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از روز گذشته،  یمین بایکه تقر نیو با ا دهیتخت خواب یکند. شهروز هنوز رو یرا از حوله باز م شیو موها دیآ یم رونیحمام ب از

بلند و  ی. موهاستدیا یبه تماشا م نهیکشد و اندام برهنه اش را مقابل آ یم رونی. حوله را از تنش بندیب یخواب هفت پادشاه را م

 ییبایبرد. پسر متمول و ز یسر و صداها شهروز همچنان در خواب ناز به سر م نیکشد و با وجود ا یمرنگش را سشوار  یمشک

 !لیپهن و کامال زن ذل یبلند و محکم با شانه ها یاست، قامت

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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شهروز  یآسوده  یپرحسرتش از نفس ها یها الیو فکر و خ انیشود. او کجا و ندا کجا؟ م یاو نم ی ندا معتقد است لقمه# یول 

 کند. یپرت م کلشیه یشود و حوله را رو یم یحرص

 شو پول به من بده تا برم، ظهر شد... داریشهروز ب-

 شود. یم رهیبه ندا خ جیزند و گ یها غلت موجود دارد و آهسته و خمارِ خواب تن ییایشهروز انگار نه انگار که اطرافش دن یبرا

 ...گهیدم د یبابا... پول م میبخواب ایب ؟یبر یخوا یکجا م-

 یم رونیرا ب یا روزهیستِ ف کیرود و  یبه همراه آورده م یکوچک فیکه داخل ک شیبه شهروز سمت لباس ها تیاهم یب ندا

شهال، امکا  یقد بلند با چشمان یبه اندام ندا بمانند. دختر رهیخببرند و  ادیشود چشمان شهروز خواب را از  یکشد و باعث م

 یِو سرد یدهد و با اغواگر ینم یتیشود. باز هم به تعارف شهروز اهم یم فشیسرد و خاموش که تنها شهروز حر یاخالق

 زند. یپوشد و شهروز سرش نق م یمخصوص خودش لباس ها را م

 ...میبخواب ایرسونم، ب یامروزت رو م یِندا؟! بابا کاسب یر یم یچه زود دار-

حجم لباس ها  ریزند، هر لحظه اندام برنزه اش ز یرنگش را تن م یمشک یکند و تاب دو بند یمرتب م نهیآ یرا جلو شیموها

خوش فرمش که براثر خواب به هم  یاز رفتنِ ندا موها یو ناراض ندینش یتخت م یرو شیسرجا یشود و شهروز عصب یم یمخف

 نیالبته که ندا را هم ست،یکنارش ن یکه مرد فیاست فقط ح یکیحرفش  داداند که ن یزند. خوب م یاند را چنگ م ختهیر

 داند؟... یاز دلش چه م یکس یطور خانم وار دوست دارد ول

 ؟یایامشب م-

 چرخد. یکند و سمتش م یمحبوبش را تن م یمانتو ندا

 ...نمیمونم پاساژ تا بچ یم منتظر بارم از بندر، اگه برسه امشب ام،ینه نم-

پول  فیبه دنبال ک شیها بیدارد و در ج یتخت برم نییلباسش را از پا طنتیو با ش دیآ یشهروز به خنده کش م یها لب

 یها یندا کند و با لج باز یخوشحال یتواند برا یم ییچه کارها گریچرخد که د یاز خاطرش م نیح نیچرخاند. هم یدست م

 رسد! ینم یا جهینت چیندا به ه

 باحال باشه! دیصحنه با رییاونجا... تغ امیخب ب-

لوازمش تا  یِبررس نیزند و ح یرا چنگ م فشیک عی. سرچدیپ یسرش م یکند و با حرص شالش را رو یچپ نگاهش م چپ

 دهد. یم تیرا با جد طنتشیرا جا نگذاشته باشد، جواب ش یزیچ
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 کنم. یبرات جور م یوقت هیده، خودم مونده حرمتم سر کار بپره... الزم نکر نمیهم-

خواد  یجدا دلم م م،یایبا هم کنارب یجور هی اینکن جان شهروز، بابا ب یقدر گوشت تلخ نیگن پارتنر خووب! ندا ا یبه تو م ولیا-

 ؟یکن یم یام، تو چرا لجباز هی... من همه جوره پانمتیبب شتریب

کند و شهروز هم با سخاوت دو اسکناس درشت کف  یگرفتن پول دراز م یرادستش را ب تیو ندا با جد زدیر یطور زبان م نیهم

 .ستدیا یگذارد و با لبخند مقابلش م یدستش م

 !دیخسته بودم، نچسب شبیجور کن برام، د ایزود نیوقت به هم هیکنم، من کفتر بوم خودتم،  یبابا فرار که نم-

جواب دادن  یرود، باز هم برا یم رونیکه ب یبرد و درحال یلذت محرکت  نیاز ا یبوسد و کم یشهروز را م یعشوه گونه  با

 :دیگو یدر جوابش م یدهد و کامال جد یبه خرج نم ینرمش

 حساب حسابه، کاکا برادر...-

 کند. یرود و همان طور جوابش را حواله اش م یخندد و آوازه خوان سمت حمام م یسرخوش م شهروز

 دزدمت دختر چموش! یروز م هیآخرش  -

شود و با هم به ناکجا  دهیتوسط شهروز دزد دیآ یحسرت دارد و بدش هم نم شیحرف ها برا نی. اردیگ یهم خنده اش م ندا

 ینم یازدواجِ موقت و پنهان نیهم بودند، کارشان به ا ی. اگر او و شهروز لقمه ستیخبرها ن نیداند که از ا یخوب م یبروند، ول

 ! دیکش

معطل آسانسور بماند.  در  ادیز ستیدارد و خوشبختانه مجبور ن یر سالن هتل به سمت آسانسور گام برمزند و د یم رونیاتاق ب از

 تشیدر وضع یکند، احساس کم و کسر شیکند و چون فرصت نکرده تا آرا یسرو وضع خودش را مرتب م یآسانسور کم ی نهیآ

زند و به خاطر سخاوت  یم رونیندارد. از سالن هتل ب شیبرجسته اش کم از آرا یهاو گونه  یباز هم صورت گندم یکند ول یم

از  لیم یشان را آغاز کرده اند و ب یمغازه ها روز کار یخودش را به مغازه اش در پاساژ برساند. همه  یتواند با تاکس یشهروز م

ته باشد، اگرچه دشت امروز داش یخوب یامروز کاسب کند یفرستد و دعا م یکشد و کرکره را باال م یم رونیرا ب دشیکار کل نیا

 شهروز زده است. بیرا از ج

 !یداشت یامروز، چند تا مشتر یباز کرد رید ه،یسالم همسا-

خودش را جمع  یکار طیدر مح یاندازد و کم یکند، نگاه م یکنار دستش را اداره م یِفروش لیموبا یکه مغازه  یآرمان، پسر به

 دهد. یو جورتر نشان م

 ...هی! االفیبود مشتر کجا یسالم؛ سر صبح-
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 کشد. یپاشد و چندبار دستمال م یم عیمغازه اش ما ی شهیش یرو یشو شهیخندد و با ش یم آرمان

 خدا بزرگه ندا خانوم...-

مغازه اش را  یها شهیش تی. آرمان همچنان با جدندیب یمغازه اش را پر از لکه م تِ یزند و درِ سکور یحرف آرمان پوزخند م به

حرف  نیکاسب با هم از ا ی هیدو همسا» کند که یم هیگذرد، خودش را توج یکه از ذهنش م یفکر یشد و براک یدستمال م

 «ها ندارند!

 بدم! کریدر و پ نیبه ا ییصفا هیرو کارت تموم شد بده منم  یشو شهیآرمان اون ش-

ها و  نیتریمرتب کردن و یهرروز برا یِتکرار یشود و کارها یکند  و ندا هم داخل مغازه اش وارد م یم دییلبخند زنان تا آرمان

 رساند. یدر را به انجام م یجلو دمانِیچ

قد  ی. پسردیآ یهم داخل مغازه م یدهد و قدم یپاک کنش را نشانش م شهیشود و دستمال و ش یدر ظاهر م یآرمان جلو 

باز  یاست ول زتریبا شهروز ر سهید. در مقاده یابهت به چهره اش م یکم رنگ، که حساب یشیو ته ر یمشک یبلند با چشم و ابرو

جماعت  یشهرستان است، با تهران یو چون بچه  ستین یکه اهل باشگاه و االف داردمردانه و نرمال دارد. آمارش را  یکلیهم ه

 شود و سرش در الک خود است! ینم اقیا

 کنه! یم زیخوب تم ه،یدستماله جنسش نانو نیخدمت شما، ا-

 کند. یابت لطفش تشکر مزند و ب یم لبخند

 کنم! یممنون، جبران م-

 کند. یزند و به بساط مغازه اش اشاره م یلبخند م آرمان

 ...یبد فیتخف یحساب دیکنم، با یم دیازت خر امیروز م هی-

 یو آرمان نگاهش رو دیگو یم ی«قابل ندارد»کند و به رسم ادب  یشان را حفظ م یگیهمسا میندا با لبخند و دوستانه حر 

 کند!  یفکر م نینازن یبرا هیهد کی دیزند و در سرش به خر یم رونیچرخد و از مغازه ب یشده م دهیچ یو شال ها یروسر

 هیکه هربار او را با هد ستین سریم شیتولدش سنگ تمام گذاشته بود و واقعا برا یبرا شیدوماه پ نیهم ؟یچه مناسبت یول

 جود داشته باشد. هم و یبهتر یراه ها دیخوشحال کند! خب شا

 کند. دیمادر و الهه هم خر یبرا دیگردد با یبار که روستا برم نیا
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در  یکار گریمانده و چون د یخطش باق یرو نیاز نازن امیکند. دو پ یگردد و تلفن همراهش را چک م یخودش برم یمغازه  به

 د.کن یها را باز م امیو پ ندینش یم نیتریپشت و لیمغازه ندارد، با کمال م

 «نفس؟! یآرمان جون، خوب سالم»

 یباز امیپ نیاست و ح یواقعا دوست داشتن نیفرستد. نازن یمردانه اش م فِیزند و جوابش را با تمام احساسات لط یم لبخند

 بندد. یرنگش مقابل چشمانش نقش م یمدام طرح چشمان آب

 «ام!خو ینم یزیچ گهید ،یبد لمیتحو یبوس صبحگاه هیمن،  نیام نازن یعال»

وجود، آرمان  نیدهد که با ا یدلسرد کننده م یسرد و حت یپسر، جواب ها فیتوجه به احساساتِ لط یاکثر اوقات ب یول نینازن

و هفت، هشت سال عمرش خواهانش شده و نکته  ستیب نیاست که در ا یلرزد. تنها دختر یآن دختر م یهم چنان دلش برا

 یو حساس که ب نینکته ب یکند، زن یمادرش م هیها او را شب تیساسح نیمه یاش را دوست دارد. حساس است ول یسنج

 اندازه مهربان است!

 کند. یاحساساتش استفاده م نیکرده، عاقالنه از ا یرا سپر یبوده و حاال که سن نیرفتارش مثل نازن یمادر هم در جوان دیشا

 رفتار کند؟ قیو دق دهیهم مثل مادر همان طور فهم نینازن یشود روز یم یعنی

 شاپ؟ یکاف میکالس ندارم، قرار بذار ازدهی ی: برانینازن

تنفر  دنیداند از نه شن یشناسد و م یکند. او را خوب م یم دیجواب دادن ترد یکشد و برا یم یپوف نینازن یفکر یاز ب کالفه

 ست!ا نیمسائل مربوط به خودش نکته ب یتنها برا دیگذرد که شا یفکر از سرش م نیدارد. و ا

 «مغازه نباشه! یکه تو ساعت کار زیبرنامه بر یجور هی زمیعز»

کند.   یاش را ندارد، باالخره با درخواستش موافقت م یو چون طاقت ناراحت ستین نینازن یِو ناراحت یجز دلخور یزیچ جوابش

 یِلیکند که با دوساعت تعط یچرخد و خودش را قانع م یمغازه گرفته م یکه برا یاقساط وام یهم فکر و ذهنش رو یاز طرف

بازار است  یِوقت شلوغ قایکند که آن دوساعت دق یخب نفس سرزنش گر مالمتش م یافتد ول یآن اقساط نم یبرا یمغازه، اتفاق

 است! متیهم غن یمشتر کیو 

 نگه دارد! مادر هم... ینامزد نیبه ا دواریرا ام نیهم به مشکالت خودش برسد و هم نازن دیبا نیب نیا

 !دیآ یکنار م طیشرا نیکند و با ا یخودش درک م ادرم
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 تیکند و درمورد قابل یم یمعرف یچند مدل گوش ستد،یا یو مقابلش م  دیآ یم رونیب الیبه مغازه، از فکر و خ یبا ورود مشتر 

 یکند، برا نیتواند به خودش تلق یخورد و م یراحت معامله جوش م یلیدهد و خوشبختانه، خ یم حیتوض شیهرکدام برا یها

زند و  یم رونیاز مغازه ب تیبا رضا یفرستاده است! مشتر شیرا به عنوان پاداش برا یمشتر نیخدا ا نش،یشاد کردنِ دل نازن

مقدمه آرمان  یو ب  ستدیا یدر مغازه م یفروشد، جلو یم یشیکه چندمغازه آن طرف تر لوازم آرا یهمزمان مهنوش خانم، دختر

 کند. یرا مخاطب کالم خودش م

 مغازه اش! دیاریبا آقا فرهاد ب دیشه کمک کن یم نه،یندا جون بار اومده، سنگ یآقا آرمان برا-

 دهد. یسر تکان م شیبرا عانهیو مط ستدیا یم شیجا سر

 بله، البته!-

تا به ندا رساند  یخودش را به در پاساژ م عیرود و آرمان هم سر یخودش م یدهد و سمت مغازه  یدست تکان م شیبرا مهنوش

 یو دوستانه به هم سالم م ستادهیکند، ا یدر فرهاد، که فروشگاهِ البسه را اداره م یکمک کند بسته اش را به مغازه  برسانند. جلو

 دهند.

 چطوره؟ ی: چه خبرا جوون؟ اوضاع کاسبفرهاد

 اندازد. یخاراند و شانه باالم یحوصله پشت گردنش را م یب آرمان

 شم که قسط وام جور بشه! یدست به دعا م گهیماه د یه... اخراگذر یم ست،یبدک ن یه-

 اش دهد. یکند دلدار یم یکوبد و سع یشانه اش م یدوستانه دست رو فرهاد

 ؟یکار کن یچ یخوا یم زنیشه، هنوز اولشه جوون، مثل من پنج سر عائله سرت بر یغصه نخور، جور م-

و عائله مند شدن پس  یعروس یبرا یشود که هنوز نتوانسته پول یحسوب مآرمان م یبرا یتلخ قتیحق نیخندند و ا یدو م هر

رسانند. از کمکشان  یندا م یو تا مغازه  رندیگ یکند و دو مرد دو طرف کارتن را م یرا حساب م یباربر ی نهیانداز کند. ندا هز

 ی نهیآ یندارد و فورا جلو  ینیازه نشمغ یبرا یادیگردند. آرمان وقت ز یخودشان برم یشود و هر کدام به مغازه  یتشکر م

بدهد، البته  شیبه موها ییبرود و صفا شگاهیبه آرا دیحتما با یزود نیکند. به هم یرفتن مرتب م یرا برا شیموها نیتریپشت و

فرصتش موجود  قرار نیبرساند و متاسفانه امروز و قبل از ا امبه انج دیدهد، با یهشدار نیکه نازن نیکار را فورا و قبل از ا نیا

 یمرد رو نیتر پیخوش ت پیتر نیبا ا ،یزند و به قول ناز یکند و داخل شلوار کتانش م یرنگش را مرتب م ی. بلوز آبستین

 شود! یم نیزم
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دست تکان  ستاده،یدر مغازه اس ا یفرهاد که جلو یزند و برا یرا قفل م یا هیشیکامل بستن مغازه را ندارد و فقط در ش قصد

 یرا شاک نینازن دن،یرس ریقصد ندارد با د یبا پاساژ فاصله ندارد ول ادیزند. محل قرارشان ز یم رونیبا عجله از پاساژ بدهد و  یم

و  ندیب یشاخه گل سرخ هم تدارک م کی شیکند و برا یدعوت م یراه خودش را به ولخرج نیو غرق در اخم مالقات کند. ب

همراهش که  یِ چشم به انتظارش نشسته و غرق در گوش یشگیهم زیپشت م نینازن و دهیرس ریرسد، باز هم د یبه کافه م یوقت

 ! ستاطرافش غافل ا یایمغازه بود، از دن ییِآرمان به مناسبت بازگشا ی هیهد

پرت است  یگوش یهنوز حواسش به صفحه  یکند، ناز یحرکت م زیکند و آهسته سمت م یگل را پشت سرش پنهان م شاخه

 را به او برساند! زشیسورپرا یتواند به راحت یهم م تیحساس نیبه ا زایو آرمان بدون ن

 ی هیگذارد و به خاطر هد یم شیاش را به نما یخرگوش یبا خنده، دندان ها نیلغزاند و نازن یم یگوش یصفحه  یرا رو شاخه

 نیا یرایپذ مانهیو آرمان هم صماندازد  یتواند به احساساتش غلبه کند. خودش را در آغوشش م یو نم ستدیا یآرمان، فورا م

 بوسد. یاش را گرم و پر محبت م یاستخوان یشود و گونه ها یآغوش م

 من؟ نیچطوره نازن-

نزند و آرام  رونیکند تا از شال ب یسرش مرتب م یرا رو شیکند و موها یرا از خودش جدا م نینازن عیسر یبه مکان عموم بنا

که گرفته، ذوقمند است و  یهنوز از شاخه گل نی. نازنندینش یودش هم مقابلش مو خ ندیبنش یصندل یکند تا رو یکمکش م

 را کنترل کند. شیتواند خنده ها ینم

 خوب بود... یلی... خیخوشحالم کن یطور نیکردم ا یآرمان فکرشم نم یوا-

 دهد. یکند و دستانش را به هم ماساژ م یبا محبت نگاهش م آرمان

 بود بابا...شاخه گل  هی ؟یکن یمسخره م-

 آرمان جان، واقعا خوشحال شدم... هیمسخره چ-

 دهد. یدستش فشار م نیب نانیو با اطم ردیگ یرا در دستانش م یناز فیدهد و دستان ظر یبه خرج م جسارت

 کنه... یکم اوضاعم بهتر بشه، وضع فرق م هیصبر کن، -

 دهد. یحالت چهره اش واکنش نشون م رییبه تغ عیند و سرما یآرمان پنهان نم دیمورد از د نیشود و ا یجمع م یناز لبخند

 ؟یناراحت یزیاز چ ؟یشد ناز یزیچ-

 دهد. یناله سر م تیکند و با مظلوم یمستاصل سرش را کج م یناز
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 ...گهیشه اوضاعت آرمان؟ مامانم صداش دراومده د یروبه راه م یپس ک-

 شود. یم رهیکافه خ رونیب یند و به منظره ز یچانه اش م ریکشد، دست ز یو خاموش دستش را پس م سرد

 ...رمیگ یخودم از مامانت اجازه م امی... مدیبهم وقت بد ،یناز شهیدرست م-

 ...یپس انداز نکرد یچیتو هنوز ه م،یریبگ یشه آرمان و قرار بود عروس یتموم م گهیمون چند هفته د ینامزد-

هرچه  یکند ول یخواهد کار یکشد. خودش هم خسته است و م یم شیحوصله دست به موها یبازخواست شدن ندارد و ب طاقت

 رسد. ینم یا جهیشهر به نت نیکند، در ا یتالش م

 شه... یجا خونه جور کردن سخته،  حل م نیکنم، بازار خرابه، قسط و قرض دارم، ا یدارم تالشم رو م-

 ...ادهیمامان تحمل نداره، من صبرم ز زم،یدونم عز ی: میناز

 نمونده... پنج، شش ماه فقط... یلیکنم. تا آخر امسال، خ یتحمل کن جورش م گهیدکم  هی-

از لبخند به  یمانده، نقاب انیجر نیکه هم چنان ذهنش مشغول ا نیکند و با ا یدلش را قرص م یبخش ناز نانیاطم لبخند

ذوقش از  یکه همه  یرانند در حالگذ یوقت را م یدهند. در سکوت مقابل هم باق یسفارش م کیزند و قهوه و ک یصورتش م

 فروکش کرده است! یناز دنید

 شود! یشدن احواالتش م شانیو باعث پر دیآ یم شیو مزخرف پ یبحث تکرار نیا نندیب یرا م گریهاست که هربار هم د مدت

 دن،یزود به پول رس یبرا یزند و دنبال راه یتا پاساژ قدم م ادهیسپارد و خودش هم پ یم یدانشگاه رفتن به تاکس یرا برا یناز

 شود. یم رهیازدواج خ یو به حلقه ها ستدیا یصاحبِ پاساژ م ،یعابد یِ را مقابلِ طالفروش یقیدهد. دقا یذهنش را ورزش م

بافد  یم الیچرخد و خ یدهد هرکدام را که بخواهد انتخاب کند! ذهنش م یراحت اجازه م الِیآورد و با خ یرا م نیروز نازن کی 

 یانگشتر، همه  ایگوشواره  یها ینیس نیاز هم یکیبا پول  بایزند. تقر یم نیطال  را تخم ینیس کی متِیش قو در سر

 شوند! یمشکالتش حل م

او  یِ فروش لیمقابل موبا یشود؟ خنده دار است که مثال عابد یچه طور مشکالتشان حل م ش،یو طالها و پول ها یعابد ،یراست 

تواند تلخ باشد که داشته  یواقعا چه قدر م یمشکالتش حل شوند؛ ول یشش گوش ای با پولِ پنج و حسرت بخورد که مثال ستدیبا

 !ندباش یگرید یآرزو ،یکس یِمعمول یها
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مغازه ها بسته شده اند. ندا مغازه اش را بسته و داخلش اجناس  یهمه  بایرسد، ساعت کار بازار تمام شده و تقر یکه م یوقت

مکالمه  یناهار به خانواده اش ملحق شده، همه جا را سکوت در برگرفته و صدا یاد هم طبق هر روز براو فره ندیچ یرا م دیجد

 . است دهیچیمهنوش در سالن پ یِ تلفن ی

 یم حیرا توض یزیچ یمشتر یالک ناخن هم برا ایدرمورد رنگ مو  یوقت یزند و حت یبلند حرف م یبا صدا شهیدختر هم نیا

 اطالعات کسب کنند.   یشیمعتبرِ لوازم آرا یو مارک ها تیفیمعامالتش باشند و از ک یند شنونده توان یدهد، کل پاساژ م

که فروش کم  نیو از ا ندیآ یرود، اجناس مغازه به استقبالش م یحوصله در مغازه را باز کرده و داخل م یاندازد و ب یم دیکل

 !زدیر یشده، اعصابش به هم م

 یرا رها م زیباره همه چ کیو  دیکش یسوخت، همه را وسط پاساژ به آتش م یخرجشان کرده نمکه  یپول یاگر دلش برا قطعا

 منت تر بود! یگشت. هرچه باشد نان درآوردن آن جا راحت تر و ب یدر دهات برم یکرد و به همان باغ و کشاورز

رفع اوضاعِ نابسامان اعصابش  ید و براکن یدراز م گرید یدو صندل یرا رو شیو پاها ندینش یم نیتریسمت و نیهم یصندل یرو

تمرکزش را به  یحساب ،یبا کس یمهنوش و بحثش پشت گوش یصدا نیب نیکند. ا یبا تلفن همراهش م یخودش را سرگرم باز

 حرف زدنش را از دو مغازه آن طرف تر بشنود. یتواند صدا یم احتر یلیکشد. خ یم قیزند و کالفه نفس عم یهم م

  

با  بایو ز نیمت یداند، دختر یدختر به سن مهنوش مناسب نم کی یها را اصال برا یاعصاب خورد نین و امدل حرف زد نیا

کند و تنها رفتار نا به  یهم نم شیآرا یکند؛ حت یفاصله اش را با تمام مردان پاساژ حفظ م شهیکه هم یاستخوان ییگونه ها

 د!کنترلش کن واندت یاست که قطعانم یبلند یصدا نیهم شیجا

مشغول بحث و  یشود و هم چنان با گوش یمغازه اش رد م یبلند از جلو یشود و مهنوش با گام ها یتر م کیکم صدا نزد کم

وگرنه  ستادهیکند که آن شخص االن مقابلش نا یخدا را شکر م تش،یعصبان دنیجدل با شخص پشت خط است و آرمان با د

 کرد!  یم یسرش را متالش ،یخیپاشنه م یقطعا با آن کفش ها

 کنم؟! یم یچه غلط یچ یعنی... مغازه ام بابا، یزن یم یچه نق گه،ید امی: دارم ممهنوش

 کند. یحواله اش م راهیبلند بد و ب یکند و همان طور با صدا یزند با حرص تماس را قطع م یم رونیپاساژ ب از

 ...مانیگلوت نر ... نون شب سنگ بشه تومانی...خدا لعنتت کنه نرمانیخدا ازت نگذره نر-
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 مانیکشد تا حرصش را سر برادرش نر ینقشه م ریرساند و تمام طول مس یخانه م یکیخط واحد خودش را تا نزد قیاز طر 

 ،یرتیمثال غ مانِینر یکند ول یپدر و مادر را هم پرداخت م ی نهیدارد و با درآمدش هز یکه شغل مستقل نیکند. با وجود ا یخال

 داشته باشد و مدام دنبال بزرگتر و همه کاره نشان دادن خودش را دارد! استقالل ید از نظر رفتارده یباز هم اجازه نم

استراحت ظهرش را در مغازه بماند و  یخواست وعده  یسر برگشتن به خانه خورد شده و دلش م مانینر یاعصابش از لجباز 

 ها بدهد. نیتریدر و دمانشانیبه لوازم و چ یسامان

 یاش ب یمردان زندگ یخورد که همه  یو در دلش غصه م ردیگ یارسالن را م یشماره  اهویه نیادن فکرش از اد یفرار یبرا

 مانیآورند. ارسالن هم بدتر از نر یدر م یادیز یلیمرد بودن را خ یهم ادا یاز آب در آمده اند و از طرف الیخ یعار و ب یکار و ب

 نشان دهد! الیخ یکند خودش را ب یم یسع یقیکند و مهنوش با نفس عم یرا وصل م سشده و خمار تما داریاز خواب ب

 زم؟یعز ینفس! خوب یسالم بر مهنوش بانو-

 کند. یم یرا سر ارسالن خال مانیمانده از نر یحوصله عقده  یدل و قلوه دادن ندارد و ب اعصاب

 که... یسالم؛ هنوز خواب-

 ...گهید دمیبودم، خواب کاری: بارسالن

 کند به خودش مسلط شود. یم یکشد و سع یاش م یشانیبه پ یحوصله دست یب مهنوش

 ؟یکن یم یدنبال کار، چرا تنبل یارسالن قرار بود بر-

 مهنوش جان... رمیم-

 تواند سرش نق نزند! یپرد و نم یحرفش م انیحوصله م یب

 کار... یپ رهیکه دنبال کاره سر صبح  م یارسالن االن سر ظهره، کس-

 ...میکن یگم بسپر مغازه ات رو به من، همون جا با هم و کنار هم کار م یمن که م ست،یار نک زمیخب عز-

 ...دمیخرج خونواده ام رو دارم ازش م ؟یکن یکه هاپول-

 .میش یم کیهم خرج خونواده ات، شر اد،یهم خرج خودمون در م ،یمن گوش بد یاگه به حرفا-

 تو؟ یپولِ شراکت دار-

 دم... یکنم و پس م یکار م شتیپ گه،ید یدینه خب ندارم، تو م-
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بزرگتر را  یرود و مدام ادا یکه سر کار نم مانیکند. آن از نر یتماس را قطع م یحرف یرسد و ب یجوش م یبه نقطه  اعصابش

هم از دوست  نیو خودش اداره کند! ا ردیشود تا مغازه را از دستش بگ یبار ملک عذابش م کیآورد و هر چند وقت  یدرم

 مالش را سفت بچسبد. دیداند که با یمورد را خوب م کی نیا شپسرش که چشم طمعش دنبال مغازه است و مهنو

 «دوست پسر دارند و من هم دارم! همه»

 

 کند! شیرها یگرید یبرا یتواند به راحت ینم ؛یورودش به اجتماع و گذراندن زندگ یپدر است برا ییمغازه اهدا نیا

 طور... نیخودش اقدام کند. ارسالن هم هم دیهد باخوا یاگر کار م مانینر

رود. باز  یاندازد و داخل م یم دیکند. کل یپنهان م  فشیک یمخف بیرساند و درآمد امروز را در ج یخودش را به خانه م کالفه

و افکارِ  یلجبازپسر هنوز در  نیها را ندارد. ا هیاز همسا دنیشن تیشکا یرا باالبرده و حوصله  ونیتلوز یصدا مانیهم نر

 کرده است! ریکودکانه اش گ

 برد. یرا باال م شینکرده، صدا تشیاندازد و هنوز رو یرا کنارِ سالن م فشیک

 وامونده رو... نیکم کن ا-

 دهد. یبدتر از خود مهنوش م یپرد و جوابش را با تشر یاز جا م مانینر

 تا حاال؟ یبود یرستونکدوم قب ؟یفتیپس ن یرو گرفت شیدست پ نم،یصدات رو ببر بب-

 سخت است. دنینکش ادیکشد و واقعا کنترل فر یبرادرِ پنج سال کوچکترش را م مان،ینر ی قهیرود و  یجلو م تیتمام عصبان با

 ها رو ندارم... هیحوصله حرف گوش کردن از همسا ده،یچیصداش تو پله ها پ ونویتلوز نیگم ببر صدات رو، کم کن ا یم-

 کشد. یم ادیکند و سر هردو نفرشان فر یوساطت ماز آشپزخانه  مادر

 ...ایخروس جنگ نیبس کن-

 گذارد... یجواب نم یکند و مادر را هم ب یرا رها م مانینر

 بره سر کار... رونیبنداز ب ؟یتو خونه که چ یو االف نگهش داشت کاریب ؟یبس کنم که چ-

 کوبد. یدست م یکند و دست رو یمستاصل نگاهش م مادر
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 ناباب... قیرف یره پ یم رونیکنم مادر، بفرستمش ب شکاریچ-

 سردرد تو رو بدتر کنه! یه ونیتلوز یصدا نیخونه با ا نیمگه بچه است مادر من؟ بمونه تو ا-

 دهد. یشود و جوابش را م یباز زبانش باز م مانینر

 ...یداره دختر بره مغازه دار یگم مغازه رو بده به من، چه معن یمن که م-

مونده  نمی... همارنیب نییمغازه رو پا یها شهیش ارنیو شوهراشونو ب یمردم چشم و ابرو بپرون یزنا یه مثل پارسال براآره ک-

 واال...

 من چشم و ابرو نپروندم، زنه خودش خراب بود...-

 ...دیدیمغازه رو به لجن کش دیو حالتونو کرد فیغلط کرد زنه با تو، ک-

 زه ات رو باالتر...مغا یواسه تو که بد نشد، برد-

 !یدیبهتر و باالتر رو هم حتما تو م یآره بد نشد، اجاره جا-

کند و مهنوش هم همراه مادر وارد  یو هل دادن مهنوش خودش را راحت م یلب ریآورد و با چند تا فحش ز یرسما کم م مانینر

 اندازد. یگاز م یبه ناهارِ رو یشود و نگاه یآشپزخونه م

نمون تو مغازه  گهیاش کن تو کار من دخالت نکنه، زنگ زده به من م یبه جهنم، حداقل حال رهیت سر کار نمتحفه ا نیمامان ا-

شعور ذهنش همه رو مثل خودش  یب نیکنن! انگار شهر هرته، بابا وسط شهره به خدا ا یو خفتت م رنیگ یپسرا دنبالت رو م

 ...نهیب یم

زخمش  یرو یدارد و ه یمادر هم نمک را برم یول فتدیب شیپا شیپ یو راهکند تا اعصابش آرام شود  یسرش درد دل م ریخ

 پاشد. ینمک م

 سر کار... یر یسر و وضع م نیبچه... با ا زنهیرو دخالت نکنه مادر، جوش م یچ یچ-

 شهیه تر از همکوبد و خست یقابلمه م یکه برداشته است را رو یبزند، سر قابلمه ا رونیشود و کم مانده از سرش دود ب یم کالفه

 شود.  یم رهیبه مادر خ

 نیا الیسرش باشد که خ یپنج متر چادر رو دیاست؟ مگر حتما با یسخت یکه دوست دارد راحت باشد، خواسته  نیا واقعا

 جماعت راحت باشد!؟
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پسرتن چادر و  هیشب که ییبه خدا اون گرگا یخونم و ادبمم دارم، ول یم ینیب یمامان جان به خدا منم مسلمونم، نمازم رو که م-

 نه؟ یای! نمهییچه جور جا نیمغازه و بب ایبار ب هی ن،ینب ایح ی! همه رو هم مثل پسرت گنده الت و بستیشون ن یمانتو حال

 خندد. یبا تمسخر م یتر شده ول یکند و مهنوش عصب یلب استغفراهلل زمزمه م ریکند و ز یطور نگاهش م نیهم مادر

دخترم فروشنده است... آره مامان؟ اصال  یبگ یکش یجرمه، اَخه، حرامه، قباحت داره! خجالت م شیرالوازم آ ،یایبعله که نم-

 نون شبمون از هموناست؟ تهیحال

 زند. یم رونیاز آشپزخانه ب یدیندارد و با ناام یحرف ها اثر نیگفتن ا واقعا

 ناهار بکشم برات... ایکجا مادر، ب-

 برم مغازه... نیکن دارمیرم کپه مرگم رو بذارم، چهار ب یردم... مممنون، زهرمار امروزم رو کوفت ک-

اندازد و  یتخت بابا م یشود، خودش را رو یم ریجانِ پدر، کنج اتاق، اشکش سراز مهین یالشه  دنیرود و با د یاتاق پدر م سمت

 خزد. یپتوش م ریآرام کنارش ز

کند. دستش را  یراحت م شیکار را برا نینه اش بکشد و مهنوش ادا کی یکیدست نوازش به سر دختر  یتواند حت ینم رمردیپ

 یم یخودش را در آغوش پدر مخف هیکند و با هق هق گر یصورت خود را پاک م یرو یو آرام با انگشتش اشک ها ردیگ یم

 کند.

دهد. باز  یزارش مآ دایموضوع شد نیو ا دهیروز خوش ند یدر زندگ گریافتاده، د یروز نیکه پدر به چن شیپنج سال پ از

به تن  یکه جان یو پناه بردن به آغوش پدر هیجز گر یراه حل یکس یب نیآورد و در ا یگذشته به وجودش فشار م یادآوری

 نمانده است. شیندارد،  برا

دش هم از او گرفته شود و خو ینبات یِزندگ  نیخواهد هم یوقت دلش نم چیاز همه دوست داشته و ه شتریو ب شهیرا هم پدرش

 را از وجودش محروم کند.

 یحت ستینباشد، حاضر ن گریکه د یباشد و روز شیبرا یلحظات نیتواند آرام بخش چن یفقط وجود نفسش در خانه م مطمئنا

 برادر و مادرش را تحمل کند... یلحظه ا یبرا

 یچیخودش را به خوردن ساندو ریخانه ندارد، در مس یبه خوردن غذا یلیگردد و چون م یرا هم خسته و کوفته به خانه برم شب

دردانه اش  یاست و شک ندارد برا یزیکه در نورِ کم مشغولِ بافتن چ ندیب یرسد، مادر را م یکند. به خانه که م یدعوت م

 .ردیگ یو شالش را در دست م فیکند و ک یبافد. با حرص خودش را سبک م یم یزیچ

 کجاست پسرت؟!-
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مادر هم با خودش  فیاست! تکل انیفشارد و حرص خوردنش کامال ع یلب م شیط براکند و فق ینگاهش م یچشم ریز مادر

و  امدهیوقت شب خانه ن نیهم ا یناباب نچرخد و از طرف قیدانه اش، با رف کی یکیطرف نگران است پسر  کیاز  ست،یمشخص ن

 !ستیمادر هم ن الیخ نیهنوز ع

 یِو اعصاب خورد دهیفا یناهماهنگشان را هم ب دیبحث کردن با آن ها سر عقا گریندارد و د مانیبه حرف زدن با مادر و نر یلیتما

دهد و مادر هم به  یبودن عذابش م رونیبه خاطر کار و ب مانیکند. نر شانیدهد به حال خود رها یم حیداند و ترج یاضافه م

 آن ها کند. یخواسته ها ریو خودش را اس دیایتواند کوتاه ب یکرده و نم لهیبودنش پ ییاندک و مانتو شیآرا

 بکشد! ریآن ها به زنج یخواسته ها دینکرده که بخواهد به خاطرش خودش را در ق ییخطا

 یرود. برا یصورتش سراغ صبحانه م دنیکند و با بوس یشود و اوضاع پدر را جمع و جور م یم داریب شهیزودتر از هم صبح

 د.زن یم رونیو از خانه ب ندیب یتدارک م یچیخودش ساندو

 یکه برا یزیکند و تنها چ یساختمان متوقفش م ریمد یکند تا به موقع به خط واحد برسد. اما صدا یم یها را به سرعت ط پله

 !ردیآدمِ بد اخالق و بد چشم مورد مواخذه قرار بگ نیاست که توسط ا نیا ستیسر صبحش مناسب ن

 لحظه... هی یخانم مختار-

 شود!  یم لیهفته اش تکم نیا یها یاعصاب خورد ونیخدا کلکسمورد را کم داشت که شکر  کی نیهم

 ...یارباب یآقا دییبفرما-

 تشیوضع نیتا به او هشدار دهد که ا ستین یو کس دیآ یم نییرنگش پله ها را پا یآب رپوشِ یراه راه و ز ی ژامهیبا ب انسالیم مردِ

 چندش آورتر است. مانینر یِ صوت یها یلودگساختمان است و صدالبته از آ یبصر یِ خود باعث آلودگ یِ به خود

 یروز کار کی یبرا یو پول شارژ ماهانه را پرداخت کردن، اصال شروع خوب دنیشن ونیتلوز یشماتت بابت سروصداها و صدا یکم

 تواند باشد!  ینم

 سیپل نیماش یاژ با کلپاس یکه محوطه  نیبدتر از ا یزیرساند و چه چ یخودش را به پاساژ م ایقضا نیاز ا یبغض سرشار با

 پاساژ شود! یِورود یمحاصره شده باشد و نتواند وارد محوطه 

 یدارد، م یکه مردم را از منطقه دور نگه م یبه مامور یکند و عصب یم کیمغازه و اجناسش، احساساتش را تحر یبرا ینگران

 غرد.

 برم... دیمن تو پاساژه، بذار یآقا مغازه -
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 زند. یتر نق م یشنود و باز هم عصب یانگار حرفش را نم مامور

 برم داخل... دیگم من مغازه دارِ اون پاساژم، اجازه بد یآقا م-

مغازه  یزند و باز هم رو یتواند منتظر بماند، دست مامور را کنار م ینم گریآورند و مهنوش د یم رونیاز سالنِ پاساژ ب یبرانکارد

غرق  یکه با صورت ندیب یرود. آرمان را م یراست سراغ برانکارد م کیپاساژ  یِ رودو یکند و به جا یم دیدر پاساژ داشتن، تاک یا

 چکد... یخون م شیسوزد. صورتش چند زخم دارد و از بازو یم تشیگذارند و قلبش از وضع یمخون، داخل آمبوالنس 

 آورده اند؟! چارهیب نیسر ا ییبال چه

شود، چند مامور در  یباز م ابانیکه رو به خ یعابد یِاند. داخل طالفروش ستادهیدر ا یرود و اکثر کاسبان جلو یپاساژ م سمت

 رسد. یمغازه داران م ریماند و به سا یشان م رهیحال کنکاشند و کنجکاوانه خ

 افتاده؟ یجا چه اتفاق نیا-

را  یکه خودکار یحالدهد و در  یجوابش را م گرانیسالن همکف است قبل از د یانتها ی مهیکه مسئولِ دفترِ ب یخانم نجمه،

 کند. یم فیچرخاند، موضوع را تعر یدستانش م نیب

 شده... یرو زدن، گاوصندوقش خال یعابد یمغازه  یدمِ سحر-

 اش را پنهان کند. یتواند تعجب و دلسوز یکشد و نم یم یبلند نیه

 من، چه وحشتناک... آقا آرمان چش شده بود؟ یخدا یوا-

 اندازد. یحرف زدنشان م انیپاساژ منزجر کننده است خود را م یکسبه  یبرا تیانه یکه ب یدختر ایمیبار ک نیا

 کتکش زدن... یحساب دنش،یخوابه، متوجه شده و چون دزدا د یآرمان شبا تو مغازه اش م-

 سوزد. یاموال باخته اش م یشود و دلش برا یم رهیاست خ یکه گرمِ حرف زدن با افسر یبه عابد یدلسوز با

آرمان همه را  یبستنِ مغازه  نِیروند. فرهاد ح یخود م یگردند و هر کدام سمت مغازه  یکاسبان داخل پاساژ برم یباق همراه

 دهد. یمخاطب قرار م

 صورتجلسه از همه پر بشه! هیاحتماال  د،یدر دسترس باش-

و قفل را باز  اندازدیب دیکل خواهد یرود. م یخودش م یو سمت مغازه  ردیگ یتنها حرفش را به گوش م ه،یهم مثل بق مهنوش

 برد. یرا باال م شیکه دست بزند، صدا نیکه قفل باز است و قبل از ا ندیب یدر کمال تعجب م یکند، ول
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 آقا فرهاد قفل مغازه من بازه، مطمئنم قفلش کرده بودم...-

لوازم  یبار همه مقابلِ مغازه  نیازند. ااند یو به قفلِ باز شده نگاه م ندیآ یم ده،یرا شن شیکه صدا یطور مامور نیو هم فرهاد

 یکم شده و هر چه چشم م یزیچه چ ندیکند تا بب یکنند و مهنوش همراه مامور و فرهاد، مغازه را چک م یتجمع م یشیآرا

 یدخلش را هم طبق هر روز با خود به خانه برده و با نگاه یکند. کشو ینم دایپ جناسشدنِ ا یاز دستکار یچرخاند، اثر

 دهد. یبه اجناس، فرهاد را مخاطب قرار م یرسرس

 کم نشده آقا فرهاد، لوازمم دست نخورده... یزیچ-

 پرسد. یم نانیاطم یچرخد و برا یاطراف م یمشکوک زیهم نگاهش به دنبال چ فرهاد

 ن؟یقفل رو محکم کرد روزید دیمطمئن-

 رو بچسبونم به شونه ام... یقفل کردن گوش یرامکالمه با تلفن بودم و مجبور شدم ب نیح ادمهی یبله، مطممئنم، حت-

 گذارد. یهمراهش م یپوشه  نِیصورتجلسه را ب یختم بحث، برگه  یدهد و مامور برا یتکان م دییسر تا فرهاد

و صورت جلسه  یکالنتر نیاریب فیتشر دیتون یکم شده بود م یزیاز قفلتون انجام بدن، اگرم چ یانگشت نگار هیگم  یم-

 ...نیکن

 ...ونیمنونم آقام-

 یهمراه ماموران وارد مغازه  ،یدادن به عابد یدلدار یپاساژاست برا یمیو چون کاسبِ قد  دیآ یم رونیبه همراه مامور ب فرهاد

و  ستندیا یدر م یدهد. فرهاد و مامور جلو یقلبش را ماساژ م ینشسته و دستش رو یصندل یرو یشود. عابد یم یطالفروش

 .کند یجهشان را جلب ماز پشت سر تو ییصدا

 ...ادیحالشون خوب به نظر نم یعابد یآقا دیآبقند، نمک رو بد نیآقا فرهاد ا-

 چسباند. یم شیرا به لب ها وانیکند و ل یرود. مقابلش زانو خم م یم یو سمت عابد ردیگ یچرخد و آب قند را از ندا م یم

 ...نیو ندارآبقند رو رنگ به ر نیکنن... بخور ا یم داشیغصه نخور، پ-

سرش که  یِو جلو یشانیکشد. از استرس قسمت پ یم یکند و نفس آسوده ا یقلپ از آب قند را مزه م کیشصت ساله،  یِعابد

 و همان طور نفس زنان نگران آرمان است. دیآ یتاس است، عرق نشسته و نفسش نامنظم باال م

 شرفا... یکار به جوون مردم داشتن آخه ب یاون جوون حالش چه طوره؟ چ-
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 دهد. یکند و جوابش را م ینگاه م یانگشت نگار نیو با تاسف به مامور دیگو یم یالاله اال الله فرهاد

 مالقاتش... مارستانیجمع و جور بشه برم ب نجایحرف نزدم با مامور اورژانس، ا-

 رسد. یدهد و کار ماموران به اتمام م یسر تکان م یعابد

 ...یکالنتر دیاریب فیپرونده تشر یریگیپ یبرا-

شود. با  یدارد و دنبالشان از مغازه خارج م یبرم یصندل یهم کتش را از دسته  یرود و عابد یم شیهمراه مامور پ یقدم فرهاد

رود و  یچرخد. او با ماموران م یبدرقه اش آمده اند م یکه برا یچند کاسب یکشد و نگاهش رو یم نییکرکره را پا یکمک عابد

 کند. یزمزمه م یندا با نگران

 ...ادیاصال حالش خوب به نظر نم چارهیب رمردیپ-

 کند. یرا نگاه م تیدهد و دست به بغل پراکنده شدن جمع یهم بحث را ادامه م مهنوش

 افسرده ام، اون همه طال... ماهیرژ لب بزنن تا  هیواال از من -

 چرخد. یزند و سمت مغازه اش م یم شیها بیدست در ج فرهاد

 (Dطالست : هیطال مال زمان ارزون متیقسمتِ ق نی!)استین یبوده... اصال اوضاع خوب شتریب ون،یلیهشتصد م هفتصد،-

گردد و همانطور همه را مخاطب  یکشد و داخل برم یاش را از تن م زهییکنند و فرهاد هم کت پا یمسئله همه سکوت م نیا در

 دهد. یقرار م

 ...میپاساژ باشه با هم بر یخواست بره جلو یآرمان، هرک دنیدرم  یقبل اومدنِ مغازه م یبعد از ظهر-

شلوغ  یماجرا از جانب مردم، پاساژحساب دنِیو فهم یرود. تا ظهر به خاطرِ کنجکاو یکنند و  داخل مغازه اش م یم دییتا اکثرا

 دارند.  یکاسبان هم فروش خوب نیب نیاست و ا

 کسبه نان شد! یآب نداشت، برا یعابد یروند و اگر برا یاجناس م دیراغ خرباز کردن سر حرف با کسبه، س یاشخاص برا طبعا

سر  یرا به خاطر معرکه  نشیزند. ماش یم رونیکند و از پاساژ ب یو فرهاد به عادت هر روزه بساطش را جمع م دهیرس ظهر

تعارفش  یگیگذرد و به رسم همسا یم که از کنارش ندیب یشود مهنوش را م یسوار م یصبح، با فاصله از پاساژ پارک کرده و وقت

 زند. یم

 ه؟یبرسونمتون همسا-
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 کند. یزند و محترمانه تعارفش را رد م یم لبخند

 .دیرفتن منو جا ننداز مارستانیب یظهر برا یرم... منته یممنون، خودم م-

 مونم... یمنتظرتون م دیحتما، اگه نبود-

کشد و مقابل داروخانه  یم رونیرا از داشبورد ب یراند. در راه نسخه ا یانه مرا سمت خ نشیکنند و ماش یلبخند از هم عبور م با

 رساند. یاش م یزندگ یو خود را به جمع پنج نفره  چدیپ یکند. با درآمدِ امروزش نسخه را م یتوقف م یا

 .دیگو ید مو کودکانه اش خوش آم نیریکند و با لحن ش یزند و کودک پنج ساله اش، آرش در را باز م یرا م زنگ

 ...ییسالم بابا-

 یو ورود پدر را اعالم م  زدیگر یماند تا فرهاد کفش از پا بکند و بوسه بارانش کند و دوان دوان سمت آشپزخانه م ینم منتظر

 کند.

 مامان... مامان بابا اومد...-

 یآشت یبرا شبید یختمِ قائله  یرهاد براشود و ف یبلند م ونیرود و نگارِ دوازده ساله اش به حالت قهر از مقابل تلوز یم جلوتر

 شود. یقدم م شیپ

 سالم دختر گل بابا... مدرسه چطور بود امروز؟-

 رود. یم مارشیراست داخل اتاق مشترک با خواهر ب کیدهد و  ینم تیپدر اهم تیمیصم به

 ازت! رهیدلگ یکه اجازه نداد نیهنوز از ا ر،یبه دل نگ-

شود و جواب  یم رهیبه در اتاق خ یگذارد و با ناچار یکانتر م یخانم، همسرمهربانش رو نیمقابل نسرداروها و نان تازه را  لونینا

 دهد. یرا م نینسر

 ده؟ یم یشاپ رفتنِ دخترونه شون چه معن یسن کاف نیدونم تو ا یهمه اش دوازده سالشه، واقعا نم-

 .ردیگ یم نیانگشت اشاره اش را سمت نسر یشتریب تیبا جد و

 مدل برنامه ها بشه! نیا الیخ یقانعش کن ب یجور هی ی... بگو قهرو بذاره کنار، خودت مادردمایه نماجاز-

 کند. یدرآوردن اشاره م یدهد و به کتش برا یمرد مهربانش م لیمهربان لبخند تحو یگل انداخته و چشمان یبا گونه ها نینسر
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 کشم. یغذا رو م ایلباست رو و ب اریدرب-

 دارد. یگام برم ییآورد سمت روشو یکه کتش را درم یشد و در حالک یم یهوف خسته

 اگه ساعتشه بده بخوره... نیبهارم گرفتم، بب یدستت دردنکنه خانم، داروها-

 یم رهیبهار و نگار خ یِ خال یِبا حسرت به صندل ند،ینش یم زیآرش کنار م یها طنتیو در کنارِ ش دیشو یو صورتش را م دست

 کند. یشروع به نوش جان کردنِ دستپخت محبوبش م یلیم یجود ندارد، با بو یشود و چون راه

 ؟یبخر یتون یم یک شه،یداروش هم داره تموم م یکیاون -

 خواند. یم بیجیام  رلبیشود و ز یم رهیخ نیبه نسر یچشم ریز

 خرم براش. یم-

 و استرس در کالمش مشهود است. ستیمثل او خونسرد ن یول نینسر

 ؟یادامه بد یطور نیهم یخوا یم-

 کند. یم شیبا غذا یشود و شروع به باز یکور م شیاشتها

 ...گهید میکرد یبند میسهم شما و بچه ها... تقس شیدو روز از درآمد سهم مغازه است، باق-

 !یش یورشکست م دهیات به سال نکش یزیبرنامه ر نیبا ا-

مغازه  یضررها یهنر کند برا یلی. خدیآ یاز دستش برنم یگرید کار قتایکند. حق یکشد و باز توکل به خدا م یم یقیعم نفس

 خواهد کرد. دایمشکل بهار پ یبرا یزود راه حل یلیشود و حتما خ یمجبور به وام گرفتن م

 بابا امروز اومده بود.-

کند و  یاش را حفظ م یخونسرد نیکوبد. نسر یبشقاب م انیآورد و قاشق را محکم م یصبرش را به جوش م گیحرف د نیا

 .ردیگ یم یحرفش را پ یادامه 

 آورده بود... هیکم هد هیبچه ها  یبرا-

 .ستدیا یکند، م دایکه بحث ادامه پ نیکند و قبل از ا یخودش را سبک م یقینفس عم با

 ...میایما از پس خودمون برم ن،یکنم باز شروع نکن نسر یخواهش م-
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 لرزد. یبغض ماز  شیدهد و صدا یهم کنترلش را از دست م نینسر

 بهار کمکش رو قبول کن... یده، حداقل برا یچشمامون جون م شیبچه داره پ-

 یم یپدرت چ یدون یتو خودت م یکنم، ول مالشیکه پا ستین یزیبچه هام غرورم چ یبرا ست،یبه خدا از غرورم ن نینسر-

 خواد؟!

 یاز دوازده سال از زندگ شتریکه ب نیاز او دور کند. با ا دخترش نشسته تا فرهاد را یزندگ نِیدانند که پدر در کم یخوب م هردو

شان برگرداند.  یانیاع یدارد دخترش را از بندِ عشق فرهاد خالص کند و با خود به زندگ یسع یقیگذرد هربار به طر یشان م

 کن لطفا... شانیکند، رها یاش را م یحد؟ خب دارد زندگ نیتا ا نهیرید ی نهیک

 راثیارث و م یِمثل فرهاد همسر باشد که مبادا در پ یوارث خانواده شان است حق ندارد با مرد ندار تنها نیچون نسر فقط

 شده باشد. نیهوادار نسر

رفتن به اتاق را ندارد و دلش هم طاقت  یکشد. با وجود قهر بودنِ نگار حوصله  یکاناپه دراز م یزند و رو یم رونیآشپزخانه ب از

کشد. آرش طبق عادت  یم قیکند و نفس عم یچشمانش م بانیتماشا کند. ساعدش را سا ماریب و فیآورد بهار را نح ینم

 دهیکه آرش همچنان خواب یزنند و در حال یرا در آغوش هم م مروزشانیچرت ن انوادهکشد و دو مرد خ یهرروزه کنارش دراز م

کند تا کتش را بپوشد و  یکمک م نیکند. نسر یم ضیصبحش را تعو یلباس ها مارستانیرفتن به ب یشود و برا یم داریاست ب

 کشد. یپهن مرد مهربانش دست م یشانه ها یرو

 ...گهید دیکن ینگار بخر آشت یخوشگل برا ی هیهد هی یشب اومد-

 کند به همسرش قوت قلب دهد. یم یکنند و سع یرا تماشا م گریچرخد و چشم در چشم همد یم

ن نباش، تو فقط محفل خونه رو گرم نگه دار، به پدرت هم بگو ما از پس مشکالتمون کنم... نگرا یپول عمل بهار رو جور م-

 ...میایبرم

. تا مقابل پاساژ غرق در مشکالت ردیگ یم لیعاشقانه تحو یبوسد و در عوض بدرقه ا یاش را م یشانیزنند و پ یهم لبخند م به

. خانم ها ندیب یرفتن به مالقاتِ آرمان مقابل در م یرا آماده پاساژ  یخانم ها یرسد همه  یم یکند و وقت یم یرانندگ یشتیمع

 برد.  یم ادیخودش را از  ان،یاطراف مشکالتشوند و باز با بحثِ  یسوار م

هم  ایمیغذا و ک یندارد. مهنوش ظرف دنیکش قیجز نفس عم یکنند و فرهاد کار یابراز تاسف م یآرمان و عابد یبرا مدام

در حال  سیپل دنشانیکشد. به محض رس یبه مالقات همکارش رفتن خجالت نم یدست خال یبرا نیراگرفته است، بناب ینیریش

 یحرف آرمان باعث تعجب همه م یشوند پشت پاراوان منتظر بمانند ول یم ورصورتجلسه پرکردن از اظهاراتِ آرمان است و مجب

 شود.
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 افتاد... یاتفاق دونم چه یندارم، واقعا نم یطالفروش انیاز جر یمن اطالع یول-

 کنند. یم زیرا ت شانیگوش ها سیکنند و با سوال پل یسمت همه به هم نگاه م نیا

 بال سرتون اومده؟ نیپس چه طور ا-

 را به خاطر آورد. شبیکند اتفاق د یم یکشد و غرق در فکر سع یم یقینفس عم آرمان

 هی ،یخانم مختار یمغازه  یجلو دمینفرو د هیو  رونیازمغازه بشب گذشته بود. اومدم  مهیاز مغازه ها اومد، از ن یکیدر  یصدا-

که با پنجه بوکس افتاد به جونم، بعدش  رمیخواستم جلوش رو بگ یبود. تا صداش کردم فرار کرد و م دهیپوش اهیآقا بود که س

 شد! یچ دمینفهم گهید

زند،  یپاراوان را کنار م یکند و پرده  یرها مدست فرهاد  ینشان دهد، مهنوش ظرف غذا را رو یواکنش یکه کس نیاز ا قبل

کشد و در مقابل  یم یکوتاه نیکند و با تاسف ه یآرمان توجهش را جلب م یشده  یچیو سر باند پ یاول از همه صورت زخم

 دهد. یکند خودش را جمع و جور کند و آب دهانش را قورت م یم ینگاه متعجب همه سع

 !فته؟یروز ب نیباعث شده حالتون به امن  یمغازه  دیشما گفت د؛یببخش-

اش را از  یسوال بعد سیو پل ندیآ یهم از پشت پرده جلو م هیکند. بق یم دییکند و آرمان هم با سر تا ینگاهش م سیپل مامور

 پرسد. یآرمان م

 د؟یدیاش رو د افهیق-

 کشد. یکشد و صورتش را از درد در هم م یاش م یبه سر زخم یدست

 و زد... دیهم بهم رس دمیپرس یزیصورتش، تا چ یمتوجهم شد بست جلو ینش بود، وقتشال دور گرد هی-

 د؟یاش کن ییشناسا دیتون ی: مسیپل

 کند. یم ییصبح را بازگو انیرود و فرهاد جر یدر فکر فرو م آرمان

 کم نشده بود! یزیو چ میچک کرد یقفلش باز بود امروز صبح؛ ول یخانم مختار یمغازه -

 .چدیپ یشود و باز هم از درد به خود م یتخت جابه جا م یور یکم آرمان

 بسته هم دستش بود... هیاومد،  رونیمطمئنم از داخل مغازه ب یول-

 کند. یاوراقش را جمع م سیکنند و مامورپل یبه هم نگاه م همه
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 .دیاریب فیتشر یچهره نگار یحالتون بهتر شد برا-

 دهد. یبه مهنوش هم حرفش را ادامه م رو

 شده امروز؟ یشما هم انگشت نگار یاز مغازه -

 ماند. یم رهیبه آرمان خ یشوند و مهنوش با شرمندگ یتوسط فرهاد بدرقه م نیکند و مامور یم دییتا مهنوش

 اومد. یسرتون م ییبال نیمن چن یبه خاطر مغازه  دیتو رو خدا شرمنده، نبا-

 زند. یور کند و لبخند مرا از مهنوش د یشرمندگ ییکند با خوشرو یم یسع آرمان

 .میرو داشته باش گهیهمد یهوا دیبا گه،ید میهمکار ه؟یچه حرف نیا-

 .ستیمجزا ن شیاندازد و ناز و عشوه از صدا یبه اطراف م ینگاه ایمیک

 ست؟ین شتونیپ یکس د؟ییتنها-

 خبر ندادم. ینه هنوز به کس-

 هم... نیندارد نگرانش کند، نازن یکند و واقعا لزوم یدش مخو شیپ الیاگر بداند، از آن راه دور هزار فکر و خ مادرش

. مهنوش همچنان غرق در فکر است و ردیگ یکنار هم راحت باشند از تخت فاصله م انیکه آقا نیا یگردد و ندا برا یبرم فرهاد

 زنند. یمردانه م یو حرف ها ندینش یتخت م یفرهاد کنار آرمان لبه 

 نیخدا رو هم زدن، خدا کنه ا یبنده  یعابد یمغازه  ،یچهره نگار میدنبالت بر امیفردا صبح مکنن،  یامشب انگار مرخصت نم-

 .ادیدرب یباشن اونم از نگران یکیدونفر 

 خورد. یچرخد و تلفن ندا زنگ م یم یعابد یزدنشان حولِ چند و چونِ سرقت از مغازه  حرف

 نیخواهد همراهانش از ا ی. شهروز تماس گرفته و نمردیگ یم حرف زدن از جمع فاصله یکند و برا یم یهمه عذر خواه از

 کند. یو تماس  را وصل م ستدیا یم گرانیدور از د ییتماس و روابطش مطلع شوند. در سالن جا

 الو، شهروز؟-

فهمد  یحرف نزده و ندا دردش را م یلیندارد. هنوز خ یشان احوال درست ییخش دار و گرفته است و مثل روز اول آشنا شیصدا

 .دیآ یو قلبش به ستوه م
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 ؟ییپس کجا شمیپ یایندا؟ قرار بود زود ب-

 شود. یثباتِ شهروز دلواپسش م یب یکشد و در مقابل حرف زدن ها یم یقیعم نفس

 االن؟ ییباز؟ کجا یخورد یزیشهروز؟ چ یخوب-

 شود. یتر م انیرود و خوب نبودن احوالش ع یشهروز باال م یصدا

 ؟یای... چرا نمیقراره زود به زود بهم سر بزن دلم برات تنگ شده،-

 ...امیتا ب ییبگو کجا ؟یخورد یشهروز، باز چه کوفت ستیحالت خوب ن-

دارد و پرده را  یاورژانس گام برم یها یدهد، ندا هم سمت پرده کش یخانه شان را م یکیطور که شهروز آدرس پارک نزد نیهم

 زند. یکنار م

 برم... دیاومده با شیپ یمن مشکل یبا اجازه تون دوستان، برا-

 دهد. یرفتن دست م یو مهنوش و نجمه برا ایمیکند و به ک یشهروز را قطع م تماس

 بعدا. نمتونیب یم-

. ردیگ یرا م یتاکس نیاول یزند و جلو یم رونیب مارستانیبلند از ب یکند و با عجله و گام ها یم یسالمت یآرمان هم آرزو یبرا

 نیاست و ا دهید یطیشرا نینگرانش کرده است. قبال هم او را در چن یشهروز حساب شانیاحوال پر یچرا، ول داند یخودش هم نم

 دهد. یم ذابشع یکشد، حساب یم یکه رنج بزرگ

کردنِ شهروز ندارد. سمت  دایپ یبرا یبه زحمت چندان ازیشود و با ورود به پارک ن یم ادهیکه آدرس گرفته است پ یپارک یحوال 

کند. آه  یو مثل بچه ها خودش را مچاله کرده نگاه م دهیدراز کش مکتین یکه رو یرود و با تاثر به مرد یم یشگیهم تمکین

 کشد. یاش دست م ختهیبه هم ر یموها یزند و رو یزانو م نیزم یکشد و کنار سرش رو یم

 ؟یدیخواب نجای... چرا ازمیشهروز؟ عز-

فشارد. ندا هم  یو محکم تر چشمانش را به هم م فتدیحالت چشمش به چشمان ندا ب نیخواهد در ا ینم یاست ول داریداند ب یم

 کند. یبوسد و کنار گوشش زمزمه م یبه اطراف، آرام گونه اش را م یکند و با نگاه یگونه اش را پاک م یرد اشک رو یبا مهربان

 ه...بخور حالت بهتر بش یزیچ هی می... پاشو برگهیشو اومدم د داریشهروز؟ ب-

 کند. یاندازد و زمزمه م یندا م یکه چشم باز کند، دست دور شانه  نیا بدون
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 ندا... ادیخوابم م-

 هتل... میپاشو بر ز،یعز یبخواب شهیجا که نم نیا-

است که  نیحوصله تر از ا یشهروز ب ی. ولندینش یو خودش هم کنارش م ندیبنش یکند تا به حالت عاد یزحمت کمک م به

 یگذارد و باز چشمانش را م یشانه اش م یسرش را رو ند،ینش یانجام دهد و همان طور که ندا کنارش م یادیز بتواند حرکت

 غرد. یم شیدندان ها نیتوسط مردم از ب فتناز مورد توجه قرار گر زاریبندد. ندا معذب و ب

 کنن، زشته... یشهروز مردم نگاهمون م-

 نالد. یفشارد و م یکند و سرش را محکم تر م یرا هم دور شانه اش حصار م خجالت دستش یو ب ستین یدر حالت عاد شهروز

 نگاه کنن... ،یزنم-

 کند شهروز را آرام کند. یم یاندازد و سع یم نییسرش را پا نیفرار از نگاه عابر یکشد و برا یم یپووف

 یمخف یرابطه  هیشده باشه... خودتم  یدبرات عا زایچ نیا دیبا گهیسالته د یشده باز؟ با بابات دعوات شده؟ شهروز س یچ-

 ...یدار

 رود. یناله اش باال م یشود و صدا یشهروز دور شانه اش محکم تر م یدست ها حصار

 نکن... سهیاون مردک مقا یمن و خودت رو با رابطه ها یرابطه -

 دارد. زیدر گر یشهروز باز هم سع رانیآورد و بنا بر احوالِ و یشهروز اصال سر در نم یاستدالل ها از

 ...ستیخودتم خوب ن ی... برامینش دهید ییبود که با هم جا نیکه دوست ندارم و شرطم ا یدون یم م،یجا بر نیپاشو از ا-

 یگریتر از هر بار د رانیو و  شهیبار بدتر از هم نیشهروز ا یول اوردیب رونیحال ب نیشده شهروز را از ا یقیخواهد به هر طر یم

 است.

شده...  وونهیپسرش از کاراش د ننی... بذار ببهیبشم، بذار همه بدونن تاجر بزرگ شهر چه الدنگ و دختر باز دهیه دبه درک ک-

 خدا لعنتت کنه...

رابطه اش با زن ها  ،یو خوشگذران فیک یکه برا یشود. پدر یم ریو اشکش سراز ردیگ یشهروز بغضش م صالِیو است یچارگیب از

 یبا ذهن ست؟یپسر ن نیکند، اصال به فکر ا یم رانشیطور و نیکند و ا یت پسرش را وادار به تماشا مراح یلیکرده و خ یرا علن

 شود! یشود که نم یهم نم الشیخ نیو ع کندیم  یباز پسرش یِطور با عواطف جوان نیا مار،یب
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 .میزن یهتل حرف م می. برزمیعز میشهروز تو رو خدا صداتو باال نبر، پاشو بر-

 شانیحال پر نیمدل و ا نیآخر نیکشاند. داشتن لباس مارک و ماش یبه دنبال ندا خود را م یغض دارد و با ناچارهم ب شهروز

و  ندینش یخودش پشت رل م ست،ین یرساند و چون حالش مساعد رانندگ یم نشیندارند. شهروز را تا ماش یاصال با هم همخوان

سپارد تا راحتتر و به  یچهارم هتل را هم شانه اش را به شهروز م یدر طبقه  اتاقشان تا نگیکند. از پارک یاش م یتا هتل همراه

 .زدینر نیزم یهتل رو ریبه عنوان مد شیدور از چشم کارکنان به اتاق برسند و آبرو

 کند. یشانه  و گردنش را خنک م یرو یسیکند و با دستمال خ یتخت رها م یروند و شهروز را رو یداخل اتاق م 

 ؟ی؟ بهترشهروز جان-

 نالد. یکشد و م یم رونیشلوارش ب بیاز ج یقرص یدهد و با چشمان بسته بسته  یمتکا تاب م یرو یتاب یرا با ب سرش

 ؟یدیآب م وانیل هی-

 کشد. یم ادیکشد و سرش فر یقرص روانگردان را از دستش م یبا حرص بسته  ندا

 ...ارهیسرت م ییچه بال نهیتو آ نیپاشو ببرو.  یزهر مار نینخور ا ؟یکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار-

 ندارد. هیمردانه اش کم از گر یندارد و ناله ها یحرف ها در گوش شهروز اثر نیا

 شم. یم وونهینخورم د نایترکه. از ا یکار کنم ندا؟ سرم داره م یچ-

 یدلدار یقه اش را از پستودارد بغض و عال یکشد و سع یو سرش را به آغوش م ندینش یتخت م یکنارش لبه  یدلسوز با

 برمال نکند. شیدادن ها

 یم دیکنه؟ نبا یم تتیکه هنوزم که هنوزه اذ یازش دار یچه انتظار گه،ید نهیبابات هم ؟یخور یرو م یچ یغصه  زم،یعز-

 خب... ششیپ یرفت

کند، نفس  یرها م شیهازانو یشود سرش را تا رو یشل م یدستش  کم یدارد و وقت یطور خودش را درآغوش ندا نگه م همان

سوزاند بر زبان  یرا م شیکه گلو یشود و سوال یم رهینگران ندا خ یکند. به چهره  یکشد و چشمانش را آهسته باز م یم قیعم

 آورد. یم

 ندا؟ ینیب یرو تو پول م یتو خوشبخت-

 دهد. یم یفرارو نگاهش را گوشه و کنارِ اتاق مجلل شان  دیآ یمقدمه آه ندا هم در م یسوال ب نیا از
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ازدواج کنم  یبه وجود اومد، با کس یچه طور ادینم ادمی یسوتفاهم که حت هیساله ام بود، مجبور شدم به خاطر   ستیب یوقت-

کلمه هم بهت  کی ی. حتیو دست به زن بودنش که خبر دار شیکار یو ب ادشیبهش نداشتم. از بعدش و اعت یعالقه ا چیکه ه

 نداشت. ییابا یآزار چیبود و از ه حیکه قبال بهت گفتم وق یکنم. واقعا تا همون حد کیرو تحر ات یدروغ نگفتم تا دلسوز

 یسرِ درد و دل ندا باز شده و قصد کوتاه آمدن ندارد. خوب م یکند ول شیتلخ رها یِادآوری نیتا از ا ردیگ یدستش را م شهروز

زند و اشکش قطره قطره  یکند. دست شهروز را پس م یم رانیرا و وگرنه آدم ختیر رونیب دیداند که ندا معتقد است بغض را با

 خورد. یسر م

 یپول یو ب یکار یکرد ب یم تمیکه اذ یزیشد برام. تنها چ یبعد عاد یساال یسال اول سخت بود ول کیتحمل کردم،  یلیخ-

رو با  یزندگ یل کرد و زخماشد تحم یداشت، م یرفت و پول درست و حساب یسر کار م یاگه درست و حساب دیاش بود، شا

 و کم آوردم. ردماونم نبود. چهار سال تحمل ک یکرد ول میپول ترم

 یتونم دروغ بگم ول یبود. به خودم که نم گهید یاز جا یواقعا درد و زخم زندگ یاش، ول یپول یرو انداختم گردن ب زیهمه چ 

تونستم  یم دیشد عاشقش بشم. شا یم دیدادم و شا یام م یبه زندگ یشتریب تیبود اهم ینم ریگ گهید یاگه دلم جا د،یشا

تالش داشتم و  یبرا یا زهیکه نه انگ نهیا قتیحق ی. ولمیدیچش یرو م یو خوشبخت میشد یکمکش کنم و با هم از بحران رد م

 نه توانش رو...

زد شهروز بود نه  یحرف م دیکه با یآورد کس یم ادیاست و ندا به  رانیروند و احوال شهروز همچنان و یدو در سکوت فرو م هر

که دوست دارد، مرتب شان کند و به زحمت  یکند همان مدل یم یکشد و سع یلخت و براقش دست م یاو. با حسرت به موها

 زند. یلبخند م

 ؟یتکرار یدعوا نیاز ا یخسته نشد ؟یتو چرا باز داغون شد-

که ندا را کنارش  نیزند. هم یم هیکشد و به تاج تخت تک ی مکند. تنش را باال یخودش را جمع و جور م یکشد و کم یم آه

ثابت نگه  شیبازوها یکشاند و سرش را رو یرا به پستو بکشاند. او را هم کنارش م شیغم ها یتواند لبخند بزند و اندک یدارد م

 دارد. یم

 ...گهیباهاش خسته شدم د دنیوقته از جنگ یلیخسته شدم ندا، خ-

 کند. یمزمزمه  طنتیو با ش 

 یلیدختر که خ هیدارن،  یرینظ یو بلند که عطر ب یلَخت و مشک یدختر با موها هی. ادیدختر خوشم م هیبار بهش گفتم از  نیا-

از  یمتیق چیخوام به ه یدختر که خودم کشفش کردم و نم هیسو استفاده بشه،  شیترسه بروز بده و از مهربون یم یمهربونه ول

 داره...مشکل  هیدستش بدم. فقط 
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دوستانه رها کند و با حسادت اعتمادش را به هم  یگفت و گو نیا نیتواند شهروز را ب ینم یشود ول یندا هم فشرده م قلب

 کند. یم یباز یل یل شیگلو انیسوزد و بغض م یدلش م زد،یبر

 ؟یچه مشکل-

 کند. یده مراحت حرف زدن از آن استفا یاست و شهروز هم برا یعاد یلحظات نیدر چن دنیکش آه

و  ستیچه خبره. فقط ب ایتو دن دمیفهم یکه نم یداره. از وقت یشتریبرات بگم، از اونجاش که درد ب گهید یجا هیاصال بذار از --

 یخودمم نم ؟یچه جور یدون ینفر دلم رو ناجور برد، م هی ،یاول جوون یطنتایدانشگاه و ش یها یالوات نیدو، سه ساله ام بود، ب

بود که نظرم رو جلب کرد، بعدش چشماش،  یزیچ نیزده بود اول رونیکه از پشت مقنعه ب لندشب یموها دمهایدونم، فقط 

کافه  میرفت گهیبار که با اون و چند نفر د نیهم کالم شدم حرف زدنش، اول یدرس یبعد که باهاش سر پروژها دنش،یبعدش خند

 ؟ شد یبعدش چ یدون یقهوه خوردنش هم برام جالب بود. م یحت

خاطرات گذشته  یاست و با سنگدل رهیبه روبه رو خ تیبا جد یبر زبان براند. شهروز ول یتواند حرف یاست و نم ریندا سراز اشک

 شکافد. یرا م

شدم. چون رابطه اش با  یبلند و چشم و ابرو مشک یمشک یدختر با موها هیرفتم و به بابا گفتم که خاطرخواه  روزیبعدش مثل د-

دلم وسطه مخالفت کرد. بعدها  یبپرسه، فقط چون گفته بودم پا یزیکه چ نیا یب یکردم مخالفت کنه! ول یفکر نمزنا خوب بود 

کردم و  یم امکیرو براش پ التونیحسابت و آدرس و یموجود دیآوردم، با یم ششیپ ور یاسم عشق و عاشق دینبا دمیفهم

 مخالفت کنه! ایبود تا موافقت  یکاف نیهم

 یخواهد خودش را از آغوش شهروز کنار بکشد ول یندارد. م یهیتوج هیپنهان کردن اشک و گر گریشود و د یمندا طاق  طاقت

 فشارد. یرا م شیدست شهروز محکم تر پهلو

 بسه شهروز، بذار برم....-

 کشد. یم ادیرود وسرش فر یبغض آلود شهروز هم باال م یصدا

 ...رمیو بشنو بذار منم آروم بگ نیبش هان؟ ،یکن یخوام بگم فرار م یچرا هر بار که م-

کردن گذشته  رورویخواهد با ز یم یسوزاند ول یدل شهروز را هم م فشیهق هق خف یو صدا ندینش یم شیسرجا ریبه ز سر

 خودش را به آرامش برساند.
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داره  یدونستم چه اتفاق یمگفته، ن یدونم اومده و به خونواده ات چ یسنگدله! نم یموارد سنگ دله، کال تو همه چ نیبابا تو ا-

 یچیتو گوشم، ه یخوابوند دهیکش هیدانشگاه و  یجلو یاومد ونیگر یزد و بعدش با چشما بتیهفته غ هیفقط  فته،یاطرافم م

 کردم... یهمونطور نگاهت م یمحو شد ابونیاز سر خ یو من تا وقت یو رفت ینگفت

 یخواهد ندا را تماشا کند ول یزند. دلش م یخودش پوزخند م کشد و به حماقت یم شیهفت سال پ یِ لیرد س یرا رو دستش

 زنده شود. شیآن روز برا ریتصو شیها و اشک ها هیگر دنیخواهد با د ینم

وقت  چیاومد، بابا هم ه یاز دستم برنم یکار چیمصرف بودم که ه یآدم ب هیهم اومد،  لتیخبر ازدواجت اومد، خبر ترک تحص-

از  یکار یکار اون بوده، ول دمید، اصال انگار نه انگار که باهاش در موردت حرف زده باشم. خودم فهمرو باز نکر انیاون جر یال

شماره حساب و  هیکه با  یاومد، مثل وقت یاز دستم برنم یکار یو ازدور تماشات کردم ول مدمبارمک او هیاومد،  یدستم برنم

هاش  ییفقط دارا ی. از اون نامزدنمیدختره رو بب ی افهیو ق رمیبگ نتونستم سرم رو باال یشرکت نامزدم کرد و حت هیو  الیو

 ی. به بارمیدوام ب هیرو ترک یدوسال یکیگذاشتم و تونستم  ارهفته قبل از عقد پابه فر هیجربزه به خرج دادم که  یلیخ ادمه،ی

 !ختمیهم ربه خودش زحمت نداد دعوام کنه چرا برنامه هاش رو به  یحت دم،یند یبابام احد یِالیخ

 یکشد و دو دست یم رونیندا ب یاست. دستش را از پهلو ریکند و همزمان اشکش هم سراز یم دنیبغض شروع به خند نیب

 کشد. یدست از حرف زدن نم یشود ول یگلوخراش ختم م یزند و بغض و خنده اش به سرفه ها یرا چنگ م شیموها

حد آدما رو پست  کنه...  نیتونه تا ا یپول م ؟یخند ی.. بخند ندا، چرا نمبابام. یعروس خانم شده معشوقه  دمیبرگشتم د یوقت-

 بخند ندا...

را از دستش  وانی. لندینش یتخت م یکند و مقابل شهروز لبه  یرا پراز آب م وانیخزد و ل یم نییکند و ندا از تخت پا یم سرفه

کند آرام تر باشد و تبسم را به چهره اش دعوت  یم یسعزند و  یکشد. به چشمان اشکبار ندا زل م ینفس سر م کیو  ردیگ یم

 کند. یم

روزم تو رو به من رسوند. قدرتش  هیروز تو رو ازم دور کرد،  هیداشتم!  یلیمن چون خ ،یپول نابودمون کرد ندا، تو چون نداشت -

 ...شترهیب یلیاز عشق خ

بود و  دهیاش به همان پارک رس یز دست شرخرِ چکِ برگشتفرار ا یگردد که برا یبرم یهم زل زده اند و ذهن ندا به روز به

اش را از  ینوجوان یداشت که خاطرات سال ها یرا از سرش کم کرده بود. خود ندا آن قدر بدبخت یبرگشت یشهروز شر چک ها

 پاس کردن آن چک ها توانست ندا را به دست آورد.  یشهروز خوب شناخته بود و در ازا یبرده باشد ول ادی

 گرداند. یبرم یکند و بحث را به موضوع اصل یشود و اشکش را با کف دست پاک م یآن روزها م یافسانه  الِیخ یب

 ؟یکرد یپدرت اشکاالتش رو مطرح نم طیبا توجه به شرا ستیداره؟ بهتر ن یدختر مورد عالقه ات چه مشکل ،یگفت یم یداشت-
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 شود. یم یلت چهره اش جدصورتش ثابت است و حا یشهروز همچنان رو ی رهیخ نگاه

 ؟یاریخنگا رو درم یچرا ادا ؟یستیخنگ که ن-

 است. شیپ یبهتر از ساعت یکنند و اوضاع شهروز کم یهم فقط به هم نگاه م باز

 رو محاسبه نکرده بودم. یزیچ هی یسر اون دختر آورده، منته ییبدونه چه بال دیبا-

 کند. یکند و کنار گوشش زمزمه م یبه اغوشش دعوتش م یبانکند و شهروز با مهر یپرسشگرانه سرش را کج م ندا

 بابا هنوز همون آدم سابقه...-

*** 

کند و  یآزارد. به زحمت خود را از حصار آغوشِ شهروز رها م یچشمانش را م دیکند و نور خورش یچشم باز م یاحساس خفگ با

از آن  زیگر یبرا یست که مهمان دلش شده و راهشود. حسرت سال ها یم رهیتخت به چهره اش خ یبدون بلند شدن از رو

کشد و دوباره به  یاتاق را م یپرد و پرده  یم نییاز تخت پا عیسر یلیندا خ وزند  یپلک م دیسراغ ندارد. شهروز با نور خورش

 کند. ینگاه م دهیشهروزِ به آرامش رس

 دهیخواب رونیب یکردنش ندارد. با همان لباس ها داریب یهم برا یمیشدن ندارد و تصم داریها قصد ب یزود نیداند که به ا یم 

به  یقبل از رفتن به مغازه، سر دیاست. با اوردهیبا خود ن یمقدمه آمده ، لباس اضاف یو چون ب دهیچروک شیاند و تمام لباس ها

 شیپاها ریشهروز  ز یقرص ها یدارد و ورقه  یگام برم یبهداشت سیکند. آهسته سمت سرو وضرا ع شیخانه بزند و لباس ها

 کند.   یاندازد، باز با افسوس او را تماشا م یدارد و داخل سطل زباله م یشود. ورقه را برم یله م

 !یها بخور یزهرمار نیاز ا دینبا-

خواهد غرق گفت و گو با  یکند. باز هم دلش م یکه امکان دارد، سر و وضعش را مرتب م ییزند و تاجا یوار حرفش را م زمزمه

پول است  یبا هم بودنشان هم برا نیا یقرار ندارد، حت ریمس کیوقتش را ندارد. سرنوشت او و شهروز با هم در  یوز شود ولشهر

 خواهد داشت! یدر پ شیبرا گرید یرانیو کیتنها  طیشرا نیو دل بستن به ا

 یامر بایتقر یهتل متوجهش نشوند ولکند تا پرسنل  یزند. تمام حواسش را جمع م یم رونیدارد و از اتاق ب یرا برم لوازمش

اند هم به حتم خوب  دهیاو را ند کیآن ها که از نزد یتمام پرسنل، حت بایساله تقر کی نیمکررِ ا یاست. با امدن ها رممکنیغ

 باشد! دهیهتل به گوش پرسنل نرس تیریدختر داشتنِ مد تاست خبر دوس رممکنیشناسندش. غ یم

از مادرش ثبت شده و طبق معمول  امیپ نیرود. اول یسراغ اتاق خواب م ر،یگ غامیپ یزدنِ دکمه شود و با  یآپارتمانش م وارد

 داده است. لشیمادرانه تحو یها یدلسوز
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 دایمردک باز سرو کله اش پ نیا ،یایکن حتما ب یمادر، سع یسر به ما بزن هیجمعه منتظرتم  نیمادر؟ ا یسالم ندا جان، خوب-

 جواب نذار مادر... یات، تماسمو ب یسر زندگ یو برگرد یه باهاش حرف بزنشده و بابات اصرار دار

 یرا از تنش م یروزید یکند. لباس ها یم شتریمادر سوز دلش را ب یحرف ها نیسوزد و ا یسرش در حد انفجار م شبید از

 .چدیپ یبرادرش در خانه م یتشرها یصدا یکشد و بوق بعد

 ؟ید ین خونه ات رو جواب نموقت شب تلف نیکه ا یکدوم قبرستون-

 زند. یکند و با حرص لب م یتخت تک نفره اش پرت م یدست لباس رو چند

 !د؟یریکار خطا بگ هی نیمچم رو ح دیقدر اصرار دار نیچرا ا ،یلعنت میخب زنگ بزن به گوش-

 از کنترلش خارج است. گرید یبعد امیو پ ردیگ یم بغضش

دلم برات تنگ شده... به خدا  م،یبا هم بذار یقرار هیآدرست رو برام بفرست  ،ید یمات رو جواب ن یچرا گوش زم،یسالم عز-

 ...یبهم بد گهیفرصت د هی دیعوض شدم و با

داند  یدادند و نم یخانه اش را به آن مردک م یشماره  دیکند. نبا یو دستانش را مشت م ندینش یتخت م یلبه  یچارگیب با

لباس  ضیتعو عیسر د،یفرار از هر تنش که احتماال روزش را به گند خواهد کش یواخذه کند. برارا م یچه کس دیمورد با نیا یبرا

 زند. یم رونیکند و از خانه ب یم

 یتلفن همراهش زنگ م دهیگز کند. هنوز به پاساژ نرس ادهیپ دیرا با ریاز مس یرود و قسمت یپاساژ م یکیبا خط واحد تا نزد 

 کند. یشود و تماس را وصل م یباز هم لبخند نقش صورتش م شبشانیتوجه به حال د یز، بشهرو یشماره  دنیخورد و با د

 ؟یبش داریوقت صبح ب نیباعث شده ا یچ کم،یسالم عل-

 دارد. هیهم گال یهمچنان خواب آلود است و کم یشهروز ول یصدا

 دیبا شبمونید یحداقل بعداز حرفا ،یریو م یذاریمن هنوز خوابم و م ادیبدم م یلی... خگهیبار بمون د هیندا، خب  یبد یلیخ-

 !یموند یم شتریب

 گذارد. یندارند و ندا هم کم از زخم زدن نم یتلخ تمام قیحسرت ها و حقا نیا

 رو هم ارفاق کردم بهت پول نگرفتم... شبیمن و تو هم بسته به پوله؟ تازه د یبرنامه  یفراموش کرد-

 ...مایخوبه فقط حرف زد-
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 یکند. پله ها یتواند چشم پوش یبا هم بودنشان پول است نم یکه بهانه  نیخندد و از ا یصدا م یشهروز بتلخ  یِ شوخ به

 بود. نیزم یمرد رو نیتر چارهیب شبیاش گرفته است و انگار نه انگار که د یرود و شهروز باز هم بلبل زبان یپاساژ را باال م یِورود

 خرجت کنم؟ دیکار کنم؟ چه قدر با یچ دیبا یر دلم باشو نجایو چهارساعته ا ستیاصال من بخوام ب-

افتد و قبل از باز کردن مغازه اش همان سمت  یسالنِ پاساژ م یشود و نگاهش به اجتماع چند مغازه دار انتها یمحو م لبخندش

 دهد. یدارد و جواب شهروز را م یگام برم

 !یدیخوب ارزش پول رو فهم-

 شتره؟یشق بتو هم ارزش پول از ع یبرا یعنی-

 من االن به خاطر پول کنارتم... نه؟یاز ا ریمگه غ-

 ندارد. یگرید یچاره  یسوزاند ول یآه شهروز دلش را م یصدا

 کنم، پول فقط بهانه است... یطور فکر نم نیفقط به خاطر پوله ندا؟ من که ا-

 دهد. یاز گوشش فاصله م یرا کم یرسد و گوش یکم به جمع م کم

 وجود نداره... یا گهید لیمن دل یبرا-

 دهد. یکند و به جمع سالم م یاز شهروز بشنود قطع م ییکه صدا نیرا بدونِ ا تماس

 جا چه خبره؟ نیسالم، ا-

 یدهد و با احترام سرش را تکان م یم لشیندارد، لبخند تحو یکه آن چنان اوضاع به سامان نیرود و با ا یسمت آرمان م نگاهش

 دهد.

 چه زود مرخصتون کردن. ؟دیخوب ه،یسالم همسا-

 دهد. یدهد و او هم جواب ندا را با احترام م ینم یتیاهم یخورد ول یآرمان زنگ م تلفن

 ...گهیکار کرد د دیهست با یممنون، بهترم شکر خدا، هرطور-

 د؟یجا جمع شد نیبله، درسته... حاال چرا همه ا-

 دهد. یگذارد و همزمان جواب ندا را هم م یدستش م انیرا م یدیگذارد و دسته کل یآرمان دست م یشانه  یرو فرهاد
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 شه... یم دایان شااهلل طرف پ ،یآرمان صبح رفته چهره نگار-

 .دیگو یحرفش را به آرمان م یادامه  و

 خبر بده... یداشت یاز مغازه خودت کم نشده باشه، کار یزیچ نیمن در مغازه ات رو قفل زدم، بب روزید-

و فرهاد، هر کدام  ایمیباال به همراه ک یطبقه  ی. دو فروشنده دیآ یندا در م یِگوش امکیپ یباز هم صداو  ردیگ یرا م دهایکل

 کند. یسمت مغازه اش حرکت م امکشیروند و ندا هم با بازکردن پ یم شانیسمت مغازه ها

 «کنه، حواست رو جمع کن... یممکنه باز بخواد اقدام بابا»

 کند. یم پیجوابش را تا شیدهایدرآوردن کل نیو حزند  یشهروز پوزخند م امیپ به

 «خورم. ینم شیمار دوبار ن هی از»

ترسناک  شیاست، برا دهیتلفنش شن رِیغامگیکه امروز صبح از پ یمرد یکند و در ذهنش صدا یاش را ارسال م یلیمثال تمث امِیپ

. آرمان هم کنار زدیر ین مرد شود، ترس عالم را به دلش مبا آ یکه دوباره مجبور به زندگ نیکند. فکر ا یتر از پدر شهروز جلوه م

او را  الیاز فکر و خ ییرها یخورد و ندا برا یفرستد، تلفنش باز هم زنگ م یکه کرکره را باال م انطورو هم ستادهیدر مغازه اش ا

 دهد. یمخاطب قرار م

 جواب بده کشت خودش رو...-

 یکند، با کم یکند قفل را باز کند و چون احساس ضعف م یم یسع یحساس خستگکند و با ا یم افتیدر یآرمان لبخند تلخ از

 .ردیگ یرا از دستش م دیو کل دیآ یم شیکمکش پ یکند خودش را جمع و جور کند. آرمان برا یم یسع جهیسرگ

 !ستیمساعد ن نیحال شما هم همچ-

رود و همزمان باز تلفن  ی. آرمان سمت مغازه اش مدریگ یم لیدهد و قفل باز شده را از آرمان تحو یم لشیلبخند تحو تنها

تلفن را  یاست و با دلخور نیکشد. باز هم نازن یم رونیرود و تلفن همراهش را ب یخورد. داخل مغازه اش م یهمراهش زنگ م

 کند. یزمزمه م ودخ یاندازد و آهسته برا یم شخوانیپ یرو

 هم تو حرص بزن خب... یکم هی-

اش  یبه گوش یرود و با تمام شدن کارش، باز هم نگاه یو نظافت م یریبه عادت هر روزه سراغ گردگ کشد و یم یقیعم نفس

کند  یم یدهد و سع یبار از حرص جواب م نیخورد و ا یدارد و باز هم تلفن زنگ م نیپاسخ از نازن یاندازد. دهها تماس ب یم

 اش را حفظ کند. یموضع ناراحت
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 ن خوبن؟سالم خانم، احوالتون؟ آقاتو-

 زند. یشان او هم نق م نیب یِمشکل اصل یاست و به جا یهم عصب نینازن یصدا

 شب؟ید امیبود اون پ یچ ؟ید یات رو جواب نم یچرا گوش-

 .ردیگ یحال اگر حرف نزند هم دلش عقده م نیبا ا یخواهد تماس را قطع کند ول یدلش م بیکشد و عج یم آه

االن  یاون وقت انتظار دار ،یهزار بار باهات تماس گرفتم و هربار رد تماس داد شبید نیهمصبح تا  روزیاز د ؟یکجا بود روزید-

 .میزن یبعد در موردش حرف م م،یحساب شد یکنم هر وقت تعداد تماسامون برابر شد و ب یجوابت رو بدم؟ قطع م

 .چدیپ یدر گوشش م نینازن یصدا عیسر یلیخ یخواهد قطع کند ول یم

 گه؟یبود د یالک مارستانیب امیشد جواب بدم. اون پ یو نم رونیب میمهمون اومده بود رفته بود قطع نکن آرمان،-

 نشود. یکند عصب یم یو سع دیآ یاز دستش برنم دنیجز آه کش یکار

 !یدیآخر نرس داریمتاسفم که به د رم،یاگه بنا بود بم یبود، ول قتیحق-

 شد جواب بدم... یآرمان باور کن نم-

پشت سرش،  ی نهیکشد و داخل آ یبه سر دردناکش م یکند. دست یدهد و تماس را قطع م یگوش نم شیف هابه حر گرید

 یکاغذ و قلم یفرار از اعصاب خورد یبندد. برا یرا پردرد م شیکند و چشم ها یم یصورتش را بررس یکوچک رو یزخم ها

 .ندک یمغازه م یبرا دیخر ستیدارد و شروع به نوشتن ل یبرم

 ..سالم.-

 زند. یکند و به رسم ادب لبخند م ینگاه م ستادهیدر ا یکند و به مهنوش که در آستانه  یبلند م سر

 ...ریسالم، روزتون به خ-

طور  نیچهره اش شرمنده است. هم یدارد و کم یاالن آهسته به داخل گام برم یول دیاینداشته تا مهنوش به مغازه اش ب سابقه

 گذارد. یم شخوانیپ یکه در دست دارد را کنار کاغذ و قلمش رو یلونیو نا دیآ یابلش جلو مکند و او هم تا مق ینگاهش م

 ه؟یچ نیا-

 کشد و همچنان شرمنده است. یاش م یبه روسر یدست مهنوش
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 یهم هست برا یمرهم خونگ هیناهارتون،  یکم غذا پختم برا هیسرتون اومد.  ییبال نیواقعا متاسفم که به خاطر مغازه ام چن-

 کنه... یزود خوب م یلیخ دیخونه استفاده کن دیخوب شدن زخماست، شب که رفت

 .ستدیا یدهد و مقابلش م یم لشیتحو لبخند

 ام بود، ممنون بابت محبتتون. فهیوظ ه،یحرفا چ نیا-

 ...دیشد یمن اونطور یبه خاطر مغازه  دمیفهم یشرمنده شدم وقت دیباور کن-

 کند. یانگشتانش جابه جا م نیدارد و ب یا برمتسلط به افکارش خودکارش ر یبرا

 کرد. ینم غیدر ادیکه ازش برم یمن بود از کار یجا یهرکس د،یشرمنده نباش-

 .ردیگ یم لیو باز هم تعارفات مرسوم را تحو ردیگ یم لیاز مهنوش تحو یلبخند

 شم بتونم کمکتون کنم. یاومد خوشحال م یو از دستم برم دیداشت یکار-

 یشه ول یوارد م یرقانونیکردم، اجناسش غ دایارزون  پ یمتایشرکت خوب با ق هی سم،ینو یم دیخر ستیعال که دارم لممنون، ف-

 که بخرم... صرفهیخوبه م متاشیچون ق

که  یبه ظرف غذا و مرهم یزند. آرمان نگاه یم رونیاز مغازه اش ب تیموفق یدهند و با آرزو یم لیهم به هم لبخند تحو باز

کند و مدام  یگذارد و مجدد شروع به نوشتن م یم شخوانیپ نییاندازد و با لبخند پا یشده م دهیچیپ یف کوچکداخل ظر

بردن  یو پ کیاز نزد دنشید یشان رد و بدل شد حداقل برا نیکه ب ییحرف ها وجودِ رود و انتظار دارد با  یم نینازن یِفکرش پ

 .دیایبه صحت حرف ها ب

 نیتواند ا ی. چه طور مردیگ یواقعا دلش از دستش م دیایشود و اگر ن یم یمخالفش تداع یو سازهاها  یذهنش مدام بدعنق در

 رفتار کند و مدام از آرمان انتظار مراعات کردن داشته باشد؟! الیخ یقدر مغرورانه و ب

کند. با مادرش در  یم دایپحکم قوت قلب را  شیبرا هیهمسا ییِاهدا ذِیلذ یگذارند و غذا یافکار م نیظهر را با تلخ تر تا

ارزشش  ایگذرد که آ یپرسد و از خاطرش م یاحوالش را م یکه رخ داده، حساب یو بدون گفتن اتفاقات ردیگ یشهرستان تماس م

 که دوست دارد رها کرده است؟! یبه خاطر دختر یگریرا داشت که مادر و برادرش را در شهر د

داشت.  یدردسر در پ یآرمان حساب یبرا شیشرط ها یِباق یهم رو نینِ آرمان بود و ابود نیازدواج، تهران نش یبرا نینازن شرط

. دیآ یآهش در م ،یعابد یِخال یمغازه  دنیزند و با د یسطح سالن را قدم م ست،یدر پاساژ ن یکس مروزیکشد و چون ن یآه م

 یگذشته دلش به حال عابد یو برخالف روزها دریگ یباشد، لبش را به دندان م یآن شب وککه سارق همان مرد مشک نیاز فکر ا

 درد دارد!  یشبه از کف دادن، حساب کیسوزد. آن همه طال و پول را  یم
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شال و کاله کند و  نیانتظار داشت پس از بحث صبح شان نازن یدیشود، در کمال ناام یم دتریگذرند و هر لحظه ناام یها م هیثان

و دلش  ندینش یم شخوانیهم نفرستاده است. محزون پشت پ یمعمول امکیپ کی یکه حت ،امدینه تنها ن یول دیایب دارشید یبرا

 از خود بپرسد.  دیفکر کند و شا شتریفرصت دارد ب یدلخور نیکشد. در ا یخانواده اش پر م یبرا

و خانه جان بکنم؟  یج عروسخر یجا برا نیخانه و شهرم را رها کنم و ا دیارز یرفتار، م نیبه ا ینینازن یدرست بود؟ برا انتخابم»

 «شود؟ ینم شیدایهم پ یدلگرم یبرا یدوست داشتن کجاست که حت نیپس سهم او از ا

زند و  یخورد. پوزخند م یمغازه نگاهش سمت ظرف غذا سر م یپاساژ شروع به کار کرده است و با عبور مهنوش از جلو دوباره

و چون حوصله  دیشو یم انهیخورد و ظرف ها را ناش یناهارش را م ییاشتها یا بو با هم ناهار بخورند. ب دیایب نیانتظار داشت نازن

 یدر صندل یدارد. با ندا جلو یمهنوش گام برم یزند و سمت مغازه  یم رونیسر رفته است، از مغازه ب  دنیاش از انتظار کش

شود و  یاراده لبخند نقش صورتش م یکند. ب ینبلبل زبا شانینجمه را به حرف گرفته اند تا برا یگذاشته اند و دخترِ پنج ساله 

 یدختر بچه است. مهنوش انگشت اشاره اش را به معنا یهاشوند اما باز هم حواسشان به حرف  یکه متوجه حضورش م نیبا ا

 دختربچه یخندد و موها ی. ندا سرحال مستدیا یو آرمان هم مقابلشان و پشت سر دختربچه م ردیگ یاش م ینیسکوت مقابل ب

 دهد. یرا نوازش م

 د؟یخر یتولدت چ یخب، مامانت برا-

 شمارد. یو تک تک م ردیگ یرا باال م شیانگشت ها یزبان نیریبا ش دختر

دوستامم از تو آپارتمان اومدن خونه مون، فقط  یخوشمزه درست کرد. همه  یغذا یو کل دیخواننده خر یِ عروسک خرس هیبرام -

 ...اوردیکردم بابام رو برام ن هیگر یهرچ

کند و در  یخودش را جمع و جور م هیکنند. مهنوش قبل از بق ینگاه م گریپرد و نامحسوس به همد یهمه م یاز لب ها لبخند

 میبه دختر بچه تقد یو با مهربان دیآ یم رونیب یالک خوش رنگِ صورت کیگردد و با  یداخل مغازه اش برم یچشم برهم زدن

 کند. یم

 خوشگل تر بشه، باشه؟ یتولدت از طرف من... به مامانت بگو هر شب برات الک بزنه، انگشتات حساب ی هیهد نمیمهسا جون ا-

 زند. یو دخترش را صدا م دیا ینجمه از اتاقش در م یدهد و صدا یفقط سر تکان م مهسا

 .نمیبب نجایا ایمادر؟ ب ییمهسا کجا-

 خندد. یدهد و م یمهسا جوابش را م یبه جا ندا

 ... میکش یازش حرف م مینترس دار-
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 .دیآ یخودش م یفرهاد هم از سمت مغازه  یخندند و صدا یسه م هر

 پاساژ خوبه ها... یامروز چقدر هوا-

دارد و مشخص است  یشلوار کتانش دارد، آهسته سمتشان گام برم یها بیکه دست در ج یچرخد. درحال یهمه سمتش م نگاه

 از دور شاهد ماجرا بوده است.

هفته است باهام قهر  هی... دیکن یدختر من معرف یخوبم برا یکادو هیشما که دست به کادو دادنتون خوبه،  یرخانم مختا-

 کرده...

 د؟یدخترا پدرشونه، چرا باهاش قهر کرد دیهمه ام اد؟یوا آقا فرهاد دلتون م-

 .ستدیا یزند و حق به جانب کنارشان م یحرف ندا لبخند م به

 ...میش یکه پدر نم میحفظ بشه، اگه با همه خواسته هاتون موافقت کن ییوقتا هیابهت پدرانه  دیبا گهید-

کند و آرمان هنوز  یکشد. مهنوش همه را به داخل مغازه اش دعوت م یکوبد و با حسرت آه م یشانه اش دست م یرو آرمان

کند.  یخودش رژ لب ها را تست م یواکند و ندا هم در حال و ه یدخترش گل سر انتخاب م یماتش برده است. فرهاد برا رونیب

 یدلش م یلیچرخد. خ یلوازم م یگذارد و نگاهش رو یم نیتریو یمهنوش رو ابلرود و ظرف را مق یکوتاه داخل م یبا قدم ها

حرف زدن و  یبردارد. بغض اجازه  شیبه سو یبار واقعا نوبت اوست که قدم نیا یبخرد ول یکوچک ی هیهد نینازن یخواهد برا

کند و آرمان را  یبدرقه اش م هنوشزند و نگاه متعجب م یم رونیاز مغازه ب یحرف یتشکر را از وجودش ساقط کرده و ب یحت

 رود. یسمت مغازه اش م زانیهدف و نام یب یکه با گام ها ندیب یم

 ؟یکنم خانم مختار میخب چقدر تقد-

نزده است که نگاه  یکند و هنوز حرف یکرده است نگاه م که انتخاب یکند و به چند گل سر یفرهاد حواسش را جمع م یصدا با

 یابرو باال م مانهیدارد و صم یاو را برم یِانتخاب یاز رژ لب ها یکی ییچرخد و در کمال پررو یاو م یدهایفرهاد سمت ندا و خر

 اندازد.

 شه! یدخترا بخرم، زنم ناراحت م یشما مجدد انتخاب کن، برا-

خودش  یکند و به مغازه  یرا حساب م شیدهایتعارف تکه پاره کردن، خر یخندند. با کل یهر سه مکند و  یرژ لب اشاره م به

 کشد. یکند آه م یانتخاب م دیخر یکه مجدد برا یگردد. ندا در حال یبرم

 !هیمثل آقا فرهاد باشه، واقعا مرد زندگ دیمرد با-
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 ا سرک بکشد.ند یخواهد در زندگ یدلش م یلیکند و خ یچپ چپ نگاهش م مهنوش

 خوره! یات به متاهال م افهیق ؟یتو واقعا شوهر ندار-

 دهد. یرا سمت مهنوش هل م شیدهایکشد و خر یهم آه م باز

 ...ستین میتو زندگ یمرد گهیجدا شدم گل خاتون جان، د-

فرار از  ی. براستین یقاصال معقول و منط گرانیاش به د ینشان دادن شهروز به عنوان مرد زندگ یدر دلش حسرت دارد ول اگرچه

گردد و مهنوش با ظرف  یخودش برم یکند و به مغازه  یحساب م عیسر یلیداشتن خ یمشتر یمهنوش به بهانه  یسوال ها

تلفن  یبود. صدا بیو غر بیعج شهیاز هم شیکند که رفتار آرمان ب یفکر م نیا هماند و در ذهنش ب یتنها م نیتریو یرو یغذا

کند و چون حوصله اش را  یولو م یصندل یاسم ارسالن، خودش را رو دنیکشد و با د یم رونشیب لایهمراهش از فکر و خ

 فرستد. یم امیپ شیزند و برا یندارد، تماسش را رد م

 تونم صحبت کنم. یمغازه ام، نم-

مشغول است تا باالخره کار در مغازه  یِانیرود. تا ساعات پا یاز تماسش هم حوصله اش سر م یحوصله اش را ندارد و حت واقعا

 .ستدیا یو همزمان ندا هم در چارچوب در مغازه اش م ردیگ یبه رفتن م میتصم

 م؟یرو با هم بر یریمس هیتا  یریاگه م-

 جا رو مرتب کنم. نیلحظه من ا هیباشه، فقط -

 یطبقه  یسر جوان از پله ها. همزمان سه پستدیا یقفل زدن مغازه کنار ندا م یکند و برا یرا مرتب م نیتریو یختگیهم ر به

 کند. یشود. ندا آهسته زمزمه م یروند و توجه هر دونفرشان به آن ها جلب م یباال م ییباال

 مگه نبستن؟ یباال یمغازه ها-

 .ردیگ یکند و لبش را به دندان م یکنجکاو مهنوش هم دنبالشان حرکت م نگاه

 ...ایدارن با بعض یگمونم قرارمدار-

 .ستدیا یندا م یشود و هم شانه  یماند. از قفل شدن مغازه مطمئن م یاش م رهیشود و پرسشگر خ یوک مندا هم مشک نگاه

 بنده! یداخله م یکه مشتر یدر مغازه رو درحال ایمیکه ک دمید یچندبار-
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لغزد.  یاست، م تیکه از شکاف وسط سالن قابل رو ییمغازه ها فیباال و رد یکنند و نگاهشان به طبقه  یدو به هم نگاه م هر

مهنوش  یگفته  یروند و در کمال ناباور یکند م یدر آن کار م ایمیکه ک یپسرها کامال در سکوت سمت فروشگاه البسه ا

 .دیآ یدرست از آب در م

 هستند. یعصب یشود و هردو کم یم دهیتوسط ندا کش دستش

 دردسر ندارم... یحوصله  میبر ایب-

**** 

کنند و خانم ها هم با هم گرم  یکسبه البسه را برانداز م انِیفرهاد جمع شده اند. آقا یمغازه  هفته گذشته است و همه در کی

 ینیآورد. فرهاد با س یخودش نم یبه رو یکس یتواند باشد ول یچه م ییگردهما لیدانند دل یهمه م بایگفت و گو هستند. تقر

 یو صندل ستدیا یفرهاد هم م  ست،ین یخال یِ همه صندل ین برااند و چو ستادهی. همه اذاردگ یکارش م زیم یو رو دیآ یم یچا

 بخشد. یدارد م یاطیخ یدوم مغازه  یکه در طبقه  یاش را به خانم مسن

 .میندار یشرمنده، صندل-

را بشنوند. فرهاد  ییگردهما لیرسند، مشخص است که همه منتظرند دل یکنند و چون به سکوت م یتعارف رد و بدل م یکم

 کند. یحرفش را آغاز م یقیاندازد و با نفس عم یگذرا م یکند و به جمع ده دوازده نفره شان نگاه یمزه م یاقلپ چ کی

 گه؟ید دیافتاده هست یعابد یآقا یکه برا یاتفاق انیهمه در جر-

 رود. یمقدمه سر اصل مطلب م یکنند و فرهاد هم ب یم دییبا کالم تا یسر و برخ یبا اشاره  یبرخ

 یوام بود که داشت با فروش روزانه اش بازپرداختش م هی قتیدر حق یپاساژ و مغازه هاست، طالفروش نیمدش همدرآ یعابد-

 پرداخت با همه مون راه اومده... شیاجاره و پ یچقدر برا دیدون یو م دشیشناس یکرد. همه م

 کند. یح مرا مطر یو باالخره حرف اصل ردیگ یم افتیجمع را در دییکند و باز هم تا یم سکوت

 شه و ... یساختمون پاساژه، اگه پرداخت نشه پاساژ مصادره م یضمانت وام طالفروش-

کم در حقشان  یدر جمع شان حضور ندارد ول یکه خود عابد نیسوزد. با ا یحرف ها تلخ است و باز هم دل همه م یبرخ گفتن

که  یبه پسر ایبود  دهیماه اجاره را بخش کیخود فرهاد  یتولد بچه  یفراموشش کنند. مثال کادو یراحت نیلطف نکرده که به ا

 گریالطاف د یلیحساب کرده بود و خ گانیعروس را را یازدواج، حلقه  یفروشد به منظور کادو یم انهیدوم لوازم را یدر طبقه 

 گفته نشده باشند! ییجا دیکه شا
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 م؟یبکن میتون یم یما چه کمک-

 گذارد. یم زیم یکند و چند تروال رو یپولش را باز م فیککنند و فرهاد  یبه آرمان نگاه م همه

که  یتا وقت دیپرداخت کن شیپ شیاگه براتون مقدور هست، با حساب و کتاب و طبق قرارداد اجاره تون، چندماه اجاره رو پ-

 فتهین ریشه حداقل اقساط وام تاخ یاوضاع روبه راه م

 دهد. یفرهاد ادامه م گذرد خود یم یا هیسکوت کرده اند و چون ثان همه

که مبلغ اجاره رو قرض کنم و چندماه خودمم راحت باشم از پرداخت  امیاز پسش برم یکه خود منم مشکل دارم، ول دیدون یم-

 اجاره...

 آورند. یم لیرفتنشان دل رونیب یکشند و چون نگاهها سرگردانِ حرکاتِ جمع است برا یعقب م یو نجمه خود را قدم ندا

 کشم. یجا کارت م نیهم ارم،یرو ب فمیم ک: من برندا

مانند.  یفرهاد و  آرمان تنها م اورند،یب یروند تا فکر کنند و جواب یم رونیهمه ب یکند و وقت یم دیهم همان حرف را تاک نجمه

 .ردیگ یم تمیر زیم یو با انگشت رو ندینش یم یخال یصندل یفرهاد رو

 میو کمک کن میرو تحمل کن طیشرا نیا یمدت یبرا هی... کافادینم رمونیمغازه گ تمیق نیبه ا گهید یجا شه؟یبه نظرت جور م-

 روبه راه بشه...

 ندارد. یندیاست که احوال خوشا یو آرمان مدت زدیآم یکالمش با آه آرمان درهم م انیپا

 طیک فرستادم، شراداداشم کم یعروس یمقدار پول داشتم جنس سفارش دادم و برا هیدر بساط ندارم،  یمن آه قتشیحق-

 قرض گرفتن ندارم.

 اندازد. یشود و ابرو باال م یاش متوسل م یچا وانیباز هم به ل فرهاد

تا اون موقع  فتهیدوماه وام جلوب یکی. دیکن یبراش جبران م یجور هینداره، بعدا  یحاال دوسه نفرم ممکنه نداشته باشن اشکال-

 ...شهیم دایدزدا پ یسروکله 

 روزها غرق افکار خود است. نینوشد و مثل تمام ا یش را ما یهم چا آرمان

 شده؟ یزیچ ه؟یچ انیاخالقت عوض شده، جر دهیسرت ضرب د-
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حرف  یبا کس دیکند. با یاگر حرف هم نزند غمباد م یدهد، ول ینه سر تکان م یدهد و به نشانه  یم لشیتحو یمصنوع یلبخند

 یناز یکند و مغلوب خواسته ها یروند را ط نیتواند که تا اخر هم یبرهاند. نم یاهو خود را از ابهام و دور ردیبگ یبزند و جواب

 شود.

 تونه باشه؟ یم یچ یزن بساز و اهل زندگ هیمشخصات -

 یبرزبان نم ستیداند هدف آرمان چ یچون م یشمارد ول یرا م نیکند و در ذهنش مشخصات نسر ینگاهش م نطوریهم فرهاد

 کند. یخودش را مطرح م یکشد و خواسته  یم رونیب زشیم یاز کشورا  یآورد و در عوض کاغذ

 ؟یخوام. سراغ ندار یجواز کسب م غهیوام الزم دارم، وص هی-

 چرخاند. یمغازه م رونیاز عوض شدنِ بحث صورتش را سمت ب یناراض آرمان

 ...ریوام خودمه، فکر کنم وضع خانما بهتر باشه، از اونا سراغ بگ ریجواز من که گ-

 گرداند. یشوند و فرهاد کاغذ را دوباره به کشو برم یندا و مهنوش و نجمه باهم وارد مغازه م مزمانه

 باز کرد بابا... دیکارا نبا نیزن جماعت رو که به ا یپا-

کشند و  یرا کارت م نهیزند. ندا و نجمه هز یم رونیاز مغازه ب یآرام یو با خداحافظ ستدیا یآرمان هم م ز،یکنار م دنشانیرس با

 گذارد. یم زیم یرا رو یمهنوش هم مبلغ

 مقدار باشه. نیمن کامل ندارم پرداخت کنم، فعال هم-

 یو برا ردیگ یمهنوش م یدستش را به شانه  جهیزنند. ندا با حالت سرگ یم رونیو با هم از مغازه ب رندیگ یم دیفرهاد رس از

 کنند. یدو با تعجب نگاهش م و هر ستندیا ی. همزمان نجمه و ندا هم مستدیا یتسلط م

 ندا؟ یخوب-

 کند. یرا سمت مغازه اش کج م رشیکند و مس یزود خودش را جمع و جور م یلیخ

 .ادیهنوز خوابم م دمیخوب نخواب شبیخوبم بابا، د-

 چرت بزن. هیخب در مغازه رو ببند و -

 کارو کنم. نیمگه هم-
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 نیتریرا پشت و یراندازیبندد و ز ینجمه در مغازه را م یوند. طبق گفته ر یخود م یشوند و هر کدام به مغازه  یهم جدا م از

 رسد. مهنوش است. یم امیپ شیکشد. همزمان برا یبهتر شدن حالش دراز م یکند و برا یپهن م

 ...یبد نباش زنمیبهت سرم امیدرو قفل نکن، م-

 ندیا یدهد. چندخانم جوان م یرا کش و قوس م و بدنش ندینش یم شیسرجا ام،یکند و مهنوش با خواندن جواب پ یم یتشکر

باشد و مدام  زانشیطور آو نیاش کند نه ا یبانیخواهد که پشت یرا م یگذارد. مرد یجواب م یمکرر ارسالن را ب یها امیو پ

 !ردیسراغ درآمد و پولش را بگ

 یکند و صدا یتماس را وصل م اطیافتد، با احت یشک به دلش م بهیغر یشماره  دنیخورد و با د یتلفن همراهش زنگ م 

 کند. یالتماسش را م هیشنود که با ناله و گر یمادرش را م

 رو بردن... مانیمهنوش؟! برادرت رو بردن، نر ییکجا-

 دهد. یمادرش را م یها یتاب یو عجوالنه جواب ب ستدیا یاسترس م با

 شده؟ یکجا بردن؟ چ-

شود.  یزند و از مغازه خارج م یرا چنگ م فشیکند ک یبا تلفن صحبت مطور که  نیو هم دیآ یمادر م ی هیگر یصدا تنها

 کند. یمادر در را قفل م یحرف ها دنیشن نیح

 شده... نیچرا همچ نیبب ای... بیحکم آوردنش کالنتر هیدر و با  یمامور اومد جلو-

رساند و  یم ابانیگرفتن تا سر خ یتاکس یپرسد و عجوالنه خود را برا یرود و آدرس را م یم رونیبلند از پاساژ ب یگام ها با

 کند. یرا شماتت م مانیمدام با حرص نر

 بگذرونه... ری... خدا به خیکن یم یغلط هی یزده بود گفتم دار بتیتو آخه... دو سه شب غ یکرد یباز چه غلط-

 پرد. یخورد و با ترس از جا م یکنارش بوق م ینیماش

 ...نمتویبرسون دیر یم ییجا یخانم مختار-

کند و رد کردن  انیرا ب لشیکشد مقصد و دل یکند و خجالت م ینشسته اند نگاه م نشانیفرهاد و آرمان که داخل ماش به

 تواند باشد. یم یراه خالص نیتعارفشان بهتر

 ام. یممنون، منتظر تاکس-
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 کند. یدهد و باز هم اصرار م یسر تکان م ییبا خوشرو شهیمثل هم فرهاد

 .متونیبرسون کایتا نزد میتون یخوره م یم رتونیاگه به مس م،یر یم یما تا کالنتر-

 پرسد. یسوالش را م دیزند و با ترد یم ییحدس ها جیزده و گ بهت

 چرا؟ یکالنتر-

 کند. ینشستن اشاره م یکند و برا یباز م شیشود و در را برا یم ادهیپ آرمان

 ...دینیبش-

به ارمغان  یتالطم قلب شیزند برا یکه م ییسوزد و حدس ها یشود. قلبش م یته مشود و در توسط آرمان بس یاراده سوار م یب

 دهد. یم حیتوض شیحرکت آرمان برا نیآورند و ح یم

 ...ییشناسا رمینفرو گرفتن، م هی-

خراشد.  یم گرشید یرا با ناخن ها شیو تنها در سکوت ناخن ها« خودش باشد. دوارمیام»چرخد تا آرزو کند  ینم زبانش

 شود و  مهنوش همچنان غرق افکار است. یمتوقف م یمقابل کالنتر نیاشم

 ...ی... خانم مختاریخانم مختار-

 برند. یحالتش در تعجب به سر م نیشود و آن ها هم از ا یم رهیفرهاد و نگاه متعجب آرمان خ به

 میایطول بکشه... زود م یلیخ دینبا ییناساش د،یجا منتظر بمون نیهم دیکجا برسونمتون؟ اگه عجله ندار دیحالتون خوبه؟ نگفت-

 .متونیرسون یو م

شود و با فاصله  یم ادهیپ نیاز ماش شیروند و مهنوش هم با احساس لرزش دست و پاها یدهد و ان ها م یسر تکان م فقط

 زنند.  یدر ذهنش چرخ م شیافتد و مدام اتفاقات چند روز پ یدنبالشان راه م

داند که  یآمده آن بال سرش آمده و آن طور کتک خورده است. م رونیاو ب یکه از مغازه  یخصگفته بود به خاطر ش آرمان

 ندارد! آن شب... فیکردن حر یپنجه بوکس دارد و در قلدور مانینر

 شمال رفته... حیتفر یگفت دردانه پسرش  برا یهم نبود. م الشیخ نیزده بود و مادر ع بشیهم غ گریآن شب و چند شب د آخ،

کردن مقصد خودش،  دایپ یبرا یروند، بدون سوال یم یکه داخل اتاق ندیب یشود و دورتر آرمان و فرهاد را م یسالن م دوار

کند و آرمان  یم هیو گر دهیرود. مادر چادرش را سر کش یداخل م یبزند قدم یکه حرف نیرود و بدون ا یدنبالشان داخل اتاق م
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خورد و به زحمت از افتادنش  یاز شانه اش سر م فیک یکنند. دسته  یکت بسته نگاه م نِ مایاند و به نر ستادهیا یو فرهاد کنار

 شود. یاو م شیچرخد و مخاطب زجه ها یکند. نگاه مادر سمتش م یم یریجلوگ

 ...ستیکارا ن نیدخترم، بگو بهشون پسرم اهل ا یاومد-

بزند. مادر  رونیب نهیش را از دست داده و قلبش کم مانده از ساندازد. قدرت تکلم یم ریاز نگاه فرهاد و آرمان سرش را ز شرمنده

خواهد باور کند دردانه پسرش گند باال  یکند. هنوز هم نم یبرادرش کار یخواهد او برا یدهد و م یرا گرفته و تکان م شیبازو

 ! یآورده، آن هم بد گند

هم به  مانیکند. نر یهم از ارتفاعات ذهنش سقوط نم لحظه کیبرانکارد  یشده و صورت پر خون آرمان رو یچیسر باند پ ادی

 ندارد. یمانیذره هم احساس پش کیو مشخص است  دیآ یحرف م

 نداره... یدخل یخودمون بوده، به کس یمغازه  گه؟ید یریبگ تیرضا یتون یم -

دهد و دست مادر را از خودش  یقورت م شیصاف کردن گلو یگذراند و آب دهانش را برا یرا از نظر م قیافسر تحق ی رهیخ نگاه

 کند. یم فیکند و سواالتش را رد یجدا م

 تو مغازه ام؟ یداشت کاریچ ؟یمغازه ام؟ چرا نصف شب رفت یاجازه رفت یداده بودم مگه؟ چرا ب دیمن بهت کل-

جا فقط  نی. حداقل ادیایخواهد کوتاه ب یمهنوش نم نیب نیمراعات کردن دارد و ا یرحمانه و ناعادالنه تقاضا یهم مادر ب باز

صورت آرمان هنوز  یتفاوت و با سکوت گذشت کرد. زخم ها یشود ب یاند و نم دهیهم صدمه د گرانیو د ستیبحث خودش ن

. گذشت ردیدهد تا دردش آرام بگ یکار در مغازه نرمش م نیهم مدام ح ااست. دستش ر یچیخوب نشده اند و سرش باندپ

 ت!اس یگرید یمهنوش ظلم در حق دردها

 گه که رفته اونجا... یکه خودشم داره م ینیب یکرده؟ م یچه غلط نمیبب یبس کن شهیمامان م-

 کند. یم یشوند و باز هم قلدور یبراق م شیاش به رو دهیو چشمانِ در مانینر

 خواد... یماجازه ن گهیکه د زایچ نیبرداشته بودم، ا کیسشوار و دو سه تا لوازم کوچ هی... ارایدرن یبرا من ادا بزرگ-

 ریگ شیاما حاال که پا د،یگو ینم یزیاو گرفته شود. مادر که چ یجلو ییجا دیکند، با یاش با حرص فقط نگاهش م ییپررو از

 بخورد! یهر طور شود گوشمال دیکرده، با

 ادیون ببرو بگو هم ه؟یهم دزد ید یکه بهش م ییبا تو دوست شده که کادوها یکدوم دختر خر ؟یکنم چ تیاگه ازت شکا-

 نجاتت بده...
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و با وجودِ بسته بودن  ردیگ یم یجد مانینر یاست ول مانیخود نر یرفتارها یِ ندارد و تنها تالف تیکه قصد شکا قتیحق در

 ریشود اشکش سراز یبزرگ برادرانه باعث م یِ حرمت یب نیکند و هم یمهنوش م یپهلو یحواله  یبا پا لگد محکم ش،یدست ها

 کند. یپسرش را م یرا رها نکن و مادر باز هم طرفدار یتا لگد دوم رندیگ یم ار مانیرباز با عجله نرس کیشود. فرهاد و 

 تو دردسر... شیبنداز ای یخالصش کن یاومد ؟یکن یاش م یخب چرا عصبان-

 حالتون خوبه؟ یخانم مختار-

و به حسب حضور  ستدیکند صاف با یش مکند. آرمان کمک ینگاه م مانیرا محکم گرفته و با خشم به نر شیدو دست پهلو با

 زند. یبغض گرفته اش با مادرش حرف م یندارد و با صدا یحرف مانیبا نر گری. دردیگ یجمع از آرمان فاصله م

 دارم... یقدمم برنم هی... من براش ادیسرش ب قشهیال ییبابا، بذار هر بال شیبرو خونه پ-

بار  نیو ا ستین ایاندازد. مادر کوتاه ب یم نییافتد و شرمنده سرش را پا یرمان مبرود و پشت سر نگاهش به آ رونیچرخد تا ب یم

 کند. یشود التماس م یمحسوب م یاصل یِبه آرمان که شاک

 کرده... یخبط هی... جوونه و دیبد تیتو رو خدا پسرم، مرد خونه است، رضا-

 یبار برا نیو ا ردیگ یرا م شیزند بازو یم یو نامحرمدم از محرم  شهیکه هم یمهنوش است و مادر یآرمان همچنان رو نگاه

و مادر اصال به  ستیاو ن یکس نگران پهلو چیه رد،یگ یگل پسرش به التماس زجه افتاده است. قلب مهنوش م یپوشاندن خطا

 دهد. ینم تیدردش اهم

کند و سمت  یرفتن توقف م رونیاز ب شیمحو شود، پ دشانیخواهد هر چه زود تر از د یکند و م یخجالت تنها به رفتن فکر م از

 کند. یمامور پرونده نگاه م

 ندارم.  یتیمن شکا-

 .دیگو یکشاند و به آرمان م یاتاق م رونیکند و سمت ب شیکشد تا از آرمان جدا یمادر را م یبازو

که از حق و  دیق دارو ح دییشما دهیوسط خسارت د نیکه ا یکس د،یصالحتونه انجام بد یهر کار م،یندار تیدرخواست رضا-

 ..دیحقوقتون دفاع کن

 کشد. یم رونیماند و مادر را به زور و زحمت از اتاق ب ینم دنیشن یمهنوش برا یلرزند ول یم یگفتن حرف یآرمان برا یها لب

خواهش کنم.  یخالصش م یجور هی ای رمیگ یهمکارم رو م تیرضا ایبمونه اون تو بعد خودم  یکم ادب بشه، چند روز هیبذار -

 ...رهیبار بذار جواب حرکاتش رو بگ نیکنم فقط ا یم
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 لرزد. یو تمام تنش م دیآ یم مانیخواندن نر یعربده و کر یصدا

 مهنوش... امین رونیمگه ب-

 .مانیکه خطا کرده اوست نه نر یکشد و او هم از مهنوش طلبکار است. انگار کس یهم خودش را کنار م مادر

 ؟یبراش کن یکار هیشد  یم یچ ؟یخونه و باز با برادرت چشم تو چشم بش یبرگرد یخوا یشقاوتت م نیتو با ا-

 کند.  یم یاش را سر مادر خال یو دق دل ندیچ یسوزد و اشکش را از چهره م یقلبش م ضیهمه تبع نیا از

ازه ام برداشته اصال متوجه که از مغ ییزایکار نکردم تا حاال؟ اون پسره رو به قصد کشتن زده، چ یکار کنم براش مامان؟ چ یچ-

... اگه هیچیهنوز باندپ یدیسرش رو که د مارستان،یبردنش ب یبود و با صورت خون هوشیاون بنده خدا چند ساعت ب ینشدم ول

رو زدن، متهم اون  یطالفروش هیکار کنم براش؟ همون شب تو پاساژ  یمن چ ؟یکار کن یبا گل پسرت چ یخواست یمرد م یم

ازش دفاع نکن بلکه آدم  یطور نیتو حداقل ا فتهیب یوسط هر اتفاق نیا ؟یکن کاریچ یخوا یت، با اون مهست پسر انمیجر

حق اون مادرم در نظر  ه،یزنه؟ اگه حق مادر یاون پسر مادر نداره؟ مادر اون براش جز نم ؟یکه پسر دار ییبشه... مگه فقط تو

 ...ریبگ

 ...رونیب دیساکت خانم، دعواهاتونو ببر-

 خورد. یکوبد و افسوس م یو با تاسف دست پشت دستش م دهیرس ییصدا یمادر به ب ی هیگر خرهباال

 کن براش... یکار هیکشدت،  یبرگرده خونه م-

 نیکردن دارد؟ با ا یارزش طرفدار مانیاش را ادامه دهد؟ اصال نر یخواهد پسردوست یتاسف بخورد. تا کجا م دیمادر هم با یبرا

 زند. یکند و کنار گوش مادر حرفش را م یچه بسازد؟ سر خم م مانیخواهد از نر یا مه یحرکات و طرفدار

 تیباشه و چه نباشه وضع یمنو نخور، چه عصبان یغصه  ا؟یخونه ام آ یِدردونه و نورچشم ه؟یمگه االن اوضاعم تو خونه چه جور-

 برام... یکه تو ساخت هیمن تو خونه همون

اش نشود. مادر با  هینگاه همسا یچرخاند تا شرمنده  یم یوش نگاهش را سمت سالن خروجو مهن ستدیا یدر م یجلو آرمان

را در کوچه  یزند. ساعت یم رونیب یو مهنوش هم با چشمان اشکبار از کالنتر ندینش یم یصندل یسست شده اش رو یپاها

 یت و نه غذا پخته و نه جواب سالمش را مگردد. مادر خانه اس یبرم خانهسمت  دیزند و با غروبِ خورش یپس کوچه ها پرسه م

قدم  شیحرف زدن پ یشود، خودش برا یگرفته م دهیکند و چون ناد ینگاهش م رهیرا خ یقیو دقا ستدیا یم شیدهد. روبه رو

 شود. یم

 کردن؟ کارشیشد؟ چ یچ-
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 چرخاند. یو صورتش را از مهنوش م زدیر یمادر فرو م یصدا یب یهم اشک ها باز

 دادگاه... رهیپرونده م لیکرد، انداختنش بازداشتگاه، بعد از تکم تیپسره شکا-

 ؟یکن کاریچ یخوایهم کار اون باشه م یاگه طالفروش-

است. ان مقدار طال را عمرا بتوانند رد مال کنند. اصال اگر  یآرمان، نگران طالفروش تیاز شکا شتریب یول ردیگ ینم یمادر جواب از

 شیپ رقابلیغ یکرده باشد، اما باز هم از رفتارها ییخطا نیچن مانینر ستیداند ممکن ن یکه م نیکجا برده است؟ با ا ده،یدزد

 یخود را به آغوشش که حت یا هیحرف و گال یرود و ب یجراحت روحش سراغ اتاق پدر م امیالت یترسد و برا یم مانینر یِنیب

 یو کاش پدر م چدیپ یشود و تا صبح از درد به خود م یم شیکند و تازه متوجه درد پهلو یدعوت م ستیروزها گرم هم ن نیا

 از نگاه کردن...  ریکند، غ یکار شیتوانست برا

هم چنان  یعنی نینشده و ا داریحاضر کردن صبحانه هم ب یبرا یاست. حت دهیتخت هم چنان خواب نییشود و مادر پا یم داریب

گردد. محال است بتواند با آن  یمکان مغازه م رییتغ یبرا یال راه حلرود و در فکرش دنب یم نییقهر است. با افسوس از تخت پا

 آرمان نگاه کند. ای ددر چشمان فرها گریبار د یزیآبرور

جز رفتن به مغازه ندارد. اگر  یشود. چاره ا یقوز م یپاساژ موضوع را بدانند قوزباال یکسبه  ریها به کنار و اگر سا نیا یهمه  

کند و  یلباس م ضی. تعوندیتواند موضع همکارانش را بب یشود و با رفتن به مغازه حداقل م یم وانهیمادر د درخانه بماند از رفتار

 است همچنان خود را به خواب زده است تا مجبور نشود دخترش را بدرقه کند.  داریکه ب نیمادر با ا

خواهد خود  یشود و هر چه زودتر م یو فرهاد رد م آرمان یاز مقابل مغازه  عیسر یلیرسد و خ یتمام به پاساژ م یحوصلگ یب با

 کشد. یم غیاراده ج یپرد و ب یشود از جا م یکه به شانه اش زده م یکند و با ضربه ا یرا در مغازه اش حبس کند. در را باز م

 معرفت؟! یب یچه طور-

و آرمان  دیآ یم رونیب شانیز مغازه هاا یبرخ یشود. سرها یم رهیکند خ یو به ندا که متعجب نگاهش م دهیاز صورتش پر رنگ

طور او را ترسانده احساس  نیکه ا نیاندازد وندا هم از ا یم نییسرش را پا دهیکه کش یغیو فرهاد هم هستند. با خجالت از ج

 کند. یم یشرمندگ

 کرده باشم... یخوام، خواستم شوخ یمعذرت م-

 ا خالص شود.رود تا از شر نگاهه یکند و داخل م یدر را باز م عیسر

 .دمیکش غیحواسم پرت شد ج ست،ین مینه طور-

 دختر، چت شده؟ یرنگ به صورت ندار-
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 کشد. یزده اش م خیبه صورت  یو دست ندینش یم نیتریاش پشت و یصندل یرو

 خوام نتونستم سر بزنم بهت... یرفتم، معذرت م هوی شبید ؟یفشارم افتاده، تو بهتر یکم-

 چرخد. یلوازم مغازه م یدهد و نگاهش رو یم هیتک نیتریهم به و ندا

 ...دمیترس یلینصف شبه، خ دمیشدم و د داریب هویخوابم برده بود  ینبود، به قول تو منم فشارم افتاده بود، ول میطور-

 ؟یکار کرد یاومد به کل فراموشت کردم، چ شیپ یخوام، کار فور یمعذرت م-

 کشد. یمهنوش را م یزند و گونه  یم لبخند

 هم خوش گذشت! یلیاومد دنبالم، خ یکیگ زدم زن-

سرفه  یکند و همزمان صدا یم یخودش خداحافظ یرفتن به مغازه  یکند و ندا برا یم یخندد، مهنوش باز هم عذر خواه یم

 انداخته ریو هر دو نفرشان سر به ز دیآ یداخل م یماند. قدم یم رهیو مبهوت و خجل به آرمان خ دیآ یدر م یجلو یفیخف ی

 اند.

و مجبور است  دیآ یاش در م یزنگ گوش یحرف زدن مردد است. صدا یباز کردن بحث را ندارد و آرمان هم برا یمهنوش رو 

 زند. یتماس ارسالن را رد دهد و باالخره آرمان حرفش را م

 دم... یم تیکردم، چند روز بمونه بعد رضا تیمن فقط به خاطر رفتارش با شما شکا-

گردد و قبل از  یرفتن را برم رونیب ریگفتن ندارد مس یبرا یگریدهد و آرمان هم انگار حرف د یر تکان مدر سکوت س مهنوش

 دهد. یچرخد و کالمش را ادامه م یرفتن باز هم م رونیب

 ...شهیمطلع نم انیتو پاساژ از جر یکس د،ینکن تی... خودتون رو اذدیهم هست، بهتره نگرانش نباش یطالفروش قاتیتحق-

دهد. به  یلرزد و رد م یاش م یگوش یصفحه  یرود و باز هم اسم ارسالن رو یو آرمان هم م دیگو یم یآهسته ا «نونمم»

 «مامان نگرانشه، نه من...»کند که؛  یتنها با خود زمزمه م شیشود و در جواب حرف ها یم رهیخ دهیآرمان که به مغازه اش رس

و آرمان با  ستدیا یکند. فرهاد دست به بغل در چارچوب در م یاش ولو م یلصند یگردد و خود را رو یبه مغازه اش برم  

 زند. یلبخند م دنشید

 با وام؟ یچه کرد-

 اندازد. یو شانه باال م دیآ یداخل م یقدم
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 بمونم. یادار فاتیتونم منتظر تشر یالزم دارم و نم یعمل بشه، فور دی. دخترم بارمیگ ینفر قرض م هیدارم از -

 .زدیر یم یفنجان چا کی شیو از فالکس برا ستدیا یکشان مآه  آرمان

 ده! یکه بهت قرض م یرو دار یخوبه که کس-

 کند. یمهنوش نگاه م یو از کنار در به مغازه  ردیگ یم لیرا تحو یفرهاد تنها نگاه است و فنجان چا جواب

 بهش؟ یگفت-

 .ستدیا یکشد و کنار فرهاد م یم شیبه موها یدست

 تو خونه داشته باشن... یمشکالت نیچن نیخورد ا یاش نم افهیدم. به ق یم تیرم رضا یم گهیدوسه روز د-

 کند. یدهانش را خنک م یکشد و با نفس هوف مانند یاش را داغ داغ سر م یچا فرهاد

 ؟یر یات نم یزنه، چند روزه که سراغ گوش یم بیمطمئن شد، خود تو هم وضعت عج شهیکس نم چیه یاز پشت صحنه -

 کند. یکشد و به تلفن همراهش که روزهاست زنگ نخورده نگاه م یبار آرمان آه م نیا

 بذارم... شیمن پاپ دیکنم. بازم با یحلش م ه،یمشکل معمول هی-

 یتماسشان نگاه م نیگردد و باز به آخر یکند. برم یشود و با تکان دادن سر آرمان را ترک م یفرهاد م یوارد مغازه  یمشتر

 شیب یخواهد کم یدلش م یو حت ستین نشیرود. انگار اصال دلتنگ نازن ینم رد،یکه اول تماس بگ نیو دلش به ا کند و دست

احوال باز هم  نیا یشود. با همه  یم نیخاطراتش چرک یراحت نیشود، به هم دهیبر یکس زها از او دور باشد. دل که ا نیتر از ا

 .ندیچرک ها را از دلش برچ نیآرام بخشش ا یو نگاه مهربان و صدادستان  یو با گرما دیایب نینازن دیآ یبدش نم

 ؟ییآرمان سخا-

 .ردیگ یرا مقابلش م یکاغذ یکند و مرد پوشه ا یم دییخود را تا تیدر هو یمرد جلو به

 .دیریبگ لیدر تحو یو جلو دیامضا کن ده،یبار براتون رس هی-

در  یکند و جلو یبار را امضا م دیگردد. رس یاش برم یشغل یاغ زندگسر زیهمه چ الیخ یاست و ب دهیسفارشاتش رس باالخره

 زند. یباال م نیلوازم آست دنیچ یبندد و برا ی. در مغازه را مردیگ یم لیکه سفارش داده بود را تحو یا یسه کارتن لوازم جانب

 شود. یبار او مرکز توجه جماعت م نیو ا چدیپ یدر پاساژ م ادشیفر یگذرد که صدا ینم یلیخ
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 من جنس اصل خواستم... ؟یفرستاد هیچ نایا یلعنت-

مانده است. در  رهیزده است و به هر سه کارتن خ هیتک نیتریرود و آرمان مبهوت به و یحرف زدن سمت مغازه اش م یبرا فرهاد

 کند. یلرزان زمزمه م ییجواب نگاه و سکوت فرهاد با صدا

 بود... ونیلیپنج م-

 شود. یهم نم یدلدار یب یلو ستیگفتن ن یبرا یحرف

 ؟یپس بفرست یتون ینم-

 گفته بودن جنس اصل داره... دم،یقاچاق خر-

 کن. تیپس شکا-

 کنم. دشونیتهد میبرم و مستق دیکنم، شا یا گهیفکر د دی... باپرهیدر هر صورت پولم م-

 .ستدیا یصاف م یشوند و کم یم شیفرهاد ستون شانه ها دستان

 ...ریپس بگ یدون یهر طور م بشه، مالینذار حقت پا-

کند و  یم یبرود. آرمان هم بارها را دوباره بسته بند انشیبه مشتر ییپاسخگو یدهد و فرهاد مجبور است برا یتکان م دییتا سر

طور پولش  نیبه پول، ا ازیو ن یهمه مشکالت مال نیفقره را کم داشت که در ا کی نیفرستد، هم یلعنت م یاریهمه بدب نیبه ا

 باد برود! به

مهنوش  یمغازه  یرفتن آرمان جلو یبا تماشا ت،یوضع نیبندد. ندا سرگردان از ا یو مغازه را م ردیگ یم یتاکس عیسر یلیخ 

 اش دارد. یدر رفع کنجکاو یو سع ستدیا یم

 ره؟یشد؟ چرا داره م یچ یدینفهم-

که از  نندیب یدود شود، باز همان چند پسر جوان را مکه توجهشان به رفتن آرمان مح نیو قبل از ا ستدیا یهم کنارش م مهنوش

 کند. یکه او هم با نگاهش پسران را بدرقه م نندیب یم ایمیک یبه مغازه  یو با نگاه ندیآ یم نییباال پا یطبقه 

 خورند. یتاسف م ایمیهم به حال ک یکنند و با تکان سر برا یدو به هم نگاه م هر

شود را هم ندارد. از  مانینر یبرا تیرضا انیجر ریگیو پ ردیکه تماس بگ نیا ی. روستیرمان ناز آ یهفته گذشته است و خبر دو

 اش دهد. یتواند دلدار ینم یشود و چون هنوز با هم قهرند، حت یقبل م یتر از روزها فیمادر هر روز ضع یطرف
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سوزد. هرچه باشد برادر  یم مانینر یاکند و دل خودش هم بر یم ییاز گذشته احساس تنها شیکه ب نیتر از همه ا دردناک

 ...گریاست د

رسد.  یبه نظر م بیاز اندازه سوت و کور و عج شیپاساژ ب ،یعابد یو با بسته بودن مغازه  ستین یروز است از فرهاد هم خبر دو

زنند و در سکوت  یرف نمکدام ح چیکنند. ه یم یروزها را بررس نیبا ندا و نجمه مقابل مغازه شان نشسته اند و اوضاع و احوال ا

ندارد. نجمه  یصورتش مشخص است اوضاع مطلوب یاست و از رنگ و رو یاند، ندا غرق در گوش ستهغرق فکر، تنها مقابل هم نش

چرخد و  یدهد و مهنوش هم  نگاهش سرگردان اطراف م یرا نوازش م شیموها یبه نقطه ا رهیدخترش را در آغوش گرفته و خ

  کند؟چه کار  دیبا مانینر یدرد مادر و آزاد امیالت یراکند ب یفکر م نیبه ا

 یدارد م یکه آرام سطح سالن را به سمت شان گام برم یعابد یشود و نگاه همه رو یشکسته م یمرد یسالن با قدم ها سکوت

 .ستندیا یچرخد و به احترامش م

 ...یعابد یسالم آقا-

 چرخاند.  یانگشتانش م نیکوچکش را ب حیدهد و تسب یخانم ها سالم م است. به شهیتر از هم شانیندارد و پر یدرست احوال

 چطوره؟ یان شااهلل؟ کاسب دیسالم خانما، خوب-

 شود. یم یکنند و تعارفات معمول ط یمتواضعانه تشکر م همه

 ممنون، خوبه الحمداهلل...-

 یاجاره ها یبرا شهید و افتاده تر از همکش یرنگش م یخاکستر شیبه ر یچرخد. دست یو نگاهش اطراف م ستدیا یم کنارشان

 کند. یم یپرداخت شده قدردان شیپ

 یچطور اقساط وام رو هم بدم، اگه پاساژم از دستم م یتشکر کنم، مونده بودم بدون کاسب دیدیکه کش یزحمت یبرا امیگفتم ب-

 رفت...

 اش دهد. یکند دلدار یم یپرد و سع یکالمش م نیندا ب 

 خدا بزرگه... ن،یکن یبحران رو هم حل م نیشه و ا یم دایان شااهلل سارق پ-

 ممنون دخترم، ان شااهلل مشکالت شما هم حل بشه...-

کند و چون کار  یرود، از تک تک مغازه دارها تشکر م یباال م یپله ها به طبقه  ریو از مس ردیگ یجمع سه نفره شان فاصله م از

 دهیدهان باز کند و بلع نیخواهد زم یخسته تر است و دلش م شهی. از همردیگ یم شیخانه را در پ ریدر پاساژ ندارد مس یگرید
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دچار  بتیمص نیرا خطا رفته که به ا یزندگ یخواهد بداند کجا یدلش م یلیاست و خ کردهعمر آبرو و عزت جمع  کیشود. 

 شده است.

 یرا هم ندارد و با کمر اطیبردن از طراوت ح تماشا و لذت یحوصله  یشود. حت یشان م یمیقد اطیاندازد و وارد ح یم دیکل

اشک  نیتا دهم یشکند. اول یاش م یو بغضِ سرشکستگ ندینش یم اطیفرش ح کییموزا یرو نیزم ریز یپشت پنجره  دهیخم

رسد و اول از همه  یبه گوش اهل خانه م شی. صداستیو قابل کنترل ن شدک یبه هق هق م یالباق یول زدیر یصدا فرو م یب

 .ردیگ یو مادرانه پدر را در آغوش م دیا یپدر سراغش م صالِیاشکبار از است یاش با چشمان کدانهی دختر

 بابا؟ یکن یم تیچرا خودت رو اذ-

رود و با دو کف دست محکم سرش را فشار  یغم بغل گرفته م یکه ان طرف تر زانو یو پسر نیزم ریباز ز یپنجره  یرو نگاهش

 دهد. یم

 د؟یبر یم نیچرا خودتون حرمت خودتونو از ب د،یکردم، که شماها حرمت داشته باشعمر آبرو جمع  کی-

 زنه... آروم باش... یکنم قلبت داره تند م یبابا خواهش م-

رسد و با  یسوزاند. همسرش هم م یکند و دل پدر را م یاما قلبش از سنگ است و همان طور زانو بغل گرفته فقط نگاه م پسر

کند و در عوض خود را سمت  یحرکت نم یبرا یتالش چیه یو خود عابد ستدیند تا کمکش کنند باکن یم یکمک دختر سع

 کشد. یم ادیفرکشد و با تمام توانش سر پسر  یپنجره م یها لهیم

 داتیپ سیکشه پل یها تماشات کنم؟ هان؟ چقدر طول م لهیم نیعمر از پشت ا هی یخوا یها رو؟ چرا م لهیم نیا ینیب یم-

 ؟یکارو کرد نیشماها بود، چرا ا یبردم، برا یکنم؟ من که اون طالها رو با خودم به گور نم متیجا قا نیا دیبا یک کنه؟ تا

 کشاند. یکشد و سمت خانه م یرا م شیبازو دختر

 .میداخل حرف بزن میبابا بر-

کند و همسرش با آبقند سراغش  یخود را رها م یمبل یدر رو یرود. همان جلو یدهد و همراه دختر داخل م ینم یاری شیپاها

تواند اشکش را کنترل  یخانم همسرش هم نم حهیو مل ندینش یو کنارش م زدیر یو چند قاشق را به زور به حلقش م دیا یم

 مالد. یپدر را م یو شانه ها ندینش یکند. دختر اما آرام تر از آن ها کنارشان م

حبس  هیبدن  ریبخوان گ یلی. خدیبد مهیجر یمقدار دینداره، فقط با شیرکا سیپل گهید یریرو پس بگ تتیشکا یبابا اگه بر-

 برن. یبراش م کیکوچ

 خورد. یخودش افسوس م یبندد و با تکان دادن آرام سرش برا یچشمانش را م یعابد
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   ؟یتنها که نبوده، از خودش بگذرم، دوستاش چ-

. پسرته، دیو بگذر دیبهش بد یگوشمال هی... گهیمالتون دستتونه دآب نکرده،  ییبابا؟ طالها رو که جا یکن کاریچ یخوا یپس م-

 ؟یکن کارشیچ یخوا یم

 .ردیگ یاش م یروسر یکند و اشکش را با گوشه  یهم ناله م مادر

 ...رنشیپذ یتو جامعه نم گهیهم با سوسابقه د گهیو چند سال د یسرباز رهیبده، امسال م تیرضا-

بروند. حرف ها و افکار از هر سمت  رونیطوفان ب نیخواهد به سالمت از ا یهد و تنها دلش منشان د یداند چه واکنش ینم واقعا

 در مقابل فرزندش چه کار کند؟ دیداند راه درست و غلط کدام است و با یاحاطه اش کرده اند و نم

 پدر باز کند. یریگ میتصم یراه را برا قیکند با اطالعات دق یم یکند و سع یم فیباز هم اطالعاتش را رد دخترش

 یمونه رابطه  یشه و م یتموم م انیجر مهیتعهد و جر هیکنن و با  یآزادش م ،یبش تیشکا الیخ یو ب یبد تیاگه رضا-

کنه و طبق قانون  یکنن دوستانش رو معرف یمجبورش م ،یاش کن یو به عنوان سارق معرف یند تیخودت و داداش، اگرم رضا

 داره بابا... یشما بستگ میتصم هب یکنه! همه چ یط دیو رد مال رو با مهیحبس و جر

 یدنبالش راه م یخانم هم با نگران حهیرود. مل یم یو سمت در خروج زدیخ یطاقت برم یگذرد و باز ب یدر سکوت م یقیدقا

 افتد و حق هم دارد نگرانش باشد.

 حالت؟ نیبا ا یریکجا م-

 ش را رفع کند.ا جهیتا سرگ ستدیا یم یپوشد و کم یرا م شیها کفش

 کرده... یغلط نیچه مرگش بود چن نمیبچه حرف بزنم بب نیبرم با ا-

 .دیحرف بزن دیکن یبابا، سع یدعواش نکن-

کند و  یدارد. قفل را باز م یگام برم نیزم ریرود و سمت ز یم نییدهد و آهسته از پله ها پا یجواب دخترش تنها سر تکان م در

 دهیترس یاش مشخص است حساب یچشم ریکند و از نگاه ز یانش خودش را جمع و جور مرود. پسر جو یسرافکنده داخل م

پسر  یو فقط دست و پا ندیگو ینم یزیکدام چ چی. هندینش یپسر م یهم شانه  ورود  یاما در سکوت تا کنارش م یباشد. عابد

کشد و  یم رونیدهد و کتش را از تن ب یم واکنش نشان یندارد و باالخره عابد یلرزش تمام نیگذرد و ا یم یقیلرزد. دقا یم

 کند. یخفه و خش گرفته سر حرف را باز م ییاندازد و با صدا یپسرش م یشانه ها یرو
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 یمغازه دار ساده بودم. با کل هینداشتم،  یچی. خودم هدیبهم ارث رس امرزتیاز بابابزرگ خداب شیسال پ ستیپاساژ ب نیزم-

که هر ماه  یدون یبکشم. خودتم م یتک تک مغازه هاش اجاره رفت تونستم نفس راحت یپاساژ رو ساختم و وقت یقرض و بده

 یم تیآسوده؟ خرج ما رو همون مغازه ها کفا یزندگ نیوگرنه ما رو چه به ا امرزه،یباون خدا یبرا راتیمغازه سهم خ هی یاجاره 

 دیخواست یبرام بس بود. هرچ دیه شماها در آرامش باشک نیو نبودم که دنبال مال و منال باشم، هم ستمیخواه ن ادهیکرد. من ز

 کم گذاشتم؟ یزیچ دیدونم شا یفراهم کردم، واقعا نم

دانستن درد پسر هم  یندارد ول یتیحرفش را ادامه دهد و شکا ییبه تنها دی. باز هم باردیگ ینم یکند و جواب یپسر نگاه م به

 مکالمه و درک متقابلشان است. نیشرط ا

رو گرفته. با خودمون  یباز قیدوست و رف یِو پ رهیهم نم یخونه و دست و دلش به کار یدرس نم یادرت گفت هادپارسال م-

رو زدم. اعتبار از من و وارثش هم  یبشه؟ وام گرفتم و اون طالفروش یات چ ندهیپس آ یدیحاال که دل به کار و درس نم میگفت

... درست یکن دایپ تیزندگ یبرا یتا خودت راه میکن یریوقت هست برات سخت گتا  میگفت ،ی! قرار نبود بدونیقرار بود تو باش

  ؟یکارو کرد نیتونم درک کنم واقعا چرا ا یهمه آماده باشه. فقط نم تیزندگ ینبود لقمه ها

ک دهد تا پسر سب یاجازه م یکم یشکند و عابد یبه اصطالح خموش پسر سکوت را م  یها هیگر یکند و تنها صدا یم سکوت

سر دهد. مادر و دختر که هر دو شاهد  هیپسر گر ینمانده خودش هم همنوا یزیو چ ردیگ یشود و پدرانه سرش را در آغوش م

جمع  یو دلشان برا نندینش یکه اشک شان روان است، کنارشان م یحال درو  ندیآ یم شیپدر و پسر بودند هم پ یگفت و گو

 کشد... یپر م شانیزندگ یِ میگرم و صم

 

 

 دوم لفص

 *ندا*

 

از جانب دکتر دعوت کنم.  یو خودم را به چکاب رمیگردم تا نوبت دکتر بگ یم یو دنبال فرصت ستیروزها اصال احوالم به راه ن نیا

درصد حس کند من هم  کیاول را بفرستم.  امِ یدهد من پ یغرور و موضعم اجازه نم یشهروز تنگ شده و از طرف یدلم برا

 . کند میال است رهاهستم، مح دارشیمشتاق د
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 دهیشده و سخت است حضورش را ند دایرامبد پ یروزها که سر و کله  نیمن کجا و شهروز کجا؟! مخصوصا ا یول ستیهم ن بد

و حاضرم با خودم شرط ببندم که  ستیشده باشد، محال است. رامبد آدم بشو ن المیخ یدرصد هم اگر احتمال دهم ب کی. رمیبگ

 زنم.  یم رونیاز مغازه ب یهوا خور یو برا ردیگ یزند. نفسم در مغازه م یرا چوب م اهمیساطراف زاغ  نیهم ییجا

 ردیگ یمقابلم م ینیریش یجعبه  یگذارم پسر جوان یاز مغازه م رونیقدم ب نکهیدارد. به محض ا یگرید یپاساژ حال و هوا امروز

 کند. یذوق م ینیریش دنیاز حد معمول از د شیو  دلم ب

 ه؟یچ یبرا مبارکه،-

 کنه... یبابام مجدد داره شروع به کار م یمغازه -

 یم یدارم و ابراز خوشحال یهم اضافه برم ینیریش کیلغزد.  یکند و من هم نگاهم همان سمت م یاشاره م یعابد یمغازه  به

 کنم.

 شد؟ دایعه چه خوب، مبارکه... دزد پ-

و  ستمیا یپاساژ م یدر ورود یگذرم و جلو یآرمان م یبسته  یغازه رود. از م یم یبعد یخاراند و سمت مغازه  یرا م سرش

 بلعم. یمضاعف م یها را با اشتها ینیریش

 دایکنم پاساژ دوباره روح پ یو احساس م نندیکنند تا دوباره اجناسشان را بچ یبه همراه دخترش دارند مغازه را مرتب م یعابد

 کنم. یم یابراز خوشحال  یعابد تیزنم و از روبه راه شدن وضع یش لبخند مو به مهنو ردیگ یکنارم قرار م یکرده است. کس

 گرده؟ یشه و به حالت اول برم یرو به راه م یانگار داره همه چ-

 کند. یم دییتا یساختگ یمحزون است و تنها با لبخند یکم یول او

 زده؟ بشیکجا غ یات ندار هی... خبر از همساادیم یخوب یآره داره روزا-

 اندازم. یکنم و شانه باال م یفرهاد هم اشاره م یمغازه  به

 . ستیهفته است که ن هیزده، آقا فرهادم  بشونیهمه غ نییطبقه پا یمردا-

 گذارم. یسربه سرش م طنتیزنم و با ش یشانه اش تنه م به

 نامزد داره ها... ؟یریگ یناقال چرا سراغ آرمان رو م-

 د.کوب یخندد و او هم به شانه ام م یم
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 ...رهیگ ششیبابا، کارم پ ستیحرفا ن نیا-

ارسالن  نِیخورد و نام الت یقبل محزون تر است. تلفن همراهش زنگ م یکنم و چهره اش نسبت به روزها یچپ نگاهش م چپ

 یزل م یعابد یگردد. به طالفروش یسمت داخل پاساژ برم یدهد و بدون حرف یرد تماس م یلیم یلغزد. با ب یصفحه م یرو

 یاست و حس زندگ یدهد. هوا عال یدهم و او هم شادمان جوابم را م یدخترش که متوجه نگاهم شده دست تکان م یم و برازن

 جوشد. یدر وجودم م

 سالم.-

کند. به زحمت نفسم  یلحظه احساس سرما در تمام وجودم رخنه م کیلرزد و در  یهم تمام تنم م شیبا صدا یحت دن،ید بدون

و من هر لحظه سردتر  دیآ یم شیپ بیو افتضاحش دست در ج یمیقد پیزنم. با همان ت یم دیمتش را دکنم و س یرا رها م

 لرزند. یقدم زدن م یبرا میدارم و زانوها یبرمگام به عقب  کیسست شده اند و  میشوم. پاها یم

 ؟یخوا یم یجا چ نیا-

 زند. یسرم آورده و پوزخند م ییکه چه بال ستیهم ن الشیخ نیع

 .میتازه کن یدارید امیبرات تنگ شده بود، گفتم ب دلم-

 گردم. یبلند سمت داخل پاساژ برم یکشم و با گام ها یسرعت خودم را عقب م با

 جا... نیندارم، برو از ا یباهات حرف-

 کالمش بد از بدتر... یرساند و صدا یمغزم را به حد انفجار م دیآ یکه از پله ها باال م شیپاها یصدا

 شن ندا... یحرف زدن بده حداقل... آدما عوض م یفرصت برا هی ؟یکن یم یت تلخچرا گوش-

 یم ادیو مکان سرش فر طیتوجه به شرا یکنم و ب یبرد فوران م یام به سر م یکیکه او در نزد نیام و از حس ا دهیمغازه نرس به

 کشم.

 ...نجای... برو از ایدست از سرم بردار لعنت-

 لرزم. یعرق سرد برتنم نشسته و مچرخد و  یاطراف م نگاهش

 ؟ینداجان خوب-

 .نمیرا بب هشیخواهد صورت کر یو دلم نم دیآ یم کمینزد گریو رامبد چندگام د ردیگ یرا م میبازو مهنوش
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 م؟یحرف بزن ایگم ب یم ؟یکن یم یچرا گوشت تلخ-

خواهم  یم ادهایو فر غیج نیکنم و ب یم دنیکش غیاراده شروع به ج یشود و ب یسست م میپاها دمیکه کش ییدردها یادآوری از

خواهد خود را به  یشده ام و دلم م وانهیبا او باز د یزندگ یروزها نیخود ندارم و مثل آخر یرو یمحو شود. کنترل دمید یاز جلو

 !فتدیهم چشمم به او ن گرید رنظ کی یبزنم تا حت واریدر و د

 ینوازش م یدستان گرم انیشود و دستم م یم ری. اشکم سرازدیآ یم شیده هاعرب یکنم و باز هم صدا یدرد پهلو چشم باز م با

مهنوش مقابل  یبایمحزون و ز یکنم. چهره  یکشم و چشم باز م یکه دستان او باشد فورا دستم را پس م نیشود. از هول ا

 را ندارم. زدیر یم ککه چرا اش نیشود و درک ا یچشمانم ظاهر م

 هو؟یندا؟ چت شد  یخوب-

 کند. یم ینیکشم و همچنان سربه تنم سنگ یم قیعم سنف

 من کجام؟-

 مالد. یدستانش م نیکند و دستم را ب یو دست پاچه به در نگاه م هول

 .متیندا، حالت بدشد آورد میمارستانیب-

 فشارم. یهم م یو پردرد چشمانم را رو زدیر یاوضاع را به هم م یتمرکزم رو رونیجر و بحث ب یصدا

 ه؟یاها چسروصد نیا-

 و نگران است. دهیاست ترس مشخص

اشکال نداره ها،  نی... ایگرفتن و گفتن ممکنه سقط کن شیکرده بود. آزما خیتنت هم  ،یداشت یزیبد بود ندا، خونر یلیحالت خ-

 یکه حامله ا نیا شوهرته و از گهیشده الم شنگه راه انداخته پشت در اتاق، م یچ دهیفهم یاون آقا که اومده بود پاساژ از وقت یول

 نگهش داشتن... رونیبه زور ب رشو پس ی... عابدهیعصبان

دانم چه  یشود. مهنوش نم یقفل م یزیکلمات سقط و حامله و خونر یکنم و ذهنم رو یهم سرما را در تمام تنم حس م باز

 از چه قرار است. انیداند جر یهم نم یو از طرف دهیاو هم ترس یدارد ول یحال

 ترسم. یم یلیخ یول شهیم یدونم چ ینم ان،یداش و پدرت هم بزنگ زده دا-

 ندارم. شتریراه نجات ب کیکنم و  یم نگاهش
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 کجاست؟ میگوش-

 تو مغازته... لتیدونم، وسا ینم-

  ؟یرو براش بگ انینفر و جر هیبه  یزنگ بزن شهیم-

و ترسناکِ رامبد و هم  دهیدر ی. هم از نگاههاترسم یکنم. م یخودم را شماتت م یاطیاحت یکند و بابت ب یطور نگاهم م نیهم

 است که... نیدهد ا یعذابم م شتریکه ب یزیبرپا شود. چ یداند چه آشوب یکه پدر و برادرم هم در حال آمدند و خدا م نیاز ا

خونواده ات با  یجور هیوگرنه خودت  اد،یکنه بگو ب یرو قبول م تشیو مسئول رهیگ یرو بگم ندا؟ اگه گردن م انیجر یبه ک-

 ...ایکنار ب

 کی نیکند و دلم به هم یدارد اوضاع را به نفع من سازمانده یدوستانه و صبورانه سع یداند ول یاز موضوع نم یزیکه چ نیا با

 ذره درک شدن خوش است.

اصال آن همه تنها بمانم.  طیشرا نیرا قبول نکند و در ا تشیاست که نکند شهروز مسئول نیدهد ا یعذابم م شتریکه ب یزیچ

 انه؟یبودند  یسرود واقع یحرف و زمزمه  از عشق که در گوشم م

 کنم... یماجرا م نیبه حال ا یبعد فکر ومدیزنگ بزن و بهش بگو، اگه اومد که اومد، ن-

 نرویب یحرف زدن ندارم و سروصدا یترسد. خودم رو یشهروز م امدنیاست و از ن دهیو او هم مثل من ترس میگو یرا م شماره

 یگذشته را آب م یزند و در دلم رخت چرک ها یرود و آرام با تلفن حرف م یم یکند. مهنوش کنار یم شتریدل آشوبه ام را ب

 ...ایبگذارم  یبچه را عذاب اله نیادانم اسم  یکشد و نم یم ریکشند. کمرم ت

 یرابطه ا نی. اگرچه جامعه چندیایدارم حتما ب دینداشته ام و ام یهم اوقات تلخ یزنم. من با شهروز لحظه ا یاراده لبخند م یب

 نکرده ام... ییدلم قرص است که در ذهن خودم و محضر خدا خطا یول ردیپذ یرا نم

 گردد. یشود و آهسته و مسکوت سمتم برم یتمام م تلفنش

 اد؟یگفت؟ م یچ ؟یحرف زد-

 افتیدر یاحوالم و سکوت از پرستار یبرا یزد. تذکراندا یپدر پشت در، تنم را به رعشه م یدهد و صدا یدهانش را قورت م آب

 دهند. یسکوت نم یبه هشدارها تیکنند و اصال اهم یم

 گفتم و قطع کردم... مارستانوینگفت، فقط ساکت بود. منم آدرس ب یچیه-

 نگفت؟ یچیه-
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 . دیآ یمپدر  ادیفر یرامبد، صدا یبار به جا نیشود و ا یم دهیدهد و در با ضرب کوب یسر تکان م فقط

 درو... نیا دیباز کن-

 خواهد آرامم کند. یگذارد و م یشانه ام م یندارم. مهنوش دست رو یزیپرم و راه گر یوحشت از جا م با

 انیتونن ب یدادن که در قفل بشه، آروم باش نم یاتاق خصوص شهیم یطور نیاوضاع ا دیجا پرستاره، فهم نیا یدختر عابد-

 داخل...

 یپشت در را م یِعصبان یآدم ها یباز هم من بهتر از هر کس یرسد ول یبه من نم یدهد دست کس یم نانیکه اطم نیا با

 خدا را هم بنده نخواهند بود... رد،یچشمانشان را بگ یخون جلو یدانم وقت یشناسم و خوب م

نشسته  نمیکه پشت در کم یا یکیمجبورم با تار دیایکنم و اگر ن یشهروز م امدنین ایام را صرف آمدن  یدیو ناام دیام ی همه

 باشند.  دهیچ یچه برنامه ا میبار برا نیداند ا یاست مواجه شوم و خدا م

 یزند و با هر دور یافتاده ام؛ مهنوش سطح اتاق قدم م میبا دندان به جان ناخن ها اد،یدارم و از استرس ز یزیخون ر همچنان

 بیرود و عج یم جیکند. سرم گ یچک م یتماس یمدام تلفنش را برا لغزد و یمن و ساعت م یبار نگاهش رو کیزند  یکه م

 رود.  ینم رونیلحظه هم از سرم ب کیکنند  یاتاق بحث م رونیرامبد و پدر که ب یصدا ینشوم ول داریخواهد بخوابم و ب یدلم م

 نیکتک خواهم خورد، ا ریل سد کیو مکانم را نخواهند کرد و  طیدانم اگر دستشان به من برسد مراعات سن و سالم، شرا یم

درمان  یقابل تحمل و درد ب ریگذارند غ یکه بردل م یزخم یول دیشود تحمل کرد و زخمش را به جان خر یمورد را م کی

 است. 

 نیا انیبگذارد م زمیآمده است که ه ست،یقابل هضم ن میخواهد برا یچه م نیب نیرامبد ا یارزد ول یپدر کتک خوردن م از

خواستم و پدر  یمن طالق م یگذرد. ه یهم از آن نم یلیکه خ یدور یدر را شعله ور تر کند. درست مثل سال هاپ یآتش و ه

 سرم بلند شده است! ریکرد که ز یرا پر م

الجوشن است و دائم  یدر خانه شمرذ نشیریو برخالف زبان ش دیگو یمرد دروغ م نیا هاالناسینبود حرفم را باور کند که ا یکس

کردم فقط چون  یتحمل م دیعفتش را با یب یتا هتک حرمت و حرف ها ریروح آدم است. از فحش ناموس بگ دنیخراشدر حال 

 کردم. یم دایپ یمحال بود از آن جهنم خالص د،یرس ینم نمشد وانهیسوخت و ساخت! اگر کار به د دیبا

 یو دادخواست طالق سراغ دادگاه نروم و اگر جسم ب تیشکا یام کرده بود تا برا یاست که در خانه زندان یامیاالنم حال ا حال

 .ابمی ییکردند محال بود رها ینم دایجانم را در خانه پ

 مرد در کنارش شده است؟ نیبه حضور ا یچرا دوباره راض ده،یپدر که حال و روز آن زمانم را د اصال
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 ...اروی نیا ومدیندا دو ساعت شد، ن-

است و  امدهیشود. شهروز ن یم زیکنم و ترس در چشمانم لبر یزنم. به مهنوش نگاه م یگ متنم را چن یرو یکرده و پتو خی تنم

کند  یکشند تا در را باز کنم و خود را با هرچه پشت در است مواجه کنم. مهنوش هم نگران نگاهم م ینم میپاها ی. حتدیآ ینم

 یتکان م میگذارد و سرتاسف برا یام م یشانیت به پکند. دس یرا مسدود م رشی. سرمم تمام شده و مسندینش یتخت م یو لبه 

 دهد.

 ...یبخواب کم ریفشارت افتاده دختر، بگ-

 شود. یم ریدهم و باالخره اشکم سراز یهم کرد؟ سرتکان م دنیشود فکر خواب یاسترس مگر م نیا با

 ...ادیکردم م یفکر م-

 ...ریاست و الغ نیام هم هیگر لیدل تمام

 اوست... امدنیاتاق باشد، تنها و تنها از ن رونیآشوب ب یکم براقطره اش کیاست  محال

کوبد و  یبه در اتاق م یزند. کس یحرف م یرود و آهسته با کس یباز هم کنج اتاق م رد،یگ یرا م یو شماره ا ستدیا یم مهنوش

 .اعصاب تر است یبرد و از من هم ب یرا باال م شیاندازد. مهنوش صدا یبرتنم م گرید یلرزه ا

 ...مارستانهیجا ب نیچه خبرته آقا؟ ا-

 پدر... یب نیا ختهیبه سرمون ر یچه خاک نمیخراب شده رو بب نیباز کن ا-

دارد و  یبرم یصندل یرا از لبه  میگزم تا جوابش را ندهم و مهنوش مانتو یکند. لب م یطور بدنامم م نیپدر است و ا خود

 .دیآ یسراغم م

 .میبد تیمعرکه فرار نیاز ا یجور هیبپوش  نویا ایب-

 کشم. یزنم و شالم را سرم م یمانتو را تن م عیکنم و سر یاستقبال م شنهادشیپ از

 در رفت؟ شهیمگه م ستادن،یپشت در ا-

 میکرد یم یمخف یجور هی شهیم یطور نیدونستن ا ی. اگه ممتیبر یکنه م یسرشون رو گرم م یجور هی ادیم یعابد-

 مشکلت رو...

 .رمیگ یفورا دستش را م یرا بپوشاند ول میکفش هادارد تا  عجله
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 مهنوش...-

 دهم. یکند و آب دهانم را به زحمت قورت م یم نگاهم

 ...یول ومد،یدونم چرا ن یبه خدا شهروز حاللمه، نم-

 کند ثابت کنم. یام را حداقل به او که کمکم م یگناه یپرد و اصرار دارم ب یحرفم م انیم

 .میکن یاون مشکلت م یبرا یبعد فکر میخالصت کن نجایاز میبر ای... فعال بیستیدونم اهل خطا ن یم حداقل زم،یدونم عز یم-

به  لچریو یشود و دختر عابد یتا باالخره در اتاق باز م ستمیا یکه جان به تن ندارم هم شانه اش م نیکنم و با ا یاش م یهمراه

از بابت  المیخ مارستان،یاز ب ییو با رها میشو یم ینیسوار ماش تانمارسیمقابل ب ،یو در چشم برهم زدن دیآ یدست داخل م

 شود. یمقابل پدر و فرار از دست رامبد راحت م یزیآبرور

خورد. رد  یتلفنش زنگ م م،یشو یکه دور م یراننده است و دخترش جلو نشسته است. مهنوش کنارم نشسته وکم یعابد پسر

 دهد. یاطب قرار محرف زدن پسر را مخ یدهد و برا یتماس م

 زحمت... یب دیاطراف نگه دار نیبرم، هم دیمن مادرم خونه تنهاست و با دیببخش-

 کنم. یتشکر م یحال یو با ب رمیگ یرا م دستش

 ...یممنون که کنارم موند-

 بوسد. یزند و گونه ام را م یم لبخند

 بخوابه... ششونینشو تا آت یآفتاب یمدت هیمواظب خودت باش، -

 طیشرا نیدر ا یول میهم از هم ندار یکه آن چنان شناخت یمانم و فرزندان عابد یشود. من م یم ادهیپ یکنم و کنار یم دییتا

 واقعا از رفتن به آن جا هراس دارم. یدهم ول یاند. آدرس خانه ام را م دهیرس ادمیبه فر

 زحمتتون دادم... یخونه، حساب دیشم برسون یممنون م-

 را تن دارد. یپرستار یو هنوز لباس هاچرخاند  یسر م دخترش

 نکنن فعال... داتونیخونه خودمون که پ میبابا گفت ببر مت،یبر یخونه خودتون نم-

 آخه...-
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 ...دیتنها بمون ستیحالتون خوب ن نیبا ا م،یآخه ندار-

دور ماندن از  یخواهد ول یغصه خوردن م یبرا یو مامن یخال یگفتن ندارم اگرچه دلم خانه ا یبرا یشوم و حرف یم خوشحال

 دارد. تیپدر و برادر و رامبد در حال حاضر به غصه خوردن اولو

 کند تا داخل بروم. یکشم و دخترش کمکم م یام م هیرا تا عمق ر زیی. عطر پامیشو یو درندشت م یمیقد یاطیح وارد

راحت  یتون یمامان اکثرا خونه تنهاست و م ،ی. داداشمم آقا هادمیام که رفت یمارستانی)هُدا( است. پرستار همون بیاسمم هد-

 ...یباش

 شرمنده ام باعث زحمتتون شدم.-

کنند و  یو گشاده رو استقبال م مانهی. صمدیآ یاستقبال م یام برا دهیبار در پاساژ د نیو مادرشان که چند دیآ یداخل نم یهاد

 یکند و اتاق را برا یوصل م میبرا گرید یورد و سرمآ یمسکن م میشوم. برا یم ییاست راهنما یکه متعلق به هد یبه اتاق

 شود. یم زیو چاه بغضم لبر مانم یکنند. تنها م یم یاستراحتم خال

 ...امدین شهروز

 به اثبات رساند.  کجایدوست داشتن همه را  یهمه ادعا آن

پشت سرم شکسته  ی که تمام پل ها. حاالامدیانکار هم ن یبرا یحت یکرد ول یرا انکار م زیهمه چ یآمد و با نامرد یم کاش

 نامعلوم تنها مانده ام. یا ندهیکرده و در آ میاست رها

کند.  یم یمادر میخانم، همسرش برا حهیدهد و مل یدادن رامبد مقابل پاساژ م کیخبر از کش یهفته گذشته است و عابد کی

خودم هم با  یخانم گفته ام و کاش خانواده  حهیو مل یهد ینباشند تمام داستان را برا نیکه از وجودم دل چرک نیا یتنها برا

 شدند. یداستان م یرایروند پذ نیهم

 یروند. خود او هم م ینم شیخب عرف و شرع همه جا مطابق هم پ یول ستیبا عقدموقت موافق ن ادیخانم هم ز حهیاگرچه مل 

تمام شب  رزنیمثال زد که پ شیخالف شرع برا یهم آن قدر نمونه ها یشکر دارد. هد یجا دیکه خالف شرع نکرد نیهم دیگو

 کرد. یرا به استغفار ط

خانم هم قرمه  حهیکنم و مل یها را پاک م یاست. سبز امدهیبرخالف هرروز ظهر را به خانه ن یو عابد میآشپزخانه نشسته ا در

 کند. یاش را چک م یسبز

 نکردن... رید یعابد یآقا-
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 دهد. یتکان ماندازد و سر  یبه ساعت م ینگاه مین

 اون بنده خداست... یکارا ریاز مغازه دارا فوت شده و درگ یکی یخونه، بچه  ادیامروز نم-

 پرسم. یدوباره سرگرم کار شده و خودم سوال م یزنم به دهانش تا حرفش را ادامه دهد ول یبرد و زل م یم ماتم

 چش شده؟ ؟یک یبچه -

 بندد. یکند و در قابلمه را م یم نگاهم

محل زندان افتاده و مادرش  یچندوقته باباش به خاطر چک ب نیکشه، ا یدرد م  یارث یِقلب یماریساله از ب نیک چندطفل-

 جمع و جور کنه... یینتونسته بچه رو تنها

 گردم. یم ینمونه ا نیپاساژ به دنبال چن یاعضا نیافتد و ب یبه تالطم م قلبم

 ؟یک-

 کشد. یاه مو  ندینش یپاک کردن کنارم م یسبز یبرا

 انداختتش زندان... یپدرخانمش سر لج باز گنیخورده بنده خدا، م یمال یپاساژه، بدجور به گرفتار یایمیآقا فرهاد از قد-

 بود و خودش... گرانیسوزد که دائم به دنبال حل مشکالت د یم یا هیهمسا یدهد و من دلم برا یم حیطور توض نیهم

 حهیمل یدهند و مات و مبهوت به لب ها یرا هم از دست م یسبز یاز شاخه  یکردن برگ رود و دستانم توان جدا یم جیگ سرم

 کوبد. یشود و محکم پشت دستش م یزنم. متوجه نگاهم م یخانم زل م

 مادر چت شد تو؟  یوا-

 .دیآ یآب قند سراغم م وانیبا ل عیفرز و سر یلیشود و خ یم بلند

 مراسمش؟ یبرا میما هم بر شهیم-

 کشد. یبه صورتم م یدهد و دست یبه خوردم مقلپ  چند

دونست  یکس نم چینه... ه ایتونسته بنده خدا رو آزاد کنه  نمیبب ادیب ی. شب عابدمیریپاشو برو استراحت کن، فردا با هم م-

 طور بال سرشون نباره... نیبه زن و بچه اش که ا ای میرسوند یبه خودش کمک م ایزندانه وگرنه زودتر 
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هم از  یشتریلرزند اما کار ب یم میشود. اگرچه همچنان دست ها یاز بابت حالم راحت م الشیکنم و خ یگاهش محسرت ن با

 نیدانم که تمام ا یکند. خودم خوب م یم دادیدر تنم ب یدارم و کم خون یدیافت فشار شد یهد ی. به گفته دیآ یدستش برنم

 کند. یباور نم یمانده اند اما کس میبد برابا رام یگاست که از زند یدردها اثرات و عوارض مزمن

 کمک کنه... گرانیطور به د نیتونه ا یخوش به حالتون که همسرتون م-

 .ندینش یزند و مقابلم م یم لبخند

بزرگتر بود، سرما خورده  یپسر بزرگم دوسال از هد م،ینداشت یچیمون ه یاول زندگ یساال م،یدوران رو گذروند نیخود ما هم ا-

و  میو بشنو میکه بتون ییاز روزگار، تاجا میدیکش یلیو با تب باال تشنج کرد و مرد... ما هم خ میتب داشت، پول دکتر نداشتبود و 

 ...مینکن یو کار میدست رو دست بذار میتون یمشکل داره، نم واقعا یبه گوشمون برسه که کس

 کمه...  ایآدم مثل شما تو دن-

 کند. یحرف را عوض م انهیناش یلیدارد و خ یها را از مقابلم برم یدهد و سبز یسر تکان م متواضعانه

 یحالت نم نیافته... پاشو، پاشو با ا یخوره که فشارت م یم یبه توق یآخه؟ تا تق یفیقدر ضع نیبرو استراحت کن، تو چرا ا-

 برمت مجلس ختم...

گردم.  یشوم و خودم به اتاق برم یخانه کار دارد، مانع مچون هنوز در آشپز یام کند ول یتا سمت اتاق همراه ردیگ یرا م میبازو

 یندارم. دلم برا رونیب یایبا دن یراه ارتباط چی. تلفن و لوازمم داخل مغازه است و هرمیگ یغم بغل م یخزم و زانو یپتو م ریز

 خواهد زد؟! بشیمثل ان سال ها باز غ ای نمشیب یدانم دوباره م ی. نمرمیدلگ تینها یب ششهروز تنگ است و از دست

شوم. درست است که مثال از  یگرد و مهمان کابوس ها م یگذرد تا باالخره خواب وجودم را در برم یاز سرم م الیفکر و خ هزار

با  دیبازود  ای ریاست و د ریاست که مواجه شدن با مسائل اجتناب ناپذ نیا قتیحق یخانه پناه آورده ام ول نیبه ا زهایچ یلیخ

 تنها ممکن است از شدت واکنش ها کاسته باشد. فهوق نیتمامشان کلنجار بروم. ا

. فرهاد از حبس درآمده و ستیو قبرستان آن چنان هم شلوغ ن میرو یبهارِ فرهاد م یِخانم به مراسم خاکسپار حهیو مل یهد با

 یم یو زار هیکه تازه و نم خورده است گر ییاک هاخ یاند و همسرش رو ستادهیاند. دختر و پسرش کنارش ا دهیسرش را تراش

کنم. اکثرا  یاندکِ دور قبر را نگاه م تیجمع ،ییکنند و من از ترس حضور آشنا ارامشکنند  یم یخانم سع حهیو مل یکند. هد

 .ردیگ یهستند و دلم از نبود خطر آرام م شانیپاساژ و خانواده ها یکسبه 

 یرمردیزند. پ یفرهاد برهم م ادیفر یغمناک است. آرامش قبرستان را صدا یعیبه طرز فج بانهیو غر یزییپا ییدر فضا زیهمه چ 

 .دیایتر ب کیخواهد نزد یکشد و نم یو فرهاد عربده م دیآ یم تیشده و سمت جمع ادهیاز مرسدس بنزش پ
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 یدار ینطوریلته که اتو د یبود؟ چه عقده ا ضیمر یبچه  نیمون؟ دردت فقط هم یاز جون زندگ یخوا یم یچ گهید-

 ؟یکن یجبرانش م

 یاش در م هیگر یکوبد و باالخره صدا یم نیراه زانو زم انیحمله نکند و م رمردیتا به پ رندیگ یفرهاد را م یشانه ها چندنفر

 هیفرزند از دست رفته اش گر یطور برا نیهم د،یایگذرد اگر شهروز هم ب یگذارم و از خاطرم م یشکمم م ی. دست رودیآ

 خواهد کرد؟ 

کند، سمت فرهاد حرکت  یکه نگاهش م رمردیتوجه به پ یشود و ب یو همسر فرهاد هم از کنار قبر بلند م دیآ یم شیپ رمردیپ

 کند. یم

 ... دخترم...نینسر-

خودشان  لیاز فام یکند. زن یخانم نگاهش نم نیکه آقا فرهاد را به زندان انداخته است!  نسر یخانم است؛ همان کس نینسر پدر

 زند. یحرفش را م یحرف زدن ندارد ول ی. ناستدیا ینخورد و کنار پدرش م نیرا گرفته تا زم شیپهلو

 ...میطور پدر و دختر بمون نیبهت بگم، بذار دورادور هم یزیچ شهیو نم یپدر-

 یو م ندینش یم نینو زمگذارد. به زا یشانه اش م یرود و دست رو یآهسته سمت فرهاد م یو با گام ها دیگو ینم یزیچ گرید

 یرا هم م نیهم یکنم و دلم حت یبا طعم بهارِ خزان گرفته را تماشا م یطور عاشقانه ا نیخواهد همسرش را آرام کند. هم

 خواهد!

 حالت بهتره؟ ؟یخوب-

 نشانم. یبه لب م یکنم و لبخند کم رنگ یمهنوش نگاهش م یصدا به

 ...ایممنون، بهترم. چه خبرا؟ خوب فراموشم کرد-

 در قبرستان حاکم است. یشتریقبر آرامش ب یکشد و دور از فضا ی. آه ممیریگ یو از جمع فاصله م ردیگ یرا م میبازو

 تشیوضع یدون یزده، بابامم که م بشیاش غ یبرادرم افتاده زندان و شاک قتشیحق ،یستین بهیباور کن گرفتار بودم، تو که غر-

 سر دارم و هزار سودا... کیتونم تنهاش بذارم،  یو نوقش سر منه، نموسط مامانم تنهاست و نق  نیرو... ا

تنها  دنیکنم و آه کش یمربوط به خودش را دارد. به جمع نگاه م ی. هرکس دردسرهانمیشود که فقط خودم را بب یدارد، نم حق

 انجام داد. دیمکان به صورت مف نیشود در ا یاست که م یکار
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کرد و  یم تمیحما یکه در کودک یبرادر یاست و دلم برا ختنیخواهد کند! رامبد به دنبال آبرو ر و پدر پوستم را امدهین شهروز

 کرده تنگِ تنگ است. میاالن رها

 خواهند. یآرامش م شیکند و همسر و فرزندانش برا یم هیگر فرهاد

 رود. یم یگرید یکه متعلق به همسرش است، به قطعه  یو از جمع به سمت قبر ردیگ یدست دخترش را م نجمه

 نیسوار ماش ایمیکشند. برادر مهنوش در زندان است و مادرش تنهاست. ک یخورد و طلبکار سرش هوار م یزنگ م یکس تلفن

کند.  یبلندش م نیو از زم ردیگ یپهلوشکسته را م رمردیدست پ ی. عابدردیگ یشود و از قبرستان فاصله م یم گرید یپسر

 قبر خواهرش چشم دوخته است. بهنج ساله با حزن کند و آرشِ پ یحلوا پخش م یهد

 هم هستند... گرانید ستم،ین نیو پرغم تر نیمن تنهاتر هیثان یب یایدن نیدر ا و

 ؟یکن کاریچ یخوا ی: چه خبرا؟ حاال ممهنوش

 .میریگ یفاصله م تیاز جمع گریکشم و همراه هم چند گام د یم آه

 سواالم سراغ شهروزم برم... دنیپرس یت کنم و براجرا دیبرم و باهاشون مواجه بشم، شا دیبا-

 .ردیگ یفشارد و دستم را م یبه هم م لب

 تونم تنهات نذارم. یم یول ادیاز دستم برنم یادیمنم حساب کن، کار ز یرو یهرجا کمک خواست-

 رود. یو تلفن همراهم م فیک یزنم و حواسم پ یلبخند م یسخت به

 برام؟ یاریلوازمم رو از مغازه ب یتون یم-

 یپراکنده م یشتریبا سرعت ب تیمهمانمان کند. جمع یزییپا یشود تا از باران ها یم یدهد و هوا کم کم ابر یتکان م دییتا سر

 افتم. یهمراهشان راه م یلیو من هم به صورت تف ندیآ یرفتن م یهم برا یعابد یشوند و خانواده 

 خجالت دارد. میدوششان برا یماندن رو نیاز ا شتریزده ام کرده و بدانم حالل مشکالت همه هستند، خجالت  یکه م نیا

 مزاحمتون بودم. یکاف یاز حضورتون مرخص بشم، حالم خوبه و اندازه  گهیمنم د یعابد یآقا-

 االن؟ یکن کاریچ یخوا یدخترم، م هیچه حرف نیا-

 کشم. یآه م زارم،یب دنیکه از آه کش نیکنم و با ا یخانم نگاه م حهیبه مل یچشم ریز
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 اونم حرفاش رو بزنه و منم بزنم... دیزنم. باالخره با یفرصت به بابام سر م نیخودم و اول یخونه  رمیم-

 «؟یگفتن دار یهم برا یمگر حرف»دهم:  یدلم جواب خودم را م در

 هستند. ممیدر منزلشان ندارم و انگار ان ها هم موافق تصم یا لهیوس

 ...ریتماس بگ ،یخورد یم به مشکلآدرس بده برسونمت، اگه باز-

 چشم...-

خانم مادرانه در  حهیبوسم و مل یرا م یهد یشوند. گونه ها یم ادهیپ یخداحافظ یکند و همه برا یام م ادهیآپارتمان پ مقابل

 .ردیگ یآغوشم م

 ...شهیم رید میبرس می... ما تا بخواریتماس بگ سیکرد، فورا با پل داتیاگه اون مردک قبل از بابات پ-

تر کنارشان  شیباز هم ماندن ب یندارم ول دیکل دیآ یم ادمیکنم.  یم یهم خداحافظ یو هاد یدهم و از عابد یتکان م دییتا سر

 یو خود را به خانه  رمیگ یزاپاس را م دیروم. کل یم یداریراست سراغ سرا کی. در ساختمان باز است و ستین سریم میبرا

استفاده  ییطور در تنها نیا یام همان هاست که در جهنم رامبد داشتم، ول یزندگ مچه لوازرسانم. اگر یکوچک و خلوتم م

 دارد.  گرید یکردنشان لذت

 یمتاهل را باز یهم نقش زن ییدخترش طالق گرفته و مجبور شدم بعد از جدا دیبگو دیکش یدوست و آشنا خجالت م نیب پدر

 طور بهتر است. نیپدر ا یباره  کی یِزیاز آبرور یاست ول دهیرس یرکسکنم. اگرچه خبرش گوش به گوش و تک به تک به ه

بزرگ شدن به همراه داشت. البته اگر حماقتم در اعتماد به شهروز را  میرا دوست دارم و استقالل برا یاجبار قیتوف نیا اگرچه

 کنار بگذارم!

رساند. تلفنم  یو لوازمم را م فیک کیذرد که پگ ینم یتا آدرس را به مهنوش بدهم و ساعت رمیگ یتلفن خانه تماس م از

 یمبل م یرانم. گوشه  یم رونیرا از تنم ب یماریب یِو کرخت یو خستگ رمیگ یگذارم. دوش م یشارژ م یخاموش است و فورا رو

 خورد. یسر و ته چرخ م یب الیکنم و در سرم هزار فکر و خ یم تماشاخورد را  یکه به پنجره م یو باران نمینش

 کنم؟ یزاریب یادعا ایشاکرش باشم  دیدانم با یخانه دارم و نم نیاست که در ا یزیتنها چ ییو تنها وتسک

روزها  نیها ا یلیاندازم و مطمئنا خ یبه شماره م یخورد. نگاه یکنم و همزمان تلفن خانه زنگ م یهمراهم را روشن م تلفن

 کنم. یته، تعجب مکه تماس گرف نیاست و از ا داری. سرارندیگ یسراغم را م

 ...انیهفته است هرروز م کیاومدن و با شما کار دارن،  ییآقا هیسالم خانم؛ -
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 برادرم جواد باشد؟ ایخواهم تماس را قطع کنم. اگر رامبد  یکشد و م یم ریلحظه سرم به حد انفجار ت کی در

 د؟یاسمشون رو بپرس دیتون یم-

 شود. یو تمام تنم منجمد م چدیپ یم داریاسر یدر گوش شیمحض تمام شدن جمله ام، صدا به

 نگرانتم... نییپا ایب ؟یندا خونه ا-

 یروم و مانتو و شالم را سر م یربات وار سمت اتاق م یام ول یگذارم و هنوز از دستش عصبان یم شیترس و لرز تلفن را سرجا با

کنم و دهها تماس و  یکنم. تلفن همراه را چک م یممبل ولو  یرفتن ندارند و دوباره خودم را رو نییتوان پا میپاها یکشم ول

 کند. یم ییصفحه خودنما یرو نپاسخ قبل از خاموش شد یب امیپ

  د؟یدانم چه کنم االن آمده است چه بگو ینم

کردن هم بتواند آرام بخش  هیبا ضجه گر دیو شا دنیکش غیخواهد. ج یکرده اند و دلم داد و هوار م خیدوباره  میو پاها دست

 دهم.  یدندان تاب م ریلبم را با تمام قدرت ز یلرزند و گوشه  یبا استرس م میاشد. زانوهاب

را  یکشانم و گوش یاست و باز تن لرزانم را تا تلفن م دهیفا یجواب ندادن ب یخورد و مقاومتم برا یتلفن خانه زنگ م دوباره

 دارم. یبرم

 شم. یتا سالن ممنونتون م نیایشما کار داشتن دعواشون شده، اگه زودتر ب که با گهید یآقا هیآقا با  نیا یالو، خانم فَدَو-

 نشان دادن ندارم. یخودم را قو ایبودن  یقو یبرا یندارد و اراده ا یتمام استرس

 ندارن... یبا من ارتباط ونیآقا نیکدوم از ا چیه س،یپل دیزنگ بزن-

ناخن ها را هم به حرکاتم اضاف  دنیبار جو نیو ا نمینش یکشم. م یم زیرا از پر مشیکوبم و س یم شیرا سرجا یگوش بالفاصله

 دارد.  یهم حد یو خودکنترل دیآ یجا هم م نیتا ا نییپا یجروبحث ها یکنم. صدا یم

منفور رامبد است که با شهروز  یصدا یکردم برادرم باشد ول یزنم. فکر م یم دیرا د نییپله ها پا یکنم و از باال یرا باز م در

 .داستیهم در سالن پ گریچند نفر د ی هیراه انداخته اند و سا یلفظ یعواد

 به خاطر شماست... نییپا یفکر کنم دعوا د؟یینجایشما ا هیهمسا-

مورد را کم داشتم.  کی نیکنم و کم مانده از خجالت آب شوم. هم یآمده نگاه م رونیکه تازه از آسانسور ب یا هیخانم همسا به

 است! دهیجا هم به انتها رس نیدر ا ییمم بعد از جداآرا یسه سال زندگ
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 نیباالخره با ا دیاست و با یعیقبوالنم که طب یزنم. به خودم م یهم کف را م یروم و دکمه  یسمت آسانسور م یجواب بدون

 روبه رو شوم. ایقضا

 .دنشیاز شن زارمیاست که ب یزیمنحوس رامبد تنها چ یهمهمه است و صدا یسالن ورود داخل

 ؟یباش یسقف بوده، تو خر ک ری: چهار سال با من زرامبد

 ذارم... یدندون برات نم یاریاسم زن منو ب گهیبار د کیکه بوده تموم شده،  ی: هرچشهروز

 اش را ترک نکرده است. یخندد و هنوز عادت بد دهن یم رامبد

 ؟یزن تو؟ پس اون توله رو تو براش پس انداخته بود-

 نیشوند و به ا یم زیخواباند. با هم گالو یصورتش م انیمانعش شود مشتش را م یکه کس نیو قبل از اکند  یحمله م شهروز

 کند. یم نیرنگش را مز ینبات راهنیشده و پ یشهروز جار ینیاست. خون از ب نیرسم رامبد همچنان دستش سنگ یم جهینت

دهد و  یم حیرا توض انیجر داری. سرارندیگ یه هر دو آرام مو باالخر ندیآ یداخل م سیمتوجه من نشده و دو مامور پل یکس هنوز

بار  نیشوند و ا یم زیدارد. باز هم با هم گالو تیو قصد شکا ستین ایکند. شهروز کوتاه ب یرامبد هنوز هم قلدور مابانه برخورد م

 کوبد. یشهروز مشت م

کنم و  یبروند و باالخره من هم جرات م یبه کالنتر یریگیپ یادامه  یخواهد برا یکنند؛ مامور م یم شانیزحمت از هم جدا به

 گذارم. یم شیقدم پ

 دارم. تیشکا ونیآقا یمنم از هر دو-

 کند. یاش گذاشته اند و ناباور نگاهم م ینیب یرو یمشت دستمال کاغذ کیکشد.  یشهروز پر م یبرا دلم

 ندا...-

را  میمعرکه راه انداخته است تا آبرو میطور برا نیو حاال هم ا امدهین از وجودش قهرم. قایعم یکشد ول یپر م شیکه دلم برا نیا با

 ببرد!

 : به به، ملکه باالخره خودشونو نشون دادن!رامبد

 کنم و  اصال ارزش جواب دادن هم ندارد. یچپ نگاهش م چپ
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برند. شهروز اما  یم کت بسته مو رامبد را ه میبرو یبه کالنتر دیبا تیپرونده و شکا لیتکم یکند برا یم دیباز هم تاک افسر

 .دیآ یروم و شهروز هم دنبالم م یم رونیبرود. ب دیاست خودش با دهید بیو آس یظاهرا جرمش سبک تر است و چون شاک

 چقدر زنگ زدم؟ یدون یمدت؟ م نیا یکجا بود ،یرنگ به صورت ندار ؟یچرا الغر شد ؟یندا خوب-

 داند! ینم چیکشد. انگار ه ینم شیپرا  یزند و اصال حرف اصل یطور حرف م نیهم

 خواست؟ یم یجا چ نیمردک ا نی. امیمن بر نیبا ماش ایب-

خودم را به  یتا سر کوچه بروم و با تاکس ادهیخواهم پ یندارد.م دهیدر پنهان کردنش فا یخورد و سع یاراده اشکم سر م یب

 شوم. یم شیکشد و مجبور به تماشا یرا م میبازو یبرسانم و حق هر دونفرشان را کف دستشان بگذارم ول یکالنتر

 ...یداد یدر خونه ات، نگرانت شدم. تلفنتو جواب نم امیخواستم ب ینم زتیچته؟ به جون عز یگ یندا نم-

دارم.  یدستمال را برم یبرم و تکه  یاش جا مانده است. دست م ینیدستمال کنار ب یکوچک یدماغش بند آمده و تکه  خون

 خب، من هم غرور دارم. یخواهد ول یدلم نوازشش را م

 کرده؟ تتیاذ کهیمرد نیا ه؟یچه وضع نیا ؟یکن یم هیندا؟ چرا گر-

 چرخانم. یکنم و سرم را اطراف م یرا با پشت دست پاک م اشکم

 ؟یکن تیازش شکا یبر یخوا یم-

 کشد. یم نشیرا سمت ماش میکشد و بازو یم یکشدار پوف

 رهیگ یکه به تو داده آروم نم ییجوره در مقابل عذابا چیدلم ه رم،یحالشو بگ یجور هی خواست یدلم م شهیخب معلومه، هم-

 پام افتاده... شیکه پ هیراه نمیخب ا یول

بندد. عطر وجودش را هم  یام را م یمنیکمربند ا میو برا ندینش ی. خودش هم منمینش یکند و م یباز م میرا برا نیماش در

 کشد. یبوسد و فورا خود را پس م یآورد و آهسته گونه ام را م یدوست دارم. صورتش را جلوتر م

بوسه خودم را باخته ام. شهروز  کی نی. منِ ساده قصدم انتقام بود و با همردیگ یبوسه دلم آرام م کی نیبند آمده و با هم باران

 که خودم بدانم... نیا یو بکه خودش بداند  نیا ی... بانهیو مخف یدوستش داشته ام، پنهان یکه عمر یکس گر،یاست د

 چیکه ه یکردم. دوست داشتن یاش را شکار م یچشم ریز یو نگاهها دمشید یگاه در دانشگاه م یهمان روزها که گاه و ب از

 ابرازش را نداشته ام! تیوقت جرات و موقع
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جا و االن هر چه  نیرا بزنم. ا میجور شود که بتوانم تمام حرف ها یبهتر تیموقع دیقهرم و قصد حرف زدن ندارم. با همچنان

 .رمیگ یخواهم را نم یکه م یکنم، جواب هیگال

زود  یلیآغوشش دوست دارم. همانجا که خ انیو حرف زدن را فقط م هیحداقل گال یخواهم ول یم یدانم چه جواب ینم قایدق

اجازه دهد تا ابد  دیکنند. شا یمن میدایرامبد و پدر پ ست،یکند. آرامش اتاقش در هتل هم بدک ن یتمام مشکالت را حل م

 ...ایهمانجا بمانم. دور از تمام اتفاقات دن

 ؟یکن تیاز منم شکا یخوا یواقعا م-

 است. یشگیزند. از همان ها که دلرباست! جوابم سکوت است و او دوباره همان شهروز هم یکنم و لبخند م یم نگاهش

 م، بعدش کت بسته در خدمتتونم...رو ادب کن کهیمرد نینکن من ا تیحاال امروز رو شکا-

 بندم. یخواب م یباشم چشمانم را برا دهیخندد و انگار به آرامش رس یم

 ...ینکن دارمیخسته ام، ب-

 چشم...-

 یپارک م نمیب یکه نم یزود در مکان یلیراند و خ یرا آهسته تر م نیکند. ماش یضبط را هم کم م یو صدا دیگو ینم چیه گرید

و با تمام وجود نفسم را از  چدیپ یام م ینیب کیاندازد. عطر او تا نزد یتنم م یدارد و رو یعقب برم یدلاز صن یزیکند. چ

 خوابم.  یبار واقعا م نیشود و ا یم ادهیکنم. پ یعطرش پر م

 بغلت کنم؟ ای یشیم داریب-

 شناسم. یهتل را خوب م نگیکنم وپارک یحال چشم باز م یب

 کنم. یاز تنم دور م میدست ها دنیخواب را با کش کنم و یرا جمع و جور م خودم

 م؟یجا آورد نیچرا ا-

 کشد. یگونه ام م یخندد و دستش را آرام رو یم

 ...گهید یآوردمت بخواب اد؟یخوابت م یمگه نگفت-

 قبل را فراموش کرده است. یهفته  کیکه تماس  ستیهم ن الشیخ نیکنم و ع یهم چپ چپ نگاهش م باز

 ... بمون ندا... باشه؟گهیدلم برات تنگ شده د دمتیهفته ند هیندارم بابا،  تینکنا، کار نگاه یطور نیا-
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 یو کنارم داخل آسانسور م دیآ یزود دنبالم م یلیشوم و خودش هم خ یم ادهیلرزاند. پ یکودکانه اش هم دلم را م التماس

 .ستدیا

 هتل خالصه شده؟ نیداخل هم میهمه زندگ ستیخنده دار ن-

 ای. دل به دررمیبگ یدرست میهواست و هنوز نتوانسته ام تصم یمن است که رو یاو داخل اتاق هتل، زندگ یار تر از زندگد خنده

 چرخم. یزنم و دست به بغل سمتش م یم

 ؟یو خودت رو ندونستن زد ستین التیخ نیچرا ع-

 خاراند. یکند و پشت سرش را م یخندد نگاهم م یکه م یچشمان با

 ...دمیفهم یرو... تو کالنتر یچدونم همه  یم-

 کشم. یم ادیلرزان سرش فر ییشود و با صدا یگرد م چشمانم

 ؟یچ تیپس تماس دوستم به گوش ؟یدیفهم یتو کالنتر-

 ی. دکمه هامیرس ی. تا به اتاق ممیشو یرفتن است. چند نفر منتظرند و مجبور به سکوت م رونیو وقت ب ستدیا یم آسانسور

 راهنشیبه لطف خدمات، اتاق همه جا مرتب است و پ شهیروم. مثل هم یند و من هم به دنبالش داخل اتاق مک یبلوزش را باز م

 .تاس یعصب یکند و کم یرا داخل سبد پرت م

 یکن یتو که قبولش نم ؟یخواد برگرده که چ یکه با تماس دوستت من بفهمم؟ شوهر سابقت م هیموضوع نیکدوم دوست؟ ا-

 اون... شیپ یمحاله بذارم برگرد ،یبا من قرارداد دار گهیسال د هیندا؟ مگه نه؟ هنوز 

 کشم. یم غیو با تمام وجود ج رندیگ یعمق م میها نفس

 شهروز...-

 جوشد. یم تمیعصبان گیکند و د ینگاهم م مات

 التیخ نیانگار ع یکن یرفتار م یجور هی یاالنم دار  مارستان؟یب یومدیزنم. چرا ن یمن دارم در مورد بچه و سقطم حرف م-

حق حرف زدن در  گهیمردک که د نیکردن؟ هم ینگام م یدوستا و همکارام چه جور دم؟یکش یمدت چ نیا یفهم یم ست،ین

 بارم کرد...  چاریل یموردم رو نداشت کل

 بچه؟-
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 ریسراز کنم و اشکم یداند، تنها نگاهش م ینم چیشود و چون مشخص است ه یسوال غرق بهتش، آتش من هم خاموش م با

 شود. یم

 مدت؟ نیشده تو رو ا یندا؟ بچه؟ سقط؟ چ یگ یم یچ-

روم و  یدانم و فورا سراغ تماس ها م یکشم. رمزش را م یم رونیشلوارش ب بیروم و تلفنش را از ج یندارد. جلو م یتمام اشکم

 دهم. یمکالمه را نشانش م مریو تا رمیگ یکردنش، مقابلش م دایفرستم. با پ یمهنوش صفحه را باال م یبه دنبال شماره 

... دو ساعت تموم منتظرت بودم، یخودت رو برسون دیو با هیخودم شاهد بودم زنگ زد بهت، واضح بهت گفت که مشکلم چ-

 نشد... داتیپ ییمدت منتظرت بودم و جا نی... تموم ایومدین

و  نمینش یندارم. لبه تخت م ستادنیا یبرا یو کشش لرزند یم میکند. پاها یلب تکرار م ریتماس را ز خیو تار ردیگ یرا م تلفن

 دهم. یدستانم فشار م نیکم کردن درد ب یسرم را برا

 ...ادینم ادمیاز اون تماس  یچیاصال ه شه؟یم یبابا چ دنیبعد د یدون یبابا، خودت که م دنیاون روز رفته بودم د-

 یرا دست م یپاتخت یگلدان رو یبدهکار نبوده است. عصبانشود و گوشش  الیخ یرا ب یلعنت یبار گفته ام آن قرص ها هزار

 شود. یم نیکوبم و نقش زم

 ...یام کرد وونهیهفته است د کیبا اون قرصا...  یکرد کاریبا من چ نیاون قرصا رو نخور، بب یلعنت-

 یم ادیباز هم سرش فرکنم و  یکرده است. متکا را سمتش پرت م شتریرا ب تمیخود ندارم و فشار استرس عصبان یرو یکنترل

 کشم.

 یهمکارام رفت... هرچ شی... آبروم پیومدین یکرد، ول یاوضاع فرق م یلیخ یاومد یتونم نگاه کنم، اگه م یتو صورت بابام نم-

 تا باور کنن... یاومد یخودت م دیکنه؟ با یباور م یمگه کس یهم بگم حاللم بود

 کوبم. یو مشت م رمیگ یاش را هدف م نهیبار س نیو ا دیآ یم کمینزد

وقت  چیبه خاطرت سرم اومده، چرا ه ییچه بال ینیبب یومدین شمیهفت سال پ ،یکش یکنار م ایخودت رو تو سخت شهیهم-

 ؟یکن یمنو قبول نم تیمسئول

تمام حرف ها را قبول کرده  یعنی نیو ا دیگو ینم چیشود. ه یختم م هیبه گر تمیو انفجار عصبان ردیگ یدر آغوشش م سفت

 بخش است. امیهم شده، الت یلحظه ا یآرامش آغوشش برا یشود ول یرفته ام پس گرفته نم یاست. اگرچه آبرو
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 یبود. همچنان خسته ام و باز هم با حالت قهر م یبار را حداقل کنارم م کی نیا دیهم مشکالت خودش را دارد، اگرچه با او

جا هستم اتاق را  نیا یدانم تا وقت یگذارم و م یرا خورده ام، کنار م امدنشین یغصه  یعابد یخواهم بخوابم. هر چه در خانه 

 کند.  یترک نم

 دیآ ینم کینزد یخورد ول یو آن سمت تخت تکان م ردیگ یدهد. دوش م یرا جواب م یبندم و چند تماس کار یرا م چشمانم

 کند. یم نیخوابم را تضم تیاجازه دارم راحت بخوابم و حضورش امن یعنی نیو ا

 یصندل یچرخم تا بلند شوم. رو یدهم و م یاز تنم رخت بسته است. تنم را کش و قوس م یحساب یکنم و خستگ یباز م چشم

 زند. یکنار تخت نشسته و لبخند م

 !یجا موند نیا ادیقدر ز نیباره ا نیاول-

قهر  یواهم خودم را لوس کنم و اداخ یاند و  هنوز م دهیصبحانه چ زیم یاندازم و از ظهر گذشته است. رو یبه ساعت م ینگاه

 .اورمیبودن را در ب

 زود... رمیبمونم م یخوا ینم-

 .نمیکند تا بنش یکمک م دنیکش نیو ح ردیگ یبلند شدن م یکند و دستم را برا یم اخم

 !یر یشم مب داریکه من ب نیقبل از ا شهیتو هم ،یزدم؟ من که از خدامه بمون یکه اون حرفو از سر خوشحال یدینفهم یعنی-

 منو... ینیکه وبال گردنت نب رمیم-

 کشد. یاست و آه م زیکالمم ت شین

 بهم مهلت بده تا جبران کنم... یول یدونم از دستم شکار یندا م-

 ؟یچه جور-

 حاضرم جبران کنم... یهر طور تو بخوا-

 یرا م شیدهم. صدا یا خاتمه مبحث ر یبهداشت سیخواهم حال خوبم را با بحث کردن خراب کنم و با رفتن سمت سرو ینم

 .نمینش یم زیو مقابلش پشت م ختهیر یچا یفنجان میبرا م،یآ یم رونیدهد. ب یزند و ناهار سفارش م یشنوم که با تلفن حرف م

 ناهار؟ ای یخوا یصبحانه م-

 ...گهید یسفارش داد-
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 کند. یم یشکر خال یام قاشق یزند و داخل چا یم لبخند

 نمونده... بخور رنگ به رخسارت-

 کنم. یاورند را نوش جان م یکه م یو ناهار یبحث چا یکنم وب یم یاحساس گرسنگ بیعج

خونه ام رو هم عوض کنم. با اتفاق  دیکنم. شا یمغازه ام رو عوض کنم، از شر رامبد خالص بشم، بابا رو دوباره از خودم راض دیبا-

کنم  یزندگ ییآدما نیتونم ب یمن نم یول فتادهین یتظاهر کنن اتفاق دینا شااطرافم رو کنار بذارم، او یآدما دیاومده کال با شیپ

 در موردم دارن... یدونم چه فکر یکه نم

 کنم. یکارا رو برات م نیا یکار کنم، من همه  یچ دیتو بگو با-

 آورم. یخواهد را بر زبان م یکه اصال دلم نم یکشم و حرف یم آه

 همه تو رو کنار بذارم تا بتونم مثل گذشته ادامه بدم...اول از  دیبا الم،یخ یراحت یبرا-

 کند. یم شتریکند و سکوتش جسارت حرف زدنم را ب ینگاه م فقط

 کنم. یم هیرو نگه دار، باالخره باهات تسو یکه ازم پاس کرد ییبدهکارت هستم، چکا یلیخ ،یداد یمدت بهم پول م نیچون ا-

 ؟یاگه بذارمشون اجرا چ-

 دیو باالخره با دهیرا خر مینجاتم داده و چک ها یکشم. روز یحساب و کتاب را از رابطه مان کنار م یشکند ول یبا حرفش م دلم

 اش را پس دهم. یپرداخت یحساب پول ها

 رم... یحبسش رو م ای دم،یپولت رو م ایبذار اجرا، -

 کشد. یم ادیطور سرم فر نیبار است ا نیکوبد و اول یم زیم یرو محکم

بابام کم بود به خاطر توام آرام بخش  ؟یکن یرفتار م یطور نیکه ا یکن کاریبا من چ یخوا یم ؟یا وونهیسرت؟ د زده به-

 بخورم؟

 شود. یم ریوار سراز لیترکد و اشکم س یترسم و بغضم هم م یم

 باعث مشکلت نشم... گهیخوام کنارت بذارم تا د یفقط م-
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بگم همسرتم تا  یکنم که جو اطرافت آروم بشه؟ به ک کاریفقط بگو من چ گفتم ؛یخواد به فکر مشکالت من باش یتو نم-

خوام به همه  ینداره... اصال م یخودم و به تو هم ربط یرو قبول کنم، با اراده  یهمه چ تیخوام مسئول یمشکلت حل بشه؟ م

 ! نه؟کنه چپ نگات ک یجرات م یک نمیبب ،یبگم زنم

آن دختر  گریدهند. به عالوه من د تیگذارد؛ مثال پدرم و پدرش محال است رضا ینه نمخواسته و زما یم شهیخواهد، هم یم او

دهم او را در  تیزنم. اگر رضا یشدن و مقاومت دست و پا م میتسل انیاست و م ریطور اشکم سراز نی. همستمیساله ن ستیب

 .دهم یاو را از دست م شهیهم یبرا نم،دهم و اگر مقاومت ک یسخت قرار م تیموقع

ذارم دوباره بابام  یگذره؛ من نم یسالها که نم نیرو داره... سخت تر از ا یبه خوشبخت دنیها ارزش رس یندا... تحمل سخت-

 دخالت کنه.

 دارد. میمستق ریحرف زدنم تاث یرو یکشد. هق هقم ول یدارد و گونه ام را دستمال م یبرم یدستمال

 نیبهم اعتماد نداره... بابات ا گهیکه برام افتاده بابا هم د یباهام بد شده؛ با اتفاق شهیهم یاون دفعه به خاطر حرفاش برادرم برا-

 بشه... یبار چ نیخانوادم آبروم رو برد، ا شیکنه... اون بار فقط پ رانمیتونه و یبار راحت تر م

 کند. یخاموشم م ادیگذارد حرفم را تمام کنم و باز هم با فر ینم

 یمنه و جورش رو م ریهمه اش تقص یکه االن هست یزیافتاده... چ یچه اتفاق یگفت یم دیانم باذارم، همون زم یگم نم یم-

 خوام رو بکنم. یکه م یکشم. پس بذار کار

 ؟یچ یاگه موفق نشد-

 رود. یسمت در م یدارد و عصب یبرم یگرید یِ صندل یرنگش را از رو یکشد وکت آب یم یبلند آه

 زود... امیجا بمون م نیم... هیوقت بهم اعتماد نکرد چیه-

و سرم را  رمیگ یکرده ام و زانو بغل م دایپ یکند. فرصت یم میکوبد و تنها در آرامش اتاقش رها یم یرا هم محکم و عصبان در

 کنم. یپنهان م میپاها یرو

 ریشده بود. دل من گ یمادر آب و تاب دادند که راض یقبل خواستگار آمده بود. رامبد با مادرش آمده بودند و آن قدر برا شب

 شد. ینم یبود و دلم راض یکس

 شود! یآدم م فتد،یخرج زن و بچه گردنش ب یباز است ول قیرف یاست، کم یگفت: پسر خوب یجواد م 
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 یریگ یم ادی یو گلدوز یاطیخ ششیمحل است، پ اطیخ نیگفت: مادرش بهتر یکرد. مادر م یهمچنان مردد بود و فکر م پدر

 ! یشو یو مخودت کدبان یوبرا

 شود. یاش رو به راه م یاز مادربزرگش دارد و خرج زندگ یارث یگفت: خانه ا یم پدر

 یمان نشست. من بودم و مادر و پدر، جواد با اخم کنار ینقل یمتمول آمد و صدر خانه  یمرد شیسکوت کرده بودم و فردا من

 کرد. یپا انداخته بود و پدر را از باال برانداز م یهم نکرده بود و خان وار پا رو یخودش را معرف ینشسته بود. حت

 ؟ید یدانشگاه دخترت رو م نهیهز یچه جور ست،یتون روبه راه ن یوضع مال-

زخم بود. جواد اخم کرد  یمورد نمک رو نیا یِ ادآوریدهانم را قورت دادم. جواد و پدر مخالف دانشگاه رفتنم بودند و هرگونه  آب

 و پدر متانت به خرج داد.

 ...شهیرسونه و جور م یخدا روز-

 اندازد. یپوزخند زد. کراهت پوزخندش هنوزم که هنوز، تنم را به رعشه م مرد

 ...ی... خوب هم بلده چه جورارهیرو انگار خود دخترت در م شترشیبخش ب-

 توانم بدهم؟من مانده بود. من درامدم کجا بود که خرج دانشگاه ب یبار نگاه همه رو نیگرد شده بود و ا چشمانم

 ه؟یمنظورتون چ-

 .دمیلرز یکرده بود و از ترس م خیتنم  م،یممکن است بشنو یدانستم چه جواب یبودم و انگار م دهیسوال پدر هم ترس از

که مثل خودمه و خوب طعمه  ادیدختر پولدار تور کنم، از دخترت خوشم م هیکاره بودم تا آخرش تونستم  نیعمر ا هیمن خودم -

 یرو قبول م تتیکه خودم و پسرم رو ببازم، اومدم بگم خودم مسئول ستمیخب من مثل پدر خانمم ساده ن یده... ولآور ریگ یا

 اش برسه... یو حال جوون فیپسره شو بذار به ک الیخی... بیکنم، تا هروقت که باهام بساز

 .دندیصورتم را کوب یلیل سپدر مث یگونه ها یبه من است و ورم کردن رگ گردن جواد و سرخ مایمستق شیها حرف

 فایکرد، مادر هم کال در خانه مان حکم مترسک را ا رونیشد، جواد مرا به باد مشت و لگد گرفت و پدر آن مرد را از خانه ب جنجال

 خودش... یخودش سلطنت داشت و پدر برا یحاکم بود و جواد برا یکرد. مردساالر یم

 دعوا بود. نیا دیخانه عوا یرفتن از خانه و تلفن همراه و خاموش کردن گوش رونیاز همه دانشگاهم ممنوع شد و بعد هم ب اول
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جواد خوب  یکتک ها یها ی. هنوز کبوددندیرا چ یعقد و عروس خیدوباره رامبد را آورد و من هنوز جواب بله را نداده، تار جواد

 نکردن کتک خوردم. نینشده بود که از رامبد به خاطر تمک

 شدن نبود که نبود... میتسل یبرا یگریباختم؟ جز کتک خوردن راه د یوصلت نبود، چه طور جسمم را م نیادلم با  یوقت خب

گذرانده  هیگذرد و تمام مدت را با گر یدانم چقدر از رفتنش م یکنم. نم یرا پاک م میچرخد و با هول اشک ها یدر قفل م دیکل

 کشد. یآه م انمیصورت گر دنیهمراه دارد و با د دیخر لونیام. چند نا

 ...یکن هیتنها نذاشتمت که گر-

 سیکند و دستم را سمت سرو یرها م زیم یرا رو دیخر یکند. پاکت ها یم دادیدر رفتارش ب یمهربان یاست ول یعصبان

 زند. یپاشد و غر م یکشاند. خودش به صورتم آب م یم یبهداشت

اَه اَه  ؟یکن یهم م هیبه چشمات نگاه کرد، گر شهیکه نم شیطور نیهم نی... ببگهیشه د یم نیکنه هم یم هیآدم زشت که گر-

 اَه...

 کشم. یکنار م ریش ریو صورتم را از ز ردیگ یدلچسبش خنده ام م یِشوخ نیا از

 ه؟یآخه االن وقت شوخ-

 شود. یبه خنده باز م شیاو هم لب ها 

 وقت نداره... یوقت و ب ،یدیخند نهیمهم ا-

 کشد. یم رونیرا ب مید و بازوانداز یصورتم م یرو حوله

 ...میلباس گرفتم، دادم اندازه ات کردن، بپوش بر-

 رود. یم دشیخر یسراغ باز کردن بسته ها ییاندازد و با پررو یکنم و ابرو باال م یچشمان گرد نگاهش م با

 و اندازه هات که دستمه... زیسا گهید-

 دهد. یم ملیتحو دنیپوش یزند و تک تک لباس ها را برا یم چشمک

 تخت نشسته است. یزنم و رو یبستن شانه م یرا برا میموها نهیآ یرو روبه

 ...یسخت تنها موند یکه روزا دیببخش-
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 شرمنده است. یکنم و حساب ینگاهش م نهیآ از

 ذارم تکرار بشه... ینم یاگه باهام بمون یول شه،یحل نم-

 .میشده ا یواقع یل زن و شوهرهامث قایکنم االن دق یفکر م نیکشم و به ا یشانه م آرام

 داد؟ یبهت دست م یاز دست دادن بچه ات چه احساس یبرا م،یاگه واقعا زن و شوهر بود-

 بوسد. یکند و گونه ام را از کنار صورت م یدستش را دور شانه ام حلقه م ستد،یا یشود و پشت سرم م یم بلند

 ایخوام به خاطرش سرزنشت کنم  یکه افتاده و نم هیاتفاق یول ،یدیکه تو کش یبه خاطر درد شتریاالنشم ناراحتم، ب نیهم-

 ...یتو بخوا هیفقط کاف م،یاریرو به دست ب تشیدوباره موقع میتون ی... ممیغصه اش رو بخور

 زند.  یخنده چشمک م انیزند و م یحرف م طنتیش با

 رود. یکوبم و چند قدم عقب م یاش م نهیحرص با بازو به س از

 م؟یبر میخوا یم حاال کجا-

 پدرت... شیپ میر یم-

 زنم. یم خیاز ترس و استرس  فتادهین یشود و هنوز اتفاق یاز دستم رها م شانه

 ؟یشد وونهید-

 و در مقابلش تنها سالحم نگاه است و سکوت! چدیپ یرا م میدارد. موها یبرم نهیآ یو شالم را از جلو دیآ یم شیپ دوباره

 پرسم. یو سوالم را دوباره م چدیپ یرم مس یماهرانه شال را رو یلیخ

 زننت! یم رنیگ یم ؟یکن کاریچ یخوا یم-

 زند. یکند و حق به جانب نق م یم زیرا ر چشمانش

 دعوا باشه... یبود، منم بلدم بزنم پا یشناختمش و ناگهان یام؟ اون جا اون مردک زد چون نم یبچه و نازک نارنج یفکر کرد-

 کنم. یبه هم فشرده نگاهش م یکه از رو برود با لب ها نیا یو برا ستیدانم اهلش ن یم

 گردم... یشنوم و برم یرم و بحث و دعوا م یخودم م زه،یر یاوضاع به هم م ننیتو رو بب-
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 را گرفته است. مشیکشد و واقعا تصم یرا م دستم

 کشم. یکه کردم رو م یخودم جور کار ،یبشنو یزیالزم نکرده تو چ-

 فرستم. یم امیجواد پ یبرا میرس یتا به آسانسور م شوم و یم همراهش

 «...زهیکن اوضاع به هم نر یخونه، لطفا همکار امینفر دارم م هی با»

و موضع شان را  رندیگ یقرار م یدرست تیتواند خبر آمدنم را بدهد، حداقل در موقع یم یول ستیجواد طرفدار من ن اگرچه

 .ندیام را بب یپدر یبار است شهروز قرار است خانه  نیولو ا میشو یم نیکنند. سوار ماش یمشخص م

 یخانه و زندگ دنیدر ثروت غلت زده و د یرا بزند. هر چه نباشد عمر دمیکال منصرف شود و ق دیشود. شا یچنان بد هم نم آن

 خواهد بود. بیعج شیما برا

 کنم. یکنش پدر و جواد را در ذهنم تصور مخرد. استرس دارم  و وا یم ینیریکند و دسته گل مجلل و ش یجا توقف م چند

 .ستیبلندش در کوچه ها ن یشاس نیشوند و امکان تردد ماش یو کم کم کوچه ها تنگ تر م میرو یتر م نییبه محله پا محله

 ...میبر ادهیپ دیراه رو با یپارک کن ادامه  نگه،یپارک هیجلوتر -

گردم تا همان را بهانه کنم  یم یشانیبه پ یو اخم ینیب ریز ینیو دنبال چ نظر دارم ریرا موبه مو ز شیچهره و واکنش ها حاالت

 .زمیرا به هم بر زیو همه چ

 را با اکراه انجام دهد. یخواهم حرکت یکه واقعا دلم بخواهد ها، فقط نم نیا نه

 دارد. خودش را یمحله ها صفا نیا یِ زییپا یافتد و حال و هوا یدر دست کنارم راه م ینیریگل و ش دسته

اضطراب روبه رو شدن با خانواده ام را  ایاز سرماست  میدانم لرزش شانه ها یوزد و آسمان را ابر پوشانده است. نم یم یخنک باد

 دارم؟!

 م؟یزد یبهتر نبود اول با پدر خودت حرف م-

 گفتم به مشکالت من کار نداشته باش، خودم بلدم حلشون کنم...-

 دنیتوان جنگ گرینترسم. خودم د زیچ چیکنم به او و از ه هیخواهد تک یدلم م یداند ول یش نمرا درمورد پدر زیهمه چ اگرچه

 ندارم.

 .میستیا یچسبم و هر دو م یرا سفت م شیهمهمه است. بازو اطمانیو مقابل ح میشو یکوچه مان م وارد
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 چه خبر شده اونجا؟-

 کند. یکند و زمزمه م تمیاندازد تا حما یدور کمرم م دست

 اهرا دعواست...ظ-

 زند. یم میرود و شهروز صدا یبه آسمان م تیجمع انیاز م یاهیدهم. دود س یرا سرعت م میکنم و گام ها ینگاهش م دهیترس

 ندا مواظب باش...-

 اند بگذرم. ستادهیکه در کوچه ا یچند نفر نیکند از ب یدارد و کمک م یبار او جلوتر از من گام برم نیرساند و ا یرا م خودش

 ادیفر تیجمع نیاز ب یکند تا جلوتر نروم و شخص یبه شماره افتاده اند و رنگ به رو ندارم. دست آزادش را حصار م میها نفس

 کشد. یم

 خود نامردشه، دزد ناموس...-

چرخد تا از من محافظت کند. با  یم واریسمت د عیکند و سر یسمت شهروز حمله م یچه شده، کس میکه بفهم نیاز ا قبل

 داغ است. یو بازار فحاش ردیگ یشود را م یکه حواله اش م یمشت یه گل جلودست

 قوز است. یجواد قوز باال یکشم و صدا یم غیج

 ؟یو آبرومون رو ببر نجایا شیاریب ی... چه طور جرات کرد یدختره -

 تازه خاموششان کرده اند.شده، مشخص است  ختهیر شانیکه رو یسوخته انداخته اند و از آب مین یها زمیه اطیدر ح مقابل

 برو داخل ندا...-

 شنوم. یکردنش را م دیتهد یفرستد و صدا یم اطیداخل ح یکشد و در چشم بر هم زدن یرا م دستم

کشم و پدرش رو در  یم رونیشده باشه ب میقا یو هرکس جرات جسارت کرده رو از هر سوراخ موش ارمیمامور م اد،یاگه ن سیپل-

 ...ارمیم

دست به سر گرفته و سر به  یبهارخواب، مادر نشسته است و بابا هم گوشه ا یدهم. رو یم هیتک واریشود و به د یم سست میپاها

 کند. یم هیخودش گر یمشخص است برا ریز

 مادر هم... یسوزد، و برا یپدر م ینزنم. دلم برا یحضور شهروز حرف یدهم ب یم حیو ترج نمینش یم
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 خواند. یجان رجز م مهیمنِ ن یکند و برا یم یطور فحاش نیکند و رامبد هم یم دشانیتهد شیبا پول ها شهروز

 کند. یکند و آرام زمزمه م ینگاهم م هیو با گر دهیمرا د مادر

 یمگه جون رمردیپ نی... ایپولمون کرد هی یسکه  یهمه سال چه جور نیبعد ا نینشه، بب یزیآبرور یطور نیکه ا یاین میگفت -

 باره آبرو جمع کنه؟ براش مونده که دو

 ...نمشیطور درمانده نب نیشوم که ا شیدردها امیدانم چطور الت یکنم و نم یبه بابا نگاه م فقط

 تنها مانده است. رونیو شهروز آن ب دیآ یو داخل م زدیگر یهم از معرکه م جواد

 ؟یکن یچرا گورت رو گم نم ؟یدن که برگشت ینقل و نبات بهت م ؟یایبهت گفت ب یک-

 کار کرده؟ ی: چرا گورش رو گم کنه؟ مگه چهروزش

کند و سر جواد  یم شانیرا پر شیها سیقرار است جدل کنند. مادر هم گ اطیح انیدونفر م نیاست و ا دهیخواب رونیب ی قائله

 شود. یهوار م

 !؟یکرد یچه آشوب نیبب اد؟یب یپسره بگ نیبهت گفت به ا یک-

 از رامبد ندارد. یارش دست کمو رفت ستین میآن برادر قد گرید جواد

 برنگرده؟ یزیآبرور نیکرد، عرضه نداشت نگهش داره که با ا یاومد زنش رو جمع م یم دی: باجواد

 و چشمانش سرخ و خون آلود است. ردیگ یاش را م قهی شهروز

 شه... یجز من مربوط نم یبه کس شیبا اون مردک نداره و زندگ یدر مورد زن من درست صحبت کن، ندا صنم-

 دهد. یدهد و طلبکارتر جواب م یرا هل م شهروز

 تو بغل تو... دهیبغل اون بود و االن خز ریز روزیکه تا د ستیآدم ن گه،ید نیدِ هم گول،یبچه ژ نمیب نیبش-

 کشم. یشکنم و سرشان داد م یم ادیرا با فر بغضم

 ...دیبس کن-

 شود. یزود آرام و مسلط م یلیکنم و شهروز خ یرا پاک م اشکم

 کنم ندا... یبذار حل م-
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 زنم. یو صاف در چشمان جواد زل م ستمیا یم کنارش

جونم  یکردم که طالق گرفتم؟ به خدا تا پا تیکردم جواد ؟ جرم و جنا یتحمل م دیچقدر با گهید ؟یگ یم یچ یفهم یم-

تحمل  دیرو با یچ گهی. ددیدیکش رونینه بجونم رو از اون خو مهین یدیآبرو نشه از طالقم... خودت که د یتحمل کردم که بابا ب

 یطعنه ام م یطور نیکه االن ا دمیکش یچ یفهم یم یبشم... جواد تو چ ماربازشق یدوستا شکشیکردم؟ کم مونده بود پ یم

م دم. حداقل دل خود یم حیشما ترج یِرو به اون مدل آبرودار یزیآبرور نیمن ا ه؟یزیدوباره ازدواج کردنم گناهه؟ آبرور ؟ید

کارم سرزنش بشم همه  نیقراره به خاطر ا هرو دوست داشته باشم و دوست داشته بشم... اگ یتونم کس یدونم که م یآرومه و م

خودمه و جورش رو  یچون اگه خطا هم باشه خطا ام،یکارم کوتاه نم نیاز ا یخرم. اصال تو بزن تو گوشم ول یاش رو به جون م

 بود... نیبرام سنگ گرانید یبار خطا دنیکش یکشم. ول یخودم با جون و دل م

 بوسد. یو گونه ام را م ردیگ یرود. کمرم را م یم یاهیآورم و چشمانم س ینفس و صدا کم م گرید

 آروم باش ندا فشارت افتاد...-

 یم رود و در را پشت سرش محکم یم رونی. جواد بنمیبهار خواب بنش یکند کنار پدر، لبه  یسکوت کرده اند و کمک م همه

 بندد.

 ن؟یاریآب قند براش م وانیل هی-

پدر خجالت  یحرف ها همچنان از رو نیکنم. با تمام ا یم هیگر ریرود و همچنان سر به ز یداخل خانه م انیبا چشمان گر مادر

 تر و محکم تر است. یام منطق دهیکند که از هرآنچه تا کنون د یرفتار م یکشم. شهروز طور یم

الحق که خوب به اوضاع مسلط مانده است و  یداند ول ینم یاز مردانگ چیودم که تابع پول و ثروت است و هشناخته ب یرا مرد او

 است رتریاز عسل دلپذ میپدرش هم باشد، باز هم برا یاگر به جبران خطا یکند. حت یو شرط خرج م دیق یرا ب یمردانگ میبرا

 کنه؟ یبا اون مردک زندگ دیداد یم حیترجواقعا  دش؟یببخش نیخوا یشما هم نم ؛یفدو ی: آقاشهروز

 .دیآ یآب قند م وانیکشد و مادر با ل یآه م پدر

 .ستمیکنم با یم یزنم و سع یآب قند را پس م وانیسکوت کرده و بغض دارد. ل یخواهد ول یداد و هوار پدر را م دلم

 نداره... تیاهم یکس یمن برا یخونه خوشحال نیشهروز، تو ا میبر-

 رونی. بمیزن یم رونیب اطیکند از ح یو کمک م ردیگ یرا م میکند. بازو یم هیکند و مادر همچنان گر یپدر نگاه مبه  محزون

 .نیو بب ایراه انداخته اند که ب یله شده بساط یها ینیریها و گل و ش زمیه اطیح
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 ود. ش یشروع م شانیاند و با خروجمان پچ پچ ها ستادهیاطراف ا ت،یاز جمع یتک و توک هنوز

ام و هم از  دهیشوم. هم ترس یکنم و از شر اشک ها خالص م یرا تند م میمان نکنند گام ها بیفراتر نص ینیکه توه نیا یبرا

 که هنوز شهروز را همراهم دارم غرق لذتم. نیا

 یکند. م یمخورد توجهمان را به پشت سر جلب  یبلند گاز م یکه با صدا یکلتیموتور س یو صدا میچیپ یآخر را م ی کوچه

کند و از  یلحظه برق چشمان منفورِ رامبد چشمانم را تار م کیکشاند و در  یرا سمت خودش م میچرخم و شهروز زود تر پهلو

 .زدیآم یشهروز هم با رعد و برق آسمان در هم م یندا گفتن ها ادِیکشم و همزمان فر یم ادیدرد وحشتناکِ پهلو فر

**** 

کند و  یچشمانم را مچاله م میپهلو یرو یزند. سوزش زننده ا یاتاق چشمم را م دیکنم و نور شد یچشم باز م دنیاز خواب ریس

 آورد. یآخم را در م یصدا

 ندا؟  یخوب-

چشمان اشکبارش  یسوزد ول یم شتریب میکشم. پهلو یکنم و با ترس خودم را کنار م یجواد چشم باز م یاز صدا متعجب

 کند.  یمبهوتم م

 جواد؟ یکن یم هیچرا گر-

آخر قبل  یچرخانم و صحنه  یام برگشته است. دورتا دور اتاق چشم م یمیکنم همان برادر قد یو احساس م ردیگ یرا م دستم

 کشم. یم رونیگذرد و نگران دستم را از دستش ب یام از خاطرم م یهوشیاز ب

 ؟یکن یکار م یجا چ نیشهروز... شهروز خوبه؟ کجاست؟ تو ا-

 تا تکان نخورم. ردیگ یرا م میماند و جواد هم شانه ها یم جهینت یب یدیتالشم با درد شد یوم ولکنم بلند ش یم یسع

 زود... ادیم ؛ییتکون نخور، حالش خوبه.. با بابا رفتن جا-

 مانم. یاش م رهیخ متعجب

 با بابا؟-

 کند. یرا با کف دست پاک م شیکند و اشک ها یم دییسر تا با
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 یجنبه، م یگفت سرو گوشت م یکنه... به خدا خامم کرده بود... م یم یغلط نیدونستم همچ ینم به خدا شرمنده ام ندا...-

 ...تیخواد برت گردونه سر زندگ یگفت م

حرف ها... همان وقت ها که زن خانه اش بودم، صبح تا شب و شب تا  نیمن را باش... رامبد را چه به ا یخدا؛ برادر ساده  یا

خواست برم  یم ی! سر کدام زندگدید یها و رخت خوابش م یاعصاب خورد یراند و مرا فقط براگذ یم گرانیصبح را با د

 گرداند؟

 دهم. صیدرد را تشخ یتوانم محدوده  یچرخانم و نم یم میپهلو یرا رو دستم

 سرم آورده؟ ییچه بال-

 ...یمراقب باش ادیم شاتیدکتر گفت تا جواب آزما ینبود. ول قیحالت خوبه، زخمت عم-

است. فکر و  امدهیجواد هنوز بند ن ی هیفشارم و گر یکنم. چشم به هم م یم یکشم و باز هم احساس خستگ یم یراحت نفس

 شود. یاش م رهیکند و با ترس خ ینم میرها الیخ

 مامان افتاده؟ یبرا یبابا حالش خوبه؟ شهروز کجا رفته؟ اتفاق-

 برم. یرا باال م میرود و صدا یکند. حوصله ام سر م یم یکند و با سر تکان دادن نف یهم مبهوت نگاهم م او

 ؟یکن یم هیپس چه مرگته گر-

 نالد. یرود و م یهق هقش باال م یصدا یکم

 ...یبش یطور نیخواستم ا ی... به خدا نمیضیخب تو مر-

جواب محبتش را خواهرانه  ای رمیاش را به تمسخر بگ یشانیزند. مانده ام بخندم به حالش و پر یانداخته و زار م نییرا پا سرش

 شده است. بیغر مانیداشتن برا یخواهر و برادر یگونه رابطه  نیشده که ا دهیکش نمانیبه قدمت هفت سال ب یبدهم؟ سد

 زنم. یکشم و آهسته حرف دلم را م یبه سرش م دست

 خوبه... یلیداشتن خ یرتیدلم برات تنگ شده بود. نق زدناتم دوست داشتما... داداش غ-

 ذوقدانش. نیکوبم ب یزند و صاف م یم بخندل

 ؟یشد بهیقدر باهام غر نیا هویمدت... چرا  نیا یدینرس امیبارم به داد سخت هی یول-

 کند. یاندازد و اشکش را پاک م یم نییسرش را پا شرمنده
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 گفت، فکر کردم واقعا... یفکر کردم حرفا درموردت راستن، اون مردک اومد درموردت اونطور-

 کشد. یم ریت میندم و پهلوخ یم

 ...وونهید یپسره -

زنم و پشت سرِ پدر  یشود. لبخند م یشود و چشمم به جمالِ مهربان پدر روشن م یدهد و در اتاق باز م یسر تکان م فقط

هروز با شوم. ش یام شرمنده م دهیطور دراز کش نیکه مقابل پدر ا نیتوانم بلند شوم و از ا ی. نمدیآ یشهروزِ خوشحال داخل م

 کند. یم شتریام، خجالتم را ب یشانیپ یرو یاو با بوسه  دیآ یجلو م ینیریش یجعبه 

 ...ایخانم؟ خوب همه رو ترسوند یخوب-

 را دوست ندارم. دنشیکشد و آه کش یگزم و پدر هم دست به سرم م یلب م شرمنده

 مامان کجاست؟-

 است. فتادهیهنوز از ابهت ن شیصدا ین است ول. خسته و محزوندینش یم یصندل یبلند شده و پدر رو جواد

 .میکنه، خونه رو گذاشتم بفروش یرو بسته بند الیگفتم وسا-

 چرخانم. یهر سه نفرشان چشم م یشود و رو یگرد م چشمانم

 دونم؟ یشده که من نم یزیچ-

 زند. یچشمک م میمحابا برا یاز همه سرحال تر است و ب شهروز

اون خونه  م،یکرد دایپ یخونه مرتب و نقل هیتر  نوریچند محله ا می... گشتزمیعز یعقب موند ایدن یاز غافله  یدیدو روز خواب-

 ...نیش یفروش بره، از اون محله خالص م

 ام را کنترل کنم. یتوانم شاد یکنم و نم یپدر نگاه م به

 ...نیرفت یبعد از طالق ازونجا م دیخوبه، با یلیخ-

 کنه مردک... یم یغلط نیدونستم همچ یچه م-

 کند. یگفتن ندارم و جواد بحث را عوض م یبرا یحرف

 گرفتنش؟ -
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 شوم. یم رهیو به شهروز خ ندینش یبه جانم م ترس

 نگرفتنش هنوز؟ فرار کرد؟-

 کند. یتا آرامم کند و آهسته زمزمه م ردیگ یرا م دستم

 کنن. یم داشینگران حال تو بودم، نتونستم برم دنبال اون که، فرار کرده، پ-

 بوسد. یام را م یشانیکشد و پ یو دست به سرم م ستدیا یم پدر

 مواظبت باشه... فرستمیمادرتم کاراش تموم بشه م ن؛ی... مواظب خودتون و اون بچه باشیالحمداهلل که رو به راه-

فرستم  یم رونیپدر را ب یکند. نفس حبس شده از ذوقِ بوسه  یو شهروز بدرقه شان م ردیگ یبند آمده و دست جواد را م زبانم

 بندد. یو پشت سرشان شهروز در اتاق را م

 بچه؟-

 زند. یگردد و لبخند م یبلندم برم یصدا به

 ه؟یهوم؛ مگه چ-

زنم و سرش نق  یبوسد. با حرص صورتش را پس م یکند و باز گونه ام را م یو کمکم م دیآ یم عیو سر نمیکنم بنش یم یسع

 زنم. یم

 ؟یداداش و بابام چه طور جرات کرد یجلو ؟یبوس یچرا م وونهید-

 بوسد. یدهد و باز هم کنج لبم را م یم هیرا درآغوش گرفته؛ کنارم تک میکه شانه ها یخندد و در حال یخوشانه م سر

 آها... ایزنش رو ببوسه! ب یطیدر هر شرا دیکردم مگه؟ آدم با کاریچ-

 د.چسبان یحرصم آمپر م یخواهد ببوسد و نقطه  یهم م باز

 شده؟ یبگو چ ؟یکن یم یشهروز چرا همچ-

 .چدیپ یپر ذوقش در اتاق م یکشد و صدا یشکمم م یرو دست

 یو م دهیاونجا رو چسب یکوچولو چارچنگول نیبه استراحت مطلق داره! ا ازیکه ن یداشت یزیخانم خانما، فقط خونر یسقط نکرد-

 خواد مامانشو به زور به من قالب کنه!
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 یآخر شهروز دلم را م یحاال که هست جمله  یکنار آمده بودم ول باینشان دهم. با نبودنش  تقر یچه واکنش بار نیدانم ا ینم

 لغزاند.

 !یقالب فرار کن نیو از ا یبر یتون ینشده، م ریهنوز د-

 نشاند. یبه چهره م یکشد و اخم خنده دار یم میرا تا روبه رو سرش

 کنم. همترفیش ی! نه؛ بذار حسابدمتیانگار کم بوس-

همه توجه و محبت ندارم و با درد و  نیاز ا ی. راه فراررمیخنده ام را بگ یتوانم جلو یکند و نم یم دنیوقفه شروع به بوس یب

 رود. یدر هم م میسوزد و با درد اخم ها یم شتریب میخندم زخم کوچکِ پهلو یشوم و از بس م یتخت رها م یخنده رو

 .نمیب یم هیدرد را به آن درد شب نیشود و ا یم یدر ذهنم تداع میپهلو یلگد رامبد رو یامحو از گذشته و ضربه ه یخاطرات

 شد؟ یندا؟ چ یخوب-

به صورت گر  یلبخند بزنم و ترسش را رفع کنم. دست یکنم تا زورک یتوانم سع ینم یحت یکند ول یو ناراحت نگاهم م دهیترس

 رود. یم نییکشم و از تخت پا یگرفته ام م

 اد؟یبگم پرستار ب ؟یردرد دا-

امانم  میشود و درد کم ارزش پهلوها ی. سرم تا مرز انفجار داغ مچدیپ یرامبد در سرم م یها راهیدهم و بد و ب یسر تکان م فقط

 برد. یرا م

 ؟یندا خوب-

 کشم. یم ادیکنم و سرش فر یم هیرا تخل تمیعصبان انیتمام توان جر با

 نپرس خوبم... نقدریبس کن شهروز ا-

رفع و رجوع کارم  یکند و آهسته برا یبه اصطالح کوتاه آرامم م ادیکند.همان فر ینگاهم م وسیپرد و ما یاز چهره اش م لبخند

 کنم. یزمزمه م

 .شمیکنم بهتر م یخسته ام، استراحت م-

 یآورم. او هم م یدر م ندیخواب یکنم و ادا یچشمانم را باز نم گریکند. د یسکوت م گریبندم و او هم د یامان چشمانم را م یب

را چک  تمیو وضع دیآ یم یدهد. پرستار یکند و رد سوزن سرم پشت دستم را نوازش م یکنار تخت و رواندازم را مرتب م ندینش
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خواهم  یدارم و ندارم، م لیشکستنش را ندارم. دل یبرا یا زهیدر اتاق نشسته است و انگ یزیغم انگ یرود و فضا یکند و م یم

 شود... یشود که نم یانگار نم یبسپارم ول یبه باد فراموشگذشته را 

خانه پرت کرد. تعجب کرده بودم و   انیو م دیکه پهن کرده بودم را  کش ینیرنگ یداخل خانه آمد و سفره  نیو خشمگ یعصب»

 یسفره م نیگرن نطوریهم شهینگاهش کردم. مادرم هم ریبودم، متح دهیرا از مرد جماعت ند یرفتار نیچون در عمرم چن

 بودم. دهیمردها را ند یرو نیسپاسگزار زحماتش بود. ا شهیانداخت و بابا هم

 شده؟ یچ-

که  ییبایام را چنگ گرفت و لباس ز قهیآمد و  شینگاهش کنم. پ دمیترس یشده بود و م یخون یسرخ از رگه ها چشمانش

 .دیبودم را به تنم پاره کرد و مقابل صورتم عربده کش دهیپوش شیبرا

  ؟یشد زونمیآو ینطوریکه ا یبود لهی نقدریا ؟یعوض یکرد یچه غلط-

صورتم  یو رو دیکش رونیمشت کاغذ پاره ب کی شیها بیشدم و از ج نینداشتند. نقش زم ستادنیتوان ا میکرد و پاها میرها

 ادمیکس را نداشتم به فر چیاشت. هند یاثر ادیو فر غیو ج هیتنم کرد. گر یرو یشروع به لگد پران م،یایپرت کرد و تا به خودم ب

 . نودام را بش یداد خواه یصدا ایبرسد 

نشد. کاغذ پاره ها را به هم  شیدایروز پ نیاش را رها کرد و تا چند یهفته ا کیکتک خوردم و از خانه رفت. نو عروس  ریس

گذرم.  یاز کنارش م دیخر یها لونیااست و من هم با ن ستادهیا دمانیجد یخانه  یکه سر کوچه  دمیچسباندم و شهروز را د

 ام! دهیشهروز را آن جا؟ مطمئنم ند یرا به خاطر دارم، ول دیخر یها لونینا

طور  نیخواهند او و پدرش که ا یکنم. چه از جانم م یم نشیزنم و نفر یام بارها به عکس تکه پاره شده اش زل م ییتنها در

رام کردن همسرم هم ندارم؟  یبرا یخشک و خال استیذره س کی یبرنامه ها وقت نیام انداخته اند؟ مرا چه به ا یآتش به زندگ

 دانم... یرا نم شیم کرد و رفت! به کجایکه با آن همه زخم و درد رها یهمسر

 دهی! شده بودم مارگزدیترس یبودم که از شوهرش م یهفته ا کی یعروس یبودند ول افتهی امیالت میبرگشت دردها و زخم ها یوقت

و به دروغ  دمیرا کبود نکند، تلفن خانه را کش میو پهلوها فتدیشک به دلش ن گریکه د نیا ی. برادمیترس یم زیکه از همه چ یا

 محله مان قطع شده اند! یبه مادر گفتم خط ها

 سوتفاهم نشوم! ی هینروم و باز ما رونیخودش گذاشتم تا از خانه ب یرا برعهده  دهایخر

 دهم... حیو نتوانم توض دیایب شیپ یداشتم مبادا دوباره سوتفاهم یخود نگه م ی هیبه سا هیاو را سا م،یوبر میخواست یجا که م هر
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 ییکرد. اِبا یم دایپ میپهلوها یخشمش رو ی هیتخل یبرا ییخودش مدام بهانه ها یول امدین شیپ یاز جانب من سوتفاهم گرید

 یداشت و نه کس تیاو اهم ی. نه برامیرسد و مبادا من راستش را بگورات بپ لشیدل یو کس فتدیبه صورتم ب ینداشت اگر زخم

 ببرم! یکس شیرا پ تشیبود که من جرات نداشتم شکا نیا تربپرسد و از همه سخت  یتوانست سوال یم

 «بودند... نیبدجور سنگ شیپاها

کند و تنها  ید و ملتمس نگاهم مبند یرا م یمنیکمربند ا میشوم. برا نشیکند سوار ماش یشوم و شهروز کمکم م یم مرخص

 است. یبهانه ام خستگ

 شم... یفقط خسته ام شهروز جان، استراحت کنم بهتر م-

 زند. یفشارد و مثل بچه ها نق م یرا به هم م شیها لب

 ...گهید یکن یاستراحت م یدار مارستانیچند روزه ب-

 مهربان باشم. نیاز ا شیتوانم ب یکنم و نم یچپ نگاهش م چپ

 ...شهیکه استراحت محسوب نم مارستانیب-

 خندد. یکشد و صبورانه م یام را م گونه

 استراحت کن. یخواست یهتل هرچ برمتیباشه خانم خانما، م-

تخت دراز  یکند رو یو کمکم م میرو یبه اتاقش م نگیپارک یشگیهم ریکند. از همان مس یزنم و حرکت م یم یمحو لبخند

بوسه  ینیریگذشته کامم را تلخ کرده اند و ش یها ی. تلخدیآ یدر وجودم به جوش نم یحس چیهبوسد و  یبکشم. گونه ام را م

 . ستیکارساز ن شیها

 کند. یکند و آهسته زمزمه م یهم دلخور نگاهم م باز

 تونم برات جور کنم! یم یمخصوص یتو آشپزخونه شون چه غذا نمیسر برم رستوران هتل، بب هیمن -

 شود.  یم ریسراز میامان اشک ها یرود و ب یم رونیزش گونه ام ببندم و با نوا یم چشم

 کنم. یروان م غیرا با ج میگلو کیصداست و تراف قیاتاق عا نیو مخصوصا ا هتل

 لعنت به تو رامبد... لعنت به تو شهروز...-
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دانم تلفن همراهم کجاست و  یشود. نم یشهروز تنگ م یلحظه دلم برا کیکوبم تا از لعنتم برگردم و در  یدهانم م یرو محکم

 ندارم. میها هیبه جز ادامه دادن به گر یراه یرفع دلتنگ یبرا

 دیکنم که چطور خود را از ق یفکر م نیخورم و مدام به ا یخودم را م یام ندارم و غصه ها یباردار یبرا یالیفکر و خ هنوز

 گذشته رها کنم.

کنم و  یتخت احساس م یبندم. نشستنش را رو یکشم و چشمانم را م یمسرم  یپتو را رو عیو سر دیآ یباز شدن در م یصدا

 چالنم. یپتو را محکم تر در مشتم م

 ندا؟ یکرد هیگر-

دانم او هم مشکالت خودش را  یرود. او را هم ناراحت کرده ام. دل نازک است و م یندارد و پتو از چهره ام کنار م دهیفا مقاومتم

 دارد.

 خب... دیببخش ؟یکن یم ینطوریا دمتیسبابات بو یفقط چون جلو-

به  یقیکشم و با نفس عم یجلو م شیزانو یکنم. پس سرم را تا رو مالیطور پا نیکه در حقم کرده را ا یلطف نیخواهم چن ینم

 شوم.  یخودم مسلط م

 چرت و پرت نگو شهروز؛ فقط خسته ام...-

 نوازد. یرا م میزند و موها یرا کنار م شالم

 ...رمیمنم برم برات لباس بگ ،یو خنک بش یریدوش بگ هیآمده کنن، تا  یحساب ی چهیسوپ ماه هیگفتم برات -

 یخواستم از کس یکنم. در تمام عمرم نم ینگاه م میپهلو یشود. به رد زخم رو یاز بار بر دوشم سبک م یمیو ن رمیگ یم دوش

شود از رامبد متنفر نبود! با آن همه  ینم یداشته باشم؛ ولرا در وجودم  یاحساسات نیخواست چن یوقت دلم نم چیمتنفر باشم، ه

 تفاوت بود. یشود ب ینم اقعاداشته باشم؟ و دیبا یستم، چه حس

 شود و شهروز سرحال تر از وقت رفتنش است. یم دهیحمام کوب در

 برات لباس گرفتم... ؟یندا؟ تموم-

 .چمیپ یم میموها یرا رو یکوچک یبندم و حوله  یروبدشامبرم را م کمربند

 ...امیاالن م-
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 یراهنی. پاوردیحرصم را در ب نیریطور ش نیاست. خوب بلد است ا ختهیتخت ر یخروار لباس رو کیزنم و  یم رونیحمام ب از

 کند.  یو به جز من، خودش هم اخم م ردیگ یدارد و مقابل تنم م یرنگ را برم دیبلند و گشاد و سف

 دهم. یم لشیدش را تحوکنم و حرف خو یبه جانب نگاهش م حق

 شد پس؟ یو اندازه هام دستت بود؟! چ زیتو که سا-

 .ردیگ یتنم اندازه م یکند  و دوباره رو یبه لباس نگاه م یشتریدقت ب با

 گشاد مناسبه! یمدل لباسا نیهنوزم دستمه بابا، گفتم خانمم بارداره، فروشنده گفت ا-

 خندد. یم ریشود و خودش هم متح یبمب خنده ام منفجر م یپق

 باردار؟ یآخه واسه زنا هیچ نایجان من ندا ا-

 کنم. یرا هم با همان خنده چک م گرید راهنیو سه پ رمیگ یرا از دستش م لباس

 لباسا زوده؟ نیا یبرا یدون یشهروز... واقعا نم یا وونهید-

 اندازد. یخاراند و شانه باال م یسرش را م پشت

 از کجا بدونم خب؟...-

 خندم. یباز هم به لباس ها م شیعوض کردن حال و هوا یسوزد و برا یلش مبه حا دلم

 ...شنیمن داخلش جا م ی! دوتادهیخر یچ نیتو رو خدا بب-

 گرداند. یبر م لونیکشد و دوباره داخل نا یرا از دستم م لباس

 ببرم عوض کنم...-

 .رمیگ یکشم و محکم بغلم م یدستش م از

 دارم... یندوندنم رو نگه مخ نقدریکه ا ییلباسا رم،ینخ-

 خورن که... ینم دنیگشادن ندا، به درد پوش یلیخ-

 نه؟! ایخورن  یم دنیبه در پوش یفهم یم گهیچند ماه د-
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 کند. یبامزه و لوس جلوه م تینها یمردانه اش ب یشود و چهره  یگرد م چشمانش

 ؟یقدر چاق بش نیجان شهروز قراره ا-

 ...گهید میبدن کیوح در دو ر ینا سالمت ؟یبله، پس چ -

 کند. یآغوشش را باز م گرید یندا کی یو به اندازه  ردیگ یدو دستش عرضم را اندازه م با

 !یشیزشت م ا،یچاق نش یلیخ-

 رود. یکنم و از رو نم یاخم نگاهش م با

 ؟یش یخودم م یندا یشکل نیدوباره هم ارن،یرو در ب گهیبعد که اون روح و جسم د-

 !د؟یگو یم یفقط محض شوخ ایداند  یرا نم زهایچ نیفهمم واقعا ا یبارانش کنم. نم شگونین ریس ای دانم بخندم ینم

و خنده سوپم را بخورم  یشوخ یکند با کل یرسد. مجبورم م یمخلفات م یاش به همراه کل یزنند و سوپ سفارش یاتاق را م در

 کند. یخواب محکومم م حرف دکتر بابت استراحت مطلق بودنم به حبس در تخت یو به بها

است.  دیجد یخانه  دیخانه و پدر هستم. پدر خانه را فروخته و در تدارک خر یکارها ریگیجواد پ قیروز گذشته و  از طر سه

 را قولنامه کنند. دیجد یمادر را بفروشند تا بتوانند خانه  یپول کم دارند و امروز قرار است طالها

 امکانش را ندارم. گرید یاو و مغازه ام تنگ شده ول یاست. دلم برا دهیداده و احوالم را پرس امیپ مهنوش

که از مادرش ارث گرفته و سال ها به  ییمادر است. طالها یطالها قراریبه امورات هتل  رفته است و دلم ب یدگیرس یبرا شهروز

 جانش بسته بودند.

 زند. یدهم و جواد زنگ م یتخت لم م یرو

 جانم داداش؟ چه خبر؟-

 .دیشود فهم یم یهم به راحت شیرا از صدا نیاست و ا وسیام

 رو خونه... دهیخونه رو، چند تومن کش میبا پول طالها هم بخر میتون یصاحب خونه دبه کرده، نم ،یچیه-

 شوم.  یو سر درد م دیآ یدر م آهم

 خوره! یونه به دردت نماون خ گهیو د یتو که با شوهرت ؟یپول  رهن خونه ات رو بردار شهیندا، م گمی: مجواد
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 کشم. یکشم و نفسم را پوف م یم میبه موها یدست

ام بابا  ینه؟ از طرف ایداشته باشم  ییجا هی دیبذاره، با مونیچرخ زندگ یرو هواست، پس فردا باباش باز چوب ال طمیشرا شه،ینم-

 ام از رامبده... هیو مهر هیکه د یدون یکنه. م یپول اون خونه رو قبول نم

 گذرد. یاز سرم م یکشد و فکر یم آه

 شد... دایخونه بهتر و مناسب تر پ هیبلکه  دیکنم. شما هم بگرد ینه، جور م ایمغازه رو بده  شیتونه پول پ یم یعابد نمیبذار بب-

 چرخم. یپرم و پشت سر م یاز جا م شیبا صدا یول رمیرا بگ یعابد یخواهم شماره  یکند و  م یحوصله قطع م یب

 ؟یبه اون خونه برگرد گهیذارم د یمن م یفکر کردواقعا -

 ام. دهیآمدنش را نشن یو صدا ستادهیدر ا یجلو

 ؟یاتاق هتل نگهم دار نیتو ا یخوا یتا ابد م-

 کند. یپهلو نگاهم م میو ن ندینش یلبه م یو همان سمت تخت رو دیآ یم

به اتاق  یدگیغذا و رس یچون خدمه برا نجایکردم ا الی. من خستین زایچ نیبه فکر خونه و ثبت ازدواجمون هستم، غمم ا-

 مواظبت باشم... یچجور دیدونم با یخونه من اصال نم می... بریهستند راحت تر

 .میگو یام را م یگزم و صادقانه دلواپس یم لب

بزرگ کنم تا  ییدم ازت جدا باشم و بچه رو هم تنها یم حی... ترجشهیترسناک م هیجد هیترسم، بفهمه قض یمن از بابات م-

 دوباره باهاش مواجه بشم...

 شوند. یکالفه و کالفه تر م یکند و چشمانش ه ینگاه م محزون

 بزنه ندا... بنداز دور گذشته رو...  یبیذارم بهت آس ینم-

برات کنه و  یحالت خاص جور م هیعکس در  هیکنه... مثال  یم یوحشتناک تر یرسونه شهروز، کارا ینم بیآس مایبابات مستق-

کنه تا منو از چشم تو  یم یکنه... هر کار یتو باز یکنه تا با آبروم جلو یجور م یمزاحم تلفن هی ای ،یبش نیفرسته تا بهم بدب یم

 ...رمیبشم ازت فاصله بگ بورکه من مج یبندازه... هر کار

 کارا رو کرده؟ نیبابام ا-

 کنم. یم دییزنم و تا یرا پس م اشکم
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... االنم رمیرو بشناسم و ازت فاصله بگ گاهمیافتاده، نقش بابات قشنگ معلوم بود... که جا شیاز هفت سال پکه  یاتفاقات یهمه -

موندم تا  یلحظه هم نم هیشد،  یبچه نبود و بهونه ام نم نیدارم، اگه ا یامانت هیکه ازت  لهیدل نیجام فقط به ا نیا یترس یکه ب

 .تحمل کنم.. طویشرا نمجبور نشم دوباره او

 .ردیگ یو سرم درآغوشش آرام م ردیگ یام شدت م هیگر

 رو باور کنم... یزیندا که هر چ ستمیمن که مثل اون مردک ن گه،یذارم د ینم-

 افته... یکه م هیبحث اتفاق ست،یبحث باور کردن ن-

و درمورد پول  رمیگ یم را یعابد یفرار کنم. بالفاصله شماره  یمدل نیا یها تیخواهم از وضع یکشم و م یرا کنار م خودم

 شود. یهم پس انداز دارم و پول پدر جور م ی. کممیگو یپدر را م طیکنم و شرا یمغازه مشورت م ی هیو تخل شیپ

 کنم. انگشتانش را در هم قالب کرده و سر افکنده غرق فکر است. ینگاه م ریکنم و به شهروز سر به ز یرا قطع م تماس

 یتوانم زخم زبان کارها یشود. نم ینم یخواهم ول یگر سوخته اش را هدف گرفته ام. نمج میخنجر است و مستق میها حرف

 زند. یشود و مثل سرطان تمام جسم و روحم را لطمه م یتمامشان غمباد م میپدرش را نزنم. اگر نگو

 دارم. یرا برم میو لباس ها دهایو کل فیچرخم و ک یکمد م سمت

 کنم. هیتسو یبا عابدمن برم بساط مغازه رو جمع کنم و -

شود. خودش هم کم از پدرش زخم نخورده و زخم  یشود که نم یندارد. آرام نم دهیدهم و فا یم لشیکند. لبخند تحو یم نگاهم

 است. یادیز شیمن برا یها

 ه؟یواسه چ اتیلجباز نیها... ا یحالت؟ خوبه استراحت مطلق نیبا ا یکن کاریچ یخوا یم-

 .ستمیا یم نهیآ یندم و شال به دست روبروب یمانتو را م یها دکمه

 کمکش کنم. شهیبابا پول الزمه، فقط با مغازه م-

 کنه... یتونم پول بدم، به خودش نگفتم چون حس کردم قبول نم یمن م-

 ...شهیکنم. با رهن مغازه جور م یمنم قبول نم-

 آخه. یتو مغازه ات رو دوست دار-

 بوسم. یشوم و گونه اش را م یقدم م شیبار من پ نیاول یکنم و برا یم نگاهش
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 ...رمیبذار خودم کمک کنم تا آروم بگ شن،یبه خاطر من دارن جابجا م-

 زند. یلبخند م دیق یکند و ب یشالم را مرتب م ستدیا یشود و مقابلم م یستاره باران م چشمانش

 و فقط دستور بده... نی. تو بشامیمنم باهات م-

از  المیرا دارم، خ یکه بدانند کس نیاست و از ا دهیچیپاساژ هم خبرم پ یکسبه  انیر چه باشد مشوم. ه یآمدنش خوشحال م از

 ...یچیبه از ه یکاچ یشود ول یها جمع نم ثیشود. اگرچه بازهم حرف و حد یراحت م الشانیفکر و خ

 یو فرصت میبرس رتریخواهد د یهم م دیآب در دلم تکان نخورد. شا ابان،یخ یراند و مواظب است با عبور چاله ها یم اطیاحت با

 گردم تا خودم سر حرف را باز کنم. یم یکند و دنبال راه دایحرف زدن پ یبرا

 از بابات جدا شد؟ یمامانت چه طور-

 کند. یو چپ چپ نگاهم م چدیپ یم نیماش یاعصابش را هدف گرفته ام و آه بلندش در فضا میمستق

 دونم... یرو نمباشه  صیحر نقدریا دیآدم با هیچرا -

 پس؟ یچرا کنارش موند-

خودش  یلیچروک شده اش مشخص است خ یشانیسرخ و پ یراند. از گونه ها یو آهسته تر م چدیپ یخلوت تر م یابانیخ داخل

 کند. ینشدن کنترل م یعصب یرا برا

همونم و  یگفت توله  یبابا؛ چون م شیداد. پدربزرگم منو قبول نکرد و ولم کرد پ یهمه اش پونزده سالم بود که مامانمو فرار-

از خونه رونده  یو بدنام انتیکه زنش رو به جرم خ یکشوند تو خونه! کس میمستق اشوی... بابا هم کثافت کارشمیمثل خودش م

 داد... یم شنهادیو به منم پ دیخواب ینفر م هیهر شب با  ود،ب ایکار فیکث نیبود، خودش آخر ا

 یرا پس نم تمیکنم و خوشبختانه حما تیتا از روحش حما رمیگ یکنم. دست آزادش را م یمکند و عذابش را درک  یم مکث

 کند. یتلخ نثارم م یکند و لبخند یم ریزند و محکم انگشتانم را به قالب انگشتانش اس

 دیمامان گفت با داد. ی... با مال و ثروت پدربزرگ و مامان، به کاراش ادامه مشتریب گهیشد د ینم یول ،یکردم مدت یتحمل م-

که شاخ و دم  یرتیغ یبشن، ب یموند ممکن بود اون تهمتا همه شون عمل ی. خودش اگه مرمیبمونم تا بتونم اموالش رو پس بگ

 نداره...

 ختم کنم. دیو بحث را با میشو یپاساژ م ابانیخ وارد

 ...دهیدونم عذابت م یم ؛یخواد بگ ینم-
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 فشارد. یکم مشود و دستم را مح یتر م یواقع لبخندش

. چند تا میکرده تا کنارش بذار دایپ یبرم. با مامان حرف زدم و راه ششیو پ ارمیرو در ب یدوست یادا ستمیمجبور ن گه،ینه د-

 یرفتنا ششی. پرمیتونم کنترل اموال رو دستم بگ یمحکوم بشه، م یزندان و حت فتهیکه ب نیکردن و بعد از ا تیکارگر ازش شکا

 بود.  عتمادشبدست آوردن ا یمدت هم برا نیا

 کنم. یلباسش را مرتب م ی قهیشوم و  یکند و خم م یرا پارک م نیماش

 .میگرفت یهم م ینیریکاش گل و ش-

 چشششم بانو، شما جون بخواه...-

 کنم. یاشاره م یفروش ینیریش یو مغازه  ابانیخ یزند. سمت انتها یم دیچرخاند و اطراف را د یم سر

 اونجاست.-

 یروم. کم یرود و من آهسته سمت پاساژ م یبلند سمت مغازه م ی. او با گام هامیشو یم ادهیدهد و همراه هم پ یان متک سر

 گذارد. یو سفارش کردن را کنار نم میدور

 .امیخودم م یدست نزن یزیاز پله ها مواظب باش، به چ-

مغازه  نیتریاست که پشت و یعابد نمیب یکه م یکس نیاولروم و   یباال م اطیخندم. از پله ها با احت یدهم و م یرا نم جوابش

 یکند. احوالم را م یروم و آقا منشانه استقبال م یزند. داخل م یرا م دیو کل زنمیزند. در م یاش نشسته و با پسرش حرف م

 یرا هم درک م ازمین یشود ول یم ریدهم. از بسته شدن مغازه ام دلگ یاحترام جوابش را م باکشم  یکه خجالت م نیپرسد و با ا

پاساژ  ی هیآرمان همچنان بسته است و بق یزنم. مغازه  یم رونیبرگشت پولم، از مغازه اش ب یکند و با دادن شماره کارت برا

 سخت است کرکره را باال بکشم. میبرا شهیکنم و مثل هم یروزانه اند. قفل را باز م یهم در سکوت مشغول کارها

 ...امیبتا  یمگه نگفتم صبر کن-

 دهد. یبلوزش را باال م نیدهد و آست یم لمیرا تحو ینیریش یرسد. جعبه  یزنم و به دادم م یم لبخند

 کنم. یجا رو حل م نیات رو پخش کن. من ا ینیریشما برو ش-

 دیاز دکه دور  نیتریپشت و یشوم و به کارتن ها یرود. پشت سرش وارد م یکنم و زودتر از من داخل م یجعبه را باز م در

 کنم. یاست اشاره م

 بشه... دهیهمه تا بخوره و داخلشون چ دیاونجا چندتا کارتن هست، با-
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 چشم خانوم، شما امر بفرما...-

خندم و  یاش با قهقهه م افهیگذارم و از ق یم شیلب ها نیدارم و تا دهانش به خنده باز است ب یاز داخل پاکت برم ینیریش کی

 شحال است.ام خو یخودش هم از خوشحال

 زنم.   یم رونیمهنوش از مغازه ب دنید یدهم و برا یدست تکان م شیبرا

 

 سوم فصل

 «مهنوش»

 

 

را  فمیدهد. ک یتخت خودش را به خواب زده و محلم نم نییماه، مادر پا نیپوشم و باز هم مثل تمام ا یم دیرا لباس جد پدر

زنم و  یو پاکت پول اجاره و شارژ ساختمان را چنگ م نمیچ یانه را مصبح زیمادر م یزنم. برا یم رونیدارم و از اتاق ب یبرم

 ایخوشبختانه  یول ردیگ یپرداخت اجاره م یمچم را برا یک یارباب نمیکنم تا بب ینگاه م رااطراف  یشوم. ه یمغازه م یروانه 

زنم و شالم  یغ واحدش بروم. زنگ را مپول، سرا لیتحو یشوم برا یشود و مجبور م یبار مثل اجل معلق ظاهر نم نیبدبختانه، ا

 کنم. یرا مرتب م

 .دیآ یدر م یشود و دختر نوجوانش جلو یباز م در

 بابات خونه است؟-

 کند. یدهد و به داخل اشاره م یتکان م سر

 از پله ها افتاده و پاش شکسته... روزید-

شود احساس  یپله ها مقابلم ظاهر نم یسالن و رو داخل یمدت یکه برا نیاحساس تاسف کنم؟! از ا ایدانم لبخند بزنم  ینم 

 دهم. یدخترش م لیکنم و پاکت را تحو یم تیرضا

 اجاره و شارژ واحد ده.-
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بر  یدادگاه مبن یکنم و را یمشورت م لیوک کیکنم. با  یم یط یآرت یشوم و تا دادگاه را با ب یاز ساختمان خارج م سرخوش

 دهد.  تیرضا دیشود و شا دایآرمان پ یکه سر و کله  یالبته تا وقت .ستین رییسال حبس و شالق قابل تغ کی

 یشوم. تلفنم زنگ م یم یپاساژ راه یموقتش ندارم، دلمرده و پنچر سو ییرها یبرا یماسد و چون سند یصبحم م یخوشحال

 رسد. یارسالن جانم به لب م ییخورد و از پررو

 از جونم؟ یخوا یم یچه مرگته ارسالن؟ چ-

 شود. یشود که نم یاش نم یحرف ها حال نیا یمان را منکر شده ام، ول یدوست هیماه است از پا کیاز  شتریب

 .میگم بذار اوضاعت رو به راه بشه و بعد رابطه مونو ادامه بد یندارم، م ییاست. منم ادعا ختهیدونم اوضاعت به هم ر یمهنوش م-

 ام. دهیبر ایکشم و از همه دن یم یهوف مانند قیعم نفس

دلم خوشه دوست پسر دارم؟ بکش کنار  ،یدیبه دادم نرس شیکی یکدوم رابطه؟ دلت خوشه؟ بابا هزار تا مشکل دارم، برا-

 حوصله ات رو ندارم بذار به درد خودم برسم.

 کشم. ینکن، من ازت دست نم تیمهنوش اذ-

 بکن... ینکرد یبه درک، هر غلط-

خواهد  یروم و دلم م یپاساژ باال م یکنم. از پله ها یم ستیاره اش را وارد بلک لبار واقعا شم نیکنم و ا یرا قطع م تماسش

 تا برگردد، بلکه احوال من هم به راه شود. نمیآرمان بست بنش یبسته  یمغازه  یجلو

دتر از همه آمدن آرمان، زو دیهر روز به ام یخواهد کنار پدر لم دهم و ساعت ها مثل خودش بخوابم ول یم دیروزها دلم شد نیا

ماه است مغازه  کیاز  شتریخواهد برگردد؟ ب یم یاست. پس ک امدهیکرده ام هم ن رید لیوک دنید ی. امروز که برامیآ یپاساژ م

 زده است؟ بشیغ کجااش را ول کرده به امان خدا و 

و  نیتریحوصله ندارم و یتکنم. ح یولو م یصندل یحال خودم را رو یکوفته و ب یام و اول صبح دهیخسته  و بر زیهمه چ از

گذارم و چشمانم را  یم نیتریو یسرم را رو یفکر چیه یو ب دیآ یخوابم م دایکه شد نیکنم و از همه بدتر ا یریلوازم را گردگ

 بندم. یم

 یرا ندارم. مادر چندبار دنشید یرو یخر هم تنگ شده ول مانِینر ی. دلم براستین هیگر یجا نجایا یهم بغض دارم ول یکم

 . رمیاش مقابل همکارانم از دستش دلگ یاحترام یمن مثال قهرم و هنوز از ب یسراغش رفته است ول
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است پسرش  ریگیکالم هم با من حرف ندارد و همچنان پ کیهمه حبس بماند. مادر  نیخواستم ا یباشد برادر است و نم هرچه

 .دیآ یز دستم برنما یبه من است که کار دشیدانم همچنان ام یرا برگرداند و البته م

 محل کسبه نه خواب... نجایبه به خانم خانما... ا-

 یجعبه  کی. ندیآ یبه خنده کش م میشوم و لب ها یندا خوشحال م دنیکند. از د یدرد م یام حساب یشانیپرم و پ یجا م از

 .ردیگ یدر دست دارد و فورا در اغوشش م ینیریش

 جا کجا؟ نیسالم ندا خانوم؛ شما کجا ا-

 شود. دایپاساژ هم سر و کله شان پ گرید نیبیدلم دعا کردم کاش غا رد

 خندد. یکند و خوشحالم لبانش م یرا تعارفم م ینیریش ی جعبه

 قند مندت بد افتاده ها... ،ینیریبفرما ش-

 دارم. یبرم ینیریو دو عدد ش دیگو یم درست

 ؟یبود گهیشکل د هی شیپ یخونه؟ هفته  یشده؟ کبکت خروس م یچ-

 برد. یم شگونیرا ن میخندد و بازو یم

 بخونه االن. یقنار دیهم شوهرم برگشته و هم بچه ام، چرا کبکم خروس نخونه؟ اصال با-

 گذارم. یشکمش م یشود و دست رو یگرد م چشمانم

 حالش خوبه؟ شوهر کجا بود؟ ؟یگیجان مهنوش راست م-

 اندازد. یکند و سمت مغازه اش ابرو م یچپ نگاهم م چپ

 شد. داشیبود. چند روز بعد پ ومدهین نیهم یبه راه نبوده، برا ادیاحوالش ز م،یزنگ زد یقتو-

 ؟یپس بچه چ-

 خوشحال است. یاندازد و حساب یباال م ابرو

 کنه بچه ام... یو ول نم دهیچسب یچارچنگول-

 بوسم. یاراده گونه اش را م یشوم و ب یبار از ته دل خوشحال م نیا
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 ...یلخوشحالم که خوشحا-

 گذارد. یم نیتریو یرا رو ینیریش یکند و جعبه  یم ذوق

 کشم... یها؟ من خجالت م هیهمسا نییب یکن میتقس نویا شهیم-

 ؟یکن ینم ییآقاتون رونما نیخجالت داره آخه؟ حاال کجاست ا-

 دهد. یزند و مغازه اش را نشان م یم هیتک نیتریو به

 و بزنم آخه... اهیدست به س دیمن نباکنه برام.  یداره لوازم مغازه رو جمع م-

 ؟یریم یدار-

 کند. یم دییکنم. و تا یشوک زده ها نگاهش م مثل

 جمع کنم... دیرو هم الزم دارم، با شمیاستراحت مطلقم، پول پ-

 د.رو یرفتن سمت در م یکشد و برا یبه شانه ام م یکند. دست یزند و اطراف را نگاه م یم رونیاز مغازه اش ب یجوان مرد

 جعبه رو بکش... نیگرده... زحمت ا یمن برم، شهروز دنبالم م-

 یزنند و من با حسرت تا وقت یدهد. هر دو لبخند م یکه همسرش نام دارد نشان م یرود و خودش را به مرد یم رونیمغازه ب از

 کنم. یروند نگاهشان م یداخل مغازه م

 بود با ندا؟ یک- 

 چرخد. یندا م یآغوش دارد و نگاه او هم سمت مغازه  کنم. دخترش را در ینجمه نگاه م به

و چادرش را مرتب  فیگذارد و ک یآن م یمهسا را رو یحرف یکنم و نجمه ب یدارم را پهن م نیتریکه پشت و یکوچک راندازیز

 کند. یم

 شدم. یبچه، وگرنه مزاحم تو نم یبرا شهیم یشاک مهیتو رو خدا شرمنده ام مهنوش جون، مسئول ب-

 زنم. یم ندلبخ

 کگنم... ینم غیدر ادیازم برب یکه کمک ییمن نداره... تا جا یبرا یتیکه همش خوابه، اذ یطفل نیا ه،یچه حرف نیا-

 بود با ندا؟ یک ی... نگفتیکن یلطف م-
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 دهم. یکنم و جوابش را م یرا تعارفش م ینیریش

 جا... کیه شوهر و بچ ینیریش نمیشده. ا یمحرم بودن و االن رسم یشوهرش، مدت-

 خندد. یم

 بود ماشاهلل... یجان، مبارکش باشه، مرد برازنده ا یا-

 یبه دست سراغ طبقه  ینیریش یرود و جعبه  یخورم. نجمه م یبه حال ندا غبطه م یفقط کم یکنم و کم یم دییلبخندم تا با

 شیاز لبخندها چیدهم و ه حیبه او هم توضمجبورم  یول زارمیب ایمیکنم. از ک یروم و به تمام کسبه تعارف م یپاساژ م یباال

 .دیآ یخوشم نم

شوهرش  یندا و صدا یرسم به مغازه  یکند. م یآرمان داغم را تازه م یبسته  یچرخم و باز هم مغازه  یرا هم م نییپا ی طبقه

 .دیآ یدر م یتا جلو

 دهم. یدست نزن، خودم انجام م گمیندا م-

 ...یتا بزن دیبا یطورنیا نیخب، بب ی: همه رو چروک کردندا

 روم. یداخل م یمصلحت یزنم و با سرفه ا یم لبخند

 سالم...-

 .ستدیا یکنند و همسرش به رسم ادب م یدو نگاهم م هر

 سالم...-

 زنم. یکمک تعارف م یگذارم و برا یرا کنار ندا م ینسبتا خال ی جعبه

 ...مکاریمن ب ،یخوا یاگه کمک م یول ستمیاگرچه از رفتنت خوشحال ن-

 دهد. یشود و جوابم را م یقدم م شیپ همسرش

 نه ممنون، خودم هستم، قول دادم همه کاراش رو خودم بکنم...-

 کند. یشود و خودش را لوس م یم رهیبه ندا خ اقیاشت با

 مگه نه خانوم؟-
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 گذارد. یچشم م یخندد و چشم رو یم دیق یهم ب ندا

 اش کنم... چارهیحت مطلقم بچندماه که استرا نیبعله مهنوش جون، قراره ا-

 کنم. یم یکه راحت باشند خداحافظ نیا یو برا میخند یسه م هر

 فعال تا بعد... ،یآخر صدام کن یخداحافظ یبرا-

هم  یچاره ا یندارم ول ینیمغازه نش یکند. حوصله  یم یآرمان مثل مته مغزم را متالش یبسته  یو مغازه  میآ یم رونیب

 ی. مرمیبگ لیاش وک ییرها یشوم برا ینشود، مجبور م تشیاز آرمان و رضا یماه خبر نیدارد و اگر اگرفتن خرج  لیوک ست،ین

مغازه را ببندم و  گرانیکنم همزمان با د یشوم که فراموش م یکنم. آن قدر غرق م یم یط یحوصلگ یو تمام روز را با ب نمینش

 مانم. یم شتریهم ب یساعت

 وقته... رید د؟یبر دیخوا ینم یخانم مختار-

 را ببندد. یبه دست منتظر رفتن من است تا در اصل دیکنم. کل ینگاه م یپسر  عابد به

 االن... رمیشرمنده، م-

 ...دیکنم تا شما جمع و جور کن یچک طبقه باال رو م هیپس من -

پوشاک  یداده است به مغازه  ریگ یکنم. پسر عابد یدارم و در مغازه را قفل م یرا برم فمیرود و من هم ک یپله ها باال م از

 زند. یدر م یروشن است و ه شیکه المپ ها ایمیک

 خوام در پاساژ رو ببندما... یخانم م ایمیداخل مغازه است؟ ک یکس-

رفتن  یو  راهم را برا میگو ینم امده،ین رونیقبل باال رفته و ب یکه ساعت یاز پسر یزی. چردیگ ینم یزند و جواب یهم در م باز

 مغازه روشن مانده اند! یرسد که سهوا المپ ها یم جهینت نیم. او هم باالخره به اکش یم

 داند؟! یچه م یکس د؛یایدرب ایمیک یسماجت کند و گند کارها نیب نیهم ا دیشا

 یمن است. هوا سرد است و بو یروزها نیا حیشهر تنها تفر یها ابانیدر خ دنیچرخ نیشوم و ا یخط واحد شب م نیآخر سوار

و  نمینش یسبز مقابل آپارتمانمان م یدر فضا یاست. لحظات دهیکند و نفسم را بر یداد م یب ی. کاش ببارد، آلودگدیآ یاران مب

 چه کار کنم؟ دیبا ندهیآ یدانم برا یو سرگردان مانده ام و نم رانی. حشمارم یاطراف را م یساختمان ها یطبقه ها
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دلم  یزند، حت یماه است قهر کرده و اصال با من حرف نم کیف زدن ندارم، مادر حر یرا برا یذهنم غلغله به پاست و کس در

نشده. خدا وقت آمدنش را رحم کند، قطعا  دنمیرفته ام و حاضر به د مانیبار به مالقات نر کیهم تنگ شده،  شیغرغرها یبرا

 آورد... یکه آن جاست را در م یمدت یتالف

جز پدر ندارم. او هم  یدانم از کجا و چه حرف بزنم؟! شنونده ا یاگر هم باشد، نم ،ستین دنیشن یبرا یحرف دارم و کس یکل

 مزخرفم اوقات تلخش را زهر کنم... یِ ذهن یها شیتشو نیخواهد با ا یاست که دلم نم زیآنقدر رقت انگ

اندازم و المپ ها  یم دیکل شوم. یسردتر از قبرستانمان م یخانه  یکنم و راه یرا رها م یالبافیشود و خ یتنگ م شیبرا دلم

زنم و مادر ماتم گرفته را  یبرق را م دیروم. کل یو به دنبالش داخل اتاق م دیآ یمادر م یصدا یب ی هیگر یخاموش است. صدا

 کنم. یپرت م یکنم و کنج یرا از شانه ام رها م فمیکنم. ک یم دایپ انیغم بغل گرفته و گر یکنج اتاق، زانو

 قدر مهمه؟ نیا مانینر ؟یکن یم هیچرا گر-

کنار صورتش افتاده و کم مانده چشمانش از حدقه  ژنشی. ماسک اکسردیگ یلغزد و از ترس صورتم گر م یسمت پدر م نگاهم

 بزند. رونیب

 گردانم. یصورتش برم یرا ماسک را رو عیدوم و سر یم

 .زند یدستانم چنگ م نیماسک را از ب هیاز ثان یکشد و در کسر یم ادیفر مادر

 ...رهینذار، بذار بم-

 کشم. یم ادیآورم و سرش فر یم جوش

 ؟یشد وونهید-

شدن  وانهید یتالش مادر برا یول رمیخواهم نبض پدر را بگ یکند ماسک را بردارد. م یکارش اصرار دارد و باز هم تالش م به

 . دیگو یم« ...رهیبذار بم»کند و مدام  یم هیدهد. بلند گر یاجازه نم

 را کنترل کنم. میتوانم صدا یام گرفته و نم هیچسبانم. خودم هم گر یم واریو محکم به د رمیگ یمدستش را  دو

 ؟یخوا یاز جونش م یچ ره؟یخونه است، چرا بم دیام ؟یکارش دار یچ-

 کشد. یو دست از تالش م دیآ یکند و باالخره در مقابلم کوتاه م یم هیگر

بشه؟ مگه قراره خوب بشه؟  یکه چ یرونیجنازه ب نیپول درمون ا یوقت شب برا نیاتا  ؟یرو بکش یتو آخه جور چ ره،یبذار بم-

 دوشمون؟ یبار رو نیا رهیکنه؟ بذار بم یمگه قراره دوباره برات پدر
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 نی. مادر همنمینش یتخت م یخسته لبه  یکنم و با پاها یام. اشکم را پاک م ستادهیسرش ا یزند و مستاصل باال یزخم م یه

 یتواند رو ینم یو ذهنم حت رمیگ یشود. نبضش را م یکند و من مثل بچه ها اشک از اشکم کنده نم یالبه مطور عجز و 

 حرکات نبض تمرکز کند.

 یبگه من باعث مرگش نبودم، من ربط مانیبمونه و به تو و نر دیعمر قاتلش باشم... با هیو من  رهیبم ستیخوب بشه، قرار ن دیبا-

 کنه؟ ها؟  یمقابل زخم زبوناتون از من محافظت م یک رهیگه بابا بمبه مردن دخترت نداشتم. ا

 کشد. یدهد و در صورتم هوار م یرا با تمام قدرت تکان م میکند و شانه ها یبار به من حمله م نیشود و ا یم یاغی دوباره

رو زد و آواره  یخونه و زندگ دیق به خاطر تو ،یسر مهرنوش اومده و خفه خون گرفت ییچه بال یدونست یتو م نه؟یاز ا ریمگه غ-

سر بابات آورد! االنم که کمر  ییجا اومدن چه بال نیا نی! ببیچرخ یو چه راحت م یخودت آزاد  شد نیبب م،یشد غولهیب نیا ی

 پسرم تو زندان... رهیم ی... میبکش مانوینر یبست

خورد. هق هقم  یم واریدهم و باز به د یرد. هلش مندا دهیفا هیو توج حیکنم. توض ینم دایپ یزیبه نبض پدر است و چ حواسم

جواب  یرا برا میو تا جواب دهد، صدا رمیگ یاورژانس را م یشوم. شماره  یزنم و از اتاق خارج م یرا چنگ م فمیباال گرفته و ک

 برم. یمادر باال م یحرف ها

 ...ادیمهرنوش اومد، سر منم م که سر ییتونم شهادت ندم، گفت اگه لج بندازن همون بال یبابا خودش گفت م-

کنم و  یدهم و با گفتن آدرس تماس را قطع م یکند و فورا گزارش حال پدر را م یحرفم را قطع م دیگو یکه الو م یمرد یصدا

 گردم.  یباز به اتاق برم

زنم و باز  یمانتو پس م نیبا آست یدارم. اشکم را ه یپدر را برم یکند و من مدارک پزشک ینثارم م نیطور آه و نفر نیهم مادر

 ندارد که ندارد! یچکد. انگار تمام یم

که  نیبا ا مش،یببر مارستانیخواهد اجازه دهد ب یاست. مادر انگار به رگ جنون زده و نم یرسد و وضع پدر بحران یم اورژانس

روند و باز هم با مادر داد و  ی. مخواهم پدر را بدون ما ببرد یکنم و از مامور اوژانس م یمقابلش قد علم م یکشم ول یخجالت م

 .میدار ادیفر

 کنم. فقط دست از سر من بردار... یرو هم آزاد م مانتی... نرینیب یمن و بابا رو نم گهیاصال د ر،یامشب آروم بگ هیتو رو خدا  -

اش بود  یهرنوشِ ته تغارم یدوستم ندارد، خب ندارد. دلبسته  ی. وقتردیگ یزند و دست به سر م یکنج خانه چمباتمه م هیگر با

 شود... یکه نم یخواهد. خب خواستن زور یبسته است و من را نم مانیمرد، من را دوست ندارد. دل به نر یو از وقت
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سرش  یکشند و باال یم رونیرسانم. تخت را از پشت آمبوالنس ب یخود را به آمبوالنس م مارستانیو مقابل ب رمیگ یم یتاکس

کشد و ساعت مرگ را به  یسرش م یرا تا باال دیتوجه به حضور من روانداز سف یصداست و مامور ب یب میها هی. گرستمیا یم

 کند. یم مکه به استقبالش آمده اند، اعال یخدمه ا

 شود. یم دهیکوب نیمحکم به زم میکشند و من زانوها یرا سمت داخل م تخت

 مرگ مهرنوش شهادت دهم. یچرا نگذاشت برا داد یم حیماند و به مادر توض یم دیماند. با یزنده م دیبا

مادرم  م،ی... مثال اگر بگومیتوانم بگو ینم چیسوزاند و ه یاست که جانم را م یمرگ نیدوم نیمرگ مهرنوش، ا یاز تماشا بعد

 افتد؟  یم یجانش را گرفته؛ چه اتفاق

خواهم تنم را به  یکنند. م یم تشیهدا آن طرف تر که سردخانه است یبرند و سمت ساختمان یجسد را داخل ساختمان نم 

شوم.  یم دهیها د وانهیگذرند و مثل د یم نی. عابرردیگ یتا سرما تمام تنم را در بر م نمینش یتوانم. م ینم یدنبالش بکشانم ول

کند.  یام مآلوده خفه  یکشم و هوا یم قیدهم. نفس عم یم هیتک واریو سرم را به د شانمک یم واریکنار د یمکتیخودم را تا ن

گفتن  یافتاده و جا یداند چه اتفاق یرا ندارم زنگ بزنم. مادر که خودش م یدهم و کس یحسم تاب م یتلفن را در دستان ب

 ندارد.

 لطفا... دیبرگه رو امضا کن نیخانم؛ ا-

کارش. تلفنم زنگ  یرود پ یکند و م ینگاهم م یزنم. با حالت دلسوزانه ا یکنم و برگه اش را امضا م یمامور اورژانس نگاه م به

است دهان باز کنم و بغضم  یدهم. کاف یبا من دارد. جوابش را نم یدانم بعد رفتن از پاساژ چه کار یخورد، ندا است. نم یم

 کنم چون پدرم مرده است. یم هیدهم که گر حیاطرافم هست توض یبه هر کس دیو بعد با زدیبر رونیب

پز و  کالس ندارد که همه جا جارش  یمیتیبداند، بداند که چه شود؟  دیکس نبا چیزنم؟ هجار ب دیرا چرا با یزیچ نیچن اصال

 بداند... دیکس نبا چیکه پدرم مرده است! نه، ه دیجماعت، مشتلق بده یبزنم. آ

 زند. یم میو صدا دیآ یم رونیب یپرستار

 فرم ها را پر کند. نیا دیایزد؟ ب بشیجنازه کجا غ نیصاحب ا-

 دنیکه تازه صاحب جنازه شده است، آخر حال فرم پر کردن دارد؟ حال سوال و جواب شن یکس د،یبشر بگو نیه اب ستین یکی

 شد. یجور کارها م نیا ریگیجا بود و مرد و مردانه پ نیا مانیدارد؟ کاش نر

مهربان است و مراعات کنم.  یم فیرد زیم یاش را رو یپزشک یپرسد و من برگه ها یسوال م یروم و ه یسالنه داخل م سالنه

 کند. ینگاهم م یکند و با دلسوز یم اهیرا س شیکنم. برگه ها یتوانم اشکم را کنترل م یکند و من هم تا م یحالم را م
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 ؟یراه بنداز یو زار هیگر یخوا ینم-

 خورد. یقطره اشکم سر م نیکشد و اول یم ریاز درد ت سرم

 ...ادیخوابم م-

حاال کجا بخوابم  ست،یپر بکشد. بابا ن میها یازه خود را رسانده ام خانه تا کنار پدر بخوابم و خستگدارم، خسته و کوفته از مغ حق

 .نمیبنش یا یصندل یکند باز هم رو یرود و کمکم م یام باال م هیگر یصدا رم؟یکه آرام بگ

 اد؟یب یزنگ بزن یندار یدختر جان، کس یاز صبح؟ رنگ به رو ندار یخورد یزیچ-

 باال نرود و جلب توجه نکنم. میکنم  و حواسم هست صدا یم هیگر فقط

 .شتیپ ادینفر ب هیرو بده من زنگ بزنم  تیگوش ؟یسرم بزنم برات آروم بش هی-

 یهمه سال مرا دلدار نیمهرنوش رفت. ا شیدهد. بابا هم پ یماساژ م میرا برا میچالنم و شانه ها یمشتم م یرا سفت تو یگوش

 خودخواه باشم. دیندارد که؛ نبا یبیهرنوش است. عداد و االن نوبت م یم

 کشند. یرا هم از دستم م یزنند. گوش یکنند و به دستم سوزن م یاورژانس درازم م یپشت پاراوان ها یتخت یرو

 ...یایاز شوک در ب یبتون میکم آرام بخش زد هیبخواب تا سرمت تموم بشه، -

ظلم در حق  نیا یبرا یلیچشمم و دنبال دل یجلو دیآ یتمام عمرم م د؟یابشود خو یاثر است. اصال مگر م یبخششان ب آرام

عمر از من دور کرده  کی یقهر کرده و حاال پدر را برا مانیماه است به خاطر نر کیچه کار کنم؟  دیگردم. با مادر با یخودم م

 شده است مگر؟ وانهیاست. د

 گردد... یبر نم گریدارد؟ بابا که د یا دهیکنند؟ اصال چه فا یکار مادر است؟ چه کارش م میو بگو یعار یبه در ب بزنم

دختر بزرگ بودم و مرا  م،ی. دهات بودچدیپ یدر گوشم م یهراز گاه شانیخنده ها یهست. صدا ادمیبابا را دوست داشت،  مایقد

زدند.  یکوه را تاخت م یند و پهنه شد یکنند. با پدر سوار اسب م هیو مهرنوش را بدهم مبادا گر مانی نر ِیکاشتند تا نگهبان یم

 . میکه مهرنوش را دفن کرد یهمان کوه

باد را  ،یاز پشت چارقد گل قرمز شینبود و رقص موها الشانیخ نیآورد. ع یحرص مردم را درم شانیاسب ها یِ ه یه یصدا

کرد و بعد من و مهرنوش  یم سیگ شیرا برا شیو بابا موها وانینشستند لب ا یبا هم دعوا کنند. م دمیکرد. اصال ند یم وانهید

 با ما دعوا کنند. یحت ایباهم  دمیزد. ند یببافد و همه را به هم گره م مانیخواست برا یمثال م مانی. نرمیکرد یحسادت م
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چشمانم مرده بود و مامان  یکردم. مهرنوش جلو یم هیمن خفه خون گرفتم و فقط گر یشروع شد؟ از وقت یاز ک شانیدعواها

 صورتم. یو محکم تر زد تو یصندل ی. محکم نشاندم رودیکش یتا کالنتر انیرا گرفته بود و با چشم گردستم 

 مادر؟ یگ یخب؟ م شه،یمهرنوش خوشحال م ینطوریحرف بزن، بهشون بگو مُراد خواهرتو کشته، ا-

زدم.  یگرگ ها اگر حرف م شیپ انداختن یبودم. مرا هم مثل مهرنوش م دهیدادم. ترس یم لشیتحو هیشده بودم و فقط گر الل

 مهرنوش گناه داشت، من هم گناه دارم.

 .دیصورتم و سرم هوار کش یدوباره زد تو مامان

 کردن با خواهرت... کاریحرف بزن دختر، بگو چ-

 کند. رونمیخواست از بغلش ب یو محکم بغل زد. مامان به زور م دیآمد و دستم را کش بابا

 بشه... مالیشهادت بده تا پرونده رو بفرستن دادگاه... نذار خون بچه مون پا دیزنه... با. بگو بره حرف بنیبذارش زم-

 محکم تر بغلم زده بود و سرش داد زد. بابا

 ده؟یخودش چقدر ترس ینیب یتونه حرف بزنه، نم ینم-

تا مبادا بچه بترسد.  خوابد یسر مهرنوش سرقبرش م یداد. خودش شب ها تا صبح باال یخاک و خون م یبو اهشیس یها لباس

 فهمد بابا...  یاز گرگ ها نترسد. او که مرده است، نم گریتا د دیگو یکودک و گرگ را م یخواند. قصه  یهم م ییالال شیبرا

را  شیمراد گلو یخورندش، چاقو یگرگ ها دارند م دیکه گرگ ها حمله کردند هم مرده بود. اصال نفهم یوقت میتوانم بگو ینم

 زبان بند شده ام نیهم ی... برادمیدم دزده بود، خو

کرد. مامان و بابا وسط خانه سر حرف زدن من داد و هوار راه انداختند. بعد هم  یاز دور نگاهم م مانیخانه و نر یگوشه  نشاندنم

 داد. یم یدلدار ینشست و مرا هم بابا هرازگاه یرا بغل گرفت و کنج مانیمامان نر

گفت  یکنم، همان مهرنوش  را که کشته بودم، بسش بود. بابا خسته شده بود. م یباز مانیبا نر گریگذاشت د ینم مامان

را بست و  لیکرد که دوسال تمام حرف نزده بودم. بار و بند یبه حال من م یفکر دیشده. با قیترسد، با گرگ ها رف یمهرنوش نم

 کند.  یدارتوانست باغ یکه نم نجایتهران. ا میآمد

 یمسافرانش م یقصه مان را برا دیجاده ها، شا یو افتاد تو دیخر یتاکس کیو خودش هم پول باغ را  میره کردآپارتمان اجا کی

گرداند.  یبرد و برم یبفرستد. خودش تا مدرسه م رونیرا تنها ب مانینر ایبرود  رونیب دیترس ی. مامان مردیگفت تا دلش آرام بگ

 مرا هم ول کرده بود به امان خدا...
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 .دیالک ناخن خر میبار بابا برا نیجامعه افتاده بودم. اول یکرد، هنوزم که هنوز خفه خون گرفته گوشه  یا فکر درمانم را نمباب اگر

کند. دوستش داشتم، ان قدر که اصال  یدادنشان آدم ها را خوشحال م هیو هد زهایچ نیا دیخر دمیآن موقع بود که فهم از

فروشم تا باباها بخرند و  یعالمه الک ناخن م کیخشک شد. حاال در مغازه  تیر نهااستفاده اش نکردم تا تمام نشود و د

 دخترانشان را خوشحال کنند. 

 حق دارد... دیبابا را هم دوست نداشت که نفسش را گرفت... شا گریدوست ندارد، مرا هم دوست ندارد، د یول مامان

مقابل چشمانم رژه رفتند.  لمیمثل ف میمانده ام و کابوس ها داریبآن که آرام بخش ها اثر کند،  یشده است، تمام شب ب صبح

هستم؟  یام؟ اصال ک دهیخواب نجایجا کجاست؟ من چرا ا نیدهم. ا یرا اطرافم تاب م نمیو سرِ سنگ نمینش یاست م نیسرم سنگ

 ام؟ دهیرا ترس شبینترسم، کجا رفته که تمام د ات دمیخواب یاو م شیبابا کو؟ هرشب پ

کابوس ها را از سر  نیکه قرار است هر شب ا نی. از ازارمیشکافند ب یشوند و محکم فرق سر را م یکه پتک م یاتیواقع از آخ،

 ...گرید ستی. بابا نزارمیبگذرانم ب

 کنم. یرا سد م نمیب یکه م یپرستار نیکشم و راه اول یکشم پرده را کنار م یخزم و سرم را از دستم م یم نییتخت پا از

 رم؟یر کنم بابامو پس بگکا یچ-

 زنم. یکنم و با متانت رفتار کنم، لبخند م مشیخواهم تفه یکند. مثال م یها نگاهم م وانهید مثل

 مرده... شبید-

بکشم  ادیو سرش فر رمیاش را بگ قهیاست؟ االن اگر  یطیشرا نیبودن در چن نیفکر مت یکنم، آخر کدام خر یتر جلوه م وانهید

 کند. یچرخد و به من اشاره م یم یپرستار ستگاهینگاهش سمت ادهد.  یهم بهم حق م

 .دنیم حیبرو اونجا برات توض-

 .ردیگ یرا م میو بازو دیآ یم رونیب یشبیکشم. همان خانم مهربانِ د یم ستگاهیرا سمت ا نمیسنگ یچرخم و پاها یم

تو  یدم، االن تماس گرفتم دوست و آشناهازنگ نز یبود به کس روقتید شبی... دیدختر؟ رنگ به رو ندار یچرا بلند شد-

 ...انیم تیگوش

 خبرها که گفتن ندارد. نیزنگ زده است؟ ا چرا

 ...رونیب ارمیب مانوینر دیکنم، با یریگیپ دیکو؟ خودم با فمیک-
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 زده اند.  رونیب فمیبابا از دهن ک یمدارک پزشک یمچاله شده  یآورد. برگه ها یرا م فمیرود و ک یم

 ...یداغون یلیبدمت، خ یکی لیتموم شده، به خاطر تو موندم تحو فتمیمن ش-

بلد  یکار چیگردد. ه یبرنم گریمن که د یرا برگردانم. بابا مانشینر دی. تا مادر هم نمرده است باستمیا یکشم و م یرا م فیک

 چرخد... یچرخد و م ید و مچرخ یچرخد و م یشوم. م یفوت بابا را دستم گرفته ام و سوار خط واحد م یفقط نامه  ستم،ین

روم و در مغازه  یرا باز کرده اند. پله ها را باال م شانیدر پاساژ باز است و تک و توک مغازه ها ست،یکس ن چیگردم پاساژ، ه یبرم

 شده ام انگار... وانهیکنم. د یام را باز م

 عیتش یبرا م،یمهمان هم آن چنان ندار م،یا دهیرکنم. قبر را که قبال خ یشروع به نوشتن م هیدارم و با گر یو قلم برم کاغذ

شدند. پدر،  یمرده است و همه جمع م یکرد فالن یمسجد اعالم م یچه کار کنم؟ در دهات کارها آسانتر بود، بلندگو دیجنازه با

 دانم. یا نمبکنم ر دیبا یهم بود تا امور مراسم را رتق و فتق کند. حاال من چه غلط یرهر بزرگت ایمادر، برادر، عمو 

و زار  شخوانیپ یکوبم رو یشنوند. سرم را م یها م هیکشم. به جهنم که همسا یم غیدر و ج یکنم جلو یو قلم را پرت م کاغذ

 کنم. یم هیزار گر

 مغازه؟ یدختر؟ چرا اومد یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 .دیگو یم یگرید کس

 کنه؟ یکار م یداغ پدر با آدم چ نیبب رم،یبم یاله-

 کشم. یداد م ییباال یطبقه  یِباش اطیکنم و سر خانمِ خ یبلند م سر

 من مرده؟ ینداره، مگه فقط بابا یبه شما ربط-

 .ردیگ یجلو و سرم را بغل م دیآ یم نجمه

 گلم... می... پاشو، پاشو برمارستانیآخه؟ همه کسبه اومدن ب یاومد نجایچرا ا زم،یآروم باش عز-

 .دیآ یام بند نم هیمالد. گر یام را م دهد و شانه یرا نوازش م سرم

 کار کنم نجمه؟ یمن چ-

 کن فقط... هیگر یطور نیهم ،یخواد بکن ینم یکار چیه-

 کند. یو بلند م ردیگ یرا م میدارد و بازو یرا برم فمیک
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 ...هیبق شیبرم پ یخاله  شما در مغازه رو قفل کن، من مهنوش جونو م-

 دهد. یرا م مارستانیو آدرس ب ردیگ یم یپاساژ تاکس یو جلو شیدست ها یکنم رو یرا رها محالِ راه رفتن ندارم، وزنم  گرید

 ؟یکرد کاریدخترتو چ-

 کند. یکند و با دستمالش اشکم را پاک م یم نگاهم

 ندا زنگ زد و گفت. یسر صبح ،ییگذاشتمش جا-

 شوم. یم شرمنده

 بدونه، اون پرستاره زنگ زده البد... یخواستم کس ینم-

 ه؟یمون چ یدوست ی دهیفا م،یهم نباش شیجور وقتا پ نیا ،یبگ یخواست ینم یچ یعنی-

و فرهاد هم همه هستند.  یعابد یهم آمده است. خانواده  مشیهمه جمع شده اند، ندا با آن حال وخ مارستانیب یمحوطه  در

 .کردن در جمع شان سخت است هیکنند. گر یو خانم ها دوره ام م ندیآ یاستقبالم م

 است هنوز... یهم زندان مانی:مادرم خانه تنهاست و هنوز خبر ندارد. نر میگو یم

فوت پدر را  یرا چه کنم، نامه  مانینر میگو یرود. به فرهاد هم م یو با پسر و دخترش م ردیگ یم دیخانم آدرس و کل حهیمل

 یماریکه اول ب یتا بابا را در قبر میرو یو م میشو یها م نیو سوار ماش ردیگ یم لیهم بابا را تحو یرود. عابد یو م ردیگ یم

 ...میبخوابان میبود دهیاش خر

 مانی. مامان نرندیآ یهم م مانیفرهاد و نر ردیگ یکند. قبرکن که لحد را گل م یفضا را پر م شیها یو زار هیو گر دیآ یم مامان

 تو را هم بکشند... دمیترس ی: مدیگو یم یکند و ه یاران مرا بوسه ب مانشیکند. نر ینم هیبابا گر یبرا گریو د ردیگ یرا بغل م

 ...ستمی. من که قاتل نردیگ یام م هیهم گر من

 ؟یبه زندان برگرد دیپرسد: باز هم با یم یاست و ه مانیرود، مدام نگاهش به نر یسمت قبر و خاک بابا نم گریاصال د مامان

 دهد. یاش م یعاقل تر شده و دلدار مانینر

 گردم... ین، برنمنه ماما-

 آخر هفته برگردد... دیبا دیگو یدر گوشم م فرهاد



 هیثان یب یایدن

113 
 

 است؟ یکدام گور یآرمان لعنت نیا پس

 زده... بشیغ یبده ول تیآقا آرمان کجاست؟ قرار بود رضا دیدون ینم-

 کنم... یم داشیمنم نگرانشم، پ-

و  ستیکس در خانه شان مقصر مرگ بهار ن چیندارد، هنوز داغ دخترش را دارد، خوش به حالشان، ه یهم حال و روز خودش

 یشد. اصال کاش نم یطور م نیما هم هم یبرگشته است، کاش بعد از مردن مهرنوش برا یبعد از مردنش به روال عاد زیهمه چ

 مرد...

خت پدر، حداقل کنم کنج ت یپزد و من کز م یغذا م مانینر یماه برا کیخانه مان از قبر بابا هم سردتر است. مامان بعد از  شب

 و خانه بمانم. اورمیعزادار را در ب یآدم ها یادا دیشود مغازه بروم، با ینم یدهد. چند روز یپدر را م یتا سال ها بو

 دیندارد. شا بیگفتن که ع یمدت هاست که بابا مرده، ول شانیخبر کنم. درست است برا دیاختر و عمو و خاله را هم با عمه

 .ندیایسوم و هفتم ب یِن خوانقرآ یدلشان خواست و برا

شوند و دور هم  یدِه جمع م ی. از آن ها که زن هاخواهدیم یرود و من دلم عزادار یو الغر شدنش م مانینر یقربان صدقه  مادر

 خوانند. یجانسوز م یکنند و شعرها یخوانند م یهوره م

 طور ساکت و خاموش از خود مردن بدتر است... نیا یعزادار

 دهیفا ینشنوم ول یزیکنم تا راحت باشند و چ یپتو پنهان م ریرسد و من سرم را ز یبه پچ پچ م شانیحرف ها انمیو نر مادر

 یبرم زیکرده ام؟ کاش همه چ یشنوم. مگر من چه گناه یرا م نشیرود و آه و نفر یمادر باال م ی هیگر یصدا یندارد، هرازگاه

 گشت به قبل از مرگ مهرنوش...

کرد. مامان مرا  یم ینقاش نیزم یرو یبا تکه چوب  ییکنج کوچه نشسته بود و تنها ارخانیدخترِ اسفند وایکاز م،یبود دهات

 سمتش هل داد و مهرنوش را صدا زد.

 ...نیکن یباز وایکاز شیبا خواهرت برو پ ایمهرنوش مادر، ب-

قلدورتر و الت تر  یگریاز د یکیدرانش هم شد. برا یاش نم یکس در محله هم باز چیادب بود و ه یو ب فیخواست، کث ینم دلم

 یسن ینبود، فقط چون فاصله  یدختر بد وایبودند. کاز ختهیمادر را برانگ یطرد شده در کنج دهات که دلسوز یبودند. خانواده ا

رنوش سال از مه کیبه بچه را نداشت،  یدگیرس یبود. مادرش هم حال و هوا ریگوشه گ و یبا برادرانش داشت، منزو یادیز

 یتر و مهربان تر بود. هر چه نباشد ته تغار بایکوچک تر بود. من حدود دوازده ساله بودم و  مهرنوش  هفت سال داشت. از من ز

 آمد! ینم نیدوستش داشتند و از آغوش مادر زم یبکرد. حسا یم یاز بابا و مامان دلبر یحساب شیها یکار نیریبود و با ش
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. با تکه میکرد ینان بلوط، بلوط جمع م یو از درخت بلوط برا میزد یپشت ده را دور م یو تپه  میرفت یو مهرنوش م وایکاز با

سنجاب ها  یتماشا یکردند. برا یم یدرخت عروسک باز ریکرد و ساعت ها ز یلعبت درست م شانیچوب و پارچه مادر برا

 . میدیکش یم غیغرق ذوق ج دنشانیو از د میکرد یم نیکم

 طور شد. نی. آن روز هم هممیشد و قدرت حرکت را نداشت یم خیم نیبه زم مانی. ان قدر که پاهامیدیترس یم وایبرادران کاز از

راه  یها دعوا گرفته اند و قمه و قمه کش یگفت سرِ آب با فالن یخانواده دور نگه دار، م نیزد که بچه ها را از ا یمدام نق م بابا

بچه به  نیشود. بلکه ا یم یگفت دختر بچه است، گناه دارد، عقده ا یشود. مامان م یشان نم یانداخته اند. ترس و شرم حال

 شود! یابخاطر دوستان خوبش، آدم حس

 ینشود، آن ها که ککشان هم نم ینبود، خب به درک که دخترشان آدم حساب ریتقص یکنم، مامان هم ب یکه فکرش را م حاال

 داشت؟ یگزد، به ما چه ربط

کرد.  یم یقلدور مانیآمد و برا یما را ترسانده بود. هربار م یباز نیادب و گستاخ! چندبار ح یشق بود. ب مراد، کله پسرشان

 گفتم... یشود. کاش م شانیدعوا دمیترس یم م،یجرات نداشتم به بابا بگو

 نیو نقش زم شیوگل یچاقو صاف نشست رو د،یو شادمان از جا پر دی. مهرنوش سنجاب را دمیسمتمان پرت کرد تا بترس چاقو

 شد!

 ...یراحت نیهم به

دانم کجا  یافتاده، نم یچه اتفاق دیبگو شیبرا وایپا به فرار گذاشت. مامان هزاربار در خانه شان رفت تا کاز وایبرده بود، کاز ماتم

 !مشیدیدر دهات ند گریپنهانش کرده بودند که د

که مراد بعدش چه کار  میتوانستم بگو یهم که الل شده بودم و نمگفتند او را فرستاده اند شهر تا حرف نزند، من  یده م اهل

 کرد...

تلخ  میافتاده برا یکه چه اتفاق نی. درک ادیچیدو تپه پ نیب یدر فضا شیصاعقه از گلو هیشب ییشد و صدا نینقش زم مهرنوش

نکره اش تا سال  یو صدا میگلو خیب ترسناک جلو آمد. چاقو را گذاشت یبتیبا ه دیبود و مراد پشت به خورش کیبود، غروب نزد

 شد. میها کابوس شب ها

 ...برمیگلوتو م یحرف بزن-

محو شد با تمام توانم  دمیکه از د نیکردم و به محض ا یم هیصدا گر یتپه؛ من ب یشانه اش و رفت باال یرا انداخت رو مهرنوش

 برنگشتم تا بپوشمشان.  یدر آمده بود و حت میراه از پا انیم میها یی. دم پادمیتا خانه دو
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غرق خونمان برگشت. مهرنوش را  ی. رفت و با عروسک هادیکردم و بابا منظورم را فهم هیتوانستم بزنم، فقط گر یکه نم حرف

 نکرده بود. دایپ

گرگ  یاطراف گشت زدند و صبح خبر آوردند که چند تپه آن طرف تر، طعمه  یدهات در تپه ها یشب را تا صبح با مردها 

 «مراد...»چه شده و لرزان نوشتم  دیافتاده است، فقط مادر پرس یکه چه اتفاق سمیبنو ایحرف بزنم  دمیترس یاست. م شده

 کردم. یم سیو از ترس خودم را خ دیلرز یم میدست ها سم،یتوان نداشتم تمام ماجرا را بنو گرید

هم  ی. حرفاورندیسرم ن ییمن گفت مواظب خودم باشم، بال به یواشکیشد.  تیشکا الیخ یرفتنم با مامان، بابا ب یاز کالنتر بعد

 «به شهر... میو آمد میترس از جان من بود که جمع کرد یبودم. به گمانم برا دهیترس شتریاز آن اتفاق نزنم، ب

نشسته اند  اهیس یبا لباس ها مانیدهد. مامان و نر یغربت و مرگ م یخانه بو نیخواهد. ا یشوم و دلم مغازه رفتن م یم داریب

. نگاهشان نمیچ یم کادویم سیپشت کانتر و داخل د نمینش یزنند. م یتعارف هم نم کیخورند. مرا  یدر آشپزخانه و صبحانه م

 شوم. یحرف نزنم باز الل م یام ول بهیغر کنارشانفهمم که  یکنم و از سکوتشان م یم

 .دیبه خاله و عمو و عمه زنگ بزن-

 خواهد... ی. من هم دلم مردیگ یلقمه م مانینر یو براکند  یچپ چپ نگاهم م مامان

 گفتم... روزید-

 رود. یکشد و سمت در م یچادرش را سر م ز،ی. بدون جمع کردن مدیگو ینم یزیچ گرید

 .میریحرف بزنم، مراسمو اونجا بگ هینیحس رمیمادر، من م مانینر-

 دهم. یبرود من جوابش را م رونیکه ب نیاز ا قبل

 هماهنگ کرده... روزیدآقا فرهاد -

اش  یآبک رتِیمانم. از مامان طلبکارتر است و باز غ یتنها م مانیرود و با نر یزند. م ینم یکند و حرف یهم چپ چپ نگاهم م باز

 کشد. یرا به رخ م

 بود؟ یک دیناهار رو تدارک د روزیکه د یاون هتل-

دانستم چه کنم و خودشان  یهمانان را با شوهر ندا حساب کنم. نمم روزِیناهار د ی نهیباشد هز ادمیکنم.  ینگاهش م یچشم ریز

را آبرومندانه جمع و جور کردند. حتما روح بابا  نیممنونشان باشم که مراسم تدف یحساب دیبودند. با دهیرا تدارک د زیهمه چ

 نه! مامان،و  مانینر یخوشحال شده بود ول
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 پلکن؟ یطور دور و برت م نیباهات دارن که ا یچه صنم ا؟نیبودن ا ی... کیدار ایخودت برو و ب یخوب برا-

قدر خوبند؟ خب من هم  نیکرده اند که ا یکند؟ آن ها چه گناه یطور برداشت م نیرا چرا ا گرانید یکیکشد. ن یسوت م مغزم

 مانی... نرگرید تزهاسیچ نیبه هم تیکنارم بمانند. آدم یاست که وقت سخت یعیام و طب دهیتوانستم به دادشان رس یهر جا م

 خواهد آدم باشد؟ یچرا نم

 توانستم بروم مغازه... یم کاش

 یدستم م ریرا از ز سیپرد و د یچشم به هم زدن م کیشود و در  یم یمانم. عصبان یشود و باز ساکت م مانیخواهم دعوا ینم

 برد. یرا باال م شیکشم و او هم صدا یم غیترسم و ج یکشد. م

 پس؟ هیانداخت حبس کدوم گورکه منو  یاون تنه لش-

 شانیخانواده ام بشکند. بماند که من برا نیشب از رفتن بابا نگذشته، حرمت ب کیخوام هنوز  یچکد و نم یطور م نیهم اشکم

 ندارم... یحرمت

 ...شهیبشه حل م داشیپ ؟یموضوع بش نیا الیخ یشه ب یم مانینر-

 کشد. یشود و باز هم سرم هوار م یاش نم یحرمت حال اصال

مرد بذارم و کجا  یخونه رو ب ته؟یآخر هفته برگردم زندان، حال دیمن باز با ادیرفته؟ ن یبشه؟ کدوم قبرستون داشیرو پ یچ یچ-

 برم؟

 بهتر است! یمدل مرد بودنت همان نباش نیا ؟یمرد یلینه که خ ،یخب به درک که برو میگو یخودم م با

 نگ شده بود؟! حاال که هست هم تحملش را ندارم.ت شیدانم چرا دلم برا یماه نبود و نم کی

 رفتن ندارم... یرا برا یگرید یگرفتم، جا یم یعزادرا ییخودم تنها یتوانستم بروم مغازه و آن جا برا یم کاش

ا دهم ت یم امیگردم و به فرهاد پ یرا هماهنگ کرده است. به اتاق برم هینیحس دیگو یشود. م یو بحث مان ختم م دیآ یم مادر

مانند  یها م هیهمسا نیفقط هم م،یرا ندار یکه کس ندیایدهم. آن ها ن یمراسم را اطالع م دیمسجد را کنسل کند و محل جد

 نه... ای ندیایب ایکه آ

خوب است. شب ها  یشود. شلوغ یگرم م ییرایو سرم با پذ ندیا یگذرند. خاله و عمه و عمو هم م یو سرد م نیها سنگ ساعت

باز هم  یرتیمثال غ مانیشود. نر یزنند. مراسم ها هم خوب برگزار م یکند و ساعت ها حرف م یرش خلوت ممامان با خواه
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حساب و کتاب  یسرفرصت برا میگو یشوم. به ندا م یشرمنده شان م یو حساب  همراسم را از رستورانِ هتلِ شهروز گرفت یغذا

 !ستیشهروز هم ن یآن هاست؟ تازه هنوز زنِ رسم ی فهیوظ یا کجاکاره نیاش هست، آخر ا فهیوظ دیگو یو خواهرانه م میا یم

 دیبا ی. من تا کندیب یرا م یخوش زندگ یو کم کم رو دهیاش به آخر رس یشود، خوش به حالش، روزگار سخت یام م یحسود

 هم خواهد داشت؟ یخوش یرو یزندگ نیتحمل کنم؟ اصال ا

ندارد به مغازه  یبی. از هفت روز گذشته و عمانیمانم و نر یرود و من م یدهات م به ،یمراسم یبرگزار یبا خاله و عمو برا مامان

زده اند و شرمنده  تیبابا پالکارد تسل یزنم. سردر پاساژ برا یم رونیخواب است از خانه ب مانیپوشم و تا نر یفرار کنم. لباس م

پسر  یروم و هاد یر را کرده بودند. پله ها را باال مکا نیاز کسبه هم هم گرید یکیدختر فرهاد و  یاشوم. بر یمحبتشان م ی

روم و  یفرستد. جلوتر م یعرض ادب م میدارد، از همان جا برا یدهد و چون مشتر یسر تکان م میاز داخل مغازه اش برا یعابد

 ییزهایلفن است. چکشد و سرگرم حرف زدن با ت یاش را دستمال م زهمغا یها شهیندا و آرمان بسته است. فرهاد هم ش یمغازه 

 شود. یو متوجه من نم دیگو یحرف ها م نیو ا یو واگذار هیدرمورد تخل

 .زمیعز یسالم مهنوش جون، خوش اومد-

کند در مغازه را باز کنم و  یپرسد. کمکم م یو دلسوزانه احوالم را م ردیگ یاست و تا به خودم بجنبم در آغوشش م نجمه

 ندیآ یکند وگرنه دنبالش م یخودش را به زندان معرف دیاست که امروز با مانیسم به نرحوا یکند. همه  یم یریهمراهم گردگ

 چکار کنم. دیدانم با یو نم

 متوجه اومدنتون نشدم... دیاومد یک ؛یسالم خانم مختار-

 .دیآ یداخل م یو قدم دیگو یم تیدهم. باز هم تسل یگذارم و جوابش را م یم نیام را زم یریاست، دستمال گردگ فرهاد

 یبرادرش بود و خودشم کم یقدر گرفتار بوده که فراموش کرده بود. عروس نیبنده خدا ا اد،یکردم. بهش گفتم ب دایآرمان رو پ-

 ناخوش احوال بوده...

که  نیذوق دارم، البد از ا نقدریا مانینر یآزاد یدانم چرا برا یشود. نم یکنم و بعد هزار سال لبخند نقش صورتم م یم ذوق

 شوم. یشنوم خوشحال م یغرغر نم گرید

 رسوند خودش رو... یبرگرده، کاش م دیبا مانیامروز نر اد؟یم یواقعا؟ ک-

تونه  یتونستم باهاش حرف بزنم، به خاطر طلبکارا خطش رو خاموش کرده بود، شکر خدا پول جور کرده و م شبیمن د-

 گرده ان شااهلل... یحساباش رو صاف کنه، برم

 گذارد. یم یصندل میو برا دیآ یزند. نجمه پشت سرم م یوق اشک در چشمانم حلقه مرود و از ذ یم
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 که به خاطرش افتاده زندان؟ هیداداشت و آرمان چ انیجر نیا-

 گزد. یدهم و غرق فکر لب م یم حیتوض شیبرا یاندک

 زندان بود و آخرشم اعدام شد... یمنم شوهرم مدت-

 اندازد. یزند و شانه باال م یلبخند مکنم. تلخ  یشده ام و نگاهش م کنجکاو

 رو نداره... رششیبودن، بزرگش کنم... جامعه قدرت پذ یاعدام هیتونم به عنوان دختر  یخواد، نم یمهسا بابا م-

 یحرف ها یشنونده  شهی. همدیگو یزند و از خودش م یبار است حرف م نیکشد. اول یم قیشود و نفس عم یگرد م چشمانم

 کرد. یمان شرکت نم یدورهم یث هاما بود و در بح

که  یبه پاش موندم، با کار یادیخوام کنار بکشم. تا االنم ز یم نیهم یبودن سخته، برا یبا عنوان دختر و زنِ اعدام یزندگ-

 نداشت بمونم... یلیکرد، اصال دل

 خواهم بحث را عوض کنم. ید و مسوز یم شیتوانم. فقط دلم برا یو نم ستیچ لشیرود تا بپرسم دل یم یلیو یلیدر دلم ق یه

 امروز؟ شیاوردیمهسا کجاست، ن-

 کند. یشود و چادرش را مرتب م یم یشگیهم یهمان نجمه  دوباره

 ... من برم، هنوز در دفترو باز نکردم...رمیبگ میخونواده که روم نظر دارن، گفتم اگه باهاش بسازن بعد تصم هی شیگذاشتمش پ-

 روند. یشان م یو بعد سراغ کاسب ندیآ یمن م دنیاول به د ندیآ یز کسبه که مرود و تا ظهر هر کدام ا یم

. دل و دماغ خانه رفتن ندارم، به عالوه روزها کوتاه است و دو ساعت را به ستین یدرست و حساب یِاز کاسب یخلوت و خبر بازار

کنم. کاش مادر زودتر برگردد. تنها ماندن  یفکر م میبه غصه ها ییو در تنها نمینش یکند. م یبه حال آدم نم یریخانه رفتن، توف

 زهرمار است. دنیرا شن شیو طعنه ها مانیبا نر

کنم  یشده است. با خودم فکر م دایپ دیجد یزده بود و باز سر و کله اش با خط بشیغ یرسد. ارسالن است. مدت یم امیپ میبرا

دانسته و  یرا م زیفهمم همه چ یکنم م یرا که باز م امشیپ یولاست  امدهینازل شده که ن میبرا یبتیخبر ندارد چه مص دیشا

 نشده است. یآفتاب

 رابطه مان لو برود! دهی! ترسامدهیگفته و عذر خواسته است که ن تیتسل

 ...ستیسخت ن یبشر مرد روزها نیدانم ا یبه جان خودش؛ من که م آره
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 یو م ندازمیطور دورش ب نیگذارد ا یهم کرده است! نوشته نم دیتهددهد.  یقرار مالقات م یبرا یامیدهم و باز پ یرا نم جوابش

 خواهد همچنان رابطه مان ادامه داشته باشد!

 کند! یخواهد پول بچاپد و با پول من خوشگذران یخوش است؟ کدام رابطه؟ باز م دلش

 تر است... را تحمل کردن، آسان مانیفرستم که از چاله به چاه فرار کرده ام، نر یخودم لعنت م به

 یم ییدهم و الال یگذارم و آرام خودم را تاب م یم نیتریو یکنم. سرم را رو یرا خاموش م یحوصله اش را ندارم و گوش 

 خودم، هم بابا، هم مهرنوش... یخوانم. هم برا

 په رش کم یکمره شل خووم حانهیرشا ر »

 کنم( اهیکجاس تا خودمو باهاش س اهیس ی حانهی)ر

 خوش که م یهاوار دل به ک یکت اباال یدووا له

 خوش کنم( یتو دلم رو به ک یباال ی)از دور

 شل و مل نمید یشل کمره شل بو کمره

 شال رو به گردنت نبند( نمتیبب خوامی)م

 بسه یشل شل د کوره

 شال گردنت رو بردار( نیا گهی)بسه د

 نمیبا خاص بتو ید

 )بذارقشنگ نگات کنم(

 . رورو مه.شوناالن کمره شل روژان شوان

 (« هیکنم و روزها مو ی)شبها ناله م

چشمانم  یدانم سرخ یکنم. البته م یشالم اشکم را از صورتم محو م یبا گوشه  عیپرم و سر یاز جا م بهیغر یسرفه  یصدا با

 ...هیگر ریگاه بزنم ز یهستم که اشکال ندارد گاه و ب یطیکنند در شرا یهم حتما درک م گرانیندارد. د یراه پنهان کردن
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زنم  یرا به سمتش دور م نیتریاراده و یکنم و ب یحالتم را فراموش م ستاده،یدر ا یکه درِ بسته را هل داده و ال یشخص دنید با

 روم. یکنم و با تمام وجود استقبالش م ینبودنمان را هم نم یمیبودن و صم بهیغر یمالحظه  ی. حتستمیتا بتوانم مقابلش با

 ن؟ییعلوم هست شما کجاسالم آقا آرمان، م-

 رسد. یبه نظر م شهیاست. الغرتر شده و انگار مردتر از هم ختهیبه هم ر یآتل بسته است و برخالف سابق کم دستش

آقا  شبیبرادرتون رو فراموش کرده بودم... د انیگم... شرمنده من بدجور گرفتار شدم، پاک جر یم تیتسل ،یسالم خانم مختار-

 شرمنده شدم... یسابکردن ح یادآوریفرهاد 

 به هرحال به مادرم سخت گذشت... یهم بود، ول مانیالبته حق نر گه،یاومد د شیاشکال نداره، پ-

و در  دیآ یداخل م یو قدم میزن یحرف م نطوریبارد. هم یم شیاز سر و رو یو خستگ دهیشرمنده است. تازه از راه رس یحساب

 کنم. یساز را روشن م یدهم و چا ینم یتیشود. اهم یپشت سرش بسته م یا شهیش

 برگرده زندان؟ ستیالزم ن گهید دیبد تیفوت باباست، رضا یبرا یاالن تو مرخص-

 رفتن هم ندارد. یبرا ییرا در تهران ندارد و جا یدانم به جز نامزدش کس ی. مندینش یگذارم و م یم یصندل شیبرا

 ...هی. حله قضکنن یگفتن ابالغ م ،یرفتم کالنتر نجایقبل از اومدن ا-

گذارم  یداخل فنجان م یا سهیک یچا عیسر یلیشود. خ یاز مشکالت از شانه ام برداشته م یشود و انگار کوه یراحت م المیخ

 برد. یلذت م یاز خوردن چا یکند و حساب یبابا ابراز تاسف م یاش در رود. برا یتا خستگ

 شود تا برود. یو بلند م میبا هم ندار یحرف گرید

 شم... یاز خدمتتون مرخص م شهیهم یبرا گهیکار دارم تو شهر، بعدش د یجازه تون، من کمبا ا-

 کنم. یم تعجب

 چه طور؟-

 دادن هم ندارد. حیتوض یاست و خسته. حوصله  نیغمگ

 یساجن یبرا یمشتر هی... اونجا شهیقرض باال آوردم، برگردم دهات خودمون حداقل خرجم کمتر م یکل ده،یخواب یکار و کاسب-

تو شهر  یتو دهات، مرد زندگ یبچسبم به همون کشاورز دیجا بفروشم بره... با کیآوردم، اومدم جمع کنم و همه رو  ریمغازه گ

 ...ستمین
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را دست باد  زیهمه چ دیکند و حاال با نیرا تام یمغازه ا نیچن یراه انداز یتا بودجه  دهیسوزد. چند سال زحمت کش یم دلم

کند؟ خطا هم  یو خطاها ط شیآزما نیعمرش را با ا یکند که سال ها یاول! آدم مگر چقدر عمر م یخانه  بسپارد و برگردد سر

 است و باخت... ختنه، جدال با زمانه است و همه اش با

 خواهد از نو شروع کردن...  یم یکلفت پوست

کنم  یم یکنم و سع یرفتنش باز م یر را براطور گرم تعارفات معمولم و د نیتا بدرقه اش کنم. هم ستمیا یخواهد برود و م یم

 کشد. یم ریبه زور لبخند بزنم تا آداب معاشرت را به جا آورده باشم که ناگهان صورتم از درد ت

 غلطا؟ نیبه ا یهنوز کفن بابات خشک نشده افتاد ؟یعوض یکن یم یچه غلط-

 کشم. یم غیاز درد ج اریاخت یکنم و ب یرا هم نوش جان م یبعد یضربه  میایبه خودم ب تا

 .ستدیا یمقابلش م ادیو با فر ردیگ یدستش را م آرمان

 دادم. تیبابا اومدم خبر بدم رضا ؟یکارش دار یچ-

 خواهد او را هم کتک بزند. یدهد و م یرا هم هل م آرمان

 !ستین داتیبهونه اومد که پ یسر خودتون بوده و ه ریز یهمه چ د،یخر خودتون-

 یو برا ندینش یقلبم م یندارد. مشتش صاف رو تشیعصبان یرو یپسر مردم نشوم و کنترل یا باز شرمنده ت ستمیا یشان م نیب

 کشم. یم ادیشوم و سرش فر یم نیشود. نقش زم یحال م یتمام تنم لمس و ب یلحظه ا

 زندان... ندازمتیبار خودم م نیا مان،یبرو گمشو نر-

 .واریدهد سمت د یکند و هلش م یز دفاع مدهد و آرمان با یبار با لگد جوابم را م نیا

 ...یکالنتر میبر یحرف دار یلیگم اومدم خبر بدم احمق، خ یم-

نماند. از  میبرا ییزنم. آبرو یکنند. محکم به صورتم م یرسد. دو سه نفر هم پشت در تماشا م یشود و فرهاد هم سر م یباز م در

 یداد م مانیزنم و سر نر یرا چنگ م فمی. کستدیا یشان م نیزم و فرهاد بلر ی. دارم مرمیتوانم باال بگ یخجالت سرم را نم

 کشم.

 گذرم... یبه خدا ازت نم مان،یخاک تو سرت کنن نر-
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 شیچاقو مانیدوم. نر یم رونیکنم و با تمام توانم ب یکشد. در را باز م یشانه اش را م تیخواهد حمله کند و فرهاد با عصبان یم

از آن که گرگ ها  شیبرود و دنبال جنازه ام بگردد پ دیمرا هم کشته اند. با میبروم و به بابا بگو دیکرده و با قلبم فرو انیرا صاف م

 !دتکه پاره ام کنن

 هیگر یبرا یکه در پاساژ افتاد، نگاه متعجب راننده تاکس یکنم. در مقابل اتفاق یم هیو تمام راه را تا قبر بابا گر رمیگ یم یتاکس

 !ستین یزیکه چ میها

 ینه کمک م ،یتیدارم، نه شکا یکشم. نه حرف ینقش سنگ قبر م شیخاک ها برا یبابا و رو یِقبر خاک یپا نمینش یها م ساعت

 ندارد اوقاتش را با مشکالتم تلخ کنم. یا دهیتواند به دادم برسد فا یخواهم. او که نم

 یکشد به خانه برگردم ول ینم میرفتن ندارم. پاها یرا برا ییآماده شوم. جا مانیمواجه شدن با نر یبرا دیرسد و با یم غروب

را در قفل بچرخانم. هر  دیترسم کل یرسم و م یکنم تا به خانه م یم یراه را ط لومتریندارد. انگارهزار ک دهیبابا ماندن هم فا شیپ

 یخودم هم م یسروصدا باشم ول یم بکن یم یکنم. سع یمرگ باز م یو در را انگار به رو ستین یا ارهکنم راه و چ یچه فکر م

 کنند... یکه گرگ ها حمله م دهیهال نرس انیاست. هنوز م ریدانم اجتناب ناپذ

*** 

رود. زنگ  یم یتنم رو به کبود یرو شیبندد و رد ضربه ها یکنم. در را از پشت م یو درمانده و دردناک کنج تخت کز م خسته

شده است.  یمادر چه شکل ی افهیتوانم حدس بزنم ق یکند. م یم فیتعر ستین تیواقعرا آن طور که  زیزند به مادر و همه چ یم

 کرد، شک ندارم. یم امکرد و خفه  یبود، رحم نم نجایاگر ا

است. آن قدر  مارشیذهن ب یاتفاق ساخته و پرداخته  نیندارد و ا تیواقع چیه مانیچه طور قانعشان کنم که توهمات نر اخر

 یخانه را پر کرده است. حتما نم شنیاست یپل یشوم و صدا یم داریرود. صبح ب یتا ذهنم رو به سکوت مکنم  یم الیفکر و خ

کنار در افتاده است، تن پر دردم  فمی. کستین ییاگر هم باشد اشتها ست،ین یدرز کند. از صبحانه هم خبر رونیب میخواهد صدا

گذاشته  غامیخوانم. نجمه پ یها را م امیکنم و پ یده است. روشن مکشم و خوشبختانه تلفن همراهم را مصادره نکر یم شیرا پ

 است.

رفع  لمایاون ف دنیبا د دیمهنوش؟ سوتفاهم با یواضح بود. خوب یهمه چ م،یسالن رو نشونش داد یمدار بسته  نیدورب یلمایف»

 «شده باشه...

 «هادم اون ساعت تو مغازه اش بوده...بده، آقا فر حیتوض شتریو ب ادیناراحته، اگه الزمه ب یلیارمان خ آقا»

برادر؟ مگر فقط مهرنوش خواهرت بود که با  ندیگو یبه تو هم م ؟یطور لگدمالم کرد نیو ا یدانست یم مان؛یبه تو نر لعنت

 وسط؟ نیا ستیگناه من چ د؟یرفتنش مرا هم زنده به گور کرد
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. همه مثل زارمیزند. از هر چه مرد است ب یبه هم م یخل گوشاسمش دا دنیتماس از دست رفته از ارسالن دارم. حالم را د یکل

 ...ستندیباشند که آدم ن مانینر

 است. دهیکش دیرا جواب نداده ام کار به تهد شیکرده و چون تماس ها یهم گذاشته است. اولش مهربانانه دلتنگ امیپ

 «؟یکرد دایاز ما بهترون پ ؟ید یچرا محل نم مهنوش»

 «!یبد حیتا توض نمیش یات ممغازه  یجلو نقدریا«

 «وقت صرفت کردم! یکل ،یبهم رو دست بزن یطور نیذارم ا ینم من»

گرفتم و  یم ییمن از درد تنها شهیکه هم ییتماس ها ای م؟یدیرا د گریکه در پارک همد یهمان دو بار د؟یگو یوقت را م کدام

شارژ کنم. هر چه باشد من شغل دارم و  شیخواهد برا یهم شارژ تلفن همراهش تمام شده و م دیکرد؟ شا یوقت درکم نم چیه

 خواهد پس بدهد! آره به جان خودش... یکند، همه را م دای. بعدا که کار پدگرد یاست و دنبال کار م کاریاو هنوز ب

 غیدر شهینبود که هم یادیز زیخواستم، چ یم یدرک شدن و همدرد یدر قبال آن پول خرجش کردن ها، کم دیفهم یم کاش

 بود... دنیکرد و دنبال پول چاپ یم

. نمینش یم میپرم و سرجا یم عیگردانم. سر یبرم فیکنم و داخل ک یرا خاموش م یشود، گوش یقطع م مانینر یِباز یصدا

درِ  دیشروع شده و کل شیغرغرها دهیاست. هنوز نرس دهیکند و مادر از راه رس یبرخالف انتظارم درِ اتاق که نه، درِ خانه را باز م

 انیدرمانده ام م یکند و موها یندارد. حمله م دهیفا حیدانم توض یکنم و م یبابا جمع م یچرخد. خودم را کنج تختِ ب یاتاق م

مادر را  یدست ها تی. با عصباندیآ یام نم هیگر گریکنم و د ینگاه م مانیبه نر ظیشوند. تمام مدت با غ یچنگ م شیدست ها

 کشم. یم ادیزنم و سرش فر یچربد. کنارش م یم تشیو زورم به عصبان رمیگ یم

 ؟یپس من چ ؟یکن یالت مفت خور رو باور م نیفقط حرف ا-

 ؟یدار یآبرو چه حرف یب یتو؟ تو-

 یب نمیتا از رمیخونه م نیاز ذارمیم ایدستتون بهم بخوره  گهیبار د هیشعور آبروم رو برده... به خدا  یب نینکردم، ا یکار چیمن ه-

 کشم... یخودمو م ای نیابروتر بش

 ...یکه برامون ساخت یوضع نیبا ا میش یبه درک، از شرت راحت م-

 بلد است، تنگ شده...  یمادر که مادرانگ کی یتنگ شده، دلم برا شیکنم. دلم برا یو مستاصل نگاهش م دانهیناام
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ندارم. گفت  یدیندارم، ام یحرف گریکشد. د یم ریتا فرق سرش باال رفته است. کمرم ت اهشیس یِاز سرش افتاده و روسر چادرش

ماند،  یکردند، خوب شد که مرد، اگر او م یطور رفتار م نیمردم، البد با او هم ا یمهرنوش م یبه درک که نباشم، اگر من جا

 مراد، به دست مادر کشته شود. یله شود و به جا نطوریگناه داشت که ا

کشم . گونه ام  یبا آب فراوان آب م یروم و صورتم را ه یم ییخورم. دستشو یفرو مرا  میها هیشوم و گر یرد م مانیکنار نر از

 شیبه خطا مانیکنند نه نر یم یدانم نه عذرخواه یم نمشان،یخواهم اصال بب ینم گریدارد. د یکبود شده و کنج لبم خون مردگ

 مرد. دیندارد، تنها با دهیفا یکار چیه گریکه د ییدرست اخر خط است. جا نجایشود. ا یم رباناعتراف خواهد کرد و نه مادر مه

و کارکردن  ییدرمورد مغازه و جابجا یزیگردند چ یبرم یروند. وقت یم رونیب مانیگردم به اتاق و تمام روز مادر با نر یبرم

است که  یزیچ نیااداره کند.  مانیخواهد مغازه را نر یاز چه قرار است. م انیشود که جر ی. شستم خبردار مندیگو یم مانینر

 بود. نیمان از گفتن آن دروغ وحشتناک هم همیگذرد. اصال هدف نر یدر سرشان م

نباشد از پس  یخودم داد. که اگر روز یمغازه را برا شی. مغازه مال من است، من درس نخوانده ام و بابا پول پردیگ یام م هیگر

اماده را قورت دهد.  یخواهد لقمه  یعرضه ام م یده و حاال برادر ببو نیکارم هم ینمانم. از هجده سالگ بیو غر میایخودم برب

کند.  شتریرا ب شیها یو قلدور اوردیخانه را درب یمردها یادا ایالتماسش کنم  یبیپول توج یبرا دخواه یسوزد. البد م یدلم م

 وجه... چی. به هستیقابل تحمل ن میاصال برا

گذارند و  یغذا م میوعده در روز برا کی ینیها داخل س یحبسم و مثل زندانبساط است. من در اتاق  نیروز تمام هم سه

 یاز هدفشان ندارم. باالخره م زیگر یبرا یکنم راه یگردند و هر چه فکر م یاز خانه دنبال مغازه م رونیخودشان تمام روز را ب

 دیکنم. شا یهرگز نگاهش نم گریکنم، د یم. نگاهش نندینش یو آن سمت تخت م دیآ یکنند. مادر م یرا علن زیتا همه چ ندیآ

 !یمادر واقع کیدارم و خودم خبر ندارم؟  ییدر جا گرید یمادر

کند،  یحرف ها هم دل خوشم نم نیطور تکه پاره ام کنند؟ ا نیها که ا نیا یکرده برا میچرا رها زارم؛یهم ب یالیآن مادر خ از

 ها بگذرد... هیکنم و خون دل بخورم تا ثانتحمل  دیجا گرفتارم و با نیهر چه که هست، االن ا

مردک  نی. امیسینو یو قرارداد م میصحبت کرد میجاش خوبه، پر رفت و آمدم هست. رفت م،یکرد دایپ ایکینزد نیمغازه هم هی-

رو  شیل پبرو پو مانیفردا حاضرشو و با نر ،یبر دیفسخ با یصاحب مغازه ات گفت قرارداد اجاره رو با خودت نوشته و خودت برا

 ...نیمغازه تو جمع کن یو خرت و پرتا دی. چندتا کارتنم ببرمیمغازه رو قولنامه کن نیتا ا ریپس بگ

دارد. حرفش را زده و بلند  یا جهیدارم و نه نت یتی. حرف حرف خودشان است و هرچقدر مخالف باشم نه حمامیگو ینم یزیچ

 شود تا برود. یم

 ...که یاونجا کار کن یتون ینم گهید-
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چالنم.  یدارم و محکم در بغلم م یدهد. عکس بابا را برم یاتاق ادامه م رونیرا ب یزیآبرور یبرا شیرود و غرغرها یم رونیب

 ...یخال یلیاست، خ یخال شیجا

کند و دلگرمم کند  تمیخواهد حما یم یکرد، اما حاال که رفته، چه کس یداشت و مادر مراعاتش را م بتیجانش هم ه مهین یحت

 له شوم... مانینر یپاها ریخواهم ز یبه زنده ماندن؟ نم

کوبد و  یحرف زدن ندارم. مشت به در م یچند روز فقط آب خورده ام و نا نیپرم. تمام ا یاز جا م مانیشود و با تشر نر یم صبح

 کند. یچادر مادر را سمتم پرت م

 بپوش... نویبرم، ا رونیمثل تو ب یکیخوش ندارم با -

 دانم! ینم ست،یکند. فازش چ یطور رفتار م نیندارم و ا یداند گناه یهم م خودش

کنم. قاب  یم یکمد داخلش خال یمدارکم را از کشو یدارم و همه  یرا برم فمیرفتن شوم. ک یآماده  دیرود و با یم رونیب

 شود.  یجا نم فیدر ک یزنم ول یعکس پدر راهم چنگ م

 ها محو شده اند. یخوشبختانه رد کبود یبه چهره ام نمانده ول ییو رو کردن ندارم. اگرچه رنگ شیآرا یحوصله  

 توانم تحمل کنم. ینم گریخواهم چه کار کنم، فقط د یدانم م ینم

کارگر  کیپارک است و آرمان و  یجور کند. مقابل پاساژ وانت یرود تا از چند مغازه کارتن خال یو م میشو یم ادهیپاساژ پ مقابل

مکث  یو لحظه ا ندیب یکشم جلو بروم. او هم مرا م یو خجالت م ستمیا ی. منندیچ یز مغازه اش داخل آن مرا ا ییکارتن ها

 دچار سوتفاهم شود. یخواهد مجدد کس ی. او هم نمرددگ یکند و بالفاصله داخل برم یم

وارد مغازه  ابانیو از درِ داخل خاندازم  یم نییهم ندارم. سرم را خجالت زده پا هیو توج یفرصت عذرخواه یرود و حت یدارد م 

 .ستیاضافه ن حیبه توض ازیقبال حرفش را زده اند و ن مانیشوم. مادر و نر یم یعابد ی

 ؟یاومد هیتسو یسالم دخترم، برا-

 لرزد. یحرف زدن ندارم و تنم از سرما و ضعف م یدهم. نا یتکان م دییتا سر

شم. من ممکنه  یممنون م دیو بهشون پرداخت کن دیکرده رو کسر کن مراسم پدرم یبرا یخرج یو هرک دیفقط اگه لطف کن-

 فرصتشو نداشته باشم.

 تا از آقا فرهاد بپرسم... نیچشم، بفرما بش-
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هم با فرهاد در مورد مخارج مجلس  یبرد و عابد یطور کارتن ها را م نیکنم. آرمان هم یو مضطرب اطراف را نگاه م نمینش یم

خواهم هر  یکند. م یحساب م نیکند، شروع به محاسبه با ماش یکند. تماس را که قطع م یم شتاددایزند و  یختم حرف م

 .دیبگو گرانید یموضوع چه بوده تا بعدا برا قایدهم دق حیطور شده بحث را به آن اتفاق بکشانم و توض

جور  دینشد صبرکنم تا مستاجر جد فرصت ی. حتامیب نجایتونم ا ینم گهیکنم، بعد اون سوتفاهم د هیشرمنده، مجبور شدم تخل-

 بشه...

 یلیاومده، به مادرتونم گفتم. ان شااهلل که خ شیپ یچه طور سوتفاهم دمیاشکال نداره دخترم، شما هم مثل دختر خودم، د-

 سخت نگرفتند براتون...

کنم و به  یود؟ بحث را عوض مدر کار نب یا یسوتفاهم بوده و باز هم عذرخواه دهیاندازم. مادر هم فهم یم ریسر به ز شرمنده

 کنم. یرفت و آمد آرمان اشاره م

 نشد تا اتمام قرارداد بمونم... یشه، حت یم یهو داره چندتا مغازه خال هیبه هر حال -

ترسم باز شر به پا کند و قلبم هزار  یگذرد. م یاز آرمان م ضشیرود و نگاه پرغ یدر بغلش سمت مغازه م ییبا کارتن ها مانینر

 کند؟ یخواهد کاسب یبشر چه طور م نیدانم ا یکوبد. نم یام م نهیدر سبار 

 ینبوده است. همانطور که سرش در گاوصندوق است، م ریسخت گ مانیوقت برا چیه رمردیرود و پ یسمت گاوصندوق م یعابد

 :دیگو

مغازه دارا هم دلسرد شدن و سختشونه  یقانجام بدم، با یکل یبازساز هیافتاد، به سرم زده  یکه تو مغازه لباس فروش یبعد اتفاق-

 ...شهیکه از پاساژ به وجود اومده برطرف نم ینشه، چهره ا یبمونن، تا بازساز نجایا

 شده؟ یچه طور مگه؟ چ-

 کند. یدهد و شروع به شمردن چک پول ها م یتاسف تکان م سر

 پاساژ کدر شده... یوجه  یقبل یاناینِ باال کشتن، بعد جردختر مردمو شبونه تو سال اره،یبگم بابا، آدم از کار آدم سر در نم یچ-

 .اورمیشود و کم مانده نفس کم ب یگرد م چشمانم

 رو کشتن؟ یک-

 کند. یباال اشاره م یداند و به طبقه  یکند اسمش را نم یم تظاهر
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 نایدورب م،یکرد دایپله ها پ یصبح زود جنازه اش رو باال شیکرد، دو، سه روز پ یکه تو فروشگاه البسه کار م یاون دختر-

 نشده هنوز... دایپ چکسیخاموش بوده، ه

رود بدنم از ترس  یارسالن که سمت مغازه ام م دنیکند و با د یگذارد. شروع به نوشتن م یم زیم یو پاکت پول را رو ندینش یم

خونم را حالل اعالم  مانیمادر و نر گریر دبا نیبه پا شود؟ ا یدیجد یزیخواهد چه کار کند؟ باز قرار است آبرور ی. مردیگ یگُر م

 برند. یکنند و سرم را گوش تا گوش م یم

 کشم. یم یدست عابد ریپول را از ز دیرس یپرم و نوشته  یجا م از

 امضا کنم؟ دیرو با نجایا-

نها سفارش چرخد و ت یهم نم یخداحافظ یکشم. زبانم برا یزنم و پاکت پول را م یامضا م عیکند. سر ینگاهم م متعجب

 کنم. یرا م میها یپرداخت بده

 )ندا( با شما...یزحمت پرداخت پول آقا فرهاد و خانم فدو-

و  ستادهیدر ا یکند. ارسالن جلو یم هیزنم. آرمان در مغازه اش را بسته و با کارگر تسو یبه مغازه زل م میپاساژ مستق یاز ورود 

روم، چشمان به خون نشسته  یعقب م یچرخد. قدم یسمت من م مانینر لحظه نگاه نیزند و درست در هم یحرف م مانیبا نر

 زند. یم میجا صدا ماناز ه داست،یفاصله هم هو نیاش از ا

 ...ستایهمون جا وا-

 یم یقابل تحمل است. چندقدم ریو کتک بخورم. دردش غ ستمیتوانم با ینم گریکند و د یم دنیسالن شروع به دو یانتها از

را هم تحمل  یزیآبرور نیا دیندارم و هر طور شده با یزیرو در حال آمدن است. راه گر ادهیکه از آنطرف پ نمیب یدوم و مادر را م

 انداخته اند.  یبرزنت یاتاقش چادر یپارک است و رو ابانیکنم. وانت لوازم آرمان کنار خ

 میشنوم و نفس ها یقلبم را م ی. صدارمیگ یم چادرش پناه ریپرم و ز یسر برسد، باال م مانینر ای ندیکه مادر بب نیاز ا قبل

 است.  قیعم

کوبش قلبم، گوشم را کر  یو صدا دیآ یمادر هم م یشنوم و کم مانده جانم از تن در برود. صدا یرا م مانینر یها دنیدو یصدا

 کند. یم

 شده مادر؟ یچ-

 .دیگو یزند و م ینفس م نفس
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 واسمون... آبرو نذاشته ز؟یهمه چ یب نیکجا رفت ا یدیند-

 کرده؟ کاریباز چ ؟یگ یم ینه مادر، چ-

 نکرده ام... به خدا نکرده ام... یکار چیمن ه دیبگو ستین یکس اخر

 گرفته... پوالرم با خودش برد... یالبد تاکس-

 خاک عالم... یوا-

 یمغازه پنهان کرده ام، حتما وقتپول در  یداشتم! اشکال ندارد، مقدار یبرم دیچکد، البد خودم به جهنم، پول ها را نبا یم اشکم

 ازیکردم تا اگر بابا درمان ن یپنهان م شیها یاز دست ولخرج شهیکه هم ییکند. پول ها یم شانیدایکند پ یرا جمع م لیوسا

 .میپول نمان یداشت، ب

زنم و نگاهشان  یم چادر را کنار یکند. گوشه  یرا بشنوم حرکت م شانیحرف ها یکه باق نیخورد و قبل از ا یاستارت م وانت

راحت به کارتن پشت سرم  الیکنند و با خ میدایروم. محال است پ یگردند و من دارم م یکنم. همان طور اطراف پاساژ را م یم

 کرده اند.  خی میکنم. هوا سرد است و پاها یم هیتک

در خلسه  یبندم. کم یچشمانم را مو  زمیر یاشک م کی. صدا بلند است و هم نوا با موزدیآ یاز جلو م نیغمگ یکیموز یصدا

همچنان در حرکت است و صدا از  نیپرم. ماش یاز جا م یمرد ادیفر یبا صدا یاست مدهوش شوم ول کیروم و نزد یفرو م

 کند. شک ندارم آرمان است. یرا آزاد م سشکشد و نف یم ادی. بلند فردیآ یراننده م نیکاب

 نی. هممیخارج شده ا یشهر یکند. هوا سردتر است و از منطقه  یشهر فرار م نیز ااو هم غصه دارد. دلش گرفته و دارد ا البد

 یکه محو و محوتر م نمیب یاطراف تهران را م یساختمان ها نیآخر یچادرِ برزنت یو از گوشه  میرو یطور در دل جاده فرو م

 شوند.

از  نیکنم. چادرِ ماش یزانو محکم م یو سرم را رو چمیپ یم میمادر را دور دست و پاها اهِیلرزم و چادر س یسرما به خودم م از

تا  ی. ولرمیم یم یزدگ خیشوم و از  ینکنم قطعا منجمد م یزند. اگر کار یتنم را شالق م میشود و باد مستق یدستم رها م

به جانم  یسرد کمتر یکنم تا هوا یحد ممکن تنم را جمع م نی. تا آخردیآ یاز دستم برنم یدر حرکت است کار نیماش

 فرار از خانه است... یِسخت نیاول نیا یندارد ول دهی. اگرچه فاندیبنش

شود و  یام نم یهم حال رمیاحوال اگر از سرما بم نیشود. با ا یفرار از سرما م یبندم و ضعف و خواب بهانه  یرا م چشمانم

 خوابم، خواب مرگ خواهد شد...

 *** 
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 چهارم فصل

 آرمان

*** 

 یکند و نم یبرادرش درد م یام از ضربه  دهید بیکنم. دستِ آس یرفتن مهنوش خانم نگاه م ریو به مس ستمیا یم یا گوشه

 در آرام کردن برادرش دارد. یرود و سع یکه افتاده تمرکز کنم. فرهاد هم چنان کلنجار م یاتفاق یتوانم رو

 جا... نیا فتادین یاتفاق دم،ی: من از در مغازه ام دفرهاد

کنم تا  یافتد و با چشم و ابرو به فرهاد اشاره م یدهد، م یباال را نشان م یکه از وسط سالن سمت پله ها ینیببه دور نگاهم

 .ستدیا یکند و کنارم م یرا رها م مانیانگار مردد باشد، نر یول میگو یفهمد چه م یزود م یلیمتوجهش شود. خ

 اد؟ینم شیپ یمشکل یمطمئن-

شود و  یمطمئن م ند،یب یمردد است. نگاهم را که م یکرده و االن کم تمیهمه جوره حما شهیهمفشارم. فرهاد  یرا به هم م لبم

 گردد. یبرم مانینر شیپ

 ...دیچک کن دیتون ینصب شدن... م نایدورب نیا د،یکه خودتون مسببش بود یرو گرفته، بعد اون اتفاق یهمه چ نیدورب-

دادم.  ینم تی. حقش بود اصال رضاردیتا آرام بگ زدیخواهد خونم را بر یمکند. مشخص است باز  یدرنده نگاهم م یوانیح مثل

مرد تا  یاش کند. کاش پدرشان نم چارهیبعدا چطور خون به دل خواهر ب ستیندارد. معلوم ن یحق آزاد یا یوحش نیچن

 داشت.  یم یتیدخترک حما

 تالشم را خواهم کرد که تا عمر دارد در زندان بپوسد.  شک تمام یبار دستش به تنم بخورد ب نیا ؟یاغیقدر  نیبرادر هم ا آخر

برد و من هم  یخودش م یرا به مغازه  مانیکند. نر یرا پراکنده م تیخودش را برساند و جمع یتا عابد ردیگ یتماس م فرهاد

م کردن برادرش وجود جز آرا یو چاره ا رمیهمراهم ندارم تا از مهنوش خبر بگ ی. تلفن همراهنمینش یداخل مغازه ام منتظر م

 ندارد.

است که افتاده است. من که  یشک نقل محفلشان بحث اتفاق یهم جمع شده اند و ب یپاساژ چندنفرچندنفر در مغازه ها ی کسبه

کرده است؟ اصال چرا در مغازه را بستم؟ خب  یجا کار کند چه گناه نیآن دختر که قرار است هم چنان ا یخواهم بروم ول یم

 !دیآ شیممکن است پ یهر کس یاست که برا یزیباشد. چ بسته یاست در مغازه ا یعیت و طبهوا سرد اس
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 میبرا یدهد. فقط مشخص است من نشسته ام و مهنوش چا یکامل نشان نم نیشوند. دورب یو باز همه جمع م دیآ یم یعابد

 معلوم است دستم هم به دستش نخورده است. یول ستیگذارد. اگرچه واضح ن یم

قدم  شیپ حیتوض ی. براردیگ یآرامش نم یبرادرش ذره ا یچشمان به خون نشسته  یشود ول یهمه راحت م الیکه خ نیا با

 کنم. یشوم و تا اوضاع آرام است لب به سخن باز م یم

 دادم. در خودبه خود پشت سرم بسته شد... تیخواستم خبر بدم رضا یبودم، فقط م دهیمن تازه از راه رس-

 فشارد. یرا م مانینر یهم شانه  یزند. عابد یگذارد و لبخند م یشانه ام م یدست رو فرهاد

نکرده... برو خونه بابا، برو خونه از دلش در  یو عجول، خواهرت که گناه یخدا رو شکر که سوتفاهم رفع شد بابا جان، جوون-

 ...اریب

ابراز  دنمیهم از د یشود و عابد یگفته نم هیضاز ق یزیمانم و جمع مردانه مان. چ یرود و من م یم یحرف و احترام یب

 کند. یم یخوشحال

 !؟یخودت ساخت یبرا هیچه وضع نمیزده بود جوون؟ ا بتیکجا غ-

 دهم. یکنم و آتل دستم را ماساژ م یرا مرتب م میموها یکم

بال رو سرم آوردن. شکر خدا  نیحواله ام شد. رفتم دعوا و جنجال و ا یو جنس تقلب دنیکم به مشکل خوردم. پولمو باال کش هی-

 بده... هیبود مجبور شد د دهیباال کش یافتاد و هرچ ریگ

 پرسد. یکند و م یدستم را چک م فرهاد

  

 نسخه کامل این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائید :  دجهت خری

 

www.shop.romankade.com/product/هیثان-یب-یایدن-رمان/ 

 

 

 

http://www.shop.romankade.com/product/رمان-دنیای-بی-ثانیه/
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبیشتر به برای دریافت رمانهای 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

