یحرف زد  هم

گم کالسم تموم شده با  ی..دارم مگهیاوووف..گوش بده د  

 ..   ونایو میریبچه هام

گذاشت و چشم چرخاند تا بسته  زیم یباز شده را رو ی بسته

چه خبره ..؟ ساناز غر  ونایکند:و  دایرا  پ یدستمال کاغذ ی

 ..  گهید  میبر ایزد:ستاره..اه..ب

 شیافتاده و رو زیم ریدستمال مثل اکثر اوقات،ز ی هجعب

بود که زحمت خم  ینب  یز کارهایاکی مه نیلگدشده بود.ا

 ی.نبدیداد.فکرش سمت راحله چر خ یشدن  به خودش نم

راحله  تیگفته بوددخالت نکند و اجازه بدهد خودش به وضع

ش یاشانیپ  یحوصله با پشت دست رو  یکند.ب یدگیرس

 .  .یان:سدیکش

و   چونیو بپ  یدو ساعت نب  کیی..تو هم  یجون سان 

 ر..  یبگ  ی..برام آب معدن ای..سای..سااونجایب

توانست در آن واحد  یبود.م نیساناز هم اتیز خصو صیاکی

  یایباچند نفر حرف بزند و همزمان خط چشم بکشد:م

 ..ها.؟  گهید



 نه .  یاگرده  میدونم بر  ی.نمرونیرفته ب یدونم..نب ینم 

 ..  یاخو بهتر..ببند و ب 

 باز ..  نیببند..برو تو...هر و کر راه ننداز ویچ یچ 

 میبخند میدو کالم حرف بزن میر یم می..؟ دارمیوا..پس چه کن 

 ..  گهید

گذاشت و دوباره پشت دستش را   زیم  یرا رو  لشیموبا

را  الیدان  دیگذ اشت تا عرقش را خشک کند.با یشانیپ یرو

   می

تابستان گرمتر از  نی.اردیخنک بگ وهیدستمال و آب م فرستاد

 یگذاشت.کم ینم یبود و حاال حاالها سر سازگار شهیهم

 نی.تمام ادیرا مرتب کرد و دفترچه اش را جلو مش زیم  یرو

 زیکرده بود.اما جز آمار و احتمااللت ناچ قیدوروز تحق یکی

  ی زیچ

 یوارد شرکت م دیر،باکار بهت لیتحو ینکرده بود.برا دایپ 

را داخل دهان  نشییزد.لب پا  یحرف م یشد وبا چند نفر

زد:جهنم و ضرر..مجبورم..مجبورم  یکوتاه کیو  م دیکش

 که بهش زنگ

 ..  بزنم



باز    شیگلو  یکرد تا گرفتگ   یکوتاه  ی  سرفه

 مانیپش نکهیمکث کرد و قبل از ا یساعد اسم  یشود.رو

 یبوق،رد تماس خورد.ابروها نیسوم یشود تماس گرفت.رو

 د:هاه..رد تماس..؟!   یش باال پر

چانه اش  یانداخت و با ناخن رو زیم یرا رو یگوش

قا همانجا  یدردناک دق یپوست ریز  زیجوش ر کی.دیکش

 یداشت.با سر انگشت نرم ماساژش داد:خودش تماس م

 ..  رهیگ

کرد و چند لحظه  یم پیکرد.چند خط تا پیرا گرم تا سرش

 گرفت و انگشتانش را تکان  میف هر دو دست را باال ک

 یکش ها رین هفت ت یکه  ع دیخند یهمقاه قا ی.نبدادیم

 کرد و دوباره   پیدهد.چند خط تا یتگزاسانگشتانش را تکان م

روزها بخاطر   نیرا باال گرفت و تکان داد.هم  انگشتانش

د.آن  ید  یم یجد یمچش صدمه  یکارمداوم،عصب ها

 شهیتوانست ادامه دهد.هم یکار را هم نم نیهم  یوقت حت

 کیقد شستن  یتمام نداشته باشد.حت مهیکرده بودکار ن یسع

 جورا ب 

زد.نفسش  مینداخت.حاال مدام در جا یامرا عقب ن کارش

 و چشمانش را تنگ کرد تا تمرکز  رونیرافوت کرد ب



 عشیترف یتوانست پله   یم یساعد شنهادی. پردیبگ

 شد .  یم ریجاگ  یپله درست و حساب  یرو  دیاباشد.فقطب

بر دارد.شماره  پیوادارش کرد دست از تا یگوش ی برهیو

 بود:الو..  یساعدی

 رخشان.  

 :سالم .. یکنند رخشان تا گل   شیداد صدا یم حیترج

 ..؟  یداشت یسالم..کار 

سوال راجع به کار  یسر هی یعنیخسته بود:بله.. یصدا

 .. ق،منتهایتحق یداشتم.منرفتم برا

 لحظه..  هی 

 کیرا از خودش دور کرده بود و با  یماند.انگار گوش ساکت

ساعت شش هماهنگ  ی:برازدیحرف م گرینفرد

   هیکن...خوبه..

 ..الو .. ی..مرساریمن ب یآب را وانیل

 یشانیپ   یرا از دست داده بود.انگشتش را رو  تمرکزش

سوال  یسر هیما ..اقیتحق  ی..اهان..رفتم برازهیفشرد:چ

 دارم.. 

 ..؟   نه .. یمن و دار لیمیبردار.ا  ستیاز رو سواالت ل 



 یتون یم میو ن کیساعت دوازده تا  نیکن.صبح ب اداشتی 

 . یریتماس بگ

 بازش را بست:باشه ..  مهین دهان

  هیکن و سواال رو بفرست.شب بتونم    اداشتیو    لیمیا 

 . ندازمینگاهم

اغذ شروع به نوشتن کرد.اصال متوجه ک نیدم دست تر یرو

درس چند  یا.با خودکار پادیرس انینشد چطور تماسشان به پا

 بود .   دهیرا ند یساعد  یرو نی.ادیکش یخط مواز

اش   یشانیپ   یخم شد و پشت دستش را رو  الیدان  کنار

.طفل معصوم از صبح روبراه نبود و حاال خوابش برده  دیکش

 کرد:تب داره هنوز...؟   ینگاهش م زیز پشت میابود..نب

 شیخونه خودتون  پ  شیبرد  یپچ کرد:بهتر شده،کاش م  پچ

 کرد .  ی.حداقل استراحت میمادرت و ناز

.منتها مامان جونش دیدرهم شد:به فکر خودم رس ینب اخم

 شیبمونه  پ ستمیگفت حاال که خونه ن یشد.م ینم یراض 

 شه.  ینم هم هیراحت تره.مزاحم بق المیشما  خ

را   لشیمیجواب ا  یبه ساعت انداخت.ساعد   ینگاه   مین

و رد  ردیدوباره تماس بگ نکهیندادهبود.متنفر بود از ا

   میشود.



 ینتظر امدنش شود.آنوقت مجبورش مهمدم دانشگا خواست

د فکر یاغر زد:بدم م یش گوش کند.نب یکرد تا به حرف ها

 فهمه ..  یم شتریاز همه ب کنهیم

 دلت خواست به راحله ی:خب حاال..هر چستادییانب زیم رکنا

  باید یدونه که ناز یزاحم مامانت بشه.مهم. دوست نداریگفت

 از مامان مراقبت کنه. 

 شیهر دو دستش را در هم گره کرد و قولنج انگشت ها ینب

 .  ستیحرفا ن نیراشکاند:بحث ا

 پس...؟   هیبحث چ 

خواهد ادامه دهد  یبود که نم یمعن نیا هی یباال دادن نب شانه

را   فشیخودش خم شد و ک زیم یحرف بزند.رو شیوبرا

 تا بانک و برگردم.  رمیبرداشت:من م

 ..  ریبگ وهیهم ابم الیدان یبرا یایم یدار 

 ..  رمیگ میباشه.. 

پولش  فیپشت شلوار ک بیشد تا از ج زیخ میپا ن یرو ینب

 ..  ریو بگ نیا ایبکشد:ب رونیراب

 خرم ..   یبابا..خودم م برو 



بچه بکم  نییااز دستم.برا ریو بگ نیگلنوش..ا نجایا ایب 

 بخوره..  ریهم دوس داره.بگ وهی.ابمریبگیخوردن

 ..!!  ینب 

 نکن ..  غیج غیو برو ج ری..بگسیه 

ن  رویمقابلش نگه داشته بود را گرفت و ب  یکه نب  یاسکناس

 میوان مغازه نش خ یدنش  از پشت  پ یرفت.محمود با د

 اقا محمود ..  ریشد.زودتر از محمود سالم کرد:صبح بخ زیخ

 مهندس،امروز سرتون خلوته ها ..  ریصبح بخ 

 یخرت و پرت م ییهم چند تا یفر یدو قلوها یبرا  دیبا

دو هفته  یکیآمدند سرگرم شوند:اره..  یهمگرفتتا اخر هفته ک

 . هم شلوغ . نجایو ا شهیامتحانات شروع م گهید

 مغازست..؟   ینب 

.سر دیپرس   یآنجاست اما م  یدانست نب   یم  نکهیا  با

 د..  ییداد:بله..بفرما تکان

  یکه هنوز بسته بودند نگاه   ییرد شدن از مغازه ها  وقت

  یخوش دوخت یو نبات  یسورمه ا یبهخودش انداخت.مانتو



 دهیبهار و تابستان خر نیب یبود که در حراج دهیپوش

 یشده بود و تکه ها کسیسرش ف یقنعهاش مرتب روبود.م

 مو تا  

رفتن  یشده بود که برا یبه وقت هیمتداد داشت.شبیاشانیپ یرو

 را محکم تر گرفت و از پله   فشی.کشدیهمبه دانشگاه اماد

تر  کیباال رفت.هر قدم که به دانشگاه نزد  ها

.دندان  شدیخودبخود منقبض و دردناک م شد،عضالتشیم

کرد آرام بماند.خانجون  یهم  فشرد و سع  یرا رو  شیها

داره جز مردن"سحر مرده بود  زچارهیگفت"همه چ یهمشیهم

 اما خودش زنده بود و  

 ییتغ شهیهم یبرا ییزهایچ  کی انیم نی.اما ادیکش یم نفس

خراج ا یاشد.پدرش تا مدت ها برا یر کرده بود و جبران نم

 ز 

که نتوانسته بود  لیدل نیا کرد.فقط به یسرزنشش م دانشگاه

را سر لج  یدهانش را نگه دارد و فرهاد  یجلو

   ی.بعضاندازدین

بلد بود و  استیس یکرد که کاش کم یفکر م نیبه ا اوقات

 توانست.هر   یتوانست به نفع خودش استفاده کند.اما نم یم



نبود که خودش   یداشت،انقدر  یهم که خودخواه  چقدر

وقت قبو  چیحفظ منافع را ه یشدن برا نگرایبه د هینباشد.شب

و سرش را باال  ستادیدانشگاه ا یل نداشت.سر در ورود

رفتند و  میها   یشدند.بعض یگرفت.ادمها از کنارش رد م

 ها    یبعض

 دهبودیچسب نیبه زم شیمدند.انگار فقط خودش بود که پاهایام

 را از  لشیموبا یو جسارت قدم برداشتن نداشت.گوش

 رونیداد:من ب امیپ یساعد  یو برا دیکش رونیب فشیک

 ..  رمیدانشگاهمنتظرم تا جواب سوال هام و بگ

گرفت و خودش را کنار  یقینفس عم امیارسال  پ با

 میپا و آن پا  نیکه دم حراست ا یدو دختر ی.نگاهشرودیکش

 شدند  

اوقات  شترینبود،اما ب یدختر سربراه یلیخ نکهی.با ا ماند

 دو   کیی.اندازدیها ن یش را در چشم حراستخود کردمی یسع

دستش و الک ناخنش تذکر  یرنگ یدستبندها یبرا دفعه

 شیها و قرار ها  طنتیگرفت که ش  ادمیگرفتهبود.بعد کم ک

  دهیدانگشاه بگذارد.ذهنش سمت انوش کش  رونیب یرا برا

 پشانیدر اک شهیکه هم یا هیخوشرو و پا یرازیشد.پسرش

شنا شد.از یامان وقت ها بود که با نب حضور فعال داشت.ه



به  یمانده بود.نگاه  شیبرا  یها،فقط نب قین دوستو رفیا ههم

 ساعت  

 یغازه برمهمکرد و ب  یم  دیخر  الیدان  یبرا  دی.باانداخت

  یساعد امیرا با وسواس چک کرد. پ لشیموبا یگشت.گوش

 باال.ساختمون   ایکرد:ب   یم  ییصفحه  خودنما یباال

 طبقه چهارم..    تیریمد

 م باال..؟! یادرشت شد:ب  شیها چشم

 نیاش سنگ  دل یداد اما هنوز فضا رونیرا ب نفسش

نگشتان دستش یاعیطب ریغ یبود.دوبارهدم و بازدم کرد.سرد

 را حس  

ش شروع به حرکت  یکرد.دوباره نفس گرفت و پاها یم

بردارد تا  گریبود چند قدم د یکرد.قدم اول و دوم..فقط کاف 

 طلسم  

خفته که  یبایشکسته شود.مثل ز ریو سال و چند ماه اخ کی

 از طلسم رها شد .  شکوفه کیبا

 یخنک  کجوریداشت.  یخاص  یدانشگاه بو  یراهروها

 یادیکاغذ که ز یمانده به جا و بو یز عطرهایاخاص.مخلوط

 ادشیرا به  یدلتنگ یزیاز هر چ شتریشامش آشنا بود و بهمب



داد تا بغض نکند.محال بود  رونیرد.نفسش را تکه تکه بویام

 که 

کگند.اگر شده   شیو رسوا  ردیبدهد اشکش راه بگ  اجازه

زد و خاطرات  میقدم   ادهیدانشگاه را  پ یتماممحوطه 

 گذشته ر ا 

 ی.ادم هاختیر میقطره هم اشک ن کی ،امایخوان دوباره

ند و شد یکه دچار م ییکردند.آدم ها  یهمیگر فیضع

 ناچار.اما  

 رونیباشد.اگر تا به امروز ب نطورینداشت ا الیخ خودش

 نیش بود،امروز ایاگناه یثبات بیابرا یراه الیدانشگاه دن

 دیساتیاامکان را داشت که در راهرو قدم بزند و به طبقه 

زد.مشتش را  یم یبرود.سر انگشتانش از سرما به کبود

  یسع  که  یجسارتیبا همه  محکم کرد و از پله  ها باال رفت.

 یبا فرهاد ییارویرو یکرد داشتهباشد،هنوز اماده    یم

.عضالت پشت شانه اش دینبود.دوباره و دوباره نفس  کش

و به  ستادیا  یکم  دیاتاق اسات رونیسفت و دردناک شده بود.ب

 صداها گوش داد.قبل از آنکه 

 دهستایتمام قد مقابلش ا یساعد ردیبگ یمیتصم بتواند

 رخشان..  یرداشتیبود:تاخ



صورتش را  شیو نگاهش کرد.ته ر دیاش را باال کش شانه

 ایداد:ب میتر نشانش  رهیت یسورمه ا راهنیپوشاندهبود و  پ

 تو .. 

 دندان فشرد:استاد ..  ریرا ز لبش

  

 یشدن ادامه دهد:م مانیباعث شد قبل از پش یساعد سکوت

برگردم مغازه   بایدم..؟اخه جا سوال هام و بپرس نین همهمش

 بمونم ..  یلیتونم خ یو نم

در حالت  یر یینکه تغیابود.ب یبه صورت ساعد حواسش

 شود ابرو باال داد:خب..؟!   جادینگاهشا

 ی:جواب سوال هام و مدیکش  ونیو خودکارش را بر  دفترچه

 خوام. . 

به پشت سرش انداخت و انگشت اشاره  ینگاه  مین یساعد

 بود..؟!   ی:سوالت چ دیگوشش کش نییاشرا پا

شرکت  یابی:راجع به بخش ب ازاردیکش ییصدا یب  هوف

 ..  دمیپرس

 رییعامل شرکت تغ ری.مدیااز او راه افتاد:دنبالم ب جلوتر

 یرو بررس هیقض  رونیز بیاکیخوان  یم نیهمیکرده.برا



شخص همکرد یحساب ساز ای یکارشکن یکنه تا اگه کس

 بشه.. 

هم جزو سواال بود..؟    نی..؟  اهید ادم مطمئن یامل جدع ریمد 

 ..؟!  میرینه،کجا م

را باز  یو در اتاق دیکش رونیشلوارش ب  بیرا از ج یدیکل

ساعت وقت استراحت داشتم که با  میکرد وجلوتر راه افتاد:ن

  رید

بزرگ داخل اتاق بود.نگاهش  یادار زیتلف شد.دو م اومدنت

 کتش را برداشت و   زیز رخت آویا.ساعددیچرخ نلوازمیب

 میبدن میخوا ی.در واقع ممیعامل ندار ریبا مد  ی:کاردیپوش

 اومدن شاخص فروش از کجاست..  نییو پا رادکاریا

بردارد:تموم شد..؟    یزیچ زشیم یشد تا از داخل کشو خم

 .. ستیاطالعاتم کامل ن

 یداد و با دست بعد هیتک بدندست  راستش را به  یساعد

بود که از خاراندن  یینهاش را لمس کرد.البد از آن مردهاچا

   شیر

و  یمد.نگاهش را به پشت سر ساعدیاخوششان م چانه

 لیمیداشتم ا یکرم رنگ انداخت:سوال یعمود یپردهها

 .. نینگاه بنداز همی..فقط شما هکنمیم



 یدانشجو هیکه بهت دادم و به  یکار نیکه هم ی دونیم 

 هم دادم..؟   گهید

 اما...چرا..؟!   

 معطل و منتظر بمونم..؟ هومم..؟   یانتظار که ندرا 

 یقدم شیگرفتن برا یسوار ینبود که ب  یکس یساعد

خراجش یاتواند ماجرا یهمکرده بود ک الیخود خ یبردارد.ب

 را با 

چند نفر را  یهر کار یادم برا نیبرساند.ا ییاو،به جا کمک

زمان  نیرا در کوتاه ترراه حل  نیگرفت تا بهتر یدرنظر م

 به  

کارش،اشکال نداشت.فقط بلد  یکجا چی.اما هاوردیب دست

 بودچطور از ادم ها به نفع خودش استفاده کند . 

 .. دمیجواب و بهتون م 

 به کالسم برسم ..   دیبا م،یبر ایخوبه..ب 

کرد.اگر  یآنجا ناراحتش نم زیچ چیه بار نیراه افتاد.ا کنارش

 نیساختمان باشد،هم نیبرگشتش به ا ریستوانست م یم یکس

 مرد بود . 

  



  یپدرش شکسته تر از سن و سالش نشان م  صورت

شده بود.ته  ریاز سنشان  پ گر،زودترید یز پدرهایالیداد.مثلخ

جون نگوشش مثل خا یو الله  اهیبود تا س دیسف شتریب ششیر

 کیشده بود.قرار بود با پدرش تا نزد زانیشل و آو یکم

 ه  مغاز

.ساناز خواب صبح را بهانه کرده بود تا سوار برود

داد.خانجون  میبه ساناز هم حق   دیبا  ی.گاهننشودیماش

حرف  نی."استنیدست قد هم ن  یگفت"انگشت ها  یهمشیهم

 یکیکرد. یرا قبول نم طیو شرا شدیمثل ساناز م کیی یعنی

هم مثل  یکیمد.یاهمکوتا یو گاه  زدیغر م یمثل خودش گاه 

خودش را  کهییتا جا شدیهمخانواد رمشکالتیدرگ ینب

  یفراموش م

داد.روز قبل اطالعات  رونیب نهی.نفسش را از س کرد

همان  یرو  یکرده بود.کم دایپ یراجهبه کار ساعد یشتریب

 موارد مانور 

را با  شیکه واحدها نیکرد ،هم میفکر  شهیداد.هم یم

ار هم موفق تواند در ک می یعن ینمره پاس کند  نیبهتر

  یو واقع  یکار عمل کیباشد.اما صد  واحد پاس شده با 

 کرد .  ینم یبرابر

 بت زنگ نزده..؟   یفر 



 رونیدست تا آرنجش که ب یرا به پدرش داد.از رو حواسش

 و آفتاب سوخته شده بود.نه  رهیماند، ت یهممردان راهنیاز  پ

 آمدینم ادشمیوقت ه چینداخت و نه انگشتر داشت.هیام ساعت

 و و مادرش  یاها حصارباشد.البد  دهیدست پدرش د

فروخته شده بود.سر تکان   یاول زندگ   یسال ها  همان

 شده..؟   یداد:نه،طور

 به تو زنگ زده .   دیزش نداشتم.گفتم شایانه،خبر 

 ..  زنمیشد:امروز بهش زنگ م نگران

اومد..؟ چند شد..؟  شانه باال  لتیخواد،قبض موبا ینم 

 کنم امروز..  یم زیتومن..وار ستیداد:ب

تو..؟   یجمهور سییتومن..؟!!چه خبره..؟ مگه ر ستیب 

 بابا ..  دمیپووف..خودم م

 کمیخر یم یشارژ پنج تومن هیذره کمتر حرف بزن.من  هی 

 ..  ارمیماهاضافه هم م

جلو شل و ول بود:شماکه  یصندل یمنیبند ابدنشد. دلبه  دست

حرف بزنم.برام   یبا مشتر  دیمن با.یزنیزنگ نم یبه کس

 ..   ادیم  شیکار  پ

 ..  رهیم ادتونی یهمه چ گهیدستتون د نیگریو م نیا 



به بعد صرفه  نی:باشه..از ادیاش را مال قهیسر انگشت شق با

 یکن ادهیجاها  پ نی..خوبه..؟من و همکنمیم ی یجو

 ..شما هم  به کارت برس .. رمیم

 نم..   یرو هم بب تا مغازه.اون پسره امیم 

 ..؟   یگیو م ینب 

هست..؟ سمت پدرش  همیا  گهیکس د گه،مگهیآره د 

بدونم بچم کجا کار   دی..؟  نبایدار کاریچ  ی:با نبدیچرخ

 کنم..   یدارم اونجا کار م کسالهیاز  شتری..؟   بکنهیم

 نباشه ..  زایچ نیبه ا تیکار 

 یب زد و ساکت ماند.پدرش برعکس   ییصدا  یب غر

نبود.همان اول کار  نطوریداد،ا یشان م کهن یا  یالیخ

 خواست با   یهمک

باد سوال و  ریرا ز یغازه آمده بود و نبهمکار کند ب ینب

قبل تر که هنوز دانشجو بود و در  نکهیجوابگرفته بود.با ا

 مورد 

در  یبا خانجون حرف زده بود و آنقدر ها هم اسم نب  ینب

خبر   یوقت،ب یرش وقت و ب نبود،پد بهیخانهشان غر

   یکردن م



که  زدی.از مقابل دانشگاه گذشتند.دلش پر مزدیو سر م امد

  ییکبار،هوایرد شود و آنجا قدم بزند.همان  یدوبارهاز ورود

 اش کرده بود . 

 یدانست که نثار فرهاد ی.مدیپدرش را شن یلب ریز راهیو ب بد

و  ینب  دنیپا گذاشت.با د یرا رو  فشیکند.ک یهمودانشگا

 زن 

را تنگ  شیبود چشم ها ستادهیکه کنار موتور ا یربه سر چاد

دونم..اا..راحله  ی..؟   نم هیک نیکرد.پدرش هم متوجه شد:ا

 ..  الیاست.مامان دان 

 شو ..  ادهینگه داشت: پ  یبه نب دنیقبل رس پدرش

 ..؟  یایرا باز کرد:نم بندشبدن

کرد و سمتشان  صاف بدنانگار متوجه شان شد که   ینب

 میآمد.نگران راحله شد.آن وقت صبح آنجا چکار 

 یشد:سالم..راحله است..؟ چ ادهیکرد.زودتر از  پدرش  پ

تا  نیی:ببرش پا دیجو  یرا م نشییپا  یب  یعصب یشده..؟  نب

 ..  امیب

 وا ..  

 سالم حسن آقا .. -

 ..؟ یندار ی..کاررمیپدرش دست تکان داد:بابا من م یبرا



   ادیدستت هم ز  نیمت..مواظب خودت باش..از ابسال 

 .. یکرد یهمتا صبح نال  شیکارنکش.د

بود  دهیکرد..؟ راحت خواب یهمش گرد شد.نال یها چشم

 پدرش  یهم از ترفندها نیبزرگ.ا یخرس پاندا کیدرستمثل 

.لبخندش را  خورد و سمت راحله راه افتادذ:سالم راحل بود

 ورا..  نیجان..چه عجب..از ا

 ی..چعی:هدیکش ینیچشم راحله ه ینگ پابدن یکبود  دنید با

 ..؟  یشد

 ماهت ..  ی:سالم به رودیش خندیاشکیاوجود چشم ها با

کرد:سالم  حصارراده دستش را باز کرد و راحله را یاب

 ..  نییپا میبر ای..ب زدلمیعز

  الی.دان امینم  نییپا  گهی:نه..ددیسر باال کش  یرا رو  چادرش

 ..  یدیوندم.خودمم برم تولورس

شانه  ی.سر رودیدرش را شن نیحرکت ماش یصدا

 نیمد.اخمش در هم و صورتش عصبایاسمتشان م یچرخاند.نب

 ..؟  نییپا نیبود:چرا نرفت

 رمی..د یدیبرم تول باید:دیچادر را دوباره باال کش راحله

 .. شهیم



  ینفس م  نطوریا  ی.وقتونینفسش را فوت کرد بر  ینب

شود.دست راحله را  یبود قرار است عصبان نیدمطمیکش

بخور  یچا هی  ای..بمیدی..امروز همه زود رسشهینم ریگرفت:د

 و برو .. 

 ..  نییبرو پا 

رفت تا غر ولند  یبه نب یچشم غره ا یدزدک

و  الیسر صبح.دان  امیعذبکنارش راه افتاد:کجا بهمنکد.راحل

سالم  همیوندمدیگهد. یارو دهمسر کوچ یرسوندم که آقا  نب

 بکنم و برم ..  کیعل

 الیجلوتر از آنها در را باز نگه داشت تا داخل شوند.دان ینب

 ..؟  یگذاشت:اومد نییشور را پا شهیمادرش ش دنیباد

 الیدان یبه بزرگ یجوامتر از ان بود که پسر یلیخ راحله

 یتر فیخواهر کوچکتر و ضع هیشب الیداشته باشد.کنار دان

 . ندینب بیراقب برادرش هست تا آسهمشیبود که هم

 ری..؟ شیریبسته خرما بگ هیز سر کوچه یاریعمو،م یدان 

 و بردار و برو ..  نپولیا ای..بریهمبگ

..باشه..؟   باشه قربونت  امیچ..چشم..مامان نرو تا ب 

 .. ی ریبرم..مواظب باش م



خواس تبا  ینگار میاست.نبیاادیکرد ز یحس م ییجورها کی

  ستادهیه تنها حرف بزند.اما آنطور که راحله کنارش اراحل

 فشی.کستین یتنها ماندن با نب نیبه ا لیکردةما یحس م بود

 یشده..؟ راحله صورتت چ یگذاشت:طور زیم یرا رو

 .. نی..خوردم زمستین یشده..؟   طور

 ..؟ منم که گاو..مااااا... نیزم ی:خورد دیغر ینب

 ..!!  یااا..نب 

ن نگاه کن راحله همسمتشان خم شد:ب بدنبه  دست

شرف دست روت بلند کرده..؟ جفت   یخانم..اونداوود ب

 ...  وید کهی..مردکنمیدستش و قلم  م

 ..اا..چه خبرته..؟! واشمی..قربونت بری...نبسیه 

آرام و پر بغض بود:تو رو خدا  شیشانه باال داد.صدا راحله

.تا  ینیورتم و ببشما ص  ومدمی.من که نشهی..شر به پا میآقانب

 بدتر نکن ..  گهی.دیخودت کرد ونیجا هم ما رو مد نیهم

 ..کارش دارم. ارمیز داوود دربیاپدر کی 

از شدت بغض سرخ  دشی.صورت سپدیراحله چر خ سمت

 شما داره..؟   کاریچ الیدان یشده بود:اخه عمو



گفتم مشکل خونه  الی..رفته بودم ساوه.به پدربزرگ دانیچیه 

 اومد دعوا که ..   دیبرامون بکنه..داوود هم فهم یکاری.میدار

 نا ...  یوجدان..ب   یپدر...ب یب 

 ..!!  ینب 

 ..  دی.اونم ترستیشکا رمی.گفتم م ادیهم نم گهیحاال که رفته،د 

 وجدان ..  یداد و سر تکان داد:ب هیتک زیم یلبه  ینب

شدند کنترل  یجا جمع م کی دهیساناز و سحر و سپ یوقت

 طیدر مح یشد.خصوصا وقت  یسخت م طیدن شراکر

 کوچک 

چانه اش  ریفتاد.با پشت دست زیاتفاق میادورهم نیا مغازه

 دو تا رو ببر پارک ..  نیا ایب  ی:ساندیکش

گرما..؟  نیابرو باال داد:اوه..تا پارک اونم تو ا الیخ یسانازب

 .. ستیاصالحسش ن

 ..؟  نجایا  نیومدیا:پس برا چدیغر پرحرص

دو تا رو  نی.اونم ادیخر میرفت یدادمااا..با فر حیاالن توض 

 تا   رهیداددستم گفت م

 نیرفت دکتر تو هم با ا ینکن.فر یزبون نیریخب..ش یلیخ 

 ..  گهیخونه د  یرفت میدوتا 



دوتا..ماها  نیا گهیم یش انداخت:هیانیبه ب ینیچ سحر

 خانم ..   دهی..سحر خانم..سپمیاسمدار

 :و ساناز خانم .. خندیدش غش غ ساناز

چه وضع   نیساناز درشت کرد:درد،ا  یرا برا   شیها  چشم

 ..  دی..محمود از تو مغازه صدات و شندنیخند

 جونم اق معمود ..  یخورد:ا  یو تاب چیپ  ساناز

  هین  دوتا..خانما..برو   ی..پاشو ساناز..پاشو با ایوا  یوا 

 ..  میبر کنمیو جمع م لمیهم االن وسا بزن،منیدور

..از صبح نیخلوت شد..؟ شانس و بب نجایپاقدم ما بود ا 

ا همه،بیپر دانشجوو استاد درست و حساب نجایخروس خون ا

 که  

اسمون..؟!سرش را سمت دخترها گرفت و ابرو   دیرس

 باالانداخت:اسمون..؟! 

ساناز و بچه  طنتی..شدی:اسمون تپدندیخند دهیو سپ سحر

دو تا   نینکن..تو از ا یطونیشو انقدر شهاباعث شد بخندد:پا

 . یبدتر

 تو کوچه..   میبر دیو جمع کن لتونیوسا  دیخانم خانما پاش 

 ..مگه نه سحر..؟ میخوا  یهم م یبستن 



تا سر و  ستادیا تیرا برداشت و مقابل سکور فشیک ساناز

 چک کند:من پول ندارم..گفته باشم ..  شهیصورتش را در ش

 ایندارم..ب یگیگذاشت:همش م زیم یا روش ریاکول سپبده

نگاه کرد:بزار  دهیسپ  یمچاله شده  یپول..به پانصد نمی..ا

 .  رهیبراتون بگ یسان دمی.پول مفتیتو ک

 من ساالر ..  

 منم ..  

  یرژ رو  یزانو نگه داشت و کم  نیرا ب  فشیک  ساناز

 :منم .. دیلبش کش

 ساناز!!..   

 ور .. تموم شد تموم شد..حرص نخ 

رفته بود و بعد آن  یو حرفه ا یز صبح دنبال مدارک فنیانب

 نبود،اما   یشلو غ یلیروز خ کهی.با وجود امدیغازه نهمهمب

کرد.سرش را به پشت خم کرد و  یم یخستگ احساس

 یگردنش را فشرد.خانجون بلد بود با حوله  یعضالتگرفته 

 گرم 

ب گرم و دوش آ کمید ه یعضالتش را کم کند.شا یگرفتگ

 به   یاخر شب نگاه دیشد.با  یحالش بهتر م استراحتیکم



کرد.بعد  مینداخت و محاسباتش را چک یااش م دفترچه

 زد و منتظر  یم لیم ییاساعد یبرا ریهممثل دو شب اخ

بست و  زیم یت و پاش ها خیر یماند.چشم رو یم جوابش

  ستادهیمغازه ا رونیرا برداشت.محمود ب لشیو موبا فیک

 مهندس...؟   یبود:بر

 انداخت:با اجازه ..  فشیرا داخل ک دیکل

ام هم:اجازدیاش کش   رهیفر و ت   یموها  یرو  یدست

 ..  دیدستشما..سالم برسون

 یهم از آن حرف ها بود.تا سر و کله  دیسالم برسان نیا

   یشد ،محمود هم هوس سالم رساندن م می دایسانازآنجاها  پ

 فیرفت دست داخل ک میله ها باال .همانطور که از پکرد

 برهیشروع به و لشیکند.موبا  دایرا  پ  نکشیچرخاندتا  ع

  یرفت.زانو

ش یاداد و گوش هین تکیارا رو فیرا باال گرفت و ک راستش

باز  شیباعث شد ن یاسم ساعد دنیرا برداشت.د

 : الو.. ردیجبور شده بود تماس بگهمکند.باالخر

 ن.. و چک کردم رخشا لتیمیا 

بود..؟  هووم،  طورک یکرد:نزد  یکیدو پله را  سرحال

 .. یریم شیخوب  پ یدار



ش به گوش یاخوشحال یتا صدا دیرا داخل د هان کش لبش

کاال  صیکار فقط ترخ رینرسد:به نظرم گ یساعد

   یعنی..ستین

به  نطوریاول که بعد رفتن اجناس به بازار مرجوع شد ا دیشا

 ..  دیرس ینظر م

 تره..؟   یظرت مشکل جدبه ن 

 مار هم دارم.. یاسر هیبهش فکر کردم. 

 کن ..  لیتموم شد برام م 

 ..  کنمیکارو م نیحتما..امشب بتونم ا 

 ..  ی..گلنوشیگلنوش..گلنوش 

ش گرفت تا سحر یانیب یو انگشتش را رو دیصدا چرخ سمت

 را ساکت کند:استاد .. 

 خوبه..؟   پتیسرعت تا 

اشاره کرد:بله..خوبه  لیوباهمتکان داد و ب ساناز دست یبرا

 .. 

قدار همیداره. یپیرادات تا ی.اکنمیم لیبرات م لیفا هیخوبه.. 

 بده ..  لمیکار خوب تحو هیکار کن. شیرایو یهمرو



  کباریهم سو استفاده.  دیبودند چطور استفاده کنند.شا  بلد

داخل  یفیضع یزنانه  ی.صدادیپرس یرا م نیهم یازساعد

 ..؟  یر..کجا رفتیا:مازدیچیشش  پگو

نه.دخترها  ای ناستیت یبدهد صدا صیتوانست تش خ ینم

 :گلنوش .. دندیدو  یسمتشم

 و چک کن ..  لتیمیامشب ا 

به  یش بود.کش و قوس یغذا یو ظرف خال شلیم

 ..؟!  یکجاست..؟   چ شلیبدنشداد:م

   ... 

 ..  یایکه ب زنهیخر هفته بهت زنگ میامامان حتما برا 

 گه..؟   جلسه داره.. همچه خبر 

 ..  امینگشتش را فشرد:اوه..اصال نمیاا دندان روب دوباره نایت

 نیب ریرنگ ز یچسباند. بو نایت یوهاهمو سرش را ب دیخند

 ..  یش زد اما باعث نشد پس بکشد: قهوه که ندادیا

 خب...؟   

 زد:خب  ی زیچشمک ر شیصدا طنتیش به



شلوارش حس کرد.دستش را از  بیدر جرا  یگوش ی برهیو

 یشماره  دنی.با ددیکش رونیرا ب یازاد کرد و گوش نایدورت

 پچ پچ کرد:بندازش کنار ..  نایرخشان ابرو باال انداخت.ت

 قصد و دارم ..  نیهم 

 م..؟   یگذاشت:خب..کجا بود یپاتخت یرا رو یگوش

 ..  م یزد یبلند شد:در مورد قهوه حرف م نایت یخنده  یصدا

 ..؟  ی:مطمئندیخند

  ××× 

به قفس مرغ عشق ها زد. هر دو  یکوتاه یضربه  چییسو با

ش را باز کرد و سرش  ی.مرغ نر بال هادندیاز جا پر پرنده

 را به 

تکان داد.انگشت اشاره اش را به چپ و راست   نییو پا   باال

دادند و  یچرخاند.مرغ ها به حرکت دستش واکنش نشان م

 کجو 

محبوب مادرش و شکوه جان که  یشدند.پرنده ها یم راست

 سال ها بود آنجا ماندگار شده بودند.  

 دکترجان ..  



ش  یقابل پاهمکرد و سمت مادرش رفت،ک زیرا آو کتش

 بود:سالم مامان ..  ستادهیا

  یسر خم کرد تا مادرش راحت تر روبوس  یکم

را  ییبود و حس آشنا مویبهار و ل یز بو یاکند.عطرشمخلوط

مادرش را   یبازو  یکرد.با محبت رو  یقلب ش م ریسراز

 نشما..؟   ینوازش کرد:چطور

 یبازو  یدر مقابل ابراز احساساتش دست رو همخانم   هما

  یکرد ری..دزمیعز می:خوبدیش کش

 بودم..شکوه جون کجاست؟  ریدرگ  کمیرا باز کرد: ساعتش

 نیبر بود.ا خانم ابرو باال انداخت.حاالت صورتش را از هما

زده   نایبه ت یداند قبل امدن سر یم هنکییاعنیابرو باالانداختن 

ش چه بود:رفته نماز.تا دست و روت و یاریو درگ

 ومده . یابشور

   شهیآمدن دوش گرفته بود.با وجود سشوار،هنوز ر  قبل

 ..؟  ومدهین الینم داشت:مح  شیموهای

تک تک  یاسر مادرش سمت اشپزخانه راه افتاد.صد پشت

 صدا   نیپر از خاطرات آشنا بود. هر صبح با هم  شیصندلها



 .بهشدیم داری،ب زدیهال را سمت اتاق ش قدم م یپله ها یوقت

بود و بود و نبودنش  یرد آرام و ساکت م هعکس پدرش ک

 در  

زن خانه دار و  کیشد،مادرش نمونه  یحس نم یلیخ خانه

 پرجنب و جوش بود. 

  دعوت بودن. مهیول 

درشت  یها ینیزم بیبه س یو ناخنک ستادیاجاق گاز ا کنار

و سرخ شده زد:اوهوم..با اون حالش رفت..؟   بس که ورم 

 تونه راه بره بچم ..  یکرده دو قدم نم

  مانشیزا  خیبه دهان گذاشت:تار  یگریدرشت د  خالل

 ..؟ شهیمکی

روز  ستی.بیشام بخور یتون ینم یشیم ریناونک نزن،س 

 داره ..  تگهنوبید

به  یدوست داشتن یدختر کوچولو  کیگر  یروز د ستیب تا

چهار نفره  زیهمب ینگاه میشد.ن یهمجمعخانواده شان اضاف

 ..؟  باشه .. میجا شام بخور نیشپزخانه انداخت:همیا

پاگرد اول اتاق شکوه جان  یرفت.رو رونیآشپزخانه ب از

 ده اش را و سجا دیتوانست چادر سف یباز م مهیبود.از درن



که به حضور مادرش عادت داشت،شکوه جان  ی.همانقدرندیبب

 ییاناتن  یخانواده شان بود.خاله   یجدا نشدن یهم وصله 

 یثل مادر مراقبشان بود.سمت اتاقش رفت.الله م هشیکه  هم

هفته  کیبه اطراف انداخت.فقط   یرا خاراند و نگاه گوشش

 از 

 یگذشت و حاال جا مید بو دهیکه آنجا خواب یدفعه ا نیآخر

به گردنش داد  یکرده بود.کش و قوس رییکتابخانه و تختش تغ

 یعوض کرد.گوش یشرت خانگ یرا با ت راهنشیو پ

 یپاسخ رخشان هنوز رو  یرا چک کرد.تماس ب لشیموبا

 صفحه بود.دم 

را با سر انگشت لمس کرد و شماره گرفت.بدون  شیابرو

را جوا  یبعد سه بوق گوشبود. یو کامال معمول شوازیاهنگ پ

 ب داد:سالم استاد .. 

 دادیبه خودش حق نم یشان تو بود.حت یروز اول اشنائ چند

  یم  شیبه اسمش اضافه کند.اما حاال  استاد صدا کاقای

 .. یکرد:سالم،تماس گرفته بود

 داشتم .  یسوال هیبله. 

.هر چه که بود دیشن می یکوتاه و نامفهوم یملود یصدا

 داشت: خب..؟   ینیغمگ یاخوانندهصد



 دایمنم جواب و  پ ی،شما تماسم و جواب نداددیگه یچیه 

 کردم .. 

و  دیکش رونیش را از پا ب یتخت نشست و جوراب ها ی لبه

بخش بود..؟    تی:رضادیرا پوش  اهشیس یچرم یصندل ها

 ..؟!  یچ

 ..  یکرد دایکه  پ یزد:جواب لبخند

و حوصله   نیه وقت کردکردم.اگ لیمیآره خب..براتون ا 

 ..  نینگاه بهش بنداز هین یداشت

 ..   دییبه در اتاقش خورد:بفرما یکوتاه ی ضربه

بود و با  ستادهیجان با چادر نماز داخل چارچوب ا شکوه

سمتش برداشت و دست راستش   یکرد.قدم میلبخندنگاهش 

 ..  کنمیهمر ا دراز کرد:امشب نگا

ش حصارو کوتاه  چاندیپشکوه جان  یرا دور شانه  دستش

 ..  یکرد:سالم   سالم دکترم..خوش اومد

 ریو ذهنش را درگ دیچ یهنگ دوباره در گوشش  پیاصدا

گوش بدهد.چند   یکرد آهنگ یفرصت نم یلیترانه کرد.خ

کالم داخل   یب   کیموز  یسر  کیو    یهنگ  سنتیایتا

 ادیداشت.امافرصت گوش دادن به همان ها را هم  پ  نیماش

 کرد .   ینم



 استاد ..  

 دانشگاه ..   امی..؟   بله..ممیفردا قرار دار 

 که بهت دادم و هم آماده کن ..   یپی..تانمتیب  یپس م 

 باشه ..  

 .. ریشب بخ 

 .. ریشبتون بخ 

سر شکوه  یکنسول کنار در گذاشت و رو یرا رو لیموبا

 خانم خانما..؟   ی:چطو رشکوفهجاان را 

داشت.شکوه جان بلند  یش که قد نسبتا کوتاهخالف مادر بر

 یکرد:شکر خدا..تو چطور  میبود.با محبت نگاهش  دهیوکش

 دکترم..؟  

 زد:خوبم..فقط گرسنمه..  یزیر چشمک

 چطوره..؟   نایت 

 اونم خوبه..شام حاضره..؟   

 که هما برات سنگ تموم گذاشته..   ایاره پسرم..ب 

 رفت و وارد آشپزخانه شد .  نییشکوه جان از پله ها پا همراه

 بنداز.  نینگاه به ا هیتاپ را سمتش کشاند: لپ



 یگلنوش رخشان باعث شد دوباره اشاره کند:با تحق  سکوت

 کن   سشیق خودت مقا

 ..؟  نیکه فرستادم نگاه کرد یلیمیشما اصال به ا 

 یشده ول یبرافروخته بود.مطمئن بود که عصبان صورتش

 کن ..  یو بررس نیرفتارش دارد: ادر کنترل خودش و  یسع

 اما استاد ..  

راحت  یلی،خ یباهوش باش گهیکه پروندت م یاگه انقدر 

 کار کجا بود ..  رادییاشیهممتوج

 یهمدیکش شیش  پیالیبار که بحث پرونده و مدرک تحص هر

ش مات  یکرد.چشم ها می رییشد حاالت صورتش کامال تغ

 و  

 شیرا با هم به نما  یو نگران یدواریو نگاهش ام شدیم ثابت

را  سشیگذاشت و خودنو زیم ی.دستش را روگذاشتمی

 .. شهیبرداشت:منتظرم رخشان.وقتمون داره تموم م

 مطمئنم که جواب درست و به شما دادم ..  

  قیال  ریمد  هیاز تو    هی  یچ   یدونیباال داد:م  ابرو

 شهیاعث مب یچ یدون ی..؟خب..فکر کنم بهتره بگم مسازهیم

   ریکه تومد



 دیموفق با  ریدم هیکوتاهه رخشان. دتی..؟دینباش یخوب

 تیریو چطور مد یبدونه که هر اشتباه  بایدنگاه کنه. گسترده

 کنه. 

بهش  دیهم که شما دار یفیتعر نی.استمین ریمن هنوز مد 

 ر.  یدهمرهبره ن کی فیتعر  دیکن یاشارهم

داد تا چه  ینشان مش  یکرد.چشم ها شیتماشا  دلبه  دست

  یمورد هم نقطه  کی نیا دیحداز خودش مطمئن است.شا

توانست او را به اوج  یم هبود و هم نقطه ضعفش ک قوتش

 بالعکس عمل کند .  ایببرد و 

باشه.حتما  قیرهبر ال هید یبا قیال ریدم هیتکان داد: سر

 ..  یدونیفرقشون و م

رهبر  شه،اماید مخط محدو یبه انتها ریدم ه.نگادونمیم هبل 

 نوشیدنیکارها رو درست ان ریبهافق دور چشم داره.مد 

   ده،امایم

 کنهینظارت م ری.مد دهیم نوشیدنیدرست و ان یکارها رهبر

 اما رهبر اعتماد .. 

گر  ید یجالب بود.اگر دانشجوها شیرخشان برا سماجت

خوب بلد بود چطور رفتار   یکی نیفرمانش بودند ا گوش به

 کند. 



داد:از نظر  هیتک  یصندل یرا باال گرفت و به پشت شدست

 ن همک ستین یجواب نیبا شکست مواجه شده.ا قتیمنتحق

 بودم.. منتظرش

رخشان را شورانده بود که   یش  انگار حساب  یها  حرف

.صورتش کامال برافروخته شده بود: دیباال پر یصندلیاز رو

 ست.  ین ییکه جواب نها نیشما  اصال...شما..ا

 خب..  

 ..  نیبهم اعتماد کن 

قبول   یخوا  ینم  یبهت اعتماد کنم وقت  دیچرا..؟ چرا با 

 با شکست مواجه شده..  قتیکه تحق  یکن

.اصال من و به کنمیم دایپ  گهیراه حل د هی.نیبهم وقت بد  

 تو کارخونه. .  نیعنوان کارورز بفرست

اه رفتنش تا ر ستادی.رخشان مقابلش ادیو کتش را پوش ستادیا

 پیمن که داشتم تو اون تا  نیفرصت استاد..بب هیرا سد کند: 

 ..  یکردم..شما اومد میو ترجمه کارم و 

شد که تند و تند وقت حرف  ییجلب دست ها توجهش

دور مچ و چند  کیبار یخورد.چند دستبند چرم  یزدنتکان م

و  یظاهر امروز ف،برخالفیظر یانگشتر بند  ییتا

 می ی.پافشاردادینشان م یکار جد دخترانه اش،وقت



  یدر ذات  و بن وجودش بود و فقط،کم تیریکرد.انگار مد

 خواست.  یپرورش م

 خب..؟   

تو کارخونه..تو خط  نیمن و به عنوان کارورز بفرست 

 ..اصال فقط از اون در برم تو .. دیتول

تا لبخندش را  دیلبش کش یسر انگشت شست گوشه  ای

 پاککند:کارورز..؟ 

داشت و با  یهم سر تکان داد.مثل دختر بچه ها چتر پشت

شدند:بله   یم نییباال و پا  یشانیپ  یهرتکان رو

 قمیهفته تحق  کیاستاد..کارورز..اگه برم تو کارخونه سر 

 ..  دمی..قول مشهیتموم م

بهش  ینده که نتون یاشاره اش را باال گرفت:قول انگشت

 ..  یعملکن

. بهم هیده روز..ده روز کاف :پسزدیدو دو م شیها چشم

و بم اون کارخونه رو  ریاعتمادکن استاد.شده ده روز تمام ز

 مشکل کجاست ..  گمیبگردم  بهتون م

  ××× 

 ببر ..  نارویا ایکرد:ساناز ب میش را پر یاکاسه ها خانجون



 نی:ادیکاسه ها پاش یرو یرا برداشت و کم رداغیس ی شهیش

 . برمیمدوتا نشستن به هر و کر..من 

 .. ختمیر شتریکاسه رشته ب نیخودت هم ببر..تو ا یبرا 

 :قربون عشقم برم .. شکوفهخانجون را  یبازو یشد و رو خم

 اا..خدا نکنه..ببر نوش جونتون. .  

 یرا رو  شیپاها امکیرفت.س ییرایبه دست سمت پذ ینیس

پا ضربه  ی.با  روخندید یز دراز کرده بود و به ساناز م یم

..لنگت و جمع کن ای:هو سدیکوب ایس یبه زانو یجانکم   ی

 ..  نمیبب

 لمشی..  فی:تو روحت دختر..ناقصم کرددیکش یاخ بلند ایس

 ی..چیوا یبود اما ساناز را از جا پراند:ا

 ..؟گلنوش..؟!!  نمی..ببیشد

باز  لمیگذاشت:داره ف زیم یرا رو ینیو س دیخند

غول تشن   نیاپا  یضربه  هی..منجون دارم که با کنهیمی

..کبود شده..؟ نمیخم شده بود:بب ایس یپا ی..؟  رو ادیدردش ب

 آره..؟  

 شش را برداشت:خودت و جمعیاگفت و کاسه  یکشدار شیا

 بابا ..  کن



ال همخانم و مودب ک هی..یتو دو تا رو دار ایجون س 

 ال تو خونه است.. همک ختهیافسار گس هیرونه،یب

 ..!؟  یچشم گرد:چ شیبرا

:حرف دهنت و دیکوب ایس ی دلبا ارنج به  انازس

 است خواهرم.. ؟  ختهیبفهمااا..افسارگس

رشته به دهان گذاشت و با لذت  یز دفاع ساناز قاشقیاراض

 .هر چند  شدیهمقورتداد.از فردا به عنوان کارورز وارد کارخان

به جلز و ولز انداخته بودش.باعث شده  یحساب  یساعد که

 ی.کارردیهش را سد کند تا جواب مثبت بگرا زیبودمقابل م

 که  

 نکرده بود . هرگز

 یسر بلند کرد:تو برا  امکیس یگلنوش..؟  با صدا  ییکجا 

 ..؟!   ی..؟   هوم..؟! با منیینجاییاچ

 هی یباش نجایکه ا یدون ی..مادیهمگیدو ساعت د یکیبابا تا  

 ..  دهیم لتیچارتاحرف قشنگ تحو

شانه  نزدیکیتو کردم آخه..؟ با بد یاباب کاریبابا..من چ یا 

 باال داد:از من گفتن بود .. 

 نکن ..  تیلنگ لنگان سمتشان آمد:گلنوش،بچم و اذ خانجون



تصادف  یکه باعث شد سان یکنم..همون دفعه ا ینم تیاذ 

 ..  گهیبش م یچ هی نتشیو دستش بشکنه،بابا هر بار که بب کنه

حسن و بابام    یی..داستایمال تصادف ن  یغر زد:ول  ایس

 وسط شدم چوب خور..  نیمشکلدارن.من ا

...چوب خور شد یییلب و دهانش را جمع کرد:اوخ ساناز

خانجون جا باز کرد:  یو کنار خودش برا دیخند ایبچم.. س

کاسه هم بده ببرم  هیشده .. یدستت دردنکنه خانجون،چه آش

 برا ممد .. 

 خانجون..  ینب یابر زیظرف هم بر هیباال انداخت:  ابرو

 کنم..؟   کاریغر زد:من دست تنها چ ینب

داشت یاو دسته کاغذ  تیال یها کیماژ ،یرنگ یخودکارها

 فشیک ریداشت و سراز یبرم زیم یرا از رو رنگشی مویل

 که بمونم ..  رمی..نمیکرد:همش ده روزه نب   یم

   پیو تا  دیکوب  بوردیک   یش  را رو یها  انگشت

 ..  یوندگارهمکهمعلوم  نطوریکرد:ا

 ..نگام کن .. یمنو..نب  نیداد:بب هیتک زیم یبه لبه  کالفه

 ..؟ هیچ 



 ی..چقدر عنق بازشیبه لب و لوچه اش انداخت:ا ینیچ

و   امیکنم..؟ بگم م یمن بدقول یدیامروز..؟تو د تویاریدرم

 ..؟  یدی..؟  اصال دامین

 نیکرد.اخم در هم ب میش  یتماشا دلدست به  ینب

به  ی.با کفش ضربه ادادیابروهاصورتش را خشن نشان م

تو  رمی..همش ده روز مگهینکن د تمیزد:اذ ینب  ینوک کتان

 یچ یدونن برا میاونا که ن اون کارخونه..البته

 از   یکی قیز طریا.ساعدرمیم

کار برم..منم ده روزه  یکرده که برا میمعرف آشناهاش

 ..  رونیب زنمیو م شهیم تموم قاتمیتحق

 ..  اروی نیگلنوش..حداقل به ا یردنبال دردس 

 ..؟   ارویباال داد: ابرو

کنه که  فیبرات رد یکار عمر هی یگفت می..یساعد نیهم 

 دلمنسوزه.. 

کار ثابت و حقوق مناسب سر ماه  بکیخواست   می دلش

 قاتیتحق  نیتوانست ا میداشته باشد اما حاال وقتش نبود.اگر 

 ر ا 

 مانیبه اتمام برساند آنوقت به قالب پر و  پ یو حساب درست

 توانس ت  یکار کند.م دینبود در خط تول یازی.نزدیم نوکیتر



جاه  یداشته باشد.گاه  یو نظارت یسمت دفتر کی

 نقدرهاهم ب د نبود. یاطلب

رفتن   یبرا  زنهی..داد مافشویکرد:ق   یبروبر نگاهش م  ینب

 .. یخوشحال

 ی:ادیتوانست ناراحتش کند.خند ینم هم ینب یو بدقلق غرولند

 کی..؟ یخور  یخراب..غصه کار و بار خودت و م جنس

مغازه  یرزه..تو باشیاتو مفت نم یب نجایکالم  بگو گلنوش..ا

 رونق داره.. 

 دستش را در هوا تکان داد:برو بابا ..  ینب

بود خودش را  ستادهیا محمودیکه دم مغازه  الیدن دان ید با

من   یو جا یکی یخوا می..ینب  گمی:مدیکش جلویکم

 .  یده روز که دست تنها نمون نی..؟همنجاییاریاب

 می ئونیهدا کنم..؟ تو ک یز کجا  پیاادم درست و حساب  

تونم دست   یرو نم نجایاز مغازه است.ا رونین بهمکارعمد

 ادم 

تونم ول  یهم هست..اون و هم نم یبسپرم.تازه دان بهیغر

 .. بهیکنمدست غر



 گمیداد:امم..م رونیو ب دیرا داخل دهان کش نشیپائ لب

..؟  یاریراحله رو ب هی..نظرت چیدرست و حساب هادمی..دیگه

 ..؟! راحله..؟ یچ

هم مطمئنه..با  ستین بهیو تند سرتکان داد:آره..هم غر تند

راحته..فقط ده روز تا من برگردم  التیخ یبودن راحله و دان

 .. 

کارا..؟ بگم  نیا..آخه راحله رو چه به اه یزنیم یحرف الک 

 ..؟ شهیم یکن..؟بعد کار خوشد چ پیبرام تا نجایا ایب

را برداشت:خبر  گرشید یزهایو خرده ر زیم یشد رو خم

..؟ االن چهار روزه که عذر چند نفرشون رهینم یدیتول یندار

 و خواستن. 

 رهی:چته..؟  نمدیعقب کش دیرا که د  یشدن نب زیخ مین

 ..؟  ین نگفتهمر..؟ پس چرا بسرکا

 یخواست بهت م یهمشانه باال داد:راحله اگ نزدیکیبد با

 بلد   نایو ا پی..اون که تایدونست  ی..حاال فکر کن مگهیگفتد

و  ایده روز با نبودن من کنار ب هی.. نجایا شیاریتا ب ستین

 ..  امینپرون تا ب یمشتر 



نبود  یما ادمشد.ا یتنگ م زیم نینشستن پشت ا یبرا دلش

ش را از دست بدهد.با سر  یازندگ  یها تیدل،موقع یکهپا

 باش ..   لمی:مواظب وسادیکش توریمان یانگشت رو

 گلنوش..  

 نگاه کند جواب داد:هووم..  ینکه برگردد و به نب یاب

 کارخونه..؟  چطور..؟  یبر باید یتو از ک 

 ی..؟من نمیبکم راحله رو راه بنداز یتون یامروز و فردا م 

 تونم بدم دست  یرو هم که نم نجایتونمهمش تو مغازه باشم.ا

همو دا  یراحته که هوا المی.حداقل مادرش باشه خیدان

 زنم ..  یرن.من هم بهشون سر م

خودش   یفکر افتاده بود که   راحله را جا   نیقبل به ا  شب

بود.اما  یفیضع یلیراحله در حد خ پیبگذارد.هر چند که تا

سرتکان   ینب  یبود.برا   بهیآشنا بهتر از غر  کی بودن

 طلب من ..  یکی..ندازمیداد:باشه..راشم

 ستیراست و ر یخودت و دار یچانه باال داد:خرابکار ینب

 طلبکار نباش ..  خودی..بیکن یم

 ..؟!  یزد:مطئن غر

 اوهوم ..  



 نکبت ..  یلب غرغر کرد:پسره  ریز

  ... 

 یزینبود.باز هم چ ید.اما کاف دا رونیرا پشت هم ب نفسش

گرفت و  گریدم و بازدم د کیکرد. یم ینیاش سنگ  دلیرو

 به 

زنگ  یشد به س اعد یهمنگاه کرد.وسوس لشیموبا یگوش

خودش  یپا  یرو دیکرد.با  یکار را نم نیبزنداما ا

 .اگر  ستادییام

مشابه هم  یها تیگرفت،در موقع یتماس م یبا ساعد امروز

  الشیکار را تکرار کند.مهم نبود که خ نیخواست هم می

 راح ت 

 ییبر توانا هیگرفت با تک می ادیبود که  نیشد.مهم ا یم

 دیش کشیاسورمه  ا یقنعه همب یکند.دست یشرویپ  خودشیها

ش را مرتب کرد.ساناز شب قبل دو یاشانیپ یرو یو موها

 جادیش انداخته بود.ا یها ینسکافه ا یبلوند البال تیخطال

 وع تن

صورت  دنیز آب درآمده بود.صبح از دیاکار خوب یسان

ت کرد و با  یبعد مدت ها احساس رضا نهیخودش در آ

 لبخند هم به حس خوبش اضافه شد .  یلباس فرم ادار دنیپوش



بدون الک دستش ماند.با وجود  یناخن ها یرو نگاهش

کرده بود.چند بار   خی شیتابستان سر انگشت ها  یگرما

 باز دستش را 

گرفت  یگریدست تکان داد.نفس د یتاکس یبسته کرد و برا و

 وادارش  یگوش یبره  ینگهاه کرد.و  شیودوباره به ناخن ها

 یکند.با د  یرا بررس  بشیبه پهلو خم شود و ج   یکم  کرد

  ایرا باز و بسته کرد:خدا  شیلب ها یساعد یدنشماره 

 .. دیشکرت..خودش زنگ

 الو..سالم استاد ..  

 ..؟  ییسالم..کجا  

 تو راهم ..  یعنیشدم..امم .. یسوار تاکس 

..؟    یتون می..یش باش  یتجر گهیساعت د میخوام تا ن یم 

..اما چرا..؟   شمیم..سوار مترو میاتونم ب  یخب آره..م

 رخشان..؟ 

 بله ..  

 فتیجاجرود هم ش میتا برس میریهنوز..؟ با هم م یخواب 

عامل و  ری.من و تو و مد رنیارکنا مکارخونه تموم شده و ک

 ..  میتا حرف بزن میمون یم ییاجرا ریمد 



عامل را داشت.همه  ریبا مد  ییارویشب قبل استرس رو تمام

کند و درباره  یبود که چطور خودش را معرف نیفکرش ا ی

 کار  

حرف ها را  نیتوانست از قبل ا یم یو جو کند.ساعد پرس

ته بود.نفسش را فوت کرد برند و آرامش کند.اما نگف

 رسم ..  می:سر ساعت رونیب

 خداحافظ ..   خوبه 

 منتظرم ..   

.انگار دیتپ میقلبش گذاشت.محکم و تند  یرا رو دستش

 کرد.البته که حالش خو ب   یهمرا تجرب ایدن جاناتیه یهمه

 کی دادیو با اعتماد به نفس نشان م ی.هر چقدر هم که قونبود

 خواست که کنارش  یرا م یز،دلش کسمثل امرو  ییوقت ها

مقنعه برد و رو   ریاش کند.دستش را ز  یو همراه  ستدیبا

 را داشت.  یسراند.حداقل امروز ساعد  شیگلوی

مار یا:از همه دیکش رونیرا باز کرد و برگه ها را ب فشیک

 ..  شهیرونوشت گرفتم.اونجا الزمم م قاتمیوتحق

 ن .. همنشست:بدش ب کا غذها یمالحظه رو یب یساعد دست



برگه ها را  یدو دستش را باال گرفت تا ساعد هر

مال منه  نیکردم..اا...استاد..ا لیکه بهتون م ییبردارد:همونا

 .. 

 نیماش یبرگه ها را از پنجره  ی ش،همهیتوجه به صدا یب

 ..  یندار یاجیبرگه ها احت نی:به اختیرونریبه ب

 شهیاند.باد از شم یرخ ساعد مین یهاج و واج رو نگاهش

  میرا به هم  یساعد یو موها دیوز یمانده به داخل م نییپای

 ریسهمپشت ب ی شهیرخت.سرش را به عقب چرخاندو از ش

   یپشت سر گذاشته بودند نگاه کرد.برگه ها هم مثل موها کهی

 ی..انیداد:ا رونیباد بودند.نفسش را تکه تکه ب ریدرگ یساعد

 بود..؟!   ین چه کار

را کنترل   شیو لرزش صدا  تینکرد عصبان  یسع  یحت

دور..؟  نیختیمن و ر  یبرگه ها یچ یکند:باشمام..برا

 .. یبهشون ندار یاجیکوتاه نگاهش کرد:احت یساعد

را کف  یدو دستش را مشت کرد.فرو رفتن ناخن ها هر

باال داد و  یشانیپ یرا رو نکشیکرد. ع یدستشحس م

  یعنی..یچ  یعنی..؟! نداشتم یاجی:احتدیغر  یعصبان 

 ..؟!  یساعد یقایاچ



دوباره کوتاه نگاهش    یآفتاب  نکیاز پشت  ع   یساعد

شده.با سر  رهیذخ نجاییاکه الزم داشته باش یکرد:هراطالعات

و  ریاش اشاره کرد:بردن چارتا کاغذ که ز قهیانگشت به شق

چه  میر  می میکه دار ییبم کارخونه توشنوشته شده به جا

 داره..؟!   یلزوم

 شد .   یبود که الزمم م ییها اداشتیاون ها  

a   4 ییدسته چهل تا هی..ینطوریشد..اما نه ا میآره الزمت  

 چهل تا نبود .. 

 چانه اش را باال داد:شک دارم ..  

کند..؟مشتش را  حیخواست کارش را توج یحرف ها م نیا با

ر..؟ اونم  دو نیختیبه خودم..ر  نیداد میمحکم تر کرد:پسش 

 ..؟! واقعا که .. ابونیتو خ

داشتم  ینگهش م دیرخشان..با قسمت اخر حرفت موافقم.با 

 ..  یافتیباز یتو سطل زباله ها زمیتابر

 نیزد که انگار واقعا هم  یخونسرد و مطمئن حرف م آنقدر

 نیقصدرا داشت.سرش را برگرداند و به جاده زل زد.رفتار ا

چند سال با آنها  نیبود که ا ییدهااستا هیاستاد  بدتر از بق

 اتیاستاد ادب سانسیل  یدر دوره  کباریواحد برداشته بود.

   انیم ینمره 



صدم  25بلند در کالس خوانده بود.  یرا با صدا ترمش

 ش کند . یاهم نتوانسته بود مثل امروز عصبان  ییکذا

  نیاونجا.کوچکتر  یرمیبه عنوان چشم من   یتو دار 

 نیکه ا  یبا اعتبار من و رو شدن مسائل شهیم یواشتباهمسا

 . یدیمدت  براش زحمت کش

 به باد ..   نیاالن زحمات من و داد نیهم 

  گهیمطمئن هستم از هر کدوم،حداقل سه تا د 

 ..؟  کنمیهم..اشتبایدار

 ش باعث شد نگاهش کند:در واقع دو تا .. یاجد لحن

گونه اش  ی.رودیخند یلبخندش را نداشت.اما ساعد  انتظار

 وقت تو شناخت دانشجوهام اشتباه  چیفتاد:هیابند میچالن

 یکنیهم من.فکر م دونهی..ی..دو تا رونوشت تو دارنکردم

 باشه..؟   یکاف 

وقت   چیبود.اما ه یحق با ساعد  دینداشت.شا دنیجنگ قصد

 .. هیکرد.سر تکان داد:کاف یکارش را فراموش نم نیا

شت لپ تاپ من و بردار و روشنش پ یخوبه.حاال از صندل 

 یپوشه به اسم رخشان هست اون و باز کن و موارد هیکن.

 شده بخون..  مهیکه ضم



خودش را  یدو صندل نیب یرا باز کرد و از فضا بندش دنب

را گرفت و برگشت.نگاهش  فیک یبه عقب خم کرد.دسته 

 و  یبه ساعد نیماش یجلو  ی نهییکوتاه در آ یلحظه ا یبرا

مطرح  ریاستاد و مد کی یبود.برا یمیاما قد زیتم تاپ

داخل  ی.تمام فضادیرس  یبه نظر م بیعج یکم یفیک نیهمچ

 هیشب  فیک نیچرم پوش و خوش عطر بود و وجود ا نیماش

 پیخودش شانه باال داد و ز یناجور بود.برا یبه وصله 

 را باز  فیک

و ستارت را فشرد یاو دکمه  دیکش رونی.لپ تاپ را بکرد

 منتظرماند . 

غران باعث شد چشمانش  وزپلنگکییبا طرح  نهیزم ریتصو

نتظار یابود که از استاد ساعد یزیچ  نیآخر نیگردشود.ا

 داشت. 

 و باز کن رخشان..   لیفا 

 ب..بله ..  

همون  لیفا نیسر و نگاهش را حس کرد:ا دنیچرخ

ن بهش اضافه همک یلیخودته با اطالعات تکم یاطالعاتدست

 م .. کرد



 یذکر شده بود.انگشت ها تمیو اه بیبود آنجا به ترت آورده

  یمطالب یهمه  aکرد باال   یم پیکه تا   یش را مثل وقت

 بود..؟   یچ یکار برا نیگرفت و تکان داد:ا 4 یکه رو

امتحان  جورینگاهش کرد: میرا باال گرفت و مستق سرش

 کردن

 ..؟  بود

 نییبه باال و پا نگاه کردن سرش را مختصر یب یساعد

ز لپ یاو مطرح کن یتکانداد:تو جلسه اگه الزم بود اطالعات 

 تاپ 

 نیامونه تا پا یم شتیپ نی.اگهید زیچ هیکن نه کاغذ . استفاده

 ..  کار

تار مو توجهش  کیروشنش  یشکالت راهنیپ  ی قهی یرو

گفت"چشم تو از چشم عقاب   یرا جلب کرد.ساناز اگر بود م

 " زترهیهم  ت

 ..؟  ی:چدیهم کش یرا رو لبش

شد:حواست و جمع  یهمدید نکیقاب  ع ریز زیاساعد اخم

   می شتیزنم. پ یکنرخشان..!! دارم راجع به لپ تاپ حرف م



 وتریطالعات و با کامپیاخوا یتا اخر کار.تو که نم مونه

 ..؟ هان..؟  یکن لیهمکارخون

بهم  را شیها یو چتر دیش کشیاشانیپ یسر انگشت رو با

 :البته که نه.. ختیر

باعث شد چشم درشت کند:دارم   یساعد  ی  رانهیمچ گ  نگاه

 یوترهایمکنه کامپهمدونم ک یاستاد..م گمیراستش و م

 چک بشن..  خونهکار

 نانی.اون هم با اطم یبد  بایدو  یزیاحتمال هر چ  ..ok؟

 اراده انگشت شستش را باال گرفت    یب :okکامل  

ساعتش را چک کرد.تا  یداخت و صفحه پا ان یرو پا

 یبرا نایرفت.ت   یم یکیبرگشتن به تهران هوا رو به تار

 عموجانش   دنید

 ییسر و صدا چیبدون ه یخال یخانه  کیاراک رفته بود. به

 بود.دستش را پشت گردن گذاشت و   ایستراحتش مهیابرا

  یرو  بایکرد.تقر  یرخشان مکث کوتاه   ی.نگاهش روفشرد

 چسبانده   توریانهمتاپ پهن شده بود و سرش را تا حد ممکن بلپ

پر و بلند بودو با چشمان روشنش،مطمئن    شی.مژه  هابود

 به دست    یکرد.نگاه کوتاه می پیزل زده بود و تا توریانهمب



نگشت یارو کیو بار فیانداخت.دو انگشتر ظر شیها

چانه اش   یاشاره،جاخوش کرده بود.با سر انگشت رو

 :رخشان.. دیکش

 نکه نگاهش کند سر تکان داد:بله.. یاب

 باال انداخت:رخشان..  ابرو

 ..آخ.. شهیلحظه..االن تموم م هیراستش را باال گرفت: دست

 .. یپلکش گذاشت و فشرد:لعنت یرا رو دستش

..؟  یکنیکار م ینطوریگرفت:ا تمیزانو ر یسر انگشت رو با

 .؟  یباالخره سر بلند کرد و نگاهش کرد:چ

که  ینطوریرا تکان داد و به لپ تاپ اشاره کرد:ا سرش

که چشمات  ستین  بیون تو،عجیاسرت وتا خرخره فرو کرد

 پ کردنه..؟   یچه طرز کار کردن و تا نیدرد گرفته..ا

 و پچ پچ کرد: دیرا سمتش کش یها  سیتاپ و دست نو لپ

نگاه به  هیشدم. تیو فراموش کردم..بخاطر اون اذ نکمیع 

   نیا

 یموارد نت بردار    یهمه     باید  ی..ته هر جلسه انیبنداز

و  نیهندس راستم هک یموارد یبره.همه  ادمونیبشه.ممکنه 

   یصدوق



 ثبت کردم .  نجایدادن و ا حیتوض

 یهکوتا یصفحه ضربه  ینگشتر پوش رویاانگشت اشاره  با

 :خوبه..؟ زد

 تکان داد:خوبه..  سر

 یو رو چاندیش را در هم  پ یدست هاگلنوش پهن شد. لبخند

ن یبرسه..ا جهیکار به نت نیکه ا دوارمیمیالیزانو گذاشت:من خ

..؟   پچ گهید  دهیم نوشیدنیالزم و ان ین،همکاریراست یآقا

 پچ نکن .. 

 هومم..؟  

انقدرآروم حرف   ستیدهانش اشاره کرد:الزم ن  به

 .. ستین نجاییا..کسیبزن

 آهان..بله ..  

 نجوریبه گوشه و کنار و سقف انداخت:اصوال ا یکوتاه نگاه

 .. شنیمدار بسته دارن و کنترل م نیجاهادورب

داد.فنجان قهوه اش را  یخودش را به خودش پس م حرف

به ساعت   یبرداشت و نگاه دوباره ا زیم یازرو

 انداخت:قهوت سرد شد .. 

 قهوه دوست ندارم..  یلی.خستیمهم ن 



 داده یول،در کافه چه سفارشیادفعه  داوریکرد بخاطر ب یسع

 آورد .  ادیرا به  دنشیو لذت نوش یبزرگ اسموت وانیبود. ل

 .. نیمنتظر موند دیاتاق باز شد و حامد داخل شد:ببخش در

:تموم شد..؟  گلنوش هم ستادیگذاشت و ا زیم یرا رو فنجانش

 ..؟  امیتونم ب ی:از فردا مستادیا

که  یلبخند زد:حتما..فقط مواردبه رخشان نگاه کرد و  حامد

  یمن،مهندس صدوق ریگفتم و حتما تو خاطر داشته باش. غ

 ..  دیکن تیو رعا اطیهست.اما باز هم جنبه احت انیهم  در جر

 یبرداشت:مطمئن باش..برا زیم یرا از رو لشیموبا یگوش

 تیهمیالیکنم خ میکه قبول  یو کار میکار یمن وجهه 

 منه حامد جان ..  یشده   دییداره.خانم رخشان تا

 .. ستیدرش ن یالبته دکتر..شک 

 و جمع کنم..؟   لطفا ..  لمیکرد:وسا  ینگاهش م رخشان

 زیرا بردارد.سمت م زیم یخم کرد تا دفتر و خودکار رو بدن

:هواش و داشته باش..به  ستادیحامد راه افتاد و مقابلش ا

 یظر نمبن ی.امروز راضکنهیهم بگو باهاش همکار  یقیصد

 .. دیر س

 زد:نگران اون نباش ..  یچشمک حامد



 عموجان..  دنیرفته د نای.تستمینگران ن 

 ادی.فردا م یباستان   یدن  اقا یدونستم رفته د  ی..؟ نمیجد 

 کارخونه..؟ 

.از خودش ادیگرده..احتماال پس فردا ب یامشب که برنم 

 .. یریبگ یفکر کنم جواب بهتر یبپرس

 دونه..؟   یت مز دانشجویازیچ 

 یبه پشت سرش انداخت.رخشان لبه  یشانه نگاه یرو از

مشغول بود.دوباره به حامد   لشیمبل نشسته بود و با موبا

 نگاه  

 دیدونه و نبا ینم یزیچ یکس یتو و صدوق ری: غکرد

 کار کمتره ..  سکیکوچکتر باشه ر رهیدا نییابدونه.هرچ

 درسته..حواسم هست..  

الزم بود   گهیدو روز د کییمد دراز کرد:را سمت حا دستش

 زنم ..  یبهتسر م

راجع به    میحرف بزن  میکه بتون   ایناهار ب  یبرا  یتوسنت 

 دستورات تازه صادر کرده ..  یسر هی  یکار..باستان

 .. شونیبشنو باید: دیکش یهوا خطوط یانگشت رو با

 ..  دمی:بهت خبر مدیخند



 .؟  شما. ی:حاضردیگلنوش چرخ سمت

 بله استاد ..  

کج  شیموها چیکاناپه کز کرده بود.حوله  پ یمقابلش رو نایت

   یکناره  ییطال یگره خورده  یوهام هبود و دست شده

را پوشانده بود.با وجود حمام کردن هنوز رد   صورتش

کاناپه  یچشمانش بود.کالفه سرش را به پشت یپا شیرایارگیت

  هیتک

  ینشان م  نیارام بود و ا  شهیهمبرخالف   نایت  ی.صداداد

 ..  اریل و قال ندارد:مازیق الیبهتر است و خ  یداد حالش کم

کرد  یانگشت شست و اشاره پشت شلکش را فشرد.فکر م با

دغدغه  یخواب آرام و ب کیبه خانه، دنیمحض رس به

 دارد.اما  

را  نایرفته بود.مجبور شده بود ت شیپ یگریطور د زیچ همه

 را گوش کند.بعد به  کشیستریه یها هیکشد و گروش برر یز

قهوه دستش دهد.اگر واکنش  یلباس بپوشاند و فنجان تنش

   یم حیدانست ترج یرا از سرزده رفتن به خانه نم مادرشیها

اندن در همهمان لحظه به خانه برگردد.اما مطمئن بود ک داد

 ساعتش به خانه و   نیبهتر از برگشتن ا  یلیخ تینوضعیا



بود.دوباره پشت   نایمادرش در مورد ت یو جواب ها السو

 .. نایت ستیقابل تحمل ن تیوضع نیپلکشرا فشرد:ا

 کنم ..  یخواهش م اریماز 

..امروز نیبشه..؟   بب یکه چ  یکنیکرد:خواهش م نگاهش

 درکم کن ..  کمیحالم خوب نبود..

ماه  کیسراند:حالت خوب نبود.. شیموها نیدست ب کالفه

..شش ماه قبل  نطوریبرنامه بود..دو ماه قبل هم هم نیمقبلهم،ه

 هم...  

نرفتم.از  رونیدفعه ب نی: ادیکاناپه جلو کش یرا رو خودش

   نبود.. یسرخوشگذرون

 نکن..  حشیرا باال گرفت:توج دستش

 ..  اریماز 

گند  یکارات دار نی..با ایستیمن و خودت ن تیمتوجه وضع 

 ..  ینامزد نیبه ا یزنیم

حرف و   نیا  یهم باال رفت:  همش دار  نایت  یصدا

 ..؟  یدرکم کن کمی یکن  ینم ی..چرا سعیکنیتکرارم

 ..؟ یستی..متوجه ن نایکنم ت  یدارم درکت م 



 کباریاشاره کرد:هر چند وقت  راهنشیپ یسیدست به خ با

 .  میو دار تینوضعیا

 خهحالم خوب نبود..بعد اون اتفاق..آ گمیکرد:دارم م نیف نیف

 یدختره چطو ر ینیبب یبره..؟ تو که نبود ادمی یچطو ر

 .. ابونیط خوس

 هی..؟ قراره بابت ید:خب که چیپر ناین حرف تیام یعصب

..؟مگه تقصر تو یباش یر نطویعمرت ا یهمه  تصادف

 ..؟  یبود..؟ تو پشت فرمون بود

 یم یباالتر رفت: تقصر من بود..اگه درست رانندگ شیصدا

 افتاد .   یق نمکردماون اتفا

توانست لرزش چانه اش را بب  یهمان فاصله هم م از

دم یاهر بار که  یفهم ی..؟میفهم میر من بود.. ی:تقصندی

 کشم..؟    یم  ید چیام

بود  نایت یقدم ها یش را فشرد.متوجه یا شانیکف دست  پ با

کرده   خیش زانو زد. انگشتانش  یپا نییشد و پا کشیکه نزد

 ..  اریدستش را گرفت:ماز یبود وقت

مونده  یتکان داد:اون تصادف تموم شد..اگه عذاب وجدان سر

 یا  جهیکه توش به نت ستین یراه نیبروو جبران کن.اما ا

 تونم ..  ی..؟   نمنایت یشنوی..میبرس



فکر من هم  کمی..؟ یتون می:چرا ندیرا عقب کش خودش

زنگ زدن  بهیقبل چند تا آدم غر یباش..فکراعتبارم..دفعه 

 ..؟  گمیم یچ یکنیدنبالت..درک م امیکه ب

فکر اعتبارم باش   یگیم هکش می نجایهر بار که بحث به ا 

 .. 

 ..  یدیچقدر هم که تو گوش م 

را   یاهیو رد س  دیچشمش کش  یپشت دست پا  با

چه  یدون یست.نم یمن اصال برات مهم ن ی:ناراحتشترکردیب

 دارم..  یحال

خم شد وکف هر  نایصورت ت یداد.رو رونینفسش را ب کالفه

  یچ  یشیشانه اش گذاشت:چرا متوجه نم یدودست را رو

 یزیچ  هی ی.اصل کار اشتباست.زدستی..بحث درک نگمیم

 ..؟ برو جبران کن.. یر و نابود کرد

 و جبران کنم..؟   یشد:بچشون مرده..چ ریسراز شیها اشک

گوشش  ش را  پشت یرا باال آورد و انگشت ها دستش

 گهیکار د هی یبتون دیما شا یاون و برگردون یاتونیسراند:نم

 . یبراشون بکن  یا

 کنه..  یتکان داد:سرم درد م نییرا به باال و پا سرش



چشمش را پاک کرد:برو دراز  یانگشت شست کناره ها با

 .. ارمیبرات مسکن م بکش

 راهنیپ یسمت آشپزخانه رفت.دکمه ها نایرفتن ت بعد

به دهان گذاشت.آنقدر غرق  یرا باز کرد مسکن مرطوبش

 طنتیدارج باال بود که وقت شهمب دنیدرس خواندن و رس

دو بار  یکیخودش را نداشت. یمعمول همسن و سال ها یها

زده بود. سردرد بعدش آنقدر بد بود که   یدنیلب به نوش

که از انتها  یدر یتجربهکند.نگاهش رو اهرنخواست دوب

 راس با ز شپزخانه به تیا

  دنیسیکرد و شروع به ل  یزیر  یویم  ویم  شلیم

نداد و داخل اتاق خواب  شلیم یبه همراه یتیدستشکرد.اهم

  یرو  نایشد.ت

صورتش خم شد و نگاهش  یبود.رو دهیخواب شکم

تخت  ینکند.لبه  دارشیبود که ب قیآنقدر عم کرد.خوابش

 .. دیچسب شیدوباره به پا  شلینشست و م

شد،منتظر  یمتصل م یکه به بخش ادار ییاهرور یانتها

 نامه   یآقا کاشف معرف دنیحض رسم ه.قرار بود ببود ستادهیا

را نشان دهد تا به بخش مورد نظر فرستاده شود.با  اش

عامل کارخانه هم از  ریبود و مد  یعرفش دکتر ساعدهمنکیا



 یم شیپ دیکار با یآمدنش  مطلع بود اما روال ادا ر

که  یبا کسان  یکار یها طیست کهدر محدان میرفت.

  گرانید  یسفارش شده 

شود.با سر انگشت پلکش را   یچطور برخورد م  هستند

زودتر از وقت معمول خواب،به تخت رفته بود  یلیمالشداد.خ

 اما با  

 کیستراحت کند.با یاباز هم نتوانست درست و حساب نحالیا

 بود که به  یز یچ نیخواب آخر ختهیذهن شلوغ و به هم ر

 یآمد.تمام شب با وجود بسته بودن چشم ها،م  یم  سراغش

   یر،مکالمات،حتیذهنش را حس کند.تصاو یداریتوانست ب

مدام پشت پلکش در رفت و   ییدوران دانشجو  خاطرات

ش یادست فیاش را خورد و سرش را داخل ک ازهیآمدبود.خم

 یو نگاه کوچکش را باز کرد ی نهیآ زیبرد  و قبل از هر چ

مرتب بود.شانه اش را  زیبه سر وشکلش انداخت.همه چ

 صاف کرد و  

ادا   فیبا ک  یرا باال گرفت.مرد کت و شلوار پوش  سرش

   شیبه سر تا پا یتر قیمد.نگاه دقیام رونیازآسانسور ب  یر

بود که از  نیشان هم ییدانشجو یروزها ی.سرگرمانداخت

 سم  یاگاه  یند.حتبه شغلش ببر  ینفر  پ کیسر وشکل 



 یحساب  یشرط بند  نیزدند و سر ا  یرا حدس م  کوچکشان

 سحر ته ذهنش  یخنده  یگذراندند.صدا یخوش م

 یم برد و قهقه ی.همانطور که سرش را به عقب مدیچیپ 

دندان گرفت.بهتر بود اگر سحر و  ریرا ز نشییپا زد.لب

 خاطراتش 

رد انداخت همب یره اکرد.نگاه دوبا یمروز فراموش میابرا را

 با مطمئن بود که با   یمشغول بود.تقر لشیموبا  یبا گوش که

  یکارخانه روبرو شده است.کت و شلوار طوس  یادار  سییر

 بود و شکم برجسته و گردش نشان  دهیپوش ینفت یاب راهنیو پ

 یم یکاغذ باز ز،بهیرا پشت م یادیساعات ز دادیم

 یافتاد:آقا ،راهیادار گذراند.بهمحض ورود مرد به قسمت

 :بله..دیکاشف .. مرد سمتش چرخ

 .رخشان هستم.. ریبه لب آورد:روزتون بخ یکوچک لبخند

 ..   دییمرد گنگ بود:بفرما  نگاه

 خدمت شما ..  نی:ادیکش  رونیب فشینامه را از ک یمعرف

کارخونه    ی:مهندس صدوقدیکاغذ چرخ  یکاشف رو   نگاه

 هستن..؟ 

 ..  مستین انیدر جر 



کار و   ید  تا روال ادار ییمرد پهن شد:خب..بفرما  لبخند

 .. ؟ هیاسمتون چ دی..گفت میبدنوشیدنیان

 شد و راه افتاد:گلنوش رخشان..مهندس  لکسیر   عضالتش

 با شما تماس نگرفتن..؟    یصدوق

 یدر اتاق را باز کرد و جلوتر راه افتاد: مرخص کاشف

 ..  رمیگ  یممن تماس   دییبودم..شمابفر ما

  یرا از حضورش حس کرده بود.رو  یصدوق   یتینارضا

 یپا انداخت.چند گلدان سبز رو ینشست و پا رو یصندل

   یدرگاه

بود که به گل و گلدان  دهیرا د یکم یبود.مردها پنجره

  یعالقهنشان بدهند.کاشف چند برگ دستمال برداشت و رو

 گرمه ..  یلی:امروز خدیاش کش  یشانیپ

 نطویتابستون هم یتکان داد:بله..اصال همه  دییرا به تا سرش

 ر

 ..  بود

با   یلش  را برداشت و شماره گرفت:نسبتیموبا  کاشف

 شما..؟   یدار  یصدوق مهندس

  ××× 



 ش را چکیاباال گرفت تا ساعت مچ یراستش را کم دست

  یشروع م گرید ی قهیناهارشان تا چند دق میکند.تا

لباسش  بیش را برداشت و داخل جیانیب یشد.ماسک  رو

کتلت و گوجه  ییچند تا شیچپاند.خانجون از شب قبل برا

 گذاشته   یفرنگ

فرصت نداشت تا کتلت ها را گرم کند.مجبور  ی.آنقدربود

لقمه کند.مقنعه را  یخچالیدو تا را همانطور سرد و  یکیبود

 یرا کم ختهیر رونیب یسرش جلو و عقب کرد تا موها یرو

 یبلند شده بودند و مرتب تا تو یها کم یکند.چترمرتب 

 تگش  یبرم  نمایوقع از سهمآمدند.اگر ساناز ب  یچشمش م

 یز خانم هایایکرد.چند تا  یرا مرتب م  شیها یآنوقت چتر

 از  دیخط تول

مورد   یلیتازه وارد هنوز خ یکرد شدند.به عنوان    کنارش

به  یبخند زد و سرعتنفر آخر ل یاستقبال قرار نگرفته بود.برا

را  یداد.آدم جا زدن نبود.حاال که نظر مثبت ساعد شیقدم  ها

 کرد تا پله پله باال برود .  یخودش را م یسع یداشت همه 

 یدیرفتند پچ پچ کردند:د یکه جلوتر از او م یزن چند

 خانممهندس اومده..؟  

 کنه..  ریدم..؟ اومده..؟   خدا بخ یند 



 یبه کس ی..حالش خوب باشه کاریماننگو خانم ز ینطوریا 

م حالش خوب  یگر غر زد:دست به دعا بش ید یکیندار ه 

 باشه..؟  

خانم   نید،ایخودش را کنارشان رساند:ببخش  کنجکاو

 ..؟نگران شدم .. هیمهندسک

 ..  یشیحاال باهاش آشنا م 

 دختر جون..  یو از دست نداد یزیچ 

 ..  ستمیس نگران ن..پومدیکه ن دیباال داد:خط تول شانه

 ..خوشحال نباش.. ادی:مدیش خندیاجوان کنار زن

 نی. تازه واردم اولگهید میبابا..نترسون یداد:ا رونیرا ب نفسش

 .  ادیسمت من م ریت

دخترا  نی..امیبر اینها را جلب کرده بود:بیادلسوز انگار

 نداره ..  یبه کس یکردن.خانم مهندس کار یشوخ

که  یکوچک یبه غذاخور دنیبود.تا رسقدم بد ن نیولیابرا

 یبرگه  یگوش داد.رو شانیبود به حرف ها رونسالنیب

 دفترچه اش اسم خانم مهندس را ضربدر زد. 

 فیش زنگ خورد:کیاشده بود که گوش ادهیاز اتوبوس  پ تازه

 و خسته جواب داد:الو. .  دیش را باال کشیادوش



 ..؟  یدیرس 

به شماره   یکرد و نگاه را از صورتش جدا یگوش متعجب

 ..  دیناشناس انداخت:ببخش ی

 هستم ..  یساعد 

 را صاف کرد:استاد..شماره ناشناس بود ..  شبدن

 امیهفته ب  نیتونم تو ا  یفشرده شده نم   کمی   میبرنامه کار 

 کارخونه.. 

رفت و  ریخوش کرده بود.از مس یرا به آمدن ساعد دلش

 کاریچ بایدده رو شد:خب..من یاکنار رفت و داخل  پ هیآمدبق

 کنم..؟  

 ..؟  یاالن آزادم.وقت دار 

توانست  یتماس به خانجون بود و بعد م کیاش  چاره

 :آزادم.. ندیبب رایساعد

سر چهار   ای:بدیرا شن  یکوتاه ساعد  ی  خنده

دم  یبرسم..شا دیگه قهیتا ده دق کنمیم ی.سعشهیراه..نبشاند

 زودتر .. 

.سر راه رفتن به دیآ  می رترید یکمخانجون گفت  به

به دست و  یب گرفت و مشتیابطر کیخودش  یبرا چهارراه



 یش بود میآرا  دیتجد یبرا یی.اگر جادیصورتش  پاش

 هش بکشد.اما ن یبه لب ها ینگبدنتوانست حداقل رژ

 را داشت و نه  تشیوقعم

را رد کرد و به چهار راه  یی.با عجله پل هوا یکاف زمان

 جلوتر  یکم یساعد نیتا ماش دیطول کش قهیقط چند دق.فدیرس

 .چند قدم بزرگ برداشت و در جلو را باز کرد:سالم .. ستادیا

 باال ..   ایگرفت و نگاهش کرد:سالم..ب نییسرش را پا یکم

شما..؟   دیپا گذاشت:خوب یرا رو فشینشست و ک یصندل یرو

دانشجو دوباره نگاهش کرد:خسته و گرسنه هستم.کاش چند تا 

 خوب مثل تو داشتم..  ی

 ستاد...؟  یازد:مطمئن لبخند

بندت و ببند.دو تا بدنتکان داد:  نییرا به باال و پا   سرش

و از کارخونه و  میزن میحرف  نیتو ماش ای.میراهدار

 ییغذا هی مرستوران تا بتون هی میریم ای یگیبهم م قتیتحق

بود  یکامل  ییغذا یوعده  نیآخر شبیشام د بخورم..فکر کنم

 که خوردم.. 

راجع به کار  شتریشام بخورد و ب یبا ساعد دادیم حیترج

 صحبت کند:با نظر دوم موافقم استاد .. 

 ه خوب 



 یمرد برا کیکه با  یبار نیرا به پنجره گرفت.آخر شیرو

 و هم   ییدانشجو یگشت به سال ها یرفته بود برم رونیب شام

سر   هی:دیچرخ  یاعدگرفت و سمت س  ی.نفسشیها  یکالس

ن بهشو یلیکه خ  ییهم گرفتم..از انبار و قسمت ها عکس ی

 ندارم.  یدسترس

 ..؟ هینظرت چ 

 ینظر چیاومدن فروش..؟  سر تکان داد:ه نییراجع به پا 

 ..؟  یندار

رو حساب و کتاب به نظر  یهمه چ یعنیدونم .. ینم 

 نشدم .  یخاص زیچ ی.متوجه ادیم

و    دیخودش را جلو کش  یبود که کم   یبه ساعد  حواسش

سع  شتری.ببستین ینگاه کرد:دقتت کاف ی ابانیول خیابه تابلو

  ی

وسط هست که داره به کارخونه ضرر   نیا  یزیچ  هی.کن

 رسونه. .  یم

کتانه ..   یخم شد و به تابلو نگاه کرد:رستوران خانگ کنجکاو

:اسمم نگاه کرد یگفتم رخشان..؟ به ساعد یچ یمتوجه شد

 گلنوش.. 

  ××× 



ارام و دنج رستوران   طیمح   ریاز آنکه تحت تاث  شتریب

حض ورودشان سمت م هبود.ب یبه ساعد رد،حواسشیقراربگ

 رونیشسته ب یرفته بود و بعد با دست ورو سیسرو

کوسن  د،یسرش کش یوهام هدست ها را ب یسیآمد.خ

  یکاناپه  یز رویاکوچک

 یش روبدنداشت و پشت که کنارشان بود بر  یگلدار

که نشسته  ییجا یاز راحت الشیخ یکرد.وقت ،مرتبیصندل

 بود راح ت 

اول شام  دمیم حیرا تا آرنج تا زد:خب..ترج شیها نیآست شد،

 ..  میوسفارش بدم و بعد حرف بزن

آنقدر ساده و ملموس بود که احساس معذب  زیچ همه

 را دستش   یبا دستمال رطوبت اضاف  یبودننداشت.ساعد

 هنگاه ب هی یتون یمعرکه است.اما م نجایا ای:کوفته هگرفت

 . ینوهم بندازم

را سمتش سر داد.جلد  یبا نمک یسر انگشت دفترچه  با

 و گلدارش باعث شد لبخند بزند:چه خوشگله...  یپارچه ا

 ..؟  یچ 

 باال گرفت:هوم...؟   سر



خوشگله..؟ صاف   یکرد:چ مینگاهش  دلدست به  یساعد

 ..با نمکه .. هیدفترچه،جلدش پارچه انشست:

ول ابرو باال داد و بعد کنجکاو به یابود که ساعد حواسش

 ..؟  یبود:انتخاب کرد یجلد پارچه ا یدستشنگاه کرد که رو

تونم  یم ستم،امایگرسنه ن یلی..خب خنمیب ینه..االن م 

 کوفتهسفارش بدم .. 

 یبرم ه،االنیسرتکان داد:انتخاب خوب دییبه تا  یساعد

 نوشابه..؟   ایگردم.آب

 یزیکه برنامهر  یدانگشاه و ادم مهم ،استادیساعد دکتر

بود تا   ستادهیش داشت،آنجا ایادر چارت کار ی مانیپ  پرویها

کرد:آ  یمعذبش م یکم کیی نی.اردیسفارش غذا بگ شیبرا

فوت کرد و خودش  رونینفسش را به ب یلطفا.. با رفتن ساعد

ا آنکه ذاتا دختر خوش برخورد و اجتما را با دستباد زد.ب

  ییاع

 میباعث  یمثل ساعد یهنوز هم رفتار با استاد  بودعاما

گرفت  قیچند نفس عم یشدخجالت زده شود.قبل امدن ساعد 

 و  

و به عادت صافشان کرد.با   دیکش   شیبه ابروها  یدست

چند  هی:امروز دیکش ونیبر فیرا از ک نشیدورب یآمدنساعد



راحت  یلیمختلف گرفتم.هنوز خ یاز قسمت ها  تا عکس

 تونم بههمه جا سرک بکشم ..  ینم

 کن ..  قیسرک نکش،تحق 

چانه اش را خسته کرده بود.با سر انگشت چانه  ریز مقتعه

چقدر سخته که  دیکنم ،اگه بدون  یکارو م نیاش را خاراند:هم

 . رنینم هیکه بق ییو برم جاها چونمیاون همه آدم و بپ

 جور نگاه کیشد و نگاهش کرد. دلدوباره دست به  یدساع

 ..؟  یچونیپب یرو م هیبق یمفرح:چطور

خودم  ین هم شگردهاهمپهن شد:راهز استاد..باالرخ لبخندش

 ..  ییمظلوم نما کمی یظرف کتلت،گاه  هی یو دارم.گاه

 ...؟  یدیهمبلند شد:رشو یساعد یخنده  تک

 هیبه  دیها،با هیما  نیتو هم یزیچ هی:خندید سرحال،کوتاه

  گهید میبرس یه ا جینت

.ظرف دیچ زیم یمخلفات غذا را رو شانیبرا یخدمت شیپ 

خوردن و نان سنگک باعث شد  ی،سبزیترش یسفالیها

 دوباره  

 یب یخوش آب و رنگ بود.ساعد یادیز زیبزند.م لبخند

سر   یکلم به دهان گذاشت:با صدوق ینعارف باچنگال تکه ا

 ..؟ یندار یو کار



 از کلم ها باعث شد دهانش آب  کییگاز زدن به    هوس

و عوامل گرم  دیدمشون.سرم به خط تول ی:نه،اصال ندافتدیب

 شده .. 

برداشت:تا حاال کار   یسر تکان داد و دستمال    یساعد

 ..؟  ینداشت یعمل

ش یاصندل  یگرفت و به پشت یترش یرا از کاسه  نگاهش

خواستم  یق داشتم و میتحق هی مشدریا:نه،تو دوره داد هیتک

 ..  گهینامه روش کار کنم،اما نشد د انیپا یبرا

شه  یم نیهم فشرد :ا ی.لب رودیلرز شینکه بخواهد صدایاب

 یبا رشته  دوستیمن،در   یکار درست و حساب نیاول

 .. میدرس

حالش شد که بحث را   یهم انگار متوجه     یساعد

و نداره..فکر کنم   ینگخو یغذاها یمزه  یچیعوضکرد:ه

 ما  امادست..   یغذا

 چیبا لبخند سر تکان داد:ه ینگاهش کرد.ساعد متعجب

 ..  شمیعطل نمهمقیاز هفت دق شتریوقتب

 ..؟  یکرد ریغرولند کرد:چقدر د ساناز

 امیبودم.تا ب رونی:شام ب دیکش رونیو مقنعه اش را ب مانتو

 .تو چه خبر..؟خوش نگذشت..؟ دیطول کش



 یالک را رو یحوصله شانه باال داد و فرچه  یب  ساناز

بسته بود:بدک  یسر دو گوش یش را باال ی.موهادیناخنشکش

 نبود . 

فقط نصف کوفته ها را خودره بود،اما به شدت  نکهیا با

  یم ظینبات غل یچا کیکرد.دلش  یم ینیاحساس سنگ

 ..؟  یدعوا کرد  ایشده..؟ با س یخواست:باز چ

  خودیب  ی  ار،پسرهیشم  ن یاال داد:اسمش و  پشانه ب  دوباره

 .. تیترب یب

 ..  نی:اوه،پس دعوا کرددیخند

 نخند!..   

 یعطر ساعد یدهانش گذاشت.کف دستش بو یرا رو دستش

 که کتش را برداشته و به  یرا گرفته بود.درست از همان وقت

با تلفن   یه  ساعد کییرستوران رفته بود.جا  رونیب

راده دوباره کف دستش را یابود.بهمراهشمشغول 

جنگل بود.نفس  یچوب و سبز یز بویا.عطرش مخلوطدییبو

گردن کج شده   یکه رو  یبرداشت ساناز  با سر یگر ید

 ..؟  یکرد:خوب یبود نگاهش م

..؟ یخور مینبات  ی:آره،چادیدستش را به شلوارش کش کف

 ..؟ یشام خورد یساناز مشکوک نگاهش کرد:با ک



 سلایر  یاد سمت آشپزخانه.خانجون مشغول تماشاافت  راه

  ینداخت.سان یامو متفکر که به خنده اش  قیبود.آنقدر دق

 ..؟  یدنبالش آمد:با استاد جون بود

 کرد:ساکت ..  یسیه

 یبرا رمیم ی..؟! اووففف..م یساناز باز شد:جون سان شین

 ..  دیجد سیک

 خودت..؟ استادمه..  یبرا میگی یچ 

را باال گرفت و   شیپایکنشست و  یصندل یور الیخ یب

خواد  می یکرد:خو باشه،اصال هر ک حصاردستدور زانو 

 همه..؟  همباشه،مگ

سماور گرفت.مهم  ریش ریانداخت و ز وانیداخل ل ینبات

 مطمئن نبود.  یلینبود..؟خ

  ××× 

از سر پله  اریختیاپاساژ تنگ شده بود.ب یفضا یبرا دلش

 توجه ا ش همبود ک ینفر نیآمد.محمود اول نییهالبخند زد و پا

لبش محکم نگه داشته بود و  نیرا ب یگاری.همانطور که سشد

  یها سهیزد،با هر دو دست مشغول مرتب کردن ر  یپک م

 :سالم آقا محمود .. ستادیدنش  ا یبود.با د نیتریو یجلو



:سالم از دیفرش کش یوهاهمب یرا برداشت و دست گارشیس

 طرفا ..  نیجب..ابندهمهندس،چه ع

 ..  گهیفرار کردم د  ی:از دست نبدیحال خند سر

راحله خم   زیمقابل م   ی.نبدیسمت مغازه کش  یسرک

 ینجا نبود.برایاانگار جز خودش کس  کهیشدهبود.طور

به بچه ها  یسر همیمحمود دست تکان داد:با اجازه فعال..بر

 بزنم .. 

 سر بزن مهندس..  شتریب 

 هللا ...   ای:دیکوب تیسکور یوپشت انگشت ر با

  نیزمان اخم کرد:بب  نیو در کمت ر  دیسمتش چرخ  ینب

 .. ی..مجرم فرارنجاستییاک

:ممنون،منم دلم تنگ ستادیزد و مقابل راحله ا یرا کنار ینب

 شدهبود .. 

زنگ  هیخود،یب یپررو شد:پسره  دیرا که د ینب  ی خنده

 .. یهم بهمنزد

 م راحله جونم .. :سالدیراحله چر خ سمت



که  یفاصله گرفت و سمتش آمد.همانطور زیاز م راحله

:سالم گلنوش شکوفهگونه اش را نرم  کردمیش حصار

 ..؟  زمیعز یجان..خوب

فاصله گرفت:خوبم راحله  یاش را جواب داد و کم شکوفه

 نکرده ..  تتیرو اذیا نیتو کار..؟ا یجان،چهخبر..جا افتاد

 نشانه رفت:اگه یستش را سمت نبنکه برگردد انگشت شیاب

 ..  اممیکرده بگوها،من از پسش بر تیاذ

 یلیخدا،خ ی:نه بنده  دینداخت و خندیابه نب ینگاه مین راحله

 ..   افتمیچند وقت تا راه ب  نییاتحمل کرده آقا نب

به پوست  یچادر،حساب یمشک ریساتن بنفش ز یروسر

شده بود ناراحت  وهیسن و سال ب نیمد.فکر آنکه با ایاروشنشم

و دستش را دراز کرد:سالم  دیچرخ یکننده بود.سمت نب

 ..  کمیعل

..؟ یدستش را گرفت و فشر د:سالم..وروره جادو شد ینب

 ..  یزد یهمه حرف نم نیقبال ا

 باز کرد و شانه باال داد:حاال ..  شین

 ..  یزنیصدا لب زد:حاال و کوفت،مشکوک م  یب ینب

  یمام شدن کارخانه و تماس ساعد.بعد تخندیدغش   غش

سر شوق آمده بود.طول   یق،حسابیاز مراحل تحق تشیورضا



 کم  یلیدوستانش خ  ی  رهیفکر کرده بود که دا  نیراه به  ا

 نبود تا با حرف زدن یدم خاصیاو ناراحت یهستند.وقت شاد

 ز یاکم

و  ینب ستشیاسم داخل ل نیو آخر نیاحساساتش کم کند.اول بار

 خودش را به آنجا رسانده   یمعطل   یه اش بود.بمغاز

ن  وایرا داخل ل   رینشست و الک غلط گ  ینب  زی.پشت مبود

 ذره شده ..  هیکو..؟دلم براش  الیگذاشت:پس دان

 رهیکرد:م یبود و چادرش را مرتب م ستادهیه هنوز ا راحل

 باشگاه .. 

 ..   یچه عال ی..؟ وایگیراست م 

 ..  دیزحمت کش ینگاه کرد:آقا نب ینب خجالت زده به راحله

 .. ینب یتحول شدم هبرو باال انداخت:اوه،چیانب یبرا

 ی:شوخخندید دیش را که دیاو کالفگ ینب یغره  چشم

  یلیداداش ما خ نیراحله جون،ا  یدون یکردمباباعم

ن همزنگ هم ب هیمدت   نیمعرفته که ا ینمه ب هیباحاله.فقط 

 نزده  

 تش خم شد:روت و کم کن .. سم زیم یرو ینب



اش چنگ   دلبه   یدلتنگ  هیشب   یتکان داد.حس  سر

 یزیانداخت.انگار دوام احساستش دست خودش نبود.م

   یدتها روهمک

 ادشیکار  ینشست حاال در تملک راحله بود و نب یم آن

 نیا الیخ یو بازش کرد:ب دیپا کش یرا رو فشی.کدادمی

 و  نیحرفا،ا

 تم .. گرف الیدان یبرا

و البالو خشکه را سمت راحله  لیبسته پاست چند

 .. دییگرفت:بفرما

 گلنوش جان ..  یدیچرا زحمت کش 

 بابا..نوش جونش ..  یچه زحمت 

..؟  هیکرد.شانه باال داد:چ  ینگاهش م دلدست به  ینب

 ..؟  یخوب

کلمه بود.تند سر تکان  کی نیمنتظر هم انگار

 ل شده . بهتر از قب یلیداد:خوبم..حالمخ

 کنه..؟   ینم تتیکه اذ ارویاون  

 ..؟ نه بابا ..  یباعث شد بخندد:ساعد ینب لحن



خواست مطمئن شود همه  مینگاهش کرد.انگار  رهیخ دوباره

نبودند.پلک    ادیز یلیخ یمثل نب  ییروبراست.دوست ها زیچ

 خوبه..  ید باز و بسته کرد:همه چ ییرا به تا  شیها

 ..؟  رونیم ب ی:شام بردیرا به هم کوب کف هر دو دست  ینب

و  الیدنبال دان رمیکرد:من م زمیرتب کردن همشروع ب راحله

  خونه میر یم

برو گره کرد:نه راحله خانم..با یاکند نب یاز آنکه اعتراض قبل

 .  رونیب میر  یو شام و هم م یدنبال دان میریم هم

 .. ستیکوتاه نگاهش کرد:آخه..درست ن راحله

..؟ نیبهتر از ا یخونه،جمعمون هم کامله،چ یکه ندار یکار 

 ..  میراحله را دستش داد:جمع کن بر فیک ینب

 یسورمه ا یمردانه  راهنینداخت. پیابه نب  یتر قیدق نگاه

خم شد تا   زیم یرو یداد.کم میردانه تر نشانش همریت نیوج

 نها لبخند زد .. یاد یسف دنی.با دندیرا بب شیها   یکتان

نشده..شما  یشکوه جان دراز کرد:بابا طور یرا برا دستش

 ..؟  نیچراانقدر هول کرد

چه  یدون یدکترم..نم یجان دست به دستش داد:وا شکوه

 براش..  رمیداشت بچم..بم یحال



  ونسی:من و  ندیراهرو بنش  یانتها  مکتین  یکرد رو  کمک

 با

 الیمح  تی.مطمئنمون کرد وضعمیحرف زد دکترش

 .. ستین یمشکلخوبه..

حرف زدن  یجان انگار نفس کم آورده بود که جا شکوه

 ..  رمیدست و سرش را باال انداخت و لب زد:بم

ادر،زنگ همشد:مامان خبر داره..؟   آر بدندست به  کالفه

 زدم بهش..گفتم هول نکنه.. 

و فاصله  دیکش رونیکت ب بیرا از ج لشیموبا یگوش

 ده بود..؟ بر نیگرفت:اونمحرف گوش کن..ماش

ادرش را گرفت و دو همجان دوباره سر تکان داد.شمار شکوه

 راه رفت:الو ..  گریقدمد

 شده..؟خدا من و بکشه ..  شیادر..؟ بچم طورهمشد یچ 

شماها..مادر  دیکن یم ی نطوریبابا..چرا ا ید:ا یغر یعصب

 و بچهسالمن..رفتن اتاق عمل .. 

اره شد تو آبش پ سهکیمادر..؟شکوه گفت  یگیراست م 

 خونه.. 



ادر همانداخت:خوب  حشیبه شکوه جان و تسب  ینگاه  مین

هم دم اتاق عمل  ونسیاالن با دکترش حرف زدم. نیمن..هم

 مادر..؟   یگیراح ت  راست م التونی..خستادهیا

 ایش را لمس کرد:دروغ گفتم تا حاال..؟   خدایاشانیپ 

 شکر ..  یشکرت.اله

 یرانندگ  اطین..شما هم با احتادر مم هراحت باش  التیخ 

 ..  شمیکن.نگران م

 ....؟  یبچم و تنها نذار اریماز 

 ینزده بود.انگار که هما م شیها بود به اسم صدا مدت

 جا ..  نیتکان داد:چشم..هستن هم دش،سرید

شد مادر..هما  یجان دوباره سر پا شد و سمتش آمد:چ شکوه

 توراهه..؟ 

و راحت   الشیتو راهه..خ:چاندیدور شکوه جان  پ  دست

 . . ستین یطور کردم

بچم شکه شده بود تو خونه..خدا تو رو رسوند.انقدر هول  

 کنم ..  کاریدونستم چ یکردهبودم نم

اش کرد:خداروشکر که همه   ییراهنما مکتیسمت ن  دوباره

 بودم..  الیتحت کنترله.نگران مح زیچ



.هر دو سالمن اومد. ای:بچه دن دیدو یسمتشان م بایتقر ونسی

 .. 

آمده بود که زن  شیرا با صدا فوت کرد.بارها  پ نفسش

دن  یاز آن. اما د رونیدانشگاه و ب طی.در محندیباردار بب

 نگرانش کرده بود .  یحساب تیبا آن وضع الیمح

 پدر .  یرا فشرد:مبارکه آقا ونسی دست

 شکرت..بچم سبک شد ..  ی:الهدیجان خند شکوه

خوشگله...  یلیدختر خ  هی:خندید می ونسیصورتش  تمام

 یباشد کم بایز یلیآمده خ ایتازه به دن یبچه  نکهیتصور ا

کرد.دوباره  میرا درک   ونسیسخت بود.اما احساسات 

 دست 

 رمیرسه،من م یرا فشرد:خداروشکر..مامان االن م ونسی

 ..  نییپا

  ... 

 وارینگ دبدننور  ریتوالت گذاشت و ز زیم یرا رو ساعتش

 دهیتخت دراز کش یراست رو ینگاه کرد.به پهلو نایوب به تک

 بود 



تخت  یشد.لبه  ین م ییاش آرام باال و پا دل یقفسه  و

بلوند  گرید.د یش کش یموها ینشست و با سر انگشت رو

 روشن  

ر  کوب راحت نبود.به  واید  ریرنگ آن ز  صی.تشخنبود

 لیبرد.م نییبود.سرش را پا  یسهمب هیشب  یزینظرشچ

خم شد.پلک  شتریب یداشت.کم نایکردن ت داریب یبرا یادیز

نکه سرش را پس بکشد به همان حالت یارا حسکرد.ب نایزدن ت

 منتظر ماند . 

 ..  اریماز 

سرشانه اش را  یکیسراند و بار نایت یشانه  یرا رو دستش

 لمس کرد:جونم .. 

 بودم ..  دهیخواب 

 دونم ..  یداد:م یم یخوب یبو

شد:قرار بود سر شب  حصارهم دور گردنش  نایت یها دست

 .. یایب

  

 ..؟  یچرا بهم زنگ نزد



را پشت گردنش گذاشت و فشرد.عضالت گردنش به   دستش

فته.من هم  یااتفاق ب نی..قرار نبود امروز انایشدت گرفته بود:ت

.فقط  دمیرو د الیمح تیرفتم خونه که وضع یکار یبرا

 ..  رمیتماس بگ ونسیو با  تانمارسیبرسونمش ب عیتونستمسر

 ایبود که ادامه داد:مامان هم بعد دن یطور نایصورت ت حالت

 ..  دیاومدن بچه رس

 ..  یریبود تماس بگ ی..فقط کاف یگیم یچ ستیبرام مهم ن 

 ..   میر می..فردا با هم زدلمیعز 

واقعا  ی..فکر کردیفردا..؟خوبه که از اخال ق مادرت باخبر 

 رم..  ی..نخریاونجا باشم..؟نخخواست  یدلمم

 االن..؟  هیرا باال گرفت و نفسش را فوت کرد:مشکل چ سرش

که  نهی:مشکل ادیلرز نایبلند شدن ت ریتخت ز یفنرها

 داین  پهمطعنه زدن ب یبرا دیجد  یبهانه  هیهماجون،ازفردا 

 ه  کنیم

بود  دوارینبود.ام یدیجد زیاصال چ نایمادرش و ت نیب اختالف

تر شده   دهیچیحل شود اما فقط  پ زیزمان همه چباگذر 

 داشت .   یتازگ شیت برایموقع نیدر ا  نایت یبود.اما بدخلق

 ..  یشد یعصبان خودی..بناینشده ت یطور 



..هر چند اصال برام یدون ی..؟ خوبه اخالقش و مخودیهاه..ب 

کنم که هما جون  یکنم کار  ینم یسع گهی.دستیمهم ن

 .. ستیهم نم هگی.اصال دادیخوشش ب

بابت  یهمه بداخالق نیسر انگشت پلکش را فشرد:ا با

..؟نکنه دوره ات شروع شده..؟امروز هجدهمه..درسته.. هیچ

 ؟ 

 یبگ  یخوا  ی..؟ میبلند شد:بله بله..حاال که چ  نایت  غیج

..؟ هیهمش هورمون یبگ یخوا  ی..؟ مخودهیب تمیعصبان

 !..  نزن غیو از تخت فاصله گرفت:ج ستادیا

دورت    نایت  یبهم بگ   نکهیحرفت متنفرم..از ا  نیاز ا 

 هستم..  یروان  ای وونهیشروعشده..؟!انگار که د

 شیرا  پ یر شتیب یفقط دلخو ر شتریکرد بحث ب یم فکر

..من واقعا خسته ام میزن  یخب..صبح حرف م یلی:خآوردیم

 .. 

سکوت  یآنجا کم دیآمد و سمت حمام رفت.شا رونیاتاق ب از

 و آرامش بود. 

از پنج شش  شتریمد در طول شبانه روز بیام شیکم  پ یلیخ

 شب قبل،سر ساعت مقرر  یساعت بخوابد.با وجود خستگ



سالن باعث شده بود    یکاناپه    یرو  دنیشد.خواب  داریب

 داشته باشد.گردنش را به چپ و راست  یحساس کوفتگیاکم

 شی.ته ردیه اش کشچان ریو نشست.با پشت دست ز چرخاند

به اتاق  یداد. نگاه  یآزارش م  یش بلند شده بود و کم

 خواب و  

دانست.اصوال  یرا نم نایمروز تیابسته اش انداخت.برنامه  در

  یچا یکرد.کتر یستراحت میادو روز یکی طیشرا نیدر ا

توانست اسمان  یهم.از پنجردیکش ازهیرا پر کرد و خم ساز

 ماده  یاروز گرم تابستان  کی یبرا دیرا تماشا کند.خورش

ها  یو از سبد خوراک دیب به صورتش پاشیا.مشتبود

از  نایخواست قبل حرف زدن با ت ی.نمدیکش رونیب تیسکوئیب

 خانه  

داد قبل از شروع شدن    یم  حیشود و گرنه ترج  خارج

 به خانه بزند و با شکوه و هما صبحانه  یسر نکالسشیاول

شکوه جان را   یعسل  یخم مرغ ها .دلش هوس تبخورد

که انگار فقط با  یچسبناک و پررنگ یکردهبود.زرده ها

 یشد.با جوش آمدن کتر یشکوه جان ممکن م  یدست ها

  نایت دنیبردارد.با د یدم داد وبه اتاق رفت تا لباس مرتب یچا

  دنیمکث کرد.طرز دراز کش  یبازش  لحظه ا  یو چشم ها



.کمد را باز کرد و ستیاد روبراه ند یشدنشنشان م هو مچال

و ست کفش و  ی.شلوار شتردیکش رونیب  یلباس مرتب

 یبرداشت و رو یروشن یکنف راهنیبندش همانجا بود. پبدن

شکم خم  یتخت نشست و دوباره رو یرو نایدستش انداخت.ت

 شد . 

را مخاطب قرار  نایکرد ت یکه اتاق را ترک م همانطور

 ر.. نبات بخو یچا هی ایداد:ب

و نباتش را گرفت و مقابلش نشست.در  یچا وانیل نایت

و قرمز بود.صورت بدون  یمس نیب شیروز موها ییروشنا

 ش  شیارا

 یتیسکوئیداد.تکه ب ینشان م بایدحال تر از انچه که  یرا ب او

 تند رفتم ..  کمی شبینگاهش کرد:د نایانگشت گرفت.ت انیرا م

دروغ نگفتم.هماجون از  بزند ادامه داد:اما یانکه حرف قبل

ا همک نی.همستیما مشکل داشت.گفتم مهم ن یاول همبا نامزد

 . هیکاف میو از بودن کنار هم خوشحال میهست یرا راض

حرف  نایداد و منتظر ماند ت هیتک یصندل یپشت به

الغر و  یشانه عقب داد و دست ها یرا از رو شیبزند.موها

  یاستخوان



سائل همگیکرد:االن د حصارت و نبا یچا وانیرا دور ل اش

 نیست.اصال همچ یمطرح ن یین عروس و مادرشوهرجا یب

   ینیعناو

عمو  شیپ  یره.االن همه با هم دوستن.مثل وقت یبکار نم هم

 از اون مثل پسرش  شتریب یدوست حت هیو مثل  میر یم

که بخوام مامانت   هیدیاتوقع ز  نیکنه.ا  میرفتار   باهات

 کنه..؟  باهامدرست رفتار

 ریبود ساعت ها اعداد و ارقام را محاسبه کند اما درگ حاضر

 جان ..  نایو مادرش نشود:ت نایجنگنرم ت

 مگه نه..؟!   یکن هیتوج  یخوا  یم  یعنیجان  نایت 

که بخاطرش خودت و من  ستین یزیاصال چ شبیمساله د 

 مارستان.. یب میامروز بر میتون می.یکن تیواذ

خسته شدم  یباز نی. .از اامیخوام ب یداد:نم ابر و باال نایت

 ..  زارهیش م یباشم که پا  پ ین کسهمشیکههم

ما چند دفعه  یمدت نامزد نی..تو ایکن یبزرگش م یدار 

 ..  یقدم شد شیتو  پ ی..؟کمیمامان رفت یخونه 

 برم که احترامم و ..  ییچرا جا 



مسائل  نیرا باال گرفت:اجازه بده لطفا..!من سر از ا دستش

 مامان   میدونست ی.ما از اول مارمیشماها در نم نیب یزنونه 

باشم تا  دهیرس یکنم به سن و سال مینداره.اما فکر  تیرضا

 خوام..درسته..؟  یبکنم که خودم م ویکار

سر تکان  یرا ببند.راض دشیینگاه کرد تا تا نایبه ت میمستق

 یندگخونه ز هی..تو میبا هم نامزد باش میداد:ماخواست

 ..همه میکن

 نکهیندارم به ا یکار یدم.حت یدیم نوشیدنیان میرو دار ناییا

.اما موضوع مامان میدار یشکالتهمخودمون چ نیوسطب نیا

 ..؟  یکنی.درک منایکنه ت یفرق م

 نه ..  

 داد:چرا نه..؟!  رونینفسش را ب کالفه

هماجون حق داره هر  یگیحرفا م نیبا ا یچون تو دا ر 

 نداشت.  یاز اول نظر مثبت نکهییااشته باشه فقط براد یرفتار

 . ستین نیمنظورم ا 

با  میبود.چون دار نیمنظورت هم قای..دقاریچرا هست ماز 

 هنوز کنار هم   نمونیو با وجود مشکالت ب میکن یم یهمزندگ



 یکس ،اونیدلت اصرار کرد یخواسته  یو تو رو میموند

 د منم!..  یاکوتاه ب بایدکه 

 اری:فکر کن من،دکتر مازستادیو ا دیرا عقب کش یلصند

حرف  نیرفع همچ میفکر یو دغدغه  نمیبش نجایا  دیبایساعد

 باشه..    ییها

  دی،ببخشیدکتر ساعد  یکرد:آقا   مینشسته نگاهش   نایت

.اگه قراره کنار هم خوشحال و اروم گمیکهحرف حق و م

   میباش

ارهاش آزاردهندست.من ز رفتیالیکه خ یبه هماجون بگ بهتره

   رهیبگ دهیکه بخواد من و ناد ستمین یآدم کم

 تیبهتره،ظرف میجا تموم کن نیبحث و هم نی..انایبسه ت 

 ه  لیامروزمتکم

 حکم گرفت:مال منم .. م هپنج انیرا م شیچا وانیل دوباره

  .... 

را لمس  شیوانچایکه با لپ تاپ مشغول بود ل همانطور

 یبرداشت.وقت  یبروهاش خم کوتاها وانیل یکرد.از سرد

 سرش گرم  

 یسرد م شیفتاد و چا یااتفاق م نیدفعه هم شد،هریم یکار

  یتینارضا نیرا شروع نکرده بود وکوچکتر یشد. روز خوب



را پس زد و با سر انگشت  وانیکرد.ل یرا بدتر م اوضاع

باعث شد  زیم یرو  یگوش ی برهیپشتپلکش رالمس کرد.و 

  یال

و به  دیش کیگوش یصفحه  یرو یباز کند.دسترا  پلکش

کرده بود برنامه  یش سعیازندگ  ینگاه انداخت.همه  ستشیل

 و  

 یها تیموضوع اولو نیباشد.کم کم ا داشتهیمشخص هدف

 و در  شان،بودنشانیخاصخودش را بهمراه آورد.آدم ها،حرفها

شد رتبه  یبود که باعث م تشانیاهم زانیم آخر

.از دی ایکند و با آنها کنار ب مشخصتشانرایولویابند

 د و   یگروهاسات

سم رخشان یاش گذشت و رویانور چشم یدانشجوها

  ینداشت.جز دانشجو  یتخاصیهنوز اولو یکی نیمکثکرد.ا

 یم  شیکه کارش را بلد بود و خوب  پ  یو ممتاز  یاج اخر

  ریمربوط به رخششان را باز کرد:صبح بخ ی رفت.صفحه

تونم  یاما نم کنمیها ر و بررس یانابار قوط امخوی...ماستاد

 وارد اون بخش بشم .. 

  یر نطوی..ادیبکنیفکر  هیلطفا     نیو که خوند   اممیپ  

 ..؟   ادی..مادیازمبرنم  یکار



 ی دفعه  نیکرد.اول نگاه  زانشیشکلک لب و لوچه آو  به

 یبود جسارت خودش را به رخ بکشد.حت دارشان،توانستهید

  نیدرهم

با هر کلمه  نکهیبود.تصور ا دهیش را دیاهم پافشار ییمدتآشنا

را   شیریرسال کند باعث شدلبخند بزند.کنجکاو تصویاشکلک

 بود که  یزیچ نیش اول یموها یباز کرد تا لود شود.چتر

که  ییادرشت و گوشت یشد،بعد لب ها یهمجلب توج باعث

  یقبه صدو یزیکرد:چ پی.تاخندید یم نیبه لنز دورب

 کنم ..   ینگو،خودم حلش م

 رفتن به تنها کالس ی.براستادیگذاشت و ا زیم یرا رو یگوش

رخشان دوباره   امیوقت داشت. پ یا قهیامروزش، پانزده دق

 یشد:استاد سالم..مزاحم که نشدم..؟  نگاه  ظاهر یگوش یرو

 پ کرد:سالم .. ینداخت و تا یابه اتاق خال

انبار   یبر  یخوایاه کرد:مبه صورت خندانش نگ  دوباره

 ..؟  یچ یها..؟برا یقوط

 ..   گمی..االن مدهای..نرگمیاالن م 

وبعد به   ندیزش  بنش یپشت م  گرید  یتوانست کم  یم

. کنجکاو دیکرد:دستم بند بود،ببخش پیکالسبرود.رخشان تا

 شدم  بدونم  اونجا چهخبره . 



 ..؟  نیباال داد:هم ابرو

شروع  بشه باید  ییجا  هیاز  ناراحت گذاشت:  شکلک

کار  رادیا میو هنوز متوجه نشد شهیداره تموم م گه،مدتمید

ها هم  یقوط یقسمت الک زن   دیبا کنمیکجاست.من فکر م

 چک بشه. 

امروز  نیکرد ونوشت:هم یرا دوست داشت.هوم هینظر نیا

 ..؟  دیبازد یبر یخوا یم

 ..  هههیاگه بشه که عال 

 ..  گمیهت مکنم و ب یهماهنگ م 

 هگیساعت د میخودش دفاع کند.دوباره ضرب گرفت:تا ن از

 رسم..  یم

 زنگ زدم..؟    نجاییااومد  یم یداشت 

 مقابلش  نیخودش سر تکان داد و از ماش  یبرا

 زی..اون که چنمیو بب  یباستان    امی:آره،گفتم مگرفت سبقت

 ..؟  دهینفهم ی

 یتوض   نایت  یبر ا راحت باشه.فقط مجبور شدم  التینه،خ 

دن  یبره د می.ممکن بود مستقهیچ یح بدماومدن رخشان برا

 ..   یباستان



 شه ..   ی.رخشان کجاست..؟  باورت نمستیمهم ن 

 شده..؟   یباال داد:چ ابرو

 اومدن رخشان  لیدادم دل حیتوض نایت یبرا نکهیبعد ا 

خواد برگرده   یخونسرد گفت م  یلیخ  ه،دخترهیچ

ها  یشک ندارم رو  پاهاش نشسته و دونهبه دونه قوطانبار..

 کنه   یرو چک م

گلنوش رخشان با   زیبود.وجه تما  نیزد.هم  لبخند

مهم نبود که  شیشد.برا یبود که سرد نم نییاگریدیهردانشجو

 درچ ه 

  یباشد.پشتکارش ستودن یطیشرا

باشه که دوباره   نایراحت تر شد:حواست به ت  الشی.خبود

 رسم ..  میار..منم نرهانب

 باشه..ف عال ..  

 فعال ..  

ش یاآفتاب  نکیش گذاشت و  عیاکنار یصندل یرا رو لیموبا

قرار نبود از بودن گلنو  نایش تیازیرا بهچشم زد.با برنامه ر

  یقسمت دیش مطلع شود.خط تول



با آن سر و کار داشته باشد.اما انگار روز   نایکه ت  نبود

را  یپنهان کار لیدل توانستینبود.م شانسخودش و رخشان

خواست مطمئن باشد که  یدهد.فقط م حیتوض نایت یبرا

 یاز موضوع مطلع شود.گوش  ستیقرارن یگریشخصد

رخشان   یرا برداشت و بعد گرفتن شماره   لشیموبا

 .. الوگذاشت: کریسپیارو

 سالم ..  

کرد.پس آنقدر ها  یحس نم شیرا در صدا یشگیهم یانرژ

به چانه اش  یحامد گفته بود خونسرد نبود. دست که هم

 ..  یچی:اونجا چه خبر بود..؟   هدیکش

 دیقرار بود بدون جلب توجه کردن ،از انبار بازد 

 ..؟  یشد دهیدی.پسچطور یکن

که با  روزیاز انبارو همون د دنید یزد:اگه برنامه  غر

 اد .. فتیان اتفاقا نم یکدوم از ا چیشماحرفزدم جور شده بود ه

 یدر دسترس نبود و نتوانسته بود برنامه  یقبل صدوق روز

 دایو  پ  یرخشان فراهم کند:صدوق یاز انبار را برا دیبازد

 .. روزینکردم  د

..فقط خودتون گهید ستیکوتاه و بلند شد:مهم ن شیصدا

 چه خبره..  نیبد حیبراشون توض



 الن..؟  یاکنیم کاریچ یدار 

 کنم  یم  ی:دارم سعدیه گوش رسهن و هن کنان ب  شیصدا

 لوئهیها رو جابجا کنم..اه..انگار صدک یتریل ستیب نی..اازیکی

 خوره..  یکه  تکون نم

 ..؟  یرا لمس کرد:الزمه بلندش کن شیابرو نیب

 ی...آیو چک کنم..؟ آ رشیز یاستااااد..!پس چطور 

 ..  یلعنت

کرد خونسرد    یو سع  دیرا داخل دهان کش  نشیپا  لب

 باشد:رخشان .. 

 ...بله .. یآ 

 ..؟   ناخونم شکست..اوخ..  یسر خودت آورد ییچه بال 

چشمش  شیشاد  پ یالک خورده با طرح ها شهیهم یها ناخن

باشم خودت و   دواریتونم ام یکارخونه.م  امیجانگرفت:دارم م

 ..؟  ی..؟   چید یبه کشتن نم

انم تا برسم .نگررونیب   ایتکرار کرد:از انبار ب   دوباره

 ..  یاریسر خودت ب ییه بال یکارخونه  

 شه.  یتموم م دیگهساعت  مینه..مراقبم..کارم تا ن 



از بابت لو نرفتن  الشیحرف بزند و خ نایداد با ت یم حیترج

 کن ..  لیبرنامهراحت شود:برو،گزارش انبار و هم شب بهم م

 حال بود:باشه ..  یخسته و ب شیصدا

 . ممنو ن  استاد . 

 نداشت:بله ..  دنیرس یبرا یعجله ا نباریا

 یعنیکنم مهم باشه.. یو به شما نگفتم..البته فکر نم یزیچ هی 

 باشه ..  دمیشا

 ..؟  یچ 

.اونجا  میبود  یشب مهمون  هیتابستون بود.  لیفکر کنم اوا 

زنگ   شیتو باغچه حالش بهم خورده بود.بعد گوش یخانوم هی

 ت شما پش خورد من جواب دادم و یم

 .. نیبود خط

 درهم کرد:من..؟   ابرو

 نه!..   

   ... 

 ون روز همیادنبالم..حت ینب یمغازه  یکه اومد یشما بود 

اومد.امروز که   ادمیچند وقت بعد  هی..نیهست ینشناختم ک

 دم مطمئن شدم .  ینامزدتون و د



 ..؟  یگیبهم م یخب..چرا االن دار 

..فکر ادیادشبینوم هم من و چون فکر کردم ممکنه اون خا 

 ..   دیکردمبهتره بدون

  یزیو حال بدش چ  یس تهمبا آن هم  نایبود ت  محال

با فراموش کرده بود  یبهخاطرشمانده باشد.خودش هم تقر

را پشت سر گذاشته اند.سکوتش باعث شد  یاتفاق نیهمچ

نبود  یموضو ع  یعنیخواستم بگم.. یرخشانادامهدهد:نم

مونده باشه   ادشیفکر کردم ممکنه نامزدتون  یهم باشه ولهمک

 ..   میزن ی.بعدا راجع بهش حرف مستیمهم ن

 برم ..  گهیباشه،من د 

 خداحافظ ..  

را کم و  یتلفن ی.مکالمه اوردیکرد آن شب را بخاطرب یسع

 خواستزودتر  یکه پشت تلفن م یبود.دختر طلبکار ادشی شیب

 امدهین شیده بود.قبال  پبرود و ادرس دا نایجمع کردن ت یبرا

 بابت حال   یفتد.نگرانیاحال ب نیخانه به ا رونازیب نایبودکه ت

ن  رویباعثشده بود با لباس خانه ب  گرید یزهایچ یلیو خ نایت

هم همان  گریدختر د کیبود که دو مرد جوان و  ادشیبزند.

بودند. پس سرش را فشرد.بعدا وقت داشت تا  نایجا  کنار ت

 وضوع فکر کند . م هراجع ب



  ... 

  یتوجه سمت آقا  یدنش  ابرو باال انداخت.ب یبا د  نایت

 مهندس..  دیرفت:چطور یباستان

بلند شود.اما کهولت سن  زشیکرد از پشت م یسع یباستان

و   دیرس  یداد.با دو قدم به باستان یمفرطش اجازه نم یوچاق

 جناب..  داریدستش را فشرد:مشتا ق د 

 یوقته سر یلیدکتر..؟خ یگرفت شی:دست  پ دیمرد خند ریپ 

 گرده ..   یو تنها برم ادیتنها م  نای.تیا نزدهمب

 هنقدر مهم نبود که فکرش را مشغول کند.همیاکس چیه حرف

  یلیاش خ  یخال یبود و وقت ها یدانستند که آدم شلو غ یم

ز شهر خارج شود.اما یاباستان دنید یاز آنکه برا کمتر

دلش را به دست   یداشت که گاه تیهمیادرنقیاباستان

 .با  اوردیب

   دیدون  میمتقابل جواب داد:شما که بهتر از من   یلبخند

 داشت.  شرفتیکار و تالش کرد و  پ بایدهست  یتاجوون

 ..   ی دیحرف خودم و به خودم پس م 

 جناب..  نیکرد:شما استاد من هست یکوتاه ی خنده



  نینشست:بش   زیدوباره پشت مسر تکان داد  و   یباستان

 دکتر جان.. 

فه یاچه ق نینا نشست:ا یکتش را باز کرد و کنار ت ی دکمه

 ..؟  یبه خودت گرفت که هیا

 سر سمتش خم کرد:حامد بهت زنگ نزد..؟   نایت

کرد  یهمریت یخاکستر ی هیرا با سا  شیچشم ها یوقت

 یندگر را  یدو شب قبل همد یکیمد.بعد مشاجره یاخوششم

 .   میزن یحرف م رونیگرفت:ب نایده  بودند.رو از ت

 ینگاهشان م یشد.باستان نهیو دست به س  دیهم عقب کش نایت

 ..  می.هوس کردم با هم غذا بخورمیکرد:ناهار و با هم هست

 .. نیو نشاسته دار یچرب تیعموجان شما ممنو ع 

هم سن و  یبود و سرحال تر ا زهمه  یمرز هفتادسالگ در

ش را بهم  ی.دست هادیرس میبه نظر   شیل هاسا

  نای.مگه نه تمیوقته دور هم نبود یلیچسباند:حتما مهندس،خ

 جان..؟  

عموجان باعث  زم،بودنیزد:البته عز یبند میلبخند ن نایت

 ..  نمیشدهخودت و هم بب

با حامد  قهیچند دق هیمن   دی:اگه اجازه بد ستادیپا ا یرو

 جان ..  نای..تمیکاردار



 میما اومد  دیحساب کتاب کن کمی:تا شما ستادیهم کنارش ا نایت

 عموجون.. 

م  یر میگذاشت و با خودش همراه کرد: نایرا پشت ت دستش

 اتاقتو.. 

شده  یدکتر جان،دو روز یکنیهمطعنه زد:قدم رنج نایت

 فکرکنم .. 

 میبه هم نداره،خودت هم   یربط چیموضوعات ه نیا 

 ..  یدون

 م،فقطیزن یحرف نم زیر مورد اون بحث دل انگباشه،فعال د 

 جاست ..  نییاچ یو برا هیدختر ک  نیبده ا حیبهمن توض

دختر دانشج و  نیرا داخل فرستاد:ا نایاتاق را باز کرد و ت در

 ..  هیو ممتاز ارشدی

 ویداد و نگاهش کرد:نگفتم از کلکس  هیتک  زیم  یلبه    نایت

و چرا  نجاستییاچ ینم براخوام بدو می..ین افتخاراتش بگ

 مندر 

 ..؟  یکنیم کاریچ یدار اری..!مازستمین انیجر

 .  یهست یفهمم چرا انقدر عصبان  یها را باال گرفت:نم دست



کشه و   مینبار سرک یانفر داره تو هی  نمیب  یو م امیچون م 

ن از بودنش همک ی.اونم کس رهیگ  یعکس م زیاز همه چ

 اطالع  ندارم..  

 یبه عهده  رویشد:جذب کردن ن کینزد زیهمب یکم

 .. زمیعز هیو بخش ادار یانسان  تمنابعیریمد

 ن نداره..؟  همب یربط یگیم ی:االن دار دیپر حرص غر نایت

محاصره  بایچسباند و تقر زیهمب نایرا دو طرف ت دستش

و  بیعج زیگم بودنش اصال چ  یم زم،دارمیاشکرد:نه عز

  یبیغر

داشتم که بتونه  یکیبه  ازیل کارخونه نمشک ی.من براستین

بهش نگاه   قیتحق هیو برام اطالعات جمع کنه.مثل  نجاباشهیا

 .  نجاستیا نیهم یکن.رخشان برا

 ..  ستیقانع کننده ن 

را  نایرا مزه کرد.واکنش بدن ت نایرا جلو برد و رژ ت سرش

:نگران نباش،با مشخص دیاز حفظ بود. سرش را پس کش

 شدن 

ها به کارخونه و  یبرگشت قوط لیدل میفهم یهمجینت

 ..  هیشاخص فروش چ ناومدنییپا

 قانع کننده بود..؟   یکنیبه صورتش زل زده بود:فکر م نایت



  حاتیش  دنبال تفر یهم سن و سال ها  یکه نبود.وقت  البته

شان بودند سرش را تا خرخره  یسن یدوره ها یها طنتیوش

دکتر شدنش  هینتظار بقدر کتاب و درس فرو کرده بود.ا

شد.پله  نهیسال در ذهنش ماند و نهاد یکه سال ها یزیبود.چ

   یها

 یرا م یستادیاکرد.کرس می یش را طیاو کار یدرس یترق

خواست تا درکار  یرا م یخواست و به دست آورده بود.زن 

 و  

 یادیز یش کاردان باشد و به وقتش زنانگیاشغل یزندگ

 خرجش کند . 

کنم که کجا  یفکر م نیوسوسه نگاهش کرد:دارم به ابا  نایت

 ..   یمن و قانع کن  یتون یم

:فکرشم نکن..عموجانت دیرا عقب برد و خند سرش

 ..  میمنتظره،قرار ناهار دار

اش گذاشت.مچ دستش را گرفت و ثابتنگه  دل یدست رو نایت

 دونه ..  ینم یزیچ یموضوع کس نیداشت:از ا

 ..؟  یچ 

 انیدر جر یتعداد کمتر ی.هر چنجایوم به ااومدن دانشج 

 باشنبهتره. 



 :دانشجوته..؟ دیعقب کش نایت

بودن گلنوش حرف بزند.سر   یاز اخراج  دید  ینم  یازین

 رشده .. یاتکانداد:دانشجو

  یکاناپه نشست و پا رو  یرو  نایت  ی  رهینگ اه خ  مقابل

 جهیه نت..؟   بیبدون یهست که بخوا یا گهید زیپاانداخت:چ

 شدن موضوع ..    ی..؟  تا قطعدهیرس یا

 ..متوجه شدم.. یبگ یز یچ یخوا  ی...نمیاوک 

ها را به هم چسباند وبه لبش چسباند:ممنون که درک  دست

 ..  زمیعز یکن یم

چرخاند و    شیموها   نیدوش بود.حوله را ب  ریز  نایت

 یش برایانورچشم یرا چک کرد.دانشجوها لشیموبایگوش

توانست چند    یکردند.م  یم  یپافشار  یتن ب ه دورهمرف

ختصاص یادورهم نیاز آخرهفته اش را به ا  یساعت

خندانش توقف کرد.قرار بود  ریسم رخشان و  تصویادهد.رو

را چک   لشیمییال کند.باکس خال یم شیرا برا بارگزارش ان

 حوله را پشت  یکرد.دنباله 

 میایانداخت و  پ نایباس تکاناپه کنار ل یو رو دیکش گوشش

 کرد:گزارش امروز و بفرست..  پیتا رخشانیبرا



برگرداند  زیم یرا رو یگوش نکهیرا سند کرد و قبل ا امیپ 

 تونم ..  یجواب داد:نم رخشان

 ..؟  یتون یچرا نم 

  شیارسال شد.با لود شدن عکس ابروها  شیبرا  یریتصو

  شده..؟   ناخونم شکسته یکرد:چ پیگرهشد.تا

 کنن..؟   می یچیناخون شکسته رو باند  پ 

و ناراحت کنار هم آمد:ناخونم از ته   دیتا شکلک ناام  دو

هم کرده.ممکن بود عفونت کنه..االنم با کل  یزیشکسته،خونر

 درد  ی

 استاد ..  کنمیم پیتا دارم

 .. یآخ..چرا مواظب نبود 

 کردم ..  یداشتم بشکه بلند م 

نکن..انگشتت بهتر شد همه رو بفرست  پی:باشه،االنم تادیخند

 .. 

 .. نیچشم استاد،خوب بخواب 

 یچیانگشت باند  پ رینداد.باالتر رفت و دوباره تصو یجواب

 شده  یسمت راستش زخم یشده را چک کرد.انگشت اشاره 



دور مچش بسته شده  یمشک ینوار چرم فی.دو ردبود

ز یاتوانست قسمت یبود.انگراداخل تخت عکس گرفته بود.م

 .  ندیرنگارنگش را بب یپا و مالفه  یپنج ه 

 .. ریکرد:شبت بخ پیتا کوتاه

شام  یبود که هر چهار نفر سر سفره  ییمعدود شب ها  از

پا گذاشت و به ساناز نگاه  یحضور داشتند.لپ تاپ را رو

 کرد که  

آشپزخانه   ریحرف گوش کن و کدبانو مس  یدخترها  مثل

.خنده تا دیچ یم هکرد و سفر  یم یحرف ط یرا ب منیتانش

 یوارد شود.برا یدانست از چه راه یپشت  لبش آمد.ساناز م

 نیخواست وا یم همسافرت کوتا یت آخر هفته اجازه  الیتعط

 بار  

کند.انگشت باند   یبود پدرش و خانجون را با هم راض مجبور

  ینوشتن و ننوشتن پا نیشده اش را باال گرفت و مردد ب چیپ

درک کرد.اصال  شهیدم ها رو نمیاکرد:"بعض پیتا گزارش

  یلیکنن خ یفکر م یشم رو چه حساب و کتاب  یمتوجهنم

 صاحب 

هستن و تازه انقدر به خودشون مطمئن هستن که در  نظر

 حرف بزنن ونشون بدن که بلدن .  یزیمورد هر چ



 یش را تکان داد و کم یرا باال گرفت و انگشت ها دستش

دانست چرا تفکرات امروزش را با  ینمتمرکزگرفت.اصال 

  یساعد

تا به حرف ها   ستین  یکس  نکهیگذارد.حس ا  یم  انیدرم

 یشد.صدا یهمگوش دهد داشت آزار دهند شیوفکرها

 خانجون 

 ا  ر

گفت پسر  یبود.م نجای: امروز خانم آرش ادیشن

خونده،ماشاال ماشاال کار و بارش هم  یمهندس خواهرشوورش

 سکه است. 

 انیخوان ب   یرا داخل باغچه پرت کرد:م  گاریته س  شپدر

 ..؟ یخواستگار

نداخت.ساناز ظرف یادرشت کرد و به خانجون نگاه چشم

 سفره گذ اشت و دو زانو نشست:من که قصد   یاملترا رو

هندسه م هندارم..تازه گلنوش ازم بزرگتره..اما اگ ازدواج

 حاضرمروش فکر کنم . 

:زبون به دهن دیساناز کوب یپا یبا مگس کش رو خانجون

 ..  ریبگ

 آخ و اوخ کرد:ااا..خانجون!!!..   ساناز



 چه خوش خوشونشون شده پدر و دختر..  

 ..  ادیزد:بابام ذوق کرد خواستگار م غر

و با مگس کش را  دیسفره کش یپارچ دوغ را رو خانجون

کنه که   یکار م یشرکت هیگفت تو   ینداخت: میاکنارپشت

 میها   یالونک فرنگ نیکوبن و از ا  یها رو م یگخونه کلن

 آپارتمان..؟    ایسازن ساناز چشم و ابرو آمد:برج 

جالب شده بود.لپ تاپ را بست و خودش را کنار  موضوع

 خواد بکوبه..؟  میسفرهکشاند:خانم آرش 

 ارشیبا حوصله نان ها   را داخل ظرف ماست و خ  پدرش

و داده   ارشیاخت  رینگاد،جهایکه بوش م  نطوری:اختیر

 دست زنش. 

خوان بکوبن..؟ چند  یخانجون نگاه کرد:خونشون و  م به

 34پول..؟االن فکر کنم  ای دنیم هدرصدسهم دارن..؟ خون

 درصد  باشه 

سال برن  هیدونم نفروختن.قراره  یدونم مادر،فقط م ینم 

 تا خونشون آماده بشه..  ننیرهن بش

و کنار دست  ختیدوغ ر یانوی.لدیخودش را جلو کش ساناز

مهندسه آشناست..؟ آدم   نیگم خانجون،ا  ی:بخور باباجونم..م

 ..؟ هیحساب



 شه پسر خواهر شوور خانم آرش..  یهمادر،گفتم کهمآر 

.اما باز دیرس یمتر هم نم 140به  اطشانیخانه و ح یبنا ریز

 محاسبه کرد.قبل از  یاحتمال  یتعداد واحدها یشد  رو یهمم

 اطی:خونه حدیدوغ را سر کش وانیپدرش ل دیبگو یزیچ آنکه

 بندازن..؟  تیکبر یقوط  همیجماعت تا به نیدار و بدم دست ا

حسن..؟وضع کارت   یسر تکان داد:باالخره که چ  خانجون

 کی.تا دهیدرد که امونت و بر بدنو  سکی.دستیمعلوم ن که

 دنده به اون دنده..؟   نیاز ا نیپشت ماش  ینیبش

 دنیکوب ادیشده شما  یرف و بگو حاج خانم..چاصل ح 

 ..؟  ینجاافتادیا

موضوع مهم تر از پسر خواره شوهر خانم آرش  انگرا

نزده  یکوباندن خانه حرف ایفروش  یوقت برا چیبود.خانجونه

 بود . 

دست و بالش تنگه..با دو تا  یمادر،فر یستین بهیتو که غر 

 طرف و اون طرف شده ..  نیستاجر اهمبچ

 یشوهر فر یابرو باال انداخت.پس جنجال ها شیبرا انازس

   یسهم االرث خانه بود.پدرش هم انگار مثل او فکر م یبر ا 

 یحرف فر  نایخوره..ا   یاز کجا آب م  هی:پسر بگو قضکرد

 ... کهی..حرف اون مرتستین



شدم..من  ریاز سفره کنار رفت:دستتون درد نکنه..س ساناز

 برم درس بخونم.. 

ن و هم..موضوع خونه بنمیبب نیرفت:بش شیبرا یغره ا چشم

 تو هم ربط داره  

 چشمش هی.مرتکنیبگ یو به فر نی..استمیمن خونه بفروش ن 

..؟ اون چشماشو ا ز زنهیدودو م یدنگ سهم فر هیدنبال 

 کاسه..  

مادر  ریادر..؟ سهم خودشه از  شهمیهمه داد و قال چ نیا 

  ینگفته.خدا م یزیده،االنم چهمه سال حرف نز نیحالل تر..ا

 دهیشه ناد یورد.اما حق و که نمیااسم خونه رو ن دونه

 ه  شیبراشون م یچاره ا هیخونه  نیدنگ سهم ا هیگرفت.

 پول و هم ..    یابقهمو بد یو بفروش..سهم فر نیبابا زم 

 ..  نیکرد زیمن هنوز نمردم که شما چنگ و دندون ت 

حرف  می.حق دارمیکن می یزندگ  جانیا میبابا..!!!ما هم دار 

 ..   میبزن

نگو  یز یدستش را باال گرفت:گلنوش مادر چ خانجون

نگفت  یچیه یگفتم.اما خدا شاهده فر  یم  دیاالن..من هم نبا

   نیا



 ون طفلیازندگ  میکن یکار هیگم که  میخودمه..من  حرف

 شک یاعصوما راحت تر بشه.حسن مادر،تو که دل ندارم

 یم شیاسا کممیدو تا دختر ه نی..اینیو بب خواهرت

و  یخونه رو بده بسازن.سهم فر ایو بفروش  نیازمیخوان.

 هم از رو خونه بهش بده  

 خونه ..  میدیشب زودتر رس هیالاله... 

 یدوغ پدرش را پر کرد:مارد من که نم  وانیل  خانجون

 ی..الهیایخر شب میار  ی..صبح خروس خون منمتیب

 که  رهیمادرتبم

 و بخور.اعصابت سرد بشه..  نی.ا ینیب یو نم شیآسا رنگ

 گهیکنارش پچ پچ کرد:زد باباهه رو ترکوند حاال م ساناز

 ..؟ شهیسرد بشه..م اعصابت

خواست بلد بود چطور پدرشان را آرام کند  یاگر م خانجون

  یبنشاند.عقب رفت و لپ تاپ را رو یوحرفش را به کرس

همه اعتماد به  نیا دیکرد:شا گذاشت.متنش را کامل شیپا

تا بهشون بگه شما  ستین یکس نکهییانفسکاذب دارن فقط برا

 ..؟ شهیم دایادم ها  پ نیاز ا نیکنی..فکر میکنیم هشتبایادار

  ××× 



 انیم هحوصل یبدون حضور ساناز سوت و کور بود.ب خانه

 جمعه اش به  یغلت خورد.مدت ها بود که تمام روزها تخت

سرش  ینداشت.دستش را باال یکار چیگذشت و ه یم کسالت

قبل وارد اتاقش شده   ی قهیکه چند دق  یتکاند تا مگس سمج

کرد  زانیتخت آو یبود را عقب براند.کالفه سرش را از لبه 

 خانجون هم  یپنجره چسباند.حت یرا به درگاه  شیپاها و کف

 یمکتب م یدادن داشت.گاه نوشیدنی نیابرا یها کار جمعه

در  یها تا امامزاده ا هیاز همسا  ییبا چند تا یت وگاه رف

 همان  

را هم  شیرفتند تا استخوان سبک کنند.دست ها  یم یحوال

شد را  یکه وارد سرش م یکرد.فشار خون زانیکنارسرش آو

 به  

اتاق  لیوسا یهمه  ی هیزاو نیکرد.از ا یحس م یخوب

 توالت  زیم ین طرف تر رویامک لشیموبا یوارونه بود.گوش

خودش را سرگرم  یا قهیتوانست چند دق یم دی.شابود

.اگر ساناز آنجا بود به نییتخت سر خورد پا یکند.ازرو

   دهیژول  یوهام هب  یدست  نهی.مقابل آدیخند  یم دنشیخز

 یتوانست عصر سر میبلند شده بود.  شیها ی.چتردیاش کش

 بزند و   شگاهیبه آرا



 سرحالش یکم یرنگ فانتز کمیه دیمرتبشان کند.شا  یکم

خبر بده..مواظب  یدیداد:رس امیساناز  پ یکرد .اول برا یم

 خود ت هم باش .. 

   یو رو کرد. دوستان کم  ریرا ز   شیمخاطب ها  ستیل

مغازه که  یمشتر ییمانده بودند.چند تا شیکه ازدانشگاه برا

 شمارهرد 

 یل،پسرهایمشغول به تحص یبدل کرده بودند.دانشجوها و

که با همه  یت کس یکمسن و سال تر از خودش و در نها

 تفاوت  

مکث کرد.مشخص   یساعد  لیپروفا  ریتصو   ی.روداشت

با   ایرا جمع کرده   شیروز چشم ها یینبود بخاطر روشنا

 دقت به 

   یزل زده است.انگشت اشاه اش را جلو برد و رو   ییجا

 گرانیر از دپررنگ ت یلیآدم خ نیش نشاند.ایاشانیاخم پ

 بود.پس 

کرد.دستش را  یم ریذهنش را درگ ینبود که گاه  بیعج

 ریپشت تصو یقبل برگشت.منظره  یو به صفحه  دیپسکش

بزرگ و  یدود سیآشنا بود.دو به شک به تند شیبرا



کردن  پیتا ینداخت.مردد برایاکنارش نگاه یسروها

 انگشتانش را 

تخت نشست  ی سخت بود.لبه یشروع هر کار شهی.هم تکاند

 یساعد ارینگاه کرد.ماز یخاموش گوش یو به صفحه 

 ..  یساعد اری..دکتر مازیساعد  اری..ماز

 نیعکس و کجا انداخت نیکرد:ا پیصفحه شد و تا وارد

 استاد..؟  پاک کرد و از نو نوشت:آب و آتش..درسته..؟ 

 یبندم م یرا خاراند و دوباره نوشت:شرط م شیابرو دم

 دونمکجاست .. 

 امیپ کیفرستادن  ریوقت آنقدر درگ چیداد.ه رونیرا ب نفسش

  چیداد.ه  ینم یجواب اریازهمشد ک  یم نیاجرا اهمنشده بود.ت

 .. ردیداشت که آنقدر به خودش سخت بگ یلیدل

کرد:چه عکس   پیو تا   دیتخت به پشت دراز کش  یرو

 ستاد..پارک اب و آتش .. یاخوب

مد تا یاش م یکم  پ یلید.خدا رونیکرد و نفسش را ب سند

بعد  از  هیثان کیشود.آن هم درست  مانیپش یازشروع کار

 ن. یانوشیدنآن

 دیبا یعکس العمل هی:دیو جو دیرا داخل دهان کش نشییپا لب

 ..باشه پسر خوب..؟  ینشون بد



 شد:ممنون..  نینال یازل زده بود ساعد یکه به گوش همانطور

 یمکالمات بعد یه را ه ورودبود ک ییاز آن جمله ها تشکر

لب ارسال  یگوشه   یشکلک لبخند با زبان کیبست. یرا م

و دو تا درخت تونستم درست  مهینصفه و ن سیتند  هیکرد:با 

 ..؟  ی..چطوریکرد:تونست پیتا یحدس بزنم..؟  ساعد

همه جاشو  بایرفتم..تقر ادیکه اونجا ز نییاکش آمد:برا لبخندش

 دهیکش رهیسنگفرش هاش چند تا دا دونم رو می یحفظم..حت

 شده .. 

 یچشمک بود:در باهوش بودنت که شک  یساعد  شکلک

 ..  دمیحالت و پرس ی..ولستین

بهترم..اما انگشتم همچان درد  کمیخنده اش بلند شد: یصدا

 کرد..  مهیهم ضم دهیکنه..دو تا شکلک ناراحت و درد کش یم

 هنوز پانسمانه..؟   

 ویم یناخن شکسته  هیکرد:اوهوم.. زانیو لوچه اش را آو لب

 . هینبق

 ستینداشت اون ب می..؟ لزویآخخخ..چرا مواظب نبود 

 ..  یهارو بلند کن  یتریل



ش عکس گرفت.سقف یارا باال برد و از انگشت زخ م دستش

بود.ارسال کرد: زشت و   دایز پرده داخل عکس  پیااتاقو قسمت

 دردناک شده .. 

کرد و کالفه  یرفتند.پووف  شیپ شتریب یکم قیبار دقا نیا

 امیپ  دنیرس یانداخت.صدا  شیوهام هب یتر از قبل چنگ

 باعث  

 ..جاتدمیشود.ساناز جواب داده بود:رس  زیخ   مین  شد

 ینم ی..بودیلی..نه دروغ گفتم..نه خیلی..خیلی..خیخال

 انقده  تونست

 یبود اما هچ دهین را دیارا چک کرد.ساعد یارسال عکس

 .مردها عادت  رونیرد و بدل نشد.نفسش را فوت کرد ب یرفح

 لیم یتفاوت و ب ینبود ب لشانیباب م یزیچ یوقت داشتند

 توانست صحبت راجع به خودش را تمام کند و   مینشاندهند.

کار نداشت اما  نیبه ا یلیشود.هرچند م یبحث کار وارد

راجع به  دیروز با هیصحبت ناچار بود:  ی دامهیابرا

بعد بشه..؟     یهفته  دیکن ی..فکر ممیزارشات حرف بزنگ

 آره 

 امیبهتر از سکوت مطلق بود:کجا ب یلیراجع به کار خ بحث

 دانشگاه ..  ییاب یتون ی..؟   م



 .. ستیدانشگاه جور ن میبا تا   میساعت کار 

 دفترم ..   ایآره،حواسم نبود.پس ب 

  خوبهگام مثبت گذاشت: کیرا  نیشد نام ا یم دیشا

 کن که آدرس و بهت یدآوریافرد دفتر هستم..حتما  یروزها 

 ..  بدم

 گام مثبت هم جور شده بود:حتما ..  نیدوم

  انیمطمئنش کرد مکالمه شان به پا  یساعد  سکوت

داشته  یکرد:روز خوب پیرا تا امیپ  نی.آخردهاستیرس

 .. نیباش

 .. نطورمی:تو هم هدیهم رس یساعد جواب

گذاشت و وادار به حرکتش کرد:بچه  نایت بدن را پشت دستش

 م و االنم ..  یقد یهستن،دانشجوها یخوب یها

 ه بچه درس خون.. همداد: هیاش تک دلشانه به  نایت

 :شک نکن .. دیخند

 دونم ..   یزد:قراره حوصلمون سر بره..م غر

را  ی.شب و روز خوبدیکش نایت بدن یشستش ر ا رو انگشت

 خودش بود   نایکه ت ییه بودند.وقت هاکرد یدرکنار هم سپر



ش را به یانیرفت.نوک ب یم شیخوب و آرام  پ زیچ همه

  ی:هر وقت حوصلت سر رفت مدیکش نایت یه قیشق

 ..خوبه..؟  میر

تا ساعت  یمن و ساکت کن  یچطور می ئونیبد.. یپسره  

 که دوست ندارم و تحمل کنم ..  ییهاجا

 نییپا الیو یورود یز پله هاستقبال ایابرا یمهمان زبانیم

 مد.لبخند زد:عارف  یام

 ..   دیخوش اومد  یلیسالم دکتر ،خ 

را گرفت  نایو دست هم را فشردند.دست ت ستادیا مقابلشان

 جان ..  نایش کرد:نامزدم تیاومعرف

 .. نطوری..دکتر هم همنیخانم..منت گذاشت  دیخوش اومد یلیخ 

هم داشتم..؟چند روزه  یرا پشت عارف گذاشت:چاره ا دستش

 ..؟  دیزن میبهم زنگ  نیکه دار

..احسان مغز رمیتقص یعارف بلند شد:من ب  یخنده  یصدا

 برنامه است ..  نیمتفکرا

  مشیقد  یشد.دانشجوها  بقیه  یباعث  سر و  صدا  وردشان

 یمناسب طیخودشان کار خوب و شرا یهرکدام برا

.چهار تا دختر و شش آنها داشت نیز بودن بیاداشتند.حس خوب



ز خودش کوچکتر بودند.احسان کنارش یاچند سال پسر که فقط

 نت .. همدیچشم گذاشت:استاد به د یو دست رو ستادیا

با  نکهیسرحال و خنده رو بود.ا شهیکه هم یطانیشر و ش پسر

نمونه بود باعث  یباز هم جزو دانشجوها اتیشغولم ههم آن

دانشجوها  نیاز ا مانیپ ت پر و سیل کیجلب نظرش شده بود.

  یاسم گلنوش را هم کنارشان قرار م  دیبا دیداشت.شا

ناگهان  یلیرا مختصر گره کرد.اسم گلنوش خ شی.ابروهاداد

شغل  تیشد موقع یاگر اخراج نم  دیبه ذهنش آمده بود.شا ی

 کرد .  یرا از آن خو م یمناسب  ی

نم دکتر ز دخترها را صدا زد:سارا،اتاق و به خایاکی احسان

 زحمت ..  ینشون بده ب

 یکاناپه نشست:چه خبره احسان..مشغول یرو نایرفتن ت با

 ..  گهید

بمونه..؟ نوک  کاریشه احسان ب  یدکتر..م یکرد الیخ یچ 

 :کار دارم ملس .. شکوفهش را به لب چسباند و  یانگشت ها

 ی.ترنم روستادندیاز بچه ها هم کنارشان ا گرید یسه تا دو

 ملس ..  یسان زد:پاشو خودت و جمع کن آقاحیاشانه

 یاحسان سر ه نیاستاد،ا دایبا لبخند نگاهش کرد:ببخش  بعد

 دعواش کردم ..  نیهم یمونه..برا  ینم یچشغل



 ..؟  یجد 

 یبرا یزی..چیی..چایقهوه ا  ونیغر زد:نه بابا..آقا احسان

تو رو خدا  دیکن یخانم دکتر ؛آبرو دار یخوردنهست..؟جلو

 .. 

 ینم یحرف چیخواست ه یاگر نم میهم به عادت قد  نوزه

 کنارش   نایتمام شده بود.ت یبعد حال و احوالپرس قهیزد.چنددق

مشغول  لشیموبا یکاناپه نشسته بود و با گوش یرو

 ..؟  ییخم کرد:کجا  نایسمت ت یبود.سرش را کم

 ..  رهیجا..حوصلم داره سر م نیباال داد:هم شانه

 ی:استاد فرهاددیش را به هم کوب یها ز پسرها دستیاکی

 ..؟احسان .. ادیهمقراره ب

کنار پنجره فشرد:فکر  یرا داخل گلدان گارشیته س احسان

 شد..؟    یچ ییرای..بچه ها پذادینکنمبرسه ب

بچه ها آماده  یدنینوش کمیکنارش خم شد:استاد  عارف

 کردناجازه هست..؟  

 ..  نیتکان داد:راحت باش سر

 .. یخور ینم نوشیدنی:دیچرخ  نایعارف سمت ترفتن  بعد

 ..؟  یچ 



 ..لطفا .. یبچه ها مست کن  شیخوام  پ ینم 

 ستم..؟  همشین همهم..؟ مگیچ  یعنیخوره.. یداره بهم برم 

 یو نگفتم..اما نم نی...اشیرا گرفت و نرم فشرد:ه نایت دست

 من هستن..باشه..؟   یدانشجها نای..ایبخور یزیچ نجایخوام ا

خجالت من   هیخودت و راحت کن و بگو تو ما 

 ..؟ ستی..بهترنیهست

 یشد.در همه    دلداد و دست به   رونینفسش را ب  کالفه

اش را از هوا  دلکرد.دوباره  می  یعضالتش احساس گرفتگ

را مقابلشان   کیکوچ  ینیکرد.عارف س  یپ ر و  خال

 . .شتری..فقط محض سرحال شدن باشه نه بختمیبدنگذاشت:

 ..  یمنییااقا 

:خانم دیچرخ نایحسان سمت تیا کهیتوجه به ت  یب عارف

 دکتراجازه هست..؟  

 .ستمیهم ن نا،دکتریت دیبا لبخند جواب داد:البته..صدام کن نایت

کنم ..  میعموم کار  یدارم و تو کارخونه  تیریمد  سانسیل

پنجه کوتاه تاب  انیها را برداشت و م وانیز لیاکی

که  نیمد.نه ایادش نمیابود را  دهیکه نوش یا ندفعهیرداد.اخ

   چیه



علت که  نیبه ا شتریشد.ب یدعوت نم میبز ای یمهمان وقت

 مختلف گرم کرده بود و   یسرشرا با کار کردن و پروژه ها

 یم یش را طبقه بندیاداشت.اگر زندگ تیاولو شیبرا

ش را کرد،اولکار،دوم کار و سوم هم کار بود.احسان فنجان

 دلقلب شکسته کنج  یهر چ یبه سالمت میباال  گرفت:بنوش

 است.. 

 یخودش اشاره کرد و چهره  ی دلانگشت اشاره به  با

 گرفت ..  ینیغمگ

 و پسرها غر زدند:تو و دل شکسته..؟   دندیخند دخترها

ش زد.طبق معمول طعمتند یادنیبه نوش یلب هیبق یخنده  انیم

  نایدرهم شود.ت  شیابروهاو گزنده اش باعث شد  زیو ت

 ابرو باال داد:شکالت ..؟   شیبرا

سمتش گرفت و منتظر نگاهش کرد.شکالت را به  ییکاکائو

ز پسرها صدا بلند  یاک یزبانش کم شود. یدهانگذاشت تا تند

 ..  اری..ستاره پاشو برو تارو ب دیلحظه اجازه بد هیکرد:

 یر آرم و ب و ابرو آمدن ستاره باعث خنده اش شد.دخت چشم

 یعج شهیجمع شلوغ هم  نیبود و بودنش در ا ییسرو صدا

 .  دیرس یب به نظر م



 گنیستاره..وقت کمه بابا..االن دکتر و خانمش م دیگهپاشو  

 ..  میبر باید

 یدهن هم م  هی:دیجلو کش  یمکتیاز پسرها ن  یکی

 ..چطوره...؟ میخون

 فکرشم نکن ..  یبا اون صدات حت 

عکس  یصندل یتش زد و رویاگرید گاریس احسان

 نشست:مناول..صدامم حرف نداره .. 

مقابلشان نشست:به افتخار شما و  یبا تاز کوچک ستاره

 نامزدتون استاد.. 

هل گوش دادن به یالیتار باعث شد پلک ببندد.خ یصدا

تنوع خو   یرا دوست داشت.گاه یسنت یقیاهنگنبود.اما موس

 ب 

و محتاط که از حد  یودمانجمع خ کی.بزم، آهنگ و بود

 شدند .  یخارجنم

 ناز خوبه..؟   یالهه 

 خوب بخون. .  زیچ هیرگ عارف..همفاز غم ند 

د  هی..وارهید هیگرفت: تمیر یصندل یلبه  یرو احسان

 نداره ..  یچیکه پشتش ه وارهید هی..وارهی



کاناپه انداخته بود و   یدسته    یربع بعدکتش را رو  کیو

برد. فنجان دومش را برداشت و  میها لذت  ازخواندن بچه

 مزه  

 ییبا دخترها گرم گرفته بود.حواسش به فنجان ها  نای.تکرد

 بود اوضاع تحت  دواریکرد هم بود و ام یم یخال نایکهت

گذاشت:دکتر  دل یباشد.احسان دست رو کنترالش

 گذره ..  یخوش نم دی..ببخشمهایمخلص

 خودت و لوس نکن ..  

تش زد:استاد یاگاریبلند شد.احسان سرحال س هیبق ی خنده

 بند بخون..  هینوبت شماست..

 را باال گرفت:حرفشم نزن ..  سرش

 دیگ یهمشیهم بلند شد:اا..استاد هم هیبق یو صدا سر

 ..  گهید  دیدفعه رو بخون هینینه..هم

 هیپرندست..  هیپندست..  هیدستش را باال گرفت:   احسان

 ا پرواز خود خسته است.. پرندست که ز هیپرندست،

 ..  ستمی:بلد ندیخند

 .. ستیخوندن بلد نمازیار ه:من شاهدم کدیهم خند نایت

 شاهدم ..  نمیرا باال گرفت:ا دستش



باالخره  یزیچ هیبند.. هیکوچولو.. هیاستاد..؟  شهیم همگ 

 ..  گهید یبلد

که چند  ی.مزمون شعراوردیرا به خاطر ب یزیکرد چ یسع

محبوب شکوه جان بود  یاز آهنگ ها  یکیود.ب دهیشن یبار

 مد . یام رونیاز اتاق ب  شیصدا یو هر از گاه 

ها..شعر دوران مدرسه  یکردند:استاد هر چ یلودگ پسرها

 همخوبه.. 

 فکر کنم..اممممم ..  دیزد:ساکت..بذار غر

 خوب..باشه..؟   زیچ هی:دیچسب  شیخندان به بازو نایت

ت حصارمزه کرد:گل  تکان داد و فنجانش را سر

 درگوشت شدم ..  حصارشدم..

 خاموشت شدم ..  یروشن..کلبه  چلچراغ

 که با تو بسته ام..  یباشه..عهد  ادتمیگمون

 تو نشسته ام..  یبه اون قول و قرار..به پا من

 یگرفته بودند و باعث م تمیر یو صندل  زیم یرو پسرها

 نکن..  یزوا شده..خونه براندا شمیشدندبخندد:مشت تو  پ

 نکن ..  یبرو..با دل من باز زاریگه،ید بسه



 نایت  یبلند شد.دستش را دور بازو  نایت  یغش خنده ها  غش

 بود ..  نیکه بلد بودم هم  ی..هر چگهی:بسه د دیو خند چاندیپ

توانست پنهان کند.آن  یرا نم یساعد دنیبابت د  اقشیاشت

 کارخانه از انبار  بود مشکل  دهیرس نیقیبه  بایهمحاال که تقر

روز در اواسط  کیکرد  می الیخورد.خ یها آب م یقوط

  یعنیبرود اما حاال شنبه بود.  یساعد دنیقرار است به د هفته

 فراخوانده شده یروز بعد تماسشان به دفتر ساعد کی درست

   یبه صورتش ب یبود.اتاقک آسانسور مجال داد تا نگاه

  یا  روزهیف   یتابستان  یتومرتب بود.مان  شهی.مثل هماندازد

  یسرحال نشانش م یبا شال هم  رنگش حساب  یوسورمه ا

شست خط رژش را مرتب کرد و صاف  یداد.با  کناره 

اال  پنجم توقف کرد.گردنش را  یطبقه  ی.آسانسور روستادیا

 نگه داشت و  

 یبه نقاط مشترک خوب یزد.قرار بود با ساعد لبخند

   یهمبود ک یزیچ نیکمتر التشیتحصکار مناسب با  کیبرسد.

در واقع.با باز شدن در  نیتر تیو با اهم نی.کمترخواست

   یقدم از قدم بردارد در جا متوقف شد.نم نکهیآسانسور قبل ا

که بود باعث شده بود نتواند  دانست کدام حس زودتر  چه

 ..نفرت..خشم..ه  ریشد.انزجار..تح دایدر وجودش  پ یگریازد



عذاب آور بود.آن  یبه حد کاف یفرهاد دنیبردارد.د از قدم قدم

 که به نظر   یهم انجا پشت در اتاق آسانسور با چشمان

تا صورت  دیطول کش هیمدند.کمتر از چند ثانیام متعججب

 درهم شد:تو..؟   یفرهاد

کوتاه چطور نفسش را  یچند لحظه  نینبود در تمام ا حواسش

 ه  یبا ولع هوا را به رحبس کرده بود.دهانش را باز کرد و 

ده و در حال  یپر یحساب شی.مطمئن بود رنگ و رودیکش

آدم ،نه  نیماند که ا  یم ادشی  دیضعفکردن است.فقط با

 ارزش 

  یدهانش را باز م  دیداشت و نه ارزش فکر کردن.با دنیترس

  حیبا تفر یکرد.فرهاد میبود نثارش  قیکردو آن چه که ال

 شیرا برا یخاطره ا چیدنش ه  ید کرد.انگار یم براندازش

 کرد .  یزندهنم

 رفتن عجله دارم..  یرخشان،من برا رونیب ایب 

 یتون یرا محکم کرد:آدم پست..چ..چطور م شیها مشت

هات و  هیتو ر یهوا رو بکش یتون ی..؟ چطور میکن یزندگ

 ..؟ یدختر شد هیباعث مرگ..مرگ  یوقت  یکن  یزندگ



 رونیب ایا تکان داد:بحوصله دستش ر یب  یفرهاد

رخشان..اصال وقت ندارم باهات راجع به توهماتت حرف 

 بزنم .. 

اما مسلط تر از قبل  دیلرز یش م یها دست

..هر یکه باعث مرگ سحر شد یتوبود نیبود:توهمات..؟!!ا

 و به خودت  نیروز ا

..هر شب وقت خواب..هر لحظه به خودت بگو تا بگو

 ..  یفراموش نکن

که اخراج از دانشگاه  نیسمتش برداشت:مثل ا میقد یفرهاد

 ..  یبش هینبود تا تنب  یبرات کاف

 یکم زیچ نیرا از دست داده بود و ا لشیتحص حق

..؟بگو..اصال  یکن کاریقراره چ گهیباال رفت:د شینبود.صدا

 کنم استاد!!!..    یتعجب نم

پررنگ شد و  یرا با طعنه و نفرت گفت.اخم فرهاد استاد

داخل آسانسور شد:دهنت و ببند و  بایبرداشت و تقر یگریقدمد

 .. اریبه زبون ن ادیم مارتیکه به ذهن ب یزیهر چ

را گشاد کرد تا  شیکرد.چشم ها یرا حس م شیلب ها لرزش

مگه نه..؟  یترس  یکند:م یریجلوگ کشیستریه ی هیازگر

کور  ی..ولرونیب یترست من و از دانشگاه انداخت نیهم یبرا



..پشت در اون دانشگاه..تو نوشیدنیاون شهی..من هماستادیخوند

 ترم ..  کیراهرو..تو کالس..از چشمت بهت نزد

داد باور  مینشان  یکرد.اما حالت چشمان فرهاد یغلو م 

روز  هیکردهاست.سرش را تکان داد و دستش را باال گرفت: 

 به..به 

قصر همک یکنم بگ یعمرم مونده باشه وادارت م آخر

خارج از  یکه سحر به خاطر پروژه یول کنقب دی.بایبود

 اخراج شدم ..  لیدل ی..ب لیدل  یدانشگاه تو  مرد و من ب

با  یآمد.فرهاد رونیو از آسانسور ب دیرا کنار کش خودش

تاسفسر تکان داد:برو و به رفتارت فکر کن حتما..اخراج 

نمونه  یدانشجو یباعث  شده عقل و شعورت و از دست بد 

 سابق ..  ی

 یشده بود و تنش م  خیتکه    کیدستش مثل    یها  خننا

تا در اسنسور بسته شود.همان جا  ستادی.همان جا ادیلرز

 به  ستادویا

حض بسته هماش شده بود.ب رهینگاه کرد که خ یفرهاد استاد

 پا   یخم شد و رو شیسانسور زانوهایاشدن درها

 دهیفا یتا بغضش کم شود اما ب دی.پشت هم نفس کشنشست

 :ت..ت..تموم..ش..شد .. دیاش کوب دل یبود.با مشت رو



 شده..؟   ی..چی...؟ه یداد زد یرخشان..؟!تو بود 

از  شیرا کنار خودش حس کرد.چشم ها یشدن ساعد خم

 یرا نم یزیچ  چیه بایهجوم اشک داغ شده بود و تقر

 ..  عی..هعی:هدید

 حصار  ش  یبازو دور    یساعد   دست

 یکرده..؟چ تتیذیا..کسنمتیلنوش..ببشده..گ ی..چیشد:ه 

 .. نمتی..؟ببیشده..؟ خوب

 کرد:خ..خ..خوبم ..  یاش را از هوا پر و خال دل

محکم تر شد و باال  شیدور بازو یساعد دست

 ..  ی:کامالواضحه که چقدر خوبدشیکش

ش حرکت کند.مشاعرش داشت  یپاها یکرد درست رو یسع

خواست  یهمک یزیچ نیگشت و آخر یبرم  یبه حالت عاد

 قیبلند و عم یبود.نفس ها یغش کردن مقابل ساعد

را محکم نگه داشته بود.از  شیهنوز بازو یبرداشت.ساعد

   یکه دفتر خال نیا

ن یاراحت شد.حداقل نفر سوم الشیبود خ یگریشخص د از

 .  ندیرا بب تشیجانبود تا وضع

آب  ..آب قند..!فکر کنمارمیآب ب وانیل هیبرات  نجایا نیبش 

 قندبهتره.. 



زانو  یرا کف سالن گذاشت و سرش را رو فشیک

 یروبرو شده بود.اما آنجا،در طبقه  یفشرد.باالخره بافرهاد

  نیپنجم ا

 یدانست.با پشت دست رو یکرد را نم یم هچ ساختمان

به دستمال  اجیتا اشکش را پاک کند.احت دیصورتش کش

   یکاغذ

  یاره پاکند.دوب  زیاش را تم  ینیتا ب  داشت

سمتش  یوانیآمد و ل رونیب یز اتاقیا.ساعددیچشمشکش

 .. کمبخوریگرفت:

قابلش بود نشست و با دقت نگاهش کرد:بهتر همک یزیم ی لبه

 ..؟  یشد

 و سر تکان داد:بله ..  دیز آب قند را نوشیاا جرعه

 دیش را باال کشیانیب اطی.با احتدیلرز یهنوز م شیصدا ته

دستمال  یجعبه  یدستمال بردارد.ساعد را برداشت تا فشیوک

 را سمتش گرفت:بردار ..  یکاغذ

 ..  یگرفت:مرس نیینگاهش کرد و سرش را پا  کوتاه

 داد تو بود..؟   یشده بود..؟ صدا یخب..چ 

را پنهان کند.سرش را باال گرفت و به  یزینبود  چ مجبور

 یوهمنگاه کرد.صورتش درهم و منتظر بود.به سدت یساعد



  نجاییاش نگاه کرد و لب باز کرد:ف..فرهادیاشانیپ  یرو

 بود..؟  

 ..؟چطور..با اون .. یشد:استاد فرهاد قیعم یساعد اخم

جر و  یساکت ماند و دوباره ادامه داد:با فرهاد یلحظه ا کی

 ..؟   نیکرد یبحثم

 ایبوده  ارینجا کنار مازیاخواست بداند فرهاد یم هاز هم اول

 بود..؟   نجاینگاه کرد:ا یساعد رایازم هنه.منتظر ب

داد  هیزانو تک یداد و آرنجش را رو رونینفسش را ب اریماز

 چانه زد:آره..  ریودستش را ز

.تند و تند آب دیداشته باشد چانه اش لرز ین که اراده ایاب

   یرا برداشت.وقت مناسب فشیدهانش را فرو داد.خم شد و ک

 دنیانست به دتو یهمبود ک یروز نی.اصال بدترنبود

تا   ستادیپا ا یکار حرف بزند.رو شرفتیو از  پ دیایبیساعد

 از دفتر 

ش را دراز کرد و دو طرفش  یهر دو پا اریشود.ماز خارج

 ..  نیقدم برداشتن نداشته باشد:بش یبرا یگذاشت تا راه

  هیدهانش گذاشت تا به گر  یدستش را رو  پشت

 . . ستی:حالمخوب نافتدین



 ..  میزن ی..بعد حرف میتا بهتر ش نیمشخصه..بش 

 خوام برم ..   یخواست آنجا بماند.سرش را تکان داد:م ینم

 دیترس یهم.آنقدر فاصله شان کم بود کستادیمقابلش ا اریماز

هم  یباشد.لبش را رو اریماز ی دل انیحرکت م نیباکوچکتر

 کنم ..  یفشرد:خواهش م

رارم..هر دو و بد لمیجا صبر کن تا وسا نیخب..هم یلیخ 

  یم

 ..  میر

 بود.سرش را تکان داد:باشه ..  یخوب شنهادیپ 

جا  نیرا گرفت و نشاندش:هم شیتعارف بازو یب اریماز

 هم نرو..باشه.؟  یی..جانگلنوشیبش

 میبار شوخ بود:ن نیا  یساعد یسر تکان داد.صدا  دوباره

 ی..؟  سعیتا مطمئن شم خوب یبازبونت حرف بزن یتون 

 بزند:خوبم ..  کرد لبخند

 ..  امی..االن میاوک 

 نکیکرد.از ا ینبود اما در آن لحظه حس خجالت م یخجالت

 یبودش،حس خوب  دهید  تیدر آن وضع یهساعد



مشتش فشرد:اگه  انیگوله شده را م ینداشت.دستمال  کاغذ

 ..  گهیروزد هی دیاجازه بد

 نه ..  

 نکیشد. ع رهیش خیارد کنار همرا باال گرفت و ب سرش

  یقی.نفس عمندیگذاشت حالتش را بب ینم چشمانشیرو

 .. ستمیخوب ن یلیگرفت:خ

  یشانه نگاه کوتاه    یسر کج کرد و از رو  باالخره

  یاجی.احتمیراجع به کار حرف بزن  میخوا  یسمتشانداخت:م

 به حال خو ب 

 .  میندار

  یانتظار توجه و همدرد  یبود اگر از ساعد  ییجایب  توقع

کرد.قبل از آن  یوجود هم احساس آزردگ نی.اما با اشتدایم

 که 

سردرد  هی..ستمیخوب ن یلیدامه داد:منم خیاساعد دیبگو یزیچ

 ..  نجایا قایبد دارم..دق یلیخ

 اش را نشان داد:قرار بود تو دفتر راجع بهش قهیانگشت شق با

 م.البته  ید یهمادام رونیب نیکه نشد.حاال ا میحرف بزن

 فنجون قهوه بخورم.   هیو من  مینیبش  ییجا هی مدیم حیترج



ده  یفا یب گریروز د کی یبرا یکردن و پافشار مخالفت

 بود:باشه .. 

و  یدانست روابط فرهاد یداد.نم ابانیرا به خ نگاهش

 ید گریکدیخانواده با  ایاست و بسته به کار  چگونه یساعد

 دار 

 هم یرا رو شیاداشتند.پلک ه یلینسبت فام دی.اصال شاداشتند

 افتاده بود و   ابانیکف آسفالت خ یسحر وقت ریگذاشت.تصو

 یفراموش نم ختیر یم رونیو دهانش ب ینیاز ب خون

 پاک شدن نداشت.معده اش به هم   الیوقت خ چیشد.انگارکه ه

توانست قدم  ینم گرید دیر س یطور که به نظر م نی.ادیچیپ 

 کرده    دیرا تهد یدبگذارد.هر چند که فرها  یبه دفتر ساعد

 چی.هدیآ  یز دستش برنمیاادیدانست که کار ز یم بود،اما

چه  ینداشت.به قول نب  شیحرف ها یکسگوش شنوا بر ا

  ی زیچ

که به سحر نزده  یخواست ثابت کند..؟ فرهاد  یم را

..؟  یدیباعث شد سمتش بچرخد:خواب یساعد یبود.صدا

 کردم ..  مینه،داشتم فکر 

که خدا به ادم  ین نعمت یگفت مهم تر یمهشیپدرم هم 

 دادهقدرت تفکره .. 



 همه.. همباش یکه در چه جهت نیا  یاوهوم..ول 

 ی جهیطمئنا نتهمفکر کن یمیقبل از هر کار و تصم یادم وقت 

 ت..؟   سین نطوری.اشهیم دشیعا یبهتر

ساده اش نگاه کرد.حق با  یالک خورده  یناخن ها به

کرد االن جزو   یدرست فکر ماگر   دیبود.شا یساعد

 ها نبود و   یاخراج

به نام وجدان هم وجود   یزیکرد.اما چ   یرا تمام م  درسش

تفکر و وجدان مجبور به انتخا  نیب یمد وقتیاداشت.دردش م

 شد .  یب م

 دم ها فکر نکنن .. یاد بعض ینگاه کرد: شا یساعد به

 کنن ..  یفکر نم شترشونیب 

 حاال..   

 :خب..ادامه بده  خندید یساعد

که فکر   یزیچ  یول  کننیفکر م  گهید   یها   یلیاما خ 

 نه  هیممکنه به نفع خودشون باشه و به نفع بق کننیم

 وسط مهم تره..؟  نیا  یک 

به  ریخوام بگم خود ادم..اما ماها مثل زنج یباال داد:م شانه

 ..اعمال و رفتارمون.. میشیهممتصل م



 رخشان..  

 ؟  بله.. 

د یا..زیها توازن برقرار کن نیا نیب یریگید میا یروز هی 

که از پس  دهیم نوشیدنیان ویکار  هی یبهشفکر نکن.ادم وقت

 نداره .  یا دهیفا چی.وگرنه اون کار هادیتموم  کردنش برب

 دیخودش را بگذارد.با ریتاث یساعد  یماند تا حرف ها ساکت

 .  کرد  یفکر م شتریگذاشت و ب  یوقت م

 سر و صدا ..   یروم و بیاکافه  همیه نیا 

 *** 

که پشت سر  یبه روز شلو غ ینب یغازه همب دنیرس تا

کردنشان و  ،بحثیفرهاد دنیکرد.د   یگذاشته بود فکر م

 حال بد  

کرده بود همه را بارها  شیرسوا یساعد شیکه  پ خودش

 داد و سر دردناکش را لمس  رونیمرور کرده بود.نفسش را ب

 وانیل کیو  یچا وانیل کی دنیبعد از نوش شیها قهی.شقکرد

 ماساال هنوز هم نبض داشت . 



در کافه گذرانده بود و توانسته بود   یساعت را با ساعد  مین

حرف بزند.قرار بود منتظر  اتشیراجع به نظر یمختصر

 آمدن 

کنند.دستش  یبه کارخانه بماند تا با هم مورد را بررس یساعد

  ابانیخواست سر  خ یو از راننده تاکس دیکش یشانیپ  یرارو

 یادیتابستان ز یدارد.سالنه سالنه راه افتاد.غروب ها نگه

دادن  نوشیدنینیابرا یکه کار  ییطول ودراز بودند و وقت ها

 نداشت 

 شیبار برخالف هم نیشد.ا یهمبودن آزار دهند یطوالن نیا

دانشگاه را  حوصله نکرد تا سر برگرداند و ساختمان یه حت

 .  ندیبب

 دنینبود.د شتریز به نمک بیاکرد ن یدهان باز م یزخم یوقت

مثل باز شدن زخم بود.ه رچند که درد داشت اما  یفرهاد

 دلخوب شدن هم برنامه ها داشت.دستش را دور  یانگار برا

  چیه  یمد.بیال دوان دوان سمتش میاتاباندو سر باال گرفت.دان

 داد .  ش یبه قدم ها یو سرعتلبخند زد  یاراده ا

 س..س..سالم خاله ..  

:سالم خندید الیسرخ دان یصورت عرق کرده و لپ ها به

 ..  هی..عالیدیدمت چقدر قد کش یکه ند ی..از وقتیدان



.پسرک دیکوب  الیدان  یبه بازو  یضربه ا  یشوخ  به

 یمنتظره..من..من برم بستن  ی:ع..ع..عمو نبدیهمخند

 ..  رمیبگ

 ..؟   آره .. یریبگ یگفت برام بستن ینب 

از   شتریب  یلیخ  یداشت.نب   یجنس مهربان  یبعد  لبخند

 خواد خاله..  میرا داشت: ن شیداد هوا یآنچهنشان م

 ..  امیبرم..زود م  دین..نه..با 

حجت و سند بود.سر تکان داد و    الیدان  یبرا  ینب  حرف

 ..  ریبگ یوه ا یمن م یراهافتاد:پس مواظب باش..برا

 چ..چشم ..  

بساط تخته  شهیرفت.معمود طبق معمول هم نییپله ها پا  از

گفت با   یهمهر بار با خند  یمغازه پهن بود.نب رونیب معمودی

 ..  یستیکارا تو کاسب بشو ن نیا

 ..  داریکه شب دراز است و قلندر ب  دیخند یم محمود

هم جوابش کرد و محمود  یپچ پچ م یزیگوشش چ ریز ینب

کردند  میمردانه که بار هم  یها هیکنا کهیت نیداد.از ا یرام

 د.   دنیخند  یو  بعد غش غش م



بودش.در  دهیزودتر د  یکرد.نب  یهمنگا زیبه همه چ دلتنگ

 کرد:احوال مهندس رخشان..  میرا بازکرده بود و نگاهش 

 :احوال شما جناب مهندس .. دیخند

را  یبرد و دست نب  شیرا  پ دستش

 ..؟ ی..خوبیفشرد:چطور

را نگاه برق افتاده اش  نیهم مثل خودش دلتنگ بود.ا ینب

  دیبا ی عنی:دیخند  یش که وسبع م یکرد و لب ها یانمیب

 ..؟  ییازنگ بزنم دعوتت کنم ب

 یدعوت کرد یبستن هیشد و لب و دهن کج کرد:حاال  لوس

 ها..اا..راحل کجاست..؟  

..خوش  نی:بشدیعقب کش یصندل شیتوجه برا  یب ینب

 ..  یاومد

به دو رو    یگذاشت و نگاه کوتاه  زیم  یرا رو  فشیک

مکان در   نیت  به ا یاز حس مالک  یبرانداخت.هنوز کم

  نیوجودشبود:ا

 ..  یها نب یشد یهنوز..؟ عجب تنبل ینکرد ریو تعم سیک

 مروز..؟ یا..؟سر کار نبودی..؟ روبراهیچه خبر..خوب 



تموم شده بود که  گهیکار داشتم د ییشتم.جادا یمرخص 

 وقتم آزاد بود ..  یخوش شانس بود یی.خدایزنگزد

 :روت و کم کن ..  دیخند ینب

را تکان داد تا  شیمانتو ی قهیرا پشت گوشش داد و  شال

 یخوبن.؟ ناز نایهوا وارد تنش شود: مامان ا یزودترخنک

 چطوره..؟ 

 خوبن..سالم دارن..  

خوش رو و دلتنگ به استقبالش رفته  نکهیود.با انب شهیهم ینب

ش را بهم   یگفتن داشت.دست ها یبرا یبود اما انگار حرف

 ..  یچسباند:نب

 هوم ..  

 زد:هوم و زهر ..  غر

 روشن کنم..؟   گاریس هی 

کار  گهیشده..؟راحله د یگم..طور یتکان داد:بکش..م سر

 شده..؟   ی..؟خبرنجایکنه ا ینم

 داد:نه ..  دلگرفت و به  قیپک عم دو گارشیس از

کرد:دروغ نگوها..نکنه اون برادر   زیرا ر  شیها  چشم

 باز هوار شده سرش..آره..؟  شیشوهرعوض



 ..   ادینم گهیباال انداخت و دوب اره کام گرفت:د سر

 اوا..چرا..؟!   

به ته   یگذاشت و دست  زیم  یرا رو  گارشیس  ینب

 :دوسش دارم .. دیششکشیر

اما  دیبگو یزیگشاد شد.دهانش را باز کرد تا چ شیها مچش

را در هم کرد و تشر    شیبه حرف آمد.اخم ها زودترینب 

 ..  میحرف بزن ییاندارما..گفتم ب حتیزد:حوصله نص 

..؟ تو راحله  یگیم  یجد   ی..دارنمی..!نگام کن ببینب 

ز یاعنی..اما..آخه..یراحله رو دوست دار نیهم یعنیرو..

 فهمم..    می..؟ نیک

 ..  میزن یزد:حرف م گارشیبه س یگریپک د 

بود که نتواند   یناگهان  یبه حد کاف  یاز زبان نب دنشیشن

داد:چه  رونیکرد و نفسش را ب یذهنشرا مرتب کند.پووف 

 چند وقت که نبودم..هوووف ..  نیخب ر بوده ا

 دهیکشآمد.هم قد   یها م یبستن لونیشد که با نا الیدان متوجه

   نیقرار بود پدر ا یداد.نب میبود و هم تپل تر از قبل نشان 

د   هم عمو  یبه برادر بودند.شا  هیشب  شتریشود..؟ ب  پسر

مادر  تیجوان بود اما در نها یلیوبرادرزاده.راحله خ

  نیبود.انتخابب



 مد . یابه نظر نم یبودن و مادر بودن کار راحت زن

 .سرم.. سرش گذاشت:آخ. یرا رو دستش

تو   یلیآخه..خ  یچ  یعنیپشت تلفن غرولند کرد:    ساناز

 ..؟ رونیب یکه امروز هم موند شدیم داتیخونه پ

بود و  ستادهیرو ا ادهینگاه کرد.کنار  پ یو به نب دیچرخ

سخت  ی.هنوز هم هضم ماجرا کمدیکش یم گاریس

 ..  یسان  نیرا  گره کرد تا تمرکز کند:بب شیبود.ابروها

 خوام..   یغر زد:نم هدوبار

 ..!!   یسان 

 یخونه..راست م  نی..بابا مردم تو اامیمنم ب  ییخو بگو کجا 

.قربون بابا هم رهیگ یم یرادیا هیرم خانجون  یرم،چپ م

 ..  یچیبشم  که ه

 هشان یرا رو فشیمد.کیاها به ساناز نم یمظلوم باز نیا

 .؟  باز. یکرد کاریراه افتاد:چ  یکرد و سمت نب حکمم

بشنود:رفتم  یخواست کس یآهسته بود.انگار که نم شیصدا

کردم..انقده خوشگل شده..خانجون تا د  یموهام و آلبالوئ ریز

 اخم کرد و توپ و تشر رفت به جونم که ..  نیهمچ  دی

 واقعا..؟!   



سرخود  نیکه آست یچ یعنیآره به خدا..دعوام کرد.گفت  

 .. یشد

 واقعا..؟   یکرد یت و آلبالوئموها ی:رفتدیلبش را جو پوست

هم  یلیباز کرده:بله..خ شیهم مطمئن بود ن دهیند

 امینم بهمک  یی.حاال بگو کجادهیهم د ایخوشگله..تازهس

 با اون استادت ..  یکن ی.کوفتت شه اگه تک خور

 ..   ینب شیاستادم کجا بود..اومدم  پ 

 دایپبدتر.هم شام هم هرهر و خنده..من و از سر راه   گهید 

 ..؟  هیکرد:ک مینگاهش  ی..؟  نبیکه دوسم ندار نیکرد

 .. ستی..؟ول کن نادیباال داد:ساناز..بگم ب شانه

 آن طرف داد زد:در مورد من درست حرف بزنااا ..  ساناز

 ..  ادیسر تکان داد:بگو ب ینب

 ..   ایب یم سرو تو بالکن..زود یر ی:مدیحرف ساناز پر انیم

 و بدم به خانجون که بهش  یونم..گوشگلنوش ج  گمیامم..م 

 ..؟  یبگ

مدن ساناز را یابا خانجون حرف زد و اجازه  یکلمه ا چند

 گریرفتند د میسمت کافه سرو  یدوشادوش نب  یگرفت.وقت

خالصه شده   زیکرد.همه چ  یبه  اتفاقات  امروزش فکر نم



که آنطور محکم به زبان آورده  یبود در دوست داشتن نب

 به چهره اش انداخت.سرش را باال ینگاه  کوتاه  میبود.ن

 شیکرد.با آرنج به بازو   یهمبه جلو نگا میگرفته بود و مستق

 :نگاه چه دیکوب

 گهید دیفهم ی..؟  از وقتینیب یگرفته..آقا مارو م یا افهیق

 مغازه .  ومدین

 سر تکان داد:آره ..  ی..؟  نبیبهش گفت 

بهش   یبرگشت  ینطوریش  را درشت کرد:هم یها  چشم

 سکته کرد..  یدوستت دارم..؟ خو طفل یگفت

 خدا نکنه ..  

 . دهیحق داشته ترس یعن میگ میزد:خو حاال،خدا نکنه.. غر

 حق داشته..؟حرف شاخ دار زدم..؟   یواس چ 

 ..  گهیبود د زیخب ج ینخندد:شاخ دار که نه،ول  نتوانست

 یکار هی ییابدر..مثال گفتم ب زدهیاومدم س  یبا ک نیبب 

 ..  یبکن

  یدونم چ  یو شانه باال داد:نم  چاندیپ   دلدور   دست

 ..؟  ی..واقعا واقعا دوسش دار یعنی..یبگمنب



درهم  یحساب شیو اخم آلود نگاهش کرد.ابروها ستادییانب 

واقعا..؟    یچ یعنیداد:  یبه چشم ها خشن نشانش م یکیونزد

 ادیب یالک زیوامونده چ دهن نیز ایادید ی..؟کیمگه شک داشت

 ..؟ رونیب

 یتا خودم مطمئن بشم..چرا عصبان  دمیخب..فقط پرس  یلیخ 

 ..؟  یشیم

را محکم    نشییانداخت و لب پا  شیوها همچنگ ب  کالفه

  هی.خودش ستیدو تا ن یکیمن که  یفشرد:بدبخت ردندانیز

هم..سخته به   وشیطرف.دار  هی  یو ناز  طرف،مامان

 خوام هم پسرش..  یدارم.هم خودش م شدوس یخدا.ول

و   یعلن  نطوریا  ینب  یشد  وقت  یجور  کیدلش    ته

  ییشناخت.آدم ال یرا م ی.نبزدیمحکم ازخواستن حرف م

نبود.هر چه که بود،هر  یرفتن در زندگ یآب  ریو ز دنیکش

 یهمد یبود که به چشم د  ییها نیکهداشت هم یکم و کاست

محکم تر  دلد دستش را دور شد.حس مورمو ر باعث ش

 داره.  یراه هی ینکن با خودت..هر کار ینطوریشه،اکند:با

 غازه .. همباهاش حرف بزن برگرد 



 یدوسش دار یدور باشه تا فکر کنه.به دختره گفت کمیبزار  

مغازه و جلوت کار کنه..؟راحله  ادیپاشه ب یبعدانتظار دار

 ومد .. یاهممعذب بود ک یکل یرنطویهم

 شانس ..   نید:تف تو ا یدوباره غر یحرص ینب

.تو با مامان و میصبر کن حرف بزن کمیآروم داداش من، 

 حرف بزن..  یناز

 ..؟  رمینگ یاول از خودش اوک 

  کهیغنج رفت:مرت  ینب  ییدست و پا  یب  نیا  یبرا  دلش

 کرده ..  ی..نگاه چه ذوق حس بد

:خو دیندرا جواب بدهد خ راهشیبد و ب یآنکه نب قبل

 کیبا  بایددونم اول   ینم ،منینب نی..ببشمیم باشه،مودب

 یبود تو از پس مامان و ناز ی.اگه راحل راضمیحرف  بزن

 ...؟   اونا که راحل و دوس دارن. ییابرم

دونن که قراره عروسشون   مین  یبله دوسش دارن ول 

..منتها یریبگ یاز هر دو طرف اوک دیکه با نیبشه.منظورم ا

 به اول

 دونم ..  میو ن  یبگ کدومشون

 ..؟  میبه خانجون بگ هیپس...؟؟   نظرت چ یدون می یچ 



 را تعارفشان کرد:نوش جونتون..  ینیجان س شکوه

 یها وهیاند:اممم..آب مهمویانتخاب اب م نیمردد ب نایت

 شمامعرکه هستن شکوه جون.. 

 .. زمینوش جونت عز 

کرد   میغز همتپس  الیمح  یهمانطور که برا  مادرش

اشارهکرد:بردار دکترجان،آب هندوانه با نعناست..خوبه 

 برات.. 

را  یکوتاه طالب وانیباالخره انتخاب کرد و ل نایت

 جون،مامان بودن چطوره..؟   الیبرداشت:خبمح

زودتر از او  یلیخ شیزد.خواهر کوچولو الیحم هب یلبخند

 به سبد بچه  یسر و سامان گرفته بود.دلتنگ نگاه

 یشب اول  یرگیو ت یهنوز به همان پرپشت شی.موهاانداخت

 بودش .   دهیبودکه د

 امانهم هسخته..البته االن ک   کمیرا  داد:  نایجواب ت  الیمح

 ندارم .  یمشکل چیست،ه

و هم از  یشیهم خسته نم ینطوری.ازمیعز ریپرستار بگ هی 

 . کنهیو عادت م شهیاولبچه با پرستارش بزرگ م



 یکوچولو را مهزاد گذاشته بودند.وسوسه شد کمدختر  اسم

  یرا ببوسد.صدا  شیو دهان کوچولو ینیبهجلو خم شود و ب

مادر  یزن وقت هیحواسش را از مهزاد پرت کرد: هماجان

 یجا یکنه.کدوم پرستار یبتونه از بچش نگهدار  دیبا شهیم

 ..؟  رهیگ  یادر  و مهمی

بود هماجان.مادرها  رنطویا میبالفاصله جواب داد:تو قد نایت

 جز بزرگ کردن بچه نداشتن.االن خانم ها شاغل هستن  یکار

به خودشون  یزمان  هیدارن  اجیگر شاغل هم نباشن احتیاحت

 تعلق داشته باشه. 

جان.زن بودن  نایتبعات خودش و داره ت  یهر انتخاب  

.مهزاد االن نطوریداره،مادر بودن هم هم  ییشخصه هاهمی

  راقبت و همب

تونه  یطمئنا نمهمک یداره نه پرستار اجیمادرش احت محبت

 خودش بزرگ کنه .  یاون و مثل بچه 

 یختم نم یخوب یبه جا یشگیهم یبحث ها نیدانست ته ا یم

 سر موضوعات   نایادرش و تهمنبود ک یدفعه ا نیشود.اول

 نایرا برداشت و به ت وانشیبه بحث نشسته بودند.ل تیهمیاب

 ..  زمیات گرم شد عز وهینگاهکرد:آب م



گذاشت:بزار  نایپسته ها را مقابل ت یدست شیپ مادرش

 ..  یدهنتمادر ضعف کرد

گذاشت:من هم با پرستار   شیزانو  یدست رو  نایت

تو که از مازیاربود. یخوب یلیخ یلیبزرگشدم.پرستارم خانم خ

 کینزد

   با

 که چقدر ماهه ..   یدی..دیجون برخورد داشت پرستو

 ..  هیخوب یلی..خانم خزمیعز آره 

 نایپا انداخت:مامان شما که اصال شاغل نبود ت یپا رو مادرش

 جان.. 

مامان مرتب همراه بابا به  نیهست انیشما که در جر 

 نوشیدنینیاکار اجتما ع یون هم کل یا.جدارهیم یکاریسفرها

اول  هیریجشن خ یبرا شنیهماالن دارن آماد نی.از  همدهیم

 مهر. . 

،سر بابات انقدر شلوغ  یاومد  یاسال قبل که تو دن یس 

 .. زمینبودعز

 کختمیبار یدانست که بحث به جاها یهم مثل خودش،م الیمح

  نیبا ا شهیچطور م نمید بب ی:حاال با خندیدشود.کوتاه  یم

 دیپرنسس کوچولو سر کرد.اگر هم بخوام برگردم سر کار با



.فعال که رمیپرستار بگ   میمزاحم مامان و شکوه جون بش ای

 برم.  یاستفاده رو م تینها مانمیزا یدارم از مرخص

حس   شیزانو  یرا رو   نایت   یشدن انگشت ها  سفت

گذاشت و کوتاه  نایدست ت ی.دستش را روکردمی

نبود که بتواند  قیآنقدر عم نایفشردش.مخالفت  ماردش با ت

گرفتن دو جبهه  نیوقت متوجه نشد که ا چیمانعش شود.اما ه

 نفره شان بخاطر  

گفت که در امور    یهمبا خند  ی.شکوه جان گاه ستیچ

حق با شکوه جان  دیاست.شا استیس  یب یادیزنانه ز

  نطوریبود.ا

 یست و چطور میادانست حق با چه کس ینم یها حت وقت

 هما جان باعث   یرا آغاز کرد.رفتارها یشود بدون تنش بحث

 یمقابل جمع کم نایدن و رفتار با تدر حرف ز شهیبود هم شده

 از هماجان هم باعث  نایت یشگیهم  ینیخوددار باشد.بدب

 کممیری:مستادیداد و ا رونیبود.نفسش را ب یگرید مشکالت

 توباغچه قدم بزنم .. 

د  یش کند اما دیاهم بلند شود و همراه نایداشت ت انتظار

 پا انداخت و بحث را از سر یکهچطور دوباره پا رو

 گرفت:شم ا 



  یاجتما ع  یلیخ  یلیمامان آدم خ  نیهست  انیدر جر  که

 .اگه بگم انجمن ها چطور بخاطر رفتن مامان بههیوکارآمد

 ن نشویکمپ

 ه..   شیکنن باورتون نم  یو صدا م سر

آمدند.از   میبدون بودنش راحت تر از پس هم  بر  انگار

 یر پشتشپزخانه رفت تا از دیاگذشت و سمت ورود سالن

 وادر 

خلوت شود.شکوه جان پشت سرش راه افتاد:برو قدم  اطیح

 بزن دکترم..حواسم بهشون هست. . 

 راحت باشه..؟   المی:پس خدیخند

 ادر .. هم:آردیجان هم مثل خودش خند شکوه

که  یشلوارش فرو کرد و چند پله ا بیها را داخل ج دست

درش همه کرد.پ یخلوت را از باغچه جدا کرده بود،ط  اطیح

   ی

و ساعت ها  شدیم هباغچ یسر و صدا راه یها ب عصر

به خاطر  دیکرد.اعتراف کرد که شا یخودش راسر گرم م

   یرفتارها



داد کمتر در خانه باشد و  یم حیبود که پدرش ترج مادرش

 ییها نیکرد.از سنگ چ میگرم  یگرید  یسرشرا با کارها

 که 

کرد گذشت و  یجدا م بوته ها گریکوتاه را از د هیپا یرزها

 د  یاشه بهار باعث شد  یگل هم ینشست.بوته ها مکتین یرو

را خوب  یفرهاد دنی..حال بد ان روزش، بعد د افتدیب گلنوش

شتر راجع به علت  یب ینبود کم لیم یبهخاطر داشت.ب

   یواقع

   یم  دیکرد.شا حصار  دلبداند.دست دور   اخراجش

خلوت تر کند تا  یا کمر شیعصر فردا یتوانست برنامه 

 بتواند به  

برود و مورد انبار را همراه گلنوش رخشان از  کارخانه

کند.دخترک در کارش سماجت و صداقت  یکبررس ینزد

بارز و چشم  یها صهیاز خص گرید یکی  نیداشت و ا

 بود.  رشیگ

نگاهش  دیتاب ینبار به داخل میاکه از ورود ینور کم در

 شانه و   نیچراغ قوه را ب یجد یلیثابت ماند.خ گلنوش یرو



 زیچ افتنی یرا برا فشیمحکم کرده بود و همزمان ک گردنش

کرد.دستش را جلو برد تا چراغ قوه را   یو رو م ریزی

 ..شالم .. یلحظه..آ هی..؟  یکنیم کاریچ یبردارد:دار

تر شد و  کینزد یکرده بود.کم ریچراغ به شالش گ یانتها

 لحظه حرکت نکن..  هیکرد آزادش کند: یسع

   لیبه پچ پچ تبد  شیوارد انبار شده بودند صدا   یوقت  از

 االن..  شهی.. نخ کش میشدهبود:وا

از   نطوریدرشت و روشنش نگاه کرد.ا   یچشم ها  به

خط   کیکرد .   یجلب نظر م   یحساب   شیها دمکبدنینزد

  پرپشتیمژه  

اده باال رفت.شا ریاب شیش شده بود.دم ابرو یقاب چشم ها هم

   اطیکرد.شال را با احت یم نیصورت را تحس نییاکم دی

 کرد:تموم شد ..  جدا

کرد.فاصله صورت   میکه بلند کرد گلنوش هم نگاهش   سر

به حالت اخم در   شیابروها نباریبود.ا کینزد یادیز شانیها

 یتوانست بو میناسب انبار باز هم م هیهم  شد.با وجود تهو

 یاز آن عطر گلنوش بود که رو شتریاس کند.اما بمواد رااحس

 حس 



 یکیبدن و آنطور نزد یگذاشته بود.انگار گرما ریش تاثیایایبو

نبود.چراغ قوه را گرفت و   ریتاث یحالت ب  نیشان هم در ا

 ..؟  می:از کجا شروع کندیعقب کش

صدا فوت کرد  یبود که گلنوش چطور نفسش را ب حواسش

 یگاهش کند دو قدم راه رفت:سوله آنکه ن  یو ب رونیب

  یقوط

 .  ها

گلنوش گرفت.دخترک اصال  یچراغ را مقابل پاها نور

ها  یقوط نیدهد:ا  یرا کجا قرار م  شیحواسش نبود پاها

 موقع الک  

 شنیپر و پلمپ م یوقت نمیه ی.بر اشنیخوب کاور نم یزن

 خوره به کارخونه..  یبازار ارجاع م رنیوم

 ..  میجا شروع کن نیاز هم ای:بدستایجلوتر ا یکم

 یها را برداشت.گلنوش باال یز قوطیاکیپا نشست و  یرو

 من نور بندازم..   دی:بدستادیسرشا

نبار یاها نیقوه را دستش داد:حامد گفت که دورب چراغ

چراغ قوه و پچ پچ  نیبه ا یازی..نمیخاموشه تا راحت باش

 .. ستیکردن ن



رو  نجایا شهیدونم..اما بازم نم ی:مدیکردنش را شن نوچ

و چند نفر تو قسمت  فتیش یکرد.هنوز نگهبان ها یچراغون

 .. شهیموندن..دردسر م یادار 

روشن انبار مشخص  یچراغ ها  رونیاز ب دیکرد بگو قصد

  میت اما گلنوش کنارش خم شده بود و دوباره پچ پچ  سین

 ..؟  سوله می.برمیکن  دایپ  یزیفکر نکنم چ نجایکرد:ا

بازجوها نور چراغ قوه را داخل صورتش انداخته  مثل

 بکش اون طرف گلنوش..کور شدم ..  نوی:ادیبود.غر

 ..حواسم نبود.. دیآخ..ببخش 

حتما  یو خاک دستش را تکاند:مشکل تو الک زن  ستادیا

بخش  نیهمچ  یمتوجه  یکه کس ستیطور ن نی.اشدهیچکم

 بزار که  نیر افرض و ب ینشده باشه تا االن..حت یمهم

 ..؟  یو چک کرد یعمرجو یها یدرست باشه،قوط قتیقتح

 ادیهمافتاد شیپ یلیدونم به نظر خ ی.م میکن یاالن چک م 

 .. نهیمطمئنم که هنوزم مشکل هم

 ..؟  یرو چه حساب 

 یموارد و بررس یاستاد من وقت گذاشتم و همه  

و  .از نظر من درستیاون رفتم قسمت الک زن زیاکردم.جدا

 .  شهیروش نظارت نم  یحساب



 یتوانست رو یهمک نیبود.ا نیقابل تحس شیصدا اعتماد

 موضوع وقت بگذارد و مطمئن باشد که به   نیتر تیهمیاب

را  نیتحس نیا دیند یازینبود.اما ن  یکم زیچ دهیر س جهینت

 مشکل کجاست ..  مینیتا ب  میر میبه گلنوش منتقل کند:باشه،

شدن مشکل و  دایرد و بدل نشد.با  پ شانانیم یحرف نباریا

اخراج باعث  لیو دل یفرهاد   ادیشد. میرفعآن کارشان تمام 

 شد  

 لیبه سوله در موردش حرف بزند:دل دنیرس تا

 بود..؟   یخراجتچیاواقع

 هوم .. 

 لیشلوارش فرو کرد و شانه باال داد:دل بیها را داخل ج دست

 بود .  یاخراجت از دانشگاه چ

 ..   یلیدل چیه 

 میکه هست و  ی..هر چی شیکه اخراج نم یچیآ آ..بدون ه 

 .  یکه راجع بهش حرف بزن یلیاهمخوام بشنوم.البته اگ

   دیباشد.شا  یمسائل  نیهمچ  ریدرگ  یلیخواست خ  ینم

و جسارتش را در  دید  یاگرسماجت و پشتکار گلنوش را نم

 کارمحک 



 . دیپرس یسوال را نم نیبود،هرگز ا نزده

 ..  رهیاز دوستام  بم  یکیباعث شد   یفرهاد 

 ..؟  یشد:چ ریخودش بود که غافلگ نباریا

 یرا مال   شیو بازوها   چاندیپ   دلدست دور   گلنوش

تکرا  یزاردهنده است.اما دو ساله که هیالید:مروردوبارش خ

 .بدون توقف. شهیر م

 یم که باعث مرگ دوستت شده .  یچ یعنی..شمیمتوجه نم 

 یبرا .چهکننیم هز استادها از دانشجوها استفادیالیکه خ دیدون

 ه  طیخارج از ح یخودشون و چه کارها یپروژه ها

قدار همیز اوناست.منتها یاکی یو درس.فرهاد دانشگاه

 یو بدو بدو ها یادار  یکرد.کارها  یگستردهتر عمل م

 مجوز و 

 یشجوهاش مو به دان  لیقب  نیاز ا  یو ساز و کارا  ساخت

 داد.سحر،دوستم .. 

داد و دوباره به حرف آمد:دوستم سحر  رونیب دلرا از  آهش

 پاره وقت کار   فتیداشت.مجبور بود دو ش  یمشکل مال کمی

 یفرهاد ید.قرار شد برایاسر کالس ها ب دیرس ینم ی.گاهکنه

 ترم راحت باشه .  انیاز بابت پا الشیبده و خ نوشیدنینیاکار



امده بود که  شیپ  ادیخودش هم ز یها بود.برا یلیخ روش

 مور مربو ط یاهمه  حایازوجود دانشجوها استفاده کند.اما ترج

صارف م هشان بود ن یو واحد کار  یدرس یپروژه ها به

 یشتریب ییسوله شده بودند و روشنا کی.نزدیشخص ی لیخ

 به فضا  

توانست صورت گلنوش را واضح   یبود.حاال م حاکم

بود.اما امروز فقط   دهیو هق هقش را د هیدو روزقبل گر.ندیبب

 خودش 

به  دهیجو دهیسفت و محکم نگه داشته بود و کلمات را جو را

 کرد .  یتف م رونیب

که اون اتفاق افتاد.اصرار  یمن هم باهاش بودم روز 

بشه.سحر  نوشیدنینیابودکه حتما تو ساعات ادار یفرهاد

 شده  رشید

عجله داشت.من باهاش  یلیر کار و خرفت س یم باید.بود

 ون باشم و کار و تموم یارفتمتا اگه وقت کم آورد به جا

دش رفته بود یازودتر از من رفت. قهی..فقط..فقط چند دقکنم

 تا نرفته   دمیو بهم بده.پشت سرش دوئ یادار  یز نامه هایاکی

سرعتش  نیاشم هیشد.انگار   یچ دمیبرسم.اصال نفهم بهش

 ها هم ...  نیاشم هیود و منحرف شده بود.بقد بیاز



دندان  ریو ز دیرا محکم داخل دهان کش نشییپا لب

 هی.ابونیزد به سحر.پرت شد رو آسفالت خ نایماش ازیکیفشرد:

 بود .  یگرم تابستون یلیرو ز گرم..خ

 باشه،ادامه نده   

ادامه داد:انقدر شکه بودم که    یوقت   دیلرز  می  شیصدا

سفال ت یاچشمام رو یقدم بردارم.درست جلو کمیتتونس ینم

 .. شینیدهن و ب یافتاده بود و خون از تو

 بکند،دخترک نفس یرام کردن گلنوش حرکتیااز آنکه بر ا قبل

  میدیگرفت و دو قدم به جلو برداشت:رس یقیعم

..هووف.دوست ندارم به خودم و دانسته هام شک سوله

 نیگه نه..؟  ام هشیصتم تموم مکنم.امااگه اشتباه کرده باشم فر

 هم پست صبحونه.  

 تازه ..   دمیشده باشه.شا اتید ب یمونده رو دستم شا شبید از

 جونتو ن  نوش

 *** 

تواسنت کلمات را از   می.اما ندیشن   یساناز را م  یصدا

بالش فشرد و ارنجش  یرو شتریدهد.سرش را ب صیهمتشخ

 یه پشت پلک هاگوش چپش محکم کرد.گرما دوبار یرا رو



روز  کیدر  دنیبهتر از خواب یزیچ چیخسته اش نشست.ه

  لیتعط

 که تمام ریچند وقت اخ ی.ان هم بعد از دردسرها و کارهانبود

تمام  یفکر یریاز آن درگ شتریوقتش را گرفته بود و ب

وقت خواب ارام را از چشم  یاش بود که وقت و ب   ینشدن

فکر  ید تا جلوکر یحوصله نچ  ی.بدیدزد یش م یها

 کردنش را 

کرد ساناز  یبه خواب داشت و درک نم اجی.فقط احتردیبگ

زد.صدا  یساعات روز آن همه حرف م نیچه در اول یبرا

 کنم..؟   دارشیشد:هنوز خوابه..ب کتریبار  نزد  نیا

کند.عضالتش  دادیحرکت ساناز داد و ب نیبود تا با اول اماده

 ریز دنیز قبل و خوابهنوز خسته و کرخت بود.استخر رو

 کول ر 

به درد انداخته بود و چاره اش  یرا حساب شیها استخوان

 بود.   شتریستراحت بیاچندساعت

 دکتر..  رهیگم با شما تماس بگ می پس

 یگوشش برداشت و پر اخم از گوشه  یرا از رو دستش

شانه و گردن محکم  نیرا ب لیساناز نگاه کرد.موبا چشم به

 کرده بود  



 یداد تا بو نیش را چیانیزد.ب یراحت ناخن الک م الیا خب و

 ار یصدا لب زد:ماز ی..؟  ساناز ب هیرا نفس نکشد:ک الک

 گه..؟م ه:ساعت چنددیکرد و به پشت دراز کش  یاووف

 خدمتتون..  یشده.گوش 

را درشت  شیچسباند و چشم ها دلرا به  لیموبا  ساناز

 .. یدیخرس خواب نیظهره.. ع کیکرد:

 دب .. یاب 

 شیکرد صدا یرفت.سع رونیرا دستش داد و از اتاق ب یگوش

 را صاف کند اما خش دار تر شد:سالم .. 

 ..؟  یهنوز تو تخت 

  لمهیپنجره گرفت و نشست:مثال روز تعط یرا به لبه  دستش

 لیهست که روز تعط نیسرحال بود:درستش ا اریماز یصدا

 . میعقب افتادمون برس یکارها به

هنوز نم داشت:کار عقب  شیش را خاراند.بن موهاسر پس

 ندارم.   افتاده

کوتاه راه  یکرد با چند سرفه  ی.سرش را کج کرد و سع

 بندا ز  لتیمینگاه به ا هیادامه داد:  اریرا باز کند.ماز شیگلو



نه.امروز مال خودم ه  پاشو دختر  گهی:نه،امروز د دینال

 خوب. 

ش را یاداشت.بداخم یحس خوب اریخوب گفتن ماز دختر

 یکارخانه  یکه پروژه  نیکمکرد.اما هنوز خسته بود.بعد ا

 رنگ  

در  یگریبود قرار شد مدت د دهیبه اتمام رس تیموفق با

به کار  اریبماند و ساعات عصرش را در دفتر ماز کارخانه

 مشغول 

شد و عمال در دو  شتریش ب یا.اما رفته رفته حجم کارشود

   نییتخت پا یکرد.خودش را از رو  یکار م نیسنگ فتیش

ش خشک شده بود و آخش را در آورد:فقط نگاه  ی.پاهادیکش

 ..؟  هیکنمکاف

شد:کار تو  ستمیتاپ را باز کرد و منتظر باال  آمدن س لپ

 واقعا ظلمه   لیروزتعط

 میواقعا حس دلسوز یادامه بد دیگهکم  هی:خندیدکوتاه  اریماز

 ه  شیهمختیبرانگ

  دهیچیدر هم  پ  شینگاه کرد.موها   نهیدر آخودش   به

 یزد و کوتاهش م یم  یبه سلمان یروزها سر نیهم دیبود.با



 یشانه اش بود.با اخم رو  یباال ینگبدن یکرد.اثر خونمردگ

 ..  ی:تو از کجا اومددیخط قرمزانگشت کش

 ..؟  یبا من بود 

 :نه..!با شمادشید یممازیاررا گشاد کرد.انگار  شیها چشم

کردم از کجا    یشونم کبود شده داشتم فکر م ینبودم استاد.رو

 اومده.  

 یشانه اش برا یداشت از کبود یرا بست.چه لزوم دهانش

و  دیرا داخل دهان کش نشییر حرف بزند.لب پا ایماز

کنم و تماس  یو چک م لیمیش را در هم کرد:من ا یابروها

 باشه    رمیگ می

و  لیتو روز تعط یزد:وقت .غردیبگو یزیچ دیکرد با فکر

 ..  گهید شهیم نیهم دیکنیم یداریوسط خواب ادم و ب

:برو دست و روت و دیرا شنمازیار هکوتا یخنده  یصدا

.بعد با یهم بخور تا ضعف نکرد یزیچ هیبشور دختر خوب.

 که برات فرستادم.  یکار یپا نیبش یانرژ

ساناز   یالک ها  فیداد.رد  هکیتوالت ت  زیم  یلبه    به

الک قرمز را برداشت.از آن   ی  شهیچشمانش بود.ش مقابل

   روش یقرمزها



 یدیمناسب سف شتریمد.بیامن یچشم نواز که به هر پوست و

بهم    دیبود:بابتش با یزرشک یساناز بود.الک بعد یها دست

   دیاضافه کار بد

 گم.همه یم یباعث شد بخندد:دارم جد اریماز یخنده  یصدا

شما   باشه،بهش فکر  یدیکش یگاریوقت ازم بچند  نییا

   کنمیم

 بهم زنگ بزن .    یکن میکه فکر  یلبخند زد: مرس یراض

 باشه  

 یچسباند و به صورت گل انداخته و چشم ها دلرا به  یگوش

 داشت.   یحس و حال خوب اریشوخ و شنگش نگاه کرد.با ماز

 *** 

  گهیخرده د  هیاشاره به ساعت کرد:    دنشیبا د  خانجون

  یشد یدفعه صبح فردا پا م هی ،یدیخواب یم

خانجون  یزانو یو سرش را رو دیدراز کش یپشت کنار

 ب گذاشت :خسته بودم خ

:مگه  زدیگذاشته بود و الک م یعسل یرا رو شیپاها  ساناز

 تو آ ب  یکم بال بال زد هی ی؟رفتیکارکردیچ



 یشنا م که خودت بهتر ستی. ندیبسته به ساناز تو پ چشم

   یشونم و کبود کرد یزد ،یکرد

کبود  یداره تو زرت ین چه ربطهمچشم گرد کرد :ب ساناز

خانجون مگس کشش را تکان داد:نگاه چطور حرف  یشیم

 ه زنیم

 ره؟ینگ رادییابار حرف بزنم کس هیغرغر کرد:شد من  ساناز

کردن که باهام   دامیبودم، از تو جوب  پ یدونم سرراه ینم

 ..  زننیردم حرف مم هبچ  نیع

اش را برداشت و خودش را باد   یریبادبزن حص  خانجون

 زد.

 یز شمال بود. خانجون هم سر حوصله لبه هایافر سوغات

 بادبزن و دسته اش را با پارچه وصله زده بود . 

 ننه.  ارهیسر دو روز پس م ره،یتو رو بگ کیهر -

 نگرانم  خانجون جابجا کرد :منم  یزانو یاش را رو گونه

 یرا سمتش پرت کرد:جنابعال یپر حرص کوسن بافتن ساناز

 زنهیزنگ م قهینگران خودت باش با اون استادت که دم به دق

 الن؟! یاچ  یعنیحرف  نیشد:ا زیخ مین

شفته اش را مرتب یاخونسرد شانه باال داد و موها  ساناز

خووو اخم کرد  میحرف پنهان که ندار م،یکرد:ما خانواده ا



باز   شیبدبخت زن داره ساناز ن ار،اونیحرف درن خودیب:

  ستیکرد :نامزده ها، زنش ن

  میبر دیشماها، پاش نیمردم دار کاریکرد :چ ینچ خانجون

 یتاپش را صاف کرد :من کار یناهار  نشست و لبه 

 باهاشون ندارم 

 یو کار داشته باش،راست ای:جون من ب خندیدپررو  ساناز

 زد؟ ت داشت زنگ  کاریچ

  ستیبه شما مربوط ن-

   زنه؟؟یحرف م یبا من چطور نیخانجون بب-

شد :لعنت خدا  زیخ میگرفت و ن یدستش را به پشت خانجون

 ن راحت شم. همریدو تا رو بگ  نیا ادینم یکی.طونیبرش

ها.  هینصافیاب یلی؟خکییزد :خانجون،همش  غیج ساناز

تونن هوو  یمهم مورد داره. خواهرا ن  یو قانون یتازهشر ع

 بشن. 

 کنم   یتونم زندگ  ینم نیبشن هم من با ا تازه

بادبزن را سمت ساناز پرت کرد:نه تو رو جان  خانجون

 کن   یو زندگ  ایخانحون،ب

 !! ،خانجونیییی:ا دیرا مال شیبازو ساناز



 زهر -

سرحالش آورده بود .  یکم اریماز لیمیاش را خورد. ا خنده

 نبود و    ینام کند. هر چند دانشگاه قبلرشد ثبت یاقرار بود برا

 یحال فرصت خوب نیاخراجش همچنان پابرجا،اما با ا حکم

  یبود و حاال با جد اریاز ماز شنهادیخودش بود. پ ثباتیابرا

خواست دوباره شانس خودش را امتحان کند  یم هیگرفتن قض

 . 

بعد همه کارها گردن  ی:هفته  دیرا چ زیبا غرولند م ساناز

 زنم   ینم یچیودت،من دست به هخ

پودر  فیرد کیز ماست به دهن گذاشت. یاو قاشق نشست

کاسه ها را خوش  یسبز، حساب شنیآو فیرد کیو  یگلمحمد

 آب و رنگ کرده بود . 

 لیبرا فام دهیجون م ینیزاید نیوقتت شده،همچ دیگهساناز -

 ر شوه

   یآباج رمین نمم هک یکرد :تا تو هست غیج غیج ساناز

 زیر یها یگذاشت. قلقل زمی یعدس پلو را رو سید خانجون

  یغذا یچیوخالل بادام و کشمش دهانش را آب انداخت:ه

 ه  شیخونه نم

   نمیمادرش و بب ینب یسر خونه  بریم یهننه، امروز -



حس خواهر شوهرا  دیگلنوش ما االن با م،یدار یعروس یوا-

  مایرو داشته باش

 .دید یم یرا خالمازیار یجا یلیدل چیه یرا پر کرد.ب بشقابش

حضور او را بب  یزیم نیخواست کنار همچ  یدلش م انگار

 . ندی

 گلنوش با توام!  -

 انیو مامانش کنار ب ی. خدا کنه نازمیدار یهوم؟ آره، عروس-

هم راحله آدم درست و  ه،یپسر خوب یباموضوع.هم نب

 .. هیحساب

هم دم دستش  نان ل واش را گیته د یدست شیپ خانجون

خوره تا  یهزار تا چرخ م بیباشه، س یگذاشت :تا قسمت چ

 . نیزم  ادیب

 *** 

 و آرامش ***  ریبعد از طهر پنج شنبتون ب خ سالم،

 کنه  یخانجون درستش م یپشت تلفن غر زد:گفت ینب

 اریزودتر از ماز یشه کم یداشت تا به دفتر برسد.هم عجله

خوب   یلیخ ییهاجور کی  یوقت اضاف نیو ا دیرسیم



تازه کوتاه شده را  یها یبود.مقنعه اش را مرتب کرد و چتر

 کم حق بده ..  هیسوق داد:بابا  به سمت چپ

 حق بدم..؟ مگه بچم..؟   یچ یداد زد:برا ینب

ز گوشش فاصله داد و اخم کرد:چه یارا کم یگوش

مادر و خواهرت شکه شدن.راحله تا  نیخبرته.باباجان ا

 تو بود.  کیفابر قیجون حرف بزنه زن رفکه  خان روزید

 رده  همکه چند سال امرزیبود.اون خداب وهیب 

دست و   یب  یداشتن کس  یبرا  نطوریا  یبود مرد  دهیند

خوش آب و رنگ بود   شهیهم  یدانشگاه  یپاشود.عشق ها

 ه  جیامانت

و پر  حیشتر دنبال تفر ینداشت.ب یدر  پ یخاص یلیخ ی

 یبودند تا آشنا شدن با کس اتشانیتجرب کردن

و با سر انگشت  رونیزدواج.نفسش ر ا فوت کرد بیابرا

 یکم صبرو هیبرادر من. دونم یکرد:م تبش را مر یابروها

 کن.بذار با خودشون دو دوتا چهار  تا کنن . 

  یبداخالق  شهیاز هم  شتریروزها ب  نی.ا دیدوباره غر  ینب

 یخودم م بیم تو جو چند سالمه.دست یسرم س ریکرد:خ یم

 رم و

 ز  ا



فتادم یازیچ  نیهمچ ی.حاال براستادمیخودم ا یپاها یرو اول

 ..   گمیم  یدم چ میکه اصال گوش ن  یچهار تا زن نیب

نبود که  یطور یت نب یگفتن داشت اما وضع یبرا حرف

 رونیرا برداشت و از اتاق ب فشیبتواندآرامش کند.ک

 آمد.خانجون 

سر و صدا گذشت و به  یش بود.ب چرت بعد از ظهر در

 رفت:از راحله چه خبر..؟جوابت و نداده..؟   اطیح

جواب تلفنم و   یحت  شهی:باورت مدیرا شن  یکالفه نب  پووف

 فرسته باشگاه    یو هم نم الیدان ی..؟ حتدهینم

او را نداشت اما   طیسوخت.شرا  شتریراحله ب   یبرا  دلش

گذرد و حاال  یسخت م شیاتا چه حد بر یکه زندگ دانستیم

 که

   با

روبرو شده،مجبور به تحمل ترس و اضطراب  ینب اعتراف

بود و با  وهیب یکیداشت که  یرادیهم بود.چه ا یر  شتیب

 پسر   کی

  طیمشابه با شرا  یکرد..؟ مگر مردها  یازدواج م  مجرد

که در مردم  ییها ینابرابر نیکردند..؟ا یراحلهازدواج نم

 داد .  یبود آزارش م دوانده شهیر



 زنم.غصه نخور باشه..؟   یبابا..من امشب بهش زنگ م یا 

 دینکن.تو االن با ینطوریا  یکرد:نب نشیغمگ ینب سکوت

 ..؟  دارم.. یدوسش دار  یگ ی.مگه نمیباش یقو

 یو محکمش باعث شد لبخند بزند:نکبت   چ یجد یصدا

 ..؟  یگفت

.عصر روز قبل با دیش را پوشیارنگ یها یو کتان  دیخند

بنفش خوشرنگ  یجفت کتان  کیسانازبه بازار رفته بود و 

  دهیخر

 یگم نب   ی،میچیداشت:ه  یحس خوب  دنشانی.پوشبود

رسم   ینم یچینه..؟   آره بابا،به ه ی،مغازه دست تنها موند

 .. 

 یخوا یبهت سر بزنم.م شهینم ی..وقت من هم خالرمیبم 

 . اریر هفته برام بمونده رو دستت آخ یزیچیتابپ

 زنم ..  یتعارفش را گرفت:اخر هفته بهت سر م ینب

بگذارد.در    ینب  یکارها  یوقت برا   یتوانست کم   یم

.از آن ادم ها دیبه دادش رس یبود که نب یروح طینشرایبدتر

 بلد   نبود که



به او داده بود تا سرش  یکه شغل نیدهد،اما هم یدلدار باشد

گذاشته بود ارزشمند  ارشیدر اخت یسالم طیرا گرم کند و مح

 بود. 

 ..؟ یری..؟   کجا میندار یبرم.کار بایدحتما..من  اریب 

داد: بعد از  شیبه قدم ها یشتریکوچه شد و سرعت ب وارد

 بهم ..  یگ ه  نگفت ید یدفتر ساعد رمیزوج م یظهرروزا

 می ادی ینگفتم..؟ اا..خب حاال که گفتم.دارم کار اصول 

 خوره  یدردم م به.رمیگ

 هم بهم زنگ بزن  یدشات یحواست به خودت باشه.کار 

 یبودند اما در باطن فرق م   یکیبه ظاهر    قیو رف  دوست

 قشین ها رفیاها دوستش بودند اما همه  یلیخ دیکردند.شا 

  ینم

 یزیچ نیبود.ا قیرف یبود.نب یگریداشتند جور د قی.رفشدند

 کرد .   یم زیمتما گرید یادم هیابودکه او را از همه 

 چشممم..  

 برو به سالمت ..  

 زنم .  یتو هم مواظب خودت باش.بهت سر م 



 یستاد تا تاکس یا ابانیسر خ ینب یخداحافظ  بعد

 دنشانیتازه اش افتاد.د یها یدوباره به کتان  .نگاهشردیبگ

 هم حالش را  

 یدخترونه خوش اومد  یایکرد.به خودش گفت به دن یم بهتر

 گلنوش! 

بار کنار  نی.اندیرا بب اریکرد تا ماز  یسر بلند م یاز گاه هر

شد  یساختمان باز م یپشت ابانیکه به خ یکیبار ی پنجره

   ستادهیا

تر به  یزد.بدون کت خودمان میرا تا  راهنشیپ نیو آست بود

 نگاهش شد که سر  ی.انگار متوجه دیرس ینظر م

 ونده..؟  م هگی:چقدر دبرگرداند

ن  ،خوبیلیرا به نمودار مقابلش داد:نه خ حواسش

 ..؟  شدهی ن،طوریستی

 حوصله و دره   یکه وارد دفتر شده بود ب   یهمان وقت  از

  یم بایدکند:ن یبا عث شد عذرخواه اریبود.سکوت ماز

 .. دی.ببخشدمیپرس

 .  ستین یطور 

 یزش بود نشست:چه هدف یقابل مم هک یکاناپه ا یو رو آمد

 ..؟  یداشت تیتوزندگ



کردن باز ماند و متعجب نگاهش   پیاز تا انگشتانش

 کرد:من..؟  

  ندهیآ  یپا انداخت و سر تکان داد:برا  یپا رو  اریماز

  یبا زندگ یگم.کار می ی..کلالتتیتحص یات،برا

 ندارم..  تیخصوص

ش را یاهدف زندگ اریکند چرا ماز یاز آنکه ذهنش حالج قبل

 نداشت.به  یش کاریاخصوص یزندگ خواهد گفت که با  یم

قصد سرک  یشد که کس یخوشحال م دیمعمول با طور

ش  را کنار  یها ینداشت.با سر انگشت چتر دنیکش

 زد.نوک تازه  

  یداد:هدف طوالن   یموها قلقلکش م  یخورده    یچیق

 برسم .  یستادیاخواستم به کرس یداشتم.م مدت

درجه رو   نیل زد:باالترز  اریازم هرا باال گرفت و ب  سرش

 . خواستم یم

 ادیدست ها را به هم چسباند و مقابل دهانش گذاشت:ز اریماز

 .امروز تو دانشگاه با بچه ها  یو کم به دست آورد یخواست

نداشتن   یهدف  چیهاشون ه  یلیزدم.خ  یحرف م  ارشد

تا تموم بش ه شانه باال  رنیراه و م هیوندارن.فقط دارن 

 . ستین یبیعج زیکه چ نیگه.اید یها یلیداد:مثل خ



 ..   ادیز یلیتاسف آوره..خ یول ستین بیعج 

به  یربط اریگفتن نداشت.مطمئنا درهم بودن ماز یبرا یحرف

   دینداشت.حداقل نه آن همه شد شیهدف بودن دانشجوها یب 

 دمیاداد.سرش را گرم کار کرد.اگر نب میصورتش نشان  که

   ینم الیخ  یورد بیارا در نم هیقض یمقابلش بود تا ته و تو

دت همک  نینبود.با وجود ا  ینب  یساعد  اری.اما مازشد

کرده بودند اما هنوز حد و مرز  دایپ یشتریب تیمیصم ییآشنا

 پررنگ و واضح بود .   یادیها ز

مشکالت بشر از  یباعث شد نگاهش کند:همه  اریماز یصدا

   یهدف چیه یوقتهدف بودن آدم هاست. یو ب  یبرنامگیب

 هنگا یوقت  هیو  رهیهرز م نطوریو وقت هم یانرژ نباشه

 . یفرصت جبران هم ندار یحت که یکنیم

 ی.من مستیهموار ن ریدم ها هدف دارن اما مسیاگاه-

برام  زیبو دم.همه چ ینمونه ا یخواستم استاد بشم.دانشجو

 بود..؟   یبود.اما کاف  ایمه

 زنم   یراجع به تو حرف نم 

هم حالش را خوب نکرد.عادت کرده بود  اریرام مازیاصدا

 داشت که او  یتیچه اهم هیبق یهمدردش نباشد.برا یکهکس



دختر  هیشه به چشم بق یکردن بود.هم یعاشق ترق  چقدر

به  لیدامه تحصیاخودش را برا یادیبود که ز یدرس خوان

 زد .   یآب و آتش م

 یبلش افتاد.اگر براچهار سال ق یخواستگار ادی اریختیاب

 کرد حاال صاحب خانه و   یخانجون ازدواج م تیخاطر رضا

 طیبود.فکر کرد اگر در آن شرا یهم بچه ا دیو شا  یزندگ

به هدفش آن همه به آب و  دنیرس یتوانست برا یبود هم م

 اتش  بزند..؟  

..؟   یکنیفکر م یبه چ ید:دار یپر  اتشیذهن انیم اریماز

   یچیه

 

را کنار زد.چشمان    ی شانیپ   یرو   یموها   دوباره

کرد  یصورتش آمد.سع  یهمراهانگشتانش تا رو   اریماز

بود که االن  دهیمودب و خوش رفتار باشد:اگر من به هدفم رس

 نبودم  نجایا

هم مطمئن  یلیدوباره انگشت ها را به لبش چسباند:خ اریماز

پات به  نیزودتر از ا یلیخ  یمن بود ی.اگه دانشجوستمین

 شد .   یباز م  نجایا



در ذهنش تکرار شد.سرش را  یسحر و فرهاد ی خاطره

 یکه برا یبود و نه خودش سحر یر،فرهادیاازهمتکان داد.ن

 نمر ه 

شده بود جانش را از دست بدهد.از دست خودش  حاضر

 ثبات خودش به کارخانه یا.او هم مجبور شده بود براشدیحرص

ها از چهار  یزیز برنامه ریالیکه خ شدی.اجبار باعث مبرود

 چوب خودشان خارج شوند. 

 باید.میکن لیکم زودتر تعط هی: ستادییاچه وقتمازیارنشد  متوجه

 برم ..  ییجا

د.خودکار و  ید یقبل م ینبود که روزها یآدم ،همان  نیا

 کار و تو خونه ان ی هیانداخت:بق فیدفترچه اش را داخل ک

 بدم..؟   نوشیدنی

و بردار  لتینبود.وسا یپس فردا.ضرور ی،بمونه برانه 

 شانه انداخت:باشه.پس فعال ..  یرا رو فشیک

 خداحافظ ..  

 رشانیکه در مس یستگاه یتا ا اریقبل ماز یدر هفته  دوبار

همکارها بودند تا  هیشب شتریروزها ب نیبودرسانده بودش.ا

 استاد  



بودند.اما را پاس نکرده  یکالس مشترک چیکه ه یشاگرد و

 کرده بود.هنوز کامل از دفتر   یخداحافظ  یحرف  چیه یامشبب

  ××× 

جان ازآشپزخانه نگاهش کرد و سر تکان داد.با اشاره 

  یو کتش را رو  فیخواست که داخ ل آشپزخانه  شود.ک

 مبل گذاشتو وارد آشپزخانه شد:سالم،چه خبر شده..؟   نیاول

و  نیداد:ا زدستشیم یرا از ر و یبلند وانیجان ل شکوه

 بخور مادر،شربت بهاره.خوبه برات. 

.عادت دینوش یکوتاهیرا به لبش چسباند و جرعه  وانیل

بگذارد.حاال   یخال یادینداشت معده اش را ساعات ز

  یگرسنگ

 قیکه از تلفن هماجان به جانش تزر ییاوفشار عصب ی،خستگ

 یمکرد:دستت دردنکنه شکوه جان.ن میشده بود حالش را بد 

 شده..؟    یچ یگ

 گم ..  یاالن براتم نیبش  نجایمادر..ا نیبش 

 کوتاه یرفت.به قدم ها شپزخانهیااتمام حرفش سمت ورود با

 مواقع در  شتریشکوه جان نگاه کرد.پادرد باعث شده بود ب



که هما  یبلهمب یلنگ بزند.از در آشپزخانه نگاه راهرفتن

ن شود هنوز خوا مطمئ خواستیبود انداخت.م دهیخواب یرو

 ب است.بعد برگشت و مقابلش نشست:بخور مارد گرم شد .. 

 ..؟ هیچ انیخورم.شما بگو چه خبر شده...جر ینم 

جون  یدون یو م یشناسیبگم..تو که هما رو م یواال چ 

 خودشو جون تو.. 

 شده بود.کف  بلند ششی.ته ر دیبه صورتش کش  یدست  کالفه

 هم زنگ زد..؟   نایدستش به گزگز افتاد:به ت

کرد:نهمادر.از  خر    بیجان با چشم و ابرو تکذ  شکوه

 ..  یایتا ب میکردم.گفتم به خودت زنگ بزن ادشین  پ طویش

 بود..؟   نجاییاامان..؟ اصالامروز کهمزنگ زده بود ب  یک 

که اعصابش به  دانستیراده باال رفت.میاب  شیصدا تن

 به  دنیدفتر و رس حض بستن درم هشده است.ب کیتحر شدت

و آشفته بود  یتماس گرفته بود.آنقدر عصبان مادرش نگیپارک

موضوع شود.فقط  یهتوانست متوج یکلمات نم نیاز ب که

 یشان مرببوط م یو نامزد نایهست به ت یکه هر چ دیفهم

 شود . 



 نییپا شرایو اشاره کرد صدا دیجان لب گز شکوه

  یجان شکوه.من نم :قربونت برم مادر،تازه آروم شدهاوردیب

   یدونم چ

.تازه باز ابونیفروشگاه سر خ نیدوساعت رفتم تا ا یکی.شد

 نطویا  امیم یوقت دونستمیهمهم داره.چ یشدهو اجناس خوب

 .  شهیشوب میار

 اش انداختو اخمش در هم شد:مامان عدههمب یچنگ زیم ریز از

 حرف زده..؟    یگفت ک

 جان ..  ارینگفت ماز یزین چهمب 

خاله   یحرف و اعتبار مناندازه حرفا  یعنی:دیغر  یرصح

خود...دهنش و باز   یآدم ب هیرزش نداشت..؟گذاشته یازنک

 کنه  وراجع به عروسش حرف بزنه..؟  

 مادرش باعث شد ساکتشود:عروسم..؟!!   یصدا

که تا  یدیسف یو روسر یشگیهم بتیبا همان ه مادرش

  ستادهیشپزخانه ایاودامتداد داشت مقابل ور شیبروهایارو

:اون دختراز اول هم عروس من نبود.حاال هم بود

 یدی..شنستین

 ..؟  



 کرد:مامان!!..   اعتراض

ر.هر یاماز گمیمیچ نیانگشت سمتش دراز کرد:بب مادرش

  یو ب یمحل یزدم.ب دنیبود خودم و به نشن یوحرف رادیا

   ییاعتنا

تونم به   ینم  یخدا..حت  ینگفتم.اما ..وا  یچیه  دمیازشد

.زن یساعد یخانواده  ..عروس من..عروسارمشیزبون ب

 .. یخدا..وااا ی.استاد دانشگاه..وایساعد  اریدکتر ماز

به   زهایچ  یلی.مطمئن شدکه خدیدستان مادرش را د  لرزش

 ستادیآشفته شده بود.ا نطوریکه ا دهینحو به گوشش رس نیبدتر

 یدیشن  یده..؟چش  یگذاشت:آخه چ  زیم  یو  دستشرا رو

 بگن درسته..؟  هیکه بق  یشما،اصال مگه هر چ

  ادیشد. بدندست به   یبود وقت  یماردش عصبان  صورت

خواست بازخواستش کند   یهما م  یافتاد.وقت  شیها یبچگ

   قایدق

کرد.حاال قدش  یو از باال نگاهش م ستادییام نطوریهم

 نشییاز باال به پا زمادرش بلندتر شده بود.اما  هنوزنگاهیالیخ

 کرد .  یرا حس م

ناجور  یها یگم بهت. نامزدت تومهمون میگفت..؟ یچ 

 ..؟  ایازم هکنیر م کایچ



با  ینگاهش کرد.مادرش سرش را تکانداد:تو دار ساکت

 ..؟  یکنیم کاریچ ی..تو داراریماز یکنیم کاریچ تیزندگ

بخاطر  دهیکه به گوش مادرش رس ییشد خبرها مطمئن

 نایدفاع از ت یفقط پا  گریباشد.د  نایت  یها یارندانمک

  یسوال رفته است:نم  ریخودش ز  تیثیکردح  مینبود.حس 

 دهیرس دونم از کجا به گوشت یکه نم یزیخوام راجع به چ

 حرف بزنم مامان .. 

قدم  کیبود.نه  ستادهیشپزخانه ایاهنوز ورود مادرش

 یوب مگذاشت:خ  یم رونیقدم ب کیشد و نه  یکمینزد

 چه خبره..مگه نه..؟   تیتو زندگ  یدون

د بود.مادرش با هر دو دست سرش  ییتا یعنام هب سکوتش

 .. ی..وااایرا گرفت:وا

 نیبذار ا ریآروم بگ قهید هی:هماجان.. دیجان از جا پر شکوه

 بچه حرف بزنه.. 

را  انشانیمادرش شکوه جان م یداد و قال ها انیم هشیهم

 بود که به او تعلق   یبچه" عنوان  نیهم "ا شهی.همگرفتیم

 و چند ساله یس ای.انگار اصال مهم نبود که ده ،هجده و داشت

  یم وونمید دی: داردیش کشیا شانیپ  یباشد.با کف دست رو

 ..  دیکن



 وونهیکنم..؟ د یوونت م یبار داخل شد:دارم د نیجان ا هما

 ن  ت یون دختر.چقدر گفتم وصله یارو یدست گذشات کهیشد

 هیبه فکر شب یکس گهی.امروز د میما  عاقل ی..؟گفتستین ما

هم آخر و عاقبتش.عروس   نیا  دیی.بفرماستیبودنخانواده ها ن

 آدم ...  هی یساعدمازیاردکتر  ،نامزدیساعد یخانواده 

 دینه.دقت کنهمب نیتوه نایبه ت نی:توهدیحرف مادرش پر انیم

 .  دیقراره بهش بگ یچ

خوام  یدرش باعث شد ادامه دهد:فقط مما یناگهان سکوت

 با شما حرف زد ..  یک بدونم

  نییاش پا   یشانیرا از  پ  دیسف  یروسر  هماجان

ش رد انداخته بود:هر یاشانیپ  یرو یواضحی.قرمزدیکش

 رهی.نامزدت مدمیشن یکرد میو که تو تا  حاال پنهان  یزیچ

ا رو حرف نیگرده..؟ا  یبرم عقل یو مست وال یتو مهمون

  ایبود  نکارهی..؟بابات ااریهضم کنم  ماز دیبا یمن چطور

 تو..؟   مامان .. 

 یزن میو بهم  ین نامزد یباال رفت: ا یمادرش کم یصدا

 نی.ا یو نابود کن تیزندگ یهمه  یدست یدست ذارمی..مننم

  یبرس نجایهمه سال نذاشتم آب تو دلت تکون بخوره که به ا



کم آروم شو   هینداخت:هماجان..جان خودش را وسط ا  شکوه

 بچه هم خسته است. .  نی..ازمیعز

بچه شده بود.هر دو زن فرموش کرده بودند که از بچه  دوباره

 گذشته است.خست ه  یدراز انیوحرف گوش کن بودنش سال

لحظه اجازه   هیپلکش را فشرد:شکوه جان    پشت

 امانحرفش و تموم کنه .. همبد

 ادر .. م هکرد:آخجان ناراحت نگاهش  شکوه

و  نیکنم.واقعا کشش ا یرا باال گرفت:خواهش م دستش

 قصه رو مرو کنم ..  نیندارمکه دوباره ا

به خودش مسلط شده بود.بلد بود چطور خشم و  مادرش

که  یترل کند:خوب چشمات و باز کن.زندگرا کن شیاناراحت

  کی

 یدختره ازدواج کن نی.تو قراره با استیو دو روز ن روز

 هست..؟  زایچ نیمادر بچه هات باشه.حواست به ا قراره اون.

  یبه صورتش زل زده بود که انگار م  یطور  مادرش

 یگوش م شیخواست مطمئن شود دارد به حرف ها

 ی..؟ آبرویدون میخودت و  یو کار یشغل تیدهد:موقع

 ..؟  یخانواده رو چ



ما نکرده است.ا یکار چیه  نایتوانست انکار کند که ت ینم

  یهم م نایت  دیسرزنش شود.شا نطوریبود که ا ینصافیاب

 توانس ت 

قول  نایکه ت ییقبل افتاد.وقت ها یماه ها ادیکند.بعد  یرییتغ

 دانست صورتش  یشد.نم یاجرا تکرار مم هداد اما دوبار یم

 داشت که هماجان حرف آخرش را زد:اگه عاشقش یشکل چه

 نطوری..اما ایت بکشزش دسیاکردم که نتون  یدرک م یبود

 .. یوقت نبود چی.هینبود نای.تو عاشق تستین

 :هما .. دیجان نال شکوه

 یم یدونم که تو سرش چ میشناسم شکوه.. یمن بچم و م 

 گذره . 

 شیرفت.شکوه جان صدا رونیافتاد و از آشپزخانه ب راه

  رونیو کتش را برداشت و از خانه ب فینداد.ک یزد.اماجواب

امشب  دیفکر کند.با یزیخواست به  چ  ینم .خسته بود وزد

 میشکالتش فکر هم.فردا با فکر آزادتر راجه بدیخواب یرا م

 کرد . 

 و نگاهش دیسبدش چرخ انیتنبل م شلیم هورودش به خان با

 به  می.مستقدیحرکت دوباره کز کرد و خواب الیخ  یکرد بعد ب



آب رخت.همانجا   یوانیخودش ل  یرفت و برا  آشپزخانه

 یها نی.آستدیب هم به صورتش پاشیامشت نکیر س یز

  راهنشیپ

 ز  ا

را باز کرد و سمت  شیاز ظهر لوله شده بود.دکمه ها بعد

نگ بدننور  ریبود.ز دهیبه پهلو خواب نایخوابشان رفت.ت اتاق

 غ چرا

.لبه ندیرا بب دشیسف یتوانست بلوز و شلوار راحت یخواب،م

  یپنجه گرفت.صدا انیتخت نشست و سرش را م گرید ی

 ی"اگه عاشقش بوددیچ یدوباره و دوباره در سرش  پ مادرش

.ت ستین نطوری.اما ایزش دست بکشیاکردم که نتون یدرکم

 .. یوقت نبود چی.هیستین نایو عاشق ت

  ××× 

 شلیکه سرحال بود با م یی.صبح هادیشن یرا م نایت یصدا

 یکه قربان صدقه اش م یزد.درست مثل بچه ا یحرف م

 رفت  

کرد.پلک  یرا گوشزد م ینکته ا یهم پراخم و جد یگاه و

 نیرا ا نایت ی.صداندیساعتش را بب یپاتخت یبازکرد تا از رو

 ..؟ داریب یا ی..خوابی:مازدیبار از مقابل در شن



گرفته   شیکرد سرماخورده که صدا و گلو  یم  احساس

 ..ساعت چنده..؟  دارمیاست:ب

پز و از  نایت یپاشو که صبحونه  یبه نه،زود قهیدق ستیب 

 .  یدیدستم

شرت باال  یشد و ت زیخ میدور شده بود.ن شیبار صدا نیا

دوش کوتاه و  کیاش را مرتب کرد.هنوز فرصت  رفته

  یصبحانه 

 زیآماده پشت م قهیرا داشت.در کمتر از ده دق یسرپائ

:دکتر دیا مقابلش خم شد و گونه اش را بو س نینشست.ت

 ..  یاومد رید شبیجون،د

 یکه باال یدرهم یو موها یبند طرح گالب شیبه  پ ی نگاه

که   ییکرده بود انداخت.با نمک شده بود.وقت ه ا رهیسر گ

 خوش 

کرد دختر  یت نم یو زمان شکا نیق بود و از زم اخال

کنارش  یتوانست ساعات طوالن  یم هبود ک یوخوب یخواستن

 د:سر درد دارم .. ش را فشریاشانیباشد.با  سرانگشت  پ

و خوب   یاومد  ریگاز خم شده بود و غر زد:د  یرو  نایت

 چرا سوخت. .  نی..اه..ایدینخواب



 میرا حس ن یسوختگ یشده بود که بو پیش کیانیب احتماال

   یبشقاب بزرگ نایش را لمس کرد.تیا شانیکرد.دوباره  پ

ه کرده بود و داخل حفر یگذاشت.داخل تست را خا ل مقابلش

 ن  رویتست ب ریتخم مرغ از ز ی  دهیتخم مرغ شکانده بود.سف

گوجه و  حصارچند  ایبود. رهیت شیبود و لبه ها زده

 کرده بود:بخور تا زرده اش سف ت  نشییتز هم ارشوریخ

..؟  یبه عموجان سر بزن  یکنیوقت م زم،امروزی..عزنشده

 شده..؟  ی:طورختیر یچا یوانیخودش ل یو برا ستادیا

به   ختهیه  مقدار اعصابش ری.ستین  ینگران نشو..طورنه، 

 .. شهیهم.گفتم با تو حالش خوب م

 یچا یرا لب زد.دا غ شینشست و چا  زینبود.پشت م نگران

 یریمروز.نمیایکنم.تو کجا  یلبشرا سوزاند:امروز که وقت نم

 کارخونه..؟ 

 یچنگال به جان تست افتاده بود و تکه پاره اش م  با

 زنم.نوبت دکتر دارم امروز ..  یسر م هیزظهر کرد:بعدا

 نای..؟  تیلبش را با نوک زبان لمس کرد:دکتر چ یسوختگ

 شانه باال داد:زنان .. 

  یکنان خودش را به پاچه    ویم  ویم  شلیم

 ..؟  تیزیو یداد:برا نای.حواسش را به تدیشلوارشکش



 .. 

 ؟ بار به جان گوجه ها افتاد:چه خبر بود.. نیا نایت

خواست جر و بحث  یبود.اما سر صبح نم یادیز یها خبر

کم سردرد  هیداشته باشد:بهشون سر زدم.مامان  ی گرید

 داشت . 

 ..؟  یسردرد گرفت نیهم ینگاهش کرد:آخ،نکنه تو هم برا  نایت

 یری.تنها مستین ال،مهمیخ یغر زد:ب ناینگاهش کرد.ت ساکت

 یایشب م ادرت نصفهمخاطر سرزدن ب ی،برایایوتنها م

 ..  یکنیم  یخونه و صبح بداخالق

 کردم..؟   یمن بداخالق 

کن  یبهم توجه نم یبه داد زدنه.؟وقت یآره..مگه بداخالق 

 تیهمیا.بعن یبداخالق   یعنی یکن  ینگام نم ی،وقتی

 الیخ ی:امروز و بدیصورتش کش یندادن.با کف  دست رو

 شو .. 

 یب شلیجدا کرد.م یرا داخل تست فرو برد و تکه ا چنگالش

رفت.عادت داشت سر  نایشلوارش شد و سمت ت یپاچه  الیخ

پنجه  یگاه نایکند.ت یخودش را به پاهاشان بکشد و باز زیم

 یداد و نوازشش م میسر  شلیم  یموها نیرا ب  شیپایها

 کرد . 



و  دیکوب شلیم ریبلند شد.محکم ز نایت  غیچه شد که ج دینفهم

 احمق..  وونیپرتش کرد:ح

 غیو دوباره ج نتیهم بلند شد.گوله شد سمت کاب شلیم غیج

 ..؟  نایت یکنیم کاری:معلومه چستادی.سر پا ادیکش

 احمق بهم وونیکرد:ح یم یرا وارس شیشده بود و مچ پا خم

 .. شلیم رونیچنگ انداخت..گمشو از آشپزخونه ب

رفت.کالفه دست به   رونیب   یچه وقت  شلید  م یند  اصال

 ..؟ یکنیم کاریچ یدار یفهم  یشد:مبدن

نگاهش کرد:بهم چنگ انداخت منم دعواش  زیاز پشت م نایت

..؟   دعواش یدیبود که از جات پر بیعج شیکردم.چ

 ه گربه رو..  می..اونشی..؟ تو زدیکرد

 ..؟  نیبهم چنگ انداخت..بب 

 وونمید یشد:دار یم شتریداشت همانطور ب سردرد

 ..  یکنیخستم م ی..دار یکنیم

 که هر وقت ییتو نیکنم..؟ ا می وونتی:من دستادیسرپا ا نایت

 ی..فکر کردیشیرو به اون رو م نیز ایاریمادرت م یخونه 

 فهمم..؟   ینم

 بگم ..  یدونم بهت چ ینم 



  گهی..د یکنیبازخواستم م  یگربه دار  هیزدن    یبرا 

 ..؟  یبگ یقراره چ

 تیچمون باشه که اذنگاه کرد:ممکن بود ب نایبه جانب به ت حق

 ..؟  یپرتش کن یخواست یتکرد.م

 چیکه ه یحرف چطور به زبانش آمد وقت نیدانست ا ینم

  یکه نم ینده ا یوقتبه داشتن بچه فکر نکرده بود.در آ

 دانست 

 یم  یدلش دختر  دیشا  دیرس  یبه آن م  گریسال د  چند

 ز داشتن بچه نداشت. یاتصور چیلحظه ه نیخواست.اما در ا

کارو  نیمن با بچم ا یگیم یهاج و واج نگاهش کرد:دار نایت

 کنم..؟من..؟   یم

پنجول  هیخشمت و سر  یتون ینم یتکان داد:آره..وقت سر

ادر همچطور قرار یکنترل کن یکه دوستش دار یگربه ا

 ..؟  یباش

 ههما جون..اون گفت یهم حرفا  نی..ای:واخندیدبا صدا  نایت

 نه..؟   گهم

:از دست هر دوتاتون دارم دیداشت و پوشرا بر  کتش

 تو و مامانم بره به ...   ی.دعوایشنو  ی..مشمیوونهمید



 میو  خوب مامانت  یلی:آخ..من خ دیدوباره خند  نایت

 تو شدم حواسم هست مثل گربه یادر بچه م هشناسم..نترس اگ

 باهاش 

 نکنم .  رفتار

ش آمد:اما پشت سر نایافتاد تا از آشپزخانه خارج شود.ت راه

حد    یتون یکه نم یی..؟ تویدیکنم.شن یمثلتو هم بزرگش نم

 ستاد!  یا..آقایو نگه دار مونیمادرت و زندگ نیفاصل ب

را سمت  یدستمال کاغذ یجعبه  نای.تدیرا پوش شیها  کفش

 ..  اریماز  یزنیدر پرت کرد: حالم و به هم م

ه حرف تماس شکوه جان جواب نداد.حواسش را داده بود ب به

   یم هدو دست بایرتب سوال داشتند.تقرم هک  ییدانشجوها یها

خواستند با طرح سوال به جواب برسند  یم هک یی.آن هاشدند

 که با دادن جواب سوال ها،دانسته هاشان را به   ییو آن ها

   یاز آدم ها در رفتار اجتما ع   یلی.مثل خدندیکش  یم  رخ

بودند و آدم  یزیر چدام راس ههمک ییهرروزاشن.آدم ها

 هستند!  یزیکردند راس چ یم الیکه  خ ییها

  ییدانشجوها بود.از آن ها  نیاز هم  یکی مکه خودش ه البته

 نها  یاشدند و اسمشان در ذهن همه   یاستادها م چیپا پ که



 قهیماند.بعد تنها شدن ساعتش را چک کرد.ده دق یم پررنگ

  ینیاربع پا کیداد  یم حیاز وقت استراحتش گذشته بود.ترج 

 یم حیترج یسکوت بگذراند.گاه  مینسکافه و ک کیرا با 

فکر کردن با  یحت  ای  یزدن با کس حرفیداد جا

داشته باشد.هنوز وارد دفتر  ییسکوت و تنها  یخودش،کم

 زد:دکتر ...  شیبه اسم صدا ینشده بود که کس دیاسات

 یقدم دیا که در ی.لبخند بزرگ فرهادستادییادن فرهادید با

 استاد  ریسمتش برداشت:روزتون بخ

دکتر..کم   ریدستش را دراز کرد:روز شما هم بخ یفرهاد

 ..  یشد لیسه یجناب..ستاره  ییدایپ

 دییکنم.ارادت نداشتم..بفرما یرسم ادب لبخند زد:خواهش م به

  .. 

اما سر   یدست تعارف کرد تا وارد دفتر شود.فرهاد  با

 دکتر..؟   میچند کلمه حرف بزن  یتکانداد:وقت دار

.به دیز هم پاشیایتنها  یبرا االتشیخواب و خ ی همه

 ناچارجواب داد:البته.. 

 ..  دییراه افتاد:گوشم با شماست،بفرما یفرهاد کنار

دوارم حرفام و حمل بر دخالت  یدوباره لبخند زد:ام یفرهاد

 دکتر..  ینذار ینکرده کنجکاو یخدا ای



بکند  ییهن آشفته اش دو دو تا چهارتااز آن که ذ قبل

.اگه اسمش و میداشت یخراجیادانشجو هیدامه داد:یافرهاد

 درست 

حضور ذهن ندارم.رخشان.گلنوش  یلی..اممم...خ ادیب ادمی

 کنم ..  یفکر م رخشان

که  یزمان  یادآوریشناخت. ی" را خوب می"فرهاد گلنوش

باعث شد شرکت به آن حال و روز افتاده بود  یدرراهرو

:شما دیبا انگشت دور لبش کش یتر  گوش بدهد.فرهاد قیدق

 دکتر..؟   شیشناس یم

خودش را داشت.سر تکان  یهم گوش ها یفرهاد مطمئنا

 شده..؟   یشناسم.طور یم داد:بله

بود که انگار اتفاق  یو حالت صورتش طور  یفرهاد نچ

 بابا ..  یاست:ا فتادهیابد

  ..؟ یشده جناب فرهاد یطور 

بود.حداقل تو درسش که خوب بود  یخوب ینه...نه..دانشجو 

 .. 

 درس خوب نبود..؟  ریغ یعن یشد: کنجکاو

بگم..با شما حرف نزده راجع به   یدونم چ  یدونم...نم  ینم 

 اخراجش...؟  



ز  یو نه  خودش چ  دمین پرسهماطالع سر تکان داد:ن  یب

نشدم که  نییاهستم.فقط متوجه  یگفت.اما از کارش راض ی

دن  ید نیموضوع براتون جالب بود که بابتش اومد  نیچرا ا

 من .. 

توانست همه  یدوباره لبخند زد.انگار با صورتش م یفرهاد

ل ینشسته گفته دل ییرا پنهان کند:هر جا گرشید حاالتی

 بوده ..   یاخراجش استاد فرهاد

 ..  دیکن یم یشوخ 

ال..!چند وقت قبل :اصدیدوباره دور لبش انگشت کش یفرهاد

 .  دمشی..؟وقت برگشت دادتهیاومدم دفترت  که

 ..  کنهیرا راحت کرد:تو دفترم کار م یفرهاد الیخ

 دونستم ..  ینم 

 یلیز دانشجوهام با من در ارتباطن،خیالیباال داد:خ شانه

دن.رخشان هم تو دفتر ک ار  یم نوشیدنیهاشون برام کار ان

 هستم .  یراض یلی.ا ز کارش هم خکنهیم

 ..  نطوریساکت ماند:پس که ا یا قهیچند د یفرهاد

 د...؟   یبود یشما نگران چ 



کنم االن نگران  ی:نگران نبودم..البته اعتراف مخندید یفرهاد

 قدار .. هممیشد تیکار یوجهه 

شناخت.خصوصا   یاز گلنوش م  شتریب   یرا کم  یفرهاد

اما دوست داشت. نایبا عموجان ت ینسبت دور یفرهاد که

گران وقت بگذارد.آن چه که خودش یقضاوت د یندشات  رو

 ورد ارزشمند بود . یابه دست م ییادوست  یدر هر کار 

 نگران من..؟   

که دانشج و  نینگاهش کرد:بر خالف ا یو جد ستادییافرهاد

 خو ب   یلیخ یتو درسش بود.از نظر اخالق ینمونه ا ی

هر حال شاگرد خودم .به ستی.حرف زدن من درست ننبود

 بود . 

حرف زدن  الیخ گریداد د ینشان م یفرهاد سکوت

که باهام  دی:لطف کرددیش کشیا شانیبه  پ یندارد.خسته دست

 حرف  

..اما خب من هم تو مدت کارم و برخوردم نیزد

 کردم ..  داینسبت به ادم ها  پ یبادانشجوهام،شناخت خوب

 ی:البته..شکدیکوب شیبا لبخند دست آرام به با زو یفرهاد

  یلیخ یلیخ  یلیک فامی ی..بذارش به حساب نگرانستیدرشن

 دور..  



 ..  دیلطف دار 

که به  یا نهیرفت.مقابل آ سیسمت سرو یرفتن فرهاد بعد

را باز  راهنشیپ   یباال یو دکمه  ستادیبود ا وارید

 مهم   لیکرد.مسا

 یبه اخراج گلنوش داشت.اما حرف ها یدگیز رسیاتر

انگار  قتیشود.حق ریباعث شده بود تا فکرش درگ یرهادف

  نیب

 بیرا از ج لشیموبا یو گلنوش گم شده بود.گوش یفرهاد

کتش برداشت.تماس شکوه جان هنوز آن باال باالها بود.در 

  ستیل

 .بعد سه چهار بوقدیاسم رخشان انگشت کش  یها رو  شماره

 .. ری:روزبخدیرا شن شیصدا

 ..؟   ییکجا 

  

 ..  ریاخم کرد: روز تو هم بخ نهیخودش در آ ریتصو به

 دفتر ..  ای...؟   بعد از ظهر بنیبا من داشت یممنون..کار 

 اما ..  

 تموم بشه ..   دیمونده،با روزید یکارا 



 لیکه کار و زود تعط روزیگلنوش متعجب بود:د یصدا

 پس فردا ..  ی.بمونه براستین یضرور نیگفت نیکرد

دارم..قرار   اجیخودش گرفت:حاال بهش احت  ریاز تصو  رو

 ..؟  یاینم یبگ

 خانم رخشان!..   

 ..  امیم 

 خوبه..  

 استاد ..  

 بله ..  

 ..مگه نه..؟  ستیحالتون خوب ن 

بود حالش چطور است...!آن هم دانشجو  دهیپرس یکی باالخره

در موردش حرف زده بود  یکه فرهاد یا هیپر حاش یخراجیا

 . 

 ..  ایته ام..سر ساعت بکم خس هی 

 باشه .. 

 

 



××× 

کرد.هنوز  یم یمربوط به سفارشات را بررس یها لیمیا

 نینداشت.ا یراجع به کار سفارشات خارج ینچنانیا تجربه

 بخش  

داد.اکثر  یم نوشیدنیان اریماز یبود که برا یز کاریامهم

رشته  یو زبان تخصص یسیزبان انگل مکالمات یشب ها رو

 اش وقت 

 در حال کار کردن و خواندن  شهیروزها هم  نیگذاشت.ا  یم

پوست خسته و گرفته  ریداشت از ز  میبود.انگار گلنوش قد

  یش  را رو ی.انگشت ها دیخز   یم  رونیاش به  ب

الک بژ زده بود و  شید چرخاند.ساناز برابوریصفحات ک

 یکاشته بود.وقت یکوچک نیش  نگ یز انگشت هایاکی یرو

به دست  یمد.هر چند شباهتیام کرد خوشش یهمنگا شبه دست

 نیکرد نداشت.اما ا یم تیفعال یرشته ا  نیکه در چن یزن

لباس  دنیگر پوشیاکرد.حت یستقبال میاروزها از هر تنو ع

  ینارنج یها  یو کتان یارتش

خنده  دیایبه دفتر ب یسر و وضع نیکه با همچ نی.از فکر ابود

 اش گرفت. 



که باز نشده بود   یشیکند.ن  مینگاهش   اریزشد ما  متوجه

 هی شهی:مدیتمرکز ابرو در هم کش یرا محکم تر کرد و برا

 ..؟ نیکه ثبت کردم بنداز یبه  سفارشات ینگاه

.زل زده ستادیسرش ا یحرف سمتش آمد و باال  یب  اریماز

و  لیمیکرد:ا یرا تند و پشت هم چک م ستیو ل ستمیبود به س

 باز کن..  

 دهیچپش ناد یبه شانه  کینزد  قایاو را دق ستادنیکرد ا یسع

که  نیدهد.قبل از ا نوشیدنیکه گفته بود را ان یو کار ردیبگ

مچش  یرومازیارفرصت کند ماوس را بچرخاند،دست 

ثبت و درست  نینم،ای:صبر کن ببردینشست تا ماوسرا بگ

 ..؟ یزد

 منتظر اریگذاشت.ماز شیپا  یو رو دیرا عقب کش دستش

 ی شتریبه جلو خم کرد تا تسلط ب یجوابشنشد و خودش را کم

داد:اشتباه  رونیسر و صدا نفسش را ب  یداشته باشد.ب

جمع  یلیو نگاهش کرد:حواست و خ ستادیکردم..؟  صاف ا

 .. ستیشتباه نیاجا یکن.تو ثبتسفارشات خارج

ش صفر یاکار یگفت.اما تجربه  یم هچ دیفهم یم

گذشت  یع م یروز و شبش آنقدر سر بود.حجمکارها باال و

 که وقت کم  



 اریبزند ماز یدفاع از خودش حرف یورد.قبل از آن که برایام

  نییابه بهانه هات ندارم..قبول کرد یدستش را باال گرفت:کار

 نه..؟   یا یبد نوشیدنیکارو 

داشت که از وقت آمدن آنقدر گرفته و  یدانست چه ردرد ینم

   میداشت روزش را کامل  یا تلخدرهم بود و حاال ب

 یعصبان  ی لیدل یوقت ها ب یلیکه خ یبا پدر ی.زندگکرد

 ن که حرفش را به  یدش داده بود.ایا یخوب یشددرس ها یم

حرف بزند و  اریماند تا ماز میساکت  کباری.دیبگو وقتش

 بعد نوبت خودش بود .  یدفعه 

کارساز  شخیراحت شده بود که توب الشیهم انگار خ اریماز

 یبرگشت و خودش را مشغول کتاب زشیبودهاست.سمت م

 کرد  

 یشتریگرفت و با دقت ب یگریبود.نفس د زشیم یرو که

 ها شد .  لیمییامشغولبررس

 رخشان..؟  هیدر چه حد تیحسابدار 

 کارم تموم بشه ..  دیرا باال گرفت:چند لحظه اجازه بد  دستش

 یحتواهمب یدگی.بعد رسندیبب اریتا صورت ماز برنگشت

کج   اریماز زیسمت م یش را کمیاسفارش صندل

 ..؟  یکرد:جانم،حسابدار



به تکان دادن سر اکتفا کرد.انگار فک و چانه اش برا  اریماز

ناخنش را  یرو نیشد.با سر انگشت نگ یزدن باز نم حرفی

 لمس  کرد:خوب بود.. 

 ..؟  یاقتصاد چ 

.بخاطر استاد به بود شیکالس ها نیاقتصاد جزو بهتر کالس

موفق بود  یدرس دادن اصول یکه داشتند و آنقدر رو مینا

 ن کالس را به خاطر داشت. یاموخته هایاکه همه 

 شد:از لبخندت معلومه خوب بود..  دلدست به  اریماز

استادم  شونی..اگهید دیشناس یو م ی..دکتر اردستانیلی:خدیخند

 بودن.. 

 شتریفوق بچه ها ب یدوره  ..توزیعز یاوهوم..دکتر اردستان 

 یسع نیهم یکنن.برا  یو کارشون حساب باز م درسیرو

 .. رنیبگ ادیکنن بهرت   یم

ز نکات یالیچشم کنار زد:خ یرا از جلو شیها یچتر

مرور کردم.مثال بحث عرضه و  میداخلدرس و من تو زندگ

اول اقتصاد   یپا افتاده تو واحدها شیمبحث  پ  هیتقاضا..

 ..؟   آره ونهادتیبود..



به حرف  یمرد را کم نیتوانست ا یهمبود ک خوب

بود هر  دواریقبل نبود.ام ی.کامالواضح بود دکتر ساعدردیبگ

 حل شود.  یکه  بود به زود  یمشکل

تو  شهیگرفتم که تا هم ادیانقدر اون درس و خوب از استاد  

 و تقاضا مثل   ازیگفت ن یم  یذهنم موندگار شد..دکتر اردستان

که دوستتون  نیگفت شما به ا میدونه. یکه نم هیبه کس عالقه

..؟  دیکن میو تقاضا  نیه ا شی..اما همدیدار ازیداشته باشن ن

 مثال زد..؟   ینطوریابرو باال داد:واقعا ا ریمازا

 قیجالب بود.اما حق یلیمن خ ی:آره به خدا..برا دیصدا خند با

  یته باشم اما همه داش ازین زهایچ یلیت داشت.ما ممکنه به خ

..مگه نه..؟   به نظرت کدوم مهم  میکن یاون ها رو تقاضا نم

 ز و تقاضا..؟   آره .. یاتره..؟  شانه باال داد:ن

نمانده بود   یزیبه خودش گرفت.چ  یمتفکر  ی  افهیق

  ی:خب..فکر مردیدندان بگ نیاشاره اش را به عادت ب انگشت

 کنم هر  

ز وجود یاز ها قسمت بزرگیاب..نداره خ یبستگ یعنی..دو

ده هم   یباشه که د یزیبه چ ازیگه نیاهستن..حت یهرآدم

 ..؟  دیش یهم..متوجمشهین

 و انتخاب کن .. کییتقاضا.. یا ازین



  ییبودند اما توانا   ادیش  ز یازهایبود.ن  یسخت  سوال

تقاضا کردن  گریبه همه را نداشت.از طرف د دنیبخش قتیحق

 خواستن بود.سرش را باال گرفت:تقاضا ..   یعنم هب

..اما تقاضا یاریبه دست ب  یکه نتون هیمال وقت ازیخوبه..ن 

 .. یریکه اون و تو دستات بگ دهیجرات م بهت

 بهش نگاه کرد ..  شهیهم م ینطوریا 

سرحال تر از قبل شده بود:بحث   یکم  اریماز  صورت

 یبرگرد یخوا میهر دومون رفع شد.. یبود.خستگ یخوب

 ..؟  یهمون کنم هقهو هیمن و به  یخوا یم  ایسر کارت 

  ××× 

و دستمال بالاستفاده  دیبار دهم دماغش را باال کش یبرا ساناز

 دش رفته بود که  یاکرد.انگار  زیر زیمشتش را ر انیم ی

  یبه ساعت انداخت.کم  ی.نگاه ستیدستمال چ   ی  استفاده

ش در کارخانه بود و یارگذشت.فردا روز کا  یهمازدوازد

که با  یقهوه ا ریماندن نداشت.اما تاث داریب یبرا یقصد  چیه

ساناز به کل خواب  یبود و بعد هم حال و هوا دهینوش اریماز

 را ا ز 

را با مالفه  شیاش را خورد و پاها ازهیپرانده بود.خم سرش

 ..؟  یکنیهمیهمه گر نییاگلدار پوشاند:حاال واسه چ ی



 تیترب یب یو هق زد:پسره  دیرا باال کش نشیباره فدو ساناز

 ..  زیهمه چ یوجدان ب ی،ب

 ..؟   یامکیزانو گذاشت و تنبل غر زد:با س یرا رو سرش

وجدان  یب  تیترب یهستم..؟ معلومه که با اون ب یپس با ک 

 ..   یب

هم آدم  ای..آخه سرتیغ یوجدان ب  یتکان داد:همون،ب سر

 ی..؟  ساناز غریزیر یشک ما نجوریبراش ا یتودار

 د:درست حرف بزن .. 

 امکیهفت روز با س یدانست که خواهرش هفته ا یم

که  نیکند و تحمل ا  یم یشود اما باز هم آشت یم شیدعوا

 به   یکس

:خو پس دردت دیرا هم،ندارد.خند دیبگو یراهیبد و ب او

سر  ادیهمچراغ اتاق روشن موند نهیب ی..؟االن خانجون مهیچ

 زن ه   یم

خوره قهر  یهمبه تخت یدر ،تای..؟بهم گفته تو لوسهیچ دردم

 زنم ..   یباهات حرف م  ایب یبزرگ شد ی..برو وقتیکنیم

 ساناز ..  

 کرد:هوم ..  یاش را خال  ینیبا دستمال ب باالخره



..بابا بدونه رونیماجرا بکش ب نیهوم و مرض..پات و از ا 

 ها   شهیبد م یپر  یم امکیبا س همه نیتو ا

بدبخت  یایبهتر..؟ اصال مگه س امکیز سیاک..؟ یواس چ 

دما از باال  یابه همه  یکرده..ها..؟ شماها واس چ  یچه گناه

 ..  نیکن  ینگاه  م

گم  یز باال نگاه کرد..؟میاداره..؟ ک یکرد:چه ربط یپووف

 یپول هیحاضرن  می ئونیهرو نداره..تو ک  ایبابا،تحمل پدر س

 ه  افتیشون به نبدن  چشم

هم از شانس من  نی:اختیکرد و اشک ر نیف نیف دوباره

 ..  گهیبدبخت د

..نگام ی..ساننمتیآمد و کنار ساناز نشست:بب نییتخت پا از

 یخون یها رگیکن .. پوست نازک دور چشمش پر از مو

 نی:نگاش کن.. ع دیو قرمزش خند سیشده بود.بهصورت  خ

 بچه 

ن که فردا صبح خروس خون به ..خجالت بکش..اوکوچولوها

 ..  یکنیهمیگر یچ ی.برا یمنت کش ادیفته و میاشکرخوردن م

 میدلدار ی..االن داریدستش را پس زد:مرده شور ساناز

 یریتو بم نیدم.ا یهم محلش نم  ادیمثال..؟تازشم اگه ب یدیم

 . . ستین یریها،از اون تو بم



و ته اش را  حرف را گفته بود اما باز هم سر نیبار ا هزار

  شیهم هوا امکیدانست س  یبود.هرچند م امکیس دمیزدیم

 را 

 یمتر هم پا یسانت کیگذاشت  میو ترس از پدرش ن دارد

  یلیدست ساناز داد:خ یکند.دستمال  مشیش رادرازتر از گل

به دست و روت   یآب   هی..برو   یتو بگ  یخب،هر چ

 بخواب..صبح شد..  ایبزن بعد هم ب

همه  نیصبح زود کالس دارم..حاال با ا ردا،فیوا یا 

ور  رمالینون ش ریخم نیشم  ع داریب که ه،صبحیگر

 اومدم..اووف  

کن بذار رو صورتت.کمپرس اب سرد  سیحوله رو خ هی برو

 ..  کنهیورمو کم م

   یبرود و کم  وانیا  ی.هوس کرد تا روستادیساناز ا  همراه

آماده  نیح اریت.مازگرف  یباالخره خوابش م دیهوابخورد.شا

شغول کتابش شده بود.بعد از همان جا همکردن  قهوه  دوبار

 نییاستینشسته بود جلدش را باال گرفت:کنجکاو ن که   یی

 االن ..  بپرسمو قهوه بود:خواستم  ریش ی..؟  حواسش  پهیچ

 کتابم..امروز ناشر فرستاد ..  ینسخه  نیاول 



نگشتش   را ش  گرفت .ا رجویش  یبه لبه    دستش

  یم  امی..االن میلیخ یلی..؟ مبارکه..خی..جدیزبانزد:وا

 ..  نمشیب

 نیآمد:خب پس چرا نگفت رونیها را پر کرد و ب وانیل

 شدم ..  یخوشحال م یبهم..کل

  یخم شد.جلد آب  زیم  یرا دستش داد و رو  اریماز  وانیل

سم کتاب و مولف یازرد رنگ.با ذوق رو یفیبا ط یوخاکستر

کتاب خودش   ی.همان لحظه آرزو کرد روزدین انگشت  کشآ

 نی:ادیاش بود.خند رهیخمازیار.سر که بلند کرد سدیرا بنو

 استاد.  هیعال

 ..؟  یهمه خوشحال نیکتاب من ا یبرا 

کتاب  هی نیداد:آره..اوال که ا هیکتابخانه تک یکناره  به

 نیدوسش دارم.بعد همچ یلین خهمک یتو رشته ا یتخصص

   کتاب

 ادی ینکته برا یسه کل ینو میمثل شما  کیی یو وقت یها

 است..  نهی.گنجستیکتاب که ن هیفقط  نیگرفتنداره.ا

 یداده بود و نگاهش م  هکیاش ت   یصندل   یبه پشت  اریماز

 ..؟ نهیکرد:گنج



 یمردانه اش نشسته بود را نم یکه پشت لب ها یلبخند

لب زد:اوهوم..حاال را برداشت و  وانشیتوانست پنهان کند.ل

 نی..؟   چرا بعدا..هم دینسخه رو برام امضا کن هیبعدا  شهیم

 کنم .  میکار و  نیاالن ا

 اریکتاب را صاحب شود.ماز ینسخه  نیشد اول ینم باورش

 یدوم نوشت:برا یصفحه  یش رویامشک سیباروان نو

 گلنوش رخشا ن 

نگاه  اریماز یزخم شد و به نوشته و امضا یم یرو

 یلیبرام خ نیلبخند زد:ا اریازهمد:ممنون.. سر بلند کرد و بکر

 باارزش.. 

آمدن ساناز باعث شد فکرش از دفتر  رونیشدن در و ب باز

 که بابت گرفتن   یلذت ینیریجدا شود.مور مورش شده بود.ش

حس کرده بود،هنوز در  یساعدمازیار تیمیو صم کتاب

 وجودش بود. 

  چرا..؟  یاومد رونیشده..ب یچ 

 گن دو  یهوا م نیشد:به ا دلهم مثل خودش دست به   یسان

 ..؟  نفره

 ..  وونهیبرو بخواب..د  ای:بدیخند



 دنیهر دو را از جا پراند.با د وانیباز شدن در ا دوباره

خورده بود به ارنج  نیتا زانو چ زشیحر ی ژامهیپدرش که پ

 ..  یکرد داری:بابا رو بدیساناز کوب

 ن چه .. همااا..ب 

   دی:صبح شد..بردیکش   یمانیپر و  پ   ی  ازهیخم  پدرش

 د..   یر یهمجن تو خونه را نی.نصف شب  عگهیددیبخواب

 :اا..بابا!!..  دیکش یکوتاه  عیج ساناز

دار  یتا خانجون و هم ب میبر  ایساناز را گرفت:ب یبازو

 ..  ینکرد

رو  زایچ یهمه  یدار نیغر زد:بب یهمراه نیح ساناز

 گلنوش..  یبود نیمن..از اول هم هم ریتقص ی ندازیم

 به اتاقمون..  میدهنت و ببند تا برس قهیباشه..حاال چند دق 

  ××× 

به بدن با نون سنگک و  دیزود براتون نوشتمش..بزن صبح

 مربا  

 *** 



 یکرد با ب یکرد.سع میهنوز نگاهش  یصدوق مهندس

که  یاز همان روز  قایرا بدهد. دق جوابش یتوجه

 به   اریازهممراه

نسبت  یکار آماده شود، حس خوب یآمده بود تا برا کارخانه

به بد بودن  یربط چیحس ه  نینکرد. ا  افتیدر  یصدوق به

   ای

بود که  یدرون زیچیکنداشت،فقط  یبودن صدوق خوب

کرد.مهندس حامد  یدم ها را سخت میابرخورد با بعض 

 عالمه 

 دید :خب خانم مهندس، خوبش را قطع کریاتماس تلفن باالخره

 شما؟ 

با  دیداشت یبه لب آورد :ممنون مهندس،امر یکوتاه لبخند

 بدم؟   نوشیدنیهست که بتونم ان یمن؟کار

جلسه  هیو کتش را مرتب کرد :البته، امروز  ستادیا عالمه

   دیم ،خواستم شما هم شرکت کن یدار

حضورش در جلسه  شنهادیکرد جز  پ یرا م یزیهر چ فکر

 یلیکرد خ یکهمهندس عالمه از آن اسم برده بود.سع یا

 مهندس..؟  یچ یتعجبش را بروز ندهد:جلسه 



  یابیانداخت:بازار  زشیم   یبه اوراق رو  ینگاه  عالمه

   میربع وقت دار  کی م.فقط هغاتیوتبل

 که شما دفعه  ی:بابت کارافتدیبا دست تعارف کرد راه ب بعد

 بشه.  نوشیدنینیاو تشکر رینشد تقد  ،یداد نوشیدنین

 نبود   یمساله ا -

 یباستان یامروز مناسبه. هم به آقا تیبود جانم،گفتم موقع -

که نظرات خودت  یو دار نیشما، هم فرصت ا یشیم یمعرف

 . چطوره؟ یو بد

 دیداشتند. شا کینزد یو حامد عالمه دوست اریازهمبود ک دهید

 گرفت .   یم میهم حضور داشت، راحت تر تصم اریاگر ماز

داد و کارت   رونیکنارش قدم برداشت.نفسش را ب  یصدوق

  ییاش را مرتب کرد. سالن جلسات برخالف جا  یپرسنل

 کهفکرش 

برگزار شد.دفتر نسبتا  یگریکرد، در ساختمان د  یم را

 یروشن مقابلش بود.با د یو قهوه ا یشکالت نیزایباد یبزرگ

   یدن آقا

به کار  یربط یبخش ادار ریتعجب کرد.اصوال مد کاشف

نداشت.با لبخند سالم کرد:روزتون  یلیتحل چینداشت.ه ییاجرا

 جناب کاشف  ریبخ



کرد  یتعجب کرد.اما به رسم ادب سع دنشیهم از د کاشف

 مهندس ..  ریشود:روز شما هم بخ زیخ مین زیپشت م

پنجره نشسته  ریکه ز یانسالیجلوتر از او سمت مرد م عالمه

به  ینگاه کوتاه  فیکرد. بالتکل یحوالپرسبود رفت و ا

 اطراف 

   یتون   ی:مدیعقب کش   یصندل   شیبرا   ی.صدوقانداخت

 مهندس  ینینجابشیا

داشت، بهتر از تنها  ییبا او آشنا یکه کم بهیغر کی داشتن

وسط آمدند:مهندس  زیرد سمت مم هماندنبود. عالمه همرا

 رخشا ن 

 سالم :ستادیرفت و مقابلشان ا جلوتر

کارخونه  سیی،ریرد اشاره کرد :جناب باستانم هب عالمه

هستن.  هم مهندس رخشان شونی، ا یباستان .جناب

 حضورتون هس ت 

 یالک زن یرنگ و کم کار یها یقوط یشکل مرجو عم هک

 کردن..؟  یبررس شونیروا

 مرتب و آنکارد شده بود.با دقت نگاهش  یادیمرد ز  ریپ 

 کرد:مهندس .. 



سرش  یبود و هم تشکر.متواضع کم یه هم احوالپرسکلم نیا

   یراخم کرد :جناب باستان 

رفت  ی.سمت صدوقندیدوباره با دست تعارف کرد بنش عالمه

 هر چند  یجلسه ا نیوهمان جا نشست.شرکت دادنش در چن

نص  شهینبود که هم یتیبود باز هم موقع  ییآشنا ایکه بر هم

 شد ذهنش مثل   موضوع جلسه یمتوجه  یشود.وقت بشی

   یحاسبه و راهکارهاهمشروع ب  شرفتهیپ    یها  توریمان

برداشت و نکته ها را با چند  یشد.خودکار و کاغذ یاساس

 کلمه  

باعث شد سر بلند  ینگاه صدوق  ینیکرد.سنگ ادداشتی

براندازش کرد و دوباره رو سمت  یلحظه ا حرف یکند.ب

 و  عالمه چرخاند .   یباستان

شروع به صحبت کرد.حول صحبت ها راجع باال   عالمه

و سود  شتریفروش ب تیو در نها  داریخر غات،جذبیبردن تبل

 باالتر  بود. 

 :مهندس .. ندیباال گرفت تا عالمه بب یراستش را کم دست

 شما..؟   یداشت یبله،صحب 



 یشنهادیپ همیتوجه همه را جلب کرده بود:اجازه دار انگار

و  دیمف شنهادیکان داد:ما از هر  پسر ت یبدم..؟  باستان

 .راحت باش.  میکن یستقبال میاشدن

 غاتیشهرستان ها،تبل یداد:متوجه شدم که تو رونیرا ب نفسش

  میکه دار ییکه خب نسبت به تقاضا رهیگ یصورت م یکمتر

که شهرستان ها به  میر یو هم در نظر بگ نی.منتها اهیعیطب

 یهم هستن برا یمناسبرقابت کمتر محصوالت بازار  یلیدل

 و عرضه ..  غاتیتبل

کرد.عادت نداشت از گفتن  یبراندازش م حیبا تفر یصدوق

 میتون  یگرفت و ادامه داد:م یگریبترسد.نفس د  شیحرف ها

   میاستفاده کن  یغاتیتبل یاز تابلوها

پا افتادست  شیکار  پ هی نی:ادیحرفش پر انیم کاشف

 . ستیعرضه ن یبرا یدیجد زیخانم..چ

و عالمه نگاه کرد:نظرتون  ینداد و به باستان تیکاشف اهم به

 نمیتو ی..؟ ممیریاز بچه ها کمک بگ غاتیتبل یهبرا یچ

   ینقاش

ها هست که  ابونیتو خ وارید ی.کلمیرو انتخاب کن یوارید

 یخوشحال بشه که کمک ینداره.فکر کنم شهردار یخوب ینما

 به  



   یریبرنامه خ  هیاصال    میتون  ی.ممیشهر ک ن  یساز  بایز

 یکنن و کاور یم یکه بچه ها نقاش   ییوارهای.د میبد بیترت

 کارخونه روش حک شده .  نیپوشن آرم ا  یم هک

 بشه..؟  یقراره اطالع رسان یچطور 

 ابونیتو خ شهمی.غاتیکرد:باز هم تبل یصدوق  نگاه

 هادکارخونه که بال استف  یقبل یز بنرهایازد.حت  نتخابیاها

 ونده  م

چندتا  میتون ی.ماداداشتی یوارهایاستفاده کرد.مثل د شهیم هم

ونده استفاده  همکه از قبل تو کارخون  ییو با بنرها وارید

 .. ییزایچ نی.حتما تو انبار ملزومات هست همچمیکن

بهمن و چطور  22مثال  ی:بنر استفاده شده دیخند کاشف

 ..؟ یاستفاده کن غاتیتبل یبر ا یخوایم

را دارد که  نییادانست که الاقل اجازه  یبود.اما م مضطرب

 یاستفاده کرد.م شهیرا بزند.از پشت بنرها م  شیحرف ها

کراخونه و اسم و رسمش رنگ کردن چند تا  نییادونم  برا

به وجود  یشکنبدن ی نهیتازه هز یاستفاده از بنرها یا وارید

ونده هماستفاد البو   میکه دار ییزهای.اما  چرا از  چارهینم

 یجز از کل رو دارم کیما  غاتی..؟   تو تبلمیاستفاده نکن



که از پشت بنرها  شهیم ی.به نظرتکار جالب مید ینشون م

 ..  نمیاستفاده ک

ول  یکرد.اما فکر استفاده از بنرها یعالمه را درک م حرف

حض م هبود که ب یزیچ نیولیادداشتیا یوارهایمعطلمانده و د

 دلش خواست.  شگاهدانورود به 

 کنم که یخودم و م یجناب عالمه و سع دمیم شنهادیدارم  پ 

 با شماست ..  میشدنش و واضح کنم.اما تصم یعمل

رو  هیکه بق  هیموفق کس ابیبازار هینگاهش کرد:  یباستان

و قبول کنن..تو مترو  شنهادشیوادار کنه نظر و  پ

  هی  ی..؟وقتیرفت

کنه در  یم غیروش جوراب ها تبلف یپنجاه ساله برا خانم

 دیخودش،شما رو سمت خر یواقعداره با تکرارش و شگردها

 .  دهیسو ق م

خواسته اش و درست بودن  یرو دیامروز را گرفت.با درس

و  ینقاش یوارهای.د هیکار شدن نیکرد:ا می یآنپافشار

 ..  یوارید یها ادداشتی

حض م ه.بب داشتیاک بطریبه  یدیشد  ازیساعت بعد ن مین

را  لشیموبا  یآمد گوش رونیب یکه از دفتر باستان  نیا

 روشن 



برساند.حاال  اریخبر را اول به گوش ماز نیخواست ا ی.مکرد

را زده بود ته دلش اضطراب داشت که    شیحرف ها که

بود  یکس نیاول  ارینداده باشد.آن وقت ماز ید معقول شنهایپ

به  یگرفت اما کس تماس اریکرد.با ماز یواخذه اش مم هک

 داد .  یتماسش پاسخ  نم

آسانسور رفت و منتظر باال آمدنش شد.در آساسنسور   سمت

 شناخت.نامزد دکتر   یآمد را م رونیکه از آن ب یبازشد. کس

 چیکه با هم روبرو شده بودند به ه یبود.دو دفعه ا یساعد

 باشد .  یبهتر داریدفعه د  نیکرد ا ینبود.سع ندیخوشا وجه

 الم .. س 

 براندازش کرد:سالم .  نایت

بود.رنگ  چاندهیرا دور گردن  پ یبزرگ یشمیبریاروسر

دست  یمد.نگاهش رویابه پوست برنزه اش م یروشن روسر

 حصارانگشت   یاش رو  ی.انگشتر نامزددیچپش  لغز

زدن را کنار بگذارد:با   دیکرد د یبود.سع جاخوش کرده

 اجازتون.. 

خودش  ریو وارد آسانسور شد.به تصوگذشت  نایکنار ت از

اش نشسته بود.با کف   یشانیپ یرو یکرد.اخم پررنگ نگاه

 دست  



 یموضو ع نیبه همچ دیتا پاکش کند.نبا دیکش یشانیپ  یرو

  اری.مازدیتوانست به خودش دروغ بگو یکرد.اما نم یفکرم

 خاص شده بود .  شیبرا یساعد

  ××× 

برداشتن  یبود که براز ساختمان دور نشده یالیخ هنوز

 روپوشش  بیداخل ج  ادداشت،دستیدفترچه 

 زیم ی.دفترچه را روستادیا بشیبودن ج ی.با حس خال کرد

 رفته را به سرعت  ریجا گذاشته بود.مس  یدفتر باستان

کاغذ  یرا رو اتشیذهن شتریبود که ب ی.عادت بدبرگشت

ش متمرکز کند.اصل  ینوشته ها یکرد رو یورد.سعیام

بود،اما مطمئنا گوشه و کنار دفتر هم   یوعات کارموض

به  یکه صدوق  نینوشته بود.با فکر به ا یگر ید  یزهایچ

 کرد .  دنیکند،شروع به دو   دایپ  یان دسترس

شد و سمت دفتر قدم تند کرد.خوشحال از  ادهیآسانسور  پ از

 تر   کیچشم چرخاند و نزد زیم یبازبودن در،داخل شد . رو

.انگار صدا از ستدیباعث شد صاف با یصدوق ی.صدارفت

و  پیبه ت نیآمد:باز زد  یشد م میکهبه دفتر وصل  یاتاق 

 تاپ  هم..؟  

 ..  ستیجواب داد:مهم ن نایت



را  یصدوق  یماندن و رفتن مردد شد.صدا یبرا شیپاها

.اون ستیمناسب تو نمازیار ه:من بهت گفتم کدیشن دوباره

و مشخص  شیزندگ یها تیکه اولو  یآدم

 کرده.کار،دانشگاه،کار .. 

 ..کار،دانشگاه،مامانش .. زمیبا حرص جواب داد:نه عز نایت

سر و صدا کاغذ ها را  یچند دسته کاغذ بود.ب زیم یرو

دا کردن دفترچه  یحض  پهم.بندیرا بب رشیجابجاکرد تا ز

 رفت.   یم رونیب

 ن..؟   یهنوز مشکل دار اریتو و مادر ماز 

که هنوز داستان  نیشد .فکر ا  اریادر مازم ریدرگ ذهنش

بود چه  بیعروس ومادر شوهر رواج داشته باشد هم عج

 ختم شود.  یسر داستان به دکتر ساعد کیکه  نیبرسد به ا

فهمه  یفهمه..واقعا نم ینممازیارفرهاد..؟  هیچ یدون یم 

 حر ف  یسر هی.به نظرش میدار ییادوستن و مادرش چه همک

رفتار و با مادرش  نیدونم که ا ی..مهیلکیاارادهیو ا ساده

و داره در جهت هر دومون  ینفهم نیهم قایهمداره.دق

   دهیهمادام

 شوخ بود:پس کال نفهمه. .   یصدوق یصدا



قرار نبود   یلعنت یدر هم شد.انگار دفترچه  شتریب شیابروها

 واظب حرف زدنت باش ..  بلند شدم نایت یشود.صدا دایپ

کردم.. اما از نظر  نیکه به دکتر جونت توه دیاوه،ببخش 

 . نیمن،شمادو نفر از اول هم مناسب هم نبود

 من دوسش دارم ..  

چه   نیآخه..؟ ا  یچ   یعنیمتاسفانه..دوست داشتن   

..؟شده سه روز و نیدام با هم جنگ دارم هک هیدوستداشتن 

 ..؟  دیبدون دعوا و بحث بگذرون

هم  یتی.اهمستیچ نایو ت یصدوق نیب ی دوستیدانست  ینم

را  یز مردیاتازه ا یداد.فقط به اجبار داشت ورژن ها ینم

   یم

 که به کامل بودنش معتقد بود. دیشن

 ن الکل استفادهم هک  نیمشکالت بخاطر ا  شترینصف ب 

  یخوام فرهاد اما نم  یتونستم تمومش کنم.م  ی..کاش مکنمیم

 تونم ..  یشه..نم

  . .شهیم یاگه بخوا 

..امروز شمیهموونیبهش لب نزدم دارم د روزیتونم..از د ینم 

خونه نبود.هر  شبیدمازیارفقط زرداب باال ؛آوردم.. صبح

 وقت 



..درد من که فقط ینیب  ی.مستیدارم ن اجیبهش احت که

مقاله و پروژه  ریدرگ شهی.!همستیکال ن اری.مازستین مادرش

 و کار و  کار و کار .. 

  نهیهم خب حاال،شغلش یلیخ 

بهانه   نیشما مردا هم  یبداخالق جواب داد:همه    نایت

..کار..؟ من جزو یقدر از خود را ض نیهم  قای..دقدیرودار

   یزندگ

دارم..نه ازش پول   یبه توجه و همراه  ازی..من آدمم..ناونم

دارم  اجیبهش احت یخوام وقت ی..مگهید زیچ چیخوام نه ه می

که قراره شوهرم  یاز مرد  هیادیتوقع ز نیکنارم باشه..ا

خواست آنجا  یهم نم شتریلحظه ب کیباشه..؟  دفترچه نبود.

 یبا حسشان نمیکرده بود که تقر خیآنقدر   شیها بماند.دست

 کرد.راه  

آمد:توقع    یهنوز م   یصدوق  یرا برگشت.صدا  رفته

   یآل ها  دهیا  یتونه همه     یآدم نم  هی.اما  ستین یادیز

 .. یراحت نیباشه.به هم گهید   یکی

که  یمثل وقت شیرا داخل راهرو انداخت.گوش ها خودش

.نفسش را دیشن یرفت گرفته بود و گنگ م یبهارتفاع م

   رونیب



.اگر  دیتنش لرز یکه زنگ خورد،همه  لشیموبا ی.گوشداد

شد.حضور در  یقبل زنگ خورده بود،رسوا م هیثان یس

 که  ییجا

 تشینه در شخص دیکه نبا یرف هاو گوش دادن به ح دینبا

وقت ها   یلیگفت خ یم هشی.خانجون همتشیبود و نه در ترب

 تا نشنود.  ردیرا بگ شیگوش ها  دیبا

به قدم  یر شتیو سرعت ب دیکش رونیب بشیرا از  ج یگوش

 نایکه ت نیبود.پشت هم پلک زد.ا اریماز یش داد.شماره  یها

 چه 

به او مربوط   دایو ا داشت اصال  اریازم هراجع ب  ینظر

ش یاو کار یشهرت شغل اریو از مازیا.دانسته هاشدینم

 یاش را پر کرد.سر انگشتش م دلگرفت و  یقیبود.نفس  عم

حرف  اریرا نداشت که با ماز  نییا.ردتماس داد.آمادگدیلرز

  یم دایپ  ادفترچه اش ر  دیبزند.دوباره  سوار آسانسور شد.با

 کرد . 

  ××× 

توام با آن از  جاناتیشلوغ و ه یت روز کارباب خسته

 ینگبدنجز نور  یشد.از آفتاب داغ تابستان   ادهیپ  سیسرو

 نمانده    یباق



ن یان گذشت.ون ارشاد کم ابایداد و از خ رونی.نفسش را ببود

   یون ها م نیز ایاطرف تر پارک کرده بود.ساناز حساب

 ابانیاز خآمد که وقت رفت و آمد  شیپ ی.چند باردیترس

به چت ر  یحوصله دست یرا گرفته باشند.ب شیجلو شلوغیها

  ی

 زیچ نیحکم تر کرد.آخرهمشان یرا رو فشیو ک دیکش  شیها

لباسش  ایتذکر در مورد مو  کیخواست گرفتن  یم هکی

جلوتر در صف  یبود.از  کنارشان گذشت و کم

 اندهمینشد.تمام ساعات باق  دایپ  یلعنت ی .دفترچهستادییاتاکس

 روزش به فکر   ی

که  یراهیبد و ب تیراجع به آن گذشته بود و در نها کردن

 به خودش نسبت داده بود هم   ییسر به هوا نیبابتا

چک کردن  یرا برا لشیموبا یرامش کند.گوشیانتوانست،کم

  یلب رو اریز مازیاگریتماس د دنی.با د دیکش رونیساعت ب

 ز صفیاامروزش بود.کمپاسخ  یتماس ب نیدوم نیفشرد.ا هم

و منتظر ماند  دیانگشت کشمازیارسم یافاصله گرفت ورو

 را برداشت.  یبوق گوش نیدوم ی.رو

 تماستون نشدم..  یمتوجه  دیسالم استاد..ببخش 

 دوبار تماس گرفتم ..  



گرفتند. به ناچار  یو را در صف تاکسیادختر جوان جا دو

 ی.مهندس عالمه براشلوغ بود یلی:امروز خستادیپشتسرشان ا

 جلسه از من خواستن که برم.. 

 .. ؟ یچه جلسه ا 

ز دفترچه یاکیبود.مطمئنا  اریازهمکار گفتن ب نیبهتر دیشا

تو  غاتیو تبل  یابیجلسه راجع به بازار هیخبر داشت: 

 شهرستا ن بود..  

 ..؟  یطرح داد 

داشت تا  یادیز لی.مدیش کشیاشانیپ یموها یر و دوباره

کالفه اش کرده بود:بله..منتها  ی.خستگندیباغچه بنش یلبه

.مهندس ومدیخوششون ن  یلیخ   یکاشف  و صدوق یآقا

 نزد .  یعالمه همحرف

 .. ستیمهم ن 

بود که  یطرح نیمن مهم بود.اول یدلخور شد:اما برا شیصدا

 تونستم ارائه بدم ..  یواقع یجلسه  هیتو 

 فکرت و مشغول نکن .  

د که انگار عجله داشت.نگران شد:طور بو  یطور  شیصدا

 شما..؟    یی..کجاشدهی



 امشب پرواز دارم.نگفتم بهت ..  

 ..؟   اصفهان..گلنوش..   دیریباال داد:نه،کجا م شانه

 بله  

دفتر..؟حتما   یبر  یتون  یم  ستمین نم هک  یدو روز  نیا 

.چون یکن یها چک بشن و سفارش ها رو بررس لیمیا دیبا

 ..  یکه بر  گمیمطمئن هستم دارم بهت ماز کارت 

رو شد و خودش  ادهیهم داشت.وارد  پ یگرید یچاره  مگر

 ..  رمیچسباند:باشه،م یراکنار درخت

وقت و    ر،هریهم باهام تماس بگ  یداشتیممنون،کار   

 بذار  امیبود.اگه جواب ندادم، پ یساعت

دان راحت چم الیش را کرده بود و حاال با خ یهمه جا فکر

 رونیبست.قبل از انکه دهانش را جمع کند کلمات ب یم

 ستاد..؟ یاری:تنها  مدیپر

کوتاه بود.اما باعث شد به همان سرعت از  اریماز سکوت

به  اریماز دیبگو یزیشود.قبل از آنکه چ مانیکردنش پش انیب

 رم ..   یحرف  آمد:آره..تنها م

 بگم ..  دیبا یزیچ هیکرد: حصارازادش را دور خودش  دست

 بگو برام ..  



با  یگفت..؟ حت می نایکه ت یمرد نفهم بود..؟ همانطور نیا

 مرتب   یتوانست اوضاع را از پشت گوش میلحنارامش هم 

همراهم  شهیدارم که هم ادداشتیدفترچه  هی:کند

رفت  ادمیهست.امروزهم تو جلسه بردمش.اما وقت برگشت 

 برش دارم..  زیم یاز رو

 خب..  

  یدندان گرفت:برام مهمه،اما نم  ریستش را زش  ناخن

 کنم ..  داشیپ  یدونمچطو ر

اومده  زیمرتب کردن م یبرا یدفتر بگو،حتما وقت ینشهمب 

 برش داشت ه 

 ..  میبود  یباستان یآخه دفتر آقا 

 ونجا..؟  یاچ یبرا 

دونم..مهندس  یشد:نم یم یمرتب پر و خال یتاکس صف

 اونجا ..  میعالمهگفتن بر

توجه بشود.نفس همآنقدر واضح نبود ک   اریماز  یصدا

 دیکمکم کن شهیکند:م دایگرفت تا شجاعت گفتنش را  پ یقیعم

 کنم..؟   داشیپ



االن اون دفترچه انقدر مهمه..؟  بله،آخه اسم شما هم توش  

 هست.. 

 

مسخره  یلیدونم خ یزده ادامه داد:م خجالت

ممکنه  یفته.هر کسیاب یاتفاق نیهمچ دیصالچرا بایاعنیاست..

 و جا  یزیچ

که اتاق و ترک کردم و  یهم از زمان قهیپنج دق ی.حتبذاره

 برگشتم نگذشت.اما دفترچه نبود..  دوباره

 ..؟  یچ یعن یاسم من  

 ی زیاما مجبور بود حرف بزند:چ  دیخجالت کش  شتریب

 هیمونه  میخودکار دستم  یننوشتم..اصال عادت دارم وقت

 و  ییجا

گوشه و کنار دفترچه  گهیمتن د یسر هی..اسم شما و سمیبنو

 نوشتم.. 

 مثل دفتر خاطرات ..  

 :استاد!!..  دینال

 تو اتاق بود..؟    یک 

   یکنارم نشسته بود.کاشف،مهندس عالمه و باستان یصدوق  



وشن رودررو یامن و با دار و دسته  یاوه،دار 

باعث دردسر  یکه تو دفترچه نوشت ییزایچ دوارمی..امیکنیم

 ننوشتم استاد..اون که دفتر خاطرات نبود..  یبد زینش ه  چ

 ..  ی:نگو که دفتر خاطرات هم دار دیخند اریماز

 .. رمینخ 

  هی  نیبخندم.ا  یخنده اش بلندتر شد:باعث شد  یصدا

دفترچه  نمیکن تا بب یبرات.باهام خداحافظ  شهیم ازمثبتیامت

  ی

ن با خوندنش فکر ضربه زدن مونده که اال یدست ک محبوبت

   دهین و داره تو سرش جوالن مهمب

تر شدن چشمش را   یکند.حت  هینمانده بود گر  یزیچ

ت  که باعث دردسر  سین  یزیچ  چی..هدیحسکرد:ببخش

  ی زیبشه..اصال چ

هم  تیمسئول یگردم دنبالش..همه  ی.خودم فردا مستین

 .. خودمیپا

 کردم ..  یم یشوخگلنوش..داشتم باهات  ستیمهم ن 

 نیدوم اریکرده بود.مطرح کردنش با ماز یاشتباه کار

 اشتباهشبود. 



 باشه   یخسته شد یبرو خونه،حساب 

 سر داد و پشت هم پلک زد تا اشکش بشیرا داخل ج  یگوش

  ی.زندگستادینچکد.احمق بودن که شاخ و دم نداشت.ته صف ا

 ادامه داشت.. 

  ××× 

 ..   میداشته باش یمیدخواست دوباره پست تق دلم

 کیعاقبت  کیبابک و تا پ یبه آقا شهیم میپست تقد  نیا

 :  یبه خانه برگرد  دیروزبا

  ××× 

تنها باشد اما دلش آرام   یرا بهانه کرد تا چند ساعت  سردرد

ش  یو دخترها یپا به خانه گذاشته بود فر ینگرفت.از وقت

داد  یان مخان جون نش انیگر یچشم ها دنیآنجا  بودند.د

ش امده و کار  یو شوهرش  پ یفر نیب ییدوباره قهرودعوا

 به قهر 

.هنوز گرم دیکش یاست.پشت دستش را به قور دهیکش

 یو به حال رفت.حت ختیر یچا یوانیخودش ل یبود.برا

  یحوصله  

 ین طرف تر را نداشت.همانجا کنار پشتیاها یو صندل مبل

 جمع کرد.سحر و   را شیخانجون نشست و زانوها یوتشکچه 



 یبودند.فر دهیخواب دهیژول یباز و موها یبا دهان ها دیسپ

تنشان را مرتب کرد.ساناز از آن  یرو یخمشد و مالفه 

 طرف 

چشم و ابرو آمد.زبان اشاره اش به لطف ساناز  شیق برا اتا

 یزیگفت که چ میبود.داشت با اشاره به در و ساعت  خوب

  تا  آمدن پدرشان نمانده است.

به  حیباال داد و به خانجون نگاه کرد.از دم غروب تسب شانه

 ش دلشام هم نخورده بود. یگفت.حت میفقط ذکر  دست

و درشت از سر و  زیروزها آنقدر مشکالت ر نیشد.ا نیسنگ

 و ببندها داشت  ریبگ نییارفت که همه   یکول مردم باال م

تاجر دو  سه شب قبل،داد و هوار مس  نیشد.هم  یم  یعیطب

 نییرا پا  وانشیبلند بود.ل ییروبرو

 گذاشت:خانجون..خانجون.. 

 یبود.کم دهیرا شن شیکه صدا نییاعنیتکان دادن خانجون  سر

..؟ شب  معده  یلقمه درست کنم بخور هی:دیخودش را جلو کش

 ها ..  یشیم تیاذ  یخال ی

 توجه شده بود که خانجون غذا نخوردههمانگار تاز  یفر

 هکرد:آر مرتببچه ها را  یرو یالفه م هاست.دوبار



معده  یقرص بخو ر یخوا یم هگیامان،گلنوش راست مم

 ..  یشیم تیاذ  یخال

 :مامان!..  دیغر ی..؟  فریزنگ زد دیبه سع 

 ..  نجایا ادیبهش زنگ بزن بگو صبح ب 

:تو رو خدا مامان..بذار دو روز به حال  دیمال یبار فر نیا

 خودم باشم .. 

ا  نجی..تو ا هیدرد اون چ  نمیخوام بب  یا تو ندارم.مب  یکار 

 گه  ینم یزیسرم..حسن هم که چ یبمون،باال

 یب ایکه پدرش بدجنس  نیمطمئن نبود.نه ا یلیرا خ یکی نیا

د ح شهیو شوهرش هم یفر یدعواها انیوجدان باشد.فقط م

و بچه  یفر زبانیم یدو روز یکیداشت. یم هوسط را نگ

رساند به خانه شان  میبعد خودش آن ها را شد اما  یم شیها

 .  یتا  قهر بعد

 یگم خانجون،م ی:مدیفرش جلو کش یهم خودش را رو ساناز

 بهش..؟   یبگ یچ یخوا

لب ذکر گفتن را شروع کرد.کاش  ریدوباره ز خانجون

با ذکر گفتن  یطیمثل خانجون بود و در هر شرا یکم مانشیا

کرد:شوهر  حصاررا   شیهم زانوها یگرفت.فر  یآرام م

 اصال..خر شدم..  هیچ



 ..  رمیبم ی:الهدیلب برچ یسان

ها،اصال ازدواج  نیشنو یز من میاخدا نکنه عمه...ول 

 ..  دینکن

نده  ادشونیرو  زایچ نیهللا و اکبرش را بلندتر گفت:ا خانجون

 .. 

اون  ایشن مثل من بدبخت، میگم،شوهر کنن  یخب راست م 

نرفت.اصال تو  نییوش از گلوش پافرزانه که آب خ یآبج

 داره ..  یخاندان ما،ازدواج کردن نحس

 ..  گهیم یچ ینصف شب نی..!ببمیرج طانیخدا بر ش لعنت

 ا..مامان!..   

: دیکش  یآه بلند  ی.فردیخانجون خند  یچشم غره   به

 یکنن،سگ دو م یشده،ملت سه جا کار م ادیانقدرمشکالت ز

  یزننبرا 

رسن خونه انقدر خسته ان که  یشب م پول.آخر درآوردن

 دنیخواب یمرده..جا  یزنده  است ک کیپرسن  یم اصالن

 ..  شنیهمو صبح دوباره زند رنیم  یم

 ..  رمیبم ی:الهدیدوباره لب برچ یسان



..واسه رمیبم   یاله  ی:اا..تو هم هدیپشت دستش کوب  یفر

.کال ستیمردا ن ریهمش هم تقص  یعنی مگ ی..میریبم یچ

 کردن سخت شده ..   یندگز

 .کارش دارم.. نجایا  ادیصبح ب دیزنگ بزن به سع 

از  دیسع یسخت شده.ول یزندگ  گمیمامان،حاال من م 

  بیبچه ها کرد.دستم تو ج نیم خون به دل من و ا همون اوله

 ینم یرو ندرام خبر مرگم زندگ یچیه اریو اخت رهیم خودم

ا را دور زانو محکم کنم .. خودش را جمع تر کرد و دست ه

سرش را باال گرفت و تند و تند پلک زد:با  یتر گرهکرد.فر

 کنار  یهمه چ

 یهم..بگیز اون در اومد تو،بگه خسته نباشیاکیکه تهش  امیم

 فهمم ..  یهم..بگذارمیدونم کم م

 کنم ..  یکرد:من شوهر نم ینچ یسان

 :آره جون عمه ات.. دیاش خند هیگر انیم یفر

را   اطیباز شدن در ح  یکرده بود.صدا   خی  شیچا  وانیل

با کف دست چشمش را  ی.پدرش به خانه برگشته بود.فردیشن

 خش ک 

 بگم..؟   ی:به داداش چکرد



.خودم دیبخواب دیدوباره هللا و اکبر گفت:همه بر خانجون

 زنم ..   یباهاشحرف م

دست خانجون را  ستادنیزودتر راه افتادند.قبل ا یو سان یفر

دو تا بچه  نیو بفروشه..ما به جهنم،ا نیت:به بابا بگو زمگرف

 گناه دارن .. 

شده صبح خواب  روقتیمادر..تو پاشو برو بخواب..د گمیم

 ..  یمون یم

 گفت و به اتاق برگشت .  ریبخ شب

  ... 

تخت با  یهم رو یکف اتاق تشک پهن کرده بود.سان یفر

  یاحتش مشغول بود.بلوزش را درآورد و تاپ ریاگوش

دن ساعت چک کرد.  ید یرا برا لشیموبا ی.گوشدیپوش

 یکه باال یپنجره ا یداشت.نشست و به لبه  اریزمازیامیاپ

 داد.  هیتختش  بود تک

 ادتیکارخونه. ی"با حامد هماهنگ کردم فردا و پس فردا نر

 .." ریهم تماس بگ یداشتی..کار یرو چک کن الیمینرها

داد.در   یت قبل را نشان مساع  میام،نیارسال  پ  ساعت

جواب  اریماز یکرد.برا یم یو خستگ یسرش احساس منگ

 نوشت.  



 " باشه" 

 یفر یالفه برام هی یرا کنار بالشش  گذاشت:سان  یگوش

که به سقف  ینگ المپبدننور  ریبذار .. سر تکان دادنش را ز

  یو ساعدش را رو دی.دراز کشدیبود ،د زانیراهرو آو

   یشانیپ

کرد.آن   یموافقت م  نیبا فروش زم  باید.پدرش گذاشت

خوشان هم  یشد.زندگ  یبند م  ییهم به جا یوقت دست فر

   یم

توجه  یکوتاه گوش ی برهیراحت تر از حاال شود.و توانست

چشم..؟  غر  یعنیبود"باشه  اریاش راجلب کرد.از طرف ماز

 زد:پررو .. 

 م  کن یم ه..؟   بله،دارم مطالعنیدیکرد:رس پیتا

 شم ..  یباال داد:پس مزاحم نم شانه

 نره ..  ادتیفردا  

 زد:چشم..خوبه..؟  غر

 ..  یحرف گوش کن باش..راست شهیهم 

گذشت.کنجکاو    یامیپ    چیسکوت بدون ه  هیثان  چند

 ..؟  یچ ی:راستپکردیتا



 شده .  دایات  پ دفترچه

 بود..؟   کی..؟ دست ی..جدیوا 

 رسونم ..  یومدم بهت مشده.ا دایکه  پ نیمهم ا 

 رم..  یگ می رمیم هیدست ک نیخب بگ 

 دست نامزدم ..  

بپرد را  رونیرفت از دهانش ب یهمک ینیه

 که تو جلسه نبود..  خورد:اما..نامزدتون

 ..  دمی.برگشتم بهت مستیدونم..مهم ن ینم 

 به جانش افتاد:امم...آخه..  دلشوره

 شده..؟   یچ 

.سرش رونیسش را فوت کرد ب.نفدیبگو زینبود چ حاضر

 ..  یچین تر از قبل شده بود:ه یسنگ

 رخشا ن  بله  

 تو دفترچه ات بود..؟   یخاص زیچ 

نوشته  زایچ یسر هی:نه به خدا..گفتم که دیرا گز لبش

 دمیباشه،نگران نباش..م   نیبودم.چند جا هم اسم شما..فقط هم

 بهت .. 



 .. ریکرد:شب بخ پیتا  ارینگران بود.ماز اما

 . . ریداد:شب بخ جواب

شد.به پشت دراز  کیزل زد که صفحه تار یبه گوش آنقدر

 یفردا روز بهتر دیهم گذاشت.شا یو چشمانش رار و دیکش

 شد..    یم

  ××× 

 نیبود.سابقه نداشت با همچ  بیبه فرودگاه عج   نایت  آمدن

قسمت مغزش شروع به  نیتر کیروبرو شود.تار یاسقبال

از خودش رفتار    نایشد که ت  نیران اهشدا ر داد.نگ

 کیکمتر از  یلیفکر خ نیمکارانش دهد.اما ا نشانه  ینامناسب

   یداشت نگران   نایلحظه فرامو ش شد.لبخند بزرگ و گرم ت

 ..  یکرد رمیبرد:غافلگ یم  نیاش را از ب

 ریبخ  دنیبه جلو برداشت و دستش را فشرد:رس   یقدم  نایت

 .. زمیعز

 دیگذاشت و سمت همکارانش چرخ  نایت بدنپشت را  دستش

  یکوتاه به احوالپرس ی قهیکند.چند دق  یتاان ها را مرعف

دست    نایراه افتادند.ت  یکوتاه    یبعد با خداحافظ  گذشت

 کرد:خوش گذشت..؟   حصار شیدوربازو



 زیو هتل.چ ناریرتب کرد:سمهمشان یش را ر ویادوش فیک

 هم رفته خوب بود  ی.اما رو خوشگذروندن نداشت یبرای

  شیابرو  یتا برآمدگ  یخوشرنگ  یدوباره لبخند زد.چتر  نایت

را دور سرش   یطرحدار بزر گ یراپوشانده بود.روسر

راست گره زده بود:حالت  یشانه  یبود  و رو چاندهیپ

 کم   هی..؟  یسر تکان داد:اوهوم،خسته ا نایخوبه..؟ ت

 ؟  ..رونیب میشام بر یبرا شهیم 

 در بره ..  تیکم چشمات و ببند خستگ هی یخوا یگذاشت:م

 کتش برداشت:خوبم..  بیرا از ج لشیموبا یگوش

داد و دست  رونی.نفسش را بمیگوش بد  کیکم موز هیپس  

 روبراست..؟  اوهوم ..  یشد:همه چ دلبه

 ..؟  ی..مطمئننایت 

 شد..؟    یم یطور دی:آره،با دیخند

کرد  یرا مرور نم ریچند روز اخ  بود که جر و بحث بیعج

 زده بود   شلیم هکه ب ید لگدیانداشت. یا هیگال تشیو با

 خوبه..؟   شلی:مافتاد

 سر تکان داد:دادمش به فرناز   نایت



دت نگهش داشته م هی منگاهش کند:گفت نایباعث شد ت سکوتش

 بگم ..  یزیچ هی مخواست یباشه تا حالم بهتر شه.راستش م

خوام  یشده..؟   م یتر بود:چ یعیطب زیهمه چحاال  انگار

 ..   اریالکل و بذارم کنار ماز

 کنار..؟   یش را فشرد:بذاریا شانیسر انگشت  پ با

 هیدفعه جد نی..تا حاال چند دفعه گفتم اما نتونستم.اما ادونمیم 

نبود.فکر کردن   یترک الکل اصال کار راحت  یبرا  میتصم

 تیکرد و در نها یترک تحمل م نییابرا دیکه با یطیبه شرا

 شد،خسته ترش کرد .  یعوض نم یزیچ چیه

 باید..نایت ریشاوره کمک بگم هیدفعه از  نیخوبه..ا 

 ..  یبر شیصول پیارو

 دونم ..  یم 

را مقابل  یداد و گوش هیتک یصندل یرا به پشت سرش

گلنوش و دفترچه اش افتاد:اون دفترچه    ادیصورتش گرفت.

 ونده..؟  تو  م شیپ

کوتاه نگاهش کرد:مال اون دختره..؟  دفترچه  نایت

 رخشان،انگار بعد جلسه جا گذاشته بود . 

سر  نایبهش..؟  ت یمن بود  چطور..؟ داد  شیاوهوم.. پ 

 تکان داد:آره  



شب قبل که گلنوش گفته بود اسمش را داخل دفترچه  دو

 ازه وارد افتاد که ت  یزمان ادینوشته به خنده انداخته بودش.

 یجزوه شماره  یپا شهیز دانشجوها همیاکیشده بود. دانشگاه

 جزوه   نینوشت.تا مدت ها ا یخوابگاه پسران را م یداخل

 حشایباعث خنده و تفر یشد و هر از گاه یبه دست م دست

 شد .  ین م

 به عمو گفتم اخراجش کنه  

 ..؟  ی..؟   به عمو گفتم اخراجش کنه  چیچ 

 نداره ..  میباال داد:بودنش لزو شانه الیخ یب

   نیا   یچ  یعنی: دیچرخ  نایسمت ت  یصندل  یرو

 ..؟ یحرف..؟ اصالمتوجه هست

  فشیپشت ک   یو از صندل   دیتنه اش را جلو کش   مین  نایت

 تو دفترچه اش مدام اسم تو رو نوشته..  نیرابرداشت:بب

دختر  هی یخوا یانداخت:م شیپا یرا رو یگلدار ی دفترچه

 کنه..؟   یما باز یبااعتبار و آبرو

ن  داد و دفترچه را ورق زد.با خودکار  رویرا ب  نفسش

 کیو نت برداشته بود.چند ورق جلوتر و  محاسبات یرنگ

.چند ورق جلوتر و خط یبا  رنگ مشک  یساعد اریماز



در هم گره  شیبود.ابروها دهیسمش کشیاکه رو   ییها  یخط

 !  اریاز..؟   میشد:خب که چ

 ..؟  یچ اریداشبورد پرت کرد:ماز یرا رو دفترچه

..؟ دختره ازت ستیچشم گرد کرد:اصال برات مهم ن نایت

 خوشش 

 ..  ادیم

 که اسمم و نوشت..؟   نی:بخاطر ادیخند

 یمن نم نی.بباریماز یبه نفهم یخودت و زد یا یفهم ینم 

 ستم.  یمنطق ن یبشم.اصال هم ب  یخوام عصبان

داده  یباستان  لیحرف ها را تحو نیکه هم نیبه افکر  با

 ..  ینگفت یز یگر گرفت:تو به عموت چ شتریباشدب

 یسر تکان داد:گفتم..نم  دییبه تا   نایهشدار گونه بود.ت  لحنش

 از کجا   ستیخوام اون دختر تو کارخونه باشه.اصال معلوم ن

کنم    یم  یاونجا.من دارم سع  یو آورد  یکرد  داشیپ 

 نیدونم که همچ یشناسم و م  یباشم.چون تو رو م آروم

 کتیدختر نزد نیاجازه بدم ا شهینم لیدل نی.اما ایستین  یآدم

 باشه 



جرات  نایکه ت نیاز آن که نگران گلنوش باشد از ا شتریب

که به کارخانه آورده  یبا او راجع به کس لباسکرده بود بدون 

 بود .  یعصبان  ردیبگ میبود  تصم

نگاهش کرد.دوباره لبخند به  نایت دیبگو یزیاز آن که چ قبل

 .. میشبمون و خراب نکن ایلبداشت:ب

 ..  یخرابش کرد 

تو مهم تر از  یدم ها برایاکنم.چرا همه  ی..خواهش ماریماز 

 من هستن..؟  

 نین توههمکارت ب  نی..؟ تو با انایداره االن ت   یچه ربط 

 ..؟ ی.متوجه هستیکرد

برخورد کنم.اما الزم بود بدونه که  یکامال منطق کردم یسع 

 سرش داشته باش ه  یتو  یالیفکر و خ چیحق نداره ه

را پر حرص گرفت و تکان داد:بخاطر چند تا   دفترچه

 یالیگه خیا.فکر کردکنهیخانم تو دفترم کار م نیدونهاسم...؟ا

نوشت..؟   تو دفترت..؟چرا من  یبه  سرش بود اون و م

 ..؟  دونم  ینم

 که بتونم باهات حرف بزنم..؟   یبود اریهوش  یتو ک 

را در صورتش بکوبد اما حرف از  نایت یخواست مست ینم

 ..  ی:لعنتدیبه صورتش کش یدهانشخارج شده بود.کالفه دست



نبودم..؟مشکل  یحس بود:هوشار یو ب یخال نایت یصدا

 نیجز ا ستین یزیچ چی.اصال مشکل هستیبودن من ن یالکل

 ،مگه نه..؟   یتو دوستم ندار که

 ش را فشرد:بس کن .. یا شانیکف دست  پ با

دختره  نی..آدم خودخواه..!اگه ایو دوست ندار یک چیتو ه 

سنگ   یتیسوخت.اما در هر وضع یدلم نم یرو دوست داشت

   یزن یم دلو به  یاون کار لعنت

 کایدارم..؟تو برام چ  یکارم چ  ری:مگه  غدیخروش  یعصبان

 ..؟  یکنیرم

   شانیداشتند تا حرف ها  اجیتلنگر احت   کیهر دو به    انگار

دندان گرفت تا لرزشش واضح  ریلب ز نایرا بزنند.ت

 نباشد:من..؟  

من   ی،برا  یتوقع دار  یادن  یکه از همه     یآره تو..توئ 

 ..؟  یکرد کاریچ

 بودم که از عمو خواستم تا تور و باال بکشه   یمن کس 

 یتو بود یگیبهم م یتو...؟؟هاه..خوبه..واقعا خوبه..االن دار 

 ..؟  یکرد ین و دکتر ساعدهمک

  



در صورتش زل  نایش مشت شد:تو..؟  ت یها دست

 زد:آره،من .. 

 ...  ی:دان خندید الیدن دان ید با

را مشت  شیشد و دست ها دیسرخ و سف پسرک

 کرد:س..سالمخاله 

:دلم برات تنگ شده بود دیکوب الیدان یبازو یکف دست رو با

 کجان..؟   هی؟بقی..خوبالیدان

 یپشت دستگاه کپ الیدن دان ی.با دندیرا بب یبود نب آمده

   ینه را نم ایکه راحله هم به کارش برگشته بود  نیتعجبکرد.ا

تپلش    یو لپ ها  دیخند  الی.داندانست

 ..خوبه..  یلیدو..دوباره..خ رمباشگاهی:خو..خوبم..مدیلرز

 زیک نیکه پشت ا یانداخت.رو ز زشیهمب یکوتاه نگاه

گر  یو د دهیبه آخر رس ایکرد دن  یم الینشست تا کار کند خ

   یراه

مثل  اریبا ماز ییقبل وجود ندارد.آشنا یایبازگشت به دن یبرا

ش رو بود.نفسش را   یپ   یایتازه به دن یها چهیبازشدن در

 کجاست..؟   یداد:نب رونیب

 رفته بانک .. -



 زینشست و دوباره به اطراف نگاه کرد.همه چ یصندل یرو

 ن  وایفتاده بود.لیاگوشه ا یدستمال کاغد یمثلقبل بود.جعبه 

 زیپخش م یضافیاشلوغ و درهم و برگه ها  خودکارها

 شلخته  ینب یبودند.شانهباال داد:ا

کند.شک  یپسر پدر نییاقرار بود برا ی.نب دیخند الیدان

 میتصم یدر همه  یمد.نبیامکار بر نیاشت که از پس اند

  یریگ

کرد همه برنامه  یم یس ع شهیخوب بود.چون هم شیها

 ش  یابه ساعت مچ  یعمل برساند.نگاه یرحله همرا ب شیها

که از   یدن نب یرا چک کرد.با د لشیموبا  یو گوش انداخت

 هم اومد   ی:نب ستادیمد ایام نییپله هاپا

مغازه  رونیزد.محمود ب رونیز مغازه بیانب ندیرس قبل

باز کرد:احوال مهندس..چه عجب   شین دنشیبود.با د ستادهیا

  یفقرا کرد ریفق  ادی

 شما..؟   یتکان داد:سالم..خوب سر

  یایم یدنش ابرو باال داد:نگفت یبا د ینب

آمد:من  شیدور از چشم محکود برا یکوتاه یغره  چشم

 ..  یهمخوبم..مرس



  ینب ریبگ لیقهقهه زد:تحو ودمحم

 غر زد:باشه..شما بفرما به کارت برس آق معمود ...  ینب

محمود جواب داد و به پله ها اشاره  یخداحافظ به

 شده..؟   یمغازه است  _ چ ی..؟ دانمیبزن رونحرفیکرد:ب

 ..  یچی_ه

 شده..راستش و بگو گلنوش..  یچ ی_ جون نب

 ه  کیمرت   دهیبرو...چه قسمم م  ای:بدیخند

 یعرفت ندارهمنشده..تو ک یهم از پله ها باال رفتند:طور کنار

برگشته..؟پس راحل ه  ی.دان یکرد یچ نمیبب یریبه تماس بگ

 کجاست..؟  

 کم کوتاه اومده   هیبا کف دست پس سرش را خاراند: ینب

 ..؟   ینب یگی_ راست م

جواب  دمیکردما..د  یبابا..اما براش قاط هی_ دروغم چ

رد  همو بردم که صاحب خونش نگ ی.رفتمدم خونش.نازدهیمن

 گذاشته رفته ساوه   دمیاومد کارش داشت.د بهیغر

 رفته بود ساوه..؟   ی..با دان عی_ ه

و هم بردم   ی..منم بکوب رفتم ساوه.نازگهی_ آره د

 ..  نیداشت یلمی..پس فی:وادیخند



  رونیدادم گفتم من ب   امی_  آره..زنگ زدم جواب نداد. پ

از خودش  رممی یهستم.جواب ند یخونه بابابزرگ دان

 کنم ..  یم تیخواستگار

 گرد کرد:دروغ ..  چشم

چند  نیو درآورد ا رمی:خر شده بودم.دختره  پ دیخند ینب

 کرده بودم ..  یوقت.اونروز هم قاط

 کیاجرا برود همعالقه و خواستن تا ت یبرا یکیکه  نیا

 دیبگو یخواست به نب یهمک  ییبود.حرف ها دلچسبییجورها

 را 

  یپس..طفل یو نشونش داد زتیچ یگرفت:اون رو درز

.گفت برو در خونش و بکوب تا برم اوردیراحل ه _ اونم کم ن

و  یگوش میکن میبحث  میدار  دید یخودم و گمو گور کنم.ناز

 گرفت .  

.گفتم پس راحله میحرف زد.بعد هم گفت برگرد باهاش

 ..  ادیگفت م یناز ..؟اگه برنگرده..؟یچ

موها پنجه   یدوباره رو  ینگاه کرد.نب   ینب  هی  ساکت

نگار یاهم اومد مغازه.ناز ی:امااومد..فرداش برگشت.داندیکش

 تو مخ   رهیکنه.خواهر خودمه؛م یامان و نرم مهمدار



 یداشت.مثل چشم ها یبرق زندگ  شی.چشم هادیخند بعد

د.شالش را مرتب ز یحرف م یزیذوق زده از چ یسانازوقت

 ...؟  ی..خوشحاللهی:بد  پدیکش هیسا ریکرد و  خودش را ز

.من همش فکر شهیراحت نم  المی_ نه بابا...تا عقدش نکنم خ

 رو اعصابه  یلیزاره.اما به وقتش خیازبون و ب  یکردم ب می

داره  ولیکه بره رو اعصاب تو ا ی:دستش درد نکنه.کسدیخند

 ..  ینب

 ..  میستادیچرا ا نجای..اگهید  نییپا میبر ای_ ب

 سر بزنم ..  همیبرم.اومد باید_ 

 ..  گهید میبر ای_ باز خودش و لوس کرد.ب

 ..  یگم نب ی_ جون گلنوش کار دارم..م

 _ جو ن 

 یزنده نم یعنی..؟ نیما عقد کرد  یب نمیبب امیبعد ن ی_ هفته 

 ذارتت ساناز 

 ادیب طونیخر ش..تو دعا کن از شهیهمشما مگ ی_ نه بابا..ب 

 ..  نییپا

 ..  ادی_ م



را  نکشیع   یموند  می..؟ ناهار و نییپا یاینم ی_ جد

 ..برم به کارام برسم .. ی:مرسدیکش رونیب

 دفتر...؟   یرمیرا چک کرد:  لشیموبا یگوش ینب

  یرفتن نداشت.خداحافظ الیرود.اما خ  یگفت م ینب به

ماس گرفته بود شب قبل تمازیارفاصله گرفت. یکردند واز نب

 تا  

نداده بود.اما  یحیتوض  چیکار به کارخانه نرود.ه یبرا

 شیخورد.حس ها  یزد ماجرا از کجا آب م یحدس م

 متفاوت  

ننوشته  یتن خاصهمن ک ی.بابت دفترچه شرمنده بود.با ابود

داد که  ینبود.حق م یکار درست اریبود اما تکرار اسم ماز

   نایت

به خودش  یحس بد یدهد.از طرفعکس العمل نشان  بابتش

   یب یشده بود کم هیها تنب  یثل بچه دبستانهمک نیداشت.ا

تمام  الین تابستان خ یداد.ا رونیبود.نفسش را ب یانصاف

 شدننداشت. 

 *** 

 یقصد چی.هردیبگ دهیرا ناد اریماز ی رهیکرد نگاه خ یسع

 جا  مجبورش کرده بود تا آن اریبه دفتر نداشت.اما ماز آمدنیبرا



کاناپه نشسته بود   یرو  دل.بعد همانطور دست به دیایب

کنار ناخنش را با سر انگشت   یکرد.عصب  میونگاهش 

 لمسکرد.اما  

خودش اجازه نداد ساکت بمان د.حاال که آمده بود حرف  به

 زد.  یم

 نیگفت یز وقتیاعنی.ستیدادن  ن حیبه توض یازیفکر کردم ن 

 فتاده . یاکه اتفاقکه کارخونه نرم متوجه شدم 

در هم  شینگاه کرد.اخم ها اریازهمرا باال گرفت و ب سرش

 به  هیداد.شب یصورتش را خسته و بدخلق نشان م شیبود.ته ر

 یحرف زدن نداشت اما کل  یکه حوصله  ییوقت ها پدرش

 کرد .  یرفت و فکرش را مشغول م یهمحرفدر سرش رژ

 فیرد مشغول ردک یم فیکه کلمات را پشت هم رد همانطور

بود  یدفعه ا نین چندم یشد.ا  شیکردن خودکار و برگه ها

که به ان تعلق خاطر داشت  ییرا از جا لشیکه  به اجبار وسا

 یو در آخر از محل کار  ینب یکرد.دانشگاه،مغازه  یجمع م

هم فشرد و  یمشغولش کرده بود.لبش را رو  یدت م هک

تا حرف   امیب نیگفتباز شود: شیکرد تا گلو یکوتاه یسرفه 

 . ستین ی.هر چند  حرفمیبزن

  



کرد.کم کم معذب  یدرهم نگاهش م یهنوز با اخم ها اریماز

 تا    ادیز دستم برمیاکنم.اما اگه کار یشد:جسارت نم می

.حتما دیاومده برطرف بشه،بهم بگ شیکه  پ یسوتفاهم

 دم .. یم نوشیدنین

 سوتفاهم...؟  

برخالف صورتش بداخم  شیحرف زده بود.صدا باالخره

 مشتش  انی.خودکارها را مدیرس یخسته به نظر م نبود.فقط

به  نی:فکر کنم بخاطر موضوع دفترچه ازم خواس تفشرد

 کارخونه نرم.مگه نه..؟  

 هیدستش را تکان داد:دفترچه..دفترچه..آخه وجود  کالفه

 داره..؟   یتیدفترچه و چند تا اسم چه اهم

شد و شانه باال  دلدست به  اریرا حبس کرد.ماز نفسش

ن یاز دانشجوهام همچ  یکیدفعه است که  نیولیاکنیداد:فکرم

 کنه..؟    یم یکار

خجالت زده شده  شتریدانست ب یشد.نم کیتحر احساساتش

   اریبزند ماز یو حق به جانب.قبل از آنکه حرف یعصبانیا

دانشگاه و  طیشرا  یدون  یم هبه حرف آمد:خودت ک  دوباره

و    یدیاستادو دانشجو،ممکنه چطور باشه..مطمئنا تو هم د

 نبود .  یبی.پس اتفاق عجیدیشن



  نیپا سفت کرد:همچ  یرا رو  شیها  مشت

 ..؟ هی..؟منظورتونچیکار

تونه تو فکر و ذهن خودش هر  می یولش کن..هر کس 

 داشته باشه..؟   هیتونه به بق یم یباشه.چه ربط داشتهیزیچ

 نیپشتش حس کرد.انگار ا ی رهیت یرا رو گرفتن  عرق راه

خجالتش دهد.دوباره دهان باز کرد تا   یمردقصد داشت حساب

 در  

 حینگذاشت:من توض اریاز خودش حرف بزند،اما ماز  دفاع

 ..  یچیاسم..؟از نظر من ه هیداره نوشتن  یتی.چه اهمخوامینم

 یکم یگهگاه  دیاز آن نبود.شا شتریاسم بود..؟ خب ب کی فقط

 گرفت.اما آنقدر    یهمتفکرات و محاسباتش را یالبال طنتیش

هم بود و به ان  دیکند.شا ینبود تا او را وادار به کار قیعم

 کرد .  یدقتنم

 یبا دقت انگار م یکرد.طور  ینگاهش م رهیخ اریماز

د یخواست ذهنش را بخواند.سرش را تکان داد:اگه اجازه بد

 برم..   گهیمن د

نگاهش  نطوریمده بود همیااهش کرد.از وقتساکت نگ اریماز

کردند  یم خشیزبان داشتند و توب  شیکرد.انگار چشم ها یم

 . 



نبود که بخواد  یزیمن اشتباه کردم.قبول دارم.اما واقعا چ 

  نیا ام،بهیکارخونه ن نیکه گفت ییباعث سوتفاهم بشه.از اونجا

 .  ستیکه اومدنم به دفتر درست ن دمیر س جهینت

 ..؟ چرا 

بود اما  ییا.اگر چه دختر قودیپرس یسخت م یها سوال

تا  رونیتحمالن همه فشار را نداشت.نفسش را فوت کرد ب

..؟   کار کردن یکن یفکر م نیا ریآرام شود:شما  غ  یکم

 داره..؟   یبرات چه ارزش نجایا

   دهیگلنوش،بهم جواب بده  بهم لذت م دمیازت سوال پرس 

 دهی.جمله اش را اصالح کرد:لذت م دی پرباال اریماز یابروها

 میدرس یکه دوسش دارم.مربوط به رشته  هیچون کار

 .  دهی.مهم تر از اون بهم استقالل مشهیم

 ..؟ هیچ یکرد فیکه از وقت اومدن رد یپس اون جمالت 

 به چند ساعت  اجیکه احت   یخوابت نبره بهم جواب بده.او 

 نم نه تو .. م هاستراحت دار

گفت احستاج  یهمرا گذرانده ک یدانست شب راحت یجا مک از

  نیبه استراحت ندارد.شب قبل بحث و جدال فروش زم



رفتن با پدرشان  یدخترها برا یریو بهانه گ دی.آمدن سعبود

شده بود حال خانجون بد شود.کار به درمانگاه و نوار  باعث

 قلب 

 دی.پشت پلکش را لمس کرد:االن بادیکش یزبان ریقرص ز و

 برم..؟   یتا شما اجازه بد کارکنمیچ

 یاصرار چیرا نشان داد: ه یدست بلند کرد و خروج اریماز

موندن  یبرا یمنطق لیهمه دل نیکه ا ینگه داشتن کس یبرا 

 .. یبر یتون  یکنم.م یمونه نم یداره  و نم

کرد از جا بلند  ینداشت.سع ستادنییابرا یحس شیپاها

 توانست.  یشود.امانم

  یمیتصم  چیه  یبار آرام تر بود:برا  نیا  اریماز  یصدا

قرار  یبه دفتر نداره.کس یربط چینکن.کارخونه ه عجله

 .  ییاب نجاییاتون  ینم گهیبهت بگه د ستین

بعد،خود  یخواست بپرسد از کجا معلوم که دفعه  می دلش

عذرش را نخواهد.اما زبان به دهن گرفت و ساکت  اریماز

 ماند . 

 خوام قهوه آماده کنم ..  ی:مستادی...؟  ایبر یخوا یم هنوزم 

لطفا  ظیداد:غل هیکاناپه تک یو سرش را به پشت  دیخند اریماز

 .. 



  ادیخوابتون م نیگفت 

 می.. میکار عقب افتاده دار ی.کلستیآره،اما االن وقتش ن 

چند روز که نبودم چند تا قرارداد و به فنا  نیا نمیخوام بب

 ..  یداد

به خدا    یچی:هدشید  ینم اریازهمگرد کرد.خوب بود ک چشم

 ..  دوارمیام

 *** 

 چیقهوه بود.اسپرسوساز مجهز دفتر ه ی مانهیپ ریدرگ

 بود    دهیقبل خر یکه هفته  ییابه اسپرسوساز خانگ یشباهت

قهوه سازشان شده بود.از  یپلنگ ی.ساناز عاشق باالتنه نداشت

 به خنده  یومینیظرف آلم کی یبهکار بردن لفظ باال تنه برا

ماندن در دفتر را  بایدکه از خودش داشت ن ی.با شناختافتاد

 گلنوش فرق  نیشناخت با ا یم هک یکرد.اما گلنوش یقبول م

فتخار یاادیز شیمغرور بود.به داشته ها می.گلنوش قدداشت

   یراعات کردن را مم هبلد بود و ن استی.نه سکردمی

جلوتر  یبه قدم ها شهیگرفته بود هم ادی.گلنوش مروز دانست

   یمعلمش بود و سخت نیبهتر  ینگاه کند.زندگ  شیپا شیاز  پ



باعث شده بود مقررات خودش را   یمثل ناظم بداخالق  ها

.گلنوش رخشان داشت بزرگ دییاا کند و با آن ها کنار ب دیپ

 که به آن باور داشت.  یزیشد.بزرگ تر از چ یم

 شیتر باعث شد سر پا شود.کم  پزنگ کوتاه دف یصدا

 کی ی.برا دیایبه دفتر ب یحضور یکس  یمدبدون قرار قبلیام

را  یرا پشت در تصور کرد.تحمل فرهاد یلحظه فرهاد

رو برو   نایمکن است با تهمآمد ک ادشینداشت.اما بعد

  یتیموقع  نیافتادن در چن  ریداد.گ رونیشود.نفسش را ب

ناهکار بود که بابتش شرمنده باشد و بود.نه انقدرگ نندهکالفه ک

 .  ردیگناه که  بتواند سرش را باال بگ  ینه آنقدر ب

مقنعه  یکه جا یبه شال ی.دستدیرا شن اریماز یقدم ها یصدا

به  یزنانه ا یسر کرده بود انداخت و مرتبش کرد.صدا

 ..   یینجای:پس ادیگوشش  رس

و  کوچک گذاشت نکیس  یرا رو ینینبود.س نایت یصدا

 به جلو برداشت.   یقدم

تو..شازدت  ای..؟  شکوه بیکن یم کاریچ نجایمامان،شما ا 

 ..  نجاستیا



 یشازده اش م اریازم هبه اسم شکوه ک یو زن اریماز مادر

 دییتعارفشان کرد:بفرما اریبود.ماز بیعج یشد.کم

 داخل..شکوه  جان.. 

 یدکترم..مادرنصفه عمر شدم.چرا تلفنت و جواب نم 

 ..؟  میش ینگران م یگ ینم..ید

 می.داشتند سمت مبل ها دیزنانه را شن  یو تق کفش ها تق

با   دیگذاشت.شا ینیبرداشت و داخل س گریرفتند.دو فنجان د 

لب  یزد.ناخن شستش را رو  یرا هم به برق م یکتر  دی

 . دیکش

 ..  یخونه نرفت نا،گفتیزنگ زدم به ت 

 ان.. زد:رخشان..خانم رخش  شیصدا اریماز

زد که  یم شیگفت رخشان و از آن فاصله صدا یم یطور

شانه  یشالش را رو یبود.دسته  یانگارموجود اضافه ا

 انداخت 

 یخانم مقابلش بلند قامت و چادر نیرفت.اول رونیب و

 نیهممازیارگفت مادر   ینشستن و نگاه کردنش م بود.مدل

 برداشت:سالم ..  گریزن مقابلش  است.دو قدم د 

بود.خوشرو و مهربان جواب  دهیمانتو و دامن پوش گرید زن

 ماهت ..  یداد :سالم برو



  یکی  شونیمادرم هستند.مامان ا  شونیخانم رخشان ،ا 

کنن  میهست که با من کار  یدتهمیازدانشجوهام بودن و 

شدن داشت  زیخ میکه قصد ن اریجلو رفت و با مادر ماز

 ..  دییکنم بفرما یدستداد:خواهش م

به   متیکش،گران  ق یو  پ  کیو ش  یچادر  یتا پا  سر

 :شکوه جان ستادیکنارش ا اری.مازدیرسینظر م

 بود.خجالت   ستادهیا  شیرفت که برا  گریزن د  سمت

 لطفا ..   دیی:بفرمادیکش

و هر دو  دشیجلو کش یجان دستش را گرفت و کم شکوه

 :فتبارک هللا...ماشاال ... شکوفهگونه اش را 

زن  نیرفت.اما از ا میقربان صدقه شان  یگاه خانجون

را نداشت.خجالت زده  یو مهربان تیمیانتظار آن همه صم

 خودش 

 یهم ب ارینگاه کرد.ماز اریازهمب فیو بالتکل دیکنار کش را

قهوه   هی متوجه به حضور مادرش شانه باال داد:قرار بود به

 ترکه   یهم..سرم داریبد

 یومدیمادر..چرا ن رمید:بمش زیخ میجان دوباره ن شکوه

 خونهآخ ه 



کوچکش  یدست فیباز کرد و ک یچادرش را کممازیار مادر

 زانو گذاشت:شکوه جان..  یرا رو

بود که شکوه جان ادامه  یهمان اسم بردن کاف  انگار

تنهاتون  یا قهیچند دق  هیانداخت: هیبه بق یعیسر ندهد.نگاه

 ذارم..  یم

 را هم   اریماز   یقدم ها  یاآبدارخانه راه افتاد.صد  سمت

مد.جلوتر وارد شد و کنار پنجره یا.داشت پشت سرش مدیشن

 ن زودتر برم..؟ هم:اشکال ندارستادیا

 هکیرا باز کرد.در حال ریخم شد و ش نکیس یپا اریماز

همش   یومدیانگاهش کرد:از وقت دیپاش یببه صورتش میاشتم

 کارامون مونده ..  ی..همه یبر یخوا یم

 گم ..  ینه..بخاطر مادرتون م 

و سرش را باال گرفت.بعد با سر انگشت  ستادیبود.ا خسته

اگه دو تا فنجون  شهی..زحمتت مستین یپلکشرا فشرد:طور

 ونجا هست.. یاا سهیک ی..؟ چایماده کنیاچا 

گذاشتند  یم شیدست پشت سرش را نشان داد.کاش تنها  با

اش با چند    یذهن یتگسفر و آشف یستراحت کند.خستگیاتاکم

 یشد.اما مطمئن بود که قوا یساعت استراحت حل نم

 گشت .  یش برمیامجس



 ..  کنمیم ه..االن آمادیچه زحمت 

 گلنوش ..  یمرس 

از  دنیتا نگاهش کند.مسخره بود که تشکر ش ن برنگشت

ساده دوست داشت.در خودش  یزهایچ یرا برا اریماز

 اشت. سراغ ند نیرا قبل ا یحس  نیهمچ

 که ساکت دیفهم یصحبت کردنشان واضح نبود.فقط م یصدا

ش را  یبرد و از قصد قدم ها رونیرا ب یچا ینی.سستندین

 اریحضورش شوند.ماز یبا صدا برداشت تا متوجه   یکم

نشسته بود و شکوه جان خودش را منتقل کرده  کنار مادرش

 بل م هبود ب

 زیخ مین اریازتعارف خم شود م ی.قبل از آنکه براییروبرو

 .. نیرا گرفت:ممنون..شما بش ینیشد وس

 رفت و معذب نشست.شکوه جان با لبخند نگاهش زشیم سمت

 ..؟ لبخند زد:بله .. نیدکتر هست یکرد:شما هم رشته  یم

 ..  یحتما شاگرد زرنگ هم بود 

 شه گفت ..   یپررنگ شد.شکوه جان با نمک بود:م لبخندش

 یدستش داد:گلنوش شکسته نفسفنجان شکوه جان را  اریماز

دونن من با هر   یامان و شکوه جان مهمکنه و گرن یم

 کنم .  یکار نم ییدانشجو



او.شکوه جان  ایکرده  فیاز خودش تع ر اریدانست ماز ینم

 خونه  میبر ایدکترم.ب یلبخند زد:خسته ا اریازم هب

که تلفنم و جواب  دیکار دارم شکوه جان.ببخش 

 وش شده کال .. ندادم.احتماالخام

 خونه..؟   یایشب م 

داشت که  ییها یارام بود.اما انگار نگران اریماز مادر

 یبود دفترچه  دواری.ام دیایبودند تا دفتر ب وادارش کرده

 مشکالت نشده باشد .  نیمصبب ا ییکذا

 ..  میزن میمامان..حرف  امیم 

..   میتموم شد بر تیرا مرتب کرد:شکوه جان چا چادرش

 ..؟   آره .. یآورد نی:ماشستادیادرش اهمهمرا اریماز

جان دل از فنجان کند:دست شما درد نکنه گلنوش  شکوه

 جان.. 

 کنم .   یبه جلو برداشت:خواهش م  یو قدم ستادیا

ت خوشحال شدم  یینگاهش کرد:از آشنا اریماز مادر

 ..  زمیعز

 نه.اما  ایزن دارد  نیحس را نسبت به ا نیدانست هم ینم

 ..  یخانم ساعد نطوریترامش لبخند زد:من هم هماح



 رونیهمراهشان از دفتر خارج شد.نفسش را با صدا ب اریماز

 نیرا داشت جز ا یزیولو شد.انتظار هر چ یصندل یداد ورو

 مورد یک 

 

 دهیکاناپه دراز کش یرو اریازم هبود ک یساعت مین

 یشانیپ  یکه رو یدست یاش و لخت دلبود.حرکات منظم 

 شته بود گذا

سکوت   تیشده است.در نها  نیداد خوابش سنگ  یم  نشان

  ینوشت.گوش یادداشتیبرداشت و  زیم یخودکارش را از رو

 ریکرده بود.بعد با وسواس اسکاچ را ز لنتیرا سا لشیموبا

 یصداها یکرد گذاشت.همه  یم هکه چک ییرظرفشویش

 ممکن 

د.اما موضوع را به حداقل رسانده بو اریشدن ماز داریب یبرا

 شد ه  نیخواب سنگ یخودش هم برا ین بود که چشم ها یا

 یکاوریداشت تا ر ازیربع خواب فشرده ن  کمی.به نبود

  یخواب آرام م قهیقیمتحان که با چند دیاشود.مثل شب ها

دا   یرا  پ   شیدرس ها   یدوباره خوان  یقوا  توانست

بازو  یوگذشات و سرش را ر زیم یکند.هر دودستش را رو

 داد.از  هیتک



را ببند.آن  ریتوانست صورت مازا یم وانشیل یدسته  هالل

محکم شده    شیبازو یرو یکیچشم ازادش.آن  کیفقط با  هم

 بود. 

موفق و  یکرد آد م ها یفکر م شهیبچه تر بود هم یوقت

دارند.اما هر چه بزرگ  یبهتر یلیخ  یلیخ یزندگ معروف

 تر شد  

فراد باعث شد درک کند یازندگ یحواشدر اجتماع و  یزندگ

که  ،هریمیگشت به همان ضرب المثل قد یبرم زیهمه چ که

 .. شتریب ش،برفشیبامش  ب

شان مشکالت  یزندگ  یدم ها به اندازه یا همه

 نیآن ها بود که چطور با ا تیداشتند.فقطتفاوت در ظرف

 مشکالت کنار  

 اشمیادت جسشد.مطمئن بود طبق ع نیسنگ شی.پلک ها ندیایب

  چیبود ه دواریشود.ام یم داریربع از خواب ب کیبعد از 

 یم داریب یبه آن اتاق نفوذ نکند.وقت ایدن یکجا چیز هیایصدا

کرد.بعد هم به   میرا به سرعت تمام  ماندهیاقب یشد کارها

 از بابت خانجون راحت شود.   الشیگشت تا خ یخانه برم



 میکردن را مثل تق تق  یکوتاه یضربه ها یصدا

 یکه خواب بود مردم ازا ر ی.سانازعادت داشت وقتدیشن

 کرد  یکند.سع

پلک   یگرم  یحواسش را رو  دی.با ردیبگ  دهیرا نشن  صدا

 یهمکرد.آن وقت دوبار یزبانش متمرکز م ینیها وسنگ

 .  دیخواب

 گرفت.دو...سه..چهار..چهار..چهار ..   تمیها ر ضربه

شدن سرش   داریحض بهمد بخور  ی.قسم میلعنت  ساناز

خواب  یرنیبود که ش یچشم ها آنقدر یهوارشود.هنوز دا غ

 را ا ز 

شدند.آنقدر خسته بود  ییبه الال هیحفظ کند.ضربه ها شب سرش

 ز شبانه رو زاست . یاخواست بداند چه ساعت ینم یکه حت

خوابت انقدر   شهیبه گوشش پچ پچ  کرد:هم  کینزد  ییصدا

 . ..؟گلنوش.نهیسنگ

 ..  ید:واا یو از جا پر دیرا عقب کش خودش

در   شیاز موها  یبود.قسمت  ستادهیسرش ا  یباال  یساعد

کاناپه شکسته بود و شکل پسر بچه ها  یرو دنیاثر خواب

لبش  یکرد.با پشت دسترو یم یلجباز را در صورتش تدا ع

 :خوابم برد .. دیکش



  نییو پا دهانش را جمع کرد و سرش را به باال   اریماز

 تکانداد:اوهوم .. 

شده دور گردنش را باال  حصار.شال دیبه سرش کش یدست

است خوابم  قهیسر انداخت:همش ده دق یرو دویکش

 ..؟  یبرو باال داد:مطمئنیانزدیکبا بد اریازهمبرد

مچ   یساعت را رو  یکرد صفحه    یسع

ساعت..؟     کیش گرد شد: یبرگرداند:آرهبه...خدا...چشم ها

 اوهوم .. 

هر  یگردنش را حس کرد و البته خواب رفتگ یگرفتگ تازه

دندان گرفت و   ریتنه اش مانده بود.لبش را ز ریکه ز یدودست

زکرد:آخه شما خواب  یم یرو لیخوشد را مشغول وسا

 هیاستفاده کنم.همشون   لیتونستم از وسا می.من هم نیبود

  ..دیبش داریب دمیسر و صدا داشتن و ترس یجور 

 شدم ..  داریاست ب قهیده دق هی.دمیمن هم خواب 

 میپا گذاشت:االن کار و تموم  یرا رو  فشیتکاند و ک سر

 کنم .. 

و  ردیبود.مجبور شد سرش را باال بگ ستادهیهنوز ا اریماز

و کج و  دهیهم چروک راهنشیکند.عالوه بر موها، پ نگاهش

 هش   کول



باعث  دمید.خوابخوشد را مرور کن تیکرد وضع یبود.سع ده

  یصورت خوب یلیشود. احتمال خ یپفک شیشد چشم ها می

داد و دست  هیتک زیم یبه لبه  ارینگذاشته بود.ماز شینما به

بعد از ظهر   دمیدفتر ند یمدت که اومد نیشد:ا دل به

 .. یخوابالود بش

 نتونستم خوب استراحت  شبیعادت به  خواب ندارم.منتها د 

 کنم .. 

 چرا..؟  

 یرا به دو طرف تکان داد و لبخند زد:طور شسر

 کم حالشون خوب نبود..  هینشده.مادربزرگم

 ..   میکن می ی..؟   با هم زندگ یمادربزرگت بود شیپ  

 ..حاال بهترن..؟ نطوری:پس که ادیبه عقب چرخ اریماز

دانست  یدو ساعت قبل که سان از تماس گرفته بود م یکی تا

 بخند زد:ممنون..بهترن. . که حال خانجون خوب است.ل

 بعد ..  یکارا بمونه برا هیبق 

 شیرا داشت که کارها نییایکه استراحت کرده بود توانا حاال

در رفته و  میبمونم.االن خستگ شتریتونم ب  یراتمام کند:م

 ..   امیراحت از پس کار برم یلیخ



:من هنوز خسته دیکش نییتاخورده اش را پا  نیاست اریماز

که  یدیمامان..د یخونه  رمیبرم خونه..شب هم مدبایام..

 .. نجای،اومدن ا

 یکیبه هم بودند.اما تفاوت داشتند. هیو خانه.به نظر شب خانه

در آن منتظرش بود و   نایکه ت یشد.خانه ا یخودش م یخانه

که شکوه جان و مادرش به  یی،جایپدر یخانه  یگرید

ذشات:بهتون خو شانه گ یرا رو فشیو ک ستادیانتظار بودند.ا

 ش بگذره..  

 رنج انداخت:خوش بگذره..؟  یاکتش را رو اریماز

بر وفق  زیو همه چ دیتو خونه خوب استراحت کن یعنی 

 مرادتون باشه .. 

 حتما!..   

را جمع کند.همراه هم تا آسانسور  فشیکمازیارتا  ستادیا

تاقک اسانسور به خوشد نگاه کرد یا نهیدر ا  یقدمزدند.وقت

مداد دور چشمش را  ی اهیبزند.رد س غینمانده بود ج ی زیچ

 یشانیپ  یرو شیکرده بود.رژ لبش پاک شده و موها رهیت

 ولو بود.دلش  



 اریکند.ماز زیچشمش را تم یتوانست پا یخواست م یم

..؟  یهست یضطرابش شد که لبخند زد:نگران چیاانگرامتوجه 

 خوبه..مطمئن باش ..  یهمه چ

 ..  دوارمیام 

 ..؟ یایم ابونی..با من تا سر خهیخوب زیباش..چ دواریام 

از وجودش  گریقسمت د کینه، دیخواست بگو یم دلش

شوخ نگاهش   اریمتنفر بود.ماز یسردرگم نیکرد.از ا یدمییتا

بالشتک ورم  نی..چشمات  عیکرد:نگو که هنوز خواب دار

 کرده .. 

خنده  ی.صدادیصورتش را پوشاند و نال یهر دو دست رو با

 ..  دیرا شن اریمازی

  ××× 

  الیحهمدش  آمد مدت ها شده کیاونس،ی  نیماش   دنید  با

به خودش داد و پله ها  یاست.کش و قوس دهیودخترش را ند

شکوه جان را قبل از همه  یکرد.صدا کییرا دو تا 

رفت باعث شد  یدخترک م یقربان صدقه  .آنطور کهدیشن

 لبخند بزند.از 

 یدرط یرییتغ چیبود و ه نیمد شکوه جان همیام ادشی یوقت

 کردند نداشت.مهربان و پر از   یم  یکه زندگ ییسال ها



مقابل  ینقطه  قایداد.دق مینشان  یکه علن  ییها محبت

به  یکرد تا جد یاحساساتش را پنهان م شهیهماجان که هم

شتباهش را شکوه جان یابچه تر بود کارها ینظر برسد.وقت

.انگار شکوه جان دیفهم میکرد اما مادرش  یمرفع ورجوع 

 نییهر دو طرف را داشت.با وارد شدن به سالن پا یهوا

از جا بلند شد و سمتش  دنشیبود که با د یکس نیاول الیحم

 ..  یآمد:سالم  داداش،خسته نباش

گرفت:شما هم  حصاررا  الیرا باز کرد و مح شیها دست

 .؟ یمامان خانوم..چطور یخسته نباش

وروجک  نیبا لبخند جوابش را داد:خوبم..البته اگه ا الیحم

 اجازهبده . 

 یدست به شکوه جان و دخترش اشاره کرد.سالم دوباره ا با

 کجاست..؟   ونسیگذاشت:پس  نییوکتش را پا  فیو ک گفت

سر  هی مکرد:خونه است.منم اومد یبچه را جمع م فیک الیمح

 بزنم و برم .. 

 دم .. ..من تازه اومیکجا بر 

دعوتن..برو  ونسیامان م هجان باالخره به حرف آمد:خون هما

 ه  شیم رتیمادرد



 ریکه درگ یده سال بود.وقت  ریز الیش با محیاسن فاصله

 بزرگ شده بود و بعد هم ازدواج  الیدرسو دانشگاهش بود مح

 . کرد

دنبالت  ادیب ونسی یگفت می...؟ستیسختت ن یبا بچه رانندگ 

 .. 

 نییسرش پا یدخترک را رو یکاله پنبه اجان  شکوه

 کن   یدکتر خداحافظ  یی:بادادیکش

 دکتر..؟   ییبه شکوه جان نگاه کرد:دا متعجب

 شهیهمشکم گند  یها  ی یخان دا  هی:شبدیخند  الیمح

باهام..؟ برم..؟   به سالمت  دیندار یاسمت..مامان شما کار

 ..  امیباهات م نگیمادر،تا پارک

 یاهی.سشکوفهکاله دختر کوچولو را   یو رو خم شد  کوتاه

درشت و براق نگاهش  ید.اما با چشم ها یدیرا نم  شیموها

 کرد.   می

دوش   بایدکرد و سمت اتاقش رفت.  یخداحافظ  الیمح  با

 نایز تیاخبر چی.هدیپوش  یگرفت و لباس راحت م یم

 نایدانست ت مینداشت.قبل امدن با حامد حرف زده بود و 

وال هر روزدر کارخانه حاضر شده و همراه عمو طبق ر

 جانش رفته بود . 



ش یاشانینبود.با کف دست  پ یبه زندگ  هیشب زشانیچ چیه

ش یاکار تیعالقه و موقع نیب یزیچ  نایبا ت یرافشرد.نامزد

 نانیاطم شیها ییدر کارخانه بود.اما انقدر به خودش و توانا

  دهیموضوع نرس نیاذهنش هم  ینقطه  نیداشت که به کورتر

 اریاست.دکتر ماز دهیکند او را باال کش نا،فکریکه ت بود

 نیکه با ا  یو کسان انشیدانشجو نینبود.در ب میکم آد یساعد

 رشته 

 راهنشرایپ یبود.دکمه ها یو کار داشتند آدم شناخته شده ا سر

   نیبه حال ا ید فکریتخت گذاشت.با  یباز کرد و رو

زحمت مداوم و  نطورییاداد کس ینم کرد.اجازه یم تیوضع

 کند .  مالیغرورش را پا

 اش با دوش گرفتن کمتر شد.لباس راحت و مرتب  یخستگ

ش را چک یاتخت نشست.همزمان که گوش یو لبه  دیپوشی

 افتاد .  شیبه جان رطوبت موها یکوچک یکرد،با  حوله   یم

 یوشداشت.نوت بوک گ دیو اسات انیاز گروه داشنجو امیپ چند

 خر هفته اش را مرو ر یاکار یراچک کرد تا برنامه 

هم فشرد و  یرفت.لب رو یم هبه کارخان دی.چهارشنبه باکند

:دکترم...برات دیشکوه جان را شن یاز صفحه خارج شد.صدا

 ..؟  ارمیشربت ب



پله ها  الیخ یباز زانو درد به سراغش امده بود که ب انگرا

 یو حوله  ستادید.از می شیصدا نییشده واز همان پا

 مرطوب 

  یرفت:چطو ر  رونیگذاشت و ب  یصندل  یپشت  یرو  را

 ..؟   آره دکترم،زانو ندارم .. یجان..پادرد دار شکوه

خب   دیریرا دور شکوه جان انداخت:از دکتر وقت بگ دستش

 .. 

 ایدکترن  نایدونم ا یخر ماه..من نمیاگرفتم مادر،انداخته برا 

 ...  میهمه وقت تو نوبت بمون نیا دیجمهور که با سییر

زد:گرسنه ات شده..؟    شیجان از آشپزخانه صدا هما

 آره،غذا آمادست..؟  

 هستم ..  نایمنتظر ت یآماده است ول 

..؟  یرد هم شد:منتظر ک  شی.اخم ها دهیکرد اشتباه شن فکر

 ینایادر..تم هگید  نای:ت دیشکوه جان لب و دهان گز

 خودمون.. 

 یخودمون.؟ اصال از ک ینایا به حال شده بود تت یک از

  نایز تیاهربان شده بود که بدون مناسبت خاصم همادرشآن هم

 دعوت کند..؟  

 ..؟  ادیب نیگفت یچ یبرا 



 داره...؟   یبود:اشکال ستادهیخانم حاال مقابلش ا هما

زو درشت مشکالت من خبر  یمامان..! شما که از ر 

 ..  میزن یکه فعال با هم حرف نم دی.حتما هم متوجه شددیدار

 خب  

به وساطت داشته باشم   ازی..؟ اگه نیچ  یعنیشد:خب    کالفه

 ..  گمیم

وقت  چین ههمک یدون یوساطت کنم.خودت  م ستیقرار ن 

 ..  رفتمیرو به عنوان عروسم و همسر تو نپذ نایت

شما شروع شد  رفتنینپذ  نیبله،نصف مشکالت ما هم از هم 

 .. 

 یو درست و حساب نیمثل خودش:بش قایجان اخم کرد.دق اهم

  یلیکه برات مشکل شدن فکر کن.مطمئن باش خ  یلیسام هب

 ...! یکنیم  دایپ  یمهم تر یزهایچ

 دیکه با یکاناپه نشست.مادرش وقت نیدور تر یو رو برگشت

 داد.اما درست همان  ینشان نم  نایبه ت یمحبت و توجه چیه

رفت پا  یم نیاز ب نشانیداشت ب زهایچ یلیکه حرمت خ یوقت

 اجازه نداد  فونیبلند شدن زنگ آ یگذاشته بود.صدا شیپ



از آن به حال خودش باشد.شکوه جان لنگان سمت  شتریب

 .. ناستیرفت:ت فونیآ

  ××× 

  یاحوالپرس  یراستش را تکان داد.شکوه جان برا  یپا  ارام

 نایت یک کلمه ات یحوالپرسیارفته بود.صدا یورود یتاابتدا

 یخوشرو جواب م شهیثل همم هو شکوه جان ک دیرا شن

ه با شکوه جان  شیهم نایشد که رفتار ت ینم نیداد.منکر ا

 خوب بود.به 

جز خصومت   یوقت نام  چیو هما ه  نایرفتار ت  عکس

  یدعواها نیسن و سال ب نیمتقابل نداشت.مسخره بود که در ا

 بیو دست ها را در ج ستادیعروس و مادرشوهر مانده بود.ا

حض ورود متوجه اش شد.شکوه م هب نایشلوارش فروبرد.ت

 جان با  

 ..  نین،برو بشم هتعارفش کرد:مانتو و شالت و بد لبخند

 ..  یمرس 

 شاه دیادرش نداد.واسطه شده بود و حاال بام هبه نگا یتیاهم

 به غذا   یلیکدام م چیماند.ه  یهم م نایت یدرفتارها



اثر    یجوش دادن جو ب  ی.تالش شکوه جان هم برانداشتند

  یبعد..؟م یبرا دیز و بذاریم هشی:مستادیبعد شام ا نایماند.ت

 ..   میکم حرف بزن هی میخوا

 جان ..  نایت 

 میخوا می..یازم هندار یجان کار نایصورتش لبخند زد:ت به

 .  نی..هممیحرفبزن

 ..؟  ی:چه حرفدیغر

 !!  نای..؟  تیهست  یصبانچشم گرد کرد:االن ع نایت

 .. مینیبش میجان،بر اریماز 

 مامان!..   

.از می..قراره حرف بزنیباش یعصبان  ستی:الزم ندیخند نایت

 ..؟  یترس یمیچ

  ختهیرا باال گرفت:بس کن..دو سه روزه اعصابم ر  انگشتش

 گه بدترش نکن  یبههم.د

..قرار ی..اوکستین یآخخخخ..فقط اعصاب تو..؟ طور 

 ..؟ شهیکه هست بدتر بشه.م ینیوضع از ا ستین

 دی:صلوات بفرستدیجان دست پشت دست کو ب شکوه

 .. ارمیبراتون شربت ب دینیبش دیمادر..بر



تو خوشم اومد.مدت  یبه صورتش زل زد:من از چ نایت

 کنم ..  یموضوع فکر م نیدارم به ا هاست

 من خوشت اومد..؟هاه ..  یاز چ 

..نگفتم  دین تا حرف بزن ی ایگفتم بهما هم بلند شد: یصدا

 ..  اری..مازدیدعواکن

 یتوجه به هما شروع به حرف زدن کرد:البد فکر م یب نایت

 کرده و دکتر باشعورن..  لیتحص  یدم هایاکردمهمه 

 :مواظب حرف زدنت باش .. دیغر یعصبان

مراقب حرف زدنم  دیبا یگیسر تکان داد:راست م نایت

 مامانت و شکوه جان..  یشما..جلو یخونه  نجاتویباشم..ا

  ادیز یلیخ یلیخوام..خ می:من معذت دیآن دو چرخ سمت

 نیا اریباشه.باز هم ماز نمونیب یچقدر هم مشکالت باشم،هر

 .. رادهیحق و نداره.چون خودش سرتا پا ا

 چشمام..؟  یمن و جلو یتو خونه  هیفتارچه ر نیا نایت 

..؟ فکر امیکه ب نیگفت یچ ی:پس برادیرو به هما چرخ نایت

شام  هیهمه وقت ازم سلب شد و با  نیکه ا ید احترام یکرد

 شه جبران کرد..؟  می یو  دورهم



 نیخواست:ت یوجه نم چیشروع شود.به ه یخواست بحث ینم

 ا تمومش کن .. 

زنم..اما با تو حرف دارم  ی..حرف نمیاوکشانه باال داد: نایت

 .. 

 باال حرف بزن ..  میبر 

  یدون    یحرف بزنم..م  نجایخوامخ ا  یخوام..م  ینم 

و مدرک رو مدرک  ی..؟.فقط درس خوندیدکتر ساعد  هیچ

 هی یتو زندگ یچطور مرد دیبا یاونکه بدون  یب  یگذاشت

و  یه دارک هیمشکل نیتر یو اساس نیمهمتر نی.ایزن باش

 کنه..   یتحملش نم یکس

 ..؟  میگیبهم  یو تو دار نیباشم..؟ ا یچطور مرد 

دندان گرفت:من که گفتم سر تا   ریلب ز  یعصب  نایت

وقت قبول  چیکه ه یهست  ی..نگفتم..؟ اما تو کسرادمیپاا

  یمشکل ینکرد

 رفتارت وجود داره..  در

 طانیش نشست:لعنت خدا بر   یصندل  یجان  لبه    شکوه

 کنم ..  ی..االن ضعف ممیرج



  یمون    یتنها م  شهیبه صورتش زل زده بود:تو هم  نایت

 اتیخصوص نیبا ا ستیحاضر ن  یکس چی..هیدکترساعد

 کنه ..   یباهات زندگ نکهیتحملت کنه..چه برسه به ا یاخالق

 کند تا دوباره کنار هم  یکرد جار و جنجال م  یفکر م  چرا

نبود.نفسش را  یک ار راحت نایت یرف هاح رشیبرگردند؟پذ

کنه..اصال برام مهم  یتحملم نم ین داد:باشه..کس رویب

 ..؟  یچ ..حاال کهستین

خودتون  یبرا یپسر خوب دیبه هما جان نگاه کرد:شا  نایت

 . ستین یاما اصال و ابدا شوهر خوب نیت کرده باش یترب

رم و به پس ادیز دهنت درمیادم هر چ یبهت اجازه نم 

 .  ینسبتبد

 انقدر براتون سخته. ؟  تیچرا قبول واقع -

 شیکه  پ نطوریتمام شود.ا زیقرار بود امشب همه چ انگار

با  یماند.وقت ینم یبرگشتن باق  یبرا یپل  چیرفتند ه یم

 خودش 

 بهتر بود که یلیخ دیشابه ادامه ندارد. یلیم دیفهم شد صادق

 شد .   میدر همان شروع،تمام  زیهمه چ

هنوز بغض   شی.اما ته صداخندیدسرش را باال گرفت و   نایت

 نکهی.اقا بعد استین زایچ نیوضوع فقط ام هداشت:البته ک



سوال و جواب ساده خواستم بخاطر دانشجوش دلخور  هیازش 

 شد و رفت. 

 یگلنوش را وسط م  یجان نگاهش کرد.حاال داشت پا  هما

نداشت.شکوه جا به آن دختر  یارتباط چی.اما موضوع هدیکش

 ... هیحرفا چ نی:ادین دست پشت دست کوب

از خودش   یتون    یشکوه جان..م  گمیم  یجد 

و مازیاراسم  اداشتشیبرداشته تو کل دفترچه  .دخترهیبپرس

   یکینوشته بعد دفتر  و از قصد تو اتاق جلسه جا گذاشته تا 

 کنه ..   دایپ

که   هیفزخرهمن  چ ی:ادیپر  نایوسط حرف ت   یعصبان

 ..  دمی..بهت گوش میشکلت با من اوکهم..اگیکنیسرهمم

زش یا..هنوزم دارنیشد:بب یهم مثل خودش عصبان نایت

 ..  یکنیدفاعم

 ..؟ منظورش گلنوشه..؟ اریکدوم دانشجو ماز 

ادرش نگاه کرد.هما جان خونسرد ابرو باال م هصدا ب یب

 داره..؟   یا دهیبحث کردن چه فا نیداد:ا

 یادرش نگاه کرد:شما گلنوش و مم هو واج ب هاج نایت

 ...؟  یشناس



تو دفترش هم  ارهیماز ی..دانشجو دمشیالبته..امروز هم د -

 شده..؟   ی..خب چکنهیکارم

 ..؟  سهیو بنومازیاراسم   دیبا یچ یاون دختر برا 

خواست  یکه نم یزیبود.تنها چ  دنیدر حال ترک سرش

شکالت ما م هب یربط چیبود:اون دختر ه شتریب جنجال

 زایچ نیسر ا میکه دار ستین یدفعه ا نینداره..من و  تو اول

 ..  میکن یبحث م

 جان ..  نایشکالت تم هسر تکان داد: و البت هما

 گنگ نگاهشان کرد.هما جان هم به صورتش زل زد ..  نایت

  ××× 

 مردم ی هی:بر همسادیدفعه شن نیچندم یپدرش را برا یصدا

 . . ازار

 هیز همسایاکیبود که  یگرفت.چند وقت یاکتور مرا ف لعنتش

 گذاشت  میهاآشغال ها را دم درشان 

شده بود و هنوز  دیکوچه ناپد یرفت.سطل زباله  یم و

 آن نکرده   نیگزیجا یگریسطل د یشهردا ر 

 وانینوک پا از کنار خانجون گذشت و وادر ا ی.روبود

 شد:بابا..بابا .. 



راه  ی ژامهی. پندیپدرش را ببتوانست  یم اطیدر ح یباز از

  یبود و جارو دهیپوش ریراه و عرق گ

 جز دسته و چند خال یزیچ بایکه به دست داشت تقر ییجارو

 نبود.با همان به جان حساط  ماندهیباق

 اطیشستن ح لشیتعط یروزها حیفتاد.تفریامقابل در م و

 اش نگاه   ژامهیبود.پرحرص به  پ

 زیبابا،تم گهیتو د اینبود:ب ریحر کیبه ناز یکی نی.الاقل اکرد

 شد .. 

گرفته بود  شیلب ها نیرا ب گاریاقا همانطور که ته س حسن

 برم در خونشون و  دیبهحرف آمد:با 

 نندازن..  نجایبشه آشغال و ا شونیکه حال بکوبم

کار را بکند.ساناز با غرولند پبشنهاد داده  نینبود که ا دیبع

 را   یبکشند تا شخص خاط کیبودکش

به کوچه انداخت.بعد از ظهر  ینگاه  میکنند.ن ییشناسا

  یطور هیهمسا یبود.وانت یخلوت یتابستان

 دو چرخ سوار شده  یرو  نیکرده بود که انگار ماش  پارک

 چطو ر  یکاظم یجالب بود که آقا شیبود.برا



پدرش را  یبدهد.صدا نوشیدنیکار را ان نینست اتوا یم

 کوچه..؟ برو تو ..  تویکله کرد  یچ :واسهدیشن

آب کمه و  گنیم یآب را بست:ه ریو ش دیرا عقب کش سرش

چطور  دی.حاال سر کوچه رو آب نپاشدیکن ییسرفه جو

 ..؟ شهیم

 یم حصارهم  یرا رو لنگیآقا خم شده بود و ش حسن

پتل  می..؟ برمیچه کن میداشته باشو هم ن یسرگرم نیکرد:ا

 پورت..؟  

 پتل پورت..؟  میبر شهیم ی:آره..مگه چدیخند

 نایبه ا ایرا باال گرفت:خدا شیطبق  عادت دست ها پدرش

 ن پول.. همبده ب عقل

 ااا..بابا!!..   

روشن  یگریگار د یباغچه نشست و س یلبه  همانجا

خونه  ..مگه ینرفته بود روزیکرد:کارتروبراست..؟ د

 خالست..؟ 

شد اما نسبت به آن دو  ینم لشانیمسا ریدرگ  یلیخ نکهیا با

 و یادورادور هوا شهیتفاوت نبود.هم یب

ش کشاند:خود دکتر  یموها نیب یساناز را داشت.دست و

 گفت نرم ..  یساعد



..؟ شانه باال داد:دکترا هیخالست..آدم حساب یهمون خونه  

 داره ها .. 

 دکتر شدن همون آدم بودن شده..؟  تا حاال  یاز ک 

را   گاریباغچه نشست و با دست دود س یپدرش لبه  کنار

 بابا ..  گمیعقبراند:م

 هوم ..  

 و بفروش ..  نیزم ایرا جلوتر کشاند: ب خودش

همه سال  نینشد:خانجون ا دیناام دیپدرش را که د سکوت

  هیسافرت نرفته ..همیازخدا عمر گرفته 

 گفتن  گهی..خودت و وضع کارت هم که دنکرده  استراحت

 ..؟ گناه داره.. یدیو ند یفر یندره.زندگ 

 ..   میو ندار نیفکر کن زم 

 یخوا ی..بابا ممیفکر کند:حاال که دار نیخواست به ا ینم

 ..؟ من  یمن و ساناز کن یجهاز عروس خرج

 قبولم کنه  یطو ر نیمن و خواست هم  یخوام..هر ک ینم

 ..همدیگهش باعث شد خجالت بکشد:واال چپ چپ پددر نگاه

 هم  جهاز..؟  یبهش بد سانسیدختر فوق ل

 پاشو برو سماور و روشن کن   



کم فکر کن ..به خدا ضرر  هیبابا تور و خدا.. 

 ..االنم روز گهید ادایروز م یبرا ی..گذشاتیکنینم

 که ستین ینقدریدرسم و تموم کنم.درآمدم ا باید.من مباداست

..خودتون نطوری..ساناز هم هم امیخودم برببتونم از پس 

 . نیاصال..از همه واجب تر

 دم بده انقدر حرف نزن ..  یچا هیپاشو برو  

من بگم و شما گوش نده..واال زبونم  ی:ه ستادیکرد و ا یپوف

 مودرآورد.. 

  ریداخل برگشت تا سماور را روشن کند.ساناز دمر ز  به

داشت تا  اوضاع را را  نیبود.کاش قدرت ا دهیخواب پنکه

 راحت تر کند ..  یکم

  ×× 

دوباره  نانیطمیاخوابالود و گرفته بود.برا اریماز یصدا

ساعت از روز  نیبود که ا بیبه ساعتش انداخت.عج ینگاه

 خوا ب 

نشان داد.بعد قهر و  یذهنش،جسورانه خود نی.ور بدبباشد

 خوابالود  یصدا نیحتما به خانه برگشته بود.پس ا یقهرکش



شناخت مطمئنا بلد  یم هک ییناینبود.ت بیهم عج یلیخ

خسته تر  اریماز یرا در کند.صدا یمرد یبودچطور خستگ

 شد:خانم  رخشان. . 

ش یامرگ  کین مرد  یشده بود خانم رخشان..؟ ا یک از

:بله دیکرد.پوست لبش را جو یرفتار م نطوریشده بودکه ا

 ..گوشم با شماست .. یدکتر  ساعد

 دفتر..  رمیامروز نم 

دفتر را روز آخر جا گذشاته بود.نگران دوباره به جان  دیکل

 برم..؟   یجا موند تو دفتر،چطو ر  دمیشافتاد:کل لب

ش خش  یشد که صدا میتخت جابجا  یداشت رو انگار

خواد  یشد:آخ...ولش کن،نم کیبرداشت و دور و نزد

 مروز.. یابر

 ی.خودش را کنارردیراحت بگ نطوریبود که ا دیبع اریماز از

 :حالت خوبه دکتر..؟  نه ..  ستادیرو ا ادهیو در  پ دیکش

 چرا..؟  سرماخوردم..  

 بابا ..  ی..؟ ایاالن و سرماخوردگ 

 خوام بخوابم ..  یم 

 باشه  گلنوش..  



 بله..   

 فردا صبح منتظرتم ..  

 یگر حرف یباعث شد دمازیارگفت باشه.سکوت  دوباره

به  میباالخره تصم اریازم هک دیطول کش هیچند ثان دینزد.شا

 قطع  

 ریسم هو مردد ب رونیگرفت.نفسش را فوت کرد ب کردن

برگشت  یزده بود،حوصله  رونیاند.حاال که از خانه بم هریخ

 ن 

صحبت  یحرف زده بود.قرار بود برا ی.شب قبل با نبنداشت

 داشت سرو سامان   یراحله به ساوه برود.نب یکردنبا تنها عمو

نداشت اما مرد و مردانه   شیدر  پ  یگرفت.راه هموار  یم

 یم هک  ییردهام هکرد ب یبود.سع ستادهیخواستنش ا یپا

 شناخت  

  یورود یدر روزها  یهمکالس  ییکند.چند تا فکر

بود دوست داشت و همان  یرستانیدب یکه وقت یدانشگاه.پسر

 زمان ها  

سترده انقدر گ شیها  ییشنایا رهیکرده بود.دا ازدواج

را  فشیش نداشت. کیابه عنوان عشق در زندگ همینبود.مرد

  یرو



و راه افتاد.خوب نبود که آدم آن همه تنها  دیباال کش شانه

 خواست ک ه  میرا  یروزها دلش کس نییاباشد.درشلو غ

 ازیبود اما واقعا ن یبه خودش باشد .خودخواه مخصوص

 دستانش  حس خوب مثل خواستن و بودن را در  کیداشت که

بزرگ شده بود که کنترل احساساتش دست  یباشد.آنقدر داشته

بداند از  قایکه دق دیفهم  یم  یخودش باشد و آنقدر از زندگ

 خواهد .  یهمچ یزندگ

 رونیرا ب ی.گوشستدیباعث شد دوباره با لشیموبا یملود

جواب  لیناشناس نگاه کرد.ب م ید و به شماره  یکش

 داد:بله.. 

 جان..  الو..گلنوش 

اما ذهنش هنوز  دیی.گفت بفرمابهیهم آشنا بود و هم غر صدا

زن لرزان  یگشت.صدا  یاز صدا م  ییدنبال رد آشنا

..؟ من یبود:دردت به جونم...گلنوش جان..من و نشناخت

 مامان سحرم .. 

را  ییکرد.انتشار هر صدا  خیتنش منقبض شد و بعد  ی همه

که به  یزیو چ یساز مادر سحر..اصال هر ک ریداشت  غ

را به  شی.لب هازدیشد به هم بر یسحر رب ط داشت باعث م

 .. یهرم هتکان داد:الو...خا..خال یسخت



..دردت به جونم..درد سحرم به جونم..مادر یهرم هجان خال 

سحرم و  ی..دلم تنگ شده..تو بویزن  ین نمهمب زنگ هی

 ضعف شینبود همانجا زانوها ابانی..  مطمئنا اگر در خیدیم

 یکلمه ا چیخودش را سر پا نگه داشت.ه یسخت رفت.به یم

 حرف  یبرا

ادر سحر زودتر به م هکرد.خوب بود ک   ینم  دایپ   زدن

 ی..؟ دو روزه دارم فکر میزنین مهمب یسر هیحرفآمد:مادر 

 کنم وراه 

 برم ..  مین ییجا به

 شده..؟   یچ 

  ی..اونشده دایو بگم که قاتل سحرم  پ نی..فقط انمتیبب باید 

 شده..خودش اومده در خونه..   دایمن  پ یزد به بچه  که

 ...؟   یدودو کرد:چ..چ نفسش

 ن و ببخش .. م هگیحاللم کن..م گهیم هاومد 

 اومده..؟    یکجا..ک 

 مادر ...   ایتا برات بگم.. ب نجایا ایب 

 االن..؟  نیخونه هست 



دن  یکجارو دارم برم..نه چشم د گهی..دایادر..بم هآر 

 مادر ..  ایرفتن..همه رو سحرم برد..ب یدارم..نه پا

 یبرگرداند.قاتل سحر با پا بشیحس و حال به ج یرا ب یگوش

 خودش رفته بود..؟ 

  ××× 

 ای:بدیاش باال کش دل یتخت را رو یرو یز مالفه یاا گوشه

 تو شکوه جان 

 یت و با دست آزاد روشاگذ دل یز دست ها را رویاکی

 حض م ه.شکوه جان بدیش کشیا شانیپ

کولر دکتر   ریز  یدیخواب  یر نطویسرزنشش کرد:ا  ورود

 یالفه که گرمت نمم هی. یخور یجان..؟ خب مادر سرما م

 کنه 

 را به پهلو چرخاند:مامان کجاست..؟   سرش

 خونه  یجان با چشم و ابرو اشاره کرد:داره کتاب م شکوه

  یهما ب    دیبود که بگو  نیا  هیحرفش شب  شتریب  اما

 ش  یاشانیپ  یحوصله است.دوباره با کف دست رو

تخت را برداشتو  یلبه  ی.شکوه جان خم شد و لباس هادیکش

  زمیر می نارویساعد انداخت:ا یرو



 یایعصرونه حاضر کردم. م ،براتینخورد ن،ناهاریماش

 باال دکترم..؟   ارمیب ای نییپا

پله هارو  نی.انییپا امیکرد لبخند بزند:قربون دستت،م یسع

  یه

 باال   این

هربان نگاهش کرد:قربون شکلت بشم جان م  شکوه

 گود شده .  رچشماتیمادر،ز

  ستین ی..طوردمیخواب رید شبی:ددیخند

که بچه  یتخت نشست.مثل وقت یکرد و لبه  یجان نوچ شکوه

   یبود و شکوه جان کنار تختش م

خواست به گذشته  یدلش م یتا خوابش ببرد.گاه نشست

   ازیواقعا ن دیشود.شا یگر یبرگرددو آدم د

از خواندن و داشتن شغل    ریغ   یر شتیب  یزهایچ  داشت

مشکالت  نیتمام ا ی.انصاف نبود اگر مقصر اصلردیبگ ادی

 دانست.   یم نایرا ت

 تعجب کرد .  بایدش بره  یخط صاف  پ هی گه،روید هیزندگ 



 هیتکان داد.شکوه جان به صورتش لبخند زد:پاشو مادر، سر

 کاریچ نیبخور بعد برو ببو  ،غذاتیسرحال بش ریبگ دوش

 کرد  شهیم

 ینم یکار چیو رفتن شکوه جان نگاه کرد.ه ستادنیا به

   ینم گریکرد.اگربا خودش صادق بود د 

اش    یبه زندگ  نایت   ایبرگردد .  نایت  یبه زندگ  خواست

 کات  میتصم نیوماندگار شود.انگار بهتر   دیایب

 نوشیدنیرا ان نیهمان بهتر نایبود و ت دوستی نیا کردن

 به   یشد و کش و قوس زیخ میتخت ن یداد.رو

ش را چک یاخم شد تا گوش یداد و بعد سمت پاتخت خودش

 کند.شش تماس از گلنوش داشت.ابرو 

هم کرد و شماره گرفت.چند ساعت قبل حرف زده بودند.  در

 مرتب بود.رفتن به دفتر  زیوهمه چ

 یلیگر چه دل یتوانست فکر کند د میشده بود و ن کنسل

 پشت هم شده است.   یتماس ها نیا باعث

 الو..گلنوش...الو..  

 ..  ادیم   ادیسکوت پشت خط گوش داد:الو..صدام م به



 شیگلنوش باعث درهم شدن اخم ها  یگرفته  یصدا

 ..؟  شدهیشد:چ

مگه نه..؟از همون روز اول که  یدوسنت یو م زیتو همه چ 

ن نامه ها حرف یارد پاو ترجمه و در مو پیتو تا یاومد 

 ..  یزد

 ربط یب یحرفا نیدونستم،ا می دیو با یتعجب جواب داد:چ با

 .  ستمی..؟حالت خوبه تو..؟  خوبم..؟ معلومه که نهیچ

 یلیتوانست خ یم دایکرد.گلنوش جد میش یاعصبان داشت

 اش   یکند.آرامش بدهد،عصبان کارها

 نییابرا یلیا دلبخواهد کمکش کند.حتم یاشود بخندد  کند،باعث

  تو. ییدانست:کجا  یرفتار بود که نم

 ..؟   دم دانشگاه  ییگلنوش...؟ با شمام.کجا 

 ..؟  یکنیم کاریاونجا چ 

 

 باشه،باشه..بمون 

  یزیکرد و لباس تم رونیدوش گرفتن را از سر ب فکر

 داد .  رونینفسش را ب الفهک

  ××× 



شد.هوا رو به  ادهیرا داخل کوچه پارک کرد و  پ نیماش

 رو داشتند   ادهیپ یرفت و چراغ ها یم یکیتار

 هدانشگا یبه ورود یشدند.هنوز چند قدم یهم روشن م پشت

   ی.جددیمانده بود که گلنوش را د

 یرو نشسته بود.دخترک ب ادهیمقابل دانشگاه کف  پ یجد

 حرفش مانده بود و همانجا  یگار روعقالن

به قدم  یشتریحرکت به انتظارش مانده بود.سرعت ب یب

 زد و جلو رفت:رخشان..  شیها

واکنش نشان داد و سر سمتش  شیصدا به

 در دانشگاه آنجا را روشن روشن سر یچرخاند.پروژکتورها

توانست از همان فاصله هم حال زارش را  میبود. کرده

 اما به  ردیتماس بگ  نایکرده بود با ت ی.سعندیبب

گذاشته و گفته بود که  امیپ شیداد.برا یش جواب نمیاگوش

   یی.چند تاردیهرچه زودتر تماس بگ

 ستادیکرد.پشت به در ا یدانگشاه را چک م یورود نیدورب

 ینشست یزانو خم شد:زده به سرت..؟  گرفت یرو یوکم

 ..؟  یدونست  یبشه..؟   تو م یرو که چ  ادهیوسط  پ

 یش میاو عصبان ت،ناراحتیگلنوش در آن وضع دنید

 ..  میحرف بزن نیتو ماش میکرد:پاشوبر



 یکار یدونستم چون برا یو مقصر م یمن تا حاال فرهاد 

 مرد.اما   بده،سحر نوشیدنیخواست ان یم که

دونست که نامزد  یمدت م نییادونست،همه  ی..اون منیبب

 بود..؟آره..؟   یتوباعثش شده..همش صحنه ساز 

تو   میبر ای..بزمنی..آروم عز سیرا باال گرفت:ه دستش

 ..  نیماش

 نجا،پاشویسحر مرد،من اخراج شدم.آخه چرا..؟  بلند شو از ا 

 زشت ه 

تا  نمیش ی.انقدر مستینجا نشستن زشت  نی..استیزشت ن 

   سشییخراب شده باز بشه.تا ر نیدر ا

  انید..تا تک تک دانشجوهاش بیاب شیعلم ئتی..تا هادیب

.کف دستش را محکم  هیگر ریزد ز شیاتمام حرف ها با

 هق هقش  یگرفته بود تا صدا دهانش یجلو

کردن  حصار دیکه به ذهنش رس یزیچ نینشود.اول بلند

 رامش یاتوانست کم  یم  دیبود.شا گلنوش

که  ییجا نجا،هریاز ا میبر ای:بستادیشد و ا بدن.دست به کند

 .االن میزن  یو حرف م  میر یم یتوبگ

 .. یستی.چرا متوجه نسیزنه به پل  یزنگ م  ینگهبان



 دیموتور را د کیکند  یاز آنکه بتواند گلنوش را را ض قبل

 ه نگ کشانیرو شد و نزد ادهیداخل  پ که

که کالهش را  یردم هو ب ستادیبه گلنوش ا کتریزد.نداشت

 داشت نگاه کرد.مرد بالفاصله  یبرم

 ..  ینکیم کاریچ نجای:گلنوش..ادیدو سمتشان

و ترجمه  پیرد انداخت و به خاطر آورد که در تام هب ی نگاه

  یبودش.قبل از آنکه گلنوش حرف دهید

را گرفت:محمود  شیمرد مقابلش زانو زد و دست ها بزند

باور نکردم.چت شده  تو..؟ گل   دهید نجایفت تورو اگ

 ..  نمتی..ببی

ن و سحر و م هک یگرفته بود:اون هیاز بغض و گر شیصدا

...انگرا داغ دل  منم دوباره تازه یشده نب  دایکرد  پ بدبخت

   ی..نبیشد..آخ نب

شروع به زنگ خوردن کرد.نگاه  پر اخمش  لشیموبا یگوش

 ر ا داد:الو  نایو جواب تو گلنوش گرفت  یرا از نب

 .. ینقدر زنگ زدیاکرد وونمی..داریازم هیچ 

 به جهنم ..  

 ..!  اریماز 



 کیاعصابش تحر نطوریا نکهینبود و از ا یبددهن یبرا یلیدل

 ..؟  یکرد کاریتر شد:تو چ  یصبانعبود، شده

 تو..؟    یگیم ی..؟چ یچ یعنی 

 ..  دمیم هید یدختره گفت یبه خانواده  یرفت 

 االن..؟    یی..؟   کجا یدونیتو از کجا م 

  ای..؟   پاشو بیکنیم بمی..؟ تعقیدیاز کجا فهم  نارویا اریماز 

 و جمع کن  یکه زد یدفتر،گند

کردن و مست شدن برم  هیگر یجا ی..؟ خودت گفتیچه گند 

 جبران کن  یکنم.گفت یعذرخواه

شده بود و داشت  حصارگلنوش  یدور شانه  ینب دست

دفتر حوصله ندارم از پشت تلفن  ایکرد: پاشو ب یمشمآرا

 بدم  حیتوض

 سراند و سمت گلنوش رفت:هنوز که  بشیرا داخل ج  یگوش

  ینشتس

 ..  دیسر بلند کرد و پر اخم نگاهش کرد:شما بفرمائ ینب

 ..  میبر ییجا  بایدنگاهش را جواب داد: دلبه  دست

 نوش.. را کج کرد و به گلنوش نگاه کرد:پاشو گل سرش

 ..  امیکجا نم چیه 



 یبرمت با کف دست رو  ی:من مستادیکرد و ا ینوچ ینب

 ..   می: پاشو بردیچشمش کش

 کردن که یدونم چه غلط یسپر کرد:من نم دلمقابلش  ینب

  ی نطوریدختر ا نیحال و روز ا

  ییجا  ینشدم که بذارم با جنابعال رتیغ   ی.هنوز انقدر بشده

  هیچ انیجر  یدون  یشما نم   ادیب

دختره هم گفتمبه  نی..به اهیبه چ یدونم چ یهم خوب م یلیخ 

 عتماد نکنه . یاهر کس

 ! حواست به حرف زدنت باشه ستمین یمن هر کس 

 دهیه برو بابا بود.نشن یگفت که شب  یزیلب چ ریز ینب

 بود.سمت  نهیگز نیبهتر تیگرفتن درآن وضع

باهاش حرف  یواخ یدفتر،م ادیهمدار نای:تدیچرخ گلنوش

 ینم یحرف گهیکه د ینیبش یخوا ی..اگر هم م ایباهام ب یبزن

 مونه  

نش را پارک کرده  یاشهمک یافتاد سمت کوچه ا راه

   ای..؟ بی:کجا بلند شددیشن  یرا م ینب یبود.صدا

تو  ینشست ی..اومدیخونه.مسخرش و درآرود ببرمت

را   ینب  تیاما عصبان  دیگلنوش را نشن  ی..؟  صداابونیخ



..؟ به جون راحل ه یحسکرد:گلنوش..کجا سرت و انداخت

 باهاش   یکنم بر ینگات نم گهید

.برنگشت تا نگاهشان کند.وارد کوچه شد خودیب  مردک

 به دفتر  دنیرا روشن کرد.تا رس نشیوماش

ماجرا از چه وقت پشت پرده  نیداشت فکر کند که ا وقت

 ماند .  پنهان

 *** 

 ریکه ز ندیرا بب یتوانست موتور نب یدفتر م یپنجره  از

 متوقف شد بود.گلنوش از ترک  ساختمان

ممکن نبود  شانیصدا دنیگفت.شن یزیآمد و چ نییپا موتور

 با حرکت   یکه نب ندیتوانست بب یامام

کرد.همان جا ماند تا تالش گلنوش  یم خشیو دست توب سر

 .باالخره ندیمدن به دفتر ببیارابرا

ساختمان به  رونیهمان جا ب یموتور شده بود.اما موفق

 انتظارماند و گلنوش داخل شد.از پنجره 

را باز کرد.گرسنه و  راهنشیپ یباال یگرفت و دکمه  فاصله

 ه مد کیانم شیپ  یلیحوصله بود.خ یب



 نیخارج شود.اما ا یشگیهم  یش از حالت خطیازندگ

   یم رییداشت تغ زهایچ یلیروزهاخ

  دیآمد گلنوش کل ادشیفتر خورد.به در د ی.ضربه اکرد

 تو،در بازه   ایندارد:ب

حض باز شدن در از لوالها م هکه ب ییبحال متوجه صدا تا

 به روغن   اجیخواست نشده بود.احت یبرم

 را دنبال  فشیداشت.چشم سمت گلنوش چرخاند.ک  یکار

 کشاند و بخاطر نشستن پشت  یخودش م

و  ی شانیپ یاز نظم خارج شده بود و رو شیموها موتور

 گونه اشآشفته ولو بود.  

   یایب  یگرفت میپس تصم 

 ترکه   یهمحال بود:سرم دار یبه شدت گرفته و ب  شیصدا

 هم یلیخ یکه راه انداخت یبساط  نیقدم برداشت:با ا سمتش

  میقرص دار نمیبب نی.بشستین بیعج

 نه   ای

گلنوش را  یرفت ،صدا یم هکه سمت آبدار خان همانطور

 باشه   دیپنجره با کینزد یو کشو:تدیشن



کاناپه  یرفت.به پهلو رو رونیو با قرص ب ختیب ریاوانیل

 اش   یشانینشسته بود و با هر دو دست  پ

 یفشرد.کنارش خم شد و قرص را از لفاف نقره ا یم را

 .. نمتیخارجکرد:بب

دارد اما  هیبه گر لیگفت هنوز م میش  یمردمک ها یسیخ

 کنترل کند.کالفه  کند خودش را یم یسع

خبر  یچیو رها کرد:من از ه دیرا داخل دهان کش نشییپا لب

 نداشتم . 

 هم ...  شی.لب ها ندیگلنوش را بب یتوانست لرزش چانه  یم

 نیداد:ا گرید یرا خاراند و نگاهش را به سمت شیابرو دم

 افتاده    نایمن و ت یقبل از نامزد اتفاق

 . نکردم یکنجکاو یلیوقت خ چی.هبود

 چرا..؟  

 چرا..؟   یکر د:چ نگاهش

وقت   چی..؟هیدونست  می..؟ چرا نینکرد  یچرا کنجکاو 

 نگفت..؟   یچیحرفنزد..ه

 و بخور..  نیرا سمتش گرفت و قرص را دستش داد:ا وانیل



وقت خودش  چیافتاده..؟ چرا ه ادشیهمه وقت  نیچرا بعد ا 

 ونشون نداد.. 

 ..ازش بپرس ادیم هخودش دار 

را پس   وانیسر تکان داد و قرصش را خورد.بعد ل  شگلنو

 ..اون دختر هزار تا هیانصاف  یب یلیداد:خ

 یهم فرق کییمرده، یداشت.مثل من!ک شیزندگ یبرا دیام

 بامرده ها نداره 

ز گلنوش یاشتریمدت شناخت ب نیگفت مرده.ا یخودش م به

  دیفهم یکرده بود و حاال م دایپ

 به سمت شهیهم یکرده بود را برا میکه ترس یا ندهیاخراج،آ

 دانست در  میسوق داده بود.ن یدیناام

را ارام  یوقت بلد نبود زن چی.انگار هدیچه بگو جواب

 نا آرام  ای،ناراحت  یعصبان نایت یکند.وقت

 یکه بلد بود آرامش م یکرد و طور یم شحصاربود،

 از زبانش بلد   شتریش ب یکرد.مطمئنادست ها

  انیرا م  وانیوسط نشست و ل  زیم  یو.همانجا ربودند

  کیخا یانتوم هدستش جابجا کرد .نگاهش ب



مقابل  یباز وانهیآنطور با د نکهیاره از اافتاد.دوب گلنوش

 ..؟  یبود کرد یشد:اون چه کار  ینشسته بود عصبان دانشگاه

  یآشفته اش را کم  یکرد موها    یم  یکه سع  گلنوش

حرفش را  یمنتظر شد ادامه کند،گنگ نگاهش کرد و  مرتب

 بشنود. 

 هکه قبال محل رفت و آمد یی.اونم جا ابونیتو خ ینشست یرفت 

 بود! 

چه  هیبرام مهمه که بق یکن یداره...؟ فکر م یتیچه اهم 

   یو ب خودیکه ب یبکنند..؟ اون وقت یفکر

.د دمیخراج شدم هزار حرف و شنیاپرونده ساز هیبا  جهت

 .مطمئن باش. تسین یا دهینشن زیگهچی

زد:از خودم بدم  ینگاهش کرد که پشت هم پلک م ساکت

 هم،نگران خود م  تیوضع نید.توایام

   یدونم که سحر زنده نم   ینجا،میاومدم ا  نکهی.اهستم

   قوافم هیمکنه خانوادش با دم هدونم ک یشه.م

 یتون یسوزه..م میخودم دلم  ی.براگهید زیهر چ ای باشن

 ..؟  یکن درکم

 نکن  هی.گرستین یفهمم،طور یم 



را کنترل   شیصدا  یب  یه یهم سر تکان داد و گر  پشت

   ادی..؟   م ادیم یکرد:مطمئن

 کیرفت.لباسش خا سیکاناپه برخاست و سمت سرو یرو از

 که از  یریشده بود.تصو دهیوچروک

الک خورده و مرتب  یدر ذهن داشت،با ناخن ها  گلنوش

 زنگ  یود.صداش همراه بیاشگیبودن هم

بهتر  نیبود.از ا دهیهم رس نایباعث شد از جا بلند شود.ت دفتر

 که در شکل   یپازل یشد.تکه ها ینم

 نداشت.حاال گرد هم آمده بود .  ین نقشیاریگ

  ××× 

  ××× 

تا حاال من  یکنارش زد:از ک  یبا دست از مقابل ورود نایت

 کیودم و با کجا ب یاریکه سر در ب میوکارهام برات مهم شد 

 حرف زدم..؟  

به  یرا باال داد:تو زد راهنشیپ یها نیرا بست و آست در

 اوندختر..؟ 

 کم هیداد و نگاهش کرد: هیکارش تک زیم هب دلدست به  نایت

 ..؟البته دنشیپرس یبرا ستیزود ن



 ن .. همگرده به انتخاب اشتبا ی.همش برمستیتو ن ریتقص

 رفته بود .  ادمی:دیاش کوب  قهینوک انگشت به شق با

حرف ها را بشنود.خصوصا که  نیخواست دوباره ا ینم

من    نایت دمیسوال پرس هیگلنوش هم،آنجا حضور داشت:ازت 

 نزدم  

 ..؟  ی:تو نزددیگلنوش زودتر از خودش به سالن رس یصدا

  

 نگاهش کرد و بعد به  جیرا نداشت.گ  یانتظار حضور کس  

در هم   شیکم  اخم ها مد.کمیاکه گلنوش از آن م یریمس

 ..؟  یکنیم کاریچ نجایشد:تو ا

و   دینیهر بش  شهیاش را فشرد:م  یشانیسرانگشت  پ  با

 ..؟  دیحرف بزن

 نیکه ا نجایا امیب ی:بهم گفتدیسمتش برداشت و غر میقد نایت

 ..؟   نه! نمیو بب

صورتش   یدگیهم به جمعشان اضافه شد.رنگ پر گلنوش

  ین تو صحنه مد:میاچشم م بهیادیز

 ..؟  یمگه نه..؟   چ شیشناس  یبودم.دوست سحرم..م تصادف



 ی..؟ مگه نرفتیشناس یو نم ؟سحرمی ئونین یبگ یخوا یم 

 ..؟  یلعنت  یو نگفت نیه هم..مگیقاتل سحر یخونشون و نگفت

کرد.جلوتر رفت و   میوحشتزده نگاهش   

ه،من نزدم..تو نه..؟   ن ای یبه سحر زد نا،توی:تستادیکنارشانا

   یدون یم هک

 یم یخونشون و گفت یشد:اما رفت کشیپر حرص نزد گلنوش

  یخوا  یو م ی،چیجبران کن یخوا

 هنکیا یا یادرش برگردونهمسحر و ب یتون ی..؟ میکن جبران

 ..؟   یتون میدانشگاه..؟  مکتیپشت ن  ینو برگردونم

عقب بردارد:تو  یقدم نایبلند گلنوش باعث شد ت یصدا

 ..؟  گهیم یچ نیا ری..؟ مخازایا کارهیچ

 هستم.من دوست   یگم ک ینپرس..من بهت م  اریاز ماز 

 که روز تصادف اونجا بود.استاد  یسحرم.کس

بود که از سحر  یمگه نه..؟اون کس یشناس میو هم  یفرهاد

 کرد .  یم هاز دانشگاه  استفاد رونیب یکارها یهمه  یبرا

 تکارسیوسط چ نییارهادآمد و دستش را گرفت:ف سمتش

 ..؟  اریماز

 دونم   ینم 



باعث شد من از دانشگاه اخراج بشم.چون اون و تو  یفرهاد 

 دونستم .  یمرگ سحر مقصر م

 یز اتفاق یاکرد.انگار درک درست یهمبه هر دو نگا جیگ نایت

   یدر آن سهم داشت نشده بود.رو که

لطفا  ن،آرومیجا،گلنوش شما هم بش نیهم نینشاندش:بش کاناپه

شروع به ور رفتن با ناخن دستش کرد:من به  یعصب نایت

 اوندختر نزدم.اون روز حالم خو ب 

   نیتونستم فرمون ماش  یکردم.نم   ینم  ی.درست رانندگنبود

   یچ دمیوکنترل کنم.اصال نفهم

 هم ...   گهید ینای.منحرف شدم و ماششد

  حیبه توض شروع  کیستریشد و ه  زیخ  میکاناپه ن  یرو

 کرد:من به اون دختر نزدم.اما   دادن

  

قصرم.اگه همگم ک یخودمم م نی..باعثش شدم.ببمقصرم

  دیگه ینایکردم ماش  یم یدرسترانندگ

 هتو ک ارید.مازیاش ب یشدن تا اون تصادف  پ ینم منحرف

 مدت.تو   نیداشتم ا یمن چه حال یدون یم



 کنم حداقل یارتونم ک یرده و نمم هحاال ک یگفت ،بهمیگفت

 خانوادش جبران کنم.من هم رفتم   یبرا

 ..؟  نمیادرش و ببم هراحت بود ک یکنی.فکر مخونشون

 نیچرا از ا دیگلنوش باعث شد سر بلند کند.نفهم میستقم هنگا

  افتینگاه،آن همه احساس ندامت در

بود.جبران  نیهم دیرس میکه به ذهنش  یکار نی.بهترکرد

  ی دیتنها کار مف بازمانده ی خانواده یبرا

شد  یم یچه کار گریآن د ری. غدیرس یکه به ذهنش م بود

 یبرنم یرده بود و به  زندگم هشیهم یبرا  یکس یکرد وقت

 گشت.؟  

دونست من چه  یم یو چند قدم راه رفت:فرهاد ستادیا نایت

 عموجان و   یدارم.اومده بود خونه  یحال 

 چیاما هبود من بابت اون اتفاق چطور شدم.   دهید

 وقت اشاره هم نکرد..  چی..هچی..هنگفت

،   دیگ یهمک نطورینا،اید ت یفقط خودش و کنار کش یفرهاد 

 نداشت در واقع    یتواون تصادف نقش

  نجایا   یکس   چی:پس هستادیبود که سر پا ا  گلنوش

 استاد..؟  ستین نطوری.استیمقصرن



کرد    یم  یاش بود.سع  یسنجاق روسر  ریدرگ  خانجون

 گل و  ریرا ز یو سر بادمجان  زیچارقدساتن ل

بود و  دهیباال کش مهیرا تا ن یکند.ساناز جوراب شلوا ر محکم

  هم  نیا  ی...من کششیکرد:ا  یم یل یل

 تنم .. یتو  رهیهمبه زور دار نیق شدم که ا چا

فر کرده  ی.به اصرار ساندیفر خورده اش کش یوهاهمب یدست

   شیموها یبه صاف   یبودتا تنو ع

  زیصورتش آو  یکناره    یخوشرنگ  زیر  ی.حاال فرهابدهد

 یراحت تر م یکرد میکم پاهات و با کرم چرب  هیشدهبود:

 خو  ی..چرا زودتر نگفتاوووف   شیبپوش یتونست

   یعرق شد سین خانجون،خهمخانجون رفت:بد سمت

کرد به ساناز چشم غره  میکه سنجاق را باز  همانطور

نکن،االن   یل یرفت:هزاردفعه تا حاال گفتم.انقدر هم ل 

   یکن  یم هجوراب و پار

  یحرفش را گرفت:جوراب شلوا ر  یدنباله    خانجون

 و بپوش  دیخر یکه فر  یشلوار ادر،برو اونم هیچ دنتیپوش

 کرد:خانجون!..  غیج غیاش را خورد اما ساناز ج خنده

 . ستین ی:اون که شلوار مهموندیصورت خانجون خند به



بشه   نیتنگ و چسبون بپوش   دیحاال حتما با  

 ...؟فردا پس فردا که هزار جور درد و یشلوارمهمون

 دیلباسا نبا  انیاز ا دیفهم یم نیدور از جونتون گرفت مرض

 بدن گه،شلواریساناز غرغرش را از سر گرفت:آره د  دیپوش

پوشم  میبابا حسن و هم  رهنی، پ لهیسه  پ پوشم میکش 

 روش 

گلو  ریرا کنار لپ خانجون تاز د و ز یروسر یها لبه

 تو  ری،همه حاضر شدن  غ یسان گهیکرد:بدو د سنجاق

   ادیزش هم موایاصدا نیدوش مونده،بب ریبابا که هنوز ز 

ادر،من م ه:دستت درد نکندیدستش آرام کوب یرو خانجون

 خواد   یحسن که تا فردا م نییابرم پ

وند  م هچشم به را ینب دیبکشه.شما هم جمع و جور کن سهیک

توانست به  ینم چیکردند.ه یو راحله داشتند ازدواج م ینب

  نیدو نفر،در ا نیوصلت ا یاندازه

اندن خوشحالش کند.به ذهنش م هکسالت آور خان یروزها

 اجازهنداد چند قدم به عقب برگردد و  

 که سران دیایب ادشیخواست  یقبل را مرور کند.نم یها هفته

  یختم شد تا زخم ها  یسحر به چک نوشیدنی



 ینجایخانواده اش را درمان کند.حق نداشت به ا یزندگ

  نیتر  یمنطق اریماجرافکر کند.از نظر ماز

که   یبود که بعد شخص فوت شده ا  نیماجرا هم  قسمت

 با   یگشت الاقل خانواده ا یبرنم یبهزندگ

مقصر بود  ناینمانند.مهم نبود که ت بینص یب یوضع مال آن

 شد و خودش هم   یونبود.سحر زنده نم

 یکه خوش شانس  یلیگشت.خ یدانشگاه برنم یها یصندل به

 خراج یاتوانست ماجرا میورد یام

 الیخ یب دیبا شهیهم یهم،برا دیا اثبات کند.شااش ر ناعادالنه

 شد.نفسش   یم شیقسمت از زندگ نیا

 فیبود را داخل ک دهیکه به لب کش یداد و رژ رونیب را

  یبار برا  نیکوچکش گذاشت.ساناز ا یدست

 نیا نیبب ایکرد:ب یکوتاهش بپر و باال م راهنیپ پیز بستن

  ..واقعا چاق شدم  گلنوش..؟ی..واشهیم بسته

 داشته  یکاف  یبستن فضا  یلباس را مرتب کرد تا برا  آستر

تا ببندمش  شکمم دادم  ری.آروم بگیباشد:نه،نشد

 ...تو رو خدا بسته ش و یتو..ووو

هم  اینکنه س گمیشد:م بدنو دست به  دیرا باال کش پیرز

 ..آره...؟  یهمه سرخوش نیدعوته که تو ا



تو هستم  چشم  یحس ششم قو نیا :دیغش غش خند یسان

خودش  ین چه..؟ نبهم..؟   بیدرشت کرد:واقعا دعوتش کرد

 کارت داد براش 

ساناز چشم و ابرو آمد:آره جون خود ت   یکرد.برا  ینم باور

 ...!  سسیت  هصدا لب زد:جون دکتر جون یساناز ب

شدم .   سیخب بابا،ه یلیرا بردارد:خ شیافتاد تا کفش ها راه

 زودتر   ای.باطمیرداشت:من تو حش را بیاشالش و گوش

  نی:ادیخانجون و پدرش را شن یگذشت صدا یم منیز نشیاوقت

 نیرو بپوش حس ن  ول کن حاج خانم،هم رهیسف راهنیپ

 گه یخوبه د

تن  بایدو  یراحت یکجاغش خوبه..؟ مگه هر چ نیبابا،ا یا 

 مادر   یکن

 کنم   یاست من دارم آالگارسون م گهید  کیی یعروس 

.از همانجا صدا بلند کرد:  دیآالگارسون شدن پدرش خند زا

 کراوات ببندم..؟   امیباباب

 اسماسک ببندم به گردنم  م هموند نمیآره،هم 

 دنیپوش ی.خانجون هنوز داشت با پدرش براخندید دوباره

 شد و به   اطیکرد.وارد ح یلباس بحث م



 هر خانه یمقابلش نگاه کرد.جا یروشن خانه ها یها چراغ

  میآپارتمان سبز  کیداشت   یمیقد ی

  ییز آد مهایالیخ یشد خانه  میهم بد نبود.آپارتمان  یلی.خشد

 ز دست یازیکنند.چ  یکه آنجا زندگ

دم ها یاقانون زندگ نی.ادیایبه دست ب یزیرفت تا چ یم

   یبه دفتر نم گریبود.دوهفته بود که د

رف زدن ح یبرا نایکه ت یهمان شب ی.درست از فردارفت

 ماجرا ر ا   نایکه از زبان ت یآمده بود.همان وقت 

با دکتر  یهمکار یدامه یابرا یقصد گریشد د د،مطمئنیشن

  یشد.حس نیاش سنگ دلندارد. یساعد

به اخراج از دانگشاه نبود.اگر  هیاز ترک دفتر داشت،شب که

 بود.انگار   نیبود،حاال غمگ  یآن موقع عصبان

شد   وانیمام شده بود.ساناز وارد اشروع نشده ت  ییماجرا

 بابا رو شون ه  یوهام ه:خانجون داردیوخند

:حاال نه که بابامون زلف رعنا دیکشه.دوباره با صدا خند یم

 ییهمه سال تنها نیبه ساناز زد.پدرش چطور ا یداره لبخند

 را تحمل کرده بود..؟ تنها بودن و تنها ماندن 

 می   یماندند و زندگ   میکنار هم    دینبود.آدم ها با  خوب

  یم ریکردند.تنها ماندن آدم را خسته و پ



ماند   یم نیغمگ ینب یدر شب عروس باید.نفسش آه شد.نکرد

  ××× . 

آژانس  هیپدرش غر زد:خب  نیشدن از ماش ادهیپ نیح ساناز

 عرق شدم   سی.خمیگرفتمی

 یشد ادهیغر نزن. پ مید یخب،حاال که رس یلیپچ کرد:خ پچ

 نجون کن خا کمک

 ..؟  یش  ینم ادهیشد:بابا  پ ادهیرا گرفت و  پ فشیک

 یلیخ  نجایانداخت:ا  ابانیبه چپ و راست خ  ینگاه  پدرش

 مالن بهش    یرن م  ین میاپارک کنم م نیشلوغه.ماش

 :حسن  بله دیچادرش را باال کش خانجون

 .   میکرد ریهم د ینطوریجاها پارک کن مادر.هم نیهم 

 کیکنه از نزد یجرات م یشکیاره غر زد:اصال هدوب ساناز

 رد شه...؟   شما نیماش

 پارک  گرید  یها  نیتا پدرش پشت ماش  ستادندیا  منتظر

 کند.خانجون به ساناز اشاره کرد:شال 

 دونم . ین نمم هیبرا چ گذاشتنت

  یعروس میشانه باال داد:خب اومد الیخ  یب ساناز

 ز دور یا.خانجون امشب ههیداداشمون،مگه چ



 دونم   یخورم م  یبهم فوت کن.چشم م صلوات

  یشد.صدا یم  کشانیپدرش بود که نزد  یبه قدم ها نگاهش

  یم  لیخودش را تشک  یکرد و زندگ   میازدواج   ینب

 داشت که درسش را تمام نکرده  یتیداد.چه اهم

اش   یپاساژ خرج زندگ  کیته    یکوچک  یومغازه    بود

 و   یمردانگ ینب تیداد.قسمت مهم شخص یرا م

کرد.لبخندش    ینم  غیکس در    چیبود که از ه  یمحبت

 ا هم اومد   گه،بابید میبغضداشت:بر

جشن در نظر گرفته بودند ساده  یکه برا یخانه ا نگیپارک

 از دو  کدام چیشده بود.ه نییتز بایوز

ازدواج کرده بود و  کبارینداشتند.راحله  یادیز لیفام طرف

   یل داشت.نبیابه سن و سال دان یپسر

 ینداشت و خرج و مخارج خانواده اش را به دوش م پدر

 و راحله که کنار هم    ینب دنی.باددیکش

داد.چند ساعت قبل  شیبه پاها یشتریبودند سرعت ب نشسته

 به  ی.نبدرمحضر عقد کرده بودند

...؟  خود یکرد ریهمه د نییاد:واس چ یاز جا پر  دنشید

 داماد .  یو دستش را دراز کرد:سالم آقا دیبود.خند یخود نب



،بچه ها کجان...؟  به پشت  یدستش را فشرد:خوش اومد ینب

 . انیسرش اشاره کرد:دارن م

خسته  شیو به صورتش نگاه کرد.چشم ها ستادیراحله ا مقابل

 گوشش ر ا  کید و آرام نزدبود.خم ش

 .   ادیز یلیخ یلی.خدیجانم،خوشبخت باش ی:اشکوفه

:باالخره بله خندیدکرد.دوباره  میخجالت زده نگاهشان  ینب

 ..آره...؟   یروگرفت

تونست  یهمپس سرش را خاراند:مگ  ی.نبدیهم خند راحله

ساناز و طرح  ادیرا برانداز کرد. شینگه  با محبت سر تا پا 

 لب گفت و سمت هر دو   ریافتاد.ز صلواتش

 هیسالم به بق همیفوت کرد:چشم بد ازتون دور.من بر نفرشان

   امیبکنم و ب

 میعروس و داماد  گاهیو خانجون سمت جا یسان

   یصندل یپشت یو شالش را رو یرفتند.مانتو

  ینب  یسمت خانواده  یحوالپر سیا.قبل از آنکه براگذاشت

 نگ خورد ن شروع به ز لشیبرودموبا

 یربط چیه ینفسش تند شد.حس ها اریاسم ماز دنی.با دکرد

 کرده  خیبههم نداشتند.سر انگشتانش 



گفت.دو هفته بود که  می یگرید زیقلبش چ یاما دا غ بود

 تمام شده   زینداشتند.همه چ یتماس چیه

 دهین رسیاکرد به پا میکه فکر  یزیهمه چ نی.اما ابود

را دم گوشش گذاشت  ین نداشت.گوشتمام شد الیاست،انگارخ

 و راه افتاد:الو  سالم 

 یهمک ییآزادش را محکم مشت کرده بود و به آدم ها دست

موقع  ینبود:سالم  ب یقیکدام حق چیزد.اما ه یشناخت لبخند م

 که زنگ نزدم..؟  

 یکه سمت طبقات باال م یراه پله ا کینزد ییرا جا خودش

  خوبهداد:نه   رونیسش را بکشاند.مزاحم بود...؟نبود.نف رفت

بود که  اری.مازدیباال کش دل یمشت شده اش را تا رو دست

 دفتر...؟   یبرگرد یخوا یصحبت را ادامه داد:نم

 یجواب چیبود.ه یادینگار توقع زیااحوالپرس انتظار

 هم ساکت و منتظر مازیاربار  نینداشت.ا

 هب هی.با کت و شلوار شبدیچرخ الیدان ی.نگاهش رو ماند

  یزندگ  یبالغ شده بود.هر کس جوان یا ردهم

که به   یهم عشق   دیرا داشت.خانواده،دوست،شا  خودش

 گردم   یداد:نه،برنم یآندلخوش باشد.به خودش جرات

 چرا...؟ بخاطر موضوع تصادف...؟   



ساعت  نیتا قبل از ا دیکرد با خودش صادق باشد.شا یسع

 د  یش بابت تصادف بود.شایانصفدلخور

 گریگناه بودند و سحر د یخاطر که ته داستان همه ب  نیا هب

   کیلحظه فقط  نیشد.اما در ا ینم زنده

 یشد به دفتر برنگردد.آن هم خودش بود.ب  میباعث   زیچ

 چشمش رنگ   شیدو هفته  پ نییاحوصلگ

داشتند تا او را دوست  اجینفر احت کی.آدم ها به گرفت

توانستند شاد باشند چه فا   ینفر نم کیبدارند.اگربا وجود آن 

 داشت.؟  یا  دهی

نگرفتم تا  یکم فکر کن.من دو هفته سرا غ هیگلنوش جان، 

 .تو هر  یو درست فکر کن یبمون آروم

مقصر   یبگ  یتون  ینم  یاجرا نگاه کنهمکه ب  یر جو

 .  یکه بگ یخراجت چرا،قبول دارم هر چیابوده.برا یفرهاد

  ست؟یمهم ن یچ  ستیمهم ن 

 کنم   یبهشون فکر نم گهی.دیتصادف،فرهاد 

  نی:ادیبه گوشش رس   یمانیبا آه پر و  پ  اریماز  یصدا

 اگه بهش فکر  شهیخوبه.حالت بهتر م یلیخ



خواست  یهمک ییزایونده تا به اون چهمرا یلی.هنوز خینکن

 . یبرس ی

کرد اصال در  یدر سرش داشت.حس م یبد یمنگ احساس

 ش را به  ی.پاهاستین تیو موقع طیآن مح

 یتونم برگردم   گفت یچسباند تا وزنش را تحمل کند:نم وارید

  لیبه اون مسا یربط   یکن یفکر نم یبه تصادف و فرهاد

 نداره 

مدت با هم   هیه...؟ما   یکالفه بود:پس چ  اریماز  یصدا

 کنم انقدر بد بوده باشه که   ی.فکر نممیکارکرد

که تو  ی لیهم بهت گفتم اگه دل. قبال یبهش ادامه بد ینخوا

  یمن حرف ستین یرونگه داره انقدر قو

 یدون یخودت هم نم نمیب  میحاال  ی.ولیبر یتون ی.مندارم

 سر کارت!  یبرگرد یخوا یچرانم

  هیدونم   بهم بگو چ یم 

که ساناز داشت رنگ    یالک  نیش  با سرخ تر یها  ناخن

 ت کرد:بخاطر خودم. را مش راهنشیگرفته بود.دامن بلند  پ

 فتادهین   یاتفاق  چیهم ه  دیافتاده.شا   یدونم چه اتفاق   ینم 

ک ه بودن تو دفتر و  نجاستی!.اما مشکل ایچیباشه.ه

 کنه...؟   یم تتیه  بودن کنار من اذکنیم تمیکنارشما اذ



به وجود  یتوقعات هیمن  ی.براستیبخاطر شما ن نیبله،ا 

   میگی یفهمم چ مینم برگردم   من که نتو یکه نم اومده

او را هم    یحرف ها  اریافتاد.شک نداشت ماز   نایت   ادی

 فهمم  ی:اما من مدیکوب می.قلبش تندتر از قبل دیفهم ینم

هم انگار متوجه  اریهنگ از جا پراندش.مازیاناگهان  یصدا

..؟   یستین هخونصدا شده بود که به حرف آمد: ی

 ...؟   یبا ک  شهیامشب داماد م  یم.نبهست ینه،عروس

 سمت راحله انداخت که  یسوال را هم نداشت.نگاه نیا توقع

که دوسش  یکیداخل شنل پنهان شده بود:با    شیموها

 ت  نمیخوام بب  یفردا م  یشناس میداشت.شما ن

 خوام  گلنوش!   یمن نم 

 قطع شهیزنم.حاال م یهر وقت حالم خوب بود بهتون زنگ م 

 ...؟  کنم

آن همه نرم شده   شیدانست چطور صد ا ینم

جوابش را داد:بله،قطع کن.آرام زمزمه ق بدخلمازیاربود.

  ریبخ ،شبتیکرد:مرس

در دستش داشت.پشت  یبد  یحس یرا قطع کرد.ب تماس

 نیشد.اما  هنوز سنگ  یحالش بهتر م  دیهمنفس گرفت.با

 بود. 



  ××× 

خاموش کردن  گذاشت.اما نه شیچشم ها  یرا رو آرنجش

 چ یچراغروشن اتاق,نه سکوت خانه و نه ه

  دنشیخواب  یبرا  یتوانست کمک  ینم  یگرید  زیچ

 د .ذهنش خسته بودیدهد.کالفه به پهلو چرخ نوشیدنی

 یمهتاب ینداشت.به عوض مثل المپ ها دنیبه خواب یلیم اما

   ی,مرتب کم نور و پرنور م یمیقد

الت سمشک نییاهمه تخت نشست. یحوصله رو ی.بشد

   یروزها در خانه  نیبخاطرحضور مداوم ا

بعد   یجواب گذاشت.کم یرا ب نایبود.سر شب تماس ت یپدر

 ت خواس میش را باز کرد.یاارسال امیپ

کرده بود  دیبه خانه برود و تاک لشیجمع کردن وسا یبرا

 در خانه  یریارود ماز یم هک یوقت

رفتار را  نیا نشانیف ببعد اختال نایدانست ت ی.نمنباشد

 خواست دوباره با او   ینم یداشتکه حت

به زور تحملش کرده بود.عادت نداشت  شهیهم ایشود  روبرو

 خودش ر ا  گرانیطرز تفکر د یبرا 



 یخواهند زندگ یم هتوانستند آنطور ک میکند.مردم  ناراخت

 کنند و آدم ها را دوست داشته باشند.اما  

 نایکردند مجاز نبود.ت  یکه خرج م  یزیپس گرفتن چ  توقع

 بعد   یکرد دوستش دارد ول  یادعا م شهیهم

 مدت به زور تحملش نینشان داده بود که ا رشانیاخ اختالف

 با   یموضوع فرق چندان  نیکرد.ا یم

 یرو نباریزد ا یدام پس مم هک ینداشت.فکر ییدروغگو

 رخشان متمرکز شد.طبق معمو ل  گلنوش

 نکهینشست.درک ا شیابروها نیکه ب بود یزیچ نیاول اخم

 خواست به کارش برگردد سخت  ینم

 یم تشیبود که اذ یزین نداشت چیابرا یلیدل نکهی.اما انبود

  طیدر شرا  یکرد.توقع نداشت کس

 یدامه یاکه برا یو بعد پشت سر گذاشتن مشکالت گلنوش

  یکار نیداشت با خودش همچ لیتحص

 کند.شناخت زن یود را حالجکه آورده ب یلیکرد دل ی.سعکند

  ایکار دن  نیها و تفکراتشان سخت تر

 یم  دییاصل را تا  نیا  نایبا ت  یزندگ  ی.حداقل تجربه  بود

 متفاوت بود و    یادیکرد.فکرشان با عملشان ز



 یم یبه ترحم هیماند شب یوسط م نیکه ا یزیچ تینها در

 به   یکرد.نگاه  یرا گرم نم  یدل چیشدکه ه

 که یاندک لیآمد.وسا نییانداخت و از تخت پا لشیموبا یگوش

 فش  یبود را جمع کرد و در ک زیم یرو

 هدانست ک  یکرد م  میاتاق را ترک   یبست.وقت  را

 گشت و به  ی.به خانه اش برمکجاست رشیسم

ش و اگر گلنوش رخشان یاتمام نشدن  یو به برنامه ها کارش

  کرد؛آنیدارش تعلل م ید یبازهم برا

  یوجود نداشت.طور  ی.آن وقتستادیپله ها ا  ی....روتوق

 دانست که  یکه گلنوش را شناخته بود م

سر از  دنشیگردد.هما خانم با د  یزود به کارش برم یلیخ

 ؟ یدیکتاببرداشت:نخواب

 گردم خونه  ی_دارم برم 

 برگشته؟  نایخانم ابرو باال داد:ت هما

کرده  دیو ببره.تاک لشیتا وسا ادیاش را خاراند:فردا م چانه

 خونه نباشم.مامان؟  

 _ بله 



تونن صادق باشن؟چرا رک و راست  ی_ چرا زن ها نم

 زنن؟  یخوان حرف نم یم هک یزیچ راجع به

 ؟  یرید بگیا یکن ینم ی_ چرا تو سع

مامان.چه   میزن میراجع به زن ها حرف   می_ من..؟ دار

 بهمن داره؟  یربط

   ادیت و براندازش کرد:چانه گذاش  ریخانم دست ز  هما

کن  جز خودت  یسع  یهم شده برات.گاه  ری.داریماز ریبگ

 د من خودخواهم؟   یگ می دی_ دار یهم توجه کن هیبه بق

خانم کتابش را باز کرد تا خواندن را زا سر  هما

   دیبا کییبده.  یی.اما تنهاستیبد ن ی:خودخواهردیبگ

.اون وقت  یباش که نسبت به داشتن اون هم خودخواه باشه

 یستیتنهان

  .*** 

خشک را با  یها تیسکوئیآشپزخانه نشسته بود و ب زیم پشت

 که در   یکرد.کار یمرطوب م یچا

 نعشم هشیداشت اما مادرش هم یادیز یبه آن عالقه  یبچگ

  یشکوه جان با بسته ا یکرده بود.گاه 



 نیشد.دفعات اول ا میمهمان اتاقش  یچا ینیو س تیسکوئیب

 دوست داشت و از آن استقبال  کار را

دلش نخواست.به شکوه جان  گریرور زمان دم هکرد.اما ب یم

   شیبزرگ شده و برا یحساب گرید گفت

و چند سال دوباره به  ی.حاال بعد گذشت ساوردیباال ن ینیس

 صبحانه  یگاه  نایروز برگشته بود.ت همان

سوخت اما با  یم یش کم یمروهاین شهیکرد.هم یم هآماد

   یهمجلو تیاهم  یو خنده آنرا ب یشوخ

 میرا حس  ینبود اما دلتنگ ریدلگ یلیخ نایاز رفتن ت دی.شاداد

 رها کرد و  مهیرا ن شیچا وانیکرد.ل

 بهتر شود.شب قبل یبه زمان داشت تا کم اجیاحت دی.شاستادیا

  یبه خانه  دنیکرد با رس یم الیخ

ل از با قب یمشابه تیوضع بایشود.اما تقر یآرام م خودش

 ه مین یتفاوت که کارها نیداشت.با ا آمدن

 سرگرمش کند .  یبود تا کم یا کاره

چشمش جان  شیکه  پ یزیچ نیبه دانشگاه اول دنیرس با

 بود که گلنوش آنجا مقابل   یشب گرفت



 ککیرفتن نداشت.دختر الیدانشگاه نشسته بود و خ یورود

  یلجباز!.نگاهش از ورود یدنده 

 یپاساژ وصل م یکه به در پشت یاکوچه  دانشگاه،سمت

 سوا ر   یخر با نبیا.دفعه افتیشدامتداد 

شده بود که به خاطر  ی.عصباندیایشد تا به دفتر ب موتور

   ینشده بود.حت نشیسوار ماش ینب دیتهد

شد بدخلق شود.بعد پارک  مین هم باعث یادوباره  مرور

 به قدم   یشتریسرعت ب نیماش کردن

ر به کالسش برسد.دخترک خوب بلد بود از داد تا زودت شیها

 خودش خاطره به جا بگذارد.مثل  

به دفترش که قدم به قدم  دنیراهرو و رس  نیاز ا گذشتن

   انیکرده بود.اخم م یگلنوش ط همراه

  نطوریداد فکرش ا  یهماجاز  بایدپررنگ شد.ن  شیابروها

 دچارتنش شود.تازه وارد دفترش شده بود 

بود که  یتعارف وارد شد.فرهاد یو ب دیببه در کو یکس که

 قدم تند   زشیآشفته سمت م

کنه با من؟  نگران نگاهش  می کاری:دکتر،خانمت داره چکرد

 شده؟    یکرد:چ



را باز کرد:مهندس  راهنشیدوم  پ یدکمه  یعصب یفرهاد

 د کنه.زن گ  یمن و تمد یخواد قرارداد کار ینم

زدم کارخونه وصلم  جوابم و نداد.زنگ یباستان یآقا زدم

 دفتر  نکردن

لبش شکل  یرو ینگبدنباعث شد لبخند  یفرهاد یها حرف

 قرارداد  دیداشت با عدم تمد  نای.تردیبگ

و  یحسابگر نیکرد.ا یرا  م ریاتفاقات اخ ،جبرانیفرهاد

 دوست داشت.  نایجبرا نخسارت را در ت

زنگ  هیکارو بکنن. نیتونن ا  یهن و هن کرد:نم یفرهاد

 با خانمت حرف بزنم  بایدن بزن دکتر.من بهشو

مطالعه اش را   نکینشست و با حوصله  ع  زشیم  پشت

 .   میزکرد:جدا شد میت

   ؟یچ 

و همه  ستیخانمم ن گهیشانه باال داد:عمال د مختصر

 قطع شده   مونیو کار یرتباطات خانوادگیا

گذاشت و وزنش را  زیم یکف دست ها را رو یفرهاد

  هینصافیاب نیاخت:انهااندیارو

  هینصافیاب زایچ یل یکه خ میکن یم یزندگ ییایتو دن 



 . . ینطوری..اینطوریبده،ا حیبهم توض  دیبا -

شاره یاباعث شد با دست به صندل یفرهاد ی دهیپر رنگ

 ت سیب ناستاد جان.حالت خو نیکم بش هیکند:

تونن  یدم کارخونه.نم رمیرو هواست.م مینم؟زندگیبش 

 یم یبه توافقات بهتر میمن و رد کنن.تازه داشت بایارهمک

 .  میدیرس

 یجواب گرفت دیکارخونه.شا دیبر دیتون میتکان داد:بله، سر

 تیوضع نیدانست در ا یشناخت م یرا م ناین آنطور که ت

 .لغو قرارداد ندیرا بب یمحاالست فرهاد

در   یفرهاد یبابت پنهان کار  نایبود که ت یکار نیکمتر

 خب ر  نیا دنیشن  دیلحاظ کرده بود.شا دفتصا

توانست به چشم  یکرد.م یگلنوش را هم خوشحال م یکم

 جبران خسارت با داد و   شهید که هم نیبب

را  یکس یشد قرارداد کار یم یرفت.گاه  ینم شیپ دعوا

  ینکرد.متوجه شد دارد دنبال بهانه ا دیتمد 

داد و از  رونی.نفسش را بردیگردد تا با گلنوش تماس بگ یم

  یبرم سر  کالس جناب فرهاد بایدبرخاست:من  زیپشت م

  ××× 



شل  ششیبود.ن دهیند یمردانه و شلوار رسم راهنیرا با  پ ینب

 شد:

   یرد خانواده شدم هک  نمیب یم

اش را نشان  حصارخندان دست چپش را باال گرفت و  ینب

 متاهلم   ،متاهلیکرد الیخ یداد:پسچ

 :بزنم به تخت ه دیکوب زیم یسر انگشت رو با

.سه روز از ازدواجش با راحله گذشته بود و دیدوباره خند ینب

 ازصبح آمده بود دم مغازه تا کارش ر ا 

 کیمقابل  یو صندل زیو م یواریچهارد نیکند.ا شروع

 گره  رشیدو سال اخ یکی  یبه زندگ ییجورها

ا ج نیرفت دوباره به ا یم هک یبود.انگار از هر راه خورده

  یبود.سع نیاش سنگ دلگشت. یبرم

خوبن؟منزل   الیصورتش را بشاش نشان دهد:اهل و  ع  کرد

 چطور ؟ 

لباس  نیم.برا هم یبر ییقراره جا یزهرمار و منزل،عصر 

 .بده؟  دمیپوش مرتب

هم خوبه.همه  یلیش را برانداز کرد:نه برادر من،خ یتاپا سر

 ؟  روبراست یچ



رفته  یخوبه.دان یه چپس سرش را خاراند:آره،هم ینب

 دنبالش    میر یساوه.فردام

را گفته باشد سرخ شد و تند  یانگار موضوع خجالت آور بعد

 وتند ادامه داد:خودت چه 

 ینشد باهات حرف بزنم.همه چ یعروس ؟شبیخبر؟روبراه

 خوب بود؟ 

 .  ستمیبود.دستت درد نکنه.منم بد ن یآره،عال  

   یچیه  شده؟   یدر هم کرد:چرا بد؟چ ابرو

خو حرف بزن چ  ؟یناراحت ینگاهش کرد:واس چ یکم ینب

   شدهی

  یب ینب ه؟یخال یو صندل زیم نینگاه کرد:ا یبه نب دلتنگ

 کنم .  یم شیخال یجواب داد:تو بخوا یمکث چیه

 چند هفته وقت داشت تا با خودش فکر کند.درست نبود که نیا

 کارش را ترک  یطیشرا نیدر چن

به  یگریشکل د  اریکه حضور ماز یوقت.اما از همان کند

 ر ییتغ  نیپس بکشد.ا  دیبا دیخود گرفت،فهم

 م نبود.کالفهخوبه یلیباشد و البته خ یبد زیتوانست چ ینم

 داند    یخودش هم نم نکهیفکر کرد به ا



قسمت ماجرا   نیبدتر  نیچقدر است و ا شیها یریدرگ عمق

 کرد:خوابت برد    شیصدا یبود.نب

؟  یرینم هیش اون مرتک یپ  گهیشده.د  یگم چ یم گلنوش؟

چه وضع حرف زدنه  به اسب  نیلبش را کج و کوله کرد:ا

  ابو؟ی میشاه گفت

سح ر  خوب  یرم.بعد ماجرا یهست که نم یدت همی 

نبود  یجور چیبود   ه ییجورا هیکال  اروی.اون یکرد

 خواد برم  می.من دلم نینب

تو رو نشناسم که به  نم هنکن.د اگ اهیغر زد:من و س ینب

 خور م  یدرد نم

 :خوبه حاال مثل بابام حرف نزن.  دیخند

 یزنه.نکنه خرج و مخارج عروس یم ینگاش کن.چه زار

شل شدنه  ینب شین  یبچه اتو هم قراره از حقوقو من کم کن

 تا اون حد  چه خوشش هم اومده .  دیگه

   ؟یمون یچرا االن نم   ام؟یمن از فردا ب  دیگه گهید 

 تو کارخونه از رو ل  دیبزنم.سع یبه فر یسر هی مخوا یم 

 دست  یک افتاده پاش و گچ گرفتن.فر فترا

  تنهاست



  ؟یالزم ندار یزی.چیابابا،باشه برو فردا ب یا 

جز خودش مسئول آن   یالزم داشت.اما کس  زهایچ  یلیخ

لنگ بودم به  یی.هر وقت جاینب یدستت.مرس نبود:قربون

  یدیدادم رس

 یپوف  ایبرو انقدر تعارف نکن.صبح سر وقت ب ایب 

 ر یادرن یباز سییر  ومدهیکرد:ن

:احوال آقا محمود  به دیآمد محمود را د رونیمغازه که ب از

طرفا  ما که  نی،سالم از ماست خانم مهندس.چه عجب از ا

 رحمت شما م هبار؟  ب کار و  ؟ی.شما خوبمیهست

   گهینشده بود.برو د رتی:مگه د دیدر سرک کش یز بازیانب

تا بحال  یچشم غره رفت.از ک شیاز چشم محمود برا دور

 شد!    یم  یرتیحضور محمود هم  غ یبرا

 رم .  یدارم م 

 تو هم    نجایا ایگه.معمود بیبرو د 

 هک نی.همنیآمد نه خوشحال بود و نه غمگ رونیپاساژ که ب از

 داشته باشد   یتوانست دوباره شغل یم

به  یشباهت چیو ترجمه ه پیبود.اما کار کردن در تا ی کاف

 مورد عالقه اش  یکارکردن در رشته 



 نیوقتا چیز آدم ها هیالیها مثل خودش بودند.خ یلی.خنداشت

 کردند تا در  یدا نم یشانس را  پ

بعدها شغل  ایمورد عالقه شان درس بخوانند و  ی رشته

 مسائل   نیکنند.ا  دایموردعالقه شان را  پ

شانس   نیمردم شده بود.اما خودش ا   یاز زندگ  ییجز

  ارشیفرصت را در اخت نیا اریراداشت.ماز

 هک نیرا مشت کرد.ا  شیدست ها  یداده بود.عصب قرار

 اسبش بود و نم هک یکار نیجبور شده بود بم

را انتخاب   یکی  ستیکرد درست ن  یکه فکر م  یزیچ

  نیکرد ا میفکر   یکرد.گاه یکندناراحتش م

 شهیهم تی.اما در نهاستیو درست بودن خوب ن ینطقم ههم

رفت که وجدان راحت   یم یبه همان سمت  شیها میتصم

 .  اوردیبه دنبال ب شیبرا یتر

بان  هیو دستش را سا ستادییامنتظر تاکس ابانیخ کنار

   نی.ادیتاب میصورتش کرد.آفتاب داغ 

 تمام شدن نداشت.  الیانگار خ تابستان

  یساعد  اریازهمک  ییافتاد.جا  ابانیبه آن طرف خ  نگاهش

 نشسته بود.قبل از آنک ه  لشیدراتومب



هم نگاهش کرد.از مازیار ردینگاه برداشتن بگ یبرا یمیتصم

 . ندیر اخمش را ببتوانست صورت پ میآن فاصله هم 

 اریازم هتوانست نگا ی.اما هنوز مسوار شد یتاکس دنیرس با

رفتنش زل زده  ریسم هپر اخم ب یراحس کند که با چشم ها

 بود. 

  ××× 

رطوبت  یکرد بو یو جمع و جور بود.سع ینقل یفر ی خانه

 .دخترها تازه از مهد  ردیبگ دهیراناد

 یطرف کاناپه ولو شده بودند.صدا کمیو هر کدا دهیرس

 یزیمن چ یفر  ای:بدیشن یچرخش قاشق در پارچ آب را م

 خوا م  ینم

هم بلند  دیسع یحاال  صدا یخور یهمک دمشکیشربت ب هی 

  یفر اریآب ب وانیل هیشد: 

رتب بود.از همان همشیهم ی.فرستادیو کنار اپن ا برخاست

 اطرافش ر ا  لیجرد بود هم وسام هک یوقت

 یدم دست  یزهایو خرده ر  دیچ  ینحو م  نیبهتر  به

 یلی:خدیو نگاهش کرد:چه خبر عمه ؟ خندنداشت.برگشت 

دوباره بلند  دیسع یوقت شده که صدات نکردم عمه صدا

  یشد:فر



من  زیرا دور زد و وارد آشپزخانه شد:براش آب بر ستون

 هم بکنم.   یدرست و حساب  کیسالم عل هیبرم یم

 یکوچک یکرد با حوله  یرا پر م وانیهمانطور که ل یفر

 درد نکنه   :دستتدیکش یم نکیسیرو

 یق خوابشان کوچک و بدون پنجره بود.تخت دو نفره  اتا

   یربط چیدخترها ه یو اسباب باز یمیقد

 اوضاع نیش به همیهم نداشت.اما سال ها بود که چشم ها به

  یدنش  سعیبا د  دیعادت کرده بود.سع

رد  یصورت یخرس پشمالو یشود.از رو زیخ مین کرد

تو  ومدمین گهید نیدم خواب بود.اومدیشد:راحت باش آقا سع

 اتاق.خدا بد نده  

داد:خنکه  دستت درد  دیرا دست سع وانیخم شد و ل همزمان

 . یدینکنه گلنوش جان،زحمت کش

  ینه بابا چه زحمت 

راستش تا زانو در گچ بود.کالفه سر تکان داد:چند وقت  یپا

 تو گچ باشه؟   دیبا

 نای.بابا استیپا بشو ن  گهیپا هم د   نیچهار هفته.ا 

 ک خوبن؟خانجون



 دیسع  نجایا ادی.سالم دارن خدمتتون.خانجون فردا مستنیبد ن 

 و نفروخت؟  نیسر تکان داد:بابا زم

 هدیکش یلعنت نیدانست که صحبت ها در آخر به همان زم یم

را به  یعروسک یچه   یقال یها شهیشود.با نوک پا ر یم

 گرفت:نه  یباز

از اون خونه سهم داره.من به هم  ی.فرستیرسمش ن نیا 

 راحت  بایداما خودش و بچه هاش ن مجهن

 و بده .   یکنه الاقل سهم فر یکاریآقا  باشن؟حسن

زنم   یبگم واال،من با خانجون و بابا حرف م یشد:چ معذب

وان شربت بخور  یل هی ای:بستادیدر چهارچوب ا یبازم فر

 گلنو ش 

 ف آمد:چرا به داداشتبه حر دیبردارد سع یقدم نکهیاز ا قبل

 .؟من  یباهاش حرف بزن یزن یزنگ نم

 یسر ماه که پا یتونم برم سرکار.اجاره  یپا نم نیا با

 شه  یمن سرش نم یشکسته 

  دمی.خودم میخواد برا اجاره غصه بخور ینم 

 خوره میزنم بهش بر ی.تا حرف هم مایب 



از  نجایومده ایاو ماه  یبچه بعد سال  نی.ادیول کن سع 

 ! اریدماغمون درن

خونه با ،بابا حسن  ست،رفتمین یرا گفت:طور  یفر دست

 زنم   یحرف م

بودند که   دهیبلند پدرشان را شن  یانگار صدا   دوقلوها

 شده؟    یجلوآمدند:چ

 ینقاش   میبر نییارا پشت دخترها گذاشت:ب دستش

گربه اومده که  هیخانجون  اطیبهتون که تو ح .گفتممیبکش

   اره؟یب  ین  یقراره ن

 دهیمال من  سپ شیکی..ی؟وا یگیذوق کردند:راس م دخترها

 هم مال من  شیکی: دیباال پر

:خدا به دادت برسه اگه گربهه بچه نزا د  آره دیخند یفر

 کردم.  یفکر م نیواال،داشتم به هم

 دستش داد:چه خبر ا  یوانیل  راحله

 شتیباشد.ب داشته ینبود که خبر یمعن نیبه ا قایخبرها،دق چه

 کلمه،فرصت  نیماند که با ا یم نیربه ا

که  یو هر حس ییکه از هر جا نیزدن دشاته باشد.ا حرف

 ن یا.اما درد و دل کردن با فردیبگو دشات



 کرد لبخند بزند:همه یممکن نبود.سع یتیوضع نیدر چن هم

 زدم.اونم خو ب بود  یسر به نب هیخوبه، یچ

واقعا  نباریا ادیخوشش ماز تو   یکردم نب یفکر م شهیهم 

   ادی:خب خوشش مخندید

 یلیاست.البته خ ندهیزدوج و آیاخم کرد:منظورم برایافر

 هممناسب تو نبود . 

 دوست دارم.  یلیو خ یباال داد:من نب شانه

 خوشم باشه  

نرسد:نه از  دیبه گوش سع شیکرد صدا ی.سعدیخند دوباره

 م مدل دوستانه دوسش دار نیاون مدل.از هم

   قاینگاهش کرد:از کدوم مدل دق یبه شوخ یفر

 اریماز ری.تصودیشربت نوش یسر تکان داد و جرعه ا ساکت

 چشمش جان  شیدانشگاه  پ مقابل

  یباز  ی.به دخترها نگاه کرد که هر کدام با عروسکگرفت

 مو اما   یگریلباس نداشت و د  کیی.کردندیم

نداشت که عروسکشان زشت  یدخترها فرق یبرا

 کس  چیکردند را ه یکه خرجشان م یباشد.احساس



  تیکرد.دختر بودنعزن بودن خاص  یدرک نم  یگرید

 در قلب زنانه  زیخودش را داشت.همه  چ خاص

نبود   یشد که درک آن کار هر کس یم یرییتغ خوش دستش

 . 

 یا  جهینت هیسن به  نیباعث شد نگاهش کند:تو ا یفر یصدا

   ؟یچ  دمیرس

خواد و    یهمک  یکار  دیفرصت دراه با  آدم تا  نکهیا

 شه جبرا ن کرد.   ینم گهیبده.وقتش که گذشت د  نوشیدن

باز هم حرف بزند:من االن دو تا بچه دارم که  یداد فر اجازه

   ییکارا هیکنم.اما  یعوضشون نم ایبادن

بدم  نوشیدنیشونزده سالم بود ان یخواست وقت میکه دلم  بود

  می یسالگ ستیه تو ببود ک ییزایچ هی.

 یارزش گهیسن اون خواسته ها د نی.االن تو اخواستم

 کنه   یز من بهشون فک ر میاقسمت هیندارن.اماهنوز 

 حسرت هاشون شنیبزرگ م یداد:آدم ها وقت رونیرا ب نفسش

  شهیهم بزرگ م

 یزیون چیاهم مثل خودش شانه باال داد:تا فرصت دار یفر

بده.چقدر حرف   نوشیدنیو انکنه ر  یکه حالت و بهتر م

 منتظره  ،خانجونی؟  نه فر یمون  یزدم.شام م



 دنبالت   ادمی.آخر شب بابات گهیحاال بمون د 

داد  یم حینبود و ترج ندیآنچنان خوشا دیپدرش و سع دارید

 و حرف  یریمواقع کامال از درگ نیدرا

 برم خونه.کار دار م  بایدکنم. یباشد:تعارف که نم دور

روها انگار صبورتر از  ادهیرفت. پ می کییبه تار رو هوا

 سنگ  یبودند.روزانه هزاران آدم از رو هشیهم

مردانه و  یگارهایزنانه،ته س یشدند.کفش ها یها رد م فرش

  دیچسب  یده رو میاکه به  پ خاطره یکل

روها زبان حرف زدن داشتند  ادهیاگر  پ دیشد.شا یجدا نم و

 ف  یطره تعرسال خا انیتوانستد سال یم

 خوسات به یشانه انداخت.دلش م یشالش را رو ی.لبه کنند

 زنگ بزند .  یساعد اریماز

  ××× 

 دید یم هدانشگا یرا ورود  اریازم هبود ک یدفعه ا نیدوم

 که با    ییبه وقت ها هیداشت.شب ی.حسبد

 یگناهکار را داشت.نم یانکار باز هم حال آدم ها وجود

 دوباره  ایبماند  یدانست باز هم منتظر تاکس



  اریماز  ردیبگ  یمیداخل کوچه برگردد.قبل از آنکه تصم  به

 نگاهش کرد.حس بد عذاب   نیاز داخل ماش

د انست رفتن از  یهمکیدوباره سراغش آمد.با وجود وجدان

 نبود اما باز هم   یکار اشتباه اریدفترماز

حرف به خودش  یهنوز کم دیداد.شا یزارش میازیچ

 شروع به زنگ   لشیموبا ی.گوشبدهکاربود

 .بادیکش  رونیب  فشیک  بیحواس از ج  یکرد.ب  خوردن

 نگاه   نیاشم هدوباره ب اریازهمدن شمارید 

 گریتفاوت که د نی.هنوز پشت فرمان نشسته بود.با اکرد

 داد:سالم  سالم  رونیکرد.نفسش را ب ینم نگاهش

 اما ممکن کند  دایشروع گفتگو  پ  یبر ا  یکرد کلمه ا  یسع

 به شدت سرد و متاسف  اریماز ینبود.صدا

و ترجمه  پیتو اون تا یتا برگرد  رونیب ی:از دفتر اومدبود

 ؟ 

 تی:انقدر اونجا اذدیدر جواب بگو  ینداد کلمه ا اجازه

   ؟ینگفت یزیسحر چ یچرا تا قبل ماجرا ؟پسیشد

 داشتم  اجیبه شغل احت 

 کجا بود  گاهتیه جارفت ادتیگلنوش.انگار  یتو شغل داشت 



مرتبط با  یتوانست فراموش کند که کار یبود.مگر م ادشی

 ش داشت و چقدر بابت یادرس یرشته

 خوشحال بود.محال بود فراموش کند.سکوتش باعث  داشتنش

 دوباره به حرف   ریشد مازا

من و  یبه خونسرد ی.تو با کارهات ادمیکنیم می:عصباندیدرآ

 م فقط  فکر کرد روزی.دیخشم آورد به

دوباره به اون   نمیب  می.امروز یبود  ابونیخ  نیا  رهگذر

 . یبرگشت مغازه

کار  دیدارم.با اجیدانست چرا اما بغض کرد:به شغل احت ینم

 !  یخودت و داشت زیکنم   م

 من نبود   زیاون م 

 زیدفتر اون م یایچرا بود.از همون اول که دعوتت کردم ب 

  شیکه کنار گذاشت یهستخودت  نیمالخودت بود.منتها ا

 کنار گذاشتم چون موندن برام سخت بود  

 که یلی:آهان آره،حواسم نبود.بابت همون دلامدیکوتاه ن  اریماز

   یهست.گفت  یدونم چ یاصال نم

 توقعات به وجو اومده درسته؟  یسر هی ؟براتیچ



زل زد.آنجا نشسته بود  ازیماز لیو با خشم به اتومب برگشت

 که   دیفهم یکرد.کاش م میومواخذه شا 

آن  دیبا خودش چقدر سخت و طاقت فرسا بود.شا  جنگ

 داد .  یبه خرج م یهمدرد یوقتکم

که خودت  یرو بهانه کرد ییزایچ هیدامه داد:یاعصبان اریماز

 .رفتن تو ناراحتم هیچ یدون ینم هم

 یب یمیتصم دهیاز همه آزارم م شتریکه ب یزی.اما چ کرد

   یکه گرفت هیلیدل

   ادیبه نظر م  یلیدل یشما ب یبرا 

 حق و دارم  نیباشه بگو تا منم بفهمم.فکر کنم ا 

خواست تا تماس را قطع کند و  یجسارت م یکم فقط

 برود.امانداشت.حداقل در آن لحظه و پشت 

نداشت.سر بلند  یقدرت  چیهمازیار یحرف ها رگبار

 کرد.   یبود و نگاهش م دهیارهم سمتش چرخیکرد.ماز

 گلنوش،حرف بزن  

 می یش را طیاروز زندگ نیگر آخریارا خورد.حت بغضش

 ز احساسش برو ز یازیکردمحال بود چ

 ز آن نداشت. یاکه هنوز درک درست  ی.آن هم احساساتدهد



 برم   دیمن با 

با   نیاز ا  شتریبود:برو تا ب  یهنوز عصبان  اریماز  یصدا

 نشدم .  یعصبان دنتید

انداخت و داخل کوچه   فشکیقطع کردن ته را بدون  یگوش

  یرفت طور یروز را خانه نم کی.دیچیپ

خورد.پشت هم پلک  یبرنم یادن یکجا چیشد.اصال به ه ینم

 که  یچطور با مرد نایزدو نفس گرفت.ت

کرده  یگران نداشت زندگ یز احساسات دیادرک چیه

 .از پله دیفهم یرا م  شیحرف ها یبود.حاالمعن

 یمحمود نبودند.رو وی.خداروشکر کرد که نب دیدو نییپا  ها

 در را باز کرد و  نییپانشست و قفل پا

 یها پرده نداشتند تا چند ساعت تیسکور نیشد.چرا ا داخل

 سر جنگ داشت.  زیباخودش خلوت کند.انگار امروز هم ه چ

  ××× 

 با حسن شبیها را چند قسمت کرد:د  یگوجه فرنگ خانجون

 وقتش شده که  دیگهحرف زدم. گفتم 

 . رنیبچه ها سرو سامون بگ نییاو بفروش نیزم

 فروشه؟  یگفت؟ م یرا به خانجون داد :چ حواسش



گفت که چاره  یگفتن خانجون با هم م یتکان دادن و ه سر

 :اون بچه ام، تو خونه هزار  و ستین یا

  ریز  یدرست و حساب  نیه  ماشیمشکل داره،حسن   کی

 ادیب یپول هی.حداقل نطوریکه ا.شما هم ستین پاش

  یزخم هیبه  دیدستتون.بزن

 دیشود.شا یهمه سال راض نیدانست پدرش بعد از ا یم دیبع

 محله که   یهمنو نوار شدن خانه ها

مدند، یام رونیدست، بساز بفروش ها، ب ریاز ز شیو ب کم

  یز چاقوها یاکیکرد.  یم بشیداشت تر غ

رب  یقوط هیانجون کرد:را برداشت و کمک خ یخور وهیم

 یرب گوجه بپز یکشیهمه زحم ت م نیکه ا شهیچقدر م مگه

 ن وخانج

رنگ  یمادر، اوال که رب صنعت ستی_واسه پولش که ن

کارها هم  نباشه که در  نیکنم، ا میداره، بعدهم سرم و گرم 

 خوره  مین و م هخون واریو د 

 که داشت.خودشان از صبح تا شب نبودند. سال ها بود  حق

   یم یخانجون، سر خودش را گرم کار

تر   کاریکه ب   ییبود.آنها  نی. اصال قانون آدم ها همکرد

   یم دایپ نوشیدنی یبرا یشتریب یها تیبودند،فعال



 یسرش جوالن م یداشت دوباره تو ارید مازیا. کردند

 ناخنش   ریکه ز یداد.سوزش آب گوجه فرنگ

   یاز جا پراندش:ووو رفت

   ؟یدی_ بر

  یشست:من هر بار به گوجه فرنگ نکیرا داخل س دستش

   رهیگ یسوزه و خارش م  یزنم، انگشتام م یدستم

مادر.از  یخواد دست بزن یدوباره سر تکان داد:نم خانجون

 ا زیچ نیبه ا یهم که بچه بود یهمون وقت

 شام،بار بذار مادر  یبرا یز یچ هی.یداشت تیحساس

ش  یکرد و رو یقابلمه کوچک یراه ینیزم بیس ییتا چند

بسته چرخ کرده هم  هیکنم.االن  میآبگرفت :کتلت درست 

 . رونیذارم ب می

خودش  ی ندهید آ یکارش شد. شا یمشغول ادامه  خانجون

 ع شد.بدون شغل و منب یبه او م هیهمشب

 گرانیخانه و به به کردن د یتمام نشدن  یبا کارها  درآمد،

  ینان و آب نم شیکه برا  یازکدبانو بودن

 نیش را با زبان تر کرد. ایا.کنار ناخن زخمشد

 هم ه  رییخواست. اما تغ یم هبود ک یزینچیاتفاق،آخر



 یحرکم هب ازین یرییهر تغ یممکن نبود. برا شیبرا زیچ

 ش یدایروزها انگار  پ نیکه ا یزیتربود.چ یقو

نگ عصر بدنر  نور آفتاب  یشد و ز  وانیکرد.داخل ا  ینم

 نبود.  میقد یباغچه  گریست.باغچه هم دنش

وقتش شده    دیکار نداشت.شا  یبرا  یتوان آنچنان  خانجون

 کوچک  یوانیآپارتمان با ا کیبودساکن 

سبز بدون گل،    شهیهم   یشدند.چند گلدان آپارتمان  یم

 که راه رفتن ر ا  یخنک  یساده  یها کیوسرام

 یشده بود.کس تراییتغ یلیوقت خ دیکرد.شا میبخش  لذت

 با سروصدا باز  اطیدانست.در ح یهمچ

دست تکان  یکس ی. ساناز پشت به او وارد شد و براشد

 داد:مواظب خودت باش عشقم . 

 یرو بایتقر یمشک ینگاهش کرد.مقنعه  دلبه  دست

 از  دیچرخ یبند شده بود. وقت شیوهمریگ

  ؟ینبود ینب شیمگه  پ ؟یینجایشد :اااا...ا ریغافلگ  دنشید

   ؟یومدیاک_بعدازظهر نرفتم، با 

 خونست ؟  ی:ک دیبه پنجره کش یسرک ساناز

 بود؟   ای،سیشکی_ه



 پا انداخت تا ونس ینشست. پا رو وانییاداد و لبه  سرتکان

 ایس ریو  غ کی گهی:داوردیرا از پا  درب دشیو سف یسرخاب

 دارم 

 _عشقم؟ 

ز دانشجوهام بود . هما یاکیلبخند زد: الیحم هو بتماس داد  رد

  ست؟یتو دفتر ن گهیخانم موشکافانه براندازش کرد:د

 یش زده بود.حتیاشغل تیوقعم هب ره،لگدیخ دخترک

 حاضرنبود راجع به برگشتن دوباره فکر کند.از 

وقت  شین وجود،برایشد که با ا یخودش عصبان دست

 که   یاعتمصاحبه گرفته بود.اما از همان س

 دهیرا شن  کانیدر شرکت ن  دیجد  یرویاز استخدام ن  حرف

  یکه در ذهنش تداع یکس نیبود،اول

انداخت  لشیوباهمب یرخشان بود.با وسواس نگاه شد،گلنوش

  ای  نیمن فر ستاد یو برا نیرا باز کرد:سالم،ا امکیو پ

 اشتباه شده؟  

 زیم یره رورا دوبا یباز شد.گوش یبند میبه لبخند ن دهانش

 یسم خانم دکتر چیانگاه  کرد:گفت وسفیبه  حیسر داد و با تفر

 بود؟ 



نرفتن گلنوش برا   ایرفتن    ریخواست فکرش را درگ  ینم

  نیداشت ا یمصاحبه کند.اصال چه لزوم ی

ته  یرفت و آمد کند.عصب شیآن همه در لحظه ها دختر

 تنها شده   نایرا لمس کرد.بعد رفتن ت ششیر

در  یادیز یخال یکرد فضاها  یم همنصفانه که نگا.بود

   چیش وجود داشت که تا به حال به هیازندگ

روز  کی یهم،هر آدم دینگاه نکرده بود.شا یآنقدر جد کدام

 بود  ستادهیکه خودش ا ییجا نیهم به

و مجبور بود به آنچه پشت سر گذاشته است   دیرس  یم

 وادارش  وانیفکرکند.روشن شدن چراغ ا

 ستادهیبه در پشت سرش نگاه کند.هما خانم آنجا ا  دکر

  ؟یدیبود:نخواب

 نیخونه  ا رمیشلوارش را تکاند:م یو خاک احتمال ستادیا

 وقت شب؟  

 یدو یم اطیبچه بود داخل ح یقدم جلوتر رفت.وقت چند

   ینگاهش م ید.هماخانم هم از همان ورود

ا بود تا دست از پا خط ی.همان حضور و نگاه کافکرد

   یکه شکوه جان بود م  یینکند.اما وقتها



با  یباغچه آن طرف بپرد و گاه یگل ها یاز رو توانست

 .آن وقت ها  ندیرا بچ یا غنچه طنتیش

 یشناس شود.البته قبل از آن هم دلش م اهیداشت گ دوست

 ه خواست خلبان شود.به هما خانم ک

 مامان  جان مامان  

   یهستم؟  شک ندارم که هست یمن آدم موفق  یکنیفکر م 

 یتونم با اسم آدم موفق زندگ  یم هگیچقدر د یکنیفکر م 

هدف   تیزندگ  یهمه    یبر ا  ه؟تویکنم.؟   منظورت چ

 هتون  یم ی.چیدیو رس یبرس نجایبه ا یخواست ی.میداشت

 روند بشه؟   نیانع ام

چشمش جان گرفت.محال بود  شیز گلنوش  پیاریتصو دوباره

خند  الیخ ی.بردیآن همه جان بگ ریتصو کیاجازه دهد  

 شده   روقتیجا بمون.د نی...من برم؟  وا...خب همیچی:هدی

شب  مهیبه ن یش انداخت.هنوز کمیابه ساعت مچ ی نگاه

 قدار کار عقب افتاده  م هیبود: مانده

.تا هوا سرد نشده   کالس  میمسافرت بذار یبرا یوقت هی.درام

  ؟یندار



 ریبگ یکنم.از بچه ها اوک یم فیفعال نه،برنامه هام و رد 

 وانییاشد مادرش هنوز رو یخارج م اطیز حیاشما  وقت

   یواژه  ییکرد.تنها   یبودو نگاهش م ستادهیا

خسته تنها  ی.آدم هایچ سنیدر ه یآدم چیه ینبود.برا یخوب

 شدند.انگار  یم هحوصل یوعبوس و ب

 کرد .   یرشد م گرینفر د کیبودن کنار   ،بایهر کس یانرژ

  ××× 

 .  یشیهمسرپا خست نی:بشدیعقب کش یراحله صندل یبرا ینب

گذاشت و چادرش را باال  زیم یرا رو فشیک راحله

 .براتون ناهار آوردم ستمی:خسته ندیکش

خه.ما یابابا،واسه چ یرپا شد:اس یبزند نب یاز آن که حرف قبل

 ومدم خونه. یا.شب ممیخور یم یزیچ هی نجایا

کرد:تو نخور...راحله جون غذا رو بده  ینثار نب یغره ا چشم

  زمیبهمن.دستت درد نکنه عز

همه راه.تو واسه  نیخسته شده ا یعنی مگیغرغر کرد:م ینب

  ؟یپر یحرف من و خانومم م نیب یچ

چشم غره  یزد و دوباره به نب ینیریراحله لبخند ش به

 رفت:حالبه هم زن  



 اووو ...مواظب حرف زدنت باش   

 یو رو دیکش رونیفش ب یبا خنده باکس غذا را از ک راحله

 .نوش جونتو ن ی:عدس پلو درست کردم با  قلقلزگذاشتیم

  یگوشش ب ریشد و ز کیبه راحله نزد  یبود که نب حواسش

 ه حله بود کپچ پچ کرد.بعد را یزیصداچ

  یبار نب یچاریل  امدی.دلش ندیصدا لب گز  یشد و ب سرخ

 عوض غذا را باز کرد و عطر کره و   کند.به

 یو نشستن نب یصندل ی.سروصدادیرا نفس کش زعفران

  ؟یدش مونیه،پشیشد اخم کند:ها چ باعث

 یمن از دستپخت راحل م یتو فکر کرد یعنی 

  ؟یکرد یفکر نیگذرم؟نه،واقعاهمچ

و   دیخودش کش  یغذا را برا  شتریقسمت ب   یقلدر   اب

 راسمتش هل داد:نگاه نکن بخو ر    یباق

  یشیدرست م یریگ یزن م  ا،گفتمیبد رفتار شد یلی..خششیا 

نگاهشان  حیسمت راحله که با لبخند و مل یصندل یرو ینب

 :من بد رفتارم؟  دیکرد چرخ یم

رد:نه فدات شم  پچ کرد و سرش را باال ب یخندان نوچ راحل

 :جونم  دیرا شن یپچ نب



جواب تماس ها   اریپر از غذا به دهانش گذاشت.ماز  یقاشق

 ه دل ب نحالیرا نداده بود.با ا  امشیو پ

مصاحبه به شرکت مورد نظر رفت.آنجا با  یزد و برا ایدر

 ش با دکتر یاهمکار یسابقه  جسارت

داشت  میمتص اریازم هرا بازگو کرده بود.حاال ک یساعد

 ر ا از  یزیکند محال بود چ کش کمی نطوریا

 بای.دهانش تقردیجان باال کش یرا ب ی.قاشق بعداندازدیب قلم

  یرا حس نکرده بود.صبح نب یمزه ا چیه

 یو دل به کار نم ستین میشماتت گفته بود که گلنوش قد با

 ش هم کوتاه  یاریدهد.در مقابل جبهه گ

شناسد.البته که  یاز خودش مو گفت که او را بهتر  امدین

 را  یزن  چیه یمرد چیگفت.ه یچرت م

عدس را از  ی رهیت یشناخت.دانه ها ینم دیکه با آنطور

 طرف ظرف  کیها جدا کرد و  انبرنجیم

 اریازم هب یو کپه کرد.انگار رفتنش از دفتر حساب کشاند

 بعدش و   یهم حرف ها  دیبود.شا برخورده

حرف زدن دوباره بود  یبرا اریندادن به اصرار ماز گوش

 کشانده بود.قاشق   نجایشان را به ا دوستیکه 



با چشم و ابرو  یقاشقش خورد.سر که بلند کرد نب یرو ینب

 ظرف غذ ا و راحله اشاره کرد.سر تکان  به

بود لبخند زد:راحله   فشیشغول کم هو به راحله ک داد

 شده.دستت درد نکنه   خوشمزه یلیجون،خ

   ؟ینداشت وست،دینخورد یچیه 

 یآروم م نیهم یکم دندون دردم.برا هینه بابا،دوست دارم. 

هم دندون   الیبده.دان  یلیدرد چرا؟خ  ،دندونیوا  یخورم  ا

 .  میبراش پر کرد میرفت  یبا نب روزیدرداشت.د

دونم واال،دو سه  یش جور شد:نمیاگرفتگ یبرا یا بهانه

 شده.  ترشیدردش ب شبیاز د کنه،منتهایم تیاذ روزه

 جان   ینب 

 :جانم  دیدوباره سمت راحله چر خ ینب

به گلنوش جان بده.هم  میو برد الیکه دان یآدرس دکتر 

  گهید  یهاش نسبت ب ه جاها متیخوب بود هم ق کارش

 ؟یباال رفته براندازش کرد:مگه دندون درد دار یبا ابرو ینب

 ینب دیگهبه ساالد زد:آره  یشانه باال داد و با چنگال ناخنک

 فهمم یم هدور از چشم راحله براندازش کرد:من که باالخر

 ه رگتم هچ



 نیشد.ا شیشغول غذام هنداد و دوبار دشیبه تهد یتیاهم

 شگاهابل دانمرتب از مق رشیچندروز مس

با    یدار  تصادف ید  چیگذشته ه  ی.اما برخالف هفته  بود

 بود که دوباره همه  یادینداشت.انتظار ز اریماز

چرا هنوز  دیفهم میسابقشان برگردد.اما ن ی دوستیبه  زیچ

   یا ندیرا بب اریبود ماز دواریته دلش ام

وقت و   اری.مازدیکش یگفتگو بشنود.پوف یاو را برا اصرار

   بایدزد. یوقتداشت در فکرش قدم م یب

خارج از تفکراتش  ییو به جا  چاندیپ میرا محکم  گوشش

 کرد .  یشوتم

  ××× 

کرد  یردد باشد.فکر مهمرفتن آن هم یخواست برا ینم

  ماتیتصم یآنقدربزرگ شده که بتواند رو

داد و منتظر  رونیکند.نفسش را ب یش پافشاریازندگ مهم

 ش باز  یدر را به رو یساعد اریماندتا ماز

تواند آنطور  یمرد هم م کی یقدم ها یدانست صدا ی.نمکند

  کرد   یضربان قلبش را باال ببرد.سع



قسمت ذهنش بسپارد و رو  نیساناز را به دورتر یها حرف

 نصب  ین تفکرات قفل محکمیاهمه  ی

که پشت آن  یتا مرور آن ممکن نباشد.باز شدن در کند

 را نشانش   یگرید یبود،تجربه  ستادهیا

دلتنگ  ینبود.آدم ها برا یدرست یواژه  دیشا  ی.دلتنگداد

 ف ز عواطیابه شناخت خاص ازیهمبودن ن

از    یحس  اریاو و ماز  نیداشتند.ب  گری کدیاحساسات    و

   یکه باعث دلتنگ یبه آن شدت  ایعواطف نبود.

داشت  دنشیکه از د یحس یشد وجود نداشت.اما همه  یم

 محض بود.آنقدر با خودش  یدلتنگ

باز  شیدر را برا اریق بود که نتوانست انکارش کند.ماز صاد

 داشت:سالم  نگه

 تو؟ امیتونم ب  ی:سالم،مدیکش خجالت

قدم،نه آنقدر   کیبه عقب برداشت.فقط   یبود که قدم اریماز

 دورکه جلوتر از او برود و نه آنقدر  

که   ی.کالفه از تفکراتردیاش را بگ  یکه راحت  کینزد

 د و   یش کشیاشانیبه  پ یدست نداشت یتمام



 یوندو خ اممی: پستادیامازیارجلوتر از  یدفتر شد.کم داخل

   ام؟یم که

 یرا ب راهنشیپ یباالرفته  نیسر تکان داد و آست اریماز

ساعت  نیمت موندم.اصوال ایامرتب کرد:بخاطر  پ جهت

 مونم    یتو دفتر نم دیگه

 هرا مجبور ب  اریازهمحق را داشت ک  نینکرد.ا  تشکر

 دست از سر خلو ت  کهیکند.حداقل تا زمان اندنم

 رفت .  یبه راه خودش مداشت و   یش برمیاذهن یها

  ؟ینیش یچرا نم 

 ی.کاور رودیکارش چرخ زیم یرو اریختیاب چشمانش

 به آ ن  یداد مدت هاست کس ینشان م توریمان

 طیبه خاطر مح یحس دلتنگ نینزده است.دوم دست

 حس کرده بود گلنوش  کهی یشبود.جایاکار

 شیپا کیکه نزد یکاناپه ا ی.روندیب یرا م یواقع رخشان

 زانو نگه  یرا رو فشینشست و ک دبو

 دلباعث شد سربلند کند.دست به  اریازهمنگا ینی.سنگداشت

 کرد.در    یبود و نگاهش م ستادهیا



 هده بود کیرا د یکم یساکت نگاهش کرد.مردها  جواب

 و روشن بپوشند.اما   دیسف یها راهنیرتب پم

 ش دوباره فکر یاکار طیوادارش کرد به شرا

ن یاگشوده بود.چطور شد که همه  شیتازه به رو یو در کند

 روزها را فراموش کرده بود . 

 گلنوش  

نشسته بود قابلش بود م هک یزیم یلبه  اریخودش آمد.ماز به

 حضورش نشده بود .  یکرد.متوجه  میونگاهش 

 حالت خوبه؟  خوبم  

 هیساکت به  یخوا یا فقط می یتا حرف بزن نجاییااومد 

   ؟یجانگاه کن

 کدوم.اومدم چیش را بپوشاند:هیاجیکرد لبخند بزند تا گ یسع

 تشکر کنم 

 شد و ابرو باال داد:آهان  دلدست به  اریماز

 هیهم گذاشت:  یرها کرد و رو فیبند ک را از شیها دست

 هم هست   گهیز د یچ

دندان گرفت و رها  ریمنتظر نگاهش کرد.لبش را ز اریماز

  زیمصاحبه رفتم و همه چ یکرد:منبرا



 یشغل تیوقعم هنامه ببرم ک یعرفم هی بایدرفت. شیپ خوب

 شمارو ثابت کنه.  تیمن و رضا یقبل

رش رفت و پاکت نامه کا زیو سمت م ستادیحرف ا یب اریماز

مقابلش   نباریبر داشت و دوباره سمتش آمد.ا یا

  رشی:بگستادیا

اش نگاه کرد.نامه را   یباال گرفت و به صورت جد   سر

 ه نبود ک یزیچ نینوشته بود و ا شیبرا

 شیگرفتن پاکت  پ یرا داشت.دستش برا انتظارش

 ش وادار دیبود که با تکان کاغذ سف ارینرفت.ماز

از همون  قایدوباره نگاهش کند:دو هفته است که نوشتم.دق کرد

  رشیکه بهت آدرس شرکت و برات فرستادم.بگ یروز

کرده بود.پاکت را گرفت اما  خیش یانگشت ها نوک

مانده  شانیانگشت  ها نینکرد.دو سر کاغذ ب شیرهامازیار

   ؟یچ  یزیچ هیبود:فقط 

 یا برایریمبودم که تو به اون شرکت  نیمن از کجا مطم 

 دفتر؟  یاینامه،م نیگرفتن ا

 خب  

برگشت و پشت   زشیپاکت را رها کرد و سمت م  اریماز

  ؟یآننشست:خب چ



به  اجیانگشتانش نگه داشت:چون احت انیم فیرا بالتکل پاکت

 کارداشتم 

  قایکردم.دو هفته است.دق  دایچون نسبت بهت شناخت  پ 

 داخل  یایو  ب یندفت رو بز نینتظرم در ام هدوهفته ک

  ؟یرا باال گرفت:چرا منتظر بود سرش

 نیخواستم بدونم ا یدر جواب مکث نکرد:چون م اریماز

 سازم .   یم یدارم فانتز ای هیقیکردم حق دایکه ازت  پ یشناخت

 .  ستمین یکه فانتز می ئونی:دیدر هوا کش یا  رهیانگشت دا با

 دایاختن جمله  پس یبود که کلمات را برا ییمعدود روزها از

 برداشت و  زیم یغز رویاکرد.دستمال ینم

عجوالنه   میرفتن من از دفتر تصم   دی:شادیچانه کش  یرو

 نوشیدنی کنم کار درست یبود.اما هنوز هم فکر م یا

 دادم.متاسفم اگه ناراحتت کردم 

تا  یحق و داشت نیشانه باال داد:ناراحت نشدم.ا اریماز

 .  یریدرست بود و بگکه به نظرت  مییتصم

  ؟یهست یکنم ناراض میپا انداخت:پس چرا حس  یرو پا

خوام همون  یبه لب آورد:چون م یم بند یلبخند ن اریماز

  یبکنم که تو کرد ویکار



ش شده بود.انگار از هر جهت منتظر یازیچ کیمرد  نیا

  نیاز مدت ها قبل به همچ  دیبود.شا آمدنش

 یزد.برا یراحت حرف م فکر کرده بود که آنطور یروز

 بود  ینیب شیآن همه قابل  پ نکهیلحظه از ا کی

   نیدانست که با اول   یم  اریخودش متنفر شد.ماز  از

 رود.از همان روز نامه ا ش  یم همصاحب ی ام،برایپ

 دییاگرفتنش به دفتر م یدانست که برا  یم ینوشته بود.حت را

 پاکت و حاال آنطور سرگرم شده بود.

 شی:من آنقدرها هم آدم قابل  پستادیگذاشت و ا زیم یرو را

  یدونست   یمن و م طی.تو شراستمین ینیب

 یب نیداشتم.ا اجیشغل مرتبط با درسم احت کیچقدر به  که

.فکر یو دستم بنداز ینقطه ضعف بساز هیکه ازش  هینصافا

 کنم بهتره برم  

م قد  کی  هیو   شمرده بود:کاف  یجد   اریماز  یصدا

بره  با هم  ادمی شهیهم یقدم تا برا کیگلنوش،فقط  یبردار

   میآشنا بود

 ییادوست گریگر دیاتوانست قدم بردارد.حت یخواست و م یم

 ماند.اما جمالت  ینم  یباق نشانیب



اندنش کرد:فکر کردم اگه بهت م هوادار ب اریماز یبعد

 ن یدست از ا یتا به حال خودت باش فرصت بدم

 . یدار یرفتن و برگشتن برم  یقاضطرفه به  هی

 کردم؟  یمن چه قضاوت  

برخاست و سمتش آمد:چرا شما زن ها  زیاز پشت م اریماز

 ؟  نیانقدرسخت

 گرد شد:بله؟    شیها چشم

دونه باهاتون چطور رفتار کنه.فکر کردم حالت  یآدم نم 

  یوقت شهیدفتر و بهتر هم م یایم هک خوبه

 یم و در واقع انقدر منامه ات و نوشت تیرضا ینیبب

  ییاشناختمت که بدونم م

 جاست!  نینگاهش کرد:مشکل هم یحرص

 کجا؟   

هم  یو البته که سع یشناس  یکه اصال زن هارو نم نیا 

   یتا بشناس یکنمین

هم بفشارد.دستش را  یباعث شد لب رو اریازهمو نگا سکوت

   باید...اصال ن  دی.نبادیباالگرفت:ببخش



که   یاسمش را گفت نرم بود.طور  یوقت  اریماز  یصدا

 خواست دوباره به کاناپه برگردد و   دلش

را واضح تر از  اریماز یهم فشرد.صدا یرا رو شیها پلک

 رو  دیگهخوام هم ی:مدینش شهیهم

 خوام تو رو بشناسم .  یاز اون م شتری.بمیبشناس

هنوز  اریماز ی.صدادیخواست بپرسد چرا.اما نپرس یم دلش

 د وقتش   ینرم بود و آرامش داشت.شا

 یمشترک یاشناختن و شناخته شدن قدم ه یبود که برا شده

 بردارند. 

  ××× 

رنج یاآزاد رو فشیرا داخل قفل در انداخت و وارد شد.ک دیکل

 را نگه داشته بود.ا ز  ینیریش یافتاده و با همان دست جعبه 

 یشده بود،چند سال م  یکه تنها وارد قناد  یدفعه ا  نیآخر

زد و پا به آنجا  ایگذشت.امشب باالخره دل به در

ها  یمحبوب خانجون و ناپلئون یخامه اگذاشت.رولت و نان 

 دنیشده بود.با د  فیداشت،ته جعبه رد که پدرش دوست یی

نشسته بود لبخند  وانیا یرو حصارساناز که زانو به 

که شاد و  ی:کجا بوددیستقبال؟ غرغر ساناز را شنا یزد:اومد

   ؟یشنگول برگشت



  ید  فقط کم ینشست .شا  وانیا   یرفت و لبه    جلوتر

 بود:حاال بده؟   نگولش

چته تو...؟چرا  خوبههم  یلی.خریکرد:نخ  ینچ ساناز

   یبداخالق

ومده قهر.با بچه ها و ا یانداخت:فر حصاردور زانو  ساناز

 به دست  چمدون

گذاشت:چرا آخه؟چند روز قبل که  یرا کنار فی.جعبه و ک

 خوببودن 

که .ساناز شانه باال داد:چه بدونم.اعصابم داغون شد انقدر 

  کرد هیگر

 ی:ا دیکش رونیش را از پا ب یرا باز کرد و کفش ها شالش

 شده آخه  یزندگ نچهیبابا،ا

  دیکش شد:عطر جد یو نزد دیخودش را جلو کش ساناز

روپوشش گرفت:عطر؟نه  چه  ی قهیز ا یهوا نفس یب ؟یزد

 گلنوش؟  یکجا بود نمتیپس.بب یدیم یخوب یبو

کند.با  ییترشرو ایز بخندد سانا یدانست به کاراگاه باز ینم

حرفا به   نیفشرد و به عقب راندش:ا یشانیپ  یسرانگشت رو

   سیاااا...گلنوش  ه   ومدهین یجنابعال



 یگفت یکه بهم م یاخمالود نگاهش کرد:اون وقت  ساناز

 شدم چهار سالم بود   یوساکت م سیه

 چه خبر ه  برو،منم نمیگم.بذار برم تو بب  یباشه،بعد برات م 

به  ینگاه مین رهیبلکه سرم آروم بگ نمیش یجا م نیهم

نشسته بود.شالش  حصارخواهرش انداخت که دوباره زانو به 

 شکم   یرا برداشت و داخل خانه شد.دخترها رو

   دنشیبودند.با د   ینقاش  دنیو مشغول کش  دهیکش  دراز

  یسرپاشدند:سالم گلنوش

ماه چلچله   یروهر دو باز کرد:سالم به   یرا برا  دستش

 ؟  نیوگنجشگک من.خوب

دست دور  کییشان جا دادند.حصارخودشان را در  دخترها

م  یش شد:ما اومد یمتوصل به بازو یکیش انداخت و آن بدن

  یشما مهمون یخونه 

م  یایهم م دیدستش را محکمتر کرد:من و سپ ی حصار سحر

 اتاقشما.باشه؟ 

 کجاست؟   یباشه،مامان فر 

 کنه  یکرد:رفته اتاق خانجون.گفت سرم درد مپچ پچ  سپبد

حرف خواهرش را گرفت:فکر کنم از  دست   یادامه    سحر

 سرش درد گرفته  دیباباسع



گذراد بچه  یهم نم طیشرا نیدر بدتر یدانست که فر یم

 هشیاش بدانند.اما انگار هم  یز جر و بحث زندگا یزیهاچ

ا داشتند مشکالت را کنترل کند.دختره نیشد ا یوفق نمم

  ینشان م یکنجکاو  یشدند و نسبت به هر حرف یبزرگ م

 دادند.مانتو و  

گرفتم  یمبل گذاشت:براتون نون خامه ا  یرا رو فشیک

   دیاریب دیسانازجون.بر شیگذاشتم پ

:االن همش و خورده  دیدو یسمت ورود عیسر سحر

  شهی:ندو،تموم نمدیخند

اتاق را بسته    نیاتاق خانجون رفت.عادت نداشت در ا  سمت

 فشرد و داخل اتاق شد:سالم   نییرا به پا رهی.دستگندیبب

زد:سالم  یم حیسجاده نشسته بود و تسب یرو خانجون

  یرکردیمادر،د

 دهیتخت به پهلو دراز کش ینداخت که رو یابه فر ینگاه مین

شد.کار  رید دیتخت نشست:ببخش یبود.جلوتر رفت و لبه 

  ؟ی.سردردیشده فر  ی.چییداشتم جا

.مسکن ستین  یکم.طور  هیبسته سرتکان داد:  ی.با پلک ها

 شم  یخوردم االن بهتر م

 :باشه دیکش یفر یشانه  یکف دست رو با



 گرید یفر یامد و رفت ها نیبپرسد.ا یزیخواست چ ینم

چشم و ابرو به او فهماند  ینداشت.خانجون با اشاره  یتازگ 

 که 

از جا بلند شود  نکهیت.قبل از اقهر آمده اس یدوباره برا یفر

 زد:گلنوش  جانم   شیصدا یفر

 ریبگ طیمن و دخترا بل یبرا نیبب نالیزنگ بزن ترم هی 

دورتر بهتر   یهر چ  ؟یمتعجب به خانجون نگاه کرد:کجا بر

 وا 

 ه زنگ بزن عمه  آخ 

گفت و چادرش را برداشت:لعنت  یهللا و اکبر تند خانجون

دو تا بچه رو  نیآخه هر دفعه ا هیرچه کا نیطون،ایخدابر ش

   یافت  یم هت و راحصار ریز یزن  یم

 یکرد:جا یبود و نگاهشان نم دهیهنوز به پهلو خواب یفر

 رفتن ندار م  یبرا یا گهید

است؟ به خدا بابا افتاده  هیار ث انیشده؟باز جر یچ ،خبیفر 

دست به نقد  ندارهوخانجون  یمشتر ی.ولنیتوفکر فروش زم

 نه  دو یم



 نیپول و هم نیا رمی.گستین هیشکل ارثم هنه عمه،فقط ک 

و  شهیتموم م نمیره؟ایاچقدر دوام م یکن یگرفتم فکر م االن

 که هست  نهیهم تیباز وضع

لرزه  یدو تا بچه گناه دارن.تن و بدنشون م نیپاشو مادر،ا 

   دیکن  یهر بارشما قهر م

.خسته میارما د ستین یزندگ نیگم ا میقهر کجا بود.بهش  

  گهی.مستین التیخ نیلنگه و  ع  یجاش م هی شهیشدم که هم

 برو  یخوا یبمون م یخوا ی.میهر جور راحت

 نکن  هیش را ماالند:گرا یشانیبا کف دست  پ 

گذشات و اشاره کرد:برو اون  یرا کنار حشیتسب خانجون

   ؟یکن کاریچ   اریتلفن و ب یگوش

 شیزندگ یبرا هیوضعچه  نیا نمیبب دیزنگ بزنم به سع 

 درست کرده 

 نجایا ام هکن یفکر م یخواد مامان،االن زنگ بزن ینم 

  میهست یادیز

باشه  الیخ یخواد بکنه اما حق نداره انقدر ب یم یهر فکر 

بچه برزگ   یبرو.من با بدخت یبمون خواست یبگه خواست که

 .کردم 



خانجون  یتلفن را برا یرفت تا گوش رونیاتاق ب از

بودند.سحر  ینیریاز ودخترها مشغول خوردن ش برد.سان

خوشمزه بود  یلی:خخندید یخامه ا یانگشت با لب  ها

  یگلنوش

شد:سحر  ییش کاکائویانیزد و نوک ب یگاز بزرگ دیسپ

 دوتاخور د 

  یخودت هم خورد 

را به   شانیدست دور گردن هر دو انداخت و سرها  ساناز

 مومش نکردم  تا ت نیبخور د،فقطیچسباند:حرف نزن هم

  یشود.نم  یم هچ یفر یدانست آخر و عاقبت زندگ ینم

 یکنند.برا یمشکالت را چطور حل و فصل م نیدانست ا

   یزندگ 

 یزیچ نیداشت.ترس اول یادیز یهارت هام هب ازین کردن

  چیاصال به ه ارید با مازیبودکه به جانش چنگ انداخت.شا

 کجا  

 یجز روابط کار یزیشناخت ها به چ نید ای.شادیرس ینم

 نیا شتریب میدانست که ن میرا  نیشد.اما ا یشان ختم نم

 مهارت  



   یگود م  نیا  رونیآمد.ب   میبه دست    یدر زندگ   ها

 طیو شرا اوردیرا به دست ب ینسب یتوانست شناخت ها

به  طیشرا گریشد د میوارد گود  یرا کم .کند،اما وقت سکیر

  نبودیآسان  نیهم

 می شیپ عیداشت سر زیست چطور،اما همه چدان ینم

 حض طلوع همرا ب  شیها ریبود که صبح بخ یرفت.حاالکس

شب ها را با  یبود که همه  یکند و کس افتیدر دیش خور

بودن از آد م ها را  یکند.احساس خال ریخ شیبرا امیپ کی

 داشت 

 ینفر م کیدانست  یوقت نم چیکرد.ه یکم فراموش م کم

پر  گریشخص د کی یز آدم ها را براا  ییایدن تواند

   اریکند.ماز

 یبرا اریکرد.ماز یپر م  یآسان نیرا به هم شیایدن داشت

 یسمت شمال تهران م  ییدعوتش کرده بود و جا شام

شکل  دیشد.شا یرد و بدل نم نشانیب یرفتند.حرف  خاص

و بعدها که وارد  رستانیز شناختن بود.در دوران دبیاگرید

 بزرگ  طیمح



 سرگرمش  یدتم هبودند ک   ییآدم ها  شهیشد،هم  نشگاهدا

 ینبود که نسبت به آن ب یز یبا جنس مخالف چ ییکنند.آشنا

 طالع ا

به حاال  هیآن زمان شب زیچ چیتجربه باشد.اما ه یب و

گرفت.به سرعت  یمثل تب تند شکل م زینبود.آندوره همه چ

آن   تیخاص   دیرفت.شا  میآمد  و  به همان سرعت   یم

ش یااجتما ع اتیرفته رفته تجرب یبود.اما وقت یدوره فراموش

  شتریب

 دیبه قول خانجون سرد و گرم روزگار را چ ش یشد،وقت

 ای یسبب ناراحت یکوتاه  ییو هر آشنا یهرآدم گرید

 ش یاخوشحال

شکل جد  اریخاطر بود که حضور ماز نیبه هم دیشد.شا  ینم

 داد   گلنوش  ینشان مبه خود گرفته بود و پررنگ  یتر ی

 یکه رفت یگردن خم کرد:بله  اون شرکت یرا رو سرش

 خوبه؟ 

 یلینداشتم.رفتارشون هم خ ی. فکر کنم خوب باشه.مشکل

 خوببود  خداروشک ر 



  ؟یبراندازش کرد:تو که اونجا سفارشم و نکرد مشکوک

هم کوتاه نگاهش کرد و ابرو باال داد:اصال  چشمانش  اریماز

   ؟یگیراستش و م ید:دارکر زتریرا ر

 یبود که خنده  بیباعث شد لبخند بزند.عج اریماز ی خنده

و آرامش او   یشد.انگار خوشحال میباعث لبخند زدنش  یکی

 شد   ی.باعث آرامشش م

بود که دوباره نگاهش کرد.چشمانش مهربان بود:تو   اریماز

صاحبه رو م ه.فقط برنامزمنیعز یسفارش الزم ندار که

 خودت بود.مطمئن باش   ییاش بخاطر توانا هیم.بقداد بیترت

که به جانش نشسته  یرن یو ش یدانست آن همه گرم ینم

د هم فقط و فقط  ی.شادشییتا  ایبود  اریازم هنگا ریبودتاث

 بخاطر .همان کلمه بود  

 من   زی!عز

شک  یب نیداشت و ا یتازگ  شینفر بودن برا کی زیعز

بود که دوباره  لب  اریعمرش بود.ماز یتجربه  نیبهتر

   زمنیزد:عز

 ینگاهش کرد:تا حاال به کس اریباز شد.ماز یبه لبخند لبش

 ی:داردیخند ینفر  نیمن.مطمئنم تو اول زینگفته بودم عز

   یکن یم یشوخ



 .خنده از لب ها بهستیداد کامال جد ینشان م اریماز سکوت

د به بع نیشد:پس لطفا از ا دلراه گرفت.دست به   شیچشم ها

 نگو  یهم،به کس

 چطور ؟ 

سادست.دو،چون  یلیخ نیک،ایرا باال گرفت و شمرد: دستش

تعلق م هک یز یاالن مال من شده.سه،چ نینکلمه از هم یا

 ن  همب

هم قرار  گهیآدم د کی اریتتونه در اخ ینم باشه

 م سیخس یلیخ .چهار،منرهیبگ

وز .خودش هم به خنده افتاد:هندیبود که با صدا خند  اری.ماز

 ونده  م دیگهچندتا 

 زیعز یلحظه شد نیمهربان نگاهش کرد:شما از هم اریماز

مال خودت  یاالن اختصاص  نیکلمه از هم نیمن و ا

 شده.خوبه؟ حق به جانب سر تکان داد:اوهوم،دوسش دارم 

دست آزادش را به سمتش دراز کرد.انگشتان مردانه  اریماز

 نبود  یازیش بود.نبه نواز هیسرانگشتانش را کوتاه فشرد.شب

  یگرفت تا نوازش کرد.م حصاررا  در   یکس  حتما

که هر جمله به همراه  ید،با حس خوب یایتوانست باکلمات ب



 چیشد و ه ی.نوازش ها در وجود آدم ها ثبت م نیداشت و ا

 شد   ینم وقت فراموش

 یهمه چ دینکردند دست هاشان را جدا کنند.شا یکدام سع چیه

  یبرا  یکدام حرف چیرفت اما ه  یم  شیپ  تند یلیز داشت خ

تا چه  ریدانست مازا یموضوع نداشتند.نم نیرد ا یا دییتا

گذاشته است،اما خود  ییآشنا نیا انیرا در جر گرانیاندازه د

 ش 

خانجون و پدرش صحبت کرد  ،بایفر یمشکالت زندگ انیم

   یبود تا هر دو به اعتدال و شناخت شتریب ییشناا یکم جهیو نت

داشتند برسند.سرش را  اجیبه آن احت تیدر آن وضع  که

ش   یناخن ها یدوباره رومازیارفشرد. یصندل یربه پشتشتیب

دوست دارم   یزنیم یالک رنگ ی:دستات و وقتدیانگشت کش

 به دستش کرد:االن که الک ندارم  یهوا نگاه  یب

هم   یزن  میالک ن  یاالن متوجه شدم وقت   نیهم 

 ن دارم.انگشتات خوشگلدوسشون 

 تینگشتانش نظر نداده بود.چه اهما یراجع به قشنگ یکس

 وجود داشت و مردم  ییایچه دن لیاتومب نیاز ا رونیداشت ب

بردن اهدافشان به کار  شیپ یبرا ییراست و دروغ ها چه

پدرش باالخره قصد  نیداشت اگر زم تیبردند.چه اهم یم



شد تا  یهمفروخت متیق ریز یکمیفروش کرده بود و زم

و خودشان حل شود.در آن  یفر یزندگ یمشکالت مال

  یفضا نیلحظه،هم

 اریازهمدانست ک یبود.م ایدن یجا نیو کوچک بهتر بسته

 فیبود که هر تعر نیهم یاست.برا  بندیو پا یجد حرفشیرو

 و  

نشست.دور انگشتش  میساده اش آن همه به دل  سخن

 نجایا شهی،همیچشمم نبود یچند مدت که جلو نیقالبانداخت:ا

  یکرد یسرم رفت و آمد م یتو

   زمنیدو باره نگاهش کرد.مهربان و مهربان:عز اریماز

و بذرا به  رونیسرم برو ب یخواست بهت بگم از تو یدلم م 

 خودم آروم بمونم  حال

جمله اش را ادامه داد:تو  اریکم شده بود.ماز نیماش سرعت

 جا   نیهم قای.دقیهم بود

ها و پشت پلکش اشاره کرد:بذار برات بگم که چقدر  قهیشق به

ونستم بهت فکر نکنم و  ت ینم یوقت یرفت  یرو اعصابم م

 :تو هم؟  دیخند رمیتفکر و بگ نیا یجلو

فکرم و  یسرم،تو یتو قایسر تکان داد:آره،دق یجد اریماز

هستم   یزت عصبانیاتونستم وقت  یو من نم یپلکم بود پشت



آرام  شیکنم و بهت فکر نکنم صدا رونیم بتو  رو از ذهن

 آره   ؟یبود   یشد:ازم عصبان

تموم شده؟    گهیدونم،االن د یبودم   م یمن هم ازت عصبان  

 اوهوم 

باعث شد نگاهش کند :خوبه که    اریماز  یسرفه    تک

 شده،مگه نه؟  آره  تموم

 گلنوش  جانم   

  زیبال عز  یدوباره سر انگشتش را فشرد:جانت ب  اریماز

 م دیدر موردت فهم یزیچ هیمن،

   ؟یشد:چ کنجکاو

که تمام حواس من و به کار  یو دار نیا تیتو قابل 

باعث  یحت یاو  یکن می.عصبانینگرانم کن یتون ی.میبنداز

 من،اما   زیبهت  ...بگم عز یش 

شود.ساکت ماند  یبه کجا ختم م اریدانست ته حرف ماز ینم

   می:اما دیچیپ  یگرید ابانیداخل خ اریزتاادامه را بشنود.ما

 یخونه  هیتو  نایداشتم و با ت ینامزد کبارین قبال م هک یدون

  نیبه ا هیاون موقع شب زیچ چیکردم.ه می یزندگ مستقل



خوام بگم بهتر  یکنم نبود.نم یهمکه االن دارم تجرب یلحظات

 فرق داشت  یلیخ زیبدتر از االن بوده.اما همه چ ای

خواست باز هم ساکت بماند    ی.مدیجوش  میدلش   ته

 بد؟   ایخوبه   یگیهمک یفرق نیامانتوانست:ا

 بد باشه  دیچرا با ه،یتفاوت ها عال  نییا زمن،همهی. عز

 یم  شهیرا سمت پنجره چرخاند.لبخندش را در ش  سرش

به خوب بودن حال  یمی.خوب بودن حالش ربط مستق دید

 کیاوت ها بود که نقاط مشترتف نیاز هم دیداشت.شا اریماز

 یم یبه وابستگ لیتبد  یکردند.دلتنگ  یم دایرا پ گریکد

شکل  یشد و زندگ یم یبه دلبستگ لی.تبد  یشد.وابستگ

که دستانش را به  یدفعه ا نیگرفت  از آخر یخودش را م

 نیگذشت.ا  یسال م یاز س شیخاک و گل آلوده کرده بودب

 روزها فکرش مدام حول 

دادنشان  نوشیدنینیاوقت برا چیکه ه دیچرخ یم ییکارها

جالب  شیامروز،همان کارها برا کهینداشت در حال ق ایاشت

 شده  

به رنگ  یف کرد و نگاه یرا رد یداوود ی.گلدان هابودند

 یو روشن،سبز مال رهیت ،بنفشیانداخت.زرد،آجر شانیبند

   یم.نم



ز خاک یاقسمت لچهیشروع کند.دوباره با ب یکمیاز کدا دانست

حضو  یحفر کرد.متوجه  یو گودال ختیر رونیباغچه را ب

با  زیی:امسال پا دیرا شن شیکه صدا نیر .هما خانم نشد تا ا

 تو خونه  ادیم هتو دار یدستها

 دونستم؟   یمامان و من نم یزد:شاعر بود لبخند

 هی یپله نشست:گاه ی.هما خانم شانه باال داد و همان جا لبه 

 خوند   یهمبود ک ی.پدرت تنها کسنوشتم می ییزهایچ

   ؟یسینو  یاالن هم م 

و البته کس  ستیحسش ن دیگه.یلی.هما خانم سرتکان داد:نه خ

 ه که بخون ی

مادرش کم گذاشته است.حت  یبرا یبود از نظر عاطف مطمئن

 ینه.داوود ایخالء را پر کند  نیتواند ا  یدانست م ینم ی

   یها

کند.هما خانم  ید گلدان را خالکر  یرا برداشت و سع  زرد

  دیو با یکیگلدون پالست  ایشه. ینم ینطوریکمکش آمد:ا به

و بعد  یکن یکه دورش و آروم خال نیا ای یببر یچیبا  .ق

   ادیتا گل راحت از سرجاش در ب یپشت وروش کن

و  یکن بعد  یو شما خال نیبه گلدان نگاه کرد:ا فی.بالتکل

 من  



  :باشهخندید.هما خانم 

مادرش نگاه کرد که چطور ماهرانه و  یدقت به دست ها با

  یو ساقه،گلدان را خال شهیرساندن به ر بیبدون آس

  یرا پنهان کند:چه حرفه ا  نشی!کرد.نتوانست تحس

داد.بعد فوتش  یم نوشیدنیکارها رو ان نییاتا بابات بود همه  

 ور جبهمکه باالخر دمیرس ییجا هی  یعنیگرفتم. یم ادی دیبا

 مامان؟  . جانم    رمید بگیا م!شد

 میمجبور ییجا هی.باالخره از میهست یطور نیما هم ی. همه 

   یکه خودت بهم گفت هی.حرفمیریبگ ادیخودمون 

گل گذاشت و  یها شهیر ری.مادرش با آرامش دستش را ز

خودت   یریگ یم ادی یدرگودال باغچه نشاندش:خوبه که دار

 مامان؟  یکن یو سرزنش م

 به لب   ی.به صورت هما خانم نگاه کرد که هنوز لبخند آرام

  یآدم نم  بینص  یزی،اما  از سرزنش کردن چ یداشت:گاه

   اریماز شه

 رفتیهمک یراه نیکه آد م حس کنه ا نیکنم هم ی.من فکر م

دختر  نایبرگرده و درستش کنه . ت دیبرگشت داره،با  یجا

 نبود   یبد



 ندارم  نایبا ت یدونم.کار  ی. م

  ... 

که  یمن،تو و راه یرا دستش داد:برا یخانم گلدان بعد هما

 میو آدم هاست.  یادن یمهم تر از همه  یذار یتوش پا م

   یتون

که به  یا گهیهر اسم د ایمادرانه. یخودخواه ی.بهش بگ

   ادیم ذهنت

 یخواست از احساسش به گلنوش حرف بزند.بعد س می دلش

صحبت کند.آن هم   یاشت که با کسرا د ازین نیوچند سال ا

 ش به شکست منجر شده بود  یاقبل  یکه تجربه  ی.در راه

 دختر خوشم اومده   نی. من از ا

 دونستم   از کجا؟    ی! م

شناسم؟   ی:تعجب نکن.نگفتم تو رو خوب مدیخند  هماخانم

و خاک دامنش  ستادی.حرف زدن سخت تر شد.هما خانم ا

 ن ! مامان   نیباش تا صدمه نب ها شهیراتکاند:مواظب ر

 یو بعد خشک م شهیهمگل پژمرد ننیها صدمه بب شهیاگه ر 

که تو چه  نیهستن.ا یقسمت از هر گل نیها مهم تر شهیشه.ر

 که نییا،حتیکه چقدر بهشون توجه کن نیشون،ایبذار یخاک

 ها   شهیمواظب ر یلیخ باید.یچند بار بهشون آب بد یروز



 مازیار  ی!باش

داد و گلدان  رونیها را گفته بود.نفسش را ب یناگفتن ی همه

 شهیمواظب ر بایدبود. ی.بنفش خوشرنگدیکش شیرا  پ یبعد

  افتیبود که از مادرش در یامیپ  نیبهتر نیماند.ا یها  م

 یکرد.بعد کم زانیگوش م یالله  یش را رو یها گوشواره

و  بود اریماز ی هیسرشرا به چپ خم کرد تا نگاهشان کند.هد

   ینم

آن همه حس خوب  دنشیدر آن بود که از د یچه سر دانست

  افهیگرفت.ساناز کنارش خم شد تا برسش را بدارد و به ق یم

بار  نینداد و ا یتیشوخ و شنگش چشم غره رفت.اهم ی

اسم گوشواره ها را دانه  اریسرش را به راست خم کرد.ماز

   یبرف

رتب کرد.ساناز ش را م یبود.با سر انگشت ابروها گذاشته

  ست؟ین یجوری:مامانش  چاندیرا  پ  شیموهایدنباله 

زنه،اما به نظر که خوبه  می:کم حرف دی.سمت ساناز چرخ

 ز  یهمه چ

 باحاله  یلیشکوه جون و دوست دارم.خ  یدونم.ول ی. نم

 :منم دوسش دارم دی.خند



را مرتب  فشیتخت نشت و ژاکت ظر ی.ساناز لبه 

 دکتره   یدیاکم ز هی.فقط ستین  ،بدکیکرد:نومزدت هم ه

 اریازهمب هیشب یش را مرتب کرد و ژست ی.بعد با دست موها

 یگریاز هر وقت د  شتریروزها ب نی.ادیگرفت دوباره خند

به ازدواج نداشت.بلکه به  یمعجزه ربط نی.اخندید می

 احساس خود ش 

که از دوست داشتن به دست آورده  یگشت.به حس یبرم

 مربوط  اریش به بودن مازیاو شاد یز خوشبختیامیبود.فقطن

 یآن به قلب و روح خودش برم گریم د  یشد.ن ی.م

 نبود  یخوشبخت نیاز خودش ضامن ا شتریب یکس چیگشت.ه

هفته  باید یکرد ی.غرغر ساناز باعث شد نگاهش کند:عروس

   یباش نجایروز ا پنجیا

   یش را مرتب کند:کو تا عروسا ی.خم شد تا روتخت

 .بگو چشم ستیجواب من ن نیگه،اید نه د .

صال یاخوا میتخت را سمت ساناز پرت کرد: یرو بالشتک

   میخانجون و بابا بمون شیپ ییدوتا  اینرم؟  . آره.ب

 شیپ  شیدست ها ی.حتندیبب نطورینداشت ساناز را ا عادت

اش را   یدهد.اما دلتنگ یش کند و دلدارحصاررفت تا  ینم

 خو ب 



 یتر از قبل شده و جنبه  یجد زی.همه چکرد یم درک

 نیبود که ا ییاز واژه ها   یکیکرده بود.ترس  دایپ  یرسم

 روزها ته  

که تا بحال تجربه  ییزهایداد.ترس از چ میجوالن  ذهنش

ها نبود.چون  یآسان  نیبه ا  یزندگ کیبود.شروع  نکرده

شان  یزندگ یها هیکاشتند پا میزمان  نی.که در ا ی زیهر چ

کرد:استرس  یتخت نشست و پوف  یداد.لبه  یم لیا تشکر

  رونیب میبر  ایکرد:منم  . ب حصاررا   شیدارم ساناز پاها

 کجا؟  

د حالمون  ی.شامیبخور یبستن میدونم.بر ی.شانه باال داد:نم

 خوب شد 

 ؟   یچ اریماز 

 م  یگم که قرار دخترونه دار  یزنم و م ی. بهش زنگ م

  ؟یهمه خانم شد نییاد:اوووف،تو از کساناز بلند ش ی خنده

دا  یپرت کردن سمت ساناز  پ یبرا یزیتخت چ یرو

گوش راستش گذاشت و دانه برف را  ینکرد.دستشرا رو

و  یزنم فر  یلمس کرد:برو .به خانجون هم بگو.زنگ م

 بشه.جووون  یچه جمع دخترونه ا   انیدخترا هم ب

  ××× 



از صورتش را که   یمیو ن  دیچادرش را جلو کش  خانجون

 کرد:نکن  طنتیبود پوشاند.ساناز ش یکنار یزهایم درسیدرد

نظر هم که  هی.قربون اون شکل ماهت،مردم هم دل دارن.

 حالل اندر حالله 

کرد:مواظب حرف   دیساناز را تهد یبا قاشق بستن ی.فر

 دارم  رتیزدنت باش،من رو مامانم  غ

 یدست شیردند. پک یباز نگاهشان م شیبا ن دی.سحر و سپ

  دیهم بردار کیدخترها گذاشت:ک یرا جلو کیک

که بچه  فیساناز چشم غره رفت:ح یدی.خانجون به چشم سف

 و االن دستم بسته است  رونیامدعوتمون کرده ب

 :باشه بابا،غلط کردم  دیخند زیر زی.ساناز ر

داد  یبود که چطور دستمال دست دخترها م یبه فر حواسش

وقت به آن  چیه یفر   ید زندگید.شاکر  یونگاهشان م

   یشکل

 یفر یز آرزوهایاقسمت دیشد.شا ینم لیخواست تبد یهمک

  یتبدل یبرا ین که فرصتیاماند ب یته افکارش م شهیهم یبرا

که  ینیرا داشته باشد.اما با فروش زم قتیشدن به خق

آرام  شین روزها یروز مبادا گذاشته بود،الاقل ا یپدرشبرا

که سر بلند کرد،لبخند  ی.فردیرس یدردسر به نظر م  یو ب



االن دست  ا،خبر یچیبرو باال داد:من که هیازد:چه خبر ؟ فر

 خود خودته.چه خبر عمه ؟ 

.ظهر زمیکرد:صبح از تو تخت،سالم عز  یدست شیپ   ساناز

وقت خواب،دلم برات  زم،شبیعز یاز آشپزخونه جات خال

  زمیتنگ شده  .عز

 ی.با سر انگشت جلوردیرا بگ دنشیدخن یجلو نتوانست

ش را خفه کند.خانجون دوباره  یرا گرفت تا صدا شدهان

 ت و زبون نی:از دست ادیچادرش را .جلو کش

 چشه ؟  

 میکرد.ن دنیاش شروع به لرز زهییپا یمانتو بیته ج یگوش

 ینگاه اریاسم ماز دنی.با ددیکش رونیرا ب یز شد و گوش یخ

  امیبه .جمع انداخت:االن م

 نی:تا تلفنت تموم شه ادیش را جلو کشیا.ساناز ظرف بستن

 خورم که حروم نش ه  میب شد و رفت.حداقل ا یبستن

.سر عقد یشی:نخور بچه چاق مدیشن یرا م یفر ی.صدا

شکمت و  یتو سرخودت که چرا جلو  یبزن باید ی گلنوشه

را به گوشش  ی.گوشدیشن  یرا نم شانیصدا گری.د  ینگرفت

 انم  چسباند:ج

 من   جان دلم   زی. عز



 گذره؟   یخسته بود:بهت خوش م اریماز یصدا

   هیتو هم خال ی. اوهوم.جا

 ؟   ییگذره  کجا ی.خداروشکر که بهت خوش م

  

 مامان  یرم سمت خونه  یبودم،االنم م دفتر

 ت . صدات خسته اس

 زنگ زد   ی. باستان

  ... 

   نایت ی. عمو

 باشه  ریدونم.خ  ی. م

   میکم حرف زد هی.ستین یطور. 

 رو شد:   ادهیگذشت و وارد  پ یبه شور افتاد.از ورود دلش

 نرم بود:   اریماز یشده؟ .صدا یشدم.طور نگران

نشده.در مورد کارخونه  ی.طورینگران شد زمن،چرایعز نه

   نای.در مورد تمیحرفزد

نبود که فراموش   ینگبدندور و   یآنقدر خاطره    نایت

 .تمام جراتش را جمع کرد: شدهباشد



 خوبه؟  حالش

ترک  یو برا مشیکه واقعا تصم نیکنم خوبه.مثل ا فکر

خداروشک ر  گلنوش؟    ارهیگرفته که تونسته تا االن دوام ب

 لب زدم: 

   جانم

خواد راجع بهش  ید گفتنش درست نباشه اما دلم م ی. شا

 حرف بزنم  باهات

 .بگو  زمیدم عز  ی. گوش م

که  نیکنه.بعد ا می دایخوشحالم که داره بهبود  پ نایت یبرا 

م انقدرها هم مرد  دیمون تموم شد،فهم دوستیترکمکرد و 

   امیکمکم کرد.باعث شد به خودم ب  نای.نبودم.اما رفتن ت  یخوب

آنقدر آرام بود که تمام حس بدش پر  اریماز یصدا

که از االن  زم،خوشحالمی.چندقدم رفته را برگشت:عزدیکش

  ی.هست یدت راضخو

 یم دی.اگه دوست داشتن تو نبود بعیتو هم کمکم کرد خب

 کنم   شرفتیهمه  پ نیتونستم ا یدونم م

دندان گرفت:االن   ریپر از خنده بود.لبش را ز شیصدا ته

  ؟یکرد شرفتیپ



 .دلم تنگ شد نمتیبب امیخوام ب  ی. آره،م

 ریز یحد یب  یگرما دنیبه خز هیشب اریماز ی.دلتنگ

 اریبود:دل من هم برات تنگ شد هوف کردن ماز ست تنشپو

 :  دیرا شن

 خونه؟  یریم یک

 میساعت طول بکشه که برس میاز ن شتریکنم ب  ی. فکر نم

 دنبالتون؟  امیب  ن؟یگرد  یبرم یه  با چخون

ه  تا خون ستین ی.راه میقدم بزن میخوا می.زمی. نه عز

 مطمئن؟ .لبخند زد: 

  آره

  

 ی.فکر مامیو م رمیگ یدوش م هیخونه  رمیمباشه،پس من  

 یب رم؟یکنه دخترش و قرض بگ یرخشان تحمل م یآقا یکن

 :  خندیدصدا 

 قرض؟   فقط

همه ازت  نیتونم ا یجز قرض ندارم.اما نم ی. فعال چاره ا

 دور باشم گلنوش 



 اریخواست زودتر به خانه برگردد و منتظر ماز  می  دلش

 ود:  ب نیسنگ اریماز یبماند.صدا

 . جونم  گلنوش؟

   ؟یکرد کاریتو با من چ 

نبود.انگار خودش جواب را  دنیبه سوال پرس هیشب شی.صدا

 کرد تا دوباره و دوباره بشنود  یدانست و فقط تکرارش م یم

 یقناد  یسمت ورود  دیساناز و دخترها را که شن  ی.صدا

 آمد  . نییکوتاه را پا یدو پله  ی.خانجون با کمک فردیچرخ

 بچه ها اومدن  

  نمتیب یم امی.مزمی. برو عز

 . مواظب خودت باش.منتظرم 

 . خوبه 

 را هم داد:   اریساناز بود اما جواب ماز یبه اشاره ها حواسش

 خوبه؟  یچ

  شه؟ی:همدینتظرم باش خندم هشی.همیمون ینتظرم مم هک نی.ا

داره   یمونم حس خوب یمنتظرت م  یگ  یم  ی. آره.وقت

 لبخندش را پررنگ تر کرد:   اریزما یجد یصدا



مونم.خوبه؟  . دوسش  ینتظرت  مم هشی.من همزمیعز باشه

 دارم 

 :  خندیدساناز  یگذاشت و به اخم ها بشیرا داخل ج ی.گوش

 خونه  میبر زود

بدبخت  یایزنگ به بابا بزنم.فقط زورش به س هیاه،بذار  

 ی پشت در خونه قهیدکترجون دم به دق نی.ادهیمادرمرده رس

کرد و دنبال  حصارساناز  یماست .دستش را دور بازو

 خودش کشاند:  

   ؟یخوام منتظرش بمون م  چ  ی.م میبر ایب

 یم بایده روها به نظر زیاپ  یبهتر بود.حت شهی.هوا از هم

 مدندا

   یچی.سر تکان داد:ه

  

  

  

 

 سپاس و درود به شما عزیزان! 


