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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  زدن کتاب این حقوق تمامی

  

 به نام خدا

 مقدمه

 

 

 خاطره کیزخم 

که  ییاز خطاها م،یکه داشت ییاز کمبودها ی. زخمدیآ یاز گذشته به مصاف مان م یزخم م،یزیخ یروز که برم هر

ان را ! خودمجهینت یب یها یخرج نکرده و دلسوز یاز جنس عاطفه ها یینکرده، زخم ها یها یکیاز ن م،یکرده ا

ار که قصد فر میاز گذشته  را خورده ا یشکست جنگ م،ییایو تا به خودمان ب میکن یجنگ گذشته و حال گم م انیم

درگذشته که تا ابد  یاز گذشته  یاز خاطرات، زخم یماند، زخم یاز زمانه برتن مان م ی! زخممیرا داشت دانشیاز م

 خود دارد... یاستخوان ال

*** 

از مرکز درخواست دهم.  میبار چک کردم تا اگر کمبود داشت نیچندم ید داروها را باز کردم و برادوباره کم یکاریب از

 همکارم هم در آمد. یبود که صدا انیقدر ع نیا شانمیحال پر

 ؟یقرار یچرا ب نیبش ایبه خدا؛ ب میالزم ندار یزیچ -

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane


 خاطره کیزخم 

 
4 

 

 یکردم تا شش ساعت باق یم یلحظه شمارنگاه کردم. هنوز ظهر نشده بود و من  یواریرا بستم و به ساعت د کمد

 افکارم را پاره  کرد. یهمکارم رشته  یباز صدا یقرار یهم بگذرد و سراغ خواهرم بروم! در اوج ب فتمیمانده از ش

 یمونه که مجبور م یقدر م نیا م؟یکجا بود که استفاده کن ضیکوره راه مر نیتو ا م،یحاال دارو هم کم داشته باش -

 دور! میبنداز میش

دادم و آن  یانجام م شهیکه من هم یکرد. کار یرا مطالعه م یو کتاب زیم یپا انداخته بود رو یکردم، پا رو نگاهش

 کتاب خواندن! یچه رسد به تمرکز برا رمیجا آرام بگ کی یتوانستم لحظه ا ینم یروز حت

 هریخ رونیقمر در عقرب ب یم و به هوازد  هیتک واریچنگ  زدم و کنار پنجره دست به بغل به د میبه موها یدست دو

 !دید یکه چشم هم چشم را نم یهماهنگ حال و روز من بود. برف و کوران بیشدم. عج

 !میبه داد دلت برسد مر خدا»

حس هم  نی! پوچ تر از ایمرهم باش شیرنج ها یو برا یبه داد دل تنها خواهرت برس یو نتوان یاست برادر باش سخت

ه ضج دنیشن ییتوانا یکیاو از هم بپاشد و از عشقش دور  شود، من  یتواند باشد؟ اگر زندگ یدر عالم م یمگر حس

 ین کوره راه بمانم تا به خانه برگردم و خواهرم را آشفته و بیا ریدهم تا ابد اس یم حیرا ندارم و ترج شیها و ناله ها

 !«دیایجز تماشا از دستم بر ن یو کار نمیقرار عشق و فرزندش بب

 نشه؟ شیطور یهوا کس نیکنه تو ا ریدا بخخ -

 دمید یدر ورود ریکه در مس یهاله ا یکنم و چشمم پ یبار نگاهش نم نیرا پاره کرد. ا میغصه ها یرشته  باز

ه بود. ب یجا پناه آورده، کار سخت نیکه از سرما به ا یوانیح ای زادندیکه آدم نیظلمات، کشف ا نیکنکاش کرد. در ا

ر امروزم را ب یجمله  نیسمت در رفتم و باالخره اول عیرس زادند،یکردم که آدم نیقیتر شدند و  کیکه نزد نیمحض ا

 زبان آوردم.

 .میدار ضیصالح جمع و جور کن مر -

شد. تا خم شد  کتاب را بردارد و خودش را جمع و جور کند در  نیو کتابش نقش زم دیپر شیجن زده ها از جا مانند

 رونیب یسالن کوچکِ ساختمان  اورژانس رفتم و در را باز کردم. و همزمان با سوز سرما یودرا باز کردم و سمت ور

 .دیچیدر گوشم پ ییروستا یناله دار زن یکه بر تنم نشست صدا

 دکتر دستم به دامنت، بچه ام... یآقا -



 خاطره کیزخم 

 
5 

 

اخل شدند و همراهشان در کنار رفتم تا د ینگاه کردم و از جلو حیتوض  دنیشن یمرد الغر اندام همراهش برا به

 :دمیمان بود حرکت کردم و چون مرد هم چنان ساکت بود، پرس ییسرپا مارانیکه مخصوص ب یسمت اتاق

 جاده رو؟ نیمگه منع تردد نکردن ا د؟یکن یکار م یهوا چ نیتو ا -

 ید برانبودم و سکوت مر ی. خودم کم عصبدیتخت دراز کش یرا مرتب کردم و زن جوان با کمک همسرش رو تخت

و  برداشتم اژیتر زیم یرا از رو یپزشک یترم کرد و جانم را به لبم رساند. گوش یهمسرش هم عصب تیوضع حیتوض

 سرش غر زدم:

 حالش؟ نیبا ا رونیهوا ب نیتو ا شیچشه؟ چرا آورد -

ود که خودِ در هم رفته ب میزن نداشت. اخم ها یجز تماشا یعکس العمل چیکرد و ه یو گنگ نگاهم م جیطور گ همان

 زن سو تفاهم را رفع کرد.

 ! دیگ یم یشنوه چ یدکتر... نم یالله آقا -

 یم ماریشماتت خودم نبود و سمت زن ب یوقت برا یقضاوت زود هنگامم! ول یلحظه از خودم بدم آمد؛ برا کی یبرا

 پرسم: یم یروم و سرد و جد

 شده؟ یچ -

نداشت در مورد  یادیکنم و او هم که انگار سن ز یا چک مزنم و ضربان قلبش ر یرا به گوشم م یزمان گوش هم

 داد. حیتوض طشیشرا

 !میکوه نییده پا نیلرزه، مال هم یخوره! دست و پاهام م یاز صبحه بچه ام تکون نم -

 ختم شد. هیاز دست دادن فرزندش به گر یدر ترس کودکانه اش برا شیحرف ها ی ادامه

 شم؟یم دیکه بعد نه ماه نا ام دیدکتر، نگ ینه ماه تحمل کردم آقا -

در داغش نبود. فشارش را هم چک کردم و فکرم  یو همراه یسوگوار یجا ی. ولختیمادرانه اش ر یاز نگران قلبم

اش هم با  یزندگ دیکرد و شا ینه ماه، سه سال بود که فرزندش را تر و خشک م نیرفت که عالوه بر ا یخواهر یپ

نبض کودکِ آن مادر هم حالم را بدتر کرد.  ردننک داینداشت و پ یفیآن چنان تعرشد! حال خودم  یم رانیرفتنش و

 هوا امکان انتقال تا شهر هم نبود.  نیو در ا مینداشت مانیزا یبرا یامکانات
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 یکردم و وصلش را به عهده  زیسرم تجو الشیموقت خ یآرامش زن و راحت یو برا وستیهم به جمع مان پ صالح

مرد خبرِ بد دادن  طیزدم. در آن شرا رونیکرد و من دگرگون از اتاق ب یدعا و ثنا حواله ام مصالح گذاشتم. زن 

 شهر آمبوالنس بفرستند.  مارستانیانتقال زن به ب یبا مرکز تماس گرفتم تا برا گرمانینبودم! از اتاق د

درآوردم و آرام  بمیلفنم را از جکرد. کارت ت یم می. صالح سرم را تنظستادمیدر اتاق ا یشال و کاله کردم و جلو  

 گفتم:

 گردم زود. یزنگ بزنم بر م هی... اطمیتوح -

 نگاهم کرد و معترض گفت: متعجب

 رون؟یب یهوا بر نیتو ا هیخب از تلفن تو اتاق زنگ بزن... چه کار -

 حوصله دادم. یو جوابش را ب دمیچیدهانم  پ یگردنم را جلو شال

 هوا خط مشغول نشه بهتره. نیزنه، تو ا ینگ مز ییبنده خدا هیهوا خرابه؛  -

در را بستم تا سرما داخل ساختمان نفوذ  عی. سردیچیدر، حس انجماد در کل تنم پ یرا که باز کردم همان جلو در

هم از آن طرف خط  ییصدا مچهیباد و شدت سرما ن یدوم. با آن زوزه  یم یکنار در ورود یِنکند و سمت تلفن کارت

پنهان کردم و  وسکی. سرم را داخل حفاظ کسباندمتلفن چ نیحد به کاب نیبود. خود را تا آخر متیغن دمیشن یم

 خانه را گرفتم. یشماره 

 .دییبله؛ بفرما -

 را باال بردم و پاسخش را دادم. میبشنوند پس صدا فیمرا هم ضع یو آرام. گمان بردم که صدا فیمادر بود. ضع یصدا

 سالم مامان . چه خبر؟ -

 ناله اش به آسمان رفت. یو صدا ختشنا

 ده! یبچه اش جون م یدختر داره پا به پا نیمادر؟ ا یایم یمحمد، ک -

 :دمیکرده بود من آرام پرس یتاب ی. هر چه او بدیمادر بغضم گرفت و از سرما فکم لرز یناله  از

 حالش چطوره مامان؟ -
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گه  ی! مدهی! گوش نمادیاز دستش بر نم یده و کار یچشماش جون م یبچه اش داره جلو ؟ی! چه احوال؟یچه حال -

 رو تحمل کنم! یکیفارغ شم که بتونم داغ اون  یکیبذار از داغ 

ن حرف دارد! آ یجا یلیخ دیایاز دستت بر ن یکار زانتیعز یسالمت یو برا یکشم.  دکتر باش یبه صورتم م یدست

که  یقبل ترش؛ از همان زمان یو حت ینوزاد یان ابتداشده بود. از هم نیمان با هم عج یکه زندگ یخواهر یهم برا

ر همه پز دکت نیچشمش پرپر بزند و من که ا ی. حاال فرزندش جلومیگرفت زادیو در آغوش هم شکل آدم مینطفه بود

 آمد. یاز دستم جز خوردن غصه اش بر نم یکرده بودم و کار دشیکه نا ام نیدادم شرم کنم از ا یبودن را م

 .ادیبر نم یاز دستم جز شرمندگ یکار امیمادر... من هم بآروم باش  -

 مادر جانم را به لبم رساند و با همان ضجه اش گفت: هیگر

به سرم  یشه! چه خاک یعذاب خالص م نیو از ا هیفردا رفتن ای. امروز ستین ایطفل معصوم که عمرش به دن نیا -

 نخوادش؟ گهیبا داغ خواهرت اگه شوهرش د زمیبر

 کرد! شک نداشتم! ی. همسرش ترکش مختیر یکرد و فرو م یم یاز عمق وجودم را متالش یزیالمش چهر ک با

اش  یوارث خانوادگ دنید یمانده که سه سال تمام به خودش زحمت نداده بود برا یچطور عاشق مرد میام مر مانده

 چکار؟ خواهد یرا م اوردیب ایبچه به دن شیتواند برا ینم گریکه د یمینباشد؛ مر یوارث گریو د دیای! حاال که بد؟یایب

. سر چرخاندم و صالح آمبوالنس را دیچیپ اطیآمبوالنس در ح ریگشتم که آژ یآرام کردن مادر م یبرا یکالم دنبال

 آورد. رونیب شهیپشت سرم متوقف کرد و سرش را از ش

 کنار دره تصادف شده. گاهیپا یلومتریسه ک میمحمد بر -

 زنم: یم ادیشود و فر یپرت م از تماس مادر حواسم

 رو؟ ریمس نیمگه نبستند ا -

که  یرف. بدمیدو نیرا گذاشتم و با برداشتن کارتم سمت ماش یکشد. گوش یرا باال م شهیاندازد و ش یشانه باال م تنها

 نشستم. یصندل یبه تنم نشسته بود را تکاندم و رو

 چطوره؟ ضمونیحال مر -
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 عقب را چک کردم. نیکاب شهیمن هم از شحرکت چرخاند و  یرا برا فرمان

 داشته باشن و برسه کم کم... یو هوله، خدا کنه آمبوالنس کمک دهیترس ی. شوهرش بدجورمهیفشارش تنظ -

 ؟یرو برداشت زیهمه چ -

از ب یبرا یحساب میدی. تا به محل تصادف رسمیشد راند وارد جاده شد یکه در آن هوا م یکرد و با تمام سرعت دییتا

بردم. به زحمت از  ادیخودم را از  یبود که غصه ها عیقدر شدت تصادف فج نیا میدیو تا رس میغر زد ریذاشتن مسگ

 نیبودند. ماش دهیبود و هنوز نرس ادیتا محل حادثه ز ینشانمرکز آتش  ی. فاصله میها تا محل حادثه رفت نیماش نیب

 در باد نیکه از داخل ماش یکودک ی هیو گر غیج یصدا نیب نیسوخت و ا یکنار جاده سقوط کرده بود و م  یبه گود

 شد. صالح بود. دهیکش میپا تند کردم که بازو نیاراده سمت ماش یسوزاند. ب یدل همه را م دیچیپ یم

 سوزه! یمحمد؟ داره م یریکجا م -

 زدم: ادیو فر دمیرا محکم کش دستم

 زنده است. نیبچه تو اون ماش هی ؟یشنو یزنده است. نم -

از  یکه جز تماشا کار یبود! سمت چند نفر دهیکرد. انگار او هم از صبح اجل را دور سرم د یطور نگاهم م همان

 زدم: ادیآمد فر یدستشان بر نم

 کمک... ادیرو داره ب گرشیج یهر ک -

مرگ  دنیتحمل د گرید ینداشت ول یمشخص ریو مس دیچیپ یم یخاطر شدت طوفان هرم آتش به هر سمت به

 آمد. یبه چشمم نم انهیبود که در آن م یزیرا نداشتم و آتش تنها چ گرید یکودک

 نِیمنجر شود سمت در عقب ماش یمانیتفکر تا به پش یو بدون لحظه ا دندیهمراه صالح سمتم دو گریسه نفر د دو

 .دمیشعله ور دو

***** 

ر ام را محکم د یشوم. ساک دست یم ادهیپغرغر  یکنم و با کل یها پرداخت م ریمس ریرا ده برابر سا یتاکس ی هیکرا

 یکه فقط خودم بشنوم سوت کوتاه یطور رتیشوم و از ح یم رهیمقابلم خ یالیفشارم و به خانه که نه؛ و یمشتم م

 کشم.  یم
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حاال  یشود. ول یم دایو رمان ها پ لمیکردم فقط در ف یگنجد و گمان م یام هم نم لهیدر مخ یمکان نیوجود چن اصال

 کند.  ینم یاریورود  یبرا میام و پاها ستادهیا یشاهنشاه یهم تراز قصرها یقصرمقابل 

به  یشود. نگاه یتماس قطع م اورمیب رونیب میمانتو بیشوم و تا از ج یهول م یخورد. کم یهمراهم زنگ م تلفن

 اندازم.  یم بمیرا خاموش و دوباره داخل ج یاندازم و گوش یم شیو تماس ها امیاسم عاطفه و تعداد پ

کند.  یم ریس لیسرش  باد دارد و مدام در تخ یطور نی! هماوردیسر در ب ییجاها نیاست بگذارم عاطفه از چن محال

 رونشیها ب یمدل زندگ نیا لیشود از تخ ینم گرید اوردیهم سر در ب ینیچن نیا یها یمحله ها و زندگ نیاز ا

 !دیکش

دست پاچه ام  فنیآ یداخل محفظه  نیدورب یچشم دنیدهم. د یم را فشار فونیآ یکنم و دکمه  یبه خدا م توکل

ها هم  نیمدل دورب نیو ا ستمیکشم تا مرتب باشد. اصال خوش عکس ن یمقنعه ام م یبه انحنا یکند و دست یم

 دهد. یتر نشانم م ختیبدر

 یم نیبا خودم تمر میگوکه چه ب نیا یلب برا ریشوم و ز دهیتا خوش نما تر د ستمیا یگام عقب تر م کیاسترس  با

 کنم.

با  تمسی! اصال بلد نستیهم خوب ن نینه... نه ا «ریسالم؛ روزتون به خ! »ستینه...نه دوستم که ن« خوشبختم سالم؛»

 ها چه طور بر خورد کنم!  نیباال نش نیا

 تو... ایب -

باز  یتقه  یبا صدا یلرزد ول یسالم دادن م یو لبم برا ستمیا یصاف م چدیپ یم فونیکه در آ یمحکم خانم یصدا با

 روم. یهم عقب م گریقدم د کیپرم و  یکنارم دوباره از جا م یِشدن در نرده ا

 ...گهیداخل د ایب ؟یومدیمگه از موسسه ن -

 یکنم و بدون نگاه به باغچه ها یحرکت م اطیبلند داخل ح یبا گام ها عیترسم و سر یاش م یمحکم و جد یصدا از

 نیروم. ا یساختمانِ سنگ مرمر م یراست سمت ورود کیاطرافش  یمحمد یو استخر و گل ها مرتبِ باغ شاهانه

ام در مورد  دهیشوم. چادر نپوش نینقش زم هو کم مانده  ک چدیپ یدر هم م میقدر دست پاچه ام که چند بار پاها

د، کن یکه نگاهم م یکس یام برا یزندگ یکنم همه  یاست. حس م نییاعتماد به نفسم پا یام حساب افهیو ق پیت
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وقت   ؛یمهم نیبه ا یساعت قبل از قرار میکه ن دیبه من بگو ستین یکیدهد.  یموضوع آزارم م نیاست و ا انیع

 اش؟! یبپوش یس بماند و نتوانیشستن چادر بود که خ

نگاهم به سالن  م،یکنم و با درآوردن کفش ها یورود باز م یاسترس بدون اجازه گرفتن برا یرا هم در پ یورود در

 اجتماعات است! یخوابگاه است که محل برگزار یِسالنِ اصل یاندازه  بایشود. تقر یخشک م میدرندشت روبه رو

خواهم  یجا چه م نیا ؟یانداخته ا یمرا در چه مخمصه ا نیجاها؟ لعنت به تو عاطفه... بب نیبه من! مرا چه به ا لعنت

 رفتنم چه بود؟ ینبود؛ پرستارآخر؟ نانم نبود؛ آبم نبود؛ شغل و کارم 

ا از نظر لوازم تنه یشده است. ول نییتز یو گچ بر یکار نهیبا آ شیوارهایاست و د عیسن تئاتر وس هِیشب سالنش

 دهیچ شیها را برعکس رو یکه صندل یناهار خور زیم کیو  دیآ یرنگ که اصال به جبروت خانه نم یچند مبل کرم

 ارد.ند یگرید ریچشم گ ی لهیاند، وس

الغر اندام و قد بلند که حدود  یقصر را به خاطر بسپارم، خانم کی اتیجزئ زیبه ر زیکنم ر یم یطور که سع نیهم

دهم. حاضرم قسم بخورم که  یو محکم سالم م ستمیا ی. صاف مردیگ یدهد مقابلم قرار م یپنجاه ساله نشان م

 :دیگو یاندازد و محکم م یم شیپا یکشد و جلو یم رونیب  یرا از جاکفش شینگاهم هم نکرده و کفش ها یحت

 . سوپ هم بار گذاشتم مواظب باش نسوزه...یلوازمت رو اون جا بذار یتون یاتاق ته آشپزخونه است، م هی -

دارد و  یقدم برم رونیزند و سمت ب یبه شانه ام م یدهد و بر اثر عجله تنه ا یهل م میپا یرا جلو شیها ییپا دم

 دهد. یمه مدستوراتش را ادا

 خونه بکش! یهم به سر و رو یدست میایتا م -

رود و بلندبلند در  یپارک است، م اطیکه کنج ح ینیچسباند و سمت ماش یتلفن همراهش را به گوشش م یگوش

 پرستار ستیروم. معلوم ن یداخل م دیبندم و با ترد یپردازد. آرام در را م یبا شخص پشت خط به مکالمه م یگوش

 شیشکل و بزرگ است. انتها یکه خواسته است را انجام دهم. سالن مربع یمجبورم کار دیایخدمه؟ تا ب ایخبر کرده 

طبقه  یرود  و دو در سمت چپ به موازات پله ها قرار دارد که احتماال اتاق خواب ها یباال م یکه به طبقه  ییپله ها

 یدانم. همه  یرا نم شیها یلیکه کارکرد خ یازمکه پر است از لو یهستند. و سمت راست هم آشپزخانه ا نییپا ی

 یحاصل از آشپز یظرف نشسته  یجوشد و کل یباال م یگاز با شعله  یرو یگرد و غبار است. قابلمه ا ازسطوح پر 

 کشد. یانتظارم را م نکیداخل س
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 ی رود. شعله ی مباال شیقصر کنم که کثافت از سر و رو نیبه حال ا یفکر دیاست. با ادیز دنیسرک کش یبرا وقت

 کنج اتاق رها ینفره  کیتخت  یبرم و رو یکه گفته بود م یام را به اتاق یدست فیکنم و ساک و ک یسوپ را کم م

زن  نیبه داد قصر ا دیالحساب با یعل یاست. ول تحملقابل  ریدارد. غ یدگیبه رس ازیاتاق کوچک هم ن نیکنم. ا یم

 مرموز برسم. 

 !ستیدر خانه ن یزادینفس آدم یبو گریخواسته است؟ به جز خودش که رفت د یکس چه یپرستار را برا اصال

 عیکنم و سر یلباس م ضیکه کارم را از کجا آغاز کنم، تعو نیآورم و با فکر به ا یدر م یو روسر کیتون فمیک از

طه از خانه است که نق نیجاست؛ چرا که اول نیاول ا تی. اولوستمیا یم ییرای. دست به کمر وسط پذمیآ یم رونیب

 یکه نثار عاطفه م راهیبد و ب کی. با هزار و ردیبگ ااش چشم آن خانم پرمشغله ر یزیتم دیکند و با یم یجلوه گر

من هم کمتر است و  ینقل یجاست که لوازم داخل سالن از خانه  نیا یکشم. خوشبخت یم یکنم، تمام سالن را ت

و  رمیتماس بگ ینیورام یباشد با آقا ادمیزودتر به داد آشپزخانه برسم. توانم  یو م ردیگ ینم یادیوقت ز یریگردگ

را بگو! بفهمد چه  ینماند. خانم قاسم نیزم یرو شیکند و کارها نمیگزیرا جا یمدت کس نیرا اطالع دهم  تا ا نمنبود

مغز! تو را چه به  یر ببود دخت یچه کار نی. آخر ادیآ یکند و هم از خجالت عاطفه در م یم خیکرده ام، هم مرا توب

 یاز کجا م لتیدارد که خرج تحص یباش! به تو چه ربط ورتو درست را بخوان و به فکر کنک نیبرنامه ها؟ بنش نیا

 ؟یو هوس کار کردن و استقالل کرده ا یکه عذاب وجدان گرفته ا دیآ

 گذرانم یو همه جا را از نظر م دست به کمر ستمیا یگذارم. م یم نتیکشم و داخل کاب یبشقاب را دستمال م نیآخر

 است! دیکنم! انصافا از من بع یبودن تعجب م یهمه کار نیا یو از خودم برا

 است اال سوپ... هیشب یزیاش به هر چ افهیزنم. ق یگاز م یهم به مثال سوپ رو یسر

بخشم. در  یح مرو یرنگ و لعابش کم یچرخم و به سوپ ب یم زریداخل فر یها و حبوبات پخته  هیادو نیب یکم

سرک  یدهم داخل اتاق کس ینمانده. فقط اتاق خواب هاست که آن هم به خودم اجازه نم یکار خاص گرینظرم د

 بکشم!

جا را ندارم. نگاهم به  نیگردم. خسته ام و حس و حال مرتب کردن ا یکه مختص من انتخاب شده، بر م یاتاق به

 روزگارم... یروزانه ام را با حام یکرده بودم وعده  . پاک فراموشدیآ یافتد، آهم در م یساعت که م
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پولدار ها و اصطالحا مرفهان  نیا ستیکنم. اصال معلوم ن یدراور را چک م یچرخانم و داخل کشوها یاتاق سر م در

خب جامعه  یدردناک تر باشد ول زیدردشان از امثال من ن دیو شا ستندیدرد ن یدانم ب یم ست؟یدرد فازشان چ یب

 .میاطالع یشان ب یو دلواپس  غلهشناسدشان! اگرچه از باطن و فکر پر استرس و مش یطور م نیا

 نمینش یدانم با هزار مکافات م یکنم و چون قبله را نم یم دایپ یکنم. از باغچه خشت کوچک ینم دایخانه مُهر پ در

خوانم و آن قدر  یام نمازم را م یولزنم و شرمنده از محضرش بابت بد ق یم نیام قبله را تخم یگوش یو با قطب نما

 ینمازم به درد عمه  یگذرد. به قول خانم قاسم یم طرمنماز از خا نیح الیحواسم پرت است که هزار فکر و خ

 خورد.  ینداشته ام م

 یکنم که ا هشیجا؟ خانم پرمشغله هم نماند تا توج نیام. آخر مرا چه به ا دهیذره هم نترس کیاست که  دیمن بع از

 آمده ام نه خدمات منزل!  یپرستار یابا؛ من براب

چند زن و مرد  یخنده  یاش صدا یو در پ چدیپ یم اطیدر ح ینیبوق کوتاه ماش یخوانم صدا ینمازم را که م سالم

تاق ا نیا یواری. از چهاردستمیا یترسم و بالفاصله م یم یرسد. کم یشدن هستند، به گوشم م ادهیپ یکه در تکاپو

شده  یچیبا سر باندپ یزنم. مرد یم دیرا د رونیب هروم و از پنجر یسمت آشپزخانه م عیندارم. سر دید رونیبه ب

نار که مقابلشان ک گریرا گرفته است و با دو خانم سانتال مانتال د ربغلشیو خانم پرمشغله ز  ستادهیپشت به من ا

و بلند مرد را از  یعصب یو صدا زدیر یک مکه همراهشان است اش یزنند. دختر جوان یاند حرف م ستادهیا نیماش

 شنوم. یم یدو جداره به خوب یمه باز پنجره ین یال

 جا؟ نیا یایبهت گفته ب یبرو، ک گمیم -

کند و آن دو خانم چند قدم  یاش م یاز او همراه تیچرخد و خانم پرمشغله هم به تبع یسمت خانه م بالفاصله

 کنند. یشوند و در جا توقف م یواجه مو باز با تشرِ مرد م ندیآ یدنبالشان م

 !یایخواد ب ی: نممرد

. روم یم یبار گذاشتن چا یبرا یورود مهمان فورا سراغ گاز و کتر یو طبق عادتم برا رمیگ یاز پنجره فاصله م فورا

وه و هخودمان باشد، بار گذاشتن ق نیخب ب یول دیایبه مذاقشان خوش ب یقوم ثروتمند چا نیبرم ا یاگرچه گمان نم

 !ستمینسکافه را بلد ن

 چیفهمم ه یطور که م نیاند و ا دهیرا به داخل خانه کش رونیبحث ب ی. ادامه چدیپ یپسر و خانم در سالن م یصدا

 !ستندیکدام حاضر به کوتاه آمدن ن
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 ؟یدیبود بچه؟ خجالت نکش یچه رفتار نی: اخانم

غل من رو گرفته بلندم کنه! فکر کرده همه مثل خودش ب ریلوس اومده ز یبکشه؛ دختره  دی: خجالت رو اون باپسر

 ان! یهمه دست

من  یبرا ایخشکه مقدس باز نیکرد؟ دوستت داره نفهم... از ا یشد کمکت م یم ی: خب نامزدته مادر؛ حاال چخانم

 ...ارایدر ن

 اد؟ینم ادمیکه  یرفتم خواستگار ی: غلط کرده نامزدمه؛ کپسر

 یپولدارها هم خدا را م نیپس ا» میگو یشنوم و در دلم م یانم مشغله را از آشپزخانه مپوف و الاله اال اهلل خ یصدا

است تا قل  یکتر رکسیو من هم چنان نگاهم به در پ دیآ یم نییپا یطبقه  نیاز هم یدر اتاق یصدا« شناسند!

 دم کنم! یو چا دیایب

 قهوه جوش رو بزن تو برق! ؟یبار گذاشت هیاون چ -

 .ردیگ یهول کرده ام و زبانم م یچرخم، کم یپرم و صاف سمتش م یاش از جا م یعصب ابیتقر یصدا با

 ...ستمیخ... خاانم... من قهوه بلد ن -

کالم شکسته بسته ام، با  دنیرنگش شده است و با شن یمشک یمانتو یرا در آورده و مشغول کندن دکمه ها شالش

 زند. یبار واقعا سرم داد م نیگرد شده ا یچشم ها

 جا چشم و ابروت رو بند بندازم؟ نیا یپس اومد ؟یبار بذار یستیکه قهوه بلد ن یهست یچه جور کلفت -

 یحرفش را ادامه م یزاریزند و با ب یبه برق م نتیکاب یرا رو یگذارد و دستگاه کوچک یپا در آشپزخانه م یعصب

 دهد.

 جمع کن بساطت رو برو... -

. مثل خودش رمیادبانه را بپذ یکه حرف زور و ب ستمین یهم آدم یو از طرف دیآ یخوشم نم چیطرز حرف زدنش ه از

 غرم. یبه مراتب آرام تر م ییبا صدا یول یعصب
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. خانم دیتماس گرفت یپرستار یخانم محترم؛ با موسسه برا ستیکلفت ن ادیکار و کمک م یکه برا یهر کس ایمن  -

 گهید یبه کارها دیو اومد دیکه تا رفت نیو من به جاش اومدم؛ ا که تصادف کردن و پاش شکسته ادیقرار بود ب یقنبر

 هم از لطفم بوده! دمیتون رس

ند ز یم شیگلو یکه رو یکشد. نبض یم یقیکوبد و نفس عم یم نتیکاب یاست. با مشت رو یعصب یادیز انگار

 .دیگو یتر م میالکند، که م یحرکات آرام ترش م نیبه زحمت کنترل شده است.  هم تیعالمت بغض و عصبان

پسر اعصاب برام  نیخوام ا یمن مُال شده! معذرت م یکنه؛ برا یکه جنس ماده رو دور و برش تحمل نم ینیب یم -

 نذاشته...

 یزند و سمت پله ها یکانتر چنگ م یرا از رو شیکند. لباس ها یآشپزخانه را ترک م زیو غم انگ بیعج یحال با

 رود.  یباال م یطبقه 

 برم. یبکش خودم براش مغذا رو  -

م شو یغرق تعجب م بشیو غر بیکنم. از رفتار عج یدهم و فقط رفتنش را تماشا م یم صیبغض را تشخ شیصدا از

 هم ندارد!  یاست که تعادل رفتار نیدر موردش ا گرمیو کشف د

که آثار  یله با چشمانگذارم و خانم مشغ یم ینیاست داخل س دهیکه در اتاق خواب یماریمرد ب یو قهوه را برا سوپ

 رسد. یغرغر پسر به آشپزخانه م یکنند و صدا یبا هم بحث م یبرد و باز کم یم شیبرا داستیاشک در آن ها پ

 کنم! یکوفت م یزیچ هی امیپاهام سالمه گرسنه بشم م ،یمن بکش یبرا یخواد زحمت ینم -

. چند قاشق سوپ را با بغضش ندینش یم زیحوصله پشت م یگردد و ب یهمان چشمان نمناک به آشپزخانه بر م با

کنج لب  یفیظر یها نیچشمش گود افتاده است و چ یاشتهاست. پا یدهد. کامال مشخص است خسته و ب یقورت م

سرحال باشد  یوقت یدهد ول یم نسن و سال را نشا یاش نشسته است. حدود پنجاه و اند یشانیچشم و پ یو پا

 ود.ش یاز سنش کاسته م یحتما چندسال

 نیهم جز ا یرا جمع کنم و ظاهرا چاره ا زیکند تا من م یاشتهاست و خودش را با فنجان قهوه اش سرگرم م یب

 ندارم!

 عود نکنه... گهیداشت؛ دعا کن د میخوش خ یتومور مغز هیکنه،  یباره که عمل م نیسوم -
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 ید. اشکش را با دستمال از گوشه سوز یفرزندش م یکنم که دلش برا ینگاه م یمادر یدیمات به نا ام        

 یروم و جواب یکه راحت باشد سراغ شستن ظرف ها م نیا یدهد. برا یم لمیتحو یو لبخند کج ردیگ یچشمش م

 پسرش آن هم فقط در دلم! یِسالمت یندارم جز آرزو شیبرا

و  هنیحالم بب نین رو با اخوام م یپرستار گرفتم چون نم ام؛یخودم از پس کاراش بر م ستم؛ین یعاطفه ا یمادر ب -

 اوضاعش خرابه، که هست...  یلیکنه خ یفکر م یطور نیخورم. ا یغصه م یلیفکر کنه خ

 یشل م شیلرزد و دست و پا یاست که مقابل هر کس مطرح شود خواه ناخواه تنش م ییو سرطان واژه ها تومور

مادر هم نا  نیل ساده باعث شده است که اافکار و استدال نیشود. هم یشود و در ذهنش آخر کارش به مرگ ختم م

 دایکنم. فقط  یو فقط نگاهش م ستمیبلد ن ادند یدادن به فرزندش را ندارد. من هم دلدار یشود و توان دلدار دیام

و ادامه  ردیاش را بگ هیگر یفشارد تا جلو ی! لب به هم مستیمورد کارساز ن نیدارم راه حل و روش ارائه دهم که در ا

 .دهد یم

 ..حساسش کرده. یلعنت یضیمر نیبچه ام مهربونه، ا ره؛یتا به درد خودش بم رمینگ لشیگه تحو یشده؛ م دینا ام -

 دهم.  یم لشیو لبخند تحو رمیگ یبار من اشکش را با دستمال از گونه اش م نیا

 ...هیعیطب شمیبداخالق نیمثل شما همراهشه... ا یمادر مهربون یشه؛ دعا یخوب م -

 ظرف ها یشستن باق یبرا نکیس ینوشد. پا یزنم تلخ باشد م یقلپ از قهوه اش که حدس م کیزند و  یم لبخند

 :میگو یگردم و م یبر م

 پسر شما باشه! تیدفعه به ن نیگم ا یکنه، بهش م ینذر م ضایمر یبرا شهیمسئول موسسه هم یخانم قاسم -

 .میشو یزند و من هم در آرامش ظرف ها را م ینم یحرف

 ما... میندار یادیجا کمک حالم باش، کار ز نیهم یول ،یکن یشه پرستار یاز اون که نم ،یشم بمون یممنون م -

 دهم. یم لشیکنم و لبخند تحو یم نگاهش

 ...نیدار ازیبه پرستار ن شتریشما ب -

 رود. یو مزند  یگذارد و لبخند م یشستن کنار دستم م یکند. فنجانش را برا یم باترشیاش هم ز یمهربان
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 دهم. لباس یکنم و به لوازمش نظم م یم یریگردگ یگردم. کم یکنم و به اتاق کوچکم بر م یرا مرتب م آشپزخانه

 کند. جمع و جور و راحت! یکشو از دراور را اشغال م کیهم  میها

 دهم. یم امیپ ینیورام یکنم و به آقا یرا که از دست عاطفه خاموش کرده بودم، روشن م تلفنم

 .«دیبسپر گهید یمن رو به کس یشم کارا ی... ممنون مستمین یمدت الم؛س»

ند ک یگذارم بزرگ یکه نم نیاندازد و از ا یو داد راه م غیج یدانم حساب ینه؛ م ای رمیدانم با عاطفه هم تماس بگ ینم

 .سمینو یم شیکنم و برا یاکتفا م یامیشود. پس به پ یم یشاک

 !«ادهیجبران ز یک کن و درست رو بخون؛ وقت برا... لطفا دریدارم عاط دوستت»

روم و  یام به خواب م دهیتخت لم یکنم و همان طور که غرق فکر رو یرا خاموش م یکه راحت بخوابم گوش نیا یبرا

 پرم. یخانم مشغله از خواب م یِعصبان یبا صدا

 د؟ید نبندماه قراردا نیبستن قرارداد ندارم، ا یمگه نگفتم بودجه و وقتِ سفر برا -

کنم و سمت  یسرم مرتب م یام را رو یو روسر میآ یم نییاز تخت پا یجیشنوم و با گ یرا نم یگریشخص د یصدا

 رسد. یدادش به گوشم م یروم و دوباره صدا یدر م

امور هماهنگ  نیا یبرا دیتونم هر روز به کارخونه سر بزنم. شما با یگم به خاطر حال پسرم نم یمن م یفتح یآقا -

 با من. یکرد یم

 زند. یم ادیفر یکنم دوباره داخل گوش یرا که باز م در

 بستن قرارداد وکالت یبرا یبه کس ستمینداشته؟ من حاضر ن یکه لزوم یچ یعنیعاملم،  ریمثال مد یفتح یآقا -

 بدم!

 زند. یکند و با خودش حرف م یکند و تماس را قطع م یم نگاهم

رفا ح نیتونن با ا یفکر کردن چون زنم م د؟یشعور نصف کارخونه رو باال بکش یب یبدم که مثل اون ابطح وکالت»

 «خامم کنن!

 سوزد.  یبشر؛ دلم به حالش م نیلحظه هم آرامش ندارد ا کی
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 ...رونیگم برو گمشو ب یبهت م -

اش  یندلص یو از رو ردیگ یاش م یشانیو دست به پ دیگو یم یبلند «یوا»پسر در سالن دوباره  یصدا دنیچیپ با

 .چدیپ یدر حال آمدن به آشپزخانه در سالن م یدختر جوان ی. صدازدیخ یبر م

 پسرت داره؟  هیچه رفتار نیا -

 .دیآ یپسر در م ادیفر یشود و صدا یم دهیبه در اتاق  کوب یزیسرش، از داخل اتاق چ پشت

 رفتارم خوبه... نمیرو نب ختتینداره رفتار من؛ ر یبه تو ربط -

 یم رونیکند و ب یبه قهوه جوش اشاره م انشیدانم با همان سردرد ع یکه هنوز اسم و رسمش را نم مشغله خانم

دختر را  یچشم ریروم و ز یروشن کردن و افزودن مواد سمت قهوه جوش م یفهمم. برا یمنظورش را م عیرود. سر

ر فک نیبهتر است. در ح مینگو یزیچ شیدارد و از لباس ها یقیسرتاسر بوتاکس و تزر یگذرانم. صورت یاز نظر م

روم و باالخره با  یدختر و پسر بداخالقِ خانم مشغله، با قهوه جوش کلنجار م نیا یاحتمال تیکردن به شخص

 کند. یکنم که چه طور کار م یظهر خانم مشغله، کشف م یکارها یادآوری

کنار  درنگیسف زیبرم. دور م یم به سالن شانیگذارم و با شکرپاش و قاشق برا یم ینیفنجان قهوه داخل س دو

 گردم. یگذارم و بر م یرا مقابلشان م ینینشانم و س یپنجره نشسته اند. با احترام لبخند به چهره ام م

 باهات... شهیمهسان جان؛ بهتر بشه مثل قبل م شهیضیمشغله: به خاطر مر خانم

! به ردیقدر اصرار دارد از پسرش فاصله بگ نیدانم چرا ا ینم یهم دارد ول یرسد. ذات خوب یبه نظر م یخوب مادر

 گمانم با من راحتتر است تا با او!

به قول  یمدل آدم ها نی. از استیجالب ن میآن دختر مهسان نام هم اصال برا یتصنع ی هیگر شیف شیف یصدا

 یآمدم ول یبار م یو نازک نارنج یداشتم نازناز یمن هم پدر و مادر م  دی. اگرچه شادیآ یخوشم نم یشیتیمعروف ت

 یدانم خانم مشغله هم متوجه جعل ی! فقط نمزمیطور اشک تمساح بر نیا یشود در مقابل کس ینم لیخب باز هم دل

 نه! ایشود  یها م هیبودن گر

 یاحساس یبه سرما گریشده است و د یخانه  سپر نیا بیو غر بیعج یآدم ها انیم بانهیغر یسه روز تمام با حس  

 یجواب نداده است. ول یرا خوانده بود ول اممیکنم. عاطفه پ یرا چک م میها امیام. تلفن به دست پشان عادت کرده 

 است. یاز نرفتنم شاک یحساب ینیورام
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 «د؟یخبر رفت یچرا ب یدیمج خانم»

 «نیایرفتن. لطفا اگه امکانش هست زودتر ب یما سه نفر مرخص میاز ت یدیمج خانم»

 «نداشت. یهم ازتون اطالع یاتون افتاده؟ چرا تلفنتون خاموشه؟ خانم قاسمبر یخوبه؟ اتفاق خاص حالتون»

ر نف کیرفتم حداقل روزانه به  یکنم. اگر سر کارم م یخانه فکر م نیزنم و به حکم مجسمه بودنم در ا یم پوزخند

 یراکنم و ب زیآنالفرصت نکرده ام خانم مشغله را  ینقطه است. حت کیجا سکون در  نیا یدادم ول یم یبه زندگ دیام

 کشد، کمکش کنم! یکه م یاش از عذاب ییرها

آورده است!  یشنوم. البد باز خانم مشغله از سردرد شبانه اش به مسکن رو یاز آشپزخانه م یخش خش یصدا

 یسرم گره م یام را رو یکند. روسر یدلش را خال یحرف بزند و عقده  یبخواهد چند جمله ا دیزنم شا یحدس م

افتد و همان طور که  یاست، م زیم یکه رو یقرص یروم. به محض باز کردن در چشمم به بسته  یت در مزنم و سم

شود. مطمئنا حجم قرص ها از  یم کینزد شیکه به لب ها نمیب یرا م یکشم، مشت پر از قرص یچشمم را باال م

 یاراده داد م یکند. ب یرا م کارش خودش یاست. متوجه من شده، ول شتریب ماریب یوعده  کی یپزشک برا زیتجو

 زنم.

 شما؟   نیکن یم یچه غلط -

شود. هنوز در شوک به  یغلتد و همه جا پخش م یو کف آشپزخانه م زیم یکف دستش رو یپرد و قرص ها یجا م از

تنم  یکنم. همه  یم نیرا پخش زم زیم یدر دسترس و رو یقرص ها یروم و همه  یبرد که با سرعت جلو م یسر م

 لرزد. یکه قصد انجامش را داشت م یسترس کاراز ا

کنم نگاهم را بال بکشم و  یکشم و فرصت م یم یقیشود، نفس عم یراحت م انیگذشتن جر ریکه از به خ المیخ

هم  یداند که شخص ثالث یکامال قابل درک است. با گذشت سه روز هنوز نم میو تعجبش برا تینگاهش کنم. عصبان

 در خانه حضور دارد!

 ؟یهست یک گهیو دت -

 دیبا جنس مذکر با یگرفته ام از هم جوار ادیترسم. کال  یهم م یکم ستم؛یا یکنم و صاف م یرا جمع و جور م خودم

ه حداقل اجاز ایمحکم و با استقامت برخورد کرد  شهیترس را بروز داد و هم دیرا هم گفته اند که نبا نیا ی. ولدیترس

 نداد طرف مقابل متوجهش شود!
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 گم کدوم خ... یم -

از  یکه حرفش را کامل کند با همان ترسم که به لکنت منجر شده، قدم نیدهم و قبل از ا ینم یاحترام یب ی اجازه

 پرم. یحرفش م ی انهیدارم و م یسمتش برم زیکنار م

 ...دیکشت یخودتون رو م دیدا... داش... داشت -

 نالد: یرد مفشارد و پر د یشده اش را م یچیدو دست سر باند پ با

 نا مروتا... رمیدرد بم یال اقل ب دیبذار  -

 :میگو یمصرانه م یدانم چرا؛ ول یافتاده قصد خروج از آشپزخانه را دارد و نم یچرخد و با شانه ها یم یخروج سمت

 درد باشه؟ یب یخوا یکه م یریم یم یدون یاز کجا م  -

 کند:  یرد زمزمه مدهد و باز هم پر د یرود، سر تکان م یطور که م همان

 ...دیفهم ینم یچیه د،یفهم یشماها نم -

 م؟یفهم یمرگ رو نم -

 .دیگو یفهمم. محکم در جوابم م یچرخد. چشمانش درد دارد، خوب م یو سمتم م ستدیا یم

 که تهش معلومه ارزش تحمل کردن نداره... یدرد د؛یفهم یدرد رو نم - 

 ه؟یتهش چ یدون یمگه شما م -

او  دیخب شا یول دمینرس یرود. به جواب یکند و م یمکث م یول دیبگو یزیخواهد چ یکند. حتما م ینگاه م فقط

ماجرا را از تنم دور  نیزنم تا تب ترسِ ا یکنم و به صورتم آب م یکف آشپزخانه را جمع م یتلنگر بخورد. قرص ها

کنم که  یخوانم. درکش م یرامشش مآ یچند خط قرآن برا رد،یگ یگردم و چون دلم آرام نم یکنم. به اتاق بر م

 لحظات و نیتا آخر دیاست و با طانیسالح ش یدیکه نا ام میدان یرا همه م نیخب ا یکرده باشد ول دشیناام یماریب

ند؛ دا یچه م یشده است. کس زیصبرش لبر یداند که امشب کاسه  یبود. البد او نم دواریها به لطف خداوند ام هیثان

 رفتار و واکنش مان مثل او باشد! میریاو قرار بگ طیدر شرا م،یدار مانیموضوع ا نیهم که به ا و امثال من نم دیشا
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خردسال موسسه را از پا درآورد. گمانم پانزده سالم بود و چقدر  یاز بچه ها یکی یماریب نیخاطرم هست که هم در

از دست داد. تا مدت ها هر کدام از  جانش را یماریفشار درد ب ری! فقط هشت سال داشت و زمیکرد هیهمه مان گر

 یرا نم مییایکه با رفتنش کنار ب دیقدر طول کش چهشد.  یم ریاشکش سراز یآورد، خانم قاسم یبچه ها اسمش را م

 یبرا یماریب نیو با کوچکتر دیترس یم دیو سف اهیس سمانیها از ر دهیبعد از او مثل مار گز یدانم. طفلک خانم قاسم

 کرد! یم یتاب یب یبچه ها حساب

کنم و حواسم  یپسر را آماده م یصبحانه  ینیدارد. س یمشغله مهربان تر شده است و انگار اعصاب آرام تر خانم

دنبال بساط صبحانه سرک  خچالیکه داخل  یخانم مشغله نباشد. در حال دنیغرغر شن یبرا یجمع است که کمبود

 .دیگو یم مانهیکشد، صم یم

 ؟یبپز یغذا بلد-

و  ندینش یگذارم. م یظرف م زیم یدر آورده است، رو خچالیکه از  یپاکت خامه ا یو برا میگو یم یآرام «ی بله»

 کند. یاش گل م یزند و بلبل زبان یلبخند م

نکردم. امشب مهسان  ینگرفتم شوهرم نداد. منتها مدت هاست آشپز ادی یو خونه دار یمنم بلدم؛ مامانم تا آشپز -

 ؟یدو مدل غذا بپز یکی یتون یوت کنم، مو خانواده اش رو دع

 آورم. یآمدن مهمان را به زبان م یخانم ها برا یشگی. مکافات همنمینش یم مقابلش

 بپزم آخه؟ یچ -

 مکد. یانگشتش را با لبش م یرو یو چکه  زدیر یرا در ظرف م خامه

 هم... یتون یاگه نم ،یهر چ ست؛یمهم ن ادیز -

 پرم. یحرفش م ی انهیشود و م دیگذارم نا ام ینم

 رو بلدم. یو معمول یسنت یهمون غذاها -

 پرد. ذوق کرده است. مشخص است. یباال م شیابرو

 نا؟یو ا مهیقرمه و ق ن،یآفر -
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 بندد.  یاز ذوق نقش م یروز در چشمان غم گرفته اش برق نیدهم و بعد چند یم لشیتحو لبخند

 .ارمیتا ظهر نشده بخرم و ب سیبنو ستیل -

باز شدن در اتاقِ طبقه  یگذارم و هم زمان صدا یمقابلش م اطیدهم و فنجان قهوه اش را با احت یم لشیتحو یچشم

گذرد که قامت  ینم یا هیو ثان میدوز یسابقه، به سالن چشم م یحرکت ب نی. هر دو متعجب از ادیآ یهم م نییپا ی

 رهیچه طور به او خ ستیکند. معلوم ن یهمان منگا و ستدیا یشود، م یآشپزخانه ظاهر م یپسر بداخالقش در ورود

 .دیگو یکه حق به جانب م میمانده ا

 گرسنمه، اومدم صبحانه بخورم. ه؟یخب چ -

و  شرتیت کیدر  یول میمانده ا رهیخ شیدر لباس ها یبه خاطر نقص دیاندازد شا یبه سر و وضع خودش م ینگاه

ه من ب رهیکند و خ یو دوباره پرسش گر نگاهمان م ندیب ینم یبیع د،یآ یم کلشیهم به ه یلیشلوار اسپورت که خ

 «جاست؟مشکل ک ؟یکن یچرا نگاه م ه؟یچ»که  یمعن نیدهد به ا یسر تکان م

 یسمت قهوه جوش م یخال یرود و من هم با فنجان یو خانم مشغله بال بال زنان به استقبالش م رمیگ یاز او م نگاه

ارم گذ ینشسته است. فنجان را مقابلش م زیگردم. کنار مادرش پشت م یو بر م کنم یاو پر م یرا برا یروم و فنجان

 مانع رفتنم شد. غلهخانم مش یصدا یروم ول یسمت اتاقم م ینگاه و حرف یو ب

 ؟یخور یکجا دختر جون؟ مگه صبحانه نم -

هم چنان دخترجان  داند و یدانم چرا حرصم گرفته است. خب به درک که اسمم را بعد از گذشت چند روز نم ینم

 چرخم. یشوم و سمتش م یزند! زبان دراز م یم میصدا

 خاطره... -

 دهم.  یم حیکنم و توض یخودم را جمع و جور م یکنند. تعجب کرده اند. کم یدو نگاهم م هر

 دختر جان، دخترجان! من خاطره ام؛ اسمم خاطره است. ی. هدیدیو اسمم رو نپرس نجامیچند روزه ا -

پوزخند  یدانم که در شناختش اشتباه نکرده ام ول ی. مهربان است مدیآ یبه چهره اش م بیز، عجامرو لبخند

 زند. یپسرش حالم را به هم م

 !میصبحونه بخور ایب ؟یریحاال کجا م زم،یعز ممیمنم مر -
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 شان را مکدر کنم.  یخواهم محفل مادر فرزند یدهم. نم یتکان م یلبخند سر با

 خورم. یمن بعدا م دیاشممنون، شما راحت ب -

 شازده افتخار بده و با ما وقت بگذرونه! نیا ادیم شیبخور، تعارف نکن؛ کم پ ایب -

 .نمینش یم زیم گریگردم و با فاصله از پسر سمت د یو به اصرارش برم ستمیناز کردن ن اهل

 منم محسنم... -

 :دیگو یم الیخ یاندازد و ب یباال م. شانه میکن یدانم هر دو نگاهش م یو خانم که حاال اسمش را م من

 !نیاسم منم بدون نیبخوا دیگفتم شا -

که  نیبه ا یکند، ول یمعذبم م یاش که حساب رهیطور نگاه خ نیهم د،یآ یاخالق راحتش با خودم خوشم نم از

رف دارم. در طول صرف صبحانه با مادرش ح یآزارد حس خوب یزبانش نم شیسرحال است و خانم مشغله را با ن

صرف  دنشیفهم یبرا یآورم و دقت یدر نم رس ادیحرف ها که ز نیزنند از کار و کارخانه و شرکت و دفتر و ا یم ییها

 میمر یرا برا دیخر ستیکنم و ل یزند. آشپزخانه را مرتب م یم بشانیکنم. بعد از صرف صبحانه هر دو نفر غ ینم

کنار آشپزخانه خط چشمش را  وارِید یکار نهیو در آ دیآ یم نییرفتن از پله ها پا ی. حاضر و آماده سمینو یخانم م

 کند. یم هیمراقبت از پسرش توص یبرا ستیخواندن ل نیکند. ح یم یبررس

 ببر... شیکارا رو پ میدار یبا هر چ امی. تا مستیسرش خوب ن یبره ها، هوا سرده برا اطیتو ح شینذار -

 یخواهد. توجه م ینم یاش نگهدار وانهیپسر د دیفهم یرود. کاش م یراحت م الیشنود با خ یمرا که م دییتا چشمِ

نا  شی. ته رستیمراقبتش ن یبه من برا هیبه توص یازیسال سن دارد و ن یو پنج تا س ستیخواهد! گمانم حدود ب

 ای. دشو ینم دهید یماریدر وجودش از ب یگرید ی هاش است؛ وگرنه نشان یماریسرش تنها آثار ب یچیمنظم و باند پ

 شود. یحل م یبا صبور یموارد هم در مدت کوتاه نیو  ا ستین تیحداقل قابل رو

 یاه هیرفتن داشت، تذکر دهم و توص رونیتا اگر قصد ب زمیخ یبرم زیباز شدن در اتاقش من هم از پشت م یصدا با

زند. کاله گرم  ید مشود باز هم پوزخن یمادرش را گوشزد کنم. همان پوشش صبح را دارد و متوجه نگاهم که م

 دهد. یکشد و جواب نگاهم را م یسرش م یرا رو یرنگ یمشک

 قدم بزنم، اجازه هست افسر نگهبان؟ اطیخوام توح یسرم رو پوشوندم. م -
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رسد. اگرچه صاف  ی. اخالقش مثل بچه ها به نظر منمینش یم میسر جا یو با دلخور دیآ یطعنه اش خوشم نم از

 کند. تیحد خودش را رعا دیباز هم به عنوان نامحرم با یکند، ول یمنتقل نم را به آدم یاست و حس بد

ا ر دهایخانم خر میمنتظر باشم مر دیدارم و با یادیکنم. هنوز وقت ز یگوشت را چک م خیپخته  و باز شدن  اهایلوب

 پخت! یشود قرمه سبز یکه نم یبرساند. بدون سبز

افتد که کنار استخر  یوم که هنگام عبور از کنار پنجره چشمم به پسرش مخانم به اتاقم بر میخواهم تا آمدن مر یم

 یگرم شدن به بازوها یبرا یکند. دست یآب پرت م یدارد و رو یاز باغچه بر م یتکه سنگ یزند. هرازگاه یقدم م

سرد  یادیحال او ز یاست. بهار است و هوا برا هکند. حتمن سردش شد یکشد و به آسمان نگاه م یبرهنه اش م

بابت کوتاه بودن  ستمیگشت ارشاد که ن م؟یکه بروم و تذکر دهم را ندارم. مثال بروم و چه بگو نیا یرو یاست ول

 دهم! ریلباسش گ نیآست

و خورد  زیها را تم یروم. سبز یو به اتاق م رمیگ یچرخد، از پنجره فاصله م یقدم زدنش که رو به پنجره م ریمس

اظهار  یو من هم ب دیگو یمهسان و مادرش م تیکند و از حساس ید مرغ را حاضر مخانم هم ساال میکنم و مر یم

 دهم. یرا انجام م میدهم و کارها یفقط گوش م ینظر

. محسن و مهسان! ادیاسماشون هم به هم م ینیب یگم؛ اون نشونش کرده براش، م یمحسن رو م یبابا ار،یخشا -

 مگه نه؟ کهیش یلیخ

زند  یحرف ها خودش را گول م نیکنم. مشخص است دارد با ا یلبخند او را هم حس م یزنم. تلخ یلبخند م فقط

جلز و ولز روغن  یو صدا زمیر یها را داخل تابه م یرا بپرسم! سبز لشیشوم و دل چشیکه پاپ ستمیفضول ن یول

 .چدیپ یم شیحرف ها انیم

 ...یمواظب باش نسوز -

زنم از سکوت و شنونده بودنم هم  یع خودش خاص است. حدس م. در نودیآ یکم دارد از اخالقش خوشم م کم

دهد! برعکس؛ خانم  ینشان م اقیحرف زدن اشت یبرا شتریکنم او ب یسکوت م شتریکه هر چه ب دیآ یخوشش م

تنگ  شیکه چقدر دلم برا یکند! وا یشود و اعتراض م یم یعصب میاش نکن یاگر هنگام حرف زدن همراه یقاسم

در موسسه کار  میبرا ینیقدر که ورام نیبودمش! ا دهیشد که ند یم یماه کیجا هم  نیآمدن به ا شده است! قبل از

اوقات فراغت  یحکم استراحتگاه را دارد و کم میجا حداقل برا نیماند. ا ینم میبود، وقت سر خاراندن هم برا دهیچ

 است. یجالب یبرم. تجربه  یهره ممنطقه هم ب نیا رینظ یب یاز هوا و فضا وهماند، به عال یم یباق میبرا
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 یجشن حساب هی نمیب یشه، تا اون موقع تدارک م یمحسنم حالش خوب م اد؛یب اریخشا گهیخانم: چند ماه د میمر

خودمون  ی. خونه میجا رو اجاره کن نیمراسمشون دوباره هم یبرا دیجا خوشم اومده، شا نی. از امیریگ یبراشون م

 منطقه رو دوست دارم... نیو سکوت ا یزیتم یفرشته است ول ابونیخ

 شده ازدواج کنم! یدستکار یکه من با اون دختره  دیباش الیخ نیبه هم -

 یول میکن یو نگاهش م میچرخ یکرده است و هر دو مثل برق گرفته ها سمتش م ریخانم را غافلگ میهم من و مر باز

 زند. ینک مخانم ناخ میآورد و به ساالد مرغ مر یخودش نم یاصال به رو

 ها... ضمیمر یناسالمت د؟یناهار بد دیخوا یگشنمه، نم -

کنم! اخم  یرا درک نم شیمعنا یکند ول یکه نگاهش را معنا دار م بشیکند با همان پوزخند عج یچپ نگاهم م چپ

 ه باشم.پسر هم فرار کرد نیا بیزنم تا نسوزد و از نگاه عج یهم م یدوزم و ه یها م یکنم و چشمم را به سبز یم

 نیکارها را کرده است که ا نیدهد. هم یکشد و با هزار قربان صدقه به خوردش م یساالد مرغ م شیخانم برا میمر

 نیها و ا یلوس باز نیدهد را چه به ا یم یزندگ لیتشک گریکه چند صباح د یوگرنه پسر گریقدر لوس شده است د

 گرفتن ها؟! لیحجم تحو

 یم بار گذاشتن پلو یمناسب برا یبا اندازه  یها دنبال قابلمه ا نتیکنم و داخل کاب یم بار گذاشتن قرمه را تمام کار

 دنیپرس یخواهد برا یکنند و دلم نم یرفته اند و احتماال استراحت م شانیخانم و پسرش به اتاق ها میگردم. مر

ان موقت اجاره کرده اند و خودش اسک یخانه را برا نیا دمیفهمطور که  نیقابلمه ها مزاحمش شوم. به عالوه ا یجا

 دارم. یکنم و بر م یم دایپ یمناسب بایتقر یقابلمه  نتیکاب نیداند! در آخر یلوازم را نم قیدق یهم احتماال جا

 م؟یحرف بزن یکم نمیجا بش نیا شهیم -

حرص لب به هم  غلتد. با یآشپزخانه م یها کیسرام یشود و رو یپرم. قابلمه از دستم رها م یترسم و از جا م یم

 روم. یم نکیدارم و سمت س یکه نگاهش کنم قابلمه را بر م نیفشارم و بدون ا یم

 !شهیجن ظاهر م نیمزخرف ع یاَه اَه پسره  -

 و باستینقش چهره اش هست! البته که ز شهیپوزخند انگار هم نیکنم. ا یکه زده است نگاهش م یاز حرف متعجب

 حیتوض یو برا ندینش یکه کامل تحت نظرش باشم م یطور زیدهد. پشت م یمرنگ و رو رفته اش را جال  یچهره 

 دهد. یحرفش ادامه م
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 !گه؟ید یرو گفت نیخب االن تو ذهنت هم -

 دهم. یکنم و محکم جوابش را م یرا در هم قالب م میابروها

 ...رینخ -

 کیواقعا هم مثل اجنه » میگو یودم مو با خ رمیگ یآب م ریش ریمورد خطابش نباشم. قابلمه را ز شتریچرخم تا ب یم

 «شود. یم شیدایدفعه پ

 دمت؟یآشناست، کجا د یلیات خ افهیق -

 دهم. یآرام جوابش را م  یگذارم و بدون نگاه یگاز م یرا رو قابلمه

 .دمتونیند ییمن جا -

 نیبا ا یاز هم صحبت روم تا یگاز سمت اتاقم م یاز روال بودن کارها راحت است و بعد از روشن کردن شعله  المیخ

 پسر فرار کنم.

 ...یریم یذار یجا نشستم تا حرف بزنم و م نیمن ا هیاحترام یب -

 :میگو یکنم و محکم و با طعنه م یچرخم و نگاهش م یام کرده است. م یحرص یو حرکاتش حساب حرف

 ...رمیمن کارام تموم شده، با اجازه م -

ند. ک یرا تماشا م جیمه یدهد انگار که صحنه ا یم هیاش را به دستانش تککوبد و چانه  یم زیبه جانب بازو به م حق

 پسرک لوس پررو!...

 و اگه اجازه ندم؟! -

 یگردم. اعصابم را کنترل م یسمتش بر م یگذارم و قدم یاش کنار م یادب یو ب ییو آرامش را در مقابل پررو نرمش

 .رمیگ یسمتش م دیو انگشت تهد ستمیا یو محکم و خونسرد م زمیامیکنم تا کالمم را با لکنت ن

 داشته باشم. ازیکه به اجازه تون ن ستمیمن نوکرتون ن -
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. است زیبرد سر به سر دختران بگذارد. لحنش تمسخرآم یاندازد. از آن دسته از پسران است که لذت م یباال م ابرو

 کند. یاشاره م دنیدر حال جوش یبه گاز و قابلمه ها

 !یظاهرا که هست -

 کنم. یو موضعم را حفظ م میآ یپاسخ دادن داشته باشم کوتاه نم یبرا یجواب محکم و قاطع یوقت تا

 یجو اخالق ندار میکنم از سر لطفمه حضرت آقا؛ چون شما ن یکارا رو م نیاگرم ا نجام؛یاز شما ا یپرستار یمن برا -

 کرد! یکه بشه ازتون پرستار

 شود. یم انینما قیلبخند عمبر اثر  ششیکند و دندان ن یگرد م چشم

 جوونم پرستار! -

 ینم تیاهم شیبه حرف ها گریروم و د یندارد. سمت اتاق م دهیبشر فا نیبا ا شتریکنم. سوال و جواب ب یم اخم

 دهم.

 ... آخ سرم...ستایحالم خوب ن ؟یریفشارم رو بگ یخوا یکجا خانم پرستار؟ نم -

چرخانم  یرا م دیو سمت اتاق آمدن ختم شود، کل یاحترام یاش به ب ییوپرر نیکوبم و از ترس که ا یرا محکم م در

 برد. یم نییلرزم و ترس و استرس فشارم را بال و پا یکنم. م یو در را قفل م

 دارم باهات... یحرف جد ایذره جنبه داشته باش؛ ب هیکردم،  یشوخ -

رزان ل ییشود. با پاها یلرزد و گوشت تنم آب م یمکند. تنم  یم نییرا باال و پا رهیکوبد و دستگ یتقه به در م دو

فرار  یدارم و برا ی. تلفن همراهم را بر مدیآ ینم رونیاز ب ییصدا گریکنم. د یکز م یروم و گوشه ا یسمت تخت م

 انشیخانم حرف بزنم و بروم. خودشان از پس کارها مید با مری. باستین زیماندن جا گریکنم. د یاز افکار روشنش م

کند و از سر  یشلوغش م یندارد. مادرش الک یدگیبه رس یازیپسر هم از من سالم تر است و ن نی. اندیآ یبر م

لرزد.اصال بلد  یجا باشد تنم م نیمن ا یکنم که قرار بود عاطفه به جا یلوسش کرده است. فکرش را م یدلسوز

اعت پسر س کیدر مقابل متلک  میرفته بودپررو چه طور رفتار کند! پارسال که اردو  یمدل پسرها نیا مقابل ستین

 ها آبغوره گرفته بود!

 !ینیاز ورام امیپ نیاز عاطفه دارم و باز هم چند امیپ کیکنم.  یها نگاه م امیپ یصفحه  به
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 !«الیخ یب ست؛یمهم ن: »عاطفه

تا قانع شود و از  جزم کنم و آن قدر فک بزنم یعزم دی! باستیدر کار ن یا یالیخ یمهم است و ب یلیخ یعنی نیا و

 هم ینیدهم. ورام ینم امشیبه پ یبرم و جواب ینم شیاز پ یکار امیالحساب با پ یعل یول دیایموضعش کوتاه ب

 یدادنش برا امیپ نیرد کند ها؛ ا یسرم گفته ام مرخص ریکه باش؛ خ  یسیشورش را در آورده است. خب رئ

 کنم! یرا درک نم بتمیغ لیدرآوردن دل

 «د؟یاریم فیتشر یک دیحداقل بگ رند،یگ یطره خانم دوستان سراغتون رو مخا: »ینیورام

 «خانم؟ خاطره»

 امیپ گریکه د نیا یگذرم و فقط برا یم یخوانم و سرسر ینم قیها فرستاده است که دق امیپ لیقب نیقدر از ا نیا

 .سمینو یم شیها امیندهد در جواب تمام پ

 «گردم. یبر م ندهیچند روز آ یط سالم؛»

بروم. از تنها ماندن  رونیکنم و ب سکیخواهم ر ینم یول دیآ ینم ییکنم. صدا یم زیرا سمت آشپزخانه ت میها گوش

 از الیخورم و هزار جور فکر و خ یتکان نم میخانم در آشپزخانه از جا میمر یصدا دنیچیترسم. تا پ یپسر م نیبا ا

 گذرد. یذهنم م

 .دیاز بس جوش دیشکآب برنج خ نیا زم؛یعز ییخاطره؟ کجا -

. با زدیر یو مجدد داخل قابلمه آب م ستادهیگاز ا ی. پامیآ یم رونیآورم و از اتاق ب یبال در م شیصدا دنیشن با

بعد از مراسم بخواهم که مرخصم کند.  دیروم. با یاز پسرش نباشد و به کمکش م یکنم تا اثر یترس اطراف را نگاه م

 .ستیه حضورم نب یازین گرید داستیطور که پ نیا

را  ییرایپذ یالزم برا یدهد. با کمک هم ظرف ها یم حیتوض ییرایپذ طیو در مورد شرا میگذار یهم پلو را بار م با

ادبش به  یآماده کردن پسر ب یکشد. برا یکارها تا غروب طول م ی. رو به راه کردن همه مینیچ یآماده م زیم یرو

 ! ختهیبه هم ر یا مانم و آشپزخانه یرود و من م یاتاقش م

از  ییرایپذ یندهم و آشپزخانه را مرتب کنم تا برا تیخواهم اهم ی. مچدیپ یجر و بحث شان در سالن م یصدا

هم به گوشم  شانیصدا میکارها نیکه بخواهم ب نیآن قدر بلند است که بدون ا شانیصدا یمهمانان راحت باشم ول

 رسد. یم
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 نم؟یبب دیرو با یک رمیمن نخوام زن بگ -

 !شینیب یتو هم م دمشید یسال زندگ یدر به درت رو... اگه من بعد س یاون بابا -

 !یچش بازار رو کور کرد تیبا شوهر دار یدون یخوبه خودتم م -

 رهیج نایبه رابطه با ا یرسن. بابات بفهمه بازم گند زد یگم آماده شو االن م یم ؟یمن دار یکار به شوهردار یتو چ -

 کنه! یات رو قطع م

 مخالفت کرد! منم با انتخاب اون مخالفم! ه،یکه من گفتم آس یپوله مادر من؟ روز یمگه همه چ -

 رسد. یم صالیاست یسوزد که به نقطه  یخانم م میدلم به حال مر نیب نیا

 شما دوتا! یدق کنم و خالص بشم از شر لجباز یاز دست شماها؛ ک یوا -

بلند پسر در  یرود و پشت سرش صدا یو سمت پله ها م دیآ یم رونیاق بزند و به حالت قهر از ات یرا م حرفش

 .چدیپ یسالن م

 دلم... زیعز یشما بخوا یچشم مامان خانم، هر چ -

هم بلد است فقط  یشود. مهربان یمادرش لبخند نقش صورتم م یدانم چرا از قربان صدقه محترمانه اش برا ینم

 کند. یم غیدر

 و یداشت و کامال رسم ریمادرش تاث یشود. انگار ناراحت یدر اتاقش باز م چدیپ یلن مکه در سا فونیزنگ آ یصدا

 یرنگ و کروات یآب یراهنیاست به همراه پ  دهیپوش ی. کت و شلوار مشکدیآ یم رونیاز اتاقش ب دهیو اتو کش کیش

ه اش شد یچیو باند پاش سر کچل  افهیق عیضا یاست. نقطه  دهیروح بخش مارشیب ی افهیبه ق یکه حساب  یمشک

 خانم هم با میشده است! مر یخودش دلبر ینامنظمش برا شیزند وگرنه با اصالح ته ر یذوق م یتو یاست که حساب

و  بای. زن زدیآ یم نییرسد، خرامان از پله ها پا یم شیتا مچ پا شیاست و بلندا نیرنگ که حلقه آست یمشک یلباس

 یزیتر از هر چ شیکردم. ب یم دایدر وجودش پ یهم شاد یگ و لعاب کمهمه رن نیا نیکاش ب یاست ول یبا وقار

مناسب دقت کنم و طرز  یدر فرصت دیو با ردیگ یسرش بسته است چشمم را م یباال یکه گوجه ا شیمدل موها

 .رمیبگ ادیبستنش را 
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 یم رونیبال مهمانان باستق یکار شده و برا نیبه ا یتا نشان دهد به خاطر او راض دیآ یمادرش م یبرا یژست پسر

ورود مهمانان در  یگذرد که صدا ینم یا قهیرود و دق یفرزندش سمت در م یاز همراه تیخانم هم با رضا میرود. مر

 . چدیپ یسالن م یورود

 مانهیخانم گرم و صم می. مرستیهمراهشان ن یگریو شخص د دمشانیهم همان مادر و دختراند که روز اول د باز

 ستمیا یدر آشپزخانه م ی. جلودیآ یتعارف ساده هم در نم کی یبرا یپسرش حت یصدا یند ولک یم یاحوال پرس

شود. آدم  یلبم خشک م یو لبخند رو دکنن ینگاهم هم نم یحت یول میتا به رسم ادب سالم کنم و خوش آمد بگو

 ادب! یو ب یافاده ا یها

گردم. اشکال ندارد،  یضر کردن قهوه به آشپزخانه بر محا یکنم و برا یگذرد اخم م یپوزخند پسر که از مقابلم م با

 .ستندیو مهربان ن یمیخانم صم میطور است! همه که مثل مر نیها هم مدلشان ا نیخب ا

 طور رفتار کند!  نیهم گرانید یخانه  یاو هم در مواجهه با خدمه  دیدانم؛ شا یچه م اصال

ن قرار مقابلشا یرا شروع کنم. برا ییرایکنم تا پذ یم زیال تماست با دستم دهیچک ینیرا که کنج س یقهوه ا ی لکه

 انجام دهم. دیاست که با یخب کار یدودلم ول یگرفتن کم

 ...ایشما اونجا ن -

 چرخم. یپرم و سمتش م یجا م از

 د؟یبار مثل آدم وارد ش هی شهیم -

 یشنوم. انگار رو یرا نم شیپا یصدا است که باز هم بیو عج دیآ یزند. نه پوزخندها؛ لبخند! جلوتر م یم لبخند

 .دیگو یدارد و آهسته م یقهوه را از مقابلم بر م ینیرود. س یهوا راه م

 انفجار بهت نخوره! یتو اتاقت که ترکشا ی. بهتره بردمیرو انجام م ییرایخودم پذ -

 شود و اعصاب خرد کن تر! یتر م قیکنم. لبخندش عم یاز حرفش نگاهش م ریمتح

 شه! یخانم پرستار کنج لبت چروک م حرص نزن -

 یتر م قیزند عم یکه از آن حرف م یدانم آن چروک یفشرم و م یبه هم م شتریرا ب میشوم و لب ها یتر م یحرص

پوش اند.  کیپولدارها ش نی. در کل ادیآ یاش م افهیبه ق شتریو کروات ب یشود. کتش را در آورده است و بلوز آب
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از کنم تا ر ینگاه م شیدهد. موقع رفتن به پاها یم لیو لباس تشک ختیو ر پیت نیا همر افهیاز ق یخب بخش اعظم

خانم  میمر یشود. با خروجش صدا ینم دمیدارد عا یکه آرام گام بر م نیجز ا یزیصدا آمدنش را کشف کنم و چ یب

 .دیآ یسالن در م یاز انتها

 عه، محسن جان چرا شما مادر؟ -

 دهد. یرا مو محکم جواب مادرش  حیصر

 از مهموناتون! ییرایجاست مامان جان، نه پذ نیخاطره به خاطر من ا -

 یخانم م میگزم و از واکنش مر یندارد. لب م یرا در پ یفرو رفته است و حرف قاطعش جواب یدر الک جد انگار

 به من ندارد. یاست و ربط یفهمم که قصدش برهم زدن مهمان یپسر م یبا کالم بعد یترسم ول

 که... یگونه هم کاشت نمیبب ؛ینوریبچرخ ا نمت؛یبب ؟یمهسان پارسال دماغت رو عمل کرد -

 .دیآ یدفاع از دخترش در م یمادر مهسان برا یصدا

 بوده! نیطور نازن نیهم شهیوا؛ محسن جون عمل کجا بود؟ دخترم هم -

اش  یعمل یچهره  یزحمت چیه یوانم بت یم نهیزم نی. با تمام اطالعات کمم در اردیگ یهم از حرفش خنده ام م من

 گذارد. یجواب نم یو حرف مادرش را ب دیآ یدهم! پسر هم کوتاه نم صیو عمل نشده تشخ یمعمول یرا از چهره ا

 با پروتز بهتر شده... یاسکلت بوده، االن کم هیشب شهیمهسان هم ادیم ادمیکه من  ییتاجا -

 حرف ها کند. نیا الیخ یبا حرفش پسر را ب کند یم یو سع دیآ یخانم م میمر یسرفه  یصدا

 دلم... زیعز یدیپسند یطور نیمحسن جان شما مهسان رو هم -

 یم زیکه پسر به آن اشاره کرده بود سمتشان گوش ت یو گوش به انتظار انفجار نمینش یم زیپشت م یصندل یرو

 کنم.

مورد  ییبایعمل ز یدست نخورده و بدختر  هیمن  یدون یخودتم م دم؟یرو پسند شونیگفته من ا یمن؟ ک -

 !هیتقلب زشیکه همه چ یپسندمه نه دختر
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همه  نیشوم که ا ینمانده است. نگران غذاها م یباق شتریب یانفجار حساب کیتا  یقیدانم دقا یگزم و م یم لب

 شیآرا یباش  افهیدهم که آن دختر را نخواهد. انصافا ق یماند! به پسر هم حق م یدستم م یو رو دمیزحمت کش

است وگرنه آن همه پروتز که گوشه  یشیآرا مقابل تحمل است به خاطر رنگ و لعاب لواز یوحشتناک است و اگر کم

 تر کرده است تا انسان! هیلب گشاد شب مونیاش را به م افهیشده است ق قیو کنار صورتش تزر

 میمر یبلند و فوق العاده عصبان یداشنوم و با ص یرا نم شانیموضوع شده ام که حرف ها نیآن قدر غرق فکر ا 

 شود. یخانم حواسم جمع م

 !یباف یرو م فیاراج نیو ا ادیمحسن خفه شو، خوبه از دروغ بدت م -

 رسد. یدختر به گوشم م ادیو فر ستمیا یترسم و م یم یکم

 !ه؟یجون؟ خاطره کدوم خر میگه پسرت مر یم یچ -

 .دیآ یدر م تشر پسر یلرزد و صدا یاسمم م دنیاز شن قلبم

 چاک دهن! یب یدرست صحبت کنا؛ دختره  -

 نالد. یخانم آهسته م میمر

 جاست. نیکمک ا یبرا یکه مدت هیدختر -

بار  کی یماجرا قرار دارم  که در هر جمله ا ی. من کجاردیگ یو تپش قلبم باال م چدیپ یجر و بحث در هم م یصدا

 !ستیناشا یو پس وندها شوندیآن هم با پ ند؛یگو یاسمم را م

 یاش م یبند و بار یزند و از ب یکنند و مهسان هم سر پسر نق م یدو مادر با هم بحث م یدانم چه گفته اند ول ینم

تر از آن است که با  ختهیاوضاع به هم ر یدر آرام کردنشان و دعوت به سکوت دارد ول یخانم سع می. مردیگو

 خانم آرام شود. میو دعوت به سکوت مر یعذرخواه

 زند. یشود و مهسان غر م یم کی. صداها به آشپزخانه نزدرمیگ یآشپزخانه فاصله م یورود از

 آش دهن سوزت! نیهمون بچه کلفتان، خاک تو سرت کنن محسن با ا اقتتونیل -

 خانم هم چنان مستاصل است. میمر
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 !دفعه دومت باشه آخه؟ نیپسر که ا یهرز رفت یمگه نه؟ تو ک گه؟یبود محسن د یشوخ -

 لرزم یمبهم به خودم م یشنوم و از ترس یخانم را نم میمر یصدا گریمهسان و مادرش مقابل آشپزخانه، د دنیرس با

 منم! شانیبار مخاطب تشرها نیو چون متوجه حضورم شده اند، ا

 نه؟یا یداد حیکه به من ترج یدختر نه؟یا -

 یزیچ یگردم ول یترس م نیتحمل ا یبرا یلیل دلکنم و دنبا یاست نگاه م ستادهیپسر که پشت سرشان دورتر ا به

ره دارم. به پنج یکشم و چندگام به پشت سر بر م یم غیشکند. ج یکوبند و م یم نیرا به زم یزیکنم. چ ینم دایپ

 نیخاطر ترس و لرزش حاصل از ترس، نقش زم بهدهم تا  یم هیبه پشت سر رفتن ندارم. تک یراه گریرسم و د یم

 میکشم و گوش ها یم غیکوبند. باز هم ج یم نیرا به زم زیم یرو یو ظرف ها ندیآ ی. جلو مستندین اینشوم. کوتاه ب

 .رمیگ یرا محکم م

 ...هیه ر ز ه ا نی: ولش کن مامان؛ حق محسن همچمهسان

 دهد. یاش را م یاحترام یو جواب ب دیآ یپسر در م یصدا باالخره

 نکن! گرانیگ دخودت رو ان اتینکبت، خصوص یخفه شو دختره  -

وحشتناک شده است وحشت  یبیاش که به طرز عج افهی. از نگاه غضبناک و قدیآ یکند و سمتم م یپسر نگاه م به

 زند. یو داد م ردیگ یام را چنگ م قهیکشم.  یعقب م یکنم و سرم را کم یم

 !هیچسبونن به نامزد بق یکه خودشون رو م هییآدما نیهمچ اقتینسبت ل نیا -

. ردیگ یافتم و نفسم م یکه دفاع کنم به سرفه م نیا یخشک است و به جا میدهم. گلو یرا قورت م دهانم آب

خورم. باز هم مثل جن کنارم ظاهر شده است و سر دختر  یسر م نیزم یشود و رو یم دهیام کش قهیدستش از 

 زند. یم ادیفر

 کنم... یورت رو مجا گ نیگورت رو گم کن وگرنه هم ،یگفته نامزدم یغلط کرده هر ک -

به آرام کردن  یخانم دوباره سع میام باال بکشم که مر هیکنم و در تالشم نفسم را از عمق ر یچنان سرفه م هم

 کند. یم انیجر

 بهانه شما رو امتحان کنه... نیخواد با ا ی. اون ممیحرف بزن مینیبش دیایکنه عشرت خانم، ب یم یمحسن شوخ -
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 اقیفهمم. هنوز هضم نکرده ام که دق ینم یزیاند. سرم درحال انفجار است و چ ستادهیا سرم یو دختر هنوز باال پسر

 کند. یم رفهممیمورد ش نیرفتن از آشپزخانه در ا رونیب نیافتاده است و حرف مادر مهسان ح یچه اتفاق

 هسان.م میکلفتا... بر نینوش جونت هم گه،ید ردشیجون؟ حامله است و مجبوره بگ میمر هیکجاش شوخ -

خانم هم  میرود و مر یم رونیها ب شهیخورده ش یاز گوشه  اطیکه با احت نمیب یمهسان را م یخیپاشنه م یها کفش

 نیکنم. ا یم یخودم حالج یام برا دهیرا که شن یزیلرزم و چ یشود. هم چنان م یمحو م دمید ی هیدنبالشان از زاو

 پسر به آن ها چه گفته است؟

 یاثبات ب یبرا یو بدون پلک زدن! دنبال راه رهیکند. خ ی. فقط نگاه مندینش یو مقابلم م خورد یتکان م باالخره

 گرداند. ینگاه شرمنده اش مدام فکرم را به همان لحظه بر م یول انمیو رد کردن جر یگناه

 ...هیتسو یزنم موسسه برا یجمع کن و برو، زنگ م -

درد  میبرا دنیرا تار کرده است و نفس کش دمیکنم. اشک د یم رود نگاه یزند و م یخانم که حرفش را م میمر به

 دارد.

 خوام؛ ظهر اومدم ازت کمک بخوام و باهات هماهنگ کنم، نشد بگم و منم... یمعذرت م -

 دوم تا به حرفم گوش کند. یخانم م می. با عجله دنبال مرستمیا یکنم و م یکف دست اشکم را پاک م با

 مواظب باش... -

 یو سمتش م نمیب یپله ها م یخانم را انتها میرسانم. مر یدهم و خودم را به سالن م ینم تیپسرِ ابله اهم ادیفر به

 روم.

... ظهر اومد حرف بزنه نموندم یگه... به خدا من طرفشون نرفتم حت یخانم به خدا دروغه، پسرتون دروغ م میمر -

 بود... دهیکه آب برنج جوش ومدمین رونیکه از ترس ب یبشنوم و رفتم تو اتاق... خودتون هم شاهد

 الم.ن یم یشتریب ی هیکند و با گر یاش حالم را بدتر م یتوجه یدهد. ب یاست و پشت به من فقط گوش م ستادهیا

 رد کردن  اون دختره من رو بدنام کرد... یبه خدا دروغه... برا -

 بازم برو... یدونم... ول یم -
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در اتاقش من هم  یدهد و با صدا یکه نگاهم کند به راهش ادامه م نی. بدون اسوزاند یبغض آلودش دلم را م لحن

 یبه کار کس یدهم. من که کار یسر م هیکوبم و گر یو سرم را به زانو م رمیگ ی. زانو بغل منمینش یپله م نیاول یرو

 طور شد؟ نیندارم، چرا ا

 شده... یپات زخم -

 زنم. یم ادیفر هیبا گرکه انجام داده است  یاز حضورش و کار یعصب

 نداره... یبه شما ربط -

نم و ک ی. سمت آشپزخانه حرکت مستین یکاف یکه کرده؛ فقط شرمندگ یبا کار یمغموم و شرمنده است ول نگاهش

 افتد. یو پشت سرم راه م ستین ایکند. کوتاه ب یذق ذق م میکف پا

 طور دنبالتم. نیتا برم، وگرنه هم یدیاول بگو بخش نیبب -

 زنم. یصاف در صورتش داد م دیآ یپشت سرم م قیچرخم و چون دق یم متشس

 یبعد م دیرو پس گرفت دیکه بهشون زد یهر وقت حرف ؟یخوا یبخشش هم م ،یمن رو برد یبخشش؟ آبرو -

 بخشم.

 زند. یچرخاند و پوزخند م یبه کمر سرش را اطراف م دست

 تا اونا... امیشه کنار ب یتم، با تو راحت تر مگف یکه نم رمیبشن؟ قرار بود پس بگ شیریکه باز س -

 .امیکه آبروم رو نشونه گرفته کنار نم یمن با کس -

رد  شهیهمه خورده ش نیا نیبازار شام است. من چه طور از ب یروم. حساب یگذرم و به آشپزخانه م یکنارش م از

 رنگ، یمشک ییکنم. دمپا یرا درک م میکف پا بیسوزش و خارش عج لیکنم و تازه دل ینگاه م میشده ام؟ به پاها

 از خون قرمز است. میقرمز دارد و کف پا یلکه ها

 !هیکاف یرو فراموش کن انیجر نیکه ا نیهم ،یایبا من کنار ب ستیقرار ن -

 آورم و زخم یرا در م ییبه کف دمپا دهیچسب ینی. تکه چنمینش یم یصندل نیاول یدهم و رو یبه حرفش نم تیاهم

 یزیسوزد و خون ر یمقدار کم هم م نیهم یاست ول دهینبر ادیز یلیخ ییکنم. به خاطر دمپا یا چک مر میکف پا
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است. هم زمان  دهیها را به گند کش کیخون سرام یکنم؛ لکه ها یکه داخل سالن قدم زده ام نگاه م یریدارد. به مس

 . ستدیا یبه دست کنار کانتر م لونیپسر هم نا

 !هدیاوه؛ اوه چه بد بر -

گذارد و  یم زیم یرا رو لونشیگذارم. او هم نا یزخم م یکشم و رو یچندتا دستمال م زیم یکنم و از رو یم اخم

 .ندینش یم نیزم یرو میروبه رو

 شده... یچ نمیبذار بب -

پسر پررو رو بدهم و  نیخواهم به ا ینم یسوزد ول ی. رد زخم مستمیا یم عیپوشم و سر یرا م ییدمپا یلج باز با

 زنم. یسرش غر م یعصب

 . کچل احمق!رمیاز شما کمک بگ ستمیهم حاضر ن رمیاگه بم -

 زند. یو سرم داد م ستدیا یرود و م یدر هم م شیها اخم

 گم... یم نیبش -

 زند. یداد م یکنم. محکم تر و عصب یوار نگاهش م سرتق

 .نیگم بش یم -

 یم صیرا تشخ تیو فقط عصبان ستین یچهره اش خبر یکنم. از آرامش و شرمندگ یو نگاهش م نمینش یترس م با

 کند. یدارد و در بغلم پرت م یرا بر م لونیدهم. نا

 زخمت رو جمع و جور کن... -

رود و با  یم رونیکنم از آشپزخانه ب یرا که باز م لونیکند. نا ینگاهم م یدر هم گره خورده اند و عصب شیابروها

جفت  کیبندم.  یپانسمان سر خودش است م یکه احتماال برا ییباندهاکنم و با  یم زیراحت زخم را تم الیخ

 یکند و م یم زیرا تم زیآن سمت م یصندل یپوشم. رو یم یحرف و نگاه ی. بردیگ یقرار م میپا یجلو ییدمپا

 انگار مجبورم! یخواهد تشکر کنم ول ی. دلم نمندینش

 کارتون... یول ستیدست من ن دنتونینبخش ای دنیبخش -
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 پرد. یحرفم م ی انهیباز کردن صفحات مختلفش م نیگذارد و ح یم زیم یتلفنش را رو یشگو

 !یبه درک که نبخش -

و  یزاریکند! با ب یقبل دنبال بخشش من بود و االن به درک واصل م ی قهیپنج دق نیانگار؛ تا هم ستیبشو ن آدم

 کند. یاش اشاره م یشو گو زیم یمانم؛ با چشم و ابرو به رو یم رهیبهت به چهره اش خ

ه ک فتادین یشناسن... اتفاق ی. مجبور شدم اون حرف رو بزنم؛ تو رو که نمستمیکچل نبودم؛ احمقم ن شهیمن هم -

 !یشلوغش کرد یالک

شوم. واقعا خوش عکس و با ابهت  یم رهینقش بسته است و کامال شاداب است خ یصفحه گوش یعکسش که رو به

 یو با وقار است ول بایاست. ز ختهیاش ر یشانیتب و مردانه به صورت فرق کج کنج پسرش مر یشود. موها یم دهید

 یجان سوز م یشود و با آه یبلند م ی! بدون حرف و برداشتن گوشرمیبودن کارش را بپذ بیع یشود ب ینم لیدل

فقط چون به او  هم بدهکار شده ام یزیانگار چ نیب نیشود و ا یخاموش م هیبعد از چند ثان یگوش یرود. صفحه 

 «کچل احمق!»گفته ام 

 با کار او سربه سر... نیا یام و ناراحتش کرده ام ول دهیاش را ناخواسته به سرش کوب یماریدانم ب یم خب

ه ب تیاهم یها را مرتب کنم. ب یختگیخانم اول بهم ر میمر یراحت یجا بروم و برا نیصبح زود از ا رمیگ یم میتصم

گردانم.  یبر م هیکنم و آشپزخانه را به حالت اول یظروف را از کف آشپزخانه جمع م یها درد زخمم، خورده شکسته

پسرش خزعبل و دروغ است  یداند گفته  یخانم م میرندارد و خوشبختانه م یتیاهم میتفکر مهسان و مادرش برا

طور از وجودم  نیبودن، ا انبیپشت یکه به خاطر تنها و ب نیباز هم از ا یگذشت. ول ینم هیوگرنه راحت از کنار قض

 دارد.  شانیکند و احوالم را پر یم ینیقلبم سنگ یرو یسواستفاده شد، دلم گرفته است و عقده ا

که در  میریگ یم ادیها هستم. امثال ما خوب  نیتازه من جز خوش شانس تر گر؛یبوده است د نیمن هم ا ریتقد خب

دلش  ییجاها کی گر،یاست د زادی. خب آدممیها کمر خم نکن یو زود در مقابل سخت میشکرگذار باش یطیهر شرا

 یرسم ول یمرحله م نیبه ا ییوقت ها کیادامه ندهد. من هم  یبه جدال با زندگ گریخواهد توقف کند و د یم

 شود. یجا تمام م نیهم انیجر نیروم و ا یجا م نی! فردا صبح از استیمطمئنم آن لحظه االن ن

 ادیرود. ز یدرهم به آشپزخانه م یبا همان اخم ها یحرف یو ب دیآ یم رونیم از اتاقش بکش یم یسالن را که ت کف

فشار آورده و به داد  یشنوم. احتماال گرسنگ یظروف را م یدهم. سر و صدا یو به کارم ادامه م رمشیگ ینظر نم ریز

 . دیایب رونیبآشپزخانه تمام شود و  ردهم تا کارش د یرا طول م دنیکش یرسد. عمدا ت یشکمش م
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 یت ملیعل یکنم که با ماندنش در آشپزخانه مجبور شده ام تمام سالن را با پا ینثارش م راهیبد و ب یلب حساب ریز

خون از  یکنم. کم یو زخمم را چک م نمینش یاز مبل ها م یکی یبکشم. خسته از کار تمامِ روز و سوزش زخمم رو

 .چدیپ یزده و دردش در کل تنم م رونیباند ب

 !نهیآدم لجباز هم یسزا -

رود و من باز هم کوفت و  یبه دست به اتاقش م یزند و گوش یکنم، هم چنان آرام است. پوزخند م یم نگاهش

 کنم. مشخص است عمدا در آشپزخانه مانده است! یلب نثارش م ریزهرمار ز

 بیپسر عج نیمخصوصا با حضور اها،  بهیغر انیجا در م نیا یرا کرده است ول یحمام آب گرم حساب کیهوس  دلم

 است. سکیحمام رفتن ر ب،یو غر

ظرف خورش!  کیگذاشته است و  زیم یگردم. دو بشقاب رو یخودم به آشپزخانه بر م یحمام فردا در خانه  دیام به

ساعت در آشپزخانه  میحدود ن یعنیاز پلو است و از کنارش چند قاشق دست خورده است.  زیاز بشقاب ها لبر یکی

 مقدار غذا خورده است؟! نیقت تلف کرده است و همو

 ست؟یک یگذاشته است برا زیدوم که آن سمت م یخال بشقاب

 میظرف برا یتوان شست و شو گریگذارم. د یم نکیکنم و داخل س یم یو خسته و کالفه ام؛ ظرف ها را خال یحساب

از؛ گفتم نم ی. وادیدو عدد بشقاب را بشو ردیگ یخانم دستش درد نم میروم. مر ینمانده است. نماز صبح را بخوانم، م

 !...ردمآمد که پاک فراموش ک شیپ انیقدر کار و اتفاق و جر نیا

*** 

 یصبح از پنجره  ییکند روشنا یکه توجهم را جلب م یزیچ نیکنم. اول یچشم باز م یزنم و با سست یم یغلت

خواستم بعد  یمثال م ؛یوا یواب از سرم بپرد. اخ یسست عیسر یلیشود خ یباعث م نیدر است و هم یکوچک باال

 انگار خواب مانده ام. یبروم ول هیشدن بق داریاز اذان صبح و قبل از ب

 ...یلباس بپوش امروز چکاب دار -

 اش! وانهیمقابلش قرار گرفتن را ندارم. از دست پسر د یاست! رو داریخانم هم ب میداد، مر یا
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ندارم و جمع و جور  یادیز ی لهی. وسنمیچ یم فمیدهم و لوازمم را داخل ک ینم تیدست و صورت نشسته ام اهم به

 م. رو یم رومیبه دست از اتاق ب فیپوشم و ک یکشد. مانتو و مقنعه ام را م یهم نم قهیرفتن به چند دق یکردن برا

 کنم. یخن باز مکنم و لب به س یرا در دستم جابه جا م فیرو به من نشسته است. ک زیو آرام پشت م خونسرد

 ...ریسالم، صبح بخ -

 دهد. یکند و خونسرد جوابم را م یجابه جا م زیم یرا رو ریپن ظرف

 ؟یهنوز نرفت ر،یصبح بخ -

 ش... روقتیو د دیرو مرتب کردم طول کش نجاهایتا ا -

 کند. یمقابلش اشاره م یبرد و به صندل یرا م حرفم

 رسونمت. یم رونیب میر یم میصبحانه بخور ما دار نیبش -

 کنم. یتر مخالفت م عیسر ییرها یدهم و برا یتکان م یسر

 شم. یشم. مزاحم شما نم یممنون م دیریآژانس تماس بگ هیممنون،  -

 یو مرتب کیش یشود. لباس ها یگذرد که خودش هم ظاهر م ینم یلیو خ دیآ یباز شدن در اتاق پسرش م یصدا

 دهد. یخانم را مخاطب قرار م میبه من، مر ی. بدون نگاهاست دهیبه خودش رس یتن کرده است و حساب

 ...یایخواد ب یرم، شما نم یخودم م -

 چرخاند تا نگاهش کند. یسر نم یدهد و حت یجواب م یبا پسرش قهر کرده است که او را هم به سرد انگار

 .امیمنم م -

و  ردیگ یز پشت سر، سر مادر را در آغوش مگذارد و ا یاست پا در آشپزخانه م فتادهین یانگار که اتفاق یول پسرش

 کند. یم ییبوسد و با روش خودش از او دلجو یکند گونه اش را م یسرخم م

 رسونه! یآمار رو بهت م یکه همه  ی... هادرمیبرام؟ خودم م یریو آبغوره بگ یکه پسرم پسرم راه بنداز یایب -
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دزدم و به  ینگاهم را م عیزند و سر یدوزم. چشمک م یاراده به نگاهش چشم م یگذراند و ب یرا از من م نگاهش

ه از کنم ک یام را م ی. تمام سعستدیا یبوسد و پسر م یپسر را م یکنم. گونه  یزند نگاه م یخانم که لبخند م میمر

 میرود. مر یشود و پسر م یم نیشان هم یخداحافظ یپسر نشوم. همه  دنیو مجبور به د رمیخانم نگاه نگ میمر

 فهمم که با آژانس تماس گرفته است. یرود و از مکالمه اش م یاش ور م یهم خونسرد با گوشخانم 

 شیدارم و شماره تماسم را برا یبر م یام کاغذ یدست فیبمانم. از ک یساده باق یدر خاطرش پرستار دیآ ینم دلم

اشته باشد. با تمام شدن د ییگوش شنوا دیآ یحجم استرس و دغدغه، بدش نم نیبا ا یدانم آدم ی. مسمینو یم

 شوم. یم حیو مجبور به توض ندک یگذارم. خونسرد نگاه م یم زیم یمکالمه اش کاغذ را مقابلش رو

 ...زاستیچ نیمن نه پرستارم، نه خدمتکار نه کال شغلم ا -

 .دهم یم ادامه یرفع سوتفاهم احتمال یو برا نمیب یرا در نگاهش م یشود. ترس مبهم یم رهیسرعت به صورتم خ به

 راحت. التونیخ ستم،یپسرتون هم ن یمعشوقه  -

 شود. یم رهیزند و باز به شماره تلفنم خ یکند و لبخند م یکه فکرش را خواندم تعجب م نیا از

ه از دوستانم ک یکیاومد و  شیبراش پ یمشکل ،یپرستار یبرا ادیکه قرار بود ب یهمون طور که قبال گفتم خانم -

. چون درس و کنکور داشت اجازه ندادم و من به جاش ادیکرده بود که به جاش ب یآمادگ بچه است اعالم یلیخ

 اومدم.

 کنم. یسمتش دراز م یدوست یرا به نشانه  دستم

 .یستیبهز یهستم، کارشناس مشاوره  یدیخاطره مج -

 یپس م عیا سرکنم، دستم ر کشیتحر یلیخواهم خ یدهد. نم یم یکند و با لبخند دست دوست یدستم نگاه م به

 روم. یآشپزخانه م رونیکشم و سمت ب

 رسه. یبرم، االن آژانس م دیبا -

 ممنون بابت زحماتت... -

بار  نی.  امیآ یم رونیکنم و ب یم یزند. با لبخند خداحافظ یاست و لبخند م دهیکنم. سمتم چرخ یم نگاهش

 یچون م یقدم زده بودم ول اطیدر ح یچند بارچند روز،  نیکه ا نیزنم. با ا یم دید یرا حساب اطیبرعکس آمدن ح
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را به  شیها ییبایخواهد ز یاست و دلم م فتنوقت ر یبردم. ول ینم یخوانده شوم، لذت دهیو ند یعقده ا دمیترس

 باغچه ها! یباغبانش در طرح بند ی قهیاش حرف ندارد. مخصوصا سل یخاطر بسپرم. واقعا معمار

 یشاس نینخواهم شد. ماش ییمحله ها نیهرگز وارد چن گریروم و مطمئنم د یم رونیکه آمده بودم ب یهمان در از

 پارک است و پسرش ابانیدر خ اطیدکتر رفتن برداشته است؛ مقابل در ح یدانم پسرش برا یخانم که م میبلند مر

ر در منتظر جا کنا نیروم و هم یدانم چرا نرفته است. جلو نم یبه روبه رو نشسته است. نم رهیهم پشت فرمان خ

را از  ینیگذرد تا تک بوق ماش یم یقینشوم. دقا شیاندازم تا مجبور به تماشا یم نییمانم. سرم را پا یآژانس م

 یم ابانیسقفش دارد، سمت خ یرنگ خط دار که آرم آژانس رو دیسمند سف دنیشنوم. با د یم ابانیسمت چپ خ

شود  یم ادهیپسر زودتر پ یهمان جا بروم ول قایزنم و دقهست تا محل توقفش را حدس ب حواسمروم تا سوار شوم و 

را  کارش لیکنم تا دل یرا سمت آن ها کج م رمیکند. مس یو با تکان دادن دستش راننده را مجبور به توقف کنارش م

 یمرا ادامه  ریبه منِ متعجب مس وجهت یدهد و ب یگاز م یگذارد و راننده با تک بوق یداشبورد م یرو یزیبفهمم. چ

کند  یکند! به پسر که حاال دست به کمر و خندان نگاهم م ینم یتوقف توجه یدست من برا یدهد و به اشاره 

 زنم. یاندازم و غر م یگذرا م ینگاه

 من تماس گرفته بودن! یخانم برا میمر د؟یکجا ردش کرد -

 کند. یاشاره م نشیاندازد و به ماش یاز کمرش م دست

 د؟یچرا پول به آژانس بدرم،  یخب من که دارم م -

 یخسارتش نرفته است. با حالت افتیداشبورد راننده آژانس گذاشت و قطعا راننده بدون در یرو یزیچ دمید خودم

 دهم. یپرحرص جوابش را م

سوار  شبتون؛یخانم شک کردن بابت حرف د میمر شیطور نیکه هم نیدوم ا د،یبهش پول داد دمیکه د نیاول ا -

 قوزه! یزباالبشم قو نتونیماش

 دهد. یکند و قاطعانه جواب م یحوصله گردن کج م یب

 کارم رو درک کرده... لیدل ست،ین ینطوریمامان ا -

 روم. یکه آژانس آمده بود م ابانیخ یسمت انتها ضیعر یرو ادهیکنم و در امتداد پ ینثارش م ییبرو بابا رلبیز

 ...یرس ینم ییباغستانه؛ جز کوه و کمر به جا یر یاونور که م -
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مخالف  ریشدنم مس عیدر مورد ضا یگردم و بدون واکنش ی! برمستمیمنطقه را بلد ن نیاز ا ییدارد؛ خب من جا حق

ام را با پوزخند  یزنم سردرگم یکنم حدس م یزده است و چون نگاهش نم هیتک نشی. کنار ماشرمیگ یم شیرا در پ

 کند. یتماشا م

 نیاشم نیناشناس شدن رو به ا نیکه سوار ماش نیمگه ا اد،ینم رتیگ یتاکس یپس کوچه ها بچرخ نیتا شبم تو ا -

 !دیبد حیترج

از دستم  میلباس ها فیندهم که ک تیکشم تا جوابش را با عصبان یم قیبندم. نفس عم یو چشم م ستمیا یم

 شود. یم دهیکش

 شما دخترا؟! دیقدر لجباز نیچرا ا -

انصافا  یکند. محکمم؛ ول یعقب پرت م یصندل یرا رو فیرود و ک یم نشیکنم. سمت ماش یحرص نگاهش م با

 ست؟یکارش زور است، ن

 آقا... هیاحترام یکارتون اشتباه و ب نیا -

 شد... رمیسوار شو د ایادب و کچل و احمق، ب یباشه بابا، من نفهم و ب -

 یم ونیلیچند م یباال ینیسوار ماشبار است  نیشوم. اول یکنم و ناچارا سوار م یخلوت را نگاه م ابانیخ سرگردان

 شدن! ینیماش نیبه پسر است تا ذوق از سوار چن ییاعتنا یب یتمرکزم رو یشوم ول

دوزم. وارد  یم ابانیو چشم به خ نمینش یزند پس من هم ساکت م ینم ی. حرفمیکن یشود و حرکت م یم سوار

 پسر نیو تحمل ا یبه همراه یازین گریکنم و د دایرا پ رمیتوانم مس یدانم م یم م،یشو یتر که م یعموم یمحله ها

 .نمیب ینم

 .دیجا نگه دار هی رم،یبگ یتونم تاکس یم نجاهایاز ا -

 !زهیر یبه هم م هوی ریاخ یها یبه خاطر شلوغ ابونایمنطقه خ نیرسونمتون، ا یچند جا کار دارم، گفتم که م -

 یو کار میشلوغ یها ابانیدر خ یکرد. اعتماد ندارم ول یزلجبا دینبا یدانم با آدم جد یاست و م یکالمش جد لحن

دارم. اعتراض هم  تیامن نیماش نیها فعال در هم ابانیخ انیو جنجالِ م یِبه عالوه با شلوغ د،یآ یاز دستش بر نم

 واقعا حرف دلشان دیآ یمدل آدم ها شده ام. بدم نم نیا بیعج تیندارد و به عالوه خودم هم کنجکاو شخص دهیفا
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 میکه برا یریآمده است. مس یانجام دهم. سمت دانشگاه سراسر شانیزندگ یرو قیو تحق یرا بشنوم و کارشناس

کند. مقابل  یم ادیسرعتش را کم و ز ی. مدام نگاهش به ساعت است و هستیفهمم منظورش چ یآشناست. نم

دهم و باز لب  یجرات به خرج م دوزد. یچشم م متشیگران ق یکند و باز به ساعت مچ یتوقف م یمیش یدانشکده 

 .میگشا یبه سخن م

 تونم برم و مزاحم... یکشه من م یاگه کارتون طول م -

 .دینیاون جا رو بب -

که راننده  یکند. به پسر جوان یمقابلمان پارک م دیسف یفکستن دیپرا کیکند.  یحرفم به مقابلمان اشاره م ی انهیم

 کنم. یاست نگاه م

 !نهیزم یمرد رو نیاون خوشبخت تر -

 ینگاه م دسواریگذرانم و دوباره به پسر پرا یاز چهره اش م یشوم و نگاه یلرزد حساس م یکه م شیلحن و صدا به

لوکس  یخارج نیماش نیاو کجا و ا یرنگ و رو رفته  نیگردم. ماش یدر وجودش م یاز خوشبخت یکنم و دنبال رد

ن ت یا یمعمول یِو شلوار ل یآب یشرتیزند. ت یم هیتک نشیماش دانشکده به یشود و رو به خروج یم ادهیکجا؟! پ

هر ظوا زیندارد. البته که همه چ ییا یگونه برتر چیپسر ه نیاحتماال مارک دار ا یپوشش است و نسبت به لباس ها

 طور است! نیا نمیب یکه من م یزیخب چ یول ستین

 شده... داشیم تو دانشکده ما پاون دمیخواستمش، سال سوم دانشگاه که د یم رستانیاز دب -

 ینیافتد. سنگ یگذرد رعشه به تنم م یکه از سرم م یمانده ام و از فکر رهیزند خ یکه حرف م شیبه لب ها متعجب

حد  نیخندد. خودم را تا آخر یخندد. بلند م یدهد و م یکند. حرفش را ادامه نم یکند و نگاهم م ینگاهم را حس م

 گردم. یباز کردن در م ی رهیدنبال دستگ یضیغر ینم و با ترسچسبا یم نیممکن به در ماش

 !وونهیگم د یرو م هیآس -

که  نمیب یرو را م بایچادرپوش و ز یکنم. دختر ینگاه م رونیدستش به ب یاشاره  ریکشم و به مس یم یراحت نفس

 یشده است و اثر رهیآنها خکنند. محسن هم به  یو با لبخند با هم خوش و بش م ستدیا یسوار م دیمقابل پسر پرا

جا حضور دارند با  نیاز ا یجدا ییای. دختر و پسر انگار که در دننمیب یدر چهره اش نم شیپ یچندلحظه  یاز خنده 

 کند! ینگاهشان م یجا با چه غم و حسرت نیا یدانند کس یهم گرم صحبت و خنده اند و نم



 خاطره کیزخم 

 
43 

 

 شنمیب یبار به زحمت م هی یکه تو عمرم سال یی. آخه باباخوامش گوش نکرد یبه بابا التماس کردم که م یهر چ -

 اون کرده؟ یمن داره که مامان آب خوردنم رو هم مشروط به اجازه  یزندگ یرو یاریچه اخت

 دهد. یکنم و او ادامه م یشوند نگاه م یم نیدختر و پسر که سوار ماش به

دم پرش  یدوستش دارم. چون دوست نداشت پسربارم بهش نگفتم  هیسوزه که  یماهه نامزد کردن. دلم م هی -

دوستش دارم و االن اون پسر  دینداشت. اصال نفهم دهیفا یبمونم ول یپسر خوب باق هیخواستم در نظرش  یباشه؛ م

 طور خودش رو... نیقلبش رو به دست آورده و هم

 یدنبال م روزشیپ بیرق نیتا ماششده ام و با اتمام جمله اش رد نگاهش را  رهیزارش خ یبه چهره  یدانم از ک ینم

که تاکنون عشق و  یمن یاندازم. درک حسش سخت است برا یم نییسرم را پا عیسر نمیب یکه م یکنم و از صحنه ا

تواند دردناک  یچقدر م دنید یگریدرآغوش د ار ارتیقابل درک است که  یدوست داشتن را تجربه نکرده ام ول

 یرا باز م نشیکشم که بالفاصله در ماش یاست و انتظار واکنشش را م دهیرا دصحنه  نیدانم که او هم ا یباشد. م

سمت  میخواهد چه کار کند. مستق یدانم م یکنم و نم ینگاه م ریکوبد. متح یشدن محکم م ادهیکند و بعد از پ

کشد و  یم رونشیب نیاز ماش ندیایکه به خود ب نیکند و قبل از ا یو درِ سمت پسر را باز م رود یآن ها م نیماش

بروم. دختر هم همزمان  نییکشم تا پا یرا م رهیدهم و دستگ یزند. آب دهانم را قورت م یم ادیصاف در صورتش فر

 رود. یشده است  و سمتشان م ادهیپ

 همسرم هستن... یکرامت ی... اقایکرامت یآقا -

 کنم. یم شیاتمام کردنِ قائله صد یروم و برا یزمان با التماس دختر من هم جلو م هم

 ...میآقا محسن بهتره بر -

 زند. یم ادیکند و در صورت دختر فر یآزاد م یپسر را کم ی قهیگذراند و  یاز من م ینگاه مین

 .ستیغلطا ن نیا یدانشگاه جا طیمح نیفهم کن ریبه همسرتون ش -

 شوم. یمن م تشیدهد و مخاطب عصبان یرا سمت دختر هل م پسر

 خانم... میبر -

 کند. یمواجهم م ادشیکنم. تعللم با فر یگزم و به دختر و پسر شرمنده نگاه م یم لب
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 خاطره... میبر -

 عیدهد و سر یشوم. فرصت اعتراض نم یم نیسوار ماش عیمواخذه سر یکنم و برا یاز طرز صدا زدنش گرد م چشم

 .ستیبه خواندن اسمم ن اعتراض یاست و جا ی. عصبمیشو یفشارد و به سرعت از آن جا دور م یگاز م یپا رو

 طیشرا نیدانم در ا یکنم و چون م ینم دایگفتن پ یبرا یجز استدالل و منطق حرف یام، ول دهیکه آموزش د نیا با

 .دیایکنم تا خودش به حرف ب یپس سکوت م ست،ین ریشخص منطق پذ

خوام، انگار بچه ام  یرو م هیآسکنه، هزار بار به بابا گفتم  یکس درکم نم چیاشتباه بود. ه شبمیدونم کار د یم -

دست و اون دست کرد که از دست دادمش. حداقل شما درک کن  نیقدر ا نیو پنج سالمه! ا ستیمحلم نذاشت! بابا ب

زم زن و نامزد ال طمیشرا نیکنه که بابا من با ا ینفر درک نم هیمن نبود!  ی کهیرو... قبول کن مهسان ت شبمیکار د

 یذره شعور زندگ هیمثل مهسان که  یکیاونم  کار؟یخوام چ ینشم، نامزد م داریابم، فردا بندارم؛ ممکنه امشب بخو

 کردن نداره!...

است و اجازه  یخب؛ عصبان یول ستیحق ن شیحرف ها یدهم. همه  یم حیاست که سکوت را ترج یقدر عصب نیا 

ست که از همه نظر در رفاه کامل است کند. انصافا هم ظلم ا یپدرش دارد را خال ییدهم هرچه عقده از زورگو یم

 یانتخاب ها یپا شیکند و سنگ پ شهیپ یاست که لج باز یعیخواهد را ندارد! خب طب یرا که قلبا م یزیچ یول

 شود! یپسر هم لج بازتر م نیشوند، ا رتری. هر چه آن ها سخت گاندازدیپدرش ب

را به  ایقضا یآورد و کال رشته  یکم م نیاز طرف یکیکه  یرسد به وقت یاست. م نیمدل رابطه ها هم نیا قانون

 یآورد؟! ول یو کم م دیآ یپسر و خانواده اش، باالخره کدام طرف کوتاه م نیا انِیدانم در جر یسپارد. نم یم یگرید

 شوند. ریکنم عاقبت به خ یام، آرزو م دهیمدت در وجودشان د نیکه ا یهمه تنش و استرس نیاز ا

چرخد و سر  یطور در شهر م نینزنم هم یو اگر حرف میشدم فاصله گرفته ا یم ادهیپ دیکه با یریاز مس یکم

 پرم. یحرفش م ی انهیشکنم و م یزند. سکوتم را م یغر م نشیوالد

 بود... یمن از چهارراه قبل ریخوام، مس یعذر م -

 یبه صورتم م یبند میم! نگاه نا دهیهمه حرف زده است و من انگار که نشن نی. ارمیگ یلبم را به دندان م ی گوشه

دست و  یگردد. با اشاره  یشود. در سکوت دوربرگردان را برم یم رهیدوباره به روبه رو خ یاندازد و با مکث کوتاه

 شود. یرد و بدل نم انمانیم یحرف گرید یستیدهم و تا توقف مقابل بهز یرا نشان م ریمس یبدون حرف



 خاطره کیزخم 

 
45 

 

کنم و فقط چند  طشیبهبود شرا یتوانم برا ینم یادیخواهد بود. کمک ز رمانداید نیآخر نیبروم و مطمئنا ا دیبا

 ام!  دهیرا نشن شیکرده باشم و هم  گمان نکند که اصال حرف ها یکنم تا هم همدرد یجمله سرهم م

و  دهی. مادرتون زن فهمدیحرف ها رو با پدرتون مطرح کن نیتر، هم مانهیطور راحت و چه بسا صم نیکاش هم -

 یم تو ذهنتون یکه بدونن چ دیکن انیحتما ب دیجوونا رو و با تیکنن ذهن یوقتا بزرگترا درک نم یان؛ بعض یلعاق

 ... متاسفم...ستمیدرکتون کنه من ن دیکه با یگذره، کس

 لجباز قهر کرده است!  یدهد. گمانم مثل بچه ها ینم یبه رو به رو است و جواب رهیخ

 دیکه با یزیشه؛ چ یحل م یزود به نحو ای رید یمشکالت خانوادگ نیا د؛یاریست بتون رو به د یسالمت دوارمیام -

 تونه... خدانگهدار... یباشه سالمت تیدر اولو

 نشی. از ماشستیمهم ن میآورد و آن چنان برا یسکوت من در طول سخنانش را در م یندارد. تالف یهم واکنش باز

 یرود. دلم م یفشارد و م یگاز م یروم و او هم پا رو یم یتسیبهز یسمت در ورود یحرف یشوم و ب یم ادهیپ

توانستم آدرس خانه ام  یآن پسر نم یهمراه ربه خاط یبه خانه ام بروم ول یاستراحت و حمام حساب کی یخواهد برا

ها  بهیغر نیکه ب یچند روز نیبچه ها را کرده است! ا نیا یدلم هوا بیهم عج یبگذارم! و از طرف ارشیرا در اخت

 یم ایگناهان دن یب نیمامن تنهاتر یدیکه در اوج ناام یدیام یجا کرده است. خانه  نیدلم را تنگ ا بیبودم، عج

 شیبا غرغر به خاطر درد پاها داریزنم و سرا یشود. زنگ را م یاولمان محسوب م یو امثال من خانه  من یشود و برا

 .دیآ یسمت در م

نالد و اگر  یم شیوجود دارد فورا از درد پا ییکه حس کند گوش شنواطور است. هرجا  نیهم شهیهم عموعزت

 یدو شرط بن یکند که از سر لجباز یم ادی یبه پابوس امام رضا رفتنش در جوان ادهیپ یاز خاطره  میرا بپرس لشیدل

 نیکه از ا نجاستیکرده است! جالب ا هشیتنب ورط نینرفته است آقا ا تیکند چون با خلوص ن یبوده است و ادعا م

 هیرا تنب یاست؛ آقا هر کس متیقدر هم که در نظر آقا آمده ام غن نیهم »دیگو یکند و م یم ادی تیموضوع با رضا

 «کند که!... ینم

 مادر؟ یسالم گالبتون، خوب -

از محبت نهفته  رمیگ یم یحال خوب شهیاست و هم ینیریزند. لقب ش یطور صدا م نیدختران موسسه را هم ی همه

 پس اصطالحاتش!در 

 کنه؟ یسالم عمو عزت... باز پات درد م -
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 روم. یکند و داخل م یرا باز م در

 درد... نیتا عمر دارم باهامه ا شهیآره بابا جان؛ خوب که نم -

ا روم ت یبلند سمت ساختمان خوابگاه م یکنم و با قدم ها یم یسالمت یآرزو شیشود برا یتا مشغول بستن در م 

است. تا  ادیاو گوش شنوا ز یجا برا نیرا نشنوم. ا رمردیپ یبرسم و هم غرغرها  یه ها و خانم قاسمهم زودتر به بچ

کنم.  یم سهیخانم مقا میمر یالیجا را با و نیا یها غچهزنم و در ذهنم با یم دیبه ساختمان باغچه ها را د دنیرس

و  حانیکرده اند. چند باغچه را تره و رجاست که با کمک عمو عزت کشت و کار  نیهم یجا دست رنج بچه ها نیا

 کرده است. نیگوجه و بادمجان و آفتابگردان مز یرا هم به رسم هر ساله بوته ها گرید یکاشته اند و چند تا یشاه

 یباز نیاش دوست دارم. مخصوصا زم ینیتزئ یاز آن باغ منظم و گل ها شتریجا را ب نیکنم ا یکه فکرش را م خوب

 ساخته اند. ینیتابستان نش یآن طرف تر برا که ییها قیو آالچ

است  نیاش ا یناهار در سالن جمع شده اند. خوب یبرا اینماز، داخل نمازخانه اند و  یبرا ایظهر است و همه  یدما دم

 که اتاق به اتاق سر بزنم.  ستیو الزم ن نمیتوانم بب یجا م کیکه همه را 

شود. آهسته به داخل گام بر  یکشم و در باز م یوصل شده است را م یدر به قفل داخل یکه از شکاف کناره  ینخ

 یانجام کار یبرا یکنم! البد باز خانم قاسم ی. تعجب مدیآ یاز داخل سالن م کیبلندِ موز یدارم. سر و صدا یم

 !ستاز بچه ها سپرده ا یکیرفته است و خوابگاه را به دست  رونیب

لباس  فیدل غافل؛ ک یزند. ا یخشکم م یو سبک یهمه و راحت نیو از ا کنم یدوشم مرتب م یام را رو یدست فیک

 ...یکه عجب فضاحت یجا ماند! وا نشیدر ماش میها

 در آورد که حواسم از خودم پرت شد... یقدر مرموز باز نیا وانهید پسرِ

 خاطره جون... یوا -

متوجه  یخانم شماره ام را دارد و وقت میکنم که مر یفکر م نیدود و من به ا ی! از آن سمت سالن سمتم ممهالست

ام و با پسرش  در شهر  چاندهیکه آژانس را پ دیصورت خواهد فهم نی! البته در اردیگ یشود حتما تماس م فمیک

را دوست داشته  گرید یداشت که کس یربط چهپسرش بود! به من  ینداشتم. خل باز یریام. خب من تقص دهیچرخ

 و از کفش رفته است؟!

 شوم. یم فیک الیخ یو ب رمیگ یم یغوش مهال جاآ در
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 جا؟! نیدختر؟ چه خبره ا یچطور -

هم تپل است.  یاز من کوتاه تر است و کم ی. قدش کمدیآ یاست که از سالن م کیبلند موز یام به صدا اشاره

 یم یا لهیبه عنوان چشم ت یزاغش از بچه گ یدرشت و مشک یدارد. به خاطر چشم ها یصورت گرد و با نمک

 دهد. یم حیکنم و با ذوق توض ی. صورتش را غرق بوسه ممشیشناس

 امشب بله برون سوسنه... -

 پرسم. یکنم و سرشار از ذوق م یتعجب! چشم گرد م یلیخ یلیکنم و خ یم ذوق

 خودمون؟ یبال طونیش نیسوسن جغله؟ هم یوا -

دانم چطور  یشده است و نم زیشوق لبر کشد. چشمم از اشک یدهد و دستم را سمت سالن م یتکان م دییتا سر

ده، ش نییمرتب و تز یرنگ و موها یرینشدن اشکم کنترل کنم. سوسن با کت و شلوار ش ریسراز یاحساساتم را برا

 بیو غر بیعج یکف زدن و رقص ها ابچه ها هم گرداگردش ب ی هیرقصد و بق یبچه ها با خنده م یحلقه  نیب

زنم. سوسن هنوز بچه است. هجده سال  یکشم و نم اشکم را با دستم پس م یم قیکنند. نفس عم یم یکوبیپا

 اش یپسرش خواستگار یبرا یاش را داشت و چندبار یامسالشان بدجور پ اتیدانم معلم ادب یم یندارد ول شتریب

 خوابگاه!... یرا عوض کرد دختر پر انرژ شیایدنکرده بود. پس باالخره بله را داد و 

 نیآورند. ب یخندم و همه سمتم هجوم م یاراده بلند م یشود. ب ی توجه همه سمت ما معطوف ممهال غیج یصدا با

رسد محکم در  یشود. نوبت به سوسن که م یمان رد و بدل م نیفهمم چقدر بوسه ب یشوم و نم یمحو م تیجمع

و  خنده نیاست و بکنم او هم بغضش گرفته  یحواله اش م یخوشبخت یو آرزو کیتبر یو حساب رمشیگ یآغوشم م

 یشده است و از شاد بایبوسمش. ز یو دوباره م رمیگ یخورد. اشکش را م یاز چشمش سُر م یقطره اشک یخوشحال

 شود.  یاش دل من هم شاد م

 یکند! از آغوش سوسن دل م یو تار م رهیرا ت میایشان دن یبودن تک تک بچه ها را دوست دارم و غم و ناراحت شاد

 یکه با اخم و پنهان نمیب یشکلمان که اطرافش اتاق ها قرار دارد عاطفه را م یالن بزرگ هشت ضلعاز س یکنم و کنج

 کند. یسمت اتاقش حرکت م وارید ی هیاز حاش

 یم یاز بچه ها هم احوالپرس گریگردند. با چند نفر د یبر م یکوبیپا یکشند و به حلقه  یسوسن را از دستم م دست

آرام بخش  یدر آرامش گذشته است. دنبال چهره  زیمدت همه چ نیشم. خوشبختانه ا یکنم و از اوضاعشان مطلع م

 .رمیگ یسراغش را از مهال م نمش،یب یگردم و چون در سالن نم یم یخانم قاسم
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 کجاست؟ یخانم قاسم -

 یم مو اخ رمیگ یدستش را م عیکوبد. سر یاورد و محکم دست به صورتش م یرا به خاطر م یزیکه تازه چ انگار

 کنم.

 ...دمتیرفتم دنبالش که د ی... تلفن داشت رفت دفترش، داشتم میوا یا -

 عیرزنم و س یشود. لبخند م یحرکت را تکرار نکند و شرمنده م نیا گریکنم که د یچشم و ابرو به دستش اشاره م با

 دود. یم رونیب

 وسط... ایب یخاطره آبج -

 کنم. یلبخندم را خرج سوسن م یمانده  یباق

 دارم... کیکار کوچ هی... امیم -

 یدهم و سمت اتاق عاطفه م یتکان م شیبرا یفهمد. دست یکنم خودش مسئله را م یاتاق عاطفه که اشاره م به

 یو پتو را رو دهیتختش دراز کش یروم. رو یدنده و لجباز است. داخل م کیدهد.  یکوبم. جواب نم یروم. در را م

 است. دهیسرش کش

 ز؟یجون، احوالت عز سالم عاطفه -

 .نمینش یتخت م یلبه  شیخورد. کنار پاها ینم تکان

 شه؟ یسوسن داره عروس م یستیخوشحال ن ؟یدیجا خواب نیچرا ا -

گذارم و حرف  یرفتن را کنار م هیاست حاش داریدانم ب یکشم و چون م یم یقیدهد. نفس عم یهم جواب نم باز

 .میگو یم تیام را با جد یاصل

با  طتی! تو شرارفتهینپذ یا یمال یوقت حام چیرو هم ه ایلیخانمان بودن، خ یب یجا از بچگ نیا یبچه ها از یلیخ -

که اون  یبه کار داشت یازی! چه نیتا درس بخون یدار یمال یحام ،یدیکنه؛ حداقل پدر و مادرت رو د یفرق م ایلیخ

 ییاون بنده خدا ؛یایو از پس خودت بر ب یبرس ییجاو درست رو بخون بلکه به  نیبش ؟یاحمقانه رو راه انداخت یباز

رسونده! اگه برات  تینفر رو به موفق هی تشیهم خوشحال بشه و ذوق کنه که پولش و حما دهیهات رو م نهیکه هز

! یش یاونو بدون خرج اون بنده خدا هم م ،یبش یمعمول یخدمه  هی ایکلفت  هیکنه انتظار نداره  یپول خرج م
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 یوسط چه معن نینشه! غرورت ا مونیکنه و از کارش پش ادیبا افتخار ازت  ،یسربلند باش ،یباش دیمفداره  ظارانت

! هیکه بهت برخورده؟ اسمش انسان دوست هیکار گدائ نیبهت گفته ا یک ؟یرو قبول کن یکمک کس یکه نخوا دهیم

هتر ب شرفتیپ یکه برا هیپل تیحما نیا یم ولیکش یخودمون رو از آب م میباالخره گل یا نهیبا هر هز فتهیپاش ب

 ذارم یناراحت باش... بازم نم ست،یاصال برام مهم ن ،یکه نذاشتم سر اون کار بر یبرامون زده شده، اگه از من ناراحت

 ینتو یبرات در نظر گرفتن بساز! اون وقت م گرانیکه د یزیات رو فراتر از چ ندهیحرفام فکر کن و آ یرو یول ،یبر

ه که فقط ب ستین یزیچ ی... غرور االنت جز لجبازیکه از فرصت هات کمال استفاده رو کرد یو بگ یاشداشته ب رغرو

چطور  یبدون دیکه با ییتو نیشه و ا یتو پرداخت م یها نهیهز یرسونه! به هر حال اون پول برا یخودت ضرر م

 ...یازش استفاده کن

 اومد... یخاطره جون خانم قاسم -

بچه ها  ریزند و با قر و غمزه به سا یاست. حرفش را م ستادهیچرخم، در چارچوب در ا یر ممهال سمت د یصدا با

و لباسم را  ستمیا یپتو خودش را از من پنهان کرده است. م ریکنم. هم چنان ز یشود. به عاطفه نگاه م یملحق م

 .میگو یاتمام حجت م یکنم و برا یمرتب م

 یگم که بفرستنت بخش کارگاه که برا یم یکنم. اگه کنکور قبول نشد یاش صبر م جهیتا کنکور و اومدن نت -

 ... یخود دان گهید ته؛یکه واقعا هدفش موفق یبه کس میکن یات رو هم منتقل م یمال یتای... حمایخودت کار کن

آغوش چرخانم. در  یسالن را چشم م یو دنبال خانم قاسم میآ یم رونیخورد! از اتاق ب یلجباز تکان نم یرا خود

 یباز م میرا برا ریروم و بچه ها مس یم شیآورد. پ یدر م دنیرقص یخورد و ادا یبچه ها وول م نیب انهیسوسن ناش

 کنم. یکنم و هردو نفرشان را بغل م یپرت م یکیرا بغل  فمیکنند. ک

 من!... یزایقربونتون برم من عز -

هووو  مانیصدا برا کی. بچه ها میچالن یرا م گریهم د یحساب یکشد و من و خانم قاسم یخودش را کنار م سوسن

کنم و چون خانم  یشان م یهمراه ریکم نظ یِکوبیپا یبرا یشوم. کم یم جانیغرق لذت و ه یکشند و از شاد یم

 ،یشتبه پ هیو با تک ندینش یم ی. گوشه امیریگ یو از جمع فاصله م رمیگ یپا درد دارد، دستش را م یسابقه  یقاسم

د و هر ان یرستانیمانم. اکثرا دب یم رهیدندان نما به بچه ها خ یو با لبخند نمینش یکند. کنارش م یراز مرا د شیپاها

 سرگذشت به خصوص خودش را دارد. کیخوابگاه درآورده است. هر  نیسر از ا یلیکدام به دل
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 یاست تا بتواند راحت پ سپرده یستیدانم که مادرش شخصا بعد از فوت پدرش او را به بهز یسوسن را م نیهم مثال

 رفتهیرا نپذ تشیمسئول لیاز فام یشناسم که کس یتصادف م کیرا به عنوان بازمانده از  ایمح ایاش برود!  یزندگ

خود من؛ مرا هم  ی! حتست؟ین یمورد را دارد  که نکند کودک مشروع نیا یاست و افسردگ یاست. صفورا سر راه

 ...ندیگو یم

 کارت؟ یپ یو بر یروس بشع ستیدم پرت ن یتو کس -

و چروکش پرمهر  نیپرچ یو به چهره  رمیگ یشوم و نگاه از بچه ها م یافکارم خارج م یخانم از ورطه  یصدا با

 شوم. یم رهیخ

پروندن خواستگار  یبرا نیتو رو خدا، هم نیپسنده؟ دماغم رو بب یدختر زشت و بداخالق م یآخه خانم جون ک -

 واال... هیجماعت کاف

 زند. یام ضربه م دهینوک دماغ کش یخندد و رو یم

 قربون صورت ماهت بشم! یهم قشنگ یلینذار رو خودت؛ خ بیع -

 و گفت: دیکالم مان پر ی انهیکنارمان نشسته بود که م یاز ک الیدانم ل ینم

 بگو پول بده عمل کن! دهیهات رو م نهیخب به اون آقاهه که هز -

 یکشد و کم ینوش جان نکند خودش را کنار م یشگونیکه ن نیا یندد و براخ یم یکنم، نخود یچپ نگاهش م چپ

 .ردیگ یفاصله م

 آره خاطره بگم بهش؟ -

 زنم. یکنم و غر م یم یام را نثار خانم قاسم یکنند. همان نگاه چپک تیکرده اند که مرا اذ یکیبه  دست

طرف، شما چرا  هی نیخونه فرستاد! ا دیم کلاستقالل داد و برا شنهادیکه چه طور اون پ نمیا رونیمن هنوز ح -

ک ت یواریصبح تا شب تو اون چار د د؟یخسته تون کرده بودم که دکم کرد یلیکنم؟ خ یکه جدا زندگ یداد تیرضا

رسونه، منم خوشحالم مستقل شدم  یرو م طفشجا رو بخورم! دستش درد نکنه ها، ل نیحسرت ا دیبا یو تنهام! ه

 بندازه! یخرج الک ریخودش رو ز یطور نیخدا ا یبنده  نداشت که یلیخب دل یول
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 یبرا یخانم قاسم تیگذاشته است و با حما ارمیام آن خانه را در اخت یمال یشود که حام یم یسال کیبه  کینزد

 تیپرجمع یکه تمام عمرم در خانواده  یمن ی! براییاست به جز تحمل تنها یعال زیبه آن جا رفته ام. همه چ یزندگ

 !...بیاست و هم غر متیهم غن ییدر سکوت و تنها یکرده ام زندگ یزندگ یستیبهز

 ،یالو م یحاال چه با ازدواج، چه با مستقل شدن و استقالل شغل ،یرفت یم تیزندگ یپ دیکه باالخره که با نیاول ا -

 یریو تا پ شهیادرجان؛ همورتر جدا شدن نداره که م نیاداره اون ورتر و ا هیکه، حاال  یخودمون ی هیسا ریهنوزم ز

برات خونه گرفت. منم  نیهم ی! اون بنده خدا هم برایایبر ب تیدگزن یاز پس اداره  دیمادر، با میدار یکه نگهت نم

 !ننیب یرو تو اون خونه نم تییجا تنها نیا ی! بچه هایوارد جامعه بش یطور نیداشتم که اجازه دادم ا نانیبهت اطم

ند چ یدون ی! مننیب یبرسه رو م ییبه جا ییمثل خودشون که تونسته به تنها یکی ن،نیب یخاطره رو م تیموفق

خودشون داشته باشن.  یبرا یزندگ هیروز  هیتو برسن؟! همه شون آرزو دارن  یخواد به مرحله  ینفرشون دلشون م

؛ مستقل داشتن مثل تو یزندگ هیکم داره!  زایچ یلیخب خ یشده است ول رفتهیما پذ یجا درسته که برا نیا یِزندگ

و الگ هیکه براشون از تو  یبچه هاست! اجازه دادم بر نیاز ا یلیخ یدونفره شدن، مثل سوسن؛ آرزو یزندگ هیوارد  ای

 شه منتظر شوهر باشن که به استقالل برسن! یکه نم شهیبسازم. هم

از  یدم ازدواج کنم و به نحوطور بود. مدام منتظر بو نیاز رفتن افکار من هم هم شیدرست است. پ شیها حرف

خب  یجا! ول نیاز حصار خوابگاه و اجتماع ا یخواست آزاد باشم، جدا یگونه در خوابگاه فرار کنم! دلم م نیا یزندگ

 کند! یجا بودن را م نیا یدلم هوا یبعد از رفتن هرازگاه

 اتیکند که معلم ادب یم فیشوم و او تعر یمراحل ازدواج سوسن م یایعوض کردن بحث جو یشوم و برا یم قانع

 یکند. برا یدر آورده است و سوسن هم اهل درس خواندن نبود و باالخره قبول تاهل م یباز شیریس یسوسن حساب

سفر  یدیجد یایجاست و به دن نیدر ا وسنحضور س نیامروز، آخر یکوبیگذاشته اند و پا یفردا قرار عقد و عروس

 کند. یم

 شونیببر یتون یخوان... م یو درس خوندن سختشونه، آرامش م ستیسکوت ن نجایا کنکور دارن، الیعاطفه و ن -

 خونه ات؟

 یو هم آن ها در سکوت و آرامش درس م میآ یدر م ییکنم. هم من از تنها یفکر م شنهادشیکنم و به پ یم نگاهش

 .ردیگ یانگشت اشاره مقابلم م دواریام قبول نکنم؟ تاک وانهیخوانند. مگر د

 گرفتن! یخوشگذرون یاومدن اون جا درس و کتاب رو گذاشتن کنار و پ نمینب -
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 دهم. یبه جانب جوابش را م حق

 ام که اونا رو بذارم؟ یخوشگذرون یمن پ -

 دهد. یجوابم را م الیخ یب

 یخال یبرا یتونم بفرستمشون؛ چهارتا سفارش و دلواپس یکه نم یطور نیگفتم حاال... خب دستم امانتن، هم -

 کنم... یراه دیبا ضهیعر نبودن

 و میکن یم یکوبیهم به اصرار بچه ها دوباره پا ی. چند باردیگو یو از بچه ها م میزن یو باز حرف م میخند یدو م هر

 شانیزنم و به حرف ها یپردازند. به چند نفرشان سر م یبه استراحت م شانیاز اتاق ها یخسته گوشه ا کیهر 

 . میگذران یو وقت م میکن یرد و بدل م شنهادیو پ هیدهم. نظر یگوش م

ن رفتن با م یرا جمع کنند و برا شانیو عاطفه گفته است کتاب و لباس ها الیبه ن یغروب است. خانم قاسم کینزد

 نه! ایکند  یدانم عاطفه با آمدن موافقت م یحاضر شوند. نم

که  یبزرگ یدست پختش دور سفره  فیاست و همه با تعر دهیشام حضورش در خوابگاه را د نیتدارک آخر سوسن

 یمرتب کردن آشپزخانه را که در جمع بچه ها به اتمام م ی. کارهامیکن یداخل سالن پهن شده است شام را سرو م

از دخترها که در  یکیدارم و  یاند بر م شتهپنجره گذا یام را که لبه  یدست فی. کمیگرد یبه سالن بر م م،یرسان

 دهم. یب قرار مزند را مخاط یسالن قدم م

 !م؟یو عاطفه آماده ان که بر الین نیبب -

 من آماده ام. -

 یرود. دسته  یبه خنده کش م میکنم و لب ها یاست نگاه م ستادهیدر اتاقش ا یبه عاطفه که چمدان بسته جلو 

کمرش شود. دست دور  یم ریشوم و اشکش سراز یدر آغوشش حل م میایکند و تا به خودم ب یچمدانش را رها م

 کنم. یاندازم و نوازشش م یم

 !یش یکه دلتنگش م یکن هیگر یبغل خانم قاسم دی! بامیر یبا هم م میدختر خوب؟ ما که دار یکن یم هیچرا گر -

محبت پدر و مادر را لمس نکرده اند  نجایا یفهمم. بچه ها یشوم. دردش را خوب م یتر در آغوشش فشرده م محکم

بوده است و  زیلبر یاز مهر خانوادگ یعاطفه تا ده سالگ یاطرافشان عادت کرده اند ول یآدم ها نیهم یو به مهربان
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از جنس ما  ،یموضوع سرشکسته و حساسش کرده است! درست است که در نوزاد نیباره طرد شده است و هم کی

دند! بو رفتهیپذ یدبود که به خاطر بچه دار نشدن او را به فرزن یتحت تکفل زن و مرد یتا ده سالگ یبوده است ول

 افتد! یدهد و عاطفه از چشمشان م یدهد و بعد از سال ها خدا به آن ها فرزند م یرخ م یمعجزه ا

 یگذارد! نم یتا آخر عمر م اتشیروح یرو یریچه تاث یستیکردند که پس فرستادن عاطفه  به بهز یدرک م کاش

از خون  یرا نداشته باشند فقط چون فرزندعاطفه  یفهمم چه طور حاضر شدند آن همه خسارت بپردازند ول

 بود!؟ وستهیخودشان به جمعشان پ

 یول میدان ی. ممیرو یم یتنه به قاض کی شهی. هممیکن یرا درک نم زهایچ یسر کیما  یاست که همه  نیا مسئله

 یتیشخصممکن است  میفهم یبگذارد! نم گرانید  یبر زندگ یریکه هر عمل ما ممکن است چه تاث میکن یدرک نم

 و دندیاعمال گاه خواسته و پل نیا ستین زنشسر یوقت قادر نباشد دوباره استوار شود! جا چیکه ه میکن رانیرا و

 غرض!... یگاها ناخواسته و ب

شوم. با هم گرم صحبت  یمنطقه آن طرف تر است م کیآپارتمانم که  یو عاطفه راه الیزنم و با ن یآژانس زنگ م به

لوازم و  فیکنم نگران ک ی. تازه فرصت ممیآ یدر م ییاز تنها یمدت یو من هم خوشحالم که برا اند و ذوق کرده اند

ه ک یرود. تمام مدت یم میرا باز کند آبرو فیاش گل کند و در ک یخانم فضول میشوم. اگر پسر مرموز مر میلباس ها

تمام  تمیانداخته بودم تا مامور فیک ام و همه را نشُسته داخل دهیآن جا بوده ام چند دست لباس همراهم را پوش

 !اندازمیراه ب ییشود و در خانه خودم بساط رخت شو

 یاز کس ینیکنم. به جز ورام یتلفن همراهم را چک م میکنم و تا برس یسرزنش م ییسر به هوا نیرا بابت ا خودم

کنم و اطالع  ی! در جوابش تشکر مخودم را برسانم دیندارم. فقط اعالم کرده است که چند نفر رزرو دارم و با یامیپ

 الِیخ یکند و من هم ب یم یدهد و ابراز خوشحال یرا م اممیدهم که از فردا سر کار خواهم بود. بالفاصله جواب پ یم

 یکنم و خوشحالم که به خانه بر م یمحبوبم توجه معطوف م یها یرا به ذوق و شوق پشت کنکور ریمس یباق یگوش

 گردم. 

 یسومش جا یکه مرا در طبقه  یدوازده واحد ی. آپارتمان چهار طبقه میشو یم ادهیپ یان از تاکسساختم یرو روبه

کنم. به خاطر پس کوچه بودن،  یم یگذرانم و رفع دلتنگ یام شده است را از نظر م کسالهی یداده است و مامن زندگ

به  یفاده را برد! با لبخند نگاهکمال است واندندرس خ یتوان برا یخلوت و دنج است و از سکوت و آرامشش م

باز کردن در  نیکشم و ح یم رونیب فمیرا از عمق ک دمیاندازم و دسته کل یکنند م یم زیدخترها که اطراف را آنال

 زنم. یم شانیصدا
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 تو کوچه! ستیامن ن روقته،یدخترا؛ د نیایب -

 تا دخترها داخل بروند. ستمیا یبه نور م فشارم و پشت یچشم به هم م چدیپ یکه داخل کوچه م ینیماش ینورباال با

 پرسد: یکند و م یم یرا به سمت پله ها ط یشکل ورود لیجلوتر سالن مستط الین

 نجا؟یا یترس ینم ییخاطره جون تنها -

 دهم. یکنم و جوابش را م یباال رفتن اشاره م یافتم. به پله ها برا یبندم و دنبالشان راه م یلبخند در را م با

هم تلفن و ارتباطات هست،  ست،یکه برهوت که ن نیشم. دوم ا یم داریب عیبترسم؟ اوال که خوابم سبکه سر یاز چ -

 شنون! یبکشم هفتا کوچه اون ورتر م غیهم ماشااهلل صدا دارم ج

در  یچرخانم. هم زمان صدا یداخل واحد هفت م دیزنم و کل یاز آن ها جلو م میرس یسوم که م یپاگرد طبقه  به

 یواحد قبل از رفتنم خال نیکنم. ا یهوا نگاهش م یچرخم و ب یکنم و م ی. حفاظ را باز مدیآ یهم م ییروبه رو واحد

رفع عالمت سوال ذهنش آرام  یکند. برا ینگاهم م درفشن و مشکوک در چارچوب  یبا موها یبود و حاال پسر جوان

آورد  یرا به زحمت باال م نشیفه که چمدان سنگدهم. به عاط یکنم و هل م یم دیرا کل یدهم و در اصل یسالم م

 .دیایپله را هم باال ب نیکنم تا آخر یکمک م

 ...یدو قدم کمکت کنم خواهر نیبده ا -

 دهد. یم هیشانه ام تک یسپارد و خودش را رو یچمدان را به من م یدسته  یخستگ با

 ...هییچه پله ها نیا ؛یخاطره جون مردم از خستگ یوا -

که داخل  الی. نمیرو یچرخانم و داخل م یکند، م ینگاه از پسر پررو که هم چنان نگاه م یچشم ریزنم و ز یم لبخند

را در مقابل چشمان  یاش خجالت بکشد و حفاظ نرده ا یشوم تا از فضول یم رهیبه پسر خ یرگیبا خ دیآ یم

کوبم و از  یرا محکم تر م یو در اصل آورم یکند و من هم کم نم یکنم. هم چنان نگاه م یبندم و قفل م یم صشیحر

حضور دو  یادآوریبا  یاست که نگرانم کرده، ول ختهیاسترس و ترس از نگاهش به دلم ر یکنم. کم یداخل قفل م

و ساده ام  ینقل یزنم و بعد مدتها چشمم به جمال خانه  یبرق را م دیشود و کل یراحت م المیخواهر نما خ یفرشته 

 . دشو یروشن م

ازم را لو ی نهیکند قبول نکردم و خواستم هز هیته میاصرار داشت لوازم خانه را هم برا بانمیکه مرد مرموز پشت نیا با

 امانت گرفتم.  یخوابگاه را از خانم قاسم یمیعاطفه کند و خودم لوازم قد لیخرج تحص
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 یقلن یخانه  ییِرایتنها لوازم پذبه همان رنگ و نقش،  ییها یو پشت دهیچیدر هم پ ییبا بوته ها یسرخاب یا چهیقال

شود که خود خانم  یخانه ام محسوب م ینو ی لهیشده، تنها وس چیپ واریکه به د یونیشود و تلوز یام را شامل م

 داده است! هیهد یقاسم

رنگ را  یساتن آب یروم. پرده  یراست سمت پنجره م کینم  یرفع بو یکنم و برا یم ییها را به اتاق راهنما بچه

 یتحمل آلودگ یبه اندک رونیب یباز هم هوا یشود ول یکه رو به کوچه باز م نیکنم. با ا یکشم و پنجره را باز م یم

را  که آن یتخت یلبه  الیکنم. ن ی. دست به کمر نگاهشان مدان طیارزد! بچه ها هم چنان مشغول برانداز کردن مح یم

کند. عاطفه چمدانش را کنار در  یخانه ام نگاه م یساده  واریدو به در و  ندینش یامانت گرفته ام م یستیهم از بهز

 گاهکشد و با لبخند به من ن یرا که چند دست رخت خواب اضافه قرار دارد سرک م یواریرها کرده و داخل کمد د

 کند. یم

 خاطره... نجایچه خلوته ا -

تنم از  یروم. همه  یاست م یخانم قاسم ی هیزیاز جه هیکه آن هم عار میاندازم و سراغ کمد لباس ها یباال م شانه

به خاطر  یزیگذشت. از افتضاح شب قبل چ یکوبیکند. مخصوصا که تمام بعد از ظهر به پا یمورمور م یحمام یب

 ...گریبهتر است د اورمین

 .دهم یکنم و جوابش را م یدر انتخاب لباس م یدهم. سع ینم تیو اهم دیآ یتازه به خاطرم م میو درد پا سوز

 !هیلیخ نمیمن فعال هم یگرفتم؟ برا یونیچه خبره؟ خونه اع یفکر کرد -

 : دیگو یدهد و با ذوق م یتخت لم م یرو الین

 من که دوستش دارم! نجا،یباحاله ا یلیخ -

روم تا به حمام پناه  یاتاق م رونیدهم. سمت ب یم لشیکنم و لبخند تحو یدستم مرتب م یرا رو یانتخاب یها لباس

 :میگو یم ببرم و

 چسبه! یبعد حموم م دیهم بذار ییچا هی دیشما. تونست لی. اتاق تحودینیرو بچ لتونیوسا -

 : دیآ یاعتراض تنبل خانوم در م یرسم صدا یدر حمام که م به

 ...میزد دیو سف اهیبدونه دست به س ی... اگه خانم قاسممایدرس بخون نجایا میما اومد -
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 ...زنم: عاااطفه یم شیصدا معترض

 . دیآ یاو هم م یخنده  یخندم و صدا یم

در خانه  ی. عطر خوش چادیآ یحرف زدنشان از اتاق م ی. صدامیآ یم رونیاز حمام ب زیتازه و تر و تم یا هیروح با

در اتاق  یدهم و از جلو یحوله ماساژ م ریرا ز میکند. موها یم ییخودنما ییرایوسط پذ یچا ینیاست و س دهیچیپ

 یدهم و محکم و جد یکنند. ابرو در هم گره م یرا نگاه م رونیاند و ب ستادهیکنم. هر دو کنار پنجره ا ینگاهشان م

 دهم. یمخاطب قرارشان م

 اون جا؟ نیکن یکار م یچ -

 زند. یشالش را چنگ م یدستپاچه گوشه  الیروم و ن یکنند. جلو م یپرند و نگاهم م یترس از جا م با

 گرفت. یپسره سراغت رو م هید. زنگ خور فنیخاطره جون آ -

 رود. یبار از تعجب صورتم در هم م نیا

 سراغ من رو؟ -

 کند. یم دییهم تا عاطفه

 واحد مال خاطره خانمه؟! نیا دیآره خاطره جون. پرس -

 شد و رفت. نشیسوار ماش ییآقا هیدم پنجره،  می: آره؛ منم گفتم شما؟ طرف جواب نداد. اومدالین

ر پ یخلوت است و پرنده ا شهیساختمان مثل هم یزنم. جلو یم دیرا د رونیروم و ب یمت پنجره مس الین یگفته  با

 یبندم و پرده را م یپنجره را م عیلرزد. سر یشود و تنم م یدر ذهنم مجسم م هینگاه پسر همسا ریزند. تصو ینم

 کشم.

 .میبخور ییچا می. برنیباز نکن یکس ی. در رو هم برادیپنجره رو باز نکن گهید -

 بارد. یترس م شانیآن ها هم چنان از صدا یکنم ول یحرکت م رونیبلند سمت ب یقدم ها با

 س؟یپل یزنگ بزن یخوا یخاطره نم -
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 .نمینش یچهارزانو م یچا ینیس کنار

 !شهیباشه معلوم م یهر ک ؟یچ یبرا سیپل -

حس ترس غوطه ور شوند و با  نیدر ا خواهم یزنند. نم یزل م یچا ینیو در سکوت به س نندینش یم میرو روبه

 دهم. یسوق م یگریحرف زدن فکرشان را به سمت د

. با دیجواب ند فونمیو آ نیکس باز نکن چیه یکنم. در رو برا دارتونیخوام ب ینم رمیشما، من صبح زود م یاتاق برا -

 . فکر وادینم شیپ یم مشکلبه بعد نینداشتم. از ا یمشکل نجامیساله ا هی. من نیراحت درستون رو بخون الیخ

 .نیحواستون رو جمع درس خوندنتون کن

 کنم. یم کیدارم و به صورتم نزد یرا بر م میچا وانیشود. ل یاطرافم پخش م میکنم و موها یرا از سرم باز م حوله

 است! بهیانگار خونه غر نیکن یرفتار م یجور هیخونه خودتونه!  ن،یراحت باش -

از شب به  یکنم و تا پاس یبه درس خواندن نم یخندد. شب اول است و اصرار یو م رمیگ یم شگونین الین یبازو از

تشک  ونیتلوز یهال درست رو به رو یکنند و من هم گوشه  یگذرد. آن ها در اتاق خواب اتراق م یمرور خاطرات م

 خوابم.  یاندازم و م یو متکا م

*** 

هست،  یهمه چ خچالی. امیب ری! امروز ممکنه دنیاستفاده نکن یول ذارم یشما م یهم برا دیکل هیدارم،  دیکل من»

 «. فداتون... خاطره!دیو به درس و مشق تون برس دیناهار بخور

بر  نهیکنار آ زیرا از آو فمیکنم و ک یکشم. کشش را مرتب م یچسبانم و چادرم را سرم م یدر اتاق م یرا رو کاغذ

 یقفل م اطیروم. هر دو در را با احت یم رونیاندازم و از خانه ب یان خوابند مبه بچه ها که همچن ینگاه میدارم. ن یم

کنم و  یاست. تماس را وصل م ینیخورد. طبق معمول ورام یم نگشوم. تلفن همراهم ز یم ریکنم و از پله ها سراز

 دهم. یآرام جواب م

 .ینیورام یسالم آقا -

امر در صدا و کالمش هم رسوخ کرده  نیواحد به انجام برسد و ا کارها در آن یخواهد همه  یعجله دارد و م شهیهم

 است.
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 گه؟ید نیایامروز م شبتون،یحرف د رویپ ،یدیسالم خانم مج -

 کنم. یم یپله  را هم ط نیکشم و آخر یم یقیعم نفس

 .دیسر کار خواهم بود نگران نباش یراس ساعت کار ،ینیورام یبله آقا -

هم رفتن  ی. خانم ثمرمیبخش جوانان نداشت یدست تنها بودم و مشاور خانم برا مدت نیخب، ممنون. ا اریبس -

 .یمرخص

 پرم. یاش م یسخنران انیموردش م یب حاتیاز توض کالفه

 .ینیورام یآقا امیدارم م -

 .نمتونیب یم -

روم.  یمگرفتن  یتاکس یبرا یاصل ابانیبلند سمت خ ییکنم. با قدم ها یکنم و تماس را قطع م یم یخداحافظ

 یبهار حساب یمحله به خاطر سلطه  یدارد. مخصوصا که حال و هوا یا بانهیحس غر میدر محله نبودم و برا یمدت

 یاز کس یکنم اثر یکنم و هر چه اطراف را نگاه م یرا حس م ینگاه ینیدارم. سنگ یبیکرده است. حس عج رییتغ

و باز همان حس  ستمیا یدر سرپا م یترو را همان جلوم ستگاهیشوم و تا ا ی. سوار اتوبوس خط واحد مابمی ینم

از  یاثر ریجا و در مس نیدخترها حساسم کرده است وگرنه ا شبید یلرزاند. اشاره ها یتنم را م رهیخ ینگاه

است که واقعا  دهیچیمردم پ نیاز آشوب ب ییخب زمزمه ها یطراز من هستند. ول همو همه مردم  ستین ییآشنا

 ارد.ک یوهم در دلم م

رم وارد دفت بیترس غر نیکنم و آشفته از ا یمقابله م بیحس عج نیمرتبه با ا نیرسم چند یبه مرکز مشاوره م تا

دهم که در محل  یو اطالع م رمیگ یرا م ینیاتاق ورام یکنم. داخل یو تلفن را وصل م نمینش یم زیشود. پشت م یم

 !رمیپذ یکارم حاضرم و امروز مراجع م

که خودش  یباز کند در حال یگریباشد و بخواهد گره از کار د یکه آدم غرق مشکالت و سر در گم است بیعج یلیخ

گذارم.  یم یجالباس یزنم و رو یکنم و چادرم را تا م یرا مرتب م زمیخودش گم شده باشد! م یکور زندگ یدر گره 

 یکشد و داخل م یرش را داخل اتاق مس یکه اجازه دهم خانم سنجر نیشود و قبل از ا یم دهیهم زمان در اتاق کوب

 .دیآ

 .یسالم خاطره جون باالخره اومد -
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قدر که چهره  نیپاشم و ا یخندانش لبخند م شهی. به صورت هممیکن یم یبوس دهیو د رمیگ یآغوشش قرار م در

 کشم. یاست لپش را م یاش خواستن

 جان؛ حالت چطوره! یسالم سنجر -

چون هر چه که  ست؛یبه پرسش ن یازیکند. اصال ن یو شروع به حرف زدن م ندیشن یم زمیم یرود و لبه  یم جلوتر

حواسش به همه  شهیمرکز است و هم یو مشاور خانواده  یباشد خودش خواهد گفت. سارا متخصص سکس تراپ ازین

کنم و  یش مدارد.  دست به بغل نگاه یبر نم گرانید زیدست از آنال یحاالت افراد هست و در هر حالت یو همه  زیچ

 شود. یفکش گرم م

  ؟یندار یسر و سر رمردهیپ نیخاطره جان من با ا -

 دهد. یتوجه به نگاه من جمله اش را ادامه م یشود و ب یگرد م چشمانم

 نیبابا جان ا میگ یبهش م یخواد باهات حرف بزنه! هر چ یو م ادیساعت مقرر م هیهرروز سر  ،یکه رفت یاز روز -

بهش گفت اون حاضره به جات به  یروز ثمر هی. ادیو باز فردا م رهی. تو کتش نمستیو ن یته مرخصخاطره خانم ما رف

و  یدیکنه خانم مج یم یمشاور، مشاوره چه فرق گفتهم جوش آورد و  ینیقبول نکرد. ورام یحرفاش گوش کنه ول

 بود. ی! خالصه که در نبودت بساطیثمر

شود و در جواب شبهه  ینقش صورتم م یآمد تبسم یسراغم م شیحرف هاگفتن  یکه تنها برا یرمردیپ یادآوری با

 دهم. یم حیروم و توض یسارا جلو م یشده برا جادیا ی

گه دوست دارم با شما حرف  یم ادیبندازم؟ اون بنده خدا خوشش م رمردیقدر احمقم خودم رو به اون پ نیآخه ا -

 که بشه به دست من باز بشه! ستین شیتو زندگ یه گره اخواد. وگرن یخواد فقط شنونده م یهم نم یبزنم. کمک

 پرد. یم نییپا زیم یکوبد و از رو یم میبه بازو یمشت آرام

د ب ینیورام نیا یفقط بهت محبت داره ول ستیحرفام. طرف چشمش دنبالت ن نیدونم بابا، خودم متخصص ا یم -

 ...دنشایزد از د یجز م

 رود. یبا خنده سمت در م و شیزنم به پهلو یبار من مشت م نیا

 مالقات خواستن! یمحبوبت اجازه  رمردیخالصه که اومدم هم خوشامد بگم بهت و هم  بگم پ -
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 زیصرفد پشت م ینم گریرود. د یم رونیکند و از اتاق ب یحواله ام م یکنم و بوسه و چشمک یخنده نگاهش م با

کشم و  یروم و در سالن منظم و مرتب مرکز سرک م یبه دنبال سارا سمت در م رمردیپ شوازیپ یو برا نمیبنش

 .دیآ یسمت اتاقم م یمنش زیاز کنار م نمیب یرا م رمردیپ

 .دینژاد. خوش آمد یتراب یسالم آقا -

 گذارد. یآرنجش م یکند و رو یبر م نیرا با احترام از زم شیزند و عصا یم لبخند

 ...ریسالم دخترم. صبحت به خ -

 .ریصبح شما هم بخ -

روم. پس از ورود  یآورد چشم غره م یاطوار در م میتا داخل برود و به سارا که از در اتاقش برا ستمیا یم تظرمن

 روم. یم زمیبندم و سمت م یروم و در را م یداخل م رمردیپ

 اومدم و رفتم. یلیدخترم، خ ینبود -

 کشد و موهابش یم. به پنجاه سال نمخطابش کن رمردیمن اصرار دارم پ یول ستین ریکنم. آن چنان هم پ یم نگاهش

دارد را هنوز  یدر اتاق هم آن را بر نم یبرچشم دارد و حت یآفتاب نکیع شهیکه چرا هم نیاست. راز ا یجوگندم

دو  یو منظم است و ط دهیاتو کش شهی. همداردبا سن و سالش  یریچشم گ رتیآن عصا که مغا ایکشف نکرده ام. 

 یجلسات به دوران جوان نیاش حرف زده است و کم کم در هم یقط از دوران کودکف میکه مالقات داشت یجلسه ا

 مرموزم! رمردیپ نیعاشقانه از ا یو احتماال قصه ا یو کنجکاو دوران جوان دیرس میاش خواه

 بود. ازیجا به وجودم ن نیاز ا شتریکه ب یینژاد. جا یتراب یرفتم آقا یمرخص یچند روز -

برد  یفرو م ایکه انسان را در رو شیشده اش آرام بخش است و صدا یمنظم و خط کش شیته ر انیاز م لبخندش

 تر!... نیدلنش

 بابا جان! یدیهمه مف یقدر برا نیخوبه که ا یلیخ -

 یخورد. منش یزنگ م یکنم. تلفن داخل یمقنعه ام را صاف م یزنم و از خجالت گوشه  یلبخند م فشیمقابل تعر در

 دارم. یرا بر م یکنم و گوش یم یاهعذرخو رمردیاست. از پ

 من ارباب رجوع دارم. ،یجانم خانم -
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 .چدیپ یدر گوشم م یزمخت منش یصدا

کنم براشون.  میاصرار دارن با شما قرار مالقات تنظ یآقا پسر هیشه  یتموم م یوقت مشاوره تون ک یدیخانم مج -

 کشه... یاگه طول م

 پرم. یحرفش م انیشنوم و م یرا نم یمنش یصدا گریسد در یکه از سالن به گوشم م یبلند یصدا با

 چه خبره تو سالن؟ -

 ...ینیورام یآقا -

خواهم سمت در بروم تا از اوضاع مطلع  یشوم. م یم رهیبه در اتاق خ عیکنم و سر یهول م ینیاسم ورام دنیشن با

ادبانه اش  یحرکت ب نیکنم و از ا یم نگاه ینیورام یبرافروخته  یشود. به چهره  یشوم که در اتاق به شدت باز م

 زنم. یغرق تعجب اسمش را صدا م

 ...ینیورام یآقا -

 دهد. یرا مخاطب قرار م رمردیافروخته اش پ یدهد و با چهره  یبه من و تعجبم نم یتیاهم

 نجا؟یا نمتونینب گهیآقا مگه به شما نگفته بودم د -

کوبد.  یم نیرا محکم به زم شیو عصا ستدیا یهم م رمردیپ .میآ یکنار م زیگزم و از پشت م یبه دندان م لب

 .دیآ یداخل م یکند و قدم یکتش را مرتب م ی قهی ینیورام

 ...رونیموسسه ب نیاز ا دیی. بفرمامیمحترم ما اون بار حرفامون رو زد یآقا -

 کنم. یو اعتراض م ستمیا یشان م نیب 

 با مردم. ستیشما ن ی ستهیرفتار شا نیا ینیورام یآقا -

 ...یدیخانم مج ستیبه شما مربوط ن -

کند و  یاشاره م ستادنیکنار ا یو به من هم برا ستدیا یدر کنار م یخورم. از جلو یو محکمش جا م حیپاسخ صر از

 شود. یم رمردیدوباره مخاطبش پ



 خاطره کیزخم 

 
62 

 

 آقا... رونیب دییبفرما -

 کنم. یمعترضانه اسمش را زمزمه م دوباره

 ...یآقا -

 پرد. یحرفم م ی انهیم رمردیبار پ نیا

 ...دنید یطور نیصالح مرکز رو ا شونی. البد ارمیاشکال نداره دخترم. من م -

به فضا حاکم شده است و انگار  یبیرود. سکوت عج یم رونیاز اتاق ب ریسر به ز یحرف یکنم و ب ینگاهش م شرمنده

فس شود ن یرگرفته است. از در مرکز که خارج مفضا را در ب رمردیپ یتق و تق عصا یکشد. تنها صدا ینفس نم یکس

 رود. یبردم باالتر م یم گماناعتراضم از آنچه که  یدوانم و صدا یم رونیحبس شده ام را ب

 .ستین ستهیرفتار با مردم شا نیا ؟ینیورام یبود آقا یچه کار نیا -

 دهد. یرود جوابم را م یم رونیکه ب یاست و در حال دهیکش رونیرا از تنش ب کتش

هم سابقه اش از  یدونن خانم ثمر یخودشون بکنن! همه م شیپ یالیچه فکر و خ ستیبهشون نگم معلوم ن یچیه -

 یش یشما متوجه نم نه؟یو اصرار داشت حتما شما رو بب رفتیداره که نپذ یلیو هم کارش بهتره! چه دل شترهیشما ب

 نگاهها رو! نیا یفهمم معن یمن خوب م

 تیاهم یکند و ب یترم م یسوال برده است، حرص ریکارم را ز تیفیکه نامحسوس کار و ک نیم و ارو یدنبالش راه م 

 زنم. یبرم و غر م یرا باال م میاست باز هم تن صدا سمیکه رئ نیبه ا

تونه باهاش ارتباط برقرار  یکنه و م یم ینفر احساس راحت هیبا  یحرفا نداره، هر کس نیو ا یکار تیفیبه ک یربط -

 دارن که اصرار داشتن حتمن با خودم حرف بزنن! یحس نیهم به من چن رمردیپ نیه، خب البد اکن

 یزنم. فاصله  یبه صورتش زل م ظیو با غ ستمیا یچرخد. م یکند و سمتم م یام. در را باز م دهیدر اتاقش رس یجلو

 د.کن یاش زمزمه م یشگیهم میمال یکند. با صدا یو سمتم سر خم م میندار یچندان

! ضمنا، خودم شونیا طیداشته باشه! اونم با شرا یمن حس یحق نداره به کارمندا یمن... کس زیعز نهیمشکل هم -

 اول اصرار داشتن با شما حرف بزنن، پس حق بده که مشکوک باشم بهش! یاز جلسه  شونیشاهد بودم که ا
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و  ردیگ یاش را از چهره ام م رهیت من نگاه خرساند. در مقابل به یممکن به اتمام م یصدا نیرا با آهسته تر حرفش

 یم یخشک میدهم. گلو یدارم و آب دهانم را قورت م یگام به عقب برم کیرود.  یبدون بستن در، داخل اتاقش م

اندازم و از  یکه در سالن حضور دارند م یبه افراد یرود. نگاه یم یام بدنم رو به سست دهیکه شن یزیکند و از چ

ب گردم و خطا یکنم. سمت اتاقم برم یمقنعه ام را صاف م یلبه  عیباشند سر دهینکند حرفش را شنکه  نیخجالت ا

 : میگو یم یبه منش

 .دیمالقات من رزرو کرده بودن رو بفرست یکه برا ییاون آقا-

 کشه و رفتن... یگفتم طول م ستن،ین -

کشد و دل آشوب  یبه دلم چنگ م ینیورام گفتن« من زیعز»گردم.  یبه اتاقم برم عیشنوم و سر ینم یزیچ گرید

هم  شیرفتار کند؟! صدا نیچن دیمن نبا طیدر شرا یداند که با کس یدر دلم به پا کرده است. مردک نفهم نم یبیغر

 یکند؟ با صدا یمقابلم آرام و مهربان برخورد م رد شهینبود. چرا هم یاش خبر هیاول تیآرام شده بود و از عصبان

 کنم. خودش است. یرا باز م امیکنم و پ یسر خم م زیم یپرم و رو یترس از جا مبا  یگوش امکیپ

 نگران نباش... حواسم بود. د،ینشن یکس -

و  نمینش یدر اتاق صاف م یکنم. با صدا یرا پاک م امیپ عیو سر زدیر یوجودم فرو م یها وارهیاز د یزیچ

در  یهمدرد یگذارد و برا یمقابلم م زیم یوصم را رومخص وانی. لدیآ یداخل م یچا ینیمرکز( با س ی)منشترایم

 .دیگو یآمده م شیبحث پ

 چهیبپ ییجا میش یو کارمنداش محسوب م مینظر داشتن پسرا به ماها که خانم ای یبهش حق بده، اگه خبر دوست -

 نداره!  یخوب یوجه 

 نالم. یحوصله م یکشم و ب یبه صورتم م یدست

 نداشت بنده خدا!  یکرد. کار رونیب یاون طوررو  رمردیآخه زشت شد اون پ -

و  ی. خبره تر و کاربلدتر از جوونان؛ خوب بلدن تله بندازن! تو تو جامعه نبودزمیعز یبترس دیسن باالها با نیاز هم-

 نکنه! سکیر شیشغل یآبرو ی. بهش حق بده رویدون ینم

 کشم و ناله وار گفتم. یرا جلو م وانمیحوصله ل یب
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 کنم ازش. یعذرخواه هیبرام بفرست زنگ بزنم  یرو اگه دارشماره اش  -

تماس  یرقصند. صدا یم یسطح چا یکه رو یمنظم یزنم به موج ها یرود و زل م یم رونیگفتن باشه از اتاق ب با

 یناشناس است. تمام انرژ یکنم. شماره  ینگاه م رندهیحرکت فقط به تماس گ یبرا یو بدون زحمت دیآ یتلفنم در م

پاسخ  یرو یحوصلگ یب نیطلبد و ا یخواب راحت م کیشده است و دلم  نیامروز داشتم ته نش یکه برا یوقو ذ

 یکشم. دوباره زنگ م یرا بدون قند و داغ سر م میدهم و چا یگذارد و رد تماس م یم ریتماس هم تاث نیدادن به ا

 کنم. یتماس گرفته باشد تماس را وصل م چمدانم یخانم  برا میزنم مر یکه حدس م نیو ا یخورد و از سر ناچار

 .دییبفرما -

  ؟یخوب زم،یسالم عز -

آزار  یچسبانم و صدا یرا به گوشم م یکنم. دوباره گوش یلرزد و دوباره به شماره نگاه م یتنم م بهیپسر غر یصدا از

 .چدیپ یدهنده اش در گوشم م

 ؟ی. الو... خانمزمیعز یالو؛ چرا ساکت -

 شما؟ -

 خواد.  یخاطرت رو م یلیکه خ یکیخانووم؟ فکر کن  نیاالخره افتخار دادبه به ب -

 یخورد. رد تماس م یدهم. بالفاصله زنگ م یسُر م زیم یرا با فاصله رو یکنم و گوش یترس و لرز تماس را قطع م با

کنم  یستن اشاره منش ی. با سر برادیآ یداخل م یخورد و دختر جوان یلرزد. به در ضربه م یدهم. تنم از اضطراب م

کشم  یسر م یقلپ چا کیکنم.  یتماس ها را خاموش م یدهم و صدا یخورد. با هول رد تماس م یو دوباره زنگ م

 دهم. یو ارباب رجوعم را مخاطب قرار م

 ...دیی. بفرمازمیعز یخوش اومد -

**** 

قرار  یگانیبا لیو داخل فا نمیچ یم را داخل پوشه و زونکن دیجد یها و پرونده ها ادداشتی ،یروز کار کیاز  خسته

 رونیدارم و از اتاق ب یام را بر م یو گوش فیکنم. ک یرفتن چادرم را سر م یکنم و برا یرا مرتب م زمیدهم. م یم
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قرار دارد را مخاطب  دمید ی هیکه در زاو ترایفقط م واز تک تک همکاران ندارم  یروم. عادت به خداحافظ یم

 شوم. یدهم و از مرکز خارج م یام قرار م یخداحافظ

 یستیبوس بهز ینیو عاطفه حاضر شوم تا م الیبا ن دیذوق دارم. با یسوسن است و حساب یجشن عروس امشب

 نیا لیچرخانم تا دل یدهد و تا سر م یمشکوک عذابم م یگذرم باز حس نگاه یکه م ابانیخ نی. از اولدیایدنبالمان ب

ا ر نشیماش ی شهیزند و ش یبا نگاهم بوق م مانشوم. هم ز یکنارم مواجه م ینیورام نیحس آشفته را بفهمم با ماش

 کشد. یم نییپا

 .یدیبرسونمتون خانم مج -

 کنم. یاندازد و با لکنت تعارفش را رد م یگفتنش در دفتر دوباره به وجودم رعشه م زمیعز ادی

 .یرسرسم... مرر... م یم عتریتره و سر کیمم..مم..ممنونم... مترو نزد -

 تعارف نکن. -

و پناه ر ادهیپ ی هیبلند به حاش یکنم و با گام ها یو دوباره تشکر م ستمیا یصاف م یاست ول یاحترام یکه ب نیا با

 ماتیتنظ ختنیکوبد و به هم ر یامان م یدهد. قلبم ب یرا ادامه م رشیکند و مس یاصرار نم گریبرم. او هم د یم

 روم. یهمراهم م یمنحرف کردن ذهنم سراغ گوش یو برا رمیگ یل مترو آرام مدهد. باالخره داخ یتنفسم آزارم م

 !ینیورام یو آقا یاز همان مزاحم تلفن امیمذکور دارم و چند پ یپاسخ از مزاحم تلفن یها تماس ب ده

اس پاسخ دادن به تم یقربان صدقه برا شیها امیپ یسطل زباله! همه  یرا تک تک پس از خواندن راه شیها امیپ 

 ینیورام امیآزارد. پ یکردنم را دارد مثل خوره روحم را م تیهوس اذ یدانم چه کس یحس که نم نیاست و ا شیها

 مثل من دارد! یکارکه هم نیاز ا یآمده است و خوشحال شیپ تیاز موقع یهم عذرخواه

افتم.  یشاوره رفته بودم مم یکه به موسسه  یاول یروزها ادیکنم و  یاو را هم حذف م یها امیندارم و پ یخوب حس

اش  یمسئول نگهدار ترایهمراهش آورده بود و م یفرزند اوست و چند جلسه ا  دمیکه شن یساله ا کی یدختر بچه 

 یو برازنده بودنش که شک ییبایبکشم. در ز کسر سیجناب رئ نیا یدر زندگ یمناسب کم یدر فرصت دیبود. با

 است. ندیاخوشاو ن بیبا من عج شیرفتارها نیا یول ستین

***** 
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 نشسته ییجلو یصندل یحرف زدن هم ندارند. رو ینا یحت یکوبیبچه ها خواب رفته اند و خسته از جشن و پا اکثر

دهم و  یتکان م یکنار یصندل یو عاطفه را رو الیو ن رمیگ ی. نگاه از بچه ها ممیشو یم کیام و به محله مان نزد

 زنم. یم شانیصدا نشوند. آرام داریب هیکه بق نیا یبرا

 .میدیرس دیش داریبچه ها ب -

خانم  یو صدا ردیگ یشود. خنده ام م یم دهیکوب الیدهد و آرنجش به صورت ن یبه بدنش م یکش و قوس عاطفه

 .چدیپ یدر گوشم م یپشت یاز صندل یقاسم

 به خودم بگو... دیالزم داشت یزیمادر جان. چ یمواظب درس و مشقشون باش -

 بوسم. یو آرام م رمیگ یدر دست م یصندل یپشت یورا از ر دستش

 دلم... زیهست عز زیتون رو از سر ما کم نکنه، همه چ هیخدا سا -

 نیا ی. براستمیا یشود  و م یکوچه متوقف م یکند. اتوبوس  جلو انشیکه نما دیآ یم شیدارد. کم پ ییبایز لبخند

ا کشم ت یکنم و دست عاطفه را م یم یخداحافظ ینم قاسمنشوند همان طور که نشسته است با خا داریب گرانیکه د

ز افتم. ا یبندد.  جلوتر راه م یدر را پشت سرمان م زتشوند و عمو ع یم ادهی. غرق خواب دنبالم از اتوبوس پستدیبا

دانم  ی. نمرمیگ یرا در دست م الیکنم و دست ن ی. سرعتم را کم مدیآ یچند پسر م یخنده  یکوچه صدا یانتها

 نیب نیبرد و ا یبه سر م یرپوستیز یهراسم و آرامش سابق را ندارم. شهر در آشوب یقدر از اطرافم م نیا دایا جدچر

 کنم. یو پشت سر را نگاه م ستمیا یاز پشت سر م ییپا یاست. با صدا یبه دلِ مردم عاد اسشهر

 !یبابا جان، خطرناکه دختر تنها نصفه شب امیتا خونه باهاتون ب نیصبر کن -

شناسم  یرا م هیپسر همسا میرس یساختمان که م ی. جلودیآ یم شیزنم و همگام ما پ یعمو عزت لبخند م دنید با

کنم  از موتور  یترک موتورشان بگو و بخند راه انداخته است. در ساختمان را که باز م یرو بهیکه کنار دو پسر غر

 کالمش با من است. یپرد و انگار رو یم نییدوستش پا

 کرد. یدر رو برام باز نم یدو ساعته پشت در موندم کس ،یرسم -

افتد. من  یرود و عمو عزت هم دنبالش راه م یدهد و م یدوستانش دست تکان م یتا داخل برود. برا ستمیا یم کنار

 .ستمیا یم میرس یو به پله ها که م میرو یو دخترها هم دنبالشان م
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 راه رو... یباق میر یشه، خودمون م یم تیعمو پاهات اذ -

 دهد. یپله هاست و نگران جواب م یبه باال نگاهش

 پسره رفت باال بابا... نیا -

 زنم. یرا راحت کنم لبخند م الشیکه خ نیا یبرا

 .دیاست عمو. نگران نباش هیهمسا -

 کنم. یمن هم حرکت م رمردیپ یو عاطفه چند پله را باال رفته اند و در جواب نگران الین

. اتوبوس دیبر دیتون یراحت م الیبا خ دیدیدر رو که شن یخونه. صدا میتا ما برس دینیجا بش نیپس هم -

 منتظرتونه...

 یدر راه پله ها م ییبسته شدن واحد روبه رو ی. صداندینش یپله ها م یهمان جا رو یول ستیکه دلش رضا ن نیا با

دهم  یدست تکان م شیو از باال برا میرو یباال م عید سرمنتظر نمان نیتر از ا شیب رمردیکه پ نیا یو  ما هم برا چدیپ

 تا برود.

 برم. یمان پناه م یواریکنم و به آرامش چهارد یکنم و هر دو در را از داخل قفل م یم اطیهم احت باز

خوش  یبچه ها حساب یهمسر سوسن سنگ تمام گذاشتند. به همه  یبود و خانواده  یبا شکوه یعروس جشن

 یجشن فکر درمانده  یها یخوش یشد. در کنار همه  یمحسوب م کنواختشانی یزندگ یبرا یوبگذشت و تنوع خ

 یجشن را به کامم تلخ کرده بود. ب ینیریکرد و ش یم ریو آن مزاحم مذکور س ینیورام یها امیمن در آشوب پ

کنم.  یشده اند نگاه متخت و تشک ولو  یو عاطفه که با همان لباس ها رو الیکنم و به ن یحوصله لباس از تن م

 کشم. یکشم و پرده را م یم ازهیخم

 دخترا... دیبعد بخواب نیلباس عوض کن -

 نده خاطره جون... ریگ -

 یم یزند ول یچشمک م فمیزنم. تلفن همراهم کنار ک یم رونیکنم و از اتاق ب یو خواب آلود نگاه م جیگ یعاطفه  به

 را دگرگون کند. و حالم نمیبب یزیترسم سراغش بروم و باز چ
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خب  یول دیآ شیپ یهر کس یساده است که ممکن است برا یمزاحم تلفن کیو  یمعمول امیپ کیاست که  درست

که  یکس یمحبت است. برا یکه تشنه  یمن یبرا زمیعز یساده  یکلمه  دنیکند. شن یخاص من فرق م طیشرا

اده س زی! پس چرینظ یو ب گبزر یدگرگون کی ،زیهمه چ یعنیاست  دیجد یزندگ کی یکه در پ یمن یتنهاست. برا

من زوم  یشماره  یهوا رو یباشد که مشخص است شناس است و ب یا یاگر از زبان مزاحم تلفن یحت ست؛ین یا

 نکرده است!

غرق خواندن هستند و به زحمت خورد و خوراکشان را  الیگذرند. عاطفه و ن یم شهیتر از هم یتکرار یبعد یروزها

 یکه برا نیهم یخرج کنم ول یشتریپول ب وهیوعده و م انیم ی. مجبورم برافتندینم تا از اشتها نک یم میتنظ

و  یمزاحم تلفن یها امیارزشمند است. پ میبرا ایدن کیدر آورده اند  ییدر تالش اند و مرا هم از تنها تیموفق

 دیکنم را ندارم. شا پورتشانیکامل ر که نیروم. جسارت ا یم یکنم و کمتر سراغ گوش یرا نخوانده پاک م ینیورام

 است! ادمیباشد که به  یخواهد کس یدلم م

بوده است که با  نیچند روز ا نیتالشم  در ا یبرم. همه  یروم و به اتاقم پناه م یمعمول هر روز به مرکز م طبق

کس در اتاق خودش به امور و هر  نمیب یاو را نم ادیموفق هم شده ام. سابقا هم ز بایروبه رو نشوم و تقر ینیورام

 .میدر چشم نشو چشمکنم که  یمدت مخصوصا تالش م نیا یرسد ول یم نیمراجع

 تریت شهیکنم. به عادت هم یباز م زیم یرو نیمراجع یدیمسائل کل ادداشتی یکنم و دفترم را برا یرا مرتب م زمیم

را ثبت کنم؟  یزیروز قرار است چه چشوم. ام یم رهیصفحه خ یدیزنم و غرق فکر به سف یصفحه را نام خدا م

که دوبرابر خودش سن دارد را  یکند زن یکه اذعان م یپسر ایمتاهل را دارد  یکه قصد ازدواج با مرد یدختر

 داشتم؟ یچه موارد روزیپرستد؟ د یعاشقانه م

ه طور برخورد بازش چ قیداند با دختر سرکش و رف یکه نم نمیب یرا م یچرخد و مادر یم یقبل یسمت صفحه  سرم

همسرش را دوست ندارد و به او مشکوک شده  گریکه د یمرد ایعوارض اشتباه برخوردش نشود!  ریکند که درگ

 است!

 یکرده ام! سربلند م ییکه چگونه آن ها را راهنما شمیاندیب نیدهد به ا یخورد و اجازه نم یبه در اتاق م یا ضربه

 یگذارم و م یدفتر م یکه زل زده اند به دفترم. قلمم را ال نمیب یابلم مروشن و با ابهت را مق یِشیکنم و دو چشم م

 .ستمیا

 بود؟ یامر ،ینیورام یسالم آقا -



 خاطره کیزخم 

 
69 

 

که چرا در مقابلم اخم کرده  نیخب؛ ا یترسم ول یمرکز است. نم یهمه  یشهره  شیاست. اخم ها یعصبان یکم

 .دیگو یو محکم م دیآ یجلو م یسوال دارد. قدم یاست جا

 د؟ید یشه بدونم چرا جواب نم یم رم،یگ یدارم باهاتون تماس م شبید از -

 کنم. یاز عمق وجودم بازدم م یکشم و نفس راحت یمقنعه ام را دست م ی گوشه

 د؟یداشت یسکوته، متوجه نشدم. کار مهم یرو میگوش دیببخش -

 یاتاقم است و حرفش را م ییروشو ی نهی. نگاهش به آستدیا یپهلو م میدهد و با ژست ن یم هیتک زیرا به م دستش

 زند.

 د؟یخون یها رو نم امیچرا پ تون؟یچرا رو سکوته گوش -

 کنم. یاز رفتارش رفتنش را نگاه م ریرود و متح یم ییروشو سمت

 دارم. یمزاحم تلفن هی -

 !گهیهست د یمواقع نیچن یبرا ستیخب بالک ل -

 برم یلذت م یگوش یرو یاز دست رفته  یها و تماس ها امیاد پتعد دنیاز د میتوانم بگو یفشارم. نم یبه هم م لب

کنم و او هم  یخودش هم مصداق دارد! پس سکوت م یها امیموضوع درمورد پ نیکه تاکنون بالکش نکرده ام! ا

 اتاق یچرخاند و باق یدر اتاق م یکند. سر یم کپا ییروشو ی نهیآ یرا از رو یفرض یو لکه ا ستدیا یم نهیآ یجلو

 کند. یهم برانداز م را

رفتار با نوجوانشون گذاشته،  یبرا یهیتوج یجلسه  نیوالد یاز مراکز برا یکیامروز،  ستنین یو سنجر یثمر -

 . میر یساعت ده با هم م دیحاضر ش

 جلسه ندارم. یمن سابقه  -

از حد  شیکند و با لحن ب یشلوارش سر سمت شانه اش خم م یها بی. دست درجستدیا یم یدر خروج کنار

 دهد. یجوابم را م یمهربان
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فرستم  یهست برات م لیفا هیمنم  ،یاز استادات بپرس یتون یم ی! اگه اطالعات کم داریش یخب سابقه دار م -

 کار داره! انتیبه فن ب شیمطالعه کن. باق

برد نشان  یم یمهم یجلسه  نیچن یکه مرا برا نیو محک خوردنم و هم از ا شرفتیپ یاست. هم برا یخوب شنهادیپ

گذارم.  یبندم و کنار م یامر دارد که به من اعتماد دارد و فرصت دارم خودم را به اثبات برسانم. دفتر را م نیاز ا

 کیو  تیموفق یرا فرستاده است؛ آن هم با آرزو لیفا ده،یرسدارم. هنوز به اتاقش ن یبر م فمیتلفن همراهم را از ک

 ییکنم. مطالب آشنا یرا باز م لیو فا ندینش یلبخند کنج لبم م شیها امیپ ریبار برعکس سا نیشکلک چشمک. ا

مطالعه و هدفش شده ام  نیکنم. آن قدر محو ا یم یبردار ادداشتیاز مطالب مهمش  شتریتمرکز ب یاست و فقط برا

 شود. یکه در اتاق باز م دهینرس انیگذر زمان نشده ام و هنوز مطالعه ام به پا متوجهکه 

 !میبر ؟یحاضر -

رود. چادر و  یم یکند و سمت جالباس یچرخانم. در را رها م یناقصم چشم م یکنم و دوباره به مطالعه  یم نگاهش

 گذارد. یمقابلم م زیم یدارد و رو یرا بر م فمیک

 شد. رید میبپوش بر ؛یعجله کن یاالن مجبور نبود یداد یجواب تماسم رو م شبیاگه د -

 یپوشم و درست روبه رو یحرکت م نیکنم. چادرم را ح یدنبالش حرکت م عیو سر کشم یحرکاتش خجالت م از

که  نیا یگذرد و برا ینگاهم از لبخندش م یکند اتفاق یحرکت م یشوم. وقت یرنگش م ینقره ا یایمرکز سوار زانت

 یبه محل جلسه حرف دنی. خوشبختانه تا رسمکن لیدارم تا مطالعه ام را تکم یچهره اش نشوم تلفنم را بر م ریدرگ

 . نمیچ یرا در ذهنم م یو کامل موضوعات سخنران قیکنم و دق یزند و در آرامش مطالعه ام را کامل م ینم

اطالع دارم؛ از  یخط سن نیمادران ا ینوجوانان است و چون از دغدغه ها یکانون پرورش فکر کی ایاول یبرا جلسه

را در  شیکند و موها یپارک م یدر ورود کیرا نزد نی. ماشمریگ یشود استرس م دهیکه ممکن است پرس یسواالت

 یمرتب و رسم شهیاست. هم یبرازنده و با اخالق دو مهربان است. مر یو مودب و البته جد بایکند. ز یمرتب م نهیآ

بخت برگشته چرا بد تا  رمردیدانم با آن پ یهست. فقط نم گرانیپوشد و حواسش به طرز برخوردش با د یلباس م

 رد؟!ک

 م؟یناهار بخور رونیو باهم ب میبعد جلسه بر هینظرت چ -

 ی. درخواستمیدانم در جوابش چه بگو یکرده است و نم رمیکنم، غافلگ یم یطور که حرکاتش را بررس همان

 ادهیپ یخندد و برا یکنم. آرام م یفقط نگاهش م یدر روابط اجتماع یآدم خنث کیاست و من،  بیو عج یرمنطقیغ
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گونه جلسات  نیدانم روال ا ی. چون نمدیآ یم رونیپرم و او هم همزمان ب یم نییپا عیکند. سر یدر اشاره مشدن به 

او هم  ستمیا یدارم. هر چه من عقب م یقدم فاصله پشت سرش گام بر م کیو با  ستمیا یچگونه است منتظرش م

 کند تا هم شانه ام حرکت کند. یرا کوتاه تر م شیگام ها

ون اکثرا چ یایبسپر به خودم. گفتم ب یو نتونست یبد حیاگه بنا شد که توض شتر؛یسش و پاسخه بپر یجلسه  -

از خانما ممکنه سواالت  ی. مخصوصا که برخدیفهم یرو بهتر م گهیمادرا هستن و حرف و گفتار هم د نیوالد

 داشته باشند. یتر یخصوص

به ده سال  بیاو از من با سابقه تر است و قر ست؟یچ خب چاره یخورم ول یداند حرص م یرا م زیکه همه چ نیا از

 دارد! تیرشته فعال نیاست که در ا

 یها یاست. از معضل باز یو عموم یشود. خوشبختانه سواالت و دغدغه ها تکرار یم یخوب و نرمال سپر جلسه

 !بیو غر بیعج یرفتارها یاز بابت دوستان و برخ یگرفته تا بلوغ و نگران یا انهیرا

بر قرار ناهار را از خاطر برده  یمبن ینیجلسه شده ام که حرف ورام یبه مادران در انتها ییپاسخ گو ریقدر درگ آن

 ام.

 شد... رید یدیخانم مج -

 که نمیب یرا م ینیکشم و ورام یسواالتشان دورم را گرفته اند سرم را باال م دنیپرس یکه برا یدو خانم نیب از

 دهد. یم حیتوض شانیبرا ینیکنم و ورام یم یخانم ها عذر خواه دهد. از یساعتش را نشانم م

 .میهم در خدمتتون باش یا گهید یگفتم و قراره که جلسه  ریبه مد -

 مکان نیشوم. چن یدر مرکز شهر م یکنم و به ناچار همراهش وارد رستوران ینم دایاز قرار ناهار پ زیگر یبرا یا بهانه

زنم. با تلفنش مشغول است و  یزل م زیم یو به گلدان رو نمینش یم شیرو به رو انهبیدارد و غر یتازگ میبرا ییها

که از همان  نیگذرد و ا یاز خاطرم م یمزاحم تلفن ادی یا ظهلح یلرزد. برا یم فمیک بیمن هم تلفنم در داخل ج

لغزد و باز تلفنم  یم یگوش یصفحه  یخطابم کرده بود! انگشتش رو زمیعز ینیمزاحمت ها شروع شد که ورام یروز

 یچشم م ینیزنم. سمت ورام یزل م دهیرس یها امیکنم و به پ یم یچادر بررس ریرا از ز فمیک عیسر یلیلرزد. خ یم

کنم.  یها را باز م امیرا حل کرده است پ یبزرگ یکه معما یکنم مثل کس یم رینگاهش را غافل گ یچرخانم و وقت

 است.از طرف مزاحمم  امیحدسم درست است و پ
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 !«دمیم امیطور پ نیمن هم یتا چهار سال بعدم محل ند ام؛یکه کوتاه نم من»

 .ردیگ یکنم و از حرفش حرصم م یرا پاک م امیپ

 افتاده خاطره خانم؟ یاتفاق -

 دهم. یکنم تا خجالت بکشد و  سر تکان م یچپ نگاهش م چپ

 !دهیم امیپ یلیشعور خ یمزاحم ب نی. استین ینه طور -

. نمیب یصفحه م یلغزد و دو آنتن شبکه را باال یصفحه اش م یگذارد. نگاهم رو یم زیم یکنار دستش رورا  تلفنش

 دهم. یبا طعنه جوابش را م

 آشناست.  -

 کند. ینگاهم م یمیو صم نافذ

 شعور؟ یب یگ یپس چرا بهش م -

 شهیدر وجودم ر یه زدن کلحن طعن نیدانم ا یکشم. نم یکشم و گل سرخ داخلش را بو م یرا سمت خود م گلدان

 دهم. یمحابا جوابش را م یطور ب نیدواند که ا

 !دهیو بازم داره ادامه اش م ادیکارش خوشم نم نیدونه از ا یچون م -

 زند. یضربه م تمیآرام و با ر زیم یو با انگشتش رو ردیگ یعمق م لبخندش

 تونه! ینم شیبهت بفهمونه که اگه بشناس یزیخواد چ یم دیخب شا -

 گردانم.  یاش بر م هیاول یاندازم و گلدان را سرجا یباال م شانه

 خونم! یرو نم اماشیکدوم از پ چیبه هر حال کاش بدونه که من ه -

 دارد. یدهد و دوباره تلفنش را بر م یبه هم فشار م لب

 !تهیگوش اهیس ستیمن هم چنان ل شنهادیشه! پ ینم الیخ یوجود بازم ب نیکه با ا هیپس تالشش ستودن -
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کند و باعث تمام شدن بحثمان  یم نیمخلفات رنگ ریو چنجه و ساالد و سا دهیرا از کباب کوب زیرسد و م یم گارسون

ناخنک  میاشتها به غذا یبه اصطالح مزاحم چه طور برخورد کنم. آرام و ب نیدانم که مِن بعد با ا یشود. خوب م یم

 دهد. یم لمیلغزد؛ لبخند تحو یکه نگاهم سمتش م یازگاهکند و هر یزنم و او پر اشتها نوش جان م یم

 ؟یخور یچرا نم -

 اشتها ندارم. -

 بلعد. یکند و با ذوق م یقاشق پلو را از کف بشقاب جمع م نیآخر

 گاو اشتها دارم! یاتفاقا من امروز اندازه  -

 بالنسبت! -

 شود. یکند و سمتم خم م یم زیر چشم

 ؟یگفت یزیچ -

 کند. یم زیدهم و با دستمال دور دهانش را تم یم یسر جواب منف با

 م؟یحرف بزن یجد یکم -

 دهم. یجوابش را م محکم

 کردم؟ یمگه من تا االن باهاتون شوخ -

 خندد. یم آرام

 ! دوستانه منظورمه!یحد جد نینه تا ا -

 دیندارم. اصال چرا با یمحابا و دوستانه اش حس خوب یب یرفتارها نیاست و به عالوه از ا بیمشکوک و عج حرکاتش

 کنم. یدعوت کند؟ آرام زمزمه م یرستوران نیکارمندش را به چن

 .دییبفرما -
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 یکند. به پشت یاشاره م زیجمع کردن م یشود برا یکه از کنارمان رد م یکشد و به گارسون یم شیبه موها یدست

اهش؛ نگاهم را معطوف به کم شدن ظروف از فرار از فکر نگ یکند. برا یم تمیاش اذ رهیزند و نگاه خ یم هیتک یصندل

گذارد و  یم زیم ی. دو دستش را رومیمان یتنها م خشود و ما و همان گل سر یم یکنم تا کامال خال یم زیم یرو

 شود. یسمتم خم م

 ازم جدا شده... یطیکنه. خانمم به خاطر شرا یم یمادرم زندگ شیدختر  دارم که پ هیخانواده ام شهرستانن،  -

 ی. سردم است و دل و روده ام در هم مدیافزا یکنم و هر صحبتش انگار که به وزن سر و بدنم م یم ینیسنگ ساساح

که خوردم جدال افتاده است. و او بدون دانستن حال درونم با  یچنجه و دوغ نیکنم در دلم ب ی. احساس مچدیپ

 دهد. یتسلط و اعتماد به نفس کامل ادامه م

بچه  هی. خب از یکس و کار یو ب یکن یم یدونم تنها زندگ یتو هم خاصه، م طیلمه. شراو پنج سا یخودمم س -

 که... یکن یخواست؛ خودت هم حتما درک م شهینم یادیز زیچ یپرورشگاه میتی

و و ا ندینش یبه وجودم م ییو آشکارا یقابل هضم است. لرز بد ریو غ نیسنگ میبرا  زشیآم ریها و لحن تحق حرف

 .ندیب یباز هم نم

 در سن  یدارم، سنم باال رفته و کمتر دختر یو مشکالت ستیمنم نرمال ن طیاوصاف، شرا نیا یخب عالوه بر همه  -

اون  یباشه که به نگهدار یکس دیمسئله است. با هیو سال تو حاضره باهام ازدواج کنه، عالوه بر سنم دخترم هم 

 فکر کنم... ماش طیشرابا  یمسائل مجبورم به کس نیبده و بنا بر ا تیرضا

تن حکم رف یو پوچ از هر حس ی. قلبم تهرمی. لحن و کالمش دستور و اجبار است و انگار مجبورم بپذزارمیب ریتحق از

خفه کردنم  یبزرگ رستوران برا یرود و فضا یم یاهیشود. چشمم س ریبماند و تحق گریخواهد د یدهد. انگار نم یم

 شود.  یتنگ م

مزه کرده بودم از حلقم فوران  زیشود و هم زمان هر چه پشت آن م یرسم نفسم آزاد م یرو م ادهیآزاد پ یبه فضا تا

کنم تا  یسرفه م ی. حسابچدیپ یدوم. دل و روده ام در هم م یم ییجلو یگزم و تا باغچه  یکند. لبم را محکم م یم

 آزاد شود. میگلو

 دختر جون آب بزن به صورتت. ایب -
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 به   شود. یاز التهابم کاسته م یپاشم و کم یختر جوان تعارفم کرده است را به صورتم مکه د یکوچک آب یبطر

 نشسته است.  زیکه هم چنان پشت م نمشیب یم شهیکنم. از پشت ش می نگاه سرم پشت

 که یفرار از نگاه چند عابر یکنم و برا یدهم. چادرم را مرتب م یاش را پس م یکنم و بطر یدختر جوان تشکر م از

 دارم. یرو گام بر م ادهیحالت تهوعم کنجکاوشان کرده؛ سمت مخالف پ

شوم فقط چون  یدست کس یخواستم ملعبه  یوقت نم چی. هستین زیماندن جا یلرزد ول یم میچنان دست و پا هم

 !مندار یتیفقط چون حما رمیسرپرستم؛ در منگنه و تنگنا قرار بگ یپدر و مادر ندارم؛ تمسخر شوم چون تنها و ب

 ...ستمیکه من مجرمش ن یآن هم به جرم قیعم یبه ظاهر کوچک ول یهمه سخت نیا ستین انصاف

حواس داخل  یروم و  ب یوقت روز در محله قدم زده ام. خلوت و سوت و کور است. از پله ها باال م نیا یروز کمتر

 خواهد. یمخواب  یدنج برا یقدر خسته ام که دلم گوشه ا نیگردم. ا یم دیدنبال کل فمیک

 ...هیسالم عرض شد دختر همسا -

کنم و در جواب سالم  یپله ها کنار در واحد ما نشسته است نگاه م یروزها که باال نیمرموز ا ی هیپسر همسا به

 دهم. یم لشیطعنه دارش اخم تحو

 یم لمیزخند تحوشوم پو یم کشیروم و نزد یزنم و همان طور که پله ها را باال م یرا چنگ م دمیدسته کل فمیک ته

کنم.  یچادر پنهان م ریدفاع دستم را ز یدهم و آماده  یم رونیانگشتان مشت شده ام ب نیرا از ب دیدهد. سر دو کل

 کنم. یشود تا از کنارش عبور م ینفسم حبس م

 انگار خواهراتون با هم دعواشون شده... -

 یعاطفه در سرم م ادیفر یچرخانم. صدا یم را داخل قفل حفاظ دیکل یکنم و در حالت تدافع یچپ نگاهش م چپ

 کند. یم دیو سر دردم را تشد چدیپ

 خفه شو... ال؛یخفه شو ن -

 شود. یپسر قوزباالقوزِ احوال من م نیا تمسخر

 ...هیلیرو خ گهینکشتن همد -
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 نداره... یسرخر ربط یبه تو -

در سرشان  یدعوا وسط هال است از همان جلو پرم و چون یداخل م عیسر ینه؛ ول ایشنود  یدانم زمزمه ام را م ینم

 زنم. یم ادیفر

 چه مرگتونه صداتون ساختمون رو گرفته؟! -

 یکوتاه ول یدر امان باشد. موها یعاطفه  یاست و تا کمر خم شده تا از ضربه  دهیچیدور دست عاطفه پ الین یموها

کنند و  یرا رها م گریهم د عیحضور من سر و دنیدهد و با د یدراز مدتشان م یریعاطفه هم خبر از درگ شانیپر

 زنم. یم ادیکه بچرخم سرشان فر نیو قبل از ا مشنو یرا پشت سرم م یمردانه ا یخنده  ی. صداستندیا یصاف م

 تو اتاق... دیبر -

کوبم و سر او  یگردم و مقابل پسر گستاخ در را م یسمت در بر م یفهمم که در را نبسته ام. عصب یچرخم و م یم

 کشم. یم ادیم فره

 !یخونه رو بکن نیا یفضول نمینب گهیبرو گمشو د -

 کند.  یفوران م میچشم ها ریاز مس میگلو ینیکنم و سنگ یرا از داخل قفل م در

انه خ رونیهق هقم به ب یکه صدا نیا یتوانم کنترل کنم و برا یها را نم یلغزد، بعد یگونه ام م یاشکم که رو نیاول

ا ر میکه صدا نیا یکنم. برا یرسانم و  بغضم را آزاد م یتشکم که هنوز کنج هال پهن است م یرو نرسد؛ خودم را تا

 .زدیر یام فرو م هدارم و عقد یسرم نگه م یخفه کنم متکا را محکم رو

 خواهم که ندارم؟  یکنم. مگر چه م یکوبم و خودم هم دردم را درک نم یتشک مشت م یرو

 ...دیببخش یخاطره... خواهر -

هم به حالم ندارد. ضجه نزنم راه تنفسم آزاد نخواهد شد.  یکدامشان است و فرق یدهم که صدا صیتوانم تشخ ینم

 کوبم. یزنم و باز به تشک مشت م یم ادیسرش فر

 .دیراحتم بذار -

 نالد. یم هیکند و با گر یریتا از ضربه زدن جلوگ ردیگ یرا محکم م دستم
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 .دیغلط کردم خاطره جون... ببخش -

 .چدیپ یکشم و باز طوفان هق هقم در فضا م یرا محکم م دستم

 ...یخواهر شهیتکرار نم گهیخاطره تو رو خدا... د -

 نی. استیدانند که دردم جدال آن دو ن یها نم ی. طفلکرمیگ یآرام م یسوزد و کم یها و التماسشان دلم م هیگر از

 یکیکنم.  ینم یشود و مقاومت یم دهیسرم کش یبالش از رو .دیآ یم شیپ ادیاست و در خوابگاه ز یعیدعواها طب

آرام  الشانیخ شیآسا ی. برادیآ یسرم م یاز باال همعاطفه  یهق هق خفه  یدهد و صدا می  شان شانه ام را ماساژ

 کنم. یزمزمه م

 .ادیسر درستون. خوابم م دیبر -

 کند. یاعتراض م الین

 .بود یالک یدعوا هیازمون ناراحت نشو،  -

و  نمیشن یم میسر جا عینکنم؛ چه کنم؟! سر یخال وارید نیرا سر کوتاه تر تمیاگر عصبان یول ستمیآن ها ناراحت ن از

 کشم. یم ادیگذارم و سرشان فر یکنار م دهیچیپ میچادرم را که به دست و پا

 کاراتون... نیا یچ یعنی. دنیکل ساختمون سر و صداتون رو شن ؟یالک یدعوا -

 کند. یو التماس م ندینش یبلم به زانو ممقا عاطفه

 !؟یکن یم هی... تو چرا گرمیخب غلط کرد -

 یهر دو را م یفرار از نگاه متعجبشان بازو یو برا زدیر یکنم و باز بغضم فرو م یبه هر دو نفرشان نگاه م مستاصل

 !م؟ییگر یسوز م کیدانم چرا هر سه نفرمان با  یکشم و نم یو به آغوشم م رمیگ

که در خانه  یا یشام ری. از عطر دلپذچدیپ یپچ پچ آرامشان در گوشم م یکنم و صدا یو کرخت چشم باز م تهخس

ساعت  نیکنم. هر روز ا یچرخم و ساعت را نگاه م یرود. م یشوم و لبم به لبخند کش م یاست سرمست م دهیچیپ

 گشتم و امروز! یاز غروب به خانه بر م

 با او مواجه شوم! پس کار و شغلم؟! یلحظه ا یحت یاهم براخو ینم گریفردا چه کنم؟ د از
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 کشم. یافتاده، سمت خودم م یرا که هم چنان کنار فمیو ک نمینش یم

 . میخاطره جون. دست و صورتت رو بشور شام بخور یشد داریب -

عنه شم و با خنده طک یم رونیب فیکنار ک بیندارم. تلفنم را از ج دیبه آشپزخانه نشسته ام و به حرکاتشان د پشت

 زنم. یم

 ! چه مودب و کدبانو...یگل و گالب یبه به چه دخترا -

 ینیو ورام یمدت که از جانب مزاحم تلفن نیخندم. برعکس ا یشود و م یم دهیبه سرم کوب یسفره ا دستمال

با آن  !ردیغم را نگسرا گریاست با رفتار ظهرم که د یعیو کامال طب ستین یو تماسم پر بود؛ امروز خبر امیصندوق پ

گفت. چرا با آن  یم دینبا یبود ول قتیحق نیع شینبود آن حرکتم! خب حرف ها دیشمرد بع یم رمیکه او حق یموج

 د؟یرا بگو یهر حرف  دیکه نبا دینفهم الت،یسطح درک و تحص

م. کنار در اتاق لباس کن ضیروم تا تعو یو سمت اتاق م زمیخ یبرم یعل ای کیکنم و با  یپرت م یرا کنار تلفن

 خندد.  یکنم و م یکه سمتم پرت کرده بودند را سمت عاطفه پرت م یدستمال سفره ا

 گردم. یافتد و بالفاصله بر م یم شانیبسته  یاتاق چشمم به چمدان ها در

 د؟یچرا چمدون بست -

 دهد. یسرانگشتش جوابم را م دنیکند و با مک یساالد خورد م یکنار کانتر گوجه برا الین

 .میبر دی! فردا باگرگوشهیپس فردا کنکوره ج -

انگشتش هشدار  دنیمک یکنم برا یگردم و فراموش م یرود. به اتاق بر م یو چهره ام در هم م ردیگ یدلم م دوباره

 شود پس؟! یبزرگتر و محکم بودن چه م یخواهد ول یدهم. دلم ماتم گرفتن م

 یرسانم. سفره  یدست و صورتم، خودم را به آشپزخانه م کنم و بعد از شستن دستن یلباس م ضیتعو لیم یب

و ذوقم را  نمینش یدر م یاند. همان جلو دهیکنار هم چ قهیرا با سل زیکوچک را کف اشپزخانه پهن کرده اند و همه چ

 کنم. یابراز م نشانیرنگ یاز سفره 

 بگم! یبه خاله قاسم دیوقت شوهر دادنتونه! با گهیبه به، د -
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 اندازد. یبه غبغب م یبرد و باد یم شگونیرا ن میعاطفه بازو یات ندارد ولکه جر الین

 محاله شوهر کنم... رمیمن تا دکترام رو نگ -

 شوم. یزنم و سمتش خم م یخواندن دست به کمر م یکُر یبرا

 !یچیق نیو ا شیر نیخودم اگه شوهرت ندادم... ا -

 .میخند یکشم و هر سه م ینداشته ام دست م شیر به

 گفتن خط و نشون ها؟! یم مایقد -

 آخه... دمیمن جد -

. هر دو به اتاق ابدی یحال خوش ادامه م نیو تا مرتب کردن کامل آشپزخانه ا میکن یو مزاح سرو م یرا با شوخ شام

لحظات حضورشان کمال استفاده را ببرم. پس  نیخواهم از آخر ی. مسمینو یم ستیملزومات ل یروند و من برا یم

 یزند و عاطفه هم رو یلَختش را به زحمت شانه م وبلند  یتخت نشسته است و موها نییپا الیروم. ن یاق مبه ات

کنم. با لبخند شانه را کف دستم  یگرفتن شانه دراز م یروم و دستم را برا یخواند. جلو م یتخت لم داده و کتاب م

 کند. ی. عاطفه طبق معمول حسادت مکشم یشانه م شیو آرام به موها نمینش یتخت م یگذارد. لبه  یم

 خدا شانس بده! -

به  گریکه از طرف آن خانواده پس زده شد و د یاست. از همان اوان کودک زاریبلند ب یزنم. عاطفه از مو یم لبخند

دهد از سرشانه اش  یکند و اجازه نم یرا کوتاه م شیموها شهیرا شانه کند، هم شینداشت که مو یاصطالح مادر

 یکنند. شانه را کنار م ینم غیها را از خود در رانهمدل دخت نیدخترها؛ طعم ا گریو د الین ید بکشند. ولفراتر ق

 کنم.  یم شیگذارم و شروع به بافت زدن موها

. دوستتون ادیم رتونیشوهر خوب گ هیو  دیش ی. شاغل مدیساز یمرتب م یزندگ هیو  نیش یبزرگ م یروز هی -

... اون روز، رهیقربون صدقه تون م یچرخه و ه یدورتون م یدختر لپ گل هی ،یسر کاکل زرپ هی. دیداره، دوستش دار

 یرو فکر م شی... فقط به پدیبود یک دیکن یم اموشگذره. فر یلحظه هم از خاطرتون نم هی یبرا یکه امروز حت هیروز

 تون...  یزندگ یآرزو یهمه  شهیاون دختر و پسر بچه م یو خوشبخت نیکن

 زنم.  یم الین یبافت را به موها نیبوسم و آخر یگذارد. سرش را م یشانه ام م یو سر رو ندینش ینارم مک عاطفه
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 م؟یچش یرو م یروز ماهم خوشبخت هی یعنی -

 . دیاالنم خوشبخت نیهم -

 پرسد! یپرسد و م یپرسد و م یم یاست که ه یفهمم دنبال جواب خاص یعاطفه را م سواالت

 خوشبخت شد؟ هشیهم مگه م ییتنها -

 کشانم. یبه آغوشم م مانهیاندازم و صم یدور شانه اش م دست

 .دیرس یکه گفتم م یخوب یو به همون زندگ دیکن یخب شماها ازدواج م یول شه؛یهم م ییآره تنها -

 .ردیگ یم یو بحث را پ ندینش یهم کنارم م الین

 یرو م لیشکل و شما ایپدرن  بینبال طول و عرض جباهامون ازدواج کنه؟ همه د شهیحاضر م یما ک طیشرا نیبا ا -

 سنجن!

 .میگو یدر گوشش سخن م یو با لحن شوخ رمیگ یاو را هم به بغل م سر

که خوب بشناسدت  یرو خوشبخت کنه؛ تو درست رو بخون، درکت رو باال ببر، کس یکس تونهینم یهمچو پسر -

.. .گهید زیچه ها، ارزش هر کس به درک و فهمشه نه چب هیچ نیدون یکه بفهمدت!  م یخوشبختت کنه. کس تونهیم

 ...شهیم دای. گوهر شناستون پدیارزش خودتون رو باال ببر

 دهیام! که اگر رس دهیموضوع نرس نیکه خودم هنوز به درک ا یکنم در حال یم حتی. به آن ها نصردیگ یم بغضم

 شدم.  یطور واژگون نم نیا ینیورام یبودم از حرف ها

اول تابستان روحم را جال  یکنم و هوا یروم. پنجره را باز م یفرار از بغض سمت پنجره م یکنم و برا یرها م دو را هر

 و نوازشگر است.  ریاول شب دلپذ یدهد. خنکا یم

 یجمع شده اند و آمبوالنس در کنارش چشمک م ینیکند. مردم اطراف ماش یکوچه توجهم را جلب م یانتها اجتماع

 زنم. یم رونیخوانم و از اتاق ب یم بیجیشناسم ام  یکه نم یرمایب یزند. برا

**** 
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کشم و تماس  یپرم و همان طور که از خواب مدهوشم خودم را سمت صدا م یخواب از سرم م یزنگ گوش یصدا با

اد آز یشرا در گو میکه صدا نیکردم و قبل از ا یرا چک م رندهیتماس گ دیآورم که با یم ادیکنم. تازه به  یرا وصل م

ساعت ده  یکه نگاهم رو یاست و در حال ریقطع کردن د یکنم. از مرکز مشاوره است. برا یکنم به شماره نگاه م

 دهم. یصبح قفل کرده است، جواب م

 .دییبفرما -

 د؟یومدیچرا ن نمیو بب رمیگفتن تماس بگ ینیورام یآقا ؛یدیسالم خانم مج -

 ریگیپ ینیخود ورام یقبل بتیگذرد که در غ یکنم و از خاطرم م یتب مام را مر ختهیبه هم ر یدست چپم موها با

 کنم. یزمزمه م ممیحوصله و نامطمئن از تصم یتماس گرفته است! ب تراینرفتنم به مرکز بود و االن م

 .ارنیبهشون؛ حتما به خاطر م دیکن یادآوری. ومدمیدونن چرا ن یم ینیورام یخود آقا -

 دهد. یفهمد که مردد جواب م یام را م یحوصلگ یب انگار

 ؟یندار یبهش... کار گمیطور! باشه م نیآها، که ا -

 نه خداحافظ. -

بار واقعا خواب از  نیکوبم و از سکوت خانه، ا یکنم. دوباره سرم را به متکا م یکند و تماس را قطع م یم یخداحافظ

 زنم. یم شانیاراده صدا یو ب زمیخ یبر م عیپرد. سر یسرم م

 ...الیفه؟ نعاط -

 دهند. یصدا جوابم را م کی

 جانم؟ -

 .نمینش یکشم و سرجا م یم یپوف

 .دیرفته باش دمیآخه؟ ترس دیچرا ساکت -

 یو اخالق یمشک یو خوش اندام است. قد بلند و ابرو کمان. چشم و ابرو بایشود. ز یدر چارچوب در اتاق ظاهر م الین

 قابل احترام است. میبرا تینها ی. دوستش دارم و به خاطر قلب پاکش برینظ یب
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 .یتا راحت بخواب میسرکار، آروم باش یبر یخوا ینم میگفت ؛یو سر کار نرفت یدیبعد نماز خواب -

 دهد. یزنم. و ادامه م یم لبخند

 .ایتو هم باهامون ب یکاریدنبالمون. اگه ب ادیعمو عزت م -

 .میننداز . عمو عزت رو هم زحمتمیبا هم بر دی. اصال حاضر شامیم -

 الین یگردد و از شانه  یم انیرسد و متعاقبا خودش هم در چارچوب در نما یعاطفه به گوشم م ادیذوق و فر یصدا

 شود. یم زانیآو

 م؟یخاطره جون، بازارم بر هی... عالوهووی -

 کنم. ینگاهش م یخندم و چپ یم

 .میر یبازارم م -

روم. هنوز دست و صورتم را  یم سیکنم و سمت سرو یخواب مکنند و من هم دل از رخت  یبار هر دو ذوق م نیا

 زند. یم میصدا الینشسته ام که ن

 خوره، از مرکزه... یداره زنگ م تیخاطره گوش -

 دهم. یحوصله جوابش را م یب

 رم امروز سرکار. یرد تماس بزن، نم -

 یروم و باز شماره  یسمت کانتر مآزارد.  یروانم را م یگوشخراش گوش یو باز صدا میآ یم رونیبه دست ب حوله

 زنم. یکنم و غر م یمکررش، تماس را وصل م یاز تماس ها ی. عصبنمیب یمرکز را م

 .ادینم گهید یدیبهشون بگو مج تراجانیم -

 ؟یایچرا نم -

به وجودم رخنه  یبیعج یکنم. حس تنفر و سرخوردگ یتماس را قطع م عیمحکم و مردانه اش سر یصدا دنیشن با

به  یلیتما گرید یکنم ول یفهمم از چه فرار م نمی  مرد است. نیا روزید یشک حرف ها یاست که عاملش بکرده 
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ندارد خوب بودن و اقتدارم را  یلیاست، دل نانهیو کوته ب ریطور حق نینظر او درباره ام ا یرفتن سر آن کار ندارم. وقت

 نیا یکارش از من بهتر است و کنار هم قرار دادن همه  یرود که آن روز گفته بود ثمر ینم ادمیبه اثبات برسانم! 

 من در نظرش چقدر کوچک و کم ارزشم! یعنیاوصاف 

 پرم. یعاطفه از جا م صدای  در دستم، با یمجدد گوش دنیزمان با لرز هم

 !یحالت خوبه خاطره؟ تو فکر -

 دهم. یحواس جوابش را م یمانم و ب یم رهیخ ینیاسم ورام به

 شماها؟ دیزنم. حاضر یم جیشدم گ داریب خوبم. تازه -

 گذارم. یقرار م اهیس ستیدهم و شماره اش را در ل یتماس م رد

 یعموعزت مانده است نگاه م یها یپرحرف ریکه اس الیشوم و قبل از بستن در، به ن یعاطفه وارد خوابگاه م همراه

بلند فوتبال که  یو از صدا میرو یسالن جلو م شنود. در یدهد و م یکنم. با حوصله است و همه را موبه مو جواب م

 یعاطفه قرار م اریرا در اخت دیخر یها لونیفوتبال نشسته اند. نا یتماشا یمشخص است همه پا دیآ یاز سالن م

 کوبم. یروم، در را م یم یدهم و سمت اتاق خانم قاسم

 داخل مادر جان. ایب -

 کنم. یع نشود و با لبخند در را باز مکنم شاداب باشم تا از احوال درونم مطل یم یسع

 سالم بر مامان همه مامانا... -

 کند. یاز هم باز م دنمیبه آغوش کش یشود و دستانش را برا یدلنواز م یاش به  لبخند دهیچروک صورت

 ...یسالم دخترم خوش اومد -

 یکه در کشف رازها ییآن جاکنم در آغوشش نشکند و از  یم یسع یکنم ول یرا درک نم لمیدل یباره و ب کی بغض

 گردم.  یبچه ها بر م شیرسانم و به سرعت پ یتبحر دارد. چند روز ماندنم در خوابگاه را به اطالعش م یدرون

ها  یسوغات میعاطفه با تقس یول میشو ینم ییو خوش آمد گو یاحوالپرس ریدرگ ادیاست و ز یحساس یباز

ر دو نشیانتخاب قشنگ تر یو بچه ها برا میمو از مترو گرفته ا ی رهیگ یادی. مقدار زردیگ یم یحواسشان را از باز
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 یباز یکشم و با تماشا یو دور از جمع دراز م مگذار یمتکا م یگوشه ا ون،یزنند. با فاصله از تلوز یعاطفه حلقه م

 شود. یچشمم گرم م

 خاطره... خاطره... -

مالم و بدنم  یو منگ چشم م جیکنم. گ یشدن م داریب به یاست و به زحمت خودم را راض نیروزها خوابم سنگ نیا

 رساند. یشود و منظورم را م یخارج م میبله و جانم از گلو یبه جا ینامفهوم یدهم. صدا یپتو کش م ریرا ز

 سرکار؟ یریشو مگه نم داریب -

 کنم. یکند نگاه م یاتاق مقنعه اش را مرتب م ی نهیآ یکه جلو الیشوم و به ن یم زیخ مین

 من چروک شده. یمانتو د،یمانتو بهم بد هی. رمیم -

ن رفت رونیب یزنم. او هم آماده  یشود. به عاطفه لبخند م یاز کنار سمتم پرت م ییو مانتو نمینش یتخت م ی لبه

 است.

 ؟یسر صبح دیریکجا م -

 کند. یلمش را چک مدارد و مداد و ق یبر م ییباال یاش را از تخت طبقه  یگردد و جا مداد یسمتمان بر م الین

 خاطره جون؟! کنکوره خواهر، کنکور... یهوش و حواس ندار -

دانم چه کنم و امروز را چه طور بگذرانم که  ی. نمردیگ یکرد خنده ام م یو بزرگ ادا م دهیلحنش که کنکور را کش از

 کنم اتفاق یدام حس مبه دلم نشسته و م یو ناشناخته ا بیعج یشدنم نشود! دلشوره  کاریمتوجه ب یخانم قاسم

گذرد و حس  یچند شب گذشته در کوچه از خاطرم م مدر حال رخ دادن است. مدام آمبوالنس و ازدحا یندیناخوشا

 میشود برا یکه مدام در ذهنم تکرار م نیا یام ول دهید ییرا قبال هم در جا یاتفاق و صحنه ا نیکنم که چن یم

 است! یعیطب رینامانوس و غ

 یراه ریخ یآب و قرآن گرفته است و با دعا شانیبرا یخانم قاسم م،یکن یرا همراه عمو عزت بدرقه م الیو ن عاطفه

 یسر یخانم محب یزنم. در فکرم هست که به مرکز خدمات یم رونیکند و من هم به دنبالشان از خوابگاه ب یشان م

تواند سفارشم  یشود و م یم افتیهم  یرگیمشاغل د افشاطر یبزنم و از او هم استمداد کنم. عالوه بر امور خدمات
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روز  نیبه ا ینیاز ورام زیفقط به خاطر گر یعنیآزارد.  یدلم را م یبیهدفم، حس غر یرا بکند. همچنان مبهوت و ب

 تواند داشته باشد؟! یم یگرید لیافتاده ام؟چه دل

 غمیج یکشم. از صدا یم غیکوبم و ج یگوشم م یشوم و دست رو یدر جا مسخ م یلیبوق ممتد اتومب یصدا با

 مردم یکه صدا دهیانگار هنوز زمانش نرس یاشهد خواندن تمرکز کنم ول یکنم برا یم یرود و سع یم یاهیچشمم س

 شنوم. یرا م

 آروم برون جوون، خط عابره ها... -

ذهنم  یکنم. چهره اش آشناست ول یام متوقف شده است نگاه م یقدم کیکه در  یدیکنم و به پرا یباز م چشم

 یو نگران سمتم قدم بر م دیآ یم نییپا عیاش سر یدهم. دختر کنار صیرا تشخ تشیتوانم هو یمتشنج است و نم

 دارد.

 حالتون خوبه خانوم؟! -

 اش!  دهیترس یطور چهره  نیآشناست و هم شیصدا

 را گذرانده ام؟! ایقضا نیبار ا کیبه نظرم آشناست و انگار  زیهمه چ چرا

 کنم. یو زمزمه م میآ یرسد به خودم م یم میکه به بازو دستش

 .دیخانم... ببخش هیخوبم آس -

خواهم از  یکنم و م یم ی! دستپاچه مجدد عذرخواهست؟یک گرید هیآس ه؟یمانم و هم او. آس یمن مبهوت م هم

 کند. یام م ییراهنما ابانیچسبد و به کنار خ یرا م میکند، بازو ینم میکنارش عبور کنم که رها

آب رو  یجان پارک کن و اون بطر یروزا حالت خوب نباشه... عل نیا دمیبهت حق م اد،یحالت جا ب یکم نیبش ایب -

 ...اریب

 کنم. یم دیکنم و تاک ینگاهش م مشکوک

 حالم خوبه خانم... -

 پرسد. یم یو به حالت مظلومانه ا ستدیا یو مقابلم م میا دهیرس ابانیآن سمت خ به
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 ه؟یرحالش خوبه؟ کجا بست -

 یپرسد؟ سر تکان م یرا م یسوال نیاست که چن دهیشده است. در من چه د وانهیزن قطعا د نیکنم. ا یم زیر چشم

 گذرم. یکه از اشتباه خالصش کنم از کنارش م نیا یدهم و برا

 خانم. یاشتباه گرفت -

 !؟ینامزد محسن کرامت ؟یستیمگه خاطره ن -

 کنم. یم دیکنم و بلندتر تاک ینگاهش م زیچرخم و ت یافتد. م یکند و به گزگز م یم خی پوستم

 خانم. یاشتباه گرفت -

 یچرخم و تازه در ذهنم جرقه م یم عیدارم. سر یو دو قدم به پشت سر گام بر م ستدیا یهمراهش کنارش م مرد

که در  ییهاداند؟! محسن... پاک فراموش کرده بودم لباس  یخطابش کردم و چرا او اسمم را م هیخورد که چرا آس

را دوست دارم. با حواس جمع  یو شال آب یشکزر یآن ها هم باشم، آن مانتو ریگیپ دیجا گذاشته ام! با نشیماش

 . ستندیچرخد که متعلق به خودم ن یدر سرم م یافکار اریاخت یروم و ب یم یسمت دفتر محب یتر

 یبه خودشان اجازه م یکرده است و به راحت رییرسم که ارزش ها در نظر مردم تغ یدرک م نیروزها به ا نیا واقعا

 ای ندیب یبچه دار م یمرد مطلقه  کیکه مرا در حد  ینیکنند. مثل ورام نییشان و مرتبه تع گرانید یدهند برا

که هر کس  میشو یم دهید ی! مثل پله ارودب شیمن آبرو تیبا موقع یشخص ستیمهم ن شیکه برا یمحسن نام

را  رگید انی! واقعا آدمدیآ یپله چه م نیسر ا ستیرد و خودش را به آن باالها برساند و مهم نبگذا رپایبتواند آن را ز

 تیباز هم سطح آدم میهر چقدر هم آدم وار رفتار کن گرانی! در نظر دمیقدر سخت است؟ خب ما هم آدم نیا دنید

 کند تا معرفت هر کس!  یم نییتع یگرید یزهایچ شانرا در نظر

گذارد.  یم ارمیخانم در اخت میمر شیپ ،یکار یرا به عنوان دستمزد آن هفته  یزنم و پاکت یرف مح یخانم محب با

طالع ا یو ب رمیگ یرا م نمیجامانده در ماش فیکند. سراغ ک یریگیپ میخواهم برا یسراغ ندارد و م میبرا یکار مناسب

مالقات کوتاه  و  نیبرگردم. هم دیناچار با کند. به ینم وربه ذهنم خط یکار گریو د میآ یم رونیاست. درمانده ب

از دستم بر  یشتریظهر تابستان، کار ب یو گرما یساعت ادار انیاست و با پا دهیآمدن شش ساعت طول کش ریمس

مانده از حقوق ماه قبلم  یاسکناس باق نیتنوع آخر یو برا رمیگ یم شیبرگشت را در پ ری. غرق عطش مسدیآ ینم

 . میرا با آن خنک کن یظهر تابستان یخرم تا گرما یربت مبچه ها ش یرا هم برا
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کتاب هاست. تابستان برنامه  یدرس خواندن را جشن گرفته اند و فصل بسته بند انیرسم. پا یبه خوابگاه م خسته

که مجبورم تا خانه ام بکشانم و  یمانم و تن یخوش بگذرانند. من م یاردو خواهند داشت و قرار است حساب ی

 داشتن خوب یشخص یکه استقالل و زندگ ستدهد. درست ا یکنم. فکرش هم آزارم م یسپر یین را به تنهاتابستا

 زجر دارد. یو درماندگ ییتنها یاست ول

 و دو به دو با هم گرم حرف زدن اند. مینشسته ا قیآالچ ریبچه ها ز با

 آورد. یرا به خاطر م یزیکنار عاطفه است و چ اسما

 تو سالن حرف زد. یقاهه اومده بود. دو ساعت با خانم قاسمآ هیخاطره امروز  -

 دهد. یو ادامه م ردیگ یم یحرفش را پ نینگ

 خوشحال بود! یلیاومد تو سالن خ یباکالسم داشت. خانم وقت نیماش هیخوشگال بود.  گولیژ نیاز ا -

 زنم. یطعنه م یو به شوخ ردیگ یام م خنده

 ؟!به نظرتون خواستگار کدومتون بوده -

که در نظرشان است،  یهر مرد ایرا با آن مرد ناشناس  یا یدانم که در ذهنشان زندگ یو م ندیآ یم یکدام اطوار هر

ارچ شربتم را از پ وانیندارد. ل ییمعنا یفیعالم، حس بالتکل یها نیتر فیتکل یب انیجا در م نیکنند. ا یم یتداع

خودم دست به کار شوم و  دیبا یردا که جمعه است ولکشم. ف ینفس سر م کیکنم و  یبزرگ پر م یکیپالست

 دهم. یو اسما را مخاطب قرار م ستمیا ی. مسمیام بنو یزندگ یبرا یفیتکل

 دور هم... میبزن بالیوال اریاسما اون توپ رو ب -

 شود. یمعترض م عاطفه

 حال داره... یخاطره ک یوا -

 تنبل خانوم. نمیپاشو بب -

 کنند و سمت یرا مرتب م شانیهم لباس ها هیکنم. بق یکشم و شالم را دور سرم محکم م یرا باال م میمانتو نیآست

 .میکن یحرکت م یباز یمحوطه 
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ا . بمیگذران یروز را به مرتب کردن اتاق بچه ها م میام ثبت کنم. تمام ن یخوب زندگ یاز جمعه ها دیجمعه را با نیا

را حس  یشود. خستگ یم یط یگذرد و به خوش یخوش م گریدر کنار هم د یاست ول ییکه کار طاقت فرسا نیا

کنند.  یم یشوق دارند و خواهرانه با هم همکار و. همه ذوق میزیر یدکور اتاق ها را به هم م یو حساب میکن ینم

 دوست داشته باشم. تینها یرا ب  شیخوابگاه و کنار هم بودن ها نیشود ا یکه باعث م یزیچ

 خواد باهات حرف بزنه! یمگفت  یخاطره خانم قاسم -

 کنند. یآمده است اشاره م یخانم قاسم دنیبه د روزیکه د یکشند و دو سه نفرشان به پسر یبا هم هو م همه

 اومده بودن! یک یگمونم معلوم شد خواستگار -

 کنم. یدارم و سمتش پرت م یسرم را بر م یرو یریگرد گ دستمال

 ...نمیکشت یاز گشنگ نجا،یا یمتمن مهمونم ناسال د،یناهار بذار دیپاش -

 یکوبم و با اذن ورودش داخل م یروم. در را م یم یخندند و من هم با مرتب کردن لباسم سمت اتاق خانم قاسم یم

 کنم. یم میام و ذوقم از بودن با بچه ها را به او هم تقد یشوم. پر انرژ

 ...نجایا  میکن یم مامان خانم دل از اتاقت بکن که اتاق بچه ها تموم بشه حمله -

کند و  ینشستن اشاره م یبرا زیسمت م نیا یمبل ادار سی. به سرودیآ یکنار م زشیخندد و از پشت م یم نرم

 کشد. یم یقی. نفس عممینینش یمقابل هم م

 رو سرتون؟! دیاز صبحه خوابگاه رو گذاشت نیکن یکار م یچ -

 دهم. ید کنم و جوابش را معضالتم را آزا یدهم تا گرفتگ یبه بدنم م یو قوس کش

دل باز  یرفت؛ اتاقا کم شیکل خوابگاه اراده کردن. خوب پ گهیخواست دکور اتاقشون رو عوض کنه، د یعاطفه م -

 تر شدن.

 شود. یم دهیمقدمه حرفش مثل پتک به سرم کوب یکند و ب یم دییدهد و تا یلبخند سر تکان م با

 شم. یدارم بازنشسته م -   
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و حرف  نندیب یحاالتم را نم انمیروزها اطراف نیکنم. ا یشود و مات و گنگ نگاهش م یتم خشک مبه صور لبخند

 قابل میآمد برا یباره نم کیاگر از فردا  دی. شاستیمهم ن گرانید یرو رشیخودشان مهم است که گفته شود. تاث

 .نمیکه روز رفتنش را به انتظار بنش نیتر بود تا ا رشیپذ

 گهیبچه هام. شصت و هشت سالمه مادر، د نیاز هم یکیگذروندم. خودم  گهید یخونه و خونه ها نیسال تو ا یس -

 سرنوشتم! یمنم برم پ دیکنه که بمونم. با ینم تمیهم موندم. مرکز حما یادیز

 کنم. یباور زمزمه م نا

 شما؟ یب میکار کن یجا؟! ما چ نیاز ا ریسرنوشتتون کجاست غ ،یبود نجایهمه عمرتون ا -

اندازد. اشکم  یو دست دور شانه ام م ندینش یکنارم م د،یآ یو سمتم م زدیخ یبر م یصندل یو از رو ردیگ یم نفس

 کند. یم زیسرر میشکند و عقده ها یحرکتش بغضم م نیبا ا یکه ناخواسته بر اثر حرفش روان شده است ول

 کار خودم... یدارم از خودم مادر؛ بچه دارم، برم پ یخونه زندگ -

آپارتمان  کیجز  شیبرا یزیبعد از فوت همسرش؛ بچه ها اموال را غارت کرده اند، چ یدارد ول یدانم که زندگ یم

 یرادفتر را ب نیهم یبه ما ملحق شد و اتاق پشت یدائم یزندگ یو برا اوردیداخلش دوام ب یینماند که نتوانست تنها

عاطفه را  یشبانه  یکنارمان بوده است. کابوس ها الو در همه ح شهیهم شیخودش آماده کرد. از پانزده سال پ

کم  مانیبرا یو ازدواج همه مان بود و از مادر لیتحص ریگیکرد. پ یم هیو تب سارا را تا صبح پاشو دیبخش یم امیالت

 شود رها کرد که برود؟! یرا چه طور م یمادر نینگذاشت. چن

 اومده بود. ینیورام روزید -

اوست. چرا دل من  ری. اصال همه اش تقصستیهق هقم دست خودم ن یول دیآ یکم بند مکند و اش یسکوت م ذهنم

 اوست... ریگرفته است؟ تقص

 یبگ یبه هر ک ه،یچرا مادر؟ مرد خوب و موقر ؛یو رفت یول کرد یازدواج حرف زده ول یگفت باهات برا یم -

  ؟یکنه؛ چرا باهاش بد تا کرد یم دشییتا

 .رمیگ یاشکم را م نمیآست یبا گوشه کشم و  یآغوشش کنار م از

 کرد... رمیتحق -
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 کند. یکشد و مادرانه نجوا م یم میاشک ها یهم دست رو او

 !ره؟یتحق یتونه گفته باشه که فکر کرد یم یگفت مادر؟ چ یچ -

 تلخ رستورا ن را... یکنم خاطره  یاندازم و مرور م یم ریبه ز سر

و  یمعمول طیکه  هم و سن و ساالم در شرا یمرد مطلقه است. در حال هیسب خانواده ام منا یمن که ب طیگفت شرا -

 رو با صراحت تمام گفت. نایا ی. همه ستندینرمال حاضر به ازدواج باهاش ن

 مادر؟ نهیاز ا ریمگه غ -

 حرف ها را قبول دارد. نیکه او هم ا یدهم وقت یتوانم جواب یکنم. نم ینگاهش م ناباور

زنم باهاش تا عذر بخواد  یمن بابت طرز برخوردش حرف م ه،یخوب طیشرا یول نه،یاال و بال هم طیگم که شرا ینم -

ش بچه ا ی. برادیشناس یرو م گهیساله هم د کی د،یکرده است، همکار لیحرفاش فکر کن. تحص یرو یتو منطق یول

 رو در تو اتیخصوص نیف ها رو زد و احر نی. به من اونهرو بد یباشه. قدر زندگ یزندگ بندیداره که پا ازیرو ن یخانم

 ،ینکنه. اگه ردش ک یاش فرق م هیقض یتو بد برداشت کرد اینداشته  یدرست انیکه انتخابت کرده. حاال طرز ب دهید

 یه براک نهیا قتیدر کار هست؟! حق یا یاصال بعد ایباشه؟  نیمناسب تر از ا تیکه بخت بعد یکن نیتضم یتون یم

 .میابیهست، همون رو در نیاگه در کم یفرصت مناسب دی. باستیت جبران نفرص شهیما هم مثالا

ض مح قتیکنم. حق یرا هم فراموش م دنمیکنم. مات مانده ام و نفس کش یو تنها نگاهش م میبگو یزیتوانم چ ینم

 دارد. تیاست که واقع یزی. چدیگو یاست. دروغ نم

 ...نیبهش فرصت بده و با هم حرف بزن ن،یرو، بچه اش رو بب هم نینیبب انیخانواده اش اومدن و تهرانن، بگم ب -

 یکرد. م غیرفتن خودش را هم از من در یبرا یفرصت سوگوار یافتد. شوک پس از شوک! حت یبه دوران م سرم

 کنم. یتابستان است و احساس سرما م ی. چله میسا یو دستانم را به هم م ستمیا

 فکر کنم؟! یکم -

 .ستدیا یمقابلم م مهربان

 فکر کن... یبرو فکر کن مادر؛ منطق -
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 یروم. احساس تب و تشنج م یم یزنم و سمت سالن اصل یم رونیکند از اتاقش ب یم ینیکه به تنم سنگ یسر با

کنند. فقط آن ها  یکه سکوت م ستیفهمند حال و روزم خوب ن یخواهد. بچه ها انگار م یکنم. دلم خواب و پتو م

 خی میکشم. سر تاپا یخودم م یرا رو ییتوخزم و پ یم یخال یتخت یفهمند. رو ینم را مکنند و سر درو یدرکم م

 لرزم. یبندم. م یشنوم و چشم م یگفتن چند نفرشان را م سیه یکرده است. صدا

 د؟ینداز یرو من م گهید یپتو هی -

ارد. ها ند دهیردن به شنفکر ک یبرا یکنم. ذهنم تمرکز یدوم را حس م یپتو ینیسنگ یاست ول یدانم چه کس ینم

که  دنیب یدانم روحم کجا آزار م یلرزم و نم ی. مزارمیکه دوست ندارم فکر کنم ب یزیکه به چ نیاز اجبار متنفرم، از ا

 طور در جسمم حلول کرده است! نیآثارش ا

 م؟یقدر سخت است که مجبور به انتخاب باش نیانتخاب نداشتن سخت است، اصال چرا تنها ماندن ا حق

، که اجازه دهم ستمیشود. صاحب اتاق ن یتا جورابم را بپوشم که در اتاق زده م نمینش یتخت م یرفتن لبه  ی آماده

 فیشود و اندام نح یرفتن عجله دارم. در باز م یاشتها برا یسرو صبحانه به آشپزخانه رفته اند و منِ ب یهمه برا

زنم و با طعنه مخاطبم  یرا هم پا م ی. جوراب بعدمیچه بگو مندا ی. از دستش دلخورم و نمدیآ یداخل م یخانم قاسم

 دهم. یقرارش م

 .ستین نجایا یبچه ها رفتن صبحانه، کس -

 ؟یومدیتو چرا ن -

 و مدارکم و تلفنم... دیکنم؛ کل یدارم و لوازمم را چک م یرا بر م فمیک

 برم، کار دارم... دیبا -

م کرده ام باز هم اشک هیصدا گر یکه تا صبح ب نیگذارد. با ا یو کنار مکشد  یرا از دستم م فیو ک ندینش یم کنارم

 دهیشبه آغوشش ک ینیب شیپ رقابلیحرکت غ کیشود. با  یم البیبه س لیتبد دهینکش هیشود و به ثان یم یجار

 کند. یدهد و زمزمه م یم ش. آرام پشتم را نوازردیگ یآغوشش آرام م انیشوم و سرم م یم

فرصت بهش نگاه  هینزدم مادرم... گفتم به چشم  یتو... من که حرف یکن یم هیگر یطور نیه که اخدا منو نبخش -

 یو م یسنج یشهر، خب م نیشه؟! اونم دلشکسته و تنهاست تو ا یم یچ دنیزده خب پس بخش یحرف هیکن؛ حاال 

 نه... ای نیایکه به هم م ینیب
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 نالم. یم هیگر با

 چشه مادر؟ ییخب مگه تنها -

 .ردیگ یاش اشکم را م یکشد و با گوشه  روسر یآغوشش کنارم م از

شکست خورده  هی یش ینداره... تهش م یچیه ییتنها ،یرو بچش یطعم زندگ دیمادر، باالخره با یعمر تنها بود هی -

 مثل من...

 ؟یاگه با اونم خوشبخت نشدم چ -

 کند. یکند و دلسوزانه زمزمه م یکج م سر

 ...یش ینم مونیبازم پش ینیو بد بب یدلت گفت، اگه به حرف دلت کن یچباهاش حرف بزن، هر  -

انتظار نداشتم  یول ستم،یشناسم، متنفر ن یرا هم نم ینیشوم. خب حق دارد؛ به عالوه حسم به ورام یم میتسل

 دهم. یتکان م دییوجود دارد! سر تا یاز او انتظار نداشتم پس حتما حس یکند! خب وقت رمیتحق

 ...ادیب دیبهش بگ -

 بوسد. یام را م یشانیکند و پ یخم م سر

م گ یبا بچه ها اردوگاه لواسون، بهش م میریمنتها ما امروز م اد؛یبا خانواده اش ب گمیمادر... بهش م یخوشبخت بش -

 ...ادیب ندهیهفته آ

مان در اتاق هم باز . هم زستمیا یدارم و م یرا بر م فمیبوسم. ک یدهم و دستش را م یبه حرفش پاسخ م یتبسم با

 دهم. ی. هر دو را مخاطب قرار مدیآ یشود و عاطفه داخل م یم

 ...گهیخب بهتون خوش بگذره، من برم د -

 کند. یزمزمه م یبا دلخور عاطفه

 ؟یایمگه تو نم -

 دارم خواهر... یکار و زندگ -
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 .رمیگ یرود و با لبخند در آغوشش م یاش در هم م چهره

 ...نایو برام بفرست دیریعکس بگ یلخوش بگذره بهتون. ک -

کنم و چشمم به  یم دیخر ی. در راه کمرمیگ یم شیخانه ام را در پ ریکنم و مس یم یبچه ها هم خداحافظ یباق از

 اریختا یافتم و ب یمحبوبم م یمانتو ادیگذاشته است.  شیهزار رنگ را به نما یافتد که مانتوها یم یمغازه ا نیتریو

 یروم و باق یرا با واحد م ستگاهیا نیها بماند؟! تا آخر ندست آ میلباس ها یچرخد. تا ک یحد منگاهم سمت خط وا

را  . آدرسمیشو یم یگرید یایتر و خلوت تر اند. انگار وارد دن زهیباال شهر پاک ی. محله هارمیگ یم یرا تاکس ریمس

او  یرانبه کوچه ها باشد تا فکرم با چشم چ کنم نگاهم یم یکند. سع ینگاهم م نهیدهم و مدام از آ یبه راننده م

آرام  یچسبانده بود کم شهیکه به ش یبه اعتبار کارت یول دمیهراس ینبود قطعا م یخط یمشوش نشود. اگر تاکس

 کنم. یاش را حساب م هیشود و کرا یخانم متوقف م میمر یالیهستم. مقابل در بزرگ و

 ه!کش یکارم طول م قهیچند دق د،یصبر کن شهیم -

. رمیگ ینم یگذرد و جواب یم یا هیدهم. ثان یروم و زنگ را فشار م یکند و با عجله سمت در م یم دییسر تا با

 .چدیپ یدر گوشم م یکودک یزنم و صدا یدوباره زنگ م

 خانوم... دییبفرما -

 .میگو یکنم و زمزمه وار م یرا کودکانه م میبا او من هم صدا هماهنگ

 !م؟زیخانم هستن عز میمر -

 ه؟یخانم ک میمر -

 مامان اقا محسن؟ -

 خانم رفته... می... مرمیجا اومد نیما تازه صبح ا -

 کی کیاست که بعد از گذشت حدود  یعیپسرش اجاره کرده بود و طب یماریب یرا برا نجایگذرد که ا یخاطرم م از

 یومانت دیق دیرسم. با یبه عمق شهر م دیگردم و نا ام یبر م نیسمت ماش یجا نباشند. بدون خداحافظ نیا گریماه د

 الیماه با وجود عاطفه و ن کیرسانم.  یو خودم را به خانه م مگرد یرا با واحد بر م ریمس یمحبوبم را بزنم. باز هم باق

کنم.  یخودم دست و پنجه نرم م یو غربت در خانه  ییاالن با حس تنها یکردم ول یدر خانه احساس غربت نم
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رفع ضعفم  یدهم و برا یجا م خچالیرا در  میدهایکنم. خر یاحساس ضعف م یا ندارم و حسابر یآشپز یحوصله 

. کنم یم هیتک یکنم و به پشت یرا روشن م ونیگردم. تلوز یدهم و به هال بر م یداخل بشقاب قرار م وهیم یمقدار

 کند.  یکالفه ام م یکه به حال و روزم بخورد ندارد و حوصله سر رفتن، حساب یبرنامه ا

پاسخ از خوابگاه  یتماس ب نیصداست و چند یب یآورم که رو یدارم و تازه به خاطر م یبر م فمیهمراهم را از ک تلفن

 یساعت م یدهد نگاهم رو یجواب نم یو چون کس رمیگ یخوابگاه را م یشماره  عیعاطفه دارم. سر یو شماره 

و بوق   رمیگ یعاطفه را م یبگاه را ترک کرده اند. شماره چرخد. ساعت چهار عصر است و حتما به مقصد لواسان خوا

 یخانم قاسم یآشنا یصدا دنیجهم و با شن ی. وحشت زده از جا مچدیپ یزنگ در خانه م یخورده و نخورده صدا

 یکنم. نفس نفس م یچرخانم و در را باز م یرا م دیکل عیسر ،یپرم. بدون نگاه کردن در چشم یمتعجب سمت در م

 زند. یفورا تشر م دنمیا دزند و ب

 ؟ید یرو جواب نم تیچرا گوش ؟ییمعلوم هست کجا -

 کنم. یاندازم و زمزمه م یبه پشت سرش م ینگاه

 .دیمتوجه نشدم، ببخش -

 .دیگو یم یآسوده تر الیگذارد و با خ یقلبش م یرو دست

. خودش هم عجله داشت، گفت میدمونن که ما برگر ینم یپدر و مادرش اون قدر ،ینیزنگ زدم بهت بگم که ورام -

 حرف بزنه، خواستم بهت خبر بدم. ادیامشب م

 شوم. یمنتظره، معترض م ریقرار غ نیاز ا ریمتح

 من تنهام آخه... -

باشه و خودش رو بهت  یمراسم مهم نیچن یات دلش بخواد برا یمال یحام دیزنم شا یخدا بزرگه مادر، زنگ م -

 ...ستین ینگران یجا یسیتنها ن اد،یتنها بذارم. بعدشم با خانواده اش متونم بچه ها رو  ینشون بده، نم

 زیفضولم جا ی هیرا به خاطر همسا یبا خانم قاسم شتریشوم و بحث ب یم ییپشت در رو به رو یخش خش متوجه

 کنم.  یقبول م عیو سر نمیب ینم

 ها... ادی... فقط اون آقا هم بیشما بگ یباشه، هر چ -
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 زند. یم لبخند

 مادر... من برم بچه ها منتظرن تو اتوبوس... ادیم -

 زند. یبرود و غر م نییتا پا ردیگ یکند و دست به نرده ها م یگرد م عقب

 ساختمون... نیآسانسور نداره ا هی -

 زنم. یم لبخند

 کمکتون؟! امیب -

 زند. یم غر

 مادر... یرو جمع و جور کن مهمون دار تیالزم نکرده، برو زندگ -

دهد و مشخص است  یصدا م هیکنم. دوباره در همسا یپله ها نگاهش م ریزنم و تا محو شدنش در مس یم دلبخن

مانم. به داخل  یهمان طور م هیشوم و چند ثان یم رهیدر خ یدهد. با اخم به چشم یم کیدر کش یپشت چشم یکس

مرتب کنم تا مجدد  یحساب دیدازم. باان یخانه م تیبه وضع یکنم. نگاه یدرها را قفل م اطیگردم و با احت یبر م

م و با کن یرا پخش م یکیهم ندارم. با تلفنم موز یادیندارم و البته کار ز یادی. تا شب وقت زرمیقرار نگ ریمورد تحق

و لوازم اندک آشپزخانه را با  نمیچ یداخل ظرف م وهیکنم. م یم یریو گردگ یحوصله شروع همه جا را جاروکش

 یراکه ب یکت و شلوار کرم رنگ م،یلباس ها نیروم. از ب یو به اتاق م رمیگ یم ی. دوش مختصرکنم یمرتب م قهیسل

بار است  نیکند؛ چرا که اول ینم یتداع میاز امشب برا ییزنم. ذهنم دورنما یبودم را تن م دهیسوسن پوش یعروس

 .رمیگ یقرار م یتیموقع نیکه در چن

 دیدخترش هم با دنیکنم. د ییرایبرخورد کنم و خانواده اش را با محبت پذ یبا حالت ناراحت ینیدارم با ورام میتصم

خواست  یاست که سال ها دلم م یرا دارم، مرد دارشیاز همه ذوق د شتریکه ب یکس نیب نیجالب باشد. در ا

هر  ،یچشم داشت چیکرده و بدون ه تمیماح شهیکه هم یشود. کس یمحسوب م میجز آرزوها  دارشیو د نمشیبب

 پاک کند. یام را از افکار منف شهیفرستاد تا اند یم یا هیهد میمددکار خوابگاه برا قیخوردم از طر یا به مشکل مج

 ارزد... یم ایدن کیهمه محبت  نیا یچون من یبرا

 یتازه فکرم باز شود که صدا یو خودم هم با هوا ردیخانه را در برگ یاول شب، فضا یکنم تا هوا یرا باز م پنجره

 یگذارد که هرکس یساختمان را باز م یدر اصل یخواهد بدانم چه کس یدلم م یلی. خچدیپ یدر، در خانه م زنگ
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 قیکنم و چند نفس عم یمرتب م نهیرا داخل آ عمشود! سر و وض یدر ظاهر م یجلو میو مستق دیآ یبخواهد داخل م

 یکنم و مرد یرا چک م رونیب یز چشمروم. ا یفرستم و سمت در م یتسلط به حالم چند صلوات م یکشم. برا یم

 یکنم و او لبخند م یچرخد. فقط نگاه م یکنم و او هم سمتم م یاست. در را باز م ستادهیکه پشت به در ا نمیب یرا م

. کند یسرفه م شیو از عمق گلو ردیگ یدهانش م یکند. مشتش را جلو یکوبد و او سرفه م یم نهیس رزند. قلبم د

 کنم. یدهم و زمزمه م یآب دهانم را قورت م

 حالتون خوبه؟ -

 یکنم و او از سرفه در خود م یشود. دستپاچه قفل حفاظ را باز م یباز م ییکند و در واحد روبه رو یهم سرفه م باز

کند. و او هم  یمات نگاه م هیاست. پسر همسا دهیامانش را بر جهیکنم سرگ یدهد و حس م یم هی. به حفاظ تکچدیپ

 کند. یو زمزمه م ردیگ یرا سمتم م فمیلولد؛  ک یچنان در خود م

 امروز... یاومده بود نیدنبال ا -

 پرسم. یو با هول نسبت به احوالش م رمیگ یرا م فیک عیسر

 ست؟یحالتون خوب ن -

 کنم. یم انیگذرد را ب یکه از خاطرم م یفکر نیتر انهیممکن است بکند، ناش یچه فکر هیکه پسر همسا نیا الیخ با

 دکتر؟ میسرعمو حالت خوبه؟ برپ -

 .چدیپ یو خش دار در گوشم م فیخف شیصدا

 آب ولرم بده... وانیل هی -

 .میگو ینشود و با ترس م نیتا نقش زم رمیگ یلباسش را از بازو م ی گوشه

 آخه؟! دیحالتون اومد نی...  چرا با ایافت یاالن م ن،یداخل بش ایب -

روم.  یتر سمت آشپزخانه م عیکنم و سر یم شیاست که رها امدهیمال داخل نکند و هنوز کا یام م یحال همراه یب

آب  نیگذرد، ا یببرم که از خاطرم م ششیخواهم پ یو م زمیر یرا آب جوش م یوانیحالت ممکن ل نیتر عیبا سر

سانم. ر یو درست وسط هال خود را به او م میافزا یآب سرد به آن م یگردم و کم یبر م عیداغ است، سر یادیز
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 رونیفشرد که سرفه اش ب یدارم، با مقاومت لبش را به هم م یدهم مقابل لبش نگه م لشیکه تحو نیرا بدون ا وانیل

 کنم. یکند. عجوالنه اصرار م ینپرد و به حالت خفه سرفه م

 کنه حالتون رو... یرو بهتر م وانیل نیا دیبخور -

شود و عمق وجودش را سرفه  یشکمش خم م یافتد. رو یبه سرفه م عینوشد و سر یم یو جرعه ا دیگشا یم لب

 برد. یامانش را م ر،یخراشد و نفس گ یم

 دکتر؟! میآقا محسن حالتون خوبه؟ بر -

. تر شده است یفرو رفته و صورتش از قبل استخوان یاز الغر شیندارد و گونه ها یکند. چشمانش فروغ یبلند م سر

و  میآ یآورد. به خودم م ینم یچه بالها که سر زنده بودن آدم یماریسوزد. ب یفروغش م یچشمان ب یدلم برا

ا ر فیدارم. ک یبه عقب بر م یبا خجالت قدم وام  ستادهیشوم سرفه اش بند آمده است. درست مقابلش ا یمتوجه م

 کنم. یدارم و شرمنده زمزمه م یانداخته است بر م شیکه کنار پا

 کردم برش دارم.اون روز فراموش  نش،یممنون که آورد -

کنم و انتظار دارم حاال که حالش بهتر است زودتر رفع  یکند. به در باز واحد نگاه م یدهد و فقط نگاه م ینم یجواب

 لغزد. یآب م وانیل یکند و نگاهم رو یبا سر به دستم اشاره م یزحمت کند ول

 ؟یدیبهم م گهیآب د وانیل هی -

به آشپزخانه  عیشود و با ترس سر یاند که باز جمله اش به سرفه ختم ماش وصل  یصوت یسرفه ها به تارها انگار

رسم تا کمر خم است که فشار سرفه ها را کم  یم ششیکنم و تا پ یرا داخل اتاق پرت م فیراه ک نیگردم. ب یبرم

 ،رمیگ یرا سمتش م وانیکند و تا ل یجلب م راکند اول اشک چشمانش بر اثر سرفه توجهم  یکند. سر که بلند م

 کنند. یم دنیاش شروع به چک ینیوقفه از ب یقطرات خون ب

 میتسل نیجا، جان به جان آفر نیتوانم تحمل کنم. اگر هم یهمه ترس را نم نیلرزاند. فشار ا یوجودم را م استرس

 یم سیزنم و سمت سرو یرا چنگ م شیبازو عیکنم، سر یکه بدانم چه م نیا ی! بزم؟یبر سرم بر یکند؛ چه خاک

 کشانمش.

 .ارمیتا دستمال ب دیبشور اد،یدماغتون خون م -
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 هیبندم و پوزخند پسر همسا یکند، من هم در را م یرا باز م ییروشو ریکند. تا او ش یباز خانه حواسم را پرت م درِ

گردم. مشغول  یبر م ششیدارم و پ یکانتر بر م یرا از رو یدستمال کاغذ ی. بسته رمیگ یم دهیفضول را ناد ی

 شیکشم و صدا یم رونیدستمال ب یی. چند تاکدچ یطور آبِ خون آلود از صورتش م نیشستن صورتش است و هم

 زنم. یم

 .ادیبند نم یدستمال بذار، اون طور اینداره، ب دهیفا -

 زند. یطعنه م یجان یب یکند و با خنده  یچرخد و نگاهم م یم

 سرت آوار شدا... یعجب دردسر-

 کشم. یدهم و  لباسش را از بازو م یاش فشار م ینیب یدستمال ها را رو عیاش سر مزه یب یشوخ الیخ یب

 دکتر... میبر ومدیبند ن اد،یبرو دراز بکش بلکه بند ب ایب -

 کند. یزمزمه م ستین یا یو انگار اتفاق جد ردیگ یرا رو به سقف م سرش

 ...نجایا رمیم یبه خاطر داروهاست، نترس نم -

 روم. یوتر سمت اتاق مکنم و جل یم شیرها

 ...دیکم دراز بکش هی دیایب -

 شد.ک یرو به سقف دراز م عیو سر ندینش یتخت م یکنم. لبه  یتخت را مرتب م یو بالش رو دیآ یبه اتاق م دنبالم

 اد؟یخانم ب میزنگ بزنم مر -

 کند. یاش جا به جا م ینیب یبندد و دستمال ها را رو یم چشم

 ...رمیه مام بهتر بش جهینه سرگ -

شود. نسبت به ماه قبل الغرتر شده و در  یکنم و قلبم فشرده م یکه رو به پرپر شدن است نگاه م یبه جوان متاثر

از آن طرف زار و زرد و  یتر و جذاب تر شده است ول یسرش رشد کرده است. چهره اش استخوان یمو یعوض کم

 است. دهنمان یباق از وجودش یزیهم آب رفته است. چ کلشیاست. ه مارگونهیب
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مشخص است ارزش تحمل کردن ندارد!  شیکه انتها یکرده بود. درد حیرا تشر دنیافتم که درد کش یحرفش م ادی

 کجا؟! تا کجا تحمل دارد؟ فینح کریپ نیکجا و ا دمیکه در عکس ها د ییواقعا ارزش ندارد؟ جوان رعنا ایآ

و چشمم به  میآ یم رونیکشم. دل سرد از اتاق ب یم یآسوده ا که آرام است، نفس نیکند و از ا یچشم باز نم گرید

هم چنان از ترس و  میاست. صدا یهمراه خانم قاسم یافتد. شماره  یکانتر م یچشمک زدن تلفن همراهم رو

 رسد. یرفعش به ذهنم نم یبرا یلرزد و راهکار یاسترس م

 ...یجانم مامان خانم -

 رود. یاتر ماز حد معمول فر شیپر است و صدا توپش

 ؟ید یجواب م ونیخط در م هیکه تلفنت رو  ییمعلوم هست تو امروز کجا -

 یدر سرم م یسابقه ا یزنم. سردرد ب یشال چنگ م ریرا از ز میو موها نمینش یآشپزخانه م یورود یسکو ی لبه

 بندم. یو چشم م چدیپ

 .دیکارامم خانم جان، شما ببخش ریدرگ -

 مادر... ییرو داد. امشب تنها امیپ نیبود و ا ریغامگیپ ی. تلفن خونه اش روستین رانیار اآقا انگ نیخاطره جان، ا -

 دهم. یجوابش را م یو حرص معترض

 ...دیکنسل کن دیکنم پس تک و تنها؟ زنگ بزن یمن چه غلط -

 یانم قاسمشنوم و خ یاز اتاق م فیخف یسرفه  یفهمم. صدا یم یبه خوب شیرا از صدا نیهم شرمنده است و ا او

 .زدیر یدستم م یرا رو یآب پاک

. دیو حرفاتون رو بزن ننتیبب انیگفتن تو راهند و زشت بود بگم برگردند. بذار ب یزنگ زدم کنسل کنم مادر، ول -

 .نمیچ یو برنامه ها رو م یدیرو م یجواب اصل میخودمون که اومد

ماس ت یحرف یرا کم کنم و ب میها قهیبندم تا درد شق یچسبانم. چشم م یام را به زانو م یشانیتحمل ندارم و پ گرید

پسر  نیکنم. با ا یدهم و همان طور سمت در اتاق سر خم م یکنم. با کف دو دست سرم را محکم فشار م یرا قطع م

 وارده... بتیچه کنم؟! مص
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و شالم را  ستمیا یم رخ خواهد داد! یرینظ یب یزیجا را ترک کند وگرنه آبرور نیبخواهم که هر چه زودتر ا دیبا

شود  یم یپشت در به راحت یشود و از سر و صدا یکنم تا به اتاق برگردم که هم زمان زنگ واحد زده م یمرتب م

در آرام  یکه سع یکشد و خانم یم غیکند و ج یم هیکه گر یکودک یپشت در است. صدا یکه چه کس دیفهم

دانم چرا حماقت به  یشود و نم یخوانم. زنگ دوباره زده م یرا م میآبرو یسمت در فاتحه  نیکردنش دارد و من ا

که  یزن مسن یکشد و به چهره  یم ریدر مرکز، سرم ت سمییپر اخم ر یکنم. از چهره  یدهم و در را باز م یخرج م

 رود. یو به عادت مادرانه ها قربان صدقه م رمیگ یدهم. در آغوشش جا م یم لیتبسم تحو شد،پا یم میلبخند به رو

 ...یبه به چه خانم زم،یسالم عز -

 خدمت شما... دییسالم دخترم. بفرما -

در  انیکودک گر ی. به روندیآ یکه تعارف کنم، داخل م نیو بدون ا رمیگ یگل را از مرد مسن همراهشان م دسته

از  یکالم . هنوزدیآ یدهد و داخل م یم لمیتحو یبار او هم لبخند تلخ نیزنم و ا یهم لبخند م ینیآغوش ورام

 کند. یبندد و آرام زمزمه م یخارج نشده است که مقابلم در را م میگلو

 کن و حرمت خونواده ام رو نکه دار... یامشب آبرو دار رتایباالغ یرد کن. ول ،یباز رد کن یخوا یاگه م -

رود،  شیپ هم که خوب زیرفته ام کنج اتاق خواب است. همه چ یحواسم به آبرو یکنم و همه  ینگاهش م سرد

 که از اتاق خواهد آمد را چه طور رفع و رجوع کنم؟  ییسرفه ها یصدا

 یچرخم. مادرش لبخندش پهن م یم هیسمت بق ینیورام یکنم و هم شانه  یتبسمم را حفظ م یکه نه، ول لبخند

 شود.

 ماشااهلل مادر... -

 کنم. یو با لرز زمزمه م رمیفاصله بگ ینیاز ورام یکنم قدم یم یسع

 .دییبفرما د،یخوش آمد -

 میبگو نانیتوانم با اطم یکشم. م یمحقرم خجالت م یخانه  تیاز وضع یکم شان،یتوجه به سر و وضع و لباس ها با

، با کنند یتر برخورد م یخاک ینگذاشته است! پدر و مادرش ول یپا یمبلمان یب یتاکنون در خانه  ینیکه خود ورام

 یهم بافاصله و با اکراه به پشت ینیاندکش هستم. ورام وازمشان به احوال خانه و ل یپنهان یوجود متوجه نگاه ها نیا
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 یکنم و آن قدر جلو یدم م یگذارم. چا یشود و پا در آشپزخانه م یدهد. بغض هم به سردردم افزوده م یم هیتک

 .ردیگ یم رادیام ا یمیقد یزند و مدام از قال یتا دم بکشد. دخترش نق م ستمیا یگاز م

 داره... غیاش ت یقال نیمامان جون ا -

کنند. به تعدادشان داخل  یدارد ذهنش را منحرف کند تا حرفش را تکرار نکند و با هم پچ پچ م یسع مادربزرگش

 یذهنم را از اتاق منحرف کرده بود ول یلحظات یگردم. استرس حضورشان برا یو به هال برم نمیچ یفنجان م ینیس

 هویبرداشتن م یکنم و برا یرا تعارف م یآورد. چا یوارده به ذهنم هجوم م بتیافتد باز مص یتا چشمم به در اتاق م

 گردم. یبه آشپزخانه بر م

 گفته  بودن... یکفش مردونه بود دم در، خانم قاسم -

 یقرار گرفته ام. پدرش نطق باز م یتیموقع نیفرستم که در چن یلرزد و به خودم لعنت م یحرف مادرش تنم م به

 کند. یم یادآوریرا  یمیقد یند و مثلک

 کفش مردونه دم در الزمه! هیکه تنهاست،  یدختر یبرا -

. همه در سکوت به هم نمینش یکنم و کنار مادرش م یرا کامل م ییرایپذ وهیزنم و با تعارف م یحرفش پوزخند م به

و  ندینش یمنجمد شده ام مدستان  یزند. دست گرم مادرش رو یرا چنگ م میکنند و حس غربت گلو ینگاه م

 .اورمیلبخند در ب یلبم را کش دهم و ادا متوان یزند و من نم یشود و لبخند م یکنم. در نگاهم غرق م ینگاهش م

گم که  یم ی. ولستیرو کردن درست ن بتشیو غ ستیجفا کرد، االن که ن یلیخ دیکوچولو در حق ام نیمادر ا -

 دونه!  یداره. مهربونه و قدرت رو م شکیو پزش نگاه نکن، دل گنج صاف و ساده است، به دک دمیام ،یبدون

. دستم را زدیر یفرو م شیقلبم تکه تکه از جداره ها ی دهیپوس یها وارهیکنم و د یرا حس م ینیورام ی رهیخ نگاه

 دهد. یو متبسم ادامه م ردیگ یدر دستان گرمش م

دلش  ریزد ز ینبود. خوش دیقشون به خاطر کم گذاشتن اماون نمک به حرومم کم نگذاشت، خدا شاهده طال یبرا -

کاراش  یمادر، باق هیکاف یحد بدون نیبچه رو قبول کنه، هم تیبلد نبود و نتونست مسئول یکه گذاشت و رفت، مادر

خواد که  یم یطفل معصومم مادر نیخواد و ا یم همسر دمیاوصاف ام نیکه بخوام بازگو کنم. با ا دمیرو به چشمم ند

 و هم مادر... یحرفا رو به اون بزنم. خودت هم پدر نیجا که ا نیا ستین یادر باشه... بزرگترم
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باز هم  یول ست،یطعنه ن شیخواهد حرف زدن را تمام کند. مثل پسرش حرف ها یچکد و دلم م یاشکم م ی قطره

 .ستمیمخاطبش من ن یدهد ول یام. ادامه م ییحجم تنها ییاست بازگو نیسنگ میبرا

 ...اریآب براش ب وانیل هیمادر  دیام -

 تمسیا یم نکیس یگردم. جلو یکشم و داخل آشپزخانه بر م یخودم دستم را پس م زدیبرخ ینیکه ورام نیاز ا قبل

 پاشم. یکنم و چند بار پشت سرهم به صورتم آب م یرا باز م ریکند. ش یم زشیاشکم ر یو صخره  

 حالت خوبه؟ -

 دهم. یسر تکان م یشود و بدون نگاه یم یهم وجودم تهکنار گوشم باز  شیصدا از

 ممنون. -

 زند. یدهد و آرام کنار گوشم حرف م یرا دستم م یدست ی حوله

 گفته بشه... دیکه با هییحرفا یدونم سخته، ول یم -

. زمیر یمدر جا فرو  دیآ یکه از اتاق م ییسرفه ها یخواهم از کنارش بگذرم که با صدا یدهم و م یسر تکان م فقط

ه نشوم، دستم را به لب نیکه نقش زم نیا یزانوانم توان و تحمل تنم را ندارد و  برا گریکنم د یلحظه حس م کی یبرا

 داشتم، به یرود. اگر قدرت یگذرد و سمت اتاق م یاز کنارم م ینیو ورام رندیگ ی. سرفه ها شدت مرمیگ یکانتر م ی

تنم با هم در جدالند تا نابودم کنند. انگار  یکم زده است و سرما و گرمادر جا خش یشدم ول یحتم که مانع رفتنش م

 .میکدام فائق آ چیتوانم به ه یجنگم نم یو هر چه م ختهیهر چه حس چندگانه است به وجودم ر

 یم انیمن هم به پا ی مهینصفه و ن یاهایشود، رو یدهد و در اتاق که باز م یسرفه ها نشان از خفه شدنش م یصدا

هم ندارم.  هیتوان گر یخشک است و ظالمانه در تالشم که آب دهانم را قورت دهم. خشکم زده و حت مید. گلورس

کنم و لرزان سمت اتاق  یرا آب م وانیگردم. ل یمآورد و بر  یسرفه ها به اعصابم فشار م یصدا یزیاز هر چ شیب

شوم و خود را به لبه  یکند. از کنارش رد م یمدر ماتش زده و دست به کمر به محسن نگاه  یجلو ینیروم. ورام یم

شود و فقط  یخارج نم میاز گلو یینشسته و از فشارِ سرفه ها در خود جمع شده است. صدا نییرسانم. پا یتخت م ی

 بر سرم آورده است ییفهمد چه بال یکشد. انگار نم ینفس سر م کیو  ردیگ ی. از دستم مرمیگ یرا مقابلش م وانیل

 کند. یتشکر م الیخ یکه ب

 قدر آب به خوردم نده... نیممنون، ا -
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 شود. یبه سرم آوار م یمشکل اصل ینیورام یچکد و با صدا یم اشکم

 !؟یباهاش مالقات کن یتو مرکز اصرار داشت شیکه چند وقت پ یستین یتو همون -

 یاف مقابل محسن قد علم مو ص دیآ یجلو م ینیزنم. ورام یم هیتک واریو من کنار پنجره به د زدیخ یبرم محسن

 کند.

 ...؟یرستورانم تو مشت زد ی! جلویمطمئنم خودش -

کالمش شاهرگ عفتم  غیشوم و ت یشود که مخاطبش من م یسخت م یدهد و کار وقت یدست چانه اش را ماساژ م با

 دهد. یرا هدف قرار م

 ...تیترب یبرا یه خانم قاسمب دیخودت! با یبرا یرو هم؟ گرگ شد یختیر نتیبا چندتا از مراجع گهید -

 .چدیپ یوار محسن در سرم م دیتهد یو صدا ردیگ یهقم شدت م هق

 !یکن یم لیمن رو به اعدام به جرم قتل تبد یعیمرگ طب ،یحرف بزن گهید یکلمه  کی -

ه اتنها نگ ینیمشت در دستانش است و ورام ینیورام ی قهیکه  نمیب یکشم و م یاشک چشمانم را کنار م ی پرده

است که محسن  یعیدارد و طب کلیکشد. دو برابر محسن ه یاش کنار م قهیزند و دستش را از  یکند. پوزخند م یم

واقعا  بار نیو ا زدیر یاندازد. قلبم فرو م یتف م میپا نییچرخد و پا ینشود! نگاه طعنه دارش سمتم م فشیحر مار،یب

 یم زیو آن دو با هم گالو نمینش یدارم و آرام م یا نگه مپنجره ر ی. پرده زمیر یشود و فرو م یسست م میپاها

 شوند.

 ...ختمیچشم بچه ات خونت رو نر یتا جلو رونیخونه ب نیبرو از ا -

 تو... یباش یخر ک -

کودک هم  نیا شیپ ی. حترمیگ یافتد و لبم را به دندان م یکند م یبه دخترش که از چارچوب در نگاهم م نگاهم

 یمادرانه ا یِ در نگاه مادرش، حس مهربان گریرسند و د یه است. مادر و پدرش هم به چارچوب منماند یحرمت میبرا

 .نمیب یرا نم

 بابا... میبر ایب دیام -
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 یتا با خود ببرد و هم زمان خنجر زهرآلود کالمش به قلبم م ردیگ یرا م ینیورام دیام یو بازو دیآ یجلو م پدرش

 .ندینش

 ! نیاز ا نمیا ریبگ لیو گوشت بدهکار نبود، تحو ستین یزندگ بندیر و مادر پاپد یدختر ب میما گفت یه -

 گذارد. یهم از زخم زدن کم نم مادرش

 ...دیام میمعلوم بود. بر فشیتکل نیپدر و مادر دارش که اون شد، ا -

 یبزنم. هر چه برا توانم یدفاع نم یبرا یچرخند تا بروند و من حرف یشود. م یسد م میکشد و راه گلو یم ریت قلبم

 کند؟ یباور م یدروغ است، چه کس میبگو هیو توج حیتوض

 خانم ... نیاز ا یمعذرت خواه یکجا؟ ب -

 در یروند. صدا یو م رندیگ یکنم و آن ها دست پسرشان را م یشود نگاه م یمحسن که کالمش به سرفه ختم م به

 شیو سرفه ها ندینش یتخت م یچربد.   لبه  یاو م یسرفه ها یبه صدا میها هیبلند گر یصدا د،یآ یکه م یخروج

 کند. یرا کنترل م

 داره؟ هیقدر گر نیمرد زن و بچه دار ا هیازدواج با  -

 رود. یباال م میندارم که به خاطرش سکوت کنم و صدا یتوانم سکوت کنم. در حضور او  نقطه ضعف ینم

به جهنم،  ی... ازدواج خودت و خودم رو به هم زدیکن یفقط برام دردسر درست م ،یعذاب ی هیتو فقط ما یلعنت -

 ...یآبروم رو چرا برد

 .ندینش یلغزد و مقابلم م یم نییتخت پا از

 داره؟ یزیکمک کردن آبرور ضیآدم مر هی! به ینکرد یتو که کار ،ییچه آبرو -

 دارم. یو تا وسط اتاق گام بر م ستمیا یکنم. م یکند و من فوران م یسرفه م فیخف

 از ریکار کنم؟ کو مدرک؟ غ یبرسه چ یبدم؟ خبر به گوش خانم قاسم یحیکنه آخه؟ برم و چه توض یباور م یک -

 کنه؟! یحرف من رو باور م یک ایدن نیتو ا گه؟ید زیکمک بوده و نه چ تمیدونه که قصد و ن یم یمن و شما ک

 فرستم. یم رونیرا پرصدا ب قمیکشم و نفس عم یدو کف دست به صورتم دست م با
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 بگم؟ یچ ینیلعنت به من... برم و به ورام -

 .ستدیا یهم مقابلم م او

 زنم باهاشون... یحرف م رمیمن م -

 کنم. یم یرا سر او خال تمیگردم و عقده و عصبان یبه عقب بر م گرید یقدم

تف انداخت  ؟یدینداشتم؟ مگه ند یاش من باهاش رابطه ا یدوباره برو خواستگار ایآقا ب یبگ ؟یبگ یچ یریم -

 ؟یشه؟ چرا نابودم کرد یدرست م یچ شتر؟یب نیطرفم، حقارت از ا

 کند. یترم م یو حرفش جر رمیتوانم بگ یام را نم یو سرگردان هیگر یجلو

بچه داره؛ واقعا از دست دادنش  هیو پنج سالشه! زن داشته،  یس یاون باال ،یو دو سه سال سن دار ستیتو فقط ب -

 ؟یدوستش داشت زه؟یقدر غم انگ نیا

 شیاز پ شیکنم و ب یشود. مقابلش قد علم م یشود که نم ینم یبه هم فشرده ام تا خودم را کنترل کنم ول چشم

 زنم. یم ادیفر

 نداره؟ یچیکه ه یسراغ دختر ادیکدوم عشق؟ کدوم دوست داشتن م -

 دهم. یکنم و ادامه م یام اشاره م یزندگ تیچرخم و به وضع یم

کنه؟ برادر  تمیباشه؟ پدر دارم که حما یمنتظر چ دیاش با یاست، تو زندگ هیاش عار یزندگ یهمه که  یدختر -

دارم  یکنه؟ چ مییطرفم؟ مادر دارم که دلسوزم باشه؟ خواهر دارم که راهنما ادیب یدارم که با تعصبش نذاره هر کس

با اون  یآروم رو داشتم، زندگ یزندگ هی یآرزو عمر هیکه  یمن یبرا دیکن یکه منتظر بهترش باشم؟ چرا درک نم

را چ ،یهدف نجاتم بده برام بهشته! چرا نذاشت یب یزندگ نیکه از ا یتونست بهشت باشه؟ هر چ یمرد مطلقه هم م

 شه؟ ینشد؟ چرا نم

 نالم. یم هیبه آسمان با گر رو

 نابود شد... میبفهمه؟ زندگ یبدم وقت یرو چ یکار کنم خدا؟ جواب خانم قاسم یچ -

 چرخم. یم رونیکند و سمت ب یبندم. او سرفه م یکند و چشم م ینگاهم م مظلومانه
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 ...نمتونیوقت نب چیه گهیو لطفا د دیجا بر نیاز ا -

 خواست... یخاطره من نم -

 کشم. یم ادیبرم و سرش فر یرا م حرفش

 خاطره... یحت ،ینذاشت یاز خاطره باق یزی... چاریاسم من رو به زبون ن -

 دانم چه کنم و یو سرگردانم و نم رانیشود. ح یبه قلبم م یریمانده در هال ت ییِرایزنم و بساط پذ یم رونیق باتا از

 به یلیگذرد. س یاز خاطرم م یواکنش خانم قاسم وهیبه ظرف م رهیو خ نمینش یسکو م یخواهد آمد! لبه  شیچه پ

 رونمیخانه ب نیام هم از ا ی. حامندیخواهد مرا بب ینم رگیکند و د یم رونمیاز خوابگاه ب ادیگوشم خواهد زد و با فر

کنم،  دایپ یگریاگر مرکز د یتوانم بروم، حت یفضاحت به گوشش برسد! شغلم را هم که سمتش نم نیا یکند وقت یم

 خواهند و... ینامه م یاز محل کار سابقم معرف

 .رمیگ یشالم م یلرزد و اشکم را با گوشه  یسرم م مغز

رود، خاطره را به خاک  یرا به اتمام رسانده و م تشیرود. مامور یگذرا سمت در م یو با نگاه دیآ یم رونیاتاق ب از

 مهینصفه و ن دیمن مامور شده است. هر چه ام یکردن زندگ رانیو یرود، اصال انگار برا ینشانده است و م اهیس

 رود... یداشتم را تباه کرده و م

 و متعاقبا با صورت نیبه زانو نقش زم دهیدارد. به در نرس یقدم برم اطیآرام و با احتداده است و  هیتک واریبه د دست

 دوم. یبرم و سمتش م یخودم را از خاطر م یدردمندش، غصه ها یناله  یشود. به صدا یم دهیکوب نیبه زم

 آقا محسن حالتون خوبه؟ -

 کند. یخفه زمزمه م ییاست و با صدا یش جارا ینیچرخانم تا طاقباز شود. خون از ب یو م رمیگ یاش را م شانه

 او... ر... ژا...نس... -

را  یدستمال کاغذ ی. هم زمان بسته رمیگ یاورژانس را م یشماره  عیرسانم و سر یم یزنان خود را به گوش نفس

ه را محدود کنم. آدرس را ب یزیچسبانم تا خون ر یاش م ینیب یدستمال رو یادیگذارم و مقدار ز یکنارش م

 یدانم برا یو نم ستمیا یسرش م یپوشم. چادر به دست باال یم رونیلباس ب دنشیدهم و تا رس یاورژانس م

 جوان!  نیجان دادن ا یبرا ایخودم زار بزنم  یبدبخت
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کنم و چادرم  یسرش را بلند م عیکشد. سر یم ریقلبم ت دنشیرا پر درد به هم فشرده است و از درد کش چشمانش

 پرسم. یو نگران جان دادنش م ردیباالتر از بدنش قرار بگ یگذارم تا کم یسرش م ریرا ز

 کار کنم حالتون بهتر بشه؟ یچ -

 را بند یزیتا خونر رمیگ یاش را با دو انگشت م ینیب یدهد. باال یم لمیدهد و باز هم ناله تحو یسر تکان م فقط

 شود. یخارج م شیآرام و خفه از گلو یی. صدااورمیب

 ...خی...ی -

 خچالی یاز برفک ها یندارم، کم خی خچالیرسانم. داخل  یبه آشپزخانه م عیکنم و خودم را سر ینگاه م خچالی به

 گردم. یبر م ششیو پ چمیپ یرا داخل دستمال م

 رو؟ خیکجا بذارم  -

 یهم و مد یخواهد را انجام م یکه م یکار عیکند. سر یکشد و به پشت گردنش اشاره م یناتوانش را باال م دست

پول کوچکش را  فیرود و ک یشلوار کتانش م بیشود. دستش سمت ج یکه فشار چشمانش به هم کم تر م نمیب

 .ردیگ یمرا سمتم  یکند و کارت یباز درش را باز م مهیکشد. با چشمان ن یم رونیب

 دکتر... نیزنگ... بزن... به... ا -

 .ردیگ یرا مقابلم م یگریشوم، کارت د یمشغول خواندن اطالعات کارت م تا

 ... اور... ژا... نس...نهیهز -

 یکارت را م یتلفن همراه رو یو شماره  ستمیا یدارم. کنار م یگردنش بر م یرا از رو خیکنم و  یاخم نگاهش م با

ه مدبند آ یزیکند و انگار خونر یاش جا به جا م ینی. دستمال ها را از برمیتوانم از چهره اش بگ ی. نگاهم را نمرمیگ

اش قرار دارد و نگاهش  نهیس یقفسه  یکند. کارت بانکش هم چنان رو یم زیاست که گوشه و کنار صورتش را تم

 شود. یچرخد، تماس هم وصل م یکه سمتم م

 .دییبله بفرما -

 خوانم. یدکتر را م لیزنم و فام یدستم زل م تیزیبه کارت و دوباره
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 ؟یدکتر مهدو یآقا -

 بله خودم هستم... -

 زیخ میکند. سمتم ن یاشاره م یگرفتن گوش یو همزمان محسن برا دیآ یکوچه م یاورژانس از انتها ریآژ یاصد

مامور اورژانس سمت  ییباز کردن در و راهنما یکند. برا یدهم و سرفه م یرا در دستش قرار م یشده است. گوش

زنم. آمبوالنس  یم رونیو از خانه ب مکش یسرش م ریچادرم را از ز عیکنم. سرش باالست، سر یحرکت م رونیب

پرسد،  یرا م ماریب طیشود و شرا یم ادهیپ عیسر یو مامور ستمیا یدر توقف کرده است. نفس زنان م یدرست جلو

 دهم. یو شرح حال م ستمیا یکنار م

شون  ینیب یزیدارند و خون ر دیشد یکنند، سرفه  یم یبعد عمل رو سپر یداشتند، مراحل درمان یتومور مغز -

 ...نیافتادن زم جهی. با سرگادیهم بند نم

کند تا حال خرابم را به هم  یم ییدر خودنما یجلو هیمنحوس پسر همسا یو باز چهره  ندیآ یهمراهم تا باال م عیسر

 بزند.

نس پرستار داخل آمبوال دییزنم. به تا یم رونیدهند و همراهشان از خانه ب یبرانکارد قرار م یاو را رو عیسر یلیخ

را  یمارستانیکه به صورتش ماسک نصب کنند، نام ب نی. قبل از امیکن یحرکت م رکشانیو آژ نمینش یهمراهش م

کنم آرام تر است و  یتنش وصل کرده اند، حس م هکه ب یبندد. با وجود دم و دستگاه یو چشمانش را م دیگو یم

 خوابد. یراحت م

 ی نهیکنند. هز یم یهوادار یگرفتن، حساب لیموقع تحورا گفته است و پرستاران  یتخصص کینیکل کی نام

 یبا دو پرستار وارد اتاق م یکنند. دکتر نسبتا جوان یمنتقل م یخصوص یکنم و او را به اتاق یآمبوالنس را حساب م

 .ستمیا یشوند و من کنار در م

 فته؟!ا یکه گذر پوست به دباغ خونه م ینیب یم ؟یریو در م یذار یبه به آقا محسن! م -

 دهد. یخندد و دکتر شوخ طبعانه ادامه م ینزارش م یچهره  با

 یات بفهمه چت شده که پوستم رو م طهیشعور؟ اون مادر سل یب یچرا رفت ،یکار داشت گهید یجلسه  هیآخه پسر  -

 کنه!

 خندد. یبار دکتر هم م نیخندد و ا یهم م باز
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 !یچ یعنیخنده  یفهم یکنند، م رتیجبخند... بخند آقا محسن، االن که گفتم به تخت زن -

 کند. یرا اعالم م زشیرو به پرستار جوان همراهش تجو و

 گم بهتون... یرو م قشیتزر زانیم نمیرو بب شیکمبود پالکته، آزما ادیاحتمال ز د،یریبگ شیآزما هی -

 د.کن یفرو م بشیاش را داخل ج یپزشک یاندازد و گوش یبه محسن م یاجمال یلبخندش نگاه با

 !یفرار نمتیب یم امیم -

 کند. یتوقف م یکم دنمیچرخد و با د یدر م سمت

 با منه! -

 کند. یاندازد و به داخل اشاره م یبه محسن م ینگاه میچرخاند و با پوزخند ن یم سر

 داخل خانم... دییبفرما -

، مجدد محسن را مخاطب قرار رفتن از اتاق رونیدارم. قبل ب یگام به داخل بر م کیدهد و من  یرفتنش ادامه م به

 دهد. یم

 ...ارنیتخت شو ب یخانم صندل یگم برا یم -

 لرزد. یکند و با بسته شدن در پشت سرم، تنم م یم تمیکالمش اذ ی خنده

 !یشد تیببخش اذ -

 به یام را حساب یاو هم حال ذهن طیاوست. که صد البته شرا یماریشدن با ب تیبدتر از اذ طمیشرا دیفهم یم کاش

 دیبا عتایزنم. طب یشده  زل م یگل کار اطیبه ح نمینش یکنار پنجره م یِکیپالست یصندل یاست. رو دهیآشوب کش

م ه یا زهیانگ یبر حضور من وجود ندارد ول یلیدل واست  دهیامن رس ی. به منطقه ستیماندن ن یبرا یلیبروم و دل

 .ردیگ یخون م یکند و مقدار یم دایش را پو به زحمت رگ دست دیآ یداخل م یرفتن ندارم. پرستار یبرا

 کنه. یزیپنبه رو محکم رو دستش نگه دار، ممکنه خونر نیا ایب زمیعز-
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 رونیراحت ب الیو پرستار با خ رمیگ یآرنجش محکم م ی. پنبه را روستمیا یکنم و به ناچار م ینگاهش م مبهوت

 یسر سمتش نچرخانم و برا گریکنم د یم یسع شوم، یگذرد و متوجه نگاهش که م یرود. چشمم از صورتش م یم

 کنم. یعذاب زمزمه م نیاز ا یخالص

 اد؟یزنگ بزنم ب دیگ یخانم رو م میمر یشماره  -

 .ردیگ یآورد و سمتم م یدر م بشیام را از ج یکنم. با دست آزادش، گوش یپوزخندش نگاهش م یصدا به

 !ستیها ن یکینزد نیرفته سفر، ا -

 شیجا به جا یمانم؛ کم یم رهیدستش خ یرو یگزم. به محل پنبه  یمتاسف به حالش، لب م و رمیگ یرا م یگوش

خورد. با  یدارم و تلفنم زنگ م یرفع شده است. مجدد محکم تر نگه م ایکند  یم یزیکنم تا چک کنم خونر یم

فت فشار به وجودم طعنه زنم و دوباره ا یم. تماس را رد دیآ یبه سرم فرود م یعظم بتیمص ،یاسم خانم قاسم دنید

اضافه  رداغیرا با س زیکه همه چ دیشود فهم یم یبه راحت ،یگوش یزند. از زنگ خوردنِ دوباره و چندباره  یم

 است و االن وقت داغ کردن من است! دهیفهم

 یرت ماز بند آمدن خون، پنبه را داخل سطل زباله پ نانیکنم و با اطم یرا چک م یریحوصله دوباره محل خون گ یب

 یم یصندل یعاطفه است. سفر آن ها را هم زهرِمارشان کرده ام. رو یبار شماره  نیخورد. ا یکنم و باز تلفنم زنگ م

 .سمینو یم یامیپ شیزنگ بخورد برا وبارهکه د نیدهم و قبل از ا یو تماس او را هم رد م نمینش

 ؟یدار یسالم، کار -

 رسد. یکشد که جوابش م ینم یطول

 گرده؟ حالت خوبه؟ یچرا داره بر م یخانم قاسم ؟ییعلوم هست کجاسالم؛ م -

 ام نهیشوند. در س یها آوار م بتیکه فکرش را بکنم، مص یزیخوانم. زودتر از چ یخودم را م یو فاتحه  زمیر یم فرو

کشد.  یزند و خودش را باال م یم میگلو یها وارهیچکش به د یجوشد. مثل کوهنوردان ه یشود و بغض م یغلغله م

 شود.  یفشار وارد م میگلو یها وارهیکند و به د یراهِ گلو توقف م مهین

آتش را روشن کرده است،  نیکه ا یندارد. کس یا دهیدانم تماس گرفتن فا یزنم و م یزل م یخانم قاسم یشماره  به

 یتماس را لمس م یمه دک دیکنم و با ترد یم دایپ اهیس ستیرا در ل یننیورام یخاموشش کند. شماره  دیخودش با
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 یبرد.  تماس وصل م یرا هم م می. عالوه بر نفسم، صدادیآ یکوبد و باالتر م یکنم. کوهنورد مذکور دوباره چکش م

 خواهم بشنوم. یرا نم شیشود و صدا

 خانم؟ یش یچرا مزاحم م ه؟یچ -

که باال رفته است. به شرم حضور  یعزند به ارتفا یرسد و از آن باال زل م یلرزد و کوهنورد به چشمانم م یم میصدا

 آورم. یم نییرا پا میو تن صدا ستمیا یقسمت اتاق م نیگوشه تر ،یمحسن نام

و ت ارمشونیبود و من مجبور شدم ب ماریبنده خدا ب نیا د،یزود قضاوت کرد ،ینیورام یآقا دیکن یشما اشتباه م -

 خونه...

را  هیاز آن زاو ایدن دنیه زحمت نگه داشته که سقوط نکند. دلغزاند. خودش را ب یپوزخندش کوهنورد را م یصدا

 دوست دارد.

 نیبرو دختر جون، من با ا اره؟یسر از اتاق خواب شما در ب ضیآدم مر نیبود که ا یشهر آدم قحط نیهه... تو کل ا -

 بخون که خوابش ببره... ییالال یکی یسرم گرم بوده، برو برا یحرفا عمر

. درد چدیپ یدر گوشم م شیصدا یب ادیکند و فر یو هم زمان با قطع شدن، کوهنورد سقوط م کند یرا قطع م تماس

 کنند. یسقوط م یاپیو پ چدیپ یم میدر اشک ها شیله شدن استخوان ها

 کند. یم یخندد و شوخ یم شیشود و باز هم دکتر جوان است، انگار با محسن دوست است که به رو یاتاق باز م در

 یروز از گوشه  هیدونه،  یخدا م میبعد از کجا جمعت کن یدفعه  ،یجا در بر نیاز ا ایراحت نیذارم به ا یبار نم نیا -

 ؟یبار کجا بود نیدانشگاه، ا یروز از وسط دعوا هی ارنت،یم ابونیخ

اگر دکتر بفهمد و همان فکر منحوس از ذهنش  یمن بوده است و وا یبار خانه  نیکه ا نیکشم از ا یخجالت م 

 گذرد!ب

 بودم... صاحب خونه رو به زحمت انداختم! یوسط مهمون -

 کنم. یتعارف م یتعارف و منحرف کردن ذهن دکتر، کامال رسم یو برا رمیگ یاش م رهیاشک بارم را از نگاه خ نگاه

 بود... فهیاقا محسن، وظ هیچه حرف نیا -
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 گه؟ید دیجا هست نیشما امشب ا -

 دهد. ین جواب مکه من جواب دهم محس نیاز ا قبل

 مامان بهش سفارشم رو کرده... میمونند، مر یآره، م -

 کند. یم دییچک کردن فشار و ضربان قلبش است و با سر تا مشغول

 ان شااهلل... یبرنگرد گهیبعد برو که د م،یکن لیبمون که ما درمانمون رو تکم یپس چند روز -

 .خندد یم فیگونه و ضع ماریکنم. محسن هم ب یاکتفا م یبه لبخند یول ردیگ یخنده ام م هیگر نیحرفش، ب با

 !نم؟ینحس تو رو بب ی افهیبمونم که هر روز ق -

 .چدیپ یو آه دردمندش به هوا م ردیگ یم شگونیدستش را ن دکتر

 !یخواد منو نگاه کن یتماشا هست، نم یقشنگ برا یچهره  هیفعال  -

 رود. یم رونیب عیکنم و سر یرا هضم نم حرفش

 .ارنیاروها و شامت رو مد -

 حرکت یاجازه  میسد گلو یکنم. ول یچکد و تماس را وصل م یاست. باز اشکم م یخورد. خانم قاسم یزنگ م تلفنم

 را بشنود. یزیبرهه از زمان چ نیخواهد ا یدهد. مطمئنا گوشم هم نم یام را نم یصوت یتارها

پس فردا  ؟یکه کرد هیچه حماقت نیا ان؟یم نایا یدونست یدختر؟ چه خبر بوده اونجا؟ تو مگه نم یکار کرد یچ -

 بدم؟ یمن چه جواب چه،یپ یهمه جا م

کنم و چادرم  یچرخانم. تماس را قطع م یم رونیرا رو به ب یصندل ندیکه محسن نب یو طور نمینش یم یصندل یرو

 کنند. یم یاریرا آب میپشت سر هم گونه ها میاشک ها رونیبه ب رهیکشم و خ یرا حصار صورتم م

 بردن اسمم را هم ندارد!  یاجازه  یدانم از فردا کس یخوابگاه بودم و م یبچه ها یامروز الگو و اسطوره  تا

 خاطره... -
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 یاست. سرم دستش را باز کرده است و قطره قطره خونش رو ستادهیکنم. کنارم ا یکشم و نگاهش م یرا م چادر

 چکد. یم نیزم

 د؟یدار یزیخونر دینیب ینم د؟یچرا بلند شد -

 کند. یبندد؛ باز نگاهم م یرا م وکتیو درپوش آنژ ندینش یجا م همان

سرفه هام رو  یتالش کردم جلو یلیبرات، بد شدن حالم که دست خودم نبود، به خدا خ ادیدونستم مهمون م ینم -

 ...یندازمت، ول یدونم بار دومه که تو دردسر م ینشد... م رم،یبگ

 شیو بازو ستمیا یکند. م یم فی. هنوز کلمات را ردرمیگ یچادرم اشکم را م یکنم و با گوشه  ینگاهش م دلسوزانه

 .رمیگ یرا م

 .ستیحالتون خوب ن د؛یاستراحت کن دیبا -

 .ردیگ یو مقابلم قرار م ستدیا یبه باال م دنشیکش با

 دم حلش کنم. یقول م یول ،یبخوام بازم ببخش هییپررو -

وصل  ویو سر سرمش را به آنژ ندینش یکشم تا بخوابد. همان لبه م یتخت را کنار م یالفه کشم و م یتختش م سمت

 کنم. یم

 ؟یازم متنفر یلیخ -

 .ستمیا ی. کنار مستمیمتنفر نه، ن یدانم که چهره ام درهم است ول یم

 ...دیبخواب -

 خاطره؟ -

دوست ندارم، اسمم ورد زبان پسرجماعت  یول دیآ یزند بدم نم یم میکند و با نام صدا یم یکه احساس راحت نیا از

 .میگو یزنم و محکم م یباشد. به چشمانش زل م

 .میحساب یکردم، نه شما... پس با هم ب ییوگرنه نه من خطا ه،یطور نیمن ا ریتقد ،یندار یریشما تقص -
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 یرنگ را ط یزرد نارنج یعیما یو آمپول محتو رمیگ ی. از تخت فاصله مدیآ یداخل م یکند و پرستار ینگاه م فقط

 ام یکیپالست یصندل یآورند و من از رو یتخت شو هم همراه با شام م یکند. صندل یبه دستش وصل م یاتیعمل

 یشود. از همه  یسبز غالب م یبه فضا یکیشود و تار یخاموش م انیدر م یکی اطیح یخورم. المپ ها یتکان نم

 شناسم. ینم شیجز خواب برا یمانده است که درمان یحاالتم، فقط سردرد باق

 ؟یخور یشام نم -

 دهد. یکند و حرفش را ادامه م یغذا و سوپش اشاره م سیکنم. به د یم نگاهش

 بخورم. یزیچ دیمن فعال نبا -

 کنم. یم زمزمه

 .رمیممنون س -

 یبرا یحرف یکنم ول یگذارم. نگاهش را حس م یپنجره م یکنم و سرم را لبه  ینگاه م رونیب یکیبه تار دوباره

خواهد به خانه  یمنتظر فردا بمانم. دلم م دیدانم که با یگذرد و م یهم از خاطرم نم یفکر یحت گریگفتن ندارم. د

 و وهم آن خانه نخواهم داشت!... ییکه طاقتش را در تنها یاالتیو فکر و خ ییترسم از تنها یم یبرگردم ول

باورم کند و دوباره مادرم  یکه خانم قاسم نیکه نه، هم زیچحل شود. همه  زیپسر، همه چ نیبا حرف زدن ا دیشا

 بس است. میبماند برا

 دهیلحظه هم آرام و قرار ندارم. محسن آسوده خواب کی د،یآ یاز شب گذشته است و خواب به چشمانم نم یپاس

با خودم و خدا  یخورد. دلم خلوت یزنگ م انیشب است و هنوز تلفنم خط در م مهیتاب و ناآرامم. ن یاست و من ب

گذشته است و  یلی. از وقت نماز خرمیگ یرا م هزنم و از پرستار بخش، سراغ نمازخان یم رونیخواهد، از اتاق ب یم

 اطیزنم، سمت ح یم رونیب کینیاز سالن کل المیخ یآسودگ یخوانم و برا یآرامشم م یتنها دو رکعت نماز برا

 یکشم. پشت به ساختمان رو یم میها هیبه ر رونیمطبوع ب یاز هوا روم و یکردم، م یکه از پنجره تماشا م یخلوت

نوازد. ذهنم از هر  یرا م میگونه ها میمال میبندم و نس یکند. چشم م یخنک آرامم م یو هوا نمینش یم یمکتین

 یدهد با خانم قاسم یوقت تمام نشود. ذهن آزادم فرمان م چیلحظه ه نیخواهم آرامش ا یاست و م یخال یتفکر

خزعبالت  ایکند و  یباور م راحرف راست م ایروشن کنم؛ باالخره  شیبرا ازیپ رتایماجرا را س یصحبت کنم و همه 

 را! ینیورام
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 یرابطه دارم؟ گفت به مرکز آمده و تقاضا نمیگفته است؟ گفت با مراجع یی! اصال چه حرف ها؟ینیورام خزعبالت

 به صورتش زده؟ مالقات با مرا داشته؟ گفت مقابل رستوران مشت

 رود. یکنم و ضربان قلب و تنفسم باال م یباز م چشم

 !هیخوب یهوا -

است!  پیهم خوش ت مارستانیرنگ ب یام! با لباس آب یدر دلم از دستش عصبان یدانم ول یچشمانم را نم حالت

 .رمیگ یمقدمه جبهه م یاست. ب ستادهیسرمش را به شانه اش سنجاق کرده است و با فاصله ا

 د؟یشما مرکز مشاوره هم دنبالم اومد -

 پرسم. یدهد، باز هم م ینم یو چون جواب دیآ یم شیزند و پ یم لبخند

 د؟یکرد یم بیشما من رو تعق -

از من  یاش درد یاندازد. شرمنده گ یم ریو سر به ز ندینش یم مکتیشود و کنارم آن سمت ن یجمع نم لبخندش

 کند. یدوا نم

 فقط کنجکاو بودم... -

کشم و باز هم عقده  یمخ باشد؟! سر و گردن سمتش م یتواند رو یبشر تا چه حد م نیتعجب دارد که ا یجا اقعاو

 کنم. یم یخال

من رو  یو پ دیشد دهیهمه جا د یآخه؟ وقت یسر من آورد؟ کنجکاو چ ییشما چه بال یکنجکاو نیواقعا ا یدینفهم -

 کنه؟ یحرف من رو باور م یک د،یداشت

 شود. یو محکم م یخورد و جد یآقا بر م یاقب جیتر به

حد خودت رو نگه دار، گفتم خودم خرابش کردم، خودمم حلش  ی... ولیدم که باش یبهت حق م یهست یعصبان -

 بزن تو گوشم! ایحل نشد ب ؟یزن یکه نق م هیدردت چ گهیکنم... د یم

 زند. یکند باز هم حرف م یم یو سع ردیگ یم شیو با همان سرفه ها راه برگشت را در پ زدیخ یکند. برم یم سرفه

 زنم... یحرف م یکه بخوا یرم و با هر کس یبمون حالم خوب بشه، خودم م -
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 یرسانم و سرم را برم یبلند خود را م یاست و هر لحظه احتمال افتادنش وجود دارد. با گام ها زانینام شیها قدم

 کنم. یاش م یزنم و تا اتاق همراه ینم یل گام بردارد. حرفکنم تا متعاد یو کمک م رمیگ یرا م شیدارم و بازو

جا بمون که تنها  نیکنم پس نگران نباش؛ گفتم ا یدم بهت، گفتم حلش م یو حق م یهست یدونم عصبان یم -

 ...یباهاشون روبه رو نش

سردتر شود،  هیقضهر چه آتش  د،یگو یراه هم نم یب ینه؛ ول ایخواهد شد  یزند، عمل یکه م ییدانم حرف ها ینم

 کند. یکشد و به مبل اشاره م یتخت دراز م یشود برخورد کرد. رو یراحت تر م

 نکن... الیبخواب، فکر و خ ریبگ -

 شود. یمانع حرکتم م شیروم و باز صدا یبندد. سمت مبل م یچرخاند و به پهلو چشمانش را م یرو م وارید سمت

 کنه... یم تمیاذ رونیسرم بکشم؟ نور ب یرو یچادرت رو بد شهیبرات پتو آوردن، م -

 است. واریکنم، هم چنان رو به د یم نگاهش

 .رمیگ یبراتون ملحفه م  رمیم ست،یسرفه هاتون خوب ن یبرا ه،یچادرم خاک -

 چادرت لطفا... -

 واریو دکشم و به در  یتنم م یپتو را رو نم،ینش یمبل م یاندازم و رو یسرش م یچادر را رو یفکر اضافه ا چیه یب

 زیخواهد باور کنم که همه چ یخورم. دلم م یاست و به آرامشش غبطه م دهیشوم. دوباره راحت خواب یم رهیاتاق خ

حرف  یدارد که کس یشود. فقط بستگ یهم درست م مابرود، حت شیخوب پ زیتواند درست کند و اگر همه چ یرا م

 نه! ایاو را باور کند  یها

 زند. یلبخند م دنمیپرم و با د یکشد از خواب م یم یق را تکه کف اتا یخدمه ا یصدا به

 کردم. دارتونیب دیببخش -

 پلک یاست و پَرِش و فشردگ دهیسمت خواب نیچرخد، رو به ا یکشم و نگاهم سمت محسن م یبه صورتم م یدست 

 یتنش م یم از روباشم، چادرم را آرا دشیدر معرض د ادیخواهم ز یکند. نم یبودنش مشکوکم م داریبه ب ش،یها

. خوانم یروم و نماز صبحم را م یم مازخانهکنم. به ن یم اطیباز هم احت یخواب باشد ول ستمیکشم، اگرچه مطمئن ن

 یبه اتاق بر م د،یکنم و با طلوع خورش یم ریخرم و شکمم را س یم وهیو آبم کیدر ک یجلو یِشبانه روز یاز بوفه 
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 یو م ندیگو یدکتر نشسته اند و گل م یروم. با آقا یجلو م اطیو با احت دیآ یخنده اش از اتاق م یگردم. صدا

عقب  عیخواهم مزاحم خلوت پسرانه شان شوم. سر یپهن است و نم یو مفصل یاختصاص ی بحانهخندند. بساط ص

 شده است. رید یکنم ول یگرد م

 تو خاطره... ایب -

گردم و متانتم را حفظ  یسرش غر بزنم! بر م یحساب خواهد سرِ صدا زدن اسمم، یکنم و دلم م یرا مشت م دستم

 کنم. یم

 شم. یچرخم، بعدا مزاحمتون م یاطراف م نیممنون، هم -

 .ردیگ یرفتنم را م یهم جلو باز

 ...میزن یدرمورد تو حرف م می... دارایب -

 و خودم نمینان همسان ببکنم موضعم را با آ یم یدارم و سع یاست. آهسته داخل اتاق گام بر م یجد هیانگار قض نه،

 .ستمیا یکه بدهکار است؛ اوست نه من! پرسش گر و قاطع مقابلش م ی. هرچه باشد کسرمینگ نییرا دست پا

 ؟یدرمورد من؟ چه حرف -

 دهد. یاو، دکتر جواب م یجا به

 خوب براتون سراغ دارم... یجا هیمحسن درمورد کارتون باهام حرف زد؛  -

 یخواهم از ب یم یکند. ه یقل قل م تمیجوشان عصبان گیزند و د یکنم و چشمک م یم وارده نگاه بتیبه مص زیت

خندد و دکتر  یتوجه به غرش من، چهره اش م یکند. ب یپهن م یهر کس یفرار کنم و او شرح واقعه را برا ییآبرو

 .ردیگ یم یحرفش را پ

ازم ارث باباش رو طلب داشت، دو  سشیکردم، رئ یکار م مارستانیب هیسازه که، خود من  ینم ییآدم با هر کارفرما -

 یسراغ دارم از خونه  ییجا هیمردک نفهم رو...  یباهاش بحث کرد یروز نتونستم تحمل کنم... شما هم حق داشت

 خودت هم راحت تر...

 را زیمرموز مشکلم را درک کرده است و دکتر همه چ یدروغ گو نیا داست،یطور که پ نیکشم. ا یم یراحت نفس

 کنم. یو سمت مبل حرکت م ابمی یداند. دوباره اعتماد به نفسم را باز م ینم
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 صبحانه... ایکجا؟ ب -

به او در مورد کار  تیاهم یو ب نمینش یم میدهم و سرجا ینم تیرا سمتم گرفته است. اهم یکنم، لقمه ا یم نگاهش

 پرسم. یاز دکتر م

 هست؟ یچه کار -

 ینم تیرود، اهم یشود و چون دکتر به کمکش م یپرت م دیایب نییتخت پا کند از یم یبه محسن که سع حواسم

 دهد. یم حیکمک به محسن، درمورد سوالم هم توض نیدهم. ح

و از پس غرغر  یداره... شما هم روانشناس یمنتها حقوقش خوبه و کادر خوب ست،یکامال متناسب با رشته تون ن -

 ...یایبرم رمردیو پ رزنیچهارتا پ

 پرم. یکالمش م انیدهد، م یگرید حیکه توض نیا بدون

 سالمندان؟ یخانه  -

 رساند. یرا محسن م یلیتکم حیو توض ردیگ یمقابل صورتم قرار م لقمه

 کنه... یجا برات خال هیگم  یمسئوله، م یهاد یچندتا عمل مهم داره... فعال بابا ست؛ین یمدت ییدا -

 دهد. یدکتر ادامه م و

 .ینیمراقبت سالمندان بب یآموزش یدوره   هی دیفقط باکه هست،  یخال یجا -

 شوم. یگذرانده ام مغرور م یستیمدل را تحت نظارت بهز نیا یکه دوره ها نیو از ا نمینش یم صاف

 دوره اش رو گذروندم...  ؛ییزایچ هیبلدم  -

 اندازد. یخندد و ابرو باال م یم

 اون لقمه رو دستش خشک شد.. ریبگ -
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مه رفتنش و لق نیگردد و نگاهم ب ی. سمت تخت بر مرمیگ یکنم و با اجبار لقمه را م یمحسن نگاه م به دست دوباره

دادن  لیتحو یفقط برا یعنیکند.  یخزد و شروع به لقمه گرفتن م یتخت م یچرخد. دوباره رو یداخل دستم م ی

 آمدن از تخت را متقبل شد؟ نییلقمه، زحمت پا نیا

 نه؟ ایه : خانمت چطوره؟ اومدمحسن

 خودت رو بخون!... یرسه و فاتحه  یکردم، فردا م یتو صبحونه کوفت نم ی افهیجا با ق نی: اگه اومده بود که ادکتر

 یکه م یشود. استخوان فکش با لقمه ا یم نیچشمانش پر از چ یخندد و به خاطر الغر شدن، گوشه  یم محسن

 جم!خواهد نگاهش را هم بسن یتر است و دلم م انیجود نما

 : مامانت چرا رفت؟دکتر

 عمل؟ غیت ریبره ز ییبذاره تنها یداره، انتظار دار ایداداش تو دن هی: محسن

 : نه که ده تا پسر داره!دکتر

 ...یاد نگهبان یرفت، تا اون خانمِ هم م یرو راحت کرد الشیچون خ یدون ی: خودت هم ممحسن

 خورد. یخودش تاسف م یدهد و برا یتکان م یسر دکتر

 !زنن یوضعت رو، اول گردن من رو م ننیو بب انیو اونم از مامنت! ب یکیاون از ن ،یانداخت یمن رو تو چه هچل نیبب -

سر  شود و یباز م یباشد! در اتاق ناگهان دینفر است که نبا کی یها ییبایخندند و نگاه من باز هم دنبال کشف ز یم

 .دیآ یسرپرستار بخش داخل اتاق م

 .ستیاتاق ده حالشون خوب ن ماریدکتر، ب یآقا -

رود. در  یم رونیگذارد و سمت ب یاش را به دهان م مهینصفه و ن یپرد و لقمه  یم نییاش پا یاز صندل عیسر دکتر

 اندازم. یم نییشود سرم را پا یاتاق که بسته م

 نداره ها... ریسرطان واگ ؟یخور یچرا نم -

و ا یندهم ول تیکنم به حضورش اهم یم یکشم. سع یتم را به دندان ممانده در دس یکنم و لقمه  یاخم نگاهش م با

 کشد. یم شیحرف و بحث پ یو ه ستین ایکوتاه ب
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خودمه، سرد و گرم  بیدستم تو ج ا،یفهمم چه خبره تو دن یام... م یسوسول و آبک نم،یفکر نکن چون باالشهر نش -

 ام مثل خودت... یکیاز فکرت دوره...  یلیر نکن که فکرم خ... پس لطفا فکمهیام، درد جامعه و امثال تو حال دهیچش

 چسبد. یم یشود و حساب یقضاوتش کرده ام. لقمه ام تمام م بیدارد. زود و عج حق

 کرده... میکه عصبان هیزیتنها چ نیمن رو و ا دیدر موردتون ندارم؛ فقط تو درد سر انداخت یمن فکر -

 کنم. یگفتم که، حلش م -

 یدارم. ده ها تماس ب یپنجره بر م یافتد. تلفن همراهم را از لبه  یدهم و نگاهم به ساعت م یم تکان دییتا سر

 فاصله از تختش نی. باز هم دورتررمیگ یزنم و با اعتماد به نفس شماره اش را م یم ای! دل به دریپاسخ از خانم قاسم

 یکه صدا نیتا ا دیآ یقلبم تا حلقم باال م یه خورد و یم بوق یزنم. ه یم دیرا د رونیو از کنج اتاق ب ستمیا یم

 .چدیپ یم یاش در گوش یکالفه و عصب

 ؟یستیچرا خونه ات ن ؟یکن یم یمن باز یدختر؟ چرا با حرمت و آبرو ییکجا -

 کنم. یرا کنترل م میکشم و لرزش صدا یم یقیفهمم که با تمام سرعت خود را رسانده است. نفس عم یم

 مامان... یکنبه حرفام گوش  دیبا -

 برد. یکشد و حرفم را م یم ادی. فرستمیمن دخترش ن گریندارد و د حوصله

 یکار رو م نی... آدم مگه با مادرش اننیروزا رو بب نیکه ا یدرمون... خدا رو شکر پدر و مادر ندار یمامان و درد ب -

 کنه؟

 را کنترل کنم. یا یبحالت عص چیتوانم ه یو نم زدیر یاست و اشکم فرو م دهیفا یب مقاومتم

 د؟یکن ی... چرا زود قضاوت ممیحرف بزن دیگم با یمامان م -

خواد؟ خاک بر سر من که بهت اعتماد  یقضاوت م ؟یهست یکدوم گور ،یستیشب خونه ن مهین یقضاوت؟ سه  -

 کردم...

د. شو یم نیلبم سنگو ق رمیگ یپنجره را در مشت م ریحر یپرده  یدهم؟ گوشه  یپشت اشتباه... چه جواب اشتباه

 .چدیپ یم یمحسن در گوش ادیفر یشود و صدا یم دهیاز دستم کش یگوش
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 د؟ید یزجرش م یطور نیکار کرده که ا یچ -

 کشد. یم ادیقوز است. دوباره فر یقوزباال تیوضع نیدانم ا یم یول دیگو یچه م یشنوم خانم قاسم ینم

 دم... یم حیمن براتون توض دیاریب فیتشر دیدار یمنه، هر حرف شیبله با من بوده؛ االن هم پ -

 یروم. اشکم را م یکنم و سمت در م یکشم. تماس را قطع م یرا از دستش م یگوش عیشود و سر یطاق م طاقتم

 زنم. یو سرش داد م رمیگ

 نشه... داتونیاطراف من پ گهیلطفا د -

 کند. یو باز هم اصرار م دیآ یبه دنبالم م یقدم

 که هنوز صبح نشده کار برات جور کردم. یدیکنم... د یگفتم که حل م -

 کشم. یم ادیاست و سرش فر دهیبه استخوانم رس کارد

 .دیبه من ندار یا یبدهکار چی... هدیریکارتون بخوره تو سرتون... فقط از من فاصله بگ -

اشک بارم  یست و چهره کرده ا کیپرستاران را تحر ادمیفر یکوبم. صدا یزنم و در را محکم م یم رونیاتاق ب از

 یگردم. تلفنم زنگ م یشوم و سمت خانه بر م یخط واحد م نیشود. سوار اول یم مارستانشانیقطعا خبرساز امروز ب

آمده است  شبید یرسم. خانم قاسم یکنم و به خانه ام م یم یرا هم با مترو ط ریمس کیدهم.  ینم تیخورد و اهم

بشر کار  نیشود. ا یخواهم، مقابلم ظاهر م یکه نم ینحس یروم و چهره  یا باال م. از پله هدیآ ینم گریو من نبودم! د

 جا پالس است؟  نیخدا ا ی شهیندارد که هم یو زندگ

 .چدیپ یسوم م یدر سالن خلوت طبقه  شیاندازم تا در را باز کنم و صدا یم دیکل

 ودن...از دستت شکار ب یلی... خیشب مهمون داشت مهین ه؟یدختر همسا یخوب -

 روم. یم یکنم و سراغ در اصل یرا باز م حفاظ

تونم همه جوره هوات رو داشته  یم م،یایو بهتر با هم کنار م میا هیبه هر حال همسا م،یبش ینرخ بده مشتر هی -

 باشم...
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ش ا یشلوار ل یها بیلرزد، دست در ج یترسم و تنم م یکشم تا از داخل قفل کنم. م یروم و حفاظ را م یم داخل

 بستن قفل عجله کنم. یکنم برا یم یو سع دیآ یم شیپ

 .میخوش بگذرون یحساب میتون یو خودم و خودت م ستیکس ن چیجا ه نیا نی... ببگهینکن د یگوشت تلخ -

و  زدیر یبدنم فرو م یندارم همه  شیبرا یبندم. زبانم الل شده است و جواب یرا م یلرزد و با هول در اصل یم دستانم

بندم.  یکشم و چشمانم را م یافتم. رو به سقف دراز م یلرزان همان جا که شب قبل محسن افتاده بود م ییبا پاها

 یخواب دعوتم م یایچرخند و به دن یم یو ه چرخند یم یه میپشت پلک ها یِاهیشنوم و س ینم ییصدا چیه

 کنند.

سرما از کجا به جانم افتاده  نیا یتابستان یلرزد. چله  یتنم از سرما م یشوم و همه  یم داریبا احساس سرما ب صبح

سحر در شهر  یدانم کله  یزنم. خودم هم نم یم رونیو بعد از نماز از خانه ب رمیگ یگرم وضو م یادیاست؟! با آب ز

 شیخودم از پ یبرا یو کار نمیتوانم در خانه بنش یدانم که نم یزده ام، فقط م ابانیطور به خ نیخواهم که ا یچه م

مجبور  یو ه نمیاو را بب گریخواهم د ینم یکرده است ول دایپ یشغل مناسب میدرست است که آن پسر برا نبرم!

 را در بر نداشته است. میبا آبرو یجز باز یزیچ میاو برا دنی! هر بار دفتمیشوم به خاطرش به دردسر ب

 نیاستخدام ا یها یآگه یشمم روشود و کم کم چ یآغاز م یدهم که ساعت ادار یادامه م یرو ادهیقدر به پ نیا

سر  یدیزنم. به چند مرکز مشاوره هم با نا ام یخرم و صفحاتش را ورق م یم یچرخد. روزنامه ا یطرف و آن طرف م

مدارس  ینخواهد داد! فکرم پ لشانیتحو یدرخشاندرست و  یسابقه  ینیخواهند و ورام یدانم سابقه م یزنم. م یم

خواهد و  یهم کارگر م یپز ینیریکارگاه ش کیخواهند.  ینم رویکدام با مدرک من ن چیرود و ه یهم م یرانتفاعیغ

 دانم. یحرفه نم نیاز ا یزیمن چ

ه روب یِرفتن و عذرخواه یرود.  فکرم پ ینم نییپا میاز گلو یزیکنم و چ یدعوت م یفالفل کیدر  یرا به ناهار خودم

شود. با بغض  یها قانع نم یراحت نیو به ا ستیدر کار ن یدانم که بخشش یم یافتد ول یم یرو از خانم قاسم

و  یاطیشوم. باز هم به چند مغازه و کارگاه خ یم اکوچه ه یگذارم و دوباره آواره  یم فمیرا داخل ک چمیساندو

 است که در عمرم انجام داده ام. یکار نیتر جهینت یزنم و ب یمهدکودک سر م

اند. به  لیکه مد نظر من است همه تعط یساعات مراکز نیود و در اش یشلوغ است و کم کم دارد غروب م شهر

خواهند. سردرد سراغم آمده و  یچک و سفته م ایهمه معرف و  یدارم ول تیالبسه هم رضا یدر مغازه  یفروشنده گ

 یهم مرا  یگریو البته آن سر شهر مراکز د مشدن سر بزن یمنش یفردا به چند مطب برا دیدانم که چه کنم، شا ینم

 .رمیشود که سراغ بگ
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 یکنم. پسر میدردِ پاها یبرا یخواهم هر چه زودتر به خانه برسم تا فکر یگذرم و م یم تیجمع نیاز ب سرگردان

 یگذرد قالب م یرو م ادهیکه از پ یدر دست دارد و به زور به هر کس هیاست و اعالم ستادهیا یابانینوجوان سرِ خ

 لیتحو یغاتیکاغذ تبل کیدهم و  یم لشیآورم و تحو یم رناهارم را د چیاست. ساندو دوره گرد یبچه ها نیکند. از ا

 شینوشته ها انیکارگر م یکنم تا داخل سطل زباله پرت کنم که چشمم به کلمه  ی. جلوتر کاغذ را مچاله مرمیگ یم

 خوانم. یکنم و با دقت م یافتد. بازش م یم

 ...«یچند کارگر خانم در بخش بسته بند ازمندیکادر خود ن لیبه منظور تکم« صدف» یشیلوازم آرا شرکت»

 یدوزم. گوشه ا یبرگه م یپا یآورم و نگاهم را به شماره تماس ها یتلفنم را در م عیخوانم و سر یمتن را نم ی هیبق

شوم.  یه مخان یاندازم و راه یبرگه را م دیدهد و نا ام یجواب نم ی. کسرمیگ یشماره تماس م نیو با اول ستمیا یم

بشر را  نیکه ساختمان نگهبان ندارد تا حق ا فیو چه قدر ح تدر ساختمان اس یجلو هیادبِ همسا یباز هم پسرِ ب

 کف دستش بگذارم!

 یِچا یها وانیو ل وهیم یروم. بشقاب ها یدهم و داخل م ینم یتیاهم زشیو پوزخند تمسخرآم دهیدر ینگاه ها به

اول به نظافت خانه برسم.  دیکنند و خسته و کوفته با یم یدهان کج میانه برامانده از دو سه شب قبل در کف خ

تخت  ی. با همان لباس ها خودم را رومیرا بشو او ظرف ه ستمیبا نکیس یکند و مجبورم پا یدرد م یحساب میپاها

 شوم. یهوش م یب یکشد که از خستگ ینم هیکنم و به ثان یرها م

حرکت را از وجودم گرفته است.  یاجازه و اراده  میامان پاها یدرد ب یا مدنظر دارم ولر روزید یهم همان برنامه  باز

نامعلوم سوار  یدهم و به مقصد یم حیرا ندارم. مترو را ترج یرو ادهیگرم تر است و توان پ روزیبه عالوه هوا هم از د

زده بود. به گمانم  بشیغ یم که مدتانداز یم یا یمزاحم تلفن ی رهبه شما یخورد و نگاه یشوم. تلفنم زنگ م یم

 رسد. یم امشیدهم و پ یزند؟ رد تماس م یچرا مجدد زنگ م یبود ول ینیکه ورام

 «؟یخوب سالم،»

 یبار شماره  نیخورد و ا یشوم. بازهم زنگ م یم ادهیپ ستگاهیا نیگردانم و اول یبرم فمیرا به ک یحوصله گوش یب

 .دیآ یم امیدهم و پ یباشم. جواب نم یدیجد خط دیفکر خر دیاست. با یگرید ی بهیغر

 «د؟یکار تماس گرفته بود یبرا سالم،»

دهم. خانم  یشود و دست پاچه سالم م ی. بوق خورده و نخورده وصل مرمیگ یکنم و شماره اش را م ینم معطل

 رسم. یبه آرامش م یدهد و کم یجواب م یمهربان
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 رو بپرسم. طی. خواستم شرادیه جواب ندادتون تماس گرفتم ک هیاعالم یبرا شبیسالم، د -

 دهد. یکند و جواب م یمکث م یکم

 طی. شما هم محمیزن یمتقابال با هم حرف م دیاریب فیتشر هیاعالم ی. شما به آدرس روزمیعز میندار یخاص طیشرا -

 .میرس یمسائل با هم به توافق م یو سر باق ینیب یکار رو م

 کشم. یم یاحتشود و نفس ر ینقش صورتم م لبخند

 شم. یممنون م دیو آدرس رو بفرست دیرو دور انداختم، اگه لطف کن هیمن اعالم قتشیحق -

دهد که غذا الزم است.  یو باالخره شکمم هشدار م میآ ی. سرِ ذوق ممیکن یم یو از هم خداحافظ دیگو یم یچشم

است و مقابل  یمسکون یم. منطقه شو یم یکه فرستاده است راه یخرم و با خط واحد به آدرس یم یتییسکویب

 یترس ینصب شده است و جا درشسر« صدف»شرکت  ی. تابلوستمیا یم یمیقد ییِالیو یخانه  کیساختمانِ 

بلند که دنده  یشاس نیماش کیجز  یزیچ ای یاندازم و کس یبه دو طرف کوچه م یجا؟! نگاه نیچرا ا یول ست،ین

 یخورد. زنگ را م یاز سرم سُر م یشل شده و ه یورد. کش چادرم کمخ یرود به چشمم نم یم رونیعقب از کوچه ب

 مانیترسم قدم داخل بگذارم. از آمدن پش یشود و م یدر باز م یسوال دونکنم. ب یزنم و سر و وضعم را مرتب م

فهمم  یم شیو از صدا دیآ یم رونیاز درِ خانه ب دیبا روپوش سف یخواهم در را ببندم و برگردم که خانم یشده ام و م

 .میاست که پشت تلفن حرف زده ا یکه همان خانم

 نترس...  زم،یداخل عز ایب -

 زند. یم شیاز داخل صدا یگریو خانم د دیآ یم شیکه خودش پ اورمیخواهم بهانه ب یزنم و م یم یزورک یلبخند

 پس؟ یسوگل جان کجا موند -

 .دریگ یرا آرام م میو بازو رمیگ یلبم را به دندان م ی گوشه

 رهیکه کسب و کارمون بگ یکم م،یجا کار کن نیهم میو مجبور کهی... هنوز کارگاهمون کوچمییجا نیا یاز مجبور -

 بهتر! یجا هی میریم

کوچکِ گل  یدارد و دو طرفش دو باغچه  یکوچک اطیروم. ح یپاشم و همراهش داخل م یم شیبه رو یگنگ لبخند

 چیو ه میرو یاطراف تک مانده است. داخل م یخانه ها نیو ب طبقه است کیو  یمیقد یاست. ساختمان چکیپ
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 یقرار دارد و صدا یشگاهیآزما یبه دستگاه ها هیشب ییبه خانه شباهت ندارد. گوشه و کنار دستگاه ها زشیچ

 دهد. یم حیرا بر هم زده است و خانمِ سوگل نام توض طیدستگاه ها آرامش مح

 .میالزم دار یشتریب یکم بگذره دستگاه ها هی. هنوز اول کارمونه! میکرد دیفعال صابون و دو مدل کرم تول -

 سالم... -

 یدهد و هم شانه  یتکان م یدهم. سر یکنم و آرام سالم م ینگاه م دیآ یم رونیکه از مثال آشپزخانه ب ییآقا به

 .ستدیا یسوگل م

 دن؟یهمکار جد -

 خندد. یزند و مرد آزاد تر م یه متن شیخندد. سوگل به پهلو یکند و مرد م یم دییتا سوگل

 کم شوخه! هیشوهرمه،  ریام -

 دهد. یکند و من را مخاطبش قرار م یاشاره م یهم به در اتاق ریکند و ام ینام نگاه م ریچپ به ام چپ

 !دیرو انجام بد ایهماهنگ ریبا مد دییخب بفرما -

 کند. یمتعجب نگاهش م سوگل

 مگه اومده؟ -

گاه از دست یکیو سمت  ردیگ یرا م میبازو الیخ یزند و ب یتنه م شیدازد و باز هم سوگل به پهلوان یابرو باال م ریام

 برد. یها م

 کنم. یشون م ییالزم نکرده، خودم راهنما -

 یاز دستگاه ها م یکیرود و من هم همراه سوگل به  یاست، م تیریکه گفته بود مد یخندد و سمت اتاق یم ریام

 کند. یمان م یدهم و سوگل به هم معرف یکند سالم م یم میدستگاه را تنظ یکه دکمه ها یرسم. به دختر جوان

 ...یمیغزاله جان هستن، متخصص ش شونیا -

 فشارد. یم یو دستم را به گرم ستدیا یکنم. او هم م یزنم و دستم را سمتش دراز م یم لبخند
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 خوشبختم خاطره جان... -

 میگزد و صدا یبزند. او هم لب م رونیلرزم و کم مانده که چشمانم از حدقه ب یبه تنم برق وصل کرده باشند م انگار

 شود. یبه زور از کامم خارج م

 اسم من؟... -

 نالد. یفرار کنم. غزاله هم مستاصل م طیخواهم هر چه زودتر از مح یو م چدیپ یدر سرم م ریام یخنده  یصدا

 ...تونم دروغ بگم... حواسم نبود اصال یبابا من نم -

 کند. یچرخد و سوگل وساطت م یساختمان دور سرم م یشده  یگچ بر سقف

 !ستین یاصال نترس خاطره جان، به خدا موضوع خطرناک -

 خورد. یاز کجا آب م زیفهمم همه چ یو خودم م دیآ یم یفیخف یسرفه  یصدا

 .میزن یاتاق من حرف م ایب -

 کند ینگاهمان م یداده است و شاک هیبه چهارچوبِ در اتاق تک شمارینزار و ب افهیکنم. با ق یچرخم و نگاهش م یم

 کند. یسه نفر را شماتت م یو با دلخور

 !ن؟یرو هم ندار زیتر و تم چوندنیپ هی یعرضه  یعنی -

کشم و سمت  یکه خودم را کنار م ردیرا بگ میخواهد بازو ی. مدیآ یسه نفر ساکت شده اند و فقط محسن جلو م هر

 و لکنتم مسلط شوم. تیتوانم بر عصبان یکنم و نم یان حرکت مساختم رونِیب

 ...یدار یچ... چرا د... دس... دست از سرم ... بر... نم -

با تمام  کنم و یرسانم. پا تند م یم رونیحرف بزنم و با تمام قدرت خودم را به ب نیتر از ا شیلکنت ب نیتوانم با ا ینم

 دوم. یکوچه م یتوان به انتها

 ه... خاطره خانم... خاطره صبر کن...خاطر -
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و  ستمیا یدچارش شود و م یبیخواهم آس یاندازد. نم یکالمش وقفه م انیکند و نفس کم آوردن م یم سرفه

 شوم. یفهمم چه قدر موفق م یکنم با کنترل حرف بزنم و نم یم یچرخم. سع یسمتش م

 ؟یخوا یاز جون من م یچ -

 .ردیند تا نفس بگز یم هیتک واریو به د ستدیا یم 

 ... مجبوریگرد یدنبال کار م یو رفت یسالمندان نرفت شگاهیکمکت کنم. من بهت کار دادم، آسا یخوام بذار یم -

به  ینیب یمن رو نم ام،ینم شگاهیام و آزما یلعنت یِضیمر نیا رِیساله درگ هی ستم،یجا ن نیشدم... به خدا من خودم ا

 به گردنم نباشه... یاز کس ینید یبذار حداقل آخر عمر ،یفتاداطر من تو دردسر اموال... قبول کن و بمون... به خ

 سر و گردن از من بلند تر است.  کیو قدش  ستدیا یدانم چه کنم. مقابلم م یکنم و نم ینگاهش م فقط

 !امیسالمندان! وگرنه کوتاه نم ایجا و  نیا ای ،یقبول کن دیبا -

م به صورت یرا به من برساند؟! دست رشیدارد که خ یفهمم. چه اصرار یشر را نمب نیا چیکنم. ه ینگاهش م مستاصل

 کنم. یکشم و آرام نجوا م یم

 دم... یخبر م رمیبگ میتصم -

 میبرا یشوم. حوصله و توان یراحت از آن کوچه دور م الیو با خ دیگو ینم یزیشوم. چ یچرخم و آهسته دور م یم

 برد. یخوابم م عیسر یلیگردم. آن قدر خسته ام که خ یراست به خانه بر م کینمانده و 

ام! دست  یاز حد عصبان شیب اینفر در دن کیتفاوت که از دست  نیمد نظرم است با ا روزید یهم همان برنامه  امروز

 ینام در سرم م ریام یآن آقا یکنم. خنده ها یچرخد و احساس حقارت م یدر سرم م یه روزمیانداخته شدنِ د

به آن ها چه گفته  یعنیزند.  یحقارتم دامن م حساسبه ا یرسد ه یسمم که از دهان غزاله خانم به گوشم مو ا چدیپ

 کردند؟ یکه آن طور برخورد م

ترسم. اصال  یکنم از او م یمورد فکر م نیبه ا یکرده است؟ وقت یزیرا طرح ر یمزخرف یبرنامه  نیچه طور چن اصال

 یا معلوم که آن خانه را هم در لحظه با آن دکور آماده نکرده باشد؟ چه طور مکنم. از کج یکارش را درک نم یمعن

 کارها را کند؟! نیتواند ا
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است که قرار  نیدانم و آن ا یرا خوب م زیچ کیزنم و  یم رونیاز خانه ب شهیو هم روزیو پر روزید هِیشب یپیت با

 !است یباعث خرسند نیباشد و ا داریال است بوقت صبح مح نیآغاز کنم! ا هیپسر همسا دنیصبحم را با د ستین

امروزم  یکرده ام و در برنامه  دایپ نترنتیچند مرکز را از ا یخودم زحمت داده ام و بعد از نماز صبحم نشان به

ار بتوانم  ک گریکنم امروز د یخوانم و در دلم دعا م یم یالکرس هیلب آ ریسر بزنم. مدام ز زیگنجانده ام که به آن ها ن

 اگر حقوقش اندک باشد! یکنم. حت دایپ یناسبم

دارم و پرکردن اوقاتم!  ازیام به پول ن یمخارج شخص یدهم و فقط برا یخانه که نم یخودم حساب کرده ام، اجاره  با

اندازد  یم ییرو جدا ادهیمن و  آرامشم در پ انِیتلفن همراهم م یشود وقت گذراند. صدا یپس با حقوق اندک هم م

ضاح ندارد بعد از افت یلیباشد! دل ینیورام یمزاحم تلفن نیا رمشک دا گریشود. د یبه شماره اوقاتم تلخ م یهو با نگا

 تماسش را رد عیلرزد و سر یرسد تنم م یکه به ذهنم م یقصد مکالمه با مرا داشته باشد. از فکر شوم گریآن شب د

 امشیکنم که پ دایپ ینِ شماره اش را در گوشفرستاد اهیس ستیل ریکنم مس یم یسع یدهم و با دست پاچگ یم

 .دیآ یدر م شیصفحه به نما یباال قسمت

 «اون سمت؟ یر یم یطرفه؛ کجا دار نیشرکت صدف از ا ریمس»

 چیخود است و ه یکار روزانه  یاست. هر کس در تکاپو یعیمحله طب زیکنم. همه چ یچرخم و اطراف را نگاه م یم

 یها دوباره تلفنم زنگ م نیمردم و ماش نیسابقه ام ب یب یهم زمان با چشم چران! دیآ یدر نظرم مشکوک نم زیچ

خواهم مطمئن شوم که چه  یفقط م یحرف یدارم. ب یکنم و کنار گوشم نگه م یخورد و با ترس تماس را وصل م

 گذارد. یواقعا پشت خط است و او هم منتظرم نم یکس

 «؟ی... خوبسالم»

 .چدیپ یم یدر گوش قشینفس عم یدهم و صدا ینم یزند. جواب یو آرام حرف م شناسم. خش دار یرا م شیصدا

 «؟یکن یقبول م یگفت روزید ؟یریم یدار کجا»

دهد و از  یآن طرف تر چراغ م یکم یرنگ یمدل باال و نقره ا نیکنم. ماش یدوباره اطراف را نگاه م شیصدا دنبال

 دهد. یدست تکان م میبرا شهیپشت ش

 «رسونمت! یم م،یبر ایب»

 زنم. یدهم، سرش غر م یچرخم و همان طور که به راهم ادامه م یم ظیغ با
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 ...دیگفتم دست از سرم بردار د؟یکن یم بمیشما چرا تعق -

 کند. یم دمیتهد یدهم و باز در گوش ینم تیشنوم و اهم یبوق ممتدش را هم م یصدا

 «؟یر یم یکجا دار ،یکن یکه کار رو قبول م یگفت روزیخاطره د »

 کشم. یکند و سرش داد م یفوران م روزمید رِیتحق تیعصبان

 که از شما دور باشم! نهیهم ا ممیو تصم رمیبگ میتصم دیندادم، گفتم با یقول چیمن ه -

 کشد. یو او هم داد م دیآ ینم کوتاه

 ... بابا من؟یرد کرد اون جا رو چرا ستم،یسالمندانم من ن شگاهیآسا ،ینیب یمن گفتم که اون جا من رو نم یلعنت»

 «ساله نرفتم اون جا... کیقسم بخورم که  ی... به چامیتونم ب یاون شرکت نم

 !  میهم اومد ندار یبرا م،یمتاسفم، به صالح هر دو مونه که از هم دور باش -

 ی! از کسینیدم که بعد جبران خطاهام من رو نب یسند م یهم بخوا ی! هرچامیکوتاه نم یتا کمکم رو قبول نکن من»

 «... دا...یچه... انت... ظار رهیم یکه داره م

 اهستگیکنم. در ا یکنم و تماس را قطع م یشود و با متاسفم گفتن وجدان خودم را راحت م یبا سرفه قطع م شیصدا

 یم بمیکه با فاصله تعق نمشیب یشوم هم م یم ادهیکه پ یستگاهیکند. ا یم بیو او هم چنان تعق نمینش یاتوبوس م

 کنم.  یم افتیروز اول را در یجواب ها نمانم و هما یاز روز در مراکز مختلف سرگردان م یمیکند. ن

خورد و  یبرا یزیصورت چ نیکنم و در ا یکارورز گانیخواهند چندماه را یکنم، م یکه سابقه ام را پنهان م ییجا

 رانیقوز است! معرفم تنها مد یون قوزباالمطرح کنم چ ییتوانم جا یخوراکم پس انداز ندارم و سابقه ام را هم نم

ام هم رد و اثر در  یمال یِضمانتم را بکنند و از حام ،آمده محال است شیپ طیمان هستند که با شرا یستیواحد بهز

 دیخواهم شکستم را قبول کنم و نا ام یپسر هم شده نم نیا یکم کردن رو یکمک کنم! برا یدست ندارم  که تقاضا

 شوم. ینم

اول مهر  یمهدکودک برا کیو  یکارورز یفروشگاه لباس زنانه و دو مرکز برا کیبساط است.  نیوز تمام همر سه

 مشاغل نیکدام از ا چیباز هم از ه یول رندیشد با من تماس بگ یشان منتف یکادر اصل یرویرزرو کرده ام که اگر ن

 .دیآ یخوشم نم
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هم  دیخر یبرا یآورم. حت یسر در نم چیهم ه یاز فروشندگو  ستیام ن یفعل طیبدون حقوق مناسب شرا یکارورز

دلم  گریمختلف دست و پا زده ام که د یبچه ها نیب یستیروم! مهدکودک هم آن قدر در بهز یبار م کی یسال

فاجعه است و  میکار که برا یبرا یدینا ام یعنیموضوع  نی! و ااورمیآن همه کودک سرخودم را به درد ب نینخواهد ب

کنم با  یکند و تا نگاهش م یم بیسحر مرا تعق یپسر خسته نشده است و هم چنان از کله  نیکه ا نیابدتر 

 زند.  یچشمک م نشیماش

کنم،  یافتد و با خودم فکر م یلوکس م یمرکز یزنم و نگاهم به تابلو یمنطقه از خانه ام دارم قدم م نیدورتر

خواهم در اسرع وقت  یشوم؛ آن وقت چه طور م رفتهیاطق پذمن نیدر ا یگریهر مرکز د ایجا و  نیبالفرض که ا

شوم. اشکم لب مشکم  یم مانیروم. رفته و نرفته پش یداخل م یکشم و قدم یم یخودم را سرکار برسانم؟ آه

محسن  نیو به ماش میآ یم رونیگامِ داخل رفته را ب کیدهد.  یرا خراش م میگلو یناتوان نیاست و بغضِ ا دهیرس

 خلوت ابانِیدر خ شیسرفه ها یبه شکم خم شده و صدا نیماش رونیرا باز کرده است و ب نشینم.  در ماشک ینگاه م

نم ک یدوشم محکم م یرا رو فمیآمده ام. ک رونیب یباز هم دست خال ندیکه بب ستیمن ن هاست. حواسش ب دهیچیپ

 به خودم اجازه ابانیخ یآمده ام. با خلوت ام به ستوه یکس یپر است و از ب میافتم. چشم و گلو یو سمت مخالف راه م

کنم تا جلب  یچادرم پاک م یکند و تک به تک را با گوشه  یو قطره پشت قطره سقوط م زدیدهم اشکم فرو بر یم

که  نمیب یم ینباشم ول بیدر معرض تعق گریچرخم تا مطمئن شوم د یام و م دهیرس ابانیخ یتوجه نکنم. به انتها

 یو با گام ها عیلرزد و سر یکه حالش به وخامت رفته است تنم م نیحلقه زده اند. از فکر ا نشیچند نفر دور ماش

 نشیشوم و او همان طور کنار ماش یکه دورش حلقه زده اند رد م یدو سه نفر نیگردم. از ب یبلند سمتش برم

ن هم و م دیورتش را بشوکند تا دست و ص یکمکش م انیاز آقا یکیکند.  یتف م ینشسته است و با سرفه خلط خون

 کنم. یاعالم وجود م

 حالتون خوبه؟ -

 یآبِ مرد را پس م یپاشد. بطر یکند و دوباره به صورتش آب م یحالش، دل خور و قهرآلود نگاهم م یب یبا چهره   

 کند. یدهد و تشکر م

 ممنون آقا، حالم خوبه... -

 شوم. یکنم و مانع م یم یدست شیه پشود ک نشیخواهد دوباره سوار ماش یکشد و م یم یقیعم نفس

 براتون... ستیخوب ن یحالتون رانندگ نیرسونمتون، با ا یمن م -
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فکر  نیو تازه به ا نمینش یرود. پشت رل م یم یسمت در آن طرف یحرف یشود و ب یم رهیبه چشمانم خ یا لحظه

گاه شود. ن یکند و باالخره سوار م یتشکر م گری! او هم از دو مرد دم؟یایکالج چه طور کنار ب یب نیکنم که با ماش یم

 جوان را به مقصد برسانم؟ یخواهم پسر یشده و م میدایاز کجا پ ابانیخانم وسط خ کیکند.  یم تمیمردم اذ بیعج

 ی. چادرم را جمع و جور مرمیمورد تمسخرش قرار نگ یکنم حداقل در رانندگ یم یکشم و سع یم قینفس عم چند

 نشان ندهد. یدهم تا در صورت خطا واکنش یم حیتوض شیبراکنم و از اولِ کار 

 ...ادمهی ییزایچ هی ینکردم، ول یام رانندگ نامهیبعد گرفتن گواه -

آموزش  یها نیکنم. راحت تر از ماش یمتمرکز م ابانیو خ یحرکت و رانندگ یو حواسم را رو دیگو ینم یزیچ

 دهیکنم که به پهلو چرخ یشوم. نگاهش م یارد اتوبان که م. ودیآ یزود چم و خمش دستم م یلیاست و خ یرانندگ

 زنم. یحرفم را م یپرانم و جد یم رونیکند. افکار مزاحم را از سرم ب یاست و نگاهم م

 ...  ادینم ادمیکجا بود؟ من  میرفت یکه اون سر یکینیآدرس کل -

 فرستد. یم رونیسش را بزند و نف یرشد کرده اند را چنگ م یکه کم شیشود و موها یجلو خم م به

 دم... یآدرس شرکت صدف رو فقط بهت م -

 کنم. یم دیسماجت تاک با

 !کیکلن -

 شرکت صدف! -

 زنم. یسرش داد م بایتقر یتر و عصب محکم

 !امینم یا گهیقبرستون د چیه کینیجز رسوندن شما به کل -

 یکنم و آرام ول یجمع م یسم را به رانندگشود. حوا یم رهیزند و به رو به رو خ یو راحت دست به بغل م الیخ یب

 کند. یم دیمحکم تهد

 رم... ینم یکینیکل چیمن ه د،یند تیتا به شرکت رفتن رضا -
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 یها ابانیاست. با ورود به خ رهیدهم و او هم هم چنان در سکوت به رو به رو خ یخروج از اتوبان جوابش را نم تا

 .میآ یبه دو کردن با او را هم ندارم و کوتاه م یکی یمشخص شود و حوصله  ریالزم است که مس ،یفرع

 باهاتون شرکت. امیبعد م کینیکل میبر -

 شود. یسمتم دراز م دستش

 قول؟ -

ه دهم. ب یم ابانیکنم و دوباره حواسم را به خ یقول گرفتن سمتم دراز کرده است چپ چپ نگاه م یکه برا یدست به

 شوم. یم یاز دستش شاک یتیکنم و با نارضا یم تیرا هدا نیزنم درست باشد ماش یکه حدس م یریمس

 ...نیکن یمسخره ام م د،یکن یم دمیتهد د،یش یمزاحمم م یتلفن د،یکن یم بمیتعق -

 نکردم! یکار نیمن همچ -

 شوم. یزنم و سمتش خم م یترمز م ابانیکنار خ یعصب

 د؟یدستم انداخت یه اون طورک یهست یک یبود اون روز؟ فکر کرد یدوستاتون چ یپس کارتون جلو -

 دهد. یجواب م یهم عصب او

فقط اون لحظه اومدم که مطمئن بشم همه  ،یدید یمن رو نم گهیو د یشد یبشه، استخدام م یقرار نبود اون طور -

ش کمک ستین یآشنا که راض هیخوام به  یدونستن چه خبره؛ فقط گفتم م یاونا هم نم یبره... حت شیخوب پ زیچ

گند خورد به نقشه ام... اصال قرار  یطور ونکردن و اسمت رو گفتم که ا چمیکمک کنم. سوال پ میمستق ریکنم، غ

م رو عمر یمونده  یباق ی کهیت نیساله که اون جا نرفتم و ا کیسر منه...  ریکه اون کار ز یوقت متوجه بش چینبود ه

 خوره... یبر نم ییهم سر نزنم به جا

را در چشمانش  اهیس قیکند. چشم در چشم و دو عق یکنم. او هم تنها نگاهم م یش متر شده ام و فقط نگاه آرام

 غبار گرفته اند. یکنم که کم یکشف م

 نفر رو خوشحال کنم، قبول کن ازم... هی یخواد آخر عمر یدلم م -
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 یگاز م یروو پا  رمیگ ینگاه م شیها قیقدر خودش را رو به موت تصور کرده است. از عق نیکه ا ردیگ یم حرصم

 فشارم.

 .میزن یبعد در موردش حرف م کینیکل میاول بر -

کنم. کنج  یدارم و نگاهش م ینگه م کینیکل نگیرانم. در پارک یدهد و همان سمت م یرا م کینیآدرس کل آرام

 دانم یزند که م یبه سرم م یرحم یسرشار از خباثت و ب یبه در لم داده و رو به من خوابش برده است. فکر یصندل

 معرکه یپرت شود، سوژه  رونیداده، به ب هیکه تک رطو نیشد در را باز کنم و هم یاش کنم! اگر م ییمحال است اجرا

 نیشود چن ینم ماریب کیخب نه جسارتش را دارم و نه جرات و البته در حق  یشد. ول یجور م دنیخند یبرا یا

 کرد!  ییرا اجرا یا ینامروت

 ...یرامتک ی... آقایکرامت یآقا -

 کند. یفشارد و گنگ چشم باز م یرا م شیها پلک

 ...میدیرس -

 رشیکنم و خودش از پذ یشود. به دنبالش حرکت م یم ادهیپ یتشکر چیه یکند و ب ینگاه م کینیساختمان کل به

سن . محمیمان یمنتظرش م نهیدهد، در اتاق معا یرا انجام م مارانیبه ب یو چون سرکش ردیگ یسراغ دکتر را م

 یم یصندل یقدم زدن رو یپس از کم منرود و  یزود به خواب م یلیکشد و خ یتخت دراز م یراحت و آسوده رو

 .نمینش

 پراند. یو محسن را از چرتش م دیآ یبلندش  داخل م یبا صدا دکتر

زه روز جنا هی! آخرش ید یگم ببندمت به تخت، که گوش نم یشده که... بهت م داشیباز پ یفرار ضیمر نیبه به، ا -

 !ادیات برام م

 دهند. یکشد و به هم دست م یبه صورتش م یشود و دست یم زیخ مین شانیخسته و پر محسن

 !رمیم یمن تا تو رو کفن نکنم نم -

 شود. یخندد و تازه متوجه من م یم الیخ یب دکتر

 سالم خانم... پارسال دوست امسال آشنا؟! -
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 کنم. یم حیتشر شیمحسن را برا طیدهم و شرا یم محل نمقبل یشدنِ دفعه  بیغ یطعنه اش برا به

 و خلط و خون و ... قیعم یحالشون بد شده بود، سرفه ها ابونیتو خ -

 شود. یم یکند و لحنش هم جد یبار با اخم به او نگاه م نیپرد و ا یدکتر م یاز چهره  لبخند

 ...یخونه تون نبود میاومد شبید -

جواب سوالش   یزند. با چشم  برا یاش را به گوش م یپزشک یخواباندش و گوش یتخت م یانگشت رو یاشاره  با

 چرخد. یکند و محسن هم نگاهش سمت من م یم دیتاک

 بودم! کیبرام پاس شبانه نوشتند، کش یمعاف شدم ول یخدمت سرباز -

 :دیگو یاش م نهیس یبه قفسه  یچسباندن گوش نیشود و ح یطعنه اش نم یمتوجه  دکتر

 ...میگفتم تو رو هم ببر یشهرباز میرفت یکیشب بود! با ن یو دو کی... گمونم یبازم نبود م،یسر زد هیوقت هم  رید -

 بودم... کیگفتم که کش -

 کیکش نیحالش در ماش نیشوم. تمام شب را با ا یم رهیکوتاه و نامرتبم خ یبه ناخن ها رمیگ یاز چشمانش م نگاه

 ریدانم چه شود! من هم در منگنه گ یبکشاند که بعدش نم ید و به آن شرکت لعنتمرا چوب بزن اهیدهد تا زاغ س یم

و  میآ یم رونیدکتر از فکر ب یکنم! به صدا دایپ یاسببتوانم شغل من ییدانم که محال است به تنها یکرده ام و م

 کنم. ینگاهش م

 هیچ یتابستون نیسرما خوردنت تو اندازدت!  یساده از پا م یسرما خوردگ هیفعال بچه جان؛  فهیتو بدنت ضع -

 !گه؟ید

 .میگو یرا م لشیمن دل دیکه خودش بگو نیکند و قبل از ا یلغزد و معذبم م ینگاه محسن سمت من م باز

 پاس شبانه دارند! شونمیشبا سرده و ا -

 است. از یعصبان یو حساب ردیگ یدهد. فشارش را هم م یشود و دکتر هم سر تاسف تکان م یبه لبخند کج م لبش

 کند. یآورد و به من نگاه م یم رونیپولش را ب فیشلوارش ک بیج

 !د؟یریبگ وهیآب م ایکمپوت  هیو براش  دیزحمت بکش شهیجلسه دارم، م مارستانیب سییمن با ر -
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 برد. یم بیکنم و خودش دست در ج یمحسن نگاه م ی دهیواقعا رنگ پر یچهره  به

 پول دارم بابا... -

 کنم. یتمام طعنه بارش م ییکشم و با پررو یم یقیعم نفس

 !یفتیروز ن نیکه به ا یخورد یم یزیچ هی یپول داشت -

 اش محسن است. یروم و دکتر هم مخاطب حرف بعد یگرفتن کارت بانک دکتر سمت در اتاق م بدون

 سرم برات وصل کنن... داروهات رو هم بعد جلسه... هیگم  یم ؛یبخواب کم ریبگ -

روم.  یدر م یجلو یو بوفه  کینیکل یراست سمت خروج کیشنوم.  یحرفش را نم یو باق میآ یم ونریاتاق ب از

 یخشک م فمیته ک یاسکناس ها نیخرم و نگاهم به آخر یم تییسکویکمپوت آناناس و آلبالو و چند بسته ب کی

خورم و اگر  یدارم به تنگنا مکشد.  یم تهخانم است و دارد  میهفته کار در منزل مر کی یها حق الزحمه  نیشود. ا

 داند به کجا برسم! یپسر را قبول نکنم، خدا م نیکمک ا

را  دیخر لونیدنبال رگ گرفتن است. نا یمشغول وصل کردن سرمش است و به سخت یگردم و پرستار یاتاق بر م به

مک و ک ستمیا یستار مگذارم. کنار پر یم رونیرا ب تییسکویبسته ب کیگذارم و کمپوت ها و  یکنارش م زیم یرو

 کند. یوصل م رااش سرم  یمچ دست استخوان یو باالخره رو ردیرگ بگ شیکنم برا یم

 موندم! ضیف یو ب یبود یپرستار خوب -

 شیرا برا یفهمم. کمپوت یکه در خانه شان بودم را خوب م یهفته ا کیکنم و طعنه اش به آن  یچپ نگاهش م چپ

 یزهایسر چ یخواهم بمانم و ه یروم. نم یرم و با مرتب کردن چادرم سمت در مگذا یکنم و کنار دستش م یباز م

 پسر چانه بزنم. کیمختلف با 

 افته گردنت! یخونم م ،یکه گفتم رو نکن یو کار یچونیبه خدا دوباره بپ -

اال ب کنم. شانه یچرخم و مستاصل نگاهش م یگذارم. سمتش م یسرم م یکشم و دست راستم را رو یم یپوف کالفه

 گذارد. یتکه از کمپوت را در دهانش م کی ،یکیاندازد و با چنگال پالست یم

 ...شهیهم حرص نزن، کنج لبات چروک م یبرو... اون جور یخوا یحرفم رو گفتم، حاال  اگه م -
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 !عقلیال یِروان مارِیشود. انگار خودش کم چروک به چهره اش نشسته! ب یدرک که کنج لبم چروک م به

 یزنم. کمپوتش را هم تعارف م یو به رو به رو زل م نمینش یدست به بغل م یصندل یگردم و رو یغره برمچشم  با

 یبه خواب م یشوم ک یکنم و متوجه نم یدر سکوت فرو رفته ام م یِدهم. خودم را سرگرم گوش یزند و محل نم

و  ستمیا یشود. به احترام دکتر م یمباز  تهکنم و در اتاق آهس یکه نشسته ام چک م یرود. سرمش را از فاصله ا

کند. نگاه خاص و  یرا چک م تشیدهد و دوباره وضع یصدا سالم م یخواب است او هم ب مارشیداند ب یچون م

 کند. یاتاق اشاره م رونیکند و با دستش به ب یبه محسن دارد و با لبخند به من نگاه م یا مانهیصم

کند و  ینفسش را آزاد م میرس یسالن که م یزنم. به فضا یم رونیکنم و همراهش از اتاق ب ینگاهش م مشکوک

 زند. یسرحال حرف م

 !م؟یبخور ییچا هیاستراحتمه،  میمنم تا د،یو تنها نشست دهیگفتم اون که خواب -

الزمم و هم کنجکاو و هم  یخب هم چا یکرده است، ول یچه فکر ماریدانم با خودش درمورد من و آن پسرِ ب ینم

 با آن پسر ندارم! یکنم که من صنم هشیمناسب توج یفرصت در دیبا

نشستنم اشاره  یرود. برا یم رونیهم زمان ب یکند و خانم پرستار یخودشان تعارفم م یاختصاص یآبدارخانه  به

 رود. یکند و سمت سماور م یم

 قهوه؟  ای یچا -

 کشم. یم یقیعم نفس

 ...یهمون چا -

به  یزند و اصال توجه ندارد که من عالقه ا یشود و حرف م یم ختنیر یغول چاو مش ردیگ یدو فنجان در دست م  

 نه! ایحرف ها دارم  نیا دنیشن

 بخوابه! یبلکه دو سه ساعت زنیگفتم تو سرمش آرامبخش بر -

 دهد. یو حرفش را ادامه م ندینش یم زیگذارد و خودش هم آن سمت م یرا مقابلم م یچا فنجان

 . است وونهیبشر د نیا -
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 !دیشک نکن -

 .ردیگ یخندد و خودم هم خنده ام م یحرفم م به

کنه همون جونِ سابق رو  یهنوز فکر م وانهید ره،یاستراحت کنه که بدنش قوت بگ یمدت دیاستراحت مطلقه، با -

 بود؟ یچ کیو اون ور بچرخه! منظورش از کش نوریا یداره که شبانه روز

 .ستمیروغ بلد نکشم و د یفنجان خط م یانگشتم لبه  با

 کنه! یم بیمن رو تعق -

 را بداند. لشیدهد تا دل یو پرسش گر سرش را تکان م ندینش یبه چهره اش م یخند میشوند و ن یگرد م چشمانش

 .رمیگ یدستانم م نیکنم. فنجان را کامل ب یو به شدت احساس سرما م نمیچ یلب بر م

رار اص باتیتعق نیمشکل برام به وجود آوردن و با ا یناخواسته کمو  یباعث شدن از کارم اخراج بشم، کامال اتفاق -

 دارن که جبران کنند!

 !؟یکن یو شما هم قبول نم -

 کند و ینوشم. دکتر همان طور نگاهم م یرا م میقلپ از چا کیدهم و  یتکان م دییاش فقط سر تا یریگ جهینت به

 کند. یگذارد و سمتم سر خم م یم زیم یرا رو شیباالخره بازو

اش داره و خب ما بچه ها هم با هم  یمادر یبا خونواده  یکیشناسمش، بابام رفت و آمد نزد یم یمن از بچه گ -

شه اگه بگم تو سن ده  یدست خواهرم رو شکوند، باورت نم یباز یط یبار اتفاق هیشناسمش...  یخوب م م،یدوست

 اش؟! یاومد خواستگار یسالگ

 دهد. یتکان م یخندد و سر یتعجب کنم! خود دکتر هم م ای حرفش بخندم نیدانم با ا ینم

 میخوام! بدون پدر و مادرش اومده بود! فکر کرد یبود و اومد که طناز رو م دهیکت و شلوار پوش م،یبود هیهمسا -

خوادش، اومدم خودم  ینم یکس گهیبود، گفت دستش رو شکوندم و د یجد یول ه،یکنه و باز یم یداره شوخ

 !رمشیبگ

 یخودش را کنترل م یجرعه چا کیخندد و با  یتوانم خنده ام را کنترل کنم. دکتر هم م یخندم و نم یاراده م یب

 کند.
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از  ینیاگه د رهیگ یجبران کنه! آروم نم دیرسونده، بذار یضرر هیبچه! حاالم که به شما  نیداره ا یدلِ نازک نیهمچ -

 به گردنش باشه... یکس

 ...«یآخر عمر نیا»گذرد.  یوارده از خاطرم م بتیمص ی شهیهم یجمله  یلحظه ا یو براکنم  یام را جمع م خنده

 مه؟یوخ یلیحال و اوضاعش خ -

شده و ممکنه کمبود پالکت و عوارض  فیضع هیو بن هیاز لحاظ روح یبوده... کم زیآم تیموفق یعمل آخر نینه نه، ا -

فکرش  دیو کمک کن دینکن تشیاذ یطور نیه قابل کنترلند... اگه اتا آخر عمر باهاش بمونه ک یاز پرتو درمان یا گهید

 ...رهیگ یقوت م یو استراحت کنه، کم رهیآروم بگ

 دهد. یکند و بالفاصله جمله اش را ادامه م یم کیرا به لبش نزد فنجانش

تونه مثل  یه، مان! اگه تومور عود نکن یهم هست که کامال جد یخطرات ایدواریام نیا یخب در کنار همه  یول  -

 که... میطرف میبدخ ینمونه  هیبا  یعنیاگه عود کنه،  یکنه! ول یمشکل زندگ یسال ها ب یآدم عاد

کان ت ی! سراوردیخواهد بر زبان ب ینم یکه طبعا حت یزیفهمم. چ یسکوتش را م یِداند که معن یکند و م یم سکوت

کنم تا زودتر بروم.  یبرگشتن به اتاقم و  تشکر م یبرا ی. دنبال راهمینوش یرا م مانیدهم و در سکوت چا یم

گردم و او هم از پرستار پشت  یاتاق محسن برم مت. من سدیآ یم رونیکند و همراهم از آبدارخانه ب ینم یمخالفت

 یپسر ب نیفکرم را مشغول کرده است. از ا بیدکتر عج یدهد. حرف ها یرا درخواست م یماریب یپرونده  شنیاست

به گردنش حساس  گرانیحق د یقدر رو نیا یعنیداشته باشد!  یبیعج تیاست چنان شخص دیررو، بعمحابا و پ

 یرا اثبات م تشیوجهه  از شخص نیخواهد انجام دهد، ا یکه م یچند روزه و اصرارش بر کمک بیاست؟ خب با تعق

رفتارش انطباق ندارد!   نیبا ا دلم بگذارم که اصال یرا کجا طمیاش در باب حق و شرا یاطیاحت یآن همه ب یکند ول

را در  یتیشخص نیبا چن یتوانم همه جا پز دهم که شخص یزنم و م یغرق خوابش زل م یبه چهره  یادیز قیدقا

 ام! دهید یامروز یجامعه 

 نیچن یشتریمدت  زمان ب نیمراعات کند تا زم یاست کم یهم خوشحالم. فقط کاف یماریپس از ب طشیشرا یبرا

 ر خود داشته باشد!را د یموجود

 فشیک ی. دکتر هم پشت سرش است و مصرانه دسته دیآ یداخل م یعصبان یشود و خانم جوان یبه شدت باز م در

 را گرفته است.
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 ...ارتیخوابه، ولش کن بذار بخوابه بعد در اخت یکین -

 کشد. یکشد و سرش داد م یرا از دست دکتر م فشیک یدسته  یکیو ن ستمیا یاسترس م با

قدر جز بزنم از دست  نیکنم، چرا ا یبذار خودم خفه اش م رهیدوست داره بم یلیاگه خ ؟یولش کن هاد ویچ یچ -

 ن؟یا

 ...یکیجان، ن یکین -

 کنه؟ یکار م یجا چ نیاجل معلق ا نیا یهاد یوا -

 دهد. یقبل از همه جوابش را م یکیو ن میکن یشده نگاه م زیخ میتخت ن یهمه به محسن که رو 

 !رهیجل معلق اومده که جونت رو بگا -

 یکشد و رو یسر خود م ریشود. بالفاصله بالش را از ز یم دهیبالش کوب یکند و سرش رو یخودش را رها م محسن

 زند. یگذارد و غر م یصورتش م

 ...یهاد رونیجا بنداز ب نیرو از ا نیا -

م به پهلو خ عیکند و محسن سر یمحسن پرت م شکم یرا رو فشیک یکی. نردیصحنه ها خنده ام بگ نیمانده از ا کم

 شود. یم

 من رو... غلط کردم بابا... یکشت یکین یوا -

کشد و چندبار  یکند و بالش را م یسمت محسن حمله م یکیکنم و ن یرا کنترل م دنمیواقعا به زحمت خند گرید

 زند. یکوبد و سرش نق م یسرش م یمحکم رو

 بدم؟! یمادرت به من سپردتت چه جواب یگ یاز دست تو خالص بشم! نمکه  رمیمن بم یها؟ ا ،یغلط کرد -

 زند. یکشد و نفس زنان غر م یبالش را م یکیدست و پا زدن از دست ن انیم

 تو رو ملک عذاب من نکنه! یرو تحمل کنم ول میمامان مر یبه خدا حاضرم نق نقا -

 زند. یو دست به کمر م دیآ یکوتاه نم یکین
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 بخواد!هم دلت  یلیخ -

 !نم؟یرو بب یک دی: من دلم نخواد بامحسن

 !نمیخونه بب می! پاشو جمع کن بریتحملم کن یآش کشک خاله اتم، مجبور -

 یم شیبازو یرو یشگونیاش ن جهیکند که نت یم یکینثار ن یزیلب چ ریشود و ز یتخت ولو م یحال رو یب محسن

 نیپس چه طور ا دیاز خواب پر یکین یرود که اگر با صدا یم نیا یرود. فکرم پ یآخش به هوا م یشود و دوباره صدا

 بود؟ اریقدر سرحال و هوش

 زند. یو محسن سرش غر م ستدیا یم یکیخندد و کنار ن ینرم م دکتر

 رو؟ نیا یگفت خبرش کن یک -

 دهد. یجواب م یکیدکتر ن یجا به

 .میپاشو بر د،یخواب یم دیکرد با خودت امشب تو کوچه با یعمته! خبرم نم نیا -

 دهد. یکند و دستور م یبه دکتر م رو

 جان... یکن هاد صشیترخ -

هم مثل من  یکیزند و ن یکند. التماس در نگاهش موج م یخاراند و محسن مستاصل نگاهش م یسرش را م دکتر

 خواند. یالتماس را م نیا

 !هیکه چه مارمولک شیشناس ینگاه نکنا... م نیمظلوم ا یبه چشما یهاد -

 چرخد. یسمت من م یدر همان سر درگم ردکت

 خاطره خانم؟ یگ یم یشما چ -

 یقدم سمتم م کیکند و  یشده نگاهم م زیشود و مشکوک با چشمانِ ر ینام تازه متوجه حضور من م یکین خانمِ

 یمبه خودم را  یکیپرت کردن حواس ن لیشود و دل یپچ پچ گونه با محسن م ی. دکتر بالفاصله مشغول مذاکره دیآ

 کند. یفهمم.  دستش را سمتم دراز م
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 سالم، من خواهر محسنم، و شما؟ -

فشارم و آب  دهانم را  یکنم. دستش را م یدانم خودم را چه طور معرف یکه نشان داد هول کرده ام و نم یبتیه با

 دهم. یقورت م

 هستم، کارشناس مشاوره! یدیخاطره مج -

 پرسد. یرا از او م یکند و سوال بعد یرا نگرفته که به محسن نگاه م اندازد و انگار جواب سوالش یباال م ابرو

 ؟یکن وبتیبه حال مغز مع یفکر یخوا یباالخره م -

 .دیگو یم یزیلب چ ریکشد و رو به سقف باز ز یم یپووف محسن

 نه! ایبخوابم  یذار یدوستمه بابا... م -

 !؟یچ -

 یو خودش را به کناره  دهیترس یمحسن به حالت خنده دار و چدیپ یهمزمان در اتاق م یکیمتعجب من و ن یصدا

 کشد. یم رونیو سمت ب ردیگ یرا م یکین یبازو د،یآ یم شیکند و پ یکشد. دکتر وساطت م یتخت م

 !زمیاز اون دوستا که نه، همکارن عز -

 یقینفس عم کند. محسن یکند و به ساعتش اشاره م یمحسن دندان قروچه م یصدا برا یچرخد و ب یسر م پشت

 زنم. یکشد و من هم سهمم را غر م یم

 ...دینساز یزیدردسر و آبرور یکس یکه برا دیحرفاتون رو کنترل کن دیکاش بتون -

 کند. یحوصله زمزمه م یکشد و ب یسرش م یبالش را رو دوباره

 شما شروع نکن تو رو خدا... -

شود. با  یبشر م نیا ییِپررو فیمثل او حر ینم کسدا یزنم و م یخواهرش لبخند م یها یباز طهیسل یِادآوری با

 ی. تلفن همراهش زنگ مردیگ یموضوع خنده ام م نیا یِادآوریو هربار با  نمینش یام م یصندل یهمان لبخندم رو

 کند. یتماس را وصل م عیخورد و سر
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 رفت؟ ؟یشد هاد یچ -

 .ندینش یتخت م یو محسن با عجله لبه  دیگو یم یزیچ دکتر

 کنم. یجبران م ،یصتم هادمخ ل -

 .دیگو یکند و رو به من م یکند و با عجله سرم را جدا م یرا قطع م تماس

 وقت ندارم. شتریساعت ب هی م،یبر عیسر -

کند و  یمچش محکم م یپوشد و ساعتش را رو یاش را م یکتان یشوم و کفش ها یم رهیحرکات عجوالنه اش خ به

 کنم. یطور نگاهش م نیمن هم

 !گهیات کنم د یشرکت معرف میبر -

 اندازم. یام م یدست فیکنم وتلفنم را در ک یرا مرتب م چادرم

 !دیشرکت رو خودم بلدم برم، موندم از حال شما مطمئن بشم. استراحت کن -

 .دیآ یروم و دنبالم م یدر م سمت

 باشم... دیاون روز خودم با انیبا جر -

هنوز دست من  شیها چیی. سومیرو یم رونیب مارستانیراهش از بو هم میگو ینم یزیحرف دکتر، چ یادآوری با

 روم. یکنم و باز سمت راننده م یرا باز م نیاست و قفل ماش

 !دیرونم. شما به استراحتتون ادامه بد یمن م -

 دلت برام سوخته؟ -

خودم  یرازنم و ب یشوم و استارت م یسوار م عیدارد، سر قتیحق یکنم و چون حرفش کم یاخم نگاهش م با

 دارم! یدوست م یرا هم بس نیماش نیبا ا یکنم که رانندگ یاعتراف م
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 کند یخون آرام چکه م یافتد که قطره ها یخواباند. نگاهم به محل وصل سرم م یاش را م یصندل یو کم ندینش یم

گردم و با  یم یزیدنبال چ فمیاست. در ک یو چون خودش هم متوجه شان شده، در حال پاک کردن با دستمال کاغذ

 شوم. یسمتش خم م یمیقد یکردن چسب زخم دایپ

 دستمال بذار و بچسبون! کهیت هی -

که از شرکت به خاطر دارم  یشود و من هم سمت آدرس یکردن دستش م زیو مشغول تم ردیگ یرا از دستم م چسب

 دیآ یاز خودم بدم م یمکنم به خاطر افت فشارش باشد. ک یزند و درک م یباز چرت م ریکنم. طول مس یحرکت م

شرکت  یخب من هم منطق خودم را دارم! رو به رو یداده است ول یسه روز به خاطر من به خودش سخت نیکه ا

اندازد و با خودش  یبه ساعتش م یو نگاه ندیب یشوم. محسن هم م یدر مواجه م یرو یکنم و با قفل بزرگ یترمز م

 «کردن! لیچه زود تعط» زند.  یحرف م

 رو دارم. دشیداره کل یورود هیهم  یکوچه پشت چیبپ -

 .چمیپ یبرگشت م ریزنم و به مس یکوچه دور م یگردد و از انتها یم دشیداشبورد دنبال کل داخل

 زنگ دیتون یکنن، شما هم م یام م ییو سوگل خانم راهنما امیخودم فردا م ؟یداخل که چ میبر گهیبسته است، د -

 !دیبزن

 کنم. ینگاهش م یچشم ریخندد و متعجب و ز یم ستیده دار نحرفم که اصال خن به

 خنده داشت؟ -

 !رهیجونم در م یریاز من؟ دماغم رو بگ یترس یم -

 یبره هم گرگ م ،یباش ریپذ بیدفاع و آس یمظلوم و ب یدهم. خب حق دارم بترسم. وقت یکنم و محل نم یم اخم

 خود را دارد! یپسر به اصطالح مظلوم جا نیشود! ا

 مارستان؟یبرگردونمتون ب -

 دهد. یبه دستانش م یکشد و کش و قوس یم یقیعم نفس

 بره!  یسرم رو م یکین مارستان،یگردم ب یبرو سمت خونه تون، خودم برم -
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 اون فقط نگرانتونه! -

 غیج یدارد؟ همه  دنیداشتن آه کش یمهربان نیبه ا یخواهر یفهمم کجا یکشد. نم یدهد و فقط آه م ینم یجواب

دلسوز و مهربان  یلیکه خ یخواهر یعنی نیو ا یگرید زیجان خود محسن بود نه چ یبرا شیها یتاب یها و ب غیج

را عوض کند و دستش سمت ضبط دراز  بحثکند  یم یآن را ندارد. سع یاست که هر کس یا یخوشبخت نیاست! و ا

 شود. یم

 نهادشیداره، پ یخوب یِحتما بازده میتالش کن شتریب یخب کم یهنوز... ول میدیآن چنان به سود نرس ه،یکار خوب -

کار هم  نیدم از ا ی... قول ممیزن یدرجا م میدار یساله حساب کی نیا یول م،یرفت شیخودم بود و سال اول خوب پ

 !ادیخوشت ب

 ام رو دوست داشتم که... یمن شغل اصل -

 زند. یپرد و بلند حرف م یحرفم م ی انهیم

 تا عمر یکرد ی! اگرم قبول میشد یم کاریبازم ب یکرد یو اگه ردش م یخواست زنش بش یم نرتویکه از قضا مد -

 بچه دار بوده! یمرد مطلقه  هی اقتتیکه ل یکرد یم ریخودت رو تحق یداشت

شوم و  یم ادهیپ عیسر فمیکشم و با برداشتن ک یبه پشت سر ترمز م یو با نگاه رندیگ یاز حرفش عمق م میها نفس

 کشم. یم ادیدر، سرش فر دنیکوبقبل از 

 نداره! یکس ربط چیمن به شما و ه یزندگ -

 شود. یم ادهیپ عیکوبم و او هم سر یرا محکم م در

 حرف حق تلخه نه؟ -

. حرفش رمیگ یم شیرو را در پ ادهیدر پ میمستق یریروم و مس یم ابانیآن سمت خ عیدهم و سر ینم یتیاهم

 یدر انتظارم بود. ول یزیچه چ ینیو رد کردن ورام رفتنیدانم با پذ یخودم هم م ندارد! یبه او ربط یدرست است ول

 ینشان م یجواب رد چه واکنش دنیبا شن ینیرامداند و یچه م یهم بود؟! کس دینبود! شا ییآبرو یهرچه که بود ب

 داد؟
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م کنم و او ه یرا تندتر م میهاافتد. قدم  یشود و دنبالم راه م یم ادهیپ عیکشد و سر یو کنارم ترمز م ستیکن ن ول

 کند. یکار را م نیهم

اون  یشه و البته برا یجالب نم ادیسر همون کارت، ز یتونم حرف بزنم و قانعش کنم که برگرد یم یاگه بخوا -

 کنه! یبرنامه فرق م یاگه واقعا دوستش دار یدارم! ول یبهتر یمردک برنامه 

راده ا یشود و ب یم دهیکش میباره بازو کیدارم و  یز هم تندتر گام بر مبا ز،یگر یکند و برا یام م یعصبان یحساب

 کشم. یم غیدر صورتش ج

 به من دست نزن! -

 .ستدیا یم میکشد و نفس زنان رو به رو یدستش را کنار م عیسر

 بهم، من دست بزنم بده؟! یزن یدست م شهیخب خودت هم -

 به خدا وگرنه... یضیکه مر فیح -

 یدارد و انگشت اشاره اش را سمتم م یگام به عقب برم کیفهمم.  یحرکات و حاالتش را نم یبرخ یخندد و معن یم

 .ردیگ

 دیشرکت وگرنه دفعه بعد جنازه ام رو از کوچه تون با ی! فردا بریکرد یکمکم م ضمیچون مر دمیباشه بابا فهم -

 حکم زندانم رو امضا نکرده! یکی! برم تا نیجمع کن

جفت  میکند و باز هم برا یکنم. حرکت م یطور متعجب فقط نگاهش م نیرود و هم یم نشیاشچرخد و سمت م یم

شوم  یرساندن به خانه تعارفم نکرده، که متوجه م یشعور برا یخواهم در ذهنم غر بزنم که ب یزند. م یراهنما م

سراغ ندارم هم سرِ  شیراب یاسم مناسب که یا هیتر فاصله ندارم و از قضا پسرهمسا شیچند قدم با کوچه مان ب

و االف گوشه و کنار است و سوال  کاریب شهیاست که چرا هم نیو نگاهش سمت من است! سوال اول ا ستادهیکوچه ا

 شیو باز با متلک ها ندیمانده بود مرا با محسن و معرکه مان بب نیاست که شانس است من دارم؟ هم نیدوم هم ا

 رسانم. یبلند خود را به آپارتمانم م یهادهم و با گام  یکند! محل نم ضمیمستف

 ترس غلبه کنم! نیبودنش چطور به ا هیدانم باوجود همسا یترسم و نم یاو م از
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روم. لباس  یگذارم و سراغ حمام م یم رونیو تخم مرغ ب یسبز خچالیشام است. از  کینخورده ام و نزد ناهار

 . میا دست لباس بشوو هربار مجبورم با کمال تنفر ب ستیدر کار ن یا ییشو

اش ندارم. از خون دماغ شدنش  یادآوریبه  یلیشود که تما یدر ذهنم مجسم م یاز کس ییدوش مدام صحنه ها ریز

 هیرنگ، همه و همه در عرض چند ثان اهیس قیبا عق یو چشمان یاستخوان یگونه ها دنش،یتا خند ریخانه بگ نیدر هم

 زنم. یم رونیگذرد و کالفه از حمام ب یاز نظرم م

 یکنار پنجره پهن م زِیرخت آو یکنم. لباس ها را رو یاحساس سرما م یام و حساب دهیپوش یو شلوارِ راحت شرتیت

ساختمانِ مدرسه  کِیکوچه نزد یمشکوک انتها نیماش گریزنم. د یم دیرا د رونیاز پنجره ب یکنم و از سر کنجکاو

کنم حرف گوش کن  یزنم و دعا م یخواهرش شده لبخند م ریکه اس نیا یِادآوری! از ستیپارک ن یرانتفاعیغ ی

شود!  از خودم  رانیو و ماریطور ب نیا ییرعنا نیبه ا یاست جوان فیاش را به دست آورد! ح یباشد تا زودتر سالمت

ذه از اعماق وجدانم مواخ ییکنم. صدا یم شیآرزوها برا نیهمه بال سرم آورده و باز هم از ا نیکه ا ردیگ یحرصم م

ب، نه خ رد؟یبم دیآمده، پسر مردم با شیپ تیکه برا یکوچک نیبه ا یزند؛ خب به خاطر مسئله ا یو غر م کند یام م

 !ردیبم دینبا

به  شتریکنم ب یم یگذارد و سع یمورد را کنار م نیروم و ذهنم کم کم فکر کردن در ا یآماده کردن شام م سراغ

 یفکر دینمانده و هرچه زودتر با میبرا یادیبه من ندارند. پول ز یکه ربط گرانیماندن شکمم باشم تا جان د ریفکر س

هد و د یام را نم یتا سر برج کفاف زندگ میکنم، باز هم پول ها لاو را هم قبو یشنهادیکنم، مطمئنم اگر از فردا کارِ پ

 نمانده است! میهم برا یگرید یچاره 

 یکنم رو یم یروم و سع یزنم. سمت شرکت م یم رونیخانه ب پوشم و از یرا م یشگیهم یو لباس ها شهیهم مثل

 ثیحرف و حد نشانیب یحت ایقبل، مطمئنا در ذهنشان و  یشرکت تمرکز کنم. طبقِ اتفاق سر یبرخوردم با اعضا

کشم. دستم که سمت زنگ  یم یقیعم سو قبل از فشردن زنگ، نف ستمیا یدر م یدرموردم ساخته اند. جلو ییها

از  عیکنم. سر یتعجب م دنشیچرخم. از د یم عیپرم و سر یپشت سرم از جا م ینیبوق ماش یدارود با ص یم

 است. ی. لبخند دارد و پرانرژدیآ یپرد و سمتم م یم نییمحسن پا نِیماش میبهتراست بگو ای نشیماش

 ...یسالم، زود اومد -

او  یول میهم قد هست بایزند. تقر یرا مو زنگ  ستدیا یدهم. کنارم م یم یکنم و سالم آرام یرا مرتب م چادرم

 کشد. یم یقیپاشد و نفس عم یم میاست. لبخند به رو باتریز
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 اونم راحت بشه! الیبدم تا خ لتیتحو امیاومد، گفتم ب یشد و م یاومدم خودش بلند م یمن نم -

 کنم. یزمزمه م یزاریزنم و با ب یم پوزخند

 .ستمیبچه که ن ام،یخودم از پسش برم -

 خندد. یکند و آرام م یسر خم م مسمت

 محسن بچه است! -

مثل  یزند و سوال یکنم نرمال باشم. مجدد زنگ م یم یخندد. سع یو او هم م ردیگ یاعترافش خنده ام م نیا از

 دهد. یخوره آزارم م

 حالشون بهتره؟ -

 دهد. یم حیتوض میزند و برا یبار سوم زنگ را م یدهد و برا یتکان م دییسرتا

 ترسه! یخودمون بمونه از من م نیرسن... ب یبمونه، اون جا بهتر بهش م مارستانیار شد بقر -

 ه؟یک -

 غرد. یم د،یآ یم فونیکه از آ ییصدا به

 ن؟یکن یچرا باز نم -

 رسد. یبه گوش م فونیسوگل از آ یشود و دوباره صدا یباز م یکیبا ت در

 جاستا... نیهم ا نینارداخل بهت بگم که  یایکه ب نیجان قبل از ا یکین -

خوابد و کامال  یاش م یانرژ یرود و همه  یحرف سوگل چهره اش در هم م دنیبا شن یجلوتر برود ول یکین منتظرم

 زند. یحرفش را م فونیو محکم همان جا پشت آ یرسم

من داخل . پس دیهواش رو داشته باش ره،یمد یسفارش شده  یدیسوگل جان، خانم مج نیببوسش از طرف من؛ بب -

 .امینم



 خاطره کیزخم 

 
148 

 

عقب  به یخاراند و مظلومانه قدم یپشت سرش را م یکیگذارد و ن یرا م فونیکنم. سوگل آ ینگاه م یکیبه ن متعجب

 کند. یداخل رفتنم اشاره م یحال و رمق برا یرفته و ب لیاش تحل یانرژ یدارد. همه  یبرم

 بده بهم... امیپ یداشت یکار ر،یکنه شماره ام رو ازشون بگ یات م یبرو داخل، سوگل همراه -

به  یکیاست که ن یچه کس نیروم. کنجکاوم که نار یداخل م ییرود و من به تنها یزند و م یم یزورک یلبخند

و قبل  دیآ یتلفن همراهم م امکیپ یروم. صدا یم شیکنم تمرکز کنم و پ یم یداخل آمدن را زد! سع دیخاطرش ق

 ام. افتهیاش ن رهیذخ یبرا یاسممذکور است که هنوز  یحم تلفنکنم. مزا یچک م یبه در ورود دنیاز رس

 ...«دیاز کارتون لذت ببر دوارمیام»

از  ییکوبم و صدا یبه در م یاندازم و تقه ا یم فمیرا داخل ک یگوش عیام، سر دهیدهم و چون به در رس ینم یجواب

 کند. یدور دست به داخل دعوتم م

 داخل... ایب -

و  دیآ یبه استقبالم نم یتفاوت که کس نیقبل است، با ا یمثل سر زیروم. همه چ یو داخل م کشم یرا م رهیدستگ 

 کند. یم ضمیمستف زشیغزاله از پشت همان م

 ...یسالم؛ خوش اومد -

 دهد. یم یعیکند و سالم سر یبه چشم دارد، سر بلند م  یمخصوص نکیکه ع یاز آشپزخانه در حال ریام

 کن... ییماسوگل بدو خانم رو راهن -

 یبگیام و احساس غر ستادهیدر ا یو من همچنان جلو میصبر کن یخواهد اندک یکه م دیآ یسوگل از ناکجا م یصدا

 یوارده برا بتیخود مص ای یکیکاش ن میگو یافتاده ام و با خودم م ریگ یو ناچار یمانیپش نیکنم. ب یم دیشد

که  ی. سوگل از درابمی یرا نم یچرخد و کس یهم م ینام نیبودند! ذهنم به دنبال نار یشغل م لیمعارفه و تحو

 یم نیبرگونه اش او را زم یو با بوسه ا دیآ یم رونیب ،یکوچک یباشد، با بچه  یبهداشت سیزنم سرو یحدس م

 گذارد.

 !یمواظب باش مامان جان، طرف دستگاهها نر -

 دهد. یبا لبخند دست مو باز هم  دیآ یبه کودکِ دو سه ساله است که سوگل سمتم م نگاهم
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 ...یسالم، خوش اومد -

 قبل گفتند، اتاق یکه دفعه  یدهم. بدون رها کردن دستم سمت اتاق ینشانم و دست م یبه لب م بانهیغر یلبخند 

 زند. یکند و حرف م یم تمیاست هدا ریمد

ن اتاق رو مرتب ک ی ختهیبه هم ر یفرستادتت... فعال پرونده ها نجایدونم چرا ا ینم ،یکارخونه باش یرویقرار بود ن -

 . ادیم یچه دستور مینیتا بب

بندد. به  یروم و در را پشت سرم م یداخل م یحرف یتا داخل بروم. ب ستدیا یکند و کنار م یباز م میاتاق را برا در

است  یبزرگروم. سالن نسبتا  یجلو م یکنم و چند قدم یافتاده ام نگاه م ریکه داخلش گ یدر بسته و اتاق درندشت

 یراجلسات ب زیشده است. م یاستفاده م ییرایاتاق به عنوان پذ نیاز ا رم،یدر نظر بگ یرا منزل مسکون نجایکه اگر ا

 ینور به اتاق م د،یسف ریحر یبا پرده ها یسرتاسر یسالن پنجره ا یحدود ده نفر درست مقابل در قرار دارد و انتها

و  دده یم یشگاهیغبار و مواد آزما یپنجره قرار دارد. اتاق بو یلوهم درست همان جا ج تیریمد زیپاشد و م

هم در  لیروم و همه جا را گرد و خاک پوشانده است. چند کمد و فا یکند، جلو م یم کیام را تحر ینیب یحساب

 اطیره، حآورم و با باز کردن پنج یشده اند. چادرم را در م یمختلف دسته بند نیقرار دارد و با عناو ریامتداد مس

شب  یبرا یسرسبزترند. پاتوق قشنگ شیاست و باغچه ها ییجلو اطیبزرگتر از ح یگذرانم. کم یرا از نظر م یپشت

 محل کار است! اطیجا ح نیخب، ا یاست ول یتابستان یها ینینش

س و کنفران زیم یپخش شده رو یگذرانم و تازه چشمم به حجم پوشه ها یم تیریمد یصندل یرا رو فمیو ک چادر

 یمشک یشوند. مانتو کیاز هم تفک دیکنم و حواسم هست که با یافتد. شروع به دسته کردن م یم تیریمد زیم

کند. مقنعه ام را  یکار منزجرم م نیا نو از ادامه داد ردیگ یگرد و خاک م یحساب تیریمد زیرنگم همانجا پشت م

 شود. یغزاله مانع حرکتم م یته ام که صدانرف رونیب یزنم. هنوز قدم یم رونیکنم و از اتاق ب یمرتب م

 ؟یکار دار یچ -

 یدانم چه جواب یکار بازخواست شوم و نم طیرفت و آمد در مح یکنم. انتظار ندارم برا یو نگاهش م ستمیا یم صاف

 دهم. یکشم و با من و من جوابش را م یمقنعه ام م یبه لبه  یبدهم. دست

 خوام... یکنم م زیکه تم لهیوس یسر هیو  یریمال گردگگرد و غبار داره؛ دست یلیجا خ نیا -

 زند. یرا صدا م ریکند و ام یدارد و به آشپزخانه اشاره م اخم
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 تو آشپزخونه است؟ یاون ت رخان،یام -

 شود. یو مانع م ستدیا یزودتر م ریتفاوت سمت آشپزخانه بروم که ام یکنم ب یم یسع

 ...نیایداخل ن له،یاستر طیمح نجایا -

 .رمیگ یم لیآورد و تحو یم رونیو دستمال ها را ب یو خودش ت ستمیا یشوم و همان جا م یواقعا کالفه م گرید 

 آب هست! ریش ،یپشت اطیح -

 همکارانم، من یها یرغم بد عنق یگردم و عل یبه اتاق برم یحرف ینشود! ب تیدایجا پ نیا گرید یعنیحرفش  نیا و

خلوت را  اطیکار را بکنم! در ح نیمن ا ایدر کارم سرک بکشد  یدوست ندارم کس هم تنها کار کردن را دوست دارم.

امروز تنها به  نیهنر کنم هم یلیکنم. خ یاورم و شروع به برق انداختن م یآب به اتاق م یکنم و مقدار یباز م

 نیرسم که نار یکشف م نیرسد و به ا یبه گوش م ییجلو اطیکردن سوگل و کودکش از ح یباز ینظافت برسم. صدا

در  یبا وجود او حاضر به داخل آمدن نشد؛ به صورت عالمت سوال بزرگ یکیکه چرا ن نیا یاسم همان کودک است ول

 ماند. یم یذهنم باق

رار ق تیریمد زیکه  م یسازیکنم. چا یضعف م یو حساب ردیگ یساعت از وقتم را م نیو نظافت اتاق چند یریگردگ

آورم و با آب جوش و  یم رونیب فمیاز ک یتیسکویب ست،یو مخلفات در دسترس ن یچون چازنم و  یدارد را به برق م

 . میآ یشکالت از خجالت خودم در م

 یاتاق م رونیبه ب یگوشیباز یپ میکنم و همزمان گوش ها یکنفرانس م زیم یرو یبه مرتب کردن پرونده ها شروع

و فرد پشت  ستیانم حدس بزنم موضوع سخن گفتنشان چتو یدرحال مکالمه با تلفنش است و خوب م ریروند. ام

 !ستیخط ک

 بشه! یاتاق تون رو مرتب کنن، تا بعد چ یفعال گفتم پرونده ها -

 .دیآ یم ریام یگذارم و باز صدا یم یزنم و چند فاکتور لوازم را در قسمت حسابدار یم پوزخند

 !برم اتیو مال ییدارا دمیهفته نرس نیثال من اازشون؟ م میاستفاده کن یشرکت رونیب یکارا یبرا میتون یم -
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زند که  خودش گند زده و  یم بیوجدانم نه نیب نیباشم. و ا یتیموقع نیخواهد در چن یکشم و دلم نم یم یپوف

 یکه منبع درآمد و شغل مناسب یپا افتاده باشد! حداقل تا زمان شیپ یکارها نیاگر هم یجورش را بکشد! حت دیبا

 را تحمل کنم. طیشرا نیا دیجبار باکنم، باال دایپ

 یشدن، توسط سوگل باز م دهینکرده ام و در اتاق بدون کوب یکار چیه میا یگذرد و تا به خودم م یبه سرعت م زمان

و  ردیگ یرا سمتم م یدی. دسته کلدیآ یاش خوشم نم یاند و از لبخند تصنع امدهیکدام سراغم ن چیشود. از صبح ه

 دهد. یم حیتوض

 بکش و قبل رفتن درا رو قفل کن... ی. سالن رو تمیریم میدار ما -

و  دیآ یو رفتنشان م  یخودمان یها یشوخ یرود. صدا یگذارد و م یم زیم یرا گوشه  دیکنم و کل ینگاهش م فقط

 ینیامر. مثال اگر در دفتر ورمیگ یو باز حرفم را پس م میگو یم راهیبد و ب ی. در دلم به محسن نامردیگ یمن بغضم م

 شدم!  یم کاریباز هم ب ایو  رفتمیپذ یاش را م هخواست دیبا ایاو هم  چ،یشد؟ ه یشدم، چه م یماندگار م

وارده است و سر جواب  بتیکنم. مص یحوصله به شماره نگاه م یو ب میآ یم رونیب الیتلفنم از فکر و خ یصدا به

 کنم. یرا وصل م زنم  تماس یم ایندادن مردد مانده ام و دل به در ایدادن 

 ...دییبفرما -

 کنم. یطور تصورش م نیاست. حداقل ا ماریب شیباز هم صدا یجلوه کند ول یخواهد پر انرژ یم

 شما؟ اوضاع رو به راهه؟ یسالم، خوب -

 .میگو یدروغ م یزاریکنم و با ب یبه سالن آن طرف بکشم فکر م دیکه با ییو جارو یو ت زیکنج م یدهایبه کل 

 خوبه، مشغولم فعال... زیهمه چ ممنون، -

 خندد. یم نرم

 خاطره... نیخوبه، بب -

 کنم. یم دیپرم و تاک یحرفش م انیم

 هستم... یدیمج -
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 دهد. یگفته ام، حرفش را با آرامش ادامه م یزیزنم. انگار نه انگار چ یحرص م یکند و من ه یم مکث

 نیرو هواست، ا زینداره و همه چ ی، هنوز چارچوب مرتبشرکت نوپاست هیخاطره خانم، همون طور که گفتم اونجا  -

 زنده ام! یکار رهاش کنم. حداقل تا وقت ونیخوام م یو نم ستمیمدت هم خودم نبودم و ن

 یتو ا یقدر فکر مردن نیچرا ا ،یریکشم. فرضا که اصال نم یکند و من باز پوف م یموضوع را خاطرنشان م نیهم ا باز

 کند. یسکوت م یاو هم کمدهم و  ینم یبشر؟! جواب

 ؟یالو خاطره؟ هست -

کردن ندارم. و آرام با  دیتاک یرو گریگرفته است و د دهیخطابم کند و نشن لیکردم با فام دیاالن تاک نیهم

 شود. یاز پشت خط بودنم راحت م الشیکنم و  خ یاظهار وجود م یدییبفرما

 نیکنه، ب یدگیشرکت و البراتوار رس رونیب یرسه به کارا یمو ن تهیفیک دییمسئول تا ریاست، ام دهیچیپ یکارا کم -

رو به عهده  یحساب یها یدگیو رس یحسابدار یکارا یاگه شما قبول کن میکارخونه و اونجا مدام در تردده؛ گفت

 ...یریبگ

 ندارم. یاز حسابدار یمن سر رشته ا یول -

کنه... مهم  یم یدگیاد و رس یحسابرس م هیهر شش ماه، معموال  د؛یاشکال نداره؛ صرفا کارا و ثبتا رو انجام بد -

 انجام شده باشه... یریگیکه ثبت و پ نهیا

 دم. یانجام م اد،یکه از دستم برب ییخوب، تا جا اریبس -

 زند. یدر کالمش موج م یبار واقعا انرژ نیشود و ا یم خوشحال

 راتون...فرستم ب یرو م نمیماش رون،یب یکارا یممنون، برا یلیخ یلیخ -

 نداره، با مترو راحتترم... ینه نه لزوم -

 سالن است. دنیکش یت یدهد و من هنوز فکرم پ یجواب م دیو با تاک محکم

 ؟یبگ یهست بخوا یا گهی... مورد دمیکه گفتم؛ نه ندار نیهم -

 در مورد کار نه! -
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 یبپرد را نم رونیخب حرف که از دهان ب یرا گفتم ول یحرف نیو چرا چن میخواهم بگو یکار چه م ریدانم مثال غ ینم

 توان جمع کرد!

 در مورد خودم؟ -

و با  چدیپ یم یخنده اش در گوش یخواهم تماس را قطع کنم که صدا یکنم  و م یلب نثارش م ریز یا یخود راض از

 کند. یم ریسکوتم را تفس م،یبگو یزیکه چ نیهمان خنده بدون ا

 !یممنون یلیدونم خ یبله، خودمم م -

 یدارم و به سالن م یو جارو را بر م یکنم. ت یتماس را قطع م یکنم و با خداحافظ آهسته ا یم یقروچه ا دندان

پارکت ها خود  یرو کیک یو خورده ها نینار یِمصرف یها یخوراک یو تنها زباله ها ستین فیهم کث یلیروم. خ

 یت ظیزند! با غ یدستگاهها پرسه م نیب یه، به راحتدو سال یو بچه  یستین لیاستر ندیگو یکند! به من م یم یینما

مضحک و  تینها یب یروز کار نیافتم. به عنوان اول یکنم و سمت خانه ام راه م یدرها را قفل م یکشم و عصب یم

 نیاز گذراندن چن یزاریکنم و با ب یرغبت به خوردن شام هم نم یشده و خسته و کوفته، حت یتحمل سپر رقابلیغ

 کوبم. یبالش م یوسر ر یروز

رسانم و  یپنجره م یو با ترس خودم را لبه  دیآ یهمهمه م یکوچه صدا یچشمانم گرم نشده که از انتها هنوز

لرزد و  یدر کنترل ازدحام دارند. تنم م یسع یحفاظت یروهاین نیب نیدهند و ا یکه شعار م نمیب یرا م یجماعت

باز  بهیغر یشماره  دنیشوم و با د یجه چشمک زدنِ تلفن همراهم مگردم، متو یبندم. به هال که برم یپنجره را م

ناشناس عادت کنم. تماس را  یشماره ها نیبه ا دیدر اطرافم، با بهیغر ی. ظاهرا با وجود انسان هادیآ یهم آهم در م

 اندازد. یاز پشت خط تنم را به رعشه م یخانم ی دهیترس یکنم و صدا یوصل م

 ؟یا خونه االو، خاطره خانم، شم -

 آورم. یصدا فشار م ییِشناسا یو به مغزم برا نمینش یم صاف

 بله... شما؟ -

 است. دهیاو همچنان ترس یکشم و صدا یم یقیعم نفس

 ترسم... یشلوغه، م یلیجا خ نیبرام؟ ا یکن یدر آپارتمانت رو باز نم نیا -
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 دهم. ی، جوابش را مروم تا لباس مناسب بپوشم و همزمان یو سمت اتاق م ستمیا یم عیسر

 شما؟! یکنم، ول یباز م -

 آوردم خوردم به ازدحام... یرو برات م نیام، داشتم ماش یکین -

ا زنم. پله ها ر یم رونیشال و مانتو، با سرعت از خانه ب دنیکنم و با پوش یتماس را قطع م عیکشم و سر یم یپووف

و  که با صورت زرد نمیب یرا م یکیکنم، ن یکه باز م نیحض ارسم و به م یم یپرم تا به در ورود یم نییپا یکیدوتا 

 کنم سمت پله ها حرکت کند. یلرزد و کمکش م یاندازد. بدنش م یحال خودش را در بغلم م یو ب دهیترس

 شما؟ نیکن یکار م یجا چ نیا -

 لرزد. یم شیزند و صدا ینفس نفس م 

 چه خبره؟! ابونیدونستم تو خ ی... چه منمیتو رو هم ببرو،  نیماش ارمیحوصله ام تو خونه سر رفت، گفتم ب -

 یهاو  مو دهیپوش یکی. مانتو و شلوارِ کرم رنگ شندیپله بنش نیکنم کنج دوم یو کمکش م میرس یبه پله ها م  

 یچشمانش و باق یِو به ظاهر مهربان است. رنگ آب بایو ز فیزده است. ظر رونیرنگش ب یبورش از شال مشک

 شوم. یخم م شیو روبه رو زنم یرا از صورتش کنار م شیبه برادرش ندارد. موها یشباهت چیظواهرش ه

 ؟یایب یتون یمن خونه ام طبقه سومه، م - 

 دهد. یتکان م دییکشد و سرتا یم یقیعم نفس

 لرزه از ترس... یتونم. هنوز دست و پاهام داره م یحالم بهتر بشه م یکم -

 ...یکن یضعف م یبرات، دار ارمیآب قند ب هی نیجا بش نیهم -

 شود. یدوپله باال نرفته ام که عجوالنه مانعم م 

 جا... نیترسم ا یم ام؛ینه نه... م -

خب  یکشم، ول یخانه ام خجالت م تیاز وضع یکنم. کم یاش م یباال آمدن همراه یو برا ردیگ یم میبه بازو دست

م کن یرا داخل اتاق پرت م میتشک و پتو عیسر د،یآ یاست! داخل که م متیغن شیهم برا نیاش، هم یبا ترس فعل
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زنم. پشت اپن  یحبه قند داخلش هم م چندکنم و  یاز آب م زیرا لبر وانیروم. ل یسراغ آشپزخانه م عیو سر

 روم تا از قفل بودنش مطمئن شوم. ی. سمت در خانه مردیگ یرا از دستم م وانیو ل ستادهیا

 شه از تلفنت استفاده کنم؟ یاموش شد، مام  بعد تماس باهات خ یمن گوش -

 !ارمشیالبته، االن برات م -

 شنوم. یغرغرش را هم م یرا کجا پرت کرده ام، صدا یکنم بر اثر عجله گوش یطور که با خودم فکر م نیهم

 ملت رو... دیزهرترک نکن د،یمثل آدم اعالم کن دیخب مردم آزارا اعتراض دار -

گذارم و مطمئنا هنوز  یبار م یروم. چا یگذارم و دوباره به آشپزخانه م یر دستش مرا د یحرفش موافقم و گوش با

که دارم، خودم را  وهیم یکنم با شستن مقدار کم یم یگذارم و سع یم رونیبسته مرغ ب کیشام نخورده است. 

 سرگرم کنم.

 ؟یجان، خوب یالو، سالم هاد -

لرزد  یهستم. همچنان از ترس م دنیخواه ناخواه مجبور به شن ندارد و دهیفا یدهم تا گوش نکنم ول یتکان م یسر

 .ردیگ یاش م هیو موقع حرف زدن گر

 لرزه...  یهنوز تنم داره م ،یهاد دمیترس یلیبدم، خ لیرو تحو نیاومدم ماش یهاد -

م خود عیردکتر هم منتقل کرده است و س یاز حدش را به آقا شیدانم استرس ب یکند و م یقطع م هیرا با گر حرفش

و با هق هق کنج خانه  رمیگ یرا م یکنم. گوش یکشم و اشکش را پاک م یبه صورتش م یرسانم. دست یم ششیرا پ

 .ندینش یم

 نکن... هیگر زمیعز یکین ؟ییجان، فدات شم بگو کجا یکین -

 کنم. یدکتر زمزمه م یآقا یها یکنم و در جواب نگران یم یمصلحت یسرفه ا 

 کنم... کاریدونم چ یو نم دنیترس یلیدکتر، خونه منن، منتها خ یهستم آقا یدیمج -

 رسونم خودم رو... یآروم بشه... من م دیکن یسع د،یتو رو خدا مواظبش باش -

 دهم. یم یکیکنم و مجدد توجهم را به ن یم دییتا
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 جاتون امنه... آروم باش... د،یترس یخانم، چرا م یکین -

 هویم شیدهد. برا یسر تکان م میو برا ردیگ یکنترل هق هقش به دندان م یبراکند آرام باشد و لبش را  یم یسع

 پرت کنم. یگرید یزهایکنم حواسش را به چ یم یآورم و سع یم

 بهت بد نگذره... دوارمیندارم، ام یانیآقا محسن خوبن؟ شرمنده من خونه ام امکانات شا -

 طهیو سل روزیکز کرده است. از شر و شور د یمظلوم کنج یمثل بچه ها یدهد ول یاز من بزرگتر نشان م یسال چند

در  یو مضاعف بیترس عج یآمد ول یم دیدر وجودش بع یحالت نیآورد چن یمحسن درم یکه برا ییها یباز

 هراسد! یطور م نیوجودش خانه کرده که ا

 ؟ییتنها یترس یجا... نم نیهم خوب و آرومه ا یلیممنون، خ -

 کنم. یمطرح م شیمقابله با ترس دارم را برا یکه خودم برا یاستدالل زنم و یلبخند م شیرو به

 ...انیترس هام راه حل بتراشم تا سراغم ن یکردم برا ی... سعیکن یم یخودت ترسناک تلق یرو برا یچ دید دیبا - 

 زند. یم یپوزخند تلخ 

 ترسم... یم ستنیاک نکه ترسن ییزایدارم... راه حل هم ندارن، چون از چ یمزخرف یمن ترسا یول -

ساعت هنوز شام نخورده ست و  نیروم. مطمئنا ا یآماده کردن شام به آشپزخانه م یکنم و برا یرا درک نم حرفش

اندازم.  یشانه اش م یرو ییلرزد پتو یبرم و چون م یهم م یچا شیتوانم شام را حاضر کنم. برا یدکتر م دنیتا رس

 یکرد ول یشود احساس راحت یکند. در کنارش م یها رفتار نم بهیمانند غرسوال نکنم و او هم  یلیکنم خ یم یسع

 .دیگو یم راهیلب به خودش بد و ب ریلرزد و ز یزنم بغض دارد و م ی. هر چه حرف مستیوجه مساعد ن چیحالش به ه

! شام امشبمان دارد یگریمن هر چه مواد داشته ام مخلوطش کرده ام و البد االن اسم د یمثال  گراتن است ول نامش

گذارم و به  یشعله م یبزرگم را رو یمقابلش بگذارم. قابلمه  یدرست و حساب یخواهم غذا ی. مثال ممیگویرا م

بندم و  یگذارم و درش را م یو داخلش م زمیر یمموادم  یرا رو تزایپ ریکنم و پن یسبک خودم به فر تبدلش م

 دهیترس غِیشود و با ج یبلند نواخته م یو با صدا کسرهیصورت  به یگردم که زنگ در ورود یبرم یکیدوباره کنار ن

 است. یعصبان یکوبد و حساب یبه در م یاپیبا قدرت و پ ی. کسزدیآم یدر هم م یکین ی

 درو... نیا دیباز کن-
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 غیجباز  یکیشود و ن یم دهیبزنم دوباره به در کوب دیرا د رونیب یخواهم از چشم یروم و تا م یعجله سمت در م با

 کشد. یم

 باز کن... ه،یهاد -

 یضیشود و به صورت غر یدر را باز نکرده ام که در با ضرب فشرده م یوجب ال کیکنم و هنوز  یدر را باز م عیسر

روند و در چشم به هم  یاست، سمت هم م ستادهیهم ا یکیرود و چون ن یداخل م عیکشم، سر یخودم را کنار م

که با تمام قدرت، در آغوشش  یدر حال یادکنم و ه یانند شوک زده ها نگاه مشوند. م یدر آغوش هم حل م یزدن

 نالد... یمدام م یکیکند و ن یدارد، سر و صورتش را غرق نوازش و بوسه م

 کردم نترسم، نشد...  ی... سعیهاد دمیترس یلیخ -

 خواهد... یلم مو  د شانیخواهد که آرام باشد و من خشک شده ام به تماشا یم یکند و هاد یم هیگر

 ...نطوریبرسد و ا مینگرانم شود و باشتاب به داد دردها نطوریخواهد که ا یرا م یکس دلم

 !نجا؟یا ستادهیجوون عذب ا دینیب یتونو... نم یخاک برسر یکارا نیا دیجمع کن -

ت را پش گرشیست دداده و د هیزند. به کنج در تک یکنم. لبخند م یپرم و پشت سرم را نگاه م یاز جا م شیصدا به

آب دهانم خشک شده و آرام  یکنم به خودم مسلط شوم ول یم یداده است. سع هیسمت در تک نیسرم به ستون ا

 کند. یزمزمه م

 تماشا نداره!  زایچ نیا -

 خندد. یخواهم جوابش را بدهم که آرام م یشوم و م یحرص م غرق

 اجازه هست؟ -

نشانده است و مقابلش نشسته و همچنان قربان  یرا کنار پشت یکیوباره نهم د یو هاد دیایروم تا داخل ب یم کنار

کنم و خودم را  یدم م یروم. دوباره چا یگذارم و سراغ آشپزخانه م یرود. جمع شان را تنها م یصدقه اش م

 کنم تا اوضاع آن طرف نرمال شود. یمشغول م

 قرصش رو بخوره؟ یکین یدیآب م وانیل هیخاطره خانم  -
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 شود. یم شیدایصدا پ یببرم که باز مثل اجنه ب شیکنم تا برا یرا پر م یوانیل

 جا؟! نیا ادیم یخوب یعجب بو -

 ...دیشام بمون -

 وانیگذارد. ل یم یکیزبان ن یرا رو یدهم و قرص یدکتر م لیگذرم. آب را تحو یاندازد و از کنارش م یباال م ابرو

 هتر است.هم ب یکین یو رنگ و رو رمیگ یرا پس م یخال

 حالت بهتره؟ -

 دهد. یتکان م یزند و سر یم لبخند

 کردم... یممنون خاطره جان، داشتم سکته م -

 یدر حال فضول بتیشوم، جناب مص یخواهم به آشپزخانه برگردم که متوجه م یدهم و م یم لشیتحو یخدانکند

 دهد. یاذن رفتن م یکه هاد میگوب یزیخواهم چ یو م نمیچ یبرم. لب بر م یدر غذا و فر دست سازم به سر م

 محسن؟ میبر -

 چرخد. یگذارد و م یرا م سرقابلمه

 آماده است! ییشام و چا م؟یکجا بر -

 لیاست و مجبورم حرفش را تکم یادب یکنم ب عشیزند! اگر ضا یخودش است و از زبانِ من تعارف م یخانه  انگار

 کنم.

 ...دیحالشون بهتر بشه بعد بر دیداشته باش فیتشر -

 کند. یشود و آرام زمزمه م یام و او هم قصد خروج دارد، کنار گوشم خم م دهیدرگاه آشپزخانه رس به

 بهمون؟ ید یاز اون شام خوشمزه ات نم -

 !دیبدون قیو شام در خدمتتون هستم اگه ال ییچا -

 کند. یم ضیگردد و خواهرش را مستف یشوم. به هال برم یو از کنارش رد م میگو یرا بلند م نیا
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گفت  یکاره ک هی خته،یو مردم به هم ر کیاز تراف ابونایوقت شب، خ نیکاره ا هیببر؛  نویمن گفتم فردا ماش -

 !؟یایب یبلندش

 زند. ینق م یدهد و به جان هاد یمحل به جوابش نم یکین

 ه نفس بکشه!بشکه چسبم چپه کن روش، نتون هینبود؟ چرا پاشده اومده؟! ببندش به تخت  یمگه بستر نیا -

 من دل ندارم نگران بشم؟ یعنی: محسن

 !نیبود ا رونیشده، از من زودتر ب ی: گفتم چیهاد

و سرش را به شانه اش  یلیبه ل دهیچسب یکنم. هاد یم یبیروم و احساس غر یم ششانیبه دست پ یچا ینیس

 ینشستن ندارم، م یبرا یلیکنم و دل یرا تعارف م یچسبانده و محسن هم با فاصله پشت اپن نشسته است. چا

 شود. یمانع م یکیخواهم به آشپزخانه برگردم که ن

 !؟یریکجا در م زمیعز نیبش -

و باز به سنگر آشپزخانه پناه  مینوش یم ی. در سکوت چانمینش یلغزد و با فاصله م یمحسن م ینگاهم رو ناخواسته

 شود. یباز م برم و انگار آن ها هم معذب بودند که در نبودم، سر صحبتشان یم

 اد؟یم یخانم ک می: مریهاد

 !ندهیآ ی: امروز که زنگ زد، گفت هفته محسن

 مامانت بشم! یخوام شرمنده  یچند روز رو، نم نیا مارستانی: محسن جان تو رو خدا بمون بیکین

 کنم. یخانم استفاده کرد تعجب م میمر یکه برا یریاندازم و از ضم یباال م ابرو

کانتر  یو پارچ دوغ را هم  رو وانیکشم. ل یبچه ها را دستمال م ی هیاَپالِ هد ینم و بشقاب هاک یسس را آماده م 

 گذارم. یم

 ؟یدر نبود، کجا گذاشت یجلو نی. ماشدیند یالک ری: من خوبم بابا، شماها گمحسن

 و اومدم...جلو، همونجا ولش کردم  امیشلوغ بود، نتونستم برگردم و نه تونستم که ب ابونی: از سر خیکین
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 ؟یول کرد ابونیخ ونِیم ای ی: پارک کردیهاد

 .دمیجا دو نیرو هم نتونستم بردارم... تا هم فمیک یبودم، حت دهیترس یلیبه خدا، خ ادینم ادمی: یکین

 ؟یخوا یکمک نم -

دهم و  یگذارم. در جوابش سر تکان م یم رونیگراتن را از قابلمه ب یمحتو یِام و مرغ خور ستادهیگاز ا مقابل

 کشد. یو عطر غذا را به شامه اش م ستدیا یشنود و کنارم م یکنم که نم یلب م ریز یتشکر

 !ییواو، عجب بو -

 دارم. یبرم نتیکوچکم را از کاب یو سفره  رمیفاصله بگ یکنم کم یم یسع

 کنم. یمن پهن م دیبد -

دهم.  یم لشیسفره را تحو یخالص یبراو  زارمیب چدیکوچکم بپ یآشپزخانه  انیم میبه دست و پا یکه ه نیا از

تا از همانجا بردارد و خوشبختانه  نمیچ یاپن م یسرحال و شنگول است و تا مشغول پهن کردن استف لوازم را رو

 شود. یطور هم م نیهم

کنم با اعتماد به نفس برخورد کنم. هر سه را تعارف به  یم یسع یکشم ول یخجالت م یاست و کم یساده ا ی سفره

است و هر طور  یمتر کیمتر در  کی یِمربع یروم.  سفره  یکنم و پارچ دوغ به دست کنارشان م یستن منش

م سکوت سردِ حاک یکیو ن مینینش یم تشسم کیکرد. هر کدام  جادیا یچندان یشود فاصله  یباز هم نم نند،یبنش

 شکند. یرا م

تو آشپزخونه باشم،  دیمدام با ادی! من که مهمون میچه کرد نی... ببایآشپزخونه بود قهیخاطره جون، دو دق یوا -

 !زیرو م ارمیآخرش برنج شفته م

 یوجود مهمان ینداشته است ول تیاهم میبرا ییزهایچ نیها چن نیاز ا شیشوم. پ یم ریسر به ز زیاشاره اش به م از

 کند. یم جادیحس را ا نیجنس خودبخود ا نیاز ا

 غذا معرکه است! نیخب ا یره تو آشپزخونه است! ولخاط میکه اومد ی: واال از ساعتمحسن

 خانمم هم خوردن داره! ی: ناگفته نمونه برنج شفته هایهاد
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 !ارمیغذا رو م نیتنه دخل ا هی: شما برو همون برنج شفته ها رو کوفت کن، من خودم محسن

 شود. یبلند م یکیاعتراض ن یکشد و صدا یرا سمت خودش م ظرف

 !شمایم وونهیم دمحسن من از بوش دار -

دارد و  یخودش نگه م یکشد و قسمت اعظم غذا را برا یغذا م شانیکنند و خود محسن برا یکل کل م نطوریهم

کند تا  یزند و عمال دست خورده م یسس م یبه سهمش سوقصد نکند، داخل همان مرغ خور یکه کس نیا یبرا

 یتوانم جلو یموارد نم یکنند و در برخ یاله مچشم غره و متلک حو شیبرا یه یو هاد یکیطمع نکند و ن یکس

 .رمیخنده ام را بگ

 یهم برا ی. محسن و هادمییشو یظرف ها را م یکیو با کمک ن میکن یکنند تا سفره را جمع م یسه کمک م هر

 زندارم و به ج یاحساس خجالت یکیرسند. درکنار ن یسر م میده یروند و تا به آشپزخانه سامان م یم نیآوردن ماش

 یی. به عالوه متوجه شدم خودش روستانداشتام  یزندگ طیبه شرا یگرید یناخواسته اش، اشاره  یهمان، اشاره 

 شمال است! اریاز د یزاده است و دختر

 .دیآ یم یکیبردن ن یبرا ،یو تنها هاد امدهیباال ن گری. محسن دردیگ یرسد و دلم از تنها شدن م یرفتنشان م وقت

 ده! یم لتونیکنه بعدا تحو یدرستش م برهیشکسته خاطره خانم، محسن م نیماش شهی: شیهاد

 زنم. یم لبخند

و رو با متر ییقبول کنم... جابجا تیتونم مسئول یمن نم ست،ین نیماش لیبه تحو یصرفا لزوم ست،ین یعجله ا -

 دم... یم حیترج

 برد. یم شگونیرا ن میپهلو مانهیصم یکین

 !یبرس رونشیب یطلبه که به همه کارا یم یرفت و امد فور اد،یت زشرک یکارا نم،یحرف نباشه ب -

از شب  یرود و حساب یبوسد و برعکس آمدنش، شاداب و سرحال م یمالم، لبخند زنان گونه ام را م یرا م میپهلو

 کند. یم یابراز خوشحال یاجبار یِنینش
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 یروند و دوباره در کلبه  یکنند و م یرکت مح نیروم. هردو ماش یپنجره م یکنم و نامحسوس لبه  یرا قفل م درها

 یدر باال امیعالمت پ دنیدارم و از د یرا برم یخواهد. گوش یم یو مبهوتم و دلم شلوغ جیمانم. گ یکوچکم تنها م

 کنم. یصفحه ذوق م

 « دعوت کن! ییهو هی یایمهمون نیبود... بازم از یشب خوب ممنون،»

 خوانمن. یاش را م یبعد امیزنم و پ یته لبخند مناخواس امشیپ ییعالمت چشمک انتها به

 «بمونما! کیتونم همچنان کش یم دیترس یامنه؛ اگه م ابونیخلوت شده و خ ؟یترس یکه نم شما»

 کند. یغرق فکرم م یآخرش حساب امیخندم و پ یم امشیهم به پ باز

 «خودت باش... مواظب»

حرف زدن،  یبرا یکنم و صدا و لحن هاد یم یخودم حالج یاشود و چند بار کلمات را تک به تک بر یمورمور م تنم

 شود. یچرخد و قلبم فشرده م یبار در سرم م نیچند

 کند! یخرجِ کس یعاطفه ا نیعمرا بتواند چن ینیورام

 محسن... نیاست؟! هم ینیورام یچرا همچنان فکرم پ اصال

 یکنم و ب یرا کم م میدازم و با احساس گرما لباس هاان یم یرا کنار یکنم و گوش یها را پاک م امیلعنت به من! پ اَه

فشارم تا افکار را له کنم و خواب  یکنم و چشمانم را به هم م یتخت خودم را ولو م یپهن کردن تشک، رو الیخ

 مهمان چشمانم شود. 

 زیمکارانم نرفتار ه تیاست و حکا روزیرود. روال کار مثل د یم عیدهد و سر یم لمیرا تحو نیصبح زود ماش یکین

د. گذر یپرونده ها بد نم نیدر اتاق ب ییخودم آورده ام و تنها یو قند برا یتفاوت که چا نیهمانطور است که بود. با ا

پرسد و با  یدهد و از کارم م یم امیهم پ ریرسد. مد یان نمیهفته به پا کیدانم کمتر از  یاست و م یادیحجم ز

 اطیشوم و در ح یم نیبردن ماش الیخ یندارم و ب یآپارتمان سهم نگیارکآورم. در پ یسر و تهش را هم م یتشکر

گذرد و تازه از امور مرتب کردنِ پرونده ها  یمنوال م نیهفته به هم کیکنم.  یمبادا پارکش م یبرا شگاهیآزما یپشت

 . نگاهشدیآ یداخل م زیبرل یشود و غزاله با پوشه ا یکنم که در اتاق باز م یم یاز چا زیرا لبر وانمیخالص شده ام. ل

خورم و تنها  یکند. جا م یمقابلم پرت م زیم یتمام رو یاحترام یچرخد و فولدر را با ب یبه اطراف و نظم اتاق م

 زند. یم رفح یزاریکند و با ب یکنم. لب کج م ینگاهش م
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 !رهیگ یباهات تماس م یکرامت یبشه... خود آقا یدگیرس دیچکا با نیا-

شان به  یدو هفته ا یدانم که اردو یلرزد. م یاسم عاطفه م یخورد و نگاهم رو یزنگ م زیم یبه تلفنم ل همزمان

اندازد و خرامان از اتناق  یبه شماره م یاست. غزاله هم نگاه افتهیتلفنش را باز یِاست که آنتن ده دهیرس انیپا

 .ستمفر یم امیپ شیکنم و برا یرود. تماس را قطع م یم رونیب

 .«میحرف بزن یدم حضور یم حیترج»

 رسد. یجوابش م عیسر یلیخ

 !«نمتایبب یایحتما ب م،یرس یعصر م ما»

شوند! داغ  یو نباشم، حتما مشکوک م ندیایعصر که ب یداند ول ینم انیاز جر یزیلحن کالمش مشخص است چ از

 یغزاله را باز م ییِاهدا یکردن ادامه دهم. پوشه  یط یالیخ یب یبرا نمیکنم به تمر یم یشود و سع یدلم تازه م

داده شده که مربوط به چه  حیمتصل است و توض یاکشم. به هر کدام برگه  یم رونیچک و اوراق را ب یکنم و مقدار

به برگشت  ازیچک مطمئن شوم تا اگرن یِاز موجود یسیاز پشت نو شیخواسته است پ یادداشتیاست. در یامور

و دفاتر  کنم یسرکش دیبا اتیکنند. به امور مال یریگینباشم و خودشان پ ییقضا یِریگیزدن باشد، من مجبور به پ

 دهم! لینمونه محصول به چند شرکت تحو نیحسابدار برسانم و همچن النرا به ف یحسابدار

تمام شده و  ی! ساعات ادارستمیو خب من هم رسما حسابدار ن ستیکارها سهم حسابدار ن نیدانم ا یکه م ییتاجا

کنم و  یم افتیامروزم را هم در« خداقوتِ» امیکنم. پ یکنم و سمت خانه حرکت م یفردا فهرست م یراامورات را ب

درموردش  ادیکنم ز یم یفقط منم؟! سع ایفرستد  یها م امیپ نیتمام کارمندانش از ا یخواهد بدانم که برا یدلم م

خوش  یعکس فرستاده است و برا یعاطفه کل کنم تا وقتم بگذرد. یسرگرم م یمعمول یفکر نکنم و خودم را با کارها

 یدلم م یلیدارد. خ یخوب یدور اول دانشگاهش هم آمده و رتبه  یِخورم. خبر قبول یحسرت م شانیها یگذران

کشم و هم از  یخجالت م یخانم قاسم یهم از رو یول میخوش بگذران یبروم و دور هم حساب ششانیخواهد پ

 مرا باور کند! گفت خدا را شکر پدرومادر ندارم که ... نخواست حرف یدستش ناراحتم که حت

را آزاد  هیگر یشود صدا یاست که م نیا ییتنها ی... خوبزدیر یو اشکم فرو م رمیگ یغم بغل م یتخت زانو کنج

 هم آرامت نکند! هیگر گریو د یتا خسته شو یهق هق خودت لذت ببر یصدا دنیکرد و راحت از شن
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 ی. به ساعت نگاه مدیآ یتلفنم از اتاق م یگذارم و صدا یبار م یشام ندارم. چا یبرا یلیمروم و  یآشپزخانه م به

که  ییکند. هرچه باشد از تنها یزمان کوک م نیهم یاست! گمانم ساعتش را برا یشگیکنم و باز همان ساعت هم

 .تاس یپر انرژ شهیدهم و او مثل هم یجواب م لیم یبهتر است، ب

 احوالتون؟ حالتون خوبه؟سالم خاطره خانم، -

 ندارد. تیسوزد و اهم یم میگلو

 !دییممنون خوبم، بفرما-

ند ز یشرکت هم حرف نم یدرمورد کارها ی! حتردیبا من تماس بگ لیدل یب دیفهمد که نبا یهم رفتار کنم، نم هرطور

هم شده از  یساعت یبرا دهد تا حیآن شب توض یبرا یو با خانم قاسم دیایخواهد، خواهش کنم ب یامروز دلم م یول

 نم.ک یم تیکفا یچرخد و تنها به ممنون گفتن ینم مزبان یبروم ول دنشانیو بتوانم باز به د میایدر ب ییتنها

 ؟یخوب یمطمئن-

 خواند. یاز دورتر اسمش را م یمردانه ا یهم درد دارد و صدا دنمیکش نفس

 ...میبر ایب ییمحسن دا-

 : اومدم، اومدم...محسن

 شوم. یمخاطبش من م دوباره و

 ؟یخوب ینگفت-

 برم... دیمن با دیخوبم ممنون، ببخش-

گذرد که  ینم یا قهیدهم و دق یاورد. رد تماس م یتلفنم را در م یکنم و دوباره شماره اش صدا یرا قطع م تماس

 رسد. یم امشیپ

 «شده؟ یاومد؛ طور یبه نظ خوب نم حالتون»

 کند. یم ایفرار را مه یپزخانه بهانه از آش یسوت کتر یدهم و صدا ینم تیاهم
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*** 

داخل  یگردم. از در پشت یخسته به شرکت برم یساعت ادار انیادارات و بانک ها گذرانده ام و با پا نیصبح را ب از

از  یکنم که از صبح با مترو و اتوبوس خودم را االف کرده ام و بخش یم نیخودم را نفر ن،یماش دنیروم و با د یم

 مانده است! یباق ها یدوندگ

 یشنوم و شک ندارم که صدا یاز داخل سالن م یزنانه ا ادیفر یکنم و صدا یم دایپ بمیرا در ج یدر ورود دیکل

 است. یکین

 دوتا فاکتور تناقض دارن؟! نیگم چرا ا یسوگل جان، م دمینپرس یزیمن که چ-

 طلبد. یکه آرامش جمع را م یبم و مردانه ا یصدا و

 شما... دییجان، سوگل خانم بفرما یکیآروم باش ن-

 نالد. یم یکیکنم و ن یچرخانم و در را باز م یم دیکل آرام

 صبح با حکم جلب اومدن در خونه دنبالش! یدیجان، شما که ند ییآخه دا-

 کند. یمرد توجهم را جلب م یاست که صدا یکیبه حرف ن حواسم

 سالم!-

که از خشم قرمز شده و  یکیبندم و به ن یدهم و در را م یرا م کند. جواب سالمش یکنم، مات نگاهم م یم نگاهش

 دهم. ینشسته است هم سالم م زیم یلبه 

 ؟یسالم خاطره جان؟ کجا بود-

 دهم. یچرخانم و جوابش را م یم ینگاه میکند، ن یکه همچنان نگاهم م انسالیمرد م به

 ده؟افتا یاتفاق رونم،یاز صبح ب ینقد کردن چکا و امور مال یبرا-

 ؟یکیان ن یخانم ک-

 پزد. یم نییپا زیکشد و از م یبه صورتش م یدست یکیکنم و ن یمرد نگاه م به
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 کردن! یاونور معرف نوریامور ا یخاطره جان رو محسن برا-

 ی رهیرود و نگاه خ یم یحسابدار ینست! سمت کمد پرونده ها شیجا یجا دارم بخندم ول نیکه در ا یبه سِمَت دیبا

 کند. یاست، معذبم م یسر کنجکاو مرد که از

 !میپرونده ها و فاکتورا رو چک کن نیتمام ا دیرفتن به خونه رو بزن! با دیخاطره امروز ق-

 باشه، من هستم!-

 :دیگو یگذارد و به مرد م یم زیم یکشد و رو یم رونیزونکن را ب چند

 !ستیب نخو یکن زودتر آزاد بشه، اون هنوز حالش همچ یریگیزحمت؛ پ یب ییدا-

 پرسم. یخورند و ناخواسته م یتکان م میها شاخک

 ؟یک-

 دهد. یمرد هم جوابش را م همزمان

 کنه، تا شب آزاده... یم یریگیداره پ میمر-

 دهد. یچرخد و جواب مرا م یجفتمان م یرو یکین نگاه

 محسن چکش برگشت خورده، جلبش کردن!-

 و ستینشان ندهم! دست خودم ن یدتریکنم تا واکنش شد یدهانم چفت م یکشم و دستم را جلو یم یکوتاه نیه

ران است هم نگ یکی. ندیآ یاز دستم برنم یشتریو کارمند، کار ب بهیغر کیبه عنوان  یتفاوت باشم ول یتوانم ب ینم

 و کالفه و نگران بودن از رفتارش مشخص است.

 گه؟ید شهیآزاد م ییدا-

 کند. یدارد و به زونکن ها اشاره م یبرم زیم یرا از رو فشیراسته، کو آ کیو ش دهیکت و شلوار پوش انسالِیم مرد

 حسابا مشخص بشه... نیا فیکنم تا تکل یم لیفعال تعط شگاهمیآزما د،یکن یرو بررس نایفعال ا-
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اندازم.  یم زیم یرا رو فمیروند. خسته ام و چادر و ک یم رونیب یکیکنم و همراه ن ینگاهش را حس م ینیسنگ

و سوگل و غزاله  ریحرف زدن مرد با ام یزنم. صدا یبه دست و صورتم م یآب اطیکنم و داخل ح یا روشن مر سازیچا

 دارد. تیشکا ست،یدانم چ یکه نم یزیزند و از چ یسرشان نق م یکیو ن دیآ یم

 یرا م میها تیکه از روز اول، فعال یدارم و در دفتر یبرم فمیکرده ام را از ک یدگیکه امروز رس یها و اوراق چک

 کنم.  یامورات امروز را هم درج م سم،ینو

 .دیآ یبا غرغر داخل م یکیشود و ن یباز م در

 !هیهم باق مشینوبره کارش، دو قورت و ن یلیکنه! خ یبا من سوال و جواب م شعور،یب یدختره -

مقابل زونکن  یلصند ی. روردیگ یو شماره م دیآ یم شیکنم که از حرص سرخ شده است پ یطور نگاهش م نیهم

 .ردیگ یو انگشتش را به دندان م ندینش یها م

گذارم،  یکنم و با قندان کوچکم مقابلش م یرا در آن حل م یچا ی سهیو ک زمیر یم شیآب جوش برا یفنجان

 کشد. یکند و در تلفن پوف م یمتشکر نگاهم م

 شد؟  یچ ؟یدیجون چرا جواب نم میالو مر-

 یبغض دارد و نگران یکیو ن نمینش یگذارم و م یخودم را هم مقابلم م یشنوم. چا یمو ن دیگو یم یزیخانم چ میمر

 کند. یم تیاش به من هم سرا

 !د؟یپاس کن دیتون یبابا مگه چکش چقدره که نم-

 ستیکنم و چون ن یکند. دنبال دستمال دور و اطراف را نگاه م یخانم التماس م میو باز به مر زدیر یفرو م اشکش

و هم مهربان!  ریاست و هم اس ماری. هم بردیگ یخودمان باشد، من هم بغضم م نیاندازم. ب یم ریرا به ز تنها سرم

 است خب... فیح

 کارات؟! یبرا ینبرد نویتوچرا ماش-

 کنم. یخودم را مشغول م یچا وانیکنم و با ل یم نگاهش

 گذره، از همونجا رفتم دنبال کارا! یت موق یبردارم، کل نجایاز ا نویو ماش امیاومدم، گفتم تا ب یاز خونه م-
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 خونه؟! یبر ینم نویمگه ماش-

 دهم. یم سرتکان

 تونم خسارت بدم! ینم فتهیب ینداره؛ اتفاق تیندارم، فعال توکوچه هم امن نگینه، پارک-

 کند. یرا مزه م شیچا وانیدهد و ل یتکان م یسر

 !ایراه انداخت یبرا خودت دم و دستگاه-

 کند. یم تیرا سمتم هدا یزونکن یچا دنیهمزمان با نوش زنم و یم لبخند

 !ستیبراش مهم ن زایچ نیفکر خسارتشو نکن... محسن ا نو،یببر ماش-

 شه؟یمشکلشون حل م-

 ونده!م یچک خال یکرده با حسابا که جا کاریچ ریام مینیبب م،یکن یرو بررس نای... فعال اشهیآره بابا تا شب حل م-

 م؟یباش یدنبال چ-

 که نشون بده که چرا پول یزیدونم؛ هرچ ینم ا؛یشده! ناهماهنگ یدستکار یاباحس-

آورد...  یم ریقبل خود ام یرو، دوره ها یمرتب کنه همه چ ارمیحسابدار م هی م،ینگاه بنداز هیحساب نرفته! فعال  به

 ندارم! نانیمن اطم

شوم که  رفهمیگذرد و تا ش یم ی. ساعاتمیکن یچک کردن ها را شروع م دیها و رس یکنم و فاکتور خوان یم سکوت

 روال چک کردن چطور است.

 ؟یزیچ یناهار خورد-

 اندازم. یم فمیبه ک ینگاه میانبار است، ن یطور که حواسم به تطابق فاکتور و ورود نیهم

 !؟یاگه گرسنه ا فمیدارم تو ک تییسکویب-

 !ارنیب یچ هیبذار زنگ بزنم  شه؟یم ریس یک تییسکوینه بابا با ب-
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 یتلفنش زنگ م میایو تا به خودمان ب میخور یم یکنم. ناهار را هم در سکوت و بررس یواقعا گرسنه ام و اعتراض نم 

 خورد.

 جان؟ یجانم هاد-

 کوبد. یگونه اش م یاندازد و آرام رو یبه پنجره م ینگاه

 ...زمیعز امیمگه ساعت چنده؟ االن م یوا یا-

 است.  دهیخشک یکنم و کمرم از خستگ یم ینگاه وارید یور یخواب رفته  یِواریساعت د به

 خاطره جون، نصفه شب شده! میبر-

 گرم حرف زدن است. یهمچنان با هاد یکیکنم و ن یرفتن مرتب م یها را برا برگه

 حالش چطوره؟ شینیبب یشد کار محسن؟ رفت یچ-

 شود به جوابم یم یکیکه نقش صورت ن یکنم تا نامحسوس از حالش مطلع شوم که با لبخند یم زیرا ت میها گوش

 رسم. یم

 کنه استراحت کنه! یلج باز قبول نم نینگهش دار، ا مارستانیهمون ب یکیجان ن-

دارم. او هم تماسش را با  یرفتن برم یو چادرم را برا فیک یکین یخوانم و با اشاره  یم بیجیام  شیدلم برا در

 ریکنم که دزدگ یخواهم خداحافظ یکند و م ی. در را قفل ممیزن یم رونیکند و همراه هم ب یقربان صدقه قطع م

 زند. یرا م نشیماش

 ...زمیعز میبر-

 رم! یممنون، خودم م-

 کنه! یچه ناز م نم،یغرد: سوارشو بب یکشد و دوستانه م یرا م میبازو

 .اندازمشیتوانم به زحمت ب یو نم ردیگ یام م خنده

 برم...تونم  یجان، خودم م یکین روقتهید-



 خاطره کیزخم 

 
170 

 

 !ابونیوقت شب ولت کردم تنها تو خ نیکشدم بدونه ا یمحسن م-

 شود. یم یدر سکوت سپر ریاز مس یو بخش میکن ی. حرکت مرمیپذ یشود و تعارفش را م یدلم آشوب م ته

 ؟یسوگل داد لیمدارک تحو-

 ؟یچه مدارک-

 اندازم. یکند و شانه باال م یچپ نگاهم م چپ

 طرفشون... ادیزنن، منم کارم مجزاست، ز یمخب اونا اصال باهام حرف ن-

 راندن است. نیپرد و حواسش به ماش یحرفم م انیم

شدن بهت محتاط بودن! اون  کینزد یبرا یات کرده کم یخورده حسودن... چون محسن معرف هیاونا رو ول کن؛ -

اشناس به محسن خبرندارم! مچش کنه از تماساش با شماره ن یفکر م اره،یدرم یامروز برام پررو باز یفسقل یغزاله 

 یدونم چطور یم ادیپوله هم درب نیبگم که آبروش نره... گند گم شدن ا یزیرو خودم گرفتم، محسن نذاشت چ

 شعورا فکر کردن محسن نباشه ... یخواستن مثال شرکتو باال بکشن! ب یاوضاع م نی! با ارونیبندازمشون ب

 ی. فکرم پمیگذران یاست و باز هم در سکوت م یعصبان یکند. حساب ینثارشان م یلب فحش ریبرد و ز یرا م حرفش

و  دیآ یناشناس را داشته است! به نظرم مضحک م یبا محسن، آن هم با شماره  یرود که قصد دوست یغزاله م

 یتیو خاموش بودنش آن چنان اهم ردیرا ندارم تماس بگ یرود. کس یحواسم به تلفنم که خاموش شده است م

 ندارد.

 ازت... رمیهمراهت باشه فردا بگ زایچ نیو شماره کارت و ا تییاز مدارک شناسا یکپ-

 .امیب ریشرکت رو انجام بدم؛ ممکنه د رونیب یکارا یباق دیمن فردا با-

 !امیمنم ب ریتماس بگ شگاه،یآزما یرفت یاشکال نداره... منم صبح کارخونه ام، هرساعت-

 یداشتنش به محسن غبطه م یاست و برا ی. خواهر خوبمیکن یم یخداحافظ مانهیکند و صم یکوچه توقف م مقابل

 خورم.
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. دریگ یافتد و صورتم گر م یزند. تنم به رعشه م یپاگردِ آخر خشکم م یروم و درست رو یاندازم و باال م یم دیکل

 شود. یمشماتت ها شروع  دنم،یکنم پله ها را باال بروم و قبل از رس یم یسع م،یبا وجود لرزش پاها

 ساعت؟ نیتا ا یکجا بود-

 .کنم یو به درِ خانه اشاره م ستمیا یبه سالم دادن هم ندارد. مقابلش م یلیتما یاست و او حت دارشیدلم تنگ د من

 !میداخل حرف بزن میبر-

ه ک من از پنج بعدازظهره ؟یبود یوقت شب کدوم قبرستون نیگم ا یغرد: م یدهد و م یو تکان م ردیگ یرا م میبازو

گم بگو کدوم  یشه؟ م یم داتیدرست نباشن و تو االن پ االمیتا فکر و خ یایکنم زودتر ب یدعا م یو ه نجامیا

 !؟یبود یقبرستون

 رود. یباال م میاست صدا یکه چه ساعت نیتوجه به ا یکشم تا از دسترسش دور شوم و ب یرا عقب م خودم

به خدا من  ؟یکن یرفتار م یطور نیبودم! مامان چرا ا دمیجد ندارم و سرکارِ یشغل گهید ینیبه خاطر اون ورام-

 همون خاطره ام!

 کند. یکسر نم تشیاز عصبان یزیچ میکشد و حرف ها یم رونیب فشیاز ک یکاغذ

 بچه ها بره؟! یآبروت جلو یخوا ی... تو که نمچهیپ یگندش همه جا م یمعرکه رو تموم کن! کشش نده که بو نیا-

 خوانم. یخفته را در کالمش م یاندازد و نفرت یو برگه را در بغلم مکنم  ینگاهش م فقط

و تلفنت رو جواب  یشب تا صبح با اون پسره بود هیباور کنم؟  یکردم دروغه، چه طور انتظار دار یمنم فکر م-

ور ا! قسم حضرت عباست رو بیکرد دمی! خوب روسفتمیشد وضع نیو ا رهیتا دلم اروم بگ امیب ییهوی! گفتم دهیم

 دم خروسو؟! ایکنم 

 کنم. یرود. ناله م یم نییرا تار کرده و سالنه سالنه پله ها را پا دمید اشک

 کنم اشتباه شده... سوتفاهمه... یبه خدا ثابت م-

 ... تمومش کن...یگند رو هم بزن نیخوام ا ینم-

 دارم. یرا برمافتاده است  نییکه پا یشود و کاغذ یمحو م دمیاز د نییپا یبه طبقه  دنیرس با
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 «دادگاه! ی هیاحضار»

کشانم.  یبندم و تن خسته ام را تا اتاق خواب م یکنم و م یندارم و درها را به زحمت باز م ستادنیا یبرا یتعادل

 خوانم. یکاغذ را م اتیو محتو نمینش یتخت م یشود و لبه  یراه رها م انیم فمیچادر و ک

 ! به جرم تهمت و افترا!ینیورام دیوانده، ام... خیدیمج یو خاطره  یمحسن کرامت یشاک

دهد به درد  یمرا بفهمد، اجازه م طیدرصد شرا کیبشر اگر  نیکنم. ا یکوبم و کاغذ را مچاله م یرا به بالش م سرم

 !رمیخودم بم

 

را  مانده است. تلفنم یلیخ یرا سامان دهم و هنوز تا تمام شدن ساعت کار یکشد تا امورات بانک یطول م یساعات

 شگاهمیفرستم که عازم آزما یم امیپ یکین یتماس گرفتن ندارم. برا یبرا یدانم آن چنان اعتبار یآورم و م یدرم

 وارده بفرستم. بتیمص یبراهم  یامیو مجبورم پ میباز هم پرونده چک کن روزیتا مثل د

 «و کجا امکانش هست؟ یک نمتون،یبب دیبا»

روم و اعتبار کارتم  یمترو م ستگاهیعمدا سالم هم نداده ام! سمت ا یو حتکنم  یارسال م یمتیگونه صم چیه بدون

که  ییها یدردسر و اعصاب خرد شیدهد و گنجا یعذابم م ز،یمشکالت به اصطالح ر نیاست. هم انیهم رو به پا

اند.  دهیهم رس میها امیرسم جواب پ یکه م شگاهیبه آزما ستگاهیا نیتر کیکنند را ندارم. نزد یوارد م گرانید

 کند. یمتعجبم م بت،یرساند و جواب مص ینوشته است که او هم خودش را م یکین

 ...«شگاهمی! آزمادارید مشتاق»

! طبق روال ندیبنش شیسرجا یدرست و حساب دی! اول و آخر باست؟یخب چاره چ یشوم ول یم مانیپش دارشید از

 یزنم و خودم را از شر گرما یبه صورتم م ی. آبنمشیب یدانم که آن جا م یروم و م یداخل م یروزها از در پشت نیا

و به  دیآ یم بهیغر یمرد دِییبفرما یزنم. صدا یکنم و آرام در م یکنم. چادرم را مرتب م یظهر تابستان خالص م

 !؟یمکان نیترسم از چن یجو نم می. واقعا چرا نردیگ یجسارت خودم خنده ام م

 خندد. یم مارشیب یشود و چهره  یباز مدهم و در از داخل  ینشان نم یواکنش

 داخل... دییبفرما-
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 یگام به عقب برم کیکند و  یاست معذبم م رهیکنفرانس به من خ زیکه از دورِ م یتا کنار برود و چشمان ستمیا یم

 دارم.

 ...امی... من از اون در مدیدونستم جلسه دار یخوام، نم یمعذرت م-

 کند. یاخل اشاره مرود و مصرانه به د یکنار م شتریب

 داخل؛ آخر جلسه است... ایب-

 انسالیجوان هستند و همان مرد م یآقا کیدهم. دو خانم و  یم یکل یروم و به افرادِ حاضر سالم یداخل م معذب

شناسم و در پشت  یرا هم م هیکند. آس یم ینیسمت سنگ نیهم صدر جلسه نشسته است و باز نگاهش به ا یروزید

 .شود یسرم بسته م

 .دینیبش دییبفرما-

 رود. یکنفرانس م زیکند و خودش سمت م یاست اشاره م تیریسمت که مد نیا یِخال یِتنها صندل به

 جان! ییدا میخب، ادامه بد-

ه افتد و س یم تیکشم. جلسه شان رسما از رسم یم ینفس راحت یکیبا باز شدن در و ورود ن ینشستن معذبم ول از

ا هم کنند و ب یخلوت م یکنار در آن طرف یکنج ،یکیو ن ییکنند و محسن و دا یمطالعه مرا  ییبروشورها بهینفر غر

امروز را داخل  یزهایو وار نمینش یم یهمان صندل یکشد و باالجبار رو یکنند. گپ زدنشان به درازا م یپچ پچ م

 کنم. یم ادداشتیدفترم 

 دیتون رو که گرفت میتصم د؛یببر دیتون یمطالعه م یراداده شد... بروشورها رو ب حاتیتوض ون،یخب خانم ها و آقا-

 !نیاریب فیبستن قرارداد تشر یبرا دیتون یم

دارد و چشمانش  شیاست. ته ر دیزند. قدبلند و رش یکنم که با جذبه و ابهت حرفش را م ینگاه م انسالیمرد م به

نه گو یکه تا رو شیو رد شکاف ابرو دهیپوش یرنگ یاست، درست مانند چشمان محسن! کت و شلوار خاکستر اهیس

ام و در ذهنم  دهیشن ادیرا ز ییدا مشانکال نیچهره اش شده است. ب بیترک یشده است برهم زننده  دهیاش کش

 نیشد، بالشک با ا یمتوسل م یبدن تیبه ترب یبود و کم ینم ماریکنم  که اگر ب یم سهیاش مقا ییمحسن را با دا

 زد! یمو نم ییجنابِ دا
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 یرسد، برا یکه م زیکنم. به م یرا سمت خودم حس م ینام هیروند و لبخند آس یم رونیتک به تک از سالن ب دافرا

 .میده یو دست م ستمیا یاحترام م

 !میداشته باش یخوب یِهمکار میبتون دوارمیسالم؛ خوشحالم بازم مالقاتتون کردم... ام-

 .دیگو یزند و آرام تر م یم یکنم. چشمک یاکتفا م یزنم و به ممنون گفتن یم لبخند

 ! ستیتون ن نیب یتناسب فرهنگ چی... هنیایشه، شما اصال به هم نم یباورم نم-

 کند. یاز پشت سرش بحث را ختم م ییحرفش را بفهمم که صدا یِکنم تا معن یم سرکج

 ؟یبود کارهیخب امروز چ-

رود و من و او دو سمت  یکشد و م یکنار مخودش را  هیکنم. آس یاخم م شیبه من است و ناخواسته برا منظورش

را  مانیجلسه دارند و به خاطر فاصله صدا ستادهیهمچنان با هم ا ییو دا یکی. نمیریگ یمقابل هم قرار م زیم

 .دینخواهند شن

 ره؟یم شیکارات چطور پ ؛یخسته نباش -

رتش به صو یکوبم و عصب یم زیم یروکنم و مقابلش با ضربه  یم دایبرم و کاغذ مربوطه را پ یفرو م فمیدست در ک 

. فهمد یرا م انیکاغذ باز است جر یکند و چون ال یخم م نییآهسته سرش را به پا یلبخند مچهیمانم. با ن یم رهیخ

 کند. یزند و آرام زمزمه م یم دیرا د ییو دا یکیچرخاند و ن یشود و سر م ینم جادیدر چهره اش ا یرییتغ

 !م؟یحرف بزن اطیتو ح میبر-

 غرم. یدندان م یکند و از ال همیخواهم توج ینم

 !دیبد حیاالن توض نیجا و هم نیهم-

 دهد. یم هیتک زیکند و به م یشود و دو دستش را مقابلم ستون م یم یاش جد چهره

 خود مردک اومده گزارش داده؟!-

 شود. یم تمیندارد و باعث عصبان یبه او ربط زهایچ نیا
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 کاراتون برام مبهمه! نیا لیدل دم،یکه فهم یهر طور-

 کشد. یرا باال م شیکه به پشت سر نگاه کند، صدا نیرسد و بدون ا یو کالفه به نظر م خسته

 !دیلحظه تنهامون بذار هی شهیجان م ییدا-

 .زند یطعنه اش را م یکین یکند ول یاتاق حرکت م رونیسمت ب یحرف یچرخد و ب یسمت م نیا ییدا ی رهیخ نگاه

 !رونیبرو ب یتر کیشما کوچ خجالت داره،-

 دهد. یخندد و جوابش را با خنده م یمحسن م یخورد ول یمن برم به

 !یریسر دعوا رو بگ کی دیبا ای یریم ای-

 !فرستمایرو م ییدا ادیبه دعوا! صداتون باال ب یوا منو چ-

خواهد فکش را خورد  یآورد که اصطالحا م یمشت زدن درم یادا میبرا یکیخندد و ن یم یکیبه جواب ن آزادتر

و  رهیچرخانم و نگاه خ یشود. با رفتنش نگاه سمت محسن م یباز م شمیشود و ن ینم یخواهم نخندم ول یکنم. م

 .غرم یکنم و م یم یابیموضعم راباز عیسر یلیکند و خ یم رمیمبهمش غافلگ

 ؟یچ یعنیکارتون  نیا ؟یبه شما اجازه داده تو مسائل من دخالت کن یک-

 اندازد. یان خوردن شانه باال متک بدون

 کردم. فکر کنم حقمه! تیثیح یاعاده -

 کنه؟ یم کاریوسط چ نیحقتون هست که هست، اسم من ا-

 .ردیگ یم شیکند و صدا یم زیر چشم

 ؟یرفتیپذ یبه راحت ؟یاز آبروت دفاع کن یخوا یشما نم یعنی-

 رود. یباال م میامان صدا یکوبم و ب یبرگه م یرو دست

به  یدادگاه را یقیکنه و به هر طر یمعذرت خواه هیتهش  دی! شاشهیدرست نم زایچ نیو با ا ختهیبه هم ر یچهمه -

 عوض کرد! شهینم زایچ نیرو با ا یکه فکر کس نهیافته ا یکه واقعا اتفاق م یزیچ ینفع شما بزنه، ول
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 !هیفبشه کا ریکه در همون حد تحق نیمگه برات مهمه که طرز فکرش عوض بشه؟ هم-

 کشد. یکم کم به لکنت م تمیکشم و عصبان یعقب م یرا کم خودم

 ... رم... زای...بیم... من... از ان... انت...انتقام... ب-

اجازه را  نیا یو سکوتش به راحت رمیبندم تا به خودم مسلط شوم و به خاطر لکنت مورد تمسخر قرار نگ یم چشم

 دهم. یادامه م یقیدهد و با نفس عم یم

من خونواده ام رو از دست دادم... دو روز  انیجر نینداره... تو ا تیبرام اهم یشدنش اندک عین مردک و ضااو-

 کنه... یم رونمی...ام برسه از ... اون خونه... بی... خبر... به گو... و... شِ حااامگهید

کشم و نگاه  یم قیها نفس عمندارد. تن دهیکند و تمرکز کردن هم فا یم دایپ طرهیحرف زدنم س یلکنت رو دوباره

 ینداشته اش م یبه موها یکنم. دست ینگاهش م یطور شاک نیزند و هم یواکنشش تمرکزم را برهم م یکردنِ ب

 کشد. یم یفرستادن نفسش پوف رونیکشد و با ب

 کنم. یم هیبه حال بق یبذار اونو بنشونم سرجاش؛ بعد فکر-

 !دیمشکالت من نکن یبرا یفکر چیلطفا شما ه-

و  دیآ یروم و پشت سرم م یتا محل را ترک کنم. سمت در م میآ یکنار م زیزنم و از پشت م یرا چنگ م فمیک

 است. یلحنش کامال عصبان

ف حقت رو ک یبا سکوت کس یفکر کرد ایدن نیبهت بگه! تو ا یچ هیاز راه برسه و  یکه هر ک یطور گذشت نیدِ هم-

به  هم چون هیقض نیبرات حلش کنه... ا ادینم یکس یا خودت درستش نکن! تینه دادن هیذاره؟ حق گرفتن یدستت م

رو لکه  انمیاز راه برسه و شرف خودم و اطراف یهرک ارمذ ی... نمامیمن مربوطه و به خاطر من اتفاق افتاده، کوتاه نم

 نقدریاز حقت ا ریبگ دایشم. تو هم  ینم الشیخ یرو تا به پات نندازم ب کهیبگه! اون مرد چاریدار کنه و پشت سرم ل

 حد! نینه تا ا ی... بخشش خوبه ولیراحت نگذر

 خفه شو محسن!-



 خاطره کیزخم 

 
177 

 

هم پشت  یکی. نرمیگ یچادرم م یکنم و اشکم را با گوشه  ینگاه م ستادهیکه در چارچوب ا ییدرِ باز شده و دا به

 یرداشتنم سست شده و نمگام ب یپا شیکند. متوجهم که با حرف ها یسرش متاثر و لب به دندان گرفته نگاهمان م

 کنم. یحرکت کار یتوانم برا

 دخترم... میبر-

 یم دهیکش رونیو همراهشان به ب ردیگ یرا م میو بازو دیآ یم شیپ یکیکشم در صورتش نگاه کنم و ن یم خجالت

 کشد. یم نیکند و سمت ماش ینم میرها یکین یکنم ول یقصد رفتن م ریشوم. سربه ز

 م...راحت تر ییممنون، تنها-

 کنم. یناز نکن... اون محسنم خودم ادبش م میبر ایب-

رو به اتمام  بودنِ مَن  یِو فکرم پ میتا سوار شو ستدیا یکند و منتظر م یرا باز م نشیسمتِ ماش نیدو درِ ا ییدا

در  یرچشمی. زمیکن یو در سکوت حرکت م ندینش یهم جلو م یکیشوم. ن یرود و ناچارا سوار م یکارتم م

ند ا ختهیآبِ جوش ر میکند. انگار در گلو یمان م درقهزده به در ب هیکه تک نمیب یزنم و او را م یم دیرا د شگاهیآزما

 یکیدهم. ن یم ابانیکنم و حواسم را به خ یکند. بغضم را کنترل م یقل قل م ختنیفرور یسوزد و هم برا یکه هم م

د مر ییزنند و خبر از اخراج کارکنانِ سابق است. دا یرف مح رمکانشییو تغ شگاهیکادرِ آزما ضیدرمورد تعو ییو دا

 یدهد. چشم که بر هم م یرا م یکیکند و جواب ن یم یبررس قیرسد. حساب شده و دق یبه نظر م یو مهربان آرام

 چرخد. یسمتم م یکیزنم مقابل آپارتمانم توقف کرده است و ن

 ؟یداد لیکارت و مدارک تحو-

 دهم. یجواب م ریان را ندارم و سربه زنگاه کردنش یخجالت رو از

 .دیدینداره... ممنون زحمت کش یلزوم گهید-

 !یداشته باش یباهاش برخورد ستینداره... الزم ن یبه محسن ربط زایچ نیسرکارت، ا یایاز فردا م ه؟یچه حرف نیا-

وم. ش یم ادهیکنم و پ یم یرلبیز یگفتن ندارم. تشکر یبرا یکنم و درجواب کالم محکمش حرف ینگاه م ییدا به

 و طراوتش را دوست دارم. یکشد و شاداب یم نییرا پا شهیش یکین

 خوش گذشت! یلیخ یاون شب شت،یپ میایم ییبا دا گهیشب د هی-
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 یاتفاق نیحقوق چن زیکنم تا وار یدر دلم دعا م یکنم ول یم یو ابراز خوشحال نمیب یم ییدا ییرا برلب ها لبخند

ات و اتفاق یتفاوت باشم ول یکنم ب یم یکرده ام. سع دایپ یآلرژ هیپسر همسا دنیبه د دایجد روند و من ی! مفتدین

موضوع با  کی نیکند و درهم یزشت و زننده حواله ام م یگستاخ ترش کرده و باز هم متلک ها ریاخ یرفت و آمدها

 جز سکوت ندارم.  یندارد! که من باز هم چاره ا دهیآدم ها فا یمحسن موافقم! سکوت در مقابل برخ

کند.  یخواب را زهرم م ینیریش یگرسنگ یکنم و صدا یام و خودم را به چرت بعدازظهر مهمان م خسته

و مجبور به درخواست مساعده  اورمیدوام ب یکنم که مدت یزیبرنامه ر یطور دیدارم و با حتاجیخوشبختانه هنوز ما

هدف شبکه  یکنم و ب یروشن م ونیتلوزگذارم.  یکنار م میناهار فردا یهم برا یکیکنم و  یدرست م ینشوم. شام

 پر است. اممیچت و پ یدارم و درکمال تعجب صفحه  یچرخانم تلفن همراهم را برم یم

 ...شهیم تیاذ یلیداد ببخشش، خ امی: اگه پیکین

 ...زهیریو به هم م رهیاز دستش در م یهمه چ یخواد درست کنه ول ی: اونم گناه داره، مثال میکین

 نداشتم... یخوام، باور کن منظور ی: معذرت ممحسن

 حقشه! یکردم ول یم یاقدام دیاطالع شما نبا ی: قبول؛ بمحسن

 ...دایکار رو نزن دی: تو رو خدا قمحسن

عاطفه  امیکنم و از پ یها را باز م امیپ یبدهم. باق یدانم چه جواب یزنم و نم یاش لبخند م یدر پ یپ یها امیپ به

 شود. یگرد مچشمانم 

 «؟یموند یجهنم کدوم»

عکس  یادیکنم. مقدار ز یچت را باز م یندارم صفحه  امیارسال پ یبرا یاعتبار گریلرزد و چون د یم دستم

دهم. مراسم   یبودنش حق م یعصبان یکرده است. با باز شدن عکس ها برا هیکه نرفته ام گال نیفرستاده و از ا

 رفتنش از موسسه! یبچه ها برا زانِیاز مراسم است و اشک ر یین نبودم. عکس هابوده است و م یخانم قاسم عِیتود

 یخال یجوشند. با تک تک بچه ها عکس انداخته است و جا یاشکم م یزنم و با هر عکس قطره ها یم هیتک وارید به

 کنم.  یم یخودم را در عکس ها با حسرت خال
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کنم همان جا ماتم  یرا که باز م یشوم. در خروج یم ریپله ها سراز کنم و از یدرها را قفل م شهیحوصله تر از هم یب

دهد مرد  یکند و لحن و رفتارش نشان م ینشستنم باز م یرا برا نشیماش یزند و در جلو یبرد. لبخند م یم

 است. یمهربان

 وساطت!شد که خودم اومدم  نیسرکار... ا یبرگرد گهید ینخوا دیمحسن، شا روزید یِفکر کردم با گستاخ-

 شوم. یهمه راه را به خاطر من آمده است شرمنده م نیکه ا نیکشم و از ا یخجالت م شیرو از

 کار بشم فعال... یاومدم؛ قصد ندارم ب یم یممنون ول-

 !دییبه هر حال بفرما -

 یو نم رمیگ یم یجلو جا یصندل یشود و من هم به ناچار رو یرود و سوار م یو آقاوار سمت راننده م جنتلمنانه

 کند. یکند و خودش سر حرف را باز م یتوانم خجالت نکشم! حرکت م

 هم جمع هویو  زهیر یبه هم م هوی... دیمراقب رفت و آمداتون باش شتریب دیکن یروزا، سع نیثبات نداره ا ابونایخ-

 شه! یم

 یمچنان زمزمه هامانده است و ه یباق یخورد و زخم یبه چشم م یرانیاز و یشهر نشان یدارد. هر گوشه  حق

که  یریکشم و عطر دلپذ یم یقیکارد. نفس عم یترس م یشود و در اذهان عموم یآشوب دهان به دهان زمزمه م

 بخرم! لذت دیبا متیعطر گران ق ای نادکال کیکشم. اگر پولم برسد حتما  یاست را به مشام م دهیچیپ نیدر ماش

 بخشد. یباشد که روح را جال م ریعطر دلپذ کی دنِییبو یِبه راحت یتواند گاه یم یبردن از زندگ

شما بنده رو طرف حسابت بدون و هر  یبه نام محسنه ول تشیریربط نداره، درسته مد یکارتون تو شرکت به کس-

 به خودم بگو... دیداشت یمشکل

 دهد. یم حیکه الزم باشد توض نیو بدون ا میگو یم «دیلطف دار» ریبه ز سر

کمک  یکیمدت به ن نیا خته؛یبه هم ر یودن من و محسن سواستفاده کرده و حساب کتابا حساباز نب ریمتاسفانه ام-

 تو کارخونه! یکیکنم بغل دست خود ن یاز کدوم فاکتورا زده، بعدش منتقل تون م دیکن دایکن پ



 خاطره کیزخم 

 
180 

 

ست ش هزند و مطمئنم حواس یم یمیکنم. لبخند مال یو تنها نگاهش م ستیو محبتش با تشکر قابل جبران ن لطف

 نیکنم که محسنِ حالل زاده به هم یدهم و کشف م یم ابانینگاهم را به خ ریکنم، پس به سرعت مس یکه نگاهش م

 اش رفته است که دوست دارد مدام حرف بزند. ییدا

 !چونمیپ یکرد خودم گوشش رو م تینباش، دوباره اذ ریاز محسنم دلگ-

 رو... طیشرا زنیر یخوان کمک کنن و بهم م یفقط م شونیممنون، ا-

 دهد. یخندد و سر تاسف تکان م یم

 ره! یاش م یی... به داگهیحالل زاده است د-

 یشده است، لبخند به صورتم م یفکر که او هم مانند محسن باعث دردسرِ کس نیفهمم و با ا یرا نم منظورش

 اندازد. یاش نگاه م یکند و به ساعت مچ یشرکت توقف م ی. مقابل در ورودندینش

 !یداشته باش یروز خوب-

بندم و بدون نگاه و  یرا م نیزند. در ماش یم رونیشوم و همزمان محسن از در شرکت ب یم ادهیکنم و پ یم تشکر

دهد.  یدهم و جوابم را نم یم یشوم سالم آرام یدارم. از کنارش که رد م یسمت داخل ساختمان گام برم ،یتوجه

 یادیو با مقدار ز ستادهیکنارش ا یکیاند و ن ردهمنتقل ک یسالن ورود انیرا م تیریمد زیروم. م یداخل م کراستی

دهد و با اشاره به پرونده ها  یباز جوابم را م یدهم. با رو یروم و سالم م یکند. جلو م یپرونده، دست و پنجه نرم م

داخل  م آمده اند و با لوازمِدر اتاق جلسه بودند ه روزیکه د یو دونفر هیفهماند که کار امروزمان درآمده است! آس یم

 یم یگردد. سع یبرم دیخر لونیو محسن با نا میکن یم یروند. شروع به بررس ی( کلنجار مشگاهیآشپزخانه)آزما

را  دشیخر لونی. نافتدیمقابلم خم نگه دارم تا چشمم به چشمش ن یحد ممکن در پرونده  نیکنم سرم را تا آخر

 خورد. ینم انتک شیمتوجهم که از جا گذارد و یم یکیمن و ن نیب زیم یرو

 اومده بود دنبالت؟ ییدا-

 کوبد. یکه در دست دارم م یفاکتور یدهم و دستش را محکم رو ینم یجواب

 چرا اومده بود دنبالت؟-
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م دان یکه م ییهم بلد است! تا جا تیدانستم عصبان یزند. نم یم یبه قرمز یادیپرم و چشمانش ز یترس از جا م با

 باشد، نه او! یعصبان دیه هستم باک یمن کس

 دهم. یجوابش را م ییاش با پررو ییو با استعانت از مدافع بودنِ دا ستمیا یم مقابلش

 د؟یاخراجم کن نیخوا یم ؟ینداره! خب که چ یربط چیبه شما ه نجایبله اومدن دنبالم و گفتن کار کردنم در ا-

را که از  یکند. شکالت یمعطوف م یکیخشم مان را به نتوجه  لونیخش خش نا یکند و صدا یطور نگاه م نیهم

 اندازد. یگذارد و با لبخند ابرو باال م یاش خارج کرده، در دهانش م یبسته بند

 !هیخوب حیسر صبح تفر یبرا د،یادامه بد-

 رود. یم شگاهشانیآزما لیاستر طیهمان مح ایو محسن هم سمت آشپزخانه  نمینش یم میسرجا

 ؟یخور یه نمکجا؟ مگه صبحان-

 دهد. من هم خنده یتکان م« برو بابا دلت خوشه! یمعنا»به  یدست شیخندد و محسن بدون نگاه کردن برا یم یکین

 .ردیگ یم شگونیرا ن میبازو یکیو ن ردیگ یام م

 اخراجت کردا... یدیهو د هیکله خرابه ها،  نیدختر ا-

 زنم. یچشمک م شیتمام برا یبدجنس با

 و...کار نیکنه ا ینم-

 !؟یتو هم دندوناشو شمرد-

 یبرخورد م مانهیصم یکی. نرمیپذ یم لیکند را با کمال م یکه سمتم تعارف م  یو شکالت ردیگ یهم خنده ام م باز

 و ستمیکنم. در کل اهل گرم گرفتن و گپ و گفت ن یکارگر ساده حفظ م ایمن موضعم را در مقام کارمند  یکند ول

 شود.  یمکالماتمان در قالب کار خالصه م یو همه  دشو یرونده ها و ثبت در لپتاپ متمام روزمان صرف چک کردن پ

را دوست  حاتشیتوض دنیدهد. شن یم حیروال کارشان را توض د،یکارکنان جد یبرا شگاهیآزما طیهم در مح محسن

به هم  یخورده حساب ها کند و باالخره یم دایروند ادامه پ نیتمام ا یهفته  کی. رمیگ یم ادیهم  ییزهایدارم و چ
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 یته که به گف میکن یم دایپ دهایو رس اکتورهاف نیاختالف مبلغ ب ونیلیم ی. سرجمع سمیکن یرا کشف م ختهیر

 مبلغ دوبرابر خواهد بود! نیحسابدار شود، مطمئنا ا لیاگر دفاتر تحو یکین

دادگاه  یحاضر نشدنم در جلسه  یراکه ب ریجنابِ مثال مد یها امیدارد به جز پ یعیروال طب زیمدت همه چ نیا

هوادارمان است  یحساب یکیمان با ن یساعات اضافه کار یکه برا ییجناب دا غِیدر یب یکند و محبت ها یشماتتم م

قرض  یرا ساعات یکیو ن دیآ یم یهم هاد یاز گاه هر. دیآ یو مخلفات از خجالت مان در م یآن چنان یو با ناهارها

 رود. یم عیو سر دیآ یم یقیو دقا  ستین یمحسن خبر یروند. تنها از حضور دائم یم یو دونفر ردیگ یم

ت ثبت مد نیکه ا ییلپتاپ نشسته ام و حساب ها یپا کاریرفته اند و ب دیبه واحد تول یسرکش یو محسن برا یکین

 گذرانم. یرا از نظر م میکرده ا

 ؟یدیخانم مج-

 زنم. یمکنم. لبخند  ینگاه م هیچرخانم و به آس یسرم

 جانم؟-

 کنم. یکه فهرست شده است نگاه م یگذارد و به موارد ناشناس یمقابلم م یکاغذ

 کنن... هیته دیبه آقا محسن بگ دیلطف کن م،یلوازم رو الزم دار نیا-

 ...دیخودتون هماهنگ کن-

 ...میشما بد لیرو تحو یو امور مال دایگفتن خر-

ر است با نیخوانم و اسم اکثر سفارشات را اول یرا م ستیرود. ل یکنارم م از یکشم و با سرتکان دادن یم یپوف کالفه

منتظر بمانم تا خودِ حضرت  دیاست و ناچار با یتماس ندارد و کارتم هم خال یبرا ی! تلفن همراهم اعتبارنمیب یکه م

 فرما شود! فیآقا تشر

 یتوانسته ام چند وعده ا ییدا یِدست و دل باز هفته به خاطر نیکند. ا یشام امشب نگرانم م یتلخ برا یِادآوری نیا

اعتراضِ شکمم از هم  یمانده است و صدا یباق گرید یحدود دو هفته  یماهِ کار کیرا پس انداز کنم و هنوز تا اتمامِ 

 اکنون درآمده است!
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سمت اتاق  دارم و یرا برم فمیرود. ک یسرگردان است م فمیکه داخل ک یچیسو یِرود و فکرم پ یام سرم حوصله

 تیمدت فعال نیاست که ا بی. عجرمیگ یکنم و شماره همراهش را م یتلفن اتاق را وصل م یِروم. گوش یم تیریمد

 دهد. یرا سامان م شیمدهارفت و آ یکیو ن ییرا نگرفته و با دا نشیسراغ ماش یدارد ول یکار

 .دییبله بفرما-

 کشم. یم یاست و نفس راحت یکین یصدا

 رو براتون بخونم؟ ستیتا ل دیانجام بد دیرس ی. ممیدار دی، خرجان یکیسالم ن-

 بشناسم. شیتوانم در صدا یاسترس دارد و بغض را هم م یکم شیصدا

 ... خودت زحمتش رو بکش...یهاد شیپ مشیمحسن حالش بد شده آورد زم،ینه عز-

کشم. باز هم حالش بد  یام مبه صورت گر گرفته  یشود و دست یدانم محسن است پرت م یکه م ییبه صدا حواسش

 شود! یاش قائل نم یسالمت یبرا یاصال ارزش ست؟یشده است، چرا به فکر استراحت ن

 از اون استفاده کن... دیخر یتو داشبورد هست، برا نیمخارج ماش یکارت برا هیگه  یخاطره جان محسن م-

 دارد؟ یبیتواند داشته باشد! چه ع یم یینااو چه مع یکردنم برا یسالمت یدانم آرزو یرود و نم یم لیتحل میصدا

 ندارد نگران حالش باشم! یهست و اشکال سمییخب ر

 که نتونستن تلفنشون رو جواب... مهیوخ نقدریحالشون چطوره؟ ا-

 زند. یخندد و به روش خودش طعنه م یکه م دهینرس انیام به پا جمله

 از خودش بپرس... ایب-

را با  حرکتش نیا یِبودم که دقِ دل یمیآن قدر صم یکیکنم کاش با ن یو دعا م چدیپ یم یالو گفتنش در گوش یصدا

 چند فحش آبدار درآورم.

 الو خاطره؟-

 کیزند. از حرص لبم را  یچسباند؛ انگار دخترخاله اش را صدا م یهم تنگش نم یخانمِ خشک و خال کیشعور  یب

 کنم. یکنم و زمزمه م یجمع م یور
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 برم، با اجازه! دیبا-

 انیخط درم کیو حالش از من هم بهتر است! فقط  دیخند یکشم. م یم زیکوبم و از پر یدستگاه م یرا رو یگوش

 یهفته کاف کی نیبستش، هم یکرد و به تخت م یواقعا به حرفش عمل م یکیشود! اگر ن یتنگ م یهاد یدلش برا

که  خانم کجاست میمر نیبابا... پس ا یکند؛ ا استراحت دیبا طشیشرا نی. با اابدیاش را باز یاز بهبود یبود تا بخش

 !ست؟یپسرش ن کدانهیبه فکر 

دانم که خودش است و نخوانده  یم دهی. نددیآ یام در م یگوش امکیپ یکنم و صدا یرا روشن م نیحرص ماش با

 شود. ینقش صورتم تبسم م

خواهد جمله  یده است و دلم مکر امشیپ یِهم چاشن یچشمک« چکاب ساده است! هیات؛  یاز احوال پرس ممنون»

اش  یدبع امیخوانم که پ یرا م امشیکه اعتبار ندارم! هنوز متبسم پ فیبفرستم و ح شیرا برا« ندارد یبه من ربط» ی

را از آنجا انجام دهم و رمز  دهایاست که خر واستهرا فرستاده است و خ یشگاهیرسد. آدرس فروشگاه لوازم آزما یم

 شیبرا یکند مجان یافتم که نکند فکر م یتشکرش به شک م ادیشده است. از حجم ز امشیپ ی مهیکارت هم ضم

 یآخر ماه حساب م سمیداند؟! حقش هست جواب دهم و بنو یزحماتم م یطور خود را شرمنده  نیکنم که ا یکار م

 ...یکنم! ول

 نیکنم. از ا یگاه حرکت مکنم و سمت آدرس فروش یروزه خارج م نیرا از پارک چند نیجدالِ ذهنم ماش الیخ یب

کنم  یهم خودم را شماتت م یدارم لذت ببرم. کم یدهم خوشحالم و سع یانجام م شیپ یمتفاوت از روزها یکه کار

 نیماش نیکولرِ ا یتوانستم از خنکا یکه م یتابستان، خودم را آزرده ام درحال یدر روزها یرو ادهیمدت با پ نیکه ا

 کمال استفاده را ببرم. 

 کنم. ینگاه م زاتیدهم و به سالن درندشت تجه یفروشنده م لیرا تحو ستیل

 صاف؟ ای نیخوا یبالونِ ته گرد م-

 اندازم. یکنم وشانه باال م یفروشنده نگاه م به

 گفتن... ستیتو ل یدونم هرچ یمن نم-

 ذارم... یاز هر دو م-
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 جانیهم جالب است و هم ه یمیخزد. ش یم بیو غر بیناشناخته و عج زاتیتجه یکنم و باز نگاهم رو یم تشکر

 برند. یسوال م ریرا  ز کیزیف نیمختلف قوان باتی! مدام با ترکزیانگ

کنم و از فروشگاه خارج  یرا با جمع و جور نگه داشتنِ چادرم هماهنگ م دیخر یها سهیکنم و ک یرا حساب م لوازم

کنم و مطمئنم که  یرا تندتر م میزند. قدم ها یپرسه م نمیکنار ماش یروم. افسر آگاه یم نیشوم و سمت ماش یم

 رسم. یم شانو کنار رمیگ یپارک کنم. استرس م یدرست یحواسم جمع بود جا

 ه؟یدرست پارک کردم مشکل چ یآقا من جا-

است و رو به من اخم  میس یخواند. گوشش به ب یرا م یکند و شماره پالک یخش خش م مشیس یکند و ب یم نگاهم

 دارد.

 شماست؟ نیماش-

 کند. یشدن اشاره م ادهیپ یخودشان و راننده برا نیدهم و به ماش یسر تکان م فقط

 ...ارهیرو همکارم م نتونیماش د؛یسوار ش دیی... بفرمایکالنتر نیایب دیشما با-

 دهد. یشتریب حیمبهوت زل زده ام به چشمانش تا توض نطوریحرفش را هضم نکرده ام و هم هنوز

 .ستیمامور خانم همراهمون ن د،یوار شس دییخانم بفرما-

 به ناله شباهت دارد. شتریلرزد و اعتراضم ب یم میصدا

 چرا آخه...-

 کند. یم دیسوار شدن تاک یکند و برا یریاز فرارم جلوگ انایتا اح ستدیا یم کنارم

 شه... یخانم؛ اون جا مشخص م دییبفرما-

 .رمیگ یباال م میتسل یرا به نشانه  لرزد و دستانم یرود تنم م یکه سمت دستبند م دستش

 ه؟یچ لشیدل دیبگ شهیم یآقا ول امیم-

 .دییهمکارم و بفرما دیتون رو بد چیی... سوشهیگفتم که اونجا مشخص م-
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کند. لوازمم را  یرا راحت م المیاسمشان خ کتِیو ات شانیو لباس ها سیپل نیماش ینباشند ول سیترسم پل یم

را هم گرفته اند و از استرس  فمیکنم. ک یشوم و حرکت م یم یکالنتر نیار ماشدهم و همراهش سو یم لیتحو

. بغضم ستیچ انشیتوانم بدانم جر یماست و ن نیرود. هر چه هست مربوط به ماش یرو به انجماد م میدست و پا

 وارد انیگر کند و با همان چشمانِ یام م ادهیندارد. پ یا دهینشدنش فا ریسراز یبرا دنیکش قیگرفته و نفس عم

 یعندارند. س ستادنیا یارای میدهد تا به اتاق فالن سرگرد منتقل شوم و پاها یم یسرباز لی. تحومیشو یم یکالنتر

 .میرس یسرباز به اتاق سرگرد م یباشم تا زودتر خالص شوم و با همراه عیمط کنمیم

 شود. یکشد، تحملم طاق م یطول ممقابلش به اتمام برسد و چون  یسرگرد در پرونده  یِتا بررس نمینش یم

 نجام؟یمن چرا ا دیببخش-

 گذارد. یم زیم یرا رو فمیو ک دیآ یبا احترام داخل م یشود و سرباز یکند و همزمان در اتاق زده م یم نگاهم

 شده! مهیضم فشونیک اتیمدارک و محتو-

شوم و با  یخجالت زده م ی، کمشود یخاص م یدوره  نیام در ا یکه شامل لوازم فوق شخص فمیک اتیمحتو بابت

زد اندا یم فیبه داخل ک یسرسر یکنم. سرگرد هم نگاه یرا چک کرده است نگاه م اتیکه محتو یبه سرباز یزاریب

 رنگ نشان ندهد. یمشک لونِیبه نا یکنم توجه یو دعا م

 .دی. برامون روشن کندیهست بیاز همون زمان تحت تعق نتونیافتاده که شما و ماش یاتفاق شیپ یحدود دو هفته -

 نیماش نیقبل و ا یکنم تا به خودم مسلط شوم و دو هفته  یرود. اشکم را پاک م یم رونیکنم و سرباز ب یم نگاهش

 دهد. یرا تصور کنم و سرگرد ادامه م

در  نیماش قایو دق میداشت نتونیگذشته، از ماش یحادثه در روزها یِچندتا گزارش پرسه زدنِ مشکوک هم حوال-

 شده... دهیحل حادثه دم

 ه؟یچ انیجر ؟یچه حادثه ا-

 شود. یگذارد و سمتم خم م یم زشیم یگزد و بازو رو یم لب

 کنم؟ یادآوری دیبا-

 حوصله است. یو ب یکنم. کامال عصبان یترسم و  سکوت م یاش م یلحن کامال جد از
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حمله شده و به  یبانک خصوص هیبه  یریدرگ یط ،یجنوب نیچهارشنبه شب، تو تقاطع فلسط ش،یپ یدو هفته -

که نگهبان بانک مورد  نیبانک بوده و مورد مهم تر ا یشما در محدوده  نیوارد شده؛ ماش یاموال بانک خسارت جد

 ضرب و شتم قرار گرفته و همچنان در کما...

 پرم. یکالمش م انیدهم حرفش به اتمام برسد و م ینم اجازه

 شرکت اون جا بودم که مامورتون... دیخر یمن فقط راننده ام و برا ست؛ین مال من نیماش د؛یصبر کن د،یصبر کن-

 خودتون بود! نیتا االن که ماش-

 .رمیاستداللش را بگ یکنم جلو یم یشود و باز هم سع یم ریلرزم و دوباره اشکم سراز یم ادشیفر از

اق اتف نیدونم کدوم شب و چطور ا ینم یبا منه، منته تشیمنه و مسئول لیدو هفته است تحو نیمحترم ماش یآقا-

 دیکه گفت یاون ساختمون یخوره! من خونه ام حوال یشرکت خاک م نگیدو هفته است تو پارک نیافتاده و ماش

 اونجا نبودم... نیماش نیتا حاال با ا یهست، ول

 کرد؟ داشونیپ شهیآدرس و شماره تماسش؟! کجا م ه؟یمال ک نیماش-

است و از قضا امروز هم گذارش به  ماریبگذارم. ب ارشیاز محسن در اخت یخواهد نشان یو دلم نم زدیر یفرو م قلبم

 !ستیدردسرها مناسب حالش ن نیافتاده است. ا مارستانیب

 ان... اصال... یو االنم بستر مارنیب شونیا ست،ین دیکه گفت ییایقضا نیاهل ا نمیصاحب ماش-

 آدرس و شماره تماسشون؟ مشخصات؟!-

به  یمخمصه نشود و راه نیدانم چطور وارد ا یخواهد. نم یطور هم جواب م نیپرسد و قطعا هم یم و بلند حیصر

فرستد و  یگذارم. مامور م یم ارشانیدهم و مشخصاتش را هم در اخت یرا م مارستانیرسد. اسم ب یذهنم نم

 دیاست و بع یباشد. او آدم خوبکار او ن دوارمیحداقل ام ای ست،یکند. مطمئنم کار او ن یاسترس در وجودم قل قل م

قصد  یدست شکسته، در ده سالگ کیگفت به خاطر  یباشد! دکتر مهدو دهیدانم آزارش به مورچه هم رس یم

 است! دیخشونت ها بع نیرا داشته است! از او ا تشیبرعهده گرفتنِ مسئول

آورند. با  یکت بسته داخل م شود و محسن را ینشسته ام تا در اتاق باز م یهمان صندل یرو فیبالتکل یساعت

 روم. یجوشد و سمتش م یاشک خشک شده ام م یچشمه  دنشید
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 ن؟یحالتون آوردن؟ خوب نیشما رو با ا یوا-

 میقرار دار یکه در چه مکان نیتوجه به ا یکند. ب یم دادیدر چهره اش ب یکند و اخم و خستگ یطور نگاهم م نیهم

 غرد. یرو به سرگرد م

 د؟یداشت خانم رو چرا نگه-

 ...دینیبش دییبفرما-

 غرد. یبه سمتش م یدهد و با گام بلند ینم تیآرامش سرگرد اهم به

 ...دیگم چرا نگه داشت یخانم رو م نیاومدم که جواب بدم، ا نجا،یا نمیکشوند مارستانیاز رو تخت ب-

 شان نکند و آرام باشد. یکشم تا عصبان یرا م شیبازو

 تون...کنم حال یآقا محسن خواهش م-

 یکند. دست ینشستن اشاره م یکند برا ینگاهمان م رهیکشد تا دستش آزاد شود و سرگرد که خ یرا کنار م خودش

هم آمده است. دستبند محسن  یو هاد نمیکند بنش یکنم. کمک م یرا حس م یکیو حضور ن ندینش یدور شانه ام م

 یچهره  یپرد. نگاهم رو یم میو مدام زانو مراب دار. اضطنندینش یدرست مقابلمان م ،یکنند و با هاد یرا باز م

 کنم. یاست و زمزمه م مارشیب

 نرفتم به جز امروز... ییجا نیبه خدا با ماش-

 به صورتش بزنه... یآب هی رونیببرش ب یکینکن... ن هیدونم، گر یم-

تواند در  یآدم نم نیاست! خب ا یگرید یها هیخودش زرد و نزار است و فکر گر یکه رنگ و رو ردیگ یم حرصم

ا ر یی. سرگرد همان حرف هاردیگ یاشکم را با دستمال م یکیدهند و ن یرفتن نم رونیب یباشد! اجازه  لیآشوب دخ

 یشود. حرف م یقرص م ید و با آمدنش دلم کمیآ یهم م ییدهد. جناب دا یآن ها هم م لیکه به من زده است، تحو

شانه  یسرم را رو یکیبندم و ن یشده است. چشم م رهیعف به وجودم چزنند و ض یزنند و حرف م یزنند و حرف م

زنند و  یمحسن هم حرف م یها بیخواهد آمد! درمورد تعق شیدانم چه پ یشنوم و نم یگذارد. صداها را م یاش م

ه کاست  یو غبارگرفته ا اهیس یها قیعق نم،یب یکه م یزیچ نیکنم و اول ید. چشم باز میآ یهم در م یکین یصدا

 دهد. یم حیرا توض یزیکنم که دارد با ترس چ ینگاه م یکیکند. به ن یمات نگاهم م
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تا  ریتمام مس د،یکن یهست بررس ریاگه تو مس یا گهید نیدورب دیتون یدارم، ضمنا م یروانشناس یمن پرونده -

 !دمیخاطره جون رو دو یخونه 

 لیرا تکم حاتشیاندازد و توض یدست دور شانه اش مو  دیآ یم شیآرامشش پ یبرا یترکد و هاد یهم م یکین بغض

 کند. یم

ا ت نمیخانمم رو هم برده بودن، ضبط و لوازم ماش فیهاش شکسته بود و ک شهیش نیسراغ ماش میما که برگشت-

نصب شده رو  نیماش یکه مجدد برا یو لوازم راتیفاکتور تعم میتون یکه قابل باز شدن بود برده بودن، م ییجا

 ...میهم داد ی! درخواست مدارک المثنمیبرسون خدمتتون

 زند. یحرف آخر را م ییشنود و دا یدر سکوت م سرگرد

خانم همراه دکتر از  یکیپسر هم با تماسِ ن نی! ادیکن تیکنم رو یتون م یهست همراه ازین یشتریمدارک ب-

 یجم از ترس، تو ضرب و شتم و خرابکارح نیخانم و با ا نیکه ا دیقبول کن دیتون یخارج شده! مطمئنا نم مارستانیب

 بوده باشه؟ لیدخ

 حل شد! هیکنم قض یخانما برن، فکر م دی: اجازه بدمحسن

 رود. یم رونیکشد و از اتاق ب یبه صورتش م یحوصله دست یخسته و ب سرگرد

 ...دیمنتظر باش-

 یبه من وصل است و با شرمندگ انیسر جر کی. باز هم میگفتن ندار یبرا یکدام حرف چیو ه میمان یم فیبالتکل

 کنم. یزمزمه م

 طور... نیشرمنده به خاطر من ا-

 است. یکیحوصله است و مخاطب کالمش ن یکنم. خسته و ب یپرد و ناخواسته نگاهش م یحرفم م انیم

 کنه... یبده بخوره داره ضعف م یکی ؟یندار فتیشکالت تو ک یکین-

 .ردیگ یم ید و او هم حرف محسن را پکن یتوجهم را جلب م ییخنده در صورتِ دا  

 !گهیشکالت برسون د یکین-
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 بیخنده شان، توجه عج لیدانم دل یخندند به جز من که م یاوضاع همه م نیاندازم و با وجود ا یم ریبه ز سر

ند دان یرا حل شده م انیگذارم. جر یزبانم م ریز ر،یو سر به ز ردیگ یمقابلم م یشکالت یکیمحسن به ضعفم است! ن

 .ستین یشان خبر نیاز اضطراب ب گریو د

 د؟ینگفت یزیخانم که چ میبه مر-

 یتناقض ذهنم را برطرف م ییمشکالت پسرش حضور ندارد؟ دا یچرا برا میگو یکنم و در دلم م ینگاه م یکین به

 کند.

شاه پسر... بذار  نیرم امنه، ازونو ریماهه درگ هیمدت،  نی... خسته شده ااریخشا شیبنده بره پ ینه، داره چمدون م-

 شوهرش عوض بشه! شیحال و هواش پ یبره کم الیفکروخ یب

زده است و به  هیرا به زانو تک شیندارد. آرنج ها یعکس العمل چیرود و محسن ه یدر هم م یزاریبا ب یکین صورت

دستبند محسن را باز و  ندیآ یداخل م یدارد. سرگرد به همراه سرباز یتفاوت یجلو خم شده و به دستبندش نگاه ب

 یرا پس م نیماش چی. سرباز سومییآ یم رونیب مشود و همه همراه ه یختم م انیجر یعذرخواه کیکنند. با  یم

 خندد. یصدا م یکوبد و ب یدست پشت سر محسن م یی. دامیستیا یدهد و همه مقابل در م

 رسونمت... یم م،یا من بربرو مادرت رو برسون فرودگاه، از پرواز عقب نمونه! دخترم شما هم ب-

 زنم. یم یزورک یکنم و لبخند یشانه مرتب م یرا رو فمیک

 ...دیببر فیشما هم، تشر دیرم... خسته شد یممنون، خودم م-

 یخواهد واکنش یدانم که م ینکند. م یکنم نگاهم با نگاهش تالق یم یکند و سع یم تمیاش اذ یکنار ی رهیخ نگاه

شوم و محسن  یم نشیسوار ماش ییو دا یکیمع خودش را تحت کنترل دارد. با اصرار نج یبه اقتضا ینشان دهد ول

چندروزه اش هم در جلسه مطرح  یکردن ها بیتعق نکهیا یادآوریرود. با یدردسرساز خودش م نِیهم سمت ماش

 .میکن یاندازم و حرکت م یم ریشده بود، با خجالت سربه ز

 م؟یبخور یزیچ هی میبر ؛یدرست کن یزیچ یتون یت نما یخستگ نیخونه با ا یوقته، برس رید-

 م.اعالم کن یکه به راحت ستین یزیچ نیا یاست ول یخال یِخال گرید خچالمیدانم  یکشم و خوب م یم یقیعم نفس

 ...یزیچ هیممنون، آماده دارم -
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 کند. یخندد و ضبط را روشن م یم آرام

 ...رهینم نییاز گلوم پا یزیچ ییمنم تو تنهاکه  می... برگهید یوعده  یحاال اونا بمونه برا-

 و بیقدر عج نیآدم ها ا نیتنهاست؟ چرا ا یعنیچرخد.  یم قشیاندازم و نگاهم به انگشتر عق یم ریسر به ز معذب

 رسند؟  یبه نظر م بیغر

 یم دیودن، تاکمراقب خودم ب یکند و برا یام م ادهیکند و مقابل آپارتمانم پ یمهمانم م شهیمانند هم یمفصل ناهار

خواهد فاصله ام را با وجودشان حفظ  ی! دلم مرمیدهد تا در صورت لزوم، تماس بگ یهمراهش را هم م یکند. شماره 

دهند. خواه ناخواه مجبورم درموردشان کنجکاو  یرا نم اجازه نیخودشان ا یبمانم ول یباق یکارمند معمول کیکنم و 

 م کار کنم!ا یشم فضول یرو یکم دیباشم و کم کم با

 چیمحسن و ه ریکنم. امروز از مد یخزم و تلفنم را چک م یتخت م یبه دست رو یچا وانیروال همه شب ل طبق

را چک  یامیهم ندارم تا پ نترنتیاعتبار ا گریندارم. عاطفه هم جوابش را نداده ام و قهر کرده است و د یامیکس پ

و با قلپ قلپِ  ندینش یم میافکارم، در راس گلو یِشگیمهمان همتک و تنها مانده ام و بغض  اهایدن یکنم. در همه 

 یام. ب دهیساعت هم نخواب کیشود و انگار  یصبح م یکنم عقب تر برگردد. شبم با خاطره باز یمجبورش م یچا

 تررید یساعت میکنم و ن یم یط ادهیرا پ ریشوم. تمام مس یشرکت م یزودتر راه یپوشم و ساعت یحوصله لباس م

گذارم و لپتاپ  یم یصندل یو چادرم را رو فیرسم. همه آمده اند ومشغول کارخودشان هستند. ک یساعت مقرر ماز 

 کشد. یم رونیشود و محسن سرش را ب یکنم که دراتاق باز م یرا روشن م

 اتاق من... نیایب-

 یعه ام را مرتب ممقن ی! گوشه ستین یخوب یرود و از لحن و حرکتش مشخص است داخل اتاقش خبرها یم داخل

مقابلش پهن  ییکنفرانس نشسته و پوشه ها و بروشورها زیم یروم. انتها یکوبم و داخل م یکنم و در اتاقش را م

 کشد. یم ادیفر بایرتق یو بدون نگاه کردن، کامال عصب ستمیا یاست. با فاصله کنار در م

 است؟ گهید یکین دست اخراجتو اریفقط چون اخت دیر یو م نیایدلتون بخواد م یهرساعت-

 ترسم. یاست و رسما م یجد هیبار قض نی. انگار استمیا یم صاف

 ...دمیرس ریمن فقط امروز د-

 از کجا معلوم؟-
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 کنم. یاشاره م رونیکنم و  به ب ینگاهش م پرحرص

 ...دیسوال کن دیتون ی... منجامیا هیخانم و بق یکیقبل از ن شهیهم-

 .ستدیا یو مقابلم م دیآ یاش جلو م یسورمه ا نِیار جشلو یها بیو دست در ج ستدیا یم

 یفرجه رو بهتون دادن که هر ساعت نیبهتون ارفاق کردن و ا سییمثال ر ییِنکنه دا د؟یکرد ریپس امروز چرا د-

 ؟یو بر ییایدلتون بخواد ب

 .دهم یرا پس مو حرکتش  ندینش یشود. اشک کنج چشمم م یگران تمام م میو حرفش برا ندیآ یکش م میها نفس

 !تیثیح یبرم دنبال اعاده  دیگمونم با-

 پرسد. یکند و سرد م ینگاه م فقط

 روز؟ید یکجا رفت ییبا دا-

 واهد.خ یم یدلش سرسره باز یه گر،یاشک است د یول ستمین فیلغزد. ضع یو اشکم م نمیب ینم حیبه توض یازین

 ها...کنن بچه  اطیبگو احت اد،یم یبرو سر کارت، امروز بازرس-

و همکارش  هی. آسنمینش یم زمیو پشت م رمیگ یم یزنم. اشکم را پنهان یم رونیاز اتاق ب یحرف یچرخم و ب یم

حرف  دیجد یبی. درمورد ترکونددیپ یمختلف در رفت و آمدند و محسن هم به جمع شان م یپشت دستگاهها یه

 یالتمحصو نیکنند. البته قبال چن دیولست و تت شگاهیآزما طیرا در مح دیجد یدیزنند و قرار است محصول تول یم

 که نامش یو دختر هیآس یهستند. به رو تیفیخاص بودن در ساختار و ک جادیدنبال تنوع و ا یشده است ول دیتول

دارد و با کم  یرا از دفترش  برم یاوراق یزنند. بعد هم بدون خداحافظ یخندد و ساعت ها حرف م یباران است م

 یکشم و غبار رو یم یسالن را ت یکاریو من از ب شندیرود. آن ها مشغول آزما یم یپشتان در تمام از هم یمحل

من وجود ندارد، مخصوصا که  یبرا یگریکار د شگاهیپرونده ها، در آزما ی. بعد از بررسرمیگ یدستگاه ها را م

 جاها! نیرا چه به ا یندارم. روانشناس یحسابدار یو حت یمیدر ش یسررشته ا

نم از خا یاثر ایبه خوابگاه بزنم و با بچه ها مالقات کنم  یخواهد سر یگذرد. دلم م یو سکوت م ییفته در تنهاه کی

ندارد. نه دل و دماغش را  دهیفا یکنم، ول یسراغش بروم و هرطور شده آشت یکنم و خارج از روابط قبل دایپ یقاسم

که  نیا یرو یکند که حت یرفتار م بیو غر یدر رسمق آنرا! محسن  یتماسِ معمول کی ی نهیهز یدارم و نه حت
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 یکنم بهانه ا یم یکنم و سع یدرخواست مساعده کنم را هم ندارم. من هم بدتر از خودش سنگ و سرد برخورد م

زم اندا یرا برق م شگاهیکنم و قبل از همه آزما یدستش ندهم. صبح بعد از نماز صبح حرکت م دنیشماتت شن یبرا

و  دیآ یروز م ی انهیکنم. م یبه عنوان صبحانه دعوت م ،یبرسند، از آبدارخانه خودم را به صرف چا نانو تا کارک

خودم هم  یبرا لشیکنم و دل یو آمدن و رفتنش من بغض م نیب انیم نیرود. ا یدهد و م یانجام م یکوتاه یِسرکش

و باران و آن پسر که  هیندارم. آس یتیمیاست و با همکارانم هم صم فیام ضع ینامعلوم است. ارتباطات اجتماع

 یراب یحرف چیاست که من ه یمباحث یباشند و حرف بزنند ول یمیکنند صم یم یسع یاست، گه گدار اشاریاسمش 

 گفتن ندارم.

 یدستگاهها را م یشود. روکش ها یام پخش م یاز گوش ینیغمگ کیموز شگاهیرفته اند و در سکوتِ آزما همه

 یندارم. بماند برا دنیکش یت یکشم و حوصله  یرا دستمال م زیم یکنم. رو یبرق جدا م کشم و همه را از اتصال

 همان فردا صبح!

اندازم.  یم فمیرا داخل ک یکنم و گوش یرا قطع م کیقاروقور شکمم موز یتوجه به صدا یدارم و ب یرا برم فمیک

 هیشود. از حالت تک یدر ظاهر م یست جلوکشم تا بروم که در یکنم و چادرم را سر م یبرق را کال قطع م ستمیس

 ییدهایدهد. کل یتکان دادن سر جوابم را م بادهم و  یم یاست. سالم آرام ستادهیا یقیزدنش مشخص است که دقا

 کنم. یفشارم و زمزمه م یقفل کردنِ در دست گرفته ام را در دستم م یکه برا

 ما...زحمتش با ش د،یمون یخوام درو قفل کنم، اگه شما م یم-

 ...مینه بر-

 دهییباغچه رو یکه کناره  یاست و با نوک کفشش علف هرز ستادهیا اطیح انیکنم. م یرود و در را قفل م یم عقب

 یکوچه گام برم یمقدمه سمت انتها یشوم و ب یخارج م اطیکنم و از ح یزند. خدانگهدار را زمزمه م یاست را لگد م

 دارم.

 رسونمت... یم نیبش ایب... ختهیمحله تون باز به هم ر-

 ...رمیامن م ریممنون از مس-

 غرد. یکه اعتراض کنم کنار گوشم م نیاز ا شیشود و پ یم دهیکش میبازو

 رسونمت... لج...باز... یم نیبش-
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چادرم را  ندی. تا بنشرمیگ یم یجا یصندل یمان، رو یهفته ا کیکشم و با ژست قهر  یحرص دستم را پس م با

کند. عادت به سکوتش  یحرکت م یحرف یو ب ندینش یکنم. م یم میت مخالف نگاهم را تنظکنم وسم یمرتب م

حس که خودم وادار به حرف  نیو ا زندخواهد حرف ب یدهد. دلم م یبه حرف زدن نشان نم یبار عالقه ا نیندارم و ا

 کنم. یرا مرور مبهانه ام  نیتر یکنم و رسم ینم دایپ یبهانه ا یدهد ول یقلقلکم م یزدنش کنم، حساب

 امکان گرفتن مساعده هست؟-

 کاراش رو انجام بده براتون... دیبگ ییبه دا-

شود و  یکند و دوباره سکوت حاکم م یبرخورد م ی. سرد و رسمردیگ یطعنه دارد حرصم م یجوابش که رنگ و بو از

به  لیکند که ما یم یتداع فکر را نیبرد. رفتارش ا یآرام حوصله ام را سر م ریمس یدر محله ها برا دنیچرخ

 .برسم یکنم با سوالم به جواب قاطع یم یو سع ستیکارکردنم در آن جا ن

 باشه... یکارم؛ فکر نکنم وجودم الزام یعمال ب شگاهیمن تو آزما-

 همونجا جات خوبه...-

 زنم. ینه نق مدهد حرفم را تمام کنم! لجوجا یکنم. اجازه نم یکنم و نگاهش م یجمع م یور کیحرص لبم را  با

 اونجا... کارمیعمال تمام روز ب-

ندارد!  یهم صحبت یبرا یلیتما یعنی نیو ا« همونجا جات خوبه!»کند.  یقبلش را تکرار م یجمله  نایع دوباره

 شوم.  یم ادهیپ یتشکر یب ،یتالف یشود و برا یسرکوچه متوقف م

 مواظب خودت باش...-

روم و  یکوبم و سالنه سالنه سمت خانه ام م یرا محکم م نشیدر ماش .ردیگ یجمله اش م نیاز سکوتش و ا دلم

 دهم. ینم تیو حضورش اهم هیاست که به پسر همسا یمدت

کشد. متعجب کنار  یانتظارم را م زیم یپرونده رو یگذارم و انبوه یدر شرکت م یروال همه روز قبل از همه پا طبق

 خوانم. یپوشه را م نیآخر یرو ادداشتیو  ستمیا یم زیم

 «شنبه... یشود؛ برا ستمینمونه ثبت س مانند»
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 کدام نمونه؟ یشنبه سه روز مانده و به گمانم بتوانم حاضر کنم؛ ول تا

. رمبیم زمیصبحانه ام را با خودم سر م یکشم و چا یم یسالن را ت د،یایکنم و تا صفحه باال ب یرا روشن م ستمیس

 ابانیپنجره که رو به باران و خ کیشده است.  یاصل ینقش صفحه  یمشده و دسکتاپِ نامفهو یهم دستکار ستمیس

 و گرفته! ریدلگ ییشود؛ با هوا یباز م

ل اکس طیبا مح یچندان ییکنم. متاسفانه آشنا یپرونده م نیاول یمانم و شروع به بررس یمات صفحه م یلحظات

الفه، و در اخر خسته و ک رمیبگ ادیم تا کارکردش را رو یبا برنامه کلنجار م یه یفیندارم و تا آمدن کارکنان با بالتکل

کنم. امروز هم  یثبت را آغاز م یرود و تازه کار طاقت فرسا یدهد و م یم حی. توضرمیگ یکمک م اشاریبه ناچار از 

 اهشگیپرسد و فقط سراغ آزما یکارم هم نم شرفتیاز پ یشود. حت یم نیاش قلبم سنگ یتوجه یو باز از ب دیآ یم

از  یشان که با استقبال بازار مواجه شود، حساب یدهد. محصول بعد یاست و قول پاداش م یود. از کارشان راضر یم

 یخندد. بغض تا پرتگاه چشمانم باال م یم شیو محسن هم برا زدیر ینمک م یادیخجالتشان درخواهد امد. باران ز

 روم. اصال به من چه... یم یبعد یو سراغ پرونده  دیآ

درخواست دهم؛ آن وقت به آن ها قول  ییست مساعده ام هم جواب نداده و مجبورم به همان جناب دادرخوا به

 ستمیدهد. داخل س یبلندشان اجازه نم یصدا یکنم حواسم را از جانبشان پرت کنم ول یم یدهد! سع یپاداش م

است و به دنبال  ختهیبه هم رها  وندهکنم. پر یم کیکم هوش و گوشم را وقف موز یکنم و با صدا یپخش م یکیموز

 رود. یهم م یآمده و بدون توجه یتوجه یبرگه را مرور کنم. با ب نیچند دیبا یهر مورد

دهم روال کار چطور است؟ نه خب،  حیمگر مهم است که توض ست،یقابل درک ن میقلبم و بغضم برا ینیسنگ نیب نیا

 پرسد! یرا نم یرروال کا قهیکه دم به دق ریندارد، مد یلی! اصال دلستین

 تون شکرآبه؟ ونهیم-

 زنم. یکنم و لبخند م ینگاه م هیآس به

 ؟یبا ک-

 !هیمدت یتو خودت گه؟یبا محسن د-

 کنم متعجب نشان دهم. یم یاندازم وسع یباال م ابرو

 ؟یا ونهیچه م د؟یکرد یفکر نیچرا همچ-
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 زند. یه لبخند مگذارد و دوستان یکه در دست دارد را مقابلم م یاضافه ا یِچا وانیل

 !یایکن کوتاه ب یاونم لجبازه، سع ه؛یعیطب ایلج باز نیا-

 فکرش سله بگذارم. نیخواهم به ا یو نم ردیگ یم حرصم

 ...نجایندارم و مثل شما کارمندم ا یا ونهیم شونیمن با ا-

 شود. یکند و نه مبهوت م یکند، نه تعجب م ینگاه م فقط

 ؟یمطمئن-

 هم.د یسر تکان م تیقاطع با

 بله از جانب خودم مطمئنم!-

 چرخاند. ینوشد و چشمانش را در کاسه م یرا م شیقلپ از چا کی

 پس فکر کنم من دچارسوتفاهم شدم...-

 حتما...-

 یفکر از خاطرم م نینوشم و ا یرا م می. چادیآ یم شگاهیآزما طیپچ پچشان با باران از مح یرود و صدا یلبخند م با

 شد؟! یچطور م تیداشتم، وضع یبا او م یا انهیگذرد که اگر م

با رشته ام  یکار مزخرف است که پله ا نیچرخد! مطمئنا عوارض ا یدر سرم م دایجد ییمعنا یعجب افکار ب اَه

 ندارد! یهمخوان

رسد. فردا جمعه است و شنبه  یپرونده که مطمئنم امروز هم به سرانجام نم یاست، کل روزیهم همان بساط د امروز

 رود. یم شیاست و کند پ ریجوابگو باشم! ثبت تک تکشان وقت گ دیرا ثبت نکرده باشم، با اگر همه

است.  یو سردرد هم البد از عوارض گرسنگ تیکشد؛ حرص و عصبان یم ریام ت یخال یهم آمده و معده  باز

 یپخش م کیموز یندتربل یکنم و با صدا یوصل م یهندزفر شیفرار از صدا یبار برا نیام را آوردم ام و ا یهندزفر

که  من د؛یایب یکیام کنم! کاش الاقل ن یخال بیبه حال ج یفکر دیو هرطور شده امروز با ستین یخبر ییکنم. از دا

 درخواست کنم! الیخیبشرِ ب نیتا دوباره از ا ستمین یآدم
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 یگذارد و م یه مصفح ی. دست رورمیگ ینم توریمون یکنم و حواسم را از صفحه  یحس م زمیش را مقابل م هیسا

ند و ک یاشاره م یدرآوردن هندزفر یکنم، برا یکنم و نگاهش م یکند. سر بلند م یم یگوشیبندد و بغضم باز هم باز

 کشم. یم رونیآهسته از گوشم ب

 سالم...-

 کند. یم میدهم، هم قهرم و هم اگر دهان باز کنم، بغض رسوا یرا نم جوابش

 مساعده؟ یبرا ینگفت ییبه دا-

 دایدر صدا و نگاه و چهره اش پ یشگیهم طنتیو ش یاز شوخ یکند. رد یدهم و او هم تنها نگاه م یسر تکان م فقط

بداخالق را  رانیمد یمن ادا یان طرف بگو و بخند داشت و حاال برا یبا بچه ها شیپ یچند لحظه  نی. همستین

 کند. یم یباز

 ون مربوطه؟به ا نجایکارت در ا یمگه نگفت ؟ییبه دا یچرا نگفت-

 یکنم. پاکت یکنم و دوباره روشنش م یلپتاپ را باز م یصفحه  رم؛یگ یو نگاهم را از چهره اش م ردیگ یم حرصم

 یزند. اشکم را پاک م یرود و باالخره بغض سمجم پشتک و وارو م یم یحرف یگذارد و باز هم ب یپرونده ها م یرو

مانم و با پاکت مساعده ام،  یهم نم یاز ساعت کار شترید. بشو یم ریسردش سراز یچهره  یادآوریبا  یکنم و ه

 یماهم را داشته باشم. غذاها کیرفت و امد و خوراک  ی نهیکنم که هز یم یزیبرنامه ر یروم. طور یم دیسراغ خر

خرم و سرجمع چند  یهم م ندهی! شوییغذا یشباهت دارد تا برنامه  یالغر میبه رژ شتری! بعیسبک با پخت سر

 یدانم برا یپول ها را هم نشمرده ام و نم یکه حت خته،یدر سرم ر الیفکر و خ نقدریشود. ا یم میدهایکل خر ونلینا

 کنم. ادداشتی افتیدر یبرا یحساب و کتابِ آخر ماه چه مبلغ

قسمت  نیخورد و ا یاست. از سرم سر م یکار سخت دیحجم خر نیشوم و نگه داشتن چادر با ا یم ادهیکوچه پ مقابل

گذارم و  یم نیدست راستم را زم اتیدر محتو یبگذارم و مرتب کنم. جلو نیرا زم دهایکند خر یاز راه افاقه نم

 دیباز باشد، بسته است و کل دیاست و االن که با ازدر ب نیخدا ا ی شهیچرخانم، هم یدست م فمیداخل ک دیدنبال کل

پسر  دنیشود و با د یکنم در از داخل باز م یم شیدایپنهان شده است. تا پ فمیک ینقطه  نیتر قیهم در عم

 را بردارم. دمیخر یها سهیشوم تا ک یروم و خم م یکنار م هیهمسا

 به به خانم خوش آوازه؛ احوالتون!-
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 یشیو مغرورانه اش را دارد و چشمان م یشگیهم پیچرخم. همان تر یبه پشت سر م عیلرزم و سر یم شیصدا به

کند. از آن سمت کوچه  یمعده ام فوران م دیدهم و اس یرسند. آب دهانم را قورت م یم روشنش، کدر و قرمز به نظر

 کنم. یقد علم م قابلشزنم و م یها را چنگ م سهیک عیسر یلیفرار، خ یو برا دیآ یجلو م

 با شما ندارم آقا... یمن حرف-

با  د،یجد یمعرکه  یتماشا یه براک نمیب یرا م هی. پشت سرش پسر همساستدیا یزند و درست مقابلم م یم پوزخند

 است. ستادهیلبخند ا

 ؟یبود که کرد یچه غلط تیاون شکا ینداشت یحرف ؟یندار یجانم؟ حرف-

 دارم. ینگه م یمخف تمیعصبان یو ترسم را در پستو رمیگ یرا باال م سرم

 کرده باشم! یحقم بود! فکر نکنم کار اشتباه تیثیح یو اعاده  دیشما به من تهمت زد-

 ترسم. یاش م یخندد و از خونسرد یم

 ؟یچ تیثیح یدختر! مچ پسره رو تو اتاقت گرفتم؛ اعاده  یرو دار یلیخ ؟ینکرد یکار اشتباه-

 باشد؟! نجایاالن ا دیبشر چرا با نیدانم ا یچرخد و نم یم هیپوزخند پسر همسا یلرزانم رو نگاه

! شما هم اگه فکر هیاز چه قراره برام کاف انیجر میدونکه خودم و خدام ب نیکردم به خودم مربوطه! هم یهر غلط-

 !یباش نجاینداره که ا یلیپس دل یاشتباه نکرد یکن یم

 کند. یسمتم سر خم م یشود و عصب یاش محو م یخونسرد

رو  هیقض نیو ا یریگ یرو پس م تتیاون شکا یرینداشت برام؛ م یبیبودم ع یخونواده م یآبرو و ب یاگه مثل تو ب-

 ...ارمیاطواراتون سردرنم نیاز ا گهیخبر نکردم سرتون! د سیلطف کردم بهت که همونجا پل یلیخ ،یکن یختم م

خانواده ام که باشم،  یشناسند. ب یکه پنج شنبه ها را روز سرزدن به مرده ها م ستین بیروز بغض است؛ عج امروز

 مثل یتهمت ها حواله ام نشود! آن وقت کس نیز افرستم تا ا ینگاهم را چپ نم ستم،یآبرو هم ن یوجدان که دارم... ب

 راحت... یلیاو خ

 کنه... یتر م نیحرفا پرونده تون رو سنگ نیا-
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 خندد. یکنم و او باز هم م یم نیحرف تحس نیگفتن ا یرا برا جسارتم

 بشه!... الشیخ یندارم؛ ب تونی! دوست پسرتم بگو کاریکن یمسخره رو جمعش م تیاون شکا یریم-

اندازم تا  یتف م شیپا نییرساند. پا یجوش م یو نفرتم را به نقطه  دیآ یخوشم نم چیه شیها و نسبت ها حرف از

 هم حرکتش را پس داده باشم و هم حقارتش را نشانش دهم.

 ندارم باهاتون! یحرف نیاز ا شتریب-

 کشد. یم ادیفر رونیو او از ب دنیآ یم نییاز پله ها پا یکوبم. زوج جوان یروم و در را پشت سرم م یداخل م عیسر  

 حرکته! نیا قیال یک شهیمعلوم م-

 روم. یکنم و پله ها را با تمام سرعت باال م یبلند از کنارشان عبور م یگام ها با

 نشیکنار ماش هیروم تا کوچه را چک کنم. پسر همسا یکنم و سمت پنجره م یآشپزخانه رها م انیرا م دهایخر

 یترسم. سمت در برم یم یبه طور جد نیاول یکند. برا یرود و پسر نگاهش م یاز کوچه م یو او با تک بوق ستادهیا

 شوم. یگردم و از قفل بودن حفاظ و در مطمئن م

 یرا بسته بند میدهایگذارم و خر یبار م یحال ضعف هم دارم. چا نیندارم و در ع ییصبح گرسنه ام و حاال اشتها از

کنم. دلم ارتباط  یباز کردن چت ها باز م یرا برا نترنتشیکنم و ا یم را هم شارژ مو تلفن نمیچ یکنم. همه را م یم

 !ینیورام یِمنش ترایدارم و م امیخواهد و تنها از عاطفه پ یم

و به  زدیر یاشکم فرو م امشی. با هر پدیگو یرا داده است و از بداخالق بودنش م دیخبر آمدنِ مسئول جد عاطفه

. مشخص است خانم دیآ یاز دست من بر نم یکنند. از نبودنم گله دارد و کار یه عادت مدهم ک یم یخودم دلدار

 را ندارم شیها هیباشم! طاقت گال شانیبود الگو ارسرم قر ریرا ندارم؛ خ دنشانید یخودم رو ینزده ول یحرف یقاسم

از چه قرار است و من از االن  نایفهمند جر یزود م ای ری! دبهیغر کیکنم؛ مانند  یم تیموفق یآرزو شیو تنها برا

 ندارم! رم،یرا بگ «فتادهین یاتفاق» یو ادا ستمیکه مقابلشان با نیا یرو

 دهیگردم. احوالم را هم پرس یم یشخص نیتراب نژاد را فرستاده است و در ذهنم به دنبال چن یهم شماره  ترایم

ماجرا را دارد و فرستادن  دنیو فهم دنیقصد حرف کش ترایساخت، م ینیکه ورام یدانم طبق آشوب یاست و م

 تنها بهانه است!  رمردیآن پ یشماره 
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 شود. یغالب م ییاشتها یبه ب یکنم و باالخره گرسنگ یاز سرم بازش م یخشک و خال یتشکر با

وم! ش یدق مرگ م نمی! خب معلوم است تا شب در خانه بنشییتنها ایدن کیباران و  یگرفته و بو یجمعه و هوا صبح

از وقت متعارف هرروز، سرحال تر از  رترید یمانده است! کم یداخل شرکت باق یاز پرونده ها یمیه عالوه ثبت نب

. تا زنم یم رونیاز خانه ب حیتفر یو به اصطالح برا مکن یتن م یرنگ یرسم و شال و مانتو یبه ظاهرم م یکم شهیهم

روم.  یاندازم و داخل م یم دیبرم. کل یلذت م یارانب مهیمطبوع و ن یکنم و از هوا یم یرو ادهیشرکت را هم پ

 همراهم یگفتن ندارد. داخل گوش گریهم که د یی. تنهاردیگ یسرحالم و البته که حجم پرونده ها حالم را م یحساب

 یرارود و ب یکنم. حوصله ام سر م یو چند پرونده را ثبت م نمینش یم ستمیپشت س یکنم و اندک یک پخش میموز

 گرفته ام دیکه جد یها تییسکویگذارم تا با ب یهم بار م یروم. چا یسالن م دنیکش یو ت یریغ گردگتنوع سرا

 .رمیبگ لیخودم را تحو

خودم قر و  یبرا دنیکش یت نیشود و ح یجشن سوسن لبخند نقش صورتم م یادآوریاست و با  یشاد کیموز

 سرم! ریندارم خ ادی. رقص هم زمیر یغمزه م

 یرا محکم در دست م یت یدسته  ستم،یا یم میکشم و صاف سرجا یم یکوتاه غیشدنِ در ج دهیکوب یصدا به

خواهد  یم یکند. ک یدرهم رفته نگاه م یو با اخم ها ستادهیکنم. در باز است و در چارچوب در ا یو نگاهش م رمیگ

رفع سوتفاهم،  یکنم برا یم یباشد و سع ردهک یدانم ممکن است چه فکر یدانم! نم یوارد شود را نم زادیمثل آدم

 آورد. یبه ارمغان م میدهم و باز استرس، لکنت را برا حیتوض عیسر

 ... ثبت... پرو...پرونده...ها...یب... برا-

ا از ر یشود. ت یوحشتناک م شیاست، اخم ها یعصبان یوقت د؛یآ یم شیبلند پ یکشد و با گام ها یم یقیعم نفس

 کنم. یم شیرها ریکند و سر به ز یوباره تالش مکشد و محکم گرفته ام. د یدستم م

 کار توئه؟ نیمگه ا ؟یکن یم یچه غلط یدار-

 کنم. یو زمزمه م ستمیا یکنار م ریلرزد و سر به ز یم شیکوبد و تنم از صدا یم نیرا به زم یت

 نشه... زیباشه؛ اگه هر روز تم زیتم نجایا طیمح دیخب با-

 ؟یچ-

 غرد. یروم و م یو قدم از مقابلش عقب تر مپرم و د یاز جا م ادشیفر با
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 رو؟ نجاهایا یکن یم زیهرروز تو تم-

 کشم. یم نییرا تا سرانگشتانم پا میمانتو نیاندازم و آست یباال م شانه

 ام، وقت آزاد... هیاز بق کارتریخب ب-

 از دست تو... یوااا-

کند و نفسش  یم یت یدسته  یحواله  یدچرخد لگ یکشد و دور خودش م یحرف دو دستش را به صورتش م نیا با

 فرستد. یم رونیب قیرا عم

 جا؟ نیا یایبهت گفته جمعه ب یک-

 کنم. یو پرونده ها اشاره م زیو به م نمیچ یبرم لب

 ...دیشنبه خواسته بود یدادم. برا یتحول م دیکارام مونده بود، فردا با-

باشم. بماند  تیموقع نیخواهم در ا یفقط هراس دارم و نمخوانم.  یاز چهره اش نم یزیکند و چ یطور نگاه م نیهم

کنم. به برقِ نم آب  یرشد کرده اند ذوق م شتریب یکم نکهیشود و از ا یمعطوف م شیکه بعد مدت ها توجهم به موها

د. کرده ان نیکه هوا را به طراوت مز نمیب یرا م یابستانچرخانم و قطرات بارن ت ینگاهم را سمت در م شیموها یرو

 زند. یو عجوالنه حرف م ردیگ یدر چهارچوب در قرار م یکی. ندیگو یخوش آمد م زییتابستان به پا

 شد... رمید گهید ایب یمحسن کجا موند-

 شود. یو تازه متوجه من م دیآ یم داخل

 شما؟ یینجایعه خاطره جون ا-

 زنم. یلبخند م شیشوم و به رو یآرام م یکم

 فردا تمومشون کنم!  یبرا امیروز بکار داشتم گفتم ام یآره کم-

 چرخد. یمن و محسن م نیکند و نگاهش ب یم تعجب

 ؟یکار دار لمیتو روز تعط ست،یکار ن شمیروز معمول نجایکار؟ ا-
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 کنم. یپرونده ها اشاره م به

 فردا... یکردم برا یثبت م دیرو با نایخب ا-

 کند. ینده به محسن نگاه مدارد و با خ یرا برم یکیرود و  یسمت پرونده ها م مشکوک

 ثبت شون... یاون دختره برا شیهموناست که دوماه پ نایا-

 اندازد. یپرونده ها م یباق یکشد و رو یاست. پرونده را از دستش م یپرد و کامال جد یم یکیحرف ن انیم

 ...انیشد مهمونات م رید میبر-

 طنتیکنم حرف زدنش با محسن طعنه و ش یم حس شهیماند و چرا هم یم رهیخندد به محسن خ یکه م همانطور

 دارد.

 رو انجام بده! یکه به خاطرش اومد ی... برو اون کارشهینم ریباشه، مهمون من د-

 یکنم، کم یرود. راه رفتنش را نگاه م یگذرد و سمت دفترش م یمان م نیو از ب دیگو یلب م ریز یزیچ محسن

 دهد. ینشان م شیماه پ کیسرحال تر از 

 نکردم... یکار چیجان مهمونه و ه یهاد یما، امشب عمه  یخونه  میبر یکاریجون ب خاطره-

 کنم. یو پرونده ها نگاه م زیکنم و باز به م یم نگاهش

 رو ثبت کنم آخه... نایا دیبا -

 بار ثبت و محاسبه شدن و فلششون گم شده! هی شیثبتشون، چند ماه پ هیالک نایخواد بابا؛ ا ینم-

 نه... ایبشن  ویآرش دیباخب باالخره -

 است. ییبایدارد. کال خانوم ز ییبایز یخندد و خنده ها یم

از اون گراتن براش  میحساسه، بر یلیعمه خانم سال ها خارج بوده و االن اومده رو غذا خ نیلوس نشو؛ ا میبر ایب-

 ...رمیبگ ادیدرست کن، منم 

 آخه مزاحمم...-
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 .دیآ یبد اخالق خان از در اتاقش م یصدا

 ...نیتنها بمون نجایا ل،یالزم نکرده روز تعط م،یبر-

دارد و خودم هم تلفن  یو چادرم را برم فیک یکیکند. ن یرفتن اشاره م یبرا یمتیمال یکنم و ب یحرص نگاهش م با

آهنگ انگار  یگرم حضورشان شده بودم که اصال صدا نقدریکنم. ا یرا قطع م کشیدارم و موز یهمراهم را برم

 یباز م میدر عقب را برا یکیو ن ندینش یروم و پشت رُل م یم رونیشد و وجود نداشت! همراهشان ب ینم دهیشن

کنم حواسم باشد تابلو  یم یچرخد و سع یبد اخالق م یرخ راننده  مین ی. نگاهم روندینش یکند و خودش جلو م

ه ب یلیتما یکنند ول ی. مرا هم تعارف مکنند یم یمختصر دیشوند و خر یم ادهیپ یکینکنم. چندجا همراه ن یباز

 .میرو یو به خانه شان م ندیآ یم عیهم سر اندارم. آن ه یهمراه

 به آشپزخانه و شیال مانند که انتها یهم دوبلکس است. سالن یدارد و اندرون یکوچک اطیکه ح ییالیو یخانه  کی

گذارد و به  یکمرم م یدست رو یکیدارد. ن سمت هم اتاق خواب ها قرار نیشود؛ ا یم یکنارش به راه پله منته

 کند. یام م ییداخل راهنما

 نکن... یبیغر زم؛یداخل عز ایب-

گذارم. پشت سرمان محسن،  یکانتر م یکه همراهم آورده ام  را رو یدیخر ی سهیرا دوست دارم و ک تشیمیصم

 دهد. یاذن ورود م یکیو ن دیآ یداخل م انیگو ااهللی

 ...ستین یداخل بابا کس ایب-

 زند. یو غر م دیآ یداخل م دیخر یها سهیاز ک یادیحجم ز با

 من! یبرا یهمه رو گذاشت نیو ا ضمیخوبه مر-

 رسم. یروم و مقابلش م یکمک به استقبالش م یخندد و من برا یم یکین

 من کمکتون کنم. دیبد-

 دهد. یجوابم را م یلحن بد با

 الزم نکرده...-
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دانم چرا  یشوم. اصال نم یم مانیو از آمدن پش ردیگ یرود. دلم م یمت کانتر مکشد و س یخودش را کنار م 

 اند! بهیتعارفش را قبول کردم؛ خب غر

 کند. یم فیکانتر رد یها را رو لونیدر آشپزخانه است و محسن نا یکین

 من برم؟ ؟یالزم ندار یزیچ گهیخب، د-

 زند. یکند و سرش نق م یرا چک م لونیچند نا یکین

دردسر برا خودت  یول بچرخ رونیب یبر یخوا یباز م نم؛یبرو باال استراحت کن ب ؟یدر بر یخوا ی؟ کجا مکجا-

 !یدرست کن

 یرود. رفتنش را نگاه م یکنار آشپزخانه باال م یگذراند و از پله ها ینگاهش را از من م میزند و ن یلبخند م شیرو به

 .میآ یبه خودم م یکین یکنم و به صدا

 ...میریجلسه زنونه بگ نیجا بش نیا ایتا حاال مهمونِ دوستانه نداشتم. ب یدون یره نمخاط یوا-

 شود. یبه در مانعم م دهیکنم و نرس یخندم و سمت آشپزخانه حرکت م یحرفش م به

 ...یبدم بپوش یاول لباسِ راحت اینه نه نه، ب-

 اندازم. یم میبه لباس ها ینگاه

 ...نایراحتم با هم-

 .ردیگ یرا م میزوو با دیآ یم

 خوام عوض کنم لباسمو... یمنم م م،یبر ایب-

 کند. یباز م میرا برا یکند و در اتاق یم تمیسمتِ سالن هدا نیا یاتاق ها سمت

 ...امیصبر کن االن م-

 جان... یکیآخه ن هیچه کار نیا-

 رود. یم یگریخندد و سمت اتاق د یم
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 شه مانتوت! یم فیکث م،یکن یآشپز میخوا یم-

و کمد و  دیسف ریحر یبا پرده  یسرتاسر یدست کرم رنگ و پنجره ا کیتخت  کیگذارم،  یداخل اتاق م قدم

اتاق است و هنوز همه جا را از نظر نگذرانده ام که  اتیرنگ، تمام محتو یریکرم رنگ و فرش پرز بلند و ش یدراور

 .اندازد یتخت م یشود و آن ها را رو یبا چند دست لباس وارد اتاق م یکین

 انتخاب کن... یو دوست دار یهم هرکدوم راحت ایروسر نیاز ا ؛یآوردم و سارافون که راحت باش یسارافون ریز هی-

 جان... یکیالزم نبود ن-

 کشد. یو لپم را م دیآ یم شیپ

 با هم! میبش قیبابا؛ من ذوق دارم قراره رف میخوام راحت باش یم-

 یتخت م یدستم را لبه  یو چادرِ رو فیبندد. ک یرود و در را پشت سرش م یم رونیکنم و ب یلباس ها نگاه م به

همان رنگ! نو هستند و با  یاست و روسر یقرمز زرشک یسارافون چهارخانه  کیپوشم.  یگذارم و لباس ها را م

 هم در سالنزنم. محسن  یم رونیکنم و از اتاق ب یسر و وضعم را مرتب م نهیندارم. مقابل آ یاحساس بد یکیرفتار ن

 ینم یلیروم و خ یکند. سمت آشپزخانه م یلم داده و شبکه عوض م ونیو مقابل تلوز دهیپوش یاست، لباس راحت

 سه ربع و شال تن کرده است. نیآست کیتون کیاست.  دهیپوش شی. او هم لباس هادیآ یهم م یکیگذرد که ن

 سبک باشه... یشام کم یبرا م؟یبار بذار یخب چ-

 کنم. یرا سوا م یمرغ و ماکارون یچرخانم و بسته  یتلف نگاه ملوازم مخ به

 دونم... یکنم، شما رو نم یکه براش اومدم رو درست م یمن همون-

 نامرد! یا-

 کند. یم یمعرف امدهیکند و عمه خانم را ن یرا مرتب م دهای. خرردیگ یبرد و خنده ام م یم شگونیرا ن میبازو

 هم هنوز آلمان بود و تازه اومده... شیز شوهرش جدا شده؛ تا چند ماه پکه ا شهیم یده سال بایعمه فر-

 چه جالب!-

 .ندینش یاندازد و مقابلم م یباال م ابرو
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 محمد بوده! ییدا یمعشوقه  مایعمه خانم، قد نیکه ا نهیجالب ترش ا-

 اش نکنم. یتوانم همراه یکنم و نم یگرد م چشم

 جدا؟-

 اندازد. یرانه ابرو باال مباشد مغرو یکه اخبار مهم انگار

رو ول کرده و رفت سراغ دوستش؛ بالفاصله هم  ییشده که دا یدونم چ یخب نم یآره... ول دمیطور که من فهم نیا-

 از ده دوازده سال دوام نداشت... شتریب شونیخب زندگ یرفتن، ول رانیبا هم از ا

 کار کرد؟ یچ ییدا-

 کند. یرود و لبانش را جمع م یاش در هم م چهره

وقت ازدواج  چیمحمد ه ییخب دا یافتاده؛ ول یدونم چه اتفاقات ینم ادیخونواده شدم، ز نیمن چند سال بعد وارد ا-

شد؛ فکر کنم بخواد دوباره  یعیطب یهمه چ یعمل آخر نیهم ینکرد، مشکل چشماش رو هم امسال حل کرد و ط

 امتحان کنه! بایعمه فر یشانسش رو برا

 چیطور مات نگاهش کنم. ه نیشود و هم زیسوال در ذهنم سرر یشود کل یمختصر باعث م یچند جمله  نیهم

 به محسن ندارد، شک ندارم! یشباهت

 ؟یکن ینگاه م یطور نیشده؟ چرا ا یچ-

 دهم. یدهم و حواسم را به خورد کردن فلفل دلمه م یتکان م سر

 سوال تو ذهنم کاشت! یحرفات کل ،یچیه-

 رود.  یم خچالیو سمت شود  یخندد؛ بلند م یم

 خب بپرس...-

 ... همه اش سواله!گهید یکه گفت ییزایچ نیهم-

 کند. یم فیو تعر میده یو کارها را سامان م میکن یطور در آشپزخانه تردد م نیهم
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ولش کرده بود،  رادیا نیهم به خاطر هم بایزنم فر یشده بود؛ حدس م بیدچار آس یاز چشماش تو جوون یکی ییدا-

 نکردم! یتو کارشون فضول یلیخ قتشیشده، حق یدونم چ ینماصال 

 از ... یخودت عضو ؟یکن یم فشونیتعر رونیاز ب یچرا دار-

 ؟یزیچ میناهار ندار یکین-

 دهد. یجوابش را م یکیو ن میکش یمحسن هر دو نفرمان سمت هال گردن م یصدا با

 بخواب!زنم. برو  یحاضر نشده، حاضر شد صدات م یزیشکموجان هنوز چ-

به کارها سرعت  میکن یم یخندد و هر دو سع یهم م یکیدهد. ن ینم یجواب گریشود و د یمبل محو م یجا رو همان

 .میببخش

 کنه... یاالن ضعف م م،یحاضر کن یچ هیزود -

آبپز شده  یها ینیزم بیهم تخم مرغ و س یکیکنم و ن شیر شیتا ر زمیر یم یآب پز شده را داخل صاف یها مرغ

 یو تخم مرغ پوست م نیزم بیکنم و او هم س یم شیمن مرغ ر م؛ینینش یو باز مقابل هم م ندیچ یر سبد مرا د

 .ردیگ

 یرفت و آمد برنم یها نهیآوردنم تهران دکتر، بابام از پس هز یبودم و ماه به ماه م یمن خونواده ام شمالن، غش-

رد و هم ب ییاونا بذاره و بابا هم قبول کرد. دا شیمن رو پ داد که شنهادیبود، بهش پ مارستانیکه دکتر ب ییاومد و دا

 میفوت شد، مر امرزیهمه، بعد که خداب میمادربزرگ بود یخونه  الاالن... او نیتا هم میکرد یبا خونوادشون زندگ

 یهاد نیو ا اوردمیدوام ن شتریسال ب هیکه  میتو همون خونه  بود ییخانم و محسن رفتن خونه خودشون و منم با دا

 خان تورم کرد!

 ادیاش سپاس گذارم که ز یمورد بابت پرحرف کی نیا یکنم و برا یو بازهم پرسشگر نگاهش م ردیگ یام م خنده

 گذارد! یمنتظرم نم

و پدرشوهرم االن هم با هم  ییقطع نشد؛ دا یخونوادگ یخب رفت و آمدا یرو قال گذاشت، ول ییدا بایدرسته فر- 

بودن و منم با  هیو همسا یو محسن هم باز یباهمه! هاد زشونی... همه چرنیخانه سالمندان مدکنن، تو  یجا کار م هی

 یم ییتو اون خونه از تنها شهیو مامانش هم محسنهوام رو داشتن... بعد رفتن  یکردم ول یم یبیکه غر نیا

ار ب هیدانشجو بود.  یهاد بود، تازه کنکور شرکت کرده بودم و ی. سن جوونشمیپ ادیب یزدم هاد یزنگ م دم،یترس
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اومد،  شیرو صدا نزنم، خبر برگردوندنم به شمال که پ یهاد گهیدعوام کرد که د م،ییبا هم تنها دیاومد و د ییدا

و دوست  یحام یلیخ یبود! هاد یبیعج یحس هیباحال بود خاطره،  یلیخ یخوادم! وااا یشد که م یعمد یهاد

 !هیداشتن

 یام و حسرت به دلم چنگ م دهیرا د انشانیجز نگاه کردن ندارم. خودم محبت م یفزنم و حر یذوقش لبخند م به

 یپرد. سمتش سر خم م یم نییکه باال و پا نمیب یم شیگلو خیزند و بغض را ب یزند. او هم لبخند از چهره اش پر م

 کنم. یکنم و آرام زمزمه م

 جان؟ یکیشد ن یطور-

 ندازد.ا یدهد و شانه باال م یسر تکان م آرام

 رو خوشبخت کنم! یکس چیتونم ه یبا هم... کال من نم میش یما خوشبخت نم-

زند و چندبار آب به  یرود. شالش را کنار م یآب م ریفرار از بغض سمت ش یمانم و برا یاش م رهیسوال خ غرق

 دهم. یو شانه اش را ماساژ م ستمیا یپاشد. کنارش م یصورتش م

 ...دمیو تو چشماتون در یمن خوشبخت د،یشما خوشبخت-

 کند. یزمزمه م ریکند و سر به ز یشالش خشک م یدهد، صورتش را با گوشه  یم هیتک نتیدارد و به کاب بغض

ذاشت... اون روزا چشم و گوشم بسته بود  یم شیپا پ دینبا ه،یدونست مشکلم چ یاون که م ه؛یهاد ریهمه اش تقص-

 ودم، اصال حواسم به مشکلم نبود!و لحظات عاشقانه ب یزندگ لیو فقط فکر تشک

 ...رهیگ یبه بعدم نم نیرو از چشماتون نگرفته؛ از ا یهمه ساله هنوز برق خوشبخت نیا ؟یچه مشکل-

بچه بهش بگه  هیداره که  ازیکنه، ن یو پنج رو رد م یداره مرز س ی... هادشهیم یلیداره خ گهیده ساله خاطره... د-

 دارم! ازیخودم هم ن یاالن حت یشد، ول یو کمبودش احساس نم میق بوددرس و مش یاول پ یبابا... ساال

 ...دیاراده کن هیخب کاف-

 رود. یم زیادامه دادن کارها سمت م یخندد و برا یم تلخ

 ...یحاملگ یترم، حت یم یبزدلم... از همه چ یترسو هیمن -



 خاطره کیزخم 

 
209 

 

 چرا؟-

 بچه رو کشته! هیبچه که بوده، -

 کشد. یم ادیسرش فر یکیکنم و ن یاست نگاه م هستادیمحسن که پشت کانتر ا به

 محسن!-

 کند. یاندازد و به من اشاره م یاخم شانه باال م با

 روانشناسه، براش بگو خب...-

 دهد. یکند و ادامه م یمن نگاه م به

ونه که نت نی... از ارهیکه تو شکمش بم نیترسه! از ا یخودش م یترسه که تکرار بشه... از بچه  یم یاالنم ه-

 مواظبش باشه...

 کشد. یم ادیکالم محسن فر یِرحم یبه ب یکین

 محسن بس کن لطفا...-

 نالد. یکند و م یم هی. گررمیگ یرا درآغوش م یکیو ن رمیگ یاز محسن م نگاه

 ...هیدونستم چ یآدم و عروسک رو نم نیبه خدا بچه بودم، فرق ب-

 زند. یکنم و آرام لب م یده نگاه ممحسن که غم و اخم را توامان در چهره اش حفظ کر به

 کمکش کن... یتون یاگه م-

به صورتش بزند و آرام  یکنم آب یکمک م یکیرود. به ن یم رونیدارد و ب یرا برم چشیکنم. سو ینگاهش م فقط

حرف  یدهم در سکوت افکارش را مرتب کند تا خودش آمادگ یدهم و اجازه م یامور را خودم سامان م ی. باقندیبنش

 .کند یافکارش را جمع م یکیکنم و باالخره ن یم میگذارم و درجه اش را تنظ یکند. گراتن را داخل فر م داین را پزد

 یکردم. اندازه  یم یباهاش باز زار،یشش سالم بود؛ مامانم داداش چندروزه ام رو گذاشت خونه و رفت سر شال-

تم تونس یکرد. اونقدر سبک بود که م یهم نم هیگر یداشت. حت ییبور و طال یبود، موها یو خواستن فیعروسک ظر
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راه نتونستم از رودخونه رد بشم و اونو  ونیم نا،یمامانم ا شیراحت قنداقش رو بلند کنم. برداشتمش تا برم پ یلیخ

 پرتابش کردم... یعذاب چیه یراحت و ب یلیپرتش کردم اونور آب تا بتونم رد بشم، خ

 نالد. یها م هیگر نیکند و ب یم هیکشد و او هم گر یم ریت قلبم

اومد، بازم حماقت کردم و همونجا  یاز سرشم خون م ست،یچشماش باز ن دمیرفتم و اونور پل برداشتمش، د یوقت  -

 یزیچ یگرگ یطعمه  میدیوقت نفهم چیاز بچه نبود، ه یاومدن اثر یوقت ارم،یتا پدرو مادرمو ب دمیرهاش کردم و دو

 رفته...و با آب  دهیلغز ایشده 

 دهم. یرا ماساژ م شیو شانه ها ردیگ یاش شدت م هیگر رد،یام بگ هیمانده گر کم

 ...یطور نیزشته ا یاستراحت کن حالت بهتر بشه، مهمون دار یجان... برو کم یکین یکن فیخواد تعر ینم-

 ر آشپزخانه را به دستامو یبخوابد و خودم باق یکنم کم یم دیرود. تاک یکنم بلند شود و به اتاقشان م یم کمکش

 ااهللی یپردازم. صدا یگذارم و به مرتب کردن آشپزخانه م یم خچالیکنم و داخل  یرا هم حاضر م هی. الورمیگ یم

کند.  یم یابراز خوشحال یدهم و حساب یهم سالم م ی. به هادندیآ یهمزمان داخل م یو محسن و هاد دیآ یم

 کنیمانم. دستپاچه سمت س یرود، با  محسن تنها م یم یکنم و وقت یمبه اتاق اشاره  ردیگ یرا که م یکیسراغ ن

 .میتلنبار شده را بشو یروم تا ظرف ها یم

 ...ایکال کارِ اضافه کردن دوست دار-

 دهم. یکنم و جوابش را م ی. شروع به شستن مدیآ یزند و داخل آشپزخانه م یرا م حرفش

 کمک کنم! فمهیوظ ست،یحالش خوب ن-

 دانم چطور ینم یندارم ول یتیو گمانم که نشسته است. از حضورش شکا دیآ یم یشدن صندل دهیشعقب ک یصدا

 که هم چنان از دستش دلخورم! نیا ینکند؛ به عالوه  یرفتار کنم که برداشت اشتباه

 ترسه... یم یزینگرفته... از هر چ جهینت یچندتا روانشناس تاحاال رفته، منته ؟یکمکش کن یتون یم-

 اندازم. یو شانه باال م جمیاز حوادث گ نهمچنا

 که طرف هم بخواد... یقابل درمانه، به شرط ایترس و فوب-
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روز با  کیبشر  نی. اندینش یصورتم م ینگاهش رو ینیزند و دست به بغل سنگ یم هیتک نتیآن طرف تر به کاب یکم

 کند! یام م وانهید بشیو غر بیعج یرفت و امدها نیا

 با تو! شیباق م،یاراده اش رو جور کن میتون یم ی... من و هادفهیخب اراده اش ضع یخواد ول یخودش م-

 کنم. یکشم و نگاهش م یو طلبکار دست از کار م یاز دستش مکدر است و شاک ینامعلوم لیدلم به دال همچنان

 ؟یکن کارشیچ یخوا یم-

 دهد. یم دیچرخاند و جوابم را با ترد یرا درکاسه م چشمانش

زنه! قبولِ بچه دار  یم شینداشتنش احساس خطر کنه، خودش رو به آب و آت یبرا ایرو نداشته باشه،  یهاد دو روز-

 نداره! یشدن که کار

 کنم. یافکارم را مرتب م یکنم و کم یآب را باز م ریش دوباره

 ...دیشون نقشه نکش یکنم سر زندگ یم هیبشه، توص یاش چ جهینت ستیمعلوم ن-

 زند. یحرفش را م یدارد و کامال رسم تی. کالمش جدردیگ یو سرش درست مقابلم قرار مشود  یخم م سمتم

 خانم روانشناس؟ هیشما چ ی هیتوص-

 کنم. یکارم تمرکز م یاندازم و رو یم نییرا پا سرم

 ...هیچ انیجر نمیبب دیفعال با -

ا راه رفتنش ر یو چرا من صدا دیآ یم یصندل یتوانم نفس بکشم. باز هم صدا یو تازه م ردیگ یفاصله م نتیکاب از

 شنوم؟ ینم

و  یمونیبا سرکوفت مادرش تو ترس و پش یشه، تا مدت یشدن برادرش م دیکه باعث ناپد نیبعد از ا ست،ین یانیجر-

 ینرسونه! وقت یبیشه تا دوباره آس یشه، کامل ازشون دور م یگذرونه و بعدش هم مادرش حامله م یعذاب وجدان م

که از  بود نیدکترا ا ی هیشه! توص یو غش ختم م یهوشیشه که به ب یم دیترس اونقدر شد نیا اد،یم اینکه بچه به د

 ...هیاون بچه دور باشه، بعدها هم مشخص شد کال از بچه ها فرار
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و محسن حرفش  نمیناهار تدارک بب یروم، تا برا یم یراشکیپ ریکنم و سراغ خم یم یبشقاب را هم آب کش نیآخر

 دهد. یمه مرا ادا

بره... از اجتماع  یو روانشناساست؛ دائم در ترس به سر م یشده، هنر هاد یجاشم که رفتارش اجتماع نیتا هم-

 ...یشده بود مدت یفرار

 گذارم. یو داخل تابه م چمیپ یرا م یراشکیپ نیاول

تجربه  یلی... خامیاز پسش بربشدم و فکر نکنم  لیکردن... من تازه فارغ التحص کاریروانشناسا چ یباق نمیبب دیبا-

 ندارم...

 شنوم. یرا درست کنار گوشم م شیکنم و صدا یروغن رها م انیم اطیرا هم با احت یراشکیپ نیدوم

 ...یایتو از پسش برم-

مانم که  یحالت م نیدر هم نقدریکشد. ا یم شهیشوند و سرما در تمام وجودم ر یبدنم منقبض م یها چهیماه تمام

 شنوم. یدورتر مرا از  شیصدا

 ات یراشکیکنه! پ یم یکامال علم ییِ پولش راهنما یکه برا هیهمراه؛ بهتر از کس شهیروانشناس دوست و هم هی-

 ...مونیناهار نذار یسوخت... ب

 یمن م دیگو یکنم. م یم یجمله، حواس نداشته ام را جمع آشپز کی یقفل شده رو یدهم و با مغز یتکان م سر

 توانم! یم یتوانم؛ سخت است ول یانجام دهم! خب البد مکار را  نیتوانم ا

 انیم یهمچنان خواب است. محسن و هاد یکیو ن نمیچ یم سیناهار داخل د یسرخ شده را برا یها یراشکیپ

اه حل ر یو فکرم پ نمینش یم زیزنند. کارم تمام شده و کنار م یآرام با هم گپ م یلینشسته اند و خ ییرایسالن پذ

نامتعارف و  یرسم، ترس ها یترس ها م سزنم و به در یرود. صفحات ذهنم را ورق م یم یکیمشکل ن یبرا ییها

 !یرمنطقیو چه غ یشده است. چه منطق یدمیجماعت اپ انیکه م ییایفوب نیهم ک؛یو حاالت فوب یرمنطقیغ

. ستیهم ن یمنطق گذاشت، البته که یرمنطقیشود اسمش را غ یو نم دهیبه دوش کش یاز کودک یکیکه ن یمشکل

ندانسته به وجود  یاست که بر اثر اشتباه یترس نیتا آسمان تفاوت دارد و ا نیو االنش زم یهرچه باشد فهم کودک

 آمده است!
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 اش ترسناک تر است! یاصل لیترس هاست که از دل نیا یهمه تلخ تر راه درمان از

 !د؟یخب خانم دکتر، فکراتون رو کرد-

 یها اشاره م ی. به صندلستمیا یکنم و م یتنها نگاهش م ،یده است و به احترام حضورِ هادافکارم آم انیم پابرهنه

 روم. یم نتیکنم و سمت کاب

 ...دیناهار نخورد د،ییبفرما-

 رود. یم خچالیسمت  یو هاد دیآ یم شیلبخند زنان پ محسن

 کنم... دارشیب ومدیآوره و دلم نخواب  یخوره، کم یمواقع م نیکه در ا یشرمنده ام به خدا خاطره خانم، قرص-

 گذارد. یم زیم انیم یگذارم. دلستر و سس را هم هاد یم زیم یزنم و بشقاب ها را رو یم لبخند

 نکردم... ی... کارهیچه حرف نیا-

 کال کار اضافه بر حقشون رو دوست دارن! شونیا-

را از دستم  یراشکیخندد و ظرف پ یمهم  یکنم. هاد یاست و چپ چپ نگاهش م شگاهیاش به کارم در آزما اشاره

 کند. ینشستن تعارفم م یو برا ردیگ یم

 !یمهمون ی... مثال اومدیدیزحمت کش یلیخ گهیشما د نیبش-

 کمک اومدم... یممنون، برا-

 . میشو یو در سکوت مشغول خوردن م مینینش یسه م هر

 به نظرت؟ ادیب میرو هم بگ یی: دایهاد

 !هیمزه دهن عمه ات چ مینی: نه بابا؛ بذار ببمحسن

 دونه که اومده؟ یم یی: دایهاد

 اندازد. یشانه باال م محسن
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 شارژه! یلیخ هیفکر کنم بدونه، مدت-

 چرخد. یزند و بحث شان سمت من م یاندازد و لقمه اش را سس م یابرو باال م یهاد

 د؟یندار یباهاتون حرف زده؛ نظر یکین گهیمحسن م-

 گزم. یگذارم و کنج لبم را م یرا کنار م دستم انیم ینوشابه  وانیل

 تاحاال دکتراش با ترساش مواجهش کردن؟-

 دهد. یدهد و سر تکان م یاش را قورت م لقمه

 !هینسبتا قطع یاز راه حال یکی یگفتن خطرناکه، ول-

 ندارد. تیقاطع یدرمان چیدهم که ه حیتوض شیکنم برا یم یکنم و سع یم دییتا

اگرچه که مطمئنن خودش خوب  م،یبد حیمنطق ترس رو براش توض دیبشه، با شتریسش بخطرناکه چون ممکنه تر-

 نیناخودآگاهش نقش ببنده و صرفا با حرف زدن و تلق ریامر در ضم نیا دیبا یکنه ول یکار رو سخت م نیدونه، ا یم

 یااز ترس میتون ی، مکنم یم هیرو توض یپنودرمانیه شونیا یبرا یکم تجربه ام ول یلیشه، من خ یحل نم یمعمول

من سخته چون  یذهنشه، برا یراه حل تنها آماده ساز نیتون! ا یبه مشکل اصل میتا برس میحل شده اش شروع کن

حتما  د،یدار یاگه روان شناس حاذق تر یانجامش ندادم، ول شتریدرس خاص، ب هی یو برا ییدانشجو یبه جز دوره 

تونه موثر  یم یلیخودش هم خ یشما و خواسته  یو همراه یروان درمانبشه... در کنارش  نجامکه ا نیازشون بخوا

 باشه...

 دهد. یدهند و محسن آرام لقمه اش را قورت م یدو با دقت گوش م هر

 زم؟یپنوتیه-

 زند. یهمچنان غرق فکر است و حرفش را م یدهم و هاد یسرتکان م شیبرا

اوضاع داره  نیکه با ا هیکیخود ن ینشه، مشکل اصل ایکه حل بشه  ستیمن اصال مهم ن یمون برا یمشکل اصل-

فکر مزخرف بچه خواستن من کامل از  نیکه ا یکن یترس رفع نشد، کار نیاگه ا یخوام حت یشه... م یم تیاذ

با عمل  یاون قسمت از مغزش رو حت رمکه ممکنه! حاض یا گهید زیهر چ ایدارو  زم،یپنوتیه نیسرش بپره! با هم

 عذاب نکشه... ینطوریا گهیف کنم تا دهم شده حذ یجراح
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کند.  یگذارد و نوازشش م یشانه اش م یدست رو یهمدرد یکنم و محسن برا یهم مات عالقه شان تنها نگاه م باز

لغزد. کم مانده در  یطرف تر م نیچند سانت ا اهیس یها قیکند و به دنبال عق یم یگوشیناخواسته نگاهم باز

پوزش طلبانه  یکیشود. ن یفضا عوض م ینو در چشم برهم زد دیآ یدر اتاق م یداچشمانش حل شوم که ص یکیتار

 ی. من هم مردیگ یو محسن بابت خواب بدموقعش قرار م یهاد یمورد طعنه  یو حساب ونددیپ یبه جمع مان م

 از موضوع ندارم. یتیخندم و شکا

خانه کرده است.  یغم و دلتنگ ایدن کیچشمانش  انیو برازنده که م انسالیخانم م کی د،یآ یخانم هم م عمه

 یزند. برا یکند. معذب است و کم حرف م یمهربان و مسکوت برخورد م اریو خوش چهره است و بس بایهمچنان ز

فراهم است   یو چا وهیاندازد. بساط م یم ریاست که مدام سر به ز یکند و انگار از نگاهها فرار یتشکر م یهر حرکت

 کند. یکند و پچ پچ م یکنار گوشم سر خم م یکی. نمیو همه نشسته ا

 و کم رو! مثال خارج بوده ها... یچقدر خجالت-

 یکنم و با همان پچ پچ جوابش را م یاست نگاه م ونیتلوز اهیس یخانم که محو صفحه  بایفر یچشمان غم گرفته  به

 دهم.

 بوده و چرا ازش جدا شده؟ یشوهرش چه جور آدم یدون ینم-

پرسد و او  یم یزیچ یهاد یو هرازگاه میگفتن ندار یهم برا ی. حرفمیکن یاندازد و باز هردو نگاهش م یباال م شانه

 رود. یم فنیو سمت آ زدیخ یو محسن قبل از همه برم دیآ یزنگ م یدهد. صدا یهم کوتاه جواب م

 ...هییدا-

 ریدانم چرا تمام حرکاتش را ز یکند. نم یپرد و دستانش را مشت م یم بایرنگ از رخسار فر یچشم برهم زدن در

 مهم است که کشفش کنم.  میبرا ینظر گرفته ام ول

تمام، نگاهها و  یِ. همه از جمله خودم، با کنجکاووندندیپ یاست به جمع م یکه پدر هاد یگریبه همراه مرد د ییدا

کند و ترس و  یم رنگ عوض ممدا بایفر یاست ول یکامال رسم یی. دامینظر گرفته ا ریرا ز بایو فر ییدا یرفتارها

 یکند و با آقا یاصال نگاهش نم ییاست! دا صیتشخهم قابل  شیاز پلک زدن ها یخجالت و استرس و عذاب، حت

 یپرسد ول یم مانهیاحوال مرا هم صم یکند، حت یم ضیشود و همه را از کالمش مستف یگرم گفت و گو م یمهدو

 !ندیب یرا انگار نم بایفر
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وم و به ش یبلند م یکیاست. از کنار ن ریدرگ شیها کنج مبل کز کرده و با ناخن ها بهیزد، مانند غرسو یم شیبرا دلم

 شوم. یباز کردن بحث سمتش خم م یعمه باشم و برا کیتا نزد نمینش یمبل دونفره م یناچار کنار محسن رو

 !دیجون گفتن آلمان بود یکین-

ه مدرس کیدهد که در  یم حیپرسم، توض یکند و از کارش م یم دییزند. تا یم یکشد و لبخند محو یرا باال م سرش

و اطالعات  میدان یکه م یباز شده و از هر در انمانیکرده است. سر حرف م یم یزبان فارس سیتدر یخصوص ی

 رسد. یگذرد و وقت شام م یتا وقت م میزن یگپ م میدار

 شود. یم بایو ز نیرنگ  یحساباست که  قهیو آن قدر خوش سل مینیچ یرا م زیم یکیکمک ن با

 نچسب بودا... یلیخ ؟یباهاش گرم گرفت نقدریچرا ا-

 گذارم. یم یوانیزنم و نمکدان را کنار ل یلبخند م یکیاصطالح ن به

 خدا... یگفتن نداره بنده  یبرا یفقط حرف ست،ینچسب ن-

 خود داره! یکه جا گرانیزنم، د یم جیصفره... هنوز تو شناخت خودم گ میمن آدم شناس قتشیحق-

و محسن همچنان  دیگو یاز زحمات من م یکیکنند. ن یم فیتعر یشود و همه حساب یبا به به و چه چه سرو م شام

است که اصال  بی! عجستیآن شب ن یِامشب به خوشمزگ یاست غذا یکند و مدع یم فیتعر شیماه پ کیاز گراتنِ 

 را کنارشان وقت بگذرانم. یشتریبخواهد لحظات  یندارم و برعکس دلم م یبیاحساس غر

 چیه بایاز فر ییدا زانِیشوم. به جز نگاه گر یادامه دارد و اصال متوجه گذر زمان نم یپس از شام مهمان یساعت تا

 یو هاد یکیخندد و مدام به ن یم یجناب مهدو یها یمحسن هم به شوخ ی. حتستیمجلس آزار دهنده ن یجا

 بهیدهند. من و عمه به عنوان غر یم جبران یاندازد و آن ها هم تنها وعده  یاز حدشان متلک م شیعشق ب یبرا

 یبودن هم لذتبخش است! وقت رفتن م یتماشاچ نیمن ا یحداقل برا یول م،یهست یمجلس، عمال تماشاچ یها

 یبدرقه  یرا دوست ندارم. همه برا یریو دلگ ییتنها یآن خانه  گری. دردیگ یدلم از رفتن م یبیرسد و به طرز عج

همراهشان  ییشوند و دا یم نشانیکنم. عمه و برادرش سوار ماش یشان م یمن هم همراه وروند  یم رونیمهمانان ب

 .دیآ یاز پشت سرمان م یمرد یخنده  یو صدا میکن یرود. رفتنشان را نگاه م ینم

 به به... آقا محمد؛ پارسال دوست، امسال... -
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 روم. یم شیبه سو یکنم و قدم یکنم. آرام اسمش را زمزمه م یاش م ییساو در لحظه شنا میکن ینگاهش م همه

 تراب نژاد! یآقا-

 شوم. یمتصل م ییآزار دهنده به دا یشود و با حس یم دهیکش  میرا برنداشته ام که بازو یبعد گام

 ...ریازش فاصله بگ-

 غرد. ینژاد م زند و رو به تراب یحرف را م نیا یشده و عصبان دیکل یدندان ها انیم از

 با کفتار جماعت دوست باشم! ادینم ادمی-

 گذراند. یو همه مان را از نظر م دیآ یم شیپ گریگام د کیخندد و  ینژاد م تراب

 !یدار یخوب یخونواده -

 ییمانده اند و دا رهیبه هم خ یکنم خودم را کنار بکشم. مانند دو ببر زخم یم یمعذبم و سع ییام به دا یکینزد از

 کند. یم هیو رو به محسن و بق رمیدهد از کنارش فاصله بگ یکند. اجازه م یتر برخورد م یعصب

 خونه بچه ها... دیبر-

را از دستش  میکند و کنار در بازو یدورم م ییبار محسنِ غرق اخم است که از دا نیشود و ا یم دهیکش میهم بازو باز

 دنیو شن یو همه از سر کنجکاو ندیآ یم اطیان داخل حهم هم شانه م یو هاد یکیکند. ن یم میکشم و رها یم

 .میستیا یپشت در م شان،یحرف ها

 شده؟ داتیپ نورایکه ا یریبگ میرو از زندگ یچ یخوا ی: باز مییدا

 یول دیرس یبه نظر م یموقر و آرام رمردیشود. پ یچندشم م دنشیو از حالت خند دیآ یتراب نژاد م یخنده  یصدا

 کند؟! یبرخورد م ییدر مقابل دا نهحایوق نقدریچرا ا

 هنوز باهات کار دارم! ی... ولشیریبگ یتون یگرفتم پس دادم بهت! االن آزاده، م یهرچ-

 کند. یزند و زمزمه م یرا چنگ م یهاد یگزد و از ترس بازو یلبش را م ییدا نیخشمگ یبا صدا یکین

 ...یشه هاد یاالن دعوا م-
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 کند. یترس را از وجودش دور م یکند و با بوسه ا یچفتش م تشیآغوش حما انیم یهاد

گورت رو گم کن مثل  ؛یکن یتالف یکه بخوا میبا هم ندار یحساب و کتاب چی... هستمی: من تفاله جمع کن نییدا

 ...شیسال پ ستیهمون ب

 یم دهیوبشود و به شدت ک یبا ضرب باز م اطیو در ح دیآ یم یمدت کوتاه یو حرکت نامنظم پا برا یریدرگ یصدا

 .میکن یرود و ما هم آرام به دنبالش حرکت م یبلند داخل ساختمان م یبه ما، با گام ها ینگاه یاست؛ ب ییشود. دا

ر د ییدم کنم. دا یروم تا چا یبه آشپزخانه م ششانآرام یو برا نندینش یم یهمه مانند لشکر شکست خورده کنار

 .دیآ یم رونیب یبهداشت سیاز سرو نمیچ یم ینیو تا فنجان ها را در س ستیسالن ن

 خاطره؟!-

 یکنم. محسن هم م یو نگاهش م دیآ یخوشم نم چیه بهیغر کیاسمم، آن هم از زبان   یطرز صدازدنِ عصب از

 چرخد. یم ییمن و دا نیو نگاهش ب ستدیا

 اش؟ یشناخت یاز کجا م ؛یاسم تراب نژاد رو آورد-

 کنم. یهم قالب م دهم و دستانم را در یدهانم را قورت م آّب

 اومد؛ حدود سه چهار جلسه، بعدش... یم شمیمشاوره پ یبرا  -

 کنند. یپرد و توجه همه را به خودش جلب م یحرفم م انیم محسن

 داشت با خاطره مالقات کنه... لیکرد از مرکز، چون فقط تما رونشیب سشیرئ-

دست  ییدهد. دا لمیکنم و فقط بلد است اخم تحو یداند فقط متعجب نگاهش م یموضوع را م نیکه از کجا ا نیا از

 .ستمیا یکانتر م یروم و لبه  یم شیماند. چند گام پ یام م رهیکشد و به حالت متفکر خ یم شیموها انیم

 خانم بود... میمر یقبل از رفتنم به خونه  یشناختم، حت یاون زمان اصال من شماها رو نم-

 ام! دهیند یطور جد نیو تاکنون او را ا ردیگ یسمتم مو محکم  یاشاره اش را کامال جد انگشت

 بشه! کیباهاش حرف نزن و نذار بهت نزد ش،یدی... هرجا دشینینب گهیکن د یسع- 

 دهد. یرفتن همه را مخاطب قرار م رونیزند و در حال ب یچنگ م یکنم. کتش را از دسته مبل ینگاهش م ریمتح
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 !دیش ینم کیکدومتون بهش نزد چیه-

 یکی. نوندمیپ یو به جمعشان م زمیر یم ی. چامیمان یبندد و همه مبهوت م یرا پشت سرش محکم م یوجخر در

 پرسد. یدهد و سوال ذهن مرا م یلم م یآورد و کنار هاد یهم قندان م

 خت؟یبه هم ر یطور نیرو ا ییبود که دا یآقا ک نیا-

 دهد. یدارد و جوابش را م یبرم یغرق اخم فنجان چا یهاد

 ...باستیهر سابق عمه فرشو-

 بوسد. یرا م یکین یو گونه  ردیگ یاز نگاهمان خنده اش م م،یمان یاش م رهیهمه خ شتریب حیتوض یبرا

 بود... بیدوتا رق یدعوا ن،ینگاه نکن ینطوریبابا ا-

. ستیماندنم درست ن گریاست و د روقتیکنم. د یشوند و آرام جمعشان را ترک م یخوردن م یو چا یشوخ گرم

ا ر فمیکشم  وک یسر م یگذارم. چادرم را رو یزنم و کنار تخت م یرا تا م یکین یکنم و لباس ها یلباس م ضیتعو

 زیچ شیخب اخم ها یکند، ول یرا سست م تنمرف یزنم و نگاه سرکش او پا یم رونیدارم. آرام از اتاق ب یهم برم

 روم. یم شیکه نشسته اند پ یمبلمان سی. تا کنار سروندیگو یم یگرید

 خوش گذشت...  یلیبا اجازه تون من مرخص بشم، خ-

 گرفته و ییتنها ی. دلم از رفتن به آن خانه ستدیا یم عیسر میپشت به من نشسته و با صدا یمبل یرو یکین

 جمعِ مهربان دور باشم! نیخواهد که از ا ینم یگوشیاحساسِ سرکش و باز

 ؟یبر یخوا ی: کجا؟ کجا میکین

 کنارشان بودن را سرکوب کنم. یبرا لمیکنم تما یم یزنم و سع ید ملبخن یسخت به

 ...دیریشم آژانس تماس بگ یممنون م گه؛یبرم د دیبا-

دارد چشمان  یاالن نگاهم دزدک نیاز دستم در رفته است. مثال هم زهایچ یلیخ اریرسم که اخت یم جهینت نیا به

 اعضا و جوارح حرف گوش نکن! نیت ازند که حرفشان را بخواند! از دس یم دیرا د یاهیس

 !گهید میزن یجا بمون، محسنم هست و دور هم گپ م نی:امشب رو همیکین
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 کند. یو اصرار م ستدیا یهم کنارش م یهاد

 ...میگفتن دار یحرفا برا یلیخ د؛یبمون-

هم  که باشم. بغض خواهد یکند. مشخص است نم یاما نشسته است و انگشت به دندان گرفته و متفکر تنها نگاه م او

 شود. یاظهار وجودش م یبرا یخوب یبهانه  یکیکند و حرف ن ییاست. مانده است که االن خودنما یمزخرف زیچ

 یکن کاریتک و تنها چ یبر یخوا ی... مستیچشم انتظارت ن یکه تو اون خونه کس یدون ی: خودتم خوب میکین

 مثال؟

 کد.چ یاشکم م یو قطره  دیآ یاعتراض محسن م یصدا

 !یکی: نمحسن

 یاهو ر ردیگ یرا م میبازو یکیدارم. ن یگام به پشت سر برم کیاندازم و  یم ریکند و من سر به ز ینگاهش م یکین

 ها؟! هیمهار گر یبرا فمیقدر ضع نیپنهان کردن اشکم ندارم. چرا ا یبرا

 خب... قتهیحق ی: تلخه؛ ولیکین

کردن عقده  یخال یجا جا نیز زمانه پر است و چقدر بد، که افهمم چقدر دلم ا یو تازه م ردیگ یآغوشش م در

 ...ستین

 کنم. یو آهسته زمزمه م ردیگ ی. اشکم را ممینینش یتخت م یکند و با هم لبه  یم تمیاتاق هدا سمت

 ندارم. دنیخواب ییبرم، عادت به جا دیبا-

ناراحت کردنت اون  یخوبه! باور کن برا یلیخ میفهم یرو م گهیکه همد نیجا عادت کن، منم مثل تو... ا نیبه ا-

 بشنومش! یشم از کس یو ناراحت نم دمشیکه خودم هم بارها شن هیقتیحرف رو نزدم، حق

پر است که خودم هم  یگرید زی. حرفش بهانه بود؛ دلم از چستمیناراحت ن یکیدهم. من از ن یسر تکان م فقط

! هرچه هست، فقط یادیهم توقع ز دیهم اشتباه؛ شا دی؛ شاخواهم که محال است یم ییزهایکنم! مثال چ یدرکش نم

 عذاب دارد و گفتن ندارد!
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 میر ی. صبحم با هم ممیدرموردشون حرف بزن دی... بایمن دار یبرا ییگفت فکرا یهاد ا؛ی: لباس عوض کن و بیکین

 سرکار...

 ینگاه کردن به کس یپ زدن و پنهانخواهد. تا صبح گ یدهم. دلم در جمع شان بودن را م یسر تکان م شیهم برا باز

کشم. خب دست خودم که نبود.  یکردنم هم خجالت نم هیاز گر یحت زد؛یر یکه حس آرامش را در وجودم م

 یوقت م ی. کموندمیکنم که حتما به جمعشان بپ یم دیرود و مجدد تاک یبوسد و از اتاق م یخواهرانه گونه ام را م

 ی. از فکرم منمینش یکنم و لبه تخت م یلباس م ضیدور کند تعو یه و روخواهم که به خودم مسلط شوم. اهست

ام و  بهیشناسم، با خودم غر یدارم که اصال خودم را نم ییسرِ منِ گذشته آمده است؟ رفتارها ییگذرد که چه بال

 ادی یکس وقت شب چه نیخواهد بدانم ا یدلم م یلیو خ دیآ یتلفنم م امکیپ یکنم. صدا یرا درک نم میرفتارها

 من کرده است.

 !یاعراب نیمب« کند... یآجر از آدم کم م کی یفقط روز ییتنها ست؛ین یزلزله ناگهان مثل»

 نهیآ یفهمد! رو به رو یام را م ییکنم تنها یکه احساس م یدهد، کس ینام فرستنده دلم را قلقلک م ام،یاز پ شتریب

به خودم  یاست که درست و حساب یاست. مدت ختهیه هم رصورتم ب یکنم. کم یام را مرتب م یو روسر ستمیا یم

خودم  دیو االن که ندارمشان با میکرد یمسئله را حل م نیا گرانیو د الیکنم. سابقا در کنار عاطفه و ن ینم یدگیرس

گاه ن یِنگاه سرکشم در دست خودم است و باز هم پ اریبار اخت نیکنند و ا یبه فکر باشم. از حضور مجددم استقبال م

بحث را  یکنم. هاد یم دایچهره اش، رد لبخند را پ تیجد انیم یکنم ول یاشتباه م دیفرستمش، شا یم یاهیس

 دهم. یم حیرا توض یکند و روند درمان یآغاز م

د تا شو یم نیدهند و قرار بر ا ی. هر سه با دقت گوش ممیچه کن دیکه با نیو ا میگو یم نیو روند تلق زمیپنوتیه از

 نیاز ا یکین تیدارد و دوست ندارم وضع یو مهلت دهند تا با استادم مشورت کنم. خطرات میبرو شیگام پگام به 

 ینیبار با س نیچندم یبرا یکیسر بلند باشم. ن زشده،یزجمعِ ع نیا انیخواهد م یبدتر شود. به عالوه که دلم م

 .ندینش یبار کنار من م نیو ا دیآ یم ییرایپذ

 ترس نداره! نمیمحسن امتحان کن بب ای یدها یبار رو هیحاال -

 کند.  یم یاعالم آمادگ یو هاد ردیگ یام م خنده

 آره خاطره خانم، من قبال تجربه کردم، برام جالبه!-

 رو تست کنم! یدونم براتون چ یآخه نم-
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 کند. یهم اظهار نظر م محسن

 !یلیزن ذل نیمُرد تو ا خل از سرش بپره بتونه نفس بکشه؛ یدختره  نیکن مهرش به ا یکار هی-

بل م یشود رو یکوبد و مجبور م یم شیهم با نوک پا به ساق پا یشود و هاد یم بشیکوسن مبل نص یکیجانب ن از

 تا در امان باشد. ندیچهار زانو بنش

به افکار جهت داد تا شخص درمورد هدف  شهی! فقط مستیممکن ن نمیبا تلق یحت ییزایچ نیبابا؛ عمال چن دشینزن-

 ورد نظر فکر کنه!م

که از کتک  یکنم تا درمورد دفاع یکند. حواسم را جمع حرفم م ینگاهم م یکنم و در حالت خنث یم نگاهش

 تفاوت نشان دهم. یخوردنش کرده ام ب

 یتا شخص رو  میکن یم تیهدا ریمس کیو ذهن رو در  رهیگ یقالب صورت م کیدر  یاریصرفا هوش زمیپنوتیتو ه-

در ذهنتون نقش ببنده و  یشه که فکر تازه ا یامکان فراهم م نیا زوریپنوتیه یز کنه و با حرفاهمون موضوع تمرک

 ! نیمجبور به تفکر درموردش بش یداریتو ب

 مغز؟ یرو یجور حکاک هی: محسن

 .دهم حیاو توض یخواهد فقط برا یکنم و دلم م یم دییزنند. تا یبار چشمانش برق م نیاول یکنم و برا یم نگاهش

اون قدر پررنگش کرد که  شهیم انیو رفتار اطراف یتوجه بشه، با روان درمان یحکاک نیبه ا دیبا دیآره منتها با-

شه و هراس و  یحرکت استفاده م نیاز درمان ها از ا یلیخ یروزا برا نیشخص بشه؛ ا یِاز زندگ یبه روش لیتبد

 هم درمانش کرد! قیاز همون طر دیافته و با یمکه در ذهن اتفاق  هیزیموارده؛ ترس چ نیاز ا یکیهم  ایفوب

 کند. ینگاهم به نگاهش را واژگون م یرشته  یدهد و هاد یگوش م مشتاقانه

 !زهیهم بر یکیتا ترس ن دیتست کن هیمن  یرو-

 کند. یکنار گوشم سر خم م یکین

 کن از موش بترسه! نیتلق-

 خندند. یزده و م یف خنده دارفهمند حر یو محسن هم م یو هاد ردیگ یحرفش خنده ام م به
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 ...مای: تقلب ندارمحسن

 ...مایسکوت الزم دار سیه-

 .ردیگ یکنم و خنده ام م ینگاه م یهاد به

 ...دیفکرتون رو آزاد کن لکس؛ی. ردینیمبل راحت بش یرو-

 کند. یم مما را فراه یاندازد و باز موجبات خنده  یپا م یکشد و پا رو یمبل دراز م یرو یحالت خنده دار به

 تونم! یتر نم لکسیر نیباش، من از ا لکسیبابا؛ خب گفت ر دی: نخندیهاد

 یم الیخ یکنند که ب یم انیجر نیا یِو خنده چاشن یشوخ نقدریکند و ا یاو نوش جان م یکیرا از ن یدوم کوسن

 خندم. یصدا م یکنم و ب ینگاه م شانیشوم و تنها به کل کل و بحث ها

 من تست کن... یرو-

و  ندینش یمبل راحت م یکنم و رو یصورتم مانده است نگاهش م یرو یو هاد یکین یها یکه از شوخ یلبخند با

 کند. یمحکم اشاره م

 شروع کن... ا،یب-

 کند. یم دیتهد یکیو ن یرو به هاد و

 ...ادایدر نم کتونیج-

 دانم یخواهد. در ذهنم م یگرفتن را مکنم و دلم هم مقابلش قرار  یلرزد. مخالفت نم یشود و تنم م یمحو م لبخندم

 یکشد و صندل یرا کنار م یعسل زیم یهاد یکنم! در چشم برهم زدن شیتوانم تماشا یبهانه م نیکه حداقل به هم

 گذارد. یآورد و مقابلش م یاز آشپزخانه م یا

 ...دیخب شروع کن-

کنم  یم یساکت نشسته اند. سع یکینو  یاست که هاد بیو عج نمینش یممکن م یفاصله  نیبا کمتر یصندل یرو

لحظه هم  کی شیدهم. مردمک ها یحذف کنم و حواسم را به چشمانش م میمقابلش قرار گرفتن را از صدا جانیه

کشم و  یپلکش  م یدو انگشت آرام رو افرار از حس چشمانش ب یلغزند. برا یصورتم م یو مدام رو رندیگ یآرام نم
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صاف شوند و جمالت الزم  شیشانه ها یِو مواز میکشم تا مستق یو باال م رمیگ یم بندم، دستانش را یچشمانش را م

کنم بدون جلب توجه دستم را از دستش جدا کنم.  یم یآورم. دستم را محکم گرفته و سع یرا آهسته برزبان م

راست سراغ  کیرا در ذهنش مرور کنم و  یدانم چه خاطره ا یکند. نم یرا رها م ستمپرد و باالخره د یپلکش م

 سوق دهم. یذهنش را سمت موضوع خاص دیاست و با اریغرقش کنم. هنوز هوش یکودک یایروم تا در دن یم یکودک

با  حیتو ساعت تفر یگوشیباز یفکرت پ ده،یو معلم داره درس م ینشست مکتین یهشت سالته و تو مدرسه رو-

 ؟ین بگات رو به م یمیاسم دوست صم یتون یدوستته... م نیتر یمیصم

پرسم و به  یرا م لشیکند. با تکان سر دل یزند و اشاره به سکوتم م یآرام به شانه ام م یکیدهد و ن ینم یجواب

و به صورتش دست  دهیدستانش را عقب کش نمیب یگردانم و م یکند. نگاهم را سمت محسن برم یمحسن اشاره م

 نیبر هم زده و با غمگ هیاول یها هیرا در ثان زیهمه چکنم.  یافتاده و نگاهش م یکنم چه اتفاق یکشد. درک نم یم

 .ستمیمخاطب کالمش من ن یکند ول یحالت ممکن نگاهم م نیتر

 ...میبخواب میمن خسته ام؛ بر-

 یرفتنش را نگاه م ریکنم. هر دو مس یم یو هاد یکیرود. رو به ن یسمت پله ها و باال م یحرف یو ب زدیخ یبرم

 کنند.

 شد؟ زدم؟ چش یحرف بد-

 رود. یم سیو سمت سرو زدیخ یبرم یگزد و هاد یلب م یکین

 بهش درس ییگذروند و اونجا دا مارستانیرو کامل تو ب ینداشت، مخصوصا هشت سالگ یخوب ی: محسن بچگیکین

 داد! یم

 یکین یو با همراه ابدی یخاتمه م نمانیدلنش یِنیگونه شب نش نی. و ادیآ یکنم و از خودم بدم م ینگاهش م مبهوت

ه ک نیباشد. با ا ریاز دستم دلگ دیآ یدهم و دلم نم یتخت لم م یروم. رو یکه به من اختصاص داده است م یبه اتاق

 فرستم. یم امیپ شیبرا یاست ول دیاز من بع

 «خوبه؟ حالتون»

 ...«شمیبهترم م ،یینجایکه ا نیممنون خوبم، از حس ا»رسد.  یجوابش م عیخواند و سر یم
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و خورد  زدیمثال چلچراغ قلبتان فرو بر د؟یاحساس شکستن کن یو دلچسب نیریده که از درون به طرز شبه حال ش تا

 یجمله  کیندارد؟  یکه راه نجات یمتالطم یایغرق شدن در در هیشب یحس د؟یخورد شدن لذت ببر نیشود و از ا

 ت ببرد!خود لذ یِرانیشکوفا کند که از و یرا در وجود آدم یحس نیتواند چن یم بیعج

 دایپ یکنم تا متن یتالشم را م یبفرستم را ندارم و همه  شیحجم از احساس پنهان، برا نیبا ا یکه پاسخ نیا یرو

 !ستیکنم که هم منظورم را برساند و هم بداند، آن قدرها هم اوضاع خراب ن

 که یست. تنها کسا گرید یحالت با حالت کی ی سهیفقط مقا ،یهست و نه بدبخت ینه خوشبخت ایدن نیا در»

در  دیدرک کند. انسان با زیرا ن یخوشبخت یدرجه  نیشتریتواند ب یرا شناخته باشد، م یبدبخت یدرجه  نیشتریب

 الکساندر دوما...« حال مرگ باشد تا بداند زنده بودن چقدر خوب است.

ها خود اوست! به قول داند تن یرا م یاز همه قدر سالمت شتریکه ب یجمع کس نیداند، در ا یهم خوب م خودش

 !دیگرفتار آ بتیداند که به مص یکس تیمعروف قدر عاف

 «خسته... یلیام، خ خسته»

را  ریجواب شب به خ گریخزم. د یپتو م ریفرستم و ز یم «ریشب به خ»کوتاهمان.  یِباز امیپ انِیپا یعنی امیپ نیا و

 برد.  یخوابم نمسر و ته  یو ب دهیدهد و من تا صبح از افکار در هم تن یهم نم

 یهمراهم، رشته  یِنماز صبح از گوش یهم گذاشته و نگذاشته، صدا یتابستان کوتاه است و پلک رو یها شب

 یم رونیکنم و از اتاق ب یو سر و وضعم را مرتب م زمیخ یاست، برم نیکند. آرامش سحر دلنش یافکارم را پاره م

کنم در اوج سکوت سمت  یم یو سع ممعذب یشود. کم یمخود آدم ن یجا خانه  چیکه ه ندیگو یزنم. راست م

زند و  یهال چشمم را م یِکیشود و نور المپ، در تار یدرش باز م ده،یگام بردارم. هنوز به در نرس یبهداشت سیسرو

 یلباسش باالست و هنوز همان لباس ها نیکنم نگاهش کنم. آست یم یکنم و سع ینور حائل م یزیت یدستم را برا

 کند. یکشد و قطرات آب را جمع م یاز آبش م سیبه صورت خ یبه تن دارد. دست را شبید

 ؟ینماز بخون یخوا یسالم، م-

 دارم تا راحت رد شود. یگام به عقب برم کیو از مقابلش  نمیچ یبرم لب

 با اجازه تون...-
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 یگرید یجا ایبه مسجد  دارد. وضو گرفته و البد یسالن گام برم یو با بستن در، سمت در خروج دیگو ینم یزیچ

. دیآ یداخل م اطیو در حال برگشتن به اتاق هستم که او هم از ح رمیگ یکنکاش حرکاتش، وضو م الیخ یرود! ب یم

 .شود یآرامش مانع م یصدا یتوجه، به اتاق بروم ول یکنم ب یم یسع

 خاطره... س،یپ سیپ-

دستش را سمتم  اتیرسد. محتو یمقابلم م عیسر دارد و یرنگ دیسف یِدستش ش یکنم. رو یچرخم و نگاهش م یم

 زند. یو لبخند م ردیگ یم

 دوست دارم مال تو باشه... یول هیمیقد یآوردم؛ مال مادربزرگه... کم یرفتم از انبار-

 کند. یبخش زمزمه م نانیاطم یگریکنم و با لبخند د یگرفتن نگاهش م لیتحو بدون

 کنه... یاستفاده نم هم یپوسه و کس یمال تو، اونجا بمونه م-

 یرود و تا محو شدنش رو یو با همان لبخندش سمت پله ها م رمیگ یم لیرنگ را تحو دیسف زِیو چادر گل ر جانماز

م تلفن یکنم. رو دایچرخم تا قبله را پ یگردم و دور خودم م یتوانم چشم از جمالش بردارم. به اتاق برم یپاگرد، نم

 میکنم و برا یرا باز م امشی! پدید دیچه کار دارد را با صبحوقت  نیا یول ست،یه کدانم ک یم دهیو ند دیآ یم امیپ

 به راست! لیما یبا تخت؛ کم یآدرس قبله را فرستاده است، مواز

 یکند. کم یام را پر م ینیب یاندازم و عطر گل محمد یروم. چادر را سرم م یتشکر، سراغ خواندن نمازم م امیپ با

خوانم  یفهمم چه م یچسبد. اصال نم یبودن م یادگاریدر کنارش لذت  یدهد ول یم یو کهنگخاک و غبار  یهم بو

شوم و با همان چادر نماز  ینماز م باتیتعق الیخ یرسد و باز ذوق زده، ب یم یگرید امیو به محض تمام شدن، پ

 را بخوانم. امشیتا پ نمینش یتخت م یلبه  یمیقد

 !«م؟یبا هم بر یاگه دوست دار رون،یرم ب یباشه... دارم م قبول»

نقش  یطور، با تجسمات ذهن نیکه ا ییلبخندها نیشود و ا یو روشن هال در سرم مجسم م کیدر تار لبخندش

 فرستم. یجواب م شیافتم و برا یم یکین ادیشوند را دوست دارم.  یصورتم م

 «رم و برم...طور بدموقع بذا نیباشه بدون اطالع صاحب خونه و ا ینکنم کار خوب گمون»

 «م؟ی... بریذارم که با من رفت یم امیپ یکین یخونه با من، برا صاحب»
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زده  بمیکجا غ بهیبا پسر غر ندیگو یهم بگذارد، بدتر است! با خود نم امیپ یکین ی. خب برارمیگ یرا به دندان م لبم

 است؟

 ...«ستین یخوام، به نظرم کار درست یم معذرت»

 «در اتاقتم. گهید ی قهیباش، پنج دق حاضر»

و دکتر  یکیکند. خب من خوش ندارم ن یمانم. کار خودش را م یم رهیخ امشیکنم و به پ یطرفه جمع م کیرا  لبم

 ضیتعو یاز دست من خارج شده و با خوشحال ارمیافکار، افسارِ اخت نیا یکنند. با وجود همه  یالیدرموردم فکر و خ

بح را وقت ص نیکه قرار است ا نیبه ا یکنم و پرانرژ ینم یام، احساس خستگ دهیکه اصال نخواب نیکنم. با ا یلباس م

 یشوم و ساده بودن صورتم معذبم م دهید بایخواهد ز یام و دلم م ستادهیا نهیکنم. مقابل آ یبا او بگذرانم فکر م

 یه اتاق مرتب شده مب یدانم که اوست. نگاه ی. مردیگ یشود و قلبم تپش م یم دهیآرام به در کوب یکند. دو تقه 

 هیبرد و در سا یبه سر م یکیشود. همچنان هال در تار یکنم و چشمم به جمالش روشن م یاندازم و در را باز م

 .نمیب یروشنِ سحر لبخندش را م

 م؟یبر ؛یآماده شد-

بندد.  یرم مشوم و در را پشت س یتا خارج م ستدیا یرود. کنار در م یم رونیاندازم و جلوتر سمت ب یم ریبه ز سر

 .کندیدهد و زمزمه م  یدستش تاب م انیرا م چشیسو

 م؟یبر ادهیپ یموافق-

 !یاحترام یطور ب نیاست و هم ریبرگشتن د یبرا یول مانمیدهم و از آمدن معذب و پش یم سرتکان

 ...نیهرطور راحت-

خنک است و  یزند  و کم یم ی. هوا به روشنمیخواهد که حرکت کن یدستش م یزند و با اشاره  یهم لبخند م باز

 کنم. ی. آرام زمزمه مستیحال او مناسب ن یدانم برا یم

 حالتون... یهوا سرده، برا-

کشد و  یم رونیرا ب یگردد. ماسک یم یزیکتش دنبال چ یها بیگذراند و داخل ج یرا گذرا از چهره ام م نگاهش

 کند. یگذارد و زمزمه م یصورتش م یرو
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 !زارمیشتن بواقعا از کاله گذا گهید-

رنگ، بلوزش هم همان  یریو شلوار کتان ش یکت مخمل اسپورتِ مشک کیاست،  دهیلباس پوش نیو سنگ یرسم

. زنم یکنارش قدم م یکم ینگاهش نکنم و در سکوت با فاصله  ادیکنم ز یم یاست! سع یروزید یبلوز چهارخانه 

نزده است. حوصله ام سر رفته و با چند گام  یوز حرفدر حال طلوع است و هن دیو خورش میرا رد کرده ا ابانیچند خ

 کنم. یو زمزمه م ستمیا یهم شانه اش م عیسر

 ن؟یسکوت دوست دار دایجد-

شلوارش  یها بیکند  و با ژست دست در ج یصورتش جابجا م یزند. ماسک را رو یکند و احتماال لبخند م یم نگاه

 زند. یکند و کامال هدفمند طعنه م یفرو م

 !یبشنو یزیجانب چ نیاز ا یدوست ندار دمیفهم ،یداد لمیحرف زدم و سکوت تحو یار که کلب هی-

ا اش ر یروزگارم شده است! از ک کِیموز نیلذت بخش تر شیصدا دنیشن دایجد میتوانم بگو یگزم و نم یرا م لبم

 ...گریدانم، فقط شده است د ینم

 !یبپوش کردم یفکر نم ،یچادر بود یخونه مون ب یاومده بود-

 کنم. یمرتبش م یشود و کم یبه چادرم پرت م حواسم

 یخودش رو برسونه و نم یخواد فور یکه م یخانم زنگ زده بود موسسه تا کارگر میبود، مر سیشسته بودمش و خ-

 شد منتظر خشک شدنش بمونم...

 یدوباره سکوت حاکم م! قشیزند، آن هم از نوع عم یشک لبخند م یفهمم که ب یبار از چروک کنار چشمش م نیا

 بکشم. شیرا پ یکنم بحث یم یبار خودم سع نیشود و ا

 دونستم... یخوام، نم یمعذرت م شبیمن بابت د-

 شم... یناراحت نم گهید زا،یچ نی... عادت دارم به امارستانهیمن نصف عمرم تو ب ال،یخ یب-

 کشد. یم ری. مغزم هم تردیگ یآورد و درد م یبه قلبم فشار م یزیچ

 متاسفم...-
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دانم چه  یشود. نم یزمان متوقف م هیو چند ثان میمان یکند. چشم در چشم هم م یو راهم را سد م ستدیا یم

 آرام و غرق غم است. تینها یب شیارزد. صدا یچشمانش م یبه تماشا یول فتدیقرار است ب یاتفاق

 ...ماریب هی... نمیمتاسف نباش؛ من هم-

دهد. اجازه  یگذرد و راهش را ادامه م یشکسته است، م نیاز ا شیاغ قلبم که پچلچر یخورده ها شهیش یرو از

 افتم. یکه در سر دارد محو شود و دوباه به دنبالش راه م یدهم در افکار غمناک ینم

 م؟یر یکجا م-

 کشد. یخودش را کنار م عیو سر میزن یبه هم تنه م یو ناگهان میچیپ یم یفرع یکوچه ا به

 ...خوام یمعذرت م-

 .میرو یم شیخندد و چند گام پ یتوانم پنهان کنم. او هم م یو نم ردیگ یام م خنده

 ... البته اگه راهمون بده!میمهمون بش ییجا هیصبحونه رو  میر یم میدار-

و چون غرق افکارم  میچرخ یدر چند پس کوچه م م؟یرو یگذرد که کجا م یرود و در ذهنم م یدرهم م میابروها

 یمبر بشیدارد و به ج یو ماسکش را برم ستدیا یچند طبقه م ی. مقابل آپارتماناورمینم برزبان بتوا ینم یحرف

 یفشارد و اشاره م یو کدام واحد را م بقهفهمم زنگ کدام ط یرود. نم یو سمت زنگ م ستمیا یگرداند. کنارش م

 .ستمیکند تا کنارش با

 !یکن ینم هیافتاد گر یهر اتفاق-

 کند. یم میو بهت رها یجید و در گکار یدر دلم م ترس

 جا کجاست؟ نیا-

 کند. یاش نگاه م یند و به ساعت مچ یزنگ را م دوباره

 ...یفهم یاالن م-

 ه؟یک-
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است و  دهی. نگاهش به منِ ترسرمیگ یرا م شیاراده بازو یشود و ب یسست م میپاها دیآ یم فنیکه از آ یجواب با

 دهد. یجوابش را م

 ...میصبحانه مزاحمتون شد یبرا ن؟یخوا یمهمون نم-

 رساند. یکند و زمزمه اش را کنار گوشم م یزند و رو به من سر خم م یم لبخند

 ...شهینم یآروم باش؛ طور-

زنند تا  یحرف م فنیپشت آ گرید ی. کمزدیآم یتنم در هم م یکشم و سرما و گرما یخجالت دستم را پس م با

 کند. یداخل رفتنم اشاره م یارد و براشود. لبخند به لب د یباالخره در باز م

 کرده... دایآدرسش رو پ ییدا-

او  دهم و یم هیآسانسور تک ی وارهی. به دفتدیقرار است ب یدانم چه اتفاق یکند و من نم یم تمیآسانسور هدا سمت

د. پشت سرش رو یاز واحد ها م یکیو سمت  میشو یکند. از اتاقک آسانسور خارج م یو نگاه م ستادهیهم مقابلم ا

 زند.  یشوم و زنگ را م یپنهان م

 ...میاومد یم دینبا-

 کنم. یو زمزمه م ستمیکند تا کنارش با یچرخد و اشاره م یم

 محاله باور کنه...-

 نترس... ا،یکنه... ب یباور م-

 دهد. یمحسن مسلط و محکم سالم م یتوانم بدهم ول یسالم هم نم یاندازم. حت یم ریشود و سر به ز یباز م در

 داخل؟ میایشه ب یم م،یوقت روز مزاحمتون شد نیا دیسالم، ببخش-

 تا اول ستدیا یشود و باز هم محسن کنار م یکامل باز م یحرف یلرزد. در ب یرا چفت به هم فشرده ام و تنم م لبانم

پرسد و  یرا ماحوالش  مانهیصم یروند. محسن ول یم شیرا هم ندارم و خودشان پ میپاها اریمن داخل شوم، اخت

 ام؟ آمدهاست! اصال چرا  ی. مشخص است چه قدر عصبانردیگ ینم یجواب
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و سمت  میا دهینشن یاز خانم قاسم یی. هنوز صداندینش یو محسن هم مقابلم م زمیر یمبل فرو م نیاول یرو

 یمه مکشد و زمز یم شیاش کامال مشخص است. محسن سرش را پ یتوجه یرود. قهر است و از ب یآشپزخانه م

 کند.

 به خاطرش! یکه عذاب بکش ینکرد یی... خطایکن ینم هیگفتم گر-

 چیه یاز آشپزخانه ب ی. خانم قاسمرمیگ یو اشک جمع شده کنج چشمم را م ردیگ یرا سمتم م یکاغذ دستمال

 زند. یم مانیصدا یتیمیصم

 د؟یچرا اونجا نشست د؟یومدیصبحانه ن یمگه برا-

حضور او سمت  یشوم و با انرژ یحرکاتم دست نگاه اوست. بلند م اریو اخت زمیخکند بر یبا سر اشاره م محسن

به  یقهر و دلخور نیگذارد و همچنان در سرزم یم یچا مانیروم. برا یم  یخانم قاسم یصبحانه  زیآشپزخانه و م

 جوشد. یگاز م یرو یکوچک یاست و قابلمه  دهیچ زیم یو کره و مربا هم رو ریبرد. پن یسر م

 آب پز بشه... دیصبر کن دیخم مرغ هم گذاشتم اگه دوست دارت-

کند تا جمع به آرامش  یکند و محسن صبر نم یاندازم و باز اشک کنج چشمم خانه م یم نییسرم را پا شرمزده

 برسد!

 ...میبد حیبابت اون شب توض میاومد-

 .نمیرا بب یخانم قاسم یِخواهد واکنش احتمال یاست و دلم نم یغمبار سکوت

 رو جا گذاشته بودن... یا لهیدوستش منزل ما بودن و وس یبه جا شونیا ان،یماه قبل از اون جر کی-

را م اقتیل ینیکه ورام دیگو یم ی. حترمیکنم سرم را باال بگ یو من جرات نم دیگو یم ازیتا پ ریرا از س زیچ همه

مشت  ،یشرم یشماره داده است و او از فرط ب یگریاست که بعد از خروجِ من به دختر د دهیندارد و در رستوران د

کنم که او آن روز و ان جا چه  یفکر نم نیهم به ا لحظه کیزنم و  یلبخند م هیگر نیصورتش کرده است! ب یحواله 

 کنم که بوده است... یکرده است؟! فقط ذوق م یم

که نکند باور  نیو قلبم از ا زدیخ یمبر ی. خانم قاسممیا جهیرساند و هر دو منتظرِ نت یرا به اتمام م حاتشیتوض

 کنم. یزمزمه م یشوم و با شرمندگ یسرم متوجه م یحضورش را باال ی هی. ساردیگ ینکرده باشد، درد م
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 بدم... حیتوض دیبود، نذاشت قتیحق دیباور کن-

 کند. یگذارد و زمزمه م یشانه ام م یرو دست

 حاللم کن دخترم...-

 هیگر یتوانم صدا یشوم و نم یبرم. سخت در آغوشش فشرده م یبه آغوشش پناه م یدلتنگ ایدن کیچرخم و با  یم

 کند و او هم نم اشک کنج چشمانش نشسته است. یام را کنترل کنم. صورتم را غرق بوسه م

 گفتم نازگلم... یزیچ تیعالمن... ببخش اگه تو عصبان یگال نیمن پاکتر یدخترا-

از خجالت دلِ تنگم در  یکشد و حساب یکنم. باز به آغوشش م یا پاک مشود و اشکش ر یتر م ضیعر یه لبخندم

 .دیآ یم

 رو که از جانب شما سرافکنده باشم... یروز نمیمحاله بب-

 دلم براتون تنگ شده بود...-

 .نمیکند تا بنش یکشد و مجبورم م یم کنار

 دم... یم لتونیتحو هیصبحانه و دارم اشک و گر دیاومد ،یوا یا-

نوشد.  یرا م شیچرخد. لبخند به لب دارد و در آرامش چا یتوانم جمع کنم و نگاهم سمت محسن م یرا نم لبخندم

دود. حواسش جمع است و  یسمت محسن م یآب پز رفته و من نگاهم دزدک یسمت تخم مرغ ها یخانم قاسم

 کند. یزند و آرام زمزمه م یچشمک م

 کنم... یگفتم که حلش م-

کنار گوشم زمزمه  طانیبرد و ش یرا م نیکنند. دل و د یم یشمک و آن لبخند بد دلبرطرف؛ آن چ کیشدنش  حل

 و ببوس! ریسفت در آغوشش بگ د،یقدم فاصله دار کی ال،یخ یکند. ب یم

 .ندینش یبار کنار من م نیکند و ا یاضافه م زیتخم مرغ هم به  م یاندازم و خانم قاسم یم ریسر به ز خجل

 !یدونم دوست دار یخصوص تو، مخاطره جان تخم مرغ م-
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شود. به  یم یدر سکوت ط زیصبحانه نگاهم هرز برود و همه چ نیگذارم ح یکنم. نم یزنم و تشکر م یم لبخند

 کند. یرا باز م یگریرا جمع کند و همزمان سر صحبت از در د زیکنم م یکمک  م یخانم قاسم

 ؟یکرد کاریاون دادگاه رو چ-

 اندازم. یانه باال مو ش میظرف یشست و شو گرم

اومده بود دم آپارتمانم و الم شنگه  شیچند شب پ ینیورام یاز طرف من نبود، ول تیمن نرفتم دادگاه، اصال شکا-

 راه انداخته بود...

 ؟یچ-

 کند. ینگاهم م یاست و عصب ستادهیا زیآن سمت م م،یچرخ یمحسن هر دو سمتش م یعصب یصدا به

 ؟یاومده بود که چ-

 دهم. یم حیکنم و آهسته توض ینگاه م یخانم قاسمچپ به  چپ

 صرف نظر کنم... تیکه از شکا-

و کار مرتب کردن  رمیگ یم شیناخوانا ینگاه از چهره  یقی. با نفس عمدیگو ینم یزیکند و چ ینگاه م فقط

و من هم  ستدیا یگذارد و محسن زودتر م یم یچا مانیمجدد برا ی. خانم قاسممیرسان یآشپزخانه  را به اتمام م

 شوم. یبلند م

 : کجا؟یقاسم خانم

 دهد. یاز من محسن جواب م قبل

 سوتفاهم رو رفع کنم... نیام بود که ا فهیمن وظ د،یبمون دیتون یم د،یبرم، کار دارم... شما اگه دوست دار دیمن با-

وعش زبانم را تند تند به کار رفع و رج یدرآورده ام و برا یتابلوباز یادیکند. ز یم تمیاذ یمشکوک خانم قاسم نگاه

 اندازم. یم

 اخراجم کنه، قبال هشدار گرفتم که راس ساعت سر کارم باشم... سمیخوام رئ یمنم نم-
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 کنم. ینگاه م یو به خانم قاسم نمیب یصورتش م یرا رو یمحو لبخند

 ؟یاالن کجا مشغول یبازم بهم سر بزن... راست یباشه مادر جان برو، ول-

 کنم. دایکنم تا کار مناسب پ یکار م یکرامت یشدم و موقتا شرکت آقا ارکیاز اونجا ب-

از دوشم  ینی. سبکبال و راحت شده ام و انگار بار سنگمیشو یو از ساختمان منزلش خارج م میکن یم یخداحافظ

هره ام چ یجوشد و لبخندِ رو یخوب در وجودم م یدادهایاتفاقات و رو یاز همه  یبرداشته شده است. ذوق سرشار

 هم اخم دارد. یاندک واو آرام  یزنم ول یبه ارمغان آورده است. کنارش قدم م میرا برا

 سوتفاهم رفع شد؟ نیا دیستیشده؟ شما خوشحال ن یطور-

 .نمیچ یکند و از اخمش من هم لبخندم را برم یم نگاهم

 اون مردک اومده دم خونه تون؟! ینگفته بود-

 .ستین یصنداشت بگم، اتفاق خا یخب لزوم-

 !یگفت یم دیبا فته؟یب یو ممکنه هر اتفاق یکن یم یتنها زندگ ینداره؟ حواست هست دار یلزوم-

 دهم. یو محکم جوابش را م ستمیا یم صاف

 شه؟یم یمثال چ د؛یخب حاال که گفتم و دونست-

 کند. یدست بلند م یتاکس یبرا میا ستادهیا ابانیچرخاند و چون سر خ یاطراف م یسر

 تا خطرش رفع بشه... یایب دیدادگاست، با یمجدد جلسه  گهید یهفته -

 و ستدیا یم یتاکس رم؟یقرار بگ یو مکان طیشرا نیفهمد من دوست ندارم در چن یکنم. چرا نم یاخم نگاهش م با

ام را عوض  یفکر ریمس شیدهد و حرف ها ی. آدرس شرکت را مندینش یکند و خودش جلو م یباز م میدر را برا

تفاوت باشم.  یکنم ب یم یکند و سع یم ییاخودنم دگانمیمقابل د هیو پسر همسا ینیورام یاند. مدام چهره کرده 

 کند! ینم دشیاز جانب من تهد یفهمد که خطر یدادگاه حاضر نشوم، آن وقت م یاست در جلسه  یکاف



 خاطره کیزخم 

 
235 

 

زند که  یم نیسر محسن را تخم یموها یدهد. مثال االن دارد اندازه  یهر جا دلش بخواهد جوالن م گریاست د فکر

ت، برده اس یبا خانم قاسم یکه مرا به آشت نیاز ا ایکند و  یم زیرا آنال شیلبخندها ایرسد.  یکم کم به دو سانت م

 کند! یغرق ذوقم م

 شدن ندارد. ادهیدارد و او انگار قصد پ ینگه م شگاهیمقابل آزما یتاکس

 ن شما...جا امروز گرد نیکارخونه، زحمت ا رمیمن م-

 زند. یم میدور نشده ام که صدا یشوم. هنوز قدم یم ادهیپ یلیم یو با ب میگو یم یآرام چشم

 خاطره...-

 سخنش با من است. یرو یاست ول رهیخاراند و به روبه رو خ یرا م شیابرو یکنم، گوشه  یچرخم و نگاهش م یم

 ...دیکار کن گهید یجا ذارمیه ام نممن زند ی... حداقل تا وقتهیدائم ست،یجا موقت ن نیکارتون ا-

 یهم از رو گریکنم، تا صدسال د یکند. در دلم زمزمه م یحرکت اشاره م یبرا یماند و به تاکس یجواب نم منتظر

 باشد! نشیکه وجود نازن نیا ینشدن خودم ها؛ نه... فقط برا کاریب یمحو نشود! نه برا نیزم

 یکین یرا برا شیکنم و جواب چند آزما یندارم، چند پرونده ثبت م یادیشوم و کار ز یم شگاهیوارد آزما یپرانرژ

 . با جاندیایب دارمیبه د پنویه یجلسه  نیاول یبرا گرید یخواهد ساعت یدهد و م یکنم. او هم جوابم را م یم لیمیا

 زِیم یخال یره و جارا کنار پنج یراحت یِکنم. صندل یم آمادهرا  تیریآمدنش اتاق مد یکنم و برا یو دل استقبال م

اتاق  یتازه، فضا یکنم تا هوا یگذارم، پنجره را هم باز م یخودم مقابلش م یهم برا یا یگذارم و صندل یم تیریمد

 ییارهاک نیروم. مدت هاست که سراغ چن یم اطیباغچه ها به ح یاریآب یخواهد و برا یرا مطبوع کند. دلم آرامش م

 نیشود و ا یم ریخنک و دلپذ یکنم. فضا حساب یم یاریو باغچه ها را هم آب پاشم یرا آب م اطینرفته ام، کف ح

 برم. یو از وجود خودم لذت م دهیدوان شهیحال و احوالم را دوست دارم. احساس زنده بودن در وجودم ر

 عشق و حال؟! ای یکن یکار م نجایبه به، ا-

 باز هم یصاف شدنش شود؛ ول ی نهیهز یکل دیبانشاند که  یصورتم م یرو یلبخندها آخر خط لبخندِ پررنگ نیا

 یخندد و برا یخندم. او هم م یم دیق یو ب رمیگ یسر شلنگِ آب را سمتش م یکیشوم و با حرف ن یدست بردار نم

روم.  یتکانم و داخل م یرا م میبندم و لباس ها یآب را م ریرود. ش یبندد و کنار م یشدن، پنجره را م سیفرار از خ

 .ردیگ یم شگونیرا ن میکند و بازو یهم و هنوز عرق راهش خشک نشده طعنه بارم مد یسالم م
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 ناقال؟! یزده کله سحر بتونیکجا غ-

 !ردیگ یم یدردناک یها شگونیدهم. عجب ن یرا ماساژ م میکشم و بازو یرا کنار م خودم

 ها... میاریوقت کم م م،یبه کارمون برس نیبش ن،یبش-

 کند. یدهد و با در آوردن شالش، خودش را راحت م یلم م یصندل یکند و رو یچپ نگاهم م چپ

 !نیحاال بب ارم،یمن که آخرش سر از کار شما دوتا در م-

 روم. یسراغ کارم م کراستی ش،یجوابِ طعنه ها الیخ یو ب نمینش یخندم و مقابلش م یم

 یبرات افتاده؛ ول یتفاق براثر ناآگاهکه اون ا یدون یم یو به خوب یرفتیرو پذ طتیکه تو شرا میدون یخب؛ ما م-

به  ؛یکن فیرو تو ذهنت تعر لشیو دال یو ترست رو بشناس یریسخته! اگه بپذ یکم رفتنشیخب دونستن تا پذ

و به محض  یبرس یکه بالفاصله به بهبود ستین نطوریرو بگم که ا نیالبته ا ؛یایکنار م هیبا قض یصورت کامال منطق

ر باو هیشه برات به  یبه مرور م یموضوع نباش. ول نیبرات نرمال بشه، اصال منتظر ا زیچعمل، همه  نیتموم شدن ا

 ...یایبشه که قابل درک و هضم باهاش کنار ب لیتبد

 شنود. یبه صورتش گرفته و با دقت م یجد حالت

 شم؟ یکامل خوب نم یعنی-

 فشارم. یاندازم و دستانش را در دستانم م یباال م شانه

حادثه بود و تموم شد  هیافته!  یاون اتفاق نم شهیکه هم یو بدون یباهاش مواجه بش هیکاف شه،یم یخوااگه خودت ب-

 م؟یتکرار بشه... حاال شروع کن شهیهم ستیو قرار ن

 خندد. یو م ردیگ یم شگونیرا ن میکشد، کامال ناجوانمردانه بازو یخندد و دستش را از دستم م یم

 ...اینکن یفضول یباهاد میخوابم تو روابط خصوص یوقت-

 .ردیگ یام م خنده

 شم... یمتوجه نم یزیمنم چ یتو بخواب من همه جا باهاتم، خودت سمتشون نر-
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 کند. ینگاهم م یچشم کیبندد و باز  یرا م چشمانش

 !م؟یانجام بد یدر حضور هاد میالشیخیب یخوا یخاطره م-

 .فشارم یتوانم خنده ام را کنترل کنم و لب به هم م ینم

از  ریغ یزیحواست رو به چ شهینم یباوجود هاد ؛یکن یم یطونیش نقدریاالنش ا نیببند چشماتو، تو هم یکین-

 خودش پرت کرد...

خورد و کال  یتلفنش زنگ م م،یرو یم شیکه پ ی. کممیکن یدهد و کارمان را شروع م یگوش به حرف م باالخره

کنم. شانه  یزند و با حرص و لب کج شده نگاهش م یرا برهم مرود. با خنده تمرکزش  یکار از دستم در م یرشته 

 خندد. یاندازد و م یباال م

 اون زنگ زده... ه؟یمن چ ریخب تقص-

دهد  و  ی. شماره را نشانم مستیهم ن الشیخ نیع یدهم تا بلکه از رو برود ول یطور به نگاه کردنم ادامه م نیهم

 اندازد. یابرو باال م میبرا

 گلم...جانمه  یهاد-

 .رمیگ یم شگونشیبار من ن نیآورم و ا یرا در م شیتمام ادا ییپررو با

 رفتم واال... یم شمیداشتم تا دل آت یم ی... من همچو عشقگهیجانت دل به کار بده د یدِ به خاطر همون هاد-

از بسته بودن  روم. یم اطیشوم و به ح یکه راحت حرف بزند بلند م نیا یکند. برا یخندد و تماس را وصل م یم

 کنم.  یشوم و بسته بودن درها را هم چک م یآب مطمئن م ریش

 اومده دنبالم... یخاطره من برم، هاد-

 و نمینش یباغچه م یلبه  یدور کند افتاده است، کم یرود. حرکاتم رو یدهم و م یدست تکان م شیچرخم و برا یم

 یگذشته است. لوازم را چک م یقیدقا یزد. از ساعت کارلغ یساعت م یگردم. همه رفته اند و نگاهم رو یداخل برم

 ینم دیمقابل در، حال خوبم را تمد نیدر ماش دنشیجز د زیچ چیشوم و ه یکنم و درها را قفل و از ساختمان خارج م

 یکوبم. سر برم یم شهیبندم و آرام به ش یشود. در را م یفرمان گذاشته و متوجه خروجم نم یکند. سرش را رو

 کشد. یم نییرا پا شهیکند و ش یخسته نگاهم م یو با چشماندارد 
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 رسونمت... یم نیبش-

 کنم. یو در را باز م رمیپذ یم یحرف یب

 د؟یداشت یکار د؟یچرا اومد-

. به خاطر میشو یم یاصل ابانیزند و وارد خ یدهد. دور م یرا حرکت م نیدرهم رفته ماش یکند و با چهره  یم نگاه

 کند. یکنم و خودش سر حرف را باز م یاش سکوت م یخستگ

پشت  هیاونجا فقط کاف ،یزن ینم یلعنت یِشما دست به اون ت گهیکار نظافت رو انجام بدن، د یبه گروه سپردم نوبت-

 !یمربوط به همونجا رو انجام بد یو کارا ینیبش زیاون م

در ذهن  یو ه ستین یدختر، خبر یازنم که آه یشوم و به خودم تلنگر م یکند معذب م یکه شما خطابم م نیا از

 ...یباف یم الیخودت خ یبرا

شه، نمونه ها رو هم خودم در ترددم و  یانجام م لیمیامور مربوط به کارخونه هم با ا ،یدار دیبار خر کی یهفته ا-

 رسونم... یم

شود  یجه نگاهم مشنوم. متو یرا تنها م شیصدا مرخشیبه ن رهیکه بخواهم خ نیا یدهد و ب یم حیطور توض نیهم

 کند. یخرجم م ینگاه میو ن

 شده؟ یزیچ-

 کنم. یاندازم و به روبه رو نگاه م یباال م شانه

 ...بهیتون برام عج یتیریمد پیتر نیا یو تحمل و لوس شناختمتون ول رقابلیپسر تخس و غ هی شیتا چند وقت پ-

 مهربان، دلسوز و... با،یکنم؛ دلچسب، ز یمحسناتش را هم مرور م یدر دلم برا خودم االق و

 زند. یخسته و تلخ م یلبخند

 شن! یبزرگ م هویآدما -

و از دور پسر  میرس ی. مقابل کوچه مندینش ینگاه او به جانم م ینیبار سنگ نیو ا ستدیا یچراغ قرمز م پشت

 گذارد. یرا داخل وانت م یکه کارتن نمیب یرا م هیهمسا
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 ه؟تیهمسا اد،یخوشم نم چیپسره ه نیاز ا-

 یراند. از لوازم داخل وانت مشخص است که قصد اسباب کش یرا داخل کوچه م نیطور ماش نیکنم و هم یم نگاهش

 کنم. یدارد و در جواب محسن زمزمه م

 شه... یبود؛ گمونم داره شرش کم م-

ند. ک یاراحتم مکند، ن یکه نگاه نم نیدارد. ا یرا نگه م نیفاصله ماش یدهد و با کم یفقط سر تکان م ینگاه بدون

 و آرامش دارد. ستینگاهش را هم دوست دارم، تلخ ن

 ...نیمواظب خودتون باش-

است  نیهم هم تیوجود ندارد؛ خب واقع نمانیب یزیچ چیو ه میا بهیشوم. انگار غر یم ادهیو ناراحت پ یدلخور با

 زند. یم میکوبم و صدا یرا آرام م نیخواهد. در ماش ینگاهها و احساسات که گفتن نم یبرخ یترجمه  یول

 خاطره خانم...-

دهم! مقابل پنجره  یم حیتنها را ترج یکند، من همان خاطره  یاستفاده م یطور رسم نیکه پسوند خانوم را ا حاال

 .ندینش یچشمانم م یکنم و باالخره نگاه سردش رو یسر خم م

م ... خواستنینکرده باش یبرداشت درست کردم که ممکنه یرفتار ایزدم  یحرف ایکردم،  یگستاخ ییوقتا هیمن -

برداشت  یزدم، منظور یاگه حرف ایلطفا از لبخند، نگاه  ستم،ین یبرنامه ا چیندارم، من آدمِ ه یبگم واقعا منظور

 ...دینکن

شود و  یدلم هم در آب غرق م یشکافد، ماه یرود و م یم  ختهیچلچراغ فرو ر یخورده شکسته ها یدلم رو یپا

 .رندیگ یتش مآ میگونه ها

 گم؟ یم یکه چ دیمتوجه-

سست سمت خانه  یکنم و با گام ها یدهم و به زحمت قامتم را راست م یخالص از نگاه سردش سر تکان م یبرا

فکر هم  یبه حضورش حت یرود، ذره ا یو چون دارد م دیآ یم رونیب یگریدارم. باز هم پسر با کارتن د یقدم برم

و  است دهیخشک میکشم. گلو یپله ها باال م ازدلم نگذارم و تنم را  یها شهیخرده ش یکنم. فقط مراقبم پا رو ینم

کنم.  یروم و  پشت سر قفل م یکنم و داخل م یهمچنان زنده ام. درها را باز م یول دیآ یکنم نفسم باال نم یحس م
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 د،یگو یشوم. راست م یم رهیخ یو به کنج نمینش یتخت م یخشک و مات گوشه  یخواهد ول یم هیدلم بغض و گر

بافته ام. اصال او قرار نبود بداند در  الیو خ ایخودم رو یهم نکرده است، من برا ینگفته است. حرکت یزیاو که چ

شود به  یدهند و نم یرخ م یاتفاقات ناگهان یهم ندارم، اصال مگر دست من است؟ برخ ییگذرد، ادعا یسرم چه م

فکرش را بکنم.  دینبا اورم؛یب رزبانب دیخب نبا یدانم چه مرگم شده ول یم حاال، نیبروزشان داد؛ مثال هم یراحت

ندارد، دوستش دارم که دارم؛ دل خودم است و به او چه مربوط؟ مگر خواستم که او هم دوستم  یاصال به او ربط

 یم پاسخگواست که در دل خودم افتاده و خود یابراز نکردم، اتفاق یزینخواستم و چ یزیداشته باشد؟ من که چ

 داشته ام!... یمربوط که من چه فکر و برداشت چهمشکالتش خواهم بود. به او 

لبخندش را دوستت دارم  د،یاصال هر چقدر دلم بخواهد دوستش خواهم داشت و خودش هم هرگز نخواهد فهم 

 کنم و نگاهش را نوازش... یم یمعن

* * * 

 یکه باز گوشه  نیدارد، هم ادیدر کارخانه کار ز ایام و گوگرفته  یکیآمارش را از ن د،یآ یروز است که نم سه

 یم یرا بررس یاوراق تیریهم در اتاق مد ییآمدن داده و دا یوعده  یکیاست. ن یعال ست،ین یبستر مارستانیب

مرور کنم را از  یکیبا ن دیکه امروز با ینکات ومختلف بحث دارد. نشسته ام  یتلفن با شرکت ها یکند و مدام پا

است تا به موضوع  ازیجلسه ن نیو چند میرا خوب گذرانده ا روزیو پر روزیکنم. د یم ادداشتیپرسم و  یستادم ما

 .میبرس یاصل

 .میکن یم یدهم و احوال پرس یبه هر دو دست م ندیآ یداخل م بایبه همراه عمه فر یکیشود و ن یباز م در

 ش هست خانم دکتر؟: عمه حوصله اش سر رفته، امروز با منه... امکانیکین

کنم و  ی. به اتاق اشاره ممیخند یکنم و هر سه م یحواله اش م شگونیو به روش خودش ن میشده ا یمیهم صم با

 کنم. یحرکت اشاره م یبرا

 ...مید یکارمون رو انجام م اطیکاراست، متاسفانه اتاق مشغوله و تو ح ریاز صبح اومده و درگ ییدا-

 یزنم و دست رو یم انیندانستنِ جر یمنتها خودم را به کوچه  ستد،یا یاز حرکت م بایکه فر نمیب یوضوح م به

رود و گونه  یشادمان کنارش م یکیدهد. ن یو اذن ورود م زنمیکند. در م یاندازم و مجبور است همراه یکمرش م

 بوسد. یاش را م
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 جان؟ ییدا ییدایناپ ییکجا-

 زند. یم یزورک یلبخند یکیجواب نلغزد و در  یم بایاما سمت من و فر ییدا نگاه

 ره؟ یم شیکارتون چطور پ ؟یتو خوب ،ییدا گهید میگرفتار-

 گذارد. یم زیم یرا لبه  فشیآسوده و راحت ک یکیاست و ن یاش به روند درمان اشاره

 باحاله! یلیروانشناس داشتن خ ما،یخودمون یبشه... ول یچ نمیخوبه فعال؛ تا بب-

 کند. یو به شماره نگاه مخورد  یزنگ م ییدا تلفن

 محموله رو مشخص کنم... نیا فیتا من تکل دیشما به کارتون برس-

 دارم. ینشستن برم یبرا یبرود و صندل اطیکنم تا به ح یاشاره م بایفر به

هم حال  یلیخ م،ینیشیدرختا م ریز یکین کیو پ مینداز یهست همونو م راندازیز هیخواد،  ینم ی: صندلیکین

 ...دهیم

روند و من هم پشت سرشان  یم رونیکنم. همراه عمه ب یاستقبال م شنهادشیشوم و از پ یم یصندل الیخ یب

 کنم. یحرکت م

 خاطره...-

و  کند یم ادداشتیرا  یکند صبر کنم تا تماسش را قطع کند. شماره تلفن یو اشاره م ستمیا یم ییدا ییصدا به

 زند. یم دیرا د رونیو از پنجره ب ستدیا یکنارم م عیسر

 ؟یبکش یزیزبونش چ ریاز ز یتون یداره... م یمشکل هیبچه ها مشخصه  یخانم، عمه  بایفر نیا-

 کنم. یبه حرف دلش اشاره م فیظر یلیاست، خ رونیکه نگاهم به ب یو در حال رمیگ یلبم را به دندان م کنج

 که بعد آمارِ حالش رو به شما بدم؟-

 یکشد و آهسته م یآورد و لپم را م یم شی. دست پردیگ یم خنده ام مشود و خودم ه ینقش صورتش م یتبسم

 خندد.
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 نشو... طونیبرو ش-

دانم  یاست و م یمیبا همه صم ییندارد. دا یناراحت یجا یول رد،یگ یکشم و گونه ام رنگ م یحرکتش خجالت م از

 یمورد را م کی نیاشد. حداقل اداشته ب یندارد. دوبرابر من سن دارد و محال است درموردم قصد و غرض یمنظور

 کرد. تیرو یشود در چشمانش به راحت

 سالم...-

 یدهم و با چهره ا یاست، با تکان دادن سر جوابش را م ستادهیپشت سرمان باز است و محسن در چارچوب در ا درِ

 رود. یبه استقبالش م ییدهم و دا یادامه م یپشت اطیرفتن را به ح ری. مسدیآ یدرهم داخل م

 شده؟ بیبرده کجا غ یاصفهان بار م یکه برا یوانت نیسالم پسر؛ مشخص نشد ا-

 نیکه مخصوص پارک ماش ییجا اط،یروم. درست وسط ح یم بایو عمه فر یکین شیبندم و پ یرا پشت سر م در

 دهند. یپهن کرده اند و با هم درمورد باغچه ها نظر م راندازیاست، ز

بزنه به بدن، جناب شوهرم کنار  شلمهید یو چا نهیتابستون بش یده آدم غروبا یجا حال م نیخاطره، ا گمای: میکین

 منقل کباب باد بزنه و روحت تازه بشه!

 .نمینش یخندم و کنارشان م یم

 عاشقانه و شاعرانه است! یِزندگ هیمناسب  شگاهه؛یجا آزما نیا فهیآره واقعا ح-

 .آورد یاز حرف زدن کم نم یکیخندد و ن یهم م بایفر

... شگاهویآزما برنیم نجایروبراه کنن، اونوقت از ا شگاهیآزما یگوشه از سوله رو برا هیاصلش که خونه است، قراره -

 !دهیخر یچ یهمه خونه برا نیا ییدونم دا یمن نم

 تونه؟ ییجا مال دا نی: ابایفر

 ینشان م یکنجکاو ییدرمورد دا نکهیو از ا میکن یبه هم نگاه م یاراد رینامحسوس و غ یکیمن و ن بایسوال فر از

 شوم. یدهد، خوشحال م
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منتها من که  م،یکن یجا زندگ نیا میایخواست بعد فوت مادرجون ب یم دش،یکه خر شهیم ی: آره، چندسالیکین

اومد و  یکه رفت تو طرح شهردار زجونیعز یخونه  زجون،یعز یو موند خونه  ادینتونست ب ییازدواج کردم، تنها

آپارتمان بود،  دیهم دنبال خر یمدت هی ماست، یتو انبار یمیخونه قد یهنوز اسبابا ،یموند مدت یادو من و ه شیپ

 !شهیآالخون باالخون م ینطوریبود. آدم عذب ا یمدت با بابا مهد هینه!؟... بعد فوت مادر شوهرمم  ای دیدونم خر ینم

 االن کجاست؟-

خورد و غرق فکر دوباره حواسم را به  یشود. پرده تکان م یم دهیاندازد و نگاهم سمت پنجره کش یشانه باال م یکین

 دهم. یم یکین یحرف ها

 یخانوم شلوغه، طفل میمر یمحسن و کارخونه  یروزا سرش با کارا نیخونه مبله اجاره داره، ا هی شگاهیکنار آسا-

 وقت سرخاروندن نداره...

را غرق فکر رها  بایشود. فر یاست و موفق هم م بایفر کیتحر لشیفهمم دل یدهد و خوب م یرا م ییآمار دا یحساب

حادثه شباهت دارد.  طیبه مح ،یکیخود ن ی. هوا و فضا بهتر است و به گفته میرو یو سراغ کار خودمان م میکن یم

د و کن یم هی. گرمیدار یخوب شرفتیکشد و پ یم لطو شتریکارمان ب ی. کمداستیاز شمال در فضا پ یحداقل رنگ

باور برسد که واقعا نادان بوده و از  نیناخودآگاهش به ا ریتا در ضم میگو یم شیکند، برا یم فیخ داده را تعراتفاق ر

 رفت! یم شیدانست واقعا چه طور پ یندانستن آن اتفاق رخ داده است و اگر م یرو

 یم یهم همراه بایبه گپ زدن، فر مینینش یکنم و م یخارجش م پنویه یاز فضا م،یرو یم شیکه پ تیحد کفا به

 یاست را مطرح م دهیرا که در آلمان د ییهم نمونه ها بایفر یحت م،یکن یکند و ساعت ها در مورد مشکلش بحث م

شود و  یتر م یشود.  بحث خودمان یم دواریبه خودش ام یحساب یکیاست که ن میوخ یکند و آن قدر اوضاع برخ

 یگرم شدن حرف مان، سراغ چا یاست و برا دهیخشک میزد . دهانمان از بس حرفدیگو یاز خودش م یکم بایفر

که پشت  نمشیب یکنم، م یروم. در را که باز م یو سراغ آبدارخانه م ستین یکس تیریروم. در اتاق مد یآوردن م

 کند. یم یرا بررس یزینشسته و داخل لپتاپ چ زمیم

 هست؟ یمشک-

قرار است  زهایچ نیخب ا یول رمی؛ همچنان از دستش دلگو غرق فکر رهیکند. خ یکشد و نگاهم م یرا باال م سرش

 ندارد!  یخودم و دلم باشد و به او ربط نیب

 هم مشخص است. شیاندازد و ناراحت بودن از صدا یباال م شانه
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 ...نیکه به شما مربوط بشه، راحت باش ستین یمشکل-

 ریمد یو برا نمیچ یفنجان م یا ینیکنم. داخل س یساز را روشن م یروم و چا یکوچک م یآبدارخانه  سمت

خواهم  ینم یگذشته است، ول یاز وقت کار یکنم. همه رفته اند و باز هم ساعت یفنجان اضاف م کیبداخالق هم 

گذارم  یفنجان م کی شیروم. برا یم زشیمو کنار  زمیر یم یرا از دست بدهم. فنجان ها را چا رونیب یِخوش گذران

 یمتشکر هم ن یحت ،یگذارم و با حالت قهر بچگانه ا یم شیهم برا تییسکویچند ب فمیککند. از داخل  یو نگاهم نم

م و در بر یم اطیبه ح ینیرا به همراه س تییسکویب یکنم! الباق یالیخواهد از حرکاتش فکر و خ یکند. خب البد نم

 .میگذران یخوش م یحساب نمجلس زنانمه ما

سمت  یکند و حت یبه همسرش نم یو اصال اشاره ا دیگو یاش م ییز جدابعد ا یزند و از سال ها یهم حرف م بایفر

 رود. یحرف زدن نم یتاهلش هم برا یسالها

از  یحت م،یگرد یبه ساختمان برم یشود و وقت یختم م ،یکین یاش برا یو دلتنگ یهم مجلسمان با تماس هاد باز

 یدر گذاشته اند که م یال یکارت دعوت عروس کیرود.  یرساند و با عمه م یمرا م یکی. نستین یمحسن هم خبر

 یشده ام. مطمئنن نخواهم رفت و چون نم تدعو ندهیآ یهفته  یهاست و برا هیاز همسا یکیدانم مربوط به پسر 

 یرا کنج خانه ام به شب و پس از آن به صبح م گرید یروز تکرار کیکنم.  یپرت م یشناسمشان کارت را کنار

 گذرند. یزها مطور رو نیهم یرسانم و ه

در سرم بکارد. دل  یالیکند که مبادا فکر و خ یم غیام و نگاهش را در دهیلبخندش را ند گریهفته است که د کی

 میبرا یحت ایبخندد  ایو بخواهم نگاهم کند  ستمیتوانم مقابلش با ینم یول رد،یگ ینازک شده ام و دلم بهانه اش را م

کند، اصال  غینگاهش را در ایکنم اگر قرار است لبخند  یم اگذارم و دع یم شگاهیحرف بزند! بغض کرده پا در آزما

 !دیاین

 یجشن م دشانیجد یها تیموفق یخندد و برا یو م دیگو یم شگاهیآزما یجا و آن سمت، با بچه ها نیا دیآ یم

آن دخترِ باران  یو برابه همراه دارد  الیمن فکر و خ یبرا شیحسرتش را بخورم که خنده ها دیو من از دور با رندیگ

 نام ندارد! 

افزوده  میدرخشان رفتارها ونیام کم داشتم که الحمداهلل به کلکس یاخالق اتیخصوص انیحسادت را در م نیهم

که به بسته  یکند. کارت یتوجهم را جلب م ز،یم یرو یشده  چیکادوپ یآورم و بسته  یشده است. چادرم را درم

 خوانم. یوصل است را م
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 «بابت تمام زحماتت تشکر»

م. کن یرا روشن م انهیگذارم تا صاحبش مشخص شود و را ینه؛ بسته را کنار م ایدانم متعلق به من است  ینم اصال

اول را  تیو خواندنشان اولو یافتیدر یها لیمیعالمت ا یثبت کنم ول دیرا با روزید یندارم و فرم ها یادیکار ز

ست. ا ییقابل شناسا یبه راحت رشیاست و از تصو یهم شخص یکیر است و مربوط به کا امیکنند. سه پ یم نییتع

 تواند دلچسب باشد. یداشتن از او هم م لیمیا

 .«دشیدوست داشتم داشته باش د،یقبول کن لطفا»

کنم. همان سجاده و جانماز مادربزرگش  یدرش را باز م اطیروم و با احت یشده م چیکادو پ یدرنگ سراغ بسته  یب

! اشک دهینو و اتوکش یِچادر مشک کیبودم و هم  اوردهیهمراهم ن یداده بود ول لمیتحو یکین یدر خانه است که 

دهد.  یاو را م یکشم. شک ندارم که بو یرا بو م عبهج اتیاراده کل محتو یدانم چطور مهار کنم و ب یرا نم یلعنت

 گردانم. یرا داخل جعبه برم زیهمه چ عیو سر دیآ یدر م یصدا

 .دییمابفر-

و او هم  ستمیا یکنار م زیترسم. دستپاچه از پشت م یم یکم ،ییتنها نیتراب نزاد در ا دنیشود و با د یباز م در

 .دیا یم شیپ

 سالم دخترم...-

 یدانم ول یدرموردش نم یترسناک زیناشناخته در نوسان است. چ یبدنم از ترس یدهم و دما یسالمش را م جواب

 .نمشیخواهد بب یدلم نم م،یکن یه است از او دورهشدار داد ییکه دا نیهم

 م؟یحرف بزن یوقت دار-

م و کش یم رونیمانتو ب بیو کمال نامحسوس تلفن همراهم را از ج ندیکنم تا بنش یآن سمت اشاره م یها یصندل به

 .نمینش یم میسرجا

 د؟یداشت یدر خدمتم، حرف-

 فرستم. یم امیپ یکنم و برا یم نگاهش

 «کار کنم؟ یتراب نزاد اومده، چ شگاهم،یآزما»
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 ؟یکن یتو اون مرکز مشاوره کار نم گهینژاد: د تراب

 .نمینش یدهم و صاف م یم سرتکان

 کنم... ینم یباهاشون همکار گهید یلینه، به دال-

 نیدانم االن گر گرفته است. تراب نژاد ع یاست و م ییبفرستند. دا امیکنم تا پ یم صدایخورد و ب یزنگ م تلفنم

 یتکاند و انگار نه انگار آن شب چه اتفاق یرا م شیزانو یرو یاندازد و خاکِ نداشته  یپا م یو پا رو ستین الشیخ

 زند. یافتاده است؛ در آرامش حرف م

 !  ستیجا هم مناسب تو و کارت ن نیا-

 کار کردنش مناسبه! یبرا ارهیآدم هرجا نون حالل درب گه،یخب د-

 خندد. یو م شود یسردش قرمز م ی چهره

 نون حالل؟-

 کند. یم فیرا رد یشود و کلمات نامفهوم یخندد و از شدت خنده به جلو خم م یم

 محمد سماوات و نون حالل؟-

 نیاول یکند و برا یرا قطع م دشیکنم تا خند یطور نگاهش م نیرا دوست ندارم. هم شیترسم و اصال خنده ها یم

 اندازم. یم نییسرم را پا یترس آشکاردارد و با  یاش را برم یآفتاب نکیبار ع

 ؟یدیترس-

 نگاه کردن هم ندارد. یندارد ول یبلند کردن سرم را ندارم، ترس آن چنان جرات

 رو... نکمیراحت باش، گذاشتم ع-

 زند. یحرف م یکنم و کامال جد ینم نگاهش
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 یاالن پاشو و برو... نم نیهم ،یکن یمحمد سماوات کار م یبرا یحالل و نون حالل دار یاگه تحت عنوان لقمه -

 !ستیدونم که حالل ن یم یول یگناه نشست یخون  چند تا ب یدونم رو

 دیهفته و شا کیلرزاند. بعد از  یمحسن است که صفحه را م ینشده  رهیذخ یزند و شماره  یباز چشمک م تلفنم

 زند؟ یاالن چرا زنگ م شتر،یب

کند.  میو به خودکارِ کنار دستم اشاره  ستدیا یم زیخانم. کنار مچر یتراب نژاد، نگاهم را سمتش م ستادنیا با

 .ردیگ یو سمتم م سدینو یشماره اش را م ،یادداشتی یبرگه  یدهم و رو یم لشیتحو

 یرو بدون زایچ یلیشه حرف زد... قبلنا هم اومده بودم که خ یجا نم نیشه، ا یم داشیبهشون و االن پ یداد امیپ-

 آدما رو بهت بشناسونم... نیتا ا ریباهام تماس بگ یبدون یشتنشد... دوست دا یول

گوشت  هیال کی. رمیاست که باز نگاهم را بگ یاحترام یب یدارد ول یرا برم نکشیکنم و باز ع ینگاهش م رهیخ

 یوحشتناک است. چهره اش پر اخم و خشن م یچشمش را پوشانده است و به طرز دردناک یرنگ رو اهیس یِاضاف

 شود.

 ارن!...شدنت د میتیتو  یادیز ریخونواده تاث نیا ینخواهد افتاد، مخصوصا اگه بدون یاتفاقات خوب ،یریگه تماس نگا-

رود.  یگذارد و آهسته سمت در م یرا م نکشیکند، ع ینگاهم م رهیزده و همانطور که با چشم سالمش خ خشکم

من  نیو نگاه مشکوکشان ب ندیا یهم داخل م هیو بق هیافتم. همزمان آس یم یصندل یکنند و رو یام نم یاری میپاها

 چرخد. یو تراب نژاد م

 ؟یدیحالتون خوبه خانم مج-

 یمعمول یلرزد و سرم را چندبرابر اندازه  یم میبه کارشان برسند. زانوها کنمیدهم و اشاره م  یسر تکان م فقط

خانواده به مالقاتم  نیام با ا ییز آشناچرت محض است! او قبل ا شیکنم. حرف مفت زد، تمام حرف ها یاحساس م

 یبهداشت سی! به زحمت تنِ خسته ام را سمت سرودمن و ان ها وجود داشته باش نیب یندارد ربط یلیآمد و دل یم

 ی هشیبه ش میتی یشوند و کلمه  یمحو نم شیباز هم اثر حرف ها یپاشم ول یکشانم و چندبار به  صورتم آب م یم

 .ستیجا امکانش ن نیا یخواهد ول یبلند م ی هیشود. دلم گر یم ریاشکم سراز زند و یچشمانم پتک م

 خاطره... خاطره... خاطره کجاست؟-

 دهد. یجوابش را م شگاهیاز داخل آزما اشاریو  ردیگ یو بلند سراغم را م مهیاست که سراس ییدا 
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 ...سیحالشون خوب نبود گمونم، رفتن داخل سرو-

د ان مر یحرف ها ستیچرخانم. اصال بنا ن یرا م رهیبندم و دستگ یآب را م ریو ناتوان شند  یضربه م سیدر سرو به

 یکس ختنیبه هم ر یکلمه برا نیاصال هم  مم؟یتیکه واقعا چرا  نیاضطراب گذشته را دارم، ا یرا باور کرده باشم ول

 !ستین یبودنِ شخص لیبه دخ یکند و لزوم یم تیمثل من کفا

 .کنمیو زمزمه م  زدیر یاشکم فرو م لیدوباره س ییرب دامضط یچهره  دنید با

 ...میتیبهم گفت -

 نیچسباند. اول یاش م نهیکشد و سرم را به س یبازوانش م انیم یعاد ریغ یاورد و در حرکت یم شیرا پ دستش

 شود. یباعث آرام شدنم هم م لم،یرغم م یکه عل یا بهیآغوش غر

کدوم از  چیکردنه... ه جادیقشنگم... اون کارش فقط ترسوندن و وحشت اآروم باش دخترم... آروم باش دختر -

 نداره... قتیحرفاش حق

 دهم. یهق هق جوابش را م انیم

 بودن رو که راست گفت... میتی-

 .نمیبنش یصندل یکند تا رو یبوسد و کمک م ی. سرم را مردیگ یکشد و اشکم را م یآغوشش کنارم م انیم از

 ...یستین میتی... تو هم ستین میتیتنهاست که  یهرک-

 ید، مکن یزده و دست به بغل نگاهم م هیتک تیریمد زیکه به م یکند و نگاهم به روبه رو و کس یاشکم را پاک م باز

جرعه جرعه قورت  ییو به اصرار دا ردیگ یمقابل صورتم قرار م یآب قند وانیاندازم. ل یم ریافتد و شرمنده سر به ز

 دهم. یم

 سراغت... باشه؟! ادینم گهیغش دسرا رمیم-

 یشود و باز سرم را م یشرمنده ام. بلند م یمان حساب نیقبلِ ب یچند لحظه  تیدهم و از موقع یسر تکان م فقط

 کشم. یخجالت م شتریبار که از حضور محسن مطلعم، ب نیبوسد و ا

 ...هیحرف حسابش چ نمیمردک بب نیمن برم سراغ ا ؟یجا هست نیخب محسن جان، تو ا-
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 دهد. یدهند و جوابش را م یاست. به هم دست م یاز حد عصبان شیدانم ب یگرفته و م شیصدا

 کار دارم... یلیخ نجایمن هستم... ا ؛ییبرو دا-

بار ششدنگ حواسم به آمدنش هست. کنارم  نیا یول دیآ یسمتم م شیصدا یب یکند و با قدم ها یرا بدرقه م ییدا

 است. ریاز آندازه آرام و دلگ شیب شید؛ صداکش یم قیو نفس عم ندینش یم

 خونه... یبر یتون یم ستیاگه حالت خوب ن-

 دهم و جرات نگاهش کردن را ندارم. یآبقند را در دستم تاب م وانیل

 جا حالم بهتره... نیممنون، ا-

 به کجا... دانم یام و او هم... او هم نم رهیمقابلم خ یِخال وانی. من به لمیرو یدو در سکوت فرو م هر

و سمت اتاقش حرکت  ستدیا یم یخواهم تشکر کنم ول یافتد و م یافتاده است م زیم ریکه ز یبسته ا یرو چشمم

 کند. یم

 آقا محسن؟...-

کامال  میدر صدا هی. کامم همچنان خشک است و آثار گرمیریگ یهم قرار م یو روبه رو ستدیا یو او هم م ستمیا یم

 مشخص است.

 ممنونم... زتونیعز یو کادو یادگاریبابت -

 دهم. یم حیتوض عیرفع سوتفاهم سر یلغزد و برا یم زیم ریسمت ز نگاهش

 ...نییگذاشتمش پا عیاون آقا اومد و سر-

کند. سالنه  یاز داخل قفل هم م یبندد. حت یشود و در را محکم پشت سرش م یو وارد اتاقش م دیگو ینم یزیچ

گذارم و  یم فمیرا داخل ک اتشیدارم و محتو یمحبوبم را برم یحرکت کادو نیلگردم و در او یبرم زیسالنه سمت م

پرسد.  یزند و احوالم را م یاست و زنگ م دهیشنهم خبر را  یکیمانم. ن یم رهیرا به در اتاقش خ یطوالن یقیدقا

 لی. عمال کار تعطازنداندیبساط کباب راه ب شگاهیآزما اطیو داخل ح ندیایناهار قرار است همه ب یدهد برا یمژده م

و باران هم دل و  اشاریکنند.  یم یو با هم گپ چران شگاهیآزما زیهم آمده و نشسته اند دور م هیاست و همسر آس
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هم نگران حالش  یکه بسته است. کم یدهند  من تنها زل زده ام به در اتاق یم لیبه هم تحو بیعج ینگاهها وقلوه 

با  یبروم و در اتاق را بکوبم تا مطمئن شوم سالمت است. ه شیپ یالیر و خهر فک الیخ یخواهم ب یشده ام و م

به آن ها سالم  ماریکند و خسته و ب یرا باز م درو خودش  ندیآ یم یو هاد یکیکنم تا باالخره ن یبه دو م یکیخودم 

هم پشت سرشان  بای. عمه فرداستیافتاده اش پ یاز حالت چشمان و شانه ها نیا ست؛یدهد. حالش اصال خوب ن یم

هم به جمع بچه  یکیروند و ن یبا محسن داخل اتاق م یافتاده است. هاد یداند چه اتفاق یو او هم م دیآ یداخل م

 فشیک یمحزون دسته  شهی. شرمنده است و مثل هممیستیا یمقابل هم م بایو من و فر ونددیپ یم شگاهیآزما یها

 فشارد. یرا م

 خوام... یمن از جانبش معذرت م صالح اومده سروقتت... دمیشن-

 زنم. یلبخند م شیکه شرمنده نباشد به رو نیا یبرا

 کلمات حساسم و ناراحت شدم... یبعض ینبود، من فقط رو یخاص زیچ-

 دهد. یو سر تکان م ردیگ یم بغضش

 تونستم خودم... یشد؛ اگه م یطور نیاون کارش ناراحت کردن و آزار آدماست... متاسفم که ا-

 م...سال-

کند. شک ندارم که  یاشک جمع شده کنج چشمش را با دست پاک م عیکند و سر یکالمش را قطع م ،ییورود دا با

 .دیآ یشود و سمتمان م یهم متوجهِ اشکش م ییدا

 دخترم؟ یخوب-

 یمتشکر  ریدهم؛ سر به ز یاش سر تکان م یمهربان یو باز هم شرمنده  ردیبگ دهیرا ناد بایکند فر یم یسع عمال

 کنم.

 ممنون، خوبم...-

 حرکتش متاسفم... نیمن بابت ا-

حم ر یب یلحنش سرد و کم ییدا یاش ول یسوزد بابت شرمندگ یو من دلم م میکن ینگاه م بایدو نفرمان به فر هر

 شود. یم
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 !یمتاسف باش یعمرت فقط بلد ی شهیخوبه؛ تا هم-

 یرود. تا به خودم م یم یمحسن و هاد شیبه اتاق، پ یتوجه یبا ب ییدا یول زدیر یاشکش فرو م لیس ییحرف دا به

دنبالش  شگاهی. تا در آزماستدیا یکنم، نم یم شیشود و هر چه صدا یخارج م طیبلند از مح یبا گامها بایفر م،یآ

 یماند. آرام زمزمه  ستادهیدر ا یجلو هیو بق ییگردم، دا یبرم یکند اصرار به ماندنش نکنم. وقت یآمده ام و اشاره م

 کنم.

 از حرف شما ناراحت شد و رفت...-

 یکشد و کتش را مرتب م یم رونیخودش را ب ،یهم نباشد. از کنار محسن و هاد الشیخ نیانتظارم که باز ع برخالف

 کند. یحرکت م رونیکند و سمت ب

 ... ارمشیمن م د،یشما مشغول بش-

ن کند و محس یدعوت م یپشت اطیهمه را به ح یلیلگردم.  یداخل برم گران،یکنم و پشت سر د یرفتنش را نگاه م  

 شیبرا دیکنم با ی. حس مدیآ یو خودش هم پشت سرمان م میرو یتا تک تک داخل م ستدیا یکنار در دفتر م

اجازه را هم ندارم!  نیا ایکنم  یبرداشت فتارشاز ر دیدانم با ینم یدانم؛ حت یرا نم زیکه چه چ نیا یدهم ول حیتوض

باشد. با  یاگر موضوع نامربوط یخواهد بمانم و با او حرف بزنم، حت یروند، اما دلم م یم رونین طرف بهمه از درِ آ

گام بلند  کیاز در،  اشاریکنم و با عبور  یم افتیمقنعه ام، حکم ماندن را کامال نامحسوس در مِیشدن مال دهیکش

اندازم. جرات نگاه کردنش را  یم ریبد و سر به زکو یبندد. قلبم محکم م یدارد و در را پشت سرشان م یبرم بلممقا

 دارم. یگام به پشت سر برم کی د،یآ یم شیقدم پ کیندارم و چون 

 ه؟یبق شیپ دیبر نیخوا ینم-

کند و محو  ینگاه م شیناخوانا یکنم. با چهره  یدهم و نگاهش م یدهد، جرات به خرج م یبه حرفم نم یجواب

کنم که دلتنگ نگاهش بوده ام و  یتوانم سر بچرخانم، اعتراف م ینم گریشوم، د یچشمانش که م یِاهیس

 نگاهم قفل نگاهش باشد! شهیخواهم که تا هم یخودخواهانه م

 شه؟یم یبغلت کنم چ ایبخوام ببوسمت  ست،ین یجا کس نیاالن ا-
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زند و  ی، پوزخند م. لبخند که نهدیآ یروم و او هم چنان جلو م یعقب تر م یلرزم و با ترس کم یاز حرفش م شوکه

چشمانم از اشک پر  دهیراه انداخته و ترس دیجد یِکند. مسخره باز یکند و با سر اشاره م یباز م میدستانش را برا

 هم بلد است. یرحم یو ب ستین ایشود. کوتاه ب یم

 نخواستم... یبیعج زیچ ؟یکن ینگاه م یطور نیدل نداره؟ چرا ا ضیآدم مر هی ه؟یچ-

آن روزش  ی. فقط دوست دارد آزارم دهد. مثل حرف هاستیکار ن نیزند و اهل ا یحرف ها را م نیا فهمم از قصد یم

با  د،یآ یاش را دوست ندارم. جلوتر که م یرحم ینکنم! هر چه هست ب شیاز رفتارها یمقابل ساختمان که برداشت

 غرم. یحرص م

 ن؟یکن یم یطور نیچرا ا-

فرستد و از ترس واکنش  ی. دستش را جلو ممیقدم فاصله دار کیو کمتر از  دیآ یم شیاندازد و باز هم پ یباال م ابرو

گذرم و  یرود و از کنارش م یکوبم. چهره اش از درد درهم م یم شیدهم و با نوک کفش محکم به ساق پا ینشان م

و  دیآ ی. او هم منمینش یو با فاصله از جمع کنار باغچه م دهبه شماره افتا می. نفس هاوندمیپ یم اطیدر ح گرانیبه د

 یم لیدل دنشیلنگ یکنند و برا یاند و ذغال ها را شعله ور م ستادهیکنار مقل ا یکیو ن یلنگد. هاد یم یکم

نم یب یجا نم نیاش را از ا یدهد، کبود یباال م یشلوارش را کم یو پاچه  ندینش یم نیزم یرو واریخواهند، کنار د

ند و ک یم ایرا مه یبساط چا اشارینکند.  زیکنم بغضم سرر یم یمن فقط سع کند و یم یدل سوز شیبرا یکین یول

 یرساند و هرازگاه یچرخد و کمک م یکشند. محسن هم لنگان م یم خیو همسرش هم جوجه ها را به س هیآس

اندازد.  یچنگ م میجنبه به گلو یب ضخندد و باز بغ یم یو هاد یکیچرخد. با ن ینگاهش با پوزخند سمت من م

 یاو که نم یپر طعنه  یشود جز نگاهها ینم دمیمثال دلچسب عا حِیتفر نیاز ا یزیو من هم چ ندیآ ینم بایو فر ییدا

رود و  یکند و م یم یاز همه عذرخواه شیو محسن پ میزن یکباب را بربدن م اطیکنم. وسط ح شانیتوانم معنا

ند، ک یتعارف م یکینفر درها را قفل کنم و هرچه ن نیمانم تا آخر یکنند. من م یرفتن م مهم تک به تک عز گرانید

توان تقال و تالش  گریخسته ام و د زیخواهد. از همه چ یو قدم زدن م ییشوم. دلم تنها یشان نم یبه همراه یراض

مثل او را  ییشود آدم ناخوانا یخواهم دوستش هم داشته باشم! چه طور م ینم گرید یرا ندارم. حت زیچ چیه یبرا

 در موردم دارد؟ یگذرد که او چه فکر و حس یو در سرم م زارمیب شیداشت؟ از طعنه هادوست 

 کند. چادر یم ینیکوه برجسمم سنگ کی یدارم و دلم اندازه  یرا برم فمیندارد، ک یا دهیو فکر کردن فا نشستن

کنم تا  یاو را باز م ییر اهدااز حرکتش، چاد یبغض و دلخور نیگردانم و در ا یبرم فیزنم و داخل ک یکهنه ام را تا م
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سرم منت نگذارد  یو ه ردیرا به دلم قالب کنم تا آرام بگ امدانم کد یداشت و نم یاستفاده کنم. رفتارش هزار معن

 دوست داشتنت! نیبا ا ریبگ لیو تحو ایکه ب

 ...ادیبهت م یلیچادر خ-

و باز در جا خشکم زده  دیآ یم رونیآرام ب آشپزخانه یچرخم. از پستو یپرم و به پشت سر م یاز جا م شیصدا با

 بماند. یباق ریمد ای سییهمان ر میکنم برا یم یکشم و سع یمقنعه ام را دست م یاست. گوشه 

 رفتم... یداشتم م د،یفکر کردم رفت-

نان همچ زشیاست. به عالوه از حرکت طعنه آم دیبع میمستق ینگاه ها نیاز او ا یاش را دوست دارم، ول رهیخ نگاه

 .ردیکنم تا دلم آرام بگ هیگر ریدل س کی دیو با رمیدلگ

 رو بذارم کف دستش... یتا من بتونم حق اون عوض یایب دیدادگاهه، با یفردا جلسه -

 دهم. یجوابش را م یروم و عصب یچرخم و سمت در م یم

 سپرم به خدا... یم ام،یمن نم-

 یم برد و غر یباال م یرا هم کم شیکند، صدا یاه رفتنم را سد مو ر ستدیا یبلند مقابلم م یاست و با گامها یعصبان

 زند.

 کردم برات مهمه... یاَه... من چقدر احمقم ها... باور کن فکر م ست؟ینکنه برات مهم ن-

. دیآ یکه دستش سمت صورتم م نمیب یم یچشم ریزند و ز یشود و دورم م یکشم و از کنارم رد م یم یقیعم نفس

کنم تا کوتاه  یشود.  درمانده نگاهش م یحبس م نهیو نفسم در س واریچرخم سمت د یکشم، م یمصورتم را کنار 

 گریکشم و د یفرستد و باز صورتم را کنار م یو باز دستش را سمت صورتم م ردیگ یقرار م میو دوباره روبه رو دیایب

 .نمیب ینم زینرمش را جا

 د؟یتکرار نکن شهیم ه؟یحرکاتتون چ نیا یِمعن-

 رساند. یزهر م یِرا به تلخ زیبا کالمش همه چ یباشد ول نیتواند دلنش یزند که م یم ییدندان نما بخندل

 برات!  هیکردم عاد یفکر م ؟یش یمگه برات مهمه؟ ناراحت م-
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 زند. یاو خونسرد طعنه اش را م یبزند ول رونیکشد و کم مانده بخار جوش آمدنِ صبرم از دهانم ب یسوت م مغزم

پت رو ل هویو  یکن یشوخ بهیمرد غر هیبا  ای ؛یو اونور بر نوریو ا یفتیپسر ناشناس راه ب هیوقت با  یوقت و بمثال -

 بکشه... بغلت کنه، ببوسه، رستوران ببردت...

 ییآمدن و حرکت دستانش را هم در التهابِ ضربه ها شیتوانم بغضم را قورت دهم. پ یشود و نم یم نیسنگ نفسم

ش ا نهیلرزد و محکم تخت س یتمام وجودم م م،یو با اتصال لبش کنج لب ها نمیب ید کرده است، نمکه به روحم وار

 کشم. یم ادیکوبم و سرش فر یم

 ...یا بهی... اگه باهات اومدم چون اعتماد داشتم بهت، آره غریباش حیقدر وق نیکردم ا ی... فکر نمیولم کن لعنت-

 ..کار دل بود. یاعتماد نکن ول گهیمنطق م

 کشد. یم ادیو فر دیآ یاو هم کوتاه نم 

من دوست ندارم  ؟یخواد بکن یدلت م یولت کنم که هر غلط گه؛یم نویمن منطقم هم هم گه،یاگه تو فقط دلت م-

اشه... از من دوستت داشته ب شتریب یکس نمیتونم بب یتونم داشته باشمت و نم یمن نم ینگاهت کنه... لعنت یکس

خواد؟ از  یخدا نم یکنم وقت کاریچ ؟یکن مکنم نگا کاریچ ؟یر ینم ییطرف دا ؟ید یفم مازت بخوام گوش به حر

 ...ستیفردام معلوم ن فیکه تکل یبش ضیمنِ مر رِیشر اون مردک سگ صفت خالصت نکردم که اس

 انیم یدو دستمعرکه فرار خواهم کرد.  نیمتصل شده اند، اجازه دهند قطعا از ا میکه به پاها یا ینامرئ یوزنه ها اگر

 کند. یرفتن اشاره م رونیب یکشد و برا یدست م شیموها

که هست،  یمنو عذاب نده... هر چ گهیکنم د ینداره... فقط ازت خواهش م دهیحرفا فا نیبرسونمت، گفتن ا میبر-

داشته  دوستت یهرکس یحق دار ،یبخوا یهر چ یبذار من ندونم... باشه؟! تو حق دار فته،یکه قراره ب یهر اتفاق

حقا  نیکشم که ا یکنم و بگم که من عذاب م افبذار اعتر یول ،یکن یزندگ یدوست دار یهر طور یباشه، حق دار

 ...ادیاز دستم برنم یخوام بهت حق ندم ول یدونم، م یرو برات م

با  کشد، یم ریکشم و سرم ت یم غیرا ندارم. ج شیحرف ها دنِیزنم و طاقت شن یشده ام را پس م ریسراز اشک

را باال  میکالمم راه ندهم و من هم صدا انیکنم لکنت را م یم یو چون حق دارم، سع رمیگ یرا م میها قهیدست شق

 برم. یم
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من  یکنه؟ کارا یم تتونیحضور من اذ ؟یدار بیمگه علم غ ؟یرو باور کن نیا یخوا ی... چرا نمیریم یتو نم-

ردم؟ ک یم کاریچ ییدا ینکنن، مثال در مقابل کارا یکه حرکت مریرو بگ گرانید یتونم جلو یمن نم ده؟یعذابتون م

من از رفتارات  یمن برداشتا ی... حضور من کارایکن یسفسطه م ینطورینداره و ا یمنظور یدون یخوبه خودتم م

 شه؟یمشکلتون حل م دینیمنو نب ده؟یعذابت م

 دارم یبه پشت سر برم یکنم و قدم یرت مپ نشیرا مقابل نگاه غمگ دهایقدرت حرف زدن هم ندارم. کل گرید یحت

 ترسم اعتراف کنم که خسته ام. یندارم و م یخودم هم حرمت شیپ ی. حتدیآ یو او هم چندگام جلو م

 ...نیایمقابل چشماتون نخواهم اومد... پس ن گهید ن،یایاگه شما سمتم ن-

کنم و  یکه ولخرج ستیمحل، بدن نیاز ا یخالص یروم و برا یم ابانیراحت تا سر خ الیو با خ دیآ یدنبالم نم 

حرف ها را نتوانسته ام بزنم و با رد  یلیدانم که اوست. خ یخورد، م یشوم و تلفنم زنگ م ی. سوار مرمیبگ یتاکس

 کنم. یم امیپ ادداشتیتماسش، شروع به 

 متونیمستق یحرفا نیا ی... ولرفتمینزدم، پذ ینکنم و منم حرف یاز نگاه و لبخند و حرکاتت برداشت یمن گفت به»

رو  یشون حق دارن هر کس ی! آدما تو زندگدیقلب رو شکست کیحالت ممکن  نیرحمانه تر یظالمانه بود؛ با ب

که وصال  دیدون یم یوجود نداره؛ وقت همبه ابراز و دونسته شدن توسط اون شخص  یدوست داشته باشن و لزوم

 ...« یکار یست و نه رابطه ما نیب ینه حرف گهی... ددیحق ابراز نداشت ست،ین

تفاوت جلوه کنم.  یرا بشنوم و ب شیصدا ای نم،یاوصاف هر روز نگاهش را بب نیتوانم با ا یاست خب؛ نم قتیحق

طور اشکم  نیکرده و من نگران دوست داشته شدن توسط او هستم! دوستم دارد و ا رمیهمه تحق نیا گر؛یاحمقم د

 کند. یم ریرا سراز

کنم و  یم یط ادهیراه را پ یمسدود است. باق یاصل ابانیبه خ یورود یرهایت و باز محله و مسغروب اس یدما دم

 یخورد و مردم آن قدر گرم آشوبند که اشک ها یسر م یه یگوشیدور باشم. اشکم هم با باز تیمواظبم که از جمع

 هشیاست. مثل هم نهیگز نیدل، بهتراز آشوبِ  گرفتنآرام  یبرا ییشوم، خانه و تنها یندارد. وارد کوچه م دنیمن د

 یرسم و صدا یسوم م یرا مهار کنم. به طبقه  میتوانم اشک ها یجا هم نم نیا یاست و حت یساختمان خلوت و خال

ه زده است. ب هیکه کنار در خانه اش تک نمیب یرا م هیروم و پسر همسا یپله را باال م نی. آخردیآ یم یکس یمکالمه 

 نگاهم را بفهمد... یقدر پررو هست که معن نیکرده بود و خودش ا یکش دارم که اسباب رخاط

 کار ناتموم داشتم اومدم انجام بدم... هی-
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 یچرخانم تا آن را هم باز کنم ول یم یدر قفل اصل دیکنم. کل یچرخم و قفل حفاظ را باز م یدهم و م ینم تیاهم

محکم  یبزنم ول ادیسرش فر ایبکشم  غیکنم ج یم یشوم. سع یم دهیشود و عقب کش یدستانم محکم قالب م

 غیفشار دستانش ج نیشوم و از ب یم دهیکوب واریندارد. محکم به د یا دهیزند و دست و پا زدنم فا یدهانم را چنگ م

 یکنم و سع یکند. سرفه م یزند و داخل خانه پرت م یرا چنگ م میدهد و گلو یندارد. در را هل م یا دهیفا دنیکش

 کشم. یم ادیو فر ستمیسرِپا با کنم تا یم

 ...رونی... برو از خونه ام بیلعنت یکنیم یچه غلط-

خواهم  یکنم و م یکند. سمتش حمله م یمعده ام فوران م دیاس حش،یبندد و از پوزخند وق یرا پشت سرش م در

 یدهانم دست م یاز روتر است و ب یندارد. از من بزرگ جثه تر و قو دهیفا یهر طور شده خود را به در برسانم ول

کشد.  یو محکم م ردیگ یچادر و مقنعه م یورا از ر میشنود. موها یداد و هوارم را نم یکس صدا چیکوبد و ه

 کند. یخندد و مقابلم سر خم م یاو م یول خواهمیکشم و کمک م  یکه ممکن است را م غیج نیبلندتر

 ...ی... رفتن عروسزمیعز ستیتو ساختمون ن یکس-

به  یتیاست موقع یاز بدنش که ممکن است ضربه بکوبم، فقط کاف یکنم به هر قسمت یم یخورد و سع یم سر اشکم

ه زند و با سر ب یرا چنگ م میاش کرده و محکم تر گلو یدر برسد. تالشم عصبان ی رهیدست آورم و دستم به دستگ

 شوم. یم دهیکوب وارید

 داره... یکارت عواقب بد نیبذار برم... ا-

 کشد و همچنان پوزخند دارد.  یم رونیب بشیاز ج یلدستما

 ؟یایمقدس م میمر لمیما ف یبرا یبا همه خوب شه؟یم یچ یآروم باش-

که دستمال را  رمیخواهم دستش را گاز بگ یکوبم و م یم شیکشم و با پا محکم به ساق پا یم غیوقاحتش ج از

 کوبد و... یدماغ و دهانم م یمحکم و با ضربه رو

**** 

که چشمانم بسته است، باز هم حالت  نیکند و با وجود ا یلرزد. تمام وجودم درد م یسرد است و تنم از سرما م اهو

برم.  یکنم و همچنان در همان کابوس به سر م یشدن دستم، به زحمت چشم باز م دهیدارم. با کش جهیتهوع و سرگ

 .ندیب یبندد و نگاهم را م یتخت م ی لهیدستم را به م
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 ...ایکرده بود میاون چادر قا ریرو ز ییاینگچه قش-

 غیجز ج یبرد و فرمان یبه سر م یهوشیلغزد و مغزم هنوز در ب یدستم و پس از آن تنم م یبرهنگ یرو چشمم

است.  جهینت یخواهم و ناخوآگاهم م داند که ب یکشم و کمک م یم غیکند. با تمام توان ج یصادر نم دنیکش

طور به  نیتخت جمع کنم و هم یرو ازکنم خودم را  یم ینم از دو طرف بسته اند؛ سعچشمانم را بسته ام و دستا

 خندد. یگذارد و م یرا داخل دهانم م یدهم. پارچه ا یادامه م دنیکش غیج

 ...گمیم یآروم باش... گوش بده چ-

 دهیهان باز کند و بلعد نیحاال زم نیخواهد. هم یقرار دارم، دلم مردن م طیشرا نیکه در ا نیخجالتم و از ا غرق

 نکنند. میچشمان گرگ صفتش تماشا نطوریشوم و ا

 ...یایازت گرفتم... به نفعته که باهام راه ب لمیف هی-

 خواهد؟! یکنم. از جان من چه م یمردن م یاست و آرزو ریبندم و نفس کم آورده ام. اشکم سراز یچشمانم را م باز

 ؟یا هیاالنت بدتره... پا تیاز وضع لمهیف نیا یایاهام راه ناگه ب ینداره، ول یبه من ربط نجاشیتا ا-

 یو حت چمیپ یو درمانده در خود م چارهی. بستیاالن وقت برآورده شدن آرزوها ن یکر شوند ول میگوش ها کاش

 توانم پوشاندن تنم را هم ندارم.

 ؟یکش ینم غیدهنتو باز کنم ج-

و  خندد یندارد. م یا دهیکنم و فا یتالش م دنیکش ادیفر یز برالغزد و با یتنم م یکنم و دستش رو یباز نم چشم

 خواهد. یدلم ضجه زدن م

 کیحرت شتریام را ب یصوت یکنم تارها یم یکنم و سع یباشم چشم باز م افتهی یزنگ در؛ انگار که راه نجات یصدا با

 .ردیگ یرا م ادمیفر یو جلو کوبد یصورتم م یبرود. دستش را محکم رو رونیب میپارچه هم صدا یکنم تا از ال

 ...ادیصدات در ن سس؛یه-

 پشت دراست. یفهمم چه کس یشود و باالخره م یم دهیکوب کسرهیدرِ خانه  یول دیآ یمن که در نم یصدا

 درو... نیباز کن ا ،یدونم خونه ا یم-
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 یدارد و رو یتخت برم یا از پانگذارد. پسر مقنعه ام ر میکند که داخل خانه ام و تنها نیقیو کاش  زدیر یفرو م قلبم

 کند.  یدهانم را سفت م

  ن؟یا هیک-

لِ کنم و د ینگاه م یبه در ورود تیقابل رو ینقطه  نیکتریو به نزد رمیگ یاش م دهیرا از نگاه ترس انمیگر چشمان

 فرستم. یغرق التماسم را سمت خدا م

 خاطره باز کن درو حرف دارم، نترسون منو...-

 کشد. یم ادیکوبد و باز فر یبه در م محکم یضربه  چند

 باز کن تا نشکستمش...-

وتاه ک کباری نی. همدیایو کوتاه ن ندیبه دل محسن بنش یشتریکنم ترس ب یرود و دعا م یم رونیبا ترس ب پسر

 کند. یم تیکفا د،یاین

ه افاق یهانم آزاد شود ولدهم تا د یکنم. سرم را به اطراف تاب م یباز کردن دستم تالش م یاست و برا دهیترس پسر

 لرزاند. یدلم را م ادشیشود و فر یم دتریکند. ضربه ها به در شد ینم

 رو... یلعنت نیباز کن ا ؟یسر خودت آورد ییخاطره بال-

شود. به  یمحکم او به در گم م یضربه ها انیرسد و م ینم ییبه جا ادمیبندم و باز هم فر یرا محکم تر م چشمانم

 ود.ش یم سریم ادشیموضوع با شکسته شدن در و فر نیتوانم فکر کنم و ا ینم تیوضع نیاز ا یجز خالص زیچ چیه

 تو؟ یهست یک-

 یپوشاندن ندمیناخوشا تیدانم که وضع یخوب م یول چمیپ یو تنم را سمت مخالفِ در م رمیگ یرا به دندان م لبم

آخِ بلند محسن که  یندارم. صدا دنید و چشم دشده ان زیندارم. باهم گالو ختنیو اشک ر هیجز گر یو راه حل ستین

 شنوم.  ینم مبار خودم ه نیرا ا ادمیفر یکنم و صدا یچشم باز م د،یآ یم

بندم. با  یزند و از فرط خجالت چشمان را محکم م یو غرق تعجب و خشم اسمم را صدا م ستدیا یچارچوب در م در

 یجرات باز کردن چشمم را ندارم. دهانم را باز م یساند ولر یرا م یآزاد یندا شیپوشاند و صدا یتنم را م یزیچ

 کند. یزمزمه م ودشخ یرود و برا ی. سراغ دستانم مزدیر یم رونیکند و هق هقم ب
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 !؟یشده... خاطره خوب یزیچ هی دمیحفاظ بازه، قفل افتاده  فهم دمید-

اش  ینیکشانم. از ب یقسمت تخت م نیتر یچسبانم و خودم را گوشه ا یشود و پتو را محکم به تنم م یآزاد م دستم

خواهد.  یاش که چشم نم یناراحت دنید یرا تار کرده ول دمیزند. اشک د یم یچکد و چشمانش به قرمز یخون م

 پرسد. یزند و عجوالنه م یرا از صورتم کنار م میموها

 ؟یالزم ندار یزیحالت خوبه؟ چ-

 نگاه کردن به صورتش را هم ندارم. یرو ی. حتدیآ یتم برماز دس هیجز گر یتوانم جواب دهم و نه حرکت یم نه

ت کشد و سم یم رونیشلوارش ب یپشت بیتلفنش را از ج ستد،یا یکند و م یاش را با کف دست پاک م ینیب خون

او و  یهدف رو یلرزم و نگاهم ب یدهد. همچنان م یهم آدرس خانه را م سیرود و همزمان به پل یم میکمد لباس ها

 گذارد. یتخت م یدارد و کنارم رو یاندکم برم یلباس ها نیچرخد. چند تکه لباس از ب یمحرکاتش 

 االن... ادیم سیبپوش پل-

 «یلعنت» یرود و صدا یم رونیخواهد. از اتاق ب یآرام شدن م یبرا یتابانه دلم مامن یلغزد و ب یاو هم سمتم نم نگاه

 یباس مل عیسر یلیخ تم،یلرزد. با اکراه از وضع یم میدست و پارود و  یم جیکند. سرم گ یم شتریگفتنش ترسم را ب

حسم را تا در اتاق  یب یو به زحمت پاها رمیگ یدهانم م یام را جلو ی. روسرچدیپ یپوشم و دل و روده ام در هم م

مال دست یبندآمدن خون دماغش کل یزند و برا یکنم. سطح هال قدم م یباز م ییکشانم و در را به مقصد روشو یم

 .دیآ یجلو م دنمیاش نگه داشته؛ با د ینیب یرو

 ؟یچرا بلند شد ؟یخوب-

 کند. ینثار پسر م راهیلب بد و ب ریکشد و ز یو سمت حمام م ردیگ یرا م میبازو عیسر ندیب یو روزم را که م حال

 رو... ینشونم حروم یکنم مادرش رو به عزاش م داشیدر رفت... پ یلعنت-

و شانه ام را  ستدیا یآورم. کنارم م یقطراتِ زردآب معده ام را باال م نیآب، تا آخر ریشدنِ شزنم و با باز  یم هق

کشد  یرا م میپاشم. بازو یکار بردارد و چند بار به صورتم آب م نیکشم تا دست از ا یدهد. تنم را کنار م یماساژم

 بارد. یم مید و خجالت از سر و روکش یصورتم حوله م یواست. ر امدهیو هنوز اشکم بند ن میایب رونیتا ب

 ؟یبر شهیم-
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ن انگار هما یکنم دوباره تکرار کنم تا واضح بشنود ول یم یتر است و سع فیکردم ضع یاز آن چه که فکر م میصدا

 است. دهیبار شن کی

 االن... ادیم سیرم... زنگ زدم پل ینم ییجا-

 نالم. یو م ردیگ یام شدت م هیگر

 کنه... یبه حال من نم یپخش کنه فرق لمویاگه اون ف ادیب سمی... پلتیعگرفته تو اون وض لمیف-

 ...زمیعز شهینم یچیه-

 یلرزد و عطر وجودش آرامش را مثل دارو یاو هم م ی. شانه ردیگ یام شدت م هیشوم و گر یم دهیآغوشش کش در

 کند.  یم قیبه وجودم تزر یهوشیب

خودم را  یرعادیکشم. کامال غ یکنم و به سر دردناکم دست م یمچشم باز  یکیو تهوعم رفع شده و در تار یجیگ

 یشود و بوسه  یم دهیکش یچکد و دستم سمت یکنم و خوشبختانه لباس به تن دارم. باز هم اشکم م یبرانداز م

م و کش یدستم را پس م م،یمارستانیب تاقخندد. در ا یم نیکنم و غمگ ی. نگاهش مندینش یمچ دستم م یگرمش رو

 کند. یرها م راحت

 ؟یندار یجیگ گهیحالت بهتره؟ د-

طور دراز  نیدهم. ا یم یپاراوان فرار یکشم. نگاهم را سمت پرده  یچانه ام باال م ریدهم و ملحفه را تا ز ینم یجواب

و  دیآ یچانه ام م ری. دستش زنمینش یکشم و م یرا دوست ندارم و تنم را آهسته باال م یگریمقابل د دنیکش

 چرخاند. یسمت خودش م صورتم را

 منو... نیبب-

 .ندینش یام م یشانیکنم و عرق شرم به پ یسمتش را نگاه م یرا که نه؛ ول خودش

 ...یغصه نخور شهیکنن؛ م یم دایپاک شد... خودشم پ لمهیضبطش کرد و ف سیتو خونه افتاده بود؛ پل شیگوش-

چرخانم و زمزمه ام  یسرم را سمت مخالف م ی. با لجباززدیر یطور قطره قطره م نیلب مشک است و هم اشکم

 به ناله شباهت دارد. شتریب
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 د؟یتنهام بذار شهیم-

 یرو شیوول خوردن ها یاست و از صدا داریبرد. او هم ب یو تا صبح خوابم نم دیگو یرا محکم و قاطع م «نه»

بوده و  اهیهم هرروز من س دیااست؛ ش اهیو امروز من س دیآ ی. صبح مدیمورد را فهم نیا یشود به خوب یم یصندل

 یمحل کار هاد مارستانیکنم که در ب یم کرآغاز شده و خدا را ش مارستانیب تیدانستم؟! تب و تاب فعال ینم

 .ستمین

 کنم؟ یم کاریجا چ نیمن ا-

 یسرم اشاره م یکند و به سرمِ تمام شده باال یپرسم و او هم پس از چند ساعت سکوت نگاهم م یم رمنتظرهیغ

 د.کن

 ...یداشت تیبه همونم حساس یکردنت استفاده کرده مقدارش کم بوده ول هوشیب یکه برا یاِتِر ،یضعف داشت-

 ...میریم ادینگران نباش، دکتر ب

 د؟یینجایشما چرا ا-

 غرد. یو محکم م یکند و جد یکشد و سرش را سمتم خم م یم یپووف کالفه

 با منو بذار کنار فعال... یلطفا لجباز-

خورد و از مکالمه شان  یزند. تلفنش زنگ م یزل م رونیو به ب ستدیا یشود و آن سمت تخت کنار پنجره م یم بلند

 است. یکیفهمم ن یم

 ... زحمت کارا با شما...امیشهرم؛ امروز نم رونی: نه بمحسن

 .اوردیحرفش، حرف ب یرو یکیدانم ن یم دیاست و بع یمحسن جد یدانم ول یرا نم دیگو یچه م یکین

 ...ینگرانم نش شمیبهتره... ممنون م نجایهوا هم ا ستم،ین یبد ی: جامحسن

 یرو یدر ذهن دارم ول یلیکند. سوال و ابهام خ یزند و مرا نگاه م یم هیتک واریکند و به د یرا قطع م تماس

 ندارم. دنیپرس
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و  ستین تیم که طورو صورتجلسه شو پر کرد. خوش حال دیازت سوال پرس سیات پل یحال یتو همون ب شبید-

 ...یهنوز خوب و سالم

 او نباشم. دگانیخواهد آب شوم و مقابل د یحجم خجالت، دلم م نیحرف ها را ندارم. اصال با ا نیا دنیشن یرو

 !د؟ینگ یزیچ شهیم-

و ا یکند. از رو یم صمیو ترخ دیآ یزند. دکتر م یمان سکوت زانو م نیدهد و دوباره ب یدرخواستم جواب مثبت م به

 . لباسرمیتوانم باال بگ یافتاده و سرم را نم یدانند چه اتفاق یکنم تمام آدم ها م یکشم، احساس م یهم خجالت م

در کار باشد و  یام که چادر امدهیخودم ن یکنم! با پا داید هم پیکنم، نبا ینم دایکنم و چادرم را پ یرا مرتب م میها

 یلکه  نیتا ا ندیکس هم مرا نب چیو ه نمیکس را نب چیخواهد که ه یرا م ییکند. دلم جا یموضوع معذب ترم م نیا

 یجسم بیبماند. درست است آس یباق یمخف شهیهم یاست، برا دهیام چسب یشانیکنم به پ یکه حس م یننگ

را  تیمحسن که آن وضع یاز همه از رو شتریو ب ستین ندیخوشا میاصال برا تیشدنم در آن وضع دهید یام، ول دهیند

 است شرمنده ام.  هدید

 م؟یبر ؟یعه آماده ا-

 کنم. یبندم و نگاهش م یرا م ماریکمد مخصوص ب در

 چادر من کو؟-

 دهد. یزند جوابم را م ی. همانطور که کاغذها را تا مدیآ یکاغذ در دست دارد و جلو م یمقدار

 م؟یآوردمت... فراموش کردم چادر بردارم... بر یحالت خوب نبود، عجله ا-

خواهم با او همراه باشم. گوشه  ینم یندارم ول یکند. قصد لجباز یرفتن اشاره م یو برا ردیگ یا سمت در مر دستش

 کنم. یرفتن مقاومت م یکنم و محکم برا یام را صاف م یروسر ی

 رم... یخودم م د،یخونه ام رو بد یدایکل-

 دهم. یتکان نم نیسانت هم از زم کیکنم و نگاهم را  یمقاومت م ستد،یا یچرخد و دست به کمر مقابلم م یم

 تو اون خونه؟ یبرگرد یخوا یم-
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ال حا یبودم ول زانیداشته ام و از آن گر شهیکه هم یزیخواهد؛ چ یم ییکنم، من دلم فقط تنها یم دییسکوتم تا با

 غرد. یکنار گوشم م یکشد و عصب یرا م میبه آن محتاجم. بازو دایشد

 ذارم... یتنهات نم ،یبذار کنار... اون خونه هم برگردرو  یکنم فعال لجباز یخواهش م-

زند  یهم شانه ام قدم م مارستانیب نگیکنم. تا پارک یکشم و اشکم را پاک م یرا م میبازو میرو یم رونیاتاق که ب از

است و دلم  یکنم. هوا ابر یرا نگاه م رونیام و ب دهیکند و من کامل چرخ ی. حرکت ممیشو یم نشیو سوار ماش

 .دیوجود آدم ها را هم بشو یِدهد، تباه یو شو م شستخواهد. کاش همانطور که درختان و خانه ها را  یباران م

 یخواهم بشنوم، حت یاست که م ییشوند. تنها صدا یم زیناخواسته سمتش ت میخورد و گوش ها یزنگ م تلفنش

 اگر مخاطبش من نباشم.

 ...دییبله، بفرما-

 شود. یآهسته م نیو حرکت ماش دیآ یم ینامفهوم مرد یصدا

 تونم پرونده رو خدمتتون برسونم... یم م،یداشت شونیدادگاه با ا هی: بله امروز محسن

گذرانم و  یو پسر را مقابل ساختمان از خاطرم م ینیورام یگفت و گو یاست و صحنه  ینیفهمم منظورش ورام یم

 کند. یحواله شان م راهیو بلب بد  ریکند و باز ز یکند. تماس را قطع م یم خیتنم 

 کف دست مامان... ذارهیرو م یشرکت همه چ لیوک ارم؛یب ریگ دیبا لیوک هی-

 یدانم چه م یباران دارم. خودم هم نم دیهمچنان به آسمان زل زده و ام یحرف یو ب زارمیب ایقضا نیکش دادن ا از

خواهم و بودنش  یم ییرا بزند. تنها یحرفخواهم هر  یهم نم یخواهم او سکوت کند و از طرف یخواهم، فقط نم

 ینگه م یندارد. مقابل دادگستر یشود و بهبود ینم میمستق یصراط چیگرفته ام که به ه یبیآرامش دارد. تب عج

 دارد. یرا از داشبورد برم یدارد و مدارک

 خاطره...-

ا نه؛ فقط سمتش را تا کنم. خودش ر یخشک شده و به زحمت سمتش را نگاه م رونیطور سمت ب نیهم گردنم

 .دیحرفش را بگو

 ؟یرینم یی... تو که جامیبد یکالنتر لیتحو میتا ببر رمیجا بگ نیپرونده رو از ا-
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را ندارم که بروم. به عالوه که با آن اتفاق  ییگردانم. جا یدهم و دوباره سرم را سمت مخالف م یدهانم را قورت م آب

 یشود و با گام ها یم ادهی. پرمیگ یکنم و زانو بغل م یجمع م یصندل یرورا  میشوم. پاها دهید ییدوست ندارم جا

 یدانم چه مرگم شده، ول ی. نمزدیر یو اشکم فرو م نمیب یم ارود. رفتنش ر یساختمان م یسمت ورود عیبلند و سر

 دیکرد و باشود حفظ  یاحساسات را هم نم یدارم، حت یام غالب شده، احساس بد یکه جبر زمانه بر زندگ نیاز ا

 انتخاب کرد.  الیخ یِ آسودگ یکنج انزوا را برا

 دهد. یم حیکند و توض یرا روشن م نیماش  عیگردد. عجله دارد و سر یدر دست دارد و برم یا پرونده

 کف دستش... میحقش رو بذار میرو گرفتن... بر ینیورام-

 اون چرا؟ -

 کیشود از آن تفک یرا نم تیشود و عصبان یآرام م شیکشد. صدا یم رونیرا از پارک ب نیکند و ماش یم نگاهم

 کرد.

 اون فرستاده... یرو برا لمینسخه از ف هی-

 یصدا باشد ول یکنم ب یم یزنم. سع یضجه م ییآبرو یب نیگذارم و از ا یزانو م یو سرم را رو زدیر یفرو م قلبم

 .چدیپ یشم مکنار گو نشیدلنش یشود و صدا یمتوقف م نیشود. ماش یشود که نم ینم

 خاطره؟... خاطره؟-

 یو با دو  دست، سرم را باال م ستین اینگاه کردنش را ندارم. کوتاه ب یام را قطع کنم و رو هیگر یتوانم صدا یم فقط

 .ردیگ یکشد و درست مقابل صورتش م

 ینقشه نم یطور نیادادگاه  یقبل اومده بود ی... اگه دفعه میبذار حلش کن ینکن... به خدا منم داغونم، ول تیاذ-

 ...میحلش کن شهیهم یبار برا هیبذار  یول ضمی... منم خسته ام، منم بغض دارم، منم مردیکش

 یدهم و م یرقصد.  سر تکان م یم شیگلو بکیس یآورد و بغض رو یادا در م میاشک کنج چشمش نشسته و برا نم

 نالم.

 خسته... یلیخسته ام... خ-
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 یحرف و اعتراض ی. بمیرو یم یدهد و سمت کالنتر یرا حرکت م نیماش قیعم یسکشد و با نف یرا پس م دستانش

 رمیگ یلرزم و پشت سر محسن پناه م یافسرِ پرونده از ترس م زیمقابل م ینیورام دنیروم و از د یهمراهش داخل م

کنم. پرونده را  اش یکند همراه یو اشاره م ودر یم شیتالشم را دارم که نگاهم سمت او نچرخد. محسن پ یو همه 

 دهد. یم حیدهد و روندش را توض یم لیتحو

بط که خ یرستوران لمیطور ف نیاست و هم مهیبنده ضم یماریب یو پزشک آمبوالنس، برا مارستانیشهادت کادر ب-

خواستن به نفع خودشون پرونده رو حل  یم لمیبا اون ف شونیمشخص بود و ا فشیکنه! پرونده تکل یآقا رو اثبات م

 ...کنن

دهد و در  یشود و افسر هم گوش م یتر م یطور عصبان نیاندازد و محسن هم یبه اوراق م یسرسر ینگاه افسر

 یلباسش را از بازو گرفته ام و م نی. تمام مدت نامحسوس و غرق ترس آستمییآ یم رونیو ب ردیگ یآخر اقرار م

 شدنیشود سخت باشد و فهم یهم م دنیس کششوم. نف ینیورام هینگاه کر ریو اس  رمیفاصله بگ یترسم لحظه ا

 ... یو چه جسم یاست که درد دارند، چه روح نیها هم دنیدرد دارد. قانون فهم

 یغرد و تازه به خودم م یکند. باالخره آسمان هم م یباز م موتیرا با ر نگیدارد و در پارک ینگه م یساختمان مقابل

 کنم. یو زمزمه م میآ

 جا کجاست؟ نیا-

 دهد. یت و غرق فکر جوابم را ماس آرام

 ماست... یخونه -

 جا؟ نیچرا ا-

 فشارد. یکند و لبانش را به هم م یم نگاهم

 بهش؟ یبگ یچ یخوا یم ،یبر شهیهم نم یکین شیپ ؟یبش وونهیخودت ببرمت که د یخونه -

 .نمینش یکنم و صاف م یرا جمع و جور م خودم

 یگردم خونه  یهم هست... فقط تا حل شدن پرونده و بعدش برم یسمخانم قا یبچه ها، خونه  شیخوابگاه پ رمیم-

 خودم...
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 دهد. یم یچرخاند و پاسخ منف یاطراف م یسر

... شهیمزاحمت نم یهم کس نجایبه عالوه ا ست؛یراحت ن المیتونم مواظبت باشم... خ یاونجاها... نم شهینچ... نم-

 ...ستین رانیمامان ا

 یوب مخ یبه مراقبت ندارم ول ازیو ن ستمیبکشم که من بچه ن ادیو فر ستمیقابلش باخواهد محکم و قاطع م یم دلم

 شوم. یم رهیخ نشیو باز سرافکنده به کفپوش کرم رنگ ماش دیخواهم شن یدانم چه جواب

اد مجا که بعد منت بشنوم چرا اعت نیخوابگاه راحتترم تا ا یبچه ها شیپ ست،ین دیکارو بکن نیکه ا نیا یبرا یلیدل-

 کردم!

 طیاشر نیکنم که در ا یکند و تعجب م یم تیهدا اطیرا داخل ح نیتوجه به مخالفتم ماش یکشد و ب یم قیعم نفس

 تواند لبخند بزند. یهم م

 یخودمه که م یِبه عالوه خودخواه ،یکن یم یلجباز یفقط دار ،یدون یگفتم و خودتم خوب م روزیرو د لشیدل-

 ...یتو منتش رو سرم بذار یتون یپس م ،یخوام کنارم باش

حرف ها  نی. استین یکنم که چرا اعتماد کرده ام، محسن که هرکس یدارد و از خودم تعجب م یرا نگه م نیماش

کار اشتباه محض است و دلم آرام  نیکشد ا یم ادیمشکل دارد. منطقم فر هیتفکر از پا نیگول زدن خودم است. ا

 دیآ یحرف ها کشک است و خودت هم بدت نم نیا»برد.  یسئوال م ریکند و منطقم را ز یکنار مغزم پچ پچ م

 «کنارت باشد!

 «رسه؟ یبه دادت م یجا ک نیا اره،یبخواد سرت ب شبیمثل د ییاگه بال»غرد: یقهر کرده و با اخم م منطق

وجدان را  گر،یباز هم منطق است د یول ستیحرف ها ن نیدهم که محسن اهل ا یم یلرزد و به خودم دلدار یم تنم

توانم داشته  یکه م یشدن تمام مقاومت ادهیپ یکشم و برا یکند و با باز شدنِ در کنارم خودم را کنار م یواسطه م

 بندم. یباشم را به کار م

 خوابگاه... یبچه ها شیپ رمی... مامیجا نم نیمن ا-

 خورم. یتکان نم میزند و لجوجانه از جا یو درمانده اسمم را صدا م محکم

 از بابتت... ستیراحت ن المیمن خ یره... لج نکن؛ هر جا برخاط-
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 یکنم و به خاطر دلم، شرمنده  سکیخواهم ر ی. نمرمیگ یمانم و دستانم را بغل م یم رهیبه روبه رو خ مصرانه

 وجدانم بمانم.

 و منم نیبش نیاشم نیهم تو هم ای ،یایو باهام م یش یم ادهیپ ایکه اون باالست!  یبرمت جز اتاق یجا نم چیمن ه-

 بارون... ریز ستمیا یجا م نیهم

 کنم. یچرخد، نگاهش م یدهد و چون سمت مخالف م ی. جواب مدیآ یتلفنش در م یو صدا میآ ینم کوتاه

 ؟یکیجانم ن-

 دهد. یرا م یکیزند و جواب ن یاست. لبخند م رید دنینگاه دزد یکند و برا یچرخد و نگاهم م یم

 !گهید ادینخواد ب دیدعوامون شد، شا روزیدونم کجاست، د ینه نم-

 .رترندیدلپذ شیباران موها ریخندد. ز یشنوم و محسن آهسته م یرا م یکیو داد ن غیج یصدا

 ؟یزن یتو چرا جوش م می: ما قهر کردمحسن

 .ستدیا یم نیچسباند و باز پشت به من و ماش یدهد و دوباره م یرا از گوشش فاصله م یگوش یکین غیج از

 ...ستیدوستاش، خونه اش ن شیپ رهیداد که م امیناخوش احواله، پ یروز چند-

 : ... ... ...یکین

 از خودش بپرس! یکرد داشیده! پ یاش رو جواب نم یچرا گوش دونمی: من چه ممحسن

 .دیآ یکند و  خندان سمتم م یرا قطع م تماس

 یشو وگرنه م ادهیگم کف دستمه... حاال پو اونوقت حکم مر یبهش بگ هیدست از پا خطا کنم کاف ر،یبگ لیتحو-

 شده... یچ یبگ یو مجبور یکیخود ن شیبرمت پ

شد ک یم قیزند و نفس عم یم هیتک نیگذارد و به درِ باز ماش یرا کنار م یکنم، شوخ یو درمانده نگاهش م مستاصل

 تکاند. یرا م شیموها یو نمِ بارانِ رو

 شو... هادیکنم. پ یم تتیذارم، نه اذ ینه منت م-
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شود و دستم را محکم  یدانم کدام کار درست است که طاقتش طاق م یدارم و نم یذهن یِریطور با خودم درگ نیهم

 زند. یتر غر م یکشد و جد یم

 ...نمیبب ایکنما... ب یمراعات م یه-

و  کند یم میساختمان رها ی. جلوردیو غصه خنده ام بگ یهمه دلتنگ نیا نیشوم و کم مانده ب یم دهیکش دنبالش

 یروم و در پشت سرم بسته م یتا داخل بروم. آهسته داخل م ستدیا یکند و کنار م یاندازد و در را باز م یم دیکل

 شود. 

که  ییکند و در سکوت سمت پله ها یکنم. جلوتر حرکت م یسانت هم جا به جا نم کیلرزم و از ترس نگاهم را  یم

 یرود، در را باز م یم یو سمت در اتاق ستمیا یسالنِ باال م یم. همان ابتداشو یم ییرود راهنما یباال م یبه طبقه 

 نییپله به پا کیرود و  یداخل اتاق م ییبه تنها خودشزند.  یخورم و لبخند م یکند، تکان نم یکند و نگاهم م

 .ردیگ یرا سمتم م یدیو  کل دیآ یم رونیب عیسر یلیگردم. خ یبرم

 زنم... یبهت سر م ،یاریسرخودت ب ییبال انایاح ای یتنها باش ادیز ادیبدم م-

وم و ر یزند. سمت اتاق م یم بشیغ نییرود و داخل سالنِ پا یم نییپا یکیو پله ها را دوتا  رمیگ یم لیرا تحو دیکل

به  اند، دهیکه چون پرده ها را کنار کش یسرتاسر یکنم. بزرگ و دل باز است با پنجره و بالکن یدر را از داخل قفل م

اتاق است و درست مقابل  یانتها یکوچک زیچهار نفره و م بلمانرنگ و م یقهوه ا یاست. کمدها دنیقابل د یراحت

شود.  یمن م یکلِ خانه  یکند. تمام اتاق به اندازه  یم ییخودنما یقهوه ا یِدونفره با روتخت یدر هم تخت خواب

 یا روزهیف یسجاده  کی شیعطر و ادکالن و لوازم آرا یبه جا نهیکامل است. مقابل آ یول ستیهم مجلل ن یلیخ

زرد و شکننده قرار دارد و عطر  یبا کاغذها یمیقد یسجاده قران یکنم. ال یو براندازش م ستمیا یرنگ قرار دارد. م

در  یرزنیو پ ژنیبا کپسول اکس ماریب یاز پسر یکند. عکس کوچک یام را پر م ینیسجاده ب یاز پارچه  یرینظ یب

ا ر یماریب یکه در هر سن نیاست و کامال مشخص است که خود محسن است. از ا دهیچسب نهیآ نییارش، کنج پاکن

 تیمتفاوت قابل رو یکنم. از پنجره منظره ا یاتاق را برانداز م یچرخم و باق ی. مردیگ یاست، دلم م دهیکش دکی

 یدگیکه البته مدت هاست رس رینظ یب یسبز یخلوتشان استخر دارد و تاب و منقل کباب و فضا اطیاست، ح

 نداشته است!

 یم یاحساس خستگ دنیکش یعمر سخت کی یکشم، اندازه  یبه صورت تب دارم م یو دست نمینش یتخت م ی لبه

 یبه گِزگِز م شبید یلمس ها یِادآوریافتد و تنم از  یحمام است م یکه نشان دهنده  یکنم. چشمم به در کوچک

 یگذارم و دوش را باز م یرا کنار م میلباس ها اطیروم و چون لباس اضافه ندارم، با احت یمافتد. با شوق سمت در 
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 یشوم. بغضم هم م ینم هیکر یشدن از آن دست ها زیتم الِیخ یب یلرزم ول یم یسرد است و حساب یکنم. آب کم

درآن لحظه سر  دیا محسن باکنم که چر هیخواهم گال یزنم. م یزار م تیشدنم در آن وضع دهیشکند و از خجالتِ د

 نیا یِ! اصال چرا من قربانردیگ یسراغم را هم نم ایدر دن یگریآمد کس د یاو نم رم،یگ یم اززبانم را گ یبرسد؟ ول

 دادم؟ یپس م دیطور با نیکس و کار و تنهاتر از من نبود؟ تاوان کدام اشتباهم را ا یاتفاق شوم شدم؟ ب

. شوم یاتاق م یشدنِ در اصل دهیپوشم و تازه متوجه کوب یلباس م سیمان تن خبا ه عیآورم و سر یطاقت نم یلیخ

کشم و  یم غیشود و از ترس ج یزنم و همزمان در با ضرب باز م یم رونیپوشم و از حمام ب یرا م میموها عیسر

 کشم. یکنار م واریخودم را تا کنج د

 کشد. یم ادیسرم فر و دیآ یم شیکنم. پ یداخل آمده و وحشت زده نگاهش م هراسان

 ؟یخوب ؟یکرد یچرا درو باز نم-

 کشد. یم یکند و پوف یچکد. مات نگاه م یام م ینیب یرو میاز موها یآب یکنم و قطره  یدر حمام نگاه م به

 دونه... یچند تا درو بشکنم تا بهت برسم خدا م-

رود. از داخل  یکمد م نهیت آکند و سم یخواهم. تبسم م یکشم و آهسته معذرت م یصورتم را دست م یِسیخ

 زند. یزند و همان طور نق م یم زیکشد و به پر یم رونیکشو سشوار را ب

 !یموهات رو خشک کن تا سرما نخورد ایب ؟یموتورخونه خاموشه، با آب سرد رفت-

دش، مچ بازِ لبخن شیکند و با ن یرود و قفل شکسته اش را برانداز م یگذارد و سمت در م یرا همان جا م سشوار

 .ردیگ ینگاهم را م

 قفل بشه! گهیفکر نکنم د-

 اشکال نداره...- 

 کند. ینگاهم م مرموز

 ؟یترس ینم-

 دارد. یبرم رونیبه ب گرید یفهمد و قدم یدهم. ترسم را م یسر تکان م یترسم ول یم قتایحق
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 ...میبخور یزیچ هی ایموهاتو خشک کن و ب ام،ینم ااهللی یب-

مغزم  یسشوار حساب یآب، گرما یروم و بعد از سرما یسمت سشوار م اطیشود با احت ینم رود و چون در بسته یم

رفتن از اتاق را بزنم؛ البته  رونیب دیخواهد ق یو دلم م رمیقرار بگ دشیمقابل د ادیخواهم ز یکند. نم یرا سرحال م

 یشود. لبه  یه وجودم غالب مب یکنم و خستگ یم خشکرا  میاگر باز مثل سوپرمن از در اتاق داخل نپرد! موها

لک . پفتدیب یو اتفاق دیایدوزم که نکند داخل ب یخزم و چشمانم را به در م یپتو م ریو از سرما ز نمینش یتخت م

 کنم. یماندن مقاومت م داریب یشوند و برا یم نیسنگ  میها

 زیم ی. تلفن همراهم هم رونمیب یدر م یرا جلو بهیغر یپرم و چمدان یتلفن همراهم از جا م یزنگِ آشنا یصدا با

دارم و متعجب به  یهمراهم را برم یگوش ست،یدانم متعلق به ک یکه نم یبه چمدان رهیزند. خ یچشمک م یپاتخت

نکرده ام و  رهیکه به خاطر دارم من اصال اسمش را ذخ ییمانم. تا جا یم رهیصفحه خ یرو« محسن جان»لرزش اسم 

لرزد. دستم را  یشود و دوباره م یکند. تماس قطع م یم ییتلفنم خودنما یصفحه  یحاال نامش با پسوندِ جان رو

 خسته نشده ام. دنیلغزانم و هنوز از خواب یعالمت سبز رنگ م یرو

 بله؟!-

 زند. یحوصله غر م یاو هم خسته است و ب یصدا

 ؟یبش داریب یخوا ی! حوصله ام سر رفته... نم؟یخواب یسالم؛ چه قدر م-

ر از دست من ب یسر رفتن حوصله اش چه کار یگفتن ندارم، فرضا که نخوابم، مثال برا یبرا یم و حرفکن یم سکوت

 د؟یآ یم

 ... هوا خوبه...ایب یبخواب یخوا یروشن کردم و نشستم، اگه نم شیآت اطیتو ح-

 باشه...-

 توانم تجسم کنم. یشود و لبخندش را م یخوشحال م دمییتا از

 دره... یزمت رو هم از خونه ات آوردم، تو همون چمدون جلومنتظرم... لباسا و لوا-

خواب سمت  جیکشم و گ یحوصله دست به صورتم م یکند. ب یکنم و تماس را قطع م یبه چمدان نگاه م دوباره

 ونریحوصله از اتاق ب یپوشم و ب یم یو شال آب یسورمه ا کیتون کیکنم و  یلباس هم م ضیروم. تعو یم سیسرو
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در سالنِ بزرگ خانه روشن  یکم نور یِتابشبانه فرو رفته است. مه یِکیو در تار ستین یخبر ییجلو اطیزنم. ح یم

کنم. آتشِ داخل  یو همان سمت حرکت م نمیب یخانه است م یِکه سمت پشت یآتش را از پنجره ا یاست و شعله ها

روم و باالخره با  یآتش جلو م یکیزدتا ن ست،یاز خودش ن یاثر یول نمیب یرا م اطیمانند وسط ح نهیمنقلِ شوم

 کند. یحرف زدن اظهار وجود م

 ...یخواب یچه قدر م ؟یاومد-

 کنم. یسوزد و در جوابش زمزمه م یم میگلو

 بگذرن... زایچ یسر هیخوابم که  یم-

 گذره... ینم یزیچ دنیبا خواب-

 یکند و خودش هم راحت م یره منشستن اشا یکند. به کنارش برا ینگاهم م زیخ میو ن دهیچمن دراز کش یرو

 کنم. یو زانوانم را بغل م نمینش یفاصله رو به آتش م ی. با کمندینش

 ؟یدیبا در باز خواب یدینترس-

 شوم. یم زاریدهد و از خودم ب یحرفش آزارم م با

 ...نجایا ی... اصال خودت چرا تعارفم کردیطعنه ندار یگفت-

 کشد. یزود پس م یلیلغزاند و خ یو نوازش وار م ندینش ینه ام مگو یشستش رو  یخندد و ناگهان یآرام م 

 ...مینپرس میدون یکه جوابش رو م ییبهتره سواال-

 رود. یو سمت ساختمان م ستدیا یم عیسر

 خدا... یا یمردم از گشنگ-

شعله ور کنم و به آتش  یگونه ام لمس م یو ناخواسته رد دستش را رو ردیگ یاش خنده ام م یگرسنگ یناله  به

از آن حرف هاست که گفتن ندارد. مثال در جواب  یول میدان یم م؟یدان یسوال ها را م نیشوم. واقعا جواب ا یم رهیخ

 یناخواسته به حضورش اعتماد دارم! جواب او چه م اروزه نیکه ا یهست یتو تنها کس میتوانستم بگو یطعنه اش م

 بگذارد؟ میتواند تنها یاست که نم یو مدع تواند باشد؟ واقعا چرا در خانه اش پناهم داده
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را  یکوچک یدست دارد و قابلمه  یرو ییندهم. پتو تیکنم اهم یم یو سع دیآ یآمدنش م یصدا شهیعکس هم بر

 یکند و کنارم م یرها م میشانه ها یکند و رو یگردد، پتو را باز م یگذارد. برم یبدون دودکش م ی نهیشوم یرو

 .ندینش

 ...شهیسردت م-

شود حرف زدن را  یگفتن ندارم که ندارم. اصال کنارش م یبرا یگذرد و حرف یدر سکوت م یقیکنم و دقا یم تشکر

 کرد! یو زندگ دینفس کش یحساب ایهم فراموش کرد و فقط گوش سپرد؛ 

 پسره مُرده...-

 !؟یچ-

 دهد. یکند و زمزمه وار جوابم را م یاست و آرام آرام چمن ها را م نیرو به زم نگاهش

ن زنگ زد یاز کالنتر یدیکشته شده... ظهر خواب ایریافتاده و تو درگ ریآشوب گ نیفرار که کرده، همون محله ها ب-

 ...ییو رفتم شناسا

سرش  ریکشد و دستانش را ز یمانم. دراز م یم رهیآتش به صورتش خ یروزنه ها یِگزم و در روشن یبه دندان م لب

 هره اش آرامش دارد.به آسمان چ رهیکند و خ یقالب م

 ذاره آه مظلوم سرد بشه...  یخدا نم-

شود و با وجود پتو و  یم شبیهولناک د یصحنه ها ریخورد و رو به آتش فکرم درگ یاز کنج چشمم سر م اشک

 شتریکند ب یگذارد و اصرار م یگرم شده را مقابلمان م یشود و غذا یلرزم. بلند م یبه آتش، پرتنش م یکینزد

 کند. یم دهیکوب خیودش بشقابم را پر از پلو و سه سبخورم و خ

 همه بخورم! نیا ستمیکه ن لیچه خبره... ف-

 .ندینش یکشد و مقابل م یکباب م خیس کیو  ریکفگ کیخودش هم  یبرا

چاق  نیالغرم، از ا نی! منو نبی... الغر موندینخورد یزیظهرم حواسم بود چ روزید ،یبخور حرف نباشه، ضعف دار-

 !ی... تو بخور پوست و استخون شدضمیشم چون مر یتر نم
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 زند. یرود و او همانطور غر م یاش م یماریب یِپ حواسم

 !یکن یم ریخودتو س تاییسکویاز بس سر کار با اون ب یخور ینم یچیه ییدونم تو خونه تنها یمن که م-

 کنم. ینگاهش م یشمچ ریو ز ردیگ یلبخند م یخورد و انحنا یاز توجهات نامحسوسش کش م میها لب

 ؟یعمل خوب نشد نیمگه با ا ؟یضیچرا مر-

خوردن  یاندازد و برا یم نییسرش را پا یجود و بدون جواب یکند و آرام لقمه اش را م یبه صورتم نگاه م رهیخ

 کند. یاشاره م میغذا

 مونده تا االن... یدی... ظهرم خوابدهیبخور سرد بشه مزه نم-

سوزد و به زحمت لقمه  یم میرسم. همچنان گلو یو غرق فکر به شام خوردنم م یلیم یبخواهد جواب دهد و با  ینم

 .دیآ یمن م یکرده و چنگالش سمت غذا یاو زودتر بشقابش را خال یدهم ول یها را قورت م

 با اجازه... اشتهام باز شده...-

کشد و در آخر هم خودش  یخودش م یبرا یدهم. شادمان مقدار یخندم و بشقاب را سمتش هل م یصدا م یب

 کنم. ینم یبه خانه شان ندارم، اعتراض ییدهد و چون آشنا یبلند شدن نم یبرد و اجازه  یظرف ها را داخل م

دهم تا  یکنم، نگرانم شده و جوابش را همانطور که محسن گفته است، م یرا چک م یکین یها امیام و پ نشسته

بروم. به عالوه  دنشانیبتوانم دوباره به د یدانم ک یها را کرده و نم خوابگاه و بچه یمحسن دروغگو نشود. دلم هوا

 یرادآویشان خواهند رفت. با  یزندگ یِروزها پ نیو هم دهیو عاطفه هم رس الین یِکنکور آمده و حتما خبر قبول جینتا

 نیهم هم شبید قبل از اتفاق یدل نازک شده ام، حت یلیخ دایخورد. جد یشکند و باز اشکم سر م یشان بغضم م

 .کند یم فمیکردن را اصال دوست ندارم، به عالوه دل نازک بودن ضع هیجهت گر یخود و ب یب نیبساط را داشتم و ا

اندازد و  یدر آتش م گریشوم. چند تکه چوب د یرود، متوجه م یاش که سمت منقل م هیرا از سا نیصدا آمده و ا یب

که دور است نگاه کردنش راحت تر  نطوریاندازد. ا یپا م یو باز پا روکشد  یآتش دراز م کیجلوتر از من نزد یکم

لمس  ایو  یشدن، شوخ کیدارم، چون اگر قصد نزد تکارش را دوس نیکند و ا تیکند فاصله را رعا یم یاست. سع

 نشان دهم! دیبا یدانم چه واکنش یصورتم را داشته باشد، واقعا نم یدوباره 
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. دل و عقلم در موردش دیآ یدرمورد محسن دلم نم ینفر مقابل شود ول یحواله  یانانه اج یِ لیس دیبا یحالت عاد در

 شوند. یبه آزردنش نم یکدام راض چیاند و ه دهیبه تفاهم رس

 زیکم سو، چ یکند به آسمان نگاه کنم و جز چند ستاره  یاش به آسمان من را هم وادار م رهیوقفه و خ یب نگاه

 دوم. یکنم و پابرهنه وسط افکارش م یدوباره نگاهش م. ستین تیقابل رو یگرید

 ؟یهست یتو آسمون دنبال چ-

شوم و باز هم  دهیچرخد تا راحت تر د یم یکند، کم یچشمانش نگاهم م یکند و از باال یرا رو به باال خم م سرش

 نگاهش به آسمان است.

 ؛یش ینم ریس یبه آسمون نگاه کن یاره... هر چعالمه ستاره د هی ر،یکو میدانشکده رفت یبا بچه ها شایچند سال پ-

 !دیشه راحت ستاره ها رو د یکه نم زارمیاز شهر و چراغاش ب

کم  یشوند. به چند ستاره  ینم دهید یراحت نیآسمان به ا یچراغ ها ن،یزم یدر التهاب چراغ ها د،یگو یم راست

 زنم. یلبخند م حشیشوم و از توض یم رهیآسمان خ یسو

 با ستاره هاش قشنگه... آره آسمون-

زند و حرف  یو باز هم حرف م ردیفاصله بگ نیاز زم یکند تا کم یتنش م ی هیغلتد و آرنجش را پا یپهلو م مین

 زدنش را دوست دارم.

دوست  ای! بچگمینیب یاز گذشته شون رو م یریتصو میرفتن و ما دار نیاز ب شیسال ها پ اشونیلیخ یقشنگن، ول-

و ت ،یکن یم یفضانورد نیتمر یگفت دار یداشتم م ژنیمحمد، چون مدام ماسک اکس ییوم، داداشتم فضانورد بش

 دهیهم خر ینجوم یلمایکتاب و ف ی... برام کلیاستفاده کن ژنیاز کپسول اکس یکن نیتمر دیو با ستین ژنیفضا اکس

 دوست داشتم؟ شتریرو از همه ب یآسمونا چ نیتو فضا و ب یدون یم یبود، هنوز همه رو دارم! ول

 .چمیپ یپردردش پنهان نگه دارم و پتو را محکم تر دور خودم م یکنم بغضم را به خاطر کودک یم یسع

 رو؟ یچ-

 چاله ها رو... اهیس-

 اندازم. یباال م ابرو
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 باشن! یترسناک یزایفکر کنم چ-

 دهد.  یخندد و سر تکان م یم نرم

ز نداره، مثال ا تیکه جسم طهیمح هیشون کار ندارم،  یعلم فیعرمن دوستشون داشتم... به ت ی! ولدیدونم، شا ینم-

دن... بدون  یعبور نم یبلعند و اجازه  ینور رو هم م یاز مقابل حت یول ینیب ینم یزیچ ،یاون سمت نگاهشون کن

حجم هم ندارن که بشه گفت،  یعبور کنه! حت ونازش یحت ایباشه،  دنیاز اون سمتشون قابل د یزیکه چ نیا

 کنن! یبلعن رو داخل خودشون حفظ م یکه م ییازیچ

 حرف زدن دوست دارم. نیجالبش، به دهانش چشم دوخته ام و لبخندش را ح حیتوض یزده برا جانیه

با عبور  شهیهستن که م یا گهیگم دروازه زمان و مکان د یمن م یول گه،یم یدرموردشون چ دایدونم جد یعلم نم-

 بدتر... ییایهم دن دیبهتر و شا یایدن هی دیشاشد!  گهید یایدن هیازشون وارد 

 . شکمیشو یدیزمان جد ای دیجد یایدروازه، وارد دن کیکه با عبور از  نیاست، ا ییبایزنم. واقعا تصور ز یم لبخند

 یایآن دن قیاست تا از طر یدروازه ا نیکردن چن دایاز ما آدم ها پ یلیخ یکودک یایندارم که نه تنها من، بلکه رو

 لمیبه صدها ف هیشب یزیناشناخته و خطرناک باشد، چ روازه،اگر پا گذاشتن به آن سمت د یحت م،ید را عوض کنخو

شدن  یواقع ریتا تصو میکن یاند و هربار با عالقه آن ها را تماشا م دهیکش ریرا به تصو ایرو نیاز ا ییکه نما یلیتخ

 !مینیرا بب اهایرو

 جالبه؟ مگه نه؟-

 کشد. یدوباره رو به آسمان دراز م دهم و یتکان م سر

 یانتهاش چخبره... تو زندگ یدون یو نم ینیب یم یاهیچاله که توش فقط س هیچاله!  اهیترسناکه... س یاسمش ول-

واقعا کم آوردم، مثل اون شب که  ییوقتا هیخود منم داشتم و  اد،یچاله ها به وجود م اهیس نیاز ماها از ا یلیخ

ه ک یا یبعد یایخواستم با ورود بهش، دن یبودم که نم ستادهیچاله ا اهیس هی یبخورم، دهانه اون قرصا رو  ینذاشت

کردن  یزندگ یبرا دیجد یایچاله و دن اهیبه نخواستنم برسم و فرو رفتم تو اون س ینذاشت نم؛یشم رو بب یواردش م

 یدونم ک یو نم ادیخوشم نم چیبره، ه یم رونمیب ایدن نیکه از ا یبعد یبه روم باز شد که دوستش دارم، از دروازه 

 هگیجور د هیات  یسمتش زندگ نیکه ا یکن یچاله عبور م اهیس هی یکیاز تار یمقابلم باز بشه... تو هم االن دار

 گهید یایدن هیکن و  دایخروجش رو پ یبگرد و دروازه  ،یکن یطور زندگ نیا یخوا یو نم یاست، اگه دوستش ندار

 کن... دایپ تیزندگ یبرا
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 دیگو یدانم چه م یهم واضح و آشکار است و هم مبهم و گنگ! هم م میبرا شیحرف ها یِکنم و معن ینگاهش م فقط

کشد و  یم رونیب بشیرا از ج یکشد، ماسک یم قیکند و چند نفس عم یم میرها یکیتار انیفهمم. م یو هم نم

 .اندم یم هریکشد و دست به بغل، باز به آسمان خ یاش م ینیدهان و ب یرو

او  یایاز آن گذشتم و االن در دن شبیکه د یا یکیکنم. تار یفکر م شیو به حرف ها رمیگ یاز چهره اش نم نگاه

محال  یرا منطق و عقلم امر نیو ا میبا هم ندار یتناسب چیترسم. ه یجا باشم و هم م نیخواهم ا ینشسته ام؛ هم م

 دیگو یدارم، بد هم نم یلرزد. عقل مقاوم و لجباز یم ییتنها یسرماکند و از  یگوشه کز م کیدانند؛ دلم  یممکن م

 هم گناه دارد... چارهیخب دل ب یها؛ ول

 انیبزند و منظورش را واضح تر ب ایدن نیصاحب ا دیرا با یدانم که حرف اصل یهر دو حسم، م یِجدال و لجباز نیب

 کند!

و  دهیچمن ها خواب یسقف آسمان و رو ریطور ز نیهمکند.  یرا داخل شکمش جمع م شیغلتد و پاها یپهلو م به

 رود. یم یآتش رو به اتمام است و هر لحظه رو به خاموش زمِیه

 یتنش م یاز پتو را رو یمیکنم؛ ن یبه آتش اضافه م گرید یروم و چند شاخه  یها م زمیصدا سمت ه یو ب آهسته

 ایرو یتوانم ذهنم را خموش نگه دارم، ه یدم است و نم. سرنمینش یم دهیخواب یها و او زمیاندازم و کنار آتش و ه

 خالصه شده اند! یماریاش هم در ب یکودک یاهایرو یکه حت یخندد. کس یبافد و در تمامشان محسن م یم

کنم  تا باالخره حواس دل و ذهنم  یکنم و تک به تک سوختنشان را نگاه م یآتش پرت م انیرا م زیر یچوب ها تکه

ودش خ شتریکنم که ب یشود و نگاهش م یم دهی. پتو از دوشم کشرندیگ یکنم تا آرام م یسوختن م یرا پرتِ تماشا

نم ک دارشیب دیبا عتایدر ماسک پنهان شده اند! طب شاز صورت یکه بخش مهم دیآ یم فمیپتو مچاله کرده و ح ریرا ز

 کنم!  غیرا از خودم در دنشید شتریب هیثان کیخواهم  یتمام نم یِبا خودخواه یخواب به اتاقش برود ول یتا برا

 شبید یها یباف الیکنم و مثل خ یپتو جمع م ریرا ز میکنم و به پهلو پاها یرا در هم قالب م میاست، بازوها سرد

از  یکند. قطره آب یم قمیتماشا کردنش به باز کردنِ چشمان، تشو لیو م ندینش یم میپشت پلک ها یطرح لبخند

شود  یهم م االتیکنم. خ یو آرام پلک باز م ارمفش یچکد و محکم چشم به هم م ینه ام مگو یدانم کجا، رو ینم

 که دوست دارد، غرق ستاره است. یریکو یچشمانش مثل شب ها اهیس قیزند و عق یشوند. لبخند م یواقع

 داخل؟ میبارون گرفت؛ بر-
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 یکنم. او هم م یمرتب م عیشده را سرنامرتب  یپرم و شالم که کم یاز جا م عیآرام و خش دارش، سر یصدا با

 کشد. یم یدهد و آه بلند یو بدنش را کش و قوس م ندینش

 ... بدنم کوفته شده...دمیخواب نجایتموم شبو ا شهیباورم نم-

سوزد، سرخ شدنشان را  یاز داخل م میکنم و گونه ها یهنوز احساس سرما م رم،یتوانم باال بگ یخجالت سرم را نم از

 تدسیا یکنم. م یشالم را مرتب م یگفتن ندارم و ه یبرا یدلم، حرف شبید یِگوشیباز یکنم. برا یم خودم هم حس

 دهد. یرا کش م شیو باز هم دست ها

 انگار... رهیگ یداخل، داره بارون م میبر-

 یره طوکنم هر چه زودتر ب یرود و با سماجت تالش م یم جیکنم پتو را تا بزنم، سرم گ یم یو سع ستمیا یم عیسر

 د.شو یآرام تر م شیکشد تا خودش جمع کند و صدا ینباشد، از معرکه فرار کنم. پتو را از دستم م عیضا یلیکه خ

 ؟یحالت خوبه تو؟ صورتت قرمز شده چرا؟ تب دار-

 دارم. یگام به عقب برم کیصبح  یِهوا شیو در گرگ و م دیآ یراستش سمت گونه ام م دست

 ممنون خوبم، با اجازه...-

 یکنم و باعث م ینگاهش را حس م ینیلرزد. سنگ یکنم و تنم از سرما م یبلند سمت ساختمان حرکت م یگام ها با

شود  یبر علت م دیهم مز جهیبزنم، سرگ پایاست به خودم ت کیگام برداشتن دستپاچه شوم و چندبار نزد یشود برا

خوانم و سرگردان از  یو نمازم را م رمیگ یوضو م رمخورم. با آب گ یم واریبه در و د یرسم، حساب یو تا به اتاق م

 زنم. یسطح اتاق قدم م شبم،ید یحرکتِ بچگانه 

 کنم. یو دلم را شماتت م رمیگ یرا به دندان م لبم

در مقابلش و چشم  دنیو تمام! لم یکرد ینگاهش م یداشت تماشا کردنش اصال؟ همانطور نشسته کم یمعن چه

 نیبود که بود. قبول! با ا نیریدانم؛ ش یخوابم برد را نم یداشت؟ اصال ک یچه معن گریدوختن به چشمان بسته اش د

دل که هر چه  نی! لعنت به ا؟یچه کار کن یخواه یم ده،یدر کنارش د دهیشده و تو را آن طور خواب داریکه ب یخجالت

 یکوبد و ه یقلبم م انیشده و پا م . سرتقدیآ یقدم هم از موضعش کوتاه نم کیداشتم را به باد داده و  مانیو ا نید

 !اوردیهم ن تینشده؛ اصال به رو یزیخب، حاال که چ یلیزند: خ یزرِ اضافه م
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 کند. یاز دوردست بند دلم را پاره م شیآورم و صدا یرا در م شیادا

 ...یراحت استراحت کن یتون ی... مشگاهیآزما رمیمن م-

کند و  یلب کج م میرا بشنود. دل برا میکشم صدا یخجالت م یحت یول میآ یروم تا ادعا کنم من هم م یدر م سمت

 سرت... یکوبد: خاک تو یسرم م یمحکم تو

است. لرز دارم و دلم  چاندهیرا در فضا پ زییپا یکرده و بو دنیشروع به بار یگردم و بارانِ آرام یپنجره برم کنار

که تب کرده ام و  انمیلرزم، در جر یم شتریزم و بخ یپتو م ریتخت ز یطور! رو نیرود. چشمانم هم هم یم یاهیس

تر کرده است. سرم  میهم اوضاع را وخ شبیآزادِ د یِدر فضا دنیطور خواب نیاست و هم روزیاثراتِ دوش آبِ سرد د

ا برد و ب یزود خوابم م یلیام که خ دهیرا آن قدر بد خواب شبیبندم. د یکشم و چشمانم را محکم م یپتو م ریرا هم ز

 یم داریب یخوابم و ه یم یکنم در آرامش بخوابم. در تب و تابِ تب و لرز ه یم یراحت از نبودن محسن سع الیخ

بلند شدن هم  یاجازه  یسرم حت یِنیسنگ یکنم ول رونیشوم. هوس کرده ام با دوش آب گرم زهرِ سرما را از تنم ب

کند و  یخورم. تمام تنم درد م ید شدن، در جا وول مبلن یبرا یو ناتوان دنیحوصله از خواب یدهد. ظهر شده و ب ینم

بندم تا حجم درد را کم کنم و به  یام م یشانیپ یزحمت رو هکنم. شالم را ب هیخواهد گر یدلم م یماریاز فشارِ ب

 هپرم و ب یاز جا م د،یآ یم نییکه از پا یبیمه یبندم تا باز بخوابم؛ هنوز چشمانم گرم نشده، با صدا یزحمت چشم م

 یاتفاقدانم چه  یخورم. نم یسُر م نییسِر شده و به زحمت از تخت پا میسوزد. پاها یم میبلندم، گلو غِیخاطر ج

 کشم و با یسرم م یکنم و رو یام باز م یشانیترسم. شال را از پ یم یکه در خانه تنها هستم، حساب نیافتاده و از ا

 یم نییرسانم و با کمک نرده ها چند پله را پا یا خود را مروم. تا پله ه یمرتب کردن لباسم به زحمت سمت در م

 است.  دهیچیپ هدر خان یبیعج یاست و بو یعیطب زیروم. همه چ

که صبح آن قدر عجوالنه داخل آمدم که فراموشش  دیآ یم ادمی یگردم تا تلفن همراهم را بردارم ول یبرم یا پله

 نییتنم را پا گرید یشود. چند پله  یم دیمانده باشد، سردردم تشد ربارانیز نمینازن یِکه گوش نیکردم و از فکر ا

 یدهم و نگاهم م یم یکند. سالم آرام یشان نگاه م هکه دست به کمر به آشپزخان نمیب یکشم  و خودش را م یم

 کند.

 بود؟ یچ یشده؟ صدا یچ-

 چرخد. یخاراند و دور خودش م یفرق سرش را م یدست دو

 !دیدونم چرا قابلمهه ترک یکردم، سوپ بار گذاشته بودم برات، نم اردیببخش تو رو هم ب-   
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 دهم. یسرعت م میبه پاها یشود و کم یچشمانم گرد م   

 ؟؟یچ-   

 عیها ما نتیکاب کریبه تمام معنا رخ داده است و از در و پ یشوم. افتضاح یم رهیرسم و به آشپزخانه خ یکنارش م   

 .رمیگ یدهانم را م یزنم و جلو یت تهوع عق مکند. با حال یچکه م یچندش آور

 !؟یکن یم یسوپ بود بابا؛ چرا همچ-   

روم. زودپزِ  یجلوتر م یخندم و قدم یم یتوانم بدون درد بخندم ول ینم یاز سرما عفونت و تورم دارد و حت میگلو   

 که بار آورده یو به افتضاح ستدیا یاست. کنارم م دهیگاز هم ضربه د یمنحدم شده کف آشپزخانه افتاده و هود باال

 کند. یاست نگاه م

 ذاشت آخه! یسوپ م ینطوریا شهیمادرجون هم-   

به هم  یدهانم دارم تا جلو یکند. همچنان دستم را جلو ینگاهم م یچشم ریکنم و شرمنده و ز ینگاهش م   

 .ردیگ یم مرا سمت یکند و ماسک یها را باز م نتیاز کاب یکی. در رمیخوردن حالم را بگ

 بزن حالت بد نشه! نویا-   

کنم و  یاندازم و مجدد شالم را مرتب م یم میو با کنار زدن شالم، کشش را پشت گوش ها رمیگ یماسک را م   

 کنم. ینگاهش م

 ...دیخوبه خودتون تو آشپزخونه نبود-   

 !ونیتلوز یمن بار گذاشتم و رفتم پا-   

کردن، سرم را اطراف  زیتم یو دنبال دستمال برا رمیبگ دیاش را ند رهینگاه خ کنم یم یو سع ردیگ یخنده ام م   

 چرخانم. یم

 رو... نجایکنم ا زیتم دیچندتا دستمال بهم بد-   

 زند. یسرم غر م یجد یکند و کم یرفتن اشاره م رونیب یبرا   

 کنم... یم شیکار هیبرو استراحت کن خودم  ،یسوخت یاز تب م یالزم نکرده؛ خودت داشت-   
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 غرم. یم تیکنم و مثل خودش با جد یداند تب کرده ام، تعجب م یکه م نیاز ا   

 تو اتاق؟ یشما اومد-   

 دهد. یم یشود و چشمانش را اطراف فرار یمظلوم م یکم   

 حالت بده، خواستم برات سوپ... دمید م،یناهار بخور رونیب میاومدم که بر-   

دانم در پناه  یکنم و خوب م یتبسم م یدانم، ول یته ام تا محکم به آغوشش نکشم را نمخودم را گرف یچطور جلو   

 زنم. یرا باال م نمیچرخانم و آست ی. از هولِ خواندن نگاهم سرم را مندیب یماسک او نم

 !رونیندازدتون ب یبساط رو، رسما م نیا نهیخانم بب میشم... مر یکنم، بهترم م زیجا رو تم نیمن خوبم، ا-   

 .ردیگ یرود و چند دستمال سمتم م یاز کشوها م یکیخندد و سمت  یم   

 ...ستیحالتون خوب ن نیکنم، همچ یپس منم کمک م-   

 یام کمتر شده و در جبرِ عمل انجام شده، م جهیکنم. سرگ یها م نتیکردن کاب زیدهم و شروع به تم ینم یجواب   

از  افتد و رنگ یزود به نفس نفس م یلیکشد و خ یرا دستمال م ییباال یها نتیشوم. کاب الیخ یتوانم تب را هم ب

 پرد. یصورتش م

 حالتون خوبه؟-   

 رود. یم خچالیاندازد و سمت  یم نییخسته و شرمنده سرش را پا   

 آره خوبم...-   

 یبرم شیا سر جااندازد. تا جعبه ر یکشد و چند قرص را بدون آب باال م یم رونیب خچالیاز  یکوچک یجعبه    

و با  کشد ینفس سر م کیرا  وانیکند و ل ینگاهم نم گریکنم که د ی. تعجب مرمیگ یآب سمتش م یوانیگرداند، ل

اش را  یدارد خستگ یبه زحمت سع متوجهمدهد. نامحسوس تحت نظرم دارم و  یبه کارش ادامه م یحالت محزون

 پنهان کند.

حالتون به نظر خوب  ن،یتازه بخور یکم هوا هی رون،یزودپز رو بنداز ب یشه ال نیکنم، شما ا یم زیباال رو من تم-   

 ...ادینم
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 ستیدانم دردش چ یرود. نم یم رونیدارد و از ساختمان ب یو زباله ها را به همراه الشه برم ردیپذ یم یحرف یب   

 یم زیروم و باال را تم یم هیچهارپا ینداشت! رو یهر چه بود اصال حس خوب یول ختیطور به هم ر نیا کبارهیکه 

 کشد تا برگردد. یطول م یساعت میکنم و ن

 خواستم کمکت کنم... یحالت؛ مثال م نیبا ا ؛یخسته نباش-   

سمت کانتر، مقابلش  نیاندازم و ا یرا هم داخل سطل زباله م فیدستمال کث نی. آخرندیب یزنم و او نم یلبخند م   

 .ستمیا یم

 ...شگاهیامروزم از کار تو آزما بتیرو حساب غ دیراشکال نداره، بذا-   

 کند. یچپ چپ نگاهم م یخندد با حالت دلچسب یم   

 کنم من... یبرات دردسر درست م شهیهم-   

« شوند! یکه به نگاه تو ختم م ینیریش یدردسرها»شوم و اعتراف کنم  رهیدر چشمانش خ میخواهد مستق یدلم م   

 خراشد!... یمچنان روحم را مکه ه یالبته به جز آن آخر

 ی. دستش سمت صورتم مندیب یام که لبخندم را نم یشود و چه قدر راض یتنها نگاهم در چشمانش حل م یول   

 ینشان نم یواکنش چیفرستد؛ مسخ شده ام و ه یشال م ریزده را ز رونیکه از کنار چشمم ب ییمو یو حلقه  دیآ

 .ندز یکشد و غر م یصورتم م یرو ماسک را از یو ناگهان عیسر یلیدهم. خ

 !ست؟یلبات ن فیح اد؛یماسک اصال بهت نم-   

 میتوانم باز کنم، لبش را به دندان گرفته و کم کم چشمش را از لب ها یشود و قفل نگاهم را نم یتنم مور مور م   

زده را  رونیار گوشم بشدن ماسک از کن دهیکه با کش ییکنم و موها یخودم را جمع و جور م عیدهد. سر یم یفرار

 دهم. یجوابش را م ییدهم و با پررو یشال هل م ریز

 فه؟یبرا من ح ست،ین فیواسه شما ح-   

فرار  یروم و برا یحرف را از خودم دور کنم و سمت در آشپزخانه م نیکشم تا خجالتِ گفتنِ ا یم یقینفس عم   

 .رمیگ یسراغ تلفنم را م

 ش؟یدید، شما ندجا مونده بو اطیتو ح میگوش-   
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و سرگردان سمت پله  انهیشود، ختم است و ناش یکه باعث خجالتم م یبه موضوع میگزم، هر چه بگو یباز هم لب م   

 است. یآورد باعث خوشحال ینم میکه به رو نیکنم. البته ا ینگاه م زیگر یها را برا

 !یدار زیآم دیتهد امیتماس و پ ی... کلزهیرو م-   

 کنم. یکنم و نگاهش م یچشم گرد م   

 دارم؟ امیمن تماس و پ-   

 دهد. یکند و ادامه م یاشاره م یچرخاند و به گوش یچشم م   

 !یا چارهیب یکرده که اگه جواب ند دیتهد یکل-   

 روم. یو تلفنم م زیکنم و سمت م یاخم م   

 د؟یشما هم همه رو خوند-   

 .ستدیا یمقابلم مبرد و  یشلوار کتانش فرو م یها بیدست در ج   

 اومد! یصفحه م یباال ترشونینه ت-   

تماس  یشوم.  همه  یکرده و از دستش دلخور م یفضول یام حساب یکنم. به هر حال در گوش یچپ چپ نگاهش م   

برگشتن به  یکنم. برا یتعجب م یکه بعد از مدت ها سراغم را گرفته است، حساب نیها از عاطفه است و ا امیها و پ

 رود. یمتعدد عاطفه م یروم و فکرم مشغول تماس ها یسمت پله ها م اتاق

 تا من ناهار... ایکارت تموم شد ب-   

 پرم. یچرخم و هنوز حرفش را تمام نکرده وسط حرفش م یم   

 !یطرف آشپزخونه نرو... خدا رحم کرده خودتون تو آشپزخونه نبود گهیخواهشا شما د-   

 دهد. یم مخندد و تلفنش را نشان یم   

 دهم! یتا من ناهار سفارش م-   
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دهد و  یروم، تماسم را جواب م یطور که از پله ها باال م نیو هم رمیگ یعاطفه را م یو شماره  ردیگ یخنده ام م   

 است. یعصبان یحساب

 یپ یو رفت یما رو زد دیگورم رو گم کنم! خووب ق یخداحافظ یبه خدا اصال حقت بود محلت ندم و ب یعنی-   

 ات! یزندگ

 شرمنده باشم. ایدانم بخندم  ینم تشیپر است و از عصبان یتوپش حساب   

 شده مگه؟! یخب حاال گرفتار بودما... چ-   

نم و ک یدانشگاه شوهر م رمیم ؟یزد دمویق ایو برم  نمتیبب یایتحفه تنگ شده! م یتو یمن برا یدل تحفه  نیا-   

 منو ها... ینیب ینم گهید

 بندم. یو در اتاق را پشت سرم م ردیگ یاش خنده ام م یعصب یِوخاز ش   

 ؟یر یم یک ؟ی! حاال کجا قبول شدیکن یمن دانشگاه شوهر کردم، تو هم م یهر چ-   

 افتد تا سالم بدهد. یم ادشیکشد و تازه  یم یپووف   

 سالم...-   

 .نمینش یتخت م یخندم و لبه  یم   

 ؟یسالم، خوب-   

 نالد: یو بغض م یبا دلتنگ   

 رم... یتو؟ دلم برات تنگ شده... فردا دارم م یخوب-   

 دهم. یزند و بغضم را قورت م یبه دلم چنگ م یدلتنگ   

 بمونم. شتونیپ امیامشب ب دنتون؟ید امیده که ب یاجازه م د،یجد یاون خانم بداخالقه -   

 کند. یم غیج غیبا ذوق ج   

 هوامونو داره... یلیاالن خ م،یکرد پررو نش یبداخالق یاول کم یماهه بابا... روزا آره، خانم بااِدراک یواا-   
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 کنم.  ینم دایاز تب پ یکشم و در کمال تعجب اثر یبه صورتم م یزنم ودست یلبخند م   

 ؟یاونجا... حاال کجا قبول شد یمدت امیکنم و م یباشه، قطع کن جمع م-   

 رو کمکم کنن... نایثبت نام و ا یدنبالم که کارا انیآشنا داره، گفته م مشهد قبول شدم، خانم باادراک-   

 ! نمتیب یخوبه... پس قطع کن شب م-   

پ سو اتیمحتو ستیشود، معلوم ن یتنم چندشم م یکنم. از لباس ها یو تماس را قطع م میزن یچانه م گرید یکم   

 نیمعدوم شده، گمانم چند یبو و رنگ جو پرک ها یزیداشت! از ت یبیعج نیبه ا ییبود که بو یمذکور چه مواد

که مجدد پا در اتاق  نیدارم. از ا یلباس برم نمخندم و از چمدا یسوپِ مرحوم کرده بود! م یقاشق زردچوبه حواله 

 نیبا ا یول دیایتواند داخل ب یکنم، مطمئنا اگر بخواهد، م یترسم و با حجم چمدان پشت در را چفت م یبگذارد م

 فیک یراحت و آب گرم، حساب الیکنم و با خ یمال اجازه اش را سلب کرده ام! در حمام را هم از داخل قفل مکار ع

خجالت  یرا بار چمدان کرده، کم میکه تمام لباس ها نیکنم و از ا یو مرتب لوازمم را جمع م دهیکنم. لباس پوش یم

را اصال فکرش را نکنم  یکی نیدارم که ا دنیکشخجالت  یبرا نهیوقت رفتن است و آن قدر گز گرید یکشم ول یم

 بهتر است!

زنم. دلم قهر کرده و اصال به  یکشم و لبخند م یم نهیعکس کوچکِ کنج آ یرو یکنم و دست یچادرم را سر م   

 آدم دورش نیمکان و ا نیکشد تا از ا یعقلم دستش را گرفته و با غضب به دنبال خودش م یول ست،ین یرفتن راض

 کند.

 نییخانه تک و تنها بماند. چند پله که پا نیسوزد که قرار است در ا یکنم و دلم م یچمدان به دست اتاق را ترک م   

 .دیآ یم شیروم، صدا یم

 ؟یر یم یکجا؟ کجا دار-   

شود و اخم بر  یم شیدایروم، مقابل پله ها پ یم نییکه پا گرید یو چند پله  ستین دمید یخودش در محدوده    

 ه اش نشانده است.چهر

 بچه ها... شیخوابگاه پ ت،یرم خونه حما یدارم م-   

 چرخاند. یکوبد و با اخم اطراف را چشم م یدست به کمر م   
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 ؟یبر یبرو، چمدونت رو کجا م یر یچرا؟ خب م-   

 کنم. یم دایپ شیابروها نیرا هم ب یرد دلخور ستم،یا یروم و مقابلش م یم نییرا پا گرید یچند پله    

 ...نمشینب گهیوقت د چیره دانشگاه و ممکنه ه یعاطفه داره م-   

 شه؟یم یاگه اصرار به موندنت کنم، چ-   

خوانم، اما  یاز نگاهش م ییزهایبمانم؟ چ یاست. مثال به چه معنا و مفهوم دهیخشک میدهم و گلو یسر تکان م   

ه اگر ک ستیمان ن نیب یحرف یندارد وقت یا یمنطق هیتوج چیدارد. ماندن ه ریتا آسمان توف نیزم دنیخواندن تا شن

 خطا بود... یهم بود، باز هم ماندن خطا یحرف

 !ستیمونم... درست ن ینم-   

 کشد. یکشد و سمت وسط سالن م یکشد و چمدان را از دستم م یم یقینفس عم   

 رسونمت... یم م،یناهار بخور ایب-   

 کبارمصرفیدو پرس غذا در ظرف  یناهار خور زیم یکند. رو یسالن رها مندارم و چمدان را وسط  یمخالفت   

هم او  یچسبد ول ینم شبید ی. مثل غذامیخور یو در سکوت ناهارمان را م مینینش یزند و مقابل هم م یچشمک م

 یاجازه  گریدر کنار او بخورم. مطمئنا د متوان یاست که م ییغذا نیگرسنه است و هم من ضعف دارم و بعالوه آخر

 کار را به خودم نخواهم داد. نیا

 سر کار؟ یایم یاز ک-   

 اندازم. یدهم و شانه باال م یکنم و لقمه ام را قورت م ینگاهش م   

 وجود نداره... یسوگوار یوقت برا یلیاتفاقات بد خ یاز فردا... برا دیشا-   

 متاسفم که اون اتفاق افتاد...-   

 اندازم. یم نییآن آدم ها نلغزد و سرم را پا یِصفت یآن شب و ب یپ دهم تا فکرم یسر تکان م   

 ...یذارم بر یم نیهم یخوام برات دردسر درست کنم، برا ینم گهید-   
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صال تو ا»خواهم بغض کنم و بنالم که  یدهد و م یکنم تا نگاهش کنم، لحن آرامش دلم را قلقلک م یسرم را بلند نم   

 «شود! یم سریم زیباش! با نگاهت همه چخوب  یدردسر بساز؛ ول یه

دانم از کجا و  یروم. بغض را نم یشوم و چادرم را مرتب کرده و سمت چمدان م یغذا بلند م یمانده  یباق الیخ یب   

 ست؟یاطوارها چ نیا گر؛یاش د ینیب یم شگاهیکند. خب فردا باز در آزما یام م ینشسته و عاص میچرا کنج گلو

 رم... ی.. شما نرسون، خودم م.گهیمن برم د-   

و چمدان از  رمیگ یاست. چادرم را باال م سیهمچنان خ یاز باران صبحگاه نیروم و زم یساختمان م رونیتا ب   

 کند. یشود و جلوتر حرکت م یم دهیدستم کش

 ...ارمیمن چمدون نداشتم، برگردم خونه پسش م -   

عوض کردن جوّ  یگذارد. برا یو چمدان را داخل صندوق عقب م زند یرا م نشیماش ریدهد و دزدگ ینم یجواب   

 زنم. یلبخند م

 قبل فراموشش نکنم! یمثل دفعه -   

 سوزاند! یو فقط جان م ستین نیدلنش چیزند، البته از نوع تلخش که ه یاو هم لبخند م   

در  ی. کممیشو یخارج م ،میکه آمده ا یو با همان روند ندینش یکند و خودش هم م ینشستن اشاره م یبرا   

 کند. یشود و باالخره خودش زبان به حرف زدن باز م یم یسکوت ط

 یخورد. منم نشستم و حساب یمامان دست پخت محشرت رو گرم کرده بود و با مزه م ال،یبرگشتم و یوقت-   

 برداره! زیم یرفته بود از رو ادشیشد که مامان  بمیکاغذ شماره تلفنم در کنارش نص هیالبته  د؛یچسب

 دهد. یخندد و سر تکان م یزنم و خودش هم م یلبخند م   

 رو پشت فتیتا ک نهیشدم، چشمت روز بد نب یدرمورد سفر و عملش حرف بزنه و منم راه ییقرار بود بره و با دا-   

 نیبا ماش بره و منم یشد با تاکس یدر آوردم تا راض یباز یکول یشد. کل یچه اوضاع ینیبب ینبود دمید یصندل

 .دیو رفت نیشد یسوار تاکس دمید دمیسبدم. اونجا که ر لتیو اومدم دم در خوابگاه تا تحو دمیکوب

 کنم رفع سوتفاهم کنم. یم یخندم و سع یم   
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 !یداده باش لشیرو تحو فیخانوم بودم که ک میمنتظر تماس مر-   

 کند. یجمع م یاندازد و حواسش را به رانندگ یابرو باال م   

درونم گفت بذار  ثیحس خب یگولم زد! خودم آوردمش؛ تا دم خونه تون هم آوردما، زنگ رو هم زدم ول طونیش-   

 دنبالش! ادیتا خودش ب

 پرسم. یشده، موشکافانه م زیکنم و با چشمان ر ینگاهش م رهیکه آن روزها داشتم؛ خ یبیحس تعق یاداوریاز    

 !دیکرد بمیچند روزم تعق-   

 کوبد. یفرمان م یخندد و آرام رو یکه مچش را گرفته ام م نیبه ا   

 یرو هم شناختم؛ ول ینیتراب نژاد دستم اومد، اون پسره ورام نیبدم نشدا... آمار ا نیکار بودم خب؛ همچ یب-   

ز فتن ار یبرا لویکه مامان آورده بود وسا ییاز خانما یکیدونستم چه خبره! با  یاومدم و نم یانصافا اون شب اتفاق

م و خواست یتو بود دمیرو چک کردم، فهم نای. بعد که دوربادجواب د فونویکه دختر کوچولوش آ میکرد یجمع م الیو

 رو آوردم... فتیرو تموم کنم که ک یباز

که قصد  یا یگذاشته و باز یاز حضورش برجا یپرسم. خودش همه جا رد ینم یزیچ گریاندازم و د یم ریسر به ز   

 یم ادهیکند و با حزن پ یاستارت خورده است. مقابل خوابگاه توقف م یشتریداشت؛ همان شب با شدت باتمامش را 

زنم و با نفس  یکنم، زنگ را م یکشاند. تعلل نم یم میبرا یشود و چمدان را تا کنار در ورود یم ادهیشوم. او هم پ

 کنم. یبه فرو بردن بغضم م یسع قیعم یها

 که افتاد... یو واقعا شرمنده ام بابت اتفاقات دیدیه کشک یممنون بابت زحمات-   

 کند. ینگاهمان را پاره م یعمو عزت رشته  یکند و صدا ینگاهم م نطوریهم   

 بابام جان... هیک-   

 دهم. یبه نگاه محسنم و جوابش را م رهیخ   

 منم عمو عزت؛ خاطره ام...-   

 زند. یم یمزو چشمان محسن به قر دیآ یهن و هنش م یصدا   
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 !یزن یبابا بهمون سر نم ییگالبتون؟ کجا ییتو-   

رود و من تنها  یم نشیسمت ماش یو حرف یخداحافظ یدارد و ب یچند گام به پشت سر برم یحرف یمحسن ب   

مدل رفتنش بر دلم  نیکوبد و غم عالم را از ا یگاز م یکنم. با باز شدن در توسط عمو عزت او هم پا رو ینگاهش م

م ه یِدهد؟ برو پ لیدارد و پوزخند تحو تتدلم دوس مینشاند. خب چه کنم که خودش دستم را بسته است؟! بگو یم

 طراز خودت بچه!...

 یآورد و به اتاقک خودش برم یم میبرا یکنم و چمدان را تا در ورود یم یطبق معمول با عمو عزت چاق سالمت   

 گردد.

هم پشت سرش  هی. بقرمیگ یم یعاطفه در آغوشش جا غیشود و با ج یاز مدر ب ده،یهنوز نخ کنار در را نکش   

 هیرنفر را با گ نیو تا آخر زدیر یاشکم فرو م جانیو تنها از فشار ه اورمیبر زبان ب یتوانم کلمه ا ینم یهستند و حت

م از چمدان یک تیجمع نیا نیب دمینفهم یکنم. حت یمحرکت  یکنم و در آغوششان سمت سالن اصل یبوسه باران م

 شد! دهیدستم کش

 !یمسابقات کشور یرفته برا نایسرود مهال ا-   

 جز قرآن رو حفظ کردا... یسارا باالخره س-   

 معدل کالسمون شد... نیمعدل من امسال باالتر-   

 ساناز خواستگار اومده ها... یبرا-   

 قبول شده... یزهرا کنکور فن-   

جماعت از غم و  نیا نیخندم. اصال سخت است ب یشود و از ته دل م یحواله ام م طور آمار و اخبار خوب نیهم   

 را خوردن! ایدن یغصه حرف زدن و غصه 

 رو سرتون؟! دیچه خبره سالنو گذاشت-   

 ینسبتا جوان سمت مان م یخانم یشود. از قسمت دفتر اصل یاز زمزمه ها کم نم یزیچ یول ستندیا یهمه صاف م   

 کنم. یسالم دادن دراز م یروم و دستم را برا یم شیپ یشود. قدم یاز دست دخترها رها م میو بازو دیآ

 سالم؛ خاطره هستم...-   
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 فشارد. یم یدهد و دستم را به گرم یدستش را به دست چپش م یِزند و گوش یلبخند م   

 ...یسالم دخترم، خوش اومد-   

 پرسد. یچرخد و مشکوک م یم هیبق یچشمش رو   

 سر و صداها به خاطر اومدن شماست؟ نیا-   

 زانیو از گردنم آو دیآ یاش، جلو م یذات طنتیو ش ییخندم. عاطفه با پررو یکند و با خجالت م یدستم را رها م   

 شود. یم

 ...گهیخاطره مونه د-   

 کند. یبوسد و خودش را لوس م یگونه ام را محکم م   

 دلم برات تنگ شده بود خره...-   

خنده اش را  یتواند جلو ینم تشیرغم جد یام هم عل دهیرا باادراک شن لشیخندند و آن خانم که فام یهمه م   

 کند. یمان اشاره م یختم قائله به سالن هشت ضلع یو برا ردیبگ

 با شوهرم دو کلوم اختالط کنم... دینذاشت دیببر ضیاز خاطره تون ف دیبر د،یبر-   

 کند. یرا رو م طنتشیش یهم کم الیخندند و ن یدوستانه م هیبق یبسم کنم ولکنم محترمانه ت یم یسع   

 ...ادیمونده تا ب گهیغصه نخور خانم باادراک جون، ده روز د-   

و   میگو یم یکند. محترمانه با اجازه ا یداخل رفتن اشاره م یبرا یساختگ یکند و با اخم ینگاه م الیچپ چپ به ن   

 که نمیب یو م ندیآ یو هفت، هشت نفرشان داخل اتاق عاطفه م ستیشوم. هر ب یم دهیکش داخل سالن هیهمراه بق

 چمدانم را قبل از خودم رسانده اند.

 ؟یتو کجا قبول شد الین-   

 کند. یعاطفه پشت چشم نازک م یدهد و برا یتکان م یسر و گردن   

 جا قبول شدم گلم... نیمن هم-   
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 .اوردیخواهد کم ب ینم شهیمثل همو  ندیچ یعاطفه هم لب برم   

 ...ستاین یهم کم اسم یدانشگاه فردوس-   

 پرد. یم نییتخت عاطفه باال و پا یو طهورا رو میخند یم شانیها یهمه به لغزخوان   

 جات... امیکنم و م یمن اسبابام رو جمع م یفردا بر -   

 خوام آواره باشم... ینم امیها... از دانشگاه م رهیحق نداره جامو بگ یعاطفه: کس   

 ها... یتختش رو صاحب شد یطهورا: خوبه خاطره جون که رفت؛ فور   

 شیدایتا باالخره خانم با ادراک پ میخند یعاطفه م یخوانند و ما هم به کم آوردن ها یم یهم کر یطور برا نیهم   

 شود. یم

 !دیبد ییچا هیحداقل به مهمونتون  د؛یندادها... ناهار که به ما  یبه تنبل دیشما دخترا امروز بد زد-   

 کنند. یصدا و هماهنگ به عاطفه اشاره م کیو طهورا  الین   

 نوبت عاطفه بود...-   

کند. خانم باادراک با  یحالت ممکن نگاهمان م نیو عاطفه با مظلوم تر ندینش یتخت م یخانم باادراک کنارم لبه    

 اندازد. یخنده ابرو باال م

چه ب دیکمکت... بر انی... مهال و سانازم مدمیدست پخت تو رو از دست نم یِمن شام ست؛ین میحال یهست ینرفت-   

 ها...

 شوند. یم یاز بچه ها هم به دنبالشان راه گریروند و دو نفر د یاتاق م رونیسمت ب یتیهر سه با نارضا   

 ...یر یم یجونا؛ چون دار یعاط میکن یفقط امشب کمکت م-

کردم و  یم هیها آخر اشکم را درآوردند، من گر یشوخ نیافتم که با هم یروز رفتن خودم از خوابگاه م نیرآخ ادی

 .دندیخند یام م یدلتنگ یها هیآن ها به گر

 م؟یخب، آشنا بش-
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 دارم. یکنم و چادرم را از سرم برم یو خندان نگاه م بارویخانم باادراک ز به

 ام کرده باشن! یرفمع یکاف یفکر کنم بچه ها اندازه -

 دهد. یتکان م یکند و سر یجمع م لب

نهاش گفت ت یکرد و م یم هیمچش رو گرفتم که از دستت گر یکنن؛ البته عاطفه رو چندبار یم فیکه فقط تعر نایا-

 !یگذاشت

 د.رو یم رونیب هیهم همراه بق الیروند. ن یم شانیاندازم و کم کم بچه ها به اتاق ها یم ریسر به ز شرمنده

 زود تموم کنه... یمنم برم کمک عاط-

 کشم. یم یروند و نفس راحت یمن و خانم باادراک م یِراحت یدانم برا یم

 من باشه؛ خودش بزرگ شده... یوابسته  شهیشه که هم یمشکالت داشتم، به عالوه نم یسر هیخب -

 ؟یدار یچه مشکالت-

 .مینینش یتخت م یم روکنم و هر دو راحت مقابل ه یرا در هم قالب م انگشتانم

 بودم خالصه... ریاومد... درگ شیبرام پ یسوتفاهم هم با خانم قاسم هیشغلم رو از دست دادم و -

 گفتن دارد. یآماده  حتینص یدارد که کل نینشان از ا قشیدهد و نفس عم یدرک کردن سر تکان م ینشانه  به

که  ییکسا یخوام ازت خواهش کنم برا یم یول ؛یات شده باش یشخص یروزمره ها ریدم که درگ یبهت حق م-

 باشه...  میرمستقیاگه غ یبذار، حت یوقت هی شهیدوستت دارن هم

 حیسخت بود که ترج تمیدهم. فراموششان که نکرده بودم، فقط موقع یحق م حتشیشوم و به نص یهم شرمنده م باز

 یخودم بودم! صدا یکردن آرامش برا دایپ یپ یتیبه مشکالتم افزوده نشود! به روا یآن ها مشکل دنیدادم با د یم

 یو خانم باادراک با مکث، حرفش را ادامه م ستیوقت خواندن ن یزنم ول یلبخند م غیدر یو ب دیآ یتلفنم م امکیپ

 دهد.
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که  اش کنم، یو با اون راه کارهیب یسختمه تنها بفرستمش، گفتم خانم قاسم ا،یاالنم مجبوره تنها بره اون سر دن-

 هی... صبح قبل صبحانه مچش رو گرفتم که به خاطر تو گرشیرفته ک حیتفر یبرا شونیدختر، ا نیاسفانه از شانس امت

 کنه...  یداحافظحاضر نبود ازت خ یبود که حت یقدر عصبان نیکرد. ا یم

به  یناست دوست دارم. چشما یاهیدوزم، اصال هر چه س یچشم م اهشیکنم و به چشمان مهربان و س یبلند م سر

 ...چیدارد؟ مطمئنا که ه یبا محسن نام یچه نسبت شانی! ااهیس قیعق یِاهیس

 مشهد و قراره کاراشو روال کنه براش... نیگفت آشنا دار یعاط-

 بندد. یاش را لچک وار پشت سرش م یکشد و روسر یم قیعم نفس

 طور نیباره ا نیکنم، اول یجاده تنها راهترسم امانت خدا رو تو  یاسترس دارم که م نقدریمشهد که دارم، باور کن ا-

 گردنمه... تیمسئول

شود و  یم ییبود! دلم هوا ییگذرد. گمانم زمان دانشجو یکه مشهد رفته ام از خاطرم م یبار نیگزم و آخر یم لب

 زند. یاز حرم، در دلم بال بال م یدل باز کردن کنج یعقده  کیهوس 

 ؟یکن یبه رفتن فکر م یدار-

 کشم. یام م یشانیبه پ یزنم و دست یاست، لبخند م دهیسکوتم را فهم یِمعنکه  نیا از

 ده... یم یمرخص سمییر نمیبب-

دارد و  یو رنگ و رو دار یگوشت ی. باادراک گونه هاستیمحسن ن یلبخندها هیزند و اصال شب یم ینیریش لبخند

ام به  یدست فیرزاند. دستم را داخل کرنگ خوب بلد است دل را بل یب یِاستخوان یمحسن با آن فک و گونه ها

 ییرود و دمپا یم نییکند. خانم با ادراک از تخت پا یکنم و همزمان شروع به زنگ زدن م یدنبال تلفنم دراز م

 پوشد. یرا م شیها

 راحت بشه... المیمن برم کمک بچه ها... خبرش رو بهم بده تا خ-

شوم. تماس  یم رهیرسد، خ یلرزد و لرزشش به قلبم هم م یدهم و به نام محسن جان که کف دستم م یتکان م سر

 .رمیگ یرا بغل م میکنم و زانوها یرا وصل م

 سالم...-
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 دانم. یناراحت است، را نم یزیکه از چه چ نیگرفته و محزون است و ا تینها یب شیصدا

 یو برا یکنم فرار کرد یدونم چرا فکر م ینم گه؟یفردا د یایحتما م ؟یکار رو نزد دیق یسالم، خاطره مطمئن-

 !یرفت شهیهم

 طور نیافتم و او هم یم میشوم. با ناخن به جان ابرو یم الشیخ یب گریسوزد و د یرا از بس دندان گرفته ام م لبم

 دهد. یادامه م

 خوام... یکردم که باعث عذابت شده معذرت م ی... اگه حرکتیرو هم نداد اممیجواب پ-

در قبال  یکار یبه مخف یطور سع نیکه ا نیا یفهمم ول یحرکاتش را هم خوب م یِنکرده است. معن یکار چیه او

 لمیتحو بیعج یها هیاستدالل و گال زیر کیدهد و  یکه مهلت حرف زدن هم نم نیکنم و ا یحسش دارد را درک نم

 دهد! یم

 فردا نه... یسر کار، منته امیمن م-

 را در ذهنش ندهم. یجنبش فکر یکنم اجازه  یم یکند و سع یم داریآهش بغض خفته ام را ب یصدا

 ...رمیبگ یمرخص یخواستم بهتون زنگ بزنم و چند روز یرو نخوندم هنوز، االنم م امتونیبچه ها بودم، پ نیب-

 چرا؟ ؟یمرخص-

 شود. یکشم و پرسوز از سرم جدا م یشده را م زیچشمم آو یکه جلو ییگرفته ام و دانه مو یخودآزار درد

 گردم... یکه شد برم ریو جاگ رمیمشهد، تنهاست، تاحاال تنها سفر نرفته؛ باهاش م رهیه معاطفه دار-

 پرسد. یم ریو دلگ محکم

 ؟یباهاش بر دیبا یدونست یم یاز اول که رفت-

 ...یرسونم و هم دلم هوا یگرفتم... گفتم هم عاطفه رو م میاالن تصم نیدونستم، هم ینه باور کن نم -

 ...یدیمج خانم یندار یمرخص-
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 انیکند. قطعا اتصاالت شر یشود. هنوز تماس را قطع نکرده و اشکم چکه م یم یو ته دلم خال دیگو یرا م نیهم

ن گرفت یمرخص یبرا حیهمه توض نیداشت ا یکند! اصال چه معن یگاه چکه م یدارد که گاه و ب یام نشت یاشک یها

 یکنم؟ اصال منطق یم یطور با او احساس راحت نیا یدرون یگفته نشده و فقط به خاطر حس ییبه او بدهم؟ حرف ها

 کنم. یکند و اشکم را هم با کف دست پاک م هشیتنب یسپارم دست عقل تا حساب ی. دل را مستیو مقبول ن

 ...یکرامت یممنون آقا-

! س؟ییر مثال یها یبداخالق ایدانم دردم حرم رفتن است  یخواهد. نم یم یکنم و دلم پافشار یرا قطع م تماس

 یکند و م یشود. تب دوباره در وجودم قل قل م یام مورمور م یشانیام و پ رهیمقابل خ واریطور نشسته به د نیهم

 یپتو هل م ریام را ز دهیخی یخواهد. پاها یم دنیابدلم خو ده،ینکش هیو به ثان ردیخواهد سطح وجودم را در بر بگ

 دیکنم تا نگو یدهد! تماس را وصل م ینم یط سه تا چهار روز مرخصانصاف فق یخورد. ب یدهم و دوباره تلفن زنگ م

 دهم. یجوابش را م یکامال رسم یندادن قهر کرده ام ول یبه خاطر مرخص

 ...دییبفرما-

 زند. یآرام تر و محتاط تر حرف م یدانم ول یرا نم دیآ یم ریبا تاخ شیصدا ایدارد   مکث

 ...یاز سفر اومد یوقت یبود، بمونه برا یضرور یلیکه خ ییجا هی بردمت یم دیفردا با یزنگ زده بودم برا-

 خندم. یشود و با بغض م یباز م شمین

 االن؟ یعنی دیداد یمرخص-

 دهم. یم صیاو هم تشخ یرا در صدا خنده

باز  یو برنگرد یچونیبپ یبخوا ؛یگما... منو که خوب شناخت یم یچ نیبگم؟ فقط بب یزیتونم رو حرفت چ یمگه م-

 گردونم... یکه برت م یدون یکنم و خودت خوب م یم داتیپ

 کشم. یخنده ام را بشنود، خجالت نم یکه صدا نیخندم و از ا یهم م باز

 شما هستم کماکان... شگاهیآزما یِده، کارمندِ الک یبه من کار نم یکس گهید یجا-

 ...یستین یالک-
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 کنم. یاستم، تشکر مزند و باز هم بابت قبول درخو یحرف را م نیا یجد کامال

جواب  ی! لطفا تلفنت رو بیبد امیپ هیسفر، کاف یبرا یکنم به کارتت، بازم پول خواست یم زیماهت رو وار نیحقوق ا-

 ...ینذار

ذوق  یدهم و بابت زودتر گرفتن حقوق هم حساب یجوابش را م یمحترمانه و رسم زیاست و من ن یجد شیها حرف

 پرم و با یم نییتشکر کنم، باز هم کم است! به محض قطع شدن تماس از تخت پاکنم هر چه  یکنم و احساس م یم

کشم و نگاهم  یم غیج یدر ورود یدوم. جلو یبزرگ خوابگاه م یزنم و سمت آشپزخانه  یم رونیعجله از اتاق ب

 ماند.  یعاطفه ثابت م یرو

 ...امیام جور شد، منم باهات م یمرخص یعاط-

 شوم. یدر آغوشش فشرده م کشد و محکم یم غیهم ج او

 یم شانیخواب به اتاق ها یاست تا بچه ها تک به تک برا دهیچیدر خوابگاه پ یتا ساعت ها پس از شام، موج شاد 

 یرا شب ها به خانه اش م گرید میماند و ن یبچه ها م شیاز ماه را پ یمیاست. ن یروند. خانم با ادراک هم زن مهربان

گذراند و خانم با وجود شغل  یم تیت و پانزده روز از ماه را شبانه روز، در ماموررود. همسرش مهندس معدن اس

خوابگاه  یبچه ها اریاست و نعمت وجودش را در اخت رفتهیشغل را پذ نیتنها نبودن در شهر تهران، ا یبرا یمعلم

ه با بچ یمیدوستانه و صم قشر از بچه ها کرده باشد. نیبه ا یخالص شود و هم خدمت ییگذاشته تا هم خودش از تنها

 کند و همه دوستش دارند. یرفتار م ها

 یتخت م یحوصله لبه  یکنم و هنوز اذان نشده، درحالِ بستن چمدان است. ب یغرغر عاطفه چشم باز م یصدا با

 زند. ینق م الیو سر ن نمینش

 ...یریبگ یتون یجا از بچه ها م نیتو ا گه،یات رو بده به من د یآب یاون مانتو سیخس-

 دهد. یو منگ جوابش را م جیهم مست خواب است و گ الین

 ...یریگ یتاحاال تو اجازه م یبردار بابا تو کمده... از ک-

 نق زدن ها به خاطر کم کردنِ حرصش از رفتن است.  نیدانم تمام ا یخندم و م یم

 خوره بردار... یبه دردت م یچمدون منو باز کن هر چ-
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 دهد. یدست تکان م میبرا رود و یم الیکمد ن سمت

 ! یایب دیبا لباس جد دمیند یرفت یبرو بابا تو از وقت-

 کنم. یلبم را تا به تا م شیکنم و برا یم اخم

 ...هی... اون زرشکدمایمانتو خر دیع-

 !یدیخر دیع یشاهکار کرد-

 روم. یم رونیوضو و نماز از اتاق ب یآورم و برا یرا در م شیادا

لوازمش  ریو طهورا با چمدان و سا الیکند تا باالخره ن یم یو زمان را عاص نیو عاطفه زم میا داربساط ر نیظهر هم تا

 یتماس م یدهد و عموعزت تاکس یم لیراهمان، ظرف غذا تحو نیب یکنند. خانم با ادراک برا یم رونشیاز اتاق ب

طور اشک  نیهم نالیو عاطفه تا ترم میشو یم یتاکس سواردر  ی. جلومیشو یو آب و قرآن بدرقه م نهیبا آ رد،یگ

 اش را ندارم. یدلدار یو من هم حوصله  زدیر یم

 یقیعاطفه دقا یام جا داده ام ول یدست فیاضافه داخل ک یمانتو شلوار و روسر کیندارم و تنها  لهیوس یلیخ خودم

 خورد. یکند و تلفن من زنگ م یخال یکشد تا لوازمش را از صندوق تاکس یطول م

 آورد. یام را درنم یگوش یروزها صدا نیجز او ا یروم و کس یم یطفه مشغول است سراغ جواب دادنِ گوشعا تا

 سالم...-

 است. روزیاو گرفته و محزون تر از د یام ول یپرانرژ یرفتن دارم و حساب ذوق

 ؟یر یم یواقعا دار-

د دان یاطراف است وگرنه از کجا م نیهم . شک ندارم کهنمشیچرخد تا بب یگردنم به طور خودکار اطراف م بالفاصله

 در حال رفتنم؟ 

 رم... یدارم م ست،یپارکم ن یخوام برات دردسر بشه... جا یخود نگرد، نم یب-

. فقط زنگ زده ذوق مرا زهر کند و با حرف دیمایپ یبرگشت را م ریزند و مس یبوق م میمقابل برا نیاز ال نشیماش

 خون به دلم بکارد. شیها
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 ودت باش...مواظب خ-

 هم نباشد... دیاست! شا دیاز من بع یزدم ول یحرف ها م یلیتوانستم و خ یخواهد م یکند و من هم دلم م یم قطع

 ؟یکمکم کن یخوا ینم ؟ییکجا-

اضافه اش را از  فیفرستم، ک یم بمیدهم و داخل ج یقطع شده را از کنار گوشم فاصله م یِهشدار عاطفه گوش به

 یتوانم رو یرزرو کرده و خوشبختانه م طیمن هم بل یبرا شبی. دمیرو یاه هم داخل مو همر رمیگ یدستش م

 یها امیپ  یحوصلگ یرفع ب ی. برادیگو یو استرس ذکر م یو خودش همچنان از دلتنگ نمیکنارش بنش یصندل

 کنم. یبه خواندن م ینخوانده ام را باز و شرو

 ...«دیحت دهاسترا یبرا یخسته... به من قلب یلیام، خ خسته»

 یاش م ییتنها یکنم. دلم برا یرا چک نکرده ام، خودم را لعنت م میها امیپ شبیکه د نیا یو برا زدیر یفرو م قلبم

 کنم. یرا باز م یبعد امیو پ ردیگ

 «تو هم؟ یش یسرت شلوغه، فراموشکار م یوقت»

 ...«یذاشتم بر ینم کاش»

 جواب ییها امیپ نیبه چن دیبا یچه منظور یو برا یچه حساب ین رو! االدیبگو دیکه با یزیاال چ دیگو یم زیچ همه

خالصه  امیهر پ یهمه مهر را در کلمه به کلمه  نیکه با ناز و نوازش جواب دهم را داشته باشم. ا نیا یدهم؟ عمرا رو

و من  و دلم  یارند یهم منظور دیشا ؟یتو که جانم را برده ا یهخوا یآن که هدفش را بدانم. از جانم چه م یکرده ب

 !م؟یکن یخودمان به منظور برداشت م یبرا

 بردت تو فکر؟ یچ-

 روزشید یها امیزنم و بابت پ یکند را پس م یحرکت م یپرم و دستش که سمتم گوش یعاطفه از جا م یصدا به

 کنم. یگرفتنش م شگونیزنم و شروع به ن یسرش نق م

  ؟یکن یپاک م تیاسممو از گوش ؟یکن یبالکم م ؟یدوستم ندار گهیهان؟ که د یفرستاد روزیبود د یچ امایاون پ-

در رفع و رجوع دارد و او هم  یرا جلب نکند، سع یصدا باشد و توجه یکند تا ب یخندد و تمام تالشش را م یم

 طلبکار است.
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 کنه ینممدت رو هم جبران  نیا یاومدنت تا مشهد نصف نبودنا ،یحالمو گرفت یکل یومدین یخانم قاسم عِیتود-

 ها...

زند. خانم باادراک هم قبل از  یاز اوضاع خوابگاه و سفرشان به لواسان حرف م روقتیآورم و تا د یرا در م شیادا

 یم ی. تلفن من هم هرازگاهمیمعطل نمان ادیمشهد ز نالیفرستد تا در ترم یپسرخاله اش را م یخوابشان شماره 

و  میرس یسحر م یجواب دادن ندارم. باالخره دم دما ایه جرات خواندن عاطف یِناگهان یها یاز ترسِ فضول یلرزد ول

. در قسمت انتظار دیحرم را به شامه کش رِیشود عطر دلپذ یم یهم به راحت نالیترم نیسرد است. از هم یهوا حساب

 یم مانیدایپو با آدرس دادن  ردیگ یعاطفه تماس م یِگوش یو باالخره رو میخانم باادراک یچشم به راه پسرخاله 

و خودش  مینینش یکند. م یمان م ییراهنما نشیجوان و خوش قدوباالست و با احترام سمت ماش ی. پسردکن

 یراه م انیم ی. حرم درست مقابلمان است ولمیشو یخارج م نالیگذارد و از ترم یچمدان ها را داخل صندوق م

 توانم اعتراض نکنم. یو نم ردیگ ی. دلم مچدیپ

 ...دیممکنه شما وقت نداشته باش دیالبته ببخش م؟یرفت یحرم م هینش نبود اول امکا دیببخش-

 کند. یم میتنظ دنمانید یاش را برا نهیزند و آ یم لبخند

 جا هست... نیحرم هم د،یدر کن یو خستگ میلوازم رو بذار میببر یمنته کارم،یمن ب -

 ادهیپ یکند و برا یتوقف م ی. مقابل خانه استیناعتراض  یجا گریدهم و د یرا به هم فشار م میحرص لب ها با

 زند. یشدن تعارف م

مادرش  شیکرد و زهرا دخترخاله رو حسابِ حضور مادرش شما رو به من سپرد که پ یم یخاله عصمت با من زندگ-

دم، وهاشون برگشت روستا و فکر نکنم درست باشه که ببرمتون منزل خ هیاز همسا یکیبه خاطر  روزیخاله د د،یباش

 د...یاز دوستانه، مطمئنا راحت یکیجا منزل  نیبود، ا دیراحت نخواه

 کنم. یکشم و مشکوک به پسر نگاه م یعاطفه را م یفشارد. بازو یزند و زنگ در را م یطور حرف م نیهم

 قابل اعتماده؟-

 شود و یباز م اطید، در حده امیکشد تا به خانم باادراک پ یم رونیب فشیاندازد و تا تلفنش را از ک یباال م شانه

 کشد. یم رونیسرش را ب  یخانم

 ...ریسالم آقا نادر، صبحتون به خ-
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 کند. یکند و خوش برخورد و مودب رفتار م یبه رو به ما م پسر

 خانم، مهموناتون رو رسوندم... یاسیسالم -

 تا رسم استقبال را به جا آورد. دیآ یم رونیچرخد و کامل ب یسمت ما م سرش

 ...دیی... بفرمازنیمنم عز یزهرا)خانم باادراک( جان، برا یزایعز د،یخوش اومد یلیخ-

 کند. یداخل رفتنمان اشاره م یهم برا پسر

 کنه... یخانم کاراتون رو روبه راه م یاسیخانما،  دییبفرما-

 خاراند. یو سرش را م دیآ یکند و خود پسر حساب کار دستش م یچپ چپ نگاهش م یاسی

 دیتک زنگ بزن هی دیداشت ی... خانما خودم نوکرتونم هستم هرجا کارامیشما برنم یاز پس اون وروجکابه خدا من -

 رسونم خودمو... یم

رود و ما محترمانه به  یکنم. نادر م یباشد و محترمانه تشکر م نیزنمش تا سنگ یخندد و من هم تنه م یم عاطفه

. ندیب یتدارک م مانیبرا یمفصل یو صبحانه  مینینش یلشان ممنز ییِرای. در پذمیشو یم ییداخل منزلشان راهنما

 پرسد. یاحوال دوستش را م یمیشود و گرم و صم یمانع م یخواهم بلند شوم و کمک کنم ول یم یه

 دش؟یاز کار جد هیکنه زهرا؟ راض یکار م یچ-

 کنم. یدهد و من تنها نگاه م یجواب م عاطفه

 !هیبله راض د،یریرو فاکتور بگ میکه ما براش دار ییایاگه اعصاب خورد-

 .ندینش یگذارد و باالخره م یفنجان هم اضافه کنار خودش م کیگذارد.  یم یچا مانیخندد و برا یم

 یول کرد ینم ییتهران بود و احساس تنها رشیکنه، تا پارسال داداش ام یرو م فتونیتعر یزنه و کل یاتفاقا زنگ م-

 ...ستنیهم ن شیشغل بود شوهرش داره آخه؟ نصف سال رو پ نمیرگشت مشهد. امادرش ب ییِبه خاطر تنها ریخب ام

امور  ریو سا یلیتحص هیدییدهد تا تا یرا م یپرسد. آدرس دفتر یدانشگاهش م یو از عاطفه برا میزن یلبخند م تنها

کند تا  یم داریسحر برادرش را ب یو کله  ردیگ یتماس هم م ی. حتمیانجام ده یبرادرش به راحت شیرا پ یخدمات

 سفارش مان را بکند. 
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زلزله ان؛ نادر آزاده کارش و  یداریدارم که تو ب یدوتا فسقل یدوست دارم خودم کاراتون رو روبه راه کنم ول یلیخ-

 تونه کاراتون رو سامون بده... یراحتتر م

 .ستدیا یقبل از ما م یاسیشود و  یپشت سرمان باز م یاتاق در

 ...مایمون دارسالم مهران جان، مه-

 یعیدر کنارشان طب یهستند و احساس راحت یبا اخالق ی. خانواده میده یو به همسرش هم سالم م میزیخ یبرم

 یاسیو  میکن ی. ما متعجب به هم نگاه مردیگ یو عجوالنه صبحانه اش را لقمه م زیپشت م ندینش یم عیاست. سر

 کند. یپشت چشم نازک م شیبرا

 ؟یفرار کن یخوا یباز م-

 کند و در صحبت کردن هم عجله دارد. یساعت اشاره م به

 جلسه دارم... شه،یم رمید یاسیبه جان -

 زنگ بزنم از مهرداد بپرسم؟ گه؟ید ی: جلسه داریاسی

 کند. یم یتداع میرا برا یکیو ن یهاد شان،یحالت کل کل کردن ها نیو ا ندینش یم صاف

 !شتیپ انیب یلیتحمل کنما... بگو حسام و ل دوتا رو نیکشم ا یمن امروز نم یاسی: مهران

 !ادینم نورایا فتهی: حسام کالهشم بیاسی

 .نمیکرده اند، بب زاریکه همه را ب یدو کودک نیخواهد ا یدلم م یلیو خ ردیگ یام م خنده

 م.کن یگردم و کمکتون م یبرم عیبرم سر ارتیز هیعاطفه جان رو سرو و سامون بده، من  یاگه آقا نادر کارا-

 زند. یبانو لبخند م یاسی یکند ول یکند و جنابِ مهران ذوق م یاخم م عاطفه

 شلوغش کردن... نایهم ماهن، ا یلی. بچه هام خدیبه کاراتون برس ن،ینه گلم، شما مهمون-

 ماه... یلی: ماه، خدیآ یادا م شیبرا مهران

 کشد. یرا سر م شینفس چا کیکند و مهران  یاخم م شیبرا یاسی
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 بگذره خانما... من رفتم با اجازه...خوش -

شدن خانه را  داریب یشوند، از همان ابتدا یم داریکه ب ییو دوقلوها میمان یرود و ما م یکشد که م یسوت نم سه

زند.  یم شیصدا سیدر سرو یگریخوراند و د یصبحانه م یکیخانم به  یاسیگذارند. طفلک  یسرشان م یرو

 یخواهد به کارها یکند. تا م مرتبرا  شیدهد موها یکند و دختر اجازه نم یم لیو م فیپسرش صبحانه را ح

گذارند. کامال نامحسوس به  یسرشان م یکنند و رسما خانه را رو یخودش برسد هم خواهر و برادر با هم جنگ م

را با  خانم یاسی .میثبت نامش را به سامان برسان یکنم به نادر تک بزند تا خودش را برساند و کارها یعاطفه اشاره م

انتخاب واحد و بخش  ی. آن ها برامیرو یو همراه نادر به دانشگاه م میگذار یاش تنها م لهکودکان حدودا سه سا

 زیهمه چ یستیبهز یِمعرف یکنم و خوشبختانه با نامه ها یم یریگیروند و من هم امورات خوابگاه را پ یآموزش م

کند. از صبح فرصت  یم انمانمهم یهم وقت غروب ارتیحرم و ز کیخان کند و نادر یم دایپ صلهیهمان روز اول ف

 رونیشود تلفنم را ب یرود. تا عاطفه مشغول نماز م یهوا دلم سمت تهران م یفکر کردن به خودم را نداشته ام و ب

ام  یمعرفت ینگذاشته و گله از ب بمینص یهم ب یکیکشم. ن یخجالت م دهیرس یها امیتماس ها و پ یکشم و از رو یم

 کرده است.

 «کنم... یم هشیکرده خودم تنب ییزنه، هر خطا یجواب تماسش رو بده داره پرپر م یکین جان»

چه  یرو دیبشر بگو نیبه ا ستین یکی. خب میبگو دیدانم چه با یخوانم و واقعا نم یمحسن را هم م یها امیپ

و نه  میکند؟ نه دوست یچه م ندیها را بب امیپ نیاز ا یکیاگر  یکین نیها جواب دهم؟! هم امیپ نیبه ا دیمن با یحساب

اش بغض دارد و عالقه اش  ی! دلتنگیدهند و دلتنگ یعالقه م یبو شیها امیو پ میبه هم داده ا یدیوعده و وع

ندارد  ییخورد. پس جواب دادنِ من معنا یخواهد به چشمم نم یکه نشان دهد واقعا چه م ی. حرف رک و راستدیترد

 کردنِ حرمت خودم!جز کم 

 ...«دیرو نشکن یغرور کس د،یبا ترد بهتره»

 نِیساعت هم بار سنگ کی نی. هممیمان ینم ادیبندم. هوا سرد است و ز یفرستم و قامت به نماز م یم شیرا برا امیپ

و را ا یسالمت ی. البته که دعا برامیکن یحرم را ترک م یکند و با احساس سبکبال یم یعقده ها را از دلم خال

 یدهد و سالمت یاو در سرم جوالن م ادیاست  تیرو قابل رمانیکه حرم در مس یلحظات نیفراموش نکرده ام و تا آخر

 خواهم.  یاش را م

 م؟یشب حرم بمون یخاطره اگه دوست دار-
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 برم. یفرو م یو بغضم را با نفس آه مانند نمینش یو راحت م رمیگ یاز حرم م رو

 و برام دعا کن... ایحرم ب یهر وقت تونست ،ییجانیبه بعد ا نیاز ا یعاط-

 چسباند. یاندازد و صورتش را به صورتم م یدور شانه ام م دست

 قربون دلت برم من...-

روم تا  یچشم غره م شیخندد و باز برا ی. خودش هم مردیگ یبوسد و از محبتِ لوسش خنده ام م یام را م گونه

 یها طنتیو خوشبختانه شارژ ش میگرد یو مهران برم یاسیبه منزل  باشد. نشیماش ی نهیحواسش به نادر و آ

و چون اتاق اضافه ندارند، در اتاق بچه  نندک یشاممان را سرو م عیپس سر میما هم خسته ا ده،یته کش شانیدوقلوها

 کشد. یخط و نشان م مانیخندد و برا ی. مهران خان منندیب یخواب تدارک م یجا مانیها برا

 ...دایکن یشدند خودتون ساکتشون م داریشب ب-

 هم مدام حواسش به آرامش مان است. یاسی

 دخترا... نیشن بچه هام شبا، راحت باش ینم داریب-

 یخواب به اتاق مذکور م یزند و باالخره برا یگپ م یحساب یاسیو با عاطفه و  ردیگ یباادراک هم تماس م خانم

لحظه هم  کی یاست که برا یها، تماس ها و حال کس امیبه دنبال پ  خوابد و من فکرم یم عیسر یلی. عاطفه خمیرو

 در جوابش یامیگرفته و نه پ ینه تماس یبیرا خوانده  و به طرز عج اممیکنم. پ یگذارد. تلفنم را چک م یآرامم نم

 نم.ک یک مدلم را سب یواشکی یا هیو با بغض و گر ردیگ یکه نکند دلش را شکسته ام م نیفرستاده است. دلم از ا

و در  میشو یم داریفرصت نکرده ام اسمش را بپرسم از خواب ب یکه حت یدختر بچه ا یها دنیکش ریبا آژ صبح

. میکن یم یمهربان خداحافظ یخانواده  نیو از ا دیآ ی. نادر ممیخور یدو کودک صبحانه م یها طنتیتالطم ش

لم روم. د یم نالیو ناخواسته سمت ترم میشو یماز هم جدا  یو دلتنگ هیگر یکنم و با کل یدانشگاه م یِعاطفه را راه

ذهنم را مشوش  یبه صورت حضور اممیاو در سالمت کامل و رساندنِ مفهومِ پ دنِید یخواهد ول یباز هم حرم م

گذارم. خوشبختانه  یم طیپا در سالنِ فروش بل ییکند و به تنها یدگیدارد. نادر مانده است تا امورات عاطفه را رس

 یب کنم. باز هم یو تلفنم را چک م نمینش یانتظار م یها یصندل یتا عصر صبر کنم. رو دیبا یول استموجود  طیلب

 اند! دهیرس نیقیبه  شیدهایتماس؛ انگار ترد یو ب امیپ
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 یمنتظر طعنه ها دهیکشد تا جوابم را دهد و نشن یطول م ی. کمرمیگ یرا م یکین یشوم و شماره  یحالش م نگران

 انه اش هستم.دوست

 ...ایکار ول کرد مهینبودم که درمانم رو ن یروان نمیبه به، پارسال دوست امسال آشنا! خانم دکتر همچ-

 خندم. یزحمت م به

 جلسات وجود داره... نیفاصله ب یانجام بشه... چند روز تا چند هفته جا دیفشرده که نبا زم،یعز شهینم رید-

 !یداشتبر یدکتر پیخب حاال توام برام تر-

 شود. یم یخندم و لحنش جد یبار واقعا م نیا

 !میزده؟ همه نگرانت بتیکجا غ یجد-

 کنم. یبه مقصد حرم حرکت م نالیو سمت خارج ترم زمیخ یبرم

 ...ی... جاتون خالدیطلب ییهو هیاومدم مشهد، -

کند تا بتوانم  یمحسن نمدرمورد  امشیبه پ یو اصال اشاره ا میزن یحرف م یکند و از هر در یم یخوشحال ابراز

کند و االن  یپنهان کار ایداند و خوب بلد است ابراز  یو پوک محسن را م کیج ی. او همه رمیاز احوالش بگ یخبر

توانم تا  یشوم. م یواحد به مقصد حرم م نیاول رکند و سوا یم ی! خداحافظستیاحوالش ن میمستق دنِیوقتِ پرس

اسمش پس از  دنیخورد و با د یبه دلم نماند. باز هم تلفنم زنگ م ارتیز ی ببرم و عقده ضیاز حرم ف یعصر حساب

طور  نیچرخد و هم یحرف زدن نم یزبانم برا یکنم ول یلرزد. تماس را وصل م یقلبم م یگوش یساعت رو نیچند

 دارم. ینگه م وشمرا کنار گ یگوش

 ؟ییکجا نمت،یخوام بب یم-

 دهم. یش را ماست و مثل خودش محکم جواب یدستور لحنش

 مطمئنا!  ستمیپشت در خونه تون ن-

 زند. یتر انگار تشر م یتر و جد محکم

 ؟ییگم کجا یم-
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 دارم، اگه زنده برسم فردا... طیعصر بل یبرا ستم،یکه تهران ن دیدون یم-

 ؟ییاالن کجا-

 دهم. یجوابش را م یکشم و عصب یم یاش پوف یدندگ کی از

 بدم، حرمم! حیبراتون توضحد  نیفکر نکنم الزم باشه تا ا-

وسط  یلجباز یاگر پا یکه جوابش را ندهم. حت ستیخورد و دست خودم ن یکنم و دوباره زنگ م یرا قطع م تماس

 کند. یم فیرا رد شیو بالفاصله پس از اتصال تماس حرف ها میگو ینم یزی! باز هم چمیاوریباشد و حرص هم را درب

 فرستم.  یتم برات مکه نشس ییتو حرم منتظرتم، آدرس جا-

کنم و  یها را باز م امیاند اعتماد ندارم. قسمت پ دهیشن میکه گوش ها یزیکند و من به چ یتماس را قطع م خودش

شوم و سمت قسمت  یم ادهیبه حرم پ ستگاهیا نیتر کیفرستاده است. نزد میرواق را برا کیآدرس  زیر یلیخ

تک و  یکه داخل رواق نمیب یم یو وقت سمپر یرا م ریخادم مس کنم. از چند یحرکت م یمرکز یو صحن ها یداخل

 یسرش م یروم و باال ی. آهسته سمتش مردیگ یکند، قلبم تپش م یتنها زانو بغل گرفته و به گنبد و گلدسته نگاه م

 .ستمیا

 طلبه! یم ییهو هیامام رضا -

 .نمینش یند. بافاصله کنارش مک ینشستن اشاره م یاش از سرما قرمز شده و برا ینیب ند،ینش یم راحت

 ...دیداخل بر دیهوا سرده، با-

 زده است. مهیغم درونشان خ ایدن کیخسته است و  تینها یکند. چشمانش ب یم نگاهم

 ...یایکردم ب یفکر نم-

 اندازم. یراه م یمختصر یریچادرم درگ یو با گوشه  رمیگ یاز صورتش م نگاه

 تعجب کردم! یلینه... خ ای دیواقعا اومد نمیبباومدم  ن،یباش نجایکردم ا یباور نم-

 ؟یبدون یخوا یرو نم لشیدل-
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توانم در چشمانش تحمل  یغم و غصه را نم نیطرف، ا کی یماریکشد. درد ب ینگاهش، نگاهم را باال م ینیسنگ باز

 کشد. یکاپشنش را باال م پیو ز ستدیا یم عیکنم. سر

 دارم... دیترد یبردمت تا نگ یم روزیهمون پر یداگه تهران مونده بو ،ییجا هی میبر دیبا-

 .ستمیا یشوم و کنارش م یم زاریام ب یلعنت امِیپ از

 که شما رو ناراحت کرده نبود! یزیچ نیمنظورم ا-

 ...میبر اینداره، فقط ب امتیبه پ یربط-

 یحساب بیمقصدِ عج نیاو از  ردیگ یمطب م کیبه مقصد  یا ی. تاکسمیشو یافتم و از حرم خارج م یراه م دنبالش

 کنم. یکشم و آرام زمزمه م یجلو نشسته است. سرم را تا کنار گوشش جلو م یصندل یکنم. رو یتعجب م

 حالتون خوبه؟-

 خوبم...-

 لیدهم و دالل یکند. سطح ناخنم را با دندانم خراش م یدهد و تا مقصد فکرم را مشغول م یجواب م یو عصب محکم

 یم ادهیرسم. مقابل ساختمان پزشکان پ ینم یا جهینت چیگذرانم و به ه یرا از خاطرم ممطب رفتن  نیا یِاحتمال

 ادیتا من جلوتر داخل بروم و من هم ز ستدیا یرود، م یجلو م یکند. تا در ورود یرا حساب م هیو کرا میشو

 ردیگ یکشد. دردم م یو م ردیگ یگذارم. هنوز از چارچوب در عبور نکرده ام که مچ دستم را محکم م یمنتظرش نم

کند. دستم را آرام پس  یکنم. او هم تنها نگاه م یو پرسشگر نگاهش م ستمیا یرود. مقابلش م یو صورتم در هم م

 یجز بغض نم یزی. از چشمانش هم چمیبگو یزیتوانم چ یاست که نم بیکند. عج یم شیآرام رها مکشم و او ه یم

 یول دیآ یکنم. م یهر پاگرد آمدنش را چک م یو رو چدیپ یمن م یهاکفش  یتوانم بخوانم. در پله ها تنها صدا

 افتم. یم ستیدانم از ک یکه نم یشعر ادیشود.  ینم جادیاز حضورش ا ییندارد که صدا یانگار وزن

 «من... یاثر پا یتیبه گ ستین م؛یگذرم چون نس یکه سبک م بس»

 ود.ش یدوم طاقتم تمام م یو غرق فکر است و در طبقه  ساکت

 م؟یکار دار یجا چ نیما ا-
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 یکند. نم یو باز هم فاصله را کمتر م میقدم فاصله دار کی. درست ستدیا یو مقابلم م ردیگ یرا به دندان م لبش

 دارد. یوا م جانیدانم، قلبم را به ترس و ه یکه مفهوم حرکاتش را نم نیا یترسم ول

 دارم... دیترد یول رم،یبگ ییقوال هیخوام ازت  یم-

 دشیدهم. ترد ینم تیاهم یکند ول یدانم که به چروک کنجش نگاه م یکنم. م یطرف جمع م کیرا از حرص به  لبم

 به گفتن نداشت. یازیدانستم و ن یرا که خودم هم م

 ؟ینداشته باش دیکه ترد فتهیب دیبا یچه اتفاق-

 کوبد. یسنگ کف م یکشد و با نوک کفشش رو یاش دست م ینیب ریز

 ازت ییقوال هیخواست قبل رفتنت تو اون مطب  یشه نباشه... دلم م یدارم، نم دیترد دنممیفس کشن یمن برا-

 رو خودت... زیبذار همه چ یول رم؛یبگ

 یکند. سع یام م ییباالتر راهنما یو سمت طبقه  ندینش یشانه ام م یکند، کف دستش رو یرها م مهیرا ن حرفش

 ییو به اسم دا ستدیا یکشم و او هم کنارم م یم رونیب بمیخورد. از ج یو تلفنم زنگ م رمیفاصله بگ یکنم کم یم

 غرد. یشود و م یم دهیشاز دستم ک یگوش یخواهم تماس را وصل کنم ول یکنم. م ینگاه م

 اعصابم داغونه! یکاف یاندازه  ؟یشه فعال حساسم نکن یم-

واژگون شده ام، نگران حال او  یِاز گوش شترید. بلغز یم نییپله ها پا یشود و رو ینم ریدر دستان او هم جاگ یگوش

 یاش م ینگران سالمت شتریو لرز در صدا و دستانش، مرا ب تیحد از عصبان نیشوم. ا یطور خراب است م نیکه ا

 .ردیگ یرا مقابلم م دستانششود و  یکنم و خودش به اعصابش مسلط م یکند. فقط نگاهش م

 بگم... دست خودم نبود... یزیچ ایدخالت کنم دونم حق ندارم  یخوام؛ م یمعذرت م-

گذارد  یم شیرا سرجا یدهد و باطر یم هیشده، به نرده تک یدارد، صفحه اش متالش یرا برم یشود و گوش یم خم

تن باال رف یکشم و برا یرا از دستش م یدارد. گوش میمستق ریحرکاتش تاث یاست و رو یشود. عصب یروشن نم یول

 کنم. یاشاره م

 بهتره... میبرس نیخوا یکه م یفکر کنم زودتر به مطب د،یحالتون دکتر الزم نیا با-
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 کوبد تا از استحکام یپله ها م یبار محکم پا رو نیکند و ا یقبل جلوتر حرکت م ی هیتر از چندثان رانیو و سرخورده

 یم یسوم وارد مطب یقه شود. در طب یخال شیپا ریسطح مطمئن شود. انگار هرآن هراس دارد که ز یرو شیگام ها

خواهم عقل را کنار بگذارم و؛ اصال نه، عقل  یو م زند یرود. دلم شورِ حالش را م یم یراست سراغ منش کیشود و 

س را بپرسم و با ح رانشیحالِ و نیا لیدل ینسبت چیه یو ب ستمیمقابلش با دیعقل با نیرا چرا کنار بگذارم؟ با هم

 کند. یو پرسشگر نگاهم م ستمیا یمقابلش م کنم. یحالش کار یبرا تمیانسان

 کنم برات... یم هیخوام... مثلش ته یات معذرت م یبابت گوش -

 ؟یهست یجور هیچرا  ست؛یمهم ن یگوش -

 شدم. یغرق نم انشیطور سردرگم م نیاگر نگاهش صوت داشت، هرگز ا  

 نوبت شماست... ،یکرامت ی: آقایمنش

 ...یبرو داخل تا بفهم-

 !ه؟یمتخصص ر م؟یخواه یچه م نجایشوم. ما ا یدد مهم مر من

 یفرو رفته و برا یقبل ی. دکتر سرش در نسخه هامیشو یدهد و وارد مطب م یفرمان حرکت م میاشاره اش به پاها با

 کند. یو باالخره سرش را بلند م مینینش یکند. کنار هم م ینشستن اشاره م

 ...هیمشکلتون چ د،ییبفرما-

شود. نگاهش  یم رهیمالد و به دکتر خ یهم م یاش عرق کرده است. دستانش را رو یشانیکنم، پ یمحسن نگاه م به

 مراقب است سمت من نلغزد. یلرزد ول یم

داره، از مصرف  یطیبه طور همزمان چه شرا هیو کل هیر وندیپ دیخانم؛ براش بگ نیا یخوام برا یم حیتوض هیفقط -

ر که براث نیو ا هیو ذات الر تیعضو داره، برونش ی رندهیگ یبرا دنیکش نفس یکه حت یمختلف و خطرات یقرص ها

 عوارض اون داروها...

کند.  یام و قلبم در مغزم خون پمپاژ م رهیاش خ دهیخشک یکند و من به لب ها یم فیرا رد ییزهایطور چ نیهم

 خندد. یپرد و م یحرفش م انیدکتر م

 گه؟یزنده است د دیکه گفت یشخص نیا-
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 به یحوصله دست یکند و ب یم دییشود. محسن تا یبدنم متوقف م یعیو تمام حرکات طب ردیگ یعشه مر تنم

 .ردیگ یکالم را به دست م یکشد و دکتر رشته  یصورتش م

و صددرصد پزشکتون مالحظات رو  دهیکش وندیکه کار به پ دیداشت یقطعا مشکل جد د،یها رو گفت یخب گفتن-

رف که اگه مص نیکلوسپوریداره، مثل س یادیبدنه که عوارض ز یمنیا یکننده  فیضعت یخدمتتون گفتند؛ داروها

موضوع  نیا ماریب یدر عمل و برا یراحته ول حشیرو پس بزنه! توض هیممکنه بدن ر یطیدر هر شرا د،ینکن

ده و در هم باشه تا عضو رو از دست ن کیکوچ یِسرماخوردگ ایزخم ساده  هیمواظب  یحت دی... شخص باهیدردناک

 کنه... یامر رو مشکل تر م نیا یمنیا ستمیکنارش ضعف س

 یخب احتمال مشکالت معده، سرطان، پوک یول دینسبتا در امان یویپس از عوارض کل دیهم داشت هیکل وندیپ چون

 د؟یانجام داد وندیوجود داره... چند وقته پ  یاستخوان، آکنه و عوارض  ظاهر

 توان مهارش را ندارم. یول زمیر یشنوم. متوجهم که اشک م یدر آن فرو رفته ام م که یمحسن را از قعرِ عمق یصدا

 بچه بودم...-

تا ده  معموال پنج وندیپ نمتون،یب یزنده م یجا و سرپا و حت نیکنم ا یتعجب م هیو ذات الر تیواقعا؟ با وجود برونش-

 کنه... یاضافه م ماریسال به عمر شخص ب

. دیآ یزند و پشت سرم م یم میزنم. صدا یم رونیو از اتاق ب رمیگ یشانه ام محکم م یرو را فمیآورم و ک ینم طاقت

 خواهم نفس بکشم. یو فقط م ستیپاها دست خودم ن عیحرکت سر

 خاطره...-

 کشد. یم ادیکشد و سرم فر یرا م میبازو یخروج یراهرو در

 ؟یکن یچرا فرار م ؟یبدون دامویترد لیدل یخواست یکجا؟ مگه نم-

 کنم. یکاملش کار یِسالمت یکنم؛ کاش امکانش باشد خودم برا ینگاهش م هیبا گر 

 رو بشنوم؟ نایا یچرا منو آورد-

کاپشنش  نیدانم چه خبر است، آست یرود و چشمانش همچنان قرمز است. خودم م یم نییباال و پا شیدر گلو بغض

 حرف زدنم مسلط شوم. یکنم رو یم یرا حفظ کنم و سع میتا استحکام پاها رمیگ یرا از بازو م
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 از جونم؟  یخوا یم یچ-

 ...ستمیمرد ظلم کردن ن طمو؛یکه شرا یدیتونم بخوام ازت... د ینم یچیمن ه-

 دهد. یسر م یتلخ ی خنده

 ...یحداقل نه عمد-

 کنم. ینگاهش م محزون

 و بعد... یبگ یحرف یترسیم-

 پرد. یحرفم م نیب

با تو  یروز هیامروز تو حرم نذر کردم  نیکه نتونم خوشبختت کنم... هم نیسم از احرفم باشم، بتر یو بعد نتونم پا-

 ...ستین یامام رضا همه حاجتا رو روا کنه... گله ا ستیپابوسش، خب قرار ن میدست تو دست هم بر

 نیت اپش یانیفهمم واقعا چه جر یوقت ها اصال نم یلیکار کنم. خ شتریزبان سکوت و نگاه ب دنِیفهم یرو دیبا

کنم و  یاز وجودم حبس م یاصولم را به همراه عقلم کنج یدهم و همه  یدهد. آب دهانم را قورت م ینگاهها رخ م

 کشم. یسر احساساتم م یدست نوازش رو

 ،یاگه دوستمم ندار نیب نینداره... حاال ا بیع ،یخب باش... با معجزه زنده ا ،یضیخواد بشه، بشه... مر یم یهرچ-

حرفام چه  نیبعدا در مورد ا ست،یسوزه مهم ن یدلت برام م ست،یمهم ن ادیازم بدت م ،یندار ای یدار که ستیمهم ن

خودم نباشم...  ونیکنم که مد یخوام کار یخودم و دلم م بخوام بهش فکر کنم. از جان یهم االن نم یکن یم یفکر

 مقابل آدمه... نهیتا ابد مثل آخودم بودن  ونیجبران کرد، مد یجور هیبشه  دیآدما بودن رو شا ونیمد

 شنوم. یتپش قلبم را م یکنم و صدا یم مکث

رو  طمیانتظار ندارم، من کامال شرا یرو راحت کنم، ول التیخوام از جانب خودم خ یو م یداشت دیچرا ترد دمیفهم-

مشکل دارن و امکان خونواده ات با انتخابت  م،یستیرو دارم که اصال با هم جور ن نیفهمم و درک ا یدونم و م یم

 خودم تا بتونم حرفم رو بگم... یحجته برا محرفا اتما نیندارم و ا یانتظار چی. من هستین یزیچ چیه

 کنم. یجدا م شیکشم و دستم را از بازو یم یقیعم نفس
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 یزیخوام که در جوابش چ یدارم و نه م ییخواستم ابرازش کنم و نه ادعا یو نه م هیمن دوستت دارم، نه دلسوز -

دوست داشتن به تو و  نیفقط و فقط دوستت دارم... ا ،یطیو با هر شرا یو منطق لیدل چیه یبشنوم... من فقط ب

دوست دارم و  یلیانسان رو خ هیآدم،  هیفقط  ننداره؛ م یربط چیو خواستن و نخواستنت ه طتیات و شرا یماریب

 !...یدیترد چیه یبهش گفتم... ب نویاالن ا

رفتن  یکنم. برا یرسانم و اشکم را پاک م یبه آخر م یفهمم. جمله ام را با لرز آشکار یاهش را نمهم زبان نگ باز

روم. کنارم  یشود و در آغوش پرالتهابش فرو م یم دهیکنم. هنوز سر نچرخانده ام که دستم کش یچادرم را مرتب م

م ه دنیو فرصت کنار کش ندینش یتم مصور یامان رو یب شیو بوسه ها ردیگ یزند و دو طرف صورتم را محکم م یم

 کنم. ینم

 استغفراهلل...-

 خندد. یکند و من مبهوت مانده ام و او به حرف مرد م یم میباالخره رها به،یمرد غر یصدا به

 خانممه بابا...-

 آره جان خودتان زن و» دیگو یدانم در دلش م یکند. م یرود و چپ چپ نگاهمان م یاز پله باال م انسالیم مرد

 !«دیشوهر

 یبه هم چفت شده اش م یو فوران خنده را پشت لب ها ندینش یصورتش م یشدن مرد، دوباره نگاهم رو دیناپد با

 یزند و کم یم هیپشت سرش تک واریشود و به د یدهد و بمب خنده اش منفجر م حیدهم تا توض ی. سر تکان منمیب

 زند. ین خنده حرف میاست و ب ریخندد. اشکش هم سراز یاز کمر به جلو خم شده و بلند م

 دوستت دارم خاطره... یلیخ-

صدا باشد. به  یکنم ب یتالش نم یخندم و حت یندارد.م دهیکنترلش فا یلب، برا دنیهم خنده ام گرفته و گز من

 .دیآ یافتد و نگرانِ حالش خنده ام بند م یسرفه م

 تو؟ یخوب-

 آورد. یو کاپشنش را از تن در م ستدیا یم صاف

 ام... یااالع-
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 ستدیا یقلبم توجه نکنم. مقابلم م تمیکنم و در تالشم به ر یبر اثر آغوشش را مرتب م ختهیبه هم ر یو روسر چادر

ام را  یو هالل روسر دیآ یکشم. دستش جلو م یخودم داشته باشم، دست از حرکت م یرو یکه کنترل نیا یو ب

برم.  یام و زمان و مکان را از خاطر م رهیخمان مهربانش کند. به چش یکشد و با توجه کامل مرتبش م یدست م

کند و رد دستش  یباشد. کش چادر را هم مرتب م نیریقدر ش نیبتواند ا یکردم داشتن توجه کس یفکرش را هم نم

 کشد. یزند و دستش را پس م یلرزاند. لبخند م یسرم تنم را م یرو

 ...یخجالت-

 دارم. یب برمقدم به عق کیاندازم و  یم ریبه ز سر

 سر وقتمون... ادی... االن منکرات مگهید میبر-

رو، غرق سکوت قدم  ادهیدست گرفته و در امتداد پ یکند. کاپشنش را رو یرفتن اشاره م رونیب یخندد و برا یم

 کنم و هربار لبخند به لب دارد. ینگاهش م یچشم ری. زمیزن یم

 هوا سرده... د،یکاپشنتون رو بپوش-

 را دوست دارم. دنشیخند نیخنددو ا یم

 من گرممه...-

 کشد. یم ادیکند و سرم فر یگزم و ذهنم از حبس خودش را رها م یلبم را م ی گوشه

 «؟یرا نکرد ندهیبود دختر احمق... فکر آ یچه کار نیا»

ا ر لشیدل دیفقط با رم،یرا پس بگ یخواهم حرف ی. نممیریگ یو مقابل هم قرار م ستدیا یو محسن هم م ستمیا یم

 بداند.

 شده؟ یزیچ-

 یماریکه دوستتون داره، ب یکس یکه برا دیدونست یم دی... فقط بافتهیمون ب نیب یمن اون حرفا رو نزدم که اتفاق-

 . ستیتون مهم ن

 کند. یکند و درست مقابل صورتم مکث م یخم م سر
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 کنم نداشتم... لیکه خودم رو بهت تحم نیمن جسارت ا ،یکه گفت یخوب کرد-

خوام  ی. نمدیجا فراموش کن نیرو هم انیجر نیخوام خواهش کنم که ا یشم... م یم لیاالن من به شما تحم یول-

 رو... انیجر نیا امدیپ

 ی. خودخواهم و مستین یدلم راض یول میبگو دیاست که با ییشود. حرف ها یم ریشوم و اشکم سراز یم کالفه

 شود. یخواهم داشته باشمش و خوب واقفم که نم

 محسن... نیبب-

 و نگران است. ردیگ یاشکم را م عیسر

 جان محسن؟!-

 کنم منظورم را برسانم. یم یکشم و سع یم یپوف

 ...یحق ابراز نداشتم ول یحت ایافتاد،  یدوست داشتن اتفاق م نیا دیدونم. اصال نبا یمن سطح خودم رو م-

 خاطره؟! یچرا حق ابراز نداشت-

 کند. یستاصلم مم تشیپرد و جد یحرفم م انیم

 کس و کار و ... یب هیمن -

 کنم بس کن... یخاطره خواهش م-

 کشد. یم شیبه موها یاندازد و دست یبه اطراف م ینگاه

 م،یتو سر به سر! برابر طیمن با شرا یِضیرو دارم؟ اصال مر یرو نداره! من ک رانیکه حق ورود به ا هیفرار هیمن بابام -

 ...نیرو بب هیبُعد قض نیکم از ا هیخب؟ 

شناخته؟ سر به سر  یخانم من رو چ میکنه؟ مر یبا من موافقت م یکن یمخالفت کرده، فکر م هیپدرت با آس یوقت-

 قانع کرد... یطور نیا شهیرو نم گرانیطرف، د کی طیبودن شرا
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 شیساعت پ مین نیبگذره... تا هم انیجر نیاز ا یهردومون تا کم میدار ازین م؟یبعد درموردش حرف بزن شهیم-

حال خوش  نیدوستت داشته باشه! بذار ا ضیآدم مر هی یو نخوا یازم دور بش شهیهم یمردم که برا یداشتم م

 حداقل امروز با هردومون باشه...

کشد و دوباره  یم رونیرا ب یکاپشنش گوش بیرسد. از ج یم انیگونه بحث مان به پا نیخورد و ا یزنگ م تلفنش

 پوشد. یکند و همزمان کاپشنش را هم م یوصل م. تماس را میکن یحرکت م

 ...ییجانم دا-

 .ام شوم یافکار جد الیخ یامروز را ب رمیگ یم میکنم و من هم مثل او تصم یقدم فاصله به دنبالش حرکت م کی با

 ...امیفردا ب دمیامشب و شا دیشا ستم،یخبر اومده... من تو شهر ن ی: چه بمحسن

 دهد. یگوش م ییدا یحرف هاو به  ستمیا یشانه اش م هم

 خاطره؟!-

 رود. یدر هم م شتریاو ب یکنم و اخم ها یم زیرا ت میاسمم گوش ها دنیشن با

بهش زنگ زده و بهش گفته  یکین ن؟یدوستاش، خبر ندارم کجاست، چرا دنبالش شیگرفت بره پ یاز من مرخص-

 سفر رفته مشهد...

 «ارت داره؟ک یچ»زند.  یکند و آرام لب م ینگاهم م مشکوک

ش ا یاحتمال لیهم درمورد خاموش بودن تلفنم و دال یاندازم. کم یکنم و شانه باال م یندانستن لب کج م یمعن به

 کند. یزنند و تماس را قطع م یحرف م

 کردنته! دایبدجور دنبال پ ؟ییکارت داره دا یچ-

 دونم، تاحاال بهم زنگ نزده اصال... ینم-

 .ردیگ یو دستم را آهسته م ستدیا یکنارم م ابانیرد شدن از خ یاندازد و برا یباال م ابرو

 م؟یبرگرد یاومده... ما ک میمامان مر-
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 دارم. طیعصر بل یمن برا-

 با اتوبوس؟-

فورا  یتفاوت باشم ول یکنم ب یم یدهد، سع یکنم دستم را پس بکشم. اجازه نم یم یکنم و آرام سع یم دییسر تا با

 آورد. یم میبه رو

 ...یگرد یبا خودم برم ال،یخ یرو هم ب طیتالش نکن... بل یکنم، الک یبه بعد ولت نم نیاز ا-

 توانم نفس بکشم. یکند و باالخره م یو و خودش دستم را رها م میشو یرد م ابانیخ از

 کرد... شهیکار م یچ مینیبعد بب م،یتشکر از آقا بکن هیحرم  میبرگرد-

 یو برم ردیگ یم یکند. تاکس یرود و باز خجالت زده ام م یم دنمیخند ی لب قربان صدقه ریزنم و ز یم لبخند

ام فکر کنم.  دهیکه شن ییاست تا درمورد حرف ها یگذرد و فرصت یبه حرم و تمام طول راه در سکوت م میگرد

ن اند. داشتنش یوقفه اش، لبخند برلبانم م یب یبوسه ها یِادآوریآورد و  یقلبم را به درد م شهیاش مثل هم یماریب

که نداشته باشمش  نیکردم و االن دارم و ا یبود که هرگز فکرش را نم یزیکم چ یفاصله  نیاش از ا یمهربان

 نیدانم ا یاگر خانواده اش مخالفت کنند؟ چقدر زود عادت کرده ام و م فتد؟یب شیبرا یکند. اگر اتفاق یمحزونم م

ش به نداشتن یشوم. حت یم نیزم یموجود رو نیمن تنهاتر فتد،یت باتفاقا نیکند. اگر هر کدام از ا یم رانمیعادت و

 .نمیاش را بب یبتوانم درکنارش باشم و روزانه لبخند و سالمت یام، ول یهم راض

بغض و  روزیبرابر د نی. چندمیشو یهم وارد حرم م یو هم شانه  میشو یم ادهیپ یاز دلهره و نگران یمیموج عظ با

مختلف را در وجودم  یچندگانه، حضور او در کنارم است که ترس ها یاحساسات نیتمام ا یدارم. سرچشمه  یدلتنگ

 یحالت را برا نیخواهد و ا یاست که او هم سکوت م بیو عج میرو یم دهیسرپوش یاو به صحن عی. مطزدیر یم

و  میگذران یت ممختلف در سکو یبه آدم ها رهیخ یقیو تا دقا میخوان یمرتب کردنِ افکارم دوست دارم. نماز م

 یلحظه را برا نیو آرامش در وجودم نشسته و هم یفکر کرد. احساس سبک یزیشود به چ ینم یاست که حت بیعج

 خواهم. یم شهیهم

 خاطره؟-

 زنم. یلبخند م شیکنم. او هم آرام است و برا یم نگاهش

 تو هم؟! یدیترس ،یساکت یلیخ-
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 .میفم را نگوتوانم حر یکنم و نم یم دییدهم، تا یتکان م سر

 ترسم... یم فتهیبرات ب یکه اتفاق نیاز ا-

 نالم. یکشم و با التماس م یپس م یول ردیخواهد دستم را بگ یم باز

 کارو... نی... نکن ارمیگ یکنم، عذاب وجدان م یخواهش م-

 نکن... تیکنما... منو اذ یجا عقدت م نیهم برمیم-

 اندازد. یشانه باال م الیخ یکنم و ب یچپ نگاهش م چپ

 کنم... یشون م یمنم مطمئن باش راض ؛یریاجازه بگ ستیالزم ن یخب؟ تو که از کس هیچ-

 ؟یشون کن یراض ینتونست هیآس یچه طور برا-

 دارد. طنتیکند و لحنش هم چنان ش یم اخم

شته فر هیه االن خوشحالم چون دار یخوام و قبول نکردن، ول یرو م ینداشتم، فقط گفتم فالن یپافشار هیآس یبرا-

 شه... یم بمینص

 .دیشود نپرس یدهند و نم یمغزم را قلقلک م یبچگانه ا یپرسش ها یذوق کنم ول دیبا قطعا

 ؟یات پروند یماریمهسان رو هم به خاطر ب-

و فقط  ستین یدونست دختره اهل زندگ یشد. خود بابا هم م یواقعا ازش چندشم م ری... نخایداد ریپووف خاطره گ-

 چون قرار نبود انیمن رو اصال مطرح نکردن تو اون جر یضیبودن... مر ختهیبرنامه رو ر نیش با پدر دختره اکارا یبرا

 مردم از دست اون دختره... یاولش م یروزامطمئنا من همون  یسال برسه! ول هیبه  یاون وصلت حت

 ان؟یبد که نشد برات بعد اون جر-

 است. الیخ یاندازد و ب یباال م شانه

 رو درموردت کردم و ... یخبط نیبابا باور کرد که واقعا چننه، -

 افتاده است. یکند و مشتاقم تا بدانم واقعا چه اتفاق یم سکوت
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 ؟یو چ-

 کند. یرا مرتب م شیو لباس ها ستدیا یم عیگزد و سر یرا م لبش

 ...میهم اطراف بزن یچرخ هی می! پاشو بریگم و چ ینم-

و کنار  ستمیکشد تا با یآورم و به ناچار دستم را م یرا در م یناراحت یاداهم  یکنم و کم یچپ نگاهش م چپ

 کند. یگوشم زمزمه م

 گفت که نگم بهتره... خب؟ یزیچ هیراحت  یلیحرفاست. خ نیتر از ا الیخیبابام ب-

 کند. یم میکنم و رها یم دییکنار صورتم تا شینفس ها رِیخالص شدن از هرم نفس گ یبرا

 ...یساکت یوقت رهیگ یکمم حرف بزن، دلم م هی یتونست... گهید میبر-

 لرزاند. یزنم و باز با کالمش دلم را م یم لبخند

 کشم... یالبته با لبخندات نفس م-

سرشار از  یبرم. ناهار یاش لذت م یشود و از همراه یشوم. قند در دلم آب م یحسش غرق ذوق م یِسادگ از

را دارد تا  میباز هم هوا ی. خلوت است ولمیچرخ یبازارها م یوچه هادهد و در کوچه پس ک یمحبت به خوردم م

 یمحبوبش برم یاز شکالت ها یکین ی. برارمیگ یم دیبه خر میمردم عبور کنم و باالخره تصم نیآسوده خاطر از ب

ابل مغازه مق نیتریو یکنم. رو یمختلف جدا م یدر رنگ ها یچیو بچه ها هم چند بسته آب نبات ق الین یدارم و برا

م و ده یزند. جوابش را با لبخند م یگذارد و لبخند م یکنارشان م تییسکویبسته ب کیگذارم و محسن هم  یدار م

 .رمیگ یکردن سمت فروشنده م بحسا یکارتم را برا

 حساب کنه بدما... دیمرد با یشعارا نیاز ستمیمن بلد ن نم،یبکش دستتو ب-

 دهم. یمثل خودش مخندم و جوابش را  یم شیها طنتیش به

 خودم تازه حقوق گرفتم! زم،یخب نکن عز-

 پررو...-
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خواهم طعنه  یشوم و م یلباس ها م یگرم تماشا یبعد یکند. مغازه ها یزند و خودش حساب م یرا پس م دستم

 دکنم و چن یزند. از فرصت استفاده م یم بشیمحسن غ یلحظه ا یلباس را جبران کنم و برا دیخر یعاطفه برا یها

. عرض ستین شیدایچرخانم و پ یسر م نهرچه دنبال محس میآ یم رونیخرم. از مغازه که ب یم کیو تون یروسر

کنم و  یروشن شدن چک م یکنم. تلفنم را برا ینم دایاز حضورش پ یگردم و اثر یروم و برم یبازارچه را تا انتها م

 شود. یشود که نم ینم

 زد تو... بتیکجا غ-

 کنم. یو نگاهش م کشم یم یراحت نفس

 ...یمن همونجا بودم، شما محو شد-

تم و فرس یم فمیکه شرمنده نباشد، آرام داخل ک نیا یاندازد. برا یشکسته ام م یبه گوش یو نگاه ستدیا یم کنارم

 کند. یسرگردان اطراف را نگاه م

 م؟یکجا بر گهیخب د-

 کنم. یزنم و ساعت را نگاه م یماش کنار  یساعت مچ یکاپشنش را از رو نیکنم و آست یخم م سر

 ...رمایگ یخانم دست به من نزن عذاب وجدان م-

 خندد.  یم باتریخندم و او هم ز یم

 برم... دیدارم، با طیبل گهیساعت د هی یمن برا-

 زند. یکند و نق م یم اخم

 پرواز من ده شبه!-

 رسم. یبرم بعد از شما م یتا برم، هرطور دیخب پس من رو برسون-

نم ک یجور م طیمن چک کنم تو همون پرواز بل مینیجا بش هی می... بریریبا خودم م یهرجا رفت ست،یخبرا ن نیااز -

 برات...

 کنم. یم اخم
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 دارم... طیمن بل-

 ارهیمن باطل شود و همراهش مسافر ط طیگذارد که بل یم نیندارد و باالخره قرار بر ا دهیروم فا یچه کلنجار م هر

 شوم.

 بیو عج میرو یشود از آرامشش دل کند. در آخر همراه هم سمت فرودگاه م یو اصال نم میگرد یرم برمبه ح دوباره

 یدهد و کنارم م یم یسرمان جا یمرا هم باال یِدست فیکوچک هم همراه ندارد. ک فیک کی یاست که او حت

که  نیشوم و از ا یم مایه سوار هواپاست ک یبار نیپرواز استرس دارم. اول یبندد و برا یم می. کمربندم را براندینش

 معذب شده ام. یدر کنار او ترسم به صورت تهوع فوران کند، حساب

 یلباسش باز شده اند و گردنبند ییِباال یکشد. دکمه ها یم رونیو کاپشنش را از تن ب ندینش یخاطر م آسوده

را  ممیکه نگاه مستق نیا یکند. برا یاست و ناخواسته توجهم را جلب م زینامشخص به گردنش آو یبا طرح لیاست

 پرسم. یاش را م یسبک بار لیکنم، دل هیتوج

 ؟یهمراه ندار لهیوس یچیه-

 یرو یمیقد یافتد و رد زخم یزند، م یباز شدن لق م یکه برا یبعد یدکمه  یکند و نگاهم رو یرا مرتب م شیموها

 شود. یم انیاش نما نهیس یقفسه 

اهم. فرودگ دمید هویکردم و  یم یولگرد نیبود. صبحم با ماش ریتموم شب فکرم درگ خت،یاعصابمو به هم ر امتیپ-

 اومد...  ریگ طیبل یوقت سال نیشانس آوردم ا

 .ندینش یچشمانم م یرو میمستق نگاهش

 اومدم از خود امام رضا گرفتمتا...-

 یدکمه دستم را م نیبا بستن آخر کند و یبندم. تبسم م یرا م شیبرم و دکمه ها یم شیزنم و دستم را پ یم لبخند

 .باستیهم ز شینشاند و زمزمه ها یو توان مخالفت ندارم. آرام پشت دستم را بوسه م ردیگ

 !؟یتو هوام رو داشته باش شهیقراره هم-

 هوات رو دارم... ایبرق بزنه، من تا آخر دن هیتو نگاهت کاف-
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چرخانم. بعد از  یرفع خجالتم سمت پنجره  سر م یود و براش یشروعِ  پرواز، اتصاالت نگاهمان قطع م یهشدارها با

 مانیکه گفته ام پش ییاست. از حرف ها دیرفع تپشِ قلب مف یسکوت و آرامش برا نیا یسخنان نیهربار گفتن چن

 کنم ذهن منقلبم را مرتب کنم. یم یو سع میداشته باش یا یپرواز طوالن ستیاو دلهره دارم. قرار ن ی. فقط براستمین

شار ف رییدهد. تغ یم هیتک یصندل یسرش را به پشت قیو با چند نفس عم ستیپرواز مساعد ن یاو هم اوضاعش برا

خسته ام  یفهمم حساب یکنم و تازه م یبندد، من هم حرکتش را تکرار م یو چشمانش را  م ستیخوب ن شیهوا برا

 یشکوهِ حرم از اوج آسمان، چشمانم را م یاز تماشابعد  یبرد ول یدارم. خوابم که نم ازیساعته ن نیچند یو به خواب

کنم. هم کنار او بودن و هم  یاست که تجربه م یحس نیتر بیو عج نیدتریرقصند. جد یبندم و افکار در سرم م

 !ستمیهم ن مانیانجام داده ام و پش یدانستم ول یم دیکه از خودم بع ییرفتارها

 یتحرک یکنم و ب دارشیخواهد ب یکشد. دلم نم یم رونمیب الیخخورد و از فکر و  یشانه ام سُر م یرو سرش

مغزم را قلقلک  دنشیکنم و حس بوس یآرامش چهره اش را تماشا م یچشم ریکشم. ز یشانه اش م یکاپشنش را رو

 دل!؟   یِگوشیباز ایاست  طانیش یدانم وسوسه  یدهد. نم یم

هم  یلیدل یترسم ول یشدن م مانیاز پش یکنم. کم یمرا حبس  میکشم و وسوسه ها یرا به شامه م شیموها عطر

 یم جابیبودنش ا ماریکنم راحت بخوابد. ب یم یبندم و سع یطور چشمانم را م نیکنم. هم ینم دایپ یمانیپش یبرا

که  ییبلندگو یکنم. با صدا یدرک م یحتموضوع را به را نیا طش،یکند زود خسته شود و بعد از دانستن شرا

کشان بدنش را به  ازهیدارد و خم یکنم. سرش را برم یلرزد و چشم باز م یدهد سرش م یم دیرا نو به مقصد دنیرس

 زند. یکند و لبخند م ینگاهم م یچشم ریکند. ز یکش و قوس دعوت م

 خوابم ببره... ییعمرا جا گهیمن د-

است همراهش به آن  نگیرکدر پا نشیو چون ماش میشو یم ادهیاندازم. پ یم نییخندم و سرم را پا یخجالت م با

و او سر  میکن یکشم. حرکت م یم دنیاز رس یشوم و انگار ساعت ها در راه بوده ام نفس راحت یروم. سوار م یجا م

 کند. یحرف را باز م

  م؟یکجا بر-

 من چمدونم خوابگاهه...-

 زند. یکند و غر م یچپ نگاهم م چپ

 !تنمیو راحت بب امیتونم ب یحرفشم نزن، اون جا نم-
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 کردنش لذت دارد. تیزنم و اذ یم یا ثانهیخب لبخند

 ...گهیاز فردا د شگاهیآزما امیخب م-

 کند. یکند و لبخندش را جمع م یم اخم

 گرده! یچرا دنبالت م ییدا نمیبب ا،ین یفعال چند روز-

 کند. یالفت مکنم که شک ندارم با آن هم مخ یرا اعالم م یبعد ی نهیکنم و گز یشده نگاهش م زیبا چشمان ر 

 خودم؟! یخب پس برم خونه -

 ...گهید یخوام بر یاون جا هم نم رینخ-

 شما؟! یخونه  امیب یخوا یغرم: البد م یحرص م با

 خندد. یم طنتیش با

 !شهیم یاگه بشه چ-

 خندد. یدهد و راحت و بلند م یسر م ی. آخ بلندرمیگ یم شگونیرا ن شیو بازو ردیگ یام م خنده

 برمت! یم یدائم گهیزنم بعد د یشه فعال ببرمت... باهاش حرف م یجان، نم زیعزمامان اومده -

 یم زیرا ت می. و من هم گوش هاردیگ یدارد و شماره  م یاندازم. تلفنش را برم یم نییکشم و سرم را پا یم خجالت

 کنم.

 د؟یداریسالم؛ ب-

 دارد؟ یکنم که امشب چه نقشه ا یشنوم و فکر م یاز آن سمت خط نم ییصدا

 ...دیمهمون دار یدم در، چند روز ادیکن، ب داریرو ب یکین-

قبل از من  یکنم ول دایبحث کردن پ یبرا یکنم تا جمله ا یکند. چپ چپ نگاهش م یخندد و تماس را قطع م یم

 دهد. یلبخند زنان جوابم را م
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 ذارم اون ینم گهیسفرش در بره، د مامان از یزنم. خستگ یبهت سر م امیخودمم م گه؛ید یراحت نایا یکین یخونه -

 کنم خاطره... ی... خواهش میجا بمون

 کند. یکنم و باز هم اصرار م یرا پووف مانند بازدم م قمیعم نفس

 جون محسن... گهی... رد نکن دیکن یم یدگیهم رس تشیبه وضع زم،یهم دوستت داره عز یکین-

 ندارم. تید که قلبا رضا. بمانرمیپذ یم یکنم و با ناچار ینگاهش م یدلخور با

 رم خونه خودم... یکنم م یمونم، احساس ناراحت یجون خودت رو قسم نخور... م-

 است. نیاندازه دلنش یکند ب یاستفاده م دنیبخش نانیاطم یکه برا یزند و لحن آرام یبخش پلک م نانیاطم

 ...ینکن یدم احساس ناراحت یقول م زم،یچشم عز-

توقف  یکیو ن یهاد یماند. مقابل خانه  یم یباق میطرح لب ها یمیکند و لبخند مال یم قیقطره آرامش تزر قطره

 کشد. یم قیکند و نفس عم یم

 و برم آخه... نجایبذارمت ا یچه جور-

 کنم. یرا حس م میدود و سرخ شدن گونه ها یصورتم م یهر کلمه اش خجالت رو با

 گه؟ید یمواظب خودت هست-

 .باستیاندازه ز یکنم و چشمانش ب یم نگاهش

 شما هم مواظب خودت باش...-

 ند.ک یکشد و دوباره سرهمش م یم رونیرا ب شیها مکارتیاز س یکیکند.  یدارد و قطعاتش را باز م یرا برم تلفنش

شماره اش رو نداره، فعال شماره خودتو نذار  یکه توش مونده هم کس یمکارتیمن رو داشته باش، س یفعال گوش-

 ...ارمیدر ب ییار داتوش من سر از ک

 دهد. یو ادامه م ردیگ یرا سمتم م یکنم و گوش ینگاهش م فقط

 دم. یم امیندازم توش بهت پ یم میدارم، س یگوش هیمن خونه -
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 فشارد. یدهم و کالفه لب به هم م یم لشیهم فقط نگاه تحو باز

 یخرم خسارتت رو م یاز همون مدل م خودت، اصال یفعال بعد مثل گوش ریبگ ز،یباهات حرف نزنم عز ارمیطاقت نم-

 دم. 

. رمیگ یاش را م یکنم و گوش یشود، قبول م یتنگ م شیرا مظلوم کرده و فقط چون من هم دلم برا چشمانش

 یگونه ام م یلبش رو یلحظه گرما کیکنم و در  یم شیدستم جابه جا انیم یو با ناچار دیگو یرمزش را هم م

 یباال م میکنم، دست تسل یم هشخندد. با حرص نگا یصدا م یکشم، او هم ب یم یبلند نیو ناخواسته ه ندینش

 در جبران و قانع کردنم دارد. یو سع ردیگ

 ...گهیکنترل کردم خودمو، دعوا نکن د یجاش هم کل نیتا هم-

 یب را مامش یِباز امیپ ینگذارم و وعده  یخودم را داخل گوش مکارتیکند که س یم دیو باز هم تاک میشو یم ادهیپ

 پراند.  یمزه م یحساب یکیآن ها و ن یشوم در خانه  ی. امانت محسن مندیآ یبه استقبالمان م یکیو ن یدهد. هاد

که خط در  یکیرود و مرا با ن یانداخته ام و باالخره م نییشرمنده و غرق خجالت، سرم را پا شانیها یشوخ انیم

 یهم اتاق یکیرود و ن یبه اتاقشان م عیمان سر یراحت یبرا یهاد گذارد. یزند، تنها م یخنده دار م یطعنه ها انیم

 یقول م یدهد، تنها باشم و بخوابم ول یاست، اجازه م روقتیدهد و چون د یم لمیکه قبال در آن مانده ام را تحو

 .میبگو شیرا برا زیالطلوع همه چ یصبح عل ردیگ

که  ییها کیاز تون یکی عیفکر کنم. خسته ام و سر زیهمه چکنم تا به  یشوم، باالخره فرصت م یاتاق که تنها م در

ه ب یمن گوش یاش را روشن کند ول یتا گوش دهیدانم هنوز به خانه نرس یخزم. م یپتو م ریپوشم و ز یام را م دهیخر

در  دنیشروع به سرک کش یوقت گذران یشود و برا ینم ی. خبرنمیرا بب امشیدست به صفحه چشم دوخته ام تا پ

جز مکالمات  یزیچت چ یدر برنامه ها یها رفته اند ول امیرا برداشته، شماره ها و پ مکارتشیکنم. چون س یم یگوش

 میابر نمیب یکه م ییکشم و عکس ها یهم سرک م یکنم. در گالر ینم دایدوستانه با چند نفر پ یها یو شوخ یکار

 !شیکارها نیام کنند با ااستخد یدر سازمان جاسوس دیپسر را با نی. استندین اورقابل ب

. در حال حاضر اورمیاش را سرش در ب یدهم که سر فرصت تالف یزنم و به خودم وعده م یلبخند م تیعصبان یجا به

گرفته و کم از عکس  شگاهیآزما یکه در باغچه  یپنهان یذهنم قرار دارد. عکس ها تیعکس ها در اولو یتنها تماشا

 یآورم ک یکنم به خاطر نم یگرفته ام! هرچه فکر م رباغچه قرا یگل ها انیکه م ییندارد با آن ژست ها یهنر یها
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 انیکه خودم را م یدر حال اطشان،ینشسته در ح ایکار، مقابلم قرار گرفته و آن جا هم عکس از من دارد.  زیپشت م

 د!ش یعکاس م ،یمیمتخصص ش یبه جا دیصورتم نشسته است. با یپتو مچاله کرده ام و نورآتش رو

 نگران ست،ین امشیاز پ یاثر یول ده،یگذشته است. مطمئنا به خانه رس یشوم و ساعت یعکس ها خارج م یفضا از

 یکشم، نم یگذارم و دراز م یم یپاتخت یرا رو یهمچنان خاموش است. گوش رم؛یگ یشوم و شماره اش را م یم

 ارانهیهوش ی. ساعتدیآ یاست که نم یماست ای امکیپ یفکر کنم و ذهنم مدام منتظر صدا یزیتوانم درست به چ

 میرا برا امشیپ دنیدر خواب هم رس یاز جانب اوست و حت یخبر یکشم و تا صبح ذهنم آماده باش برا یانتظار م

 کند. یم یتداع

را مقابل صورتم باز  یگوش ند،یب یکه هنوز چشمانم تار م یکنم و در حال یچشم باز م یخواب یخسته از خواب و ب   

 یِشود و خستگ یم زیو دلهره در وجودم لبر یزند. نگران یصفحه چشمک نم یرو یامیکنم. نه تماس و نه پ یم

کنم و  یپاشد. سر و وضعم را مرتب م ینور م صورتم یروز از پنجره رو ییو روشنا نمینش یپرد. م یخواب از سرم م

ا دهد. ت یظهر را نشان م ازدهی ییرایو ساعتِ کنار پذبرد  یزنم. همه جا در سکوت به سر م یم رونیاز اتاق ب ااهللیبا 

گردم تا خودم  یشود وسمت اتاق برم یام چند برابر م ینفرستاده است؟! نگران یامیپ ایساعت هنوز تماس  نیا

 یکیدارم. دست خط ن یرفتن به اتاق آن را هم برم نیکند و ح یتوجهم را جلب م یادداشتیدر  ی. رورمیبگ استم

 است.

ا ت یراحت باش هاد ام،یکارام تموم بشه م ،ینیبش زیپشت م ییتنها یصبحانه حاضره مجبور زم،یعز یخسته ا»   

 ...«ادیشب نم

 یو همچنان خاموش است. عذاب وجدان روانم را به باز رمیگ یمحسن را م یدارم و شماره  یهمزمان تلفن را برم   

کند! پس  هیتوانست از صبح تا االن ته یزاپاس هم ندارد م یِاگر گوش یگزم. حت یو با استرس لبم را م ردیگ یم

نکند به احوال  ست؛ین یخوب یهم نشانه  دیآ ینم بتا ش یهاد دیگو یم یکیکه ن نیافتاده است. ا یحتما اتفاق

 محسن ربط  دارد؟

کنم.  یله قطع مافتم و بالفاص یحرف محسن م ادی یول رمیگ یزند و شماره اش را م یبه وجودم چنگ م یدلواپس   

راغ رفع استرس س یکند و برا یام م یعصب شتریشماره را داشته باشد! نشستن و فکر کردن ب نیا یخواهد کس ینم

 یکنم و چون مقدار یندارم؛ همه را جمع م وردنخ یبرا ییاشتها یصبحانه آماده است ول زیروم. م یآشپزخانه م

را  یزیتبر یکنم. کوفته  یتدارک ناهار مواد الزم را آماده م یگذاشته است، برا خچالی رونیگوشت چرخ کرده ب

هستم ذهنم آرام گرفته و  یمدت هاست درست نکرده ام و حتما آن ها هم دوست خواهند داشت. تا مشغول آشپز
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 زیوجودم را لبر یرسانم مجددا استرس و نگران یکه کار بارگذاشتن غذا را به آخر م نیهم یولندارم  یالیفکر و خ

 خواهم. یاو از خدا نم یجز سالمت یزیخوانم و مطمئنا چ یو نماز م رمیگ یکند. وضو م یم

 جا... نیا ادیم ییبه به چه عطر و بو-   

اندازم  یتخت م یکنم. چادر را بدون تا زدن لبه  یسجاده را جمع م عیچرخانم و سر یرو از قبله م یکین یبه صدا   

را هم  میروم و استرس صدا یکشد. سمتش م یزخانه شده است و غذا را سرک مزنم. وارد آشپ یم رونیو از اتاق ب

 لرزاند. یم

 س... سالم...-   

 چرخد. یگذارد و سمت من م یسر قابلمه را م   

 درست کنم فقط... یخواستم شام یدختر، من م یچه کرد-   

 !ن؟یدوست ندار-   

 .دیآ یخندد و به استقبالم م یم   

 دارم... یخودم نگهت م یدمت، برا یاصال به محسن نم رمیبگ لمیتحو یبخوا یطور نیام؟ ا وونهیمگه د-   

ساز  ی. سمت چارمیخودم را بگ یتوانم جلو یخندم و حاال که اسم محسن را آورده است، اصال نم یبا خجالت م   

را هم با خنده داخل  یسوغات ی. شکالت هاندیچ یم ینیزند و همزمان فنجان داخل س یرود و دکمه اش را م یم

 .ندینش یاو هم مقابلم م و نمینش یکند. مردد م ینشستن تعارفم م یکند و برا یم یخال یظرف

 محسن امروز اومد کارخونه؟-   

 دهد. یتکان م دییکند و سر تا یرا باز م یشکالت   

 ادیم یلیغصه نخور بعد ساعت تعط... دمشیبودن، منم ند یاونور یمدام تو کارخونه  یجون اومد؛ منته میآره با مر-

 بهت سر بزنه...
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 مینشده؟ برا رمیگیشوم. حالش خوب است و پ یهم از دستش دلخور م یکند و کم یم شهیترس در وجودم ر    

کردن درست  هیگال طیشرا نیدانم در ا یتنگ شده و نم شیبغض کرده ام. دلم برا یگذارد و من از ناراحت یم یچا

 غلط؟! ایاست 

 مخت رو زد؟! یشد؟ چه طور یکن چ فیخب؛ تعر-   

 کند. یاندازد و ابهام جمله اش را رفع م یابرو باال م میخندم و برا یدانستن م یبرا اقشیبه اشت   

 شده؟ یبگو چ االی... ایکنم بهش بله داده باش یدر مقابلش هنوز باور نم دمتیبدعنق د نقدریا-   

 را کنار بگذارم. ام یکنم دلخور یم یخندم و سع یم   

 شد... یجور هی گهید-   

 ها... ندتیذارم بب ینم ادیب یبگو وگرنه وقت-   

را کف دستش  روزیو من هم گزارش د دیگو یحرف ها را به او م یلیدانم محسن خ یکنم و م یچپ چپ نگاهش م   

دلشوره خبر داشته است.  نیاز ا کند که یم دییو او هم تا میگو یاش م یماریب یمحسن برا یگذارم. از دلشوره  یم

محسن  یپزشک را هم خود او برا کی اناوضاعش از زب دنیدکتر و شن شیبردن من پ ینقشه  دیگو یم یحت

. با چشمان رمیگ یکار را فاکتور م یو تنها بوسه و آغوشِ انتها میگو یم اوردنمیاست. در آخر هم از طاقت ن دهیکش

 دهم. یسر تکان م شیتمام شده اند، برا میهاکند و چون حرف  یبهت زده نگاهم م

 ؟یکن ینگاه م ینطوریچرا ا ه؟یچ-   

 کشد. یم قیو نفس عم دیآ یبه خودش م   

 ...یکن قیبهت وقت بده تا فکر و تحق دیبا یمن گفتم بعد دکتر و حرفاش کل ؟یبله داد یراحت نیبه هم-   

 کنم. یم قالب مزده ام را در ه خیشود و دستان  یم شتریاسترسم ب   

 هم با معجزه... نجاشیدکتر گفت تا هم گه؟ید یچ قیکنم؟ تحق قیتحق دیواقعا با-   

 در لحن یوانگیو د یچارگیکنم و ب ی. مکث منمیب یرا در نگاهش م یکنم و دلسوز لیجرات ندارم جمله ام را تکم   

 مشهود است. میو صدا
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 اگه مال من نباشه... یمن دوستش دارم، حت-   

 گذارد. یهم م یکند. او هم نگران است و چشم رو یگذارد و تبسم م یدستم م یدست رو   

 دم... یکنه... بهت قول م یم دیتمد یمعجزه شو ه نیو خدا ا ارهیدوام م یطوالن یسال ها دیبا ام -   

نگرفتنش را کنار ام از تماس  یشود دلخور ینم لیحرف ها دل نی. امیگو یم یآرام نیخورد و آم یاشکم سر م   

 کند. یبحث را عوض م یکینوشم و ن یسرد شده ام م یقلپ از چا کیکنم و  یبگذارم. اشکم را پاک م

 ترسه خاطرخواهت شده باشه... یو دلتنگت شده، م دتتیگه دو روز ند یگرده؛ محسن م یدنبالت م ییدا-   

 دهد. ینوشد و حرفش را ادامه م یم اش را یقلپ از چا کیخندد.  یم یکیکنم و ن یبا ترس نگاهش م   

 جون شدن جفتشون... میمر ریفعال درگ-   

 ؟یا یریچه درگ-   

 دهد. یسر تکان م یزاریروند و با ب یدر هم م شیاخم ها   

 کرده... پورتیجون رو د میمر اریخشا-   

 ؟یچ-   

 بره... دنشیتونه د ینم گهیاز کانادا اخراجش کرده؛ د-   

 چرا؟ ؟یچ یعنی-   

 کند. یچانه اش قالب م ریرا ز شیگذارد و دست ها یم زیم یاش را رو یچا   

زده... چند  یجنجال به پا کرده و زنه رو حساب دهیفهم یوقت ممیزن گرفته و مر اریخشا دم،یطور که من فهم نیا-   

 ...پورتیشب بازداشتگاه بوده و بعد هم آزادش کردن و د

غربت گذرانده و االن هم  اریرا در د یسخت طیسوزد. شرا یخانم م میمر یدلم برا کنم و یطور نگاهش م نیهم   

کنار مادرش باشد و حق  یطیشرا نیدهم در چن یبرد. به محسن حق م یبه سر م ینابسامان طیقطعا در شرا

 .رمیگ یرا در حال حاضر پس م تمیعصبان
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 جون چه طوره؟ میاالن حال مر-   

ه ک نیخواد قبل از ا یم میکنه، مر یم ییکارا هیداره  رانیتو ا اریخشا لی. وکستیخوب نگفتن موضوعتون االن -   

 میوسط ما هم مجبور نینمونه... ا یبشه خونه و سهمش از کارخونه رو بفروشه تا حداقل دستش خال یاقداماتش رسم

 شه... یم ریدرگ یمحسن هم حساب م،یکن یسوله رو خال

 و دلچسب نیریکند و باز هم ش یبه در اشاره م یقیرساند و با لبخند عم یرا به اتمام مزنگ در جمله اش  یبا صدا   

 زند. یطعنه م

 اومد... ارتیپاشو... پاشو برو گمونم -   

 یپشت در، بدون سوال رشیتصو دنِیکنم. با د یپرواز م فنیخندم و سمت آ یبا ذوق م چ؛یکشم که ه یخجالت نم   

 یم شیلبخند زنان پ ی. خسته است ولستمیا یم یروم. مقابل در ورود ینم و سمت در مز یباز کردن را م یدکمه 

 کشد. یاش م یشانیدست به پ یشرمندگ یو به نشانه  دیآ

 رفت... ادمیبودم  ریقدر درگ نیشرمنده ام، ا زمیجانِ عز-   

که فراموشم کرده است. آرام  ردیگ یباز هم دلم م یدهم که فراموش کرده باشد ول یدانم و با غم مادرش حق م یم   

 برد. یرا باال م شیاز آشپزخانه صدا یکیدهم و ن یسالم م

 ...نجامایکنم که من ا یاعالم م د،یانجام بد یکه عمل مثبت هجده نیقبل از ا-   

 پرسد. یخندد و آهسته م ی. او هم مستدیا یو محسن هم درست مقابلم م رمیخنده ام را بگ یتوانم جلو ینم   

 ؟یراحت استراحت کرد ؟یخوب-   

 خواند. یکنم و خودش نگاهم را م یتنها نگاهش م   

 ...دمیباور کن خودمم نخواب-   

حاضر است و فورا  ی. چامیگرد یداخل برم عینکند، سر یالیکه فکر و خ نیا یدهد و برا یهشدار م یکیباز هم ن   

 گذارد. یم یفنجان چا شیبرا یکین

 خانمته... ی فهیهر چند وظ-   
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 کشد. یآورد و نه خجالت م یجواب دادن نه کم م یو بر عکس من، محسن برا میخند یهر سه م   

 حرف نداره، ان شااهلل خونه خودمون... اشییخانمم چا-   

 زند. یحق به جانب ساز مخالف م یکیزند و ن یچشمک م میبرا   

 داداش جان... یرج کنخ یکل دیچه زودم خانمم خانمم راه انداخته... با-   

 ...یکنم پس چ یخرجم م-   

 یدهند. تا باالخره خسته م یطور ادامه م نیکشم و آن ها هم یخورم و خجالت م یگزم و حرص م یفقط لب م   

 یماست یزودتر برا یکینکند. ن یکنم سکوت کنم و نگاهم سمت محسن تالق یم یرسد. سع یشوند و نوبت ناهار م

 یفرار از کنارش ماندن، بشقابم را برم ی. برامیمان یرود و من و محسن تنها م یاست به اتاقش مدانم بهانه  یکه م

 ینشستن با چشم اشاره م یکنم و برا ی. نگاهش مردیگ یدستم را م یدارم تا خودم را سرگرم شستن و شو کنم ول

 کند.

 تنهامون گذاشتا... قهیدو دق نیبش-   

 زند. یذوق م یتو یچرب یکشد و کنج لبش کم یدست از خوردن مکنم.  یو نگاهش م نمینش یم   

 ینشد که سراغ گوش تیدادم، اصال موقع یصبح درد دالش رو گوش م یحال مامان خوب نبود، تا دم دما شبید-   

 ؟یبرم... ناراحت که نشد

 کند. یه مزند و فقط نگا یکنم. لبخند م یم زیکشم و کنج لبش را تم یم رونیاز جعبه ب یدستمال   

 فقط نگران شدم...-   

 خواد ببوسمتا... یدلم م یلیخاطره خ-   

کنم بحث و  یم یزند و سع یم ینیعقب تر بکشم. لبخند دلنش یکنم خودم را کم یم یاست و سع یحرفش جد   

 نشود. یاحساس یحرف زدن را حفظ کنم تا وارد حرف ها

 شده... یبرام گفت چ یکیحالشون خوبه االن؟ ن-   

 کشد. یدست م شیدهد و به موها یتکان م دییسر تا   
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 ...میدنبال جا باش دیفعال که وقت افسرده شدن نداره، مجبوره منافعش رو حفظ کنه... ما هم با-   

 شما هم به پدرت ربط داره؟ یمگه کارخونه -   

 کند. یم یمانده در بشقابش باز یکند و با غذا یم دییباز هم تا   

 یله سو هیبگردم  دیبودجه نداشتم برامون مناسب بود، با یلیچون شروع کار خ م؛یوله تو کارخونه داشتس هیما -   

هم  گهید یاز شرکتا دیتول دی... شامیببر کجایو با کارخونه  میکن یخال دیبا شگاهمیکنم، آزما دایپ گهیمناسب د

 ...هریوقت گ م،یجواب بد میها رو بتون نهیتا هز یمدت یبرا میقبول کن

 خودت رو... یکن یخسته م-   

 بخش است. نانیزند. از همان ها که اطم یلبخند م   

 مدت کوتاهه، بعدش در بست درخدمتم... فقط... هی-   

 .دیکنم و منتظرم تا حرفش را حرفش را بگو ینگاهش م   

 ؟یفقط چ-   

 مامان رو به راه بشه... اوضاع یحداقل تا وقت ،یجا بمون نیخوام که ا یحل بشه، م نایتا ا-   

 کنم. یتوانم قبول کنم و اعتراض م یآن هم به صورت سربار بودن را نم به،یغر یبه ماندن در خانه  تیواقعا رضا   

 خودم... یخب خونه -   

 خاطره... -   

 نالم. یکنم و مظلومانه م یبا هشدارش سکوت م   

 شه آخه... یم ادیمدت کاراتون ز نی، اتونم کمکتون کنم یم شگاهیآزما امیخب حداقل ب-   

 دنبالت... امینباشه خودم م ییکه دا ییروزا-   

 و او انگار نه انگار... دیایکنم تا کوتاه ب یفقط نگاهش م   
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 کنم... یشارژ، االن برم خونه روشن م یرو صبح زدم رو یگوش-   

 کنم. یم یادآوریگرفته شده را  یخواهم بخندد و عکس ها یم   

 مواظب خودم باشم... شتریب دیداره، با نیات هم دورب یاگه اون گوش-   

 کند. ینگاهم م یچشم ریخندد و ز یم   

 ...وونهیشد د یخب دلم برات تنگ م-   

 کنم و یفقط سکوت م ینکرده ام، ول یحرکت نیچن یشد، ول یم دارتیخب دل من هم تنگ د میوقتش است بگو   

 .ستدیا یاو هم م

 ...رهیحوصله ات سر نم دیباهم خوش بگذرون یهم به خاطرم مونده تو اتاق؛ دونفر یکین گه،یرم دمن ب-   

 می. از مرمیکن یو آشپزخانه را با هم مرتب م دیآ یهم م یکیگفتن ندارم. ن یبرا یادیکنم و حرف ز یبدرقه اش م   

  .دیگو یمحسن م قیهم از عال یزند و کم یحرف ها م یلیخ اریخانم و خشا

به چادر دارد و چادرپوش ها  یبیعج یکه عالقه  نیا ایاست.  زاریب یاز خوانندگ یدارد ول یخوب یکه صدا نیمثال ا   

 ماه نیکه بعد از فوتش، تا چند نیو ا دیگو یم یلیاش به مادربزرگش هم خ یقابل احترامند! از وابستگ شیبرا

ت قسم نیاش نهفته و دردناک تر یماریاز ب یرد شوند، یکه به محسن ختم م یاناتیجر یشده است! همه جا یبستر

 تواند باشد. یموضوع م نیمربوط به محسن هم

و با وجود  دیخواهد بگو یزنم و اجازه دارد هر چه م یدرمورد مشکالت خودش حرف م یکیبعد از اتمام کارها با ن   

آن دو را  یو با آمدنِ هاد میرو یم شی. خوب پدیگو یرا م زیراحت همه چ یلیشناسمش، خ یم کیکه از نزد نیا

دهم و با ذوق همه را  یتخت لم م ینشسته اند. رو تظرممن امیدهها پ یگوش یروم. رو یگذارم و به اتاقم م یتنها م

 خوانم. یم

 «جان یبانو«»همدمم«»مهربون«»قشنگ چشمون«»یخانوم«»عشقم«»نفسم«»زمیعز» 

کنم. محسن خوب بلد است  یزده، لحن کالمش را تصور م میکه صدا یو با تک تک صفات رندیگ یرنگ م میگونه ها 

 .ندینش یکند و غل و غش ندارد و الجرم بدجور بر دلم م یم انیحسش را ب یمیساده و صم رد،یبگ یدلم را به باز
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اندنم شوم. انگار منتظر خو یپرمهرش غرق م یایدنخوانم و در  یاحساسش مانده ام و هنوز م ی اچهیدر انیشناور م

 رسد. یاش م یبعد امیبوده که بالفاصله پ

 «رو بگم و تماشات کنم! نایا یکنارم یخواد وقت یچقدر دلم م یاگه بدون»   

 دهد تا باالخره دل به یدلم را قلقلک م شیها امیبا پ یکه انتظار پاسخ داشته باشد، ه نیا یخندم و ب یبا بغض م   

 .سمینو یش ممحبت یهمه  یبرا یزنم و جواب یم ایدر

خواهد، آمدنت را،  یتو را م یو ه ستیدلم هم به فرمان عقل ن یحت گرید ،یرا در آورد زیشور همه چ ن،یبب»   

 «کالمت را، بودنت را... یباینگاهت را، لحن ز

تاب تر و  یشوم، ب یدهد و دلتنگ تر م یم لمیقشنگ تحو یاز شب حرف ها یطور تا پاس نیکند و هم یذوق م   

 .مییگو یم ریدهد و شب به خ یم تیبازد. باالخره با آمدن مادرش رضا یم خجالتم رنگ مکم ک

فرصت تماس گرفتن هم ندارد؛  یکنم و محسن حت یم یط ییبساط است. صبح تا ظهر را تنها نیروز هم نیچند   

 یزیر چتر از ه شی. بمشکالت شده اند ریدرگ یحساب یکین یو به گفته  دیایهم نتوانست ب دنمید یبرا روزید یحت

 ماریوقت ب دیگو یم یکین یرا ندارم ول نمشیبب مارستانیتخت ب یکه باز رو نیاش هستم و طاقت ا ینگران سالمت

ه ت میکند. لباس ها رییتا آسمان تغ نیشان زم یشده اند و قرار است زندگ یاسباب کش ریشدن هم ندارد. همه درگ

محسن  یشوم و برا یآوردن چمدانم از خوابگاه حاضر م یرا ندارم. برا رمیلباس بگ یکیکه از ن نیا یو رو دهیکش

 گذارم. یم امیپ

 «سر بزنم... دیچمدونم جا مونده، به بچه ها هم با رم؛یسر تا خوابگاه م هی»   

ز پوشم و ا یندارم. چادر م یجواب گرفتن فور یهم برا یخواندن ندارد و اصرار امیفرصت پ ریاخ یها یریبا درگ   

 زند. یکنارم بوق م ینیزنم. هنوز چند قدم از ساختمان فاصله نگرفته ام که ماش یم رونیخانه ب

 خانم خوشگله... یریکجا م-   

خندم. در را از داخل  یخندد و من هم م یفرستد. م یبوسه م میصورتش نشانده و برا یرو یدرشت یآفتاب نکیع 

 زنم. یکند و سرش نق م یباز م میبرا

 !کار؟یچ نجایا یو اومد ینم رو تنها ول کردمحس-   
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 آورد. یرا درم غمیو ج ردیگ یم شگونین میاز بازو   

 خودت برو کمکش! ینگران محسنت یلیخ-   

 زنم. یمالم و نق م یم شگونشیرد ن یدست رو   

و  بیتعق نیا... گهید زنهیحرفش رو م نمشیکارم داره؟ خب بب یچ ییدا یدیذاره خب؛ هنوز نفهم یخودش نم-   

 !ه؟یچ زیگر

 کند. یگذارد و آهسته حرکت م یسرش م یرا باال نکشیاندازد و ع یشانه باال م   

 ...یبش یآفتاب یتون ی... مستنشین راز؛یدارن ش ناریسم رهیفردا م ییدا-   

 کنم. یام را مرتب م یکشم و روسر یم ینفس راحت   

 لش تمام روز مشغول کاره...حا نیچقدر نگرانشم، با ا یدون یخوبه، نم-   

هم را  یو خواهرانه هوا میشده ا یمیرا داشت که با هم صم تیخاص نیمدت، حداقل ا نیا یکیتنها بودنم با ن   

توانم  یراحت م یلی. خمیهم خبردار زیاز همه چ بایکنم و تقر یهم نم یبیدر خانه شان احساس غر ی. حتمیدار

دهد،  یکه مرا به محسن م یکند و من هم از نسبت یو طعنه بارم م یشوخ یبدرمورد محسن با او حرف بزنم و حسا

 برم.  یلذت م

 ؟یریکجا م-   

 لباس مباس ندارم... ارم،یب لمویبرم از خوابگاه وسا-   

 وا خاطره، خب بگو بهت بدم...-   

 شرمنده ام. یخندم و از محبتش حساب یم   

 ...ادیاز دست خودم برم گهید زایچ نیسربارتون که شدم، ا ؛یچ گهید-   

 دهد. یکند و گزارش کار امروزش را م ینثارم م یا وانهید   
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... حضور منم الزم یسر صبح دیکش یراه انداخت، کار به کالنتر یوحشتناک یدعوا اریخشا لیخانم با وک میمر-   

 ...یر یم یدار دمینبود و اومدم خونه د

 کنم. ینگرانِ اوضاع نگاهش م   

 محسن چه طوره؟-   

 شناسم. یاز چهره اش م یریناپذ کیکند و خنده را جز تفک یچپ چپ نگاهم م   

 محسن؟ یپرس یخانم، تو م میگم مر یم-   

 دهد. یم حیکند و توض یهم درک م یکیکشم. ن یم شیرو امیالت یرا برا خمیام داغ کرده و دستان  یشانیپ   

. ستین یمهم زیو چ هیقض شهیحل م یجون بوده، همون کالنتر میچون سهام به اسم مر ست،ین یجد یلیخ-   

 ...شهیمحسن جونت فقط خسته م

ارم. کردن هم ند یتاب یب یتنگ شده و رو شینگرانم و دلشوره دارم. دلم برا یو حساب نمشینتوانسته ام بب روزید   

ز ام با یبه سرانجام نرسد، زندگ انیرج نیدرصد اگر ا کی یدرصد، حت کیدارم،  ازیو فکر کردن ن ییواقعا به تنها

بدون محسن  ییایبه دن ایدن نیبرسم و از ا یبعد یکه به دروازه  نیترسم از ا یشود. به قول محسن، م یدگرگون م

 پرتاب شوم!

 ام هم محال است روبه راه شود... یزندگ تینبودن محسن هزار درد است و وضع   

 ...یتو فکر-   

 کنم. یوره ام را مطرح مکنم و دلش ینگاهش م   

 نه... ایدونم کارم درسته  ینم-   

 کدوم کار؟-   

 را پنهان کنم. ندینش یم  میمدل افکار برگلو نیکه از ا یکنم بغض یم یکشم و سع یم یقینفس عم   

خودم رو  یدونم چه طور ینشه، واقعا نم یلیشما به خاطر قرار ازدواج با محسنه، اگه به هر دل یموندنم خونه -   

 جمع و جور کنم...
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 کند. یکند و نگاهم م یمتوقف م یرا کنار نیکند و ماش یسکوت م   

 خاطره...-   

 بزند. یرا جد یحرف یکیکه ن دیآ یم شیپ یزنم و کمتر وقت یبه چشمانش زل م   

 ممکنه مانع ازدواجتون بشه؟ یمثال چه اتفاق-   

 رخ دهد. یممکن است چه اتفاقاتدانم  یاندازم و واقعا نم یشانه باال م   

 مثل من یخانم نخواد کس میخودمه، اگه مر طیشرا نشیاز بخت و قسمت خبر نداره؛ کمتر یممکنه، کس یزیهرچ-   

 ؟یعروسش باشه چ

 کند. یکند و تبسم م یرا از گونه ام پاک م ستمین ختنشیکه متوجه فرور یاشک   

کشاورز تو  هیجون پدرش  میمن بابام کارگر باغه! خود مر یثروتمنده ول یحرفا ندارن؛ هاد نیخونواده از ا نیا-   

ه عالق اریتو دانشگاه به خشا میشد که تهران ساکن شده بودن... مر یدماوند بوده که چند سال م یاز روستاها یکی

تون  یله طبقاتکنم که فاص یرو راحت م التیبابت خ نیخودش هم درخواست ازدواج داده... از ا یکنه و حت یم دایپ

 ...یذاره از دستش بر یمحسن باشه، اون سالم باشه نم یات فقط سالمت ی! بهتره نگرانستین یمانع چیه

 هر روزمه... یدعا نیا-   

مام اش ت یضعفم محسن است و سالمت یدانم که تنها نقطه  ینداشتم، حاال خوب م یها نقطه ضعف نیاز ا شیاگر پ   

شوم.  یو در حجم آغوشش فشرده م ردیگ یام شدت م هیحس گر نی. از اندیدلم بنشاست که ممکن است بر یدرد

 گردد. یبرم دشخو یِالیخ یب یایزود به دن یلیو خ ستیاهل ابراز احساسات ن یلیخ

 آدرس رو بگو کجا ببرمت؟ ر،یخوبه حاال آبغوره نگ-   

تا به  میکن یم یشاد ط کیموز کی یِا همخوانرا ب ریمس یو باق میگو یم شیخندم و آدرس را برا یم هیگر انیم   

 یقیداند تا دقا یچون رفتارش را نم یکیو ن میبا عمو عزت دار یمفصل ی. طبق معمول احوال پرسمیرس یخوابگاه م

 کنم. یکنم و با خنده در گوشش پچ پچ م یماند. به زحمت خالصش م یم یباق رمردیپ یها یپرحرف ریاس

 ...نیبا هم گپ بزن یحساب شش،یپ ذارمیم ارمتیروز م هیداره،  ادین زعمو عزت حرف واسه گفت-   
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 کنم. یرا م تشیخندم و بلند شکا ی. مردیگ یرا هدف م میبازو میو مستق ردیبگ شگونیفقط بلد است ن   

 کنن... یگم تالف یجا محدوده منه ها، م نیا یکین یوا-   

 م محسن جون جبران کنه...گ یم ،یگرد یمن برم یباالخره که به محدوده -   

کشم و داخل  ی. نخ را ممیرس یم یخندم. به در ورود یم دیق یدوستانه دوست دارم و ب یها یشوخ نیاز ا   

. سالن در سکوت به ستین شانیدایوقت سال، اکثرا بچه ها مدرسه هستند و پ نیوقت روز و ا نیکنم. ا یتعارفش م

 برم. یا باال مر میاعالم وجود، صدا یبرد و برا یسر م

 من اومدم... ست؟ین یبچه ها، کس-   

 زند. یو او هم صدا م رمیگ یرا م یکیدست ن   

 !ست؟ین یکس یآها-   

 دارد. یفاز ترس بر م یکم یکیو ن دیآ ینم یجواب   

 که؟! یجا منو بکش نیا یاوردیخاطره ن-   

 .میآ یادا م شیکنم و برا یرا کلفت م میصدا   

 ل و قلوه ات رو بفروشم...خوام د یم-   

 .چدیپ یم یخال یشود و آخم در فضا یم بمینص شگونیباز هم ن   

 ...یاگه به محسن نگفتمت... همه تنم رو کبود کرد-   

 رو... شگونایرد ن ینشونش بد یجرات دار-   

 طرفا؟! نیسالم دخترا؛ از ا-   

 روم. یشوم و به استقبال او م یم یکیموضعم در مقابل ن الِیخ یخانم باادراک ب یبا صدا   

 جا؟! نیچه خلوته ا ستنیبچه ها ن ،یسالم خانم-   
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 .ردیگ یم لیرا هم تحو یکیو ن میده یبه هم دست م   

 ییآقا هیات خاموشه؛ عاطفه از اونجا نگرانته،  یهفته است عالم و آدم دنبالتن... گوش هیتو؟  ییمعلوم هست کجا-   

 ...دنبالت ادیهم هر روز م

و  دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا   

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

    دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل

 رمانکده : تیداخل سا از دیخر نکیل
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