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 به نام نامی حق 

 تَردستی...  

رفت! ای بود که داشت ازش باال می سرباالیی خیابان ، مثل قوس زندگی

و   در خواب  را جز  محله  این  ناشناخته!  ولی  آشنا   ... غریب!  سُر،  سخت، 

 ای ندیده بود!دیگهخیالش جای 

 ای هم دارید؟ن همینجاست خانم! مقصد دیگهکیشلو_

حواسش را جمع کرد و با نه آرامی کرایه ماشین را داد و پیاده شد. تای  

می سُر  داشت  دستش  روی  از  داشت.  چادر  نگهش  دستی  دو  که  خورد 

به  شباهتی  هیچ  ولی  داشت  تردد  خیابان  رفت.  عریض  روی  پیاده  توی 

. معلوم بود که ر کرده بودند، نداشت هایی که آنها تویش سلهمناطق و مح

تُرشی زد. طعم یک غذای مانده می داد . درست مثل طعم  لبخند  ندارد. 

اش شبیه کپک مانده بود! مهم این بود که االن آرامشی که کف زندگی

ای قدیمی و اصیل به نام  زد که کوچهتوی خیابانی به اسم اشراق قدم می

وی پیاده رو ی خبر از باران نبود. تداشت. هوا سوز داشت ول  شهید فاضل

باد  گزند  از  را  خودش  پشتش،  کمی  تا  داشت  نگه  را  چادر  طرف  دو 

ها خوش ها هم برای باالنشین زمستانی در امان  نگه دارد. انگار حتی فصل

کرد. در یک شهر بودند و چند دمای متفاوت.انگار یک بام بود  رقصی می 
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ر کند حتی هوا هم باج به  بود که فک  دانست! تلخدلیلش را میو چند هوا!  

می  می منفعت  نظر  به  شلوغ  که  مسجدی  و  رسید  کوچه  به  رسید!  دهد! 

بنر  دیدن  با  پس...  نبود!  که  رمضان  و  صفر  و  محرم  بود.  درگیر  ذهنش 

نامی  مداحان بزرگ و  از  امشب یکی  فهمید.  عریض و طویلی دلیلش را 

. بود  مسجد  آن  بخا  مهمان  و  کرد  رها  را  جا نفسش  هوا  توی  سفیدش  ر 

مادری جان می د! گوشهمان این شهر  از  از شدت خجالت  کندای  مردی   ،

می  بچهخودکشی  دیگرش کرد،  ی  گوشه  و  شدند  می  در  به  در  هایی 

 گرفتند! این بود عدالت؟!داری می ضیافت دین

توی  حرف  و  فرستاد  مصلحت  پشت  را  مغزش  رفت.  های  مسجد  حیاط 

اش کرد و گفت باید از دری توی کوچه ماییها راهنکسی به قسمت خانم

حرف سمت کوچه راه افتاد.نور سبز تا وسط خیابان رسیده بود و  برود! بی

بنز کوپه به  اصالت  چشمش  به  انگار  سبز  نور  افتاد که درست زیر آن  ای 

از مردانه  کرد! قسمت زنانه هم دست کهای آنجا دهن کجی می آدم می 

برو  داخل  نداشت  دوست  سمت نداشت.  که  بود  راهرویی  به  د.حواسش 

دیگر می رفت. چشم ریز کرد.به زحمت اسمی را که روی  یک محوطه  

قرض  صندوق  بود  خواند.نوشته  بود  زنتابلویی  فاضل!  شهید  ها  الحسنه 

می  دسته  به  دسته  مربوط  که  شده  پارکت  محوطه  توی  از  .زنی  آمدند 
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با   کرد و زن فوری سالم، یک دفعه جلویش سبز شد. دخترک صندوق بود

 گر جوابش را داد: نگاهی نافد و کنکاش

 با کسی کاری دارین؟ _

 بله! با مسوول صندوق!  _

کسی  _ بیاین.االن  اداری  وقت  باید  که  اومدین  وام  گرفتن  برای  اگر 

 ده! جوابتون رو نمی

 یعنی کی بیام؟_

 شما مال همین محلی؟ بعد از ایام شهادت خانم! _

و   نه  که  داد  تکان  سر  گرفت؛مریم  باال  را  سرش  جوری  که    زن  انگار 

 کشف مهمی کرده! 

 اما این صندوق مال اهالی همین محله! بعید میدونم کمکی بهتون بشه! _

ها  هایش آمد تا بگوید )مگر اهالی این محل هم نیاز به این وامتا پشت لب

دی روبه روی مسجدشان پارک است؟!( اما دارند؛ وقتی ماشین چند میلیار

 دهان گرفت: زبان به 

 حال شنیدم حاج آقا فاضل دست خیر دارن و شاید کارم راه افتاد! به هر_

پس اگر معرف داری بگو حتما بهت نامه بده! هر چند که پدر همونجور  _

 ره!که شنیدین دستشون به خیر می 
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 پدر؟!

 دخترشونین شما؟_

 عروسشونم!_

ی تیره ی  هات که به وضوح می شد غرور و افتخار را درچشمجوری گف

اش ،چشمانش ایزن دید. در گردی صورت صاف و قاب روسری سرمه 

الماس می نبود که  مثل  به نفس  اعتماد  برق  درخشید! بدون هیچ آرایشی! 

 هایشان! چشمانش آنطور می درخشید؟ چه تناقضی داشت بین چشم 

لبخند زد و خواست بگذرد که اتاق شیشه  زن  باز در  انتهای راهرو  ای در 

شکی و پشت سرش مرد دیگری  ل مردی قد بلند با کاپشنی چرم مشد و او

دنبالش می  انگار  دوید.کنجکاو با کت و شلوار یک دست مشکی رفت! 

شد بداند داستان چیست و رفتن ناگهانی زن و صدا کردن یکی از مردها 

فهماند آن پسران صاحب همین صندبهش  امیرعباس گفتن  ها  وق هستند! 

  ودش آورد. بهتر بود بیشتر معطل نشود. مشخص بود دوباره زن او را به خ

می که  روزی  ببیند!  هم  را  فاضل  حاج  تواند  نمی  امشب  توانست که 

مالقاتش کند ، راحت تر بود! توی کوچه رفت و دید مردها از سر کوچه 

بنر  پشت  توجهش جلب شد. جوری  ایستادپیچیدند.  را جا های  ه خودش 
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شان نبود و صدای واضح امیرعباسی  کرد که تابلو نشود! آن زن پشت سر

 کرده بود شنید: را که زن صدا 

 دو دقیقه صبر کن رضا! بذار خود حاجی بیاد! _

بی بود،  باز  اما مردی که عباس، رضا صدایش زده  را  ماشینش  جواب در 

 کرد و نشست. عباس در ماشین را نگه داشت: 

 ادر... رضا جان!به خاطر م_

می شد    کل کل نیست! باید مساله روشن  حوصله ندارم عباس! االنم وقت_

 که شد!

 آخه..._

را شکار کرد که کنجکاو  مریم  و چرخیدن سرش، حضور  مرد  با مکث 

نگاهشان می کرد. امیرعباس چرخید و دخترک فوری رویش را گرفت. 

خبر چه  یعنی  شد!  رد  کنارشان  از  و  کرد  جمع  را  آن    خودش  توی  بود 

کرد و دیگری حتی رغبتی به دیدن   خانواده که یکی اصرار به ماندن می

 مادرش نداشت؟  

ای کشید. حیف که نتوانسته بود سر دربیاورد! سر خیابان خودش را گوشه

این قایم باشک بازی! چهرهفضولی نمی از  اشان را  گذاشت دست بردارد 

درست ندیده بود اما می دانست بر عکس عباس، رضا صورتش شش تیغه 
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توی کوچه بیرون رفت. امیرعباس را دید که تا سر   بود!  تا زمانی که بنز از

انگار کسی صدایش کرد خیابان با افسوس دنبال ماشین را نگاه کرد. بعد  

 و مجبور شد توی مسجد برود.

به قدم  نبود و   هایش سرعت داد ومریم  توی کوچه برگشت. هیچ خبری 

پارانگار ماشین  که  جایی  ناخواسته سمت  بود.  شروع شده  هم  ک مراسم 

ین بود شده بود رفت! انگار کسی آن سمت کشیدش! کیفی که روی زم 

را درست دیده بود!خم شد و برش داشت. همان موقع که امیر عباس سعی 

د. یک کیف چرمی بود با کرده بود رضا را نگه دارد، دید این کیف افتا

نگاه کرد.چشم را  تویش  ابروهایش جمع شد.    ! باشگاه  هایش برند یک 

 یی که می گفتند شاید همین بود! رق زد! شانس طالیک دفعه ب

       سالمی چو بوی خوش آشنایی 

       بابامیرزا چی می گفت ؟ یادتونه؟ 

 نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی"

 "ن زمان که تو دانیگذر به کوی فالن کن در آ

 حضرت عباسی ما رو ایستگاه کردی ممد؟االن؟! _

 بکنم که...  زهرمار... ایستگات بخوام ممد و_

 سر جدت ایسگا تایلندی نکن، هر چی خواستی بکن! _
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 محمد با خنده گفت: 

 زر نزن! اومدیا!_

 رسیدم دمِ گاراژ!  اندازه سه دوده رجب _

 دادش بلند شد: 

 تیکه ی خر! پس بگو صبح دیگه مر_

 به جون ممد... _

 حسن برو دخیل به سقاخونه دم خونه بابات ببند؛ نبینمت! _

 ژ ، جولولتم!او! برسی گارا سگ سگی نکن ب_

خیله خبی گفت و گوشی را قطع کرد. فوری سوییچش را برداشت و راه  

افتاد که میثم موقع خروج از در تو آمد! سالم کرد و محمد خواست رد  

 ا گرفت!شود که بازویش ر

 کی وقت داری محمد؟ کار واجبی باهات دارم؟ _

دی بخواهد وقتش را  ابروهایش کمی جمع شد. میثم آدمی نبود که بیخو

 بسوزاند: 

 بگو خب!_
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کشید.  ریشش  ته  به  دستی  و  کرد  جا  جابه  دستش  توی  را  ساکش  میثم 

مشخص بود!محمد صدایش کرد و میثم دست از دل دل کردن  تردیدش

 برداشت: 

 ها میان و باید بهشون تمرین بدم! شب کجایی؟بچه االن_

 بعدش برم دارا آباد!  رم گاراژ.معامله دارم! احتماال با حسناالن می_

 برو داداش . پس میام پیش حسن! _

درگیر شده بود، بیرون رفت! مدتی بود که  فکرشسری جنباند و با اینکه

خواهد چیزی بگوید و  میثم عجیب و غریب شده بود و حس می کرد می  

می  که  جایی  از  اما  دارد،  باشد،  تردید  داشته  مهمی  اگر حرف  او  دانست 

می پیش  پا  زنگ خودش  با  بود!  موقعش  انگار  حاال  و  ماند  گذارد،منتظر 

شماره دیدن  و  موبایلش  ماشین خوردن  خریدار  باز  کرد  فکر  ی جدیدی 

زنان لطیف  دهد،صدای  توضیحی  خواست  تا  و  داد  جواب  ای  هاست! 

 متعجبش کرد. 

 کاری مزاحمتون شدم ! برای_

 از طرفه؟ _

می_ نمیاگر  خانما  چون  اما  ببینمتون  حضوری  باشگاه، شه  تو  بیان  تونن 

 جای دیگه ببینمتون! 
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 ابروهایش جمع شد: 

 معرفت رو بگو خانم! _

 حاج آقا فاضل! _

 داد:ابروهای محمد باز شد و متعجب به رو به رو خیره شد و زن ادامه 

 لطف می کنین وقت بدین ببینمتون؟! _

خواست بگوید او صنمی با حاج فاضل ندارد اما پشیمان شد. عجیب و می 

داشته  جذ او  با  تواند  می  از طرف حاجی چه کاری  بود که یک زن  اب 

   باشد!

 جای قرارتون رو اس ام اس کنین.می بینمتون! _

 نزدیک باشگاهتون باشه خوبه! _

 التر از تقاطع آکواریومه! ده صبح!یه کافه صد متر با_

و شماره زن   به گوشی  نگاهی  محمد  و خداحافظی کرد!  تشکر کرد  زن 

ی  کرد!  گوشهناشناس  بود!  رند  اول  همراه  ی  شماره  باال  ک  ابرویش  ی 

کرد و آمد خیلی راحت گوشی را قطع میرفت. اگر اسم حاج فاضل نمی

ت. به ساعت نگاه کرد و گفت وقت اضافه ندارد اما حاال قصه فرق داشمی 

راه افتاد. وقتی همزمان با حسن به ورودی گاراژ رسید ، لبش کجکی باال 

د برایش  حسن  که  رفت.  گاراژی  سرباالیی  توی  محمد  و  کرد  بلند  ست 
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و  گاه  معامله  و جای  پارکینگ  ماشینبیشتر حکم  افتاد. بیگاه  داشت  را  ها 

ی دید که نشسته و صحبت ا وقتی پیاده شد ، دو مرد را توی اتاقکی شیشه 

های توی اشان با دست و دلبازی شاید بیست ساله بود. اخممی کنند.یکی

می گفت مسن  مرد  و  هم  نیست  راضی  بودن  آنجا  نارضایتی از  همین  لی 

هایش برق زد و  لب محمد را کج کرد. پسر جوان تا متوجهش شد چشم 

 محمد بی حاشیه گفت:

ای ، درموردش حرف  زن که اگه اوکیبیرون پارکه! برو یه دور باهاش ب _

 بزنیم! 

پسرک با ذوق و هیجان سوییچ را گرفت و به محض بیرون رفتنش، مرد  

 گفت:

 قانونیه دیگه ؟!_

 سن پسرت یا کارِ من؟ _

کالمش!   صراحت  از  خورده  جا  که  گفت  می  محمد  به  مرد  ثابت  نگاه 

 محمد مستقیم نگاهش کرد و با تکان سرش دوباره گفت:

 دونین قانونیه!پس می _

 من راضی نیستم با این سن کم بشینه پشت این ماشینک اجنبی !  _
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! آخرین سیستمش یک دهم  خب یه عروسک داخلی براش بخر حاجی_

 خواد! هم پول نمی این ماشین 

حرف و  رفتار  کینهنوع  شاید  و  کرد  می  خلع سالح  را  مرد  را  هایش  اش 

ج به  راه  و  بود  بست  بن  توی  انگار   . و چشم  بیشتر  بلند شد  نداشت!  ایی 

مرد  دست  دو  پایین  از  که  افتاد  درشتی  دانه  تسبیح  ی  دنباله  به  محمد 

 آویزان شد.  

 ی و ...و فن بیمه_

 همه چی گارانتی داره حاج آقا! وقتی پالک شده، همه این امنیتا رو داره!_

مرد با حرص نفس بیرون داد و تسبیح را توی مشتش جمع کرد و چالند.  

اش یا حتی محمد نرسد ه دست و زورش به پسر هجده،نوزده سالهانگار ک

 و موقتا سر آن تسبیح خالی کند!  

ری راضی است و محمد با حسن بود که گفت مشتصدای موبایلش آمد .

 به مرد عصبی روبه رویش نگاه کرد:لبخند عقب نشست.

! خبر داشتین دیگه حاجی؟ فقط یک سوم مبلغ می مونه واسه محضر   قبال_

 شنبه حوالی همین تقاطع! 
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سوییچ توی دست بازیگوش و مشتاق پسرک می چرخید؛ خودکار روی 

 دانست اشتباه می کند ولی با تمام زورشمی   کاغذ و میان دست مردی که

 اش نشده بود... حریف ته تغاری

 تخت بینشان گذاشت و خودش چهارزانو نشست: حسن سینی لبو را روی

 کنه! می بازیچه کرده! همچین با دل و جیگر آدم بخور ببین ننه ما _

 محمد بشقابی را برداشت و به میثم نگاه کرد که چیزی توی گوشی چت 

 ای لبوی شیرین و گرم را توی دهانش گذاشت و جوید: کرد! تکهمی 

به دل و  بازیبعدا  _ این مواد متحرک حسن  با  بیا  میثم! فعال  جیگرت کن 

 حال بده! 

 میثم خندید و گوشی را کنارش انداخت: 

 تو معامله چی باز گیرت اومده که کیفت کوکه ؟_

 حسن جای محمد گفت:

 خوابوندش زمین! این خر کیف شد!  شا طرف آقا زاده بود و بچه_

بزرگ لبو را توی دهانش چپاند و  ی  با نگاه چپ چپ محمد ، حسن تکه

 با چشم و ابرو به محمد اشاره زد: 

 بخور جا چپ نیگا کردن! _

 محمد سمت میثم چرخید و گفت: 
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 قضیه چی بود غروب؟ _

 میثم از زیر چشم محمد را پایید و بعد حسن را:

خودممی_ بین  میدونم  که ون  میگم  محمد!  من  از  بگیر  نشنیده  اما  مونه 

 مطمئن شی! 

 ؟از چی_

 ده! مهدی تو باشگاه مکمل می _

 دی؟!مگه تو نمی_

 خیلی وقته دستور خرید نمیده! خودش شده فروشنده!_

 های حسن گرد شد: چنگال توی دست محمد ماند و چشم 

 ده مگه؟چی می _

م به  میثم سمت حسن چرخید و دوباره  اش حمد نگاه کرد که چهرهنگاه 

 جمع بود و لبویش توی بشقاب پرت شد: 

 حسنو بده! جواب_

نیستم قاچاق باشه. شاید خودش می _ خواد فروشگاه بزنه و... ولی مطمئن 

هفده شایان شونزده  داد.  آمپول  شناختمش  سالهدیدم  می  نیست!  بیشتر  ش 

 و... 

 حسن جفت پا پرید بین حرفش: 
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بود که _ مِیتی کوجا  نمیگی  گور  میثم؟  باشه  بچه  کفنش  ها بال مالیی سر 

 ی تا حاال؟ مردم بیاد که الل مرد

 مطمئن نیستم حسن! فقط دیشب دیدم که االن دارم میگم!  _

می _ باشگاه  هشت صبحام  ساعت  صبح  ده!  می  تمرین  رو  تعدادی  یه  ره 

 اونجا باش میثم! 

آتش سیگاری  و  بلند شد  او  که  ماند  محمد  میثم روی صورت  زد.    نگاه 

 میثم نچی گفت و دو دستش را پشت تنش گذاشت:

 شر نشه حسن؟! _

میدع_ خوبه  باشه!  نشده  کن  مرده ا  صاب  این   مادر دونی  خوار  ها 

می  شناسن!  نمی  میخودشونم   .... به  یهو  یکیو  دهن  خارج زنه  ده!مِیتی 

 زد کلهم!می 

 می بندی دهنتو حسن؟ _

 : صدای بلند محمد میثم را ترساند ولی حسن گفت

 زنی؟ یکی دیگه گوهشو خورده، هوارتو اینجا می_

 محمد دوباره گفت: با نگاه عصبی 

تا _ وامونده رو خاموش کن  اون  ببین چه خبطی کرده دیگه! حاالم  فردا 

 حاج علی نیومده دهنمونو آسفالت کنه! 
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محمد پک محکمی به سیگار زد و تهش را به تن درختی که کنارش بود  

و بشود  فردا  تا  که   چسباند!  تسبیحی  همان  می شد  مغزش  ببیند  را  مهدی 

 می چالند... مرد مسن توی گاراژ 

 حسن بازوی محمد را گرفت و توی دفتر کشیدش: 

 بابا اجداد پس و پیشش رو آوردی جلو چشمش . بکش بیرون دیگه!_

 خورد؟  نشنیدی چه گوهی_

خوبه خودت داری میگی داداشم! خورد دیگه... تو هم که کم نذاشتی  _

 سش! بذار گور و کفنشو ورداره بره خبرش! وا 

 محمد عصبی داد زد: 

 ثم میام بیرون کسی تو باشگاه نباشه!می_

هایش بیرون فوت کرد. محمد چپ حسن نفسش را با تکان خنده دار لب

 چپ نگاهش کرد که او توی صورتش رفت: 

 ات حال بیاد؟خوش داری منم ناکار کنی ، اون دل وامونده_

این  بدون  هد، روی صندلی کنارش ولو شد. چند  که جوابش را بدمحمد 

 م ناراحت توی اتاق آمد و نزدیک محمد رفت:دقیقه بعد میث

 کنه!دندونشو افتاد کف سالن محمد! شکایت می_

 بکنه تا چوب تو یه جاش کنم ! _
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 میثم حسن را نگاه کرد :

 گفتم بکشینش کنار گوششو بکشین نه اینکه... _

 ش باال رفت: محمد صاف نشست و صدای

 ؟ شاخ شدهکر و کور بودی؟ ندیدی چه_

 . محمد.._

 کردن کی بودن؟ اینایی که باهاش تمرین می _

دونم! بهت گفتم یکی رو بذار برای ثبت و تیم تمرینا من که درست نمی _

 خواد!گفتی نمی 

محمد با حالتی عصبی سیستم روی میز را سمت خودش چرخاند و توی  

دفایل سر  وقتی  رفت.  خبرها  چه  که  را    رنیاورد  تاپ  لپ  کفری  است، 

 گر میثم نگهش نمی داشت، پرت شده بود روی زمین! عقب هل داد که ا 

 اش را گرفت و گفت:اش کوبید و بلند شد که حسن شانهمحکم به پیشانی 

من با میثم می جورمشون! تو بشین دو تا سیگار دود کن اعصاب مصابت  _

 مه چی! زنی به هگوه مرغیه! میای گند می 

 ش چفت کرد:دستش را جلوی زانوهای میثم روبه رویش نشست و دو

 چته تو؟ دلت از جا دیگه پره؟ _

 ی سیگارش را برداشت و میثم دوباره گفت:محمد بسته 
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اینجا کردی، دوربین و کوفت و زهرمار گذاشتی، واسه  _ این همه خرج 

 چی؟ 

 حسن بطری آبی را که یک نفس سرکشید روی میز ول کرد:

 قپی دروازه غاری بیاد! _

 دروازه غار که..._

 میان حرف محمد پرید و گفت: میثم 

اسمش  _ آکواریوم  که  ترکوندی  رو  همه  چش  زدی  که!  نمیگه  دروغ 

دربیاد ، بعد حاال ولش کردی به امان خدا! نظارت میخواد اینجا! چشم تیز  

 می خواد! 

نسخه_ دونه  دونه  برم  کنم؟  کچیکار  چک  بگیرم  خیر  پیچیاشونو  نم؟ 

 ن سابقه و مدرک دارن!سرشون همه شو

چند تا آدم مطمئنی که عصر میان بسه . اینقدر باشگاه شلوغ شده که نه!  _

 بخوای هم نمی رسی بهشون. 

 نون بری نکن میثم! _

 میثم اخم کرد: 

می _ چیه؟  بری  نون  حسن!  نیستیا  بهش  خوش  کیفیت  کنه.  خلوتش  گم 

 بده!...  
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 ی خورد:وز سیگارش توی دستش چرخ مبعد رو کرد به محمد که هن

 چیه که یه تایمو زنونه نمی کنی تو! بابا...  دونم دردتنمی_

 محمد سیگار را مچاله کرد و از جایش بلند شد. حسن با خنده گفت:

 سازگار بود این یکی!_

 محمد کاپشنش را پوشید و گفت: 

م  _ کله  به  برمی گردم!برم  یه سری تا شب  امروز  بخوره!  باد  و    یه  سوال 

در چرت کسی داد بگو بهم م ! حتی اگه قرص و پوجواب از همه کن میث

 که... 

 که دندونشون رو بریزی تو حلقشون؟_

 نمی تونی ، بگو که... _

بابا تو خری اصال! امشب باید برم سر شیفت . فردا از صبح میام! خودتم _

 باش.جنم خودت رو کسی نداره!

 آتش نشان مملکت مارو! _

 سبزش را از روی صندلی کشید:پشن بادی حسن هم کا

کنه دیگه استاد! منم تا یه پیچ ببر بعد  ایسته آتیش خاموش میاین وامی  _

 بپیچ!  

 محمد سری جنباند و به میثم نگاه کرد:
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 کسی میاد؟ می مونی؟_

بمونم بهتره! چند نفر موندن هنوز! یه کم جو تو سالن هم ریخت به هم!  _

 یشه!هممون بریم حرف و حدیث م

 حسن زیپ کاپشنش را باال کشید:  

 داری من بمونم؟ جا میتی تمرین میدم با ... خوش _

 میثم پشتش زد: 

 با عرق سگی البد! برو بابا!_

 اینش از دستم برمیاد! _

 نخواستیم.... _

 اش گذاشت و بعد از محمد بیرون رفت.  حسن دست کنار پیشانی 

 *** 

مح  بودند که چشم  نشده  رد  تقاطع  از  دفعه  هنوز  و یک  افتاد  کافه  به  مد 

ها  ابروهایش باز شد. بالفاصله موبایلش را از روی کنسول برداشت. تماس

ی دیشب ساعت ده و نیم و یک ربع کرد و با دیدن همان شماره را چک

بیرون فوت کرد. شماره را گرفت ولی طرف جواب   را  نفسش  یازده،  به 

زنگ موبایلش  که  ایستاد  قرمز  چراغ  پشت  همان   نداد.  دیدن  با   . خورد 

 بالفاصله جواب داد و صدای دلخور را پشت گوشی شنید: شماره 
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 کنین کارتون درسته که... فکر می _

 شما االن کجایی؟  . گرفتار بودم و فراموش کردم_

 انگار دختر جوان جا خورد.  

 اشکالی نداره. روزی که کارتون کمتر بود  میام می بینمتون! _

ی ورود شما نیست. مشکلی برا   ا غروب.وقت تعطیلیمن توی باشگاهم ت_

 تونیم همو ببینیم! اگر اونجا مشکلی نداری، امروز تا ساعت پنج می 

 دختر جوان با مکث گفت: 

 االن... اونجا هستین؟ _

 تا یک ساعت دیگه میرم! _

 پس می بینمتون! _

اوکی کنجکاو محمد  صورتی  با  حسن  کرد.  قطع  را  گوشی  و  گفت  ای 

 د:کرنگاهش می

 داداش!برگشت خوردی باشگاه؟ حکایتشو بگو مام بشنفیم _

 محمد نگاه کوتاهی بهش کرد:

 آره. قرار کاریه. _

 چطو پس تو باشگاه قرار مدار گذاشتی؟_
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مرتیکه! طرف _ اون  زدن  گند  این  با  برم  رفت  یادم   ، بود  رستوران  کافه 

 گفت میام باشگاه! گفتم بیا! 

هم ببینه    یاد تو باشگاه مردونه؟ یکیب  اشطرفت با اون صدا منقلب کننده_

 و اماکن بیاد تا مجوزتو بکنه تو... 

 کسی نمی شینه سر ظهر اونجا رو بپاد! _

 هایش ریز: ابروهای حسن جمع شد و چشم 

 درست درمون بگو ممد!_

 گفت از طرف حاج فاضله! _

 چهره حسن صد و هشتاد درجه تغییر کرد:

 جونِ حسن؟! _

لقمنم واسه همین کنجکاو_ . شاید  چرب و چیلی حاجی مه  م بدونم کیه 

 خوردنی بود! 

 اش را با نگاه معناداری به حسن گفت و او خندید: قسمت آخر جمله 

 پس بگو چرا کشیدی باشگاه! کرم داری صداشو دربیاری کلهم! _

 اش معلوم بود .  هایش کشید ولی خندهمحمد دست دور لب

تونه  میشد ولی االن گفتم  نمینه بابا! خودش اول گفت میام باشگاه که  _

 بیاد! ببینم این چه مدلی بوده که حاجی و احتماال زن حاجی خوابشو دیده!
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 چقدم تو ناخنک زنی!_

 شاید زدم!_

حاجی  _ سفیر  با  که  بود  این  جا  کاریفقط  دست   یه  بدتت  که  کنی 

 جالدای شهر و رب و روبتو یاد کنی! 

 اش کوبید: محمد پوزخند زد و حسن به شانه

پایین! این دور و ورم کار دارم. خبرشو بِم بده که تا  افتم  نیگر دار من می _

منم آمارتو با یه تعریف مامان، بدم دست  .شب ناخنت کجا رفته و برگشته 

 حاج علی! 

 ای؟آمار بده_

آررره جون تو! دست به دادنمون ملسه! منتها االن دست به چوب کردنم _

 تره! سر اون میتی سگ میت! ملس 

 خیابان کشید: مد ماشین را به حاشیهحم

 باز! حواست به آگهی ماشینم باشه حسن! بیشتر از یه هفته زیر پام نمونه_

 مث آدم برفوش بره گوهو!  _

 میدونم به کی بفروشم! _

سرمایه_ تموم  بشه  که  نباشه  اینا  از  نمی آره!  فقط  توش!  به  دخلش   دونم 

 چیه؟! 
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 ختره برسم! برم این بار به این د دخل و خرجشو می دونی. برو پایین_

 حسن پیاده شد ولی بین در و ماشین ایستاد و با خنده خم شد:

 زنم شبا، پشیمون نشم! ! دو تا وزنه می_

محمد تا سمتش خم شد، حسن با خنده در ماشین را به هم کوبید و بلند 

 گفت:

 عزت زیاد!_

 *** 

هایش را جمع رفت. چشم سبقت می ماشین داشت با سرعت از توی الین  

کرد و از بین دو ماشین مقابلش الیی کشید! لبخند روی لبش پررنگ شد.  

بیشتر   لبش  شد.  آور  سرسام  سرعتش  و  گذاشت  شاسی  روی  را  دستش 

کش آمد! یاد چند شب پیش توی اندرزگو افتاد و آن دخترک که توی 

ترسان و لرزانش را  اش گرفت! وقتی پیاده شد و تن  گاردریل رفت. خنده 

کنه بره! بعد هم نترسد! پاپا جونش ردش می   ید سمتش خم شد و گفتد

دانست یک جور سندروم این قصه را  راهش را کشید و رفت! خودش می

 دارد! پیامکی برایش آمد:

 عطا پیام داده ممد! پایه ای امشب؟_

 بازی را استپ کرد و جای جواب حسن شماره ش را گرفت. 
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 کجا؟_

 همون جای قبل! _

 ر نمیام! تومن کمتبگو ده _

 د مگه تو نبریده ای؟ _

 خفه شو! بگو بعد پیام بده!_

 لعبت اومده؟ _

 و تمیزه هنوز! صندلی تر_

 ای...  _

سالی را با    24،5بلند شد و دختر  خندید و صدای آیفون آمد. از پشت میز 

 کت لی دید! دکمه ی ورودی را زد و صدای حسن را شنید: 

 انی که... م شد بهم تیلیف کن! درجریتمو_

هایش در مسیر پارکت  سمت ورودی رفت و صدای قدمی را نشنید! چشم 

 شده منتظر ماند:

 زیر ده تومن نمیام!_

 و ببینا! بیشعور_

دید،  خودش  از  زودتر  را  سفیدش  استارهای  آل  که  دخترکی  دیدن  با 

از کتلفن بلند بود! خبری  این قدر  فش پاشنه را قطع کرد.پس قد خودش 
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ابر نبود.  پیشبلند  قدمی  و  رفت  باال  برای    ویش  را  دخترک  رفت.مکث 

 لحظه ای دید و بعد گردن صاف کرد و سالم کرد. سر تکان داد: 

 سالم! به تالفی صبح، یک ساعت دیرتر اومدی؟ _

 دخترک لبخند زد و جلو رفت: 

تفاق رو  تر از اون بود که بخوام تالفی یه ا این قرار بر عکس شما برام مهم_

 ی فاضل! سرش دربیارم آقا

ش را روی هایش را انداخت و به داخل اشاره کرد.مریم کولهمحمد دست 

او از  جلوتر  و  انداخت  سالن ساعدش  از  قبل  که  رفت  اتاقی  سمت 

شیشهو درهای  با  طالیی  کریدوری  پالک  با  رویش  و  بود  مشخص  ای 

از یک اصول    رنگ مدیریت مشخص شده بود! اتاق مرتبی بود که کامال

تبعیت   قفسهخاصی  از  خبری  کرد.  جز می  نبود  وسیله  ریخته  هم  به  های 

های وزشی  یک پاتریشن عریض که رویش چندین تندیس و سمبل وسیله 

 نبود! وجود داشت! خبری از مکمل

 وقت واسه تماشا هست خانم!  _

 گذاشت:  برگشت و محمد دو آبمیوه لیمویی را روی میز 

 ی... اگر طعم لیمو دوست ندار مارکت توی سالنه._

 مریم با گرفتن آبمیوه روی نزدیکترین مبل چرم نشست و گفت:
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 این مارک آبمیوه رژیمی توی همه طعما خوشمزه س!_

 محمد مقابلش نشست:

 پس اهل ورزشی! اروبیک ، فیتنس؟! _

 فیتنس و بدنسازی! _

چون _ کردن؟  ورزش  برای  اینجا  نکرده  معرفیت  که  حاجی  آفرین! 

 دونه مردونه است!می 

ک نگامریم  میمی  فکر  داشت  کرد.  خود هش  او  بگوید  چطور  کرد 

او، صادقانه  منتظر  نگاه  با  ندیدش!  نه؟ چون آن شب درست  یا  رضاست 

 گفت:

 راستش گفتم از طرف حاجی اومدم که بتونم ببینمتون آقا رضا! _

 برنداشت:  ابروهای محمد کمی جمع شد ولی مریم نگاه ازش

 نگرفتمتون! اشتباه که_

 نگاهی مستقیم گفت:می مکث و محمد با ک

 فرسته! احتماال گرفتی! چون حاجی سراغ رضا کسی رو نمی _

 مریم جا خورد. پلکی زد و محمد با دقت بیشتری نگاهش کرد:

 حاال... _

 یعنی من اشتباه گرفتمتون؟ _
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 اجی مایه گذاشتی؟ رضا و محمد نداره. اون نشد،من! کارت چیه که از ح_

 :مریم کمی خودش را جمع کرد

 یعنی... شما هم پسرشون... _

 اسمت چیه؟!  خانم..._

را درآورد که  قضیه  این  ته  توانست  می  را جمع کرد.بعد  مریم حواسش 

 چه کسی را آن شب جلوی در مسجد دید!

 مریم شکیبا! _

کشیدن  _ بیرون  جای  خانم...  و  ارتباط مریم  اطرافیانش  با  سر  حاجی 

 درآوردن از این چیزا کارتو بگو .  

 ام تو این باشگاه کار کنم!وخمی_

محمد آماده بود جواب مریم را بدهد اما جا خورد و جوری نگاهش کرد 

 که مریم کمی دست و پایش را جمع کرد:

 ام! سه سال سابقه مربیگری دارم، چهار سال هم مربی فیتنس و بدنسازی_

 بودم و...  باشگاه صدف نارمککمک دست خانم آشتیانی توی 

 او گفت:  محمد میان حرف 

 خوشی تو؟ یا قصه چیز دیگه است؟!_
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ولی   سوزاند  را  استخوانش  مغز  تا  دخترک،  سرتاپای  به  معنادارش  نگاه 

 سعی کرد دستپاچه نشود!

اتفاقی   به کار قضیه فقط کاره! من احتیاج _ باشگاه شما رو  دارم و کارت 

 دیدم و... 

 جایش بلند شد: محمد از 

،عبا_ محمد  بگو  حاجی  به  برو  آبمیوهپاشو  نیست!  هم  نیست،رضا  تم  س 

 رسیدی خونه بخور که فشارت نیفته!  

 مریم فوری بلند شد و گفت: 

 آقای فاضل..._

 محمد یک قدمی اش ایستاد: 

دختر جون. _ نیست  آزادم  بازار  اینجا  ولی  نیست  ای  کاره  اوکی! حاجی 

 اون باال...  وهوم جیمم نیست که بگم بر

 رنگ مریم پرید:

 نی؟ راحت توهین می کهمیشه این قدر _

 محمد با پوزخند صورتش را نزدیک صورت او برد:

 نکنم؟ توقع داری عملی بهت بفهمونم؟_

 کشید و محمد با ابرو سمت در اشاره زد: مریم خودش را عقب
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 خوشحال شدم! _

بایستد تا او برود!گرم ای  خواست پنج دقیقه بعد هم سمت سالن رفت . می

ا  نداخت و روشنش کرد. چند قدم رویش  کنش را روی دسته ی تردمیل 

روی دکمه ی آف رفت. جا خورد و مریم دست رفت که دست دخترک 

 روی محافظ تردمیل گذاشت: 

 گفتم دنبال کارم و البته شریک. نیومدم توهین بشنوم!_

 شریک چی که تا توی سالن اومدی؟_

 می خوام آقا!ن قطعا پارتنر_

سمتش  روی محافظ گذاشت .   محمد قوسی به لب هایش داد و آرنجش را 

 خم شد:

 خوشم اومد! کامل بگو!_

 این باشگاه همه چیش اوکیه ولی چرا خانما نباید ازش استفاده کنن؟ _

چون مردونه است.مردام از مربی زن استفاده نمی کنن دختر جون! چون _

 حواسشون ممکنه پرت شه و... 

 شه حرفمو کامل گوش کنی بعد نسخه بپیچی؟! می_

 .آره! بگو می شنوم!جالب شد االن که_
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کنم! فقط شما اجازه بدید نه تا دوازده صبح من دوندگی مجوزش رو می_

 اینجا مخصوص خانوما باشه!  

 همین؟ _

 برق زد:  های مریم چشم 

 بله!_

 نه خوشگله! _

مریم   که  بزند  او  ی  گونه  به  خواست  و  شد  عقب خم  را  سرش 

 مانیتورش ایستاد: کشید.محمد به روی خودش نیاورد و روبه روی 

دم! اونم تو خونمه! نه ادرسو اشتباهی اومدی! من زن فقط یه جا راه می_

باشگاهم! تو هم آسه اومدی،آسه برو! اینجا نیم ساعت دیگه یه مشت مرد  

 هات! دونی و ویژگیمی ریزه که اونوقت خودت می

دود! با نگاه جدی محمد روی ستون فقراتش می کرد عرقمریم حس می  

 لک هم نزد! پ

 نگاه مردا برام نه تازگی داره،نه عجیبه! فقط اومدم واسه همکاری!_

 پس برو تا فکرای بد بد دیگه ای درموردت نشه!_

. محمد سر تکان داد و مریم نفس بند کوله مریم  اش را محکم فشار داد 

 گرفت و دوباره گفت:
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بدین! چون   اره مو که دارین! اگه دلتون سود بیشتر خواست، بهم خبرشم_

 خوب می دونین!  تنها مشکلی که اینجا داره، همینه! خودتونم

 کی گفته من نیاز به پول دارم؟ _

 سود و منفعت فقط پول نیست! اعتبارم هست!_

 اونم دارم !_

 های این منطقه! نه پیش خانما و بین کوچه پس کوچه_

اننگاه محمد به او طوالنی شد و مریم کوله داخت. اش را روی شانه اش 

 دست محمد گذاشت و گفت:  آبمیوه را جلوی

 کنه!  بخورید! حسابی چربی سوزی میبعد از دوییدن روی تردمیل_

حفظ  را  تعادلش  و  فهمید  فوری  محمد  که  زد  را  پاور  ی  دکمه  هم  بعد 

های محمد جمع شد! دخترک  رفت. چشم  کرد. دخترک سمت خروجی

 جذاب شد برایش! 

  

کرد پرت  میز  روی  را  برای  سوییچ  را  شستش  لبخند  با  برد! .  باال  یزدان 

ی پایان ریسک کرده بودند ولی این بار هم توی تایم و بدون خطا به نقطه

شانه روی  و  خندید  یزدان  بودند.  حرف  رسیده  باهاش  که  جوانی  مرد  ی 
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حسن صندلی را روی آسفالت، عقب کشید و رویش ولو   .زد ، کوبید  می 

 شد: 

 ن دهنم آسفالت بودا!اگه کیفت کوک نبود اال_

 محمد نوشیدنی را که جلوی دستش بود برداشت و مزه کرد:

 کرمتو بریز امشب.  _

 برم حالشو ببرم! تو نمیای؟!_

 ده تومن کشید باال! چرا نیاد!  _

از   یکی  و  چرخید  محمد  رگ  سر  خشم  شدت  از  که  دید  را  ها  بازنده 

 ید: نوشای اش ورم کرده بود! لبخند یک وری زد و جرعهپیشانی 

می _ کار  وگرنه  بگیر  سرد  آب  دوش  برو  جاش  امشب!  نخور  ده چیزی 

 دستت! 

ای و بقیه هم تارو مار  کلک تو کارت بود که پای پنج تومن گفتی نمی_

 شدن!

 محمد ساکت نگاهش کرد و حسن غرید: 

می _ پا  پشت  بیخود  نَری،  منبه  وسط جنبه  میای  و  پاخالی  کشی   بازی! 

 اشِ ما داره؟کردن بقیه چه دخلی به د

 پسرک با وجود تشری که یزدان بهش زد، پا پس نکشید و جلوتر رفت: 
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 بازم مرد حسابی، فقط... جنبه دارم . دفعه اولمم نیست پام رو گازه و می_

 : محمد میان حرف او از جا بلند شد 

این  _ فقط خالف سنگینت پونصد بوده ،پشت چراغ قرمز داداش! به درد 

 ولزت دراومده! حسن پاشو!جلز سطح سنگین نمی خوری که

صندلی پورشه  سمت ماشین می رفت که صدای بلند همان جوان بین در و 

 نگهش داشت: 

از ترس حاج فاضل بقیه جرات نمی کنن بگن کلک زدی و تبانی کردی  _

 محمد خان!  مگولی من می 

آدم کمی  سمت  نگاهش  بعد  و  شد  خیره  جوان  خیره به  خیره  که   هایی 

چرخید.انگار همه منتظر یک جنجال بودند. بیشتر از   کردند ،نگاهشان می

 باعث تعجب مرد جوان شد:  همه خود پسرک معترض اما لبخندش

زدی قاتی داشته !   ول! فقط  اونی کهخب پس کشف بزرگی کردی. ای_

 رو بیارش باال...  ب

 قبل از اینکه بنشیند دوباره ایستاد و رساتر گفت: 

پورشه فروخته شده هم بود.    ر بدی ، بگو محمد باخواستی به حاجی آما_

 به گمونم!  شهحق الناس می

 و کاپشنش را کشید: اش گرفته بود و سمتش خم شدحسن خنده 
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 بتمرگ ممد! _

محمد نشست وخواست حرکت کند که ای آمد.  ی پراکندهصدای خنده

بود   کنارش  که  کالهی  و  داد  پایین  را  شیشه  کوبید!  شیشه  به  یزدان 

 پرت کرد:قبع

 هشت تومنو بزن به حسابم! _

 ا؟ هشت چرا؟_

 قرارمون پنج بود. دو به سه! تو همون سهم خودتو بردار!_

 دادی؟باخته بودی هم رو رل اول می اگه_

 بستی؟! تی! میباختم روم شرط نمی بسمی_

 یزدان خندید: 

 تف تو اون... _

 با نگاه محمد ایستاد و گلویش را صاف کرد:

 من اصال! دفعه بعد دیگه ناز نکن و...  تو روح_

اینا که ننه من غریبم دارن نباشه وگرنه بار  فقط چند تا پایه حسابی باشن.از_

 گم که! آخرمه میام اینور. میدونی چی می 

 رو مخت واسه باشگاه و... چیه؟ ارسالن رفته _

 شم! یه چیزی نگو پشیمون شی! دونی با اون شیاد هم پیاله نمی می_
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 د: خندی یزدان

 بردار! سگ نشو بابا! اوکی! اصال این بار دست خوشت سهم منم _

 دست می کنی تو جیبت جر نخوره؟ _

 کم بنداز محمد! _

یک  تا  گفت  و  داد  رضایت  یزدان  گفت.  خوش  شب  و  خندید    محمد 

گاز   روی  پا  سر،  تکان  با  محمد  است.  حسابش  توی  پول  دیگر  ساعت 

که زد، گذاشت.وقتی  می  دور  را  جوان  پیچ  مرد  آینه  که  از  پایید  را 

ی توی دستش را بعد از بحث مفصلی با یک نفر دیگر زمین کوبید.  وسیله

 کرد! انگار داشت سکته می

 باال!خب بیار_

 اخت: حواسش جمع شد و نگاهی به حسن اند

 ریزه یهو رو میتی کومان! دور شیم بعد! االن می _

 میتی کومان کیمدی؟_

 !  همین پسره که شقه شد_

 حسن تک خنده ای کرد:

 اسم حاجی رو آورد شد میتی ؟ یاد مِیتی افتادم جونِ تو! _

 یه جور از یزدان بکش بیرون ببین کیه!  _



 

37 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 واس چی؟_

 بزرگراه رفت: خروجی کوهستانی بیرون انداخت و توی  از

داشت  _ جدی  جدی  خورد!  نمی  پا  خورده  های  ننه  بچه  این  به  جنسش 

 سکته می زد! 

 اومد پا میز! کور نمی  جهندم! چشش_

 کشی؟! کنم ، بکش بیرون! چرا حرف می حسن بگو نمی_

 کنم داشِ من! حاال ظهری رو بیا باال!نمی_

 محمد متعجب نگاهش کرد و حسن گفت:

 نه خوردی ، تفاله شم تف نکردی؟ لعبتو میگم باالم! نک_

 محمد زیر خنده زد و توی سر او هم کوبید: 

 وند تو گلوم!یه خورده گوشت تلخ بود.م_

 نه باو!  _

 محمد نچی کرد:

 یعنی اومده بود پای یه کار دیگه؟ چغر بود! _

 مَثَل؟_

 کار!_

 دی! ا؟! مگه تو سرویسم می _
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 حسن..._

 هایش بند کرد:چرخید و به حرف  حسن کامل سمتش

 دی! بود! یه مدلی آمار می این تن بمیره، چه خبر _

 !ردخومربی بود.ظاهرا! البته به استیلشم می_

 خو بقیه اش!_

 گفت سه ساعت تایم صبح بده باشگاهو آباد کنم؟! می_

 نمنه؟! _

 محمد با خنده نگاهش کرد:

 رضا!  بعد می گفت حاجی فرستادتم سراغ_

 حسن گرد شد و محمد با خنده سر تکان داد: چشم  

 س توش موندم!حاال چیکاره _

 محمد شاید... _

 ضا! ه آقا راومد بگیه چیزایی دستش اومده وگرنه نمی _

 خو!_

 د خب و مرض! گفتم نه ! _

 هایش فوت کرد! حسن سر جایش نشست و نفسش را با سرو صدای لب

 کردی! عجب معمایی بوده جون داداش! حیف و میلش _
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 گرفتن مجوز زنونه چقد دوندگی داره حسن؟_

 حسن چنان سمتش چرخید که محمد خنده ش گرفت:

 نه! چشمم گرفتش! میخوام ببینم چیکاره حس_

 چیکاره حسن نه! چیکاره ممده! _

 لب محمد کش آمد. چشمانش به خطوط جاده ماند و پلکی زد: 

 !!! خوشم اومد ازش_

 *** 

ی   لقمه  بلند مهسا  میز  پشت  از  خواست  و  گذاشت  دهانش  توی  را  دوم 

شود اما مکث کردنش نگاه مریم را متوجه خودش کرد.سعی کرد لبخند  

میز   همان طرف  از  مریم  ولی  بود.  بزند  یخ  گرفت.  را  دستش  و  خم شد 

 های مریم گرد شد: چشم 

 چیه باز؟_

اینک بدون  مریم  انداخت.  باال  سر  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  ه  مهسا 

 تر شد: رهایش کند خودش را کنارش کشید و نزدیک

 چته میگم؟ درد داری؟ نفس کم آوردی؟ چته؟؟؟ _

انداخت. پایین  را  بعد سرش  و  بست  ثانیه چشم  چند  را مهسا  مریم سرش 

 جلو برد:
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 دارم سکته می کنما! _

 قرصام سه روزه تموم شده . نخوردم... _

 رد:های مریم گرد شد و مینا با تضرع نگاهش کچشم 

 امروز حقوق می گیرم و... _

 جا پرید:  مریم با حرص وترس از

 تا منو نکنی زیر خاک خیالت راحت نمیشه تو! _

 مریم به خدا... _

کوفتی_ آموزشگاه  می   اون  قرون  صاحب دو  سر  تو  بخوره  بده،  خواد 

امیدش سه روز بی قرص بمونی و شیکم گنده  به  ش. نمی خواد بری که 

 ! مرگم نفهمم!!منم خبر 

همان طور که داد و بیداد می کرد شلوارش را پا کشید و به مانتویش روی 

 چوب لباسی چنگ زد. مهسا توی درگاه اتاق ایستاد.بغض کرده بود:

 .. سا خوبم و.به مرگ مه_

 مریم انگشتش را مقابلش باال کشید:

 االن حرف نزن! فقط اون قوطی وامونده کو؟ _

از   را  رنگ  کرم  قوطی  ترس  با  در مهسا  سمت  مریم  و  درآورد  کیفش 

 رفت:
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اون  _ سر  رو  کنم  می  خراب  سقفشو  میام  آموزشگاه،  رفتی  ببینم  بیام 

 عوضی! دراز بکش تا بیام!

مه کوبید،  هم  به  که  را  قفسهدر  روی  دست  سینه سا  دردناکش ی  ی 

گذاشت و لب مبل نشست! احساس ضعف داشت ولی بیشتر از عصبانیت 

 مریم ترسیده و ناراحت بود! 

  

متر جلوتر از تنش بود. به  داشت که انگار پاهایش نیمآن قدر تند قدم برمی 

اش از شدت کوبش قلبش به  ی سینه سختی از بینی نفس می کشید و قفسه

 شد! ال و پایین می شدت با

 مریم!  _

قدم های   انگار کسی با  ایستاد.امید  ترمزش را کشید و محکم سر جایش 

 کرد:  بلند نزدیکش شد و نگران نگاهش

 چیزی شده؟ _

نگفته است را با فحش بیرون می  مطمئن بود دهان باز کند، هر چه گفته و 

پشت   رتریزد! فقط سر تکان داد و توی کوچه رفت. امید  یک قدم عقب 

 سرش بود:

 مهسا چیزیش شده؟ چته خب؟ _
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مریم   تازه چشمش بگیردش،  تا خواست  افتاد و  او  بسته ی توی دست  به 

 ید:خودش را کنار کش

بپا  برو خونه_ به  نیاز  امید! من و خواهرم  نباش  اینجا  اینقدرم هر روز  تون! 

 نداریم. 

 رنگ از رخ امید پرید و با هول گفت: 

 ییده ؟ یعنی چی؟ کی شما رو پا_

 :گفتهایش را بست و سمت خانه چرخید که امید مریم چشم 

 وایسا ببینم ... _

با در  که  بود  نشده  تمام  حرفش  امید اما  شد.  پیدایش  دربندی  و  شد  ز 

های مرد پاییدشان.  های سیاه و ریز چشم دستش را کنار کشید و مردمک 

این مرد ظاهرا    مریم سالم کوتاهی داد و برای آنکه دست پیش را مقابل 

د! معتقد و باطنا شارالتانی ظاهر فریب بگیرد، راه را اول برای امید باز کر

با بندی،  در  به  نگاهی  با  پله  امید  راه  به  مریم  دست  از  و  کرد  اشاره  ها 

 خواست راهش را ادامه دهد.مریم معطل نکرد اما دربندی سمتش چرخید:

 دو ماه دیگه موعد قراردادته دختر جون! _

 ای که بود، برگشت و امید روبه روی دربندی ایستاد:مان پلهمریم روی ه

 اگر قراره مستاجر جدید بیارین، قبلش با من هماهنگ باشین!  _
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های ریزش را چنان جمع کرد که می شد ازشان فقط خطی  دربندی چشم 

 سیاه دید:

 مگه با تو طرفم؟_

 امید خواست چیزی بگوید که مریم پله ای پایین آمد و گفت: 

تونی آق  نه_ می  بعد  به  شیش  ساعت  طرفی!  من  خود  با   ! دربندی  ای 

از  م زودتر  من  ولی  باشم!  خونه  خودم  فقط  که  شرطی  به  بیاری،  ستاجر 

مستاجر   منتظر  شم!  می  بلند  و  میخوام  رو  پولم  کنم  پیدا  خونه  موعد 

 گرفتنت نمی مونم! 

ه بعد هم کاپشن امید را گرفت و او را دنبال خودش کشید . دربندی نرد

 ی سبز پله را گرفت و بلند گفت: 

این_ با  بری  کجا  کردی  زبونتم    فکر  دختر؟  میدن  خونه  بهت  وضعت 

 شصت متره؟

 او آرام خواهش کرد:مریم تا برگشت 

 برو تو بذار من باهاش طرف شم مریم! خواهش می کنم! _

مریم کمی خیره نگاهش کرد . بعد در چوبی سفید و کهنه را باز کرد و 

 گفت:

 برو و دیگه نیا! گفتم که! نیازی به دلسوز و بپا نداریم! تو یا  یا بیا_
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در را رها کرد. امید پشت سرش رفت و مریم بدون توجه مهسا را صدا زد.  

لباس همان  با  با شنیدن صدای  مهسا  بود.  توی آشپزخانه  هنوز  بیرون  های 

اما   نمی کردچند اپن کوتاه پنهانش  امید ترجیح داده بود همانجا بماند.هر

اقل با او چشم در چشم نمی شد! امید هم کنار در ایستاد و آشپزخانه از  حد

 دیدش پنهان ماند!

مریم لیوانی آب پر کرد و با قرص سمت او گرفت. مهسا بی حرف قرص 

دکمه خودش  مریم  و  خورد  اورا  مانتوی  صدایش  ی  هنوز  کرد.  باز  را 

 هایش به هم چسبیده بود: خش داشت و سگرمه

 ا یه سوپ درست کنم! خواب تبرو ب_

 مهسا دستش را گرفت و با خواهش گفت:

 آبجی حالم خوبه! بذار ....  به جون_

ماند. مریم کالفه نگاهش کرد.صدایش   لبا نگاه مریم ،بغ کرد و حرفش و

 کنترل شده بود و اصال دوست نداشت امید چیزی بفهمد:

می _ بهت  شدهچقد  خراب  اون  به  چسبیدی  که  مده  چقد  که؟  ده   ی 

 اینجوری بخاطرش من اسفند رو آتیش نشم ؟  

 های دختر جمع شد: اشک توی چشم

 دم. به جون آبجی! به ارواح خاک بابا ... مراقب خودمم!  قول می _
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 اینجوری ؟ اینجوری که سه روز داروت عقب بیفته و نگی؟ _

 ببخشید... اشتباه کردم...  _

ر سینک  سمت  کرد.  رهایش  کالفه  چنمریم  و  آفت  مشت  به د  ب 

صورتش پاشید. زمستان امسال برایش جهنم بود! مهسا پشت سرش رفت و 

 بغلش کرد:

 مریم جونم..._

 امروز حق نداری بری! فردا خواستی برو... زیادم حرف زد فدای سرت... _

با  مریم  بوسید.  را  وصورتش  کرد  بغلش  سر  پشت  از  و  ذوق  با  مهسا 

های ه بود اما چشموز پریدمهسا هنلبخندی کمرنگ سمتش چرخید. رنگ 

 براقش حالش را بهتر کرد:

باشگاه تمرین کن ! خیلی وقته به برو یه ذره بخواب! عصرم بریم یه کم _

 خاطر این آموزشگاه کوفتی نیومدی! 

 چشم! هر چی تو بگی!_

 مریم بغلش گرفت و کنار گوشش گفت:

 مهسا... بفهم ! من جز تو هیشکی رو ندارم ! بفهم اینو...  _

 ترک چشم به شانه ی خواهرش سایید:خد

 ببخشید ... _
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مریم حال بدش را قورت داد و شانه ی او را گرفت و بیرون بردش.مهسا و 

امید تازه هم را دیدند. مشغول احوالپرسی شدند و مریم بعد از درآوردن 

رفت آشپزخانه  به  و مانتویش  بود  رفته  باشگاه  به  که  قبل  شب  چند  از    .

آنطور باهاش  می   محمد  دلش  بود  کرده  رفتار  ای  حقیرانه  زلزله  خواست 

همه و  چطور  بیاید  فهمید  نمی  هنوز  بروند!  فرو  بزرگ  خندقی  در  اشان 

اینقدر   یعنی  نیستند؟  یکی  مرد جوان  آن  و  او  باشد  نفهمیده  است  ممکن 

دو متر فاصله باعث شد رضا و محمد را  که   اش کم شده بودشعور بصری

فاضل چند پسر داشت که او بی خبر بود؟ کاش   اشتباه بگیرد؟ اصال حاج

 ده بود! آن شب خودش را دی

با صدای تق تق آرامی که روی کابینت کنار دستش آمد از فکر و خیال  

 بیرون آمد و سوییچش را دید که امید کنار دستش گذاشت: 

 آماده شد! _

 متعجب نگاهش کرد و امید لبخند زد:مریم 

 الق؟ دیدی نیومده بودم بپامت بداخ_

 تو از کجا فهمیدی ماشین من تعمیرگاهه؟ _
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ماه _ سه  ماشینت  گفت  اون  مهسا!  دنبال  آموزشگاه  رفتم  پیش  روز  چند 

دست تعمیرکار بود   پیش تصادف بدی داشت و مونده تعمیرگاه! سوییچتم 

 دیگه...  

 کرد چیزی بگوید امید پیش دستی کرد:تا مریم دهان باز  

و خودت ونم نیازی به حامی هم نداری  پولشو ازت می گیرم! چون مید_

 تم! غریبه نیستم !  صدتا مرد رو حریفی اما من پسر عمه

 بحث این چیزا نیست .می خواستم بفروشمش!_

تا  _ باشه  پات  زیر  بذار  فعال   . داره  نفس  اما  کنم  می  ردش  برات  خودم 

 ا یه مدل باالتر عوضش کنی!  بتونی ب

 داشت و گفت: ی مرغ را از توی فریزر برمریم بسته 

 فعال نمی تونم عوضش کنم! _

 من... _

 مریم مستقیم روبه روی امید ایستاد: 

امید جان! پسر عممی باش! ولی یادت باشه پسر همون عمه ای که وقتی  _

 دیم یا زنده ایم! من و مهسا بی پدر و مادر شدیم حتی یه روز نیومد ببینه مر

 امید به صورت سرخ مریم خیره ماند و آرام گفت: 

 گناه بی خبری منو پای مامان نذار! اون... _
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با مامانم گفت بچه هاشم بمیرن! پس االنم خوشش نمیاد _ از سر لج  اون 

 تو هی بیای و بری !  

تنه به _ مامان خبر نداشت زن دایی هم پیش شما نیست . چرا این قدر یه 

 می ری؟  قاضی

ن!چون می خوای نرم،خواهش می کنم این سوپرمن بازیات رو تموم ک_

بلندم    . از هفت سال پیش نشستم سر صندلی قضاوت  نمیشم! نخواین  من 

 هم بلندم کنین! نمی تونین! هیچ کدومتون! 

 با حرص برگشت و امید سر کنار گوشش برد: 

 ی اعدام... الاقل یه کم عادل باش! همه رو یه جا نفرست جلوی جوخه _

 مریم نگاهش کرد و امید آرام گفت: 

ی برای دایی افتاده و شماها تو چه ی دونستم چه اتفاقمی دونی که اگر م_

 حالی هستین، یه روزم کانادا نمی موندم!  

 که چی بشه؟ تو چه دِینی به ما داری؟_

 امید لبخند دلنشینی زد: 

 ترسم! از جوخه ی اعدامت می_
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تکان   چنان  خواست  مریم  دوباره  تا  امید  پرید.  پلکش  که  خورد  سختی 

با قل پیاز رفت و  چیزی بگوید مریم  بی متالطم سمت سبد سیب زمینی و 

 چند تا برداشت: 

 نترس! تو در امانی!  _

نگاه  را  برداشت.امید  را  چاقو  و  گذاشت  سینی  توی  را  زمینی،پیاز  سیب 

 کرد و حرفش را زد: 

 به خاطر مهسا در امانی!_

از کنار امید رد شد انگار مجسمه ای بود که به زمین چسبیده! حالش وقتی  

دوست نداشت حس مهسا را در این مدت کوتاه به امید لو بدهد    بد بود.

نمی نبود اما  احمق  بشود.  کننده  دیوانه  مثلث عشقی  درگیر یک  خواست 

پناه  اتاق  به  باعث شد  موبایلش  امید چیست. زنگ خوردن  منظور  نفهمد 

مهسا با دیدنش موبایلش را بین دستانش جمع کرد و مریم با اشاره  ببرد ،  

ب گفت  گوشی  چشم  به  چشمش  وقتی  اما  نباشد!  تنها  امید  که  برود  یرون 

شمار و  افتاد  یعنی  خودش  کرد.  آمد.یخ  بوران  انگار  دید  را  محمد  ی  ه 

 دید؟!درست می

و  کوچک  تراس  سمت  اتاق،  درگاه  به  نگاهی  با  و  کشید  عمیقی  نفس 

ریک خانه رفت که بیشتر دخمه بود تا تراس؛ چون جلویش را دربندی با
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ایرانی ت سبز رنگ چنان بسته بود که انگار قرار است مغول حمله کند. با 

ی به ظاهر خواست. حتی اگر شده آن دخمه هوای آزاد می آن لحظه دلش  

بلند می  پایین شهر را  بی سقف را... همین که سر  کرد و آسمان بی بخار 

 دید بس بود!ساده جواب داد: می 

 سالم!_

لبخ آن  تصویر  بالفاصله  محمد  سالم  مثل  صدای  را  یکوری  و  مرموز  ند 

آپاراتچی ایرانیت  دست  همان  روی  مقابلش  کرد!  ماهری  ظاهر  سبز  های 

 چقدر حرصش گرفت که آن روز توی دهانش نزد ولی... 

اراده_ حداقل تلفن ای که ازت دیدم، باز ببینمت یا  فکر می کردم با اون 

 بزنی!

 صدایش را صاف کرد:

عد از اون  ه حد کافی انجام دادم. بگین اراده! پس کارم رو بخودتون می_

 شه آویزون بودن آقای فاضل!می 

 مدرن مخ زنی! گم روشمن می _

 شما هرجوری دوست داری تفسیرش کن! _

 منظورت از شما رضاست یا محمد؟ _

 مریم با چند ثانیه مکث گفت:
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کنم چرا باید شما رو با یه نفر فرقی نداره، هر چند هنوز درک نمیبرام  _

 تباه بگیرم؟ یعنی... دیگه اش

 به فال نیک بگیریم چطوره؟ _

پشت مریم به دیوار باریک تراس چسبید. سرمای هوا خشک بود اما پشت 

 کمر او عرق داشت: 

 این یعنی به پیشنهادم فکر کردین؟_

 بدم نیومد!  به پیشنهاد خوب باید فکر کرد!_

توی  گوشی  و  کرد  باز  دخترک  صورت  روی  را  خودش  جای  لبخند 

 محکم تر شد:  دستش

 برای مجوزش... _

برای این چیزاش باید حضوری ببینمت! یه سری حرف و شرایط هست! _

 ای؟اوکی

 کی؟ کجا؟_

 آکواریوم! ساعت یک!_

 اگه امکان داره یه ساعت دیگه... _
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اینجا  _ بعد  به  دو  ساعت  میاز  شروع  آدم تمرینا  کلی  با  تونم  نمی  شه. 

با دارم  کاری  قرار  من  که  کنم  جلسه    هماهنگ  یهو  بعد  که؟  لیدی  یه 

 عمومی بخواد برگزار بشه چی؟

شوی زننده ای درجوابش نگوید.  مریم نفسش را از بینی بیرون داد تا خفه

 ماهی عیاشی مقابلش سبز شده بود که مجبور بود باهاش کنار بیاید!اره

 سر وقت اونجام! _

 سی یو! _

اش نگه یر چانهمریم گوشی را توی دستش جمع کرد و آن را دو دستی ز

داشت! فکرهایش مثل مارهای سمی در هم می لولید و صدای فیش فیش  

می تنش  به  لرزه  باید  وحشتناکشان  که  بود  راهی  اما  انداخت 

مثل عقربهمی  فقط  برود...  بود که  بایدرفت.مجبور  و    های ساعت  درست 

قطره  اولین  رفت!  می  پیش  قوارهدقیق  بی  و  زشت  ایرانیت  به  باران  ی ی 

یکهو  نارک که  دربیاورد  را  غرغرش  تالفی  کرد  هوس  آسمان  خورد.  ش 

 رگبار شد. 

 مریم... آبجی...  _
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اتاق چپید.   توی  آنکه خیس شود  از  قبل  و  داد  بهش  تکانی  مهسا  صدای 

با تعجب سرتاپایش را نگاه کرد و   مریم برای آنکه سوال و جواب  مهسا 

 نشود لبخند زد: 

 شه!ور میکاره بود بهت گفتم! انگار داره ج _

 همون باشگاهه تو الهیه؟  _

با لبخند سر تکان داد و بیرون رفت ولی امید را ندید. حال خوبش به آنی 

 های او آویزان شد: تغییر کرد و سراغش را از مهسا گرفت که لب

 ی عمه زنگ زد گفت باید بره!طوری بود! رفت! یعنیه_

 زیر لب غرید: مریم پوزخند زد و

 بچه ننه!_

 . مریم.._

 مریم سمت خواهرش چرخید و درست روبه رویش ایستاد:

احساست قشنگه مهسا. دست نخورده است. بکره ولی هیچ مردی لیاقت _

 غصه خوردن رو نداره! 

 امید مگه بده؟ _

 بد نیست ولی واسه تو زوده!  _

 ستم به خدا...نوزده سالمه!من بچه نی_
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 قبت باشم! ا گفت مرا ای که بابواسه من همون مهسای دوازده، سیزده ساله_

هایش به ترک بلند دیوار پذیرایی مریم بغلش کرد.چشم مهسا لب برچید و

 خانه ماند! بدون پلک زدن زمزمه کرد:

 مراقب قلبت باش مهسا! _

 *** 

اینکه به   از همان مسیری که مرتبه قبل رفته بود، پیش رفت و دفتر  قبل از 

اصلی سالن  توی  از  ورزشی  گرمکن  با  محمد  هیبتش    برسد  آمد!  بیرون 

زن انگار  نگاهش  و  بود  همه فریبنده  مثل  بخواهد  نده!  که  نبود  دخترها  ی 

ی او شود! بعید نبود زیرورویش که کند از  ریش و چال روی گونهاسیر ته

 که هست جذابتر پیدایش نکند ولی... اینی

 اومد!از آن تایم بودنت خوشم _

 لبخند زد:

 بال دردسر بعدش نیستم! با اون لحنی که شما حرف زدی،دن_

 محمد خندید:

چسبه!   اینطوری_ می  رو  گلوت  بیخ  اینجا  کردن  کار  باز  هم  بری  پیش 

نمی که  دلیالیی  از  همین  یکی  باشه،  باشگاه  این  توی  زنونه  خوام 

 بازیاس!... بیا تو باشگاه...  مسخره 
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محمد مریم  و  رفت  چراغ   داخل  به تمام  چشمش  مریم  تازه  زد!  را  ها 

مقابلش اقیانوس بود و   ی ته سالن افتاد و همانجا خشکش زد. انگاراهدیوار

های رنگارنگ و ریز و درشت! قطعا تا نور سالن کامل نمایش رقص ماهی

به آن آکواریومنمی شد ، بیننده هم  .  نظر  وسیع و عجیب جلب نمی شد 

دفع که  بود  همین  اسمبرای  چرا  فهمید  تازه  و  ندیدش  قبل  باشگاه  ه 

 وم است!  آکواری 

 خوشگله یا ترسناک؟_

 مریم نگاهی به محمد کرد که دست به سینه و با تفریح نگاهش می کرد:

 مرموزه! _

 شی!  پس جذب مسائل رازآلود می_

آورد!  درش  و  کشید  پایین  را  گرمکنش  زیپ  هم  زدنش  حرف  موقع 

 خورد و لبخند زد: ی مریم روی دستش سر  کوله

 شدم!یشدم کارآگاه م شاید اگر پسر می_

کارآگاهی که دو بینی داره و جذب هر چیزی بشه که مملکت رو به باد  _

 ده!می 

 اخم ظریف دخترجوان باعث خنده ی محمد شد و گفت:
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اوکیخب_ اونجا  آکواریومه!  کنار  باشگاه  بار  برنخوره!  بهت  ای حاال 

 ر؟ حرف بزنیم یا بریم تو دفت

کرد. روشن  را  تکلیف  آکواریوم  سمت  رفتن  با  قهوه  مریم  ای  سرویس 

از میزها بود و مریم به وضوح می دید این باشگاه خیلی بیشتر از روی یکی

چیزی است که با دیدن نمایش تصورش را می کرد . نمایی که اسم یکی 

بزرگ مساحت  پشتش چسبیده. یک  فاضل  اسم حاج  به  با   از سرشناسان 

باشگتمام   اسم  به  ساده  استفاده  فقط یک  و  ورزشی  بدنسازی امکانات  اه 

که حرومِ خودخواهی تو شده اما مردانه... جا داشت بگوید حیف این پول  

 ترجیح داد در آن شرایط دوست باشد تا دشمنی با شمشیر دو سر زبانش... 

 اینجا استخر هم داره؟ _

 چشم نیست...  بشین!  ریلکسیشن و سونا و جکوزی هم داره!... منتها جلو_

 ت و محمد مقابلش: مریم روی صندلی چرم وچوب نشس

 تونی باشی؟سوددهی خوب باشه، مربی شنا هم می _

 نمیاد! خوشممن از متلک _

 متلک نگفتم بهت! حرفم جدیه! _

 من حتی شنای حرفه ای بلد نیستم! _
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ها را پر از قهوه کرد و سمت او گذاشت.چشم مریم  محمد یکی از فنجان

نوشتهب ماند. کلمهی خالکوبی شدهه  او  آرنج  را تشخیص  "die"ی    ای زیر 

داد. بعدش او دستش را جمع کرد و باقی کلمات از نگاهش دور ماند و  

 هایش جمع شد! حواسش به حرف

 کردم! من شنا رو بیشتر از بدنسازی کار_

مدام داشت از چیزی که توی ذهنش در مورد خانواده فاضل ساخته بود،  

 ور تر می شد!  د

 امکاناتتون دخیل بوده توش!_

 تو هم بذارم!  این امکانات رو در اختیار نمتومی_

 را مزه کرد. خوش طعم بود و اصیل! مریم قهوه 

 من در حد همون سه ساعت ... _

دست محمد مقابلش باال آمد و مریم با تکان سرش دنبال حرف او گشت. 

ببیند چه جمله ای را با مردن    کاش همان آرنجش را مقابلش می گرفت تا

 . محمد بهش خیره ماند:روی دستش کامل کرده

یا _ نگرفتم  حاال  تا  اگرم  واسم.  داره  کار  سوت  سه  زنونه  مجوز  گرفتن 

نخواستم بگیرم واسه این بوده نه حوصلشو داشتم ، نه به نظرم نیازی بهش 

 بوده!
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 خب؟! _

 پیشنهادت قبوله منتها یه شرط دارم بابتش! _

هست بنویسم خب اومدم شرط و شروط رو بدونم و اگر قراردادی الزم  _

 باهاتون! 

 پیشنهاد رفاقت بهت بدم! خوامخوشم اومده ازت! می _

اشتباهی خورده باشد   ماند. انگار یک مکملی تلخ توی گلوی مریم قهوه

اشتباهی   استرویید  نه  ماهیچهیا  باشد که  در تزریق کرده  بازی  قلبش  های 

اند.  های او ممی آورد.خواب و خیال از سرش پرید و نگاهش توی چشم 

تیرهرنگ امروز  او  ش  با سکوت  محمد  باتالق!   یک  شبیه  درست  بود!  تر 

 ادامه داد: 

 فکراتو بکن! خبر بده بهم! شرطم اینه... _

 راردادشم باهات می نویسم!  قبول کنی باشگاه رو در اختیارت می ذارم، ق

 خودش را جمع کرد.

 و اگه قبول نکنم؟_

 هایش را باال کشید: محمد لب

 حوصله مشکالت شیفت زنونه رو به خودم بدم!  نمدوبعید می_

 سمتش خم شد و چشمکی برایش زد: 
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 ولی انگیزه باشه اوکیه!_

حمد های مفرح او ثابت ماند. تا خواست لب باز کند م نگاه مریم به چشم

 آرام گفت: 

 من ، زنمه! فقط قبل از جواب دادن شرط اصلیم یادت باشه، دوستِ_

دختر تن  به  اصلی  خجوا صاعقه  آدم ن  وقاحت  و  شرمی  بی  از  و  ورد 

معده فنجان توی دستش سست شد و کممقابلش   . بود  اش جوشید  مانده 

 میز اش بپاشد اما فقط فنجان را رویرا به صورت او و آن نگاه رذیالنه آن 

اش را روی گذاشت و بلند شد.محمد دیگر کالمی حرف نزد. مریم کوله

 ما ... شانه اش انداخت و سمت خروجی رفت ا 

پاهایش میان باشگاه لحظه ای توقف کرد و عقب چرخید. محمد دست به 

کرد.نه ایستاد که اصراری کند  نگاهش می سینه روی صندلی نشسته بود و 

نه   او،  ماندن  همینبرای  موضوع  انگار  او!  که راندن  بود  مفرح  قدر 

 قدر موقعیتشان با هم فرق داشت!!گفت!چه هایش میچشم 

 مریم سست شد: کوله روی دست  

 فکرامو می کنم بهت خبر میدم!  _

محمد بامکث سر خم کرد و با لبخند نگاهش کرد. مریم قدم تند کرد و 

ما سمت  رفت...  هم  محمد  لب  از  لبخند  رفت.  چرخید. هیبیرون  ها 
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با   پایین سیستم،  نگاهش به مورِی اژدهایی ماند. در تک آکواریوم وسیع 

 سرعت شنا می کرد... 

ت تق  تیلهصدای  شیشهق  توی  رنگی  آمد. های  می  دستانش  بین  معلق  ی 

دانه صدای  صدای  بود!  شبیهش  هم  خانه  ایرانیت  روی  تگرگ  های 

دایرهزنگ لباس سهای  با  مرد  بود و صورتی ای که شبی دست یک  رخ 

هایی هایی خسته و کمری تاب خورده! صدایی متغیر و دستسیاه ... چشم 

 رقصنده و.... 

 حاجی فیروزه،

 لی یه روزه، اس

 دونن،همه می 

 دونم،منم می 

 عید نوروزه. 

شیشه را سمتی پرت کرد . درش باز شد و یکی یکی پایین تخت افتاد. با  

ایشان گذاشت و چشمش سمتِ ههراس خم شد و دست روی باقی مانده

آرام نفس می کشید! صدایی  مهسا چرخید. توی خواب ناز لبخند می زد و

 توی سرش اکو شد: 
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موقع گن" به  داروهاشو  و  باشه  مراقب  باید  فقط  خوبه...  حالش  نباش!  ران 

 "خواهرش مهربونه بخوره. قلبش مثل

مغزش را  های توی ها را مشت کرد و روی قلبش گذاشت. صدای جیغ تیله

هایش را  اش را بوسید. لبپس زد و خودش را سمت مهسا کشید. شقیقه

او را داشت!بغض داشت   اما اشک را  خفهبه هم فشرد. هنوز  ش می کرد 

مثل احساسش پشت روزهای سیاهش حبس کرد. صدای مرد قرمز پوش 

آمد و صدای محمد البه الیش بلندتر شد. بغضش ته نشین شد و  هنوز می

تیلهانگشتان این کار... به خاطر سالمتی  ها محکم ش دور  به  نیاز داشت  تر! 

 مهسا... به خاطر آبرویِ پدرش...  

هایش انداخت.  زرد پیام ی سفید وی به صفحهرداشت و نگاهموبایلش را ب

تا شماره رفت  رویش  انگشتش  بارها  شب  سر  از   . بود  باالیش  محمد  ی 

کند   فراموش  و  کند  حذفش  همیشه  چه برای  و  خواسته  چه  و  بوده  چه 

 شنیده؟ ... اما به جایش کلمه ها را تایپ کرد و نوشت: 

 شرط دارم!   منم _

بالش   روی  را  آنکسرش  بدون  و  ، گذاشت  باشد  جواب  منتظر  ه 

آرام   ها توی شیشه می آمد. هنوزهایش را بست. صدای چرخش تیلهچشم 

 نگرفته بودند. درست مثل حال او.... 
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 *** 

 نوشابه را باز کرد و توی لیوان بلند و بلوری ریخت:محمد 

 دیگه؟_

تکه وا دهد.  مقابلش  نمی خواست  بود ولی  میل  بی  از کبا مریم  را  ای  ب 

دهانش گذاشت و شانه باال داد. محمد کجکی پوزخند زد و نگاهش توی  

 کرد:

 یعنی فقط مشکلت همون چهار تا جمله س؟ _

 مشکلم نیست.اعتقادمه! _

 اعتقاد؟ _

بگوید  ل که  انگار  برایش!  بود  کننده  تحقیر  محمد  نکن "حن  سیاه  منو 

ت"دُخی!   به  باج  بود  محال   . لیوان محکم شد  دور  مریم  او  دست  حقیرات 

هوه توی فنجان ماند، این بار نوشابه  بدهد! بعید نبود به تالفی آن روز که ق

چشم  و  صورت  به  استخوانش  هایرا  قوس  تا  انگار  هم  بپاشد.  را  هایش 

 کرد. محکم و بدون ترس بهش خیره شد:آنالیز می 

اگه _ کن!  رفتار  و  بزن  حرف  درست  من  با  انداختم!  جا  رو  شرط  یه 

اینهتو قراره    شرطت  باشه، منم  دو  ارتباط یه  و  نیستم  طرفه  یه آدم معمولی 

 برات.  



 

63 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 پلک محمد جمع شد و زیر چشمش چینی افتاد:

 نگرفتم! _

 باشم... اگه قراره زنت _

 دست محمد مقابلش باال آمد:

طوالنی و همیشگی باشه از گوشت بیرون   ارتباط گوش کن! این پنبه که  _

 کن!  

 و باشگاه قرارداد نمی بندن!از یه جلسه و تطوالنی ، بعد   ارتباط سر _

 محمد خندید:

 فرض کن عاشق چشم و ابروت شدم یهو! _

 مریم تالفی حرف او را درآورد: 

 پیشنهاد نمی دادی بهم! نشده بودی که _

روی را  هایش  دست  آمد.  خوشش  او  جوابی  حاضر  از  جمع   محمد  میز 

 کرد و کمی سمتش خم شد.

 د! کی بخونیم؟از اینکه بالیی خوشم میا_

! اشعه داشت لعنتی!  چشمانش از خیرگی =قلب مریم سخت تکان خورد .

پلک اما  نکشید  تزلزپس  و  ترس  متوجه  او  که  کرد  جمع  را  لش هایش 

 نشود: 
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 خودت قرار محضرو هماهنگ کن! _

 خونم! خودم می _

 اون به درد عمه ت می خوره محمدخان! _

 خوای پس؟ مدرک می_

 نخوام؟ _

 گرفتی؟ از کسی مدرکقبل از من،_

 مریم با مکث سر خم کرد: 

 یه عقدنامه با کلی بند و تبصره به درد نخور!  _

 معلوم بود جا خورده: صورت محمد باز شد .

 خب؟_

 به درد هم نمی خوردیم.جدا شدم!_

 خب؟_

تو _ بپرسم  ازت  نمی خواد  دلم  بدم! چون  توضیح  بیشتر  بینیم  نمی  دلیلی 

 دی!چه کاره بو  هاتارتباط توی 

مریم حس عجیبی داشت.خودش نگاه محمد سنگین و ساکت بهش ماند.  

 را نباخت و گردن کشید:

 چیه؟  _
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 ت باهاته؟شناسنامه _

خم شد. محمد دستش را روی میز باز کرد و با چشم اشاره کرد  سر مریم 

که ببیندش! مریم خودش را جمع کرد و شناسنامه را از توی کیفش بیرون 

گ  او  دست  کف  و  بی کشید  صورت  به  خیره  نگاهی  با  محمد   . ذاشت 

ای ی میانی شناسنامه را باز کرد و با دیدن اسم و فامیلیآرایش او، صفحه

به  نگاهش  شد!  سست  دستش  بود،  کرده  پر  را  شناسنامه  دوم  صفحه  که 

را   دستش  مچ  محمد  اما  برداشت  را  شناسنامه  مریم  و  شد  طوالنی  اسم 

چگرفت.نمی  او  انگشتان  قفل  اینفهمید  که را  انگار  است.  محکم  قدر 

نمی بخواهد   که  حرفی  یا  دهد  تحویلش  خودش  را  دانست  شناسنامه 

ای در های دخترک به تب نشست و قلبش شبیه پرنده چیست؟! تن و چشم 

بهش  مهسا  درد  انگار  که  زد  وپری  بال  چنان  شکار،  ترس  از  مانده  تله 

ت که  بود  عجیبی  ناقوس  محمد  آرام  کرده. صدای  باالخانهسرایت  ی وی 

 ذهنش کوبیدند: 

 ا دارم.پاشو بریم! محضر آشن_

 جا خورد.یخ کرد:

 االن؟_

 االن!_
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 و...  اما من باید برگردم خونه چون شیفت عصر باید برم یه باشگاه_

 رسونمت خودم!ساعت کار داره. بعدش می نیم_

 نمیخوام خانواده م متوجه شن! _

 وش تیپ تر نیستم؟ کرم یا کور و شل؟ از دوماد قبلیه خ_

 از آن حال رها شود:  به راه دیگری زد بلکه

 هم خوش تیپ تری،هم پولدارتر! _

 های او کش آمد:لب محمد با مکث نگاهش روی چشم 

 کور از خدا چی می خواد؟ _

می  را  کرد.همین  را  استفاده  نهایت  فرصت  از  را  مریم  خواست.دستش 

 عقب کشید و لبخند زد: 

 اد! نمی خوبد یه جفت چشم _

مکث  ای  لحظه  با  ماند.   محمد  خیره  بهش  مریم  زد.  خنده  زیر  یکمرتبه 

خنده  با  محمد  بهشت!  وسط  باتالق  یک  مثل  درست  لعنتی!  بود  جذاب 

 چشمکی برایش زد: 

 با زبونت! پاشو... بدجوری حال میدی به آدم_

 گفتم که..._
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 ای؟  فردا بعد از ظهر اوکی_

 د: کاپشنش از پشت صندلی بلند شمریم آره ای گفت و محمد با برداشتن 

به بعد  ساعتشو بهت خبر میدم که قرار بذاریم. بعدشم_ این  از  باشگاه رو 

کنسل کن، خونواده رو هم بپیچون چون تا آخر شب با دوماد خوش تیپه 

 ای! حله؟ 

آره اش آرام بود. بلند شد و شانه به شانه او بیرون رفت. انگار که مقابلش 

سرد سرد بود! کوران  رسناک و باریک و کوهستانی!  مه بود و جاده ای ت

کم داشت  دایره  کمترس  با  پوش  قرمز  مرد  صدای  شد.  می  شروع 

 اش می آمد:زنگی

 ارباب خودم سالم علیکم،

 ارباب خودم سر تو باال کن،

 ارباب خودم منو نیگا کن،

 ارباب خودم لطفی به ما کن.

 ارباب خودم بزبز قندی، 

 خندی؟ ارباب خودم چرا نمی

محمد را ندید! یک مرتبه در کنارش باز شد و او    ماشین نشست،وقتی توی 

 نشست. با لبخند خبیثی گفت: 
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 بتاز ببینم چیکاره ای!_

 زنم! خیلی بهتر از تو پارک دوبل می_

 ببینم!  اونو که زنا خوب کار می کنن اصوال! جسارتتو می خوام_

 مریم لبخندی کجکی تحویلش داد:

 ندیدی؟ _

 م! خوام بیشتر ببینا! میفا چرانصا_

کرد پشت حرفش لبخند معناداری زد که تا پشت ستون فقرات مریم عرق

اما نگاه محمد هنوز به عرق ریز کنار پیشانی اش توی آن  و چشم دزدید 

سرما بود! هنوز نگاهش می کرد که مریم پایش را روی پدال گاز فشرد و  

 توی شیشه می رفت...  محمد اگر داشبورد را نگرفته بود ، با سر

 *** 

نماند  فانتزی در را گرفت و دوبار پشت هم رها کرد. خیلی منتظر  کلون 

تن و چشم بن  لباس  با  پسرکی  پیدایش  که  سیاه پشت در  هایی درشت و 

 شد. با دیدنش در را رها کرد و باال و پایین پرید:

 دایی جونمه... دایی جونمه! _

محکمی بوسه  گرفتن  با  و  شد  خم  جی  محمد  میان  پسرک،  بناگوش  غ  از 

 هایش بلندش کرد:جیغ 
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 باز که تو اینجایی پدرسوخته!  _

 بابام نسوخته که! _

 ای آرام کنج پیشانی پسرک زد:محمد با سرش ضربه

 یه جاییش سوخته به تو نشون نداده!_

 کجاش؟_

 محمد... نیومده شروع نکن!_

زمینش   و  بوسید  دوباره  را  میعاد  بناگوش  خنده  با  با  محمد  گذاشت. 

 روبوسی کرد و گفت:خواهرش 

 بچه سوال داره، جواب ندم که نمیشه! _

 همیشه جوابات باید یه ربطی به میثم داشته باشه؟  _

 خبر دارم ازش خب! اومدی قهر؟_

 کرد:  مهنا چپ چپ نگاهش

 شه؟تا طالق منو نگیری ، خیالت راحت نمی_

 !هش پیشگیری می کنم.هیشکی خر تر از میثم پیدا نمی _

 را که درآورد خندید. سرش را بغل گرفت و بوسید.صدای داد مهنا 

 مامان کو؟_

 میعاد به جای مادرش جواب داد: 
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 رفته جلسه! _

 مهنا سمت آشپزخانه رفت و در همان حال گفت:

 عین تو فضوله! بشین از میعاد آمار بگیر تا من چایی بیارم!_

 میعاد بغل محمد نشست و گفت:

 اش گریه می کنن! که همهفته دایی! همونجا جلسه حاج خانما ر_

 تو چرا نرفتی؟_

 من مردم!  _

 خب با بابا منصور می رفتی!  _

 ماموریته!_

 پس خوش به حالت! کلی سوغاتی واست داره!_

 دلت نسوزه.واسه شما هم میاره! _

محمد خندید و لپش را گاز گرفت و جیغش را درآورد! همین بس بود  

م تا  و  بپیچند  هم  به  بیرون  که  ی  هنا  سینه  روی  میعاد  سالن،  وسط  بیاید 

با سروصدا،   او را مغلوب کند. مهنا  با تمام توانش بخواهد  باشد و  محمد 

 پسرش را که دو دستی به گردن محمد چسبیده بود، از رویش بلند کرد:

 گه؟االن مامان جون بیاد ببینه رو دایی نشستی ، چی می _

 باال گرفت:درت ا با قهایش رمیعاد نفس نفس می زد و دست
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 گه زنده باد پهلوون!گه باریکال پسر قهرمانم! تازه بابا منصورم میمی_

و  برد  اش  ریخته  هم  به  موهای  الی  دست  و  چرخید  پهلو  روی  محمد 

 مرتبشان کرد: 

 دیگه؟_

 گه قربونش برم و از اینا!بعد هی مامان می_

 مهنا با خنده گفت: 

بیاد_ مامان  وگرنه  بخور  چایی  سربه  یه  باز  بعد  کنه،  می  منو  سر   پوست 

 میعاد بذار! 

 دستت درد نکنه.بده همینجا! _

هم   گذاشت.میعاد  محمد  دست  جلوی  را  شیرینی  و  چایی  سینی  مهنا 

محمد پشت  و  برداشت  ای  نشست. شیرینی  و  داد  لم  تلویزیون  روی  روبه 

 ی میعاد را از پشت به هم ریخت.محمد با خنده چایش را مزه کرد و موها

 خودت می دونی موهاش شبیه توئه محمد؟_

 یه گوشه اش باید به من می رفت دیگه!_

 چی میشه بچه ی تو زودتر بیاد!_

 همچین می گی انگار زن پا به ماه دارم! _

 خب بگیر دیگه! _
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 گیرم!  می_

 کی؟_

 فردا! _

را  حرفی  خندید.  محمد  و  زد  بهش  ای  ضربه  اخم  با  جوان   مهنا  زن  که 

 بود!   راست ترین حرف محمد در آن لحظه دروغ فرض کرده بود،

 مامان کی میاد؟ _

 گفت شاید محمد بیادا!همه ش فکرته!دیگه باید پیداش شه! امروز می_

 کنه! ای نداره که.هی می شینه به من فکر می کار دیگه_

 کاش بیای همینجا خب! _

 شه !با شوهر تو سازم نمی_

 شه؟ باشگاه می چطور تو _

می_ کار  ،اونجا  گوشش قصه    کنه  و  سر  فهمیدم  وقتی  داره!از  فرق  اش 

 جنبه، از چشمم افتاد! اینوری می

 وای وای! باورم شد!_

 محمد خندید و مهنا کمی خودش را سمتش کشید:

 شد اون باشگاه تو یه ساعت تایم زنونه داشت منم می اومدم!چی می _

 ال کشید: اش را بالبخند زد و ته چایی
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 اتفاقا قراره بشه!  _

 هایی گرد شده گفت: چشم با  مهنا

 واقعا؟ پس چرا میثم چیزی نگفت؟_

 بشه تا چند وقت دیگه اوکیه!  جدی نبود قضیه ولی اگه_

 وای چقدر خوب! نزدیک مهد میعادم هست!  _

 آره.دیگه کمتر با میثم تو خونه کشتی کج بگیر!  _

مهنا با خنده دوباره ضربه ای بهش زد و همان موقع صدای تیک باز شدن  

.    در ورودی آمد. هر دو فکر کردند مادرشان تنهاست اما او با منصور بود

با دیدن محمد احوال پرسی و دیده بوسی مفصلی  بلند شدند. مادر و پدر 

چشم  اما  کرد. هکردند  متوجه  زودتر  را  ،محمد  مادر  ملتهب  و  خیس  ای 

 ابروهایش کمی جمع شد:

 چیزی شده؟ _

از چشم زن چکید و منصور آرام   مهنا هم حواسش جمع شد. قطره اشک

 گفت:

 اناهلل و انا الیه راجعون! _

 لبخند محمد و حال خوبش خشک شد منصور ادامه داد: 

 گم بابا! ت میمادربزرگت به رحمت خدا رفت محمد جان!تسلی _
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محمد  پای  به  میعاد  و  رفت  خواب  اتاق  سمت  آرام  ای  گریه  با  مادرش 

.دس کرد  نگاهش  بد  حالی  با  محمد  و چسبید.  کشید  بچه  سر  روی  ت 

اسم  و  خورد  زنگ  ماند!موبایلش  شومینه  لب  عکس  قاب  روی  نگاهش 

نفس افتاد!  رویش  از  عباس  را  جمله  یک  دانست  می  کشید.  همه  عمیقی 

 !خواهد شنید

 مادر جون چشم انتظار محمدرضا بود! کاش حداقل تو بودی! _

 *** 

  

رفتن کرد  مشام را در فضای ساکتی خوردند. محمد بی حرف خاصی عز

و   بود  نشسته  ش  سجاده  روی  رفت.  مادرش  سراغ  اتاق  توی  قبلش  ولی 

های اشک آلود او سمتش  داشت قرآن می خواند. کنارش نشست و چشم 

 چرخید: 

 نمیخوای بری خونه ی مادرجونت محمد؟_

 آرام گفت: 

 رم!عباس بهم گفت فردا ساعت هشت تشیعه! می _

 های مادرش چکید:اشک
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رو دادن عباس پوشیده و لحظه آخر    لباسای محمدرضاملیحه می گفت  _

 رفته باال سرش تا جونش تموم شده! چرا نرفتی ببینیش؟

 کشید: محمد چیزی نگفت و مادرش دست روی صورت او 

 حاج فاضل تو رو مث رضا دوست داره، کاش... _

نمی _ چرا  دونی  می  کافی  خودت  به حد  نرفتم!  چرا  دونی  می  مامان!  رم 

به هم که ندیدمش. خوبه حداقل عباس بود که بتونن لباس اعصابم ریخت  

 نش کنن! ت

 نباید مشکلت با حاجی رو با بقیه قاتی می کردی!  _

 قاتی زندگی بقیه شه وگرنه...  هیچ وقت دوست نداشتم مشکالتم_

 وگرنه االن باید اینجا می موندی نه اینکه بری!_

! همه چیو به هم به جون خودت قسم من راحتم تنهایی! کارمم می کنم_

 ربط نده! 

از   بیرون  شد.  بلند  و  بوسید  را  او  سر  محمد  نگفت.  چیزی  دیگر  مادرش 

.می دانستند وقتی به تعارفش نکرد که بماند  همه خداحافظی کرد . کسی 

رود، یعنی تنهایی خودش را به هر چیزی ترجیح می دهد! این زودی می

ثم دنبالش رفت و کنارش فقط به میثم اشاره زد که بیرون کارش دارد. می

 توی ماشین نشست: 
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 چیزی شده داداش؟ اگه کاری هست... _

ونی از  یه کار دارم باهات! یه امین نامی هست می خوام بفهمی کیه! می ت_

 دوست و رفیقات بکشی بیرون؟

 امین چی؟ چیکاره س؟ _

 امین باقری! نمی دونم! فقط همین اسمو ازش دارم. احتماال تهران باشه.  _

 امیلیش خیلی معمولیه محمد.باید بیشتر خط بدی! و ف اسم_

 کمی فکر کرد و سر تکان داد: 

 اوکیه! یکی دو روز بعد تو باشگاه برات میارم! _

 دمت گرم!_

جانمی  میثم  گرفت.  را  دستش  مچ  محمد  که  شود  پیاده  خواست  میثم 

 گفت و محمد با تحکم گفت:

 کسی نفهمه! حتی حسن... اوکی؟_

 مد لبخند کمرنگی زد.شمش گذاشت و محمیثم دست روی چ

 *** 

هوا سرمای عجیبی داشت. انگار چند درجه کمتر از روزهای قبل بود. از  

 مراقب خودش باشد و امشب دیرتر  صبح که به مهسا سفارش کرده بود

نشانه برمی  بهش  داشت  هوا  بود. شاید  نگران  و  زد  می  گردد، دلش شور 
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رو  کش. برگرد و راه قبل خودت را بداد که برگرد و دندان طمع را بمی 

اما... صدای ویبره ی موبایلش پشت فرمان کوچک پراید فکستنی ،لرز به 

ده بود اما هنوز اسم نداشت. این  ی محمد را از بر شتنش انداخت. شماره

قرار  که  بود  موبایلش  توی  شماره  یک  بود.هنوز  غریبه  هنوز  برایش  مرد 

د! نه یک سند عادی! ازدواج بود! بود اسمشان پای یک سند مشترک برو

زده را  موقت و دائمش برای او فرق نداشت! داشت به سادگی این مسیر مه 

ک فریبنده  ناشناسی  با  دوید؛  می  سر  ظاهر با  جذب   ، خودش  خیال  به  ه 

نیست!   این وسط درست  اما حس می کرد یک چیزی  دخترکشش شده 

ای ویبره داشت  صد  شد؟موقعیت می یعنی او با همه به همین زودی وارد  

بذار تموم شه مریم! وگرنه   "شد و صدایی توی سرش می گفت  قطع می 

اما خفه شویی به صدا گفت   "تن و بدنت مثل این گوشی باید مدام بلرزه!

و قبل از قطع شدن تماس جواب داد و سالم کرد. محمد پرسید کجاست 

 و گفت سر قرارشان!

 پس چرا نمی بینمت! _

 بان داره پارک کردم! ابون فرعی که پارکماشینمو تو یه خی_

 همونجا بمون میام!_
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از کیفش درآورد و  اوکی  به  ای گفت و تماس قطع شد. آینه را  نگاهی 

صورتش انداخت. آرایش مالیمی بعد از مدتها به صورتش رنگ و لعاب 

داده بود. ولی نه لبخندی داشت، نه احساسی جز ترس. برعکس روزی که 

دن  امین  بود  ذوق قرار  و  شوق  از  و   بود  سالش  نوزده  بیاید!فقط  بالش 

با او حرف های عاشقانه رد و بدل کرد. حس وهیجان تا صبح نخوابید و 

ایستاده؛  می  آرزوهایش  کردن  بغل  قدمی  یک  در  گفت  که  را  بله  کرد 

توهین پرچین  دامن  میان  آرزوهایش  ولی  دارد  کنارش  را  او  هایی چون 

ش و  ظریف  اندام  برای  که  زیادی گشادشکست  اش  خانواده  و  او   کننده 

 بود!

به شیشه خورد سر چرخاند و محمد را دید. قلبش شبیه قلکی  با تقه ای که

سکهبود   و  شده  برعکس  می که  سروصدا  با  تویش  مریم ها  دیگر  ریزند. 

نبود.   ساله  صورتی25نوزده  رویاهای  و  بود  پیش سالش  سال  شش  اش 

دستی  سیاه شد. کیف  و  بسوخت  را  و اش  پیش    رداشت  پیاده شد. دست 

نبود که دیروز ازش جدا   اما اصال شبیه محمدی  آمده محمد را رد نکرد 

از بعد  که  همانی   . :  شد  بود  گفته  با چشمکی  فرمانش،  دست  نه! "دیدن 

تونی  خوشم اومد! یبار باید ببرمت یه جا ببینم پشت یه رل باال بشینی ، می

 "جمعش کنی یا نه!
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و افتاد  راه  قرا   کنارش  که  محضری  با سمت  استرسش  بود،رفتند.  رشان 

جوری شده و شاید حتی حالش بد  تر شد. حس کرد او یکسکوت او کم

 خودش اجازه داد تا بپرسد: است. به

 حالت خوبه؟ _

 محمد دو طرف خیابان را پایید و نگاه کوتاهی بهش انداخت: 

 با تو سرجاشه! اینقدری خوب هستم که قرارم_

 .. اما به نظرم._

 مادربزرگم فوت کرده و تا یک ساعت پیش درگیر مراسم دفنش بودیم!_

محمد دستش را کشید های مریم گرد شد و همانجایی که بود ،ماند.  چشم 

 و سمت پیاده رو بردش:

 ایستی! نگفتم حوصله دارم برگردم قبرستون که وسط خیابون یهو وامی_

و  زد  پلکی  مریم  عصبی!  کمی  انگار  و  بود  حوصله  عقب    بی  را  دستش 

 سی گرفت: کشید.محمد دست به صورتش کشید و نف

 یه کم بگذره ،حالم جا میاد._

 بگذارد: خواست سربه سرش مریم نمی 

 گفتی که بندازیم یه روز دیگه!خب... صبح می_

 ممکن بود یه روز دیگه پشیمون شم! _
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 با نگاه مریم لبخند یخی زد: 

حوصله_ با  ازآدم  نیستم.  . ای  لحاظ  خاون  وگرنه   ..  ... گفتی  که  ودت 

 تو حاال...  ابروت شدم! بریموعاشق چشم

تازه   افتاد.  راه  کنارش  دوباره  آرام  مریم  دید.  را  او  مشکی  لباس  انگار 

 گفت:

 گم! تسلیت می _

که  گذشت  دخترک  فکر  کرد.از  تشکر  و  کرد  باز  را  محضر  در  محمد 

تسلیت بابتش  که  زندگی  و  مرگ  این  بوده  مهم  برایش  هم   اصال 

مادر حاجگفت؟نمی یعنی  مادربزرگش  نگاه  دانست  با  نه؟  یا  است  فاضل 

االن داد.  هُل  عقب  را  افکارش  جای  این  محمد،  که  داشت  استرس  قدر 

در  داشت  کافی  حد  به  محمد  خود  نبود.  او  خانواده  درمورد  فضولی 

می زندگی پررنگ  خانوادهاش  پیگیر  فعال  که  را  شد  کیفش  نباشد.  ش 

ضر و بوی عطر ناشناخته  ر از او داخل رفت. هوای گرم محچسبید و جلوت

روی صندلی شد.  قاتی  هو  یک  کنارش  محمحمد  و  نشست  روی ای  مد 

متوجه   را  مرد  نگاه  کرد.  صحبت  به  شروع  و  شد  خم  دفتر  منشی  میز 

احساس  شد.  پرت  سمتش  سر  دو  شمشیری  کرد  حس  و  دید  خودش 

حمد گفت بیا و او هم  حقارت و سرزنش کرد. اینجا چه غلطی می کرد؟ م
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؟   افتاد  راه  ر دنبالش  غلط  این  خواست  می  با اگر  امین  وقتی  چرا  بکند  ا 

گریه آمد سراغش، بیرون انداختش؟ از کجا معلوم که محمد اندازه اعتبار  

 داد؟ و... پدرش ، به یک تکه کاغذ بها می

 مریم...!_

  

ب عد تکان بدی خورد و نگاهش کرد. نگاه محمد بهش کمی کش آمد؛ 

،مریم   نشست  کنارش  وقتی  رفت.  سمتش  و  گفت  منشی  به  آب چیزی 

ش را قورت داد و سعی کرد خودش را کنترل کند. سمتش چرخید و دهان

رنگ مقابلش بود. چه رنگی  چشم درچشم شدند. یک جفت چشم خوش

 بود؟!

 چرا کُپ کردی؟_

 پلکی زد و محمد دوباره گفت: 

 شرط خودت بود بیایم محضر وگرنه ... _

 زن که نداری؟ _

 حرف مریم مثل زنگ خطر شد برای محمد! 

 خواستی؟م تو اینجا چی میزن؟ اگه داشت_

 من... اصال تو رو نمی شناسم! _
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عدم  نمی داشت  سعی  بیشتر  باشد!  درماندگی  لحنش  توی  خواست 

به اطمینانش سرش  که  کرد  منشی  به  نگاهی  محمد  بیاورد.  او  روی  به  را 

 کمی نزدیک او برد و آرام گفت: کار خودش گرم بود. سرش را 

چند  _ میخوایم  اومد،  خوشمون  هم  خواستی از  تو   . باشیم  هم  با  وقت 

و   درد   . راحت  خیالتم  دستته!  دیگه  ساعت  یه  که  باشه  دستت  مدرک 

 مرض ندارم!  

 مریم به حرف آخر او چسبید:

 گی؟کجا بدونم راست می از_

 اون شوهر عتیقه ت زیادی صفر کیلومتر بود؟_

ثانیه   صورترنگ   مریم سرخ شد و وقتی نگاهش گریخت، محمد چند 

 بعدش آرام گفت: مکث کرد. 

 ای االن؟ دم دستت . تا قبل اون بهت کاری ندارم. اوکیبرگه سالمت می_

های کمرنگ و های او روی چین مریم نگاهش نمی کرد و نفهمید چشم 

خودش  زدنپلک  توانست  وقتی   . مانده  حرکت  بی  دارش  مکث  را  های 

 ایش مشت شد!کنترل کند سمتش برگشت و ندید دست محمد کنار پ

 ممنون که درک می کنی! بعد از امین ، اولین باره که ... _

 فهمیدم! حاال چیکاره بود این عتیقه؟_
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 امین؟_

 همون!_

 معلم بود!  _

 چند وقت طول کشید؟_

 یه سال!_

 خب؟_

 مکدر بود:  مریم 

 بزنم! گفتم که! دوست ندارم درموردش حرف _

باید   گذاشت.  تمام  نیمه  را  حرفشان   ، منشی  زدن  میصدا  رفتند. داخل 

بی او  وقتی  کرد.  نگاه  مریم  به  و  بلند شد  همراهش  محمد  حرف خاصی 

 شد، آرام کنار گوشش گفت: 

از این عتیقه حرف بزنی بد نیست زیاد! غلطایی که کرد تا از کَفِش بری _

 کنم! رو الاقل من نمی

 چیزی قِل خورد! محمد لبخند زد: انگار ته دل مریم

 فتی!مهریه ات چی باشه؟ نگ_

 مریم آرام گفت:

 صدتا سکه! _
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این را به دلیل خاصی گفت. دخترک  محمد کمی نگاهش کرد.حس کرد

شاید سنگی انداخت تا او صدایش دربیاید اما محمد چیزی نگفت و توی  

چند لحظه  را گرفت و خودش بازش کرد.   ی مریممحضر رفت. شناسنامه 

ی خودش روی ا شناسنامه شناسنامه را نگاه کرد و بعد آن را ب صفحه دوم

هماهنگ   قبل  از  که  انگار  و  کرد  بهشان  نگاهی  محضردار  گذاشت.  میز 

باشد، چیز خاصی نپرسید. ازشان خواست توی جایگاه مخصوص بنشینند. 

ک به  راه  این  ته  نفس!  نیمه  مریم  قلب  و  سرد  هوا  و  بود  خالی  جا اتاق 

میمی  داشت  عاقد  بود؟  که  محمد  اصال  نبود! خواند.حواس  رفت؟  مریم 

تیز شد.   اما چند لحظه گوشش  اسم محمد را شنید  اسمش خوانده شد و 

 یعنی چه؟  

 محمدرضا فرزند محمدرضا؟؟

 عروس خانم... _

با ناباوری نگاهش کرد. محمد سر تکان داد .  مریم سمت محمد چرخید و

 نفهمید که چه منظوری دارد!مفهومش را انگار درست 

 "چیست؟ یا بگو"گویدنفهمید او می 

عاقد دوباره صدایش زد. محمدرضا هنوز نگاهش می کرد. مریم مطمئن  

 بود اسم حاج فاضل، غالمحسین است پس... 
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 من پسر حاج فاضل نیستم. گفتم رضا نیستم! حاال قصه چیه؟ _

محمدرضا دستش  خواست بلند شود که  نگاه محمد عجیب بود! مریم می

 فت و نگهش داشت: را گر

 دم قصه چیه؟پرسی_

 به کمک مریم آمد:صدای عاقد سنگین بود اما در آن لحظه

 مشکلی پیش اومده؟!_

در   تا  برود!  بیرون  دقیقه  چند  داد  ترجیح  عاقد  و  محمد عذرخواهی کرد 

 بسته شد محمد کامل سمت مریم چرخید: 

 خب! _

ده یک لشگر شمشیر به دست جوری گفت خب که مریم حس کرد فرمان

او را اشتباه گرفته و سر از تنش جدا شود. تمام  مقابلش   ایستاده تا بگوید 

 تنش عرق کرد و صدایش تحلیل رفته بود:

 هیچی... یعنی... شوکه شدم!_

 لحن او تغییر نکرد:

شوکه چرا؟ فرقی داشت اسم بابام چی باشه؟ هر چی هم خواستی گفتم  _

 واسه چیه؟باشه، پس ادا و اصول 

 حمد با لحنی محکم گفت: سر مریم تکان خورد و م
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 بذار به قرارمون برسیم!   _

، عاقد را بلند صدا زد. او هم فوری برگشت و محمد ساده  با سکوت مریم

 گفت:

 ببخشید معطل شدید.بفرمایید!_

شبیه  مچش  دور  محمد  داد.دست  را  عاقد  جواب  طور  چه  نفهمید  مریم 

بود. اسلحه سرش  پس  ک  ای  که  مردی  بود؟!این  که  بود  چه   نارش  اصال 

 ها داشت؟!نسبتی با فاضل

  

های سنگینی توی صورتش  از در محضر بیرون رفت و بادِ سرد مثل سیلی 

که   مترسکی  مثل  و  شد  خشک  همانجا  پرید.  غفلت  خواب  از  خورد. 

وکجش کرده میان راه ایستاد.مردمی که با عجله از کنارش رد صاعقه زده  

مردم خل  "و شنید یکی گفت  انداختندنگاهی هم سمتش می، نیممی شدند

ببیند و خواهش    "خل"برگشت و آن آدمی را که بهش گفته بود   "شدن!

 کند یکی توی گوشش بزند ببیند واقعا عقلش سر جایش مانده یا نه؟ 

 های محضر شنید:پلهصدای محمد را از توی راه

برنامه_ این  توی  عباس! گفمن  نمیام  بوها  بودم... زشت  یا  ته  خوشگل  دن 

 بودنشم برام توفیر نداره... 
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کرد که با  تلنگری بود تا مشاعرش به کار بیفتد. داشت محمد را نگاه می

می  حرف  عباس  با   ، شده  چفت  آن ابروهایی  در  فاضل!  امیرعباس  زد! 

 فضای نیمه تاریک و نور سبز رنگ مطمئن بود محمد را دید و... 

آمد که  جلویش در می د یک دیوار به وسعت چینرکاز هر طرف فکر می 

نتواند به نفوذ ازش فکر هم بکند. قبل از اینکه محمد بهش برسد ، سمت 

رفت. شاید حتی پشت رسید و میخیابان رفت . باید زودتر به ماشینش می

جلویش  سرش را هم نگاه نمی کرد . اما هنوز دو قدم نرفته بود که محمد  

خید. خودش نفهمید حالت صورتش  رتضرع سمتش چو مریم با    را گرفت

چطور است که دست او سست شد ولی رهایش نکرد. به جایش موبایلش 

 هایش هنوز توی هم بود:را توی جیبش سراند. سگرمه

 کجا؟ ماشین من اینوره! _

 خوام برم خونه! می_

 باشه... با هم می ریم!_

 : مریم یک دفعه با ضرب برگشت و دست محمد را پس زد

 تو بیا ؟مگه گفتم _

 های محمد تنگ شد و با مکث سوال توی محضر را دوباره پرسید:چشم 

 قضیه چیه؟_
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تر  های نیم بندش را آراممریم چشم در اطراف چرخاند، بلکه بتواند نفس

 کند و زیر یوغ نگاه سنگین و مرموز او هم نباشد!  

 با توأم!_

 پنهان کند.  مجبور بود باهاش چشم در چشم شود تا ضعفش را 

اسم قضیه _ روی  فاضلی.  حاج  پسر  تو  کردم  می  فکر  من  نیست.  ای 

 ایشون... 

 غالمحسین فاضل یا محمدرضا فاضل! واسه من و تو چه فرقی داره؟_

فرقش اینه اون موقع می دونستم کی هستی اما االن اصال نمی دونم توی  _

 این خراب شده با کی بودم؟  

 وم نباشه، کمتر نیست!  اعتبار بابای من بیشتر از عم_

 پس چطوریه که اسم تو و بابات یکیه؟ منو چی فرض کردی؟ _

 هر چی فرضت کردم و می کنم ، خودت باعثش شدی!  _

کند!  نفس تحمل  توانست  نمی  دیگر  را  این  افتاد.  شماره  به  مریم  های 

 انگشتش را تهدید آمیز مقابل او نشانه رفت: 

 م می کنی وگرنه... خرفو تموجریان مز گردی همین االن اینبرمی _

 که چی؟_
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نمی_ بازیچون  دغل  چه  روز  دونم  اون  که  آدمی  گفتی  که  داری  ای 

 جلوی مسجد بودی ، نیستی! 

 محمد لبخند کجی زد و بهش خیره ماند: 

 گفتم نیستم؟ _

 مریم چشم گرد کرد:

 تو نگفتی رضا نیستی؟ _

 نبودم!نیستم.نگفتم مردی که جلوی مسجد کیفش جا موند گفتم رضا _

با حرص   نشد.  او  متلک  متوجه  بود که  مریم آنقدری عصبی و مضطرب 

 گفت:

 منو با اسمت مسخره کردی؟ یا فهمیدی رو حساب حاج آقا ..._

من جیبتو زدم و کیفت رو گرو برداشتم و بعد به اسم حاجی جلو اومدم _

 یا تو؟ 

کرد باز  دهان  با   مریم  محمد  شد.  ساکت  دفعه  یک  اما  بگوید  چیزی 

 تر رفت:نسردی نزدیکخو

 من گفتم بیا ثبت و ضبط کن یا تو؟  _

 با سکوت ممتد دخترک،محمد افزود:

 قدم شد واسه آشنایی؟  کی پیش _



 

90 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

مریم افکاری را که میان استرسش پراکنده شده بودند، دو دستی گرفت و  

 گفت:

 من اشتباه گرفتمت! االن... _

تاریخاال_ اون  شدن  تموم  تا  داری!  نم  قرار  من  سوی  با  برو  شد   تموم 

... شایدم ! فعال مجبوری  خودت  به توافق برسی  با پسرعموم  بعدا تونستی 

 پای حرفت وایسی! 

 خواهش کنم کوتاه بیای و... _

 نمیام. بعدش؟  _

قفسه ی سینه ی دخترک از حجم استرس و ناباوری به سنگینی تکان می 

ب خودشخورد.این  طمع  و  عقلی  بی  با  که  بود  چه  لعنتی  بست  را   ن 

 ر تکان داد: گرفتارش کرد؟! نگاهش به او ماند و محمد س

 بعدش؟_

 مریم با مکث سر تکان داد: 

 هیچی... هیچی!_

 برگشت برود که محمد مانعش شد. مریم کم آورد:

 لطفا بزار من برم االن! _
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می_ اول  میگم!  بهت  که  جایی  بیا  بعد  ولی  کارت  برو  گرفتن  سراغ  ریم 

 مش ... باشگاه که بنام خودت بگیر

 تکانی خورد: 

 به نام من؟ _

 مگه مربی نیستی؟ _

 آره ولی من چرا؟_

تو  _ بیار  مدارکتو  بدن؟  زنونه  باشگاه  مدیریت  کارت  من  به  داری  توقع 

 زنیم!اولین فرصت... بیشتر درموردش حرف می 

اما محمد صدایش کرد.   بدون جواب فقط سر تکان داد و خواست برود 

 بینشان فاصله افتاد را پر کرد! مریم ایستاد و محمد قدمی که 

او  _ نفسی گرفت. وا می داد  بیرون کن!مریم  از سرت  منم  پیچوندن  فکر 

 هایش زل زد: بیچاره اش می کرد. توی چشم 

 پس تو هم پای حرفی که زدی وایسا!_

 یسادم! اونی که داره در میره و میزنه زیرش تویی! من که وا _

   باید قرارداد ببندی روی باشگاه باهام._

 لبخند کج محمد پررنگ تر شد: 

 حله! چون من همیشه فکر سودم! تو فکر قرارداد خودت باش!_
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مریم تن  زد  برایش  که  را   چشمکی  آخرش  تیر  وقتی  لرزاند.خصوصا  را 

 برای جدیتش رها کرد:

خوای یا سکه ها رو میرسیم دفعه بعد که چک  می سر مهریه تم به توافق_

 رجا داد! منم از زیر دین بودن خوشم نمیاد!با هم! چون مهر موقت رو د

اتفاقات توی  تند  با طمعش و ریتم  بود!  دهان دخترجوان رسما بسته شده 

دانست چند ماه چطور باید تویش بماند!ولی اگر ای افتاده بود که نمیتله

را می فاتحهخودش  باید  باهم میی جسم و روحباخت  را  خواند. چه ش 

شد! در دوستی،  ویش روانش زودتر تکه پاره میبسا با وجود مرد روبه ر 

 تواند او را دور نگه دارد. در باغ سبزی بود که حس کرد می 

این ماه تموم  باشه! بعد می_ تا  بینمت!فقط میشه چند روز بهم مهلت بدی 

  شه و قراردادم با اون باشگاهی که توشم هم فسخ کنم؟

 این یعنی االن همه چی حله؟  _

 آره!_

 آدم راه میای!   د. خوب باخوشم اوم_

نمی را  خودش  جلوی  اگر  میمریم  وسط  همان  قطعا  اما گرفت  زدش 

این آدم کنار می با  باید  بود!  بود که خودش زده  بعید گندی  آمد وگرنه 
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نگاهش  کمی  محمد  سکوتش  با  نخورد.  حراج  چوب  آبرویش  به  نبود 

مرتبه رنگ عوض کرد. همراهشبه خ کرد. او یک  بود  معلوم  شد.    وبی 

 وقت بدپیلگی نبود!

باشگاهو  _ آدرس  که  محضرم  توی  بدی؟  رو  خونت  آدرس  نمیخوای 

 دادی! 

 نه!_

به را ساکت کرد.محمد  تندش محمد  و  دارد  وضوح مینه صریح  او  دید 

می  نمیجان  اما  آمد!  کند  کوتاه  بجنگد!  بیشتر  تا  نایستاد  چرا  فهمید 

یخ بود. فشاری به    خداحافظی او را با پیش بردن دستش تمام کرد.دستش

مر زد.  لبخند  و  داد  کشید. انگشتانش  پس  را  دستش  و  داد  تکان  سر  یم 

سمت خیابان رفت. محمد دست در جیب ایستاد و تماشایش کرد. هر چه  

قدم بیشتر شد حس کرد سرعت  فرار می کرد!  فاصله   . بیشتر شد  او  های 

 ده بود درمورد این دختر!اشتباه نکر

ه او  شناسنامه  توی  زاسم  می  دور  ذهنش  توی  که نوز  مشخصاتی  با  د 

 چشمانش اسکن کرده بود... 

قبلش خط حسن روی  اما  میثم را گرفت  ماشین رفت و شماره ی  سمت 

 گوشی آمد. پشت فرمان نشست و الویی گفت. حسن کفری بود:



 

94 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 چپیدی؟منو منتر خودت کردی مرتیکه؟ کدوم گوری _

 تو با من چیکار داری؟_

 یا تو؟  نن جون من رحمت شده_

 محمد کالفه گفت: 

 خاک تو سرت که حاجی تو رو هم پرس کرده! _

هم _ علی  حاج  هیچ...  که  غالمحسین  حاج  نیای،  اینجا  امشب  اگه  ممد 

نشنفتی!   و  نگفتی  نگی  بیرون.  بزنه  حلقت  از  که  کنه  می  یه جات  چوب 

 حالیته؟ 

 اش پیاده شد:لجبازیی از گرده

 حاج علی مگه اومده؟_

حاج علی هماهنگ کرده بود . ملتفت   پیش نماز میتشمزرشک! آقارو!  _

 نیستی خاطرروح بابا و نن جونت چه عزیز بوده داداش! 

 باالخره کوتاه آمد: 

 باشه! باشگاهم. میام ... _

 کوشی که من کورم نمی جورمت اینجا!_

 باشگاهی مگه؟ _

 آررره!_
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 را روشن کرد و با حرص گفت:ماشین 

 .. سر بکش که.سوراخی یه درد و آره! تو هر_

 بشموریم!بیا که سوالخا رو با هم_

فحشی به حسن داد و گوشی را کنارش پرت کرد. مریم و رفتارش آنقدر  

اما کنجکاوی برود  دنبالش  و  بزند  را  حسن  قید  که  بود  برانگیخته  را  اش 

ماشین   پارک  نرسید. توی جای  پرایدش  بهش  او فقط روغن ریخته شده 

 بود! 

 *** 

باز شدن در ، دربندی هم بیرون آمد.   شید و همزمان بادستی ماشین را ک

آن روز  چند  سر این  به  سر  برای  جایی  دیگر  که  بود  پر  ظرفیتش  قدر 

در   که  شود  رد  خواست  و  کرد  مختصری  سالم  نداشت.  او  با  گذاشتن 

وقتی   بست.  را  در  و  رفت  سرش  پشت  روی بندی  مریم  کرد  صدایش 

 ته و عصبی و کالفه بود.  همان پله ها ایستاد و سمتش چرخید. خس

 اگر باز درمورد اجاره و مستاجره ... _

نمی _ قراردادت!  تا موعد  نمونده  یا می خیلی  مونین  بگی می  رین؟ خوای 

 باالخره منم رو کرایه این خونه حساب کتاب دارم دختر جون؟  
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شرنمی بدترین  باشگاه  دانست.در  مدیر  با  که  هم  کلی  کل  با  و  بود  ایط 

 د می دانست بتواند پای حرفش بنا بر وامی که قرار بود بهش کرده بود، بعی

پولی روی  بتواند  بود  محال  در آن صورت  معرفی کند، حساب کند که 

 ی خانه بگذارد. سعی کرد جواب سر راستی به دربندی ندهد: ودیعه

 هنوز دوماه وقته! شما... _

 کنم! دویست تومن بذار رو کرایه ت! به پیشت اضافه نمی من _

 هایش جمع شد:  رواب

 دویست تومن واسه اینجا کم نیست آقای دربندی! اما... _

های ها ایستادو بهش خیره شد. چشم دربندی نرده را گرفت و نزدیک پله

اما آن قدر جسور و محکم ریزش کم مانده بود حال مریم را به هم بزند 

با از مقابله  او  نرسید  به مغز مرد روبه رویش  هاش ایستاد که تصورش هم 

 شود. دربندی آرام گفت: مضطرب می 

بگو  _ پرسید  اگه  زنم  فقط  بودین!  بی آزاری  مستاجرای  میام!  راه  باهاتون 

 کرایه رو سیصد چهارصد اضافه کردم!

 مریم باابروهایی چفت شده گفت: 

 چرا اونوقت؟ _

 تون کنم؟خوام آوارهبده نمی_
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بپرسه من دروغ نه اما راضی نیستم شما هم با خانومت به مشکل بخوری!  _

 نمی گم! 

 پس اگه گفت چهارصد خودت می دونی!  _

 مریم صاف ایستاد وباصدای رسایی گفت:

 شم! دربندی پوزخند زد:بتونم کرایه رو میدم،نتونم بلند می_

 ری سراغشون. فکر کردی خونه هم ریخته؟ منتظرن تو با چندر غازب_

پ_ تونم  می  هم  رو  دیگه  کردم،جای  پیدا  رو  اینجا  شما وقتی  کنم!  یدا 

 نگران نباش!

 من واسه خاطر خودت میگم دخترجان! _

ما روا  _ به  از جیب تنگ شما چیزی  شما فکر خانم مریض خودت باش. 

که  دوستش  و  خانمتون  با  که  اول  روز  مثل  میام  هم  وقتش  سر  نیست! 

قرارداد   بود،  از  واسطه  خیر آخرت  بخاطر  نخوای  نویسم که شما  می  رو 

   خیر دنیا جا بمونی!

رنگ شدن صورت دربندی را دید. خوب می دانست این مردک   رنگ به

ا دیدن دو دختر هوا برش داشته اما توی این یک سال حسابی دمش قیچی  

قرارداد!   موعد  برای  بود  مالیده  دلش  به  صابون  که  انگار  و  بود  شده 

 ست چیزی بگوید اما صدای زنش آمد: دربندی خوا 
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 می میرم!  ؟ من از سردرد و این فشار دارمابراهیم!برگشتی یا هنوز نرفتی_

خواست آب دهان توی صورت  ی زن حال مریم را بد کرد.دلش می ناله

نگاهی که حواله اما  بپاشد  دهان  مرد  از آب  صورت سرخش کرد کمتر 

شم گفتن شد و مریم از پله ها دربندی مشغول چشم چ تحقیر کننده نبود.

ز آشپزخانه بیرون آمدو سالم داد.مریم باال رفت. در را که باز کرد مهسا ا 

کرد ،  های مانتویش را یکی یکی باز می کمهبا تکان سر جوابش راداد. د

بند گره افکارش .حس می کرد نگاه مهسا سنگین  خورده درست مثل  ی 

ای دهد ند وگرنه ممکن بود سوتیاست اما بهتر بود کمتر باهاش حرف بز

مور در  کند.خصوصا  جمعش  نتواند  ، که  او  عکس  بر  مهسا  دربندی.  د 

ال و احوالش را با ظاهرش لو می داد که بعید نبود دربندی را  آنقدر زود ح

مریم با  رفتارش  استرس  از شدت  و  ببیند  بد  نرود.دربندی   مرتبه  از هوش 

 هیچ... محمد را چه می کرد؟! 

این  نمی   در  هم  خودش  که  افتاد  اتفاقاتی  اسمی مدت  چه  باید  دانست 

فکر کرد چطور می تواند محمد را  ذارد.توی این چند روز مدام  رویش بگ

اش بیرون کند اما بی فایده بود. آن آدمی که دید تا  بی دردسر از زندگی

بیرون  برای  نمی رسید... چندشش شد.اهی گفت و دستش  مراد دلش  به 

مانتویش نتیجه    کشیدن  چند  به  راه  یک  از  خواست  گرفت.مثال  سرعت 
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گی  بدتر  اما  طمع برسد  با  بلکه  بگیرد  کمکی  بود  نتوانسته  تنها  نه  بود!  ج 

محمد ، پیشنهادش را هم قبول کرد. پسر حاج فاضل و آن   موقعیت خوب

موقعیتی که از خانواده ش دید تطمیعش کرد و فهمید که به کاهدون زده  

ت روی  دستش    ... توی یاما  کسی  و  ماند  بپوشد،  تا  برداشت  که  شرتی 

های توی تیک تیک "محمد،نه رضا! محمد رضا!  نه  "ذهنش زمزمه کرد  

ها با پدر  موزیک که توی بچگیمغزش تند شده بود . مثل بازی صندلی و

ومادرش انجام می داد. این یعنی به موضوع و کشف حقیقت نزدیک شده  

 ! فکرش را به زبان آورد: بود؟ نه! یک دفعه صدا ساکت شد

چی بود؟ شهید محمدرضا  اسم باباش و خودش یکیه؟اسم اون صندوق  _

 اباش شهید شده؟  فاضل؟ یعنی ... ب

 کی آبجی؟ _

سرش با سرعت برگشت و چنان نگاهی به مهسا انداخت که او قدمی پس 

 رفت و با مظلومیت گفت: 

 ترسیدی؟ ببخشید!_

دلش لعنتی به خودش و حماقتش گفت. نفسش را بیرون فوت کرد و توی  

 م بدبختی داشت؟ این چه آشی بود که برای خودش پخت؟ ک

 مریم... آبجی... _
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 با نزدیک شدن مهسا تیشرتش را پوشید و نگاهش کرد:

 چی شده ؟ چرا باز این قدر مظلوم شدی؟_

  

و  نشست  لب تخت  و  پایش شل شد  بود.  منتظر همین حرف  مهسا  انگار 

بااللب را  روی هایش  را  مانتویش  رفت.  هم  توی  مریم  ابروهای  کشید.   

کنارش و  گذاشت  ناخن  آویز  زیر  داشت  پتو  باز  او  نشست.  مرتب  های 

بگوید،   چیزی  اینکه  از  قبل  گذاشت.  دستش  روی  دست  شد.  می  جمع 

 مهسا با صدای آرامی گفت:

 امروز به امید زنگ زدم! _

 دل مریم ریخت ولی سر تکان داد. 

 واسه چی؟_

 مهسا مغموم نگاهش کرد. مریم بدون صبوری گفت: 

 ازت حرف بکشم؟میگی یا باید با گاز انبر _

 مهسا تالش می کرد بغضش را قورت دهد: 

زد. تلگرامشم آنالین نمی  اومد، نه زنگ می خب... چند وقت بود نه می_

 شد! نگرانش شدم! 

 ست دو دستی توی سر خودش بزند اما خودداری کرد:خوا مریم دلش می 
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 حاال خوب بود؟ _

به لب ثانیه مکث خمهسا قوسی  از چند  بعد  بلند شود  هایش داد و  واست 

ی مهربان خواهرش چسبید و سر دخترک به سینهکه مریم بغلش گرفت.  

 با بغض گفت: 

اشتباه شده    یخ بود مریم! وا رفتم! اصال باورم نشد امیده ... اول فکر کردم_

 و... 

 توقع داشتی چی بگه خب؟_

ازاحساس سرخوردگی با سکوت مهسا سر او را بلند کرد و نگاهش کرد.

هایش بود، دل مریم زیر و رو شد. انگشت شستش  ه توی چشم و  اشکی ک

 را زیر پلک او کشید:

تقصیر اون نیست که از احساس تو خبر نداره مهسا! مثال اومده بود به ما  _

بره  کمک کن بیاد و  نداریم، ترجیح داده کمتر  احتیاجی  ه ولی وقتی دید 

 که عمه هم کمتر بهش غرغر کنه! سعی کن بفهمی اینو!

 ا بریم یه سر... شه منمی_

 با نگاه متعجب مریم صاف نشست و فوری گفت: 

 شه مگه؟  چیزه... یعنی میگم خب عید بریم دیدن عمه! چی می _

 گرفت تا بهتر صورتش را ببیند! مریم رهایش کرد و کمی ازش فاصله
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 گی تو؟ معلوم هست چی می _

 مه ...شه با یکی رفت و آمد کنیم؟ غیر از عآره بخدا... خب چی می _

 با بلند شدن مریم، مهسا هم ایستاد و با بغض گفت: 

بی _ مث  مریم!  کنم  می  دق  تنهایی  از  دارم  این  من  افتادیم  کارا  و  کس 

گوشه ، نه خبری از کسی داریم، نه دلخوشی ای . تا کی اینجوری بمونیم 

 ؟ 

 مریم با حرص برگشت سمتش: 

 دلت کس و کار می خواد؟ مگه من ازت گرفتمشون؟ _

 به خاطر بابا و رفتن مامان روی خوش دیگه به هیشکی نشون ندادی.و ت_

 تو چرا ندادی؟_

جواب بدهد اما ساکت ماند.مریم قدمی سمتش رفت مهسا دهان باز کرد  

 و با صورتی برافروخته گفت:

مامان خانمت حواسش بهت بود ؟ بود  _ اون مرتیکه رات داد؟ مگه  مگه 

 ا نگامون کرد؟ که هر کسی از راه رسید عین جزامی

 مهسا سرش را پایین انداخت و مریم با قلبی سنگین گفت:
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برو _ خواد  می  دلت  جا  هر  برات،  کمم  من  و  کاری  و  کس  دنبال  اگه 

مهسا! مال من همه کسم بابام بود که هفت سال پیش گوشه حیاط مرد و 

 یخ زد و کسی حتی نیومد تشیع جنازه اش! 

بلند سر  اشک  از  خیس  صورتی  با  با   مهسا  مریم  اما  بزند  حرفی  تا  کرد 

 ص دست باال گرفت:حر

 گرنه هوار بکشم این مرتیکه بیاد باال دیوونه تر میشم! هیچی نگو دیگه! و_

کالفه مهسا سست و ساکت قدمی عقب رفت و مریم از اتاق بیرون رفت.

و عصبی چرخی دور خودش زد و باالخره توی آشپزخانه رفت. از شدت 

ن را  آبی  لیوان  توی خشم  نخورده  و  خورده  کرد.  پر  آب  شیر  از  صفه 

محکم لب سینک گذاشت.قلبش تند تند سینک کوبیدش و دو دستش را  

می زد.انگار توی دوی ماراتن بود و داشت کم می آورد! حریف تنهایی 

مقابل  اما  بود.  احساسی را عقب گذاشته  و بدشانسی وبدبختی و شکست 

امید پیدایش شد ترسید که او را    مهسا انگار داشت کم می آورد! از وقتی

ب را  دستش  کف  حاال...   و  بدهد  دست  سینک  از  لب  بیشتری  حرص  ا 

 کوبید.  

عرق کرده بود.مشتی آب به صورتش پاشید که موبایلش زنگ خورد. از  

او   به  حرص  سر  از  گمشویی   بود!  محمد  ی  چرخاند.شماره  سر  همانجا 
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نکن اگر کاری  می کرد  احساس  بیرون رفت.  و  از  گفت  نشود  تخلیه  و  د 

و دراز کشید  پشت  به  موکت  کند. روی  می  شروع   شدت حرص سکته 

بیشتر   سرعتش  رفت،  باال  که  هر حرکتی  با  رفتن!  نشست  و  دراز  به  کرد 

 شد. تپش قلبش تندتر شد. 

  

اش تندتر ورق خورد. چرا باید هر کسی که دوست می صفحات زندگی

تنها گذاشتنش را داشتند؟ داشت از دست می داد؟ چرا همه ی دنیا قصد  

کار دنبال  دهد  می  قول  بود  نگفته  پدرش  به  کند؟   مگر  و کمکش  برود 

خوبی  عروس  متدینش  ی  خانواده  برای  که  بود  نداده  قول  امین  به  مگر 

قدر اش را نگذاشته بود؟ پس چرا اینی زندگیباشد؟ مگر برای مهسا همه 

م دید دشمن جان و تنها شد؟ چرا هیچ کس برایش نماند و هر کسی را ه

 آبرویش شد؟ مگر چقدر توان داشت؟!

بل زانوهایش ، خودش را روی موکت رها کرد.درد بین  با نشستن مهسا مقا

 ، با بغض  ماند. مهسا  با موهایش روی صورتش  پیچید و عرق  دو کتفش 

کشید.  عرقش  روی  را  دستمال  و  زد  کنار  را  او  صورت  روی  موی 

 صدایش لرزید: 

 رفت. داشتم می شمردمشون!   دش از دستم رکورد زدی. تعدا _
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 دامه داد: مریم خیره به سقف بود و مهسا ا 

تو پیش من نباشی ، دنیا هم بهشت باشه، فایده داره برام؟ فکر کردی نمی  _

 دونم بخاطرم چیکار کردی؟ فکر کردی.... 

زانو   با  مهسا  که  بلند شود  نفس خواست  نیمه  و  زد  کنار  را  دستش  مریم 

 مقابلش نشست:

  فکر نکن نفهمم آبجی! به روح بابا قسم بگی بمیر،میگه چشم! فقط باهام _

 قهر نکن... 

های مهسا چکید و بغض بیخ گلوی مریم چسبید. مهسا با دستی یخ اشک

 کرده ، دستمال را روی گردن او کشید:

چوب _ عین  کمرت  صدای  که  زمین  رو  نیفت  اینجوری  ولی  بمیر  بگو 

بابا   از  بعد  تو سرم!  میخوام  بخوره  تو همه کسم بودی! دیگه کس و کار 

 چیکار؟ 

 به هق هق افتاد: 

 کنی باهام یهو قلب من وا می ایسته!  قهر_

کرده یخ  دست  دو  ،مریم  گفت  را  این  خش تا  گرفت.صدایش  را  او  ی 

 برداشته و محکم بود: 

 حرف مفت نزن! _
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صورت سرخ جفتشان از سیلی سختی ها بود. بین آن ضربات ممتد هیچ   

 جز هم کسی را نداشتند.  وقت

 مهسا اشک ریخت: 

 زنم! اصال هیچی نمیگم دیگه.خوبه؟نمی_

صورت    رفت.  بغلش  توی  مهسا  و  کشید  او  صورت  روی  دست  مریم 

مثل آب روی آتش  ببخشیدهایش  بوسید و  بار  خیسش را محکم و چند 

 ... کمی بعد آرام گرفت و او را از خودش جدا کرد:شد برایش 

در_ چیزی  یه  کنیم،بخوریم!مپاشو  با ست  کلی  نخوردم.  هم  صبحونه  ن 

 مدیر باشگاه کل کل کردم، بعدم با این دربندی نفهم! 

 مهسا با لبخند نگاهش کرد:

وسیله  _ رفتم  گرفت.  خصوصیمو  کالسای  التدریس  حق  باالخره  امروز 

 کردم! فکر کردم سه به بعد میای! الویه درست می  خریدم ، داشتم برات

 روی پای او زد:  اشک خنده شد. محکمبغض مریم، به جای 

 بترکی تو! زودتر بگو مردم از گشنگی..._

طوالنی تر مهسا قربان صدقه ش رفت و قبل از اینکه بلند شود،محکم تر و

از قبل بوسیدش! وقتی از کنارش بلند شد، مریم احساس می کرد به جای  

 دراز و نشست رفتن، شنایی آرام بخش داشته! 



 

107 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

چرخید مهسا  شنا  سمت  هوس  اما    بگوید  بروند  هم  با  است  بهتر  و  کرده 

دهانش نیمه باز ماند! محمدرضا تلفن زده بود! دو روز بود که جوابش را  

 .. نمی داد و حاال.

افتاد.پشتش سوخت و با پشت روی موکت  .  توی فکر دوباره  اخی گفت 

شده،   چه  پرسید  و  کشید  سر  تا  مهسا  بود.  برداشته  خراش  پوستش  انگار 

می گفت یک چیزی  دست   اما حسش  هیچی!  راحت گفت  و  بلند کرد 

 شده! باید جواب 

محمد را می داد یا نه؟! خودش گفته بود اعتبار پدرش کمتر از عمویش  

به لبش برگشت. سر  ن نم  نم  لبخند  اعتبار کمی بود؟  یست! پدر شهیدش؟ 

 چرخاند اما به جای برداشتن موبایلش از جا پرید و گفت:

 بخوریم. باید برم دوباره!همون جوری بیار مهسا الویه تو _

جواب ماند، دوباره رفتار مریم توی محضر جلوی وقتی دوباره تماسش بی

نتیج و یک  هزار  آمد.  می  چشمش  بطالن رویش  باز خط  و  بود  گرفته  ه 

نمی این  کشید.  نبود  معلوم  بزند چون  جار  وارتباطخواست  بن  از  که   ی 

روز دو  بود،  پنهانکاری  با  کافی    ریشه  نه!  یا  آورد  می  دوام  سر  هم  بود 

پدرش   اسم  شدن  جا  جابه  که  بود  که  کیست؟  دختر  این  که  دربیاورد 

زدن هول  برخالف  و  کند  رم  شد  حتی  هاباعث  حاال  اولش،  روزهای  ی 
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از   آورد!  نمی  کم  جسور!  و  بود  پررو  ندهد!  روز  دو  از  بعد  را  جوابش 

با کردن  نرم  پنجه  و  بود!دست  آمده  خوشش  را آدم  همینش  چغر  های 

داشت وگرنه    ارتباط دوست داشت. بخاطر همین بود که هنوز با عمویش  

او  به چشم  برود و چشمش  بود که  از جریان نیفتد! خصوصا  راه زیاد  بعد 

 راه اندازی صندوق و استفاده بیش از حد اسم محمدرضا!

 زنی؟ نمیای بشینی؟ واستادی چیو چوب می_

ت  تق  صدای  کرد.  نگاه  حسن  لمیدن  به  مدل  شکستنش،  تخمه  ق 

بود و سیرورییک پانصدبار دیده  فیلمی که  ازش، همیشه  نمی اش و  شد 

می  رخش  به  را  جذابش  و  ساده  سدنیای  و  کشید.  برداشت  را  یگارش 

 سمتش رفت:

 چقد می بینی این فیلمو؟ _

 یه چی بگو که جاش بیاد! کوچه ی مردهاااست... مردهااا... _

 زد که حسن سر چرخاند:محمد فندک زیر سیگارش 

 آتیش به آتیش شدیا ممد! چیته؟ _

 لبخندی کجکی زد: 

 عزادارم!_
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دود   پشت  از  و  انداخت  سرتاپایش  به  نگاهی  و  کرد  تنگ  چشم  حسن 

 خاکستری سیگار ، پوزخندش را رصد کرد.  

 ناموسا حالت ردیف نیست از شدت غم!پس نیفتی !_

 ر دستش باال کشید:حسن خودش را روی بالش زیمحمد زیر خنده زد و

 بگو! غمت که بماند! باورم شد جون تو! قصه این دختره رو_

 مد پک عمیقی به سیگارش زد:مح

 دلبر کیلوییه دیگه! ندیدی تا حاال؟_

 به سیگارش پک زد و حسن کنارش زد: محمد 

 پاشو بیا بکشم بیرون بینم! _

 همینه که گفتم! _

 تپ زد: حسن با کمی مکث نشست و دستگاه را روی اس

 یای رنگارنگ قبلیت، مربی نبود؟بین این کیلوی_

 هایش را باال کشید: محمد با تامل لب

 بود انگار! _

 انگار؟  _

 حوصله شد: محمد بی 

 چه کار داری به این چیزا تو؟ _
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دارم زیر و روت می کنم ببینم اصن یادت هس که واسه کیا سوت زدی _

 یا کلهم ریختی پایین! 

 ن! فرض بگیر ریختم پایی_

داری گفت . محمد ته سیگارش را توی جاسیگاری پر حسن جون کش  

 شده له کرد و گفت: 

 ماشین چی شد؟_

 کنی؟با هر رفیقت یه عروسکم عوض می _

 کنم باهاش! نه این یکی خوش دست نیست. حال نمی _

 ش را دوباره فوت کرد و محمد اهی گفت:حسن پوست تخمه

 آروم نشخوار کن خب! _

 ! ی کنمجمع م خو حاال! _

 محمد با لحن مضحکی گفت:

 کرده خب! _

 لبش ماند و با چشمی قلمبه شده بهش زل زد:  تخمه حسن روی 

 نه باو؟؟ _

 ی سر او زد و بلند شد که حسن چهارزانو نشست: محمد با خنده تو

 حسنو کفن کردی ، کرده؟  _
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 خودت باشه! بپیچ تو چلوار که سرت تو یقه _

این دختره  _ به هم!حال میدی خو نکبت!  اومده ریختت  تا  تو   یه جوری 

باشگاهو با کسی شریک نمیشی! پاچه همین مربیا رو هی می گیری! بعد 

کنی؟ مگه همون پشتشو بهت کرده چی جوریاس داری سیستم عوض می 

 باشه از اول و مونده باشی تو کف!

ای چیپس توی دهانش اول تکهمحمد بطری به دست روی مبل نشست و  

 ای بلند گفت:با خندهانداخت که حسن 

 ها واال! دیشبم که شب جمعه بود تک پریدی! _

 محمد با خنده نگاهش کرد و حسن دست به صورت نامرتبش کشید: 

 بوگو! _

 خواب و خیالتو جمع کن! _

 بدمصب بگو کیه حداقل؟ _

 دست محمد روی شیشه ماند و به حسن خیره ماند:

 ازش!دمم نمی دونم! ولی گفتم بهت... خوشم اومد خو_

 بلتی! مخشو بزن صبح اینجاست! تو که_

 گفتم بهت حسن... _

 ... اینقد ناموسا؟ها_
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پک  دودش  محمد  فرستادن  بیرون  با  همزمان  و  زد  سیگارش  به  محکمی 

 زمزمه کرد:

 درستش می کنم! _

. حسن دستش  بطری را باز کردهایش را باال کشید و محمد در  حسن لب

 را کشید و گفت: 

تمرگ ور دل من! اون دودکشم درشو  ه! دو دیقه بیا بتکی که حال نمید_

پس و پشت جنسا لطیف بیای بیرون! بعد به موقعش فیتیل  ببند! بذار از فکر

 دتت! و بکش پایین ببینیم این دلبر جدیده چند چنده که نیومده، بر

  . نشست  کنارش  و  خندید  دوباره  .  محمد  شد  بلند  دوباره  فیلم  صدای 

 یلم را حسن با دهانش در آورد و باهاش خواند: صدای ساز دهنی توی ف

 دوستی ای به فدات جونِ دلم... جون ِ دلم... _

موبایلش زیر آواز زدن حسن بود .   محمد خوشش آمد. عاشق این تیپ و

با دیدن شماره حاج علی  زنگ خورد. خودش را سمت گوشی کشید و 

 پشت حسن زد: 

 صداشو بیار پایین.باباته! _

و محمد سالمی داد. صدای حاج علی یون را کم کرد  حسن صدای تلویز

 دلخور بود: 
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 کجایی پسر؟ _

 خونه حاجی! امری دارین؟_

 جونت!  انم پاشو با حسن گرد کن بیا خونه خ_

 صورت محمد جمع شد:

 حاجی..._

 نشنفم رو حرفم نه بیاد محمد! حسنم باته؟ _

 بله ولی... _

  

 جنگی برسونین خودتونو! معطل نشیم! _

چ ایمحمد  با    اره  را  گوشی  کرد،  قطع  وقتی  نداشت.  گفتن  چشم  جز 

دوباره   حسن  برگشت.  خودش  سمت  که  کوبید  مبل  پشتی  توی  حرص 

 صاف نشست:

 هااان؟  _

 جمع کن بریم خونه مادرجونم!_

 حسن متعجب نشست و محمد کالفه ایستاد:

 تا گندش درنیاد ول نمی کنن!  _

 چه دخلی این وسط به بابا ما داره ممد؟_
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 دونم.پاشو برو از خودش بپرس! می ه چ_

پیراهنی عوض   با  را  تیشرتش  محمد  که  بود  نشسته  هنوز چهارزانو  حسن 

او مثل شصت کرد و شلوار پایش   کشید. وقتی برگشت و حسن را دید، 

 تیر از جا پرید: 

تحتمون _ ما  از  مجلس،  رفتیم  ایجور  ببینه  حاجی  ممد؟  داری  مهوه  قهوه 

 دارمون می زنه! 

رفت اما وسط راه ایستاد. نگاهی به بطری سفیدی  آشپزخانه  محمد سمت  

که روی زمین بود انداخت و برگشت. حسن داشت نگاهش می کرد که  

های حسن داشت  را برداشت و یک نفس سر کشید. چشم   لیوانشحمد  م

از حدقه بیرون می زد. وقتی دید او سومی را هم سر کشید مچ دستش را  

 ا می شناخت. حسن چشم ریز کرد:دش رلبخنگرفت. محمد نگاهش کرد.

 دنبال شری ممد؟_

 ابروهای محمد تا ته باال رفت. حسن سر جنباند:

 گفتم قهوه بخور بپره بوی المصبش و ...  چته پس؟ _

 خوانم، اینجوری بخوان! حتی حاج علی که مخلصشم! من اینم! اگه می _

 گردنش را صاف کرد. بعد هم 

 پاشو بریم!_
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 ر نگاهش کرد:کرد و محمد جدی ت حسن هنوز نگاهش می

 سختته نیا! _

 ابرو باال داد: شه را برداشت وحسن ته مانده ی شی

 قصه هم پیالگیه بامرام! هستم بات! _

 محمد لبخند زد و حسن بلند شد:

گفت ممدرضا ترکم داد از سیگار و زهر ماری. پشت همون تیر بابام می_

تو همو بدی،  و ترک  رفیقت  نتونستی  اونوقت شاید    ترکشا!  بکش!  پاش 

 خودش بیاد !  و به ببینه نابود شدی

 حسن سری جنباند: محمد بهش خیره ماند و

 ردیفی؟ بریم؟_

محمد با چند ثانیه مکث سمت آشپزخانه رفت.بطری شیر را روی کانتر بی 

 تعادل ول کرد .

 پاشو کوفت کن تا من یه دوش بگیرم!حسن لبخند زد و بلند گفت: _

 گشت! .. بی بروبرمی خوامت ._

 **** 

 گوشی کرد و آماری را که محمد درآورده بود،چک کرد:میثم نگاهی به 

 شم درآوردی؟ اونوقت آدرس سخت بود برات؟ شماره شناسنامه_
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کرد محمد موهای میعاد را که کنار پایش ایستاده بود و با تبلتش بازی می

 به هم ریخت. 

تکونی به خودت بدی! دوماد   گفتم همه کارا رو تنهایی نکنم، تو هم یه_

 چی؟شدی واسه 

دوماد شدم که تو خواهرتو هی بچزونی ولی رفیق شدم واسه همین وقتا  _

 گم آدرس دربیارن ! دیگه! برم بچه ها رو ببینم، اگه شد می 

 دمتم گرم! _

 میثم گوشی را جمع کرد و گفت:

 ولی نگفتی کیه؟_

 یه عتیقه! _

 میثم با تعجب نگاهش کرد:

 عتیقه؟! _

 به او زد:  محمد خندید و آرام

 جذابه دیگه! واسه اون میگم عتیقه!_

 هایش را باال کشید. میثم کنجکاو لب

حسن از توی مسجد بیرون آمد و با دیدن میعاد که مدل محمد به دیوار   

 تکیه داد بود،خندید: 
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 این کله نمدی عینهو کوچیکیای نبریده ی خودته ممد! _

 :میعاد ابروهایش را چفت کرد

 ن؟ بذار به مامانم بگم! کله نمدی عمو حس به من میگی _

 خوشگلی دیگه پسر! _

 خودم میدونم. حاال چیو نبریده؟ _

 ممد بگو بش! _

 بغلش بلند کرد و گفت:  میثم با چشم غره ای به حسن ، میعاد را توی

 بابا جون! تو بدو برو پیش مامانت!  زبونشو میگه_

 اونجا زنونه س.من مردم! _

 بابامنصور!و پیش پس بر_

 ت سرباز زند که محمد او را سمت خودش کشید.میعاد می خواس

 پیش خودم وایسا بدون زبون درازی. اوکی؟_

 مخلصیم دایی! _

 محمد خنده ش گرفت و میثم گفت: 

خودت می دونی و مهنا آقا محمد! این چاکرم و مخلصم حسن از دهنش _

 دیگه نمی افته! 

 فت:حسن کمربندش را مرتب کرد و گ 
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کوچه_ باس  گاراژ  بازاری  مرد  دم  بیاد  میخواد  که  دیدی  کوجاشو  باشه. 

 باشه!وردستم

 گفتی بیام ماشینای دایی رو میتونم سوار شم!_

 سوار خود داییتم می تونی بشی! _

 میثم اسم حسن را تشر زد وحسن گفت:

اش کرده دایی، میخوره تو حالش! فکر خو بچه میاد می بینه گاراژ خالیه_

مرض نمی جره!  تا لکنته دونه  همین  و  داره  بازی  عوض ماشین  هی  رو  ها 

 کنه! بدل می

 تو انبار خالی منو به آخرین سیستمای احتکار شده ت ببخش! _

 ای منه!  آخریش همون دلبره گوجهدونی اول وخری دیگه! نمی_

 بچسب بهش نبرنش! _

شناختن_ با  و  آمدند  مهمانانی  سیریش!  عینهو  داداش!  ها آن  چسبیدم 

محمد ترجیح داد برای نماندن در آن فضا میعاد را بهانه نگه    تسلیت گفتند.

های دارد که بیرون برود و الاقل توی ماشین بنشیند! بودنش با وجود نگاه

 کنکاش گر اطرافیانِ حاج فاضل ، ارزش سرزنش حاج علی را داشت! 

ا اما  است  بوده  بهانه  پی  که  شنید  رفتن  موقع  را  حسن  نکرد. متلک  عتنا 

ما زد.  ریموت  جست  پورشه  توی  سرخوشی  با  میعاد  و  زد  را  شین 
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محمدمثل مرتبه قبل توی کوچه پارکش کرده بود. در را نیمه باز گذاشت  

خودش  از  مدام  دست  به  تبلت  میعاد  نشست.  صندلی  روی  خودش  و 

گفتن   سالم  آرام  صدای  که  بود  او  به  محمد  حواس  گرفت.  می  عکس 

 را در پوشش چادر دید...  گشت و دخترکتعجب بر  شنید. بارا  مریم 

ی چادرش ، انگار  نگاهشان کمی به هم کش آمد. مریم با کشیدنِ دو لبه

می  کسی  که  داد  گرا  محمد  دیدن به  بهت  توی  هنوز  محمد  پایدش! 

ناگهانی مریم بود اما غافلگیر شدنش به ثانیه بند بود و خط اخطار مریم را 

پران با  میعاد گرفت.  بهدن گوشهسمت  ابرویش  از گوشه    ی  را  میعاد   ، او 

 چشم نگاه کرد و پایش را بیرون از ماشین گذاشت: 

 بازیتو بکن من بیام!_

 سلفیمو می گیرم دایی جون!_

خنده باعث  میعاد  مرموز  میلبخند  راست  مهنا  شد.  که اش  گفت 

می  شده  کوچک  را  خودش  شده!  او  شبیه  حد  از  بیش  دید! رفتارهایش 

فر   میعموهای  زده  روغن  را و  او   اد  و  ریخت  هم  به  دستش  تکان  با 

بازیگوشی و شیطنتش را توی تبلتش و بازی پر سرو صدایش برد. محمد 

پیاده شد و مریم جلوتر سمت قسمت زنانه رفت. از خودش راضی بود و  

البته که شانس هم دخیل بود تا به روی محمد بیاورد   بیخودی خوشحال! 
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نبال فرصتی بود که با اقتدار انگار چند روز را د  اوضاع برایش قرینه شده!

با همان مریم همیشگی طرف است!  بفهماند  روبه رویش دربیاید و بهش 

اش را به  همان دختری که دربندی با یک طبقه فاصله جرات نکند خواسته

وارد   باز گذاشت! حاال که  محمد  برای  را  راه  اشتباهش  ولی  بیاورد  زبان 

خواست داخل مسجد برود  می  برایش بی معنی بود!  بازی شده بود، باختن

نمی  خورد.فکر  جا  ریخت.  هم  به  زد.افکارش  صدایش  آرام  محمد  که 

از   کسی  باشد  مایل  هم  او  سمتش  ارتباطکرد  درآورد.  سر  شان 

 برگشت.محمد به راحتی نزدیکش شد و لبخندی کجکی زد: 

 رپرایز شم؟دو روز پیش آشنا ، امروز فامیل مریم خانم! خبر ندادی سو_

نگاهی به اطرافش انداخت بلکه محمد را به جوش و خروش بیاندازد  مریم 

 اما او قدمی جلوتر رفت:

 چشم نچرخون.کسی اومد میگه زنمه!_

های تیز محمد جا ماند. لبخندش ی چشم پلک مریم پرید و بهتش توی تله

 که پررنگ تر شد ، روبه رویش در آمد:

 قرب خاصی داره!  فاضل بودن، ارج واتفاقا انگار عروس خانواده _

 شمشیر و دندون تیز نکن! واسه موقتا نداره!  _

 با تکان دادن انگشتانش ،اشاره ای به چادر او زد: 
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 حتی با این هیبت!_

 شاید داشت! _

 اول خودتو پیچیدی تو قوانین حاجی و اومدی؟ پس واسه همین از روز_

ارتی  وی مسجد و جای زییه سری اعتقادم من دارم محمدخان! همیشه ت_

 چادر همراهم بوده! 

 اونوقت اینا هیچ ربطی به زدن مخ حاجی و پسر احتمالیش نداره؟ _

 های او زل زد: مریم به چشم 

 دم!می کیفتو اون شب اتفاقی دیدم! مطمئن باش بهتم پسش_

برو؛ بگو برگ برنده  جلو چشمت! هی قربون صدقه شم قاب کن بزارش_

 می! 

نفیه کمی روی  _ به  ار کن! بعدا از کمبودش به مشکل می ست کاعتماد 

 خوری!

 محمد خندید:

امروزه _ ختم  مراسم  فهمیدی  کجا  از  بگو  بعد،فعال  باشه  جوابت  حاال 

 عروسِ فاضال!

 فهمیدنش سخت نبود.فقط... _

 با جسارت بیشتری گفت: محمد منتظر ماند و مریم 
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 کسی گفت شما؟ نسبتمو باهات بهشون بگم دیگه؟_

بعدش  گوب_ نمی.فقط  من   ، خواستن  زندگیتو  و  خونه  آدرس  تونم اگه 

 تو تیم تو! چون رسم دارن دسته جمعی برن تحقیق! بیام

 لبخند مریم کمرنگ شد و نگاه محمدتیزتر! 

حاال من فقط چشمم خوشگلیتو گرفت.چون با همونش کار دارم اما اینا  _

 رو نمیدونم به چی بند کنن!  

ک هایی  سگرمه  با  داشمریم  دوباره  می ه  هم  توی  جواب  ت  دنبال  رفت 

فرصتی اما  زن  گشت  نیامد،چون  دست  به  بینشان  بعدی  حرف  برای 

تعجب کرد. محمد تکان   امیرعباس پیدایش شد و با دیدن آنها نزدیک هم

را   ماجرا  محمد  و  رفت  سمتشان  فاطمه  شد.  دستپاچه  مریم  ولی  نخورد 

 جمع کرد: 

خا_ فاطمه  گرفتن  می  تورو  فاضل  نم!  سراغ  حاج  عروس  از  منظورت 

 ایشون بودن دیگه خانم؟

محمد  چشمک  و  فاطمه  برگشتن  با  که  کرد  نگاهش  گیج  مریم 

آفتاب  دوزاری کرد.مثل  لعنت  را  او  خراب  ذات  دلش  توی  افتاد.  اش 

می  فوری  از  پرست  داد؟!  بازی  را  او  شد  می  کند!  عوض  رنگ  توانست 

 ی کرد لبخند بزند: ! سعکجا فهمیده بود فاطمه را قبال دیده است؟
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 بله! شناختین منو؟ _

 فاطمه با ابروهای جمع شده کمی سرتاپای مریم را کاوید: 

 به نظرم آشنایین ولی به جا نمیارم!_

صندوق _ ورودی  توی  کوتاه  خیلی   . وام  برای  اومدم  پیش  هفته  سه 

 دیدمتون و.... 

 لی روی خوشی نشان نداد: شد و ابروهای فاطمه باز

سرا _ حابله!  فوت غ  مادرشون  بینین!  می  که  االن  اما  گرفتین  می  رو  جی 

 وقت این کارا نیست عزیزم!  شده!

 بله! وقتی اومدم متوجه شدم. تسلیت میگم! بعد مزاحمتون میشم! _

 باال پذیرایی شین! کنم.حاال بفرمایین خواهش می_

مریم لبخند کمرنگی زد و با نگاه کوتاهی به محمد سمت ورودی بانوان  

نرف رفت  ت.  سرش  پشت  محمد  ازگاه  فاطمه  نگاه  که  زمانی   مریم ولی 

 که او صدایش کرد:  فارغ شد، وانمود کرد که میخواهد برگردد

 آقا رضا... _

 هایش را در هم کشید:محمد برگشت و اخم

اسم من رضا نیست فاطمه! جلوی کسی هم اینجوری صدام نزن که ملت _

 ندونن با کی طرفن! 
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 ی بیشتر گرفت: ا کمفاطمه رویش ر

 آقا جون دوست دارن اینطوری صدات کنن و ... _

 خوشیای آقا جونت مال خودشون! تن پوش من نکنین! حاال اوامر؟_

 شد: فاطمه همیشه مقابل او دستپاچه می 

لطفا  _ تره.  دلگرم  باشی،  پیشش  تو  وقتی  اما  نیست  تنها  دست  امیرعباس 

 مراسم تموم شد...

 خودش باسممن نمی تونم بمونم ! ع_

 می دونه!  

با وقت خوش  را دید،  او  زمانی که سکوت  و  نگاهش کرد  فاطمه کمی 

گفتن سمت مسجد چرخید که محمد صدایش کرد. فاطمه ایستاد و محمد 

 جلو رفت:

 سر می دووننش؟  این دختره مگه نیاز نداره؟ چرا واسه وام_

یش چشمهافاطمه از حالت معذب قبلش فاصله گرفت و کنجکاوی توی  

 کشید: سر

آقا  _ دونی  می  وگرنه  نیست  منطقه  و  محل  این  واسه  ندارم!ولی  خبر  من 

 جون دست به خیره! 

 راه بندازین! آره! خیره خیر! ببین اگه ضامن خواست من ضامنشم! کارشو_
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با کنجکاوی بیشتری نگاهش کرد و محمد سر تکان داد که یعنی   فاطمه 

ختن سرش ، باشه ای گفت  اندا با باالچیه؟!فاطمه چادرش را مرتب کرد و  

رفت. محمد دید که سمت آشپزخانه رفت. نگاهی به حیاط  و سمت بانوان

کرد و خواست برود که مریم را دید . از سرویس بیرون آمد و با پاییدن 

حرکت  اطرافش از  محمد  که  گفت  جوری  را  رضا  آقا  زد.  لبخند 

شده.  طش پر  چوب خ  هایش تمسخر را تشخیص داد. با نگاهش گفتلب

ورود   رفت.  مسجد  ورودی  سمت  و  کرد  پنهان  را  ش  خنده  مریم 

اش محمد را به فکر انداخت. توپ را توی زمین فاطمه انداخت.  ناگهانی

 محال بود سرش کاله برود... 

توی ماشین که نشست ،موبایلش را برداشت و برای مریم پیام گذاشت که 

ا داد. ماشین را روشن اوکی ر ه بعد  منتظر برگشتنش بماند. او هم چند لحظ

کرد برود که حسن در را باز کرد و سمت دیگر نشست. تازه یادش آمد 

 میعاد توی ماشین بود و حاال نیست.نگران در را باز کرد:

 میعاد کو؟_

 دادی؟می کردی، رفت چسبید ور دل باباش! آدرسشوما که اختالط می_

 به فاطمه؟_

 !ای بودبه آبجیمون! ترکه_
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 شم رصد کردی؟دید زدی که ترکه مدلیچه _

 تا تو و لگنت وسطین، چش ما امون داره؟ حاال بیا باال که کیمدی؟ _

 مریم... _

 همشیره ته؟ _

 همشیره من مهناست!_

 خو!_

 همون دختره س که از طرف حاجی اومده بود باشگاه!_

گردد دنبال دخترک ب حسن گرد شد . بیرون را پایید ، انگار که هایچشم 

 نبود:  ی ما خبرا 

 بود که دودکشت کرده؟! نه باو؟ این_

 !خوبه بدجوری جون تو_

 گفت:هومیهایشحسن با باال دادن لب

 دمبه ش؟ ولی این مربی یال و کوپاله؟ کو سر و_

 کم داشت تبدیل به مشک می شد!زد که کم محمد مشتی به شکم گرد او

 دمبه که این توئه! _

 حسن خندید:
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اب_ مشک  گاراین  صنف  بگو  روی  حاال  نیس!  حالیت  داداش!  اژداراس 

می   همو  داشتین  هم  چال  و  چش  ،با  کوچه  وسط  که  بود  خوشمزه 

 خوردین؟

 البد واسه اونم بوده!_

 گرد کرد:حسن چشم 

 مخ رو زدی؟_

 با چشمک محمد ، محکم روی ران پایش زد: 

 ای قالتاق! سه سوت؟  _

با چشم داد که حسن  تکان  و سر  زد  اشاره    محمد سوتی  پشت سرش  به 

حاج   و  برگشت  محمد  سمتشان  داد.  مکدر  و  درهم  ابروهایی  با  فاضل 

 آمد... 

 *** 

از ماشین پیاده شد. هر چند با مکث و بدون تمایل. نگاهی سمت ورودی 

ها را رو در رو ببیند و آن آمد  زنانه انداخت.خبری از مریم نبود . بدش نمی

فرصت باید  اما  هستند  آشنا  چقدر  می  بفهمد  خودش  زبان  زیر  از  بهتر  ی 

 ی کیفش ...  کشید . درست مثل قضیه
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بی و  شدن  رو  روبه  حرفحوصله  گذاشتن  هیچ جواب  را  عمویش  های 

پیش   فالح  حاج  پسر  برای  که  جریانی  بعدِ  از  خصوص  به  نداشت.  وقت 

ای که به اسم اعتبار حاج فاضل  به دوران رسیده  آمده. همان پسرک تازه

را به درختی کوبید و محمد مجبور شد تاوانش را   bmwچک داد و بعدش  

 دهد. 

 چند دقیقه نباید توی مسجد و بین صاحب عزاها باشی عمو جان؟_

ی لبخندش سر خواست با پنبهلحنش مثل همیشه لطیف بود و انگار که می

تیز دلخوری چشمانش که حاج علی را مجبور کرد های  ببرد. با همان تیغه

حسن   و  برود  آنجا  برگزار  تا  محمد  بدون  مجلس  تا  بیاندازد  جلو  هم  را 

 ش را توی دستش بازی داد.  نشود! محمد موبایل

 بیرون و توی مسجد فرقی نداره عمو! _

 وزنه ی مجلسی تو با اسم بابات! _

 نگاه محمد تیز و مستقیم شد:

فو_ با  بابام  و اسم  صندوق  مانیتور  توی  مسجد،  بغل  چسبیده  درشت  نت 

 دائم به صورت متحرک رفت و آمد داره!  تسهیالت خیریه هم

 اشی رضا جان!خوش ندارم جات خالی باشه. تو نماینده_

 من سرجامم! هر کسی دوست داره ببیندم، خودمو ببینه !  _
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راف  حاج فاضل تسبیحش را توی دستش چالند و با استغفاری چشم در اط

یدند و چرخاند. چند نفری که برای گفتن تسلیت آمده بودند، حاجی را د

بودند   گفته  و  داشتند  خداحافظی  قصد  دادند.گویا  دست  او  حاجی  با 

آنجاست.میثم هم رسید و با صدا زدن حسن باالخره او را از ماشین بیرون 

کدام   هیچ  انگار  آمدند،  خداحافظی  برای  که  کسانی  رفتند.بین  و  کشید 

نمیم را  دکمهحمد  کردند.  نگاهش  تخم  و  اخم  با  ولی  باز شناختند    های 

ی هایش زیر آرنجش جمع شده بود ، با یقهی او با آن کتی که آستین یقه

بی   با  محمد  داشت.  توفیر  محل  معتمد  پشمی  کاله  و  کت  و  دیپلمات 

جوید. حاج فاضل نگاهش آدامسش را میخیالی به ماشین تکیه داده بود و

 کرد و چشمش به نوشته ی دست او افتاد. استغفاری زیر لب گفت: 

 ش عمو! به خاطر مادرت الاقل... دین تر بایه کم مت_

نگران  _ نداره.  مامان  آبروی  به صیانت  ربطی  من  نداشتن  و  داشتن  دیانت 

 نباشین شما! خودمون حلش کردیم! 

 حاجی کمی برآشفت: 

 بده پسر جان!  هر چی که می شنوی ، فقط شسته و رفته جواب_

  . درآمد  بیشتر  ،کفر حاجی  محمد و چشمی که گفت  لبخند  سر با  سربه 

 گذاشتن با او بی فایده بود . راهش را عوض کرد:
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چند وقته یه کاری باهات دارم.مادرت هم درجریانه. بعد از مراسم مادر _

 بیا درموردش صحبت کنیم! 

 یادم نرفت،چشم!_

بعد   مردی رسید و  بحبوحه  را  توی همان  ،محمد  با حاجی  احوالپرسی  از 

 . سمت محمد رفت:اش آشنا بود.خصوصا لبخندششناخت. چهره

 ببین چه عزیزی اینجاست! حالت چطوره رضا جان؟_

چهره  به  و  فشرد  را  مرد  ی  آمده  پیش  دست  ریش محمد  آن  با  اش 

او   چون  نداد  مغزش  به  زحمت  اما  ماند  خیره  پر  صورت  و  جوگندمی 

 ی کرد:خودش را زودتر معرف

موسی_ پسرم!  نشناسی  داری  هم حق  که ام!  باری  آخرین  بابات!    سنگر 

 زده سالت بود توی یادبود مراسم بابات! دیدمت فکر کنم پونزده شون

 ابروهای محمد باال رفت و لبخند زد:

 بله! یادم اومد! خوشحالم می بینمتون!_

 صمیمانه رویش زد: موسی دست او را با دو دستش نگه داشت و چند بار 

و _ پسراشون  رشید  باالی  و  قد  رو،  قدیممون  رفقای  از  عده  یه  جای 

پسر!  خ نباش  دیدمت. کمرنگ  حالم خوب شد  گرفته.  دختراشون  انومی 
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پیدات    توی و  ببیننت  میخواست  دلشون  خیلیا  مادربزرگتم  تدفین  مراسم 

 نکردن!

 محمد لبخند زد. صمیمیت او دلنشین بود! 

 تضاد رنگیه آقا موسی! منم هستم!   ها واسهکمرنگی_

اخم  و  خورد  چرخ  فاضل  حاج  و  او  بین  موسی  را  اهنگاه  فاضل  حاج  ی 

های زیادی داشت . موسی دست محمد  بیشتر توی هم کرد. این نگاه معنی 

 تر فشار داد: را محکم

جون_ و  سرخ  رنگ  کنار  هستی،  رنگی  هر  تاج  شما  محمدرضا  اسم  دار 

از حاج عموت   پسرم!  بزن! خیلیا سری  بهم سر  بگیر و گاهی  منو  آدرس 

 نن!  دوست دارن یادگار شهید خط شکنمون رو ببی

مخلصتونم _ نیستم،  همجنسش  و  بابامم  اسم  هم  من  که  کنن  قبول  اگر 

 هستم! 

 ی او کوبید:موسی خندید و روی شانه

می _ هر شمایلی که  با  و  هر دوران  تو  باش،  معرفت  باش  همجنس  خوای 

 ن! آقای محمدرضا خا
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پیشانی به حاج فاضل تسلیت  محمد دست کنار  باز  اش گذاشت و موسی 

رفتن   عزم  و  محمد   .کرد گفت  سمت  حاجی  دورشان  شدن  خلوت  با 

 چرخید: 

 بیا داخل که... _

از  _ بهتر  نبودنم  منم  هستن!  مهنا  و  مامان  عمو!  برم  دارم.باید  کاری  قرار 

بچرخه،   بینمون  موسی  آقا  شبیه  دیگه  نگاه  یه  شما بودنمه!  فشار 

 نکرده بازی درمیاره! خدایی

 حاجی با شماتت نگاهش کرد: 

 ا رفته رو رضا!تیز و اون فکر خط غالف کن این زبون_

 می دونین غالف نیست. پس اصراری نکنین. بااجازه... _

سمت ماشین چرخید که حاجی ساعدش را گرفت . سر محمد چرخید و 

 ی سختش بود:پنجهتر از حاجی ساعدش را فشار داد.نگاهش محکم 

  

حرمت    ی برادرشهیدمی رضا!تا آخر دنیام که از من دلخور باشی باز بچه_

 گاته و نسبتی که باهم داریم، داشته باش! خونی که تو ر

 تا کی؟_
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مردمک چشم  توی  شد  خیره  محمد  و  شد  جمع  حاجی  و های  سیاه  های 

 درشت عمویش: 

فقط_ اگه  منه؟  با  نسبت  و  نون  و  خون  حرمت  کی  سی    تا  از  قبل  مال 

بایدحرمت سن و سال و پدر   سالگیه که مرزشو رد کردم! دیگه یه کمم 

 نگه داری عمو غالم... نه؟  منو

تو هنوز بابت جریانِ فالح دلخوری.منم گفتم بیاد ازت عذرخواهی کنه  _

 ولی راه نمیای پسرجان! راه با هیچی نمیای! 

 پس به نفع جفتمونه بی خیالِ هم شیم!  _

 منی... نمی تونم بی خیالت شم! تو رضای_

تموم   قش بازی کردنونیستم ! رضا نیستم عمو ! هیچ وقت نبودم و نیستم! ن_

 کن. دیگه هیشکی باور نمی کنه!

چشم  الیهمردمک  زیر  حاجی  محمد های  و  رفت  فرو  سیاه  و  لرزان  ای 

دستش را پس کشید. خداحافظی کرد وتوی ماشین نشست .کوچه را دور  

ود که نگاهش به مریم افتاد که از در بیرون آمد. او اصال توی زد. عصبی ب

 داشت او را می پایید؟ مجلس رفته بود یا دائم

را   فرمان  اما  کند  سوار  هم  را  او  فاضل  حاج  نگاه  تیغ  زیر  نبود  جایش 

 چسبید و با دست دیگرش برای او تایپ کرد: 
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 منتظرت وایسادم! قرارمون سرجاشه. بیا تو پارکینگ دوم تیراژه! _

توی آینه پر رها شده ی چادر مریم  گوشی را روی کنسول پرت کرد و از

 .. را دید! . 

* 

صفحه از  را  نگاهش  اگزوز مریم  رفت.صدای  بیرون  و  گرفت  پیام  ی 

هنوز   فاضل  حاج  زد.  می  تند  تند  قلبش  بود.  گوشش  توی  هنوز  ماشین 

 رش آرام گفت:چشمش به رد تایر ماشین محمد بود که مریم از پشت س

 سالم حاج آقا فاضل! _

طرف    حاج فاضل عقب چرخید و با مهربانی علیک سالمی گفت.مریم دو

 خته بود: پر چادرش را جلوی تنش جمع کرد. نگاهش را پایین اندا 

 دونم موقعیت خوبی نیست و گرفتارین اما من... می_

 بی خجالت حرفتو بگو دخترم!_

را  دخترک  نگاه  مهربانش  و  گرم  شد.    لحن  خیره  مرد  کشید.به  باال 

 های حاج فاضل کمی جمع شد و مریم نگاهش را دوباره دزدید: چشم 

 این محل نیستم اما احتیاج به وام دارم!  سه وا _

 حاج فاضل نفس عمیقی کشید.
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بینی  _ می  که  االن  کارت!  به  کنن  رسیدگی  بیا.میگم  اداری  وقت  توی 

 گرفتارم دخترم! 

راستش  _ اما...  صحبت بله  خودتون  با  روز  یه  بشه  اگه  دارم.  عجله  من... 

 کنم و شرایطمو بگم! 

بگو  _ بزن!  ! عروسم رو صدا  ببینم چباشه  بیا  بنویسه!  ه کار  شماره ت رو 

 میشه برات کرد!  

مریم لبخند زد و تشکر کرد. حاج فاضل سری برایش تکان داد و سمت 

او از دست  آویزان شده  تسبیح  به  مریم  رفت.نگاه  های ماند.عقربه  مسجد 

تیله هایش می آمد...   باز چرخشی معکوس داشت و صدای  ساعت زمان 

موبایلش را باز دید. پیام محمد رضا هنوز روی پر چادرش را رها کرد و  

 صفحه ی روشن بود. 

 *** 

ترمز روی  ،پایش  رسید  که  پارکینگ  ورودی  دهانه به  گرفت.  ی را 

راهی ترسناک بود. کنارش خاکستری و شیب تند پارکینگ طبقاتی شبیه  

میخروجی  بود که  توی  بازی  دوباره  برگردد. کسی  و  بزند  دور  توانست 

التم با  گفتسرش  با  "نرو  "اس  دور  سالهای  پس  از  که  ضعیفی  صدای   !

چند روز تلفنش را از   بود! صدایی کهاش هنوز باقی آرزوهای دخترانه  تمام
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قبلش   کار  دنبال  را  پایش  و  داشت  نگه  دور  این  دستش  بلکه  انداخت، 

شش ماه بگذرد و دست محمد بهش نرسد و این راه را نرفته ،تمام کند اما 

عمونو یک  دایرهدیدن  با  قرمزی  چراغ  پشت  زنگیروز  دوباره  ی   ، اش 

دستش   توی  ها  تیله  دوباره  کرد.  خفه  را  جانش  ته  دخترک  صدای 

 زند! ای را دور نو آن روی سختش باالتر ایستاد که هیچ خروجی چرخید 

محدودهتقه و  خورد  شیشه  به  و ای  خورد.برگشت  ترک  افکارش  ی 

 داد و نگهبان مودبانه گفت:  حراست پارکینگ را دید. شیشه را پایین

ماشین پشت سرتون می خواد وارد پارکینگ شه خانم! اگر سختتونه که  _

 این شیب رو برید،من کمکتون کنم! 

ا  کمک  بدون  اما  بود.  ترسناک  و  سخت  شیب  میخواست  این  حدی 

کرد.تشکر و عذرخواهی کرد و ش بدهد. کمک گرفتن ضعیفش می ادامه

ی تکان داد و تا قدمی عقب رفت ،مریم گفت مشکلی نیست! نگهبان سر

ر هم  را  مقابل  نیم کالچ  وقتی  رفت.  سرازیری  توی  سرعت  با  و  کرد  ها 

ترمز کوبید تا فیش را بگیرد،مسوولش چنان نگاهی کانکس نگهبانی روی

و کشیده  دانست صدای ترمزهش می کرد،انگار که او از مریخ آمده! می ب

چندب خالی  فضای  آن  توی  الستیک  نگاه  شدن  باعث  همین  و  شده  رابر 

که است  و   نگهبانی  قدرت  خواست  می  انگار  اما  است  کانکس  توی 



 

137 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

مهارتش را به رخ بکشد و به روی خودش نیاورد.کارت را گرفت و بقیه 

ه رفت.فلش  را  رنگمسیر  سبز  .   ای  داد  ادامه  دو  منفی  پارکینگ  تا  را 

بز پیچید.  می  راهنمایش  تق  تق  که صدای  بود  خلوت  و  آنقدر  بود  رگ 

پارک  جاهای  از  یکی  توی   . رسید  می  نظر  به  سخت  محمد  کردن  پیدا 

به نگاهی  با  و  آنتن    رفت  ولی  برداشت  را  موبایلش  جایگاه  شماره 

یاده شد. ریموت ماشین را زد و اش کامال رفته بود. اهی گفت و پگوشی

چرخاند، سمت نگهبانی که توی ورودی دو ،دیده طور که چشم می همین 

این فکر که سراغ پورشه سورمه  بودش ، با  اینطوری  رفت.   . بگیرد  ای را 

توانست پیدایش کند اما فقط دو جایگاه را رد کرد که حس راحت تر می

اینکه برگر از  قبل  باهاش همقدم کرد کسی پشت سرش است.  دد محمد 

 ای نگاهش کرد . محمد با لبخند نگاهش کرد:شد و مریم با شوک لحظه

 ت مامان! ی.هم دست فرمونهم خودت خوشگل_

 ای توقف همراه او ادامه داد: مریم پلکی زد و راهش را بدون لحظه

 شی؟ ولی قلبم ، قلب آدمیزاده! چرا یهو ظاهر می_

هام دو چشم داشته باش. چون من واسه داراییاز این به بعد پشت سرتم  _

 تا چشم دارم،صدتام از اینو اون گرفتم تا بپامشون! 
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های  محمد هم ایستاد. لبخند روی لبش با چشم  ویش درآمد ومریم روبه ر 

افکار گارد گرفتهخیره  با  انگشتش  اش ، هماهنگی خوبی  ی مریم داشت. 

 را مقابل صورت او گرفت:

 نزن! ف بامن این مدلی حر_

همان  موضعش  محمد  از  برد.مریم  پایین  کمی  را  سرش  او  به  خیره  طور 

م می کرد اما با یک توی چشمش هبود انگشت   عقب ننشست و اگر الزم

بین  حرکت  انگشتش  اینکه  برای  و  داد  نشان  واکنش  ،فوری  او  عجیب 

های او له نشود ، پس کشید. صدای به هم خوردن دندان او و تپش دندان

هایش را توی هم کرد. ی تک ضرب او اخمیکی شد. بعد هم خنده   قلبش

انگشتش گرفت!  می  گازش  سگ  عین  نبود  هوشیار  مشت   اگر  بین  را 

 دیگرش برد و محمد ابرو باال داد: 

الهی! هر پیچی  شی ،هم جز نعمتای هم جز دارایی و متعلقات حساب می _

قبلش  این  منتظرت   هم بخوای بری من دو متر  وایسادم! حواست باشه که 

 بار انگشتت گیر نکرد، دفعه بعد پاچه تم گیر نکنه! 

 هویتت رو از اول رو می کردی خب! _

 یا اسم نازنینم؟  م گیری پاچه_

 جفتش! _
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لب طرهمحمد  و  کشید  باال  را  شدههایش  رها  را  ی  او  صورت  روی  ی 

 گرفت.

 ق و حال نداره! امیدوار باش اولیشو نبینی، دومی هم تاثیری تو عش_

 چه موهای نرمی داری! ولی یه کراتین میخواد! داری از بین می بریشون!_

  

موهایش را توی شالش فرو   قب کشید.سرش را ع فرصت مهیا شد و مریم

 کرد:

 از فنون پوست و مو هم خبر داری؟_

 دوازده سیزده سال تجربه است دیگه!_

 مو؟تجربه پوست و_

 دوستان نازنین!نه عزیزم! معیت _

 ش زد: گونه مریم چنان نگاهی بهش کرد که محمد با خنده روی

 به جون خودت االن یکی دوساله پاکم! _

 ی... کسی در ارتباطاگه االن با _

البته  _ تو  با  نداشتم!  کسی  با  جدی  ارتباط  دوساله  یکی  گفتم  االن  همین 

 مرزای جدیت جابه جا شد!

 ه! از بس روت زیاده!انگار با تو کمتر حرف بزنم بهتر_
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 خب! قربون روی کمت برم_

 با نگاه مریم خندید و اشاره به سمت دیگر زد: 

 بریم تو پاساژ خرید؟  _

 ندارم! من خرید _

 خب پس بیا بریم خونه! _

 قلب مریم ریخت! 

 خونه کی؟_

وایسادیم! کارت  یا تو فرق نداره! دوساعته یه لنگه پا وسط پارکینگ  من_

 دارم! 

 اسه یه وقت دیگه! االن... باشه و _

 ات؟ بری و دو روز دیگه در خونه عموم بیام پی _

بچشم  مفرح  ظاهرا  لحنش  اینکه  با  و  بود  شده  جمع  طعنه هایش  اما  ود 

 نش مالیم تر شد: تویش مثل تیغ توی چشم مریم رفت. لح

 اینجا باید داشته باشه!  !اگه اشکالی نداره، بریم کافه_

نمی اومد بریم تو همین پاساژ و از در اولش بزنیم  چه اشکالی؟ فقط بدم  _

 بیرون و بریم آزمایشگاه !

 آزمایشگاه چرا؟_
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 برگه سالمت نمی خواستی مگه؟ _

 بار سمت آسانسور رفت و گفت: تن مریم اجاق روشن شد . اینزیر   انگار

صبح_ هم   آزمایش آزمایشگاه  جمعه  روز  میده!  جواب  گیره،عصر  می 

 که. رفتی؟  نرفتی آزمایش بدی

 کنی!  نه! حواست جمعه! زیادی عاشقم نشدی که با دیدنم هول_

 با نگاه چپ چپ مریم، توی آسانسور رفت و لبخند زد: 

 ای وسطه.نه؟ کنی ، جریان دیگهدیدنم هول میتی از پس وق_

 متبحرانه داشت زیر پای افکار مریم را می کشید ولی او هم وا نداد: 

یه کمی فکر کنی و درک داشته باشی، بهت گفتم بعد از چند سال این _

 دارم. بابتش استرس دارم! ارتباطی اولین 

و برد. مریم خودش نگاه محمد توی صورتش دور زد. دستش را کنار سر ا 

ک صورتش متوقف شد. لحنش تپش را عقب کشید ولی صورت او نزدی

 قلب دختر جوان را باال برد: 

 برات! ذارمنمی ، استرس رو بی خیال شو! کموقتی با منی_

های هیجان ای جز سری داغ و تپش  هیچ نتیجه لحنش جوری بود که مریم

چشمشزده جلوی  امین  تصویر  نگرفت.  قلبش  از    ی  بعد  که  وقتی  آمد 
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برای  آرامیبار  اولین    محرمیتشان  لحن  همان  بود،کنار  با  عاشقش  که 

 گوشش گفت: 

 ذارم دیگه کمبودی داشته باشی!خوشبختت میکنم! نمی _

 بعد... و

او رد شد و بغض  از زیر دست  بد  . صدای دینگ آسانسور آمد.با حالی 

با این دل شکسته بتواند  تابش دفن کرد. محال بود  اش را زیر دل بیلعنتی 

 امین را فراموش کند و ببخشد.... 

قدم عقبصدای  گام  یک  را  محمد  میهای  خودش  از  چندباتر  ر شنید. 

را   احوالش  بتواند  تا  بگیرد  نفس  کرد  سعی  و  داد  قورت  را  دهانش  آب 

 خواست دست محمد آتو دهد .  سامان دهد. نمی

 همینجوری مستقیم بری،تو ستونی!_

چش نگاز گوشه  را  او  پیراهن م  یک  آورد.  در  را  محمد کتش  و  کرد  اه 

بود.   مشکی و ساده که دو دکمه  تنش  به حال خودش رها شده،  باالیش 

برعکس امین که همیشه از سرما دو جفت جوراب می پوشید، او گرمایی 

شد از مدل لباس پوشیدنش ای بود که میترین نتیجهرسید.سادهبه نظر می

چند هنوز  ج  گرفت.چون  را  پایش  و  دست  زمستان  تا  بود  مانده  مع  روز 

کینه  و  غم  بوی  بود.  بیزار  سال  پایانی  روزهای  از  کند.چقدر 
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به  می  فراموش نشده،  از آن دنیای نحس  برای پرت شدن  را  داد.حواسش 

 محمد بیشتر داد و آرام گفت: 

 دونی! دونم کافه کجاست! خودت میمن که نمی _

 سور زدی بیرون؟واسه همین طبقه سوم از آسان_

او  که  بود  جوری  جواب!  منتظر  و  بود  گفت.جدی  مریم،هومی  نگاه  با 

ان محمدرضای توی محضر که نگذاشت  درست شبیه هم . بردحساب می 

چاله توی  کامال  پایش  تا  بخورد  عقلی تکان  بی  خیلی  ی  بماند.  گیر  اش 

 کِشش نداد و گفت: 

 در باز شد، فکر کردم رسیدیم. _

 ؟ ه،انگار رسیدیهر دری باز ش_

 نه! حتی زدن به هر دری اشتباهه!_

 گفت: محمد توی راه پله رفت. دو پله که باال رفت با صدای واضحی

 پشت سرمم چشم دارم. این پله ها رو تا تهش بیا باال! _

لحظه با  محمد مریم  رسید.  پله  روی  کنارش  و  کرد  تند  قدم  مکث  ای 

چشم  خیرگی  با  و  کرد  لبخن نگاهش  دخترک  آرنج های  بعد  زد.  را  د  ش 

جوری برای او باز کرد که یعنی دستم را بگیر . وقتی او دستش را پیش 
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را   آرنجش   ، خورد.  برد  جا  گرفت.مریم  محکم  را  دستش  و  انداخت 

 ش بین انگشتان محکم و بلند محمد پیچید:انگشتان عرق کرده

 شه!حل می اینجوری حالش بهتره. یه نگاه عاشقونه کم داره، اونم _

می  پیش  کشیده جوری  سمتش  خودش  پای  و  دست  با  مریم  که  رفت 

اش سخت! حرصش گرفت و طعنهو  شود.حتی اگر شده چهار دست و پا

 را زد: 

 شه عشق؟بعد اسمش می_

نه اعصاب فرهاد دارم برم کوه  _ آره دیگه! فقط خدمتت عارضم که من 

شقه این  بکنم، نه حوصله مجنونو دارم که بیابون گرد شم! خود به خود ع

 وسط قوام میاد!

 نیست که گفتی؟ ی منظورت از اون وسط،همون_

 : محمد با خنده گفت

 خوشت اومد؟  _

 خیلی.معلوم نیست؟_

 تر بود! تو آسانسور واضح .چرا _

نگه   تر  محکم  را  دستش  محمد  که  بکشد  پس  را  دستش  خواست  مریم 

نگاه آنی  بهش خیره شد.به  مستقیم   . بودند   ش و داشت.روبه روی کافه 
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می  تغییر  صورتش  مقابلش حالت  جادویی  دست  یک  که  کرد.انگار 

را  می  و حالتش  بود که عوض میچرخید  نگاه عجیبش  مسخ  مریم  کرد! 

 محمد آرام ولی محکم گفت:

ام که وسط خیابون رو بکنم مکان! نه خرم که نفهمم تو سر طرفم  نه دله_

منی ،پرتش   گذره! هر خری تو مغزت و زندگیت هست ، وقتی باچی می 

 ن میره تو هم! می کنی بیرون! وگرنه بدجوری کالمو

خیره بود که محمد دستش را رها کرد و در را هل داد.  مریم هنوز بهش  

گومپ  گومپ  و  در  جیر  جیر  ماند.  خیره  متحرک  در  به  وامانده  مریم 

هوا خیلی برای قلب نیمه جانش سنگین   گفت اینقلبش و سر سنگینش می 

 ود و الی درهای بیچارگی بیشتر بماند اما... ت برخواس است. نمی

نگاهش   و  محمد  سر  برگشتن  داخل با  و  داشت  نگه  دستش  با  را  در  دو 

بارفت. کسی می  انگار!درست  قبل! محمد  همان جادو کشیدش  و قدرت 

بود و فضایشان مزین  سره نشست. کنارشان نمایی از شهرکنار پنجره یک

پ  یک  کافه!  الیت  موزیک  یک به  شبیه  اما  بود!  فرانسوی  نوازی  یانو 

کس حرفی برای گفتن ندارد یا  یخ بود که هیچ   سیاسی زورکی ومهمانی  

نمی که  دارد  حرف  سکوت  آنقدر  باشد!  چگونه  باید  شروعش  داند 

سفارش آمدن  تا  سفارش سنگینشان  دوبل  اسپرسو  نشکست!  محمد  های 
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بر را  فنجانش  خدمت،  پیش  رفتن  محض  به  و  بود  مزه داده  و  اش  داشت 

ش دل  حضور  بلعید. تلخیزد را محمد می کرد. بخاری که ازش بیرون می 

 نواخت! شبیه یکمی  مریم را زد و بی حرف نگاهش کرد. پیانو همچنان 

آور و شناخته نشده بود آن لحظه! سنگین و پر از مفهوم ! دلش بازی دلهره

شود و بگوید    قدر کش بیاید که خود محمد خستهخواست لحظات آنمی 

ان  طرف فنجن را روی میز گذاشت و دو آرنجش را دوکات! اما او فنجا 

 های مریم چرخید و محمد گفت:رها کرد. چشم

مربی _ مدارک  صبح  شناساییفردا  و  برای گریت  که  کن  آماده  رو  ات 

برنامه مردونه صبح تو باشگاه کنسل  اقدام کنم!  معرفیت و گرفتن کارت 

 شده! 

یچید.داغ داغ بود. مثل قلبش . سری جنباند و  دور فنجان پ  مریم دستش را 

 باره گفت: ساکت ماند. محمد دو

 رضا رو می شناختی؟ _

 ابروهای مریم کمی جمع شد و محمد ادامه داد: 

 چطوری بود که فکر کردی اسم من رضاست و پسر حاج فاضلم پس؟_

کرد!  _ صدات  رضا  پسرعموت،  با  دیدمتون  مسجد  جلو  که  روزی 

فقط رکفکر  . نبود  خودت  اسم  هم  کارتت  روی  رضاست!  اسمت  دم 
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نمی بود.  میخانواده  دونستمفامیلیت  صدات  رضا  دوستات ات  و  کنن 

 محمد! 

  

 ای گرفتی؟ از کجا همچین نتیجه _

 گم! فقط دیده هامو می _

 ری همیشه؟ اونوقت بر اساس یه دیده تا تهش پیش می _

 آمد:نگاه مریم به او خیره ماند و لب محمد کش

 می خوام بدونم فقط من خوش شانس بودم یا... _

 لحنی جدی و محکم گفت:میان حرفش با  مریم 

مربوطه!   من کار نداشته باش! گذشته و آینده م به خودم گفتم به زندگی_

همونجور که زندگی تو به خودت مربوط بوده و هست! االنم فکر نکن با 

زرخریدت! بنده  شدم  جمله  چندتا  اون  ادامه    خوندن  باهات  نخوام 

 نگهم داره!تونهنمیرم، هیچ بنی بشری هم می  بدم،همین االن پا میشم 

 پاشو برو! _

منتظر   انگار  اما  مریم خشک شد  که  و جدی گفت  محکم  آنقدر  محمد 

بلند  خواست  و  رفت  کیفش  سمت  دستش  که  بود  راهی  یا  جمله  چنین 

 شود که حرف محمد دستش را دوباره سست کرد: 
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 یا ...  عرضه دارم زنمو نگه دارم بینم م بخوا می_

به تردید  و  اجبار  راهی  دیوانه  دو  داشت  و  بود  چسبیده  اش  هم 

 کرد.کالفه گفت: می 

 تو تکلیفت با خودت معلومه اصال؟ _

 کجای تکلیفم؟ اینکه تو رو میخوام یا نه؟  _

حرفبی و  رفتار  میپردگی  خورد  را  اعصابش  محمد  تمام  های  اما  کرد 

 اط ضعفش نبرد:این بود او پی به نقتالشش 

 آره!_

 ؟ گفتم ازت خوشم میاد .نگفتم_

 پس چرا اینجوری حرف می زنی؟_

 محمد کمی سمتش خم شد و گفت: 

 چون بعید میدونم یه اتفاق ساده به هم وصلمون کرده باشه! _

در صورتش  مریم چشم  به وضوح  را  درماندگی  محمد  و  بست  را  هایش 

تا خواست سوال به هم دید ولی  نگاهشان  و  باز کرد  مریم چشم  بپرسد  ی 

 ماند.  

من برای کمک خواستن از صندوق رفتم مسجد. قبال حاج آقا فاضل رو  _

از   یکی  کارمند   . بود  کرده  معرفی  خانوادگیمون  آشناهای  از  یکی 
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ازشون. گفت  بودم کتشونه. مفید و مختصر شنیدههای فروش شرنمایندگی

بلکه   پیشش  برو  کارت  زنونه برای  باشگاه کوچیک  یه  کنه    بتونه کمک 

پیدا کردم. فکر کردم  . همون شب تو رو دیدم و کیفتو  خودم دایر کنم 

نمی   ... یا  س  رو نشونه  آقا  حاج  به  دیگه  نباشه  نیاز  که  چیزی  هر  دونم 

گف بندازم اگرم  که مستقیم!  بود  این  واسه  کرده  معرفیم  فاضل  حاج  تم 

کرده  بابات معرفیم  و به ذهنم رسید بگمداشتی تلفن رو قطع می کردی. یه 

 . نمی دونستم با پسرش اشتباه گرفتمت! باور کن نفهمیدم ... 

 نگاه محمد هنوز بهش بود و مریم نفسی گرفت: 

اینجا چی    بعدم این قدر همه چی سریع پیش رفت که خودم گیجم االن_

 خوام!  می 

 لب محمد کش آمد:یگوشه

 از گیجی درت میارم.  _

باعث شد مریم نفس راحتی بکشد. تحمل محمد با آن رو و    الیمشلحن م

انگار قدرت ذهن نبود.  اشعه اصال راحت  پر  نگاه  خوانی داشت. آرام  آن 

 گفت:

م خواستخودمم نمی دونم چرا یهو پیشنهادتو قبول کردم چون اصال نمی_

 با کسی باشم ولی...   ارتباط درگیر 
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 ولی مگه کسی می تونه به من بگه نه؟_

و زد  برایش  چشمکی  مریم،  نگاه  دل با  به  نگاهش  نمک  گفت.  هومی 

 دختر جوان نشست و لبخند زد: 

 گفتم! شد که مینشد دیگه! اگه می_

 منتظر بودم االن بگی مثل پیشنهادای سابق که نگفتی!  _

 فت ابروهایش را باال کشید: مریم خندید و محمد ج

 ی جدی دلمو نبری ... هی داره ازت بیشتر خوشم میاد! حواست باشه جد _

بعدش  و  کرد  بلند  خدمت  پیش  برای  دست  محمد  و  داد  باال  شانه  مریم 

 را نگاه کرد:  مریم 

 حاال هر چی دوست داری سفارش بده! _

 فقط! یه موهیتو میخورم_

اوکی از  محمد  بعد  و  گفت  پاکت ای   ، دیگری  قهوه  و  موهیتو  سفارش 

یک و  درآورد  را  خواست!   سیگارش  پاکت زیرسیگاری  به  مریم    نگاه 

را   سیگارش  و  کشید  باال  کمی  را  آستینش  دو  هر  محمد  و  ماند  سیگار 

 روشن کرد. با نگاه او سر تکان داد: 

 کنه؟دود اذیتت می_

 مریم سر تکان داد و به جای جوابش پرسید:



 

151 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 فهمیدی کیفت دست منه؟چطوری _

ت محمد پکی به سیگارش زد و با لبخند دودش را سمت مخالف مریم فو

 کرد:

بعدم یهو  _ حدس زدم فقط! مکان دیدن تو و گم کردن کیفم یکی بود! 

به   تبدیل  شکم   ، نبودی  حاجی  طرف  از  که  گفتی  خودتم  و  شد  پیدات 

 یقین شد که کیفم افتاده دستت! همین! 

حمد خورده بود ولی به روی خودش نیاورد و لبخند دومین رکب را از م

برداشت   کیفش  توی  از  را  او  کیف  و  گذاشت.  زد  میز  روی  مقابلش  و 

و    محمد کیف چرم را نگاه کرد که مختص به خودش سفارش داده بود

می  ماشین  توی  نمی همیشه  سر  پشت  از  عباس  اگر  شب  آن  گذاشت! 

 کشیدش ،محال بود نفهمد این کیف افتاده! 

 دونستم امروز می بینمت، آوردمش که... یم_

 محمد پکی محکم به سیگارش زد:

باشه_ که  چی  گفتم  کنی چشمم  پیش خودت!  فکر  که  نیست  ارزشی  با  ز 

 دنبالشه! فقط گفتم که بدونی از کجا یادم موندی! 

 برعکس من هوش بصریت خوبه !_

 محمد لبخند کجی زد و سرش کمی سمت او پیش رفت:
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نگا_ تو  که  میجوری  سوارت  ه  شب  داشتم،همون  اعصاب  کردی،اگه 

 کردم!می 

 بین دو دستش جمع کرد: مریم کمی عقب رفت و کیف کوچک را 

 فردا کی بیام؟_

 بهت میگم!    بعد از یه دور زدن تو شهر_

مریم بود  چیزی  منتظر  تا  کند  باشهمخالفت  او  اما  با  بگوید  و  گفت  ای 

موهیتو آر کشیدن  با  بار  خودش،این  خوردن  سمت  مشغول  بیشتری  امش 

 شد!... 

کرد.   ا چکاش رهای ورزشیگوشی را توی دستش جا به جا کرد و ست 

کرد. حفظ ظاهر را خوب بلد  باید برای آن باشگاه و منطقه خرید هم می

می آدمبود.  از  عظیمی  باشد،خیل  زیبا  اگر  هم دانست  گمان  حتی  ها 

شدهنمی زیبا  صورتکی  جذب  که  نظرکنند  از  زیر اند.  خنجرها  ش 

سمیصورتک و  تیزتر  زیبا  آرامش  های  با  برای  تظاهر  اما  بود  هم  تر 

اج  زندگی یک  بود.  شده  او  روزگار  از  جزئی  نفرین کردن،  بار 

 شده.صدای محمد را شنید: 

 چی الزم بود بهم تلفن بزن. کیباید ببینیش که مشکلی نداشته باشه. هر_

 ری اونجا؟ می 
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که  _ میارم  وسایلمو  یه فردا  گفتی  فقط  کنم!  چک  بود  الزم  هم  هر چی 

 ؟ ذاری برای مدیریت! اون اوکی شداتاق مجزا می

 حله! پس صبح باشگاهی؟_

 آره ولی تبلیغاتش چی؟  _

می_ فردا  همون  رو  از  بار  مسوول  و  دستیار  باشی؟  داشته  مراجع  خوای 

 اوکی کردی؟ 

با من کار می _ بیان اوراه دوره.بچه هایی که  باید یه کردن سختشونه  نجا! 

 کنم!  مدت خودم تنها کار کنم! فعال از قسمت بار هم استفاده نمی

 ها سفارش کنم؟ می دونی که باشگاه مشترک... اینجا بین بچه ایخومی_

با صدا   فقط  و  نشنید  را  محمد  حرف  باقی  مریم  چیزی،  افتادن  با صدای 

 زدن اسم مهسا بیرون دوید. 

دیدن ظرف روغنی که پخش زمین شده بود و  به آشپزخانه رسید، با   وقتی 

اپن کوچک چسبیده بود، سر جا نیمه نفس کنج  یش ماند. نگاه  مهسا که 

گنگ مهسا به زمین بود و روغنی که روان بود و نگاه مریم به دخترک که 

تازه    معلوم و  شنید  را  گفتنی  الو  صدای  افتاده.  برایش  اتفاقی  چه  نبود 

افتاد. دستش  توی  به گوشی  سینه قفسه   چشمش  دلش ی  بود.  سنگین  اش 
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کمی   د.دازد و به کاری که شروعش حتمی شده بود، ربطش میشور می

 عقب رفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت. صدایش تحلیل رفته بود. 

 شه بعد صحبت کنیم؟ می_

 چیزی شده؟  _

 نه! یه کار برام پیش اومد.  _

 اوکی! خودت تلفن بزن! _

کباشه خداحافظی  و  گفت  را ای  روغن  ظرف  ،مهسا  برگشت  وقتی  رد. 

الیمت دستش  خواست موکت را جمع کند که مریم با مبرداشته بود و می

 را گرفت: 

 کنم! برو بشین تو!ولش کن من جمع می _

صدای مهسا ضعیف بود. انگار بیخ گلویش را دستی نامرئی گرفته بود و 

 دانست، چه دستی! مریم نمی 

 شورم! گند زدم.خودم... می_

 اندازم . خوره این موکت! یه تیکه کنار داریم،میارم میبه درد شستن نمی_

و   برچید  لب  ممهسا  نگاه  رفت.  توی  کنار  مهسا  و  رفت  دنبالش  ریم 

مریم قلب   ، او  لرزان  پای  و  این دست  چپید.  می  دستشویی  هم  لرزاند.  را 

موکت را جمع کرد و توی راه پله گذاشت. عجیب بود که هیچ صدایی  
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ها آمد.همیشه صدای تلویزیون زن دربندی تا وسط راه پلهپایین نمی  هم از

ممی  و  بست  را  در  صورتآمد!  که  دید  را  در هسا  جلوی  و  شسته  را  ش 

بود!  هشدار  و  ترس  از  پر  نگاهش  است.حالت  خیره  او  به  دستشویی 

 ابروهایش را جمع کرد و مهسا آب دهانش را قورت داد: 

 کرد ، رفت!زن دربندی نیست! صبح قهر _

 مریم جا خورد و مهسا آب دهانش را قورت داد: 

 داد! و فحش می رفت هی دربندی رتوی راه پله که می _

ستون فقرات مریم تیر کشید . رفتارهای زننده دربندی خیلی وقت بود که  

داد اما دست مهسا را گرفت و او را  زنش می ای را باهشدار چنین درگیری 

 روی مبل نشاند: 

هر چند وقت یبار می زنن تو سر و کله هم! عادت نکردی تو این یه اینا  _

 سال؟

 ه داد: با نگاه عجیب مهسا ادام

مرده_ خیرات  به  حلوا  که  دعوا  وسط  میبعدم  فحش  نمیدن!  هم  دن ی 

 دیگه! این دربندی هر چی هم بشنوه کمه براش!

 حاال تو چرا زهره ترک شدی؟ 

 تشر زد:  کرد .مریم کالفهمهسا هنوز نگاهش می 
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 چته تو؟ _

 تو فحشاشون... زنه می گفت... از وقتی این دختره... _

صورت روی  مریم  با  نگاه  او  و  ماند  مریم    مهسا  که  برود  شد  بلند  بغض 

 دستش را کشید و نشاندش!

 خب... _

 مگه این آشغال به تو پیشنهادی چیزی داده مریم؟  _

 ش چکید:زد و مهسا اشکهای مریم داشت از حدقه بیرون می چشم 

می _ حرف  جوری  تو  یه  با  انگار  تورو    ارتباط زد  داشت  هی  زنش  داره! 

م به خواهر من چه اما تا رفتم درو کوبید به  پایین بگ  کرد! رفتمنفرین می 

 هم رفت. شوهرشم دنبالش دویید.دیگه هم برنگشتن! 

مریم با دست و پایی سست روی مبل مانده بود که مهسا دو دستی ، دست 

 :او را گرفت

 ترسم! اگه... من از اینا می_

 آرام گفت:  مریم میان حرف او

م! سر قراردادمون بلند یدم که دنبال خونهرم به بنگاها سفارش مفردا می_

خودشونو  می  کثافتای  و  گند  دارن  عادت  نترس!  آشغاالم  این  از  شیم! 

 بندازن گردن یکی دیگه!
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 اما... _

اینقدر  _ بگیر  یاد  نداره.  اینام  اما  دعوای  مهسا!  نترسی  چیزی  از  بیخودی 

اسبونی ینجا پشینه ا هیچ ربطی به من و تو نداره! زنشم دوباره فردا میاد می 

 ده! جفتشون لنگه همن! می 

 به امید... _

 مریم بلند شد و گفت:

  

من فقط یه کار با امید دارم اونم صاف کردن بدهیه ماشینه! اگر تو دهن _

همونم   بودی  نکرده  برم لقی  شم  مجبور  بخوام  االن  که  فهمید  نمی 

 سراغش! 

رفت.ت آشپزخانه  سمت  آهی  با  مریم  و  افتاد  پایین  مهسا  مرغ  سر  خم 

نداشت.  گوجهو خوبی  حال  بودند.  شده  کوله  و  کج  سینک  روی  های 

کرد. بیشتر از هر وقتی دلش یک تکیه بیشتر از همیشه احساس تنهایی می

ها را  دور از دغدغه بودن... گوجهخواست. یک ساعت آرامش و  گاه می 

اش ورق  اشان کرد. با هر برش ،یک برگ از زندگیبر داشت.حلقه حلقه

ای پناهیش تند شد.سکوت توی خانه ، فریاد تنهایی و بید.باز حرکت خور

سختی تمام  با   ، بود  پدرش  وقتی  تا  بودند.  گرفتارش  که  همه بود  این  ها 
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چراغ پشت  که  آن شب  کاش  نبود.  نشان   تلخی  را  خودش  دیدش  قرمز 

می نمی چشم  کاش  نمیداد.  گریه  و  دستش  بست  در  درد  کرد،کاش... 

خون بغض ته گلویش را بیشتر کرد. وسایل را رها  سرخ  های  پیچید.قطره 

توانست تنهایی رکورد سخت کرد . دستش را زیر آب سرد گرفت. نمی

 بودن را به دوش بکشد. همیشه تهش صدمه و آسیب بود ... 

 الهی... بریدی دستتو؟  بمیرم_

مهسا سخت  خاطر  به  باید  بود.  از سرش گذشته  آب  بست.  را  چشمانش 

 ماند!می 

 خواد واسه من بمیری. هر چرتی شنیدی، نشین بغ کن مهسا!  مین_

 مهسا دستمال کاغذی را دور انگشت او پیچید و زیر لب با بغض گفت: 

نبودم_ من  اگه  چون  کنم  می  جد بغ  امین  از  سر تو  االن  و  شدی  نمی  ا 

 زندگیت بودی!

 باز نرو سراغ امین! _

 های پر نگاهش کرد:مهسا با چشم 

 اری؟هنوزم داری! نددوسش داشتی .  _

 نه! _
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نبودی؟  _ هیچکی  با  بعدش  دیگه  چرا  حوصله _پس  مگه؟  بیکارم 

 دردسراشونو ندارم! 

 دروغ نگو مریم. تو... _

 البد اینم بخاطر توئه! _

 با سکوت مهسا انگشتش را به کنار شقیقه او کوبید و گفت: 

 درستش کن اینو!_

 کنی!من دوست دارم تو ازدواج_

 ا گفت: رود که مهسکشید و خواست ب مریم دستش را پس

 تو شوهر نکنی ، منم هیچ وقت ازدواج نمی کنم! _

 مریم ایستاد و با اخم و دست به کمر نگاهش کرد:

 کنی؟!چیکار نمی_

 کنم! گفتم ازدواج نمی_

 جنابعالی وقت شوهر کردنته االن؟ فکر کنکور هستی؟ _

 مهسا وا رفت: 

 مریم...منظورم... _

مریم..._ بی  بی   اگه  مریم  کردی  می فکر  و  شدم  اون خیال  تو  ذارم 

خانم!   مهسا  بدی کور خوندی  انجام  نام  ثبت  و چهارتا  بشینی  آموزشگاه 
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یکی باید  امسال  رشتهجنابعالی  پوستتو از  وگرنه  شی  قبول  رو  خوب  های 

 غلفتی می کنم که اسم شوهر نیاری عین این سرتقا!

 مهسا جلو رفت :

زندگیت،نه نگی! منم قول آدم خوبی اومد تو    تو قول بده بخاطر من اگر_

 تر فکر کنم!میدم به دانشگاه جدی 

 مریم بازوی او را گرفت و سمت سینک چرخاندش:

 شه!وایسا گوجه ها رو خورد کن.دست من برید ،نمی_

 چشم! ولی من جدی گفتم! _

غرق در فکر موبایلش را برداشت و توی اتاق رفت.  مریم آفرینی گفت و

توسایلش   گذاشت  ساک  توی  صبحرا  از   ا  یکی  شماره  ببرد!  باشگاه  به 

شماره فوری  بود.  نفهمیده  و  بود  زده  زنگ  که  دید  را  را  دوستانش  اش 

. حساب  میگرفت  باشگاه  توی  دستیار  کردن  پیدا  برای  او  روی  توانست 

کرد.  قطع  را  تماس  نچی  با  نداد  جواب  و  خورد  بوق  چند  کند.وقتی 

 آمد:  همزمان یک پیام برایش

 حالت خوبه؟ _

 اسم محمدرضا باالی پیام توی چشمش زد! بی جوابش نگذاشت: 

 خوبم!_
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سریع  بود.  دوستش  خورد.  زنگ  تلفنش  باز  و  خورد  تیک  دو  پیام  کنار 

کسی را پیدا کند  او قول داد بتواند برایش .جواب داد. حدسش درست بود

باشگاه مدیریت  ق تا  فردا  برای پس  مریم   . تر شود  تا  راحت  رار گذاشت 

باشگاه و  بتواند  از  خودش  بعد  ببیند. مهسا وقتی تغییراتش را روز  نزدیک 

اما   شد  بلند  و  کرد  تمام  دوستش  با  را  حرفش   ، زد  صدایش  شام  برای 

دوباره رفته دینگ  دست  از  تماس  پیام  بار  این  آمد.  گوشی  روی  ای 

چرا   نفهمید  بود.  پمحمدرضا  کرد...  خوش  جا  لبش  کنج  لبخند  یام  اما 

تواند   نمی  فعال  داد که  را  کوتاهی  بعد هم گوشی  فردا...  تا  صحبت کند 

آمد   او صحبت کند. خوشش می  با  نشود  تا وسوسه  سر جایش گذاشت 

انتظارش بگذارد. خنده بیرون رفت.  چشم  پنهان کرد و  اش را پشت لبش 

بار توی همان سرمای تنهای این  املت  ی پیچیده بود و همین دلش را  بوی 

 گری بود... د. شاید هم دلیل این آرامشش چیز دیگرم کر

  

سردی   و  شدید  باد  شد.  پیاده  و  کرد  پارک  سرازیری  توی  را  ماشین 

خیابانمی  یک آمد!  مشکل  این  براورد  با  و  بود  پرترافیک  و  شلوغ  ها 

و با مهسا   برگردد ساعت زودتر نسبت به همیشه بیرون زد تا ظهر هم زودتر

عید  مختصر شب  خرید  مم  برای  کارش  اوصاف  این  با  بزنند.  کن دوری 
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بود حدود یک ماه عقب بیفتد.به خوبی گذشته یادش بود. بچه که بود از  

مادرش  شد.اشان درگیر شب عید و تدارکاتش میدوماه مانده به عید خانه

خت پسند مدام معترض بود که پدرش زودتر بیاید تا برای خرید بروند. س

نمی خرید  راحتی  به  بود!  بین  هم  او  با  داشت  دوست  مریم  اما   کرد 

با کالسکه ش اضافه شده مغازه های رنگارنگ قدم بزند. بعدش هم مهسا 

بود اما در عوض پدرش از جمعشان جدا شد. مدام کار می کرد و مادرش 

می  دوش  به  تنهایی  را  عید  مقدمات  مالی بار  شرایط  خاطر  به  اما  کشید 

پیدا کرده بودند؛ راضی بود  خ نبود. همیشه  وبی که  از غرولندها  و خبری 

و  شب بود  شوق  و  شور  از  پر  برایش  چون  داشت  دوست  را  عید  های 

لباس شبی پوشیدن  به   ... اما  دخترانه  اداهای  و  ناز  و  دادن  پز  و  زیبا  های 

رسید که متنفر شد از هر چه سرما و عیدی است. درست از همان عیدی 

ز همان شبی که مادرش مهسا هفت سین چیدند و نه عیدی گرفتند. ا که نه  

ب زیر  ورا  زد  وقت غلش  هیچ  شده! کاش  زندگی خسته  از  و گفت  رفت 

زندگی نبود!کاش  کار  در  برایش  فروردینی  و  اندازهاسفند  همان اش  ی 

کودکی بزرگ  میپاساژ  مشخص  و  کوچک  یکهایش  و  از  ماند  دفعه 

کودکانه لطیفش  میان  بزرگهای  واقعیت  جهنم  وسط  سر  پبا  رت سالی 

ورودی نمی در  به  نگاهی  زد.  پس  باشگاه  به  رسیدن  با  را  افکارش  شد! 
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را   این مشکالت  بود خودش  بود. محمدرضا گفته  تغییر کرده  تابلو  کرد. 

کند.نفس عمیقی کشید و داخل رفت. این بار هیچ کس نبود جز حل می

ای که که بسته بود و اتاق سادهخودش! نگاهی به در اتاق محمد انداخت  

تر! کلید د با همان مدل چیدمان و وسایل در ابعاد کوچکه رویش بوروب

شیشه در  بود.  رویش  و هم  اتاق  کنج  باکسی  دیدن  با  و  داد  هل  را  ای 

تاپی روی میز  لبخند زد. فکر همه چیز را انگار کرده بود. مانتویش را  لپ

و ستش  برداشتن  با  و  درآورد  رفت.  کفش  همانجا  کن  رخت  به  هایش 

به  کردن    نگاهش  عوض  مشغول  و  بود  را  اطراف  موهایش  شد.  لباسش 

از   محکم باالی سرش به حالت دم اسبی بست و کفش هایش را پوشید. 

های مستطیل شکل و عمودی با کلیدی رویش  میان اتاقک که پر از باکس

مرتب   هایی وسطش برای استراحت رد شد. چقدر همه چیزبود و صندلی

به   آمد.دری  خوشش  بیشتر  میراهروییبود.  چند  باز  تویش  که  شد 

سرویس بود . پوزخندی زد. یاد اطوارهای مدیر باشگاه قبلی افتاد. با یک 

را بهش بدهند و سرویس فکر می کرد باید مدال بهترین مدیریت باشگاه

ی دهحاال... لبخندش پر زد و در سرویس را بست. شاید اگر او هم از خانوا 

جایفاضل به  بچگی  از  و  بود  اسک  ها  برگ  الی  البه  قو  بزرگ  پر  ناس 

فهمید منت گذاشتن چه زد و اصال نمیشد، سالنی با این تجهیزات میمی 
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ها را تیزبین تر و ریزبین تر می کرد. شاید  ها آدممعنایی دارد! محدودیت

تر... تراشیده شدن درد داشت ولی تندیسی کرد و البته قدردانمتوقع تر می 

افتاد، ارزشش از یک عمر ماهر میت تراشکاری  ماند اگر دسکه تهش می

 آسایش بیشتر بود! 

های سالن روشن از توی محافظی که با کلی گشتن پیدا کرد، تمام چراغ 

روبه رویش لبخند زد. سمتش رفت و   شد. در را بست و با دیدن آکواریوم

میز بار گذاشت. ترجیح داد سمت بار فعال نرود تا بعد  ا رویاش رگوشی

میمحم چطور  بفهمد  و  ببیند  را  کند. د  استفاده  اینجا  امکانات  از  تواند 

اینجا استخر و سالن های دیگر هم دارد اما چون یادش آمد که گفته بود 

ندارد.   باهاش  تا کاری  نرود  نداشت،ترجیح داد سمتش هم  اشراف  بهش 

الزم   دقت اگر  با  و  ایستاد  آکواریوم  روی  به  رو  پرسید.  می  او  از  شد 

حرفهسرتاس آنقدر  گذراند.  نظر  از  را  حس رش  که  بود  شده  تعبیه  ای 

کرد تلویزیون مقابلش است و راز بقای آبزیان را می بیند . چقدر خرج می 

تنهایی  به  ماهی عجیب  تر رفت. یک  نزدیک  بود؟  آبی کرده  دیوار  این 

برای خودش چرخ می توی یک آکواریو زد! گردن کج کرد و خوب  م 

نفهمی کرد.  درموردش تماشایش  تا  انداخت  ازش  عکسی  چیست.  د 

.جذاب بود و انگار وحشی! بیشتر شبیه اژدها بود!با نوع شنا کردنش بداند 
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ها رفت. همانی بود که کشید وکمی بعد سمت یکی از تردمیل قدمی عقب 

ش کشید. فیک نبود. به نظر صفحه   آن روز محمد رویش ایستاد. دستی به

ی  ود. دکمهگاه کم نگذاشته! اصل اصل ب آمد هیچ چیزی برای این باشمی 

شدن   درگیرتر  با  کم  کم   . کرد  رویش  رفتن  راه  به  شروع  و  زد  را  پاور 

هم سرعتش  سوالافکارش  رفت.  می باالتر  پیچ  ذهنش  توی  خورد!این ها 

اینکه پدر باالی سر  محمدرضا باشد از کجا برایش  همه مال و منال بدون 

معلو به خودش تشر زد که  بود؟  نمیمانده  فاضل  گذارند  م است خانواده 

 آب توی دل نوه و بچه ی فرزند شهیدشان بگذرد.  

  

ی عام و خاص بود پس... پس چرا وقتی چند  دست به خیر بودنشان شهره

ا  به  دقیقه  مهر  سر  از  نگاهی  دید حس کرد  به روی عمویش  رو  را   اوو 

حرف نمیندارد؟  را  نمیهایشان  درست  هم  را  فاضل  اما  یدشنید.حاج  د 

یکواکنش با  فقط  محمد  اشتباه های  بود.یعنی  همراه  زورکی  احترام 

به  می  را  این  بود.  اغواگر  ولی  بود  عجیب  بود.  مرموز  محمدرضا  کرد؟! 

ی تلخ شکست دانست. ته دلش ترس از خودش داشت و تجربهوضوح می

و کرد  ماند. باید جا پایش را محکم می ش با امین... باید مراقب میارتباط 

 داشت. مد را در عین نزدیک بودن دور نگه میمح
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تپش  که...  برود  جایی  به  او  همراه  باالخره  بخواهد  بود  کابوس  برایش 

قلبش باال رفت و حواسش را جمع کرد. تردمیل را رها کرد و برگشت اما  

دانست کجا رفت عه حس کرد نفسش راه خود را گم کرد ... نمی یک دف

هم   صدایش  حتی  برنگشت.  فیش که  صدای  فقط  و  آب   درنیامد  فیش 

لیوانی   لبخند  با  که  است  محمد  و  نیست  کار  در  کابوسی  که  زد  تلنگر 

 دستش است و به آکواریوم همان ماهی عجیب تکیه داده و می پایدش... 

لرزد و  کرد ستون فقراتش میخورد . حس میاش سر  عرق از روی شقیقه

می  بازی  پوستش  روی  بدی  جاسرمای  شاید  ماکند.  باز  در  و یی  بود  نده 

که هجمه بود  حیایی  و  از شوک  لرز   و  تب  نه!  ولی  بود  آن  از  سرما  ی 

 پروای  محمد به تزلزل افتاد!ناشی از تشعشع نگاه بی

. قلپی از لیوان آب سکوت و بهتش باعث شد محمد زودتر به حرف بیاید

داده   آکواریوم  به  تکیه  که  را  آرنجش  و  خورد  را  دستش  توی  پرتقال 

 بود،برداشت: 

بعد شوهرا و دوست _ برنامه بدی که دو روز  به زنای مردم  اشون  اینجوری 

می تخته  رو  اینجا  در  تردمیل  میان  رو  ربع  یه  کردن  گرم  بدون  کنن! 

 باسرعت می دویی خانم مربی؟ و
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دهان آب  نیممریم  زیر  دستش  دو  و  داد  قورت  را  شد.  تنهش  جمع  ش 

بود و   میزان  یه  به  بهتش  و  و نمیعصبانیت  قالب جان  یکی  دانست کدام 

 تنش است.  

 مگه قرار نبود صبح اینجا کسی جز من نباشه؟_

 ها نشست: و روی یکی از صندلیمحمد لیوان را روی کانتر بار گذاشت 

 شه؟ کسی حساب می کسی نیست خب! مگه صاحب ملک هم _

ا و تونه سرشو بنداز پایین و بیاد وسط زنای مردم تا به گوش شوهرنه! می _

 خانواده شون برسه و اون موقع بیان در ملک و تخته کنن! 

 محمد با بی خیالی گفت:

 مردم نمیام.  خیالت راحت! وسط هالتر زدن _

 لبخند به او زل زد و افزود:با مکث و

 ولی انصافا متعلقات خودم داره! _

خنده و  دید  را  مریم  فک  شدن  سمتش  منقبض  و  شد  بلند  خورد.  را  اش 

 رفت:

 بلند بگو یهو دیدی با هم خندیدیم! .ورحرص نخ یواشکی_

 مریم با غیظ گفت: 



 

168 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

خواستی بیای تو باشگاه بهم شی! می خوشم نمیاد یهو پشت سرم ظاهر می _

 گفتی! ممکن بود کسی باهام باشه ... می 

مشکی ورزشی  زیرپوش  آورد.  در  را  گرمکنش  که محمد  بود  تنش  ای 

 د: داد آماده بوده توی سالن بیاینشان می 

 اومدم!دیشب گفتی خودت تنها میای! مطمئن نبودم تو نمی_

 ردمیل ایستاد و روشنش کرد. به او نگاه کرد و گفت: روی ت

 تمرینای کششی، بعد پنج دقیقه نهایتش راه رفتن روی نوار و... _

 هایش را انداخت: مریم این بار دست

 بله و بعدش شروع تمرین ... _

و سمت   فت. مریم از فرصت استفاده کردمحمد شستش را برای او باال گر

 : اتاق رفت اما محمد صدایش زد

 کجا؟_

 سمتش برگشت: 

 اومدم یه سر بزنم و برم. _

 محمد دستگاه را خاموش کرد و پایین آمد: 

ماشینت تو پارکینگ نیومد ! شک کردم اومدی یا نه وگرنه بهت زنگ _

 می زدم!
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 مریم با ناراحتی نگاهش کرد:

 کنی؟ توجیه می االن داری کارتو_

 ابروهای محمد جمع شد:

 ه االن اینجام؟مثال چیو توجیه کنم؟ اینک_

 ایرادی نداره از نظر خودت؟_

 نه!_

نتیجه_ درستهمون  بودم  گرفته  اول  که  کمتر  ای  آدم  هر چی  تو  با  تره! 

 خوره!حرف بزنه،کمترم حرص می 

 محمد با لبخندی یکوری نگاهش کرد:

 ری دیگه؟یعنی داری می _

 یم با حرص گفت: رم

 فرمایین؟اجازه می_

 انداخت و بی مقدمه گفت:محمد ابروهایش را باال  

 اون عتیقه بچه هم داری و نگفتی؟ از_

 اش گرفت: ای خورد که محمد خندهمریم چنان یکه

 اته؟ مهسا بچه_
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افتاد.اخم سکه دیشب  یاد  تازه  و  افتاد  مریم  هم  ی  توی  بیشتر  را  هایش 

 کشید:

 خواهرمه!_

 واسه خواهرت اونجوری جیغ زدی دیشب؟ دوسالشه مگه؟ _

 و زندگیمونم باید بهت بدم؟  نهخو آمار_

 محمد نزدیکش شد و با نگاهی معنادار گفت: 

 اتونم بدی من حسابی بردم! تو آدرس خونه_

 ادامه داد: برد و آرام تر سرش را توی صورت او

 خوشگلِ فراری! _

ش کشید. دستی روی گونهماند و محمد  های عجیب او  نگاه مریم به چشم

زاویه از  یکی  توی  کفهابعد  با  که  رفت  سالن  انتهایی  های پوشی 

تمرین ، قسمت  تعیین می مشخصی  را  از زانو  کرد.  های زمینی  را  پاهایش 

خم کرد. سرش را کمی باال گرفت و مریم را نگاه کرد.مریم ناخوداگاه  

 تپش قلب گرفت اما محمد با آرامش گفت:

 نترس! بیا کارت دارم! _

جانت را بردار و برو اما نگاه او و مدل صدا زدنش مشتی  گفت  عقلش می

  "بیا"تو عقلش بود . آب دهانش را قورت داد و وقتی محمد تکرار کرد
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می رفت.حس  میسمتش  هولش  پرتگاه  سمت  کسی  قدرت  کرد  و  دهد 

 مقاومت هم ندارد. 

 دو تا استقامتی بریم؟_

 متش چرخید. مریم بالفاصله س

 من تا حاال...  _

 :گفتمحمد با اطمینان 

  نترس! هواتو دارم!_

 .ایستادمریم با ترس 

 به هم خیره ماند...  نگاهشان

و بیفتد  پاهایش  تا  شد  همان  داد.  دست  از  را  را  اگر  تمرکزش  خودش 

 ی محمد را شنید: صدای خندهزد .  ، کله معلق بدی مینمیگرفت

 منو دیدی هول شدی باز؟ _

هفته_ میدو  لیز  هی  ماهی  عین  نمی س  کردی  فکر  میری!  در  و  خوری 

 فهمم ؟ 

نفس بند آمده ی دخترک و نگاه نگرانش حال محمد را بد کرد اما عقب 

 نکشید:

 قرارمون چی بود با هم؟ _
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ود من بهت اعتماد ندارم. اشتباه کردم. دست هر چه که ب"خواست بگوید   

 "ندارم خودمم نیست! به هیچکی دیگه اعتماد

محمد   نگاه  و  شد  طوالنی  سکوتش  بود.  ذهنش  توی  فقط  اما  جوابش 

 ی جانش را گرفت: گیرتر! صدای محمد ته ماندهتر و نفسطوالنی

 همون روز توی محضر فهمیدم پشیمونی ... _

های مریم دید و منتظر بود او یک تایید روی بغض و سرسختی را ته چشم

ف این همه کالفگی را روشن کند اما  حرفش بزند یا الاقل با حرکتی تکلی

صدای موبایل مریم    سکوت دخترک کش آمد و صبر محمد به سر رسید.

. فقط عبور از خطوطی بود که در جانش دادهای نیمه به سر و دستقدرتی

پای  که  ماند  مریم  سمت  نگاهش  است.  غیرقانونی  بودنش،  مجاز  عین 

نمی  فرار کردن  سستش  برای  را  باالخره  دانست کدام طرف  اما  کند  پیدا 

کرد. اش را پیدا کرد. آرنجش زیر تنش ماند و تماشایشروی میز گوشی 

کرده،الوی نیمه جانی گفت اما صدای هایی بسته و تنی خالی  مریم با چشم 

 مهسا با گریه توی گوشش پیچید:

 شکنن! پاشو بیا مریم! اینا دارن درو می_

گریه شوک  با  پیش  ثانیه  چند  ا زهر  مهسا  بیی  تنش  با  ز  و  پرید  رون 

 هایی فراخ ، یک دستی لب میز را گرفت:چشم 
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 کی؟ کی درو بشکنه؟ _

 دخترای.... دربندی! _

ل باتوم توی سرش خورد. نه خبری از کرختی وسستی  های مهسا مثحرف 

 فهمید کجا ایستاده! سمت رختکن دوید و گفت: دقایقی پیش بود و نه می

 درو قفل کن ، اومدم! نترس! _

رتلف شمارهن  مکث  بدون  و  کرد  قطع  حتی  ا  کرد.  پیدا  را  دربندی  ی 

هایش را عوض نکرد و روی همان ستش پوشیدشان . شماره جواب  لباس

به دربندی داد و دوباره گرفتش. کیفش را چنگ زد و نم ی داد. فحشی 

بدون اینکه اصال یادش باشد محمد توی باشگاه مانده سمت در دوید که 

گوشی از دستش افتاد. محمد با ابروهایی چفت شده،  محکم به او خوردو  

 نگهش داشت: 

 کجا؟_

 کالفه، ترسیده و عصبی گفت:

 و سوال پیچم نکن محمدرضا!به خاطر خدا االن برو اونور _

و   برداشت  را  .گوشی  داد  هولش  کناری  مریم  و  شد  باز  محمد  ابروهای 

یک بود زمین بیرون دوید. پایش برای چند ثانیه به ورودی گیر کرد و نزد

بخورد اما محکم خودش را نگه داشت و در را چسبید. اصال نفهمید دستی  



 

174 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

زبانه به  دوباره  برید  دیشب  که  دررا  فلزی  قلوه کن شد.    ی  و  گرفته شد 

فهمید  فقط صدای مهسا توی گوشش بود. ترسیده بود. آنقدر زیاد که نمی

صدای  د و  پیچیمسیر را چطور می رود. هشدارهای دکتر توی گوشش می

قاتیگریه مهسا  میی  نمیاش  را  جوابش  لعنتی  شمارهشد.دربندی   داد. 

 مهسا را گرفت و او دوباره با گریه جواب داد: 

 آبرومونو بردن ... مریم ... _

پرید اما از  اش بیرون می قلبش داشت از قفسه سینه  سعی کرد آرامش کند.

 برد:  ترس قلب بیمار او، بدی حال خودش را پشت اضطرابش

به حرفاشون مهسا... می شنوی چی  _ نده  ببند. گوش  اتاق درو  تو  برو  تو 

 گم آبجی؟ می 

 گرفت:النیتش را میی عقهق هق صدای دخترک داشت ته مانده

 دارن .... تورو... _

به جهنم! تو نترس... اینقد بگن که جونشون درآد! تو نترس فقط...جون  _

 من مهسا... 

ماشین کوبید.    و مریم گوشی را پشت فرمانمهسا دهانش را سفت چسبید  

دستش روی بوق با مشت می خورد و صدای دکتر مثل مشتی قوی توی 

 سرش.
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سایه"   ، قلبش  ترس  مشکل  اسیر  و  درگیر  اینکه  از  بیشتر  مهسا  مرگه!  ی 

می رو  شرایطتون  ترسشه.  دربند  دارین  باشه،  رو  هم  فقط  که  دونم 

ودختر  هم.  برای  نیستید  کم  ولی  میخوبم  تو  به  بزرگترین  ابستگیش  تونه 

این مشکل برای خودش سایهامیدش باشه و انگیزه  ی مرگ رو  ش که از 

ن کاری نسازه!  هر  بذار  نکن!  رفتار  باهاش  بیمارگونه  بمونه.  ترسو  ذار 

دوست داره بکنه، هر فعالیتی دلش خواست انجام بده. تو فقط مراقب باش 

قلبی  زیاده روی نکنه. استرس نداشته باشه.   کم کم مثل خیلی از بیمارای 

گیره که این مشکل کشنده نیست، فقط یه مهمون ناخونده س که  یاد می

با ادامهباید  تا  کنه  مدارا  و  باشه  دوست  راحتهاش  زندگیش  باشه.  ی  تر 

 "استرس فقط نباشه عزیزم... از استرس دورش کن 

گوشه توجه  بی  را  دوید.  ماشین  پایین  و  کشید  آجری  دیوار  در  ی  تا 

بحث   صدای  کرد  باز  را  خانه ورودی  توی  دخترهایش  با  را  دربندی 

. با عصبانیت برگشت و بکوبد  خودشان شنید. جلو رفت و تا خواست به در

 امید ناراحت گفت: 

 بیا برو باال که... _

 دق دلش را سر امید خالی کرد:

 خوای اصال؟ که چی؟ تو اینجا چی می _
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 د خودش را کنترل کند:اه خوامید عصبی بود. معلوم بود می

ابت کنی؟ دهن به دهن خوای با سر و صدا ث کمتر یه دنده باش! چیو می _

 گذاشتن با آدمایی مث اینا تبدیل به چیت کرده؟  

 دونم با این اراذل که... به تو مربوط نیست! خودم می_

هایش بیشتر توی  با دیدن مریم اخم . در باز شد و پسر دربندی بیرون آمد

 ت:هم رف

بی_ خواهرای  خانم!  زندگیت  سر  بابام  برو  کردن،  غلطی  یه  من  عقل 

 ونو گذاشت کف دستشون! دیگه هیزم به آتیش نریز!حسابش

 مریم با حرص گفت: 

به    کاراشوکرد و چوب  بابای شما اگه غیرت داشت، زندگیشو جمع می _

تا دختر بی تاپناه نمی تن دو    کوبید! عرضه داره بکوبه تو دهن خواهرات 

باغیرت باباتون  از  و خواهرم  من  زندگ تربفهمه  اینجا  سال  یه  ی بودیم که 

کردیم و دو دستی آبرومونو چسبیدیم ، اونم لب تیغ یه آدم کثیف؟ دست 

با  بابات امروز براشون رو شده که ریختن تن ما رو بلرزونن؟ فکر کردن 

می یا  خوندین!  کور  بلرزه؟  بادا  این  با  که  بیدایی  با  طرفن؟  میگن  کی  ان 

 کنم!  رم از دستشون شکایت می غلط کردیم یا همین االن می 

 امید دوباره از پشت سر کشیدش:
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 مریم... _

 پروای صدایش را باال برده بود:بی

 تو دخالت نکن!_

 اندازی! مردم تو کوچه وایسادن! داری آبروریزی راه می_

ی  یا بابا   جنبه! منگوشش میوایسادن آمار بگیرن کی تو این محله سر و_

 اینا؟!

بود بود.تیغ تیزی دربندی بیرون آمد.رنگش از شدت عصبانیت و فشار ک

 روی شاهرگ آبرویش بود: 

 جا دخترا من غلط کردم دختر! برو بذار شر بخوابه! _

 وقتی کشیدمشون تو دادگاه، اونجا بلند بلند میگن غلط کردیم! _

شان زن را با داد  یکی از دخترهای دربندی خواست بیرون بیاید که برادر

 توی خانه کرد و سمت مریم برگشت: 

 یخواد بکن ، فقط زودتر زندگیتو جمع کن ، برو! هر کاری دلت م_

 مریم بیشتر برآشفت: 

 برم که بگن مشکل از ما بود؟!  _

 ری یا... با زبون خوش می_
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می _ کی  دارم،  قرارداد  چی؟؟؟  پاشم؟ یا  زودتر  کنه  مجبورم  تونه 

 چپیدن تو پستو ؟خواهرات که از ترس 

  

 دربندی محکم توی سر خودش زد:

کاری به تو داشتم مگه دختر؟ تو صداتو بخوابون الاقل!   چیز بی همه  منه  _

 ای خدااا...  

او را سمت پله ها کشید و مهسا با گریه وگرفتن نرده ها امید با عصبانیت 

 ها نشست.رنگ به صورتش نمانده بود: لب پله

 یا باال... بیا آبجی... مریم... توروخدا.... ب_

قالب    بود  مانده  او کم  دیدن  با  دیوار  مریم  به  کند. رنگ صورتش  تهی 

زد. بحث و جدل یادش رفت.پله ها رو دوتا یکی باال پشت سرش طعنه می 

ها چسبید . با  ای خم شد و به نردهرفت اما تا برسد تن او مثل گل پژمرده 

کبود   صورت  کشید.  خودش  سمت  را  او  سر  لبترس  سفیدش و  های 

ترسمی  مرز  سیاه  گفت  خاک  به  مانده  کم  و  گذشته  بغض  از  هایش 

بنشاندش! دو دست کم جانش دور مچ مریم بود که چشمش سیاهی رفت  

 و مریم وحشت زده امید را صدا کرد... 
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بانداژ شده نگاه کرد.زوق زوق می به دست  از اش  از درد.سرش هم  کرد 

ش هم شبیه چنگک شده رس معده سمتی دیگر درد داشت. از شدت است

زد. با دکتر صحبت کرد و تا پرسید  ی توانش را شخم می و باقی مانده  بود

بی درگیر یکچه شده؟!  که  داد  توضیح  چند   مکث  استرس  و  اضطراب 

شده داشت  روزه  عقیده  و  کرد  دعوتش  آرامش  به  دکتر  موقع  همان  اند. 

د و باید بتواند خودش ن زاین شدت اضطراب او، به حال بد مهسا دامن می 

اما قول داد که خوددار خواهد بود،مثل کند.  را کنترل نبود  حالش خوب 

همیشه! و حاال حال عمومی مهسا بهتر بود و یک سری عکس و آزمایش 

برایش نوشتند. دکتر پیشنهاد داد بستری بماند و مریم استقبال کرد. با اینکه  

اما است  بیزار  فضا  آن  از  مهسا  بود  می  مطمئن  ترجیح  سکوتش  گفت 

آنجمی  خانهداد  توی  تا  باشد  داروها  ا  خاطر  به  مهسا  دربندی.  متشنج  ی 

خواب مریم توی  و  بود  کابوسآرامی  بیداری  ترجیحش  توی  که  واری 

لحظهمی  به  میداد  بدتر  کابوسِ  از  خوابیدن!  همین  ای  اینکه  از  ترسید. 

روی صندلی کنار  دارایی را هم از دست بدهد وحشت داشت. با خستگی  

 بود و بهش خیره! تخت مهسا نشسته 

می که  او  نزدیک پرید،سایهرنگ  را  مرگ  آور  وحشت  و  سنگین  ی 

نمیخودش هم حس می برایش  تنها کرد. زندگی  بود؛  امانت  مهسا  ماند! 
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کودکیبازمانده و  گذشته  از  بارها  ش  بود  شیرینش!حاضر  خاطرات  و  ها 

نپرد. کم س او  پاره کسیلی بخورد و رنگ  افسار  بود که  رد ختی نکشیده 

خانواده دومقابل  دربندی...  و  ی  گذاشت  صورتش  روی  را  دستش 

پلکشست روی  را  از  هایش  یکی  به  را  سفارشش  داد.  فشار  هایش 

اشان کرد. به دختر پیرزنی تقریبا هشتاد ساله که به خاطر همراهان هم اتاقی

بود. بارها پرسید باید کهولت سن دچار نارسایی شده  ه بود چرا مهسا هم 

آن میکنار  طراوت  عین  در  میها  عذاب  و  وقت خوابید  هیچ  اما  کشید؟ 

نمی نتیجه  بیرون ی درستی  امید جا خورد.  بادیدن  بیرون رفت که  گرفت! 

از صندلی یکی  بخش روی  راهروی  و  از  مریم شد  متوجه  بود.  نشسته  ها 

 برخاست. مریم نفسی گرفت و سمتش رفت. آرام پرسید:

 تو نرفتی ؟_

دست را  امید  بخش هایش  راهروی  به  نگاهی  با  و  کرد  چفت  هم  توی 

 گفت:

 رفتم ولی وسط راه دلم طاقت نیاورد و برگشتم! _

 مریم سمت پله ها رفت و گفت: 

 دستت درد نکنه! برو به کارت برس!_

 امید کنارش راه افتاد:
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 عجله ندارم. بهتره؟_

 مریم با نگاهی کوتاه بهش سر جنباند.  

 مشکلش اینقدر جدیه مگه؟_

 که االن اینجاست! هست _

 چرا ... _

 کرد:  ی باالتر متوقف مریم روبه روی امید برگشت و او را روی پله

تو _ االن  بدونین!  اصال  بدونین؟  که  بودین  کجا  بهتون؟  بودم  نگفته  چرا 

 دونی! فرقی به حال ما داره؟ می 

 نداره؟  اگه یه مرد یا خانواده باال سرتون باشه، فرق_

 میریم؟  نداریم! چون نداریم ب_

 امید با مالیمت گفت:

دور از جونتون! منظورم اینه حاال که دایی فوت کرده، مادرتونم نیست!  _

 بهتره ما کنارتون باشیم!  

 مریم با تحکم گفت: 

 خیلی ممنون! نیازی نیست! _

 امروز زنگ زد؟   اگه نیازی نیست چرا مهسا به من _

 همی کرد! شدیم! بچه بود! نف ببخشید مزاحم وقتت_
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 امید کالفه پایین رفت و کنارش ایستاد:

 چند سال سختی و تنهایی آزارت داده، حق داری ولی .... _

 البد حق ندارم نخوام ،آدمایی که طردمون کردن رو ببینم! آره؟ _

می _ قسم  مامان  نکرد.  طرد  رو  شما  چه  کسی  توی  نداشته  خبر  که  خوره 

 ده پیش مامانتون هستین!  اوضاعی بودین! فکر کر

لبخند کم جانی مری  . قانع شده  امید حس کرد  و  نگاهش کرد  م ساکت 

 زد: 

 حاال... _

 حاالم همون فکر رو کنید امید جان! _

نداشته را  این حرف  توقع  امید  بیرون رفت.    . فهمید  و  داد  ادامه  را  راهش 

 امید با لحن وصدای واضحی گفت:

 م! تونم اینجوری فکر کنمن نمی _

 داد جوابش را داد: ادامه می  مریم همان طور که راهش را 

 مشکل خودته!_

چای   بسته  یک  با  خواست  جوش  آبِ  فالسکی  و  ایستاد  بوفه  جلوی 

مریم  کیسه   . شد  مانعش  امید  اما  گرفت  فروشنده  سمت  را  کارتش  ای! 

برداشت و عقب امید که برگشت،کارتش را   کالفه خریدهایش را  رفت. 
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گرفت. دستش  مراز  کرد؛  نگاهش  متعجب  او  روی وقتی  از  عکسی  یم 

 کارت انداخت و سمتش برگرداند. با نگاه امید آرام گفت:

اما  _  ! امید  متاسفم   ، بیای  مجبور شدی  و  زد  زنگ  بهت  امروز  مهسا  اگه 

 ها نداریم! باور کن ما عادت به این دلسوزی

حرفت    دلسوزی نیست! این مدت اگر نیومدم به خاطر شوکی بود که از  _

 مونه ولی تو... شد. مهسا بچه س . مثل خواهرم می اون روز بهم وارد 

 همینجا ادامه نده! لطفا از_

 امید سمتش قدمی برداشت: 

 بذار حرفمو بزنم!_

چوننمی_ بگی  چیزی  همه  خوام  خوابیده،  اتاق  اون  توی  که  دختری 

ندارم! نه  دارایی من از این دنیاست امید! همه ی خانواده م! هیچی جز اون  

ای هم ارزشش رو نداره بخوام از دستش بدم! وگرنه م دیگهتو، نه هیچ آد

 شد! نمی زندگی اولم داغون

دیگر  سمت  نگاهش  کرد.  ساکت  را  امید  مریم،  صریح  و  رک  لحن 

 چرخید و مریم با کمی مکث آرام گفت:

 بخاطر تموم همراهیات تا امشب ممنونم ولی اگه نمی تونی... _
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تیه که هنوز قدرت تشخیص احساسش دختربچه احساسا  نظرم یه   مهسا از _

بعد کم کم بهش    ارتباط که    ذاریم متوجه شهرو نداره مریم. نمی  داریم! 

 فهمونیم که جریان چی بوده.  می 

کرد.مهره مریم  نگاهش  خیره  صفحهخیره  توی  داشت  افکارش  ی های 

را باید با یک   کرد. این جمع بستن و اطمینانشطرنج با تمرکز حرکت می 

 داد! امید قدمی جلو رفت:ب میریسک جوا 

 در موردت با مامان هم حرف زدم. دوست داشت بیاد پیشتون. _

ش را حرکت داد. در آن لحظه فکر نکرد که ممکن است مریم فقط مهره 

 کیش و مات شود و ساده گفت:

 ازدواج کردم!  من_

 درمورد امین می دونم...  همه چیزو _

داشتم   ارتباط تموم شد. ماه پیش با کسی که باهاش  سال پیش    امین چند_

 ازدواج کردم! 

قصد  نقاب کودکانه  با یک  مریم حس کرد  نگاهش کرد که  چنان  امید 

 گول زدنش را داشته اما صدایش را صاف کرد: 

دونه،جار نزن پیش کسی ! چون دلم نمیخواد مجبور فقط هنوز مهسا نمی_

 ل به تو گفتم! موضوع خصوصی رو او توضیح بدم چرا چنینشم بهش 
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 امید با ابروهایی جمع شده نگاهش کرد:

 شوخی کردی؟_

 مریم با همان درون متزلزل ولی لحنی محکم گفت:

 نه! _

های او دو دو زد بلکه رد پایی از شوخی های امید بین مردمک چشم چشم 

 شد.  ابروهایش کم کم بازنبود.جدی بود. مثل همیشه...پیدا کند اما خبری

 مریم نفسی گرفت و برگشت که صدای امید را با لحنی عجیب شنید:

 اگه دروغ نمیگی چرا یواشکی؟ _

را   فاصله  قدم  یک  برگشت،امید  سمتش  تا  دهد.  جواب  چه  واماند  مریم 

 هایش زل زد:کم کرد و توی چشم 

بوه_ یه  مرتیکه  اون  یا  بذاری  منو سرکار  میگی که  داری دروغ  به  یا  ایی 

 به پا کرد! بود که اون جنجالو مشامش خورده

 نوبت مریم بود که بهت زده به امید خیره بماند و او بی پروا افزود: 

برات  _ بقیه  و  بدی  نشونش  نداری  جرات  که  شدی  نامردی  کدوم  زن 

بزنه باال؟ منو چی گیر  دندون تیز کردن؟که بوی گندش بپیچه و اینجوری

 آوردی تو؟ 
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تاثیر گرفته   لرزید. صدایش همتنش می روبه رویش ایستاد.  مریم تمام قد  

میله  بود ، دومین  از دربندی  قلبش  بعد  به  بود که توی یک روز  داغی  ی 

 رفت و می سوزاندش: فرو می 

بلد بود نقش _ ابله که فکر منافع خودش بود و فقط  چی گیر آوردم؟ یه 

از   امید! زودتر  افتاد  چیزی که تصورشو  بازی کنه! نقاب زود از صورتت 

های برادرشو زیر  کردم! تقصیری نداری. پسر همون مادری که مهر بچهمی 

 اش از مادرشون خاک کرد. منتظر بودم ذاتت رو نشون بدی.  کینه 

 امید دهان باز کرد و مریم با نفرت انگشتش را مقابلش تکان داد: 

 ه! از روز اول سایه تم تو زندگی ما نبود که انگاریه جوری برو_

نکر معطل  ثانیه محکمد و سمت ساختما بیشتر  هر  قلبش  برگشت.  از  ن  تر 

رفت. انگار از تنش جا می ماند. از دنیا کوبید . پاهایش ضعف می قبل می 

می جا جا  گریه  حتی  و  ازجوانی  کشیدن...  نفس  زندگی...از  از  ماند. 

پیچید و ماند که پایش به پله گرفت و زمین خورد... درد در زانویش  می 

حنجره میان  گوشیبغض  ازش...  جلوتراش  کمکش  دستش  کسی  افتاد. 

روی گوشی رضا  محمد  اسم  شود.  بلند  زمین  روی  از  تا  و کرد  خاموش 

ش به  ترین دختر جهان بود. معدهپناهبیروشن شد. با این همه مرد اطرافش،
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ش را  خبر دهد،تلفن هم پیچید و زنی که همراهش بود، بدون آنکه به مریم

 داد: جواب

 ...  بله آقا_

مریم هشیار شد و گوشی را از دست زن گرفت. صدای محمدرضا توی  

 گوشش پیچید:

 گوشی دست کیه؟ ... الو...  _

مریم جوری زن را نگاه کرد که از کمک کردنش پشیمان شد و راهش را  

مریم کرد.  از   کج  یکی  لب  زانویش  گرفتن  با  و  کرد  قطع  را  گوشی 

نشست ها  نمیصندلی  نبود.  خوب  حالش  سراغ  ان تو!  بد  حال  این  با  ست 

مهسا هم برود . چند دقیقه بعد دست لب صندلی گرفت تا بلند شود اما با  

ناراحتی   با  و  شد  نگاهش  متوجه  امید  ماند.  بود  که  همانجایی  امید  دیدن 

اسم محمدرضا را کامل سیو  .جلو رفت مریم دوباره زنگ خورد.  گوشی 

 : ر رفت. این بار جواب دادپشت به امید سمت آسانسو کرده بود.بلند شد و

 الو... محمد... _

 امید سرجایش ماند و محمدرضا پرسید:

 جواب دادن و... شدی تو؟ اون از مدل رفتنت، این ازچرا مرموز_

 تونی بیای؟بیمارستانم... می_
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 بگوید،محمد فقط پرسید:مکث محمد را فهمید ولی تا آمد دوباره چیزی 

 بیمارستان؟کدوم _

اما حتی برنگشت نگاهش   .سنگینی نگاهجوابش را داد  امید را حس کرد 

درد  زانویش  رفت.  آسانسور  توی  بار  این  و  کرد  قطع  را  تلفن  کند. 

میمی  درد  هایش کرد.دستش  نفس  حتی  و  بود  تکه  تکه  جانش  کرد. 

 اش شدهکوبید... زندگیهمه بدتر قلبش بود که بی هدف می سروته! ازبی

رفت یک نر جلویش قد علم کرد،نه راهی می   بود کالفی پیچیده که از هر

پناهی یک زن ، انگار که گناهی نانوشته ولی غیرقابل بخشش میان مرد! بی 

گذاشتند تا باالخره یه جا ش می مردم بود که از هر طرف پا روی خرخره 

را  کم بیاورد و بگوید مردی کنارم است. آنقدر خسته بود که یک شب  

 کم بیاورد... 

قی قیژ  موبایلش رصدای  از دست ژ  را  ،چکش  شنید. حواسش  را  میز  وی 

ی ذهنش گرفت تا بازار مسگرهای توی سرش چند  افکار محکوم کننده  

تری روی روانش بود.  ی محمد چکش محکم دقیقه آرامش بگیرد. شماره

می بوداحساس  آمده  زود  نمانده.  روحش  شدن  له  به  چیزی   .کرد 

دهد یا نه اما جوری که امید داشت پیش  انست تاوان این اشتباه را میدنمی

و  می  بنشاند  را عقب  او  بتواند  بود که  راهی  تنها  محمد  دادن  نشان   ، آمد 
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بیشتر پیله نکند.مهسا را نگاه کرد. هنوز خواب بود. اگر پای او وسط نبود 

د، چه رسد ش بکشقدر نزدیک به خانوادهی محمد را این، محال بود سایه 

ی قبلش ری خواستهد!با نگاهش از همراه تخت کناکه ازش حرف هم بزن

کرد.درد  راحت  را  خیالش  سر  تکان  و  لبخند  با  هم  او  و  گفت  را 

کرد. الوی ضعیفی گفت و از اتاق  مشترکشان ، زبان اشاره را هم معنی می 

 تر ی او، صدای محمد محکمدوباره بیرون رفت. برعکس جانِ تحلیل رفته

  .از همیشه بود

 کجایی؟_

 االن میام بیرون. کجا پارک کردی؟_

 ماشینو که بیرون! اما خودم جلوی آسانسورم .  _

ها چرخید و آن سمت رفت. فقط یک طبقه تا بخش نگاه مریم سمت پله

الو گفتن محمد تماس را   با  بود. وقتی سکوتش طوالنی شد،  قلب فاصله 

پله چند  و  کرد  ماندهقطع  باقی  نگ ی  کنار  محمد  رفت.  پایین  و را  هبانی 

کرد. اش را نگاه میی روشن گوشید و متفکر صفحهآسانسور ایستاده بو

جلو رفت و سالم کرد. سر محمد فوری سمتش چرخید و مریم نگاهی به 

می زنی کل کل  با  پایین  نگهبان کرد.داشت  بیمارش  همراه  باید  که  کرد 

 آمد؟طور محمد داشت باال می بیاید تا او بتواند باال برود، پس چ
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 بخش نوزادا بودی که فوری اومدی پایین؟  _

 مریم سمت محوطه رفت. با چشم دنبال امید گشت که نبود!

 بخش قلب روبه روی بخش نوزاداس!_

 محمد با ابروهای جمع شده کنارش رفت:

 قلب؟_

اما  مریم نگاه کوتاهی بهش کرد . دوست نداشت چیزی را توضیح دهد 

 . داشتای نآنجا کشیده بودش، چاره وقتی تا

 مهسا مشکل دریچه داره!  _

ی مرتفع و مدور روبه روی بعد هم بیرون رفت و بعد از طی کردن باغچه

محوطه به  که  رفت  شیبی  سمت  بیمارستان،  استراحت ورودی  مختصر  ی 

می  ختم  بیماران  نیمکتهمراهان  از  یکی  روی  و  شد.  نشست  فلزی  های 

 رسید، آرام گفت: محمد که بهش 

 ..نگ بزنم! متاسفم.مجبور شدم بهت ز_

 فکر کردم دلت برام تنگ شده!  _

 ی مریم ، پوزخندی زد:حوصلهبا نگاه بی

 دست اون دلیل درد نکنه! حاال قضیه چیه؟ _

 شینی؟ نمی_
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 نه!_

 اطراف چرخید:  های مریم چشم 

 تی! توی زندگیم هس یه مشکلی پیش اومد که ترجیح دادم بدونن تو_

 کی بدونه؟ _

 ام! پسر عمه _

 محمد باال رفت: ی ابرویگوشه

 سرتم که شلوغه! خب؟! _

 مریم کالفه و مستقیم نگاهش کرد:

 خب داره؟ منظورمو نفهمیدی؟_

 خواستگاره یا مجنون؟_

 این بود بفهمه یکی توی زندگیم هست که جدی و رسمیه!   نمیدونم. مهم_

 پس مترسک خوبی ام که کالغای مزاحمو از سر زندگیت پر بدی! _

ای می داد که ته جانش بود. نگاه مریم طوالنی شد هم کنایهحرفش بوی ز

گذاشت صندلی  پشتی  روی  دست  محمد  از.  .  تر  خیره   نگاهشان 

ی پشت سرش بود. غروبی غلیظ و هایش درست شبیه منظره همیشه!چشم 

 کدر!رو به یک شب زمستانی غبارزده!
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میام_ بیشتر  بکشم!  پس  چشات  با  نیستم  آدمی  چ  من  یه  چون  یزی  جلو! 

زنم که قدر شخمت میکنه! مطمئن باش اینه حالمو بد میتهش هست ک

 بفهمم ته مهای جونت چه خبره! پس جای نگاه کردن حرف بزن! به نفعته!  

مریم تلخ تر از آن بود که بخواهد مقابل او ادای قدرت را درآورد. همان 

 چیزی را که همیشه بود، رو کرد: 

کشیدن!  _ سختی  به  دارم  عادت  اممن  تلخی!  و  سخت  تجربه  یه  هم  ا  تو 

 ن این حرفاتم دارم! وقتی وایسادم یعنی تحمل شنید

 من فقط حرف نیستم مریم! _

 عملم هستی! ثابت شد بهم! _

اشتباهم_ نکن!  حساب  روم  کسی  پروندن  واسه  دیگه  بقیه  پس  با  گرفتی 

 آدمایی که دورتو گرفتن! 

 رق داره فقط!تون شبیه همین! مدل ادعاتون فاز نظر من همه_

 و بلند شد.ادامه داد:  با نگاه محمد ، پلکی زد

فقط چیزی که خیالمو راحت کرده یه چیزه! از اول تکلیفم باهات روشن  _

 خوای!دونم چی می شد و می

 پس فهمیدی و ... _
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باشی. فکرم _ اینجا  یه اشتباه باعث شد االن  بذار بحثش جمع بشه محمد! 

 اقل برای من نشده! نکنم به ضررمون شده باشه! ال

 ای ؟ پس راضی_

 بسه! آره! تو صادقی. همین برام _

 صادق؟ اون عتیقه قصه عشق بغل گوشت خونده بود و.... _

 قبلی من به خودم مربوطه!  ارتباط هزار بار! _

 بعد محمد را مجبور کرد کمی فاصله بگیرد و آرام گفت:

میام  _ بعد  احتماال چند روز درگیرم  اومدی.  امیدوارم  ممنونم که  باشگاه. 

 درک کنی درگیر خواهرم شدم!

 مه نداد و طبق خطی که او داد پیش رفت:محمد بحث را ادا

 هر موقع خواستی بیا! _

  

با چشم لحنش آرام با آدمی که دقایقی پیش برایش  هایش خط و  تر بود. 

 کشید فرق داشت. نشان می 

بیمارست ساختمان  سمت  و  داد  تکان  نگفت.سری  چیزی  هم  ان مریم 

شانه  . پرتر!گلوبرگشت  قلبش  و  بود  تر  سنگین  همیشه  از  پر هایش  یش 

ساکتحرف  زبانش  و  اینتر  داشت  را  امین  االن  اگر  حس تر!  هنوز  قدر 
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نمی   حتی  االن  که  کرد  گم  روزهایی  چه  توی  را  داشت؟گریه  بدبختی 

آرام کمی  بلکه  تا  بریزد  اشک  دید   توانست  و  رسید  اتاق  به  بگیرد؟ 

نمصندلی به خاطرش انده  ای  بود.  بیدار شده  بنشیند. مهسا  تا حتی رویش 

بهش کت  آنژیو  که  را  دستی  نشست.  تخت  لب  و  زد  بود   لبخند  وصل 

 گرفت و بوسید:

 خوبی لوسِ ننر؟ _

 گوشه ی پلک مهسا افتاد: اشک از

 کاش من بمیرم که وبال تو نباشم اینقد!_

 مریم خم شد و آرام گفت: 

چون چیزی که  قول بده، بدون من نمیری!  اگه دوست داری بمیری هم  _

 تنهاییه بدونه توئه !کُشه منو می 

گونه مهسا روی  مریمدست  و  سر خورد  او  و کف دست ی  سر چرخاند 

 ش را بوسید: عرق کرده

تا _ دکتر  باشم!  پیشت  دائم  نتونم  شاید  بیمارستانی  که  روزی  دو  یکی 

ب روز  سه  دو  این  نمیکنه!  نبینه،مرخصت  رو  خونه آزمایشات  دنبال  اید  

طل نشیم و بریم! می تونی به دوستت باشم. میخوام وقتی برگشتی خیلی مع

 زنگ بزنی بیاد که... 
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به خودت زنگ می  _ اومد  پیش  بیار. کار  اگه تونستی  موبایل خودمو  نه! 

 زنم!

 چرا؟_

می_ منت  باشه  کی  هر   ! گیره  نمی  جاتو  قول هیشکی  بعدش!  روز  ذاره 

 ندارم که...میدم مراقب باشم.کاری 

او   پیشانی  و  نفس عمیقی خم شد  با  منتمریم  این  بوسید.از  تمام را  های 

قدر سختی دورشان نبود،باز هم دیوار  نشدنی هر دو فراری بودند. اگر این

پناهی قدر بلند بود یا نه! فقط برای روزهای سخت و بی توقع دیگران این

 آمد؟!ها رسوب توقعات باال میآدم

اتاق را زد. مریم توجه نکر  حبت می کردندآرام آرام ص  د که کسی در 

رفت.   بیرون  متعجب  مریم  دارند.  کار  او  با  گفت  دیگر  بیمار  همراه  اما 

را سمتش   نایلونی  و  رفت  او جلو  غافلگیرش کرد که  بیشتر  محمد  دیدن 

 گرفت:

خواهرتم _ مناسب  نیفتی!  پس  بخور  نداره!  خوردن  اینجا  غذای  شامه! 

 هست.

 گوید محمد نزدیک تر رفت و گفت: است چیزی بمریم تا خو

 ات کت مشکی تنش بود .نه؟ پسرعمه _
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 مریم با حیرت نگاهش کرد و محمد اخم کرد:

هنوز این پایین می پلکه! دنبال منم گرفته! اومدم باال قضیه جدی تر شه _

 براش! حله؟ 

دستش   توی  را  نایلون  و  گرفت  را  دستش  محمد  و  بود  متحیر  مریم 

 گذاشت: 

 داشتی زنگ بزن. من تا صبح بیدارم!  ری کا_

 کمرنگی زد. مریم لبخند 

 لطف کردی!_

رفته قدمی  اما  داد  تکان  سری  نگاهی محمد  و  مکث  با  برگشت.  را  اش 

 ی شال او را کنج صورتش درست کرد: مستقیم به چشمانش، گوشه

 محمدرضا گفتنتو دوست داشتم.  _

خند زد. کی گفته بود  مریم چنان جا خورد که از حالت نگاهش محمد لب

 محمدرضا؟

برای   جوابی  خداحافظی  اما  با  او  و  نکرد  پیدا  سوالش 

که هایشرفت.قدم آدمی  بود.مرموزترین  عجیب  بود.  پرقدرت  و  محکم 

چه  او  با  عاقبتش  رنگ...  هزار  و  بینی  پیش  غیرقابل  دید.  اطرافش  شاید 
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خیرهمی  نگاه  برگشت  وقتی  را  شد؟!  خودش  و  دید  را  پرستاری  جمع  ی 

 به کنکاش نداشت.   کرد. ظاهر محمدرضا نیازی

 اش به این بیمارستان و ظاهر او نمی خورد اما.... داد که گروه خونیلو می

به جهنم که هر کس  اتاق برگشت.  نایلون را محکم نگه داشت و سمت 

توانست بهش آرامش دهد و تکیه گاهش چه فکری می کرد! کاش او می 

 باشد!  

 ا کنجکاوی نگاهش کرد:ز گذاشت و مهسا بنایلون را روی می

 ؟ کی بود_

 یه آشنا! فهمیده اومدم اینجا، اومد سر زد.  _

 معلوم بود مهسا پر از سوال است ولی مریم مهلت نداد او چیزی بپرسد: 

 گشنه ات نیست؟ _

 چرا خیلی..._

اشتهای مهسا تحریک  اتاق پیچید.  بوی مرغ گریل شده دقایقی بعد توی 

بود که ی مریم کور شد. محمدرضا برایش گنگ تر از آن  شد ولی اشتها

 خودش برایش تشریح کرد! اصال فرصتی پیش می آمد بشناسدش؟ 

اتاقی هم  به  را  خودش  او  غذای  اصرار  با  جوان  زن  و  کرد  تعارف  اش 

های قبولش کرد.خودش هم کنار مهسا ناخنک زد تا او کنار نرود. حرف 
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فیلم رد   کارش پیش چشمش مثلرفت.تهش هم ظهر و  او از ذهنش نمی

کرد با این لقمه ی فریبنده مه به گلویش پرید... چه میشد تا همان یک لق

 اش پیدا شد؟ که بدون برنامه ریزی درست وسط زندگی

 رویش را بست و گفت:  مرد کارتابل جلوی

ت کرایه رو اگر بتونی یه کمی بیشتر کنی ،کیسای بهتری هست. ودیعه  _

 ل دو برابر شده! ! پارسال تا امساخیلی کمه دخترم 

تونم  _ جور نمی  وام  یه  بتونم  ودیعه  برای  شاید  اما  کرایه!  برای  بدم  قول 

 کنم!  

 سال سر تکان داد: مرد میان 

کنم! به امید خدا یه کیس مناسب پس من به چند نفر برات سفارش می _ 

 شه!پیدا می

کرد تشکر  و  زد  کمرنگی  لبخند  ح .مریم  رفت  بیرون  میوقتی  کرد س 

این هفت   بودند  آسمان روی کولش نشسته!توی  بار مجبور شده  سال سه 

اسباب کشی کنند.فقط یک جا با خیال راحت و چهار سال با پیرزنی توی 

بچه توسط  خانه  رفتن  فروش  و  مرگش  با  که  بودند  آپارتمان  هایش یک 

گرفت.  مهسا  با  تماسی  اول  و  شد  ماشین  شوند.سوار  بلند  شدند  مجبور 

ترخیصشخیا دکتر  گفت  و  است  خوب  او  که  شد  راحت  کرده.   لش 
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به   خبرش  رسیدن  بود.  سرد  هوایی  هجوم  میان  در  دلچسب  گرمایی  مثل 

بود.با خوشحالی  نباشد،آرزویش  او  بدقلق  قلب  دلواپس  دیگر  روزی که 

انرژی دهد و زود برمیانجامش می گفت کاری دارد که گردد سراغش. 

رفت و اش کنار میره از سر آسمان زندگیبهتری گرفت. کمی ابرهای تی

خسته می  تن  به  آفتابی  همتوانست  فشار  همه  این  از  بگیرد،  رها اش 

می می  کشیدن، شد.یعنی  دوش  به  آبرو  و  دویدن  همه  این  روزی  که  شد 

ی آرامش بنشیند و بگوید دینش را به پدر و خواهرش ادا بتواند زیر سایه

 کرده؟

خواست توی میین ایستگاه مترو رفت.اگر  نفس عمیقی کشید و سمت اول

اداری مسجد آن س به ساعت  نبود اصال  با ماشین برود، معلوم  اعت شلوغ 

 برسد یا نه! 

این بود.  بعد روبه روی مسجد  اسم صندوق ساعتی  به  بیشتری  با دقت  بار 

این اسم شهید محمدرضا فاضل را  و صورت   تر دیدبار درشتنگاه کرد. 

آ چشمش  جلوی  زنگ  محمد  گوشش  توی  صدایش  گفت مد.  که  زد 

اش را بشکافد توانست پوستهگفتنش را دوست دارد! کاش می محمدرضا  

میو شفاف دلش  اینکه  در  ببیندش!  نداشت  تر  تردید  بشناسدش  خواست 

باهاش عجله کرد...   ارتباط کرد که چرا در  ولی هنوز خودش را لعنت می
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اش ی حسید امین هم باز تجربهافتاد چون حتی با وجوجانش به تکاپو می

قبل   بود!  هیچ  کم  او  از  بعد  تجربه ارتباطو  جنگیدن  و  نخواستن  جز  ی 

تلخی میان  محمد که  بود.برعکس  مینکرده  اگر  میهایش هم  خواست، 

حرفه طور  به  یا  بود  خونش  توی  انگار  کند!  اغوا  دورهتوانست  ای  ای 

تجربیاتی که بهش افتخار گذرانده بود.پوزخندی زد. چه دوره ای بهتر از  

می  همانهم  با  فرق    کرد؟  بود!  شده  مشغول  فکرش  شدن  نزدیک  یکبار 

 داشت! مثل تفاوت زمین با آسمان بود نسبت به امین!  

خواست رد شود و سر راهش بود، به خودش با دیدن مرد جوانی که می 

  یداد و وارد شد. شلوغ بود و همه ورودی را هل آمد و عذرخواهی کرد.

این همه آدم محتاج در این منطقه بود  ها با وجود فعال بودن پر بود! جایگاه

 واقعا؟

جایگاه   در  و  سالن  انتهای  میزی  پشت  گشت.  فاضل  حاج  دنبال  چشم  با 

دختر بود.  مشغول  خودش  هیبت  در  مردی  با  و  بود  و  نشسته  جوان 

کرد. ای هم کنارشان نشسته بود و با لبخند حاج فاضل را نگاه میمحجبه 

الیی نوشته بود درخواست وام!منتظر  جایگاهی که ایستاده بود با پالک ط

ماند تا خلوت شود.دستش را به سکو تکیه داد که یک مرتبه چشمش به 

های بزرگ  دو قاب عکس بزرگ در قسمت میانی و روی سکویی با شمع
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عکس از  افتاد.یکی  روشن  چفیههاو  با  که  بود  رزمنده  لباس  سفید با  ای 

یست و دو سه ساله بود ! د و دیگری فقط عکس یک جوان بیین شده بوتز

شک نداشت عکس سمت چپ پدر محمدرضاست. دوست داشت برود  

واز نزدیک ببیندش. با سوال مرد جوانی که پشت میز بود حواسش جمع  

 شد و عذرخواهی کرد. دو دستش را از روی برداشت و گفت: 

 آقا صحبت کنم؟!  حاجخوام با خود اگه اشکالی نداره، می _

نگاه با دیدن مرد جوان کمی  برگشت.  بعد سمت حاج فاضل  ش کرد و 

 مشغولیت او، دوباره سمت مریم چرخید:

االن مهمون دارن! اگر می تونین برید و ساعت دو بیاین که آخر ساعت  _

 تا مهمونشون برن! کاریه،اگر نه که منتظر بمونین 

یازدمریم  تازه  کرد.  ساعت  به  مینگاهی  اگر  اما  بود  و  ه  برود  خواست 

می برگردد   همان  نگاه هم  بود  خودش  کار  مشغول  که  جوان  مرد  شد.به 

 کرد و گفت:

 منتظر می مونم.فقط میشه بهشون بگین؟ _

 خانم؟_

که _ دیدمشون  هم  مادرشون  ترحیم  مراسم  روز  هستم!  شکیبا  مریم 

 خودشون گفتن بیام!
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 مرد سری تکان داد:

 گم بهشون! می_

وی یک صندلی که مرنگی زد و تشکر کرد.عقب رفت و ربخند کمریم ل

می  آنجا هم  از  نشست.  بود  در  خالی شده  و  ببیند  را  فاضل  توانست حاج 

بود زاویه قاب  یک  بود.  مشخص  هم  محمدرضا  پدر  عکس  چپش  ی 

بودند؟ حرف اما چقدر شبیه  هایی توی ذهنش دور زد ونگاهش مقابلش 

ق روی  عاقبت  و  خورد  چرخ  صورت  بینشان  کشیدگی  ماند.  ثابت  اب 

اشان شباهت داشت اما لبخندی که  ه پدرش بود و ته چهرهمحمدرضا شبی

لب پسرش روی  صورت  توی  مدت  این  در  را  بود  عکس  صاحب  های 

دید که طرف ندید.هیچ وقت! همیشه پوزخند یا نیشخندی آزار دهنده می

 گرفت! مقابلش را به سخره می 

عروسِ   آشنای  صدای  شنیدن  نگاهبا  شوهرش،  همراه  فاضل  ش حاج 

 د. بر عکس محمد او چقدر بیشتر شبیه این خانواده بود. تر شدقیق 

  

ور شانه شده  ریش سیاه و مرتبش با کت و شلواری سیاه و موهایی که یک 

نتیجه احترام بودند،  با  همه  بود.  خانواده  این  اعتقاد  و  فرهنگ  قد  تمام  ی 

مریم هم کوتاه سالم    حتی مراجعین.پرسی کردند.  باهاش برخورد و احوال
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نمی  اینکه  با  او  و  . کرد  علیک سالمی گفت  محترم  و  شناختش، مختصر 

لبخند  فاطمه مریم  پر چادرش را رها کرد.  مریم مکث کرد و  بادیدن  اما 

 زد: 

 شناختین منو؟ _

احوال اما چشم فاطمه  کرد  مختصری  مغرورش دوست پرسی  و  سیاه  های 

 نداشتنی و کنجکاو بود. 

 نزدین عزیزم!که بله! قرار بود تلفن بزنین _

 اگر بشه حاج آقا رو ببینم! حضوری خدمت رسیدم که نشد! حاال _

 باشه. فقط... _

اما میان حرفش امیرعباس صدایش زد و گفت که پدر و خواهر فاطمه با  

 حاجی هستند.

گل از گل فاطمه شکفت و با عذرخواهی از مریم گفت چند دقیقه منتظر  

دید که خواهرش را با خوشحالی . سمت دیگر قدم تند کرد و مریم  بماند

احوال پدرش  با  و  گرفت  آغوش  یقهدر  دست  دو  کرد.  گرمی  ی  پرسی 

سادگی  به  که  روزهایی  توی  کرد  پرتش  و  گرفت  را  مریم  احساس 

مادرش  از  اصرار  با  که  سالگی  سیزده  دوازده  روزهای  همان  به  گذشت. 

محل به  را  آنها  خواست  هرر  کا می  دیدنشان  با  او  و  ببرد  کاری  پدرش 
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می آغوششان  در  محکم  و  کرد  می  رها  عقب داشت  همیشه  کشید. 

او برود و بعد پدرش خودش می آمد و می  ایستاد تا اول مهسا به آغوش 

 گفت: بود که با محبت می  شد. هنوز صدایش در گوششسمتش خم می 

 وایساده؟گل مریم سفید بابا کجا بوده؟ چرا عقب_

ولی مهسا  خاطر  به  نگفت  وقت  اوست!   هیچ  دلتنگ  گفت  می  همیشه 

می بهشت  بوی  همیشه  مهرش  پر  را  آغوش  بویش  بود  تا  که  بهشتی  داد. 

 میان جهنم هم استشمام می کرد اما بعدش دیگر روز خوش ندید!

وقت  خیلی  به صورتش کشید.  و خواهرش دست  فاطمه  نگاه  سنگینی  با 

پل اما  های داغش را لمس کرد.خشک خشک  ک بود که گریه نمی کرد 

 اش...  بود.عین احساسات جوانی

آن که  کرد  می  تماشا  را  آنها  و  ایستاده  کی  از  نبود  نگاهش معلوم  طور 

میمی  دقایق  این  زودتر  کاش  میکردند.  راحت  و  خیلی  گذشت  شد. 

او با لبخند گفت توی اتاقی نگذشت که فاطمه صدایش زد. سر بلند کرد و 

کا  تا  جلوبروند  را  نکرد.  رهایش  معطل  اما  خورد  جا  کمی  بیاندازد.مریم 

کرد. دنبال او توی اتاق کوچکی رفت که شبیه االن وقت را نباید تلف می 

چند  و  نشست  میز  پشت  فاطمه  داشت.  هم  و صندلی  میز  اما  بود  بایگانی 

 را روی میز گذاشت:  فرم
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 کردی عزیزم؟اینا رو پر_

 ت:مریم چادرش را رها کرد و نشس

هنو_ می راستش  نه!  تعلق ز  بهم  وام  من  شرایط  با  اصال  ببینم  خواستم 

 گیره یا نه؟می 

 فاطمه نگاه دقیقی بهش انداخت: 

 مگه شرایطت چیه؟_

 خب مال این منطقه نیستم . _

کنیم.گفتم که پدرجون توی خب مشکل سکونت رو یه جوری حل می _

 خیر تعلل نمی کنن! کار

 دستشون درد نکنه! _

 ای به در زد و فاطمه لبخند زد:هم ضربه فاطمهع خواهر همان موق

 بیا بشین زهره جان.کارم زود تموم میشه! _

رسید. نهایتا بیست و یکی دو ساله! تر به نظر می دخترجوان کم سن و سال

 کرد و سالم داد. مریم ساده جواب داد و فاطمه گفت:نگاه عجیبی به مریم

 دونی که شرایط چک چیه؟ می_

 ی نداره جای چک سفته بذارم ! گر اشکالولی ا بله _

 ده! چرا سفته؟ آقا رضا که گفت مشکلی نیست و چک رو می_
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یکه چنان  جمع  مریم  ابروهایش  و  ماند  رویش  فاطمه  نگاه  که  خورد  ای 

دانست منظور آنها محمدرضاست اما ... تمام  شد.حاال دیگر به وضوح می

یعن دوید.  پوستش  زیر  هیجان  کرد.  عرق  بهتنش  را  جریان  گفته   ی  همه 

 بود؟!

 چیزی شده؟ _

 مریم سعی کرد ذهنش را متمرکز کند:

 آقا رضا ؟_

 فاطمه با مکث گفت: 

 ی پدرجون! نمی شناسیش مگه؟ محمد... برادرزاده_

 آب دهانش را قورت داد:  مریم 

 آقای فاضل؟ _

 فاطمه در خودکاری که توی دستش بود بست و گفت:

می شنمی_ از کجا  بدونم  یاشه  شناسیش که اسیش  می  اصال  بپرسم  بهتره 

 اینقدر جا خوردی؟

می جواب  دنبال  داشت  گیجی مریم  میان  آن هایشگشت  آمد  یادش  که 

 العمل محمد چه بوده! به همان آویزان شد و گفت: روز عکس

 شه شما منظورتون رو بگین؟  می_
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 مگه آقا رضا ضامنت نیست عزیزم؟_

 مریم گیج تر شد! 

می _ بمخواستمن  ایشون سفته  باید  چرا  نداشتم.حاال  ضامنی  چون  دم 

 ضمانت کنن؟ 

رو _ هم  شناسین  نمی  اگه  بگیری!  رو  وام  تا  ضامنته  گفته  خودش  چون 

 کنه؟می وچطوری ضمانتت ر

گلی به سرش می مریم توی دلش فحش غلیظی به محمد داد. االن باید چه

عادت   آنها  هم  شاید  است؟!  زنش  بگوید  بود  با    داشتند؟!گرفت؟حقش 

 حرصی  فروخورده گفت:

من  _ نداشت  خبر  ایشون  خانم!  مختصره  خیلی  ما  آشنایی 

مراسمواممیخواستم  روز  احتماال  حرفی   بگیرم.  و خودجوش  متوجه شدن 

 زدن!

 پس می شناسین همو؟_

 فقط!  همکاریم_

 همکار؟ _

  

 مریم کفری شد:
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شتری هستین  توضیح بیاینا ربطی به گرفتن وام من داره عزیزم؟ اگر دنبال  _

 شم؟از خودشون بپرسین خب! چرا من اینجا سوال و جواب می 

مریم  جواب  از  بهفاطمه  تیرش  خورد.  کمی  جا  با  ولی  بود  خورده  سنگ 

 تفکر و نگاه کوتاهی به خواهرش دوباره گفت: 

بگو! _ پدرجون  به  خودت  بازم  ولی  کنن  قبول  رو  سفته  میدونم  بعید  نه! 

 تفیه؟  پس جریان آقا رضا من

 برای ضمانت بله! _

او جنباند.مدارک  سر  برگردد. فاطمه  تا  کند  پر  را  فرم  و گفت  را گرفت 

خواست چادرش را بردارد و حتی شالش را  بعد از رفتنش مریم دلش می 

می گوشه رفتارش  این  با  رضا  کند.محمد  پرت  چهای  را خواست  چیزی 

 ثابت کند؟؟؟

از گوشه نگاه زهره  نبا سنگینی  بود  گاهش کری چشم  طلبکار  او چرا  د. 

 کرد. بلند شد برود که زهره گفت:  فهمید؟ ولی از لبخندش تعجبنمی

 گفتین همکارین با آقا رضا؟ یعنی مربی هستین؟ _

کرد لبخند  ی کوتاهی داد. حس میمریم ایستاد و جواب دخترک را با بله

 او بیشتر فریبنده است تا از سر خوشی و لطف همراهی با او! 
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باشگاه خوب ه  چ_ یه  دنبال  دارم  من  هستین؟ چون  اطراف  همین  خوب! 

 گردم.  می 

 کنه!  بله! اما باشگاه بعد از تعطیالت شروع به فعالیت می _

 شه کارت باشگاه رو داشته باشم؟می_

دخترک  مریم شماره  و دست  نوشت  پشت کارت صندوق  را  ی خودش 

مریم  و  کرد  نگاه  را  شماره  کنجکاوی  با  زهره  بیرون  داد.  عذرخواهی  با 

نمی روشن  محمدرضا  با  را  تکلیفش  تا  نمی  کرد،اگررفت.  با جار  که  زد 

نمی اصال  که  چند  بود.هر  بهتر  خانوادهاوست  و  او  برای  مهم فهمید  ش 

آدم با  آنقدر  یا  دیدههست  را  او  مختلف  شکلی های  و  سر  هر  با  که  اند 

دیوار خرابه نقش ی برایشان جا افتاده؟ خاک بر سری به خودش گفت. رو

نفر که بیشتر از جریان بو  آبرو زده بود که روی سر خودش بریزد؟ هر یک 

شد. دوباره چشمش به قاب عکس ها افتاد  تر می برد، کار برایش سختمی 

رضا  "ی زیر عکس دوم را هم دید. نوشته بود جوان ناکامو این بار نوشته

محمد رضا یادش   رف. یک دفعه وا رفت. پس رضا مرده بود؟ ح  "فاضل

می را  رضا  پرسید  که  رضا  آمد  خاطر  همین  به  عمویش  یعنی  شناخته؟! 

 زد؟همین شد که اشتباه گرفت؟ صدایش می

 پدر جون منتظر شما هستن! بفرمایین! _
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ها با اسم رضا قرارداد  مریم با نگاهی به فاطمه،چشم از عکس گرفت.این

ندوق یا یک روز آمده ص  داشتند انگار!  اگر همان شب آمده بود توی این

ها را زودتر ببیند هیچ وقت محمدرضا وارد  توانست این عکسبود که می

گذاشت؟ بدشانسی یا تقدیر  ها را باید پای چه می شد! ایناش نمیزندگی

 اش؟ همیشه سوخته

بداقبالی از  کننده  سرکوب  حرصی  رها  با  را  گریبانش  وقت  هیچ  که  ای 

فاضل  نمی میز حاج  با محمد رها شد و  فرکرد سمت  افکارش  بند  از  ت. 

آرامی داد و مقابل  یادش آمد چرا اینجاست! دوباره کار سخت شد. سالم

نگاه سنگین او به آرامی روی صندلی نشست. لحن حاج فاضل مهربان بود 

بود.انگار سختش  بود.  بیقرار  دخترک  دل  لبه اما  روی  نشسته.  که  تیغ  ی 

یادآور   "بفرمایید    "انی که او با گفتنمز کرد نگاهش نکند و تا  سعی می 

چادرش  زیر  از  را  مدارکش  ندارد،  او  برای سکوت  اضافه  وقت  که  شد 

 بیرون کشید و مقابل او روی میز گذاشت. 

نمی_ آقا!  حاج  گذاشتم  درمیون  رو  مشکلم  خانمتون  عروس  خوام  با 

اما شما رو آقای غیاثی معرفی  حضورم باعث شه حق عده ای خورده شه 

 و گفتن اگر کاری از دستتون بربیاد انجام میدین برام! ندکر
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تپش گرفت و منتظر حرفی از   سکوت حاج فاضل طوالنی شد. قلب مریم 

جانب او ماند. قرار نبود اسمی از غیاثی بیاورد و ناشناس پیش برود اما باید  

حاج  سکوت  بگیرد.  نتیجه  بتواند  زودتر  بلکه  داد  می  آشنایی  از  خطی 

سر آمد و به او نگاه کرد. تغییری   طوالنی شد که صبر مریم  ردقفاضل آن

می  حس  اما  دید  نمی  حالتش  که توی  شده  عوض  چیزی  یک  کرد 

شود! لب باز کرد چیزی بگوید که حاج فاضل مدارک او  متوجهش نمی 

 را جلوتر کشید و آرام گفت: 

.  ن زاینجا بنا شده که مشکل مردم حل شه دخترم! میگم کارت رو راه بندا _

 مشکلی توی بازپرداخت که نداری؟

مریم متعجب نگاهش کرد. غیاثی گفته بود که او محال است نشناسدش .  

 ها گشته پس...می گفت مدتی را هم دنبال آن 

 حاج آقا..._

 بلند شد و تسبیحش را توی مشتش جمع کرد:  حاج فاضل از پشت میز 

جا_ هم  تو  بازه!  همیشه  خدا  خلق  به  خدمت  برای  منی!  صبیه   اینجا  ی 

 نوبت باشه! برو در پناه خدا...  خارج از کنم کارت همسفارش می

 قدمی برداشته بود که برود اما مریم آرام گفت: 

 آقای غیاثی گفتن منو ببینین حتما می شناسین حاج آقا! من ... _
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رفت.   و  کشید  را  راهش  شود.  کامل  او  حرف  تا  نایستاد  اما  فاضل  حاج 

 غیاثی!  ینمریم ماند و پیش بی

روی _ ممکنه  ولی  دخترم  خیره  به  دست  خیلی  داره.  مردم  خیلی  حاجی 

راهی که  از همون  نداد، سعی کن  نشون  اگه  نده!  نشون  بهت  هم  خوش 

ماجرا هر اون  نکنی!  بیشتری  و کنکاش  برگردی  تموم  رفتی  بود  چی که 

 شد! 

 *** 

میآن  حس  که  بود  بد  حالش  جاقدر  به  جانوری  پوستش  زیر  از   نکرد 

افتاده و می جودش! جای نیش و دندان سوخت. درد  ها میگوشت تنش 

ریخت هایش میکرد و باید توی خفقان دردهایش، اسیدی روی بغضمی 

ترک از  صدایی  کنارش  لرزان  دیوارک  پابرجا تا  و  نشنود  درونش  های 

اینکه سراغ مهسا برود، پرستار گفته بود که   از  بیمارستان،قبل  بماند. توی 

زد و رفتار حاج فاضل هم از یادش دارد. دلش شور می   هاش کاردکتر با

کردننمی پشت  این  گرفتن رفت!  نشنیده  و  عذابش  ها  بود  سال  چند  ها 

خانوادهمی  و  امین  که  زمانی  از  وداد!  جرم  به  از  ش  را  او  دیگری  گناه 

اشان  خودشان راندند؛ به فکری دری افتاد تا به روی آبروی از دست رفته 

   اما... باز کند



 

213 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 بشین عزیزم! _

ی توی دستش  از دکتر تشکر کرد و مقابلش نشست.دکتر نگاهی به پرونده

 کرد و نفس عمیقی کشید:

توی این چند سالی که مهسا بیمارمه، خوشبختانه هیچ وقت نگرانی بابت  _

دونم تو علی گزارش مشکل و اوضاع قلبش نداشتم . االنم ندارم چون می

 شی! توجه منظور من می ی خوب مکمت خیلرغم سن و سال 

قلب مریم از ترس چند ثانیه نکوبید و دوباره پمپاژ خون را از سر گرفت. 

ی صندلی،دکتر   هایش روی دو دسته سکوتش و باز شدن بی اختیار دست

 بکشد:  را متوجه وحشتش کرد و باعث شد حرفش را از حاشیه بیرون 

ن_ ترسناکی وجود  اوضاع  نباش!  ،  نگران  طبقداره  و   فقط  درمانش  روند 

برای همیشه  ده اگر جراحی بشه ،ممکنه خودش نشون می ضعفی که داره از

 از این مشکل نجات پیدا کنه!

 صدایش ته جانش افتاده بود: 

 اگر یا حتما... یا... _

می_ خودت  دخترم!  ترسوئه  بهش  مهسا  ترسش  رو  صدمه  بیشترین  دونی 

جراحی و تعویض دریچه    ینا بحثتر از ادادم زود زنه وگرنه ترجیح می می 

 رو مطرح کنم! 
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دنیاسایه دور  داشت  وحشت  سیاه  می های  زدنرا  رعد  و  های گرفت 

کرد خوب را سعی می شد.صدای دکترمی ترسناک زمستان وحشت آغاز

 بشنود:

کنم روند دارو درمانی هم کُنده و با اینکه داره راحت اما االن حس می  _

 بزنه و...  نه بهش صدمهکنه اما ممکفعالیت می 

با صدا زدن اسم دکتر خواهش کرد طفره  مریم خودش را جلو کشید و 

 نرود.دکتر با مکث کوتاهی دوباره گفت:

و  _ شه  نارسایی  دچار  هم  قلبش  ممکنه  نکنه  تعویض  رو  دریچه  اگه 

 ها شه! متاسفانه مشکلش خیلی حادتر از این حرف 

 ادامه داد: ماند و او  ی مریم به دکترنگاه ترسیده

هم عجله_ نگرانش برای جراحی  بخوای  که  نیست  هم  نیست! سخت  ای 

 باشی ...  

 ترسه!مهسا... می_

 اش دکتر را متاثر کرد:گرفته  صدای ته افتاده و

 اگه مشکل هزینه نداشتی،عمل تاوی براش مناسب بود ولی... _

 تاب میان حرف دکتر پرید:بی

 گین؟ این چیه که می _
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 شه!میلیون براورد می 150اش بیش از ه! ولی هزینهریچی دمل بستهع_

ها بار یخ کرد و داغ کوبیدند! میلیون انگار آخرین ضربه را توی سر مریم

 شد!

 دخترم... _

 های سرگردانش سمت دکتر چرخید و او با مهربانی گفت: چشم 

بیهوش می_ پس مهسا  عمل!  از  نمیاد  یادش  نباش.  شه! چیزی  عمل  نگران 

هاست انجام شده بوده! تاوی چندساله اومده ولی باز سال  شه موفق باز همی

این  درگیر  پس  ندارن!  هم  با  چندانی  فرق  عمل  از  پس  مراقبت  جز  و 

 موضوع نشو! 

پایین درست  سخت.سفت.بیحنجره  بغض  بود!  صدایش ش  و  رحم 

 آمد! وقتی دکتر مجددا صدایش زد سعی کرد جواب بدهد: درنمی

 عنی... فرصت داریم که... د عمل شه؟ یین نباید زومطمئن_

مطمئن باش که حالش خوبه! فقط این استرس رو ازش دور کن! خودتم _

دادم که  انجامش  اینقدر  من  نیست.  چیز وحشتناکی  این عمل  باش!  قوی 

بیمار نداره! یه عمل سادهمی  س توی بخش قلب. دونم هیچ خطری برای 

می دادی،  انجامش  وقتی  زودترتازه  زودتر  عمل  گی کاش  که  بود  کرده 

 کرد.نجات پیدا می
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ای چسباند اما برای بوران سخت درون  ته حرفش هم لبخند دلگرم کننده

فعال می  باید آتشفشان   ، نه یک آتش تفریحی او  تا کمی گرم شود.  شد 

با   ساحلی... دیگر درست نفهمید چه گفت و چه شنید.فقط تشکر کرد و 

نسخه آخرین  رفت    گرفتن  بهانهبیرون   به  باشد.  تا  تنها  داروها  گرفتن  ی 

ی خالی پشتِ داروخانه رساند. دور  خودش را به محوطهتوی شیب دوید و

توانست  دستش را روی صورتش گذاشت. حتی نمیخودش چرخید و دو

بکشد.کابوس میهوار  تلخ  حقیقتی  سمت  داشت  زانو  هایش  با  تا  دوید 

ه بود. دیوارهایی ند مسدود کرددیوارهایی بلزمین بخورد! دورش را انگار  

می نزدیکش  بیشتر  لحظه  هر  که  متحرک  و  اسم سیاه  به  شدند.سلولی 

به رویش می  را هم  امید  زانویش  بدبختی داشت دریچه  بست. کم آورد. 

یک  لب  زانویش  گرفتن  با  و  شد  خم  لرزید.  تنهایی  سخت  هجوم  میان 

ان   . د درد را  گار که بخواه بلوک سیمانی نشست. توی خودش جمع شد 

اش به زانویش چسبید و طاقتش  ن تنگی آغوشش به ستوه آورد. پیشانیمیا

نمی جانش.  ته  اولتیماتوم  به  بدهد!و  دست  از  را  مهسا  خواست 

جدی موضوع  زمستاندکترش،یعنی  این  است.چرا  لحن  آن  از  های تر 

 شد؟؟نمی لعنتی تمام
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با نشستن دستی روی   با    لند کرداش سر بشانهنفهمید چقدر نشست که  و 

 امید چشم در چشم شد. گیج بود و حالش بد. امید با نگرانی نگاهش کرد:

 حالت خوبه؟ _

  

نگاهش طوالنی شد. انگار گیج بود و اصال متوجه نشد کسی که کنارش 

انگار   موبایل مریم با زنگ خوردننشسته ،کیست! ابروهای امید جمع شد و

افتاد. امید  وشی از دستش  سخت خورد و گبهش وصل شد.تکانی   شوکی

بی   را  گوشی  بود.  مهسا  شد.  بلند  مریم  و  برداشت  را  گوشی  و  شد  خم 

حرف از دست امید گرفت و پشت به او ،دست داغش را به صورت عرق 

ش کشید و صدایش را صاف کرد.انگار که داشت سر و جانش را  کرده

 داد. سامان می 

 ن!االبگیرم.یه کم شلوغه.میاماومدم داروهاتو  _

 بیام پایین؟ من_

 االن.تو بشین! نه قربونت برم! میام_

باشه مریم مهسا  و  گفت  آرامی  را   ی  امید  آنکه  بدون  کرد.  قطع  را  تلفن 

امید صدایش  . برسد  داروخانه  به  زودتر  تا  راهی رفت   نگاه کند، سمت 

از پشت سر بازویش را    او راهش را ادامه داد که کرد ولی جواب نداد  و
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عصیان آن مریم گرفت. و  رمیده  اسبی  شبیه  که  بود  عصبی  و  خسته  قدر 

 هولش داد:  کرده با حرص سمتش چرخید و عقب

 خوای اینجا تو؟ مگه نگفتم نیا؟ چی می _

 جمع شد:  امید ابتدا شوکه نگاهش کرد بعد ابروهایش

 به مهسا زنگ زدم... _

ک کن، بیخود کردی زنگ زدی. شماره تلفن ما رو از توی گوشیت پا_

 برو بشین ور دل مامانت و خوشیات! 

 شی یهو؟  تو چته؟ چرا وحشی می _

 باال رفت: صدای مریم

لقمه و دخترای بدتر از  ام که نذارم امثال تو و اون دربندی حروموحشی _

بارم دراومد  دهنشون  از  چی  هر  بتونن  بخودش،  بیانکنن؛  غلط  عد  بگن 

همون راهی که اومدی از  نرسیده  و دندون کردیم. تا کارم باهات به چنگ 

 برگرد وگرنه...  

دست _ جای  شده،  فامیل  باهاتون  تازه  که  آدمی  یه  نداره  خوبیت  وگرنه 

 دادن باهات ، دست به یقه شه! 
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نصفه  حرف  که  شد!جوری  شوکه  محمد  ناگهانی  دیدن  از  مریم  خود 

کال  مانده با ش  محمد  و  شد  جمع  بیشتر  امید  صورت  رفت.  یادش  از 

 اش کشید و لبخند زد: مت مریم رفت. دستی پشت شانهآرامش س

کردم صدات  _ نیستی، حس  بگیری،دیدم  دارو  پایین  اومدی  مهسا گفت 

 رو از اینور شنیدم! برو باال که اونم دلواپس بود. من منتظرم با هم بریم!

دید و کشید، یک طرف! دیدن این لحن    هایی که تا آن ساعت تمام عذاب

 یگر! واقعا خودش بود؟!و رو از محمد سمتی د

تازه بحث  حداقل  داد  ترجیح  امید  حضور  و  او  نگاه  را  با  اعصابش  ای 

 نخراشد. فقط آرام گفت: 

 بریم!بیا با هم_

 داروی مهسا رو بگیر، میام! _

برقرار ترجیح داد.به  تری زد و دخترک فرار را  لبخند پررنگ با نگاه مریم

می که  چه  هر  میجهنم  دعوا  اصال  کاش  را  شد!  جفتشان   ، کردند 

 بردند... گرفتند و می می 

را   او گرفت ودستش  از مسیر رفتن  را  ،محمد نگاهش  با دور شدن مریم 

بود،   پایش  جلوی  که  را  بزرگی  کرد.سنگ  فرو  شلوارش  جیب  توی 
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هن  امید رفت که  قدم سمت  پرت کرد. چند  وز سرجایش خشک کناری 

 بود. با نگاه مطمئن و مستقیمی بهش گفت:

ه جور ناجوری با هم آشناتر شیم ،نیازی هم به عذرخواهی  دارم یخوش ن_

 برو فامیل دور! حله؟ بابت رفتارت نیست. راهتو بگیر و

 کرد که محمد افزود:امید ساکت داشت نگاهش می

 پس حله! روز خوش!_

 یت گفت:همین که برگشت امید با عصبان

 نامرد؟ با چی خامش کردی که یواشکی تونستی بکشیش تو زندگیت _

 محمد سمتش چرخید و امید جلو رفت و طلبکار تر گفت:

که  _ نونی  و  پول  ؟  دادی  بهش  چیو  کاری   هحرومقول  کثافت  با  وگرنه 

کردی؟ گیر کرده تو زندگی و شدی تله براش که مثال چششو کور نمی

هم کشکه و کس و کارم نداره که هر غلطی دلت  ش بدی؟ آبروراه نشون

 راست راست اینجا راه بری ؟ ها؟ خواست بکنی و بعدم 

یکور   هنوز  او  ایستاد.  رخش  در  رخ  امید  که  بود  ساکت  هنوز  محمد 

کرد.انگار نه انگار که حرفی  دست در جیب ایستاده بود و تماشایش میو

 ید آمیز تکان داد:شنیده. امید دستش را مقابلش تهد
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شد _ تو  زن  اومده  کنم  باور  نیستم  خر  اشتباهیه.  راهت  و  ...  آدم  ه 

ی امثال توی عوضی بده،حال و روزش خیلی با حاال  خواست دم به تلهمی 

می  ازفرق  اینجا...  کشیدتت  من  با  لج  سر  حاالم  که  کرد.  راهی  همون 

 اومدی برگرد! 

یش را کشید و تا سر او چرخید  بعد هم با قدمی بلند رد شد که محمد بازو

امید   هوا  هم که بیچنان توی فکش زد که دست خودش درد گرفت و 

را   فکش  حتی  امید  که  افتاد  اتفاق  سریع  آنقدر  افتاد.  زمین  بود؛  خورده 

برنامه با  انگار  اما  ماند. محمد  مات  او  به  ولو  و  بهت زده  و  از  نگرفت  ای 

همان خونسردی قبل را داشت.  اش  پیش تعیین شده سمتش رفته بود. چهره 

 گاهش کرد. پشت دستش را کف دست دیگرش ماساژ داد و با جدیت ن

شی_ ناراحت  ندارم  دوست  آخریش  گفتم  و  اولی  دیدار  این  انگار  ولی 

بر زنم ببینم. حسودم.  بود چون خوش ندارم عاشق جدید و قدیمی دور و

 دست خودم نیست! 

ایستاد او  پای  و جلوی  پیش رفت  را  قدمی  بود. دستش  امید شوکه  .هنوز 

 : تر گفتتر و جدیش جمع شد. محکم انداخت .چهره
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رو  زنم که دهنتو گل بگیرم فقط... دلیل حروم بودن  دفعه بعد یکی نمی _

کنم مرتیکه که اون خندقو وا نکنی و هر چی ازش زد باال برات معنی می 

بعد   دفعه  باشه  نشده  روشن  بیرون!  میبریزی  عوض  بعد روشمو  کنم 

می خوب  بودنم  عوضی  معنی  ثابت  اونوقت  دنبال  اگه  مخصوصا  فهمی! 

 ام باشی! اینو بکن تو گوشت! ائل خصوصی شدن مس

 بعدم صاف ایستاد و پایین کتش را مرتب کرد.

، مشغول_ ناکار شدی  اگه  بده که  نشون  فقط الذمهفکتم همینجا  نشم!  ت 

 ضافه نزنی! دردش یادت باشه که دیگه زر ا 

اینکه  با  ندید.  را  مریم  رفت.  داروخانه  سمت  هم  مکث  کمی  از  بعد 

اش اما سمت ساختمان بیمارستان رفت که او همزمان با هماهنگ نبود باه 

 آمد... مهسا از در آسانسور بیرون 

را محکم  او  مهسا دست  و  ایستاد  بهت  با  آرام   .تر گرفتمریم سر جایش 

 گفت:  کنار گوشش

 از من گرفت! هم مریم؟ اومد باال سراغتو شناسیشمی_

به مهسا کرد و فرصمریم نگاه گیج و درمانده پیدا نکرد حتی فکر ای    تی 

ماله چه  تا  به  کند  و  رسید  بهش  محمد  بکشد چون  اتفاقات  این  روی  ای 

 مهسا لبخند زد:
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 بهتری شما؟_

خوش  روی  با  که  بود  آمده  خوشش  او  از  اول  مرتبه  همان  انگار  مهسا 

 وابش را داد: ج

می _ خواهرم  به  داشتم  االن  همین  ممنون!  دنبالش خیلی  که  گفتم 

 گردین!می 

 مریم راه افتاد: کنار محمد 

 پیدا کردیم همو! مگه نه خواهرش؟_

دلش  ریخت.  قلبش  او  چشمک  با  که  کرد  بهش  سرگردانی  نگاه  مریم 

خواست مهسا را رها کند و دو دستی موهای محمد را بکشد. خاندان  می 

می تابلو  هم  مهسا  جلوی  را  خودش  داشت  بودند،حاال  کم  کرد!  خودش 

پایی شبیه  مهسا  نگاه  بود.  سنگینی  سرش  روی  سنگینی  سقف  آمدن  با  ن 

 توضیح کوتاهی سعی کرد بحث را برای مهسا جمع کند:

 آقای فاضل صاحب باشگاه آکواریومه مهسا.  _

 ت گفت: مهسا با هیجان بیشتری محمد را نگاه کرد و او با خباث 

 همین خانوم؟_

 ی او بود:ای بهش رفت و انگار دندانش روی خرخره مریم چشم غره 

 شین! ست.اگه اشکالی نداره بعد بیشتر آشنا میخسته ا مهسا _
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 محمد ساک را دست دیگرش داد: 

 رم! افتخاره که! پس من جلوتر می _

 ممنونم! _

خنده  که  محمد  افتاد  راه  جلوتر  قدم  چند  و  را خورد  دو دستی  اش  مهسا 

 بازوی مریم را چسبید. جوری که او با حیرت و ترس نگاهش کرد: 

 چیه؟؟ خوبی؟؟ _

 ند سرش را تکان داد: تند تمهسا 

این داری کار می_ با  باشگاهه؟  این واقعا صاحب  مریم  کنی؟  آره... وای 

 چقد خوبه؟ چه قد و هیکلی داره! نکنه دوستت داره! میگم....

 ی مریم،مهسا با ذوق گفت: های مات ماندهبا چشم 

یادم می_ از خوشی همه دردا  االن  اگه بگی آره  ببینبخدا  امین  ه ره! وای 

 ریم جونم.... چشش درمیاد... م

نمی  خواهرانهمریم  محبت  به  حرصش  ولی  بزند  تشر  او  به  ش خواست 

 غالب شد: 

 تموم شد ذوق کردنت؟_

 مهسا دستش را بیشتر فشار داد: 

 بخدا.... نه! وای _
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 مریم دستش را کشید و سمت در رفت:

بیا بریم ! خجالتم نمی _ می   کشه! چشاش دارهجای به خدا به خدا کردن 

 ... پره بیرون.

 مهسا کنار گوشش وول زد: 

 مریم... توروخدا... چیزی بینتونه؟ چیزی گفته بهت؟ _

 مریم وسط محوطه یک دفعه ایستاد و با لحنی عصبی گفت:

 ا از دستت موهای سر خودمو بکنم؟ تمومش میکنی ی _

نگاهی  سوخت.  مریم  خود  دل  که  شد  ساکت  و  خورد  جا  چنان  مهسا 

 رسید:  دوباره به چهره او اطرافشان کرد و

 کنی؟ پشت همم داری میگی! آخه بیخودی چیو شلوغ می_

 مهسا با ناراحتی گفت:

هیچی تو بچسب به فکر امین، خوشبخت میشی! من و ذوقامم به درک _

 تونم ... رات! تو فقط بلدی دلواپس باشی ! من نمی ب

مریم    بعد هم دستش را از دست او بیرون کشید و سمت پارکینگ رفت.

چه خاکی باید    دست به صورتش کشید و وامانده نظاره گر رفتن او شد.

ریخت؟! اگر امید را می دید هر چه جیغ داشت سرش می  توی سرش می 

ا باز شود! اصال چرا آن لحظه فکر نکرد او زد که باعث شد پای او به اینج
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هم اش را درآورد و از مهسا  بدپیله است و ممکن است بخواهد ته زندگی

 کند؟!شروع می 

به _ چسبید  و  کرد  بغ  خواهرت  به  گفتی  چی  اینجا؟  وایسادی  چرا  پس 

 آخرین سیسمت؟ 

اش کفری جلو رفت و نزدیک ی توی چهره مریم با دیدن محمد و خنده

 شد ،  رو به هم رسیدند: ها باز میکه به خیابان عریض پارک ماشین دری 

 هسا؟ نگفتم ...واسه چی پاشدی اومدی خودتو نشون دادی به م_

 محمد صاف مقابلش ایستاد و متوقفش کرد:

 نگفتی چی؟ خانواده ت نباید در جریان باشن؟ پس چرا کشیدیم اینجا؟_

 مریم دست و صدایش را با هم باال برد :

 یه غلطی کردم اون لحظه، فکر کردم ازت کمک بخوام و... _

 کمک نه! استفاده ابزاری کردی!_

 ا هم باال کشید:محمد جفت ابروهایش را ب

 بعدم آدمیزاد یه بار پای غلطی که کرد وایسه، دیگه تکرارش نمی کنه!  _

 یبار گفتم... _

 هایش گرد شد: بعد یک دفعه یاد صندوق افتاد و چشم 

 ی به فک و فامیلت گفتی منو می شناسی؟ تو واسه چ_
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 ابروهای محمد جمع شد:

 فک و فامیلم کیه؟ _

عم_ عروس  بودم،  صندوق  گفتی  امروز  و  منی  گفت ضامن  می  می  وت 

 شناسیم! قصد کردی آبرو منو بگیری دستت و بری تو بازار سیاه و... 

 االن خسته و عصبی هستی!  .کنیم خیله خب! بذار درموردش صحبت می_

سمت  و  گرفت  را  دستش  محمد  و  جاخورد  او  ناگهانی  تغییر  از  مریم 

 ماشین رفت:

 ارم می برم که... برمی د ماشینتورسونمتون! بعد خودم میاممی_

  

مریم دوباره ایستاد.مهسا را دید که آن طرف خیابان و کنار ماشین چسبیده  

آن دستان  به  زده  زل  دستشو  محمد  که    ها.  بود  گرفته  محکم  آنقدر  را 

گرد  عقب  کمی  و  کرد  نگاهش  کند.  رهایش  تا  کرد  می  تقال  باید 

نرده پشت  و  تردد  کم  در  دیگری  کرد.کنار  نگاه  انداختها  مهسا  و   به 

 خواهش کرد: 

نگامون می_ داره  مهسا  نکن محمد!  نمیخوام جریانو زندگیمو مختل  کنه! 

 بفهمه...  

 بگو بهش! بفهمه به نفعته! _
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 به این جریان باز نکن! پای خانواده منو_

 خودت باز کردی. من نشسته بودم سر جام که زنگ زدی! _

 اون موقع به کمکت نیاز داشتم و... _

وی امدادم،نه خوشم میاد واسه کسی ادا و اصول بیام! هر کاری ه نیرمن ن_

تا االن دو تا ام  باهات مشخصه! با بقیه دوستمارتباطکردم واسه اینه که االن  

اما  کردی.  زهرمارم  که  حالیه  و  دستت  دادم  که  سندیه  داشتی،اونم  فرق 

اال نیا!  م  واسه  ادا  و  ناز  بیخودی  پس  بهت  درگیر شده  بفکرم  حرف نم  م ه 

میام خونه  میشم  پا  میای که خداحافظی کنی وگرنه شب  و  میدی  گوش 

 ! اونوقت جرات داری بگو نه! بعد ببین آبروریزی یعنی چی!! تون

انگار توی یک  بهت نگاهش می کرد!  با  و  بود  مریم توی گلویش  قلب 

آنقدر جدی بود که مطمئن  شد. محمد  ی ترسناک داشت سر و ته می دره

دهد. چشمانش دودو می زد که محمد لبخند  گفته انجام میبود کاری که  

گیج و  و  زد  رهایش کرده  فکر کرد  دستش سست شد  وقتی  کرد.  ترش 

را   محمد  آرام  صدای  گذاشته  سرش  سربه  یا  کرده  شوخی  را  چیز  همه 

 کنار گوشش شنید: 

کر پس زدنم نباش دیگه! کنه پس فاشتباه و غلط تو حال منو خوب می _

 و بهت ببخشم! محاله این مدت
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دور  زمزمه دار  طناب  انداختن  موقع  زندانی  یک  حکم  خواندن  مثل  ش 

نگهش  باز  محمد  که  برود  خواست  و  نکرد  نگاهش  بود..مریم  گردنش 

 داشت: 

 وایسا... _

چشم ته  بد  حال  کرد.  نگاهش  سرگردان  و  مریم  بود  شده  تکرار  هایش 

توی   را  محمد  میوهصورت  انگار  برد!  نصیهم  خرمالو  کال  شده  ی  بش 

 ود!باشد.گس ب 

 تو بهت بدم!خوام مهریهمی_

 مریم دستش را پس کشید:

رسیدی  _ چی  به  بیمارستان  وسط  باشه.  مهری  که  میدن  وقتی  رو  مهریه 

 که... 

 با مکث عقب رفت: 

 فهمم! دیدی حالم خوب نیست. نمی فهمم کدوم کارتو باور کنم... نمی_

که هنوز مبهوت بود با  سمت ماشین رفت و ریموت را زد. مهسا    بعد هم 

ص او  شدن  مریم  نزدیک  چون  بپرسد  چیزی  نکرد  فرصت  ایستاد.  اف 

خودش زودتر سوار ماشین شد.مهسا هم نشست و مریم تمام حرصش را  

توی  صدایش  که  زد  دوری  درجا  کرد.  خالی  ماشین  کردن  روشن  سر 
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پر شد  تا گلو  امروز  پیچید.  را  خیابان  پایش  دید  را  مقابلش  وقتی  و  بود  ه 

کرد! امید توی ماشینش    آن کار را ترمز کوبید. تازه فهمید چرا محمد  روی

صدای   پاییدشان.  می  برزخی  صورتی  با  و  بود  نشسته  مخالف  جهت  در 

 متعجب مهسا را شنید:

 امیده؟_

ی مریم مثل موجی بلند اوج و فرود داشت.مهسا را نگاه کرد که قفسه سینه 

که چه کند و محمد در ماشین   خیره مانده بود به صورت امید. منگ بود

د. سر جفتشان با هم چرخید و محمد با لبخند و مهربانی به مهسا را باز کر

 گفت:

 میشه بشینی عقب مهسا خانم؟ انگار امروز حال مریم خیلی خوب نیست! _

با نگاه گیجی باشه به   مهسا  پیاده شد . محمد   مریم اشاره  آرامی گفت و 

ای به پا کند . محمد پشت بایستد و جر تازه  کرد که کنار برود. نا نداشت

امید   سمت  شیشه  شد.  رد  امید  چشم  مقابل  از  سرعت  با  و  نشست  فرمان 

نگاهشان به هم افتاد. مریم از آینه مهسا را نگاه کرد که سرش  پایین بود و

 شده بود.... هایش را بست.خراب در پی ماشین امید چرخید . چشم 

ی شیب دار استرسش . توی  یخی در دامنه ی  هاهایش شده بود گلولهدست

نتیجه هم می  به ته هیچ  ی چشمش به رسیدند. گوشهای هم نمی لولیدند و 
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ی محمد بود که روی پایش مشت بود. حواسش هم به پشت سرش و پنجه 

مهسا و تناقض وحشتناک حرف و عملش پیش او درمورد محمد! چطور  

می جمعش  قصدش  باید  کند  باور  او  که  باز  کرد  با  نبوده؟  گفتن  دروغ 

انگار   انگشتش شد.  متوجه رد کمرنگ روی مفصل   ، شدن مشت محمد 

او هم نگاهش می  باال چرخید و دید  .نگاهش  بود  باز  جایی خورده  کند. 

برد و جرات نداشت بپرسد چرا دنبال آن رویش بود که ازش حساب می

ی جزییات رد او هم منتظر همین سوال است تا تتمهکما آمدی؟ حس می 

گلولهارتباط دهد.  مهسا  تحویل  ما  مرگ  مکش  لبخندی  با  هم  را  ی شان 

که یخی دست داد  فشار  پایش  را روی  دستش  دو  و کف  باز شد  هایش 

 محمد آرام گفت:

 بدمش به تو؟ _

کف  او  و  پرسید  را  عجیبش  سوال  منظور  نگاهش  تعجب  و  سر  تکان  با 

ر انگشدستش  دادن  تکان  با  و  چرخاند  پایش  روی  را  ا  منظورش  تانش 

قدر تمام  مشغول زدن مخ دیگران بوده که این را   رساند. انگار تمام عمرش

بود! نگاه حرصی  انداخت و پوزخند حرکاتش مختصر و مفهوم  ای بهش 

او با ریتم گرفتن انگشتانش روی پایش پررنگ شد. با رسیدن به تقاطع و  
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ید. آینه را روی بازی با ایماء و اشاره کش محمد دست ازکم شدن سرعت،

 ا تنظیم کرد و نگاهش کرد :صورت مهس

اگه تو مشکلی نداری، شام رو بخوریم که مریمم بیشتر به هم معرفیمون  _

 کنه! نظرت چیه؟ 

 مریم هول کرد مقابل حرف او و بالفاصله سمتش برگشت:

 محمد! _

 جانم! _

نش  کرد؟ نگاه و لحطوری میچرا اینرزید .با جانم گفتنش مریم بیشتر ل

تنید تا در چسبندگی درماندگی دقیقا داشت تارعنکبوتی می  متناقض بود.

با تمام جان کندنش سعی   نگهش دارد! نقطه ضعفش اما  را زود رو کرد! 

 کرد دست و پا بزند بلکه رها شود: 

 بمونه برای بعد بهتره. مهسا تازه مرخص شده!_

 دوباره مهسا را نگاه کرد: محمد 

 و پا باشی مهسا! نمی تونی؟ ی رتونبه نظر من که می_

لبش  کنج  لبخندی  محمد  کرد.  آشوب  را  مریم  دل  کالمش  صمیمیت 

 چسباند و اشتیاق بیشتری در لحنش جا خوش کرد:
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ببینم خواهرت واسه چی _ من که خیلی دوست دارم زودتر گپ بزنیم و 

 کنه بخاطرت!اراشم با من کنسل می قدر دوسِت داره که قراین

لبش برای را گاز گرفت    مریم چنان  نبرد! داشت حسابی  او هجوم  به  که 

 تازاند! تا محمد گفتنش تکرار شد ،او با لبخند ادامه داد: خودش می 

 البته محمدرضام! _

می بازی لذت  داشت  و  بود  گرفته  می اش  راهی  هر  مریم  و  بن  برد  رفت 

 ی مهسا درآمد و آرام گفت: بست بود! باالخره صدا 

مریم خودش ص_ موقع  خهر  مسائل  از  بدونه  حرف  الح  من  با  صوصیش 

 زنه!  می 

 محمد کامل سمت مریم چرخید:

 خب صالح چیه عزیزم؟ _

 قلب مریم داشت از شدت حرص می ایستاد اما قافیه را نباخت: 

 گفتم که! فرصت زیاده! مگر اینکه مهسا دلش بخواد بریم شام بخوریم! _

 یره گفت: بعد عقب برگشت و نگاهش کرد که مهسا با نگاهی خ

نمی_ مزاحم  دارید،من  قرار  شما  اگر  ولی  خونه!  بریم  میدم  شم!  ترجیح 

 کنم تا بیاین!استراحت می 
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چشم  پنجه مریم  بین  مانتویش  و  بست  را  جایش هایش  سر  شد.  جمع  اش 

خالی  سرش  زدن  جیغ  با  داشت  حرص  چه  هر  داشت  جا  اگر  نشست. 

 چیست!!! کرد تا بفهمد هدفش غیر از فضولی توی زندگی او می 

 پس ببرمتون خونه؟ _

رم! تو برگرد بیمارستان ماشینتو بردار.  راهت رو دور نکن . من خودم می  _

 اعتباری به اون پارکینگ نیست زیاد! 

 مسیر مهم نیست!_

شناسه! بیای یه کم مشکل ساز میشه، اجازه بده  اما اونجا کسی تو رو نمی_

 خودمون بریم!  

 می شم؟ پس کی قراره معرف حضور و رس_

 مریم با حرص و عجز گفت:

 مگه قبال حرف نزدیم؟_

 محمد دو دستش را باال گرفت: 

 شم! اوکی! هر طور راحتی!من بعد از تقاطع پیاده می_

مانتویش را مچاله کرده قدر  مریم دیگر حرفی نزد و سرجایش نشست. آن 

می باال  داشت  که  بود  و حرص خورده  و  بود  تقاطع  از  بعد  محمد  آورد. 

 : ک بوستانی نگه داشت و عقب چرخیدنزدی
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موقعیت _ یه  توی  مریم  بود  قرار  و  بود  برنامه  بدون  من  ناگهانی  اومدن 

شه با برنامه خوب با هم آشنامون کنه ولی خب هیچ وقت همه چیز رو نمی

 . پیش برد

 مهسا لبخند کمرنگی زد: 

 طور یهویی دیدمتون.  ولی من خوشحال شدم همین_

 محمد لبخند زد:

 ون دو تا قرارتون رو هماهنگ کنین و به منم خبر بدین!  خودتپس _

 ی آرامی گفت .مهسا سری جنباند و باشه

 شی؟م کنه، ناراحت که نمیاالن دو دیقه خواهرت بیاد و بدرقه_

ای   ساده  نه  میمهسا  مریم  و  ، گفت  سادگی  این  پشت  امشب  دانست 

و او هم با نگاهی به   سختی عجیبی دارد. محمد با نگاهی به مریم پیاده شد

 مهسا گفت:

 بیا بشین جلو.االن میام!  _

منتظر نماند او جواب دهد و دنبال محمد رفت. پارک شلوغ بود و محمد 

حرفی را به او نداد  ای ایستاد.مریم وقتی بهش رسید فرصت هیچ  کنار بوته

 و مثل آتشفشانی فوران کرد: 
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حالت شد؟ چی  _ به  بردی؟ خوش  االن؟  فضولیت  دلت خنک شد  شد؟ 

 تموم شد؟ 

  

 محمد مستقیم نگاهش کرد. برعکس او خونسرد بود:

تونه بشه! برگردم پیشش و  هنوز هیچی نشده! هیچی هم نفهمیدم! البته می_

 ن بیای! نظرت چیه؟ بگم تنها بره خونتون و جنابعالی با م

 مریم سرش را تند تند تکان داد: 

 اینجوریه دیگه؟ _

 خاراند: د و پشت دستش را هایش را باال کشیمحمد لب

 طبیعتش این درسته!  _

 باشه محمد خان! باشه! _

 بعد سمت ماشین برگشت که محمد از پشت سرش گفت:

 فردا صبح میای باشگاه وگرنه پا میشم میام درخونت! _

 مریم برگشت و با لحنی تهدید آمیز گفت:

 جرات داری بیا!_

 میام!  پس واجب شد جراتمو بهت نشون بدم! همین االن_
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نگاه خیره ماشین رفت.واقعا داشت  با  از کنارش رد شد و سمت  مریم  ی 

با  می  از پشت سر کشید.محمد  را  مریم پشتش دوید و ساعدش  رفت که 

 گفت:نگاهی فاتح برگشت و مریم آرام  

 میام صبح! هر جا که بگی!_

ابروهای محمد کمی جمع شد و مریم آب دهانش را قورت داد. نگاهی 

 کرد و دوباره محمد را نگاه کرد: سمت ماشین 

دونم به چیزی اعتقاد داری یا نه اما بیشتر  فقط همینجا تمومش کن! نمی _

 از این سمت زندگی من نیا! خواهش می کنم... 

خیره محمد  نگاه  بعد  ی  و  رفت  عقب  قدم  قدم  مریم  که  بود  مانده  بهش 

 سمت ماشین چرخید و قدم تند کرد...  

 بود! ی آشیلش رو شده پاشنه

 *** 

  

او را لب  لباس برایش توی برق زد.  های مهسا را دستش داد و سشوار را 

بودند،نه   آمده  وقتی  از  را سشوار کشید.  موهایش  و خودش  نشاند  تخت 

ن و  بودند  خورده  و چیزی  گرفت  دوش  سکوت  در  زدند.مهسا  حرفی  ه 

بسته  جوجهمریم  آماده ی  سیخ  روی  خرید،  راه  توی  آماده  که  را  ای 
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زیر  گذا  ساکت  مهسا  بخورد!  تازه  او  و  کند  کباب  تا  نشسته  شت  دستش 

و   چرخاند تا زودتر خشک شودبود و مریم موهای او را بین انگشتانش می

ردن! با امید سراغ حاج فاضل رفت پیچید از آن همه بد آودلش به هم می

او  پسر  با  را  محمد  فهمید  که  روزی  همان  از  نکرد.  نگاهش  حتی  او  و 

دلشورهاشتباه   دلشورهگرفت  کنار  شد.  برابر  چند  و  چندین  اش  هایش 

با محمد بود که فکر می  کوتاه و   ارتباط تواند ازش یک  کرد می آشنایی 

بتوا  بود  امیدوار  خودش  به  دربیاورد.  را  آرام  او  و  کند  پیشه  سیاست  ند 

همه اما...  بگذرد  مدت  این  تا  دارد  نگه  و  راضی  وار  زنجیر  اتفاقات  ی 

ا از  میرادهخارج  رخ  میش  چه  هر  و  باز  داد  پایش  از  را  بندها  خواست 

شد و تن به خواسته هایش شد. شاید اگر تسلیم او میکند گره کورتر می 

میمی  غرور  داد  دارد.  نگهش  دور  جنجال  توانست  به  سر  شخصیتش  و 

برمی داشت با این فکر اما خسته تر از آن بود که بخواهد بجنگد. ته تمام 

قل بوافکارش  مهسا  مهریهب  درمورد  محمد  که  حرفی  و  ایند  زد!  بار  ش 

هایش را بست و موهای مهسا را رها کرد. کسی  زد... چشماگر پسش نمی 

می  سرش  پایهگفت!  توی  اگر  و  رفت  گیج  را  سرش  تخت  فرفوژه  ی 

 خورد. مهسا نگاهش کرد و مریم لبخند زد:نگرفته بود زمین می 

 کنم! منم یه کمی وسایلو بسته بندی پاشو یه چیزی بخور و بخواب! _



 

239 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 خورم، ناراحت میشی؟اگه بگم نمی_

شه می گیریم! عاشقشون ها از هموناست که همیچرا نخوری؟ این جوجه_

 بودی که؟!

 مهسا دوباره گفت: 

 تونی مراقبم باشی؟ کنی دیگه نمی می اگه بگم منم بزرگ شدم فکر_

هایش را  نشست و تا دستمریم منتظر هر حرفی از سمت او بود . کنارش  

 گرفت،مهسا خودش را عقب کشید و با بغض گفت: 

 مریم؟ خوردهاگه بگم منم آدمم و خر نیستم بهت برمی_

 مریم آرام گفت:

 می دونم توقع داشتی... _

به خاطر تو می _ پاشو  امید  با محمدرضایی  فهمید  از وقتی هم  اینجا!  اومد 

او محمدرضا  همین  واسه  امروزم  کنار!  تو  کشید  داشت  امید  و  بود  نجا 

 ترکید! ماشین می 

های مریم پر از بغض و بهت.توقع  های مهسا پر از اشک بود و چشم چشم 

نفس شنی مهسا  امید.  حرف  کشیدن  پیش  از  غیر  داشت  را  چیزی  هر  دن 

 پرلرزش را بیرون داد و با صدای سنگین تری گفت:
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و_ بود.  کبود  انگار  لبش  بغل  بود.  مدلی  یه  امیدم  بغل  صورت  از  قتی 

 ه خاطرت زدن .نه؟ ماشینش رد شدیم،شیشه رو داد پایین! همم ب

اقعا این اتفاق افتاده خط پشت دست محمد جلوی چشم مریم سبز شد. و

 بود؟ سرش را تکان داد و صورت او را بین دو دستش گرفت:

 فکر کردی واسه من مهمن؟ فکر کردی.... _

 ت: صدای مهسا کمی باال رفت و گریه ش شدت گرف

خوای  ها مینه ولی منم نمی خوام دیگه برات مهم باشم!از اینکه عین بچه_

نیفهمه واسم  اتفاقی  تا  کنی  قایم  هم چیو  به  حالم  خودم  از  میاد.  بدم  ته 

 کاش وایسه ... کاش...  خوره! از قلبم متنفرم...می 

مریم دستش را محکم روی دهان او گذاشت. هق هق مهسا پشت دستش  

 خودش را توی بغل او انداخت.  شدیدتر شد و 

از بابا ناراحتم.از مامان متنفرم... تقصیر اوناست که این شده زندگیمون...  _

کنیم... من نمی بخشمشون...  می تقصیر اوناست که ما عین بدبختا زندگی

... که منو کردن وبال تو ... که باعث شدن یه هیچ کدومشونو نمی بخشم

 آدم بیخود و اضافی باشم .. 

 مریم صورت خیس او را سمت خودش چرخاند و با صدایی گرفته گفت:
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مهسا... به جون خودت جریان محمدو نگفتم بهت چون فعال یه پیشنهاد  _

 داده که... 

کنه؟ اونم    اینطوریتو آدمی هستی که بذاری واسه یه پیشنهاد بیخودی  _

 جلو چشم من؟  

ان ی  دازهمریم دست روی صورتش گذاشت و کج نشست. سرش داشت 

می  سنگین  و  بزرگ  مهسا  کوهی  و  کرد  لعنت  را  محمد  دلش  توی  شد! 

 سمتش خم شد:

 امیدم رد کردی که ... _

 مریم عصبی سر بلند کرد:

داری  _ با محمدرضا  خودت  من  بینی  یه   ارتباط می  بینمون  دارم! صحبت 

مورد   در  براش!  بگیرم  تصمیم  درست  نتونستم  هنوز  اما  شده  جدی  کم 

ل بهت گفتم به دردت نمی خوره! دل خوش از عمه دارم  امیدم از روز او

هر خودش؟  از  جا یا  هر  من  وگرنه  بودی...  زده  زنگ  تو  اینجا  اومد  بار 

ر می زنم! قبل از من و توهم دلیل بزرگتری به اسم  ببینمش سایه شم با تی

ارث و میراث پدریشون با باباست که البد اومدن گشتن دنبال ما ... اون یه  

کلن می خونه  خودش  سهم  عمه  اول  از  که  سرش  گی  مامان  با  و  دونست 

 جنگید تا بابا اون خونه لعنتی رو خرید و بساطشون جمع شد؟! 
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 با خستگی آهی کشید:

 فهمی مهسا؟  نا رو نمیچرا ای_

 مهسا سر چرخاند و نفسش را حبس کرد که مریم جلوتر رفت و گفت:

ام شدم؟  رادر مربیمن کم ضربه خوردم وقتی چشم و گوش بسته عاشق ب_

یا   از عشق و عاشقی  نمیشم؟ فکر کردی جا می مونی  چرا درس عبرتت 

خاندان بی   آدم حسابی پیدا نمیشه که تا امیدو دیدی دلت رفت؟ اونم این

 معرفت که.... 

 مکثی کرد و آرام گفت:

 دونی!خاندانی که بابا توشون یه استثنا بود. خودتم خوب می _

او نگه داشت.  و صورتش را سمت مخالف    مهسا دست به صورتش کشید

 مریم آرام گفت:

ذارم که تو مث من آرزو به دلت نمونه! اگه قرار باشه همه زندگیمو می_

امید الیق   از  منتها  تا  بیا شام بخور  پاشو  باشه! حاالم  نبود که آرزوت  این 

 دستت سکته نکردم ! 

 سمت در رفت و مهسا آرام گفت: 

 خیلی خوبه! _

 ید: گی سمتش چرخمریم با خست
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 مهسا... امید.. _

 محمدرضا رو میگم! _

 اش گذاشت و مهسا آرام گفت:مریم دست روی پیشانی 

خودم هستم... بذار بمونه تو    توروخدا مریم... به جون خودت من مراقب_

ولی    ... بگو!  بهش  هم  کنی  ازدواج  فعال  نمیخوای  اگه  حتی  زندگیت... 

 دربندی اشغال ....  حداقل تو زندگیت هست که یکی مث این 

ش چنگ زد.مریم سمتش دوید  ی سینه یک دفعه نفسش کم شد و به قفسه

 و با ترس صورتش را باال گرفت: 

 مهسا...چته؟_

 دهانش را قورت داد: مهسا آب 

 فهمم مریم!  حالم بدتر شده! خودم می_

 اشکش چکید: 

 دکتر چیزی گفت بهت که... _

ودت باش تا من با خیال راحت  االن قول ندادی قوی باشی؟ که مراقب خ_

 برسم؟  به زندگیم

 ی خیسش را بوسید:مهسا لبخند پردردی زد و مریم گونه

 پس زیر حرفت نزن دیگه!_
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 زنم!نمی_

 تر بپوش بعدم ... لباس گرم پاشو_

 خوبم.فقط اصال گشنم نیست! توروخدا اصرار نکن. _

 هایش را بست: چشم  مریم 

بهکنم فردا درست می_ من بخوریم!  پیشت؟  بیاد  میدی صبح  پیام  دوستت 

 باید برم دنبال خونه! 

آره زدن  پلک  با  او  مهسا  وقتی  زد.  کنار  برایش  را  پتو  مریم  و  گفت  ای 

گردن او   هایش را دورراز کشید و مریم پتو را رویش کشید ، مهسا دستد

 حلقه کرد و کنار گوشش لب زد: 

زنده س و   قت بفهمم مامانم جای بابا همیشه خالی بود اما نذاشتی هیچ و_

 باال سرم نیست!  

بغض همانجا کنارش دراز کشید. هم با  بغل کردند. خدا همیشه   مریم  را 

 گذاشت...می  جای شکرش را باقی

دیر  داشت  کرد.  جمع  سرش  پشت  را  موهایش  و  کرد  نگاه  ساعت  به 

اش آمد. اسم محمدرضا را دید. نیازی شد. صدای دینگی روی گوشیمی 

 م کوتاهش مشخص بود! پیام را باز کند، چون توی نوتیفیکیشن پیانبود 

 "زودتر بیا! منتظرتم"
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ایستاده و ناخودآگاه سمت پنجره  جوری گفته بود که حس کرد پشت در  

نمکی فقط  نبود.  خبری  هیچ  پایید.  را  بیرون  و  سه  رفت  موتور  سوار  ای 

د که هر وقت کشید! یاد مادرش افتااش هوار می چرخی با بلندگوی دستی 

صدا  می چنین  می هایی  را  غرش  این شنید  و  برویم  جایی  نشد  که  زد 

ی معضل ش بود از کلمهمعضالت مزاحمت ایجاد نکنند! تا جایی که یاد

حرف تمام  می توی  استفاده  پرحرصش  داشت  های  که  روزی  کرد. 

 کشید:کرد و جیغ میرفت خوب یادش بود. فین فین می می 

می" که  فکمعلومه  کردیرم!  دوتا  می  ر  و  زندگی  این  و  تو  پای  مونم 

می کردی  فکر  بستی؟  پام  و  دست  به  که  و معضلی  تو  آبروی  با  تا  مونم 

کثاف کور  کاریتوسط  بره؟  مم  خانواده  و  من  آبروی  کردی  که  هایی 

 "خوندی نادر خان! کور خوندی!

می همهراست  بودند  خوانده  کور  را  قصه  آن  مادرش گفت!  اینکه  اشان! 

تنگ شد و نه مهر سالها زندگی مشترکش به  گردد! نه برای آنها دل  برمی

ار بعد از دادگاه  رحمش آورد تا به روزهای پر التهابشان برگردد. فقط یکب

 آمد و با حکمی که گرفته بود ،مهسا را با خودش برد و ... 

 شه؟دیرت نمی_
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پرده مهسا  صدای  مادبا  وقتی  کرد.  رها  هم  با  را  افکارش  و  اتاق  رش ی 

کنارش را  نشد یک ساعت  و حاضر  از رهایشان کرد  توقعی  بماند، چه  ان 

 غریبه ها بود؟! 

 دوستت کی میاد؟_

 و نیم میاد! گفت تا نه، نه  _

 مریم ساعت را دوباره نگاه کرد و مانتویش را برداشت: 

همون جوجه_ دیر کردم  برنج درست کن اگه  یه کمم  دیشب هست.  ی 

 ام!بخورین! سعی می کنم زودتر بی

 کارتونایِ اسباب کشی رو ریختی دور؟_

گیرم!  تو تراس موند و بارون زد بهشون دیگه! تو راه برگشت چند تا می_

 ..چیزی دست نزن کهتو به 

 که چی؟ چالقم مگه؟_

 لحن آرام و بیحال او دلش را زیر و رو کرد اما اخم کرد:

هم  _ خوردگی  سرما  خونه!  اومدی  روز  سه  از  بعد  دیشب  دوروز  تازه 

ب بودن  چالق  توهم  داری  دوست  حاال  میخواد!  خودت مراقبت  به  گیری 

خودت می چینی چون اون  ی جدید تموم وسایلو  مربوطه ولی رفتیم خونه

 وقت گیرتره! 
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مهسا جوابی نداد.از توی کشوی خودش مقداری پول برداشت و سمت او  

 گرفت:

دونستم  می   زیاد نیست ولی این یه سال هی خورد خورد جمع کردم چون_

 سر سال واسه اجاره نیاز داریم! من که... 

 ها را با دست او با هم گرفت: مریم با قلبی متالطم پول

من توی این چند سال خیلی پول روی پول پیش نذاشتم! همونی بود که _

 بابا خودش واسه خونه داده بود...  

 خوام از این به بعد توی همین کمش هم من سهم داشته باشم!می_

 تر دستش را گرفت:یم محکم رم

 کنیم! مثل همیشه! تو خوب باش، همه کارا رو دوتایی می _

 بچه نشستم و تو تنهایی دوییدی و ...  ین هایی که من عهمون همیشه _

 مهسا....  _

برق  حتی  بود.چشمانش  شده  عوض  مهسا  حال  دیشب  شد.از  ساکت 

تارش امید را  ی ترخیص را نداشت که محمد را دید. به سادگی با رفلحظه

این   از  مریم  اما  کرد  حذف  بینشان  می از  سادگی  و  سکوت  ترسید!  همه 

پول و  کرد  دستبغلش  بین  را  سرمایهها  داد.  فشار  تمام  ش  ولی  کم  ش 

آن  بود!  می جانش  مراقبتش  شاهرگش قدر  به  راهزنی  هیچ  دست  تا  کرد 
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می  او  قلب  نگهبان  عمرش  تمام  اگر  حتی  آوارهنرسد.  خودش  و  ی شد 

سرش  انیجو به  خیالی  دوباره  مهسا  تا  نداد  طول  را  حسش  گمشده!  ای 

 نزند.پول را توی کیفش گذاشت و با خنده گفت:

میت_ که ازه  نداری  پنهون  و  پس  پولی  ببینم  بپرسم  ازت  امروز  خواستم 

 خودت رو کردی!

مهسا لبخند کمجانی زد و آیفون را زدند. دوستش رسیده بود.مریم دیگر 

سپردن آنها به هم سریع بیرون رفت. توی ساختمان هیچ معطل نکرد و با  

برستانی رفته  نبود. خودشان هم انگار قخبری از بازگشت خانواده دربندی  

مصیبت  تمام  وجود  با  دلش  کنند.  تخلیه  آنها  تا  کشید، بودند  که  هایی 

آنها نماند کافی بود!   بد خنک شد. همین که ایستاد تا میدان دست دهان  

گوشی به  محمد نگاهی  سراغ  باید  اول  شد.  ماشین  سوار  و  کرد  اش 

این  می  تکلیف  باید  امروز  می  ارتباط رفت.  روشن  شده؛  طور  ! شدهر 

تر از اینی دنیایش آنقدر بزرگ و جادار نبود که بگذارد او راحت نزدیک

اما فکرهای که می  توانست بشود! از میدان به در کردنش خیالی خام بود 

باز یخ ک تنش  اصلی و شلوغ دیشبش...  خیابان  توی  و  استارت زد  اما  رد 

شد .  کرد رد  اهاش صحبت میافتاد. از جلوی بنگاه معامالت ملکی که ب

خانه بود.  بسته  بهش  هنوز  کرد.  پا  و  دست  برایشان  او  هم  را  اولشان  ی 
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بود، فقط عجله برای گرفتن خانهمطمئن  قبلش  ی دربندی کارش ی سال 

ای وگرنه... جای  را  را سخت کرد  پایش   ، کند  اسیر  را  فکرش  بیشتر  نکه 

با محمد سختبیش قرارش  فشرد.  پدال گاز  آن روز  تر روی  قسمت  ترین 

 ... بود

  

ورودی را رد کرد. کارش از دلشوره گذشته بود و باید خودش را آماده  

می می  پیش  چه  هر  با  تا  کفش کرد  فقط  برود!  هم  پیش   ، را  آید  هایش 

های روشن  ری از محمد نبود ولی برقعوض کرد و داخل سالن رفت.خب

می  که سالن  محمد  از  غیر  کس  هیچ  بوده!  آنجا  او  از  قبل  کسی  گفت 

اعالم کرده تواننمی بانوان  را مخصوص  تایم صبح  باشد! چون عمال  ست 

 بودند، هر چند که هنوز هیچ فعالیتی نداشت! 

حرف سمت آکواریوم رفت و با نگاهی کلی ،چشمش روی آکواریوم  بی

نمیمور پیداش  و  گشت  دنبالش  چشم  با  ندیدش.  که  ماند  به  ی  کرد. 

باالیی آکواریوم مشغول   بودند. چه جایش دو ماهی کوچک قسمت  شنا 

 اتفاقی برای آن ماهی عجیب افتاده بود؟  

میان صخره  از  تر رفت و یک دفعه چیزی  های مرجانی کوچک  نزدیک 

ود که  اتفاق آنی ب قدر صحنه و  سمت دو ماهی هجوم برد و بلعیدشان! آن
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بلند را عقب رفت و به تصویر روبه   با حیرت و وحشت قدمی  مریم فقط 

نگون بخت شکار شدند و موج کوتاه آب هم های  رویش زل زد . ماهی

تکان   آبی  و  افتاده  اتفاقی  که  انگار  نه  برگشت.انگار  قبلش  آرامش  به 

خ ی چرخورده! موری به نرمی سرجایش برگشت و مریم حس کرد لحظه

 نش او را دید و شناخت!زد

 یبار یکی این صحنه رو دید،غش کرد!  _

دست با  محمد  و  مشغول  کشبرگشت  سفید  سفید هایی  پودری  ریختن 

محفظه میتوی  تند  هنوز  قلبش  شد.  دیگری  آکواریوم  هضم ی  زد. 

از کار  ای که پیش چشمش یک صحنه نبود. محمد  افتاد راحت  اتفاق  هو 

 فارغ شد و سمتش چرخید:

 ی گشنه پیشکش کردی؟ زهره ترک شدی یا زبونتو به این پسره _

 ی گشنه کیه؟ سالم! پسره_

 ت:محمد با لبخند سمتش رف

 سالم! خانوم!به به! علیک_

 ی موری را چک کرد:مریم لبخند زد و محمد محفظه 

 گم! خورد و رفت بخوابه! اینو می_

 صورت مریم جمع شد: 



 

251 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 ی رحمیش... عجیب بودنش جذاب بود برام ولی ب_

 خورنش!  کشنش! نخوره،میرحمیه! نکشه،می شرط بقا بی_

 خوردش! تو این آکواریوم که کسی نمی_

نمی_ رو  دوتا  این  اگه  ولی  از  نه  بود  ،ممکن  رو  قبلی  دوتاهای  و  خورد 

گشنگی بمیره! اونوقت سازمان حمایت از آبزیان تصویر شطرنجی یه شیاد 

فاضلو محمدرضا  اسم  به  یاور  می   پخش وحشی  یارو  بی  هم  تو  و  کنه 

 شی!می 

 مریم پوزخندی زد.سمت میزهای بار رفت و نشست: 

 عالقه داری یا حکومت روشون؟  به راز بقا_

 جفتش! کجاش بده؟_

 هیچ کجاش! _

دست  بهکشمحمد  انداخت.دست  سطل  توی  و  درآورد  را  پشتی   هایش 

 صندلی او گرفت و کنار صورتش خم شد:

 میش بدت اومد؟ چرا نگفتی از بی رح_

فاصله  چرخید.  سمتش  کوتاهی  مکث  با  اینمریم  اما  بود.  کم  بار  اشان 

آید عقب بکشد. خودش گفته بود هر چه عقب برود،جلو مینیامده بود تا  
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قرارش می اگر سر  اما  مقابلش  معنا  تمام  به  باختن  یعنی  دادن  وا  ماند پس 

 گرفت!  ش را میهم ، جلوی هر فضولی اضافه

دم به توسری خور بودن  و گرفته ولی ترجیحش می کل دنیا ربی رحمی  _

 و ضعیف دیده شدن!

 کمی مکث کش آمد: ی لب محمد بعد ازگوشه

 یکی دیگه از شرطای بقا هم همینه! پررویی! _

 تو که بیش از حد داری!_

 محمد خندید:

 جنسای لطیف که دوست دارن! _

 شید:اش دست کصورت مریم جمع شد و محمد آرام روی گونه

 البته جنس لطیف تو فرق داره. دست انداز زیاد داری!_

 چشمکی برایش زد : 

تا می شم  شرط دیگه_ بیفتی،  همینه!  نبری و گیرشون  ،اگه  ببری  تونی دل 

 می بلعنت! 

 بهش ماند و محمد روبه رویش نشست:  نگاه مریم

منتها این یکی مخصوص ما جونورای دو پاست! رعایت شرطشم خوب _

 بلدی! 
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 دنیا کار دارم ولی گفتی بیا و اومدم! ه ی_

 این یعنی نگم دلم برات رفته؟_

 و گاردش مشخص شد:صورت مریم جمع شد 

نه  _ سالمه،  پونزده  من  هم ارتباط نه  به  دادن  نخ  فکر  تو  که  جوریه  مون 

 باشیم محمد!  

 چرا نمیگی محمدرضا؟ _

 لحنش نرم بود و عجیب. مریم کالفه عقب کشید:

م _ یا  فرقمحمد،رضا  چه  می حمدرضا!  به ی  هم  چیزی  اصال  برات؟  کنه 

 حالت فرق داره یا .... 

 دارم اسممو کامل بگی!داره که دوست  _

 کاری دلت خواست کردی؟  داره که دیروز هر_

 مشکلم اینه هر کاری دلم خواسته نکردم که ... _

 کسی جلوتو نگرفته !  _

ه ثانیه تمام قدر سریع حرفش را زد که حس کرد اکسیژنش در عرض دآن 

پیدا کرد.   به هوای آزاد  نیاز  به خوبی مشخص بود و شد و  معنی حرفش 

کردنش ندارد. با تمام حال   گفت نیازی به شفافسکوت محمد می   نگاه و
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بدش مصمم بود که تکلیفش روشن شود. برای همین بهش خیره ماند تا  

 باالخره محمد خودش را کمی جلو کشید:

 ای؟پس اوکی_

 هم پای حرفی که زدی وایسا! ایستم! توزنم وامیرفی که میمن پای ح_

 کدوم قسمتش؟ _

 آینده من کار نداشته باش!به گذشته و _

پسره _ اون  بود!  حالت  زمان  تو  دورت  دیشب  مگس  مث  هم  دیالق  ی 

 پلکید! می 

 زدیش؟ _

 محمد خندید:

 عین یه چیز زشت ولو شد! بگم چی؟ _

 مریم عصبی گفت: 

 .. ر.قدقرار نبود این_

 محمد میان حرفش با لحنی محکم و جدی گفت:

 دونم باهات چند چندم!نکن،وقتی نمی واسه من حد و حدود مشخص _
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ی که رو هوا  ارتباطچند و چونمون مشخصه! خودت مشخصش کردی!  _

شکل گرفت و قرار نیست دائمی هم باشه،ارزش نداره که اعصاب همو به  

ا باشه!  بگم  اومدم  کنیم!  بگی  خاطرش خورد  تو  صال آتش بس! هر چی 

نمی من  باشه!  خودمون  بین  مهولی  تو  برای  کل دونم  و  خانواده  مه 

خاندانت بفهمن با من در ارتباطی و اصال چه مدل ارتباطی داری یانه! ولی 

مهسا درگیر هزار و یک گیر و گرفتاری  مهمه که  من  بهش برای  ای که 

 مربوط نیست نشه! 

 نفسی گرفت:   محمد ساکت نگاهش کرد و مریم

نمی_ خوردم!  شکست  بار  یه  غصهمن  بشینه  بخوام  بارو  دومین  خوره! ی 

بین من و تو یه پیشنهاده! یه عالقه که معلوم نیست تهش چی  گفتم فقط 

دم تو این مدت کنم جلوش بیشتر سبز نشو ... منم قول میبشه! خواهش می

 از چیزی کم نذارم! همونجوری که قرارمون بود!  

 فت:د شد و گمحمد بلن

 پس پاشو بیا.  _

شد بیرون رفت. ع می و خودش سمت راهرویی که از بغل آکواریوم شرو 

هیچ بدون  او  ضربتی  واکنش  از  توی   مریم  نفسش  خورد.  جا  حرفی 

و  سینه  برگشت  نخورد،  تکان  او  دید  وقتی  .محمد  تاب خورد  و  پیچ  اش 
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به کوله و  دزدید  مریم چشم  میز چنگ  نگاهش کرد.  انداخت. اش روی 

ت  توجه به هشدار عقل و حال بدی که داشش را قورت داد و بیآب دهان

پا پس جسمش سایه میدوباره روی روح و انداخت، دنبالش رفت. جای 

کاشی  . گذشت  عریضی  راهروی  توی  از  نبود.  و  کشیدن  شده  کار  های 

رفت فضای استخر را نشانش داد.پایش روی پله  پلکانی که رو به پایین می 

جلویاو مایو  اگر  کند؟  چه  رفت  آنجا  محمد  ماند.  میل  و  ش  گذاشت 

وی آب استخر چه؟ ازش بعید نبود! تا پایش پس رفت یاد  گفت بپر ت می 

بدپیلگی و  افتاد  قبل  افتادنشب  زندگی  دنبال  و  که  ها  نیتی  هر  هایش! 

کرد روزی او از دستش  داشت در مقابل محمد برعکس شده بود. فکر می

نکند! چیزی برای از    ال او میخواست فرار کند تا رسواترشفرار کند و حا

نداشت و با این فکر پله را پایین رفت اما میان پلکان راهروی دست دادن  

رسید. تعجب کرد و دید عریض و کوتاهی دید که انگار به یک اتاق می

پر داالن که توی هر  محمد آن  یا عمارتی  نبود باشگاه بود  جاست. معلوم 

 چیز می شد پیدا کرد. محمد دیدش و گفت:  سوراخش یک

 بیا اینجا!_

ییت مستقلی را دید! دیدی به بیرون نداشت اما راهی که از  جلو رفت و سو

به ورودی اصلی وصل است. وسایل مختصری  تویش وارد شد،می گفت 



 

257 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

ی سوییت جا خوش تویش چیده شده بود. تخت خواب بزرگی که گوشه

فقراتش لرزید. ته  ... ستون  چشم مریم بود.  کرده بود، بزرگترین وسیله به

تنش  روی  کرد.عرق  یادآوری  برایش  خودش  که  قراری  و  بود  بازی 

انداخت و   بازی می کرد که محمد گرمکنش را روی لب تخت  سرسره 

 سمتش برگشت: 

یه _ گفتم  رفیقم  به  گرفتم،  رو  اینجا  زمین  که  ،موقعی  پیش  سال  ده 

 ری بهش احتیاج دارم! ش هم یه سوییت دربیار که بدجوگوشه

خواست پشت گارد اش روی دستش سر خورد. استرس داشت و میلهکو

 ی هایش پنهانش کند:گیر 

 های مزخرف قبلیتو به رخم بکشی! ارتباط امیدوارم باز نخوای _

لیوانی را نصفه پر کرد . چشم مریم به نیمرخ  روی میز محمد خندید و از

پروا بود!فهمید او صورش کرده بود. بی  خندان او ماند. شب قبل تا صبح ت 

ابایی ندارد. قبل از اینکه محمد یک نفس باال برود ، انگار   از خوردن هم

 کسی چیزی یادش بیاورد، با گاردی مشخص گفت: 

 ! اون کوفتو خوردی _
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محمد با چند ثانیه مکث بهش خیره ماند. اول دستش سست شد اما بعدش 

مریم لب به هم فشرد و با نگاه خیره    رفت.اال  لیوان کریستال را یک نفس ب

 ای بهش گفت: 

 یه قراری داشتیم با هم،منم قبول کردم ولی... _

 کنم؟ ولی چی؟ می ترسی وحشی شم و نفهمم دارم چه غلطی می_

 لیوان را کنار سرش باال گرفت و با نیشخند افزود:

 با این یه ذره؟ _

 کنی! می استفادهنه! معلومه شما با بشکه _

 ه بشکه حساب کن خیرشو ببینی! بشک شما_

 ببین محمد..._

 محمد لیوان را رها کرد و میان حرفش سمتش رفت: 

 نه دیگه! حاال قرار شد تو ببینی! _

نزدیکش رسید، گوشه شانهوقتی  از روی  را  او  .  ی شال  پایین کشید  اش 

روده و  دل  به  دست  کندن  جان  برای  مریم  صدای  قلب  و  انداخت  اش 

 رام گفت: د وقتی آبدترش کرمحمد 

چی _ نفهمیده  و  خورده  گفته  بهت  که  زیر  اونی  از  خواسته  کرده،  کار 

 گیره! اراده رو نمیگیجی غلطی که کرده فرار کنه! 
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دستش   کنار  میز  روی  را  او  شال  محمد  و  کرد  نگاهش  متحیر  مریم 

 انداخت: 

 کنه.همین! تر میفقط کیف چیزی رو که میخوای ،کوک_

اراده قدمی پس رفت و محمد سرجایش بیرفت، او  مت مریم  تا دوباره س

ایستاد. نگاهش سمت دیگر چرخ خورد . انگار میان دنیای بسته اش دنبال 

 راه گریز می گشت .راهی که پشت سرش بود و باید می رفت اما...  

رسید! نه! مال این بازی نبود! حتی اگر کارش به چنگ و دندان با او می 

 چیزی بگوید محمد نگهش داشت:  تا خواستشید ولی خودش را کنار ک 

 کنی؟ ری و یخ می خودت پای قرارو کشیدی وسط پس چرا پس می _

تحلیل پیشروی جانش  هیچ  محمد  بود.  فاصله رفته  کردن  کم  برای  ای 

نینداخت  نکرد.حتی به قدر آن روز اول توی باشگاه هم دستانش را کار 

 ولی سکوت مریم صدایش را درآورد:

مجس  شپی_ پس باشممه  یه  دست  با  که  مرگته  چه  تو!  تا  داره  شرف   ،

 خوای از اینجا بودن باال بیاری؟ کشی وقتی می زنی و با پا پیش می می 

 انگار کسی دو دستی بیخ گلوی مریم را گرفت. صدایش کم جان بود: 

تکرارش  _ تا  وایسه  تاوانش  پای  باید  یه غلطو کرد  نگفتی کسی که  مگه 

 نکنه؟!
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 ی صورتش آرام گفت: کرد و توش را خم محمد سر

خوای پای حرفت وایسی ، بساز خودتو ، نه اینکه عین مجسمه وایسی  می_

 مچل تو نکنم!  جلوم! اونقد ریخته که خودمو

 مریم سرش را پس کشید:

 نکن پس! چرا پیگیر شدی وقتی ..._

چرا قبول کردی از همون اول؟ اسم بابام عوض شد چندشت شد یا قصه  _

 ؟سچیز دیگه 

 تو اگر پسر خود حاج فاضلم بودی باز من اشتباه کردم! _

 هایش را بست و محمد گفت: با پوزخند محمد چشم 

 لنگی!  همون روز فهمیدم پای عملش بیای می _

می بد  داشت  مریم  خیره  حال  نگاهی  با  محمد  و  داد  تکان  سر  فقط  شد 

 بهش آرام گفت: 

 ندارم!ی بهش اعتقاد یچولی پای منو کشیدی وسط جریانی که ه_

محمد پشتش را بهش کرد و فندک و سیگارش را برداشت. وقتی پکی به 

گرفت با لیوانی آب برگشت و   سیگارش زد و او را دید که دست به دیوار

 :گفتسمتش گرفت. با نگاه مریم 

 گی قضیه چی بوده؟نمی_
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 اد:مریم لیوان را توی دستش فشار د

 . که .. خواستمبهت گفتم... از عموت کمک می_

 اتفاقی من به تورت خوردم. _

 هایش را بست: مریم چشم 

 شه این بازی تموم شه؟  می_

 نه!_

اش چسبید.محمد سمتش رفت و خم  دو دست مریم با لیوان آب به پیشانی

 شد: 

 ولی تا خودت نخوای، هیچ اجباری نیست که باهام باشی! _

 نگاهش کرد: باال چرخید و محمد صاف ایستاد و از باالهای مریم چشم 

کنم که دوما تو یادت باشه سر چیزای مفت ، از خودت مایه فسخش نمی _

 نذاری و... 

 با مکث کوتاهی ادامه داد: 

 اوال هم خودم یادم باشه به این مفتی دم به تله ندم و دلم گیر نیفته!  _

کرد . مریم بلند شد و    مریم گیج نگاهش کرد و محمد کالفه پشت بهش

 ستاد:صدایش زد و او ای

 خوام بری؟نفهمیدی؟ واضح بگم دلم پیشت گیر کرده و نمی _
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 با سکوت مریم، محمد برگشت و با صورتی درهم و کالفه گفت:

دختر اومد تو زندگیم ولی هیچ کدوم مث  سالگی صد مدل زن و18از  _

همم واسه خاطر این  ترسم دستم بهت برسه و بفتو چغر و سخت نبود! می

مونه که خواستم زورکی تا آخر عمر بیخ گلوم می دلم سر خورده!اونوقت  

 باهات باشم و...  

 مکث کرد و بهش خیره شد:

 شه! خوام بیشتر باهات باشم ببینم تهش چی می می _

 کرد دست محمد باال رفت:  مریم تا دهان باز

دارم! اگه تو این مدت تهش همون شیش ماهه! یه روز بیشتر نگهت نمی _

می رفت  پیش  پیشخون  برمتدرست  و  ادامهخانواده ه  و  میم  ، ش  دیم 

برو نشد  این   اگرم  بیخودی کشیدی وسط  منو  پای  وقتی  زندگیت!  سراغ 

 جریان، این یکی که حقم هست؟ 

 اش را کامل دید... نوشته نگاه مریم روی تتوی دست او ماند.باالخره

 "die with memories not dreams" 
 انداخت:   سکوتش طوالنی شد و محمد دستش را 

 خب؟_

 مریم آرام سر تکان داد: 
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 باشه فقط مهسا..._

 دم! همون دروغی که تحویلش دادی،منم تحویلش می _

ی من نیا! فکر  خودم میارمش که باهات آشنا شه ولی لطفا دور و بر خونه_

ازت خواهش  ترنکنم واضح بتونم  این  نمیاز  دلم  خواد حرف کنم چون 

 له قدیمی بشه!  من و خواهرم نقل مجلس یه مح

دست را  آب  کوله لیوان  شد.سمت  بلند  و  گذاشت  میز  روی  ش  نخورده 

 رفت و محمد آرام گفت: 

شد درست حدس زدم که تنهایین وگرنه باید خبری از پدر و مادرت می_

 اون دوسه روز!

 مریم بدون آنکه نگاهش کند آرام گفت:

برام  _ که  چیزیه  تنها  مهسا  دادیم!  دستشون  از  نمیچندساله  خوام  مونده! 

 درگیر استرس زندگی منم باشه! حداقل تا وقتی که مشکلش حل شه! 

 زنم که... برو اون وامو از صندوق بگیر! من با حاجی حرف می_

 دیگه به وامش نیاز ندارم!  _

 به محمد نگاه کرد و آرام گفت: 

 درخواستم رد شد! چون ساکن اون منطقه نبودم!_
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با   ت. وقتی  خداحافظی کوتاهی سمت در رفمحمد چیزی نگفت و مریم 

نگاه کرد.   بیرون رسید احساس گنگی داشت. برگشت و پشت سرش را 

آمد! تکلیف او که نه  رفت و میتتوی روی دست محمد پیش چشمش می

ی گنگ بود که خودش رتباط ا آرزو برایش مانده بود و نه خاطره، همین  

بمی  شده  خسته  تنهایی  از  کرد!  قبولش  چرا  گاهی دانست  دلش  و  ود 

 کرد! کرد! این زمان کم شاید رو به راه ترش میشیطنت جوانی را بهانه می

  

ای که خواست به حرف غیاثی گوش دهد و چشم ببندد روی گذشتهمی 

درگیرش هنوز  تماامروز  فاضل  حاج  کردن  پشت  را  بودند.  امیدهایش  م 

افتاد که موبایل .ناامید کرده بود ش زنگ خورد.  توی ماشین نشست و راه 

 امروز روز شانس بود؟!بنگاه معامالت بود! یعنی 

 جواب داد و صدای بنگاه دار معتمد با خوش خبری توی گوشش پیچید:

بریم  _ بیای  االن  داری  وقت  دخترم!  شده  پیدا  برات  مناسب  مورد  یه 

 ببینیش؟ 

 اونجام! یک ساعت دیگه تا_

پا شود.  آماده  خواست  مهسا  از  بالفاصله  و  کرد  روی قطع  بیشتر  را  یش 

 تر بود.... ای که داشت، حاال آرامرهپدال فشرد! بر خالف شروع پردلشو
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ها باال رفت و نگاه کنجکاوش اطراف را کاوید. یک دیوار  از شیب کوچه

شد و ته  می وصل میعریض و بلند سمت چپ بود که به خانه باغی قدی

ی دیگر در  هکوچه هم در مسیر همان دیوار یک در کوچک بود و سه خان

رو به رو و خانه باغی در سمت دیگر. نگاهش از داخل آینه به مهسا افتاد 

نگاه می را  اطراف  متعجب و کنجکاو  او هم  زیر  که  را  ماشین  کرد.وقتی 

سمت   مریم  و  شد  پیاده  دار  بنگاه  کرد،  پارک  و  درختی  چرخید  مهسا 

 ی آرام او را شنید: زمزمه

 چه قدر قدیمیه مریم! _

 ری آوردمون اینجا؟ موندم چطوآره ولی _

وقتی تعللشان زیاد شد،بنگاه دار از سمت دیگر ماشین خم شد و با لبخند  

 گفت:

 بهت گفتم که! دوره نسبت به اون محل!_

مریم   شدند.  پیاده  و  کردند  هم  به  نگاهی  مهسا  و  و مریم  زد  را  ریموت 

 گفت:

 این دیگه میشه کوچ کردن آقای منوچهری!  _

دری رفت که در امتداد خانه باغ بود    ه دست سمت همانمنوچهری کلید ب

 و گفت: 



 

266 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

اینجا مال یکی از آشناهاس. دستش خیره! قبل از شما هم دست یه مادر _

می  سالی  سه  نبودن!  شهر  این  مال  که  بود  دختر  تو  و  راستش  نشستن. 

 ون بودم این چند وقت!  فکرت

ب باز شد.  با هول آرام منوچهری  ه دخترها نگاه در کمی زنگ زده بود و 

 کرد و گفت:

 حاال برید داخل رو ببینید تا باقی جریان رو بگم!_

در  و سه  حیاط کوچک  وارد  او  که  زمانی  و  بود  مریم  به  مهسا چشمش 

بود و برگ دنبالش رفت. حیاط جارو خورده  ای  گوشههایش  چهار شد، 

کود شده بود. توی حیاط درختی نبود اما درختان سرک کشیده از توی 

 کناری باعث شده بود آنجا سایبان داشته باشد.   باغ

ای را منوچهری باز کرد و عقب ایستاد تا دخترها داخل رفتند. دو در شیشه

اتاق تو در تو بود و یک آشپزخانه کوچک که یک نفر به زور تویش جا 

 شد!وسایل . اما تهش دو سه کابینت دیده میشد با  می 

 منوچهری گفت: 

اندازه جایی که نشسته بودین با   ون منطقه ، یه خونهبا پول شما توی هم_

شد اما معلوم نبود سال دیگه دو تا باال و پایین کردن و اجاره بیشتر پیدا می 

 تون نکنن! دوباره آواره
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 گفت:  مریم تا خواست چیزی بگوید،منوچهری دوباره

ید شناختم! نبااتم دختر! من این آدمو می هنوز بابت خونه دربندی شرمنده_

 ذاشتم با زبونش خامتون کنه و برید اونجا!می 

همان  توی  دربندی  و  گشت  می  خانه  دنبال  که  بود  یادش  خوب  مریم 

ی او بنگاه یک دفعه از راه رسید و با ظاهر خوبش متقاعدش کرد تا خانه

 صدایی کشید:نفس بیرا اجاره کنند! 

 است؟  حاال اینجا هم با صاحبخونه_

نه کوچیکه ولی تمیزه.قرار شد  بخونه دیواره! یه خوبین خونه شما و صاح_

اون   از  بعد  نبود  اگر  مطمئنه!  و  باصفا  ولی  کوچیکه  بزنه!  هم  رنگش 

 آوردمتون اینجا!مشکالتی که دیدم براتون پیش اومد، دیگه نمی

 کرد و او لبخند زد: مریم به مهسا نگاه 

االی سر کسی به نظر من که خوبه! الاقل نه کسی رو سرمون نشسته، نه ب_

 شناسیم! ولی بازم هر چی تو بگی! هستیم که نمی 

 مریم لبخند زد و منوچهری نفس عمیقی کشید:

کرایه_ کردم.به  نمیباهاش صحبت  هم سخت  گفته  تون  اونم  فقط  گیره. 

 که با خیال راحت کردم!باید من تضمین شما رو بکنم 
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مریم دور خودش   و با آه سنگینی خدا بیامرزی برای پدر دخترها فرستاد.

د برایش  شاید  و  بود  کوچک  خانه  تغییر  چرخید.  و  مهسا  لبخند  اما  لگیر 

منطقه برایش بس بود تا رضایت دهد! کیفش را توی دستش جابه جا کرد 

 و گفت: 

 میشه صاحبخونه رو دید؟ _

 زنم بیاد!  ه! االن زنگ میمعلومه که میش_

یاال که صدای  دید  می  را  ها  کابینت  توی  داشت  بعد  مهسا  و  شنیدند  هی 

امتی متوسط که کالهی بافتنی به سر  مردی حدودا شصت ساله و چاق با ق

می را  پایش  و  به داشت  هم  استکانی  ته  عینک  شد.یک  وارد  کشید، 

 سمتشان تکان داد: چشمش بود . دخترها سالم دادند و مرد با جدیت سر 

بز_ رو  تایید  مهر  شما  گفتم!  قبلنم  منوچهری!  آقای  چشم  سر  ، قدم  نین 

 مونه!حرفی باالش نمی 

 منوچهری لبخند زد: 

اطمینان  _ بهتون  که  گفتم  هم  خواهر  دو  این  به  من  باشه!  راحت  خیالتون 

 دادم.بازم اگر الزمه من ضمانت کنم... 

 دست مرد باال رفت و آرام گفت: 
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باشه دیگه مرد مومن! صبح طلوع کنه،میام واسه قولنامه! فقط   خیر پیش_

بدن مهلت  روزی  با    چند  نشیم  الذمه  مشغول  بخوره.  رنگ  یه  خونه  که 

 کثیفی و دوده! 

 مریم درآمد: باالخره صدای

 درمورد ودیعه و کرایه... _

اضافه_ حرفی  جان!  دختر  کردم  صحبت  منوچهری  آقای  با  رو   اونش 

 کنم بهش! نمی

 ی مهسا را شنید: مهسا به بازوی مریم چسبید و هم را نگاه کردند! زمزمه

 قه! چقدر بداخال_

 ولی مریم به روی خودش نیاورد! لبخند زد: 

 میاریم آقای...پس ما شب سال تحویل اسبابمون رو_

 منوچهری گفت: 

 حاج آقا قناتی! _

 ای گفت و آقای قناتی باز گفت:مریم بله

 دختر! فعال در پناه خدا.... خیر پیش! خوش میاین_

 **** 
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ای دور روشنایی شیشه  اش کشید و با گذاشتن حبابمریم دست به پیشانی

 گازی عقب رفت:

 اینم تموم شد باالخره!  _

برگشت و ساعت را نگاه کرد .چند ساعت دیگر سال تحویل بود و هیچ 

سین  هفت  همان  عاشق  همیشه  مهسا  نداشتند.  سین  سفره هفت  برای    چیز 

آن  امسال  اما  بود  رفت. دونفره  یادش  اصال  که  شدند  درگیر  قدر 

 بیرون برد.را جمع کرد و های وسط خانه کارتون

سطل آشغال شهرداری سر کوچه بعدی بود.نمی خواست دیگر وسایل را  

رفت  داخل  است.  خاموش  دستشویی  برق  دید  برگشت  وقتی  دارد.  نگه 

گاه کرد و باز بیرون رفت.خبری  ولی باز مهسا را ندید. متعجب اطراف را ن

یع زدند.  را  در  تعجب گفت که  از سر  وایی  نبود.  او  رفته از  بیرون  او  نی 

ای با لبخند سالم کرد. بود؟ فوری در را باز کرد که زن پنجاه،شصت ساله

 سینی آش رشته دستش بود. مریم با لبخند سالم داد و زن گفت: 

همسایه_ کشعصمتم!  اسباب  تازه  دیدم  وقت تون!  البد  گفتم  کردین،  ی 

 نکردین آش رشته امشبو درست کنین! براتون آوردم! 

کاس سمت ه مریم  .دست  کرد  تشکر  لبخند  با  و  کرد  نگاه  را  سفالی  های 

 یکی برد که زن سینی را سمتش گرفت:
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 دوش مال شماست! نوش جانتون! هر_

و  گرفت  را  سینی  بود.  برده  سرش  از  هوش  هم  آش  بوی  و  بود  گرسنه 

 عصمت را داخل دعوت کرد که او چادرش را زیر بغلش زد: 

دخترم!  _ نیست  مهمونی  وقت  سال  ،خجالت  ته  داشتی  کاری  ولی 

 ام! ین خونه بغلینکش.من هم

 محبت دارین!_

با دست هایی پر باال حرفش که تمام شد مهسا را دید که از شیب کوچه 

 آمد! چشم گرد کرد و با ببخشیدی سمتش رفت: 

 کجا بودی تو؟ اینا چیه؟ _

 مهسا با لبخند گفت: 

وسیله _ رفتم  گرمه!  خریدم!   ی دیدم سرت  رو  سین  پیدا هفت  سمنو  فقط 

 م!نکرد

 عصمت شنید و فوری بین حرفشان دوید: 

 من سمنو خودم درست کردم! میارم براتون! _

با خنده به مسیر رفتن زن نگاه کرد.مثل  با تعجب نگاه کرد و مریم  مهسا 

 توی دستش را باال گرفت. مهسا خندید و گفت:  سینی آش قرقی دوید! 

 و شب جمعه نذری به راهه!آخ جون پس! مث خونه احترام خانم آش _
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فوری دستمال گردگیری را   مریم خندید و با هم توی خانه برگشتند. مریم 

 برداشت و سمت او گرفت: 

مع  بیا گرد گیری کن، من جارو کنم زود تموم شه! خدا رو شکر زود ج_

 شد!

باشه با صدای زنگمهسا  بعد  نیم ساعت  مشغول شدند!  و  بلبلی  ای گفت 

ن رفت و او کنار ظرف سمنو  ه گفت عصمت خانمه! بیروخانه مریم با خند 

شرمنده دست  روی  دست  بود!  گذاشته  هم  ماهی  با  پلو  سبزی  بار  ی  این 

 دختر جوان گذاشت: 

خسته_ دونم  امشمی  روزیتون  هستین!  هم  گرسنه  نوش این!  بود!  ما  با  ب 

 جان مادر! نوش جان! 

هند  دند که بخوا تر از آن بوهای مهسا برق زد. گرسنه وقتی برگشت چشم 

و  درآوردند  را  پلو  سبزی  ته  و  نشستند  وسط  کنند.همان  تعارف  هم  به 

بعدش هر کدام یک طرف افتادند. خسته ولی آرام بودند! خیلی وقت بود  

 قدر آرامش نداشتند!این

حویل که ترکید ، نگاهشان با لبخند سمت یکدیگر چرخید و توپ سال ت

سال تمام  را  مثل  هم  محکم  قبل،  مریمهای  گرفتند.  آغوش  قرآن    در 

کوچک را برداشت و لبخند زد. بعد از چند سال هنوز کارهای پدرشان را  
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نمی  از  فراموش  بعد  مهسا  که  برداشت  را  قرآن  الی  اسکناس  دو  کردند. 

 گرفتنش لبخند زد:

 حمدرضا چی؟م_

 لبخند روی لب مریم ماسید و مهسا ابروهایش را باال داد: 

 نکنه یادت نبود؟_

 بست و صادقانه گفت: را  قرآن

 اصال! _

 خب فردا صبح پاشو بریم یه چیزی براش بخریم! _

باشه  با گفتن  از سر خودش مریم قرآن را سر جایش گذاشت و  ای موقتا 

اشان آماده شدند و  خوردند و طبق قرار هرسالهای  باز کرد. چای و شیرینی 

بسته برداشتن  رفتند.با  پدرشان  با  دیدار  برای  شیرینی  که   ی  جایی  تنها 

کردند د بهشت زهرا بود و بس! بعد از آن سعی می داشتند برای دیدار برون

ای از شهر بگذرانند تا تنهایی پا بیخ آن چند روز تعطیل را هر روز گوشه

 ارد و نفسشان نبرد! گلویشان نگذ

های سرخ و سفید دور اسم پدرش را سر مزار نشسته بودند و مهسا با گل

ود و  نگاه مریم مثل هر سال با بغضی سخت عقب نشسته بقاب گرفت ولی  

 کرد! تماشا می
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می  عوض  چیزها  خیلی  شاید  بود  مانده  او  بود  اگر  گفته  خودش  شد! 

تصورمی  دیگران  که  چیزی  کند  ثابت  تا  که  کرده  جنگد  نبوده!  اند 

جرقه زندگی اشتباه  یک  بلکه  نداده  باد  به  خیانت  را  آن اش  به  آتشی  ی 

زد. را  همه  بزرگی  که  را   آتشی  خاکسترش  حتی  و  سوزاند  را  چیزشان 

 ندیدند! 

این فکر میمی_ به  بابا! دارم  نوهکنم چی می دونی  با  بعد  اگه سال  ت  شه 

 بیایم اینجا و دورت شلوغ تر شه! 

اش افتاد و دور زانوهای بغل کرده هایش ازز چشم مریم پرید.دستبرق ا 

چشم  کهبا  کرد  نگاه  را  مهسا  گرد  باال    هایی  را  دستش  دو  خنده  با  او 

 گرفت:

 زنی؟به جون آبجی بچه تو رو گفتم نه خودمو که! چرا با چشمات می _

چپ نگاهش کرد که مهسا با خنده دست به مریم لب به هم فشرد و چپ 

 ا کشید:هگل

همه _ بابا!  میببینش  غره  ما!  ش چشم  دبیرستان  ناظمای  به  ره. صدرحمت 

تو   و  من  فکر  ذره  یه  نمی اصال  نیست!  میکه  دلمون  و  دونه  خاله  خواد 

 بابابزرگ شیم! 
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همه_ عهدبوق  دخترای  عین  چرا  بچهتو  و  دنبال شوهر  ؟ خجالت  اش  ای 

 کشی؟  نمی

 مهسا زیر خنده زد:

خواد بترشه، منم خمره بگیره بندازه توش! خب تو  بابا! خودش میببینش  _

 کنه؟ خواد ازدواج ای کسی دلش نمیکدوم دوره و زمونه

مونی! فعال فکر شوهر نمیتو همین دوره زمونه مزخرف. جنابعالی هم بی_

 کنکورت باش!

با باال رفتن ابروهای مهسا سنگی ریزی را که کنار پایش بود سمتش پرت 

کرد که او با خنده جا خالی کرد . مریم خندید و دست روی اسم پدرش  

 کشید:

 نداره! ببین چقدر تخس و پرروئه بابا؟ یه ذره حیا_

 من تا سال دیگه... _

با ساکت شدن مهسا ،مریم با خنده نگاهش کرد و تا رد نگاهش را دنبال 

ش از  کرد ، کسی کنارش نشست . نگاهش روی نیمرخ آشنایی ماند تا قلب

تاریک و  به گوری تنگ و  دنیا همان لحظه تبدیل شود  جا کنده شود و 

یده بود. دست مرد  سرد! درست شبیه همان گوری که پدرش تویش خواب

کرد  حس  چرخید  مریم  سمت  که  نگاهش  ولی  ماند  سنگ  روی  جوان 
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عاشق یک جفت چشم سیاه و   پرت شد به سالهایی دور. به همان وقتی که

هایی که در آغوش امین دید ولی تهش تعبیرش یک ابمهربان شد! به خو

 کابوس کشنده ماند!

میرد. نفسش سخت شد  قدر نگاهشان به هم ماند که حس کرد دارد میآن 

بود که گیره تنفسی  بیمار  انگار یک  امین گفت سالم!  تا  بازیگوش و  ای 

و  گرفت  را  نگاهش  شد.  باز  یکهو  بودو  بسته  را  اکسیژنش  رسیدن  راه 

ای سستش را جمع کرد. جوابش را نداد و بلند شد. مهسا را نگاه  دست وپ

 کرد:

 شه!پاشو بریم. داره شب می_

انگار دخترک  امین به مهسا نگاه    . با غیظ کرد  به خون اون تشنه بود که 

بلند شد. مریم سمت ماشین رفت و مهسا دنبالش که  نگاهش کرد و بعد 

پسربچه با  را  دید آمنه  بود  درآغوشش  که  بیای  با .  آمنه  ایستاد.  اراده 

روزهای  آن  توی  که  کسی  تنها  رفت.  جلو  و  زد  دلتنگی  لبخند  دیدنش 

ای که باهاش کار کرد و  آمنه بود! اولین مربیسخت و سیاه بهش حق داد  

را   پشتکارش  وقتی  و  داشت  را  هوایش  همیشه  دوستش!  بهترین  شد  بعد 

معرفی  بهتری  اساتید  به  تویدید  توانست  تا  فشرده  یک دوره  اش کرد  ی 

مربی باعث گریکارت  هم  بعد  شود.  خودش  دستیار  و  بگیرد  را  اش 
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بآشنایی دیگر   ... و  شد  امین  با  باش  چیزی  نداشت  دوست  آن  از  ه عد 

بی را  بازش  آغوش  روزها  آن  حرمت  به  فقط  بیاورد.  جواب  خاطرش 

با دیدن کودک تقریبا دوساله ای در  نگذاشت و صورت هم را بوسیدند. 

 وش آمنه لبخند زد: آغ

 باالخره آرزوی شوهرت برآورده شد؟  _

 آمنه بچه را توی بغلش جابه جا کرد:

 ش! ارشیاس! عشق عمه ن چهارسالشه!ایشون آقا اون که آره! دخترم اال_

چیزی ته وجود مریم لرزید و لبخند یخش آب شد! تمام آن دورانی که با  

خواهد  گفت دلش پسر میآمد، او میامین بود و حرف از بچه به میان می

گفت  یکبار  کند.  انتخاب  اسمش  برای  خواست  دلش  چه  هر  مریم  ولی 

 ارشیا و حاال... 

صور روی  ونگاهش  ماند  کودک  بچه    ت  سمت  که  دید  را  امین  دست 

بغضی  را  گلویش  گشود.  بال  او  کنار  از  پدرش  آغوش  برای  او  و  رفت 

 ستش را گرفت: کهنه زد و با خداحافظی آرامی خواست برود که آمنه د

گفت اولین جایی که بعد از سال تحویل میای اینجاست امین راست می_

 کردم ...  ولی تا وقتی مامانم نرفت، باور نمی

 ی چشم آمنه چکید:پلک مریم پرید و اشک از گوشه
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 مامانم سه ماه پیش رفت مریم! _

بلند زن   صداها توی سر مریم چرخ خورد. تصاویر در هم پیچید. صدای 

 اشان از آن شب لعنتی بلندتر بود.  توی حیاط کوچک خانه

نفرینت _ نکشی!  بیرون  من  بچه  زندگی  از  پاتو  اگر  نگذره  ازت   خدا 

فاطمهمی  به  وگرنه  بده!  پس  مو  بچه   ، بردی  آبرومونو  زهرا  کنم!  ی 

 دم! ت میحواله

اش گذاشت و هق هق هایش بسته شد. آمنه توی بغلش سر روی شانهچشم 

نمی   اشگریه باورش  کرد.  پر  را  اما  گوشش  است  مرده  زن  آن  که  شد 

ه و هایش ثابت کرد که زمان گذشتای و باز شدن چشم صدای نق نق بچه

آمنه   و  امین  مادر  و دیگر  نیست  سرجایش  چیز  هیچ  دیگر  نیست!  زنده 

ترین گواه ظلمی بود که ای که در آغوش امین بود؛ بزرگترین و تلخبچه

 بهش شد... 

 *** 

مریم  نگا سمت  بود،  ایستاده  فروشی  بستنی  جلوی  که  امین  از  آمنه  ه 

 کند. آهی کشید:چرخید و دید ارشیا را نگاه می

 صداست!شم بیین مظلومه که گریهثل خود اماینقدر م_
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ی پسرک کشید که او با خجالت سرش  مریم لبخند زد و دست روی گونه

 م به مریم نگاه کرد. اش چسباند و از باالی چشی عمهرا بیشتر به سینه 

دوسال و نیمشه!به مامان خیلی عادت داشت.وقتی یهو سکته کرد و از پا  _

قبل شد. بعد از تولدش اینقدری که با مامان بود با  افتاد ارشیا منزوی تر از  

 الدن نبود! 

به صخره بود که  انداخته  آمنه موجی  مریم  بغض توی صدای  احساس  ی 

واکنشمی  ولی  گشت  برمی  و  ارشیا  خورد  از  را  نگاهش  نداد.  نشان  ی 

نمی هم  نگاهش  و  نشسته  ماشین  توی  کرده  بغ  مهسا  دید  و  کند. گرفت 

ر او  سکوت  وقتی  بغلشآمنه  توی  را  ارشیا  دید،  را    ا  او  و  کرد  جا  جابه 

 تر روی پای دیگرش گذاشت: راحت

 مهسا چه بزرگ شده ماشااله. دانشجوئه؟_

 زبانش رو کامل کرد! یورهنه.پشت کنکوره. پارسال شرکت نکرد. د_

 خواد مترجمی بخونه؟پس می _

 احتماال! _

 خودت چی؟ _

 لبخند کمرنگی زد:

 مشغولم دیگه! _
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 اید شده باشی! نه؟ خوبی بمربی _

 استادم تو بودی دیگه! راه افتادم!_

 هیکلت که رو فرمه حسابی! االن جایی مشغولی؟ _

 مریم سر تکان داد و آمنه گفت: 

 آزاد داری ،من باشگاه تاسیس کردم ! میای؟اگه تایم _

نمی_ وقت  دیگه  کردم!  اجاره  خودم  رو  جا  با  یه  کردن  کار  وگرنه  کنم 

 !تورو دوست دارم 

 های آمنه برق زد: چشم 

 پس حسابی پیشرفت کردی تو این چندسال! کجا؟_

 الهیه!_

خراسان  میدان  همان  نهایتا  یا  خط  لب  از  حرفی  او  بود  منتظر  آمنه  انگار 

بزند.حتما فکر کرده ب اما چنان جا خورد که باعث شد مریم پوزخند  زند 

کشید زورکی  هم  نفس  آوردند،  سرشان  که  بالیی  از  بعد  است! بودند  ه 

 آمنه خودش را جمع کرد و لبخند زد: 

چقدر خوب! آدرس بده بیام ببینمت! اونجا چند تا باشگاه حسابی هست. _

 ه روشون کم شه!س ! خوببدیشون اینه یکی دوتاش مردونه

 اش گرفت:مریم خنده
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 آره! نشستن اونجا من روشونو کم کنم! _

 ها! شه مسخره کنن اینجوری کالس کارشون حفظ مینه آخه فکر می _

 با خنده افزود:  و

 کار بود بگو بیام با هم روشونو کم کنیم!  _

برمی دارد  امین  دید  وقتی  و  خندید  سر  تکان  با  ازمریم   ، روی   گردد 

 ت بلند شد و گفت:نیمک

 خوشحال شدم دیدمت! دخترت رو هم ببوس از طرفم! _

 آمنه نگاهی سمت امین انداخت و بلند شد: 

  . امین بستنی گرفت_

 نوش جان! دیر شده. _

ها یکی ای رنگارنگ ماند. خاطرهامین رسید و نگاه مریم روی بستنی میوه

بغض سر  پشت  از  داشت  مییکی  سر  و  هایش  را  کشید  تلخش  روزگار 

می  رویش  به  کشندهبیشتر  خاطرات  تمام  تکرار  از  فرار  برای  ی کشید. 

و بوسید  را  آمنه  صورت  توی گذشته،   . کرد  نشست   خداحافظی  ماشین 

ل از اینکه در را ببندد ، امین در را نگه داشت. چشم توی چشم که ولی قب

ب نگاهی  همان  دید.  مقابلش  را  بغض  و  حسرت  از  دنیایی  که شدند  ود 
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را   حالش  امین  آرام  صدای  نکند.  گریه  تا  چرخاند  رو  ازش  بار  آخرین 

 بدتر کرد: 

 گفتم خامه نذاره. دوست نداری!_

 سمت او هل داد.نی کرد و سینی را مریم نگاهی به بست

 خورم!ببرش برای پسرت! من خیلی وقته بستنی نمی _

 امین سمت دیگر سینی را گرفت و سمتش خم شد:

 اونقدر ازم پری که حتی مرگ مادرمو تسلیت نگفتی! اما... _

 خدا بیامرزدشون! _

 امین انگار نشنید و حرفش را از همانجا که رها کرده بود،ادامه داد: 

 کردم بخوای شوهر کنی و طرفو بفرستی سراغم! اما فکرشم نمی_

ک انگار   . شد  باز  امین  ابروهای  که  ماند  بهش  بهتی  چنان  با  مریم  ه  نگاه 

 بخواهد مچ او را بگیرد ، گفت:

 شناسی اصال؟ محمد می _

 این بار جای مریم ،مهسا گفت:

 نامزدشه امین آقا! _

 امین مهسا را نگاه کرد:

 اون؟ _



 

283 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

تا مهسا در را باز کرد ، مریم تشر زد که پیاده نشو و او هم اده شد.  مریم پی 

ر ماشین با ترس سر جایش نشست. امین قدمی عقب رفت و مریم با غیظ د 

 را به هم کوبید و جلوتر رفت. 

 اون اسم داره ، اسمشم گفته بهت! حاال چرا باید به تو جواب پس بدم؟_

 هایش ماند! چشم  نگاه امین روی صورت برافروخته و سرکشی

 عوض شدی!_

 شدم؟  نباید می_

 شیش ساله توی ذهنم عوضت نکردم اما با دیدن اون پسره... _

ت بنشیند که امین دستش را مقابلش سد کرد تا مریم رو چرخاند و خواس

 او خودش را کنار بکشد.  

 ایستادم پشتت اما اون موقع نشد! هنوز دلم پیشته!  من بد کردم، باید وامی_

 یم متحیر نگاهش کرد و امین نگاهش را سمت دیگر چرخاند:رم

 خوره! من... این پسره به دردت نمی_

 زد خجالت بکش. ت بال بال میبغل ای که واسه اومدناز اون بچه_

 امین نگاهش کرد و مریم با تاسف پوزخند زد: 

 کشی آقا معلم با آبرو! چون از نگاه کردن تو چشم من که خجالت نمی_

 دم و برمیگردم سراغت!گفته بودم یه روز نباشه الدنو طالق میادرم به م_
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زندگی  _ لیاقت  اصال  تو  چون  بده.  طالقش  حتما  نظرم  نداری! به  کردن 

 حیف از اون بچه ... 

 پایش را به زمین چسباند: سمت ماشین برگشت و حرف امین

و  گفت محمدرضا فاضلم! احیانا نسبتی با سهامدار شرکت پارسیان خودر_

 نداره؟ 

دنیا دور سر مریم چرخید.امین تیرآخرش را با صدایی که فقط به گوش 

هدف   به  درست  و  کرد  رها  رسید،  مریم  بامکث خود  اما  خورد.مریم 

 هایش زل زد: چرخید و توی چشم 

 ترکی؟بگم آره ، مطمئنی نمی _

و نگاهش کرد  متحیر  نگاهش کرد که حس کرد امین  آنقدر خیره  مریم 

اش بیرون بزند. برگشت و با قلب و از چشم و قفسه سینه   کم مانده جانش

ز فشرد. مغزی سنگین در ماشین را به هم کوبید و پایش را روی پدال گا

کم مانده بود توی تقاطعی با ماشینی شاخ به شاخ شود. صدای جیغ مهسا  

مانده ته  ترمز  روی  کوبیدن  محکم و  را  دستش  گرفت.دو  را  جانش  ی 

 ی داد زد: روی فرمان زد و عصب

 خدا لعنتت کنه محمد! _
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می  اعصابش  روی  مته  مثل  ساعت  تاک  تیک  که صدای  کوبید.طوری 

می برداردلش  چیزی  قدیمیخواست  صفحه  توی  و  دو  د  بکوبد.  اش 

اش فشرد و روی پهلو چرخید و چشمش باز شد که  دستش را روی پیشانی

با دلواپسی نگاهش می  کش   ش کهنگاه .کنددید مهسا زانو بغل کرده و 

 آمد،مهسا زانوهایش را رها کرد و آرام و بغض آلود پرسید:

 خوبی؟_

ت و دست روی صورت عرق سرش را ساده باال انداخت . مهسا جلوتر رف

اوکرده دست  مریم  بترسد!  و  بگوید  چیزی  بخواهد  انگار  کشید.  را   ش 

 گرفت و گفت:

 خوای بگی؟چی می _

 طاقت نیاورد: مهسا مردد نگاهش کرد ولی باالخره دلش 

امین چی گفت بهت که یهو حالت بد شد؟ از وقتی برگشتیم یه کلمه هم  _

 حرف نزدی!  

ز افتاد.نگاهش به سقف تازه رنگ شده و سفید مریم چشم بست و طاق با

 خانه ماند: 

 محمد رفته پیشش! _

 مهسا متعجب گفت:  
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 از کجا پیداش کرده؟  _

 سر مریم تکان خورد و مهسا دوباره گفت:

 ش بپرس! از خب_

 مریم با غیظ و حرص گفت:

 دونم چه بالیی  سرش بیارم! چشمم بهش بیفته که می_

 امین اومده رفته رو اعصابت! به اون چه؟_

 نگاه عصبی مریم سمت مهسا چرخید و او خودش را عقب کشید:

از _ سال  همه  این  اونجا؟  ما  سراغ  اومد  اول  روز  پاشد  چی  واسه  اصال 

 بود یا... مامانش جرات نکرده 

ب_ تنه  یه  اون خودش  مدافع محمد؟  تو شدی وکیل  به دل  حاال  لده خون 

 من کنه! تو دیگه تمومش کن! 

 بعد هم بلند شد و سمت حیاط رفت ولی مهسا هم دنبالش رفت: 

 قدر دنبال زندگیته.... وقتی دوسِت داره و این_

 مریم با حرص سمت مهسا چرخید و بلند گفت: 

نم _ و  تو خواهرمی  کنه،  ی وقتی  دخالت  زندگیم  تو  میاد کسی  بدم  دونی 

 ی نفهمی مثل اون بفهمه؟ توقع داری غریبه
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باران   نم  نم  رفت.  حیاط  سمت  دوباره  مریم  و  شد  جمع  مهسا  صورت 

برگ و  بود  گرفته  بود.  بهاری  ریخته  کوچک  حیات  کف  درختان  های 

گوشه میهنوز  باید  و  بود  شده  کود  اضافی  وسایل  حیات  از  ن بردشاای 

پشت  روی کنار  بود  حیاط  توی  اول  از  که  را  نردبانی  بام.  بام    پشت 

گذاشت و باال رفت. اتاقک کوچکی شبیه انباری روی پشت بام بود که با  

ایرانیت ساخته بودند. جارویش زد و پایین رفت. هر تکه را که باال برد و 

زندگیگوشه از  قسمتی  گذاشت،  انباری  از  باالخانهای  از  را  ی اش 

می اموشفر فریاد  مادرش  که  لحظات  آن  تمام  کشید.  پایین  توی ی  زد 

اشان راه رفت و از  مغزش کوبیده شد! تمام آن دقایق که پلیس توی خانه

هنوز   آمد.انگار  چشمش  جلوی  کرد  برداری  لیست  اموالشان  تک  تک 

رفت و دلش  های کثیف راه میاشان با پوتینهای خانهسربازی روی فرش

های را با دستبند بردند و روزی که پشت شیشه  که پدرش  شد! روزیله می

م زندانیضخیم  تا  مادرش  پیش  برود  باید  شنید  و  القات  شود  تمام  اش 

ی خواست ببرد پایهی آخری که می برگردد مثل کابوسی تکرار شد! تکه

تختشان بود که جمع کرده بودند و تنها سخت بود باال ببردش! اما دستش  

ها چسباند و حرف پدرش که از زندان برگشت و آقای  را محکم دور میله

خواست کرد و کمک میآمد که باید حاج فاضل را پیدا می  غیاثی یادش
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ای از این دنیای به هم ریخته را آباد کند تا شاید دلش آرام  تا بتواند گوشه

 بگیرد اما او حتی نایستاد بشنود و.... 

افتاد و با صدای مهیپایه بی وسط حیاط رها شد. مریم ی تخت از دستش 

وط نکند. مهسا گوشی به دست بیرون نردبان را نگه داشت تا سقدو دستی  

پایه به  باال  همان  از  مریم  کرد.  صدایش  بغض  با  و  نگاه  دوید  شکسته  ی 

ها. با باری به کرد برای باال رفتن از پلهکرد و خودش که هنوز تالش می

او که  همانی  به  آبرو...  و سختی  را گرفت  بزرگی  مادرش  و  آسایشش  ل 

 عشق را و نهایتش جوانی و آرزوهایش را...  بعد پدرش را، بعد زندگی و 

 مهسا پایین نردبان را گرفت: 

 افتم....جون مهسا بیا پایین. االن پس می _

 را نگاه کرد و مهسا لب برچید: او

 آبجی...بیا پایین _

الویی را  ف کرد.صدای  ی تخت را صا ها را یکی یکی پایین آمد و پایهپله

شنید و سرش چرخید. گوشی هنوز دست مهسا بود!موبایل خودش بود. با  

اش کرد. خسته و کالفه بود. موهای به هم ریختهترس داشت نگاهش می

با   مهسا  داد.  تکان  گوشی  گرفتن  برای  را  دست  و  داد  گوشش  پشت  را 

سال الو،صدای  گفت  تا  مریم  و  گرفت  سمتش  را  گوشی  لرز  و  م  ترس 
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رار کرد و در را  کردن محمد را شنید. مهسا را که نگاه کرد او توی خانه ف

پیشانی به  دست  مریم  بست.  نشست. هم  پله  لب  همانجا  و  گرفت  اش 

دوباره   محمد  که  بود  نزده  حرفی  هنوز  ولی  بود  گوشش  کنار  گوشی 

 گفت:

 دمم مبارک!  علیک سالم.عی_

 ای گفت:مریم چشم باز کرد و با صدای خسته

 از دست تو چیکار کنم؟  ن م_

 محمد جا خورد ولی به در دیگری زد:

 بذار دو روز بگذره از ابراز احساساتم بعد طاقچه باال بذار! _

 مریم کفری گفت: 

خوام! واسه چی پاشدی رفتی سراغ امین؟ محمد چیو ابراز احساسات نمی _

 ثابت کنی با این کارات؟ خوای می 

 گفت:با سکوت او با درماندگی بیشتری 

کنی؟ تو اصال با  از وقتی دیدمت یه روز خوش ندارم! چرا اینجوری می _

 امین چه حرفی داری که ... 

 کجا دیدیش؟ _

 هر جا... _
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 ره! جواب منو بده!جا آدم هرجایی می هر_

 برق از چشم مریم پرید و صاف نشست:

 م!تو... حرف دهنتو بفه _

  

اگه عشقش کشید بیاد   گفتم کاریت ندارم ولی نگفتم این مرتیکه عتیقه_

مون رنگ آدمیزادی بگیره، نه اینکه هر ارتباط دم پرت! پا پس کشیدم که  

 ننه قمری راشو بکشه بیاد سراغت!

 وقتی پاشدی رفتی سراغش و آمار دادی ... _

که _ بهش  ندادم  آمار  ولی  دارم  خودمو  دالیل  چون  رفتم  سراغش 

 اینجوری توپت پره!  

 دارم؟  ارتباط و دونست من با تپس از کجا می_

 خودش گفت؟_

یک اما  بدهد  جوابی  آمد  که مریم  زد  حرفی  امین  شد!  ساکت  مرتبه 

محمد  بحثشان!با سکوتش  به  داد  انگار خط  مهسا  و  نبود  تویش  اطمینانی 

 فت: دوباره گ

 گفتم خود عتیقش اینو گفت؟ _

 اش چسباند:مریم چشم بست و دستش را دوباره به پیشانی
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 چرا رفتی سراغش؟ _

، را چ_ بزنی  حرف  درموردش  نیومد  تو خوشت  وقتی  ولی  مهمه  برام  ش 

ت  ارتباطات و  دیگه سراغشو نگرفتم! گفتی دلت نمیخواد درمورد گذشته

من و حواست میره جای دیگه، حرف بزنی، ولی وقتی چشات می مونه به  

می قرار  باید  و  قول  تو  با  نگفتم  رفتم،  سراغشم  چیه!  و  کی  فهمیدم 

 خاره که... یاوردم اما انگار این تنش می دارم.اسمی ازت ن 

 با مکث گفت: 

 کردم! تر از اونی شدی که فکر می جدی _

 قلب مریم ریخت و محمد دوباره گفت:

 .آدرس خونتو بده بیام _

 از گلوی مریم بیرون آمد و محمد گفت:نه ضعیفی 

اش تونن بهت بدن؟ به عرضه نداشتهچسبوندی که بقیه نمی به چیش دل_

 اش؟ پایین افتادهسر مثالیا 

 کنم؟ کی گفته من هنوز بهش فکر می_

 خرم من؟ _

 مریم برآشفته گفت: 
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خونت _ بوم  پشت  رو  و  کن  قطع   ، بدی  فحش  خودت  به  داری  دوست 

گو تو  بکش!  و هوار  تفسیر  واسه  جا  که  هستم  پر  اونقدر  نگو!  من  ش 

 توصیف حساسیتای بیخودی بقیه نداشته باشم!  

 دی! حساسیتو کجات جا دادی؟نمی تو یه سوالم جواب_

 مریم کالفه جفت پاهایش را روی سنگفرش حیاط دراز کرد: 

 تونی؟ هم نزن این گذشته وامونده رو! می_

 تونی؟ با دل من یه کم راه بیا! می_

 مریم چشم بست و محمد آرام گفت: 

نگفتم بی خیال خودت شدم که بپیچونیم! میخوام ببینمت! مثال سال نوئه!   _

 ین ساله... اول

ای هم جریان دارد.شاید هم پوزخند بود! ته حرفش مریم حس کرد خنده 

 تلخ گفت: 

 واسه من اولینا همیشه آخرینم بودن! _

 به صرف بی لیاقتی اون عتیقه؟_

 وری پیداش کردی! چط_

 مهمه؟_

 آره!_
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 آدرس خونه رو بده بیام بگم!_

 حالم خوب نیست االن. بعدا...  _

 ارم !خوام حالتو جا بیمی_

 محمد... _

 گوشیو بده به مهسا! _

 مریم صاف نشست: 

 اونو چیکار داری؟_

میمی_ راهی  هر  که  تو  دنبالتون!  بیام  کنه  وسایلتونو جمع  بگم  زنم خوام 

 بسته! باز خوبه اون هست!بهت بن 

 من االن حوصله خودمم ندارم.تو... _

 باید باهات دوروز یه جا باشم و حرف بزنم! اینجوری نمیشه! _

 البد توقع داری پاشم بیام خونت پیک نیک؟ _

 ریم شمال! نه! سه تایی دو سه روز تعطیالت رو می_

 هایی گرد گفت:مریم جا خورد و با چشم 

 ایم؟ چرا فکر کردی ما می_

اگه عاشقم نشدی، تو خونه نمی_ ثابت شه حداقل  به من  با  چون  شینی و 

ری ولی گفتی آدم فکر به اون مرتیکه بهم خیانت کنی! خودت قبول ندا 
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شوه به  فکرش  تو  که  معتقد  آدم  هستی!  نمیمعتقدی  خیانت  کنه!  رش 

 کنه؟می 

 من واسه زندگیم به کسی جواب نمیدم چه برسه به فکر کردنام!_

 شو جمع کن میام دنبالت! آدرسو بفرست!پا_

 ذاری دو ساعت آرامش داشته باشم؟می_

 نه!_

افتاد ومریم برگشت! مهسا  رشانبا صدای قیژ در تنفس بین مکالمه زنجیروا 

از الی در مریم را نگاه کرد. نگران بود و دلواپس. وقتی محمد الو گفت، 

 جوابش را داد: 

 دم!میزنم بهت خبر با مهسا حرف می_

 این بار پیداش نکردم! آدرسو بده مریم تا خودم_

آرام ظاهرا  ولی  جوید  می  را  لبش  داشت  مریم  مهسا  بود!  تر 

 ی تخت افتاد که وسط حیاط ولو بود. آرام گفت: به پایهچرخید.چشمش 

 قول میدی اگه به نتیجه نرسیدیم، تمومش کنی؟ _

 اگه رسیدیم میای خونه من زندگی کنی؟ _

 ریم ،محمد خندید:با سکوت م

 به چنگم افتادی پس که... _
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 مریم میان حرفش گفت:

 اگه قانعم کنی ، آره!_

 پس اوکی! _

ت! حتی اگه آدرسمونو پیدا  لطفا اینجا نیا. هیچ وقخودمون میایم باشگاه!  _

 کردی!  

 ساعت نه باشگاه باش!_

به پایه ی تخت بود با  .مریم گوشی را قطع کرد ولی چشمش هنوز  مهسا 

احتیاط کنارش نشست و آرام صدایش زد . مریم به طرز عجیبی نسبت به 

 تر بود. بدون آنکه نگاهش کند،گفت: ساعتی قبل آرام

 زدی؟ بهش زنگ واسه چی_

 به خدا... خودش چند بار زنگ زد. تو حیاط بودی و نشنیدی! _

قطع   بود.باران  یخ  و  گرفت.خیس  را  دستش  مهسا  و  نگفت  چیزی  مریم 

 هوا سرد بود:  شده بود اما

 اگه باهاش ازدواج کنی...  _

 مریم دستش را از دست او بیرون کشید و بلند شد: 

 ! پاشو یه کمی وسیله برداریم و بریم_

 کجا؟_
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 شمال! _

بعد هم توی خانه رفت و در را بست! مهسا متعجب به در بسته خیره ماند! 

می  لحظه یک حال  هر  مریم  بلند شد  چرا  برگشت  او حاضر  و شد؟وقتی 

 گفت:

 کجا؟_

گیرم! تو بمون یه کمی  مگه نگفتی برای محمد یه چیزی بخرم؟ میرم می_

 وسیله جمع کن! باشه؟ 

  

که بود  حالی  یک  درنمی    مریم  سر  ازش  بدپیلگی  مهسا  ولی  آورد! 

ای کوتاه  ای گفت و او بیرون رفت! اولین قطره باران بعد از وقفهنکرد.باشه

باال گرفت و آسمان را نگاه کرد. دلگیر باز به صورتش خورد. سرش را  

بود. مرموز بود.انگار پشت بهار زمستانی سخت کمین کرده بود! آنقدر با  

تا یک   بعد  ماشین چرخ زد  دقیقه  پیدا کرد. چند  امور مشترکین  خدمات 

ای را گرفت. تردید  اش بود و شمارهکارت فعال جدیدی توی گوشیسیم 

د را  آن شماره  هنوز  او  آمنه که  داشت که  ولی صدای آشنای  باشد  اشته 

 توی گوشش پیچید، فهمید این یک راه را اشتباه نرفته! 
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روبه رو که اسیر دست  هایش بغلش بود و نگاهش به نهال کوچک  دست

می خم  بهاری  میباد  سرپا  باز  و  آیندهشد  امید  به  هم  آن  که ایستاد؛  ای 

نبود چه پیش می تنهمعلوم  تندباد و طوفان شکنش را میآورد! تبری  یا  د 

 اما امید به سایبان شدن و ثمر دادن هنوز پابرجا نگهش داشته بود! 

فوقتی آمنه زنگ زد گفت می_  ، ببینیم  به سرم   کر کردم داره سرخوای 

 ذاره! می 

کرد . مریم  ها بود که کنار گوشش زمزمه میصدای امین مثل همان موقع 

 تر بغل کرد: هایش را محکمدست

هم  _ میوقتی  فکر   ، طالق  واسه  محضر  بیام  گفتی  زدی  زنگ  کردم تو 

 ذاری !داری سربه سرم می

 : وقتی امین نزدیکش روی نیمکت نشست ،  بلند شد و گفت

خاطر _ به  و  کردی  جدیش  شوخی  شوخی  فهمیدم  که  وقت  همون  از 

خودمو دیدمت  جا  هر  خوردم  قسم   ، کردی  ولم  مامانت  به نفرین  بزنم 

چو نشناختن!  و  توش  ندیدن  حسی  هیچ  دیگه  که  سوخت  دلم  اینقدر  ن 

می  فکر  چون  دیگهنموند.  راه   ، ندیدنت  از  غیر  فراموش کردم  واسه  ای 

 کردن ندارم! 

 از تو بهتر بود؟ شرایط من فکر کردی_
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 ای که بغلت بود امروز، بدتر نبوده!با بچه_

 بزرگترین اشتباهم ارشیا بود که...  _

 : مریم سمتش برگشت و بهش خیره ماند

مرد و شوهر خوبی نبودی! نه واسه من،نه واسه الدن وگرنه اینجا نبودی _

عمرت به  االن! حداقل سعی کن بابای خوبی برای بچه ت باشی که تموم  

 بطالت نگذره! 

نهال  همان  کنار  و  رفت  عقب  رفت،مریم  نزدیکش  تا  و  شد  بلند  امین 

 ایستاد:

زندگ_ به  دارم  چندسال  از  بعد  بدونی  گفتم  رو  سامون اینا  سرو  یم 

رومیدم.نمی بیفته  تو  سایه  دوباره  محمد  خوام  درمورد  دروغتو  زندگیم. 

افتادی  هستی که امروز راه    خوام بدونم دنبال چیگیرم؛ فقط مینشنیده می 

 اومدی اونجا؟ 

 هایش را جمع کرد:امین چشم 

مدیر مدرسه؟ بیا بعد از تعطیالت با هم بریم سراغ   زد زیرش که اومده تو_

 مدرسه! هنوز همونجام که قبال بودم!

تر از گذشته بود و این برای مریم دردناک بود! پوزخند  لحن امین محکم 

 زد: 
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 بالت ببینه؟ که منو کسی دن ترسی آبروت برهنمی_

سرکوفت نزن مریم! تو اون روزا تو خونه ما نبودی ... حال مامانم بد بود! _

 اومد! حتی...ز کول من پایین نمیافتاد هیچ کس ا اگه اتفاقی براش می 

اونا رو هم نشوندی رو کولت  _ وقت زن گرفتن و بچه دار شدنت چی؟ 

 واده و مامانت شی؟که سنگین تر شه و پسر سر به زیرتر خون

مریم  کرد.  نگاه  را  دیگر  سمت  و  کشید  ریشش  به  دست  کالفه  امین 

ماندهحرف  ته  از  که  را  می هایی  باال  داشت  جانش  قی  را  داد.  زد  ورت 

 هایش را باال کشید:لب

نیومدم جواب چراهایی رو ازت بگیرم که _ کالفه نشو.بعد از شیش سال 

 دیگه مهم نیست! 

 امین نگاهش کرد:

 هم نیست.به خاطر اون پسره؟ ا مچر_

 خوره!!! بگم آره بهت برکه نمی_

 مریم... _

تن  _ نهایتش  و  کنی  ظلم  یا  لطف  بخوای  تو  که  تحقیق  نیومده  و میدونم 

 روح مادرتو نبری تو عذاب! 

 رنگ صورت امین کبود شد: 
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 پای مامان رو نکش وسط وقتی... _

اه نبود که هر چی  وقتی دستش از دنیا کوتاهه ؟ دست من از آبروم کوت_

 خواست بهم گفت و بعدم... 

 االن چیکار کنم؟ به پات بیفتم ببخشی؟ _

 نه تورو، نه مادرتو...  .این کارم کنی نمی بخشم _

 جلو رفت و درست روبه رویش ایستاد: امین

 نبخش! فقط بگو چطوری به پسر فاضل ربط پیدا کردی؟!  _

 ت که حرفی نزده! فگپس هیچ اطالعاتی در کار نبود. محمد راست می

 کی گفته محمد پسر فاضله؟ _

 فرض کن خودش! _

از شباهت یه _ این گندگی رو از کجا درآوردی؟  به  فرض کنم ؟ دروغ 

خانوادگی جلو نام  کنی  تهدید  باهاش  منو  که  راسته  ببینی  اومدی  بعد  ؟ 

 مهسا؟

 با پوزخند گفت: 

 نکنه اصال کارت شناسایی گرفتی ازش؟ _

 مریم جلو رفت: امین گیج نگاهش کرد و
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وعیداشو  _ وعده  و  عشق   ، حرف  یه  سر  که  اونی  امین!  کردی  اشتباه 

شبیهت   بقیه  بودی!  تو  بست  درشم  و  کوزه  توی  محمد  گذاشت  نیستن! 

بزنم! واسه   نمیخواست ازت حرف  اینکه من دلم  پیشت فقط واسه  اومده 

خاله  مشت  یه  حرف  پای  نشست  اینکه  نه  کرد  باز  چشم  باید  ازدواجم 

 جی که به خلوت بقیه هم کار دارن!خانبا

می تند  می داشت  خوبی  زیر رفت.به  را  تنش  داغی  اما  دانست 

 هایش پنهان کرد:خیرگی 

قبور هم فاتحه بدی از راه دور  بعد اگه دلت خواست برای اهلاز این به  _

 بده! 

امین هنوز در شوک و سکوت نگاهش می کرد که مریم خداحافظی کرد 

 فت:و برگشت اما امین گ

ی پنهانی باشه و خانواده  ارتباط هیچی برام مهم نیست جز اینکه اگر این  _

بالیی   از  بدتر  ارتباطی  در  پسرشون  با  بفهمن  سرت فاضل  من  مادر  که 

 آورد، سرت نیاد مریم!  

این همان چیزی بود که مریم روغنش را به تنش مالیده بود اما برگشت و 

 کوتاه جوابش را داد: 

 کنی نیست!  ر میج فاضلی که تو فکمحمد پسر اون حا_
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 امین سمتش رفت:

می_ دنبالتون  داشت  اون  جدا  اما  تازه  وقتی  اومد!  منم  سراغ  حتی  گشت. 

 یم! شده بود

این حرف را غیاثی هم زده بود و همین وادارش کرد تا سراغ حاج فاضل 

 برود اما برخوردش... 

به اون جریمریم... ریسک نکن! من می _ ان نداشتین و دونم شماها ربطی 

 ن ولی اگر دنبال انتقامی ... زندگیت راه خوبی نیست!چوبش رو خوردی 

  

شد طوالنی  امین  به  نگاهش  و  زد  پوزخند  داشت  مریم  او  آرام  صدای   !

های دل خوش زد! شبیه همان زمزمهتمام معادالتش را با خودش به هم می 

 کنک و دروغ سالهای پیشش بود که گفت:

 ده تو چاه نرو... با زندگیت بازی نکن!ناب پوسیکنم با طخواهش می_

کلمه  مریم  را  اما  نگاهش  و  دل  بعد  کرد.  زمزمه  لبش  زیر  را  انتقام  ی 

ر و  کلمهبرداشت  کشید.  ماشین  سمت  را  دور  اهش  انتقام  بزرگ  ی 

وجودش را گرفت! یعنی دلیل پس زدن حاج فاضل هم همین فکر بود؟  

اگر می مواقعا  با محمد  او  برخوردی حرم است؛ حتی موقتا،  فهمیدند  چه 
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اینکه فهمید رضایی درکار نیست دیگر بهش فکر می  کردند؟ چرا بعد از 

 نکرد؟!

 *** 

پارکینگ برد و محمد ریموت در را زد و سمتشان رفت.   ماشین را توی 

سالمی گفت و دستش را اول سمت مریم دراز کرد که او با لبخند دستش  

 فت: را فشرد . ابروی محمد باال ر

 کوکی انگار! ها؟_

 مریم ساک کوچکشان را از ماشین بیرون کشید: 

جای  _ که  شمال  دیگه!  باشیم  صفا  و  صلح  توی  روز  دو  بدقلقی  گفتم 

 نیست! 

 خوبه پس! نتیجه از حاال معلومه!میخوای نریم شمال و مستقیم..._

با   و  گذاشت  تمام  نیمه  را  حرفش  ،محمد  سرویس  از  مهسا  برگشتن  با 

 لبخند گفت:

 تو که خوبی؟ _

مالحظه از  مریم  و  داد  تکان  سر  راحتی  مهسا  نفس  آمد!  خوشش  او  ی 

 کشید و محمد گفت: 

 ببینی؟ ماهی مورد عالقه خواهرتم رویت کن!  خوای بری تو سالن رومی_
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 مهسا با تعجب گفت: 

 ماهی؟_

 محمد یکوری خندید و مریم را نگاه کرد:

 ه مهسا از باشگاه؟ اینقدر خوشی با ما که یه لوکیشنم ندادی ب_

 مریم خندید: 

فقط عکس موری رو نشونش دادم چون اونو خیلی دوست دارم! حتی با _

 رحم بود!اینکه بی

 مهسا سر چرخاند و با ذوق گفت: 

 آره.راست میگه! کجاس؟ _

 ها را نشانش داد و گفت: محمد راه پله

 آکواریوم سمت راست ،قسمت پایین! عکسشو دیدی باید بشناسی دیگه!_

ای سمت راه پله رفت . مریم تا مهسا نگاهی بهشان کرد و با لبخند و باشه

 آرام گفت: خواست دنبالش برود، محمد دستش را گرفت و 

 رحما خوشت میاد! پس از بی_

 قلب مریم به تالطم افتاد. وقت بازی احساسی نبود ولی ... 

 همون روزم گفتم جذاب و مرموزه ، بی رحمیشم بعدا رو شد!_

 ادامه داد:  مکثبا 
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 شبیه خودته!_

های محمد جمع شد و مریم نگاه و احساسش را برداشت سراغ مهسا چشم 

 ش کشیدش! آرام و هدفمند!برود اما او سمت خود

 قرار شد اگه به نتیجه دلخواه من رسیدیم... _

 هنوز نرسیدیم!_

 مبارک که رسیدیم!  در حد یه سال نو_

 با نگاه مریم سر جنباند:

 اون محضریه که سر اعتقادت رفتیم! حداقلش... یگه حق اینش د_

 زمزمه کرد: محمداش گرفت .مریم خنده

 حداکثرش ؟رسیم به تو سفر می_

 خواست جان و احساسش را تویش بیاندازد.  کوره بود و نمی

کرد و موسیقی دلخواه مهسا هم ساعتی بعد برف پاک کن داشت کار می

می  پخش  گوشش  نگاهتوی  کرشد!مریم  محمد  به  به ی  حواسش  که  د 

تمام   مثل  ، درست  بود  نشده  بینی  پیش  سفر  بود. یک  روبه رویش  مسیر 

بدون برنامه شروعش کردند! آرنج دست چپش تکیه مسیری که با هم و  

گاه تنش بود و باز آن نوشته جلوی چشم مریم رژه رفت. سنگینی نگاهش 

خی  هم  به  ثانیه  چند  برای  و  کرد  را جلب  محمد  سایهتوجه  ماندند.  ای ره 
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رنگ چشم این  ولی  مریم گذشت  ذهن  ته  از  متفاوتغریب  آن ها  از  تر 

ی باران  بگیرد. نگاهش را گرفت و به جاده بود که بخواهد جای کسی را  

تا چشم  بیشتر شد  ماشین  نگاه کرد. سرعت  دلش خورده  ببندد.  را  هایش 

همینمی  هم  زندگی  توی  سکا خواست  کسی  و  بنشیند  عقب  دار  طور  ن 

هایش را باز پس بگیرد. حسی شبیه کمی از دست رفتهشود تا کمی... فقط 

 اش را.... احساس گمشده

  

اجاره کردند، کلیدمردی که و ازش  تمام  یال را  ها را دست محمد داد و 

نقلی برق و  ساحلی  ویالی  کرد.  روشن  را  خواب  ها  اتاق  دو  که  بود  ای 

یک   و  داشت  پلکان چوبی  باالی  هم  در کنار  متوسط  آشپزخانه  و  سالن 

با را  اطرافش  داشت  مهسا  همکف.  می   طبقه  نگاه  مریم  ذوق  که  کرد 

 آرام گفت:  کان کشیدش. زیر گوششدستش را گرفت و سمت پل

 دو روز ذوق نکن!  _

 من دو سالم بود اومدیم،دیگه نیومدم خب! _

 من اومدم، تو رو نیاوردم؟ _

که با بابا رو اسبی رو    ون عکسترسید. ا نه خیر ولی باز عقلت بیشتر می _

 حداقل داری!
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باز شعله  ای زد و قلبش حرفش فوتی زیر خاکستر ته وجود مریم بود که 

های خوش کودکی را هم  گفت! او همان خاطرهسوخت. مهسا راست می 

التهاب  مهسا  اینکه  برای  و  نیاورد  خودش  روی  به  ولی  داشت  کمتر 

 ادش و گفت:ای باال فرست هایش را نبیند، پلهچشم 

ایام! می_ این  گیریم سوار شو،  ریم میاینجا اسب و قایق زیاده.مخصوصا 

 داری!برمی ببینم دست از سر کچل من 

ها را باز  مهسا با خنده نه گفت و مریم دوباره هولش داد. در یکی از اتاق

کرد. تختی دو نفره اول خودش را نشان داد تا دل مریم هری پایین بریزد!  

و   ی که توی ذهنشاولین چیز بود و تب  باشگاه  آمد حرف محمد توی 

می  نشان  محمدالتهابی که راحت  دید  و  برگشت  فوری  پله  داد.  از  ها هم 

شد! در کرد ،پیدایش میآید.حالل زاده هم بود.فکر هم بهش میباال می

بزرگ و کمی  بود  هم  از  تخت جدا  دو  آنجا  باز کرد.  را  دیگر   .تراتاق 

ب گفت که مریم سمتش چرخید و بدون  سا چیزی زیر لداخل رفت و مه 

ای  خنده گوید چپ چپ نگاهش کرد! مهسا با  آنکه اصال بفهمد او چه می 

باز کرد. تک ضربه ای به در  محتاط لبش را گاز گرفت و کمد خالی را 

خورد و مریم سر کشید. محمد اشاره زد کارش دارد و او هم با نگاهی به 
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ای شده و توی تراس رفته بود، بیرون رفت و بله  مهسا که بی خیال چمدان

 گفت. محمد سمت اتاق رفت و مریم با چند قدم فاصله دنبالش!

 چیزی شده؟ _

 محمد جلوی اتاق ایستاد و با سر بهش اشاره زد: 

 چرا نمیای اینجا؟_

را   جوابش  که  داد  تکان  سر  چشمکی  با  محمد  و  ماند  بهش  مریم  نگاه 

دندانش محکم کرد تا چیزی نگوید و همان    بشنود. مریم زبانش را پشت

اتاق بغلی بود و اشتیا د قی که به حضور محمدم بحثشان شود. مهسا توی 

داد،می توانست دلیلی باشد تا گوش بایستد.بنابراین  در زندگی او نشان می

رویش  روبه  و  بست  را  در   ، رفت  دنبالش  که  محمد  و  رفت  اتاق  توی 

 ایستاد:

ولی رو حرفت حساب کردم و  اضافه پیش بیاد  خوام حرف و بحث  نمی_

عنی  کالفگی مهسام باعث شد پیشنهاد مسافرتو به فال نیک بگیرم، حاال م

 فهمم! این حرفتو نمی 

ناخوداگاه   مریم  پیش آمد،  او که قدمی  باعث تعجبش شد.  لبخند محمد 

ایستاد.   سرش را مقابل صورت او خم  قدمی پس رفت ولی سر یک قدم 

 تپید: کرد و قلب مریم سراز خود تندتر میزیگوشی مینگاهش با کرد.
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 بگو دوستم داری ! ادا نداره!  رجا این بازیا یه با _

 مریم جا خورد ولی هنوز سر جایش ایستاده بود: 

 این شد جواب حرف من؟ _

 بیا جلو جوابتو بدم!_

 گفت: هایش داغ کرد. مریم از شیطنت هزاررنگ چشم

م می_ روی  فهمیدی  خودت  گرفدونم  قرار  درجریان  و  حساس هسا  تنش 

اشم کردی. بابتش هم ممنونم ولی یه وقتا از کارات سر در  و مالحظه شدم

 نمیارم .  

 چون زیادی تو فکر منی انگار!_

 مریم با حرص و درماندگی متناقضی نگاهش کرد:

 اصال آره! خوب شد؟  _

 به بهشت خوش اومدی پس عزیزم!_

هایش را با فاصله رماندگی ،محمد دستبا بسته شدن چشم مریم از سر د

چهره   باز  و  پرید  جا  از  او  که  زد  دماغش  روی  محکم  و  انداخت  او  از 

 هایش هم دوباره عوض شده بود! جدی اش را دید! رنگ چشم 

چون_ اتاق  این  تو  نیومدی  چرا  راحت  گفتم  براتون  اینجاست!  تر حموم 

 بود! تختو دیدی رم کردی فوری؟ 
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ریختند و وا رفت. محمد سمت حمام رفت  سر مریم انگار آب سرد روی  

 و درش را باز کرد:

یه در تو این اتاق داره، یه در بیرون بین دو تا اتاق! برای من فرق نداشت  _

تر  راحت  باشین،  اتاق  تو  شاید  تا  دو  گفتم شما  رو    اما  تختا  براتون!  باشه 

 شد جابه جا هم کرد! می 

جمع شد، قورت داد و باصدا و    مریم آبی را که از خجالت توی دهانش

 پایین افتاده گفت:لحنی 

 اصال حواسم به حموم نبود! _

 میگم همه حواست پیش منه ، زیر بار نمیری که!  _

 ای نمی کردی؟دور نگیر! خودت بودی فکر دیگه_

 ای ندارم! ح جنابعالی فعال فکر دیگهمن کال جز فت_

ی  ا یخ بزند. وقتی چهرهگفت که مریم یا گر بگیرد، ییک دفعه چیزی می 

 ش دست کشید:گر گرفته او را دید،خندید و آرام روی گونه

 . گمبده که صاف و صادق می_

 محمد با مکث از سر راهش کنار رفت:مریم ساکت بهش نگاه کرد و 

 برو تا مهسا فکر نکرده چند ماه بعد خاله میشه! _
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گرم مریم  تخت  صورت  روی  را  ساک  .محمد  شد  قبل  از  و  تر  انداخت 

پشت   مریم  که  کشید  را  او  زیپش  زد.  صدایش  آرام  و  رفت  سرش 

تخت  همان روی  مرتب  نا  را  وسایلش  و  بود  خم  ساکش  روی  که  طور 

 ، هومی گفت. مریم آرام گفت:  انداختمی 

 صداقت و روراستیت تنها چیزیه که تا اینجا آوردتم محمد! _

با همان لحن و این    ای که برداشته بود ماند و مریمدست محمد روی حوله

 بیشتری افزود:بار با حس 

 بابتش ازت ممنونم!  _

دخترجوان حوله جمع شد و نگاهش به مریم طوالنی تر!   دست محمد دور

 هایش را در هم پیچاند و جلوتر رفت: دست

 خوای بمونم اینجا... اگه می_

 محمد حوله را میان مشتش فشرد و صاف ایستاد: 

 برو ...  _

 خند زد: مریم بامکث لب

خوای بمونم اینجا و کمکت کنم وسایلتو بذاری  خواستم بگم اگه می می_

 تو کمد!

 اش را پنهان نکرد: ده ی محمد باز شد و مریم خنصورت جمع شده
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 ره جاده خاکی؟حاال کی فکرش می _

به   کننده  آنالیز  نگاهی  و  دار  معنا  لحنی  با  و  رفت  سمتش  قدمی  محمد 

 سرتاپای او، گفت: 

 داری کال!!!  خاکی دوستتو جاده _

.با هوم گفتن و جمع شدن   مریم خندید و دستش را مقابل او نگه داشت 

سمتش رفت، از اتاق بیرون کشید. از   پلک محمد قدم عقب کشید و تا او

سر به سر گذاشتن باهاش خوشش آمده بود. وقتی در را بست و توی اتاق  

تله توی   ، منتظر مهسا  رفت،صورت خندانش  نگاه  . سر تکان دا ی  د  افتاد 

هایش که چیه و او بدون بحث فقط سر باال انداخت که هیچی! فقط دست 

های باز ذوق کرده است. ذوق چشمکه تند و تند شروع به کار کرد یعنی  

 دیدشان! های خندانی که خیلی وقت بود این قدر واقعی نمی براق و لب

می  سرش  باالی  قندها  شدن  ساییده  گرمصدای  تنش  دلش   آمد.  و  بود 

حس خ امین  کنار  حاال  و  بود  ترسیده  حسابی  پدرش  رفتن  از  بعد  وش. 

با   که  شد  قرص  دلش  و  گرفت  را  دستش  او  داشت.  دادنش  خوبی  بله 

می  گاهش  تکیه  گرفت. همیشه  صورتش  جلوی  را  حلقه  کسی  شود. 

نمی نکند درست  هم  توجه  که  بود  شاد  آنقدر  ولی  جا   شناختش  اما 

ایش خرید. سمتش چرخید تا اعتراض کند ه امین برای نبود کخورد.حلقه
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توی   را  حلقه  و  زد  لبخند  او  کرد.  یخ  تنش  تمام  محمدرضا  دیدن  با  اما 

 اش فرو کرد:زدهانگشت یخ

 دیگه تموم شد!_

امین را توی درگاه محضر دید.پایش بلند شود پدر و مادر  به  تا خواست 

روزی که دیدش و   کرد. درست مثل همانزمین چسبید. مادرش گریه می

مینف دوباره  بودند.  رفته  فرو  هم  در  ها  زمان   ... کرد  خواستند رینش 

 آرام گفت: آبرویش را ببرند و کسی توی گویش 

 بهش بگو مریم... همه چی رو بهش بگو بابا! _

ولی  مرتب  همیشه  بود.مثل  ایستاده  دیوار  کنج  پدرش  برگشت.  ترس  با 

تمام لحظات سختی که دیدهنگران از  دایره  تر  توی دستش   زنگیبودش! 

کرد. تا خواست سمتش بدود ،پایش به چیزی گیر کرد و  نفسش را حبس

 زمین خورد و... 

خیز شد. اولین چیزی را که دید، پتوی زمین خورد و با آخی نیم  سرش به

قفسه از  نفس  ویال...  اتاق  بعدش  و  بود  سینه نرمی  شد. خواب  ی  رها  اش 

 در کار نبود و...  دیده بود! هیچ جشن عقدی 

همه پیشانی  که  برهم  و  درهم  خواب  این  معنی  نشست.  و  گرفت  را  اش 

عقد با محمد ؟ آن هم در شرایطی   تویش خودشان را نشان دادند چه بود؟
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امین؟نمی  با  عقدش  روز  شبیه  میدرست  احساس  چه؟!  یعنی  کرد فهمید 

را به پدرش توی بیداری باالی سرش نشسته و حرفش را زده! چه چیزی  

 گفت؟ یعنی منظورش محمد بود؟ چه کسی می 

با صدای موبایلش گیج بلند شد و گوشی را برداشت. شماره ناشناس بود.  

اش را با دست ماساژ داد تا صدایش  هایش را باال کشید و زیر حنجرهلب

 گرفته نباشد! جواب داد: 

 بله!_

اشمو بندازن گوشه  کنی که بابا و داد. حاال واسه ما آدم اجیر میبله و بال_

 ذارم ... بیمارستان! گیرت بیارم که مو به سرت نمی 

مانده بود از حدقه دربیاید، گوشی را از گوشش هایی که کم  مریم با چشم 

نگاه کرد. صدای فحش های رکیک زن می آمد   فاصله داد و شماره را 

 که گوشی را به گوشش چسباند و عصبی گفت:

 اصال تو؟  چی میگی زن ناحسابی؟ کی هستی_

 ام! ام؟ پاشو بیا اینجا بهت بگم کی من کی _

 : بعد صدای داد مردی را شنید که آشنا بود

 د اون گوشیو بده به من فتنه!  _

 تر شنید: آمد که صدای مرد را واضحهنوز صدای فحش دادن زن می
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 الو... مریم خانم.تو پشت خطی؟_

 مریم متحیر گفت:

 شما پسر آقای دربندی نیستی؟ _

 مم!  خود_

 صورتش جمع شد و خواب و گیجی کال از سرش پرید: 

 مدم باز... چی شده باز؟ من که چند روزه از اونجا او_

امروز صبح زود یکی اومد به هوای خونه، بابام رفت باال خونه رو نشون _

االنم  زدن!  اونم  رسیده  سر  داداشم  زدنش.  تونستن  می  که  جایی  تا  بده، 

 جفتشون بیمارستانن!  

 آمد. یم داشت از کاسه درمیمر هایچشم 

 کی بودن؟ به من چه ربطی داره؟_

 صدای مرد با مکث پایین آمد:

آبروتهدید کردن  _ کنیم،  و   اگه شکایت  بابام  به خاطر خطاهای  رو  همه 

 برن! تو آدم اجیر کردی ؟مزاحمت واسه ناموس مردم می

 مریم لب به هم فشرد:
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خواستم حالشونو جا ا! من میجای دیگه خوردن آق  کارشونو البد چوب  _

بیارم شکایت می کردم، نه اینکه به خاطر خواهر مریضم زود جمع کنم و 

 چشمم بیشتر بهشون نیفته!  بیام که 

یازده   . نگاه کرد  را  فوری ساعت  نبود.  اتاق  توی  افتاد که  مهسا  یاد  تازه 

 چشم توی اتاق چرخاند و صدای مرد را هم شنید:  .بود

 یعنی تو نبودی؟_

کردم! _ بودم،می  اونجا  که  موقع  همون  کنم  اجیر  که  داشتم  آدم  من 

 یواشکی کاری نمی کنم!  

آمد. مریم توی تراس رفت و سر تر دربندی هنوز میصدای جیغ و داد دخ

 کند یا نه و یک دفعه گفت: کشید، ببیند مهسا را پیدا می

کمربند دم این بار آدم سراغ خواهرت نفرستم که هیچ فرقی با  قول نمی _

ببند. یه ب اون دهنشو   . ار دیگه هم زنگ بزنین به شل جد و آبادت نداره 

شک بدین،  تحویلم  مزخرف  و  میمن  نامردتون  ایت  پدر  که  کنم 

 دربیاد.فهمیدی؟ 

 بعد هم گوشی را قطع کرد و از ته دل گفت:

 ! جات بلند نشیمرتیکه خرفت! کاش از_
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دیدن مهسا و محمد که کنار بعد هم جلوتر رفت تا ساحل را نگاه کند. با  

ستاده بودند، حس غریبی ته دلش سُر خورد. کف دو  هم نزدیک ساحل ای

نرده با خنده کالهی را  دستش را لب  ها گذاشت و بهش تکیه داد. مهسا 

نمی و  بود  سرش  به  که  انگار  و  داشت  آورده،نگه  کجا  از  دانست 

میحرف  محمد  که  میهایی  گوش  میزد  لذت  و  یکداد  که برد!  دفعه 

می دل  ته  از  بود  معلوم  رفت،  می  پس  بفهمد، سرش  آنکه  بدون  خندد. 

بی و  آرام  لبصدلبخند  کنج  بغل  ا  را  وجودش  آرامش  و  نشست  هایش 

کرد سر محمد عقب برگشت و دیدش! طور که تماشایشان می کرد! همان 

با مکث نگاهش و پررنگ شدن لبخندِ محمد،مهسا هم برگشت و با دیدن 

دست داد.    یشهااو  تکان  درهوا  تند  تند  از  را  را  دادنش  سالم  صدای 

 همانجا شنید. 

  

خودش را عقب کشید و داخل برگشت. از شب قبل که دوش گرفته بود 

موهایش مثل نمد شده بود! فوری سشوار را برداشت و موهایش را کمی 

پله  میان  بیرون رفت.  بستشان و  ها مهسا را دید مرتب کرد.بعد هم محکم 

ر گفت و تازه چشم مریم به شال او لبخند صبح بخیداخل آمد. مهسا با  که  
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برگشت  تا  گرفت.  دندان  به  را  لبش  و  کشید  موهایش  روی  افتاد. دست 

 مهسا بلند گفت:

 من و محمد مردیم از گشنگی! نمیای تو؟_

 کیشمش دم داره! محمد چیه؟ _

 مهسا پایین پله ها به حفاظ تکیه داد و گفت: 

 بگی !  نشو گذاشتم توقدر خوبه! منتها جام محمدجون اینتازه باید بگ_

 تو یه روزه فهمیدی خوبه؟_

مهسا تند تند سرتکان داد که مریم دمپایی اش را برداشت تا برایش بندازد  

 که او با خنده عقب رفت! 

 بیا پایین بعد بزن خب!  _

 اش گرفت:مریم خنده

 تو گمشو، میام االن! _

ای را که  یم شال نخشپزخانه پا تند کرد. مریمهسا بلند خندید و سمت آ

دم دستش بود برداشت وروی سرش انداخت. وقتی محمد هم داخل آمد، 

سمتش  محمد  کرد.  سالم  و  رفت  پایین  را  پله  آخرین  دیدنش  با  مریم 

برگشت و قبل از اینکه جواب دهد، نگاه مکث دارش روی شالش، باعث  

جوابش را بشنود! توقع داشت او    شد تا مریم دستی به پر شال بکشد و بعد
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یا  چ خوب  خواب  مورد  در  معمولی  سوال  یک  با  وقتی  اما  بگوید  یزی 

تواند او را پیش بینی بدش تا آشپزخانه همراهش شد،فهمید هیچ وقت نمی

 کند! مهسا پنیر و مربا را با هم روی میز گذاشت و گفت:

 ظرفاشو شستم.تمیزِ تمیزه! با خیال راحت بخورین!_

 که نانی برداشت: تر از مریم پشت میز نشست و تزود محمد

خوشمزه _ کثیفش  وقتایی  بازیا  یه  لوس  این  مسافرت...  تو  خصوصا  تره! 

 چیه؟! 

 مریم چایی ریخت و جلوی دستش گذاشت: 

 ظرف که هیچی، دستم نباید شست؟!_

 محمد ابروهایش را باال داد: 

 تره! نَشُسته خوشمزه _

دس جلوی  هم  را  مهسا  چایی  شنیدن صدا مریم  با  او  ولی  ی  تش گذاشت 

نگاه ت مریم که نشست،محمد کمی سمتش خم شد و  بیرون رفت.  لفنش 

 مریم بهش ماند:

 چیه؟ _

 تری!!! فکر کنم تو هپلی باشی خوشمزه_
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و  کرد  عوض  را  جایش  محمد  و  کشید  دستش  جلوی  را  چایی  مریم 

ولی محمد عقب  مریم سمت در آشپزخانه چرخید  نگاه  نشست.  کنارش 

 شید:نک

 بیای؟خوای جلوش فیلم زیادی نمی_

 ام و چه مرزایی دارم!  دونه چه آدمی نه! می _

 پس ادای اعتقاد رو درمیاری وگرنه االن این سرت نبود!_

 ای آرام به شال او زد .مریم سمتش برگشت: ضربهو

 دونم چطوری بهش بگم جنابعالی حکم شوهر داری االن! نه دوست!نمی_

 طنا زن! ظاهرا دوست ، با_

 ای گرفت: آمد که محمد با خنده لقمه رفت و مینگاه مریم سمت در می

مخیله _ کیلومتری  با صد  کرده  چه  دنیا  دوستمه!  زنم  بگم  رفت  نمی  مم 

 من؟! 

 یه عمر لذت بردی، چند ماه بازی کن. سختته؟ _

را گرفت که رنگ چشم  باالی سرشان  سیاه  ابرهایی  محمد  انگار  به های 

تیره و کد مریآنی  لیوان گرم ر شد.جوری که  را دور  ترسید و دستش  م 

چسباند تا نلرزد.نفهمید چقدر گذشت که او با صدا و لحن عجیب و شاید  

 ترسناکی گفت:
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 کنی؟پس داری بازی می _

مثل  ماند.درست  هم  به  .نگاهش  شد  رد  مریم  تن  از  هم  با  گرما  و  برق 

! تا  هش پیدا کردهای مدرکی علیاضیکاری که قشکارچی! یا گناهشکار و

حرف پشت میز نشست و چایش خواست جواب دهد مهسا برگشت . بی

را برداشت. مریم زیر چشمی محمد را نگاه کرد و از دیدن دستی که دور 

شکرپاش محکم شد، بیشتر جمع شد.انگار آن دست دور قلبش را گرفت. 

عه  رد که محمد یک دفبرای باز شدن راه نفسش قلپی از چایی داغ را خو

 گفت:

 کنه مهسا! مریم گفت اگه تو موافق نباشی ، پیشنهاد ازدواج منو رد می_

های ناباورش به مریم چنان شوکه شد که یادش رفت نفس بکشد و چشم 

نیمرخ  به  بود  زده  زل  فقط  و  چیست  مهسا  واکنش  نفهمید  .اصال  ماند  او 

هنوز   نگاهش کرد،  و  برگشت  او  وقتی  محمد!  سیاه رجدی  ابرهای  ا  آن 

دید! زبانش بند آمده بود و زمانی به خودش آمد که مهسا باالی سرش می 

 گفت:

 کنه پای من ! هزار بار گفتم بهش ولی بازم زندگیشو حروم می _

از   که  را  اشکی  و  شود  کنده  محمد  از  نگاهش  زنجیر  تا  زد  پلکی  مریم 

رف  او  سمت  تا  شد.  تر  جمع  حواسش  ببیند!  چکید  مهسا  ت،مهسا چشم 
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بیرون رفت.  ببخشیدی گ او را زمزمه فت و  آنقدر گیج بود که فقط اسم 

 کرد و لحن آرام محمد بیشتر به همش ریخت: 

 خوای بگی چرا بازی درمیاری!اس! نمی مهسا بهانه_

 مریم عصبی و کالفه نگاهش کرد:

 قرارمون این بود؟_

 پس چی بود؟ _

 خودت فهمیدی چی گفتی؟ من به خاطر مهسا...  _

 قدر... ه؟ اون عتیقه؟ نکنه اینیست! به خاطر چی به خاطر مهسا ن_

 مریم بلند شد و میان حرف او پرید: 

 امین واسه من مرد! نبش قبرش کردی که چی بشه؟ _

تا کجا پیش رفتی  _ بفهمم چی جلوم سد شده که شدم مترسک! که  که 

 اش بکنی ازش! باهاش و شیش هفت سال نتونستی با وجود زن و بچه

دگلوله دردناک  بادای  مثل  و  اشت  بزرگ  مریم  گلوی  توی  کنک 

 شد!تر میبزرگ

 شوهرم بود! هر چی که بود ...  _

  

 برگشت برود که محمد ایستاد:
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 ام پس؟  من کی _

 مریم ایستاد . سردرگم و بغض کرده نگاهش کرد: 

نمینمی_ دیگه   .... می دونم  پام  کاش   ... رودونم  اون  و  ز  شکست 

 اومدم مسجد!نمی

چه شدن  تر  یک رهجمع  انگار  داشت.  قلبش  روی  مستقیم  اثر  محمد  ی 

تر بود تا  تک تیرانداز ماهر رو به رویش ایستاده بود و منتظر کالمی اضافه 

نیش  یا  محمد  نگاه  سنگینی  تا  ...نماند  کند  خالی  مغزش  توی  را  گلوله 

را برداشت و قدم تند اش را بیشتر بلرزاند. جان و دلش  زبانش رگ و پی

 کرد... 

اش را بیشتر بلرزاند.  ینی نگاه محمد یا نیش زبانش رگ و پیتا سنگنماند  

و نفس ای ایستاد  ها لحظهجان و دلش را برداشت و قدم تند کرد. پای پله

از قبل پله با حالی بدتر  باز بود و   ها را گرفت بعد  نیمه  اتاق  باال رفت. در 

 بود. مریم در ی باز نشسته  تخت، روبه روی پنجره   مهسا بالش به بغل کنج

 را هل داد و با لحن پر از دلخوری و ناراحتی گفت: 

 یه گوشت دره! یه گوشت دروازه! منم سیب زمینی .نه؟ _

 مهسا جوابش را نداد. مریم در را بست و سمتش رفت: 

 یاسین تو گوشِ.... _
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 مهسا میان حرف او بالش را رها کرد و سمتش چرخید: 

ام و  ی من خرم! فکر کردی بچهنه خیر! تو گوش خر نخوندی! فکر کرد _

 فهمم!  نمی

 تخت تکانی خورد و دل خودش بیشتر :.مریم عصبی روبه رویش نشست 

االن بغ کردنت واسه چیه؟ حرف محمد؟ مگه خودم بهت نگفته بودم که  _

 ای ؟ ها؟کنم بچه حاال نفهم شدم و فکر می 

طوری که ماناش لرزید و هچیزی بگوید اما دوباره چانهمهسا لب باز کرد  

زیر   از  را  بالش  مریم  چسباند.  بالش  به  را  صورتش  و  نشست  بود،  قبال 

 دستش کشید و بازویش را گرفت: 

 منو ببین! چت شد یهو؟ _

خشم و   مهسا سر باال انداخت و مریم جلوتر رفت. سعی کرد مارهای سمی 

مغزش پس بزند تا کمتر فیش فیش کنند و   کالفگی را با تمام توان از توی

 سش بریزد:تر

 عجیبی با محمد دارم و ...  ارتباط اگه فکر کردی اومدیم اینجا ، _

دربندی!  _ خونه  در  رفتن  کردی!  خاموش  گوشیتو  گفت  زد!  زنگ  عمه 

 دونم چی شده که امید پریده به پسراش!  نمی



 

325 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

چشم و  شد  باز  مریم  بیروابروهای  حدقه  از  داشت  می هایش  پرید! ن 

کار؟ عمه چه  بود  رفته  آنجا  را   اش  امید  دربندی  پسر  ؟  می  یعنی  گفت 

دفعه انگار از  اینقدر زور داشت؟ او را که قبال دیده بودند! اشک مهسا یک

 سد سختی رد شد و روی صورتش هجوم برد: 

کردن  _ چیزاییوشایعه  بهیه  تونستم  چی...  هر  منم  گفتن  دختراش  عمه   ، 

 فتم ... بعدم... قطع کردم که... گ

 اش هول کرد:یدهو مریم با دیدن رنگ پردستش روی بالش جمع شد 

 خیله خب! مهسا... _

 حال مهسا خوب نبود اما با حرص بیشتری گفت:

 ریزن همه جا.... آخه....  خوبم من! نمردم هنوز ولی دارن آبروتو می_

  بیشعورول و منطقه اون  ی اون محمگه آبرو من آب جوبه که بریزن! همه _

زمی  یکی زنگ  امروز  همین  میشناسن!  تا  ریختن سرش  خورده د گفت 

زدنش. من و تو که آدم نفرستادیم بریزن سرش ، شل و پلش کنن! حتما 

خونه   این  برد  رو  ما  چرا  منوچهری  آقای  بعدم  دیگه؟  کرده  غلطی  یه 

شناخته  جدید؟ چرا برامون پادرمیونی کرد؟ خودش گفت دربندی رو می

 خواد کمکمون کنه!  دونه اذیت شدیم و میو می
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و    سامه شد  نزدیکش  مریم  و  کشید  خیسش  صورت  روی  را  دستش  دو 

 صورت او را بین دو دستش گرفت:

این همه حرص خوردی واسه این جریان؟ من خودم زبون ندارم جواب  _

 بدم؟  

هایش را به هم چسباند تا باز بغضش با شدت بیشتری بیرون نزند.  مهسا لب

 سر تکان داد و مریم محکم بغلش کرد:

 ...  من جز تو_

 تو رو روح بابا محمدو بیخودی رد نکن مریم! _

همهچشم  تهش  چرا  شد.  بسته  مریم  و  های  محمد  به  او  ارتباط چیز  با  اش 

بستی که تویش افتاده بود و دیوارهایش از همه طرف رسید؟ به یک بنمی 

 شد! مهسا دوباره گفت:تر میداشت تنگ

تو اگه دوسش نداشتی ،   دونم چرا ولی بهش یه اعتماد عجیبی دارم !نمی_

باهاش  نمی اینقدر  اینکه  به  برسه  بیاد، چه  قدمم سمتت  یه  نزدیک ذاشتی 

 شی که پاشیم بیایم مسافرت با هم! 

،  مریم نچی گفت و تغییر لحنش  با  از خودش جدا کرد.سعی کرد  را  او 

 بحث را سمت دیگری ببرد! 

 ی آخه؟خوای منو بهش بدشناسمش که زورکی میمگه چند وقته می_
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شناختیش و بهش مطمئن نبودی االن اینجا زورکی؟ از خداشه! بعدم نمی_

 بودیم؟

 دونم حد و حدود خودشو... خب می _

 اون روز چی؟_

فک مریم منقبض شد و چشمش در فضا چرخ خورد تا باز سر فحش را به  

محمد نکشد که با رفتارش مهسا را انگار طلسم کرده بود! مهسا صورت او  

 دش کشید:را سمت خو

 االن گفت خواستگاری کرده ازت، پس... _

این_ اگه  من  شکمهسا...  میبار  نابود  قبل  دفعه  برابر  ده  بخورم،  شم!  ست 

نمی دیگه  عجوله! اونوقت  محمد  نه!  یا  بسازم  نو  از  خودمو  بتونم  دونم 

تونه درک کنه! من نگران همینم که دیگه فرصت آزمون شرایط منو نمی

جواب ندادنم و اینکه میخوام بیشتر بشناسمش اینه که و خطا ندارم! دلیل  

 دی؟ تره! چرا به خودت ربطش می نم کمبار دوم فرصت جبرا 

گفت قانع نشده. صدای محمد توی  اش می نگاه مهسا و تغییر حالت چهره

نتیجه گوش به  اگر  و  بگذرد  مدت  این  بود  گفته  که  شد  تکرار  مریم 

او خانوادهرسیدند،  مبا  پیش  پا  این  ی اش  به  فکر  با  تنش  گرمای   . گذارد 

 تر فشار داد: مهسا را محکم های موضوع دوباره بیشتر شد. دست
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 دم تو یه مدت کوتاه تکلیفمو باهاش روشن کنم! بهت قول می_

 مهسا سریع گفت:

 یعنی بره؟_

 جوری نگران بود که مریم مطمئن شد جریان را بیش از حد جدی گرفته! 

 و بیاره منو ببینه!  نه خیر! مامان خانومش_

 اش گرفت و سر تکان داد: با وا گفتن مهسا خنده 

 چی شد؟_

مهسا لبش را گاز گرفت و چند بار نگاهش سمت مریم رفت و برگشت 

 که او دوباره پرسید: 

  

 چی شد؟_

 یه چیزی بگم نمی زنی منو؟_

 مریم به نشانه نه سر باال انداخت و مهسا محتاط گفت:

 ن مامان پسند بگیره مریم!  خواد زخوره باصال بهش نمی_

 مریم چپ چپ نگاهش کرد:

 ده شو کال در جریان نذاره از نظر تو؟ یعنی خانوا _

 یعنی االن گفته با دو تا دختر اومده شمال؟_
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خانواده از  چیزی  چرا  بود!  مهسا  با  افتاد.حق  چاله  توی  مریم  او  ذهن  ی 

 دانست؟ نمی

 دونم من!  شاید گفته باشه! نمی_

 مه داد: ث ادا با مک

دونه! حاالم پاشو بیا برو اش مهمن. اون خودش می ولی واسه من خانواده_

تو بخور تا بعدا بفهمم عمه شماره تورو از کجا آورده! یه امیدی  صبحونه

 بسازم پنجاه تا از بغلش بیفته بیرون! 

 بلند که شد مهسا دستش را گرفت:

خیلی  _ وگرنه  دادم  جواب  که  نبود  آشنا  امیدم شماره  جواب  دیگه  وقته 

 دادم!نوش رو هم جواب ننمیدم.حتی تبریک سال 

 مریم با نفس عمیقی ، لبخند زد:

دونی لیاقتت خیلی بیشتر از یه ازدواج سطحی و  دونم که خودت میمی_

 عشق آبکیه! واسه همین دیگه نگرانت نیستم! 

اینکه بگه جریان چیه، می_ منم   گفت ادرسو بدمعمه عصبانی بود.قبل از 

 دوست نداری که یهو... گفتم تو 

ندادی!  _ کردی  تا  خوب  بخورن  حرص  اینقدر  خونه  یه  اون  سر  بذار 

 بریم پایین!  شون بترکن! فعال تو پاشوهمه
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 مهسا دست به صورتش کشید که قرمز شده بود!

 االن بد ریخت شدم، جلوی .... _

. انگار  ی مریم خودش را مظلوم کرد و روی تخت دراز کشیدبا چشم غره 

 حال شده بود: کمی هم بی 

یه  _ داروم  بخاطر  االنمصبح   ، خوردم  کمی  کیک  یه  نیست!  گشنم  زیاد 

 بخوابم بعد بیام؟ 

ای گفت و از لب تخت بلند  مریم نفس عمیقی کشید و اصرار نکرد. باشه

 شد: 

 زود بیا بیرون. نمونی اینجاها!  _

 کنی؟ ناهار دمپختک درست می_

 مریم با تعجب گفت: 

 تک؟ چی شد یهو هوس دمپختک کردی تو؟ پخ دم_

 : مهسا آرام گفت

خواب  _ تو   ، گرفتیم  وسایلشو  رفتیم  هم  با  صبحم  داره!  دوست  محمد 

 مونه!کنی که انگشت رو دستش نمیبودی! گفتم تو یه جوری درست می

مریم سخت  بیشتر  دل  آن دوساعتی که  نبود توی  .معلوم  قبل کوبید  از  تر 

ح چقدر  محمد  مدام  خوابیده  او  تصویر  کشیده!  مهسا  زبان  زیر  از  رف 
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می  میمقابلش  و  در رفت  داشت  که  بود  ومد  جزر  شبیه  احساسش  آمد. 

شد تا عمق را نشان دهد اما باز خودش یک سطح مشخص باال و پایین می

 را تسلیم نکرد. 

 دیگه با هم چیکار کردین؟ خجالت نکش! بگو!_

پایین دیدم_ به خدا! من وقتی رفتم  بیرون،گفت میخوام    هیچی  میره  داره 

 م! همین! منم باهاش رفت خرید کنم،

 لبخند زد و افزود: 

 بهمم گفت تو رو خیلی دوست داره!_

 مریم لبخند زد:

 خوبه مهریه و روز عقد تعیین نکردین دوتایی!_

مهسا آرام خندید و مریم بیرون رفت. نگاهی به اتاق محمد کرد. درش باز  

گاه آخر او سمتش برود. بحث خوبی بینشان شروع بود اما جرات نکرد از ن

بود نمی  نشده  پیش  و  در  مهسا  مقابل  را  قبلش  رفتار  هم  باز  او  دانست 

ها بی صدا پایین رفت و بساط صبحانه را جمع کرد. گیرد یا نه! از پلهمی 

های زرد را توی کاسه گفت گشت. وقتی باقالیدنبال وسایلی که مهسا می 

ی آخر توی خانه آمد و وقتی مریم دم فتاد که دفعه شست یاد پدرش ا می 

ی عمر شده! اما عمرش  پختک را جلوی رویش گذاشت گفته بود که بیمه
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صدا که انگار از روز اول خواب  دو روز بعد تمام شد! آنقدر مظلوم و بی

ها کشید و ظرف را روی کابینت رها  بوده! لب برچید و دست توی باقالی

به آب  مشت  چند  دید،    کرد.  را  پدرش  که  آخری  بار  پاشید.  صورتش 

سو راهی  آنقدر  در  پا  احساسش  و  دل  گرفتن  مرهم  برای  که  بود  خته 

شود! شاید اگر اسیر زندگی با امین دانست تهش چه میگذاشت که نمی

 شد خیلی زودتر به نتیجه رسیده بود و حاال... نمی

نادیده گرفتنش دستش را ر با  د کرده بود! شیر آب را بست. حاج فاضل 

می  اگر  خانوادهمحمد  گذفهمید  در  زندگیاش  در  نقشی  چه  اش شته 

 داد؟ صدای پدرش دوباره تکرار شد: اند چه واکنشی نشان می داشته

 همه چی رو بهش بگو بابا!  _

همین   معنایش  یعنی  گرفت.  کابینت  لب  را  دستش  و  شد  باز  صورتش 

داد. تکان  را  بدون بود؟سرش  هر   ساز محمد  می مدلی،  خواست که 

 رقصید... می 

آشپزخانه پیچید. بیرون رفت و نگاهی به ساعت کرد که یک بوی غذا در  

می نشان  را  پله ظهر  پایین  از  نبود.  محمد  از  خبری  به داد.هنوز  نگاهی  ها 

باز بود! کالفه و سردرگم بود. فکر طور نیمه اتاقش کرد. درش هنوز همان 

نگاه و حرف  هم  محمد  ربه  یادشهایش  پلهمی  ا  و آورد.  باال رفت  را  ها 
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که  اول   بود  خوابی  چنان  توی  و  بود  سرش  زیر  دستش  زد.  سر  مهسا  به 

هفته یک  آن  انگار  که  استرسی  و  عصبانیت  بود  مطمئن  نخوابیده!  است 

بی این  باعث  داده  بهش  عمهتلفن  االن  باید  چرا  است.  زنگ حالی  اش 

با بدترین نوع خود  ستگاه ای بود که دزد؟ ذهنش شبیه کارخانهمی  هایش 

و کسی هم نیست دستی بهشان بکشد. صداهایی سرسام آور  کنند  کار می

فهمید! در را بست و رسید که مفهومشان را نمیاز هر طرف به گوشش می

سمت اتاق محمد رفت. از الی در سر کشید ولی اتاق خالی بود. حدسش 

ها کرد و داخل اتاق رفت.  درست بود که توی ویال نمانده! دستگیره را ر

هم   به  پایهروی تخت  نامرتب! شلوارکی هم روی  و  بود  تخت  ریخته  ی 

از   خواست عقببود. میآویزان را  پیش رفت. وسایل  اراده  بی  برود ولی 

کمد  داخل  را  وسایل  کرد.  مرتب  را  رویش  و  کرد  جمع  تخت  پایین 

د با یک گذاشت و درش را بست.شارژر و فندکی هم روی میز عسلی بو

پیدا   . درست شبیه همانی که  باز کرد. لبکیف  را  را  کرد! کیف  هایش 

باال کشید و صدای خودش یادش آمد ... عصبی کیف را میان انگشتانش 

پرده رفت،  پنجره  سمت  و  کنارفشرد  را  روبه   اش  آفتابی  ساحل  به  و  زد 

یک   داشت!  هم  موج  دریا  هوا  آن  با  که  بود  عجیب  کرد.  نگاه  رویش 
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نتیجه تنا که  داشتنی  دوست  کم قض  باد  یک  و  جای  موج  بود!  بهاری  ن 

 گرما با هم...  

زد! پنجره را باز کرد و کمی خم شد که چشمش به محمد افتاد. طناب می 

زد و  بدون خطا و با سرعتی زیاد! برعکس او هیچ وقت خوب طناب نمی

ارد.  گفت به این خاطر است که اعتماد به نفس درستی ندآمنه همیشه می 

شانه با  را  نفسش  به  اعتماد  میهسرکوب  زیاد  شده  خم  از  ایی  خورد. 

ستبر کند، ترس بود که سعی کرد سینه  پلکهمانجا  را پشت  ها و هایش 

هایش نگه دارد و صاف بایستد تا کسی زیر و رو ازش نکشد! همان شانه

آن که  گفت  مادرش  و  پدر  نبودن  جواب  در  که  جدا  شد  ها 

ازشده کردهاند.مادرش  پارتباط ودواج  و  ندارند  باهاش  سال ای  هم  درش 

به خاطر ایست قبلی فوت کرده! آنها هم سوال بیشتری نپرسیدند تا   قبلش 

ها خطی از مشکالت گذشته به دست مادر امین  زمانی که یکی از همسایه 

 داد و او تا ته قصه اشان را فهمید و بعدش...  

های نگاهشان به هم ماند! نقطه چین  محمد ایستاد و در لحظه سر بلند کرد.

نزدیکان  زندگیتوی   از  یکی  امین  ولی جای  داشت  ادامه  مریم همچنان 

هیچ حاج که  اتفاقی  بود.  پیش فاضل  نمی وقت  اش  توی بینی  طناب  کرد! 

دست محمد جمع شد و مریم خودش را داخل کشید. نگاهی به اطرافش 
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بیرون رفت. مهسا را  کرد .کیف هنوز دستش بود. سرجایش گذاشتش و  

نفس کرد.  چک  مرتب هایشدوباره  با  و  شد  راحت  خیالش  بود.  منظم 

گردد یا نه! خیلی  ی او پایین رفت تا ببیند محمد برمیکردن پتو روی شانه

یکی  یخچال  توی  نماند.از  آبمیوه منتظر  و از  کرد  خالی  لیوان  توی  را  ها 

محوطه همان  توی  رفت.  دا بیرون  محمد  که  رفت  میای  طناب  زد.  شت 

و   چرخاند  چشم  می نبود.  ماشین  سمت  وقتی  دید  و  رفت  دنبالش  رود. 

محمد از توی ماشین با سیگاری روشن برگشت، سرجایش ایستاد. دوباره  

و   داد  تکیه  ماشین  به  خاصی  واکنش  بدون  محمد  و  کردند  نگاه  را  هم 

آب و  رفت  جلو  مریم  کرد.  دود  را  کاپوت  سیگارش  روی  را  میوه 

انگار دست. طناب محمد هم آنجا بودگذاشت  بود. نگاه محمد پی !  ساز 

بلند کرد ، صورتش را مرطوب دید.  حرکت  هایش بود و مریم وقتی سر 

 معلوم بود جایی دست و صورتش را شسته.کجایش را نمی دانست! 

رصد   را  کارهایش  فقط  خنثی  نگاهی  با  و  است  ساکت  او  دید  وقتی 

 کند،گفت: می 

 ه دونه خطا هم نداشتی!! یزنیخوب طناب می_

 زنی! ب گند میتو هم خو_
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چیزی  خواست  تکیه مریم  محمد  که  و بگوید  برداشت  ماشین  از  را  اش 

 ادامه داد: 

 فقط همش نزن! بوش زیادی باالست!_

چند قدم جلو رفت و ایستاد.انگار که بخواهد او را پشت سر بگذارد.مریم 

هایش را  شد! دستپخش می  و باالی سرش ی دود را دید که کناررشته

همانجا ایستاد! فیلتر سیگار محمد به ته رسید که برگشت و او بغل کرد و  

را نگاه کرد. وقتی مدل ایستادن مریم را دید، ته سیگارش را سمتی پرت 

 کرد و کامال چرخید! 

تو این یه ماه جز این خیرگیا و یه مشت رفتار بالتکلیف هیچی ازت پیدا _

 نکردم!

 ام گفت: رآ مریم 

 شه!ش بلند میگفتی هم نزنم که! بوی گند_

دور  . دست  دیگر چرخید  و سرش چندثانیه سمت  زد  زهرخندی  محمد 

 دهانش کشید و دوباره نگاهش کرد:

عین_ اینه  تار   مشکلم  شاید  برم،  بکشم  اگه  که  بهت  کردم  گیر  سنجاق 

 خوام وگرنه...  پودتو پاره پوره کنم و برم! اینو نمیو

 هایش را انداخت و گفت: ست مریم د
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چه تار و پودی ازم مونده ؟ اصال چیزی مونده که نفهمیده   فکر کردی_

 باشی؟

 آره! _

 مریم،محمد را جلوتر کشید و قدم قدم سمتش رفت: لبخند تلخ

 زنی؟کردی برسه به اینجا که پوزخند میچیه؟ فکر نمی _

 به کجا برسه؟  _

 و....  خواد بگیبه جایی که هر چی دلت می _

که  _ این  غیر  بشنوم!  و  رومبگم  روبه  و نیست!تهشم  بلدی وایسی  بگی 

 روزگارمو سیاه کنی و بری؟ آب از سر من گذشته!  

 کفرمو درآوردی و حقته؟  االن دوست داری بگم _

 نه ولی چرا دنبال امین رفتی؟ _

کنم  روت میقدر زیر وچون بهت گفتم یا مث آدم همه چیو بگو یا این_

 و کجا بودی!مم مال چی  تا بفه

 دی؟ حاال فهمی_

سمتش    قدمی  مریم  و  کرد  نگاهش  ساکت  محمد  بود.  محتاط  و  آرام 

 رفت:

 جز اومدنم به مسجد!  اش ! به خدا اتفاق بوداتفاق بود همه_
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 شد!اونم که باید قلم پات خورد می_

 مریم درمانده گفت: 

بالتکلیف _ من  از  انگار  تو  بالتکلیفم!  تو  با  من  چی  محمد  هر  از   ... تر 

دور   گذاشتیشخواستم  اومدی  یه جلوم! کم بشم،  بفهمن  دنیا  مونده کل 

 وسط هست که... ای اینارتباط 

 بفهمن! این بارشو من یکی که خالف شرع نکردم! _

 خالف عرف واسه یکی مث من تاوانش از خالف شرع بیشتره!  _

 محمد با تمسخر گفت:

 سیاه نمایی مظلومیت!  _

 فت: فته جلو رمریم برآش

تونی؟ دو روز تو اون  روز بیا جا من زندگی کن! ببین می  سیاه نمایی؟ دو_

تا سیاهی و  برو  با یه اسم خط خورده تو شناسنامه راه  تهران خراب شده 

ترازو ببین   دودزدگی و آلودگی و کثافت رو درست ببینی! بعد بذارش رو

فهمی ترس من از خالف شرع دردش بیشتره یا خالف عرف! ببین شاید ب

 بین گند چیه و کجا نباید همش زد! چیه؟ اونوقت ب

 بعدش... _

 مریم سر تکان داد.صدایش ته جانش افتاد:
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دونم از  بعدی نداره! داشته باشه هم من ازش خبر ندارم! چون حتی نمی _

 اینجا که برگردم قراره چی بشه! 

 محمد سر تکان داد : 

 دونی!چرا! می _

 : با زهرخند گفت مریم 

 خودمم بدونم! خوبه! بگو الاقل _

 برد:  اشمحمد دست زیر چانه

منبری که باالش رفتی روضه خوندی واسه من ارزش نداره ! بار و باور  _

 نداره. تو که جربزه نداشتی،دنبال چی بودی که گفتی اوکی! هستی؟ 

 هایش را جمع کرد:چشم 

نمی_ ..اینو  وگرنه  کندن  پوست  به  افتادم  که  ازت  ته  فهمم  بهت  گفتم    .

 هر جونوری بود پرت کن بیرون .فکرت 

 و دلخورتر ادامه داد:  ترنفسش توی صورت او پخش شد و سخت

کی  _ من  ندونی  و  بود  شوهرم  بگی  و  وایسی  صاف  جلوم  اینکه  و  نه  ام 

 ام! چی 

 ش ممکن بود خمش کند ولی صاف ایستاد و گفت:فضای آزاد پشت 

 د وگرنه... خودت پاشو باز کردی دوباره محم_
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 دوییدی طرفم؟ باهام باش ، با سر می گفتم وگرنه چی؟ می _

 من که گفتم هر چی تو بگی! نگفتم؟_

 گذشت!اونوقت زیادی با من و یاد اون عوضی بهت خوش می _

 عقب هولش داد و گفت: نگاه مریم عوض شد و با مکث  رنگ

ب_ باشه؟  گفتم  چرا  بدونی  که  من  زندگی  پوست  کندن  به  اشه! افتادی 

می راست  رو  بهت!  میگم  بیان خودم  نفر  هزار  که  نبودم  تو  مث  من  گم! 

برن تو زندگیم. جوری که وقاحتم بشه افتخارم ! یه بار خواستم مث آدم و

باید تاوانشو بدم! یه   عمرزندگی کنم و نشد! یه بار تجربه کردم و تا آخر 

خاطرهبار واسه  حاال  و  میخواستم  محکوم  اینم  شم  من  محمدرضا!  شم! 

می همی به  نی که  نچسبیدم  ترسیده!  و  بریده  همه چی  از  آدم که  یه   ! بینی 

قبلی! اون چسبیده بهم چون هیچ وقت نتونستم  خاطرات لعنتیم تو زندگی

کی واسه یه کار سگ دو بزنم بفهمم تا کی باید تاوان زن بودنمو بدم؟ تا  

دوییدم که خسته    و نفهمم زندگیم چطور باید بگذره! اونقدر تو این ساال

تو و کار به  وقتی رسیدم  فکر هر چیزی رو می کردم  شدم!  باشگاهت  و 

دونستم حواست به اسم و اعتبارت  چون می جز اون پیشنهاد ! قبولش کردم

اونجا...   نیاز داشتم به کار  تنهایی...  هست! چون  از  چون خسته شده بودم 

و رو  برداری از زیربیشتر بگم؟ چقدر دیگه بگم؟ بگو بگم بهت تا دست  
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کنی بعدا تو بازار وجدانت  کشیدن! بگم تا بدونی اون پوستی که داری می

 ارزه! به یه پول سیاهم نمی 

خورد. محمد ساکت روبه رویش اش سخت تکان می ی سنگین سینه قفسه 

 یم آب دهانش را قورت داد تا بغض باال نزند: مربود و

دونم قول و قرار گذاشتیم با  میخوام.حق داری! بابت حرفم معذرت می_

به   بود گفتی صبرمیکنی!  ولی تورو  هم و من کم گذاشتم، واسه همونم 

نپیچچیزی هر اینقدر  بهش  داری  اعتقاد  بدبختیای   که  و  پیچیده  زندگی  به 

ب من از توش در نمیاد! به حد کافی کشیدم. تو  بیشتر من! هیچی جز عذا 

 دیگه تمومش کن!  

 صدایش کم جان شد: 

خورم؟ باشه! تاوانش هر چی  تونی تحمل کنی؟ تلخم؟ به دردت نمینمی_

 دم ولی ...باشه می

 خوام!  تاوان تلخیت و بدقلقیت خودتی! خودتو می_

سرش انداخت را از روی   باد شدیدی که از روبه رو آمد شال سبک مریم 

 و محمد یک قدم فاصله را باهاش کم کرد:

تونی  تونی وایسا، نمیفکر یه زندگی ! می  یتمام و کمال نه با پسمونده_

 کارت تو باشگاه هست! منتها خودت دیگه نباش! جلوی چشم من نباش!  
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یک چشم  به  داشت  احساسش  و  دل   . افتاد  زدن  دودو  به  مریم  های 

می  سخت  کسرباالیی  می افتاد  سنگین  حاال  همین  از  را  نفسش  ! ه  کرد 

 درست مثل نگاه کالفه و عصبی روبه رویش!  

 محمد پس کشید و پشت بهش ایستاد:

 ات ... این مدتم هر چی گذشت بریز تو سطل آشغال خاطره_

  

 قدمی پیش رفت،مریم آرام گفت:

 پس به نتیجه رسیدی؟ _

 رفت: تلخی زد و جلومحمد سر چرخاند و نگاهش کرد. مریم لبخند 

اونقدر قشنگ نیست که دیدنش باعث شه کسی  _ زخمای زندگی کسی 

 بمونه! جرات اینم که بگم برای من بمون ندارم چون ...  راش تو ب مث

 سر تکان داد: 

جاها که یه  بابت این مدت ممنونم! کم بود ولی ... دلم قرص شد بعضی_

 نفر هست بتونم روش حساب کنم! 

گرفت. از کنارش ی جانش را هم می محمد داشت ته مانده  نگاه طوالنی

وع گرفت  را  دستش  مچ  محمد  که  شد  سمتش  رد  مریم  کشیدش.  قب 

بود منتظر  محمد شاید  و  را های تب کردهجز چشم   برگشت  اشک  او  ی 
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این افتاده در کویر  موج  به  ببیند. آن صدای  اشتباه هم  یا  داشت  قدر درد 

 ش :کرد؟ بیشتر سمت خودش کشیدمی 

 باشگاه تعطیل نشه که پاش کوتاه نمیام!  _

شل محمد  دست  باشه!  یعنی  داد  تکان  سری  خودش   مریم  اما  شد 

 تر رفت: نزدیک

یه جوری تمومش کن که بتونم خودمو قانع کنم اشتباه نکردم! الاقل تو  _

 این دو روز خودتم باهام بودی ... نبودی؟

 امم دوست داشت! مهسا گفت برای ناهار دم پختک درست کنم! باب_

 زیر پلک محمد چین افتاد: 

 جواب حرفم بود؟_

 مریم بهش خیره شد: 

 باشم .نشد! الاقل خوبه که دیرتر نشد! تم باهات دوست داش_

بعد هم دستش را عقب کشید و بدون اینکه بیشتر معطل کند، سمت ویال  

گفتن حرف از  پدرش  منظور  بود. خوابشرفت.شاید  همین  تعبیر  زود   ها 

از رفتن توی خانه  پایان زودهنگام! قبل  چندلحظه مکث کرد و  شد. یک 

دا عقب هنوز  میبرگشت.محمد  نگاهش  ویال شت  توی  وقتی  کرد! 

رفت،محمد کالفه و عصبی به طناب روی کاپوت چنگ انداخت! آبمیوه 
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کج شد و روی ماشین ریخت. شره کرد و قل خورد تا لیوانش پایین افتاد 

حت شکست!  یکو  به  نکرد  هم  اصرار  بیشتر ی  با  لحظه  را  طناب  ماندن!!! 

بن بست خورد! دیواری بلند حرص زمین کوبید. از هر سمت با او رفت به  

سوراخی هیچ  که  نمی بود  باز  نفوذ  شببرای  حرف  قبلش  گذاشت.اگر 

 نبود، شاید... 

دست میان موهایش برد و دوباره در ویال را نگاه کرد. کسی توی سرش  

 "همان بهتر که تمام شد"گفت

آمد! بادبهاری شدیدتر بود ولی گرم هم بود! باز هم  صدای موج دریا می

 کرد.ض بیداد میتناق

 قاشقی از ساالد را خورد که میعاد روی پایش زد.آخی گفت:

 چقدر دستت سنگینه تو پدرسوخته!_

 میثم به محض تمام شدن حرف محمد گفت:

 عین خودته!_

 زد و گفت:میعاد دوباره 

 خوری دایی! پاشو بریم دیگه! خب چقد می _

 محمد موهای فر او را به هم ریخت:

 !بیام ش کن،برو آماده_
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 تا میعاد باال پرید، مهنا گفت:

ساعت _ یه  وایسا  میعاد!  نیست  پریدنت  پایین  باال  وقتی  پر  شکم  با  االن 

 دیگه!

 پرم! نمی_

 گفتم باشه بعد!_

 را گرفت: بلند شد و دست میعاد  میثم 

 گه االن نه میگی چی؟ وقتی مامانت می _

 کنیم! چشم خب ولی دایی خودش گفت میاد بازی می _

 کنیم،من و تو، داییت تنها!انجام بده سه تایی بازی می کارشو بذار _

 نه خیر! من و دایی! تو تنها!_

اینکه از  قبل  حرف  این  شنیدن  با  ،  محمد  برود  بیرون  آشپزخانه  از  میعاد 

خود بوسیدش سمت  محکم  میعاد  جیغ  میان  کرد.  بلندش  و  کشیدش  ش 

 داد:  که میثم دست به بغل به چهارچوب تکیه

 خوره مهنا خانم! به بچه گیر نده!ب می ز کجا آببین ا _

 مهنا خندید و محمد گفت:

 ریم! بذار ببینم مامان شیرین چیکار داره.  االن با هم می_
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و  جانی گفت  نوش  مادرش  که  تشکر کرد  مادرش  از  غذا  بابت  هم  بعد 

 مشغول جمع کردن میز گفت:  

عید اینجوری   کار خاصی ندارم باهات مادر! فقط هیچ پسری روز چهارم _

 پیش خونواده نمیاد!

 دلخوری در لحنش مشخص بود.میثم با بدجنسی گفت:

 زن داشت میگفتن عروسه جنسش خرابه! حاال _

 محمد نگاهی بهش انداخت: 

 سوزت حله؟تو فرض بگیر زنم نذاشته بیام! سوخت و_

 میثم خندید که میعاد گفت:

 شه نشونِ کسی داد دایی؟سوختن همون جا که نمی _

،محمد هم بگیرد  محمد  دست  از  را  او  خواست  تا  و  کشید  بلندی  هین  نا 

 دور بچه پیچید و گفت: خنده هایش را با  دست

 کنم مهنا! دستت بهش بخوره ، میثمو له می_

 هایی گرد از حرص گفت: مهنا با چشم 

هر_ حسن  و  میره   تو  داره  دیگه  سال  محمد!  دادین  یادش  بلدین  چی 

 ره!میگه آبروم میمدرسه؛ به خدا یه چیزی  

 میعاد از زیر دست محمد سرش را بیرون آورد و با ترس گفت: 
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 خدا نمیگم مامان! مگه سوختن بده خب؟! به_

 کشید که شیرین میانه گرفت: مهنا داشت برای میعاد خط و نشان می 

 ام! مگه نه مامان جون؟بچه خب حاال تو هم. نمیگه_

یعاد را گرفت و بیرون برد که میعاد با ترس چشمی گفت و شیرین دست م

 حمد گفت:در امان بماند. مهنا با نگاهی چپ چپ به م از مهنا

 واسه تو هم دارم!_

های روی اش گرفت وباقی ظرفمحمد با خنده جانی گفت که مهنا خنده 

مبل پایین  معمول  طبق  و  رفت  بیرون  میثم  با  محمد  کرد.  جمع  را  ها میز 

 پای محمد زد: نشستند .میثم کنارش نشست و روی

 کجا بودی دو روز که یهو االن پیدات شد؟  _

 خیال گفت: انداخت و بی محمد آرنجش را روی مبل

 همین دور و بر!_

 دور و بر؟ _

 لحن معنادار میثم، باعث شد محمد نیم نگاهی بهش کرد و گفت:

 عشق و حال! _

 اش گرفت:میثم خنده 

 اشتی که از معرفی لیدیا!بار که اینقد یواشکی؟ عار ندبا کی پریدی این_
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 فکر کن وقت نشده معرفی کنم! _

 کرده؟چیکا می اونوقت تو مسجد _

 سر محمد درجا سمتش چرخید و ابروهای  میثم باال رفت: 

 زد! میعاد گفت دایی با یه خانومه چادری حرف می _

 خوره؟آلو تو دهن بچه تو خیس می_

 میثم خندید:

 آبجیت ازش حرف کشید. به من چه! _

 جوری اونوقت؟هچ_

 هایش را باال کشید:میثم لب

 ترفندش رو میعاد یه چیزه، رو من چیز دیگه!  _

 در هر صورت چیزه؟ _

 عشقه دیگه!_

محمد خندید. میثم نگاهی به آشپزخانه کرد و کمی به محمد نزدیک تر  

 شد: 

 قضیه اون معلمه چی بود؟ امین باقری؟  _

 هره در هم کشید:لبخند محمد با شنیدن اسم امین پرید و چ

 یه خر بود! تموم شد!_
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 هایش را باال کشید:لبمیثم 

 چه بیوگرافی جذابی! ایول! خب؟_

 با نگاه محمد سر تکان داد: 

 قرار بود بگی کیه دیگه! _

 گفتم که..._

می_ کارایی  یه  داری  نکنهتو  چیه؟  قصه  محمد!  طرفت کنیا  این  به  ربطی 

 اصال؟  پری؟ کیه اینداره که تازگی باهاش می 

 رآری تو؟ از کی تا حاال مشتاق شدی آمار منو د_

 شه! تنهایی میری ددر دودور و ... از وقتی یهو کار وبارت عوض می_

 چی چی کار و بارم عوض شده؟ _

 یهو صبحو به کی اجاره دادی؟_

 زنونه کن ،بهتره؟  گفتی یه تایمخودت نمی_

 ه گفت:ابروی باال رفتهایش را باز کرد و با یکمیثم دست 

 همچین یهویی متحول نشدی تو؟_

دراز شده پای  روی  پا  و  بابایی گفت  برو  و  محمد  مادر  که  انداخت  اش 

 خواهرش با بقیه وسایل پذیرایی آمدند! 

 شیرین روی مبل نشست و گفت:
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 رفتیم خونه عموت خیلی سراغتو گرفتن! _

 محمد با برداشتن سیبی پاهایش را جمع کرد و گفت: 

 سالمت باشن! _

 ای منظوردار گفت: مهنا با خنده 

 بعضیا دو قبضه سالم رسوندن!_

محمد گازی به سیب زد و با ابروهایی جمع شده نگاهش کرد که قبل از  

 مادرش گفت: مهنا، 

گفت چند بار به محمد گفتم بیا کار واجب دارم باهات! پشت عموت می_

 گوش انداختی ! چرا نرفتی مامان جان!؟ 

 ر جریانین دیگه!اتون دهمه پشتشه مامان! یکیشو  کار واجب عمو یه شری_

 میثم روی پای خودش زد و با خودش گفت:

 ای کینه شتری...ای کینه شتری... _

کینه _ و  ببره  نفسش  که  نَشِستم  کسی  آبروی  چاه  در  رو  شتریم  هنوز  ی 

 معلوم شه! 

 میثم متعجب نگاهش کرد:

  

 داداش؟ فاز و نولت اوکیه_
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 اره گفت: عنی آره و شیرین دوبمحمد سری تکان داد ی

عموت! پ_ دیدنی  عید  هم  مادرجونته،  عید  هم  محمد!  برو  سر  یه  اشو 

 خوبیت نداره به خدا... بزرگترتن!

خونه _ کردم.  ادبم  عرض  و  سالم  خاکش  سر  رفتم  مادرجونه،  عید  اگه 

 رم! جریانشم مشخصه چرا.... عمو نمی

 ری؟یعنی من بگم برو و یه خیریتی توشه، بازم نمی_

 مهنا گفت:

 امان؟خیریتش زهره س م_

 مهنا نگاه کرد که شیرین نچی کرد: گوش محمد تیز شد و به

 من کی گفتم زهره؟ میگم بره عموش رو ببینه! _

 اش را برداشت و گفت: مهنا چایی 

 به نظر من که تلفنی عیدو تبریک بگو محمد! _

خنده  هم  باقی شیرین  محمد  و  گرفت  تومانده اش  را  سیب  ظرف ی  ی 

 دستش گذاشت: جلوی 

 زهره کیه؟ قصه چیه؟ _

 رو حاج عموت پیشنهاد داده داداش!  خواهر فاطمه_

 این را مهنا گفت و زیر خنده زد! ابروهای محمد باز شد و متعجب گفت: 
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 داده؟ مثال برم بگیرمش؟پیشنهاد چی _

 شیرین لبش را گاز گرفت و شماتت بار گفت: 

 محمد! _

 ارزانو نشست: اش گرفت و چهمحمد خنده 

 از من بوده! جذاب شد که! خواستگاریقضیه پس _

 بود: ترمهنا و میثم خندیدند ولی شیرین جدی 

می _ کی  تا  دیگه!  دختر  یه  نه!  زهره  کنی  حاال  زندگی  اینجوری  خوای 

 خوای؟مامان جان؟ سر و سامون نمی

 محمد مادرش را جدی نگاه کرد و از آن فضای شوخ فاصله گرفت:

 خوام!ی؟ نه مادرِمن! نمیاونم لقمه حاج مون زنه؟سر و سا_

 شیرین کمی خودش را جلو کشید: 

 خوای!اون نه! هر کی خودت می _

 کنم!  خوام ! دارم زندگیمو می هیشکی رو نمی_

 شیرین با ناراحتی گفت:

 سالتم تموم میشه!  31داره _

 سال بشه. 131بشه! _

 منم دق کنم از اینجوری زندگی کردنت.ها؟ _
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 ی معترضی گفت. شیرین دوباره گفت:کنهچی کرد و مهنا خدا ند نمحم

عباس _ با  داد!  رضا  دلت  شاید   ، ببین  رو  دختره  برو  بیا   ... من  خاطر  به 

 خوبی بود که... حرف بزن! اون که از فاطمه راضیه! اینم دختر 

 محمد یک مرتبه سمت مادرش برگشت:

بکشن واسه اون خونه پس بگو حسابی زیر پات نشستن که به چهار میخم _

 خونواده! و 

 شیرین از عصبانیت او جا خورد: 

 عیب و علتشون چیه محمد؟ خونواده باباتن؟_

شومینه _ روی  عکس  اون  و  تو  خاطر  به  مامان،  قسم  خودت  جون  ی به 

برمی  اسمم  پشت  از  اسمشونم  نبود،  می خونت  جا  هر  اینقد  که  رم  داشتم 

 واسه خاطرشون خودمو زیر پا نذارن! 

بلند و محمد عصبی دست به صورتش کشید ون با بهت نگاهش کرد  ریشی

 شد: 

 بینم! نمونم االن بهتره! بعد میام بابا رو هم می _

 شیرین بلند شد و سمتش رفت:

 باز یه جور پاشدی من بگم غلط کردم حرف زدم؟_

 محمد عصبی گفت: 
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 خوام با سر برم تو دیوار مامان!  زنی که میهمین جوری حرف می _

 بابات قسم ...پشتت باشه محمد! به روح حدیثخوام حرف ونمی ن م_

به روح بابا قسم واسه من مهم نیست هر کی چه خزعبلی پشتم بگه! اینقد  _

ور زدن که با طناب وروراشون افتادم تو چاه ! هی لقمه کرد فرستاد جلوم 

 که... 

 ساکت شد و شیرین گیج نگاهش کرد:

 کی؟ چی؟ _

ذهنچهره  از  مریم  ول  ی  گذشت  دیگر ی  محمد  جور  را  مادرش  جواب 

 داد: 

فکر کردی می تو می_ بگیرم؟  میاد  خوای من زن  تو زندگی و یکی  افتم 

کنم؟ نه! تا درست زندگی میدارم شینه بغل میعاد که خیالت راحت شهمی 

سالمم بشه همینم که هستم! بابای من که خوام پیدا نشه، چهلاونی که می

تو واسه  گذاشت  جناز  منو  حتی  و  و  هرفت  قد  که  کو  االن  برنگشت  ش 

زندگی خودشو   من  بچه  بگه  و  داداشش  جلو  وایسه  که  کو  ببینه؟  باالمو 

 داره و دخلی به هیچ بی صفتی نداره مامان؟ کوشش االن؟

هایی که تا به حال هیچ کدام  حرف میثم بازوی محمد را گرفت و متحیر از

 از او نشنیده بودند، گفت:
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 را آشوب کردی؟اه! چمیخوای نخوچته تو؟ ن_

خیره  و  کشید  بیرون  میثم  دست  از  را  دستش  مبهوت  محمد  مادر  به 

 اش گفت: مانده

بار ببینمش یا ببینم برام بپا  دیگه بکشه کنار از من! وگرنه این به عمو بگین_

مراعات  مامان....  قسم  میعاد  و  خودت  جون  به  دیگه  چیز  هر  یا  گذاشته 

ف  کنم! قسمهیچیو نمی  کنم! بگو بکشن کنار نکنی شوخی می کر  خوردم 

 از من... 

محمد  ولی  کرد  صدایش  رفت.میثم  بیرون  و  کرد  خداحافظی  هم  بعد 

ی کفشش را کشید و بیرون رفت. توی ماشین که نشست ،میثم در را  پاشنه

 باز کرد: 

 سر مامانت خالی کردی؟  چه مرگت شد یهو؟ دلت از کجا پره که_

 پرم؟معلوم نبود از کی _

از هر کی! به مامانت چه دخلی داره؟ می دونی چقدر دلواپس توئه  حاال  _

 بعد این رفتار درسته؟

 محمد با چشم اشاره زد او عقب برود:

 رم! ذارمت ال در و دیوار می برو کنار االن سگم یهو می_

 وایسا لباس بپوشم باهات بیام!_
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 برو!  !خیله خب _

توی حیاط نرفته ما هنوزانه برگشت ا میثم در ماشین را رها کرد و سمت خ

را کف دستش  بود که صدای جیغ الستیک  مشتش  شنید.  را  ماشین  های 

 کوبید و به غبار جا مانده از ماشین خیره شد... 

 *** 

  

وسایلش را از مامور بازداشتگاه گرفت و حسن تا دیدش ، تکیه آرنجش 

 : را از دیوار برداشت و جلو رفت. نگرانی توی صورتش بود 

 فتی زدی به کجا که تهش رسیدی به یقه گیری با آژانا بُزمغز؟گازشو گر_

 کمربندش را بست و چشمش را اطراف چرخاند:

 حاج علی کو؟_

 شکمبه گوساله جولوت وا کردم االن؟_

 محمد با نچی نگاهش کرد. 

 پرسی؟یه کاری کردیا! حاال اصول دین می _

می_ دادا؟  چیه  مصول  خوراصول  ماری  زهر  به گم  زدی   ، و    دی  جاده 

تهش رسیدی به سند تا درت بیارن! کلی مالیدیم تا موقت بکشیمت بیرون!  

مون! حاج کوچه  سر  قصاب  داوود  روپوش  رنگ  بود  شده  فهمید،  علی 
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چی   هر  براش  ببرین  گفت  وگرنه...  نیفته  بهت  چشش  گفت  و  رفت 

 بریدین! بعدم سندو پرت کرد تو سر من رفت! 

 بیرون رفت:و محمد جلوتر راه افتاد 

بپیچونه  _ دستمو  میخواد  قد  وجب  یه  با  خوردم!  گفتم  خوردی،  گفت 

 بکنتم تو ماشین! هولش داد عین گوه ولو شد!  

 حسن دنبالش رفت و کفری گفت: 

 اندازن!حاال گوه تو گوه شد رفت! زیر حد هشتاد برات نمی_

 خرم! می_

 خوری! میگم حده!زرررشک! می_

 خیالی گفت:نشست! با بیو  کردمحمد در ماشین را باز 

 خورم! هشتادتا یا هشتصدتا! می_

حسن در ماشین را نگه داشت و سمتش خم شد. نیمرخ محمد مثل همیشه  

توانست سر از کارش نبود! کالفه بود. درهم پیچیده و توی هم رفته! نمی

 درآورد. آرام و محتاط گفت: 

 ممد... جون حسن منو نیگا! _

روی را  دستش  کف  حسن    مانفر  محمد  سمت  وقتی  کوبید.  ماشین 

 برگشت، نور چراغ سرخ گردان روی صورتش افتاده بود: 
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 خو... _

 گفتم برو، راشو کشید رفت! برنگشت بگه خرت به چند من! اصن انگار_

 نه انگار! انگار از حبس کشیده باشنش بیرون!  

 حسن شل کرد و به در ماشین چسبید: 

 و... خ_

 ان کوبید: محمد دوباره با مشت روی فرم

 تیرم به خطا رفت!_

همان  گفت  حسن  دوباره  بود  ایستاده  که  محمد    "خو  "طور  و 

 گفت و در را کشید اما حسن بین او و در ماند:  "زهرماری "عصبی

 دلت سُریده ممد؟_

او   و  در  بین  را  خودش  بیشتر  حسن  و  ماند  دستگیره  روی  محمد  دست 

 کشید:می هایش را وس تنش دردآور بود و کتفپایین کشید. ق

با _ سِر  سَرو  که  نگفته  دروغ  اگه  بیخودی!  مفت  حرفای  از  بیرون  بکش 

 حاج عموت نداشته ، شاید راست و حسینی نداره! 

یعنی رضا رو می_ بود؟  قضیه رضا چی  و  پس  اهل زن  شناخته؟ رضا که 

 دختر نبود بگم ...
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بود_ خالف  اهل  اگه  خدابیامرز  می  اون  راه  راست  راست  نه االن  رفت 

نش  تو گونی و تیکه پاره تحویل عموت بدنش! دیگه اون که به  ینکه بکنا 

 خودت وصل بود! 

 محمد کالفه دست به پیشانی اش کشید:

بیخود _ بود!  نکشیده  کیشیک  مسجد  دم  علت  بی  شد!  سبز  جا  یه  از  این 

 دنبالم راه نیفتاد! حاال یا قبلشو دروغ میگه یا ... 

 ا مکثش حسن گفت:ب

 کرد بره خره! گفت که ول نمی وغ می د اگه بعدشو در _

دهنم _ تو  انداخته  برام  باجناقشو  دختر  حرف  حاجی  که  رفت  موقع  یه 

 مامانم!  

 صورت حسن باز شد: 

 هااان؟ _

 محمد کالفه لب به هم فشرد: 

خوره! مریمم دهنش همین فس مخمو کشیده! هیچی با هم نمیخونه! نمی_

ه خودش گفت جز همونا کدر نیومد!   فوالده! زندگیش آهنه! هیچی ازش

 و ... 

 برو بگو شکر خوردم! بیا آشتی... _
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 با نگاه چپ محمد خندید و چشمکی زد: 

 یه قول و قرارم تنگش بچسبون، شاید... _

ای که روی انگار کسی برق به حسن وصل کرد که یک دفعه شبیه گربه

هایش را  هایش دور پلکده باشد سیخ شد و کم مانده بود چشمکابل افتا

ی او پوزخند زد و  ف دست محمد بیفتد. محمد با دیدن قیافهر دهد و کج

 اش را گرفت:سر چرخاند که حسن شانه

 دم دادی به تله که آتیش گرفتی؟ یعنی... _

بشکافم برات چه مدلی سرمو زد به تخته سنگ؟ حسن گاو شدی؟ میگم  _

ه شدیمبه  بعد  اوکی  گفت  اینم،  گفتم  اولش  فقط  نداد!  راه  صراطی   یچ 

گیریپ که  اینه  نخورده!  بهش  دستم  الکی!  بیای  و  برو  و  یویو...  کردم  اژ 

 فهممش!  نمی

 حسن به در ماشین زد و پس رفت:

دمت گرم دادا! تا بیخ قصه رفتی هنو میگی کجه یا راست؟ زن گرفتی یه  _

خوای بکنی،نکن ! بخیل نیستیم ونی نمی دادی ! چراغآب هویج بستنی می 

 ما! 

 کرد: محمد کالفه نگاهش

 خب حاال گفتم! _
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ما_ بگو!  بعد  بنداز  پس  هم  بچه  یه  میخوره!  عموت  درد  فکر   به  باش  رو 

 کردیم سر خوردی اونوری ... 

 دیگه ببند گاراژو!_

 حسن عقب رفت:

نمی می_ پُخو  سننه!  منو  وبندم!  تو  میذارن  که...  تو  یترین  اندازن 

 کشن!  سیفون میمستراح 

 د و گفت: پشت کرد برود که محمد پیاده ش

 بشینم برم، رفتما حسن! _

 گازی... بگازو برو ممد خان! فکر کن اندرزگو می_

می نگاهش  و  بود  ایستاده  ماشین  جلوی  هنوز  قدممحمد   . تند کرد  های 

پارکینگ ایستاد و با مکث تر شد و درست جلوی در  حسن کم کم آرام

درست  و  بود  محمد  صورت  روی  سر  پشت  از  نور  برگشت!  سمتش 

کف نمی مشت  گذاشت،  لبش  روی  را  سیگاری  محمد  وقتی   ! دیدش 

 دستش کوبید و جلو رفت:

 ای نمونده!  دو تا آتیش کن اگه راست و دروغ و پس و پنهون دیگه_
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سمتش   را  همان  و  زد  دستش  توی  سیگار  به  پکی  حسن  محمد  گرفت. 

ماشین  توی  و  زد  بهش  از دستش کشید.پکی عمیق  را  سیگار  و  برگشت 

 نشست:

  

 ه جوانانمو حاج علی برد وگرنه تو لگن تو نمی تمرگیدم! ف کحی_

مستقیم   بزند  حرفی  آنکه  بدون  نشست!  ماشین  توی  و  نکرد  اعتنا  محمد 

میس  ی خودش رفت. توی راه موبایلش را روشن کرد و اولین  سمت خانه

تا دستش رفت بازش کند، موبایلش دوباره   کالی که دید اسم مهسا بود. 

اختیار لبخند زد . همان یک روز سفر مهر مهسا را  د. بیزنگ خورد.مهنا بو

 ..به دلش انداخته بود ولی.

 بگو مهنا!_

 خب کجایی تو داداش! مامان سکته کرد! پاشو بیا اینجا توروخدا... _

م_ می  میام  یه شب  نیست!  بگو  وقتش  میعاد  و  خودت  جون  به  االن  ونم! 

 ای؟اوکی

 کرد. حسن سمتش چرخید:  مهنا آرام گفت آره و محمد خداحافظی

 خوای به حاج علی بگی چه ... می_

 صدات دراومد پیشش ، در رفاقتمونو سرب بگیر!_
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 حسن سیخ سمتش چرخید:

 ه... گیره! میگد بفهمه که هر چی سوالخ موالخ داریم خودش سرب می _

 محمد سیگاری آتش زد: 

 شم!خیال می اگه شد بی_

 اگههههه.... منم عرعررر... _

بهمحمد پک   را    محکمی  تقریبا طوالنی دودش  مکثی  با  و  سیگارش زد 

 بیرون داد:

 خواد منو... نمی_

نگاه حسن به نیمرخش که در دود محصور شد ماند و محمد به جاده باران  

به رویش! هیچ چیزی طبق بینی آدم  خورده رو  از پیش نمیپیش  رود! ها 

می  گند  همیشه  ها  ریزی  اینبرنامه  باورها.  به  این   هم  بارزند  بود!  همین 

 به بن بست غافلگیری خورد نه سوتفاهم!!!  ارتباط 

  

ای با خستگی ماشین را زیر همان درختی گذاشت که انگار قانون نانوشته

روز   چند  این  توی  اوست.  پارک  بود،محل  برگشتش  گفته  از  که  

بود. آن روز هم وقتی  می  ، مهسا در سکوت فقط نگاهش کرده  گذشت 

توضیح مختصری داد که باید برگردند. پیام کوتاهی برای   بیدار شد، مریم
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گردند و او حتی جواب نداد ، چه رسد به  دشان برمیمحمد فرستاد که خو

مریم و  گرفت  را  محمد  سراغ  یکبار  فقط  بعدش  مهسا  شدن!  قاطع   مانع 

اند راهشان گفت که آن سفر برای به نتیجه رسیدنشان بوده و ترجیح داده

دیگر بحثش را پیش نکشد و م جدا کنند. خواهش کرد که  را همانجا از ه

دید تن به سکوت و  او هم مثل تمام لحظاتی که حال بد خواهرش را می

 ی بغض از درون خوردش! تماشایش داد و خوره

طبق قراردادش با محمد به باشگاه رفت و مشغول شد  مریم از روز پنجم و

د تلفن زد اما حتی حوصله نداشت  تا کارها سر و سامان پیدا کند. یکبار امی

ش یک  جوابش را بدهد! انگار که آمدن محمد یک سوتفاهم بود و رفتن 

می مقصرتر  همه  از  را  خودش  ایجادش  در  که  زخمی  دید!بعضی زخم! 

از درد و سوزششان! حس تنهایی خیلی بیشتر از  ها کوچکند اما امان  زخم

دوره باعقبل  همین  کور!  را  نطقش  و  بود  کرده  می اش  هم  ث  خیلی  شد 

و  برداشت  بود  خریده  که  را  وسایلی  نباشد!  کسی  با  زدن  حرف  مشتاق 

دزدگیر را زد. کلید را توی قفل انداخت . هنوز همان گیر روزهای اول را  

د تا باز شود! وقتی در باز شد، صدای سالم  دا داشت و حتما باید هولش می

بود اما ادب حکم  له  حوصو خسته نباشید مهربان عصمت خانم را شنید. بی
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احوالمی  دهد.  جواب  و  بایستد  عصمت کرد  که  کرد  مختصری  پرسی 

 خانم خریدهایش را توی دست جابه جا کرد و با مهر گفت:

معلمهامروز دختر کوچیکه خواهرم می_ دنبال  انگلیسی    گفت  زبان  برای 

که   زد  حرف  باخواهرت  کنم  کردم.فکر  معرفیش  و  افتادم  خواهرت  یاد 

 اتون!هبیاد خون

باالست؟  زبانش  استعداد  مهسا  بود  فهمیده  کجا  از  کرد.او  تعجب  مریم 

دوباره   خودش  خانم  عصمت  که  بود  نشده  تمام  ذهنش  توی  سوالش 

 گفت:

دم رو آورد و یه گپی با  مهسا جان ظرفای آشی که روز اول براتون آور_

می  کار  آموزشگاه  توی  گفت  خودش  مادر!  زدیم  هم هم  شما  و  کرده 

 که اینقدر خانمین!  اشگاهی! ماشاال بهتونمربی ب

با  نشناخته و  برای مهسا خط و نشان کشید که نرسیده و  مریم توی دلش 

دو ظرف آش، همه چیز را کف دست همسایه گذاشته است اما جز تشکر 

چیزی  کم  .نگفت  کردن  هم  خانم  پای  حرفی عصمت  گذاشت  را  اش 

و گفت که شب کوکو درست می خستگی  او  هم د  کنکار  آنها  سهم  و 

محفوظ است. زنِ با مهر و پرحرف و کنجکاوی بود. خصلت آخرش به  

نمی خوش  مریم  همهمزاق  بود  ممکن  مهسا  بند  بی  زبان  و  دارو  آمد  ی 
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دایره روی  را  اینندارشان  اطالعات  باید    ی  اینکه  فکر  با   . بریزد  زن 

ن قاتی تذکری به او دهد تا حواسش را جمع کند و بیش از حد با دیگرا 

تلویزیون روشن رفت و نشود، داخل نه  قبل  سالم کرد. برخالف روزهای 

با مقداری دفتر و برگه جلوی رویش بود نه صدای آهنگی می آمد.مهسا 

ترجیح  گوشه بود.  نشسته  اتاق عقب  قناتی صحبت ی  آقای  با  بودند  داده 

می اگر  تا  اتاقکنند  وسط  دری  یشود  بود  گفته  هم  او  و  بگذارند  ک ها 

ن را کار گذاشته بودند تا حداقل وسایل  لنگه در چوبی قدیمی هست. هما

و رختخوابشان مرتب تر ته اتاق چیده شود .جا برای تخت که نبود! مانتو و 

د و کیفش را روی دراور گذاشت.  شالش را روی چوب لباسی آویزان کر

اوضاع  مریم  نظر  به  بود!  گفته  آرامی  سالم  فقط  وسایلش  به  خیره   مهسا 

عجیب آمد. یک دفعه نگران شد و سمتش رفت . رنگ او باز پریده بود! 

تپش گرفت. چانه با دیدن چیزی  قلبش  اما  نگاهش کند  تا  را گرفت  اش 

سرش افتاد. تنش یخ که دستش بود احساس کرد سقف کوتاه اتاق روی  

وزنه یک  مثل  مهسا  نگاه  سنگینی  شد.  سست  زانویش  و  سخت کرد  ی 

خورد! سختی نفسش ، از حجم قدرت  اش میسینهرفت عقب و توی  می 

را   لحظه  و  زمان  نخورد.  زمین  تا  کرد  مقاومت  ولی  بیشتر شد  زانوهایش 

گم کرد و آنقدر دقایق کش آمد که نفس پرلرز مهسا یک تلنگر محکم 
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پایداریش خالی  حباب  به  محکم  اش!د  .صدایش مهسا  گرفت  پسش  تر 

 گرفته و محکوم کننده بود:

مریم! هیچ  طارتباهیچ  _ نداشتی  باهاش  به من  ارتباط  ی  عجیب غریبی که 

نداشتی! اصن یه باشی! هیچ حسی هم  اومد و رفت!   نگفته  بود که  غریبه 

 ت! کنه واسهیکی که بود و نبودش فرق نمی 

او   دست  از  را  سند  نداد.فقط  جوابی  اما  کرد  بدتر  را  مریم  حال  لحنش 

ش کرده بود که عقل جن هم باالی کمد پرتش کرد. جایی پنهان گرفت و 

 فهمید او چطور سراغش رفته!! چطور فهمیده؟!رسید. نمی یبهش نم

بیرون رفت و مهسا دنبالش. صدایش ضعف اول را نداشت. بلندتر   اتاقاز

 بود: 

 این یعنی یا اون سند جعلیه یا حرفای تو دروغ! _

نکرد. اعتنا  باز  صورتمریم  به  آب  مشت  چند  و  رفت  آشپزخانه  ش  توی 

احساس می خفه پاشید.  حال  در  توی  کرد  است! صدای شرشر آب  شدن 

 گوشش:  سینگ بود و این بار داد مهسا توی

 چرا ساکتی خب؟ جوابمو بده!_

مریم سر چرخاند و نگاهش کرد. سر و صورت خودش خیس بود و مهسا 

 کار بود و عاصی. سرخ! مهسا طلب 
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گوید، مریم با صدایی که به  مریم کالفه و خسته! تا او دوباره آمد چیزی ب

 اش بیرون کشید، گفت:زور از ته حنجره 

 نیست!جوابش به تو مربوط _

زد ، خشک شد  های مهسا که از شدت عصبانیت توی هم چرخ میدست

هایش به صورت خیس او! مریم تمام حرصش را  و مردمک متزلزل چشم 

داشته نگهش  که  طور  همان  و  کرد  خالی  آب  قدیمی  شیر  بستن  بود،   با 

 دوباره گفت: 

میدفعه _ سر  باشه  آخرت  بهت کشیی  که  کاری  تو  و  من  وسایل  توی 

 کنی!  داره ،دخالت میربط ن

ولی دست خسته  کرد.  رها  را  آب  شیر  مریم  و  افتاد  کنارش  مهسا  های 

از کنار از تو می محکم  تا  او رد شد.  لرزید و تمام توانش را گذاشته بود 

کرد! چند دستمال کاغذی از  ه همیشه می ظاهرش پرقدرت بماند.کاری ک

بسته لباسش راش کشید  توی  ا عوض کرد و و صورتش را خشک کرد. 

کنترل تلویزیون را برداشت و پایین تنها کاناپه خانه نشست. کمرش چنان 

اش خورد که نفسش بند آمد اما فقط چند ثانیه چشم بست با ضرب به پایه

ورده  سا هنوز سرپا ایستاده و تکان نخ باز کرد. از توی صفحه دید که مهو
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، دید که مهسا تصویر  ولی اعتنا نکرد. تلویزیون را روشن کرد و با آمدن

بلند شد.   به کمرش گرفت و آهش  اتاق قدم تند کرد. تازه دست  سمت 

چرا حواسش به این سند نبود؟ چرا تکلیفش را با محمد روشن نکرد که 

ای برای خوابید چه جواب قانع کننده حاال شر نشود؟ واقعا این التهاب می

رص کنترل را روی  را مخفی کرده بود؟ با ح مهسا داشت که چنین چیزی 

ساک   . آمد  بیرون  اتاق  از  آماده  ظاهری  با  مهسا  و  کوبید  خودش  پای 

های مریم کم مانده بود از حدقه بیرون بپرد. چشم کوچکی هم دستش بود.

 فتش. عصبی و حیرت زده گفت: از جا پرید و تا او به در برسد ،گر

 کجا؟_

 به تو ربطی نداره!_

انش! لرزید. خشک شد و ناباورانه  جواب مهسا شد شوک الکتریکی به ج

های مهسا از زیر پلکش سر خورد و تا دوباره سمت در بهش زل زد. اشک

 رفت،مریم دستش را گرفت.  

 ...اعصاب منو بیشتر خورد نکن ، به حد کافی _

 هم؟ ؟ دروغ گفتی ببه حد کافی چی _

 مریم عصبی نگاهش کرد:

 تا حاال چندتا دروغ گفتم بهت؟ _
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 رفت و با گریه گفت: مهسا عقب 

 دونم!  دونم... دیگه نمینمی_

 مریم با خشم و ناباوری نگاهش کرد که مهسا اتاق را نشانش داد: 

 ترم بوده که نگفتی؟  از اون دروغ گنده_

، مهسا  زدن  نفس  نفس  بود.  بدی  کرد. اوضاع  بدتر  را  مریم  نگران  حال 

 آرام تر بود ولی آشوبش غیرقابل کنترل: لحنش 

 ذاری دروغ؟ بعدم ساک جمع کنی بری؟تم بهت! اسمشو می فقط نگف_

بگیش _ نباید  گرفتی  مهریه  سکه  صدتا  که  بوده  جدی  اینقدر  وقتی  چرا 

 مریم؟ چیش گفتنی نبوده؟ چیا گفتنی نبوده؟

سینه قفسه  ای  شدت  از  مریم  تی  تند  تند  میضطراب  قلبش  کان  خورد. 

 پرید: داشت بیرون می

رو نگرفتم! نساختیم باهم! یه توافق بود که نشد   هامن یه دونه از اون سکه_

! 

 چرا باید باور کنم؟_

 چرا نباید باور کنی؟ _

راحت _ که  درمیاره  داره  کجا  از  خواهرت  گفتن  نفر  ده  چون 

میمی  کار  گفتم  میگذرونین،  کار  می نککنه!  زحمت  وقتی کشیم!  یم! 
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ی و دختراش ریختن سرمون حاضر بودم بمیرم و اونجوری دربندی عوض

 درموردت نشنوم، حاال ... 

شد.یک   رها  همانجا  مهسا  ساک،حرف  بند  از  مریم  دست  شدن  شل  با 

دامنه از  که  بود  بهمن  شاید   . زد  چرخ  بینشان  عجیبی  کوه سرمای  ی 

ن به هم ریخت و زیرش دفن شدند  سوتفاهم و ناباوری روی سر اعتمادشا

نگا بیخ .  از  چطور  نبود  معلوم  که  صدایی  با  مریم  و  ماند  هم  به  هشان 

 اش بیرون کشید، گفت:حنجره 

 حاال فهمیدی از کجا بوده؟...  _

ساک از دست مهسا افتاد و دستش روی دهانش چسبید. چشم مریم از او  

نشد و قدمی پس رفت. سرش گیج می  ابل چشمش  رفت و مهسا مقجدا 

 صدا و دلی شکسته ادامه داد: شد! با و نزدیک میدور 

 خواد برو! برو... هر جا که دلت می_

پشتش را به او کرد که مهسا زیر گریه زد. مریم با زانوهایی لرزان سمت 

مبل رفت و همانجا نشست.مهسا هم کنار در روی زمین! سر دخترک که 

دراز   کاناپه  روی  مریم  چسبید  زانویش  مردمک به  و  خشک  کشید  های 

به  شده اتاق چسبید! احساس می اش  قلبش کُند شده و  سقف  کرد ضربان 

اما حتی تقال نکرد دست از  کسی دو دستی بیخ گلویش را چسبیده  ها را 
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خواست آن لحظه! مهم نبود بعدش دور گلویش باز کند! دلش مرگ می

می  می چه  دلش  فقط  چشمشود!  و  بمیرد  بست!خواست  را  صدای  هایش 

میان  تیله که  میتنهاییهایی  تق  تق  ایناش  تصویر  کرد،  بود!  بلندتر  بار 

چشم کرده  نزدیکبغض  پدرش  پنجههای  شد.  شد.انگار  تر  مشت  هایش 

آمد! لحظه به لحظه حالش داشت بدتر  که واقعا جان داشت از تنش در می

از  می  گرفته  صدای  و  کرد  حس  دستش  روی  را  مهسا  دست  که  شد 

 شنید:را  اش گریه

عت پیش بد بود! مریم منم آدمم! چشتو باز کن ببین منو حالم از دو سا_

 که... 

 صدایش برای خودش غریبه بود وقتی میان حرف او آرام گفت: 

هیچ وقت دوست نداشتم بمیرم چون نگران تو بودم ! اما االن به خاطر تو  _

 و حرفت آرزوی مرگ کردم!  

 شده بود: هق هقش شدیدتر هایش را گرفت. مهسا دو دستی شانه

 غلط کردم... اصال... _

  

تیله تق  تق  آالرم صدای  صدای  به  تا  کرد  پیدا  ادامه  خوابش  توی  از  ها 

اولین چیزی   اش باز شد وهای خسته گوشی باالی سرش رسید. الی پلک
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اش بود! که چشمش بهش خورد جای خالی مهسا و رختخواب جمع شده

باال سرشگوشی از  را  به صفحه  اشتبرد اش  نگاهی  انداخت! هیچ اش  و 

کرد  صبح و شبش یکی است و هیچ  خبری جز ساعتی که یادآوری می 

فرقی بین سیاه و سفیدش نمانده، نبود! با رها کردن گوشی، پتویش را کنار  

چشم  نشست.  و  پیشانیزد  و  ویروس ها  این  داد!  ماساژ  هم  با  را  اش 

شکست می بغضی که اگر  داشت! ویروس  دردناک دست از سرش برنمی 

مفتیبه   برنمی این  دردش  از  دست  و ها  رفت  حیاط  توی  مستقیم  داشت! 

آسمان پر ابر اواخر فروردین باعث شد دلش بیشتر بگیرد! همانجا آبی به 

هفته یک  همان  مثل  درست  پاشید.  و  صورتش  برگشت  گذشت  که  ای 

باش داشته  به خوردن  میل  یا  بگردد  هم صحبت  دنبال  آنکه  توی بدون  د، 

جمع شده! صدای جابه جا شدن وسیله هم  رختخوابش  اتاق برگشت و دید

هایش را پوشید  و شالش  آمد اما واکنشی نشان نداد. لباساز آشپزخانه می 

مهسا را کنار در چوبی قدیمی دید. سالمش را سرش انداخت . برگشت و

را  را بی جواب نگذاشت اما نگاهش بهش طوالنی نشد و کیف و سوییچ  

 گفت: برداشت که مهسا آرام 

 صبحونه درست کردم!_

 خورم!نمی_
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 بیرون رفت و آل استارهایش را زمین انداخت بپوشد . مهسا دنبالش رفت: 

بینی  خوری! اصال منو میزنی باهام، نه چیزی می اس نه حرف می یه هفته_

 دیگه اینجا؟ 

کرد. قبل از  تر از همیشه  هایش را محکممریم جوابش را نداد و بند کفش

 برود،مهسا دوباره گفت: اینکه 

 کنی که انگار مقصر فقط من بودم ؟ چرا یه جوری رفتار می _

 آنکه نگاهش کند، آرام گفت:  مریم بدون

 تو هیچ وقت مقصر نبودی و نیستی! به خودت نگیر ... _

می_ دق  دارم  من  مریم؟  رفتاریه  چه  این  هیچپس  خدا...  به  وقت کنم 

 ادی ، حاال...دیه ساعتم کش نمی بیشعور بازی منو

 گذره!  فراموشش کن! می _

 بعد هم خداحافظی کرد که مهسا کمی بلندتر با بغض گفت: 

شم با این کن! نه حرف بزن! ولی من راست گفتم دق مرگ می نه نگام_

 بخشی؟ جور رفتارت! به خاطر حرف مفتی که زدم گفتم ببخشید! نمی 

خواست هم  ود که می قدر گرفته ب دلش آن  را بست. مریم بیرون رفت و در

حرف نمی همیشه  مثل  اینتوانست  بزند.  مهسا  به  کننده  دلخوش  بار  های 

ی قلبش را داغ زده آنقدر برایش گران تمام شده بود که انگار چند گوشه
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هر می بودند.  نفس  دوده بار  اکسیژن  جای  می کشید  بیرون  بغض  زد! ی 

خورد اما توقع میکند. غصه  میگریه    نشیند.دانست مهسا پشت در میمی 

 نداشت! غافلگیر شده بود و این غافلگیری تمام توانش را سوزانده بود! 

پشت فرمان نشست و در مسیر روزهای قبلش بی هدف خاصی افتاد. مقابل  

شماره ناشناس بود اما به خاطر  . اش زنگ خوردباشگاه که رسید، گوشی

خریداری داد!  جواب  ماشین  شد    آگهی  قرار  که  روز  بود  همان  را  هم 

اش ساعت یک جلوی باشگاه ببینند! توی باشگاه که رفت درگیری ذهنی

 کمتر شد!  

به  بهتر  تا  بگذارد  آزاد  را  ذهنش  کرد  سعی  گذشت،  که  ساعاتی  توی 

دختر  و  دختر  مادرو  یک  جز  برسد.  کارش کارش  که  دیگری  جوان 

نمانده   بود ،کسی  برنامه  برای  به دخمشغول گپ زدن  نگاهش  ترک بود! 

می قدم  تردمیل  روی  که  بود  میتپلی  غر  آرام  گاهی  مادرش  و  زد زد 

سرش که تکانی به خودش دهد! صحبتش را با یکی از دختران جوانی که 

کرد قطع کرد.سمت همان مادر و دختر رفت.صحبت می  درمورد مکمل

 گفت: زن لبخند بهش زد و مریم بندهای تی آر ایکس را نشانش داد و 

 همون تمرینی که شروع کرده بودی که بدنت سرد شه!  شما برو سر_

 زود نیست؟_
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 نه عزیزم! تازه ورزشو شروع کردی، نباید به خودت فشار بیاری!  _

می راه  داشت  کنان  هن  هن  که  کرد  دخترک  به  نگاهی  و  زن  رفت 

دیگر رفت. وقتی  ای گفت و سمت  خورد. باشههای تنش تکان میگوشت

آر ایکس را گرفت و مشغول شد، مریم سمت دخترک رفت. بندهای تی

نگاهی به صفحه کرد و با دیدن نمایشگر ضربان قلب دخترک ، تردمیل را  

 خاموش کرد و او نگران سمتش چرخید. 

 خسته نشدما! _

 مریم لبخند کمرنگی زد: 

 دونم! ولی برای امروز بسه!می_

را روی شانهدور گردنحوله    دخترک  و گردن خیسش ش  ها و صورت 

 کشید و نگاهی به مادرش و بعد مریم کرد:

می _ ورزش  می چندساله  نامادریم  نداره.  فایده  اصال  ولی  خودم  کنم  گه 

 تنبلم وگرنه باید تا االن کلی کم می کردم! 

نیاورد.   به روی خودش  اما  زد  زنگی  مریم  نامادری گوش  اسم  شنیدن  با 

 رفت گفت: میز میان باشگاه می طور که سمت انهم

هستن  _ هم  مکمل  تغذیه  و  ورزش   ، بری  هم  تغذیه  دکتر  پیش  باید  تو 

 عزیزم!
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 نامادری دخترک شنید و گفت:

تونی  خانم شکیبا پس این مکمالی الغری چیه که میدن؟ شما مگه نمی _

 توصیه کنی؟

 مریم سمتش برگشت:

دختر _ مناسب  برای الغری  خانم  نی  شما مکمل  باید  ست  شهیدی. ورزش 

تغذیه میمکمل  خوب  پزشک  یه  من  باشه!  دوست اش  اگر  شناسم! 

سری   یه  ایشون  با  هماهنگی  طبق  پیششون!  برید  کنم  دارین،معرفیتون 

به   مناسب  زمان  مدت  توی  میدم،  بهش  من  هم  مکمل  و  مناسب  ورزش 

  رسه! دوییدن با سرعت روی تردمیل که مشکلی حل نمی کاهش وزن می

 کنه! 

  

 بندها را شل کرد و بعد رهایشان کرد: زن

 دکتر تغذیه که خیلی هزینه برداره، من شنیدم اینجا ... _

نمی _ معجزه  که من  کردین  حساب  باشگاه  اسم  روی  اگرم  بکنم!  تونم 

شیفت  اون  توی  شاید  بوده!  آقایون  برای  االن  تا  داشته  خوبی  خروجی 

می  کنهکسی  معجزه  مکمل  و  ورزش  با  نمی   تونه  من  پیشنهادم اما  تونم! 

 همون بود که دادم... 
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 به زن برخورد و صورتش جمع شد اما از رو نرفت:

 ای اینجا باز کرده بودم وگرنه چیزی که زیاده باشگاهه!من حساب دیگه _

 لبخند زد:  مریم 

زیاده_ که  خانم  چیزی  امکاناته  و  اعتبار  کمه  که  چیزی  ولی  باشگاهه 

کادر آکواریوم  دا حرفه   شهیدی!  دروغم ای  مردونه،  قسمت  توی  بعید ره 

 دونم به خورد کسی داده باشه برای جذب مشتری!می 

 من که... _

 اش پرید:دخترک این بار میان حرف نامادری

 میشه لطفا آدرس دکترو بدین خانم شکیبا؟  _

بله پلک زدن  با  را مریم  آن  برگشت و  با کارتی  دفتر،  از توی  ای گفت. 

دخترک گرفتش و تشکر کرد. بعد با نگاهی ازن زودترسمتشان گرفت. ز

 به ساعت گفت: 

 روز اول بود ،زودتر بریم بهتره! _

بیرون  نباشید  خسته  با  و  زد  لبخند  زن  نشد!  مانع  و  داد  تکان  سری  مریم 

 تر شد: رفت ولی دخترک بهش نزدیک

 واقعا با همین مکمال... _

 نگاهش کرد:مریم 
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روشه!  نه_ اسمش  مکمل  نمیکنندهتکمیل    عزیزم!  من  ورزشه!  تونم ی 

پیشنهاد کنم بیش از حد مصرف کنی.تو هم تحت نظر یه پزشک خوب 

نتیجه می  باشی ،زودتر پورسانتی که میبه  پول و  از  تونم رسی وگرنه من 

 بگیرم بابت فروش مکمل بدم نمیاد که! 

 دخترک آهی کشید و تشکر کرد. 

 شدم سر این الغر شدن!میشاید مامان خودم بود اینقدر اذیت ن_

سال  گذشت  از  بعد  را  مادرش  غرغرهای  صدای  گوشش  مریم  توی  ها 

 شنید. تلخ شد . خودکار توی دستش سست شد و به دخترک خیره ماند: 

درسته نامادریته ولی مشخصه نگرانته! با آه و ای کاش گفتن اینکه مامان _

نمی عوض  چیزی  بود،  کمتر  مشکلت  و  بود  ارادهخودت  که   کن  شه! 

وقتا جفتشون  نداره! گاهی  نامادری  و  مادر  به  اراده ربطی  وزنت کم شه! 

 ان!یکی

ای از سر خستگی گفت. بعد  دخترک درست متوجه منظور او نشد و آره

با نگاهی به اندام مریم ، نگاهش روی شکم صاف و پوست روشنش ثابت  

 ماند و با افسوس گفت:

 ه ها!شیمشما چرا پرسینگ نکردی؟ خیلی قشنگ _
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برنامه  که ایستاده بود تا مریم مشخص بود آرزوی خودش را گفته!دختری 

 و مکمل را بهش بدهد، خندید و گفت:  غذایی

قشنگ  _ خیلی  نیست.  هم  افتاده  اصال  پوستتون  بگم!  میخواستم  من  اتفاقا 

 من کارش همینه!شه! اگه دوست داشتین ،خواهرمی 

 نکند: ور لبخندی زد تا ذوق آنها را ک  مریم 

 گم. ممنون! اگر تصمیم داشتم حتما می _

برنامه را دست  نباشید گفت و سمت رختکن رفت. مریم  دخترک خسته 

دخترکی که منتظر بود داد و تمام تذکرها را داد. او اخرین نفری بود که 

خداحافظی کرد. مریم ساعت را نگاه کرد که نزدیک یک بود! یاد ستاره 

خ بهش  بود  قرار  که  و بر  افتاد  برداشت  را  آبی  بطری  موقع  همان  دهد! 

اش در انرژی ستاره گم شد و  حوصلهپرسی بیاش را گرفت. احوالشماره

 حرفشان خیلی زود به خط اصلی رسید.

  

اطمینان بخشش  لحن  با  را کنار گوشش جابه جا کرد و سعی کرد  تلفن 

 دوستش را قانع کند تا توی باشگاه همراهش شود: 

این_ بتونی  میمس  اگه  خوبه.  بیای،  رو  مشکل یر  اما  دوره  راهت  دونم 

 تونی کار کنی! وقتی من هستم،تو هم می خاصی نباشه،تا
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می_ صحبت خودت  حمید  با  حتما  شب  دارم.  نیاز  کار  به  خیلی  دونی 

 کنم و میگم فردا میام یا نه! می 

 ای کوتاه افزود:با خنده

 شد رفتی اونجانمیرم  باوتو روم حساب کن فعال! باشگاهشو سرچ زدم ، _

 منم باالخره راهشو بلدم شوهره رو راضی کنم! .

از  مریم متوجه منظور ستاره شد. راهی که ستاره می  گفت راه حل خیلی 

 لبخند کمرنگی زد: . دوستانش بود

 پس صبح منتظرتم! _

 بینمت! بوس بهت عشقم! می _

اند  مقابلش  به ساعت و سیستم  نگاهی  و  قطع کرد  را  انگی .زناختتماس 

وقت  خیلی  که  بود  مردها ترفندی  ضعف  نقطه  عنوان  به  ازش  بشود  ها 

ها استفاده کرد و باهاش حرف دلخواه را پیش برد. مقابل تمام مردساالری

می که  زنانی  برای  بود  امتیاز  یک  و  این  بروند  پیش  راهش  از  توانستند 

که  محمد  نبود؟  زن  خودش  مگر  اما  بنشانند  کرسی  به  را    حرفشان 

زد شاید بتواند با همین یک امتیاز برای خودش نگهش هایش داد میکاربا

دارد اما تهش شد یک پایان سرد! شبیه سرمای همان روزی که امین ایستاد 

از جلوی چشم   برای همیشه  تماشایش کرد تا سمت دیگر خیابان برود و 
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 اش به دردش نخورده بود! هیچ کجا هم دور شوند! آنجا هم دل و زنانگی

جز رنج به دردش نخورد! برای او فقط حرف و قضاوت و تهمت زی  چی

زنانگی نمی از  بود.  هم مانده  به  خودش  از  حالش  مانده  کم  چرا  دانست 

بخورد! سری تکان داد تا افکار تکراری چند روزه را پس بزند.دور باطل  

میبغض تکرار  بنهایش  به  و  می شد  باز... شکستن  بست حسرت  و  رسید 

و زیاد بود و زخمش عمیق و سطحی اما سطحی که به    کم  ایششاید صد

اش  عمق برسد، ممکن بود عفونت هم بکند و شکست سطحی زخم تازه

های خودش داشت  کاشبه دست خودش بود که حاال عفونت بغض و ای

های مهسا و سوالی که جواب  ها و سکوتبدترش می کرد. آن هم با نگاه 

 نداشت برایش!  

هایی را که کنار هم چیده  ا بلکه بتواند ویترین زخم د تکر  لیست را نگاه 

خواست بلند شود که زن جوانی  بود فراموش کند. لپ تاپ را بست و می

کرد در را بسته  با انرژی وارد شد و مریم را سرجایش نگه داشت. فکر می 

است اما با ورود این زن جوان معلوم بود اشتباه کرده. شرایط را گفت و او  

 شیدن،موهای بلوند و لختش را پشت گوشش داد: ت ککارحین 
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می_ یک  تا  یازده  تایم  فقط  بیاممن  خیلی   . تونم  ولی  خیلیه  گرفتاریم 

راه   بانوان  شیفت  فهمیدم  تا  که  اینه  آکواریوم...  توی  بیام  داشتم  دوست 

 افتاده، فوری منم راه افتادم! 

 مریم با لبخند فرمی را به او داد: 

تایم هم از هشت تا ساعت یک هست .مشکلی   م .هستفعال من هر روز  _

 نیست خانم عسگری! 

 زن جوان لبخند جذابش را باز پیشکش کرد:

برای _ مدیریت خوبی  و  مربی  همچین  از  که  نبود  بعید  اینجا  مدیریت  از 

 خانما استفاده کنه دیگه! 

اوست!  حرف  پشت  منظوری  کرد  احساس  و  شد  تیز  مریم  گوش 

 های مختلف نگذاشت و سوال کرد: ذهنیت اش را پشت کنجکاوی

 با آقای فاضل آشنایین؟_

 اش انداخت:زن جوان شال روشن و سبکش را روی شانه

نمیاد. _ خوششون  دادن  آشنایی  از  اصوال  ایشون  ولی  بله  کنه  قبول  خدا 

 شمام نشنیده بگیر! وگرنه ممکنه بعدا باهامون نسازه ... 

برایپی حرفش خنده   یت نداشت.انگارجذاب  مریم  ای هم کرد که دیگر 

سخره  لبخندی  شد  جوان  زن  شیرین  لبخند  همین  که  به  محمد  یعنی  گر! 
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وارد   او  با  باهاش    ارتباط زودی  قبل  از  یا  بود  در   ارتباط شده  که  داشت 

فقط  کرد!یعنی بدنامی عرض سه روز این دختر،اینقدر راحت برخورد می

 ؟اش بودمال او ماند و محمد پی زندگی

 شکیبا...  نم خا_

مریم با تکان خفیفی جانم گفت و حس کرد احساسش با چنگ و دندان  

روده و  دل  افتاده! وسط غصهبه جان  دلگیری اش  و  همین حس ها  هایش 

 مزخرف حساسیت و حسادت کم بود!

 امری نیست که من برم؟ صبح پس بیام؟ چون روز زوجه دیگه! _

 ! یت شها رعابله! فقط مواردی که توی فرم هست حتم_

 حتما!از آشناییتون خیلی خیلی خوشحال شدم!  _

باز   پیشش  دقایق  افکار  نرم!تمام  دخترک  دست  و  بود  گرم  مریم  دست 

می  مغزش  جان  به  می داشت  تنها  و  بود  باشگاه  توی  تا  و افتاد.  آش  ماند 

اش با ارتباط رفت با آن اوضاع  ی افکارش همین بود.خانه هم که می کاسه

کشیدن هم برایش مانده بود؟ قبل شد! جایی برای نفستر میمهسا فقط بد

نزدیک بود.  شده  حاضر  رفتن  برای  دخترک  آمدن  قرارش از  ساعت  به 

ها پشت سر او بود! این بار کیفش را برداشت و بعد از خاموش کردن برق 

می دو میرفت.  تا  محمد  نمیدانست  در آید!  اما جلوی  ببیندش  خواست 
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بی  یک و  پادفعه  زمیاختیار  به  کنار  یش  توانست جوری  فقط  و  ن چسبید 

ای محمد را به  ی سورمهورودی دودی رنگ بایستد که دیده نشود. کوپه

شناخت که رو به باشگاه پارک بود.جلو نرفت که او نبیندش و خوبی می

قدم  با  که  دید  را  دخترک  برگردد،  اینکه  از  قبل  اما  مشتاق  برگردد  های 

تق رفت.صدای  کفش  سمتش  روی اهتق  درست  انگار  بلندش  پاشنه  ی 

 اش می کوبید!ی سینه قفسه 

  

 بعد هم روی صندلی جلو بدون تعلل نشست.  

احساس کرد کسی دست بلند کرده تا توی گوشش بزند. خودش را کنار  

چشم  می  هایشکشید.  سیاهی  بدون  داشت  برگشت.  باشگاه  توی  و  رفت 

کفش  سالن  آنکه  کند.توی  عوض  را  .حتی  هایش  نزد.  برق رفت  را  ها 

نفسش بازی درآورده بود. از توی بوفه بطری آب را برداشت و تمام حس 

بدی که این چند روز داشت ،میخواست با قورت قورت بلیعدن آب پایین 

هایش را بست و سرش را روی کانتر گذاشت...  بدهد اما تهش فقط چشم

دوست  عمد  به  ارش  او  بگوید  تا  اینجا  بود  آورده  زنرا  در  اش دگیزشی 

این ایننداشته؟  ؟  دیگران  دست  دم  و  بود  سر  بر  خاک  راحت  قدر  قدر 

نمیمی  در  جیکش  و  بچزاننش  هم توانستند  امین  و  دربندی  یعنی  آمد؟ 
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حرف بود؟  بود؟  حقش  حقش  چیز  همه  بود؟  حقش  هم  مهسا  های 

برای خودش  .صورتش خیس بود و دلش پر! با چشم دنبال موری گشت  

آکوا  شناتوی  میمی  ریومش  خوش  و  روزی  کرد  انگار  نه  گذراند.انگار 

بی  ماهی  طعمهچند  می گناه  بقایش  ازت  ی  بگوید  کرد  باز  زبان  شوند! 

ای برایم بمان تا شاید این  متنفرم اما نتوانست!نتوانست بگوید حاال که آمده 

و   نیازها  به  ربطی  نداشت.  محمد  به  ربطی  او  درد  شود.  شکافته  پیله 

به کش نداشت!  هایخوشی سالش بود و جور 25سی چه مربوط که  اصال 

ساله را کشیده بود! به کسی چه مربوط که زندگی مقابل تاوان  50یک زن  

تیر  او را سیبل  پاهایش سست شد و کار دیگران  بود!  های قضاوت کرده 

می  شنا  هنوز  موری  نشست!  تازه  همانجا  آتشی  با  هم  او  دل   . کرد 

های مهسا،وقتی فهمید جریان فبغض و بهت و حرسوخت! حالش از  می 

چه بوده و حاال همه چیز تمام شده، تلخ تر بود! انگار که محکوم بود به  

 شد؟آورد، تهش چه میبار به رویشان میقربانی شدن! یک

 *** 

اتاق  محمد گوشی و سوییچ را روی میز انداخت .میثم پشت سرش توی 

 رفت و دوباره گفت: 
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دم االن باشگاهو  خراب کردی،محم  ، من گفتم خودتبه من زنگ زد  _

می  کار  محدودتر  و  کرده  شیفت  دلم دو  کرد!  زیاد  جز  و  عز  ولی  کنه! 

 سوخت! 

 محمد از توی آب سرد کن لیوانی آب پر کرد : 

 آتش نشانی که دلش بسوزه رو باید چیکار کرد؟_

آب   باری اسمش را صدا کرد و محمد با خنده لیوانمیثم با نگاه سرزنش

ا نچ گفتن دستش را رد کرد و سمت رختکن رف زد . میثم برا بهش تعا

مریم    . ایستاد  با تعجب  از روبه رویش  با در آمدن دختر جوانی  اما  رفت 

نگاهش را سمت دفتر داد و سالم کوتاهی کرد . لیوان توی دست محمد 

جلوتر  مریم  و  داد  را جواب  متعجب سالمش  میثم  او!  به  نگاهش  و  ماند 

خیره  رفت محمد  نگا.به  تکلیف  و  را  شد  جفتشان  کنجکاو  و  متعجب  ه 

 روشن کرد: 

آقای  _ بیاین  خودتون  تا  بمونم  دادم  ترجیح  که  داشتم  صحبت  سری  یه 

همیشه   بودین خودتون  موندم!گفته  باشگاه  توی  هنوز  اگر  متاسفم  فاضل! 

 رسین!می زودتر

می بینشان  میثم  محمنگاه  جدی  نگاه  دیدن  با  تهش  و  بوی چرخید  و  د 

مشام شعوعجیبی   به  ببخشیدی سمت که  با  و  بلند کرد  رش رسید، دست 
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رفت   مریم  .رختکن  رفت.  جلو  و  کرد  مریم  سر  پشت  به  نگاهی  محمد 

می نگاهش  داشت  بخورد  تکان  جایش  از  اینکه  با  بدون  او  که  کرد 

 هایی جمع شده نزدیکش شد: چشم 

 اش؟مگه نگفتم قبل یک و نیم اینجا رو تحویل داده ب_

 ! کارت دارم_

 اینجا؟ االن؟ تو باشگاه؟ _

 مریم بدون آنکه تغییری توی ایستادنش ایجاد کند ، پلکی زد: 

 اومدم؟تنها جایی که به هم ربطمون میده اینجاست دیگه! کجا می_

 محمد نگاهی به ساعت کرد:

 برو بیرون ، میام!_

 کنی!اندازمت! فقط میخوام تکلیفمو درست روشن به زحمت نمی_

 چه تکلیفی؟_

جنگید که با کمی مکث،نفس گرفت.انگار داشت باز با خودش می   یممر

 ها بایستد:حرفش را بزند و این بار جلوی خودخواهی

 یه ماه ازش گذشته! پنج ماهش مونده! _

محمد باز نگاهی پشت سر مریم انداخت ولی اثری از استرس در رفتارش 

 نبود: 
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 یادم بدی یا... اومدی جمع و تفریق _

بیای تکلیفش رو توی _ باید  یا درسته جناب فاضل! اون پنج ماه مونده و 

 همون محضر روشن کنی!  

محمد با باال دادن ابرویش آهانی گفت و لیوان یکبار مصرف را روی میز  

 ول کرد:

 پس پشیمون شدی که برگردی یا... _

نکن!  _ اضافه  یا  بااینقدر  بدبختانه  شدم؟  چی  از  موندهپشیمون  این قی  ی 

 محرمیت تو اختیار توئه! باید ... 

 ببخشم بهت!  _

 مریم گردنش را صاف کرد:

 خوبه درجریان همه چی هستی! _

 هایش را باال کشید: محمد لب

 کردی نباشم؟ جدا فکر می _

 مریم زهرخندی تحویلش داد: 

می _ حتاحتمال  پس  هستی  که  نباشی! حاال  پیش دادم  روز  چند  همون  ما 

 نسبتی نمونه ! حل شده که



 

390 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

از   بعد  رفت.  در  سمت  و  انداخت  مریم  سر  پشت  نگاهی  دوباره  محمد 

 بستنش و دیدن نگاه منتظر مریم ، آرام گفت: 

 اومدی بگی ببخشم؟ _

 خوام مطمئن شم! می_

 عتیقه با بچه زیر بغلش برگشته یا پسرعمه زپرتیت؟_

 به تو مربوط نیست!_

م حرف  قا حرص  کالمش  و  بود  زیاد  آنقدر  جا ریم  در  محمد  که  طع 

برگشت.   فقط سمتش  نشده،  چیزی  متوجه  که  انگار  کوتاه  مکثی  از  بعد 

 خیالی  داد: جوابش را با بی

 مربوط نیست!! باشه! نیست!  _

روبه رویش ایستاد . نگاهشان به هم عجیب بود و تهش کسی که با لبخند 

مریم   نهرا برد؛ محمد بود. آرام روی گو پلکی زد و زنجیر آن نگاه معنادار  

 زد و گفت: 

پا _ لنگه  یه  باید  ماه  ته شیش  تا  منتها  اگه خواستن!  پیشم تحقیق  بیان  بگو 

 ای که خوردی بمون مریم خانم!وایسن! پای لرز خربزه 
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قدم مریم  که  رفت  میز  سمت  هم  سرش  بعد  پشت  تند  را  او  راحت  های 

هش کرد که مریم  هایی جمع شده برگشت و نگاچشم  . محمد بابرداشت

 خت گفت:با لحنی س

هم _ به  وقتی  ولی  کردم  قبول  من  محمد!  دادی  جریانو  این  پیشنهاد  تو 

خورد، باید درست تموم شه نه جوری که منو شیش ماه اسیر خودت کنی  

 بعد خودت هر کاری عشقت کشید بکنی!  

 محمد سرش را خم کرد و نفسش توی صورت او خورد: 

 کنم! چیکا میخوای بکنی؟می  من هر کاری عشقم بکشه ،_

می هیچی_ وقت  اون  زنتم!  من  میگم  اینجا،  اومد  دختره  که  فهمی  ! صبح 

می  بیفته  پاش  چی!!!  یعنی  کردن  می عشق  عموتم  روی  تو  وسط رم  گم! 

 اومدم! شکست و نمیهمون مسجد که گفتم کاش پام می

اش گرفت. مریم لب به آنقدر لحنش جدی بود و حرصی که محمد خنده 

 هم فشرد و رهایش کرد:

نخندی من بخندم؟ کثافت کاریا همیشه مال شماها بوده و بدبختیاش  تو  _

میخورده که فکر می  به هم  ازتون  امثال من! حالم  کنین چون مردین مال 

کنه!  کنین و بعدم ادعاتون آسمون رو پاره میهر غلطی دلتون میخواد می

کنین، صبح اصال یادتون  یه مشت آشغالین ، نه مرد! شب ادعای عشق می
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کمبودتونو  نمی ساعت  یه  که  باشه  چیزی  یه  دراومده!  کجا  از  حرف  اد 

نفهم   . نیستم  ؛ بسه! حاال فهمیدی چرا موندم؟ که بگم کور  برطرف کنه 

 نیستم بعد بفرما به عشق و کیفت با هم برس تا یه روز از شدتش بترکی! 

می  گردبادی  بینشان  را  انگار  چیزی  تنها  و  همپیچید  مقابل  باره  هزار   که 

 هایشان بود. گذاشت چشم می 

  

مریم با نفسی تند و دلی که قرار بود خنک شود و نشد، سمت در رفت که  

افتاد که مریم وقت واکنش جلویش را گرفت!  محمد   اتفاق  آنقدر سریع 

 :هم پیدا نکرد. محمد انگشتش را سمتش نشانه رفت

 و کمبود و کیفیت رو با هم برات روشن کنم! وایسا بیام تکلیف ادعا _

میثم گفت  به  بلند  و  کرد  باز  را  در  محمد  و  کرد  جمع  را  مریم خودش 

برود و به نگهبان هم بگوید امروز هر کس آمد برش گرداند! نفس مریم  

او   به  از پشت شیشه میثم را دید که نگاه متعجب و نگرانی  سنگین شد و 

پاند محمد  از  آرام  چیزی   . با رسید  اخت  میثم  و  داد  تکان  سر  فقط  او  و 

باشه برای گفتن  ولی  بود  باال  مریم  قلب  رفت. ضربان  به دست  ای ساک 

می بیشتری یکبار  بدبختی  احساس  تا  بایستد  خودش  وقت  در  خواست 
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به   و دست  با سری کج شده  او  و  بلند شد   ، برگشت  محمد  وقتی  نکند. 

 کمر گفت:

 فرمودی چی؟  ینطق م_

 نرفت: مریم از رو 

یا باقی مونده این مدت رو مثل آدم فسخ کن یا حق نداری تو این مدت _

 جلو چشم من عیاشی کنی!  

 چشم محمد برق زد: 

 عیاشی؟! _

 محمد جلو رفت:

 شه؟بکنم چی می _

ذارم که بشونی بغلت و همون چیزی که گفتم. نیمکت ذخیره برات نمی _

 اردشو بدی!

 باال کشید . هایش را اخت و لبش را اندمحمد دست

 گی؟ وسط مسجد؟...  به حاج عموم می_

 ای باالی تیشرتش بود که بازش کرد و لبخند زد: تک دکمه

نظرم کار خوبی می_ تماشایی به  بیام!  بگو خودمم  رفتی  کنی! روزی که 

 شه جریان!می 
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 مریم پوزخندی عصبی زد:

 عار و درد که نداری! _

 :محمد نچی کرد

 بره! با عار و درد و آبرو میونه نداره! شوره ،میپریدن می  بدنه دیگه! _

 گفت توقع این را نداشته اما جلو رفت و ادامه داد: پلک زدن مریم می

اسمش  _ باشم  که  زنم  پنهون!   اینبا  و  پس  موقت!  گیرم  هست؟  نیست. 

 اشتن سرم با اسم اعتقاد! هست؟ محض کاله گذ

 مریم جلو رفت:

 ی کثافت هست! واسه کسی که معتقد باشه نیست ولی واسه این جامعه_

کرد مثل هر بار رنگ از رخ مریم  اش را کم کرد. تصور میمحمد فاصله

 بپرد و عقبگرد کند ولی سرجایش ایستاده بود: 

نذا_ شرط  مگه  آشغال!  سطل  تو  بنداز  تمیزشو  و  نمی کثیف  گذرم!  شتی! 

توش  می  حرفی  خودت!  خیال  به  من  حال  و  عشق  جلو  بندازی  پا  خوای 

 نیست! تاوان ادعاتو بیا باال... خواستی اینم به حاج عمو بگو!  

 خودت ...   جا و مکانشم همه جا ردیفه! انتخابش با_

 از روی سرش برداشت:  مریم دستش را کنار زد و خودش شالش را 
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ای آدم یا تو قبرستون! روی آب! زیر تیغ! فرق نداره! کدوم خراب شده_

 تر باشه؟ همونجا! تو که جاهاشو خوب بلدی!بیشعورتونه می 

اش را هم روی شالش  یک قدم فاصله را خودش جلو رفت و مانتوی ساده

 انداخت!  

تو_ وانیساد  حرفش  پای  که  اونی  وایسادم!  لرزش  پای   پای  مرد  بودی! 

 بینم دیگه این روزا...  ایسته! مرد نمی حرفش وا می 

لب محمد کج شد و لبخندش اعصاب مریم را بیشتر به هم ریخت. انگار  

 هرچه می گفت با دیوار پشت سرش بود. منتظر نگاهش کرد 

گی! انگار نسل مردا رو زدن! مردی که پای حرفش نمونه عین راست می_

 علف  رشد کرده. 

تکان نخورد. حرفهای مهسا توی گوشش زنگ زد و صدای تق تق پاشنه 

ی کفش های آن زن حالش را بدتر کرد! صدای محمد را گرمتر و آرامتر 

 شنید:

تو_  کسی   ، باهمیم  تا  کردی!    گفتم  حرص  که  نیومده  نمیاد!  زندگیم 

 مهنا... خواهرمه! 

او با بهت چرخید. لبخند محمد و شد و سرش سمت   هایش در جا بازچشم 

 زد! هایش حرفی از شوخی و بازی نمیبرق عجیب چشم 
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بزنم _ میخوای زنگ  فرق داره.  فامیلیش  به خاطر همین  منه!  ناتنی  خواهر 

 االن باهاش حرف بزنی؟ 

انگار از استخر آب جوش بیرون آورده بودند و پرت کرده بودند    مریم را 

 پش قلبش نامیزان بود! توی آب سرد! ت

میثم رو دیدی؟ همین رفیقم که رفت! شوهرشه! یه پسر تخس پنج ساله  _

 سالشم نشده بود شوهر کرد!  20هم داره! زود رفتن رو مخ هم! مهنا 

دید دود کش کرد و حاال می با آبی سرد فرو مریم شوکه بود از آتشی که 

نیت وکم آوردن! هم ندارد. یک بخار مانده بود از دیگ آب جوش عصبا

 گفت: کرد که هنوز محمد را نگاه می

 بگم دلم تنگ شده بود برات، دروغ نگفتم لعنتی! _

فهمید چه سوتی وحشتناکی داده!  بدون آنکه بفهمد میدان را باز گذاشته   

را عقب کشید ودست محمد سست شد. تنها کاری که کرد بود! خودش  

ف برداشت  را  شالش  و  داشت  مانتو  که  حالی  با  نبود  بعید  وگرنه  کند  رار 

نگشت ببیند محمد چطور ایستاد و نگاهش قصه با او بیخ پیدا نکند. حتی بر

می تب  شدت  از  داشت  رسید  که  بیرون  یک  کرد.  ماشین  توی  سوخت! 

برداشت. و  داشت  آب  بند   بطری  نفس  و  ریخت  صورتش  روی  را  آن 

ار  روی صورتش گذاشت که انگدو دستش را با ناباوری   اش رها شد.رفته
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هوشیارتر  ذهنش  وقتی کم کم  می سوخت!  و  بودند  ریخته  اسید رویش 

شد، یخ کرد! با باز شدن در باشگاه و بیرون آمدن محمد، کمی نگاهش 

را روی پدال گاز فشرد.    کرد و تا او سمت ماشینش  قدم برداشت، پایش

 که زد جمع کند...  محال بود بتواند آن لحظه روبه رویش بماند وگندی را 

 فقط طبق قراری که گفتم من چک مدت دار قبول نمی کنم!  -

 مرد سر تکان داد: 

چک مال صبحه! خیالتون راحت باشه! باقیشم وقتی سند منتقل شد بهتون -

 نقد میدم!

ضا کرد و سووییچ را سمت مرد میانسالی که روبه  مریم پایین قرارداد را ام

 رویش نشسته بود؛ گرفت:

 بدقولی ظهر شرمنده ام!  بابت بازم-

 مرد سووییچ را گرفت و لبخند زد:

اشکالی نداره! قسمت معامله االن بود! ظهرم همو می دیدیم تا االن طول   -

 میکشید! 

 مریم پول و چک را توی کیفش گذاشت و بلند شد: 

استعالم همه چی رو خودم تو همین یکی،دو روز درمیارم؛ شما فقط تا  -

 سند زدن آماده باشین!  هفته دیگه برای
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بیرون  و  گفت  خریدارش  به  را  تلخش  تبریک  مریم  و  گفت  حتما  مرد 

انگار گوشه ماشین کرد و  به  را  نگاه  را جا  رفت.آخرین  از خاطراتش  ای 

ه آسمان کرد که هنوز گرفته  گذارد،راهش را کشید و رفت. نگاهی بمی 

بفرستد!   پایین  ابرها  با  را  اش  دلتنگی  داشت  قصد  و  یکور  بود  را  کیفش 

ی انداخت و دستهایش را بغل گرفت. پاهایش را نگاه کرد که باز پیاده رو

می شروع  مجبور هایشان  تنها  و  بودند  جفت  حداقل  که  بود  خوب  شد! 

کنند! فکر تنها ماندن مهسا دلش نبودند این همه باال و پایینهای شهر را گز  

به درد آورد و  یادآوری رفتار محمد و لحن دلنش قلبش را  را  ینش تپش 

محم بودند.  ریخته  آتشش  روی  آب  انگار  اما  بود  گیج  هنوز  برد.  د باال 

از قبل ضعف  تر  این ده روز تنگ شده! دلش ساده  گفته بود دلش توی 

عنی... با دیدن گلفروشی که رفت و دو دستش را بیشتر در هم فشرد. این ی

بود  شمعدانی چیده  چرخه  سه  موتور  یک  از  بیرون  را  داشت  هایش  و 

گفت؛ اش را برای زن ومردی که قصد خرید داشتند؛ میشرایط نگهداری

 جلو رفت. دو شمعدانی کوچک را با گلهای قرمز و صورتی برداشت: 

 شه اینا رو حساب کنید؟! آقا می -

سمتش   بالفاصله  داریمرد  نگه  شرایط  گفتن؛  بله  بله  با  و  را  چرخید  اش 

 :برای مریم شرح داد ولی او فقط پرسید
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 شه تکثیرش کرد؟می -

شه؟ فقط یه قسمت گل و جدا کنی بزاری تو آب برات ریشه چرا نمی -

 زنه! بد ادا نیست!می 

شمعدانی   به  چشمش  ها!  شمعدانی  همین  مثل  نبود!  ذاتش  توی  ادایی  بد 

ر محمد! لبخند زد! یعنی می شد کنار مهر خواهرانه اش به قرمز بود و فک

 یک زندگی هم فکر کند! 

به خانه برگشت. گلداناز ه  دیرتر تا روز  میشه  ها را توی حیاط گذاشت 

کند!   آشتی  هم  مهسا  به  صورتی  شمعدانی  بادادن  و  برسد  بهشان  بعد 

نشست. برخالف شب مهسا کنارش  و  انداخت  را  قبل خودش سفره  های 

 گاهی به او انداخت.رنگش پریده بود. دلش شور زد:ن

 حالت خوبه؟-

ای از املت را که گرفته  ند سرتکان داد و لقمهمهسا بدون آنکه نگاهش ک

برداشتن بود خورد! می با  و  بلند شد  او  اما  باز کند  را  خواست سر حرف 

رفت آشپزخانه  توی  و  . بشقابش  کرد  پهن  اتاق  توی  را  جایش  هم  بعد 

حسابی    هابرق را  مهسا  انگار  صبح  روز  آن  بحثشان  کرد.  خاموش  را 

گرفت نفسی  مریم  بود.  و   رنجانده  بسته  چشم  او  دید  وقتی  شد.  بلند  و 

اما صدای   برود  جلو  زده، خواست  به خواب  را  موبایلش خودش  دینگ 
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سرش را چرخاند. سمت آشپزخانه رفت و گوشی را برداشت. دیدن اسم 

 گوشی محکم کرد که نوشته بود: هایش را دور محمدرضا دست

 فردا ظهر بعد از باشگاه وایسا کارت دارم!  _

 رگشت تا باالخره نوشت: ار رفت و بدستش چند ب

 چه کاری؟_

کمی طول کشید تا تلفنش زنگ خورد. فوری نگاهی سمت مهسا کرد و 

 تماس را رد کرد. تایپ کرد: 

 بینمت! باشه! می_

وشی را توی دستش فشار داد و به اتاق  این بار جوابی برای پیامش نیامد! گ

شده و بعد شمعدانی  نگاه کرد. شاید فردا به مهسا می گفت جریان جدی  

 داد. لبخند زد. اینطوری بهتر بود! صورتی را بهش می

** 

را   لیوان چایی  نشست.  پایین کشید و کنار سفره  از وسط سرش  را  حوله 

 برداشت و باز غر پدرش را شنید: 

مُغور میای حسن یا مییا مث بچه آد_ ببینم حکایت این دختره چیه م  رم 

 واال... 
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روی نان بربری گذاشت و پدرش را نگاه  با را با هم  ای پنیر و مرحسن تکه

 کرد:

کسی _ به  کنی،  صب  هم  دیگه  چیکه  یه  حاجی،  گذاشتی  مرام  که  شما 

 خوره به موال! برنمی

استغفاری با  و  کرد  رها  املتش  کنار  را  نان  علی  دیگر   حاج  سمت  سر 

 اش، از زیر چشم پدرش را پایید و تاچرخاند. حسن در حال جوییدن لقمه

چشم   وا  کرد،  هورت  نگاهش  را  داغش  چای  و  دزدید  را  هایش 

 کشید.مادرش در حال بلند شدن، غر زد: 

 کشی؟!وقت زن گرفتنت گذشته، هنوز هورت می_

 عشقش به اینه دور سرت بچرخم! کجا حاال؟_

 صدای بار سبزی اومده! میام االن!_

 حسن فوری روی زانو نشست: 

 م باشه !بشین خو من برم ! بگو چیش زیاد و ک_

 تو بیشین جواب منو بده بچه!_

و  بودش  انداخته  هچل  آن  توی  که  داد  محمد  به  لب  زیر  فحشی  حسن 

 داد.دوباره چهارزانو کنار سفره نشست:خودش را هم نشان نمی
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حاجی، به مرگ خود ممد اگه من بدونم واس چی به جون خودم نباشه  _

 اومد اینجا... آخه مگه اون ... 

 حسن... حسن..._

  

با گفتن یا با صدای فریادهای مادرش ، حسن مثل شصت تیر از جا پرید و

 حضرت عباس بیرون رفت:

 کنی؟ چه خبره؟چرا هوار،حسین می _

 مادرش با ترس و گریه از جلوی در، روی صورت خودش زد: 

 این دختره طفل معصوم، بی نفس افتاده کنج کوچه! _

 دختره کیه؟ _

 کوچیکه!_

لحظ اما  شد  گیج  زد.  هحسن  خودش  سر  توی  و  کرد  گرد  چشم  بعد  ای 

جفت پا از توی بالکن وسط حیاط پرید و پابرهنه دوید. از در توی کوچه 

بغل  دیوار  روی  از  را  مادرش سرش  که  دخترک  دیدن  با  و  رفت  بیرون 

صورت  گرفته   به  زد  زل  و  نشست  مقابلش  زانو  روی  و  دوید  جلو  بود، 

 رنگ دخترک:بی

 ... الو... ی... خواهر... همشیرهیا باب الحوائج! آبج_
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 مادرش با بغض گفت:

 به هوش نیست این بچه حسن! کمک بده ببریمش تو ماشین مادر... _

محکم   دست گذاشت، صدای  مهسا  کتف  زیر  تا  و  نشست  صاف  حسن 

 ید: پدرش را شن

 بکش کنار دستتو بچه! ناموس نداری مگه تو؟ _

 حسن باال پرید:

 پس رفته حاجی!_

 بوالنس خبر کردم! ش کنار... آمنامحرمه! بک_

حسن کالفه بلند شد و با نگاهی به صورت بی رنگ دخترک، یاد محمد 

 ای بعد تا او گفت الو، با استرس گفت: افتاد و سمت خانه دوید. دقیقه

 جون افتاده!  دختره بی  ممد برس که این_

و   نگرانی  از  عجیبی  حجم  با  مکث  لحظه  یک  از  بعد  را  محمد  صدای 

 نید:استرس ش

 مهسا؟ _

 فک کنم! _

 زنگ بزن اورژانس حسن... زنگ بزن اورژانس... اون مشکل قلب داره!  _
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سرش سمت کوچه چرخید. وقتی محمد داد زد و دست حسن شل شد و

 پرسید کجاست؟ جواب داد: 

 حاجی عقلش رسید، خبرشون کرده. برسون خودتو...  _

 گم! برسونینش جایی که می_

 *** 

تمرین   آموزش  از  مشغول  یکی  برای  لت  با  با  ستاره  که  بود  ورزشکاران 

 موبایلش نزدیکش شد. 

 بار زنگ خورده مریم. جواب نمیدی؟  دوسه_

دسته  شممریم  دیدن  با  شد.  بلند  دستگاه  مقابل  از  و  کرد  رها  را  ی ارهها 

دوچرخه   روی  داشت  که  چرخید  مهنا  سمت  ناخوداگاه  محمد،نگاهش 

می کار  را  مهناپنج حرکت سبک  نگ  کرد.  زد.  متوجه  لبخند  و  اهش شد 

هیچ  برادر  و  این خواهر  فکر کرد  و  داد  را جواب  لبخندش  متقابال  مریم 

شباهتی به هم ندارند. از ستاره تشکر کرد و به دخترجوانی که باهاش کار 

رد گفت عینا همان کاری را که گفته انجام دهد و به ستاره اشاره زد  کمی 

نکند. کمی باشد سنگین کار  رفت وگوشی را جواب داد  عقب  حواسش 

 اما فرصت نکرد سالم کند و محمد بی مکث گفت:

 بیا بیرون کارت دارم! _
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 مریم جا خورد و همانجایی که بود ایستاد:

 االن که... _

 مریم گفتم االن! _

 م تا آمد چیزی بگوید محمد ادامه داد: مری

 معطل نشم وگرنه میام تو!_

ای گفت ولی وقتی قطع  اختیار باشهآنقدر جدی و سریع بود که مریم بی  

کرد و به افراد توی باشگاه نگاه کرد، وا رفت! این همه کار داشت، محمد 

 چه می گفت برای خودش؟ 

 گفت:  توی فکر بود که مهنا جلو رفت و با کمی نگرانی

تعطیل _ رو  باشگاه  من  و  اومده  پیش  برات  فوری  کار  شما  گفت  محمد 

 شده عزیزم؟   کنم که االن میخوای بری! چیزی

بهش  بود.  دار  معنا  و  کنجکاو  هم  مهنا  نگاه  کرد.  نگاهش  گیج  مریم 

اما فقط نه خفه  از همه ، ستاره را  برخورده بود  با عذرخواهی  ای گفت و 

انجام شود بعد با مهنا باشگاه را تعطیل کنند.   ها تا آخرصدا زد که تمرین

بدهد جز آنکه در مقابل سوال و کنجکاوی و تعجب بقیه جوابی نداشت  

از محمد بپرسد. وقتی بیرون رفت، ماشین جلوی پایش ایستاد. مریم داخل 

نشست و حت از جا کنده ماشین  ماشین  و  نکرد  پیدا  دادن  ی فرصت سالم 



 

406 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

اش و وقتی صورت در هم و چهره جدی  شد! مریم متعجب نگاهش کرد

 را دید، دلش شور افتاد: 

 وسط کار کشیدی بیرون؟ میشه بگی موضوع چیه که اینجوری منو از_

 نگاهش کند،گفت:  محمد بدون آنکه

 حال مهسا بد شده، بردنش بیمارستان! _

ضربت کالمش چنان بود که مریم با بهت و ترس سمت محمد برگشت. 

 ا درک غافلگیری و وحشت او بالفاصله گفت: محمد نگاهش کرد و ب

 نترس! اتفاقی نیفتاده ... _

لب  روی  مریم  دست  دو  و چسب  هایشوقتی  شد  ساکت  هم  محمد   ، ید 

ای بر و کوچه پس کوچهکالفه پایش را روی پدال گاز فشرد! از هر میان 

توانست انداخت تا زودتر به بیمارستان برسد . وسط راه دید مریم به که می

شمارهلت عصبی گوشیحا مدام  و  برداشته  را  میاش  را  گیرد. حدس  ای 

های او گذاشت و دست روی دستی مهسا باشد سخت نبود.  اینکه شماره

بین دست از  برایش ولی گوشی  های مریم شل شد! سکوتش عجیب بود 

زد که می اش حرف از آشوبیی سینه صورت ملتهب و تکان سخت قفسه

توانست مثل آتشفشان فعالش کند. تا صدایش کرد ،مریم دست هر آن می 

قفسه  سینهروی  بی  و  شنید  را  لبش  زیر  حرف  و  به  اش گذاشت  ا حیرت 
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آشفته  گفتنیمرخ  چرا  فهمید  نمی  کرد.  نگاه  جونم"اش  به "بابا  وقتی   .

التماس کرد  بیمارستان رسیدند، مریم جلوی در روی داشبورد زد و فقط 

ه سرش نگذاشت و مریم از ماشین پایین پرید. محمد نگه دارد.محمد سرب

بو مجبور  نبرد.  را  .حتی کیفش  فقط دوید  او  اما  دنبال بلند صدایش زد  د 

جای پارک مناسب باشد. شلوغی آن ساعت کار را سخت کرد و بعدش 

محوطه رفت.جلوی  بیمارستان  داخل  رو    بالفاصله  قدم  که  دید  را  حسن 

 تند کرد: رفت و بادیدن محمد سمتش پامی 

 کوجایی تو ممد؟ آووردیش؟_

 رفت و با چشم دنبال مریم گشت : محمد توی بیمارستان 

 ندیدیش مگه؟ _

اینا   اعصابنه!  _ حاجی  کردم.  دود  سیگار  یه  اونور  رفتم  نداشتم  مصاب 

 توأن!

 محمد با شنیدن این حرف ایستاد و حسن را نگاه کرد:

 بابات؟ _

 حسن دست پشت سرش کشید: 

ننهشانس  _ ! سر صبونه بودیم  امروز  بود  م شروع کرد جیغ و داد  اونوری 

 نس.که دختره پس رفته طفلی! گفتم که اون زنگ زده امبوال
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با دیدن عصمت خانم و حاج علی که  محمد دست به صورتش کشید و 

می توضیح  مریم  برای  را  چیزی  حسن  داشتن  که  رفت  طرف  آن  دادند، 

 ساعدش را کشید.محمد نگاهش کرد:

 گفتی بِش قصه خونه رو یا نه؟ _

کرد!  گفتم؟ تو راه تا اسم خواهره رو شنید داشت سکته مینه بابا! کی می_

 س!  به این چیزا نی حواسش فعال

 ری جولو؟  پ کجا می_

 گندش دراومد دیگه! باید قضیه رو بگم بهش! _

د!  رو بفهمه جفتمون باید بذاریم از این مملکت بریما ممحاج علی قصه  _

 نگه بهش... 

 محمد عصبی گفت: 

 ت.منم از خدامه برم! حاالم نمیای جلو برو! تو بمون ور دل ننه_

 افتاد:  حسن حرصی دنبالش راه

 کنی تو گو بعد میگی نخواستی نیا! ما رو تا خرخره می _

شویی گفت و تا بهشان رسید، مریم سمت دیگر رفت. جلویش  محمد خفه 

 را گرفت و روبه رویش ایستاد: 

 کجا؟_
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 تو سی سی یوئه! باید برم دکترشو ببینم!  _

 عمل الزمه؟_

زدنش   کنار  با  و  داد  تکان  طرف  دو  بغض  با  را  سرش  سمت مریم  آن 

صدای که  برود  دنبالش  خواست  دوباره  محمد  نگهش   دوید.  علی  حاج 

 داشت: 

 واستا محمدرضا! _

  

 محمد برگشت و حاج علی با یک من اخم نزدیکش شد. 

کنی دارآباد ذاری جا پات، گرد می برطرف شد، سر می   گیر و گرفتاری_

 که من ملتفت شم حکایت چیه! فهم و نفهمی حله؟ 

 : محمد سر تکان داد

 شک داری به ... _

 آوردیشون اونجا! شک نکن راس نگفتی بچه واال یواشکی نمی_

 عصمت خانم چادر را جلوی صورتش سفت کرد:

 سته دستگیری کنه! وقت این حرفا نیست حاجی! طفلک محمد خوا _
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ها بود که فقط خودشان معنایش حاج علی به محمد خیره شد. از آن نگاه

از آنها که مرا می از زیر کاسهکاسهگفت نیمیدانستند.  ی پشت و  ات را 

 ی او کوبید: اش آرام به سینه ات بیرون بکش! با انگشت اشارهرو شده

 مام گفتیم طفلک، شیطونک نشی پسر ممرضا!  _

محمد نگاه سمت دیگر چرخاند و حاج علی با بلند کردن دست گفت که 

اگر کمکی  می  ماندن گرفت که  اجازه  اما  بدهد! رود! عصمت خانم  بود 

 حسن چند قدم فاصله گرفت و زیر لب غر زد: 

 هی ما گفتیم، هی تو نشنفتی ممدخان! اینم عاقبتش!_

نگاه کرد که او وقتی برگشت ولی محمد را ندید. جا خورد و مادرش را  

 گفت:

 رفت پی دکتر دختره انگاری! _

 حسن دستش را دور مشتش پیچید و پوزخند زد: 

 زنیم! ه دیگه! مام زر مفتکی میهمیشه همه چی به یه ورش_

 *** 

دکتر از بخش که بیرون آمد،مریم بهش رسید و روبه رویش ایستاد. نفس 

می  مردمک نفس  زدن  دو  دو  و  صورت  سرخ  رنگ  های زد. 

 اش دکتر را به حالش آگاه کرد و دست مقابلش نگه داشت: زدهوحشت
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 خیالت راحت باشه! . و وحشتناکی نیفتاده  اتفاق تازه_

 ی دردناکش گذاشت . ی سینه یم دست روی قفسه رم

 یعنی چی؟ _

 ی قبلی ... فقط شدیدتر ! االن حالش روبه راه تره! یعنی حمله _

 مگه...  ای نیست؟شما مگه نگفتین عجله _

بود که داشت درست داروهاشو مصرف می _ کرد! االن امید واسه زمانی 

 درست دارو خورده؟

 مریم سر تکان داد:

 پیش همه رو براش دوباره گرفتم. م ده روز آره! خود_

با نگاه عجیب دکتر مریم گیج خورد و دکتر با نگاهی به دستیارش به او  

 مریم کمی نزدیک تر شد: خودش هم به .فهماند که تنهایشان بگذارد

مشکلی پیش اومده براش که بخواد دست به نخوردن بزنه ؟ به شدت بی  _

ت... یه روز دوروز دارو نخوردن این حال و افسرده س . مث همیشه نیس

 کنه!  حالش نمیقدر بی

حرف  اما  بگوید  چیزی  کرد  باز  لب  و مریم  رفت  پس  لبش  پشت  از  ها 

این   افتاد! توی  به تکاپو  او قرص ذهنش  هایش را  چند روز ندیده بود که 

دنیا  تمام  و حس کرد  تر شد  بود جمع  و شالش  یقه  به  که  بخورد.دستی 
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بردند هجوم  بود!    ،سمتش  ندیده  را  مهسا  خوردن  دارو  بزنند.  زمینش  تا 

ت و پرستار را صدا زد که او  وقتی قدمی پس رفت ، دکتر بازویش را گرف

م آور قلب مریم نگذاشت نگرانی دنباله افت فشار پیدا کرده اما تپش سرسا 

 دار شود! صدایش با بدبختی درآمد:

 چند بار داروش تموم شد. بهم نگفت. این بارم... _

 دو دقیقه خودت استراحت کن، االن حال اون خوبه! تحت نظره...  _

 خسته نباشین! _

شانه انگار  مریم   ، محمد  صدای  باشد،  با  کرده  پیدا  دادن  تکیه  برای  ای 

ای که پشت سرش بود ،نشست. دکتر  را رها کرد و روی صندلی  خودش

 نگاهی به محمد کرد که سمت مریم کمی خم شد:

 خودت خوبی؟_

د رویمریم  چشم   ست  و  دکتر صورت  نداد.  جواب  و  گذاشت  هایش 

 کنجکاوی بیجا نکرد و به محمد گفت:

 بینمش. االن یه کمی استراحت نیاز داره!  تر که شد ، می آروم_

قدمی سمت دیگر برداشت،مریم بلند شد   سر تکان داد ولی تا دکتر  محمد

: 

 من نفهمیدم نخورده!_
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 د:دکتر ایستاد و با لبخند نگاهش کر

منم واسه همین پرسیدم اتفاقی افتاده یا نه! چون سالهاست می دونم مثل _

برای  اگه   ... خیالتو راحت کنم  بذار  نه خواهرش.حاالم  بودی  مهسا  مادر 

اش  دوتون امکانش مهیاس، آماده شه برای عمل! با این اخالق و روحیه هر  

 عقب افتادنش به نفعش نیست! 

 تا اشک نریزد:مریم تمام جانش را گذاشته بود  

 لطفا براش نوبت بذارین! _

 نگاه دکتر بین او و محمد چرخی زد. لبخند زد: 

فقط _ میگم!  بهت  جراحی  روزای  کردن  چک  از  بعد  رو  زمانش 

تونم آگاهش وای با خودش صحبت کنی؟ درجریان باشه ، منم می خنمی

 کنم که پشت این جراحی ، حل مشکله نه ترس!  

 : صدای مریم از بغض لرزید 

 ترسه... می_

کنم!  _ نمی  ریسکی  چنین  باشم  تو  جای  من  ولی  خودتون  با  تصمیمش 

 ترش هم کرده! خصوصا با این عمل ساده که تاوی ساده

توی محکم  پتکی  توی    انگار  شد  پرت  مهسا  بد  حال  خورد.از  مریم  سر 

 ی کمرشکن تاوی!سرباالیی هزینه 
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استیشن پرستاری    به  با نگاهی  گفت زمان دقیق و دکتر را صدا کردند و 

می حرف  اتاقش  داخل  عصر  را  نهایی  قدمهای  با  و  رفت.  زنند  بلند  هایی 

قدم به  مریم  براینگاه  وقتی  انگار  گفت  می  که  ماند  او  تند  تلف   های 

کردن نمانده! عقب رفت و روی صندلی دوباره نشست. سکوت محض و  

 اش ،محمد را وادار کرد تا کنارش بنشیند: طوالنی

 چرا اینقدر ترسیدی؟ . سخت نیست عمل دریچه_

 مریم با مکث سمتش چرخید و نگاهش کرد. آرام گفت:

 تونه ترسناک باشه! جا من نیستی که بدونی سرما خوردگی هم می _

 حمد کامل روبه رویش چرخید:م

 جات نیستم ... هیشکی هم خوشش نمیاد جات باشه ولی... یه کم بکش_

 کنارت باشن! نتونات. بقیه می از پیله بیرون

 حواست با منه؟_ 

از  سر مریم بی حواس با عبور پرستار  تر از همیشه دو طرف تکان خورد. 

اول   درست  کرد.  سالن  به  نگاهی  مریم   ، و  جلویشان  بودند  نشسته  سالن 

نگاهحواس عده از  بود! همیشه  بهشان  اولین ها میای هم   برای  اما  ترسید 

بیشکشید  بار بود که دستش را پس نمی تر سمت محمد چرخید و آرام  . 

 گفت:
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 دارن تا روز عمل ...  حتما تو سی سی یو نگهش می_

 بیام ببینمش یا نه؟_

 ماند: نگاه مریم به قفل محکم دست او 

 بهش گفتم تموم شده ولی ... _

بلند شد اما محمد همان طور که نشسته بود،دستش را نگه داشت و لبخند  

 زد:  

کنه رو تر می طرف رو به هم نزدیک ای که دوهی نخ پاره شده و گرقصه_

 دونم باور نکنه!براش میگم! بعید می 

 فهمید محمدرضا!  _

 شد و مریم دستش را از دست او بیرون کشید: ابروهای محمد در جا باز

 چی بهش بگم االن؟ تو این شرایط؟ ... چی بگم؟_

 ت سرش گفت:هنوز قدمی فاصله نگرفته بود که محمد از پش

 حقیقتو!  _

 نگاهش کرد:ای مکث برگشت و آشفتهمریم با لحظه

واسه  _ راحت  بشه  که  نیست  چیزی  دیدی!  تو  که  نیست  چیزی  حقیقت 

 گفت! مهسا 
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تکان   رنگ سر  فقط  بار  چندمین  برای  مریم  و  کرد  تغییر  محمد  نگاه 

 داد.سمت پرستار رفت و خواهش کرد مهسا را ببیند!

س پشت  از  محمد  ونگاه  بود.  مانده  بهش  را  ر  مالقات  اجازه  پرستار  قتی 

و  مریم  فراری  نگاه  اما  نبود  ته دلش  صادر کرد، جلو رفت. حس خوبی 

 ید را پس زد و گفت: هایش که در هم پیچدست

تو  بعدش چی می_ بیای!  تا  مونم  می  منتظرت  االن  مریم!  ول کن  رو  شه 

 ام...  محوطه

مریم نگاه   ، رفت  سالن  قدم  وقتی سمت خروجی  به  بغض  خیره  با  هایش 

تیله با دایرهماند. صدای  با هم می ها  بار  این  آمد. آواز همیشه را  ی زنگی 

کشید و پژواکش یقت را داد می شنید! صدایی توی گوشش فقط حقنمی

 پیچید!  توی کوهستان ذهنش می 

را   تخت  روکش  مهسا  شد،  اتاق کوچک  وارد  و  زد  کنار  را  پرده  وقتی 

ی درشت  و چشم بست. با جلو رفتن مریم، قطره   ع کرداش جم روی سینه

هالهگوشه از اشک و  پلکش چکید  مریم  ی  افتاد.  چین  کبود چشمش  ی 

 های کوتاه جلو رفت. صدایش پر از بغض بود:با قدمپرده را رها کرد و 

پنج سالم بود. یه روز از مهد که برگشتم دیدم مامان رنگ روش پریده! _

می بد  حالش  شم  همین همه  هم  دیگه  روز  سه  دو  نمی شد.  بود.  طوری 
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دونستم که چشه! روز چهارم خاله مصی اومد دنبالم و منو برد خونشون. 

د کار  اینا  مامانت  گرم گفت  سرم  دنبالت.  میان  شد  تموم  کارشون   . ارن 

بازی بود که اومدن! برعکس همیشه نیومدن تو خونه خاله! آخه هر وقت  

می  اونجا  جایی  من  که  خاله میرفتن  خونه  شبش  مامان  با  موندم، 

 موندیم! می 

لوله به  بود. نگاهی  او رسیده  او ی اکسیژن کرد که روی سینه به تخت  ی 

سنگین خودش  و  می   بود  روی نفس  دست  و  نشست  تخت  لب  کشید. 

ی پلک  تری از گوشهی او گذاشت. قطره اشک درشتدست مشت شده

 مهسا سر خورد و مریم ادامه داد: 

از پریده بود اما مث روزای قبل عصبانی نبود. رسیدیم خونه امان برنگ م_

اون   از  بود.  عروسک   . دستم  داد  بزرگ  جعبه  یه  صندوق  توی  از  بابا  و 

شدم .  الیی چشم آبیا با لباس پرنسسی که صدتام ازش داشتم سیر نمیموط

می مامان  به  نگام  همیشه  همیشه چپ چپ  ؟  شه  زنده  یکیش  میشه  گفتم 

 گفت خودتم زیادی هستی و... می انگارکرد. می 

 تلخ خندید : 

می _ زنده  دیگه  چندماه  گفت  بابا  داشت!  فرق  جدیده  عروسک  شه! اما 

مباپریدم بغل  ازش ذوق  روز  هر  آره!  گفت  روزا.  اون  بود  مهربون  امان! 
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گلخونه  می  یه  خونمون  شه!  زنده  عروسکم  که  مونده  روز  چند  پرسیدم 

شب بابا با دوتا گلدون شمعدونی اومد. دو تاش داشت پر از شمعدونی! یه  

کرد و گفت حواست به این  صورتی بودن! گذاشتشون لب باغچه و صدام  

عر و  تو  مخصوص  باشه!  قشنگ  گال  هست؟  حواست  خریدم!  وسکت 

 یادمه که تند تند گفتم آره و ... 

تو دنیا اومدی ولی خونه نیومدی! بیمارستان موندی! یه روز اومدم دیدمت 

ببره!اعصابش و   که  پایین  گذاشته  بابا  رو  شمعدونیا  دیدم  برگشتم  وقتی 

بری؟ حوصله نداشت اما بهم توضیح داد  د. گفتم گال رو کجا میخورد بو

سخت کم  یه  نگهداریش  شمعدونی  مدل  اون  می که  جور  تره!  یه  و  بره 

می بود.  نمونده  برام  نفس  که  کردم  گریه  اینقدر   . میاره  گفتم  دیگه 

م نبشمعدونی  آبجیمه.  و  گریهن  شدت  از  بابا  ببردشون!  کوتاه  اید  من  ی 

یه   خونه،  برگشتی  که  تو  داد!  یاد  رو  گلداری  و  باغبونی  بهم  ولی  اومد 

ت اسمش گلدون  فهمیدم  بعدا  بودم!  کاشته  شمعدونی  اون  از  خودم  ازه 

 ایه!شمعدونی برگ عشقه

نگاهش کرد. لبچشم  و  باز شد  مهسا  پر  ول هایش میهای  ی قصد لرزید 

انگشت شستش را روی  با ز کردنشان را نداشت! مریم سمتش خم شد و 

 های او کشید: اشک
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شمعدونی با گالی صورتی بودم! عاشق  بود خودم عاشق   تو این ساال یادم_

همون گالی نازدار که باید شیش دنگ حواسم بهش باشه ... گلدونمون 

ودی که عاشقت نبود مهسا اما تو واسم همیشه همون شمعدونی صورتی ب

خواستم یه روزم پیشم نباشی! غافل شدم، آفت زدی به خودت شدم و نمی

 حاال؟  

 اشکش روی صورت او افتاد:

 من بد بودم؟اینقد _

 جانش رها شد: ی مهسا با نفس نیمههق هق خفه

 ی عذاب بی چشم و رو داد که... مامان عروسک نداد دستت! ملکه_

همه سال سختی و تنهایی م! آتیش این ونبود اما آب بودی ر  چشات آبی   _

عاشقتم!عاشق   جوری  همون  بدونی  که  دیشب  خریدم  شمعدونی  برات 

 مفتات!  هات و حرفغرغر و نفهمی

 نمیگی بچگیات؟_

 سر مریم تکان خورد: 

 دیگه نه! _

 محکم به خودش چسباندش:  مهسا توی بغلش رفت و مریم
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برگردی خونمون!_ تا  بازیت طلبت  بیشعور  نفستو  این  من،  با  لج   که سر 

 نذاری وسط! 

او و  کرد  رها  را  نفسش  مریم   . چسبید  بهش  بیشتر  تخت  مهسا  روی  را 

اکس لوله  تویبرگرداند.  را  صورتش  بینی یژن  به  دست  و  گذاشت  اش 

 کشید. لبخند زد:

 تونی شمعدونیا رو نگه داری یا نه!حاال ببینم، خودت از این به بعد می_

 مهسا سر تکان داد:

 یادم بده! _

االن_ فقط  شجاع باشه...  کم  یه  بدی!  انجامش  باید  که  داره  شرط  تر یه 

 نمکت! دریچه بیباشی! فقط اندازه عوض کردن راحت 

کرد اما تا  درد می ناسازگارش او ماند. قلب نگاه مهسا روی صورت نگران

 او آمد چیزی بگوید دستش را گرفت:

 پولش... _

می  ترسیدمریم  او  می دانست  ولی  بمانده  قولش  سر  و  .خواهد  شد  خم 

 اش را بوسید تا استرسش را از او هم پنهان کند:گونه

 جور شد! میگم بهت چطوری...  _

 *** 
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 دستش را دور گوشی محکم کرد:

و  _ به شکایت  امیدوارم کار  بگو حرفمو!  به عمه  فقط  ندارم!  تو کاری  با 

 حق خواهی نکشه! 

 امید کالفه و عصبی بود: 

 کجایین که...   ل بگوالاق_

آماده _ مهسا  به جون  اونجا...  میام  فردا  من  نیست!  مربوط  به کسی  اینش 

 ..رم دادگستری... خداحافظ.شه، مستقیم می نبا

ی دیگری به میان بیاید. چند نفس عمیق مهلت به امید نداد تا حرف اضافه

و شماره تا  کشید  نهایتا  و گفت  بار گرفت  این  را  ماشین  فردا ی خریدار 

 عصر پول کامل را بدهد چون مشکلش پیش افتاده. 

  

فروشد! قرارشان  بنگاه دیگری می   تواند اطمینان کند، ماشین را بهاگر نمی

 ی جلوی بیمارستان لیوانی چایی گرفت .صبح شد و قطع کرد. از بوفه

خورد از آن همه بدو بدو! نمی دانست باشگاه را  حالش داشت به هم می 

مرتبه چایی جلوی دهانش ماند و فکرش به چند ساعت چه کند که یک 

ماند ولی او اصال  می   قبل برگشت! محمد گفته بود توی محوطه منتظرش

نگاه   را  موبایلش  فکر  این  با  بد شده؟!  مهسا  بود که حال  فهمیده  از کجا 
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اش هم دستش نبود، کرد. کیفش هم تو ماشین او مانده بود و اگر گوشی

می  جا  هم  شمارهشماره  ماند!  آن  سومین  نیم  محمد  آن  توی  که  بود  ای 

اند! حتما پایین و بین مساعت گرفت و بلند شد. گفته بود توی محوطه می

رفت. وقتی او جواب داد، گوشی را کنار گوشش همراهان دیگر راه می

 گذاشت: 

 من اومدم پایین اما... _

 میام!بیرونم.چند دقیقه دیگه_

ای از عصمت خانم شمارها قطع کرد. هیچ  ای گفت و گوشی ر باشه مریم 

عجیب برایش پیش آمد  نداشت که بداند مانده است یا رفته . فقط سوال  

چند خانه  آنها  مگر  است؟  زن صاحبخانه  او  نفهمید  لحظه  آن  تا  چرا  که 

داشتند یا چه طور بود که یک درش کنار در خانه آنها باز می شد و یک 

از  در دیگر سر کوچه؟ هر چه چشم چر پیدایشان نکرد. روی یکی  خاند 

خورنیمکت زنگ  موبایلش  که  کرد  مزه  را  چایی  و  نشست  د.عصمت ها 

خانم بود. مریم اظهار شرمندگی کرد و تشکر مفصلی اما با شنیدن حرف  

 بعدی او نگاهش به روبه رویش ثابت ماند و مبهوت گوش داد: 

 یان چیه! یم جردونستخدا خیر بده به خود محمد که اگر نگفته بود نمی_

 مبهوت لب زد: 
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 محمد؟_

 ن؟دونی! همکار مگه نیستی شاید شما فامیلشو فقط می_

فهمید موضوع چیست و اسم محمد دقیقا وسط جریان چه گیج بود و نمی

 کند؟می 

 مریم جان! گوشت با منه مادر؟_

 ای گفت و عصمت خانم ادامه داد: سر درگم بله

! برگشتم چون خواهرم زنگ زده بود  شرمنده مادر که نشد بیشتر بمونیم_

 ! زنم. میام پیشت میاد اینجا! ولی بره باز بهت زنگ می

گوید! با تشکر رفع تکلیف کرد و گوشی از  فهمید زن چه می درست نمی

چایی خورد.  سر  گوشش  میان کنار  خورده  کرد! دست نصفه  یخ  هایش 

سرگیجه  پازلیتکه هایشمیان  هم های  به  داشت  هیچ   اندچسب که  اما 

ی درستی نگرفت! با کسی که کنارش نشست سر چرخاند و محمد نتیجه 

 روی پایش گذاشت و گفت: فویلی را 

 تا لقمه بخور رنگت برگرده! دو_

می نگاهش  خیره  خیره  داشت  هنوز  را  مریم  ابروهایش  محمد  که  کرد 

 کمی جمع کرد:

 شناسی منو؟ نمی_
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 ؟ محمد شناسیاز کجا می تو صاحبخونه ما رو_

 ای مکث لب باز کرد. بی حاشیه جوابش را داد: محمد با لحظه

 بابام بوده!  حاج علی رفیق جبهه_

 متحیر پرسید: کامل سمتش چرخید و گیج و مریم 

 اتفاق و برخوردی طبیعیه؟  این بزرگی چنین  یعنی تو شهر به_

 به بنگاه منوچهری!   پیشنهاد دادم نه! چون خونه حاج علی رو من_

 ای شفاف را گفت: را دید جمله وقتی نگاه مات مریم 

اومدی مسجد،  _ دنبالت اومدم و همه چیو فهمیدم! حتی بحث روزی که 

 اتو! جنجال صابخونه

پازل هزار تکه   او را درمورد  مریم علنا الل شده بود و داشت توضیحات 

مخیله متری  هزار  از  حتی  که  بود  خورده  بازی  شنید!  می  هم ذهنش  اش 

 ! محمد ساده همه چیز را توضیح داد: ذشته بودنگ

اینکه  خواستم از حاجی_ امضا کنه!  بدون  باهات  قراردادو  بیاره  ازم  اسمی 

 خودش قبول کرد!  بد قلقیه ولی وقتی دیدتون آدم

 لبش به لبخندی کج شد: 

تقبیح کنم!  _ من  اشو  آجرای خونه  بود  نگران  دینه حاجی!  نخ  تو  زیادی 

 بار جریان فرق داره!.. ایندیگه نمی دونست .
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اش کم نشده بود. هر  اوریای از بهت و نابکرد. ذرههنوز مریم نگاهش می

 چرخاند او روبه رویش درآمده بود... طرف سر می 

وقتی نگاهش طوالنی شد و سکوتش طوالنی تر، محمد دست روی پشتی  

 صندلی انداخت و آنقدر نزدیکش شد که حرارت تنش را حس کرد:

 ار به آب نزدم که... دگبی_

 واسه دربندی هم تو آدم فرستادی؟_

 محمد پلکی زد:

 بندی؟در_

داد.   تکیه  نیمکت  پشتی  به  و  کشید  عقب  را  خودش  نکشیده،  ثانیه  به  و 

اش را با کشیدن دستش دور دهانش مهار کرد. مریم ولی متوجه شد خنده 

و با    و خودش را سمتش کشید. اصال یادش نبود لیوان چایی دستش است

 زد:  همان به کتف محمد

 خندی االن؟ به چی می _

شد سیاه  چای  قطره  صافچند  و  ریخت  محمد  سفید  تیشرت  روی  تر ه 

 نشست:

نمی_ لباسامو  بشورهمن  مامانم  و  دم  دارم  شکر  رو  خدا  که  زنم   ... ها! 

 ندارم...  
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او   سمت  کامل  و  کرد  پرت  کنارش  آشغال  سطل  توی  را  لیوان  مریم 

 چرخید: 

 شورم! ه بعد خودم برات میمنو بدجواب _

 غافلگیر شده او مانده بود: های گیج و نگاه خندان محمد روی چشم 

 چیو بگم که تهش برسه به زحمت شما؟_

 کار تو بود؟ _

 آره! _

 مریم وا رفت و محمد ادامه داد: 

تر منتها فکر کردم یه گوریله،نه اون پیرمرد زپرتی وگرنه می گفتم مالیم_

 کنن! باهاش رفتار

 واسه چی همچین کاری کردی؟ _

مرتیکه ه چون چشمم _ ببینم  بکنهر غلطی میورنداشت  بنویسه  خواد  بعد 

 پای تو!

 مشکل من بود ، تو... _

 با مکثش محمد خودش ادامه داد: 

 به من ربط نداره البد!_
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نمی باور  کرد.  نشینی  عقب  و  زد  پلکی  پشت مریم  سایه  مثل  محمد  کرد 

و   رفته  راه  است.  سرش  نکرده  هم  شکی  صندلی هیچ  روی  را  خودش 

 . قلبش ریخت و آرام گفت: کشید باالتر

 کردی! نه! ولی نباید واسه خودت دردسر درست می_

 دردسر؟_

 بهت و...  بعد برسنتونن پیداشون کنن شکایت کردن! خیلی راحت می _

 االن نگران من شدی مثال؟_

ب را  جوابش  چرخید  رنگ مریم  شد!  چشم  در  چشم  او  با  که  دهد 

تنیده موری جذاب بود و ...  هم هایش درست مثل رنگ عجیب و درچشم 

 نگرفت و جوابش را داد:  رحم! چشم ازشبی

 آره!_

تغییر مرنگ چشم میان خنده و گریه  نوزادی که  او مثل  کند، زیر  یهای 

 ی لبخند روشن تر شد: سایه

 نباش! _

 گرفت با جمع کردن دستش! داشت احساس دخترک را توی مشتش می 

ایستن. چون کارشون  اونا کارشونو بلدن! پای خریتاشون خودشون وا می_

 همینه!  
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 چرا نگفتی ؟_

 کدومشو؟_

 اشو! همه_

 ذاشتی؟اون خونه می بفهمی وگرنه پاتو توچون االن وقتش بود _

حمد دست پیش گرفت تا او دوباره از میانبر به نگاه مریم تا پس رفت ،م

 راه فرار نرسد: 

 ببین منو! _

 مریم آرام گفت:

داشتن ،ولم کردن! با سر  وقتی باید نگهم می دو تا دست پشت من بود که_

یسادم! شایدم به خاطر رفتم ته دره! جون سخت بودم که دوباره پاشدم وا 

 کردن، رفتن! مهسا بود! بابام و امین بدجایی ولم  

 صدایش با هر کلمه بیشتر تحلیل رفت . ادامه داد: 

 اعتماد کردن برام سخته ... من ... _

 با فکر به بعد و قبل، االنو حروم نکن! _

 مریم حرف آخرش را زد: 

 کنم! نمی_

 کرده بود:  تغییرهایش محمد را که نگاه کرد ، باز رنگ چشم 
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 خوام تکرار شه! مهسا! نمی فکر قبل و بعد شد قصه شمال و تهش حال بد_

 گوشه لب محمد با مکث کش آمد: 

می_ میز  رو  لباست  کردن  پرت  تکمیل  تو  دیروز  حرفو  این  زدی، باید 

 اونوقت... 

 اش را بیشتر دوست داشت: خیرگی 

 تصورشم نمی کردم خواهرت باشه! _

 :محمد خندید و گفت

 کردی االن حل بود!یعنی تصور می_

اون  _ حس  زودتر  می  شاید  موری  آکواریوم  تو  انداختی  که  گلی  ماهی 

 فهمیدم! 

پنهان  با پس کشیدن خودش  را  لبخندش  مریم  ابروهای محمد جمع شد. 

کرد . محمد صدایش زد و با بله گفتن مریم ، موبایلش زنگ خورد. اسم 

ماند. مریم نگاهی بهش کرد و بلند امید را دید و محمد نگاهش به صفحه  

 شد. 

 قرارشان بر این شد صبح روز بعد هم را توی خانهکمی فاصله گرفت و  

باید  عمه کرد  حس  مریم  کرد.  نگاهش  حرف  بی  محمد  ببینند.  اش 

 توضیحی دهد. 



 

430 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 مو ببینم... ای باید برم عمهصبح برای یه مساله_

 دی؟قراره باهات بیام که توضیح می_

 نه! _

 چرا گفتی؟ س پ_

 دربیاری. که دنبالم راه نیفتی ، یهو سر از خونه عمم_

 محمد با کمی مکث زیر خنده زد و بلند شد: 

 نمیاد بیام البته! بدم_

 دوست ندارم بیای خونه عمم!  _

گذاشت.محمد سری تکان  ی بعد نمیحرف واضح مریم جایی برای جمله

 بگوید: اش مریم را دلواپس کرد تای سادهداد و باشه

 اونجا؟   تا شه برسونیمفقط می _

در   درد محمد  دستت  مریم  داد.  تکان  سر  باز  و  کرد  نگاهش  سکوت 

و با نگاهی به ساختمان بیمارستان خواست آن طرف ای گفت  ی ساده نکنه

ی روی ای به بستهبرود که محمد مچ دستش را گرفت و با نگاه او، اشاره

 نیمکت کرد:

 مهسا.  بخور بعد برو سراغ_

 میل ندارم!_
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 منم ناهار نخوردم!_

 و محمد لبخند زد: شل شدپای مریم 

 خوردن داره!این جیگر_

به گونهبا پلک زدن مریم،خندید و ضربه اش زد و فویل را نشان داد! ای 

 کباب کرده بود! ناهارشان را جگرکی چهارراه پایینی

 *** 

بود و دلش یازده گذشته  از  به ساعت کرد.  از  نمی   نگاهی  قدم  آمد یک 

اجازه هم نمی  ببیند. خستگی، تنهایی، کم  بخش دور شود.  دادند مهسا را 

اش خوابی شب قبل و هیجانش در طول روز و دائم سرپا بودنش ، انرژی

به گوشی بود. همانجا روی صندلی نشست و  اش نگاه کرد. را کم کرده 

اهار ظهر بعد از  رویش نشده بود به محمد بگوید باز هم بهش سر بزند. ن

ها بهش چسبیده بود و حاال...  و خستگی   هاها و دل مشغولیتمام آن بهت

پشت   دیوار  به  را  بغل کرد. سرش  را  دستش  دو  و  زد  پس  را  فکرهایش 

می  فکرش  توی  میان  در  یکی  مهسا  و  محمد  چسباند.  و سرش  آمدند 

هزینهمی  شور  دلش  میرفتند.  را  عمل  عمهی  اگر  که  بازی زد  اش 

ن آشفته بازار دلش ور است به عمل باز رضایت دهد و میان آرآورد،مجبد

را می  ای  دقیقه هوای حضور آشنا و دلگرم کننده  به  کرد که حضور  دم 
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ی تنش ، ترش کرده بود. انگار که کنار نهال خسته عجیبش آن روز آرام

تکیه گاهی ساخته باشند و از شکستن کمتر بترسد! فکر به اینکه توی این 

د،هم دلش را به شور  کردت کوتاه دائم زیر نظر او بوده هم دلگرمش می م

قصهمی  اگر  میانداخت!  پیدا  ادامه  جدی  قدر  همین  همه اش  حتما  کرد 

می  بهش  را  محمد چیز  که  کاش  ای  بود.  سخت  قصه  جای  این  گفت... 

شد فهمیده خودش توی این مدت به آن جریان هم رسیده باشد! یعنی می 

سوخت برای ن نسوزانده باشد؟... دلش  ا به آتش اشتباه دیگراباشد و او ر 

گذشته برای  آیندهخودش!  و  رفت  دستش  از  که  معلومای  که  با ای  نبود 

با محمد بود که می  دود همان گذشته کورش کند یا نه! شاید حق کامل

شد و هایش داشت سنگین میگفت االن زندگی کن تا بعد! شاید... چشم

ند بار محکم پلک زد و خودش وبایلش زنگ خورد. چگردنش کج که م

ا روی صندلی باال کشید. اسم محمدرضا خواب را از سرش پراند. انگار  ر

پررنگ مهسا  اسم  کنار  ذهنش،  بازار  آشفته  میان  بود  اسم فهمیده  ترین 

 شده! سالم کرد و محمد جوابش را داد: 

 جلوی در بیمارستانم! نذاشتن بیام تو!  _

 قوس گرفت:لب های مریم 

 ذارن دیگه! برو... نمی_
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 شام چی؟_

 میل ندارم!_

 مث ظهر البد!_

خنده اش گرفت. ظهر یک لقمه یک لقمه و مشغول حرف، ته ظرف را  

 درآورده بود. با حس خوب همان موقع و حفظ لبخندش گفت:

 دستت درد نکنه! اون خیلی چسبید.  _

 د:انگار تصویرش مقابل چشم محمد هم رفت که لبش کش آم

 م!  رواجب شد یبار ببرمت جایی که با حسن می _

 حسن کیه؟ _

 محمد خندید:

 ات! ندیدیش ؟رفیقم! پسر صاب خونه_

تو این مدت که نه! احتماال توی روند سایه وار بودن تو، خودشو نشون _

 نداده!

 متلک ننداز! _

 مریم خندید و محمد دوباره گفت: 

 و بیا برو خونه!  پیشش! پاش ذارن بمونیمهسا که تو سی سی یوئه! نمی _

 نجا پیشش! مونه ایدلم می _
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صبح کسل و بی حال باشی که فایده نداره. کلی هم بدو بدو داری! مثال  _

 منو ببری خونه عمت و بکنی تو چش پسر مزلفش! 

 مریم لبش را گاز گرفت:

 نگفتم که... _

 کنیم. بیا پایین! حاال بعد سر اون دعوا می_

 هسا رو ببینم یا نه! بعد میام! ن مذارصبر کن ببینم می_

ای گفت و مریم تلفن را قطع کرد. سراغ پرستاری رفت که اوکیمحمد  

 شناختش! با دیدن مریم لبخند زد و گفت:حاال خوب می 

کن!  _ استراحت  برو  نظرم  به  خوابه!  االنم  و  خوبه  خواهرت  کن  باور 

 خوابه!چشمات خیلی بی

 وابم! بسمه که شب تو خونه بتونم بخ رم! یه لحظه از دور ببینمش هم می_

صندلی پرست روی  را  وقتش  بیشتر  او  بود  دیده  کرد.  نگاهش  کمی  ار 

 نزدیک بخش نشسته و کسی هم همراهش نیست. کوتاه آمد: 

 اگه خواب بود بیدارش نکن! باشه؟_

 ممنونم! حتما! _

 *** 
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افتادن داد و  . محمد جوابش را حین راه  در ماشین را بست و سالم کرد 

 حال مهسا را پرسید: 

می _ فکر  حرفای  کردم  خوبه!  شکر  رو  خدا  اما  بترسه  بیشتر  عمل  واسه 

 دکترم آروم ترش کرد! 

 فردا میام می بینمش! _

 اش کرد:ی آرامی گفت و محمد نگاهی به نیمرخ خسته مریم باشه

 چند شبه نخوابیدی؟_

وسوسه خواب  از  را  کرد خودش  و سعی  کرد  بهش  کوتاهی  نگاه  مریم 

 ور نگه دارد: د

بود، شبا درست نخوابیدم! امروزم که دائم رو پا  چند روز اعصابم خورد  _

 بودم! 

 ببرمت خونه؟_

نگه  فرعی  خیابانی  توی  آشپزخانه  محمد جلوی یک  و  تشکر کرد  مریم 

 داشت: 

 اول یه چیزی بخور بعد... _

 نکنه شام نخوردی ؟_

 محمد در حال پیاده شدن، گفت: 
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 خوری؟ ودم... جوجه که میچرا... خونه مامانم ب_

تشکر   به صندلی مریم  پهلو  مریم روی  بست.  را  ماشین  در  محمد  کرد و 

شیشه  پشت  را  محمد  و  داد  تکیه  ماشین  کرد. نرم  تماشا  رنگ  دودی  ی 

سمتش   فاصله  همان  از  محمد  که  بود  سنگین  نگاهش  مغناطیس  انگار 

شب تا روی  تر شد و انگار چادر  هایش سنگین برگشت . لبخند زد .  چشم

 یالی راحت، بیشتر به صندلی چسبید.... آمد و سرش با خ تنش پایین

های غذا را سمتش گرفت و دهان باز  محمد در ماشین را باز کرد. ظرف

خوابش   از  ساعت  چند  انگار  که  او  دیدن  با  اما  بگوید  چیزی  کرد 

 گذشت، جا خورد. می 

  

گذ  عقب  صندلی  را  غذاها  بعد  و  کرد  نگاهش  ثانیه  کمی چند  اشت. 

و بود  خواب  خواب  کرد.  شد. صدایش  خم  نسیم    سمتش  نشنید.  جوابی 

و موی رهای او را روی صورتش بازی داد. حرفش از خنکی از بیرون زد  

اش خورد. همان چیزی که کالفهظهر هنوز توی ذهن و گوشش پیچ می

ص سمت  دستش  وقتی  و  روی کرد  را  انگشتش  پشت  و  رفت  ورتش 

چیزی گونه کشید،  تک  اش  به  دلش  او  ته  جذابیت  کشید!  عقب  افتاد!  اپو 

قدر پیچیده بود که اش آن برایش قابل انکار نبود ولی شخصیت و زندگی
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ها و آرامش  توانست خیلی ساده بهش برسد! بر عکس احساسش! نگاه نمی

ف تصورش ، مریم لذت ظهری که ازش دید ، زیر و رویش کرد! برخال 

حمایت آن  از  قله برد  هر  می   یا ها!  فتح  او  از  میرا  باز  توی  کرد،  دید 

ی دیگری است! ذهنش درگیر حقیقتی بود که او ازش حرف زد و  دامنه

  ... 

فرمان  فرمان خیابان را نگاه کرد.  نچی کرد و در ماشین را بست و پشت 

ش درآمد.حسن بود.  توی دستش محکم بود و افکارش ول! صدای موبایل 

 بالفاصله پیاده شد و جواب داد: 

 بگو... _

 کوجایی ممد؟_

 ولو تو خیابون! چه خبره؟ _

 رم خونت! فقط منتظرم حواس حاجی پرت شه ، بزنم به جاده!دارم می_

 چی شده مگه؟_

 صدای حسن پایین بود: 

می_ پاپیچت  بدجور  علی  نده  حاج  نشونش  خودتو  وقت  چند  بشه!  خواد 

ها وگرنه سرش بیفته ! پیش دختره هم میخ بکوب سوتی موتی نده  بلکه از  

 !  چاره میشیمبی
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 مریم حله! خودش خوشش نمیاد جار بزنه! _

 پ شانست شاخ گاوی نشده! کوچیکه روبه راه شد؟_

 باید عمل شه! خوابید تو نوبت! _

 نه باو؟ _

 حاال بعد میگم! فعال کار نداری؟_

 مونو در نیاری برسونیش امشب! جولو چش نیا! نه فقط ادا آقا_

مع شد و نگاهش سمت مریم چرخید . تکان هم نخورده  محمد ج   ابروهای

 بود! حسن صدایش کرد:

 حواست پا من باشه دادا! _

 اش را از ماشین برداشت: به خودش آمد و تکیه

 هست! دمت گرم!_

 *** 

تال  جیرینگ  جیرینگ  کنار*صدای  خودش  و  بود  سرش  توی  سفره   ها 

بود. س نشسته   ، نداشت  آینه و شمعدان  تنش عقدی که  لباس توی  نگینی 

و داد  پرت آزارش  آن  از  نشست، حواسش  دستش  که روی  دستی  با  لی 

باز جلوی صورتش  را  مشتش  دید!  را  محمد  و  برگشت  از   شد.  پر  کرد. 

کرد . ترسید ولی های هفت رنگ بود. توی چند تایشان موری شنا میتیله
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ای بودند که  یشهها را رها کرد. انگار شو برد بگیردشان که او تیلهدست جل

ها از روی دامنش سُر خورد و  شکستند. صدای دایره متوقف شد و موری

 دادند و... هایی که توی سفره جان می گلیشدند ماهی

هایش بپرد و با گیجی به نیرویی قوی از دلشوره و هیجان باعث شد پلک

 .. رویش زل بزند تا بفهمد باز خوابی بی سرو ته دیده .فضای تاریک روبه 

ها و دایره زنگی یک های عجیب چه بود که محمد و تیلهمعنی این خواب

  ... ولی  داشت  نزدیکی  قصد  جا  همه  محمد  داشتند؟  نقش  تویش  میزان 

کرد قرار است اش فشرد. احساس میطاق باز شد و دستش را روی پیشانی

شود .انگار آرامش بهش حرام بود.شده بود قایقی   اش شروعسردرد لعنتی 

کرد و گاهی یبادبان که اسیر موج شده و گاهی باد موافق؛ آرامش مبی  

اش آن  های دلگرم کننده طوفان؛هراسانش! امید به حضور محمد و حمایت 

آن بود.  کرده  قرص  را  دلش  دلشورهروز،  که  تقلیل قدر  مهسا  برای  اش 

از   بعد  به  فقط  و  این  رفت  ولی  کند  فکر  مطلقش  خوب  حال  و  عملش 

ی  دانست او به اندازهنداشت بهش فکر کند. حاال که می  خواب ... دوست

زندگی به  نمی ورودش  نیست،  ناشناخته  و  عجیب  دستش  اش  از  خواست 

سکته   تا  چیزی  کرد  حس  دفعه  یک  و  زد  چرخ  پتو  زیر  دوباره  بدهد! 

نمانده.   نشست  صاکردنش  چشم  وف  .  با  او  به  زد  زل  شده  گشاد  هایی 
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می تند  آنقدر  نمیقلبش  که  بکشد.  زد  نفس  درست  دیدن توانست  با 

هایش مطمئن شد که محمدرضاست! بی اراده  ای از پیشانی و چشمگوشه

نگاه را  خودش  و  کشید  سوییت   عقب  بود.  تویش  که  فضایی  بعد  کرد. 

هایی بود که  های تنش را بیشتر... همانشناخت و لباسیتوی باشگاه را م 

دیروز پوشید. تاپ ساده مشکی برای زیر مانتویش و شلوار جینش! همان  

هایش طوری نشسته، خشک شده بود که کم کم با خو گرفتنِ بیشتر چشم

های ذهنش هم روشن شد. تپش چراغ به تاریکی و تشخیص بهتر اطرافش،

تر آمد . تصاویری محو یادش ارش کمی پایین و فش  تر شدتند قلبش نرمال 

بود که محمد بیدارش کرد و گفت باشگاه آمده. یادش نبود به چه دلیلی 

پتو  زیر  فقط  رسید  اتاق  به  وقتی  که  بود  خواب  گیج  و  خسته  آنقدر  اما 

 رفت و خوابید.حاال... 

تب لرز  از  برد    به  ذهنش هجوم  لحظه سمت  که یک  فکرهایی  از  رسید. 

روی تنش کنار زد و بلند شد. توی سالن باشگاه که ی شد. پتو را ازعصب

میمی  بسته  استخر  که سمت  دری  به  نگاهی   ، ،انداخت! چقدر رفت  شد 

خواست! اینکه خودش را روی آب رها کند و چشم  دلش شنا کردن می

وگرنه جای رفتن توی سالن ، توی استخری  ببندد . وقت و شرایطش نبود  

ن هنوز  که  شکلیمیبود  چه  آکواریوم   دانست  باالی  از  کمی  نور  است! 
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نمی و جز صدای فش فش کم آب صدایی  بود  آنکه ساطع  بدون  شنید. 

از صندلی یکی  روی  کند  اضافه  سالن  به  از  نوری  بعد  و  نشست  بار  های 

یکی انگار به خواب سنگینی  نگاه مختصری به باشگاه که در سکوت و تار

بود، سمت آکواریو  رفته  ماهی مفرو  بود؛ جز  ها آرامبرگشت. حرکت  تر 

دانست اسم و نوعشان چیست که روز پیدایشان نبود و االن چند تا که نمی

دیدشان. موری هم بی حرکت ته آکواریوم چسبیده بود . خوابش  تازه می

روی دو دستش گذاشت.    تداعی شد و با خستگی نگاهش را گرفت و سر

 ... خواست. حقش نبود؟!کمی آرامش می 

 یه جوری خوابیده بودی،فکر کردم صبح باید با بولدوزر بلندت کنم! _

صدای مفرح و خواب آلود محمد ، موقعیتش را یادش آورد.سر بلند کرد 

نگاهش   ، بود  شده  تعبیه  بار  ورودی  کنار  که  یخچالی  کنار  از  دید  و 

او زیر یک سقف هم کند.او هم دست  می  با  به نور سالن نزده بود. بودن 

شد مور مورش شود و حاال... از فکر خودش خجالت  روز باعث مییک  

تق  صدای  از  بعد  گرفت.  را  او!نگاهش  با  بستر  یک  در  بودنِ  نه  کشید. 

 ای روی میز ، محمد کنارش نشست: برخورد ته شیشه

 گردم هستی؟شب_

 سرش را آرام تکان داد: 
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 بیدار شدم دیدم اینجام، تعجب کردم!_

کرد و مریم نگاهش کرد. رکابی تیره تنش   یا محمد با مکث تک خنده 

آشفته موهای  و  خواست  بود  می  دلش   . ریخت  هم  به  را  مریم  دل  اش 

دست تویشان ببرد و مرتبش کند . انگشتانش را جمع کرد و محمد نصف 

شدن بطری از دهانش،   الشعیر را یک نفس سر کشید و با صدای جداماء

کرد. و پایش داشت یخ می  قلب مریم ریخت. دوباره چشم دزدید. دست 

 فهمید! چه مرگش شده بود، نمی

اون مدلی که اومدی تو و رفتی زیر پتو، تصور کردم پاشی اولین کاری _

 که کنی، منو چنگ بندازی!گیج خواب بودی! 

 اش گرفت:مریم خنده

 اب آلود بودم! اولش یادم نبود فقط چون خو_

 محمد ابروهایش را باال داد: 

 ... دی؟ یا تا من اومدمد که سه صبح پاشگشنگی فشار آور_

 ی زنگیهای دایره*تال: زنگ

 

 کابوس دیدم از خواب پریدم! اصال متوجه تو نشدم!_

 خب! _
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خب گفتن محمد جوری با شیطنت و معنا همراه بود که ستون فقرات او 

 توانست برایش عربی هم برقصد! ده میبلرزد. االن نز

 به راه دیگر زد: 

 ه چی نرفتیم خونه؟دم واسنفهمی_

 رفتیم اونجا! حسن رفت خونه من وگرنه می _

 گم! خونه خودم می_

او بسته بلند شد.چشم مریم دنبالش رفت و  با مکث  از  محمد  ی سیگاری 

قفسه  نگاهتوی  مریم  دید  و  برگشت  وقتی  کرد.  بازش  و  برداشت  ش ای 

 کند، گفت: می 

م بهش وا شه  باعث شه روخوام چیزی  حاج علی برام خیلی محترمه! نمی_

 ی باهات دارم! ارتباط وگرنه برام مهم نبود بگم چه 

 پکی به سیگارش زد و از پشت دود نگاهش کرد: 

االنم خیلی پاپیچ شده جریانو بدونه. من فقط بخش باشگاهو گفتم بهش!   _

 همکار جدیدی و باقی ماجرا... از محرمیت خبر نداره... که 

 یش را در هم پیچاند: اهمریم دست 

 شه؟ بفهمه خب... چی می _
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بار_ درشت  و  کلفت  تا  چند  می احتماال  نگاه  من  روم  تو  تهشم   ، کنه 

 کنه که حالل خدا و پیغمبرو به مسخره گرفتم!  نمی

 سر جایش نشست و با پوزخندی یک وری گفت:

و   عین_ دین  بفهمم  مگه  پشتتم،  رفت  آخوری  هر  تو  سرت  که  حرفشه 

 !  ریسک کردندمو کردی میز ایمون مر

 نگاهش کرد: مریم خیره 

 ؟ چی_

 دیگه! خوشیای ما از نظرش حرومه _

 ؟ یمیزاین با منم سر  _

بین دو انگشتش ماند که  لبخند محمد خشک شد و سیگارش روی لبش و

کشید. محمد سیگارش را برداشت و با گذاشتن  مریم ناخنش را روی میز 

 آرنجش روی میز،سمتش خم شد:

تو    اون جریانمنشستم که مشتم توش خالی باشه!    ریسکیهیچ وقت پای  _

 خواستی وگرنه... 

 ! بگو من خودم خواستم!ریسکی نیستپس اگه پرسید بهش بگو _



 

445 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

مریم  نگاه  و  شد  جمع  محمد  او   ابروهای  دست  تتوی  ماند.  روی  ثابت 

دست پیش برد و انگشتانش روی نوشته و پیچ ماهیچه دست او سر خورد.  

 آرام گفت: 

 چه قدر این نوشته قشنگه!  _

سیگار مریم  و  گرفت  را  او  دست  با   محمد  کشید.  بیرون  دستش  از  را 

 خواهش گفت: 

 نکش اینقدر!  _

 محمد به فیلتر سیگار که روی جاسیگاری له شد، خیره ماند:

 کنه!دش اذیتت نمی گفتی دو_

 اش... دودش نه! خاطره_

 تحلیل رفت:نگاه محمد سمتش چرخید و صدای مریم 

 دو تا پاکت کشیده بود...  بابام شب آخر _

 های او خیره شد و ادامه داد:به چشم 

 تو نکش! _

محمد بیشتر بهش نزدیک شد.نیمرخ تاریک و روشنش دل مریم را بیشتر  

الوانهایش امشب  لرزاند . رنگ چشم  های شبیه یک شب روشن بود که 
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بود که بین ستاره   رنگی تویش روشن شده! شاید هم یک گرگ و میش

 تر بود: ردان است! لحنش دلکِشباران شب و ورود خورشید سرگ

 چته امشب؟ _

رفتن دستش روی انگشتان او یکی شد. قدرت و  آرامش با پیش دانمنمی

همه مثلحمایتش  را  وجودش  سم  ی  می آهنربا  خود  اما ت  کشید 

ستاد. خواست سبک شود. بلند شد و سمت موری رفت. روبه رویش اینمی

انگشت روی تصویر از راه دورش کشید.  ماهی واکنشی نشان نداد و مریم

رحم را حاال دوست داشت. شک نداشت که ربطی این ماهی عجیب و بی

چشم  دید.  یم های خالی زندگیبه جذابیتش ندارد. تاثیرش را روی حفره 

 بست:

 ا حاال؟این روت کجا بود ت_

 آرام گفت: 

 پشت همون روی تو که مث اسمت دو تیکه اش کردی!  _

 ولی اولین نفری که کامل گفتی! بدون اینکه بدونی روش حساسم!  _

 واسه همین یواشکی همه اون کارا رو کردی محمدرضا؟ _

هر  _ نمیبه   ، بود  که  می دونستم دلیلی  اینجوری  بفهمی،   گیاگه 

 محمدرضا! 
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 هام و خستگیامو بیشتر به روم آورد! یفهمیدنش تنهای_

ای تازه بود... پرچم زدن در کنار لحظاتی بود که برای هر دویشان تجربه

خط آخر آنقدر عجیب اتفاق افتاد که رد شدنشان از خطوط آخر را میان  

 . به  هم درکش کردند. مریم چشم دزدید  نگاهی دلچسب

 ... موری توی آکواریوم با سرعت شروع به شنا کرد

بیرون سر کشید. محمد توی سوییت  اول  پیچید و  حوله را دور موهایش 

با کمی استرس و هیجانی که ته جانش مانده  نبود. نفس عمیقی کشید و 

  . رفت  جلو  را بود  دهانش  لبآب  همانجا  و  داد  نشست.   قورت  تخت 

و شاید دلخور! شاید غافلگیر شد بعد از تمام شدن همه چیز!  سردش بود  

هم برمی گردد نباشد!  توقع نداشت محمد در سکوتی محض بماند و وقتی

داشت.   برش  ترس  و  چسبید  گلویش  بیخ  بدی  کرده بغض  اشتباه  نکند 

 باشد؟  

کرد . بعید بود  پنج و نیم صبح بود! وقت اذان را چک .موبایلش را برداشت

را   خودش  شال  و  مانتو  اما  کند  پیدا  سوییت  آن  توی  جانمازی  و  مهر 

قبلهبرداشت نمی.  را  نیاز  ی درست  برای آرام شدن  اما آن لحظه  شناخت 

داشت که چشمش به میز کنسول کوچکی کنج سوییت افتاد.جلو رفت و 

پارچه  توی  کوچک  مهر  یک  تهش  کشید.  بیرون  را  رنگ کشو  سبز  ی 
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بود! با بغض لبخند زد و برش داشت. جلوی تخت و پشت به در ورودی 

وهایش را لرزاند و  قامت بست. وقتی به رکوع رفت، درد با شدت بدی زان 

اش سوخت ولی به روی خودش نیاورد. وقتی به تشهد رسید ی خالی معده

قل  ای روی سرشسایه را گم کرد وقتی  افتاد.  بش کوبش گرفت.کلمات 

محمد دورش زد و روبه رویش ایستاد. هر چه بلد بود را گفت و مهر را  

 فت: بوسید که محمد دست به بغل و با تکیه به دیوار رو به رو گ

 نماز وحشت بود؟_

معنادارش گذشت. مهر را جمع کرد و  بدون آنکه از لحن  نگاهش کند، 

 آرام گفت: 

 ح!ز صبنما_

 اهلشی!  دونستم نمی_

 یه وقتایی برای آرامشم خیلی نیاز دارم بهش! _

 مهر را سر جایش گذاشت و محمد گفت:

اینجا  _ تا شب  و صبح  نداشت  وقتا که شیفت  یه  میثمه!  نمازشم مال  بود، 

 خوند!می 
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نم  موهای   ، گوشی  ساعت  به  نگاهی  با  و  نگفت  چیزی  را  مریم  دارش 

آرام و  را محمد از پشت سر گرفت. لحنش  خواست جمع کند که مچش  

 دلچسب بود: 

 اینجوری ؟  _

از را  لبش  شد!  ول  هم  دلش  هیچ،  که  گاز دستش  اشک  تو  تا  گرفت 

 رسوایش نکند.  

 م ولی اونو یادم رفت!برسم اونوره... لباس آورد_

 رم میارمش! توی دفترته؟می_

نشست و به با تکان سر او خیله خبی گفت و بیرون رفت. مریم لب تخت  

کرد و دوباره ذهنش مشغول تحلیل لحظاتی که گذشت، شد! با  اتاق نگاه

آسمان  یادش   تا  زمین  او  رفتار  تند کوبید.  یک قلبش  انگار  داشت.  فرق 

دفعه آدم دیگری شد و بعد... با برگشتن محمد ، پلکی زد و خواست برس  

 او دستش را عقب کشید. را بگیرد که 

 االن این مو دست زدن نداره! یه کم برس بهش!_

با چشم آرامی اصراری برای گرفتنش نکرد. محمد با ابروهایی جمع  مریم 

 شده نگاهش کرد:

 ه! نشده؟یه چیزیت شد_
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 اش را گرفت: وقتی او ساکت ماند؛ محمد چانه

 خوای یا نه ، خودت... ازت پرسیدم که می _

 االن! نگفتم غیر از این_

 خب؟ پس چرا ... _

 از من می پرسی چمه؟ تو یهو زیر و رو شدی._

 تر بود: ابروهای محمد باز شد. لحنش نسبت به همیشه آرام

 ! گفتیردم! باید میهمه چی خوب بود ولی... یهو جا خو_

 قبلی چقدر جدی شده تا توی شمال که ...  شک داشتم بهت که جریان_

 کشید. سردرگم بود و پر از بغض: را کنار دشخو مریم 

 مهم نیست! _

 کرد،چشات پر شد! هست که تنت یخ_

 :گفتمریم خواست رد شود که محمد 

 این عادت مزخرفتو ول می کنی؟ دارم حرف می زنم باهات! _

 بشینم باهات حرف بزنم که فکرای مزخرفم بیشتر شه؟_

 فکر مزخرفی؟ چه_

خواستیم تازه دنبال شیش ماه همه که می دم! بعد ازبا امین زندگی نکر من_

 خونه بریم  همه چی ریخت به هم! تو اون مدتم...  
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 ید و آرامتر ادامه داد: او دزد ازبا مکث چشم 

هم خانواده_ بعدش  بود!  پایبند  بهشون   ! داشت  حساسی  اینقدر  خیلی 

تصمیم  که  شد  تویکشمکش  شیم!  جدا  اندازه گرفتیم  سال  یه  این    اون 

 دی هم نبود که ... مدت که تو بو

جریان توی شمال و اون مدل حرف زدنت بهم رکب زد. حاالم نگفتم  _

 ریانو بگو! بشین سیر تا پیاز اون ج

دارم میگم فکر نکنی قصد و غرضی پشت نگفتنم بوده! من با این جریان _

 مشکلی ندارم!  

 بهش نگاه کرد و با مکث گفت: 

 ؟ام! مشکل تو چیهمن راضی_

بلند شود  او  محمد آنقدر سکوت کرد که مریم  . سرش را مقابل صورت 

نگاهش   آنگرفت.  معنادار.  و  بود  مریم طوالنی  که  داشت  رنگ  قدر 

 سردرگم پلک زد:

 بگو محمدرضا! _

به اون عتیقه بی خاصیت اونجوری غلیظ گفتی شوهر! به من قراره چی  _

 ؟ بگی
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ای گفت که او پلک زد مریم چند ثانیه مات به او ماند و محمد هوم با مزه

 و آرام گفت: 

 پناه!  _

 را! قلم چیزی را داشت جز این یکهرگفت توقع پلک زدن محمد می 

  

 . لحنش به صورت عجیبی آرام و دلچسب شده بود:مریم چشم دزدید

 کنه که!ی مو باال و پایین مگفتن و نگفتنت دل_

 نگاه! منو_

 های او گیر کرد: هایش که به بند چشم چشم 

 یه کمی قصه عوض شد ولی ... دلم برات لرزیده!  _

آرام سرش  توی  نمیصداهای  طبل  بر  کسی  بود.  شده  زنجیر تر  و  کوبید 

 ریخت.  چرخاند! بقیه افکارش را باید دور مینمی

اش را بست و سراغ موهای مرتب شدهی پلکش را باز کرد. مریم  محمد ال

 نج زیر تنش گذاشت و نیمخیز شد: مانتوأش رفت که محمد آر

 ریم! بعد با هم می استراحت کنحاال که زوده! یه کم _

 مریم سر باال انداخت:
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بیاد _ اینکه کسی  از  قبل  باشم!  اونجا  باید  قرار دارم، ده  بنگاه ماشین  یه  با 

 ه برم، بهتره! به ستاره سفارش کردم نه اینجا باشه!باشگا

 هایش شد.  راحتی مشغول پوشیدن لباسروی تخت بلند شد وبه  محمد از

 پس بریم یه چیزی اول بخور. تا ده می رسونمت جایی که قرار داری! _

که دست او روی کمربندش  مریم پشت بهش ایستاده بود تا او لباس بپوشد

 ماند: 

 چی راستی؟بنگاه واسه _

 ماشینمو فروختم!_

 گرداند: محمد کمربندش را محکم کرد و با تعجب برش

 حال بود که!  سر_

 مریم آب دهانش را قورت داد و آرام گفت: 

 پولشو الزم دارم و... _

 محمد میان حرفش پرید:

 رفتی بنگاه معامله رو فسخ کن! پول هست! _

 با سکوتش محمد سمتش رفت و ساده گفت:

 ... کتر برو که بعدشم یه د_

 الزم نیست!_
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 اش برد:ریختهمحمد جلوی آینه کمی خم شد و دست توی موهای به هم 

 بودنش که هست! ولی یه قرصم بگیر. یهو داستان نشه! الزم_

نیامد. نگاهش بهش طوالنی شد و وقتی   از صراحت کالم او مریم خوشش

 اورد: اش شد، سعی کرد به روی خودش نیتوی آینه متوجه محمد از

 ده! نگران نباش! بدون دکتر هم داروخونه می_

 محمد برگشت سمتش:

 داری مقابل دکتر؟  چه گاردی_

 دوست ندارم برم! _

 ممکنه..._

 رم خودم! سرفرصت می _

 محمد با خنده گفت: 

می _ چی  بیام  من  میحاال  کن  باور  میشه؟  تعریفم  ازم  که شینن  کنن 

 ندونسته و غافلگیر شده... 

 های نابت بگی که! خوای بشینی از تجربهیاون وسط نم_

 ، محمد نزدیک رفت و جدی گفت:بخند مریم و برگشتنشبا ل

 نگران هزینه مهسا نباش. من هستم! _

 شی برام! گفتم پناه! نه حساب بانکی سیارم! پرسیدی چی می_
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 صورت محمد جمع شد و نزدیکش شد: 

 خوام که... می ستم! خودم حساب بانکیت نی_

بودم بی چشمداشت اون  کنم کاش زودتر فهمیده  از دیروز دارم فکر می _

همونجوری بگیره!  آروم  دلم  تا  کردی  برام  رو  محمدرضا...   کارا  بمون 

من کنم اونوقت  جور  پول  نتونستم  عمل  روز  تا  اگه  میدم  خیال   قول  با 

 راحت ازت کمک بخوام!  

 محمد آرام گفت:

 کنی؟نت میخوای جورل ماشیبا پو_

 اشکالش چیه؟_

 مگه زنم نیستی االن؟_

 االن ربطی نداره!_

 پول ماشینت که کفاف نمیده! _

 سهم پدریم دست عممه! سهم خود مهساست! می خوام اونم بگیرم!_

محمد کالفه شد و سر پس کشید. مریم بیرون رفت . با رسیدن به فضای  

چهره درد  پارکینگ  خنک  و  را  باز  کراش  بود!  جمع  آرام  دلش  اما  د 

 ید، نگاهش کرد و لبخند زد: محمد بهش رسید و تا خواست چیزی بگو
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که پیش اومده، حق با توئه! قصه عوض شده! من دوست دارم اینجوری_

 باهات پیش برم! نه طمع روز اول بخاطر اسم و رسم و پولت...  

 واسه من ثابت شده مریم!  _

 به خودمم باید ثابت شه! _

 ر تکان داد و آرام گفت: د سمحم

 خیلی تخسی! _

به صورتش کشید و د و محمد جلوشلبخند مریم پررنگ تر رفت. دست 

 وری کش آمد:لبش  یک

 تو همه چی تخسی _

تا   مانده.  موبایلش جا  آمد  یادش  اما  بنشیند  تا  باز کرد  را  ماشین  مریم در 

باشگاه    برگشت، محمد پیاده شد و پرسید کجا ؟ که در حال رفتن سمت

 گفت:

 تا بیام! گوشیم مونده! الزمش دارم ! تو ماشینو ببر بیرون_

ای گفت و بیرون رفت. خیلی طول نکشید که مریم برگشت . محمد اوکی

خم شد تا در را برای او باز کند .مریم وقتی با لبخند نشست، محمد آینه  

از تو تنظیم کرد و همان موقع توقف ماشین آشنایی را پشت سرش  ی را 
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رد! پا روی  آینه دید! نگاه متحیر امیرعباس را دید ولی به روی خودش نیاو

 پدال گاز گذاشت و رفت. فوقش می گفت ندیدتش!

 *** 

ای ویالیی متوقف شد. نگاه مریم از پشت شیشه ماشین مقابل در سیاه خانه

ای رویش رفته ماند! ای که معلوم بود بازسازی شده و طبقهماشین به خانه

ا صدای   بغل مادرش توی گوشش زنگ زد.  به  باز داشت عروسک  نگار 

 کرد:رانجام آنها را تماشا میسبحث بی

رو  عرضهبی"_  خونه  اون  جوری  مدارت  سیاست  خواهر  آخرم  نادر!  ای 

 فهمی چه طوری!کشه که خودتم نمیباال می

تند مادرش را می اما اخالق  بود  ناراحت  برای همین بود پدرش  شناخت. 

همی میکه  کوتاه  کنارش شه  بیشتر  دخترک  که  بود  همین  برای  آمد. 

 منیت داشت . احساس ا 

 ناهید حواسش به سهم من هست! _

 هست که کنگر خورده لنگر انداخته؟ _

 مادرم پیششه منیر! _

بیاد پیش ما! مگه مادر تو به کسی کار داره! یه گوشه خوابیده،کلی هم _

 حقوق داره و... 
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 کنی این دعوا رو؟ ر برات بگیرم،تموم میمن قول بدم یه خونه بهت_

 دقایقی ساکت شد. بعد مهسا را بغل گرفت و بلند شد: نفهمید چرا مادرش 

ای و خرج و برج دختراس نادر!  ته حقوق کارمندی تو همین خونه اجاره_

تونی ببینی.من هیچی! به ی پونصد متری ولیعصرو نمیبه خوابم اون خونه

اس تهش! ه! مرد نباید بهش اعتماد کنه، غریبه قول آبجی خانمت، زن زیاد

می می خوره  یهو  بچهو  حق  ولی  هی بره  حاال  مهسا!  و  مریم  حق  هاته! 

 "سیگار بکش و سر بنداز پایین! 

گذشته!   محمدوجود   ناتمام  دعواهای  طوفان  میان  بود  نجات  غریق  قایق 

بود، یک طرف سکوت و    دعواهایی که یک طرفش جیغ و داد مادرش 

کشیدن کشید  سیگار  عمیق  نفس  چند  پدرش!  پیاده های  خواست  تا  و 

نگاه صورتش را کاوید.  شود،محمد   با  او  مانعش شد. سمتش برگشت و 

 رسید! کمی رنگ پریده و بی حال به نظر می 

 خوای بذارش یه روز دیگه! می_

 شه! باید برم دیگه!نمی_

 س... هزینه اگه به خاطر_

 مریم میان حرف محمد آرام گفت:
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بخشش_ یه  بقیههزینه  عمهه!  خود  مهساست!  و  من  حق  بچهاش  و  هاشم م 

 دونن!خوب می 

 محمد کامل سمتش برگشت :

 کاری بود روم حساب کن! تو نمیام چون گفتی خوشت نمیاد ولی ... _

 مریم لبخند زد:

 عمرم یادم نمیرم!  دونم! دست به کاری همیشه! دربندی تا اخرمی_

 محمد خندید و کمی سمتش خم شد: 

این  زیادی  _ میشم  مجبور  وگرنه  نکن  بش  و  خوش  مزلفم  اون  کار  باربا 

 دیگه کنم؛روش کم شه! 

 :های مریم که پس رفت ، خوشش آمد چشم 

 اشو تنها حساب نکن!وا دادی بهم! سفت گرفتمت دیگه! بقیه _

 نگاهش کرد: 

کر_ حساب  روت  زندگیم  بخاطربقیه  دیشب!  بخاطر  نه  که   دم!  دروغی 

 نگفتی و اول بهش عمل کردی ... بخاطر اینکه االن اینجایی...  

 محمد با مکث لبخند زد: 

 خوامت! ...  ولی من به خاطر دیشب بیشتر می _

 بعد با چشم به پشت سرش اشاره زد:
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 حاالم برو! _

ون آمد و رگشت. امید را دید که بیربا صدای باز شدن در ، مریم عقب ب

 و گفت: کرد. محمد سرجایش نشست مستقیم نگاهشان  

 شیشه دودی نبود االن جاش بود که... _

 زدی تو فکش ، دلت خنک نشده؟_

 مگه دل من با این چیزا حال میاد دختر خوب؟! _

 اش را خورد و کیفش را جمع کرد:مریم خنده

 برو به کارت برس... _

 رده باهاتم! بیرون، فقط تلفن کن! تا مهسا برگزدی _

برایش  محمد  کرد،  تشکر  وقتی  و  زد  لبخند  بهش  نگاهی  با  مریم 

پیاده چشم  بعد  و  چسبید  مریم  دل  به  آنقدر  گذاشت.  هم  روی  را  هایش 

شد. نگاه محمد پشت سرش ماند! دوست داشت برای اولین بار صورتش 

 پر از مو و ریش بود ...  

ادن شیشه سر خم  انه سمتش برگشت ومحمد با پایین دمریم جلوی در خ

که او  برایش.  کجی   کرد  لبخند  دید.  را  امید  خصمانه  نگاه  رفت،  داخل 

به هم کوبید که صدایش، گربه او چنان رفت و در را  ی تحویلش داد و 
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اش گرفت و دست دور  ی کناری را از جا پراند! خندهمخمور لب باغچه

 کرد و سرخوش گفت:لبش کشید! ماشین را روشن 

 دونه چه لعبتیه وگرنه .... تازه نمیمرتیکه االغ! _

حرفش نیمه تمام ماند و پایش از روی گاز سر خورد. دوباره در خانه را  

هنوز مریم  انگار  میپیشش    نگاه کرد.  و  گفت رویش حساب کرده! بود 

 چند بار مشتش را روی فرمان زد و یک هو پایش را روی پدال گاز فشرد!  

 *** 

ا عمه به  سالن  ورودی  جلوی  واش  کرد  سالم  آمد.  آنکه   ستقبالش  بدون 

رفت. حتی دست بلند نکرد که برای  جوابی بگیرد، در آغوش سرد او فرو

کرد.  نگاهش  و  رفت  عقب  کند!  دلتنگی  به  تظاهر  زن،  کُنَک  دلخوش 

هنوز همان شکل و شمایل را داشت! همان موهای فر یکور شده با رژ لب  

گفت کج کشیده است. اما    جیغش که گاهی مادرش به مسخره می قرمز و

دش همیشه همینقدر شیک و تمیز بود! کم دیده بودش ولی همان  عمه ناهی

دختر   هم  یادش  که  عطری  بود!  خوش  عطر  و  تمیزی  از  پر  همیشه  هم 

ناخوش می  را  تعارف عمهجوان  با  تا  کرد!  به سر  نگاهی  او  اش نشست و 

 پایش کرد:

 چقدر بزرگ شدی! _
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نمی کلیشه  این  از  شده  انتو تر  هم  تر  احساس  بی  قدر  همان  بشنود،  ست 

 بود!منتها جوابش از کلیشه دور بود و تیز:

 شدم،کی بود برام بزرگتر باشه عمه خانم! بزرگ نمی_

اخم   ، نسبتشان  به  خانم  نگاه  چسباندن  مریم  و  کشید  هم  در  را  عمه  های 

امید دید! ص به  را  اینکه آنها حرفی  کوتاهش  از  قبل  ورتش در هم شد و 

 زنند، گفت:ب

 ....من وقت ندارم. به امید گفتم که _

 یه چایی بخور دختر جون بعد دنبال طلبت باش!  _

 عقب تکیه داد و تیر تیز کنایه را او هم انداخت: 

 به بابات هم نرفتی اصال ! نه صورتت نه اخالقت!_

! چ_ ناهید  عمه  نرفتم  مامانمم  نمی به  زاری  گریه  بیاد وسط  پای حق  ون 

 ونم خالی نمی کنم. می جنگم تا بهش برسم!کنم.مید

تربیت _ خودش  لنگه  خوب  نبودین؟  پیشش  میگه  چی  امید  پس  خوبه! 

 کرده که! 

 ولی امید زیر دست شما انگار نبوده که می دونی حق و حقوق چیه!  _

 برگشت سمت امید: 
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 نه امید؟  _

 ها شوکه بود، به خودش آمد: امید که از نوع برخورد آن

 ا باشی مریم!  حرفا ، فکر مهسبهتره جا این _

 ذاشتم! مث بابام میگفتم حق الناس باشه! هستم! وگرنه پامو اینجا نمی_

 اش گفت:اش را رو به عمهقسمت آخر جمله 

کنه! چون مهسا روی تخت  اما حق الناس شدنش االن کمکی به من نمی _

یلیارد جراحی شه! اندازه خود مهسا میخوام از این چند مبیمارستانه و باید  

 ی!طلبکاری! بعدش شما بمونین و قصر خانوادگ

 اش به خنده افتاد:عمه

 چند میلیون مامانت حاال شد چندمیلیارد سهم؟ _

که _ جایی  تا  کانادا!  تحصیلکرده  شما  پسر  و  مردمم  کارگر  من  که  شده 

 ه! یعنی بابام می گفت نداشته!یادمه شوهر خدا بیامرزتون میراث نداشت

 ز نشست:عمه برآشفته و تی

روش _ و  چشم  بی  زن  اون  و  تو  بخاطر  خودشو  داشت  عقل  تو  بابای 

 ی چشم سفید!  بدبخت نمی کرد دختره 

 مریم هم می سوخت اما قسم خورده بود اگر شنید، جواب دهد: 



 

464 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

خودش _ جای  من  حاال  که  گرفت  می  حقشو  داشت  عقل  اگه  خب  اره 

 اه! مجبور نباشم اینجا بشینم و خودش بخوابه زیر یه سنگ سی

 خورد: اش تند تند تکان می عمه ش سرخ شده بود و قفسه سینه 

برده داده بودم که عین همه دارو ندارش رفته بودی پای اموال خورده و_

 و... 

وسط  پرید  چنان  شد.  الل  صورتش  دیدن  از  زن  و  شد  بلند  جا  از  مریم 

 هایش یادش رفت:ف حرف عمه ش که حر

یه شهر  _ با  برادر بی عرضه شما  بابای عزیز نادر  حرف و حدیث پشتش، 

کنیم!  منه! ه زندگی  و خواهرم راحت  من  تا  همه کار کرد  بابام که  مون 

بچه  نذاشت  و  چرخوند  تنبک  و  دستک  خیابون  تو  شبا  که  بابام  همون 

در  کرده، کاش  اشتباهی  اگرم  کنن!  دراز  جلو کسی  دستشونو  دش هاش 

افتاد به جون من و بود! برادر بی لیاقت تو، باب ام بود عمه! حق نداری  می 

مخصو بزنی!  ای  دیگه  حرف  مخصوصا  درموردش  نیست...  که  حاال  صا 

یا   از دست رفت... پس  تنهایی  تو غربت  و  حاال که جلو چشم دختراش 

حق مهسا رو بده، یا از این در برم بیرون، صاف می رم دادگستری شکایت  

 ده ! کنم! که فکر نکنین اشتباهش برای همیشه دختراشم الل کرمی 
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عمه ش مات و متحیر مانده بود. الل شده بود. انگار طوفانی غیر قابل پیش  

چشمبینی   با  و  خشکید  که  زد  بهش  سیاه  به و  حدقه  از  زده  بیرون  های 

 دخترک زل زد! او هنوز توی بهت بود که امید با ناراحتی تشر زد:

م!  ت بده نمی گفت بیای که هر چی از دهنت درمیاد میگی مریخواسنمی_

 ..احترام.

 رم! چیزی به اسم احترام بین ما نیست. یه حقه که بگیرم می _

 الحالی که من دیدم... هم پیالگی با آدم معلوم_

 ربطش به تو چیه؟_

 امید وا مانده بود که چطور جواب او را بدهد که مادرش بلند شد: 

اش و صدا و حرف و حدیثای اون روز اون مرتیکه در خونهاز سر   ربطش_

 وم بود. چی بود اسمش؟ دربندی؟معل

نگاهی  با  او  و  ماند  خیره  زن  به  ریختند.  داغ  مذاب  مریم  سر  روی  انگار 

 فاتحانه و جنگنده به دخترک خیره شد: 

 نکنه تو این همه سال... _

گی_ می  من  ولی  بگیره،  نتونست  از شماها  رو  رم! همون جور بابام حقش 

 که از اون مرتیکه گرفتم!  

 ادامه داد:  قدمی پس رفت و 
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 توی دادگستری با تموم حقم ازت جدا میشم عمه .  _

 سمت حیاط چرخید که عمه ش بلند گفت: 

پات رسید به دادگستری ، فاتحه این جا و حقتون رو بخون مریم! چون _

 مادرجون همه رو کرد به اسم امید!

بر ناباوری  با  رنجیدهمریم  نگاه  امید  و  انداخت.  گشت  مادرش  به  ای 

ا  کاسهفهمیدن  که  نیمین  زیر  از  ای  را  اینجا  اگر  نبود!  بوده، سخت  کاسه 

 داد، شاید مهسا از دستش می رفت و ... دست می 

بیاد، جلوش بهت چک می _ امضا وایسا آقای سرمدی  نویسی و  ! می  دم 

 نداری ... کنی که دیگه هیچ حقی از این خونه می 

مارپیچ مرمر رفت  اش با نگاهی به او سمت پلکان  مریم ساکت ماند و عمه

گرفت،وقتی خواست بیرون برود،امید اشت توی آن فضا می . نفس مریم د

 مچش را گرفت که عصبی پسش زد: 

 دست به من نزن!_

 امید جلو رفت: 

رفتاریه که می_ این چه  مهسا،  دیدن  بیاد  االن  بود  آماده  بعد  کنمامان  ی؟ 

 اندازی گردن بقیه؟همه تقصیرا رو هم می 
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اومدن  _ اومد  مامان جان جنموقع  موقعی هم که  امید خان!  ابعالی گذشته 

دهنشو پر کرد از تهمت به من ولی عوضش حساب تو خوب شارژ شده  

 .نه؟ 

 ای نداره! ی تو رو هیچ قوم و قبیله کینه _

 اشون! بگو برم دلجوییردی، ای پیدا کحال منو تو اون روزا بین هر قبیله _

 : مت حیاط رفت که امید گفتی امید بهش ماند. مریم سنگاه خیره 

 خوام بیام خواستگاری مهسا! می_

 تر گفت:زمین چسبید و امید قاطع پای مریم به 

امیدوارم خودخواه نباشی که اونم درگیر این کینه و خودخواهیت کنی!  _

 زن من شه.... 

اما  مریم سمتش چرخید و جور امید قدمی پس رفت  ی نگاهش کرد که 

 باز جلو کشید: 

 ا خودش بگه!بگی نه ت حق نداری_

خواست چنان توی گوش صدای آیفون توی سالن پیچید. مریم دلش می 

 امید بزند که کال الل شود اما فقط گفت:

سایه_ داشتی!  لیاقت  کاش  امید...  داشتی  لیاقت  خونه  کاش  تو  مهسام  ی 

 ی مث تو نمیاد! چه برسه خودش! حرومخور بی سروپای
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رسی  با  اما  برود  بیرون  خواست  میان می  مرد  شلواری  دن  و  کت  که  سالی 

ایستاد. آمده  خاکستری پوشیده بود و کیف بزرگ مدارک دستش بود، 

بود حق مهسا را بگیرد. حرف باد هوا بود. هر چند که آتش توی آن باد به  

نگه   سرپا  را  خودش  ولی  افتاد  امید  جانش  برگشت.  سالن  توی  داشت! 

 ی رفت. تر نگاهش کرد و بعد به استقبال سرمدخیره 

نیم ساعت بعد که پانصد میلیون چک روز در دو فقره مقابل دست مریم  

 گذاشتند، او برشان داشت اما پایین سند را امضا نکرد.

اش را که نگاهش سمت دیگر بود، تماشا کرد.  خودکار را رها کرد و عمه

 را خوب نگاه کرد و گفت:ها چک 

 نقد نشه چی؟_

 سرمدی خندید:

 گران نباش!نقد میشه خانم! ن _

 رم بانک برمی گردم، اگه نقد شد،میام سند نهایی رو امضا می کنم! می_

اش چنان نگاهی بهش کرد که مریم حس کرد االن است سکته کند!  عمه

 رو به امید گفت: 

 ن امید!برو سر خیابون این وامونده ها رو نقد ک_

 اشان را از دست او گرفت.  امید چک ها را برداشت اما مریم یکی
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 کنم! کنم. پیام بانک بیاد، امضا می شماره حسابمو اس ام اس می_

امید هم عصبی بود از دستش.هیچ کدام پیگیر نشدند که چک دوم را چرا  

مریم   برای  بانک  اس  ام  اس  و  گذشت  دقیقه  چهل  گرفت.  پس 

رسید.دویست میلیون تومان نقد! نفس عمیقی کشید. بلند شد و چکی که 

میز   را روی  بود  پای عمهدستش  پایین  و  اش رها کرد.چک چرخ خورد 

 افتاد. زن متحیر نگاهش کرد و مریم با سری برافراشته بهش زل زد: 

هر_ بمونه،  یکی  گردن  الناس  حق  گفت  وسط بابام  حتی  جهنمه!  روزش 

حق  این  با  میبهشت!  اگه  گردنته،  که  من  ی  خانم!  عمه  باش  تونی خوش 

 گذرم!نمی

از در که بیرون زد شروع کرد به  رون رفت اما  هایی محکم بیبعد هم با قدم

می درد  دلش  سیاهی  دویدن!  چشمش  پیش  داشت!  تهوع  کرد.حالت 

 رفت ولی فقط دوید و با گریه زمزمه کرد: می 

 اس بود! النالناس بود بابا... خودت گفتی حقحق_

 **** 

 رید خانم؟ خود بیمارستان می_

کچشم  با  راننده  که  دید  و  کرد  باز  را  میهایش  نگاهش  کند. نجکاوی 

ی ضعیفی ، از شیشه بیرون را نگاه کرد. کمی خودش را جمع کرد و با بله 
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و  ضعف  احساس  با  نشود!  رگبار  یکهو  نبود  بعید  و  بود  ابر  از  پر  آسمان 

اش گذاشت و  جوم برد، دست روی معده تهوعی که یک دفعه سمتش ه

دانست  و میسعی کرد آب دهانش را قورت دهد!  ساعت نزدیک دو بود  

می  این حالش چه  با  اما  است  انتظار  از  مهسا چشم  بیمارستان  مقابل  کرد! 

که  درختی  به  دست  رفت.  تنش  از  چیزی  کرد  حس  و  شد  پیاده  ماشین 

توی پیاده رو بود گرفت و چند ثانیه نفسش را حبس کرد تا بتواند بر درد  

افتاد،   عجیبی که رهایش نمی کرد، غلبه کند. نم باران که روی صورتش

می داشت  بغض  کرد.  جان  سربلند  اجازه  حتی  و  نداشت.  کشتش  دادن 

همین  گاهی  بیدنیایش  خانهقدر  در  پشت  وقتی  از  بود!  و سخت  ی رحم 

میله  پشت  پدرش  وقتی  از  ماند،  پدرش  با  همراهی  برای  بزرگش  ها  پدر 

سرکوفت مادرش  و  دست رفت  مادربزرگش  ولی  کرد  شروع  را  هایش 

کش سرش  بر  مینوازش  درست  که  امروز!انگار  ید  بود  خسته   ... و  شود 

به سرش می ام دویدنخستگی تم لیوانی  ها داشت جان  نبود  کرد و کسی 

آب دستش دهد! کسی نبود که... بود! محمد بود ولی نخواست که با آن 

هایش رسیده بود. سنگین و حال ببیندش! ابرهای آسمان انگار تا روی شانه

ک نگاه  را  اطرافش  احاطهخسته  تنهایی  همیشه  مثل  اما  حال  رد،  کرد.  ش 

گفت مشکلی برای هزینه دید و مییال شد. باید دکتر را میخبدش را بی
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می را  مهسا  باید  می ندارند.  راحت  را  خیالش  و  چیز  دید  همه  که  کرد 

با  کرد  سعی  و  داشت  نگه  پا  سر  را  خودش  غدی  با  رفته.  پیش  خوب 

شده شیرین  چای  و  کیک  فخوردن  حس   شارشای  وقتی  بیاورد.  باال  را 

سا سمت  است  بهتر  حالش  را کرد  دکتر  سراغ  رفت.  بیمارستان  ختمان 

که  رفت  مهسا  سراغ  رود.  می  مطبش  توی  بعد  ساعتی  گفتند  که  گرفت 

دید عصمت خانم پشت در سی سی یوست و منتظر او! نفهمید چرا هول  

پیشانی  روی  که  انگار  چکرد.  و  بوده  کجا  بودند  نوشته  از  اش  کرده!  ه 

ستش را جمع کرد شت. زن تا دیدش تسبیح توی دضعف و شرم عرق دا 

محبت  و با  خانم  عصمت   . داد  سالم  و  رفت  جلو  شد.مریم  بلند  لبخند  با 

 گفت:

دونه میدن!  حسن دیروز پرسیده بود، گفتن این ساعت وقت مالقات دونه_

به جا   به مهسا جان زدم. خدا رو شکر رنگ و روش  .  رفتم یه سری  تره 

 رش چی میگه؟پرسیدم از حالش، گفت شاید بخواد عمل شه! حاال دکت

 مریم نگاهی به بخش کرد و آرام گفت:

به امید خدا چند روز دیگه وقت عملشه. دکترش گفتن بین جراحیا براش _

 کنه که زودتر برگرده خونه!روز خالی می
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می _ انبه خیر  ما حرگذره  تو خونه  نیست! دیشب  بود، شااهلل! سخت  فش 

 ید مراقب باشه.  می گفتن راحته! فقط یه کمی با

مهربان چ و  گرم  دست  دو  بین  را  مریم  سرد  دست  و  کرد  رها  را  ادرش 

 خودش گرفت:

 دونم مادر و پدرت به رحمت خدا رفتن و تنهایین دخترم! می_

مادری بدترین دردی بود شد. بی مادر نبودند ولی بی انگار قلبش هزار تکه

کشیدند! چون  که  داد  ادامه  را  حرفش  خانم  زخم  عصمت  و بعضی  ها 

است! فقط دردش را با  مثل درد شکستن پهلو و دنده و زخم معدهدردها  

.آه و به همان جای  ناله می شنوند  یا الل، شاید  باشد  اگر مضروب صبور 

 زخم کسی نمک هم بزند! چون نه می بیندش و نه می فهمدش! 

حسنم_  جان  به  مادرتم!  عین  و  من  هستم!  پیشتون  محبت  و  دل  قت  با 

باشم که تو بری سرکارت! االن می تونم پیشش بستری بعد از عملش منم  

 که همراه قبول نمی کنن! 

لحن زن آنقدر صادق و پرمهر بود که مریم بغض کرد و دست دیگرش را  

 روی دست او گذاشت: 

 شم ! می تون سالمت باشین. حتما مزاحم خودتون و خانواده_

 نمایی زد:لبخند دندانخانم عصمت 
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مراحمی! دیشب تا دیر وقت منتظرت شدم که برات شام  مراحمی مادر...  _

 موندی اینجا! بیارم ولی نیومدی، گفتم حتما 

طرف کشیده شد.امروز همهاسم شب قبل که آمد ، قلب و دل مریم باز از

 خواست!  چقدر دلش مادر می 

 ق شد: تشکر کرد و عصمت خانم توی صورتش دقی 

 ؟ رنگی مریم جان! حال خودت خوبهچقدر بی_

ای کم رمق گفت و برای دیدن مهسا ازش عذرخواهی کرد که تنهایش بله

بابت  می  را  خیالش   . گرفت  بهتری  انرژی  دید،  که  را  مهسا  حال  گذارد. 

زمانی که او از عمه ش پرسید فقط گفت مهم این بوده  عمل راحت کرد و

پرسد را فراموش کند. انتظار داشت مهسا از امید ب   شا بقیه پول را گرفته و

پیشانی  و  فقط خم شد  نگفت،  او چیزی  وقتی  بوسید. دوست ولی  را  اش 

االن   اما  ببیند  را  واکنشش  و  بگذارد  درمیان  او  با  را  امید  حرف  داشت 

وقتش نبود! مهسا دستش را گرفت .آنقدر سرد بود که او با بهت نیمخیز  

 شد: 

 .. خوبی آبجی؟ چرا._

 نگران توام وگرنه خوبم! _

 توی صورتش دو دو زد:  چشم مهسا با ترس
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توروخدا برو خونه استراحت کن. برو پیش یکی از دوستات. تنها نمون _

 که... 

 آرام گفت: 

 تنها نیستم.نترس...  _

 لبخند زد:کنجکاو مهسا، مریم با نگاه نگران و

 محمد هست! _

مریم که  شد  مات  طوری  گرف خنده مهسا  چنداش  با  ت.  او  بعد  ثانیه 

 لرزید:  طرف صورتش را گرفت و صدایش هایی پر دوچشم 

 گی؟ محمد؟ راست می_

 گفت: تریبا تکان سر مریم، مهسا دوباره با بغض سنگین 

  

 آشتی کردین؟ _

 مریم هم بغض کرده بود: 

 آره!_

 پنهونی؟آشتی راستکی؟ بی پس و_

 آره به خدا!_



 

475 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

حلقهدست دورگردنش  مهسا  صدقه  های  قربان  چنان  و  که شد  رفت  اش 

 ی مریم سر خورد. برگشت و او را بوسید: روی گونهاشک 

 بزنیم!  وقتی برگردی خیلی باید حرف _

 *** 

سنگین  او  دل  و  بود  روشن  هوا  هنوز  شد،  خانه  وارد  و وقتی  کیف  تر! 

سمت  مستقیم  برداشت.  شلوارکی  و  تاپ  و  کرد  رها  شلخته  را  لباسش 

مس با   . رفت  کردحمام  پیدا  تسکین  دردش  کمی  گرفت؛  که  اما   کنی 

جان بود. حمام توی حیاط بود و تن پوشش را محکم زانوهایش هنوز بی

داخل رفت .از وقتی آن قرص لعنتی را هم خورده بود دور تنش پیچید و

نسخه بود  بهتر  شاید  بود.  بدتر  همه ی خارجی حالش  این  تا  بگیرد  را  اش 

ند  آزارش  حداقل  تهوع  اتاقاحساس  توی  پوشیدن  هد!  از  بعد  و  رفت 

،لب برق  کردن  خاموش  با  و  انداخت  را  تشکش   ، خزید. اسش  پتو  زیر 

دستش را روی شکمش گذاشت و با درد و خستگی به سقف سرد باالی  

می را  دیشب  خواب  دلش  زد.  زل  تجربه  سرش  او  با  را  حسی  خواست 

بار هم تکرار می ی ذابیت و تازگشد ، برایش جکرده بود که شاید هزار 

دلشوره داشت ولی   پهلویش چرخید.چهرهداشت!  نبود! روی  اش پشیمان 

جمع شد و کیفش را دید که نزدیک افتاده. آن را سمت خودش کشید. 
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بیرون گوشی همراهش  هم  قرص  خشاب  و  کشید  بیرون  را  اش 

از آن گرفت. چراغ سبز گوشی بازش افتاد.نگاهش را  اش وادارش کرد، 

وقتی رسید خانه   محمد داشت که تاکید کرده بود کهام ازکند. چندین پی

آمد اما حرفی نزد ،بهش پیام دهد! توی دلش گفت که کاش خودش می 

اما  تلفن بزند  او  و فقط تایپ کرد که رسیده! چند لحظه منتظر ماند بلکه 

خبری نشد. آهی کشید و گوشی را کنار بالش گذاشت.باز قرص را دید و 

ریخت!ب هم  به  وقت  دلش  هیچ  کشید؛  که  مشکالتی  تمام  از  دوست عد 

 نداشت بچه دار شود اما تاکید محمد روی این جریان دلش را زد!  

اش باال کشید و توی خودش بیشتر جمع شد. آنقدر  را کمی روی شانه پتو 

جمع شد تا شاید آن حس آزار دهنده تنهایی در جانش حل شود. آنقدر 

که نماند!  ازش  اثری  که  شود  خواهش   حل  محمد  از  و  برندارد  گوشی 

آن شب را کنارش باشد. دلش بهانه گیر شده بود! چقدر غریب از  نکند،  

کرد رنگ صورتی  یک دنیای بکر وارد دنیایی دیگر شد! همیشه فکر می 

شود! رنگ نبات! به همان شیرینی! همان رنگی که تر میرویاهایش روشن

عروسی  توی  داشت  لبدوست  نه  اما  بپوشد  واش  کرد  تنش  نباتی  نه    اس 

بود دست   کسی  حتی  نه  و  ماند  بیشتر  سرش  باالی  شب  یک  نوازشی 

کسی توی سرش  .نگرانش باشد ... انگار نه انگار که دنیا برایش عوض شد
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با بغض  داد زد خودت خواستی؟ پس دردت چیه؟! دخترکی کنج دلش 

 کرد! اش میبغض داشت خفه ... "یه کم ناز و نوازش "جواب آن تشر را داد

اشکش اینکه  بار  برای  این  را  پتو  کرد  نچکد،  سعی  و  کشید  سرش  روی 

ها مال او نبود! مال او که یاد نداشت برای احساسش، بغض و  بخوابد. این

این  افتاده بود و حاال...  خواهشی خرج کند! زبانش سر احساسش از کار 

 داد!  کنج تنهایی داشت تاوان می

جب پتو را از  تع  کرد صدای تق در آمد. با  میان افکار سرگردانش، حس

صورتش کنار کشید و خوب گوش داد! صدای خش خش پالستیک و 

نبض  جرینگ  بدنش  تمام  کند.  سکته  بود  مانده  کم  شنید.  هم  را  کلید 

به در چوبی چسبید و  به چشمش خورد، دسته گرفت.  ی اولین چیزی که 

شش گوشه،   شکسته و جاروبرقی بود. برش داشت و بی صدا از کنار شیشه

بیرون را ببیند. پس چرا کسی نبود؟ یعنی توهم زد؟ اما با روشن   سعی کرد

و برق  ترسشدن  سر  از  هینی  کنارچهار چوب  محمدرضا  و  دیدن  کشید 

 محمد فوری دو دستش را باال گرفت: 

 نترس بابا! _

 مریم دست روی قلبش گذاشت و نیمه نفس از ترس و حیرت گفت:

 ی تو؟ چطوری اومد_
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ی دسته  به  نگاهی  اش   محمد  خنده  انداخت.  او  دست  توی  جاروبرقی 

 گرفت:

اومدی حسن کلید یدکو از باباش کش رفت ،بهم داد! با این داشتی می_

 استقبالم؟ 

دسته  به  نگاهی  پلک مریم  گذاشتن  با  و  کرد  جارو  هم  ی  روی  هایش 

 رهایش کرد: 

 نباید بگی بهم؟  _

 روهایش توی هم رفت: محمد با دیدن رنگ پریده او اب

 رنگت رفته یا ناخوشی؟  ترسیدی_

تکانی خورد و پایین تیشرتش را که کج شده بود، صاف کرد. موی مریم 

 خیسش را پشت گوشش انداخت و گفت: 

 دونستم کسی جز منم کلید اینجا رو داره! نمی_

 ایستاد:  محمد روبه رویش

حباراولین_ با  دک  دک  حوصله  اینجا!  گذاشتم  پا  نداشتم بود  رو  اجی 

 آدم در می زدم و می اومدم تو! وگرنه مث 

مریم نگاهی بهش باال گرفت .بعد نایلون توی دستش را جلوی صورت او

 کرد و نایلون را گرفت:
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 چرا اومدی!  نگفتم _

 زنی به آدم!تو! تو لفافه سیخ می مستقیم نمیگی _

 اش زد: گونه با لبخند مریم، روی

 خوشت اومد.نه؟_

 شه؟ میره چی بگم آ_

 رسیم! هیچی! مام همینجور تو لفافه خدمت می _

  

پیش آرزویش نیم ساعت  کرده و مریم نفس عمیقی کشید. نگفت همین 

اش حاال مهم نیست چطور تو آمده!مهم این بود که در اوج نیاز و تنهایی

بی بود!  همینش  ... عاشق  یکهو ظاهر شدو  می او  قلبش  حرف  و...  دیدش 

محمد چرخید و وقتی او حالت نگاهش ... نگاهش سمت  ریخت! عاشق؟!

را دید با چشمکی سر جنباند اما مریم سر باال انداخت . با لبخند، نایلون را  

و   خندید  بود.  مو  ماسک  و  رنگ  سفید  متوسط  شامپوی  دو  کرد.  باز 

 نگاهش کرد که او ابرویش را باال داد: 

 ن . ین ککرات خوشگلن این موها! با مهنا قرار بذار برو_

 متعجب گفت: مریم 

 با خواهرت؟ _
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 حواس محمد به پشت سر او بود و سر تکان داد: 

 خوای خودم بهش بگم؟آره! می _

 بعد اگه بپرسه جریان چیه؟ _

 گم بهش... قرص چرا باال سرته؟می_

 ی قرص نگاهش را گرفت و گفت:برگشت و بادیدن بستهمریم 

 وها ممنون...  گوشیمو برداشتم افتاد بیرون. بابت شامپ_

کنارش رد شد و بیرون رفت که با دیدن چندین نایلون توی آشپزخانه  از

سینه  آنقدر  ایستاد.  می همانجا  نفسش  داشت  که  شد  سنگین  گرفت. اش 

زنجیر و بود که  ایستاده  آویزهنوز  و  باالی سرش رد شد  از  روی   پالکی 

اینکه  سینه  از  قبل  ولی  زد  پلک  تعجب  با  بسته شود،  اش جا خوش کرد. 

سرش را از بین دو دست محمد بیرون کشید و سمتش چرخید. زنجیر میان 

 های متعجب محمد ماند و مریم آرام گفت:دست

 این چیه؟_

 به زنجیر کرد:محمد نگاهی

 گردنبند! _

 می دونم! مناسبتش چیه؟ این خریدا ... _

 هایش توی صورت او دور زد: دست محمد افتاد و چشم 
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 ؟ خوادمناسبت می _

 خواد!می دلیل_

توی مشتش جمع شد و  اطرافش کرد. زنجیرمحمد آهانی گفت و نگاهی

رفت. خاموش  تلویزیون  متعجب سمت  مریم  نشست.  و  کرد  روشنش 

محمد   کرد.  کوسننگاهش  از  ویکی  برداشت  را  مبل  سرش  های  زیر 

تلویزیون گذاشت که  میز   الیانداخت. آنقدر راحت ولو شد و پایش را با

فقط نگاهش کرد. محمد کمی ماهواره را  مریم چند دقیقه خشکش زد و 

 باال و پایین کرد:

 این که همش قطعه!_

مریم نایلونی که دستش بود روی میز گذاشت و جلو رفت. کنترل را ازش  

 گرفت و روی تلویزیون زد: 

 وصله! ماهواره قطعه! فقط تلویزیون_

 رداشت و نشست: ا بمحمد پایش ر

 دیش داره اصال؟_

 نه!_

 گفتی خب! میگم یه دستگاه بیارن واست!زودتر می_
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شود،مریم بلند  از  تا خواست  قبل  ماند.  جایش  سر  او  و  گرفت  را  دستش 

مریم .  اینکه  گذاشت  صورتش  طرف  یک  دست  محمد  بگوید؛  چیزی 

 محکم و جدی گفت:

خاطرتتا  _ عزیزیِ  و  بهت  حسم  مهمه!  هس  این  برام  همینقد  قصه  ت، 

 حاال؟  چی؟ برم گیمی 

انداخت. لب کمی مریم  باال  از فرط هیجان و نگاهش کرد بعد سر  هایش 

 جانی خشک خشک بود. شست محمد روی لب خشکش کشیده شد: نیمه 

 ...نبودی ! نذاشتی هم دنبالت بیام کهخوب نیستی ! از صبح_

 االن خوبم! _

که انگار ابری بود  هایشزد! نگاه محمد از بین چشممی  هایش دو دوچشم 

انگار کویر،و لب بود حالش! می  چرخ هایش که  بادی  و  ابری  خورد.چه 

از چشم دلش  پرشحالت  اما   های  نبود!  بلد  را  سدش  شکستن  راه  لرزید. 

 زمزمه کرد:را رفت.  دومراه

 شده! لبات خشک _

 ی محمد را شنید: حیرت صدای خش برداشته  با  بعد از لحظاتی

 من چرا افسار بریدم!_

 نگاه کرد و آرام گفت: هایش به انگشت بود و کالفه! مریم  عصبی 
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 تقصیر تو نیست! _

آشپزخانه رفت و   سر محمد با مکث سمتش چرخید و مریم بلند شد . توی

 صورتش را شست

بار  مشت بی او ماند زانو روی  صدای محمد چند  به  یش خورد و نگاهش 

اش که دور زانوی خودش را  که پشت بهش توی آشپزخانه مانده بود.پنجه

انگار می بود!  استخوان شکن  بگیرد.بلند گرفت،  خواست گلوی کسی را 

 .شد و سمت مریم رفت. وقتی او برگشت ،

محمد  تا  چرخید.  در  سمت  هم  با  جفتشان  سر  زنگ،  بلبلی  صدای  با 

 ! نگذاشتمریم ود، ت برخواس

 زنه! هیشکی در این خونه رو جز عصمت خانم نمی _

 باشه خب، منم... _

 بذار مهسا بیاد بعد به هر کی خواستی بگی، بگو! _

ایستاد ومریم لباس مناسب پوشید. جلوی در که رفت،  محمد سر جایش 

حاج علی را با عصمت خانم دید. نگاه تیز حاج علی از چشمش دور نماند  

رفت ولی مودبانه سالم داد و داخل دعوتشان کرد. اگر محمد ره گدلشوو  

 را می دیدند مجبور بود همه چیز را بگوید وگرنه... 
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علی آقا نگران تنهاییته مریم جان! اومدیم دنبالت ببریمت خونه خودمون. _

 پسرم این چند شب خونه نمیاد. حرف زدیم با هم! 

پیشنهادی که شنید،هاج و از  کرد که حاج واج نگاهشان می  مریم شوکه 

 علی تسبیحش را توی دستش چرخاند: 

صمت خانم حرفتو  ای االن دختر جون! با عمستاجر نه! ناموس این خونه_

 یکی کن بیا! 

داد.  قورت  را  دهانش  آب  و  کرد  جمع  را  مانتویش  طرف  دو  مریم 

 سوخت و هوای دلش پس بود: هایش هنوز میلب

 اولین_

 بار نیست که... 

تسبیح حاج  دست   با  دانه علی  دیدن  با  مریم  دل  رفت.  درشت  باال  های 

بود، پیچیده  مرد  کلفت  و  کوتاه  انگشت  سه  دور  که  کنده   تسبیح  جا  از 

 هایش محکم بود! چقدر واقعی بود!شد! چقدر دست

دختر  _ جا  برات  شه  روشن  تا  اومدم  خودم  و  نکردم  روونه  تنها  عیالو 

میدونو دوخونده دلممی! محمدرضا هفت  اینجا!  نشوندت  تا  راضی    ر زد 

سر   خاطر  واس  دلسوزی  به  عادت  وگرنه  دیدمت  خواهرت  با  تا  نبود 

 ندارم!  جوونای امروزیی پرهوا 
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 مریم آرام گفت:

دنبال _ کنین  باور  وگرنه  قناتی  آقای  ایشونه  کار  نداشتم  اطالع  منم 

 دلسوزی کسی نیستم! 

یم دست و پایش های دخترک چسبید، مرهای حاج علی که به چشم چشم 

 کرد و سرش را پایین انداخت اما آرام گفت: را گم

کوچیک  _ خونه  این  توی  یکسال  از  بعد  مهسا  و  آرامش من  به  داریم 

نرم  می  باعث شده  فاضل  آقای  اصرار  و  نیستین  راضی  شما  اگه  اما  رسیم 

 رم دنبال خونه! فقط یه کم مهلت بدین که... شین، می 

 گفتم پاشو؟_

حرکت   با  محتسبیح  علی  حاج  مریم  کمدست  پیچید!  انگشتانش  دور  تر 

 آرام گفت: 

 نگفتین ولی... _

جون!  واسه خودت نباف دختر  از اللوهای حرف و سخن من حکم جدید_

گیرم که محمدرضا واس شما آقای فاضله! ولی واس من عین پسرم حسنه! 

بجنبه، می دونه می جنبونمش! پس پا دلسوزی و دلبری واسش نذار! حکم  

محلهتا بنگاهی  بلندت یید  نبود،  خودتون  برگشتن  و  رفتن  ساده  و  تون 

برگشتن خومی  اندازه  تا  اینجا! حاالم  از  و کردم  من  اهرت، جات رو سر 
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ندارم خوش  خانمه!  ،   عصمت  بخواب  بیا  شب  کنج!  این  تو  بمونی  تنها 

 صبح برگرد تو چاردیواریت!  

 مریم نگاهش کرد و حاج علی دوباره گفت: 

 ؟ حرف آخر_

سرش را پایین انداخت. با کمی مکث و آرام ، انگار که جوابی جز   مریم 

 آن نداشته باشد، گفت:

 چشم! _

د به  جنباند. چشمش  سر  و  شد  سست  که  بود  علی  حاج  تسبیح  و  ست 

دقیقه  با  فرقی  هیچ  را  لحنش  خیالش  راحتی  انگار  ولی  نداشت  قبل  ای 

 دید: می 

 بال نبینه چشمت! _

سر خم کرد و چشم آرامی با جمع کردن چادرش  به زنش نگاه کرد و او

خانم  آمد.عصمت  باال  مریم  نفس  رفت،  خانه  توی  که  علی  حاج  گفت. 

 اش گرفت:د و خنده فهمی

 نترس از حاج آقای ما عزیزم! دلش دریاست و ظاهرش آتیش! _

 مریم لبخند زد:

 مشخصه ولی مزاحمت من..._
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دائم کنج دل محمد خو_ مادر! حسنم  نیستی  شه  نه کرده! مگه می مزاحم 

 ی اون! بندش کرد؟ دیشب تا فهمید ساکشو گذاشت کولش رفت خونه

 بعد لبخند زد: 

به انگار  _ داشتیم  آرزوتونو  واال  بشیم!  خانوم  دختر  دوتا  ما صاحب  قراره 

 خدا... 

 مریم سرش را پایین انداخت . دلش توی خانه مانده بود و کنار محمد: 

 یشتون!ارامو انجام بدم،آخرشب میام پشما محبت دارین! من یه کمی ک_

 قدمت سر چشم عزیزم... قدمت سر چشم!  _

ن فس عمیقی کشید . داخل رفت و در را  بعد هم سمت خانه رفت. مریم 

چهارچوب  به  دستش  کف  و  بود  ایستاده  در  درگاه  توی  محمد  بست. 

 فلزی بود. مریم شالش را ازسرش برداشت و سمتش رفت.  

 ای ندیده بودم! هتو عمرم چنین خونواد_

 از کنار محمد رد شد و او گفت: 

می _ میای  خودت  به  واقعیت  یهو  خونواده  از  تو بینی  کردن  وا  جا  بیشتر 

 دلت!

 مریم مانتویش را روی مبل گذاشت و سمتش برگشت.لبخند داشت:

 شنیدی حرفاشونو؟_
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محمد با تکان سر ، آره ای گفت. مریم سمت آشپزخانه رفت و کتری را  

 بیاید.  جوش ا آبگذاشت ت

 اومدن تو... تعارفشون کردم، اگه می_

کردن اون سر نه تبعیدم میصبح می شستیم محضر واسه عقد دائم! وگر_

 ی زمین!  کره

 مریم ساکت ماند و محمد آرام گفت: 

 ریم دوتایی! بریم، می بگو_

 تونم به هیچی فکر کنم محمد!  تا حال مهسا خوب نشه، نمی_

 د بود؟ فکر کردی مگه بدیشب به خودت _

 . مریم خندید 

 بد بود؟ _

 فقط اون سکوت تو افتضاح بود!_

 رایی ، جا نخورم! تو غیر از همه دخت_

 خیلی پیش اومده بخوان گردنت بیفتن که..._

 ازش!گردن من؟ بذار بپرسم _

میعاد دو سال_ زندگی می به جون  ادم  داشتم مث  کردم! واسه همین  بود 

 زن دادنم افتادن!  خونه و خونواده فکر
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چشم  که  ریخت  چنان  یکهو  مریم  تصویر دل  به  و  شد  باز  هایش 

ب رویشروبه وچسبید.  محمد  هم ازوی  مجاورت  در  خورده  ترک  دیوار 

 بودند.آن عقد موقت شبیه همین دیوار ترک خورده بود.  

 شنید و دلش بیشتر لرزید: صدای آرام و گرم او را  

 از تو؟  کی بهتر_

 بهشون؟ یگواقعا می_

خودش جدا کرد و با ابروهایی جمع شده نگاهش  را از محمد با مکث او

 کرد.مریم آب دهانش را قورت داد. 

 شه جواب بدی؟می_

حاال توی سر  محمد ولی فقط نگاهش کرد. مریم کالفه زیر کتری را که

جایی نشد و از همان بار نزدیکشزد ، خاموش کرد. محمد اینخودش می

 ت:اده بود ، گفکه ایست

 دم!من پا کارم وایسا_

برداشت و بیهوا سمت سر و صورت مریم   را کسی انگار کتری آب جوش

 پاشیدند. سوخت. جان و دلش با هم! محمد دوباره گفت:

 پس دیگه نپرس... _

 خورده نگاهش کرد:هایی ترسسمتش برگشت و با چشم  مریم 
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 پای کارت؟ کار دیشبت؟_

 فت: سمتش رفت. دوباره گ محمد جا خورد و مریم

 وایسادی؟ پای کارت_

 کرد: محمد نچی 

 چرا یه چیز دیگه ... _

 گم!دارم عین حرفتو می _

 حاال گفتم! حرف بدی زدم؟ _

آمد تا محمد  ی مریم تکان بدی خورد. آنقدر نگاهش کشی سینهقفسه 

بگوید، رد شد و کنار در ایستاد. دو دستش   سمتش رفت و خواست چیزی 

نزند؛ بدون آنکه نگاهش م بغل کرد تا چنگ به حال بد خودش  را محک

 کند، گفت:

 برو بیرون!_

 مریم وقتی سکوتش را دید،سر بلند کرد: 

فهمه! خیالت خوام ازت! برو و خیالت راحت! هیشکی هم نمی تاوان نمی_

 تر!از این بابت راحت

 محمد با صورتی جمع شده گفت:

 حرف از دهن آدم بپره... _
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 آشفت: مریم بر

بپره،   حرفی _ یهو  ازکه  که  حقیقته  محمد!  نیست  خالی  در  حرف  ظرف 

 بسته پریده بیرون! 

 خیله خب! پرید بیرون! پای کاری که کردم میخوام وایسم!چیش بده؟_

 برو محمد! _

 از کنارش رد شد و محمد روبه رویش ایستاد: 

 خوای منو برم!بگو نمی _

 خوام! نمی_

سمتش رفت.قدمی جلو ا سر جایش نگه داشت!  د رمحم رکش لحن تند و

درست   رویشرفت.  سر   روبه  توی  و  کرد  حس  را  تنش  گرمای  ایستاد. 

 هایش خیره شد و آرام گفت: دلش زد. به چشم

بهم_ بودی  گفته  دروغ  روز  اون  چون  شدی  شوکه  فکر   !امروز  حاالم 

 شم... نابود می کردی اینقدر بدبختم که اگه بفهمم

او رفت.با   روی  محمددست   سکوت مریم، سر محمد نزدیک رفت.  لب 

 محکم، بدون تعلل و عجیب زمزمه کرد:

 "دوستت دارم_"
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تر شد . محکمهم باز میدست و پای سست شده دل و جان مریم داشت از

 گفت:

 "دوستت دارم_"

 دوست دارم حرف پشیمونی بعدش بیاد وسط تا معنیش کنم برات!   _

  را رفش ایستاد! گارد او  لی محمد سر حاشک نشست و  های مریم بهچشم 

 در هم شکست.  

 پشیمون نیستم! پای حرفم و کارم با هم وایسادم! چون االن دوستت دارم! _

 برگرد منو ببین!  _

 وقتی او تکان نخورد، با حرص گفت: 

 با توام! _

جواب ندادنش، کفرش را درآورد تب درد را میان حیرت توی صورتش  

روی صورتش سر خورد نگاه محمد از  طرف   دواز که  یشها دید و اشک

ش بود. حسی که ته دلش به باال سر به صورت عرق کرده و رنگ پریده

می قل  سمت  می هر  زخمی  را  تنش  و  نمی خورد  دیگر  شناخت!  کرد، 

او   از  بهتر  مریم  و  بماند  توانست  می  را  امشب  کاش  که  کرد  زمزمه 

 شود!دانست که نمیمی 

 *** 
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اتفاقاتی که ی کثیف به بیشیشه  از پشت رون خیره بود و حواسش در پی 

مریم جلوی چشم انگار  آمد.  بود و دکتر سمت دیگر پیش  نشسته  هایش 

ای که پیش آمده و سادهمیز داشت با لبخند درمورد مشکل ظاهرا طبیعی  

توانست درست تمرکز کند داد! آنقدر شوکه بود که نمیبود، توضیح می

ارتب یک  پیشاما  واط  نشده  باعث بی  بینی  مریم،  بدنی  شرایط  از  خبری 

نبود  باالیش  توانایی  و  بدن  انعطاف  اگر  دکتر  قول  به  و  بود  شده  آسیب 

شد! تمام آن لحظات فقط به یک موضوع فکر شاید اوضاعش سخت می

نفهمید و عجیب مثل آن شب توی  کرد که چرا  او  از آن چرا صدای  تر 

شب اول شروع شده بود تا  ها از  ین آسیب زدنی خودش در نیامد؟ ا خانه

 ... 

 گفتی گاوی، گوسفندی... شتری،اسبی... می_

با دستمال کهنه  کرد، نچی هایش را پاک میش دستبا متلک حسن که 

 کرد و دستش را سمتش پرت داد:

 قربونیاتو بذار عید قربون!_

 حسن با خنده سمتش خم شد و گفت: 

 حاجیاس! ام! عید قربون مال ذارم شب دومادی تو بامرمی_

 محمد با پشت دستش به شکم او زد:
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 یه آپشنشو داری! امیدوار باش!_

 اش واس تو شد، این یه کنجش واس ما! همه_

 انداخت:  ی میزمحمد نیشخندی زد و حسن دستمال را گوشه

از  _ تر  سینه چاک  کی  بده  آمار  فعال  دادا!  شیم  حاجی  ما  تا  کووو  بعدم 

 نمیشه طرفش و نمیای ور دلش؟ه که رات کج حسنِ بدبخت شد

و  کشید  ریشش  ته  به  دست  حسن  و  کرد  بهش  معناداری  نگاه  محمد 

 گردنی قر داد:

 نکن با ما این جور خو! _

های سیاه دو چایی ریخت و اش گرفت و حسن با همان دستمحمد خنده

 سینی استیل مقابل او روی میز گذاشت: با قندان و

 بیا! مغور  بخور و به قول حاجی_

اش معلوم بود خبری دارد. محمد چشم جمع کرد و دو دستش را  از خنده

 بین دو پایش پایین انداخت و سمتش خم شد:

 ها؟ چته؟ _

زیر خنده زد ، سمتش رفت ولی دستش بهش نرسید چون او با   وقتی حسن 

 شرت قرمز حسن برگشت . خنده عقب کشید و نصف چایی روی تی

 ا ما رو بسوزونی تا ول کنی؟ منو سننه خو؟د یه جیه جات سوخته،بای_
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می _ سرت،  خیر  دادی  کلید  ،مریمو اونشب  کرده  برنامه  حاجی  دونستی 

 بکشه اونور. نه؟ 

 م اشاره داد. داشتم ساک می بستم بیام لنگر بندازم، ننه_

 گفتی که یهو حاجی مچ منو اونجا نگیره،نه؟نباید می_

 ید:ی چایی را سر کشحسن باقی مانده

 شد خو! بده مگه؟گرفت ، تکلیفت یه سره می یم_

 بگم گاوی بهت برمیخوره اونوقت!_

 حسن ابرو باال انداخت و پشت دستش را روی لبش کشید:

 د نه د یابو جون! حاجی رو نشناختی پَ! پا گذاشت تو خونه دختره؟_

محمد خواست جواب دهد ولی ساکت شد که حسن نیشش را شل کرد و 

 گرفت: ابل اوشستش را مق

 خاک بریز روش! _

محمد محکم روی دست او کوبید و به مبل زهوار در رفته اتاق کار گاراژ  

 تکیه داد. حسن پشت شستش را به دندان گرفت: 

می _ بودی  اومده  پیشم  سر دوشب  کوجا  شبه  سه  دو  حاال  گفتمت! 

 ذاری؟ می 

 باشگاه! _
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 انگشت حسن الی دندانش ماند و چشمش به او:

 تنها؟ باشگاه؟ _

 نه! با یه لشگر... _

 با مکثش، حسن خندید:

 تک پر بودی قبلنا! _

 محمد مکدر بود: 

 کشی؟شو می حسن کرکره _

کرد،  صدایش  بیرون  از  که  کسی  جواب  در  و   زد  دهانش  روی  حسن 

از دیگر  روی  یکی  روبه  مبل  سر  خودش  و  کرد  معرفی  را  تعمیرکاران 

 محمد نشست.سینی را سمتش هول داد و گفت: 

 مک نداره! بخور رنگت وا شه! ن_

می  پنجرهمتلک  پشت  شد.  بلند  و  کرد  بهش  نگاهی  محمد  ی  گفت! 

 باز اتاقک ایستاد و آرام گفت: عریض و نیمه

 بابات نمیاد؟_

کنه اینور. یه  خوانش اونور! نماز ظهر میخونه و گرد می مسجده! هی می _

 شه! چیکارش داری؟کم دیگه پیدا می
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می براندازش کرد.به هم ریختگی او را  و حسن کانداخت  محمد سر باال  

می وضوح  میبه  رنج  چیزی  یک  از  مریم دید.  به  ربط  بی  و  برد 

دانستش!صدایش زد و محمد هومی گفت.حسن ساق پرموی دستش  نمی

 را خاراند و دماغش را کج کرد: 

 کنی یا نه؟عروسکو رد می__

 طرف کیه؟_

 مش کنی؟ خوای دائیه یابو! رد میدی یا می_

ی گاراژ زیر سایه پارک بود نگاه تکان بدی خورد و به ماشین که گوشه

 کرد.دوستش داشت ولی... 

اونور  _ یا  برم آزاد  پاشم  ندارم  ندارم حسن! حوصله دردسر  فعال قصدشو 

 باز، بعدش دردسر پالک و... 

 بگو مث همین بیارن خو!_

 همینو آووردن بسه! _

 ممد! _

 تر برد:یینش را پافت.صدایهومی گفت و حسن پشت سرش ر

 چهار پنج روزه آدمیت نمی بینم توت! چته خو؟ _
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دانست! کنار مریم خوب بود  جوابی نداشت بدهد! خودش هم درست نمی

رسید معنی می شد مغزش باید به هجوم هزار و یک سوال بیو دور که می 

بهش مشکوک  او کیست و چرا  نبود  مهم  دیگر  انگار  نداشت!  و جوابی 

ضا داشته و ... اگر مربوط به جا و کسی بود که د ربطی به رشده! که نکن

 خودش را دو دستی تقدیمش نمی کرد و بعد بخواهد بیرونش کند!

 اوووووی... _

 با داد حسن به ضرب برگشت و زهرماری گفت که حسن غر زد:

 هر گوری هستی بگو بکشمت بیرون باو؟ _

 با مکث گفت: 

 تو فکر مریمم! _

 ه؟یالت غرق شدا کشتی چس فا! پ چر_

جز _ دختر  این  از  هیچی  جلو  رفتم  چی  هر  بدبختی   چون  و  معصومیت 

 ندیدم! دلم...  

 مکث کرد .کالفه بود. حسن ناباور بهش خیره ماند و قدمی پیش رفت:

 گیر کردی بِش؟_
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نیم  کشید.  دهانش  دور  نور  دست  کرد.  نگاه  را  ماشینش  و  زد  چرخی 

چشم  توی  مستقیم  و  خورشید  بود  تو  دستهایش  شده  مشت  هایش 

 هایش!جیب 

این؟ یه جوریه خودمو بذارم  _ با  دلم سوخته حسن! کباب شدم! چه کنم 

تونم! چشاش و حالش همچین بیخ گلوم می چسبه  سر کار، این لعنتیو نمی

 ره و... خوان خفم کنن! بهش بگم ، می که انگار می

 نگو! هر چی رو که نباس گفت دادا!_

آرام   را  لحن  دلش  و  حسن  داد  رفت.  تکان  جلوتر  او  که  کرد  نگاهش 

تر از همیشه بود! هزار پیج بود ولی  های محمد توی نور روشنرنگ چشم

بیچارگی را تویش می پیچ جنگیدن همیشه! درماندگی و  مثل نه در  دید. 

دهند و که فهمید زیر سرش مکمل و آمپول غیر استاندارد میهمان روزی

 آرام گفت: ترسیده بود! حسن 

دهنمو _ یهو،  شدی  محرمش  اینکه  حرف  با  سریدی!  گفتم  که  روز  اون 

 گل گرفتی! چه فرق داره با بقیه که ... 

 آدمم حسن! سنگ که نیستم! _

 تهش؟ _

 تهشو نمی دونم! چون... _
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 شد بگوید! اش کشید! کاش می مکث کرد و کالفه دست به پیشانی

 ممد! _

 ها!_

یاه گونه و بناگوشش س  رویش ایستاد. کنارحسن جلو رفت و درست روبه  

اشان قسم  تر اما محمد به صداقت و پاکی هایش سیاهو روغنی بود و دست

های پیراهن روشنش خورد. با همان دست عینک محمد را از بین دکمهمی 

 برداشت و نگاهش کرد:

دونی دلت سوختنی هم باشه،  بچسب به این دو دستی! خر نشو! چون می _

خرب نمیواسه  یه  ازی  خمیسوزه!  تو  سوختی! رمایهچی  که  دیدی  ش 

 ندیدی؟

باید   را داشت؟  باز همین حال  نبود  اگر آن شب هم  مغز محمد سوخت! 

به هیچ   پرسید که چشم و دستش  از حسن می  حرام و  ارتباط  این را هم 

 حاللی نرسیده بود یا ...  

 با منی دادا؟_

 جام نیستی! _
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اهل    اینم جا موندم؟ توهستی که! نکنه از  دونم کی  نه که نیستم ولی می _

جز  خو،  آورده  در  جِزبالتو  چیش  آتیش؟  رو  اسفند  شدی  و  نخواستنی 

 خود خودش! 

 محمد چشم بست و سر تکان داد: 

 خود المصبش! خودش! _

های دکتر توی گوشش زنگ دوباره سمت حیاط گاراژ چرخید و حرف 

 زد. حسن نزدیک گوشش شد: 

ن_ مردنش  و  به رضا  تادخلی  داشت  اگه  بودی   حاال صدبار کشیده  داره! 

 بیرون ازشون! 

 ش؟گشته؟ دنبال اینو خانوادهپس چرا رضا دنبالش می _

 اینم از همون پسره کی بود؟ امیر..._

 عتیقه! _

 خو شوور اولیش! _

قیافه  دیدن  با  دفعه  یک  ولی  کرد  نگاهش  چپ  خنده چپ  حسن  اش  ی 

ا تو  ف ایستاد و شکمش رگرفت. با آن عینک دیدنی شده بود! حسن صا

 داد: 

 شبیت شدم جونِ ممد؟_
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 محمد با خنده گفت: 

 خاک تو اون سرت! _

 حسن عینک را برداشت و پرت کرد سمت میز: 

 سر جدت چند میلیون پا این اشغاال پول دادی؟ _

 تو رو سننه! _

 بعد به من میگه خاک تو سرت! حاال شوور آبجیمون... _

 حسن!!! _

 کنی به یارو؟جووون! حسودی می _

 صورتش تکان داد:  را مقابل محمد دستش

 یهو دیدی دک و پز نذاشتم واستا!_

 خو چی بود اسم ... _

 امین!  _

 همون! از اون نپرسیدی چرا دنبالش بوده؟ _

مریم  _ دنبال  که  قبل  دفعه  گفت  بود!  گرفته  اشتباه  رضا  با  منو  اون  نه! 

خیلی  می  فاضل!  آقای  ندارم  ازش  خبر  گفتم   ، شد.  گشتی  مشغول  فکرم 

که   رضا  بعد  افتاد  یادم  می برگشتم  چندنفر  دنبال  اتفاقا  اون  از  گشت قبل 

 و... 
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 خاطرخواش نبوده؟_

 محمد با نچی سر باال انداخت. 

 بود من می فهمیدم! _

 هایش را باال کشید ولی محمد بهش خیره شد و آرام گفت: حسن لب 

وگر_ بودش  دیده  شناخت،نه  می  رو  رضا  نه  اصال  من عوضی  مریم  با  نه 

 صال نمی دونست مرده، پس... ش! ا گرفتنمی

قد کوچیکه یهو  پس هر چی گفته عین حقیقته ممد! به قول ننه م دنیا این_

و  اتفاقا  پا  بذارش  دیگه!  اتاق  یه  پنجره  تو  رفتی  و  برگشتی  در  از  دیدی 

حاال که دلت واسش لرزیده مث آدم برو پا زندگی باهاش! خوشگله، رو  

بهتم یه    پاس،  شیرینم  خاله  میده.خسته  میاد!  شهرو  کل  از  سور  نشدی 

 خوای آخه؟ السیدن با ملت؟ دیگه چی می 

محمد چیزی نگفت و حسن ابرو باال داد. موبایل محمد زنگ خورد و با  

دیدن اسم مریم، نگاهی به حسن کرد که او با لبخند دست به سرش کشید 

 و گفت: 

 ته! ما که واسه اینا ضعف رفحال آبجی کوچیکه رو هم بپرس! دل ننه _

 خوام برم ببینمش! میای؟ می_

 هایش را باال کشید: ای مکث لبحسن توی درگاه ایستاد و با لحظه
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 میام! جواب بده زنگِ...  _

 با چشمکی گفت:

 زن داآشمونو!_

کنار  را  گوشی  و  داد  تکان  سر  عمیقی  نفس  با  محمد  و  رفت  بیرون 

 گوشش گذاشت. خودش نفهمید و گفت:

 جانم! _

ش چند ثانیه بند رفت و محمد دوباره  ه بود ماند . نفسمریم همان جایی ک

 الویی گفت. آب دهانش را قورت داد و روی نیمکت نشست:

 سالم! _

 محمد لبخند زد: 

 علیک سالاام! تنها رفتی خوش گذشت؟ _

 مریم نفس عمیقی کشید:

 خونه مردم رفتن خوش گذرونیه؟ _

 گفتم شاید باشه که منو نبردی! _

 جات نبود! _

 یا... نبود جام _

 محمدرضا!_
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 چوبی کهنه ته اتاق لم داد: محمد خندید و به میز 

 بگم جااان دلم؟_

 شد! خودت گفتی نمی شه دیگه!دوست داشتم بیای اما واقعا نمی_

 خانوم به چیزی گیر نداده؟خیله خب حاال! االن بهتری؟ عصمت _

 ی خدا! نه بنده_

 خب ، دیگه؟_

 ! برن اتاق عملمهسا رو دارن می_

حرفش ضربتی بود. بغض ته گلویش دل محمد را زد. خنده از لبش رفت 

 و صاف ایستاد: 

 االن؟ _

 نه! عصر! دکتر گفت وقت خالی کردم براش و بهتر زودتر عمل شه! _

افتا راه  کند،  معطل  اینکه  زمین  بدون  عینکش  و  خورد  میز  به  د.پایش 

 ت:افتاد.نفهمید پا رویش گذاشت و عینک شکست. فقط محکم گف

 میام پیشت!  _

 از گاراژ که بیرون رفت، حسن صدایش کرد،چرخید و امیرعباس را دید. 
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در  جلوی  امیرعباس  دیدن  و  پیش  روز  چند  آمد  یادش  که  چیزی  اولین 

امیر و جلو رفت.  زد  لبخند  بود.  و  باشگاه  فشرد  را  لبخند دستش  با  عباس 

 گفت:

بیام ماشین یه چک ش_ بود! گفتم هم  تیر و دو نشون  از  یه  ه ،هم سراغتو 

 حسن بگیرم! که گفت خودت اینجایی!

 حسن نگاهی به پرشیای سفید جلوی در انداخت و گفت:

 مالِ عیاله عباس؟_

 عباس سر تکان داد:

 دونم! ده! حاال کجاش ، نمی گه صدا میمی_

 ی او زد و گفت:سن دست پشت شانهح

اومدم! عیالت  _ بِش کنم،  نیگا  یه  تو چاله چوله بشین ور دل ممد، خودم 

 افته انگاری! زیاد می

 امیرعباس خندید:

 ها مال خانوماست دیگه حسن جان! دستت درست!چاله چوله_

افته، چاله چوله وقتی ویترین گرفتی براش، همینه دیگه! زیر پاشم که می _

 کنه! فتح می 

 امیرعباس کنار محمد سمتِ اتاقک رفت:
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می _ و  میاد  خودم  با  نداره،  رانندگی  می حوصله  به  ره!  بده  اینم  خواد 

 خواهرش!

هنگام ادای حرفش به نیمرخ محمد دقت کرد که توی یک استکان چایی 

از بهت  پایی  ریخت و سمتش چرخید. محمد نگاهش را شکار کرد. رد 

یم دیدش ، هنوز توی چشمش بود! معلوم بود که آن روز صبح که با مر

کان و نعلبکی را با قندان  پای خواهر فاطمه را هم به عمد میان آورده. است

 جلوی رویش گذاشت و گفت: 

 اگه اونم دست فرمونش و کاراش مث فاطمه است، این از سرشم زیاده! _

 امیرعباس اخم کرد:

 مشکلت چیه با فاطمه تو؟ _

 رِنده!  _

 اش زد: امیرعباس با اخم و تعجب نگاهش کرد و محمد با خنده روی شانه

 بعد می بینمت! فعال...  قبول داری که خودت! پس جا نخور!_

 اما تا قدمی پس رفت، امیرعباس مچ دستش را گرفت: 

 کارِت دارم رضا!_

 خط لبخند محمد کم شد و نگاهش به امیرعباس تیزتر:

 گذره!  هارسال می از وقتی رضا گونی پیچ شده، چ_
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 امیرعباس آهی کشید:

 جوری کشتنش که...  _

 جیگرت سوخته؟_

 ضا! حاال... برادرم بود! پاره شد دلم ر_

خواستی جیگرت آروم  پاره هاش به نصف اسم من نمی چسبه عباس! می _

 کشیدین باالی طناب!بگیره، قاتلشو می 

 عباس چشم جمع کرد:

مرد و حاال یه خریتی کرده، اون می   گفت زن و بچه داره .بابا دلش نیومد_

 شد؟ گشت؟ زنده می، رضا برمی

 نه ولی تو منم دنبالش نگردین! _

 ا پس کشید و ادامه داد: ش ردست

 لرزه!وگرنه هی تنش تو گور می_

 عباس عصبی و برآشفته گفت:

 محمدرضا!_

 محمد خندید و به صورتش اشاره زد: 

 این شد! _

 اش زد: و دست کنار پیشانی
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 زیاد!عزت_

برش  و  شد  خم  دید.  را  شده  خورد  عینک  برداشت،  قدم  تا  و  برگشت 

داشت بود!  شده  نصف  وسط  از   . می   داشت  امیرعباس نگاهش  که  کرد 

 گفت:

تو _ نشستی  صبح  سر  دختره  یه  با  بزنم،  حرف  باهات  باشگاه  دم  اومدم 

 ماشین رفتی! 

 کرد:هنوز داشت عینک را نگاه می

 خب؟_

 رفت: امیرعباس جلو 

 خب؟ _

 اشم؟ خب یعنی منتظر بقیه_

 برگشت سمتش و ادامه داد: 

 عجله دارم. باید برم! _

 جبه باهات!شستی! اما کار من وا دیدم یه دیقه هم نن_

 تره! بعد باهات... کار من واجب_

برمی  _ بالش  از  با یکی سر  به دوسه سال قبل که هر روز  قرارات برگشته 

 داشتی؟
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پنج شیش س_ تو که  بیدار میحاال  به صبح  با یکی صبح  شی؛ کجای اله 

 دنیا رو فتح کردی؟

 عباس آشفته بود: 

 مدل حرف زدنت؟دهن منو میخوای ببندی با این _

 محمد با نچی سر باال انداخت: 

میمی_ کی  هر  با  کی  هر  بگم  میخوام  پا  بیدار  شه،میشینه،  و  خوابه 

پسرعمومی  خونوادگی  و  عمومی  نه  خصوصیشه!  مساله  یه شه،  کی  هر   !

 جور خوشه دیگه... 

 فردا صد مدل درد و مرض می گیری که..._

 الاقل کیف دنیا رو کردم! _

حیرت با  س  عباس  عصبانیت  لبخند و  که  گفت  استغفاری  و  چرخاند  ر 

 محمد کمرنگ شد: 

حواس من جمعه . نگران درد و مرض نباش! زیر پل تختخواب درست _

 نکردم. به عمو هم بگو که... 

 ن حرفش پرید:عباس میا

زنمی_ که  نیستی  جریان  در  بگی  زهره خوای  و  تو  درمورد  اومده  عمو 

 حرف زده؟
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د و کالفه دست توی و عباس کتش را عقب داابروهای محمد جمع شد  

 جیب شلوارش کرد و دست دیگرش را سمت او گرفت:

 کنه بدون مشورت با تو کاری کنه؛ پس... عمو که جرات نمیزن_

 اومدی مدعی شدی که خواستگار خواهر زنتم؟پس االن _

 نیستی؟ _

 مطمئن باش هیچ وقت همچین غلطی نمی کنم دوما! _

 رضا! _

 د:را بلند کرمحمد دستش 

 محمد رو تو راه می ری چند بار تکرار کن یادت بمونه! سوما! ... _

 یعنی تو زهره رو نمی خوای و زن عمو پا پیش گذاشته؟ _

بخوام  _ رو  چیزی  میمن  پیش  پا  می  خودم  مامانمم  منت  چهارما!  ذارم 

 کشم که عشقمه و شمارش نداره! 

  

 آبرو هم که آب تشته و ریخته! نه؟_

رسید که محمد عینک  انیت عباس داشت به اوج میاو و عصبخونسردی  

 توی دستش را کف دست او گذاشت و ادامه داد: 

 اولنش موند! دختره که دیدی، زنمه! _
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ی  هایش چند سال است مجسمه د که انگار توی چشم عباس چنان جا خور

 اند! محمد لبخند زد و راحت افزود: محمد را ساخته

هاشو  اعصاب پر کردن چاله چولهاد بشه ، من خواهر زنت، زن دومم بخو_

بابات بگو  به  برام!  از آشپزیش جذابه  بیشتر  ندارم! چون دست فرمون زن 

 دنبال یه باجناق دیگه باشه واست! 

شانه  بعد و به  دیدش  حسن  رفت.  بیرون  باشی!  خوش  گفتن  با  و  زد  اش 

 خودش را از زیر ماشین بیرون کشید: 

جای نگفتنی و نشفتنتی  اشین و کمکاش به یه  این عباس؟ دهن این م کو_

 روبیده به واهلل!  

 محمد روی پا نشست و گفت:

 جهنم! کی میای تو ؟ _

 واستا اینو ... _

 بیا! دختره رو دارن می برن اتاق عمل.تنهاس!مریم منتظرمه! خودت بعد _

و صدای آخش  ماشین خورد  زیر  بلند کرد که سرش  سر  هانی  با  حسن 

 ندید: بلند شد. محمد خ

 چته؟ بپا نترکه! _

 زَرِمار! گمشو تا این پُخِ عروس عموتو جمع کنم بیام!_
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محمد بلند شد و حسن پشت سرش خودش را از زیر ماشین بیرون کشید. 

ت دیگر رفت وتوی ماشین نشست .دید امیر عباس توی اتاقک محمد سم

عینک شکسته  به  و  می نشسته  نگاه  میز  روی  چشم ی  جمع  کند.  را  هایش 

او  ک بلند رد و وقتی  برایش چراغ داد! عباس  سر چرخاند و نگاهش کرد 

 شد و پنجره را باز کرد. محمد شیشه را پایین داد و عباس بلند گفت:

 دروغات رضا! تو و تعهد؟ می ذارم پای باقی _

 کشه!  بذار پا هر چی عشقت می _

  تا دست عباس افتاد و خواست چیزی بگوید دور زد و با بوقی برای حسن 

نگهبانی  اتاقک  توی  علی  حاج  لرزاند.  را  دلش  چیز  یک  رفت.  بیرون 

پیرمرد حرف می دا  با  با پررویی شت  بتواند  نبود که  او دیگر عمویش  زد! 

کرد! باور نمی  روزگارش را با طرد کردنش سیاه می  روبه رویش بایستد!

 کرد مادرش چنین کاری کرده باشد! ... 

پله فلش  از  سمت  تا  و  رفت  باال  مرها  چرخید،  عمل  اتاق  را راهروی  یم 

نزدیک روی  گوشیدید!  و  بود  نشسته  صندلی  بود.  ترین  دستش  اش 

آن در توانش هایش کمی خم! انگار بیشتر از  پاهایش چفت هم بود و شانه

توی خودش جمع شود بخواهد  که  ودرست  .نبود  به صفحه  بود  زده  زل 

ت و وقتی بهش رسید خورد یا نه! جلو رفهایش تکان میدید که لبنمی
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صفحات قرآن را دید که توی گوشی او باز است. سالم آرامی داد و مریم 

با صدایی   مریم  نشست،  وقتی کنارش  به صورتش کشید.  با مکث دست 

 شد، گفت: ه به زحمت شنیده میک

 کننش می برنش تو! دارن آماده ده دیقه دیگه می_

 از اینجا میاد؟_

محمد   و  خورد  تکان  مریم  که  سر  انداخت  راهرو  به  نفری نگاهی  چند 

نشسته بودند. سر هر کس به کار و درد خودش بود؛ اما هیچ کدامشان به 

نبودند! دست مریم سست روی پا و تنهاییِ دختری که کنارش نشسته بود،  

شده حبس  نفس  محمد  بود.  روی مانتویش  دستش  و  داد  بیرون  را  اش 

نشست  او  سرد  و   . دست  کرده  یخ  شدانگشتان  باز  مریم  رمق  و    کم 

ای براق نگاهشان به هم چسبید. استحکام دست محمد که بیشتر شد، الیه 

بود که محمد  های او را گرفت. آنقدر نگاهش شفاف  روی مردمک چشم 

می  است؛  بار  اولین  برای  کرد  شبیه حس  آبش  پر  و  تیره  رنگ  بیندش! 

بنش به رویش  بال همان آکواریومی بود که دوست داشت سالها رو  یند و 

هایش را تماشا کند ولی... پلک زد و تا خیز برداشت بلند شود،  زدن ماهی

را گرفت. درست شبیه همان شب که   مریم دو دستی همان یک دستش 

 اشان بود. لبخند زد: توی خانه
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 یه چایی برات نگیرم؟ _

 نه! وایسا مهسا ببیندت اینجا! _

د و نگاهش سمت دیگر بغض، صدایش را لرزاند. دست محمد را رها کر

 پشت او پیش برد: چرخید. محمد سرش را از

 کنی؟ وقتی رد شه از اینجا، بهش میگم! اتو قایم می گریه_

 اش را خورد: ریم دست زیر پلکش کشید و خنده با شیطنت لحنِ محمد، م

 ی من؟ خوشت اومد از گریه_

 شی که عمرا تو وقتای دیگه بشی! یه جوری مظلوم می _

 داری، اشتباه گرفتی! ظلوم دوست اگه آدم م_

 نگفتم عاشق تخس بازیاتم؟ _

مریم با لبخند نگاهش کرد. با صدای باز شدن در آسانسور انگار قلبش را  

سینه از  کشیدکسی  بیرون  قدم اش  با  کرد.  پرت  سمتی  پیش  و  بلند  های 

تر از همیشه بهش رنگ و با رنگی پریدهرفت و مهسا در پوشش لباس آبی

کرد بغلشنگاه  محکم  و  شد  خم  سمتش  را    .  صورتش  طرف  دو  کرد. 

دریا را هم می نوشید،آن سنگ سخت  .بوسید و آب دهانش را قورت داد

 اش کند:توانست خفه رفت! فقط می پایین میشکست و نه بغض نه می
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چشماتو که اونجا بستی، به نفست بگو درست برگرده سرجاش! به خاطر _

 من! خب؟ 

بمهسا چشم  را  بستههایش  و  با    از  بود،  را که توی گلویش  کرد و حرفی 

 بغض گفت: 

 اون شبو... بخشیدی؟_

 مریم با مکث خندید: 

 نبخشم ،چیکارت کنم؟ _

 رسیم! چطوره؟حسابش می بعدش با هم به  _

چشم   محمد  صدای  شنیدن  و با  کرد  بلند  را  سرش  زد.  برق  مهسا  های 

دختر  تخت!  روی  گرفت  آرام  او  سر  تا  رفت  جلوتر  همیشه  محمد  ک 

 اش کشید: لبخند یکورش را دوست داشت. نفس را سنگین به ریه

 خیلی خوشحالم دیدمت!_

 کنیم! نشد. بعدش حلش می .قرار بود زودتر بیام_

مشت  و دست  مریم کرد  به  نگاهی  لبخند  با  مهسا  و  زد  برایش  چشمکی 

ش را برای او باال گرفت. مریم متعجب نگاه کرد و محمد دستش را  شده

 سر مشتش را به دست مهسا زد و با خنده گفت: .ردجلو ب

 قرار بود بگی بهش که!_
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 مهسا خندید:

 قهر کرده بود باهام.نشد!  _

 ر مشتش را به او زد: اش گرفت و سمریم خنده

 گم!  پوست هر دوتون رو با هم می کنم! فعال هیچی بهت نمی_

 مهسا چشمی گفت و به محمد نگاه کرد:

 مواظبش هستی؟_

ی پلک مهسا چکید ی محمد که با مکث بسته شد، اشک از گوشهاهچشم 

پرستار گفت  وقتی  و  بوسیدند  را  هم  انداخت.  مریم  گردن  دور  و دست 

های اتاق  دست دو خواهر هنوز به هم چفت بود تا لنگه  ،باید ببرنش داخل 

سرش را عقب گذاشت تا    عمل تکان خورد و مریم یک سو ماند و مهسا

های خیس او را نبیند! تخت که کامل ن از هم، چشمی جدا ماندنشالحظه

داخل رفت؛ قطرات درشت اشک یکی یکی از پلک مریم پایین افتاد. در  

پدرش   و  خورد  تکان  در  رفت،  دست  به  ساک  مادرش  و  خورد  تکان 

شیشه دستپشت  روی  سر  زندان  و  ی  خورد  تکان  در  گذاشت.  هایش 

 نهایی سمتش هجوم برد و... ت

هایش را به  محمد صدایش کرد.وقتی  برگشت و چشم   در آرام گرفت و

می شانه ته  به  داشت  برایش  دنیا  انگار  چسباند،  او  کشیدن  .رسیدی  نفس 
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سخت  خالی  حباب  یک  توی  تنفس  از  مهسا  مثل بدون  او  دست  بود!  تر 

 یک دیوار محکم پشتش را گرم کرد و...  

ی چادر یک زن را دید که از کنج راه پله پس کرد، سایه  وقتی چشم باز

 رفت... 

 *** 

 محمد سینی را کنار دستش و نایلون کوچکی را هم روی پایش گذاشت: 

 شه ها!اینجوری ساکت شدی، دلم برات تنگ می _

 اره داد: با نگاه مریم، به سینی اش

 بخور!  _

 داشت: اش را به هم سایید و لیوان چای را برهای خشک شدهلب

 حس کردم عصمت خانمو دیدم جلوی در اتاق عمل!_

 ابروهای محمد جمع شد:

 کِی؟_

 مریم نگاهش را به چایی داد: 

 بعد از اینکه مهسا رفت تو اتاق عمل!_

  

 محمد متعجب کنارش نشست:
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دهانش  دور  دست  نچی  با  ،سمت   محمد  اطرافش  به  نگاهی  با  و  کشید 

 مریم چرخید: 

 گفته بودی بهش مگه؟_

 تفاقا تلفن هم زد ولی چون تو میخواستی بیای، بهش نگفتم!  ! ا نه_

 وقت مالقاتم که نبود! شاید اشتباه دیدی!_

هایش را باال کشید و با خوردن قلپی از چایی ، آن را روی سینی  مریم لب

پایش   روی  نایلون  و  بستهگذاشت  محمد  کنارش!  هم  توی  را  از  را  ای 

 نایلون برداشت و باز کرد: 

 میدونم بخوری! چارتا دونه...  ه بعیدغذا ک_

 چی گفتی به مهسا که اون عالمتش بود؟ _

دست محمد باز ماند و به نیمرخ او خیره شد. مریم سمتش چرخید و آرام  

 گفت:

. قهر کردم باهاش! وقتی قضیه ما رو فهمید، یه حرفایی زد که قاتی کردم_

حاال توی اتاق   لج کرد داروهاشو نخورد که ... اون روز حالش بد شد و

 عمله! 

 کنی یا اینکه مقصر من بودم؟اینکه دعوا کردین برام تعریف می_

 دونم محمدرضا! فقط هیچی ارزش اینو نداره از دستش بدم!نمی_
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و   نیمکت گذاشت  پایش روی  بسته را کنار  پاهایش را کمی جلو محمد 

کشید. دستش را پشت مریم و نیمکت انداخت و نگاهش در اطراف چرخ 

 ورد: خ

تنهایی چیز خوشگلی نیست ولی وقتی توشی ارزش خیلی چیزا رو بیشتر  _

، می  باشم  تنها  دادم  ترجیح  وقتی  از  اینو  همه!  با  ضررش  و  فایده  فهمی! 

 بیشتر و بهتر فهمیدم! 

 مریم را نگاه کرد و گفت: 

گاهی وقتا فک می کنم مث یه موقعیت طالییه مریم! مث یه دنیا که هر _

باشدش! از اونا که خودت باشی و خودت توش! نه   داشتهتونه  کسی نمی 

تنهایی این  داد از  وقتی  که  تنها  اونقدر  توجه!  جلب  واسه  مزخرف  هایی 

 بزنی ، صداتو فقط خودت بشنوی و خودت! 

کنه!  ادی تو گوشت بپیچه، دیوونه ت میولی این پژواک اگه یه روز زی_

می خسته  می ت  دلگیرت  و  دلزده  خکنه!  من  شدم!  کنه!  خسته  سته  خیلی 

 شدم! 

نداشت  _ مخلوق  همه  این  تلخه وگرنه  وقتا  یه  هم  واسه خود خدا  تنهایی 

 که بخواد سر خودشو باهاشون گرم کنه!

 مریم چیزی نگفت و محمد با لبخند گفت:
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 ه االن به خاطر مهسا گیری به دعا و مناجات؟جواب نمیدی چرا؟ نکن_

 مریم تلخ گفت:

دیم! حالم واسه این حرفا  نداره بخوایم بهش باج بخدا نیازی به من و تو  _

 خوب نیست! 

خورد.چشم  به صورتش  باد  و  چرخاند  دیگر  سمت  و سر  بست  را  هایش 

 سعی کرد صدای ذهنش را آرام کند که صدای محمد را دوباره شنید:

 م حرف بزنیم، سرت گرم شه و گذر زمان به چشمت نیاد! خواست_

 ! دیکر کاش از یه جا دیگه شروع می_

 چی بهتر از تنهایی که حس مشترکمونه!_

 مریم سمتش چرخید:

 تو تنهایی مگه؟ _

 کنم! االن که نه! با تو حال می _

پسته  از  مشتی  محمد  و  زد  لبخند  و مریم  برداشت  را  نایلون  توی  های 

غز کرد. کف دستش را سمت مریم چرخاند و وقتی او برش اشان را میکی

 داشت، گفت: 

بفهمه نباشه، راحت می   آدم وقتی کسی دورش_ اینقدر که  بزنه.  تونه داد 

 خواد! مث تو!  ته جونش چی از خودش و دنیای مزخرفی که داره، می 
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 نگاه مریم بهش ماند و محمد پسته ی دوم را سمتش گرفت:

ر شلوغ باشه که صدات به گوش خودتم نرسه، از  اما وقتی دورت اینقد_

دنیا آدم و فک وتو خالی می دنیا  و  او   شی  میشن زندانبانت!  نوقت فامیل 

خوای و سر از هر ناکجا آبادی درمیاری. از پیست رالی  دونی چی مینمی

 گرفته تا غواصی ته آب! مث من! 

به چشم مریم  پنهانگاه  و  . موج داشت. خفته  ماند  مثل های محمد  ن!ولی 

 اقیانوسی که موج درونش است و ساحلش آفتابی بود! آرام ادامه داد:

کنه موندن بین جمعی  رف داره به تنهایی من! زجر کشت میی تو شتنهای_

دنبال یکی دیگه  بین آدمایی که همیشه تو وجودت  که آشنان و غریبن! 

بینیش، نه می گشتن! یکی که گله داری ازش! یکی که نه دیدیش، نه می

حق  بهش  و  کنی  گرم  باهاش  دلتو  سر  نداری  خاطره  یه  شناسیش!حتی 

گن از و عکسه! یه سرمشق که با چوب باالسرتن و میبدی! فقط یه اسم  

 ی دنیا خوب بوده جز تو!روش بنویس! چون در حق همه

ها دست مریم جمع شد و محمد لبخند زد و دوباره با چشم و ابرو به پسته

 :  اشاره کرد 

 خوری یا باز بگم؟می_
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پسته  از  دانه  چند  و  گرفت  نفسی  مغز مریم  مشغول  و  برداشت  را  ها 

 نشان شد: کرد

 باباتو هیچ وقت ندیدی؟_

 محمد سر باال انداخت:

وگرنه _ ندارم  اعتقاد  روح  که شهید شد!به  بوده  حامله  ماهه  مامانم شیش 

 گفتم روح اونم از من خوشش نمیاد که تا حاال سروقتم نیومده!  می 

 خندید:

 احتماال واسه روح مبارکش فحش زیاد خریدم!_

با خن پستهمریم پشت دستش زد و محمد  مریم  برگشت.  را  ده سمتش  ها 

 سمتش گرفت و محمد با همان خنده یکی برداشت و باال انداخت: 

 ی زدی!خوای دعوام کنی اینجورفکر کردم می _

 مث مهسا گفتی! _

 شی آخه! بهتم میاد اتفاقا! یه وقتا مث مامانا می _

 مامانت زیاد پشت دستت زده؟_

 با بغض کردنای الکیش آره! _
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مید زندگی او آنقدر برایش جذاب شده که گذر  کاو مریم فهبا نگاه کنج

اش افتاد که راه پاک زمان کمتر به چشمش بیاید. یاد آن شب توی خانه

 دانست و ... حرفش را ادامه داد: هایش را نمیاشککردن 

  

اما از هر  _ هیجده سالم بود که معاف شدم از سربازی! دوست داشتم برم 

بپیچونم، ما ، تهشم حاج  مانم نذاشت! ازطرف خواستم  اونور مادربزرگم 

  ، ترم خوندم  یه   ، دانشگاه  دادم واسه  به جونم! کنکور  انداختن  علی رو 

 نصراف دادم!  وسط ترم دو ا 

 مریم با تعجب نگاهش کرد:

 چرا؟_

 محمد نگاه معناداری بهش کرد:

 با سهمیه رفته بودم! _

 خب چه اشکالی داشته؟_

ای فداکار من ، چهارتا اسم  ن هشت سال و امثال باباشکالش اینه که از او_

سهمیه  همین  و  مونده  قراره  خیابون  پیششون  و  پس  نسل  هفت  تا  که  ها 

بگیرن! یه جو مردونگی و غیرتشون انگار نمونده که همه گارد می گرفتن  

 سمتش! جوری که 
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تونم از سهم اسم بابام استفاده کنم، کنار کشیدم! کسی  هر جا فهمیدم می

قدری که خودش رو تو زندگیم الزم داشتم، اسم و سهمشو فهمید اونمین

از هم سن و ساالم که فکر نکنن الزم نداشت یه عده  به  م که بدهکار شم 

برم،   سربازی  نشدم  مامانم  حریف  شیم!  نمی  پخی  نباشه،هیچ  سهمیه  اگه 

دوره   گرفتن  به  افتادم  اونجا   ، دوبی  رفتیم  رفقام  از  یکی  با  سال  دو  ولی 

بابام   به  که  بود  سالم  سه  دو  و  بیست  برگشتم!  دوسالم  بعد   . گری  مربی 

یه وام جور کنه! زمین آکواریوم ارث پدریم بود. گفتم میخوام    گفتم برام

بکنم  میخواستم  که  کاری  همون  نبود!  مخالف  کسی  باشگاه!  بکنمش 

 ،کردم و چسبیدم بهش تا امروز!  

 مریم را با لبخند نگاه کرد:

ازدواج کرد. فتم،منظورم  بابام که گ_ مادرم  با  بود که  ناپدریمه! سه سالم 

ه! اونو حاج علی و سید موسی با بابام و یه سعید نامی! یار  همسنگر بابام بود 

غار بودن به قول خودشون. تو عملیات آخر بابای من و سعید شهید میشن!  

می  ناپدریم مجروح  و  علی  پاهاش میحاج  سیدم که جفت  البته شن!  ره! 

 ست! پروتزه! االن رو پا

 بلند شد و گفت: 

 کف کرد!  بشین دو تا چایی بگیرم ، بیام! دهنم_
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 برود، مریم صدایش زد. محمد برگشت و مریم گفت: اما قبل از اینکه

 با ناپدریت ارتباطت خوبه؟ _

 آره! پدری کرده برام! چرا بد باشه؟_

 د: هایی را که توی گلویش بود قورت داد و لبخند زمریم حرف 

 کنی! دونم! شاید واسه اینکه االن تنها زندگی مینمی_

 جریانشو! فعال به قول مهسا...اونم واست میگم _

هم  به  مشتشان  سر  وقتی   . رفت  ضعف  مریم  دل  کرد.  مشت  را  دستش 

 خورد، نگاهش سمت بیمارستان چرخید. 

 نکنه بیارنش بیرون،من نباشم؟ _

 و او با لحن آرامی گفت:سرش برگشت 

 زنم!الکی حرف نمی میاد بیرون! بهتر از قبل! من_

 مریم با لبخند سر جنباند و نگاهی به دست او کرد.  

 چی بود جریانش؟_

 محمد رهایش کرد و لبخند زد:

 بازیات برداری که... قرار بود دست به یکی کنیم، دست از این مامان_

رو شستش  شد.انگشت  خم  سمتش  مکث  و  با  شد  کشیده  او  ی  گونه  ی 

 : آرام گفت



 

527 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

نمی_ زورش  ولی  نگرانه  تو  اندازه  از  راونم  اینقد  مریم!  بگه  بهت  سه 

تو   ننداز  خودتو  اینقد  بقیه...  خاطر  واسه  نگذر  خودت    ریسکزندگی 

 چون تو بسوزی اونایی هم که دوست دارن، باختن! مهسا از همه بیشتر!

 مریم نگاهش را پس کشید:

 کردم، انگار بردم!  کریس اگر با تو _

 با سکوت محمد، نفس عمیقی کشید: 

 در مورد ... _

 حاال خوب میدونم چرا سکه ها رو خواستی و چرا نگرفتیشون!  _

 دلتو میخوام! نه پولتو! _

آنقدر آرام گفت که فکر کرد او نشنید، اما محمد دستش را پشت صندلی 

 دد: گذاشت.آنقدر بهش نزدیک شد که نفسش باعث شد چشم ببن

 دادم بهت!  _

 تر گفت: مریم چشم باز کرد و نگاهش کرد. محمد آرام

برو جلو! همینی  همینجوری که داری می_ فرمون  بری،نگهش دار! همین 

 خوام!که هستی می 

التماس می کرد که تو هم راحت بنشین و از  تمام جان مریم داشت بهش 

 گفت:  همه چیز بگو اما موبایل او زنگ خورد. عقب کشید و الویی
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 کجایی حسن؟ _

داد و گوشی    فالسک چاییمریم بلند شد و محمد به حسن سفارش یک

 را قطع کرد: 

 کجا؟_

 یه سر بزنم ببینم خبری شد یا نه!  زنه! برمدلم شور می_

 میام! _

 رم.زود برمی گردم!  نه!تنها می_

خب  خیله  با  کرد.  منع  اصراری  هر  از  را  محمد  که  گفت  مطمئن  آنقدر 

 پا تند کرد و سمت ساختمانِ بیمارستان رفت.  گفتن او 

هایش تمام کرد،انگار  ها را یکی یکی و با فکر به محمد و حرف وقتی پله 

رفت!نفسگیر و سُر!هر چه پیش  که داشت از یک سراشیبی سخت باال می 

با آن اش جان مینگرانیفهمید،  رفت و میمی  امین را  گرفت! همانی که 

خیال و متفاوت و تنوع طلب را نگه  محمدِ بی  همه ادعا پس کشیده بود،

داشت؟! یعنی... به آخرین پله رسید و رو به رویش در باز شد و دکتر  می 

آمد  نگاه .بیرون  ماند،  دیوار  به  دستش  پرید!  بود  ذهنش  توی  چه  هر 

به دکتر   توضیح مضطربش  به کمکش  را  با خونسردی چیزی  چسبید که 

زمینی که چسبنمی  به  پایش  و  با  اک داد  منقطعش  نفس  بود.  همیشه  از  تر 
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برگشتن نگاه دکتر سمتش و کمرنگ شدن لبخندش، چند ثانیه کامال قطع  

. برای نفس کشیدن به سینه اش چنگ انداخت که دکتر سمتش قدم  شد 

 برداشت: 

 تر از ... ! خیالت راحت! راحتگشتم داشتم دنبالت می_

یوار چسبید. ستش به داش جای د هایش را بست و شانهدیگر نشنید. چشم

دفعه انگار  های سخت اضطراب رها شد و یکنفس تکه تکه از زیر سنگ 

ی نام خدا اش درد گرفت و زمزمه ی سینه سدش شکست. جوری که قفسه 

ر تشکر کرد و توضیحات هایش بیرون زد. وقتی با بغض از دکتاز بین لب

از دویدن بعد  نشست!  شنید، روی صندلی  زیاد  و  را کم  های طوالنی، او 

حاال وقت استراحتش بود! وقت نفس گرفتن و آرامشی که سالها دنبالش 

 گشت!می 

 *** 

 حسن گازی به کیک توی دستش زد: 

این دختره _ بگم  بزنم  یه کاره زنگ  نگفتم!  رو دارن عمل  من که چیزی 

شدی؟   کننمی  خبرگزار  کوجا  از  تو   نمیگه  علی  حاج  اونوخ  چی؟  که 

 و حالش پا توئه، تو سری خوردنش واس ما! شانس که نداریم، عشق

 نگاهش کرد و حسن دست کشید به دهانش:  محمد زل زل
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 هان؟_

 دونسته که صاف اومده جلو در اتاق عمل؟ پس از کجا می_

 کردی مگه که خوف کردی؟ چیکا می _

اش افتاد. ی مریم روی گوشیباز کرد حرف بزند که شماره  محمد دهان

 قبلش گفت: تلفن را باال گرفت و

 وایسا بیام عملی بهت بگم!_

ی چایی ی کیک را توی دهانش کرد و ته ماندهحسن با خنده باقی مانده

لبخند زد وتوی گوشی گفت سراغش   . وقتی محمد  باال رفت  را رویش 

از زیر چشم پامی  ییدش و لبخندش را رصد کرد. ماندن نگاه رود! حسن 

دید! ، میرا شاید اولین بار بود ای و تمرکزش در حرف زدنمحمد به نقطه

ی ابرویش باال رفته و غرق تماشایش بود که او سمتش چرخید و با گوشه

 دیدنش چند ثانیه مکث کرد بعد توی گوشی گفت:

 پس دیدیش بیا همونجا! منتظرم! _

قطع کرد و حسن که هانی گفت، گوشی را کف دستش  بعد هم تماس را  

 زد و سمتش رفت: 

 یا دو سوت تهشو درآوردی؟  فالسک چیزی موندتو اون جعبه و _
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به بسته ی کیک  حسن کمی خودش را روی صندلی باال کشید و نگاهی 

 کنارش کرد:

_  . خبری  ناهار! خوش  بودم  نرفته  ظهر  نکردم!  ناخوشی  بیشتر  چهارتا  سه 

 ها؟ 

 سر تکان داد:  محمد

 خوبه حالش! گفت حرف زده دو دیقه ببیندش بعد میاد پایین! _

بعد    دو  حسن گفت.  لب  زیر  چیزی  و  گرفت  آسمان  سمت  را  دستش 

 مشغول تکاندن لباسش ، سمت محمد برگشت و گفت: 

 واستم تا بیاد پایین یا... _

 کردی؟چرا داشتی یه مدلی نگاه می_

 من؟_

 گم!  عصمتتو نمی  ننه_

 هایش داد: قوسی به لب حسن

 !واال ما مدل نیگامون همیشه یه جوره! تو جور و ناجوری_

 گی! تو که راست می_

اس ممد! نیگا تو به زمین و  دروغم نمیگم! چون نیگا من به تو مث همیشه _

 زمون عوض شده. 
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 با ثابت ماندن نگاه محمد توی صورتش ، جدی شد و ادامه داد: 

 گرفتیش؟ به عباسم لو دادی _

 محمد تکیه داد به پشتی نیمکت و نگاهش سمت دیگر سُر خورد:

 خواستگاری گذاشته! که مامانم قراره اومده طلب داره _

 نه باو! خاله شیرین؟_

 محمد سر جنباند:

تو همینش موندم! چون بهش گفته بودم لقمه اینا رو تو حلق من نکنه که _

 بدجوری باال میارم!

 افتاده ممد! زنگم نزدی ؟ البد یه حکایتی وسطش_

باال سرش، اشک _ میره  بزنم یهو صدام  شه! خودم اونم دم مشک نه! زنگ 

 افتم! دش به غلط کردن می بع

 ؟ تو هم واس خاطر قیچی کردن دم عباس، لو دادی_

 محمد با اخم نگاهش کرد:

 گرفتم؟ از تو اجازه می_

 پرت کرد باال: حسن با نچ غلیظی جفت ابروهایش را با هم

 کشی، واستا جلو آینه! بار که داری با دختره دل و قلوه سیخ می این_

 دو دستش مستطیلی در ابعاد بزرگ کشید: اب
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 ها وا! که کل هیکلت توش معلوم باشه!از این قدی گنده_

 محمد با ابروهای چفت شده خبی گفت و حسن یکور خندید: 

بده دست خاله  _ شیرینی  و  یه گل  رو خودش بعد  ما  بغلی  شیرین، خونه 

 ره تو! می 

 محمد با کجخندی چشم گفت و حسن روی پایش زد: 

یهو  ه  ی_ بغل  به  مجبوری کاکل زری  دادا! وگرنه  فقط  بده  لو  کم زودتر 

 ت!  بری خونه ننه

 وقتی محمد خندید، دست به صورتش کشید:

 کشه!  ات یهو جولو بابات خجالت میتو که عارت نیست! ننه_

 ه!باش_

نیم  کرد. حسن  مکث  و  ماند  پایش  روی  دستش  ولی  شود  بلند  شد  خیز 

ح که  کرد  محمد  به  و  نگاهی  زد  پایش  روی  محکم  نبود.  آنجا  واسش 

 : محمد چپ نگاهش کرد. حسن چشمکی زد و گفت

  

 شو بده حاج علی کنه ممد! خوب اومده به موال! استخاره_

 استخاره؟ _

 پشیمون نشدی بپیچ بره! تا پشیمون نشده و... خوایش تو داداش من! تا می_
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از رو پا شدن مهسا حرف بزنیم! بی _ تونم ب نمی کتا  حسابقرار شد بعد 

 ببرمش وسط خونه!

 گل از گل حسن شکفت: 

دومادیتو قربون باو! کل کوچه رو چراغونی می کنم یه تنه! حاال حساب _

 کتاب چی میگه این وسط؟

 گدار به آب زد!که نمیشه باهاش بیاوناس من هیچی! خودش ... از_

 حسن با تعجب نگاهش کرد:

 نگرفتم!  _

 نباید جلوش زد!  یعنی حرفم بی حساب و کتاب_

با تعجب نگاهش  حسن کمی نگاهش کرد و وقتی زیر خنده زد، محمد 

 کرد:

 مرض! چته؟ _

 دیدم،حساب بردن تو از زنو نه و... مرگ خودمو می_

اش مریم را دید که و میان خندهمحمد تا سمتش برگشت ،حسن بلند شد  

شود! فوری خودش را جمع کرد و دست روی موهای سرش  نزدیک می 

ایین انداخت .  شید. نگاه غریب مریم را وقت نزدیک شدن دید و سر پک

سام علیک گفتنش مریم را متعجب کرد و سر محمد را عقب چرخاند . با  
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اش کرد. مدل جا اد و وقتی نگاه او را به حسن دید، معرفی دیدن مریم ایست

ربطی   هیچ  بود.  تماشایی  خورد،  چرخ  بینشان  که  مریم  نگاه  و  خوردن 

نزدیکبینشا ولی  ندید  آدمن  ارتباط  از  ترین  کردنشان  هم درک  به  را  ها 

 سازد،نه ظاهر و سر و شکلشان!یک موقعیت می 

 بردنش تو سی سی یو؟  _

 ز حسن گرفت و سعی کرد حواسش را جمع کند. مریم نگاهش را ا

 آره! _

 خب؟_

خوبه خدا رو شکر! هنوز هوشیاری برای حرف زدن نداشت اما همین که _

 حالم بهتره!  دیدمش

 دارن؟ساعت که اون تو نگهش نمی 24بیشتر از _

 فکر نکنم! بستگی به حال عمومیش داره که دکتر راضی بود! _

بی  مریم  حسن نگاه  سمت  راهی    اجازه  به  را  خودش  او  دید  که  چرخید 

زده و کامال کنار ایستاده. سنگینی نگاهش حسن را متوجه کرد و با   دیگر

 از سرش را پایین انداخت: نیمچه نگاهی به او ب

ََ...  خدا سالمتی بده به آبجیمون! کار داشتین شومام جا خواهر مایی! ن_

 مادر گفت خدمتتون گفته دیگه!
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 کرد و لبخندش را که دید، ابروهایش را باال داد: مریم نگاهی به محمد

اولش  _ که  ببخشید  دارن.  لطف  که  خانم  عصمت  نکنه!  درد  شما  دست 

 نشناختمتمون!  

پیشانی سح روی  دست  لبخند  ن  او  به  پیش  و  پس  نگاهی  با  و  کشید  اش 

 محجوبی زد: 

 اوامری نیس، بنده زحمت کم کنم؟   تنتون سالمت! اگه_

 مد دست حسن را فشرد:مریم تشکر کرد و مح

 ...ری خونه یاشب می_

 اگه باز میخوای راهی باشگا شی..._

ش ن فهمید و خندهخون به صورت مریم دوید و ازشان فاصله گرفت. حس

 ماری از محمد خورد: را جمع کرد و زهر

و _ گیری  می  آخه؟ چش  عباستو  قسم حضرت  یا  کنم  باور  خروستو  دم 

 گی جلوش؟متلک می 

 اش را کنترل کند:اش گرفت تا قهقهبه چانهحسن دست 

 متلک کوجا بود ؟ سوالم نکنم؟ خب مگه گفتم مکان... _

 قفلی زده رو ناموس مستاجرش! برو خونه میام امشب ! بابات که _
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به _ کن  نیگا  یه  رو  هوا  شیرینه!بعدم  خاله  آرزوها  به  حواسش  ممد  جون 

 کنه! باال دالی بازی میخوره! ماه نیم ساعت دیگه اون جایی برنمی 

 میام!برو_

 فردا ،پس فردا شب دیگه؟_

 نه! دم صبح!_

رد و اش زد.حسن از مریم هم خداحافظی کحسن خندید و محمد به شانه

زد. محمد که سمتش چرخید، مریم بهش   وقتی رفت، مریم چند بار پلک

 نگاه کرد که او با خنده گفت:

 مال یه مملکت دیگه نبودا! _

 زد: مریم لبخند

 تونم این همه نزدیکی و تفاوت رو کنار هم بذارم آخه! جوری نمی هیچ_

 محمد پاکت سیگارش را درآورد و روی نیمکت نشست:

 کیش حسنه!  ا مرد باشه، یتو دنیا دو ت_

 اون یکیشم باباشه؟ _

 محمد پکی به سیگارش زد و مریم را نگاه کرد: 

 چرونیم! مام زیر سبد غاز می _

 غلیظ صورتش را نگاه کرد.   و از کنار دود مریم کنارش نشست
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 کردی،نه من که! تو داشتی دنیا رو از دید خودت نگاه می_

کنا کمی  را  خودش   . چرخید  سمتش  کنارش محمد  مریم  و  کشید  ر 

ی لبش گذاشت و لیوان یکبار مصرف را برای را گوشهنشست. سیگارش  

وقتی پرش می  برداشت.  بردا چایی  برای  شتن سیگار کرد، دست دیگرش 

نگاهی  با  او  وقتی  و  برداشت  را  سیگار  مریم  از خودش،  زودتر  اما  رفت 

از کاغذ  استفهام آمیز سمتش چرخید، سیگار را خاموش کرد و بین یکی  

 ها پیچیدش! کیک 

 گن! بیمارستانه! االن میان یه چیزی بهمون می _

 محمد چایی را سمتش گرفت و مریم گرفتش و تشکر کرد. قلپی از چایی

توانست گرم  در ساعات اول شب و خبر به سالمت گذشتن حال مهسا می 

آرامشی را که دنبالش بود، کنار محمد بهش بدهد. حتی موقت! محمد که  

 ند شد، لیوان از مقابل دهانش پایین آمد:بل

 ری دیگه تو؟ رم تو ماشین یه سیگار بکشم! نمی می_

 مریم لیوان را بین دو دستش محکم نگه داشت: 

 رو دیگه! امروز... ب_

 خوای بری خونه؟مگه نمی_

 نه!_
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 ابروهای محمد باز شد.  

 شب بمونی وسط حیاط بیمارستان؟_

مینمی_ خونه!  برم  ی  مونم!تونم  دلم هر  بپرسم،  حالشو  برم  دوساعتم  کی 

 گیره!  آروم می

 برو خونه و صبح بیا . چه کاریه؟ _

 روی نیمکت گذاشت: مریم سرش را باال انداخت و لیوان را کنارش 

 ترم!اینطوری راحت_

  

 محمد روبه رویش ماند و مریم با لبخند بهش نگاه کرد:

می_ دارن  گفتن  وقتی  عمل،  امروز  اتاق  تو  تبرنش  اومد  که  کسی  و  تنها 

 ذهنم تا بهش خبر بدم و نمیرم تو اون اضطراب 

 تو بودی! اصال نفهمیدم زمانش چطور گذشت! ممنونم که اومدی...  

 لبخند زد و ابرویش باال رفت:  محمد

 کنی شبم بمونم؟ داری وسوسم می_

دوست  بیشتر  را  رویش  این  افتاد.  خنده  به  کالمش  صراحت  از  مریم 

 داشت. 

 ازت!  کر کردمفقط تش_
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 پس برم؟ _

 مریم با نفس عمیق و خیالی راحت سر تکان داد: 

 آره! _

ایس کرد.مریم  دراز  او  سمت  را  دستش  و  گفت  خبی  خیله  و  محمد  تاد 

 دستش را فشرد:

شه! چون کمتر از چند روز بگذره و خیالم راحت شه، همه چی نرمال می _

 گرده خونه!یه هفته برمی 

 : رد و کمی سمت خودش کشیدشمحمد فشاری به دست او آو

 روزای سختی بود ولی ... خوش خاطره!  _

به  محمد  نگاه  کرد.  تایید  را  حرفش  سرش  تکان  با  و  زد  لبخند  مریم 

های شفاف او طوالنی شد و وقتی لبخندش عمق گرفت،مریم پلکی چشم 

اش گذاشت و  زد. محمد دو قدم عقب رفت. دو انگشتش را کنار پیشانی

رف ضعف  مریم  میدل  اگر  می ت.  آنقدر  اما توانست  دارد  نگهش  تا  ماند 

 جای ماندنش نبود...  

 *** 

تمیزی   بوی  کرد  رفت، حس  داخل  و  کرد  باز  را  خانه  در  را  وقتی  خانه 

برداشته. در را بست و جلو رفت. با دیدن جارو برقی وسط خانه و مهنا که 
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هنا با خورد. مکشید، فهمید قصه از کجا آب می داشت پارکت را طی می 

 دیدنش لبخند زد و گفت: 

زندگی_ چه  خدایی  شدی!  فرما  تشریف  جان!  داداش  عجب  بود  چه  ای 

 گیری؟ داشتی؟ خودت توش تهوع نمی

روزه حسن اومده،خیلی ریخت و پاش شده بابا! کی گفت باز شما چند  _

 بیاین بریزین به هم؟میعاد کو؟ 

 کرد!بیشتر می میعاد نباشه من رسمیت ندارم؟ اگه بود که گند حسنو _

 اس دیگه! کم بهش پیله کن! بچه_

مهنا چشم غلیظی گفت و مادرش از توی آشپزخانه با ظرفی در بسته بیرون 

 آمد:

نمی_ که  هم  حریفت  سر  بهت  نیام  جان!  مامان  بشینی  دلم  کنار  بیای  شم 

 بزنم؟

 محمد جلو رفت و محکم بغلش کرد. سرش را بوسید و گفت: 

 ه اومدم! مخلصتم هستم! من که تاز_

 تازه یعنی هفت هشت روز پیش! یه شام خوردی و بدو بدو رفتی! _

 به جونِ مامان کار داشتم!_
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ی نداره آخه؟ تو شب تا صبح ، صبح تا شب تو  این کارت چیه که تموم_

 باشگاهی آخه؟

 مهنا جلو رفت و دستمال توی دستش را تا کرد: 

 ین چه باشگاهی شده! صبح تا ظهر که دیگه نیست مامان جون! فقط بیا بب_

 شیرین لبخند زد و گفت: 

 خوب کرد! بلکه یه ذره بیاد بیشتر پیش من! _

 گفت: مهنا روی بازوی محمد زد و با اخم

 من چی؟ _

با خنده ضربه مهنا محمد  . وقتی گفت حسود!  بغلش کرد  و  بهش زد  ای 

 زیر گوشش آرام گفت:

 مریم جون نیستن؟_

 مهنا ابرو باال داد: محمد سر پس کشید و نگاهش کرد که 

 چه عجب این یکی به دل من نشست! نچرال و خوش استایل!  _

 شیرین ابرو در هم کشید و جلو رفت: 

 کی؟_

 هنا خواست چیزی بگوید ، محمد گفت:تا م

 هیشکی! غذا هم آوردی مامان؟ _
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 های شیرین کمی درهم شد ولی جوابش را داد:اخم

کردم_ فریز  و  بندی  بسته  برات  خورش  کم آره!  یه  گذاشتم  هم  الویه   !

 بخور!  

 محمد سمت یخچال رفت و تویش سر کشید:

 خورش آلو هم هست؟ _

 رات گذاشتم! این بار چهارتا بسته کوچیک ب _

ی غلیظی گفت و  محمد برگشت و با بوسیدن صورت او دستت درد نکنه

 ادامه داد : 

می_ دوش  یه  ممن  که  میثم  و  بابا  بزنین  زنگ  شمام  میام!  و  یعادو گیرم 

 بیارن! شام اینجا باشین!  

 مادرش معترض گفت:

 پاشو بیا بریم خونه خب!_

 محمد از توی اتاق بلند گفت:

 گیرم! حاال که اومدین بمونین! ده دیقه دیگه میام بیرون! بیرون میشام از _

 مهنا سمت اتاق رفت و وقتی دید در بسته شد ، صدای مادرش را شنید: 

 رف بزنم و... نیم بلکه باهاش یه کمم حزنگ بزن میثم بیاد، بمو_

 مهنا با اخم گفت:



 

544 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 ها! کنه دوبارهجدی جدی میخوای بهش بگی مامان؟ قاتی می _

 شیرین با ناراحتی ظرف را روی اپن گذاشت: 

 کردین؟ باز با کیه که تو هم دیدیش؟ چی در گوش هم پچ پچ می _

 مهنا نچی کرد:

نجوری زندگی کنه مامان زنی انگار من خوشم میاد ایهمچین حرف می_

 خب زندگی خودشه! وقتی اهل ازدواج نیست...  ولی

 ه؟ ولش کنم به حال خودش پس؟ این شد زندگی آخ_

 هایش پشت سرش رفت:توی آشپزخانه رفت و مهنا با قوسی به لب

 شه! چیکارش داری خب؟باالخره خودش خسته می _

 شیرین در فریزر را بست و سمتش چرخید: 

ساله_ سه  م  دو  داره  به یآسه  خورده  سرش  شد  خوش  دلم  میاد،  و  ره 

 کنین با هم که... سنگ! باز االن دارین پچ پچ می

 با این دختره هست یا نه که! حدس زدم ازش خوشش میاد!  دونم من نمی _

 کیه اصال؟ _

 کنم! مربی باشگاه! همین که منم باهاش کار می_

 ست:شیرین با مکث پشت دست خودش زد و روی صندلی نش

 یکی گیر آورده لنگه خودش پس! _
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 مهنا چشم درشت کرد:

 وا! یعنی چی مامان؟ _

 زنی باشگاس! س، تهشو میبیخود نیست دیگه سرشو می زنی باشگا_

مریم_ خدا  به  اصال   واال  دیگه  یکی  به  سپرده  رو  کار  روزه  چند  طفلی 

 نیومده! انگار خواهرش مریضه، بیمارستانه! 

 ی خبر نداری ؟ و میگدونی این همه چیز می _

تمرین  _ داره جاش  باشگاه  تو  دیگه  مربی  یه  مامان؟  اینجوری شدی  چرا 

روز  می  یه  خودشم  بعدش ده!  روز  چند  گفت  و  کرد  عذرخواهی  اومد 

میاد! تو فکر کردی محمد از این اخالقا داره بیاد سیر تا پیاز یه چیزی رو  

 واسه من بگه؟

 شیرین با نگاه معناداری گفت: 

 گه! میثمم خبر نداره؟ نه؟ نمیبه تو  _

 زبان مهنا جمع شد و شیرین بلند شد: 

! خودت مادری! همچین زندگی بزنیمن بچه نیستم مهنا که بخوای گولم_

بی سر و تهی رو بعد واسه میعاد میخوای؟ اگه میخوای که من الل شم و 

 دیگه هیچی نگم! 

 مهنا درمانده سرش را پس کشید: 
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 ی عمو هم... آخه لقمه _

بیرون رفت و مشغو برقی شد. وقتی نگاهش مادرش  ل جمع کردن جارو 

دلشوره یاد  به  کردن  کرد؛  زندگی  مدل  و  و هایش  حرف  و  محمد 

می حدیث پشت سرش  میهای  بهش  را  که  افتاد حق  بود  نگران  ولی  داد 

اشان  فشار آوردنشان به محمد دورترش کند. چیزی که فکر بهش هم همه

می درا  همان  نبود،ترساند.  که  که    وسالی  گذشت  سخت  بهشان  آنقدر 

 مادرش مریض شد و محمد برگشت وگرنه...  

و گذاشت  میز  روی  را  بغلش   دستمال  سر  پشت  از  رفت.  مادرش  سمت 

 کرد. شیرین نگاهی به زن جوان کرد و آرام گفت: 

  

بده!  _ بیفته تو حرف مردونه و رضا  بابات بگم شاید  بیان! جلو  بزن  زنگ 

 برو مادر!

 ض نکن ! چشم!  بغ تو_

شیرین نفس عمیقی کشید و مهنا رفت. شیرین وقتی جارو را توی اتاق برد 

ببیند.   و سرجایش گذاشت، چشم او  از پدر  تا عکسی  اتاق چرخاند  توی 

نشانه حتی  نداشت  دوست  محمد  گرفت.  بیشتر  دلش  داشته نبود!  هم  ای 

 باشد... 
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 *** 

 پایین کمد نشست و میعاد کنارش روی زانو: 

 ش پس دایی؟وشک_

 وسایلش را بیرون کشید و سرش را خم کرد: 

 ای مگه؟دو دیقه صبر کن، شیش ماهه_

 با محمد توی کمد کرده بود: میعاد هم سرش را 

 نه. پنج سالمه!_

ی کنار کمد خورد. نچی محمد خواست عقب برود که سر میعاد به دیواره

 و تند تند گفت:کرد و سر او را گرفت که میعاد از توی دستش سُر خورد 

 پیدا شد؟ پیدا شد؟ _

 محمد راکت و توپ را کنارش گذاشت و سر او را سمت خودش کشید:

 دونی چیه تو؟م چت شد! تحمل می بیا ببین_

انگار   نه  انگار  کرد.  رویش  زیرو  شگفتی  با  و  برداشت  را  راکت  میعاد 

 صدایی از محمد شنید:

 اون یکیش کو پس؟_

 محمد به کمد اشاره زد: 

 ای تو، بیارمش!نمی اگه_
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 میعاد سر باال انداخت:

 نمیام! برو! _

پایش زد و با آخ آخ کردن ای به  محمد با خنده و گفتن بچه پررو ضربه

 او، راکت دیگر را هم بیرون آورد و دستش داد. میعاد مثل فنر باال پرید: 

 جونم! پاشو دایی... بدو... _

 مهنا توی اتاق آمد و بلند گفت: 

 رم رفتااا!چته میعاد؟ س_

میعاد با راکت ژست گرفت و بازویش را جلو داد که مهنا چشم گرد کرد 

قاپیدن توپ بیرون دوید و صدای فریادش از بیرون   و تا سمتش رفت، او با

 آمد.

 سام علیک عمو!_

اخم  با   . انداخت  سرش  روی  را  شالش  مهنا  و  بست  را  کمد  در  محمد 

 سمت محمد برگشت:

 سن! ببینش؟حرف بزنین با ح گم جلو این درستهی می _

پایین  او  را روی صورت  باالی شالش  و  مهنا رفت  با خنده سمت  محمد 

 کشید:

 ذار حال کنه بچه. غرغرو...  ب_
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 مهنا شالش را مرتب کرد و غر زد: 

 کنه! بدمش دست شماها که قشنگ حال و احوالشو میاد سر قبر من می _

 از بچگی مرد بار میاد... این چیه حاال؟ _

 میعادو نشنیدی که گفت حسن اومده؟ بدهعر_

 محمد در حال بیرون رفتن گفت:

 اون که محرمه! _

 تو واال! خوش به حال زن_

 حسنه نه بقال سر کوچه که! این چهارتا شیویدتو کم تو بچگی کشیده؟_

 جنابعالی زن گیسو کمند بگیره که از موهاش آویزون شه!_

 شه!بهشون درست می اتفاقا اونم بدتر از توئه! منتها برسه_

چشم مهنا گرد شد و تا صدایش کرد محمد با خنده بیرون رفت و حسن  

می با  که  دید  میرا  و  است  دارد.  عاد  نگه  راکت  روی  را  توپ  خواهد 

 سمتشان رفت و روی میز بیلیارد را خلوت کرد:

 بیا اینجا میعاد! ... _

 پایین پرید:  میعاد با قاپیدن راکت از دست حسن آن سمت دوید و باال و

 رسه... رسه دایی... قد من نمیقد من نمی _
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گر با  و  گرفت  را  دهانش  اول  و  رفت  سمتش  میعاد  محمد  د شدن چشم 

 روی میز نشاندش. صدای معترض مادرش را شنید: 

 ول کن دهن بچه مو محمد! _

 های میعاد زل زد:محمد بی اعتنا به مادرش، به چشم 

 متیاز یه داد ! اوکی؟هوار هوار الکی نکن. به جاش هر ا _

میعاد سرش را تند تند تکان داد و محمد با خنده موهایش را به هم ریخت  

 سمت دیگر میز رفت.راکت را باال نگه داشت و گفت:و 

 ببین من چطور می زنم به توپ! تو هم آروم بزن!_

 . ایستاد و چشم چشم کنان باال پرید و محمد شروع کرد  میعاد روی میز 

سر  حوصله باش  در بازی  هم  را  دیگران  صدای  که  بود  زیاد  آنقدر  او  ا 

 آورد! منصور با لبخند گفت:می 

 شما هم محمد حوصله داره.بده؟ جای _

 مهنا گفت:

 یه کم از این حوصلشو بذاره واسه بقیه و جواب سوال بده خوبه! _

 محمد دوباره توپی را برای میعاد فرستاد که او نگرفت و گفت: 

 باهاته! تو بپرس! من گوشم _

 با نگاه معنادارش به مهنا و تعجب او چشمکی زد و گفت:
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 نمیای بازی؟_

 ندی بهم؟ که وایسی بخ_

 میعاد گفت:

 منم بلد نیستم ولی نمی خنده بهم که! بیا مامان! _

 مهنا سر باال انداخت: 

می _ نمیاد!  مهمون من خوشم  داییت که  کنم!  آماده  مامانی شامو  با  خوام 

 ی!نداره؟ اومده شهرباز

 محمد توپ را نگاه کرد و باال انداخت:

 اینجا کسی مهمون نیست!میثم پاشو بیا... _

 تش رفت و گفت: حسن سم

 !آره خو_

او را بغل   با ذوق راکت را دست میثم داد و حسن  محمد خندید و میعاد 

 گرفت:

 بشین ببینیم چطو چش همو در میارن عمو!_

 ده گفت: شست و میثم با خن میعاد چهارزانو ن

 آخه رو میز بیلیارد و تنیس؟ _

 !بازیکنی، رو این بازی کن قهرمان _
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 میخوای مسابقات قهرمانی برگزار کن روی این میز! _

 سفته میز. درست بزن برمی گرده!_

میثم با خنده اولین ضربه را زد که ماهوت شدت ضربه را گرفت و محمد 

 سمتش انداخت: با خنده شاری را که کنارش بود 

 بیا با این بزن! _

ضربه خنده  با  با  میثم  برخوردش  صدای  و  زد  شار  به  صدای  ای  ماهوت 

 اشان را بلند کرد. خنده 

 کنه! به قول محمد بازیکن اگه بازیکن باشه ،همه جا بازی می _

با رسیدن منصور بهشان ، میعاد دوباره سرپا ایستاد و میثم با خنده راکت را  

 سمت او گرفت:

 شما امتحان کنین! _

  

شفاف های  منصور با خنده راکت را گرفت و به محمد نگاه کرد که چشم 

 ی جذب بود! و خندانش توی صورتش نقطه

 جایزه قهرمان چیه محمد؟ _

 شرطش...  _

 ش؟شرط بندی نه باباجان! جایزه _
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 محمد خندید و میعاد را نگاه کرد: 

 چی دوست داری میعاد؟ _

 میثم با خنده گفت: 

 د به نفس رو دارین بابا؟ تمااع_

 منصور خندید:

 معلوم میشه! _

منص پیتزا،  باال زد و روبه روی ور آستینمیعاد که گفت  پیراهنش را  های 

 محمد ایستاد و راکت را باال گرفت: 

 با محمدرضا یه بار روی تانک و با در پیت و گلوله سوخته بازی کردیم!  _

 رخاند: لبخند محمد کمرنگ شد و منصور راکت را چ

 مثل تو بچه دوست بود! _

 شده! خوبی می بچه دوست بودن صِرف ، نتیجه نداشته.باید بابای _

او   که  کرد  نگاه  را  گرفت.منصور  مشتش  توی  و  انداخت  باال  را  توپ 

 گفت:

 شی! تو بابای خوبی می_

 ولی اون نشد! _



 

554 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

ای که شروعش و اولین ضربه را زد. منصور حواسش را داد به او و بازی

حرصی که بعد از شنیدن اسم محمدرضا در صورت    م بود. انگار بامحک

زد! وقتی با اش در طول بازی هم رویش نقاب نمیدید و خنده محمد می 

 دو ضربه توپ زمین خورد، خندید و گفت: 

 یه کم لطافتت با میعادو برای مام بذار محمد جان!_

 محمد با خنده دستش و راکت را با هم باال برد:

 بحث حیثیته!  تم بابا!من مخلص_

 ای ... برد با تو! تو آبروی همه_

گفت که فهمیده منظوری دارد ولی با توپی که نگاه محمد به منصور می

 زد غافلگیرش کرد و توپ افتاد. محمد با خنده مسیر توپ را نگاه کرد:

 داشتیم؟_

 منصور سر باال گرفت:

 شبیخون و باخت! تو مبارزه، میدون باز نذار دیگه! واال تهش میشه _

 محمد گارد گرفت: 

 االن که برابره! بریم؟_

اشان گرم شد. منصور روی تانک  الهی گفت و بازیمنصور با خنده بسم  

و می  باد  پر  سری  با  جوانی  جایش  به  حاال  که  محمدرضایی  یاد  به  و  زد 
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گذاشت بداند  متفاوت با یک رکابی و شلوارک ایستاده بود و شرایط نمی

که اگر نیست به خاطر به صالبه کشیدن  .وبه رویش نیستچه کسی حاال ر

خا به  نبوده،  او  خنده راحتی  همین  از  دفاع  که  طر  بوده!  سرخوششان  های 

مانده خاک  در  پای  بر  رفته،  اشتباه  را  راه  او  از  بعد  کسی  او اگر  ی 

 .ننویسند.که..

 توپ دوباره توی زمین منصور زمین خورد و صدای شیرین را شنیدند: 

 ی بسه! بیاین شام بخورین! رسید!ازب_

 :میعاد روی میز ایستاد و به محمد نگاه کرد

 دی؟دایی تو بردی! بهم یاد می _

 محمد او را بغل کرد و از روی میز پایین گذاشت.  

 تو از بابامنصور بگیر، بعد من یادت میدم!جایزه اول_

 منصورگفت:

ن  یعاد دوست داره! حسریم همون جایی که مشااهلل فردا شب همه می ان_

 به حاجی و مادرم بگو باشن!

شمی گفت. محمد سمت منصور حسن دست روی چشمش گذاشت و چ

 رفت و گفت: 

 ...قرار به میعاد بود که_
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 خوای؟خوایم یه شب با هم باشیم! تو نمیبهونه س بابا جان! می _

 محمد لبخند زد:

 چرا نخوام؟ با شماها همه چی خوبه!_

 ی او زد: ی شانهمنصور دست رو 

 داره؟ پس اگه خوبه، چهار کالم حرف حق هم باید شنیدن داشته باشه!_

 حرف حقی که جواب رو به حق هم قبول کنه داره بابا!_

 حرف ناحقم از من شنیدی محمد؟_

 نه!_

 منصور سفره را نشان داد و گفت: 

 اهلل! پس بسم _

 *** 

برنج دیس  لحظه محمد  با  و  گرفت  مادرش  دست  از  سمت  را  مکث  ای 

به  شروع  و  گذاشت  بشقابش  توی  کباب  ای  تکه  فقط  گرفتش!  حسن 

نگاه مادرش بهش بود و دید او فقط قصد سرگرمی داشت   . خوردن کرد

 شناخت! وگرنه اشتهایش را می

 من گفتم خودم غذا درست کنم، نذاشتی که مادر! _

 محمد با تعجب سر بلند کرد و مادرش را نگاه کرد: 
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 گه خوب نیست؟چرا؟ غذاش م_

 نگاهی به منصور کرد و قبل از جواب مادرش پرسید:

 باب خوری بابا! بده؟شما ک_

 ای ریحان را توی دهانش گذاشت و سر تکان داد: منصور تکه

 نه شکر خدا! عالیه! _

 شیرین گفت:

 خودت هیچی نخوردی محمد وگرنه غذا که خوبه! برنج... _

اشتهام ک_ کردیم،  روی  زیاده  با حسن  تو عصر  نذاشتم  همینم  واسه  وره! 

 ی! بخورین شما،نوش جون! شام درست کن

خنده  نگاهی با  که  کرد  حسن  دهانش به  توی  پر  قاشقی  شده،  جمع  ای 

منصور   به  و  را شکار کرد  بینشان  نگاه  نگوید. شیرین  تا چیزی هم  چپاند 

نگاه کرد که او با تکان آرام سر گفت صبر کند. غذا نصف شده بود که  

 گفت:

 شااهلل تا سال دیگه شام عروسیتو بدی بابا! ان_

 محمد با لبخند سمت منصور برگشت: حسن ایشاالی غلیظی گفت و

 شایدم زودتر شد!_
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دانست اولین بار است این حرف از  نگاه همه رویش ماند جز میعاد که نمی

 دهان او درمی آید! شیرین اولین کسی بود که صدایش درآمد:

 ..مان جان خبالهی من دورت بگردم ما_

 و تهش کوفت دورم نگرد مامان ولی اگه ازت گله کنم به صحرای کربال_

 شدن این شام نمی خوریم؟

شد   دستش شل  توی  قاشق  تا  و  ریختند  شیرین  سر  روی  سرد  انگار آب 

 ،محمد ادامه داد: 

پیش  _ باهاشون  خواستگاری  حرف  که  باشه  گفتم  زهره  درمورد  من 

 کشیدی؟  

 مهنا چشم گرد کرد:

 خواستگاری چیه؟ مامان؟! _

  

 شیرین به محمد خیره شد:

روی یخ کردن خوب بلدی عزیزم! منم که عادت دارم به  تو که سنگ  _

خودت  زندگی  تو  صالحی  هر  تو  موندنام!  آرزو  پای  و  کردن  آرزو 

 دونی همونو انجام بده! می 
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تا آمد بلند شود،منصور دست روی دست او گذاشت و شیرین سر جایش 

 نصور گفت: ماند. م

روی یخ شدن! حق  شنوی، نباید بذاری پای سنگ  شما می دونستی نه می _

 داره محمد!

 من حق ندارم منصور؟ _

 به محمد نگاه کرد و ادامه داد: 

 من حق ندارم بخوام زندگی درستتو ببینم محمد؟ _

 محمد سعی می کرد آرام باشد: 

 نگفتم سر وقت و آدم درستش؟ _

 تو می پلکن...  ؟ کو؟ اینایی که کنار دلکو وقت و آدم درست مادر_

 خانوم! متهم به جا نیومده، حکم دادی؟ اکبر! شیرین  اهلل_

و سرمحمد خنده  نگاه  ای عصبی کرد  او  به  دیگر چرخاند. شیرین  سمت 

 کرد:

تا به این روز و این سن رسیدی، هیچی ازت نخواستم محمدرضا! چون _

 ات کنار رفت و دوباره... همیشه بهت بدهکار بودم که چرا پای باب

 محمد برآشفت:
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می_ قاتی  چیو  همه  زندگی   چرا  درست  چرا  گفتم  من کی  هم؟  با  کنی 

 کردی؟ 

 گم مخالفی؟پس این کارا چیه می کنی؟ چرا هر چی می _

چون خودم یه فکرایی دارم! صبر می کنین سر وقتش یا باز پا میشین می _

 میاد ،نه تهش؟ سرش به من  ذارین که نهرین قرار خواستگاری با آدمی می 

 شیرین ساکت شد و محمد محکم گفت:

 چند وقت صبر کنین!  _

 شیرین با ناباوری گفت:

 کیه خب؟_

 محمد با نگاهی به مهنا گفت:

 مهنا دیدتش!_

 نگاه شیرین به محمد ماند و او نفس عمیقی کشید:

بتونه_ نیستم کسی  بچه  مامان!  راحت  بذارهخیالت  کاله  سرم  زندگی  !  تو 

 تری،شامت رو بخور!  حاالم اگه آروم

وقتی توی اتاق رفت و از کنار سفره بلند شد .موبایل محمد زنگ خورد  

 ،شیرین خواست چیزی بگوید که منصور گفت:
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االن دیگه وقت کنجکاوی نیست شیرین! مهنا دختره رو دیده! باقیشو از  _

بذ احترام  بکشی!  بیشتر  کارش  تو  سر  نمیاد  خوشش  بپرس!  بهش!  اون  ار 

 ای رسیده، یعنی خبر خوب! همین که به یه نتیجه

ای کرد وا رفته کنار سفره ماند و حسن حالش را شکار کرد. سرفه  شیرین

 و دست به سرش کشید. شیرین نگاهش کرد و حسن سر به زیر گفت: 

 دختره فرقش اساسیه خاله! حواس ممد جمعه!  _

آشپزخانه   و سمت  بلند شد  سفره  کنار  از  و شیرین  کرد  نچی  مهنا  رفت. 

جای آنها را خالی دید، بی حرف  آمد و وقتی    دنبالش رفت. محمد بیرون

 اضافه سرجایش نشست. نصف بیشتر غذاها مانده بود... 

نایلون را توی دستش جا به جا کرد و با دیدن او که روی همان نیمکت 

به  محکمی  پک  بود؛  دستش  توی  گوشی  به  حواسش  و  بود  نشسته 

زد   مریمسیگارش  سر  کرد.  تماشایش  خوب  سیگار  دودِ  پشت  از  با  و 

هایش پرید و چنان برقی تویش افتاد که مکث باال آمد و با دیدن او چشم

روشن چلچراغ  پایش کرده انگار  زیر  را  سیگار  محمد  شد،  که  بلند  اند. 

انداخت و با لبخند سمتش رفت. نگاه مریم با سالم آرامی بهش مانده بود 

 شاره به نایلون توی دستش ، با لحنی دلچسب گفت:و محمد با ا 

 ن تو نرفت پایین!  بدو_
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آمدن لب هم با کش  به  با  دهانش، سرش  دادن آب  قورت  و  مریم  های 

هایش و باز شدن دست آزادش پایین آمد و مریم قدم بلندتر  خوردن پلک

گرفت،  را  مریم  وجود  دور  که  آرامشی  و  تن  عطر  برداشت.  سمتش  را 

 اش برسد.  ی خالی ماندهغذای توی دست او و معدهنگذاشت به 

را خورد و با نفس عمیقی بطری نوشابه را سر کشید. محمد  ین قاشق آخر

کرد که مریم عقب نشست و آخیشی  طرفه داشت نگاهش میبا لبخند یک

 گفت:

 واقعا گشنم بود! دستت درد نکنه!_

کامل   محمد بطری توی دست خودش را روی کنسول ماشین گذاشت و 

 سمتش چرخید: 

 فقط گشنت بود دیگه؟_

 ند و محبت نگاهش کرد:مریم با لبخ

 تو با خودت اشتها هم میاری! _

 هایش را جمع کرد و مریم جفت ابروهایش را تا ته باال کشید:محمد پلک 

 چیه؟ _

 کرد؟هر کی بود االن چیکار می _
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سر نرم  مریم  توی دستش ابروهای  وسایل  آهانی  با  و  برگشت  را    جایش 

ی که مریم کم کم با همان عادت  جمع کرد و توی نایلون گذاشت. محمد

 عاشقش می شد و با پشت دست آویزان از صندلی به بازوی او زد: 

 مریم خانوم... _

 میگی مریم خانوم! نه هر کی دیگه که! _

نایلون را کنار پایش پایین گذاشت و وقتی سمت محمد با لبخند برگشت، 

 . او خندید

 مهسا؟  به هوشه_

رفته باشه ، صدایش پایین و  ای لبریز از آرامش فرو  انگار مریم توی خلسه 

 تر از همیشه بود:لحنش آرام

 خدا رو شکر خوبه! خوابیده! _

 ای کمی از او فاصله گرفت. محمد با گفتن خوبه

 گرمت نیست؟ _

 نه! خوبه هوا! _

 من گرممه ها! _

 پچ زد: مریم با مکث خندید و محمد سر سمتش خم کرد و 

 هوس نکردی بریم خونه یا...  _
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 او تا خواست خودش را عقب بکشد، محمد نگهش داشت: 

 جات خوبه،وایسا ببینم!  _

 با خنده گفت:

 قول بدم بچه خوبی باشم و اذیت نکنم، میای بریم خونه؟_

 نه!_

 خوابت کنم ببرمت چی؟_

ش کرد. برق شیطنت و اشتیاقش با اهنگمریم با خنده سرش را بلند کرد و  

ولی  ریخت  او  آتش  به  هیزم  گفت،  سرش  تکان  با  که  هومی  و  بود  هم 

 مریم خودش را کمی کنار کشید . به صندلی تکیه داد و گفت: 

 بیام مث اون شب نصف شب از خواب پا میشم ! _

 بهتر... نصف شبا کمتر در میری! _

 راه زد: ن آ با لحن پرخنده ی محمد ، مریم خودش را به

می _ فکر  داشتم   ، اومدی  که  موقع  می اون  چی  لحظه کردم  همون  شد 

 رسیدی!می 

 جدی؟_

مریم نگاهش کرد و سر تکان داد. محمد دست پشت صندلی برد و پتوی 

 نازکی برداشت، روی پای مریم انداخت: 
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 پس فقط من کفتر جلد نشدم!  _

کر باز  را  پتو  دستی  یک  و  زد  زل  مریم  متعجب  نگاه  نازک دبه  پتوی   .

شانه آمدروی  باال  مریم  چشم ی  رنگ  و  محمد  آرام  لحن  هایش . 

 بود: هماهنگ 

 کفتر جلدت شدم، رفت! چه دونی بود که پاشیدی؟_

 تر گفت: با پلک زدن مریم، نفس عمیقی کشید. آرام

ز چیزی ولی از اون شب انگار یه چیزی از تنم ا  دهدست و پام کوتاه نبو_

 چسبیده بهت و نمیخواد کنده شه! دلمه...  

 های او زل زد و سوالش را پرسید: به چشم مکث کرد .

 دوستم داری؟_

 مکث او قلبش را لرزاند: جواب بی

 خیلی! _

 عمیق . دوست داشتنی...  لبخند زد .

 کردی یهو همه چیو...   زیرو رو_

 المصب! _

زمزمهفن و  مریم  عمیق  که  س  خنکی  نسیم  با  آرامش،  دارم  دوستت  ی 

معلوم نبود از کجا ته آن پارکینگ آزاد رسید، لبخندش را عمیق تر کرد. 
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شیشه باالبر  آرام  قیژ  پیچیدصدای  گوششان  توی  ماشین  و ...های  شیرینی 

لحظه ب لذت  پارکیبرایشان  آن  توی  اگر  که  بود  قدری  ماشین ه  و  نگ 

 ... نبودند

به چشم  دستش  کنار  از  و  پاشید  به صورتش  آب  مشت  چند  های محمد 

اوبسته با چنان آرامشی نفس می کشید که  ی  نبود ولی  نگاه کرد. خواب 

 کند... انگار کنار پادشاه هفتم نشسته و حکمرانی می

  

های مریم باز شد. لبخندشان به ن گذاشت، چشم وقتی پایش را توی ماشی

 هم همان لذت و تب را به همراه داشت ولی محمد آرام گفت: 

من یه کم قدم می زنم، بخواب تو! بشینم اینجا هم خودم فشار بهم میاد ، _

 هم یهو...  

شد پیاده  خنده  با  محمد  کشید،  صورتش  روی  را  پتو  که  پاکت   مریم  و 

مردی برداشت.  را  می   سیگارش  سمتشان  داشت  قوه  چراغ  باد  با  آمد. 

اش کامال باز است. یکی را  اش خورد و تازه دید دو دکمهخنکی به سینه 

 بست و دست برای مرد بلند کرد و جلو رفت: 

 خانمم تو ماشین خوابه! چایی باید برم از همون مغازه سر خیابون بگیرم؟!_

 *** 



 

567 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

از آماده بودنش، دسوپ را   اطمینان  با  از  چشید و  .مهسا  رش را گذاشت 

 د:پشت سرش سر کشی

 کنی؟چیکار می _

اش را  برگشت و تا خواست با اخم دعوایش کند، مهسا جلو رفت و گونه

 بوسید: 

 به خدا دیگه پوسیدم تو رختخواب! _

لحن درمانده و مظلومش مریم را متقاعد کرد تا غر نزند.جایش لبخند زد.  

 دست او را گرفت: 

 کنم، دوتایی بخوریم!بشین صبحانه آماده _

 من چایی بریزم؟_

 مریم سر خم کرد و با نگاهی مستقیم بهش آرام گفت: 

های آخر درسات آماده  چند روز دیگه استراحت کن که باید واسه دوره_

 شی! کنکور نزدیکه ها! واسه کار هیچ وقت دیر نیست!

با   و  نوازش  مهسا چشمی گفت  را  را که صورتش  او  مریم، دست  لبخند 

 داد: ،گرفت و با هان گفتنِ مریم آب دهانش را قورت کرد

 دونی چقد با مریم دو سه هفته پیش فرق کردی؟می_

 با پررنگ شدنِ لبخند مریم، بغض کرد:
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معجزه _ کنم  باور  شنیدم!  زدی  می  حرف  حیاط  تو  آروم  داشتی  دیشب 

 شده و...  

 صورتی گرم گفت: مریم خندید و با  

 گوش وایسادی؟_

ندید_ چون  چندآره!  این  محمد  به   ن  نکنه  که  بود!  کرده  دلواپسم  روز، 

 خاطر راحت بودنِ خیالِ من آورده بودیش و ... 

از سر _ نه  مهسا!  نذاشت  تنهام  بودی،  بیمارستان  اون مدت که  تموم  توی 

اینکه   بدون  هست!  دیدم  سر چرخوندم  جا  هر  من!  یا خواهش  من اجبار 

 وام...  بگم... بدون اینکه بدونم... بدون اینکه بخ

 دوسش داری؟_

 با نگاه خیره و منتظر او آرام گفت: 

 نمی تونم نداشته باشم!  _

بغل کرد و چشموقتی چشم  را  او  را دید،  مهسا  براق  را روی های  هایش 

 اش بست: شانه

 خستگیم داره درمیاد مهسا!  _

خند که  کرد  بغلش  محکم  آنقدر  مریم  ه مهسا  و  شدند  جدا  گرفت.  اش 

 کشید: دست روی صورت او 
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 برو بشین... _

 فقط هنوز نگفتی قضیه خونه و اینا چی بود؟_

را   مریم دو ماجرا  تمام  توی سینی گذاشت و مشغول ریختن چایی  لیوان 

 توضیح داد. وقتی برگشت با خنده گفت:

 تو پسرِ عصمت خانمو دیدی؟_

 متعجب بود. با کمی مکث و فکر گفت:مهسا هنوز از حرفهای او 

اون_ یادمه!  حال  صداش  کوچه  تو  خانم روز  عصمت  کنم  فکر  شد  بد  م 

 صداش کرد. چطور؟ 

 مریم با سینی وسایل بیرون  رفت و آن را روی میز گذاشت: 

 دوست محمده! نه دوستی که بگی سالم علیک دارن! _

 خب؟ عجیبه؟ _

 ببینش بعد تو بگو هست یا نه! _

عجی_ خوردن  هیچی  کتک  مخصوصا  نیست.  گفتی  که  چیزایی  از  تر  ب 

 ندی! درب

زدند.   را  نشست که زنگ  مهسا  و  پهن کرد  را  زیر خنده زد. سفره  مریم 

مریم چایی مهسا را مقابلش گذاشت و بیرون رفت. با دیدن عصمت خانم 
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نگاهش را دزدید و سالم داد. زن با همان محبت همیشگی جوابش را داد 

 کمی باال گرفت: و ظرف عدسی را 

 صبحونه خوردین مادر؟_

 در کنار رفت: مریم از جلوی 

 خوریم! بفرمایید داخل ، با هم می_

به   نگاهی  رفت.  تو  و  نکرد  رد  را  او  تعارف  زد.  لبخند  خانم  عصمت 

 های کنار ورودی انداخت و چادرش را آزاد گذاشت: شمعدانی

 ها هست مادر؟ بسته حواست به این زبون_

های صورتی گذشت  ها برگشت و از روی گلسمت شمعدانینگاه مریم  

ای گفت و دوباره زنگ را زدند.  های قرمز رسید. با لبخند بلهبه گلبرگ   و

مریم تعجب کرد و قبل از اینکه در را باز کند صدای آشنا و محجوبی را 

 با لحنی بانمک و محکم شنید:

 مادر... عصمت خانوم... _

 عدسی دست مریم لبخند زد و برگشت:ی زن با دادن کاسه

 م بگیره!بره سرکار! گفتم واسه شما رفته بود نون بگیره بعد _

بربری   نان  دو  کرد،  بازش  وقتی  و  برگشت  در  سمت  او،  تشکر  میان 

ی حسن را. سالم کردنش و تهش کنجدی را دید و بعدش سر پایین افتاده 
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خنده چسباندن،  آبجی  شدهیک  کنترل  لب  ی  روی  را  و ای  آورد  مریم 

نان بابت  داد.  نگاهیسالم  با  او  و  کرد  تشکر  کرد.   ها  رد  تعارفی  کوتاه 

کمی عقب ایستاده بود متوجه نشد چرا عصمت خانوم جلوتر رفت   چون

ای اما وقتی محمد را دید، حس کرد ته وجودش چیزی کنده شد و حلقه

و پیوسته  هم  سبه  داشت  بافته شد.  نگاهشان  بین  احساس،  از  و محکم  اده 

 کار داشته   گفت حسن را کرد و میگرم با عصمت خانوم احوالپرسی می 

که آمده! مشغول حرف زدن با زن، نگاهش سمت مریم چرخید که کمی  

تا عصمت عقب  . کرد  و سالم  زد  لبخند  بود.  زده  زل  بهش  و  ایستاده  تر 

خانم برگشت مریم نگاهش را گرفت و از ذوق و شوک دیدن او درعین 

شنید. احوالپرسی  درز گرفت.صدای تپش قلبش را به خوبی می غافلگیری  

 ه محمد گفت: و دعوتش کرد داخل ک کرد

 تا اینجا اومدم، گفتم حال خواهرتم بپرسم! مشکلی که نیست؟_

نگاهشان  لبخند  با  دید  که  رفت  خانم  عصمت  سمت  کوتاه  مریم  نگاه 

اشتباه  می  یا  دید  را  او  مهسا  عمل  روز  دانست  نمی  بود؟ کند.هنوز  کرده 

نیاور خودش  روی  به  چیزی  هیچ  چرا  بودشان  دیده  اینقدر  اگر  یعنی  د؟ 

 تودار و خوددار بود؟

 خوبه خدا رو شکر. اوضاع باشگاه رو هم من کنترل می کنم و... _
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 ره سر کارش محمد جان! شااهلل میاز امروز و االنم ان_

هایی ممریم با تعجب سمت عصمت خانم برگشت که او با مهربانی و چش

 شدند،گفت: که کم کم دخترها عاشق صداقت و مهرش می 

پیشش هسم_ برگردی  تا  منم  مادرجون!  پاست  رو  شکر  رو  خدا  که  ا 

 مونم! برو تو هم به کارت برس! می 

 آخه تازه... _

  

 اونجا وایساده خودش! یه هفته س کنارشی خودت عزیزم! االنم_

چشم  و  مهسا  دیدن  با  و  برگشت  عقب  چه های  مریم  ماند  پرخواهشش 

 بگوید . 

گاه محمد نبود اما او از پشت سر  مدل حیاط طوری بود که توی تیرراس ن

وعص زد  لبخند  دیدنش  با  مهسا  دید.  را  مهسا  و  کشید  سر  خانم  با   مت 

ی محمد و چشمکش به روی خودش نیاورد.مریم صدایش را شنید اشاره

 که گفت:

 ..  اگه میای من وایسم ببرمت باشگاه وگرنه._

 مدی؟اوغور بخیر محمدرضا خان!  خروس خون سرِ قنات، پیِ چی او_
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محمد فوری برگشت و بادیدن حاج علی که جلوی در خانه خودشان بود،  

 سالم کرد و دست داد: 

 رم!مخلصم حاجی! اومدم با حسن کار داشتم! دارم می_

 حاج علی پشت سرش را نشان داد و با لحنی محکم گفت:

 خونه مردم پسر! خوش اومدی! وانستا پَ جلو _

 عصمت خانم جلو رفت: 

یه نون و چایی بخوره! مریمم حاضر شه و بره   ر بیاد داخل،حاج آقا بذا _

 سراغ کارش! دست محمدجان درد نکنه، تا یه جا برسونتش! 

 حاج علی مریم را نگاه کرد: 

 شما راه دور رفتنت دشواری داره دختر؟ _

 مریم من من کرد:

 .نه حاج آقا...رم  هر روز می_

بو  ایستاده  هنوز  که  کرد  نگاه  را  محمد  علی  بیشتر  سگرمه د.حاج  هایش 

 توی هم رفت: 

 اگه ناشتا نخوردی، بیا تو! اگه خوردی هم واستادن نداری که!  _
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را شگفت مریم  اما محمد عادت لحن رک و صریح حاج علی  زده کرد 

مریم کرد و دست دور دهانش کشید.   به  نگاهی  های سگرمهداشت که  

 حاج علی بیشتر توی هم شد و گفت: 

 جا رفتن؟ چی شد پس ؟ موندی_

 محمد دستش را انداخت: 

 پس! امری باشه؟ رممی_

 به سالمت!_

محمد خداحافظی جمعی کرد و رفت. حاج علی، حسن را نگاه کرد که با 

هایش را بیشتر  ی روی لبِ او اخمنان عقب به دیوار تکیه داده بود. خنده 

 کرد:

 کسی رو فیلم کردی؛ میخندی تو؟_

فوری   و  کرد  جمع  را  خودش  رفت.  حسن  خانه  توی  و  گرفت  رخصتی 

به   کردن  نگاه  بدون  و  آمد  بیرون  کمی  حاجی  شدند،  دور  پسرها  وقتی 

 مریم گفت:

 حساب آشناییت با محمدرضا به خونه زندگیتون کشیده دختر جون؟_
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دید او هم منتظر است. نگاهی به عصمت خانوم کرد که   .قلب مریم ریخت

ای از  عجیبی  داد.حساب  قورت  را  دهانش  می آب  مرد  با  ن  توام  که  برد 

 احترام هم بود: 

 قبال گفتم بهتون که... _

وگرنه _ نکن  اومد  و  بی حساب کتاب رفت  قبله؟ پ  اگه حرفات، حرفا 

 باید پِیِ جا باشی واس خودتون!

او   مریم  سمت  بالفاصله  که  خورد  جا  اینکه چنان  از  قبل  ولی  برگشت 

 حرفی برای گفتن پیدا کند،حاج علی ادامه داد: 

اینورا   از_ پا  اونجام که خوش ندارم شماها پاشین، مجبورم به محمد بگم 

هم   بذاری  خواستی  فضولی  پا  بزنه!  سرش  فکرایی  ممکنه  نذاره،اونوقت 

 ای! حرفی توش نیست؟بذار دختر ولی تا اینجایی ، ناموس این خونه

 ریم بهش زل زده بود که حاج علی نگاهش کرد:م

 اگه هس بگو! _

 ی مریم رها شد: سینه نفس عمیقی از 

شرمنده_ که  بوده  زندگیم  به  حواسم  اونقدر  حاجمن  نباشم  کسی  آقا  ی 

 ولی شما ...  
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پا شیرزنی! حرفمو کج ورنداره  _ یه  ! خودت  بمونی پس  همیشه روسفید 

معلوم ردش  که  گفتم  سیخ  و  سرخ  و   دختر!  دلت  تو  بره  اینکه  نه  باشه! 

 غیر این اگه هست بگو!ناراحتت کنه! محمد گفته همکارشی و .... 

تا سر زبانش آمد بگوید همکاری کجا بود؟ همدلش شده! همسرش شده  

ولی زبان بین دو دندان تیز مصلحت و تردیدی گرفت که محمد از حاج 

آرام نه  با  و  گرفت  چشم  همین خاطر  به  بود.  گفته  را  علی  مرد  نگاه   ، ی 

فقط و  رفت  عقب  مکث  کمی  با  علی  حاج  داشت!  نگه  خودش   روی 

 گفت:

 فی امان اهلل!_

وقتی رفت مریم با دست و پایی سست شده ماند که عصمت خانوم در را  

 بست و با مهربانی سمتش چرخید: 

 دلت نگیره از حاج آقای ما ، مریم جان؟  _

 لبخند کمرنگی زد و زن را نگاه کرد:

 ادت دارم به دلگیری عصمت خانوم!من ع_

 مریم مجال نداد:  تا زن چشم گرد کرد و خواست چیزی بگوید

 میشه بفرمایید داخل که منم زودتر حاضر شم و زحمت بمونه براتون؟_
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چشم  مکث  کمی  با  خانوم  مریم عصمت  گذاشت.  هم  روی  را  هایش 

ا دید.  شمعدانی را نگاه کرد و توی خانه رفت! شک توی نگاه حاج علی ر 

می او  با  کردنش  تمام  حجت  و  محمد  به  می  تشرش  چهارچشمی  گفت 

سش! شاید اهرمی بود که زودتر تکلیف این ان! تلخ و شیرین بود حپایدش

 با محمد روشن شود و دست از بازی پنهانی بردارند...  ارتباط 

 *** 

پله و سمت  گیت گذشت  از   . زد  را  شلوغ کارتش  راهروی  به  که  هایی 

برگردد و رسید رفمی  اینکه حتی  بدون  تنه زد و رد شد.  بهش  ت. کسی 

ها، به این  ادامه داد. عادت کرده بود به این تنه خوردن  نگاه کند راهش را 

شنیدن  حرف طعنه  به  همیشه  ها،  ولی  بود  کرده  عادت  زیاد!  و  کم  های 

کرد وگرنه شاید جواب حاج شد! احساس گناه می برایش گران تمام می 

ی برقی رفت و ساعت را نگاه کرد. رفتنش هم  داد! روی پله علی را هم می 

زیا درد  نمی امروز  دوا  ادامهدی  بود،  افتاده  راه  که  حاال  اما  داد. کرد  ش 

 دستی آشنا روی دستش نشست . 

  

 لرزید ولی صدای گرم محمد نگاه مشتاقش را برگرداند: قلبش چند ثانیه

 ساعتتو جمع کن! من پشت سرتم!  _
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های گرم و نرم ساحل را  لبخندش دقیقا همان حس دراز کشیدن روی شن

 داد! نی در یک دریای طوفان زده میبعد از شنایی طوال

های ساده و سنگی ، با او باال پلههایی را که با پله برقی پایین رفته بود ازپله

پنجه به  انگشتانش  بنبرگشت.  او  را محکم ی محکم  و همین دلش  بود  د 

از آن سرازیری ظاهرا راحت، آرامش کرد!  می  بیشتر  این سرباالیی  کرد. 

می نگاه  را  سمتش  رکنیمرخش  و  آورد  دستش  به  فشاری  محمد  که  د 

 برگشت:

 راه طوالنی پس اذیت نداره!!!_

 با لبخند نگاهش کرد و با هومی مریم آرام گفت: 

 ره؟ راه دلتنگی همیشه سخته! گفتن دا _

چشم چشم  توی  که  رعدی  از  را  مریم  مکثش  و  محمد  و های  زد  هایش 

 جایی که ایستاده بودند، ترساند! 

نچ وارانه همیشه از سمت کسانی های سرزنش بار و نچاش ، نگاهبا خنده

چشمه  به  رسیدن  و  تشنگی  از  درکی  که  چند  ای  است  هر  ندارند!  گوارا 

 کوچک ... هر اندازه غیرعرف!

 .. دوست داشتن قانون ندارد.سقف ندارد. فقط نگاه است، تپش قلب است.

 *** 
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به دختر جوانی تمرین سبک ورزش با توپ را می داد که صدای    شتدا 

دیدن  با  ولی  برگشت  لبخند  با  شنید.  را  مهنا  آشنای  و  پرانرژی  سالم 

ابرپسربچه همراهش  گوشش ای  توی  محمد  رفت.صدای  باال  وهایش 

 پیچید:

 "پدرسوخته عشق منه! "

 مهنا دست میعاد را کمی باال گرفت:

 بمونه امروز تو دفتر؟ _

 برم پیش ماهیا مامان؟_

 مریم جون باید اجازه بده!_

ی او کشید . سالم شیرینش را  مریم جلو رفت و دست به موهای فر و بامزه 

 جواب داد: 

 ره!پیش آکواریوم خب! تو دفتر حوصلش سر می بیاد بره _

 ی مریم را بوسید: مهنا خم شد و محکم گونه

 عوض کنم؟ بیخود نیست من عاشقت شدم! بره تا من لباس _

 ای گفت و یک جفت دمپایی برای میعاد گذاشت:مریم با خنده باشه

 اینا رو بپوش که بریم اونور! _
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کفش  مریممیعاد  و  انداخت  سمتی  را  دمپایی   هایش  خنده  را  با  هایش 

 هایی آویزان گفت:برایش جفت کرد که میعاد با لب

 تو کمد بابام کفش دارما! برم بردارم؟ _

 اباتو داری؟ مگه کلید کمد ب_

 تو میزه داییمه!_

 مریم خندید: 

 آخه ما اجازه نداریم بریم تو دفتر ایشون!_

 خواد!گه نمیگیرم.دایی خودش می من هیچ وقت اجازه نمی_

 هایش را باال کشید:مریم لب

 ها!ای دست نزنیبرو بردار. فقط به چیز دیگه _

.مهنا بیرون آمد میعاد مثل فنر باال پرید و چشم چشم کنان آن طرف رفت  

 ایی گفت و مریم با خنده گفت: و دید او توی دفتر محمد رفت. ای باب

 شیطونه ها! _

که کال تربیت و رفتارش اشه عزیزم! محمد و دوستشم باشن  واسه یه دیقه_

 شه! از دست من خارج می

 از حرفاش معلومه!_

 مهنا با خنده گفت: 
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 شناسیش! محمده دیگه! خودت می_

وماه مهنا با رفتارش نشان داده بود که درجریان د. توی این دمریم لبخند ز

را می ارتباط  احترامی حد خودش  قابل  به طرز  ولی  و آنها هست  دانست 

هایش را محکم کرد.مهنا بند کفشجا هم درموردشان نمیبی حتی شوخی 

کفشمی  با  آمد  بیرون  زنان  جست  میعاد  که  بطری کرد  یک  و  هایش 

 ای! نقره

 ها بود مامان! یی از این نوشابهچال دا تو یخ_

جفتشان  او   چشم  دست  از  را  بطری  دوید!  سمتش  مهنا  و  گرد شد  هم  با 

 گرفت:

 فضول!  تو به یخچال دایی چیکار داری؟_

 هایش را آویزان کرد! مریم با خنده لبش را گاز گرفت و میعاد لب 

 بَده ؟ _

 گفت: ای به او مهنا بیرون آمد و در را بست.با چشم غره

 بیاد ببرتت! زنم عمهصدا نمونی، زنگ میبی_

باشه و  شد  مظلوم  با میعاد  و  رفت  ضعف  مریم  دل  که  گفت.جوری  ای 

 خنده دستش را گرفت:

 رمش مهنا جان! شما تمرینتو شروع کن! بمن می _
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ماهی  سمت  کرد.مریم  تشکر  و  کشید  عمیقی  نفس  داشت  مهنا  رفت!  ها 

می توضیح  دوبرایش  چه  هر  که  خورا داد  از  دارد  و  ست  بردارد  ها  کی 

 مهمان اوست ولی سمت درهای انتهای سالن نرود! 

 استخره اونجا. دایی بردتم!_

 مریم با محبت نگاهش کرد:

 وست داری؟داییتو د_

 یه عااالم! خیلی باحال و مشتیه دایی جونم! _

آبمیوه بزند.  خنده  زیر  بلند  مریم  بود  مانده  و  کم  برداشت  یخچال  از  ای 

 و داد: دست ا 

 خوش به حال دایی جونت پس!_

بعد هم دستی به موهای او کشید و دلش تنگ شد برای دست بردن میان 

کرد امروز  اش میداشت وسوسهشرمانه که  موهای محمد! یک دلتنگی بی 

لبش   لبخند روی را بماند تا او را ببیند و ... ته افکارش را جمع کرد! جایش

 آمد و گرما به تنش! 

انداخت . دیدن میعاد  گاه نگاهی هم انتهای سالن میگه  ار شد و مشغول ک

دانست محمدرضا عاشق این بچه کرد . شاید چون می حالش را خوب می

 است!



 

583 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

های توی دستش را  ا زدن اسمش توسط ستاره،جانمی گفت و وزنهبا صد 

با تنظیم  نام آمده. تشکر کرد و  زمین گذاشت. او گفت کسی برای ثبت 

 فتر رفت. میان راه دید مهنا همقدمش شده!وزنه سمت د

 امروز قراره مامان منم بیاد! شاید اونه!_

بگوید، مهنا   زی مریم سر جایش ایستاد ولی تا خواست با آن غافلگیری چی

 لبخند زد:

 گُله مامانم به خدا!_

 ای زد:پاچهمریم لبخند دست 

 شکی توش نیست ولی... چیزی شده؟ _

کنه! جای یکی از دوستاش  ین و میعاد! میثم وقت نمنه واال! میاد دنبال م_

 ریم خونه مامانم! رفته سر شیفت! دوسه شب نیست! مام می

 خندید:

 بفرمایین! شمام _

های جفتشان  مریم خندید و تشکر کرد ولی توی ورودی خنده روی لب

 خشک شد. کسانی که آمده بودند برای ثبت نام فاطمه و زهره بودند... 
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رود مهنا جوری کنار کشیدش که مریم متعجب مریم داخل ب  قبل از اینکه

مریم   متعجب  نگاه  مقابل  نشوند!  متوجه  آنها  که  کشیدش  سمتی  و  شد 

 ستاد و لبخند مهربانی زد. با لحن دلسوز و نگرانی گفت:ای

 شناسیشون؟ببین اینا عروس عموی محمد و خواهرزنش هستن! می _

 ا بیشتر جا خورد: مریم به حد کافی گیج بود و با لحن مهن

 بله! دیدمشون قبال توی صندوق مسجد ولی... _

بار _ زیر  از  هست  جوری  هر  باشه  آروم  بعدا  مغزت  میخوای  ثبت   اگه 

 نامشون شونه خالی کن! 

 آخه... نمیشه که! بعد... _

  

اینجا   بیام و نذارم ولی مطمئن باش محمد خوشش نمیاد اوناتونممن نمی _

ی زهره بوده یه صحبتایی هم درمورد خواستگارباشن و کنار دل تو! چون  

 که االن جاش نیست بگم ... 

بود   گفته  محمد  آمد.  بند  ثانیه  چند  مریم  زن نفس  فکر  به  ش  خانواده 

 اند . زهره همانی بود که گفت؟دادنش افتاده

 مهنا حرفش را تندتر ادامه داد: 
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ن به  ت با محمد اونقدری جدی هست که بخوایارتباطکنی  اگه فکر می _

 و قبول نکن!  ازدواج با هم فکر کنین، اینا ر

ام باشد  های منتظر مهنا ماند.چند ثانیه بعد سعی کرد آر نگاه مریم به چشم

 و هیجانش را کنترل کند:

 باشه! ممنون که گفتی..._

بوسه و  مهنا  گونهلبخند  روی  که  نفس ای  بود!  کننده  نشست،دلگرم  اش 

هنا خودش را نشان آنها نداد. مریم عمیقی کشید و سمت دفتر رفت ولی م

تر رفتار کرد و زیر چشمی  ی شناختشان گرم به رسم ادب و اینکه از قبل م

لبخندش و رفتار هم زهره ر بود.  پایید! آرایش محوی داشت و زیبا هم  ا 

می محترمانه  هر کسی  دل  به  شاید  به ش  نفسش  حاال  که  او  نه  اما  نشست 

 بی وقت هوایش را می کرد.   محمد گره خورده بود و دلش وقت و

از آنجا اوضاع را کنترل کند. چادر از سر  پشت میز نشست و سعی کرد 

نگاهش حال عجیبی شبیه جنگ و کینه داشت اما  فاطمه سرخورده بود و  

 کرد!  لبخندش رسم سیاست را پررنگ می

امروز _ از  حاال  کردم!  نمی  وقت  .من  اینجا  بیایم  گفته  زهره  وقته  خیلی 

 کرد؟ روع شه شمی 

 مریم لبخند زد:
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آوردین. االن من  کاش همون موقع که خواهرتون گفته بودن تشریف می _

 داشته باشم...  تونم ثبت نام جدیدنمی

 هایش را توی هم کشید:نگاهی عجیب بین دو خواهر رد شد و فاطمه اخم

 یعنی چی؟ _

برای روزها و مربی_ بمن  برنامه دارم عزیزم!  اینجا هست  از  هایی که  یش 

نمی من ظرفیت  و  میشه  مختل  رسیدگی  اونوقت  بعد  کنم  نام  ثبت  تونم 

 شرمنده میشم! 

 اینقدر سرتون شلوغه یعنی؟_

 با اطمینان و اعتماد به نفس لبخند زد:  م مری

 تشریف ببرین داخل و تعداد ورزشکارا رو ببینین!  _

 من یه نگاه کردم! به تعداد یک سوم دستگاهای باشگاهم نبودن!_

به تعداد مربی و تواناییش ثبت نام دارم خانم فاضل نه دستگاها که! ن  م_

 مگه دستگاها تمرین میدن؟ 

 مربی ندارم!من نیازی به _

لبخند مریم کمرنگ شد و نگاهش به او ماند که زهره حرف خواهرش را 

 با لحن بهتری ادامه داد: 

 ازی نیست!کنیم با دستگاه! رژیم و کار با مربی نییعنی خودمون کار می_
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 مریم با کمی مکث لبخند زد و از پشت میز بلند شد:

هزینه_ اینجا  دستگاهای  برای  اجمن  گیرم!  نمی  نمیدم ای  هم  شون  اره 

تونین به صرف نسبتتون با متاسفانه! اگر شما توی خونه تردمیل ندارین می 

با   ایشون  اینکه  به شرط  اما  استفاده کنین  اینجا  از دستگاهای  فاضل  آقای 

تماس بگیرن و اطالع بدن چون من هیچ مسوولیتی از سمت کسی که   من

االن کنم!  نمی  قبول  کنم  نمی  نامش  باید    ثبت  عذر  هم  برسم.  کارم  به 

 خوام!.... می 

 رفت که فاطمه ایستاد:داشت از در بیرون می 

 ممکنه آقای فاضل از این رفتار خوشش نیاد و برای شمام خوب نباشه!_

 :کمی نگاهش کردسمتش چرخید و  مریم 

برای خانومی که کارمند یه بخش خیریه است، تهدید خوشایند نیست به  _

ب فاضل  آقای  اگر  اما  غیرحرفه نظرم  منو  و ربطش رخورد  تلقی کردند  ای 

بدون   چرا  میدم  توضیح  تر  شفاف  حتما  براشون  باشگاه،  قرارداد  به  دادن 

 اطالع ایشون حضور شما رو قبول نکردم!روز بخیر....

تقلب تند می ش  مثل سنگی روی سینه ند  آنها  نگاه  مهنا  زد!  با  بود! حق  اش 

 دند... بود انگار... برای کاری جز ورزش آمده بو
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هایش رفت و زنی حدودا پنجاه ساله و چادری را دید. چشماز دفتر بیرون

ای شک نکند او مادر محمد است. وقتی فاطمه با آنقدر آشنا بود که لحظه

خاصی  زنس"گفت  لحن  جان  الم  مریم   "عمو  کردند.  انگار  ته  و  سر  را 

  دست و پایش سست شده بود و استرس داشت ولی سالم کرد و خوشامد 

را   نفهمید جواب سالمشان  را  معنایش  لحنی خنثی که مریم  با  گفت. زن 

داد و حال فاطمه را پرسید.مهنا انگار کمین کرده بود که خودش را نشان 

پشت دست  هم  بالفاصله   . معرفی   داد  و  گذاشت  اما  مریم  کرد  اش 

 های آنها فراراعتنایی مادرش دل مریم را بیشتر خالی کرد تا از بین نگاهبی

ها را مرتب کرد کرد. وزنهکند. مستقیم همانجایی رفت که داشت کار می

دست کرد؟ و  بد  را  حالش  محمد  مادر  نگاه  چرا  کرد.  یخ  بیشتر  هایش 

 ه یک دفعه همه پیدایشان شد؟! یعنی واقعا او حرفی زده بود ک

میعاد با جیغ و دو و سالم به مامان شیرینش از کنارش رد شد.حواس مریم 

رفت و دستش برای چند ثانیه بین دو وزنه ماند.آخی گفت و    پی پسرک

قفسه  نگاه کرد.  رفت  پوستش  که  را  سینهدستش  و  ی  تر شد  سنگین  اش 

آن   به  و  بود  سالن  ته  که  راهرویی  به  ماند! نگاهش  می شد  ختم  سوییت 

از دوماه پیش، از کنار موری و آن سوییت همه چیز از همانجا شروع شد.

 و ...  
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 *** 

ز کهبه  افتاد  دلش  یاد  و  کرد  نگاه  دستش  روی  چندین  خم  بین  امروز 

کرد  توافق  محمد  با  که  روزی  ناشناخته!  حسی  با  ماند  غریب  حضور 

نمی هم  را  مقابلفکرش  که  برسد  جایی  به  و خانواده  کرد  دستپاچه  اش 

 نگران شود ولی شده بود. هیچ چیزی سرجایش نبود و از همه بیشتر دلش!! 

 روی میز برداشت. ستاره سرکی توی اتاق کشید:مانتویش را از   

 مریم کاری نداری باهام؟ برم؟ _

 ی مانتویش را بست: لبخند زد و دکمه

می _ پیگیری  گفتی  که  رو  مربی  اون  فقط  اینجانه!  شلو  کنی؟  کم  غ کم 

 میشه! 

استفاده _ نمیشه  استخرش  از  مریم  فقط  میدم!  بهت  خبرشو  حتما  فردا  تا 

 دارما! اگه اجاره بده اونم خوبه!کرد؟ من یه سری فکر 

 اش باالی سرش گفت: کرد و در حال بستن دوباره موهایش را باز

استخرشم کوچیکه _ داره.  به مشکالتش  دردسر  استفاده شخصیه!  واسه  و 

 ارزه!نمی

 هایش را باال کشید: ستاره لب
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تاریکی_ توی  تیر  یه  باز  اینجا حاال  نشستی  تو هم   بنداز! درآمدش خوبه! 

 دیگه! کم کم شاید نصف باشگاهو خریدی! 

 مریم زیر خنده زد:

 کارگری... آره! با پول_

 ستاره خندید و گفت:

 بازم صد رحمت به اینجا! _

سباندن بوسی کف دستش برای مریم خدا رو شکری گفت و ستاره با چ

خداحا را او  شالش  و  کرد  ساعت  به  نگاهی  مریم  رفت.  و  کرد  فظی 

موبایلش زنگ خورد. با دیدن اسم مهسا گوشی را برداشت و برداشت که  

 در اتاق را بست: 

 دارم میام ولی تو گشنه نمون.ناهار بخور... _

 نگران شی! من اومدم بیرون. نری خونه_

 تعجب کرد:

 ی؟رید رفتکجا؟ خ_

 نه! از آموزشگاه زنگ زدن که یکی دو تا چیز جا گذاشتم و... _

 میان حرف مهسا پرید: 

 ذارم برگردی اونجاها! نکن کنکور تموم شده می فکر_
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 مهسا خندید:

نه بابا راه دوره! کی حوصله داره؟ میرم هم یه سر به دوستم بزنم، هم یه _

 گه!  وزه داره میسری امانتی دستش دارم امروز بگیرم! چند ر

 نفس عمیقی کشید: 

 خیله خب! مراقب باش! تا عصر که میای؟ _

د مراقب خودش است و مریم تلفن را قطع کرد. مهسا خیالش را راحت کر

 ی محمد را گرفت و او بالفاصله جواب داد: با چند ثانیه مکث شماره

 گرفتمت؛ مشغول بودی! کجایی؟ _

 رم که... سالم! باشگاه! دارم می_

 میان حرفش گفت: مدمح

 وایسا نزدیکم!_

 لبخند روی لبش آمد:

 مربیای مرد میاد! خب میام بیرون! دیر شده یهو یکی از _

 پارکینگ وایسا!  جلوی _

 لحنش مریم را مشکوک کرد:

 چیزی شده محمد؟_

 ببینمت! چطور؟ نه! فقط میخوام_
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 آخه... هیچی! بیا می بینمت! _

رفت و قدم زنان    را قطع کرد. بیرون  ای گفت و مریم تماسمحمد اوکی

چشم    سمت پارکینگ رفت. همانجا جلوی در شروع به قدم زدن کرد و

یکی که  بود  شده  پارک  ماشین  چند   . اصلی  چرخاند  مسیر  خالف  اشان 

با دیدنش لبخند   از سر کوچه پیچید.  ابرو باال داد و محمد  با تعجب  بود. 

ایستاد. او  که  کرد  رد  را  رو  پیاده  و  داد.محمد زد  و سالم  کرد  باز  را  در 

ت و  سالمش را جواب داد. همزمان هم دنده عقب گرفلبخند زد و علیک

متعجب  را  مریم  ماشین،  سرنشینان  دیدن  شد.  رد  ماشین  همان  جلوی  از 

 زیر لب غرید:  سمت محمد برگشت و او با اخم کرد. با تعجب

 !بیشعور_

 مریم متحیر کامال سمتش چرخید: 

 کی؟؟_

 و میگم! دیدیش که فتنه رو!عباسزن _

 می دونستی میان اینجا؟_

نه! مهنا زنگ زد گفت! بهش گفتم چک کنه ببینه لگنش هست یا نه که _

 گفت آره! 

 مریم با تعجب بهش خیره ماند:
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 پان؟فهمم! وایسادن باشگاهو مینمی_

 البد اون عباسِ...  دهن لقشو وا کرده! _

 محمدرضا... _

 وقع بدجوری موی دماغم شدن همه! ن! از اون مبا هم دیدمو  یبار_

 مکث پوزخندی زد و عقب نشست:با  مریم 

 نگرانت شدن البد که کسی از راه به درت نکنه!_

 محمد نگاهی به او کرد و گفت: 

 سابقه دوست دارم، زن گرفتن که ندارم!_

گوید. با تردید نگاهش کرد و محمد لبخند مریم درست نفهمید او چه می

 زد: 

 همون دوماه پیش به عباس گفتم زنمی!  _

رگ توی  خنک  مایعی  از  هایانگار  دلچسب  نسیمی  و  شد  تزریق  مریم 

می نگاهش  داشت  هنوز  خورد!  جانش  به  رو  آرام  روبه  محمد  و  کرد 

 گفت:

 خونه! ریمری! می دیر می  به مهسا بگو_

اش  بینی  مقابل  دست  ،محمد  بگوید  چیزی  خواست  تا  و  زد  پلک  مریم 

 شت! جدی و محکم گفت:ا گذ
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 خوره!خوام امروز بریم خونه! نه نیار بهم برمی می_

 کمی که گذشت آرام گفت:  .مریم حرفی نزد و عقب نشست

 ری؟خونه خودت می_

 کنم بیام؟ خونه شما از حاج علی جرات می_

 دوست ندارم بیام اونجا االن!_

 محمد نگاهی سمتش انداخت: 

 عقد کنیم اونجا نمی برمت!  _

 ریم کالفه سمتش چرخید:م

 حرفم عقد نیست محمد! االنم باهات احساس خوبی دارم، فقط... _

 فقط وایسا من کله اینو بکوبم به طاق ! بعد هر جا خواستی می برمت! _

 مریم از حال لحظات قبلش فاصله گرفت و با تعجب گفت:  

 کی؟_

دنبالمون  _ افتاده  منم خر فرض کرده!  میببینه  فاطمه! خودش خره!    کجا 

 ریم!

 مریم چشم گرد کرد:

 پس چرا داری می ری خونه خودت؟_

 میخوام ببیندمون می ریم اونجا که بره کامل آمار بده!_
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نفس مریم برای چند ثانیه بند آمد. سعی کرد آرام باشد و از افکاری که 

 به ذهنش هجوم برده بود خالص شود. آرام گفت: 

 داری من پیاده شم؟نگه می_

 نه!_

 نم محمد! ش میکخواه_

 نه!_

 مگه نمیگی زنتم؟ _

 بحث نکن االن با من! _

 جلو اینا داری مث یه آدم دم دستی می کشونیم خونت،مث یه ...  _

 با نگاه تیز محمد ، سعی کرد بغض نکند: 

به خدا مامانت امروز یه جوری نگام کرد داشتم پس می افتادم! واسه تو  _

 زنن!بگی میبد ندونن به من هر برچسبی 

 وجود دارن بزنن ! _

بد نگاه   دوسش دارممیخوای به مادرتم بگی وجود داری به دختری که  _

 کن؟ آره؟

 رفت که مریم درمانده ادامه داد: محمد هنوز داشت راهش را می
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به خدا دوست دارم بیام تو خانواده ات مث آدم زندگی کنم! من از این  _

 . قایم موشک بازیا بدم میاد وگرنه.. 

 شدی؟تی زن دوم اون عتیقه می ی؟ می رفوگرنه چ_

مریم با حیرت نگاهش کرد و محمد با نگاهی بهش َاهی گفت و با همان 

انداخت و دور زد! مریم ساکت و سرعتی که داشت توی اولین خروجی 

صامت چشم ازش گرفت و به بیرون دوخت. محمد دست به پشت گردن 

بیش بود  معلوم  کشید.  موهایش  الی  کالف  و  حد  مریماز  است.  اشتباه   ه 

خانواده آمدن  بود.  زمزمهنکرده  نبود!  دلیل  بی  او  که ی  بود  شده  بلند  ها 

 ی آنها را به باشگاه و پاییدنشان کشید!  همه

 آرام گفت:  های مترو یکی از ایستگاهکرد. نزدیکزخم دستش درد می 

 شم! نگه دار پیاده می_

 برمت خونه! می_

ب_ تکلیفتو  احساساول  مدل  روشا  من  به  دستت ت  بگیر  شیپور  بعد  کن  ن 

 واسه همه و تهش قضاوت من! 

ی در را کشید پیاده شود که محمد ماشین را کنار کشید و مریم دستگیره 

 محمد مانعش شد:

 نیست چی فکر کنن!  واسه من مهم _
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ریخته  هم  به  حالت  کرد.  نگاهش  کمی  چرخید.  سمتش  باز مریم  اش 

 های سردرگمش! هایش و رنگکشیده بود به چشم

واست مهمه حاج علی چه فکری درموردت کنه ، ولی واست مهم نیست _

 کل خانواده ت چه فکری درمورد من کنن؟ 

 فهمن! رو میداشتم! اول و آخرم جریان نبود االن اینجا نگه نمی_

 مریم بهش خیره شد و آرام گفت: 

 محمد!  کردی کاش یه روز جای من زندگی می _

 محمد سمتش کامال چرخید: 

 با من بودی ! مگه نبودی؟ با همون _

 ستون فقرات مریم تیر کشید و بهش زل زد! او ادامه داد: 

اعتقاد داری بهش؛ پاش وایسا، نداری  _ پس دیگه بد و خوب نداره! اگه 

 هم... 

 کنه ولی وقیح نه! مو صبور می اعتقاد دارم! اینکه عشق آدبه یه چیز بیشتر _

مثل ترمز   ابروهای محمد جمع شد و نگاهش بهش ماند. لحن صریح مریم

 تر گفت: گیر بود برایش.انگار تازه فهمید چه گفته! مریم آرام
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می _ یعنی  صبر  بودم  باهات  اینکه  محمد!  معنی کنی  برام  بعدا حرفتو  کنم 

وقاحت کنه  خدا  اشتچی!  فقط  شنیدم  و  دیدم  که  سر ی  از  محض  باه 

 شه وگرنه... عصبانیتت با

اش را ول کرد و با خداحافظی پیاده شد. محمد به در  ادامه نداد.باقی جمله

کوبید.   فرمان  روی  را  دستش  کف  کرد.  نگاه  رفتنش  مسیر  و  باز  نیمه 

گرفت. صداهای مختلف توی سرش بود. آنقدر زیاد که داشت سرسام می 

پیاده شد.که... دو مشتش را محکم رو  آنقدر فرمان کوبید و  اما توی    ی 

 اثری از مریم نبود...  ایستگاه مترو هیچ 

می درد  پاهایش  که  بود  رفته  راه  بیرون آنقدر  قفل  توی  از  را  کلید  کرد. 

اش کتونی ی جلوی در نشست. بند ی موزاییک شدهکشید و روی تک پله 

ونی یرون بکشد که چشمش به شمعد را کشید و خم شد کامل از پایش ب

رسید. روی شاخه خم شده بود و افسرده به نظر میقرمز افتاد . گلی ازش  

قلبش همانکرد گوشهاحساس می  از  پژمرده وای  جمع شده! حرف   طور 

محمد دوباره توی ذهنش تکرار شد. آنقدر دلش سوخت که حس کرد 

همیشه به هم   تر ازهایش بیشهایش مذاب ریختند. لبجای خون توی رگ

نپردچسبید   بیرون  پیشانی تا بغضش  اش گذاشت و  . کف دستش را روی 

زانوهایش جمع شد . ساعد دستش به زانویش چسبید و خودش را تکان  
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شد! داد تا شاید تکرار ناخوشایند این حرف توی سرش تمام شود اما نمی

رکوفت را زد و  تکرار و یادش از شنیدنش تلخ تر بود! از اینکه او اولین س

 ... 

پشت   بازدر  و    سرش  خورد  بدی  تکان  کرد.  صدایش  آرام  مهسا  و  شد 

تنش رها ماند. برگشت و با همان حال بد نگاهش کرد. حال مهسا با دیدن 

رها   را  در  بوده.  منتظرش  که  رفت  یادش  و  شد  عوض  او  سرخ  صورت 

 کرد و کنارش نشست:

 چیزی شده؟ چرا... _

 سر تکان داد:  فوری دست به صورتش کشید و

 ر میای؟ گه نگفتی دیخوبم! تو م_

 حرکت ماند:ی او بیهای بغ کرده نگاه مهسا به چشم

 یه چیزی شد که... اومدم خونه! کجا بودی ؟_

 بلند شد و از کنار او رد شد. کوتاه جوابش را داد: 

 تو خیابون!  _

همان روز  اش ، قسمتی ازتکه هایش را عوض کرد و با هراتاق لباس توی

نگاه   تهش  و  آمد  تی مادریادش  خودش!  حرف  و  توی  محمد  شرتش 

 ی تن آن خانواده نبود؟! بالتکلیف! وصله دستش مانده بود! آویزان و
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دراور چسبید.وقتی  به کشوی  بست. سرش  و چشم  بهش خورد  پنکه  باد 

هوش و    اماپیشنهاد محمد را قبول کرد، قرارش با خودش این نبود که شد! 

حواس و دلش در پی محمد دویده بود! هر چه دلش را سفت کرد، زودتر  

 اش پرید! ی سینه از قفسه

به  دست  گرفت.  فاصله  بغض  با  در  کنار  از  مهسا  و  آمد  زنگ  صدای 

ا  جعبه  با  حسن  رفت.  در  پشت  و  کشید  بود، صورتش  دستش  که  بزاری 

ای گفت و جعبه را دید ، سام علیک آبجیکه دخترک را می   طبق هر بار 

 نشانش داد: 

مادر گفت مث اینکه کولر به مشکل خورده! حاج علی امر کردن بیام یه  _

 نیگا بِش بندازم! 

ی آرامی گفت و از جلوی در کنار رفت. حسن یااهلل بلندی گفت مهسا بله

ی هوش کرد. همهمی   بان باال رفت. مهسا داشت نگاهشو تو رفت. از نرد

زده.   زل  او  به  نفهمید  و  بود  اتاق  توی  خواهرش  پی  دخترک  حواس  و 

ای که خواست خودش حسن جعبه ابزار را لب پشت بام گذاشت و لحظه

 جمع شد.   افتاد. ابروهایش را کامل باال بکشد، چشمش به او

 چیزی شده آبجی؟_
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س و  زد  پلکی  هولکیمهسا  هول  نه  رفت.  پس  کمی  با رش  و  گفت  ای 

ببخشیدی توی خانه رفت. ندید که لبخند چطور مثل نور گرم صبحگاهی 

شود؛ تمام صورت حسن را طی کرد و تهش با که به تن زمین پخش می 

 استغفاری تند خودش را باال کشید! 

وقتی کولر درست شروع به کار کرد، آخیشی گفت و عقب روی زمین  

تابستا اول  ماه  پایانی  روزهای  خنکی  نشست.  باد  ولی  بود  ن 

اشان افتاد و حوض وسطش! جان  آمد.چشمش از همانجا به حیاط خانهمی 

، می  عیش  بساط  کنار  علی  حاج  چشم  از  دور  و  بنشیند  محمد  با  داد 

ای خنک بخورند و سر چیپس و ماستش شرط ببندند! هنوز نشده هندوانه

روکم کنی و    شان مشخص باشد. به قول میثم، به پایبود میزان برد و باخت

حاج  می  غیبت  که  می علی  فنا  به  هم  با  را  کاهدان  و  کاه  با افتاد،  دادند! 

تا   بکشد!  آنجا  را  امشب محمد  نیست  بد  فکر کرد  و  داد  خنده سر تکان 

گشت ، دلی از عزا در می آوردند. با همین فکر حاج علی از مشهد برمی

ی نردبان که پایین  اهنداخت و وسایل را جمع کرد. از پلهدر کولر را جا ا 

رفت ، در خانه باز شد و مهسا با سینی کوچکی بیرون آمد. با تشکر و  می 

 خسته نباشیدی ، حسن را پایین نردبان نگه داشت: 
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دیدین  بعید می_ وقت  هر  اما  آبجی  بیاد  پیش  واسش  مشکلی  دیگه  دونم 

می لک  من  لِک  عوض کنه،  باس  کولر!  انداخته  پوس  یُخده  خدمتتونم! 

 ونم حاجی بیاد ترتیبشو میده حتما! شه. ا 

 مهسا کمی جلو رفت:

 همین االنم عالی شد! دست شما درد نکنه!_

  

ی سرخ توی پیش دستی، یاد فکر و  حسن با دیدن سه قاچ مثلثی هندوانه

گار و سرش خیال باالی پشت بام افتاد و محمد! او که عیشش نوش بود ان

خنده گرم!  دسحسابی  تعارف  بی  و  گرفت  از  اش  قاچی  و  برد  پیش  ت 

اش جمع شد ندوانه را برداشت. ندید چطور صورت مهسا از دست نشسته ه

و  افتاد  او  به  گذاشت،چشمش  دهانش  توی  را  هندوانه  که  همین  ولی 

هندوانه بین دست و دهانش ماند. مهسا چشم گرفت و حسن تازه دید او 

به ب  سینی  دست  و  بلعید  را  هندوانه  قاچ  فوری  ایستاده.  دهانش دست  ه 

 کشید. 

 دست شما درد نکنه . به خواهر سالم برسونین! امری باشه؟_
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دید که  برود   ، کرد  باز  را  در  و حسن  تشکر کرد  فقط  جوانی   مهسا  مرد 

می آدرس  یک  دست دنبال  برود،اول  بیرون  کامل  خواست  تا  اما  گردد 

 را گرفت و بعد صدای عجولش را شنید: مهسا را دید که در 

 کنم! به سر کنید بره! خواهش میا رو دست شه این آقمی_

ابروهای حسن میان تعجب و غافلگیری جمع شد. مهسا کنار در چسبیده  

با خواهش نگاهش می او چرخی زد و  بود و  بین در و  کرد. چشم حسن 

 مشکوک نگاهش کرد که مهسا آرام زمزمه کرد: 

 مزاحمه!  _

ثانیه و  شد  باز  حسن  توصورت  ابروهایش  جایش  بعد  رفت. ای  هم  ی 

تر شد،  های تعصبش کلفتی در را گرفت و با صدایی که رگدستگیره 

 اشاره زد: 

 شوما بیرون نیا! _

 مهسا در را گرفت: 

اینجاست! لطفا درگیر نشین... مزاحم اونجوری نمی_ خوام بدونه خونه ما 

 نیست... یعنی... 

 ش کرد:حسن گیج نگاه

 باالخره ما شاخ شیم براش یا نه آبجی؟_
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 ره! ط بفق_

 نگاهی به در خانه انداخت و با استرس افزود: 

 مریم تا نفهمیده،بره! _

نگاه حسن به مهسا طوالنی شد و دخترک سرش را پایین انداخت. حسن  

 گلویش را صاف کرد و گفت:

 !رسم! برو زیر باد کولر شوماخدمتش می _

در سست شد و حسن بدون جعبه ابزارش بیرون رفت. قلب دست مهسا از  

تپید. گوشش را به در چسباند و صداها را دور و دورتر  مهسا تند تند می

 بود!... اش گوششفهمید تکه بزرگهشنید. اگر مریم می

 *** 

توی  قدمی  تا  انداخت.  باغ  کوچه  توی  نگاهی  و  کرد  پارک  را  ماشین 

 سر شنید و برگشت!  کوچه رفت ، صدای حسن را از پشت

 کوجا؟ نرسیده؟_

 تو ...  میام االن! برو_

 چسباند و رفتنش را تماشا کرد: اش را به دیوارحسن شانه

 هول نزن! حاجی نیس که بپادت!_

 محمد با مکث برگشت و متعجب گفت:
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 کجا رفته؟_

 اش را از دیوار برداشت و گفت: حسن تکیه 

 بری ور دلِ زیدت؛ برو! خواستیپابوس آقا! بیا تو کارت دارم! بعد  _

 ت:چشمکی زد و با تخسی گف

 اونوخ خواستی تا صبح وایسا کیشیک! _

 محمد دست دور دهانش کشید و با نگاه به کوچه سمتِ حسن برگشت.  

 مامانت کو؟ _

 سمت خانه برگشت و گفت: حسن 

و  _ دیدم  غنیمت  دمو  منم  پیچوند!  دید،  دور  بابامو  چش  تا  خاله!  خونه 

 دم! خبرت دا 

 در را پشت ورود محمد بست و با خنده گفت:

او_ کالبت  سرتق  می ن  ببین  هس!  باال  وچیکه  انباری  تو  بکنیش  تونی 

 خرپشته ؟

 شه فرستادش!  می اینورم_

 حسن غش غش زیر خنده زد: 

اسفل_ ته  حاجی  چون  خالء!  ته  کن  وا  راه  اونورم  از  السافلینم   آررره! 

 ذاره جام کنن! نمی



 

606 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

بساط عیشش روی تختِ کنار حوض اش  محمد خنده  با دیدن  و  گرفت 

 ولو شد! 

 این بود کارت؟ _

 حسن با یک بطری روبه رویش چهار زانو نشست:

جون تو آی هوس کردم امروز! یه جور دست به ریش نداشته واسه ننم _

 کشیدم که فهمید چه خبره وا! ولی باز دمش گرم، گذاش یه حالی کنیم ! 

 گرد افتاد و با یک دستش شیشه را چرخاند: محمد یه ور روی بالش 

 گیری! از کجا آوردی؟ من می   تو که همیشه از_

 داآشتو دستِ کم گرفتی ممد؟ _

 محمد نچی گفت و ته استکان جلوی دستش را پر کرد!  

 اومد! گفتی میثمم می می_

 کجا بیاد؟ مگه وسط شیفت نیس؟_

حسن با مشت که  خوردرا   یوان لمحمد با کمی مکث آهانی گفت و اولین 

 بهش زد: 

 ذارم!واستا یابو! دارم برات کوفت می_

 هایش داد.  محمد گردنش را روی بالش انداخت و قوسی به لب

 مزه، تلخه! خواستم دل و جیگرم کباب شه!بی_
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 اش زد: ی ماست و خیار را سمتش گذاشت و به شانهحسن کاسه 

 تپونش کنیم! پاشو بتمرگ دو دیقه! ما رو باش خواستیم عزت _

نیس  _ میلم  زیاد  االن  دیگه!  شب  یه  واسه  دار  کافی نگه  حد  به  حسن! 

 زهرمار هستم!  

می که  خنکی  نسیم  انداخت.  بهش  نگاهی  که  حسن  را  وزید،موهایش 

پیشانی  روی  بود،  بلندتر  همیشه  به  مینسبت  را  اش  آرنجش  دو  رقصاند! 

 روی زانوهایش گذاشت و کمی سمتش خم شد:

 چیته مگه؟ _

 سکوت او، بهش زد:  با

 با توأما! _

 ک کنم! رم پاچطو ب هیچی! گند زدم! موندم_

 کجا؟_

 تا او خواست جواب دهد، ادامه داد:

 دم دلِ مریم؟ _

 آره!_

خب دعوا نمک زندگیه دیگه دادا! باس دعوا کنی،اون قهر کنه، بری ناز  _

 و نوز بکشی و ... 
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 اهل این ادا اطوارا نیست اون! _

 که خودت افتادی به جلز ولز؟ پ چی بلغور کردی_

 را پر کرد:  محمد چرخی زد و دوباره استکانش

 زر مفت!_

حسن به او نگاه کرد که یک نفس استکان را باال رفت. کمتر دیده بود او  

آن را توی دهانش نگه دارد بعد قورت دهد اما امشب هر دوبار معجونش  

 انداخت: اش را  را تمام و کمال مزه کرده بود! تیکه

  

 میلت نبود و مزه بردی زیر دندون؟_

با و  بهش کرد  نگاهی  ن  محمد  و  زد  را عقب  شست! خواست  نچی شیشه 

 بلند شود که حسن دستش را گرفت: 

 امروز رفتم کولرشونو سرویس کردم! یهو کوچیکه کشیدم کنار!_

 ابروهای محمد جمع شد:

 چیکار داشت؟ _

ا _ به  نفهمیدم از کوجا سوتی داده که آدرس  فتاده دست یارو ولی رنگ 

 رنگ بود و گفت آبجیش نفهمه! 

 صاف نشست:محمد یک دفعه  
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 امین اینجا بود؟ _

 آره! دیدیش که فهمیدی اونو میگم؟_

 رنگ محمد عوض شد و عصبی گفت:

 ... مرتیکه دی _

 گفتم اشتب زده راشو کشید رفت! چیته تو؟_

 همین گوه اومد چند روز پیش که اعصابم خورد شد! _

 کجا؟_

داره    صندوق! عموم زنگ زد جواب ندادم پیام داد امین نامی اومده کارم_

 اونجا! رفتم که داستان شد...  

 هایی گرد شده نگاهش کرد:حسن با چشم 

 البد گردن سیخ کردی جلو حاجی که... _

نیست چه مرگش بود ولی   جلو اون حرف نزدم! کشیدمش بیرون! معلوم_

 ذاره دستم برسه به مریم و این چرندا! گفت نمیمی 

 حسن مهیج خبی گفت و محمد با حرص نگاهش کرد:

 زهر مار.خب داره دیگه؟  _

 یعنی تو نفهمیدی واس چی راه کشیده اومده دنبالت؟_

 البد... _
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 مکث کرد و حسن گفت:

 فیلش یاد هندستون کرده ؟_

 آبادش خندیده! به ناکجا آباد جد و_

بلند  میان خنده  بلند شد. حسن  و  حسن که خندید محمد زیر دستش زد 

 گفت:

 به مریم گفتی اومده مگه؟_

 زد و کام عمیقی گرفت: اری آتش محمد سیگ

 دم دارم یا سم؟  _

 کنی خو؟ نداری پ چرا رسمیش نمی _

 با نگاه محمد خودش را لب تخت کشید.جدی شد و گفت: 

 ببرش دم دلت! خسته نشده از این پس و پنهونی بودنش؟بابا ورش دار _

 تو فکرشم! _

در  که  خانه  دیگر  سمت  به  نگاهش  و  انداخت  پایش  زیر  را    سیگارش 

 چرخید... تر بهش وصل بود،کوچک

 *** 

می درد  میسرش  دلش  و  عادات  کرد  اما  بخوابد  بیشتر  کمی  خواست 

می روزمره سرش  توی  مقرر  ساعت  سر  چکش!  بود  شده  و ش  کوبید 
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می با  بیدارباش  و  رفت  موبایلش  روی  خودکار  صورت  به  دستش  داد! 

اش از سینه خیز شد و آهیپاسخ از سمت محمد نیم دیدن چندین تماس بی

بی شد.  تماسرها  از  کدام  هیچ  متوجه  بود  شده  باعث  گوشی  ها صدایی 

نمی باورش  بود!  صبح  سه  ساعت  مال  تماس  آخرین  آن نشود!  تا  او  شد 

شنید موقع   ازش  که  حرفی  و  بود  ناراحت  دستش  از  باشد.  مانده  بیدار 

دید قدمی سمتش برداشته، دلش شورش حالش را بد کرد اما همین که می

هایش کشید و روی رختخواب نشست. کرد! دست به صورت و چشممی 

با   کرد.  جمع  دستش  توی  را  گوشی  و  کرد  بلند  سر  مهسا  بخیر  صبح  با 

بیرون   لباس  که  او  صدایش  دیدن  کشید.  درهم  ابرو  بود،متعجب  تنش 

 کمی گرفته بود:

 کجا کله صبح و جمعه؟ _

شه؟ بتونم توش می  مگه بهت نگفتم یه آزمون ورودی واسه زبان برگزار_

تونم به صورت مجازی کار تدریس کنم  قبول شم، یه ترم دیگه بخونم می

 و... 

 کم حوصله بلند شد و جدی گفت: 

 !  گفتی ولی الزم نکرده بری_
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گوشی را روی میز انداخت و بیرون رفت. مهسا با نگاهی به گوشی توی 

بود معلوم  کرد.  نچی  دنده دستش،  از  شدهمریم  بلند  چپش  روی   ی  و 

نشا نمیخوش  دندانش گرفت و روین  به  انگشت  دیر  .مبل نشست دهد! 

فرصت خوب کار بود با شرکتی  داد. یکرسید آزمون را از دست میمی 

داشتند نیروی مجرب و تازه نفس جذب کنند برای تدریس زبان  که قصد  

 به صورت آنالین و مجازی اما... 

کر نگاهش  آمد،  تو  خیس  صورت  با  که  روی مریم  از  را  حوله  تا  د 

به صورتش کشید. گوشی توی دستش لرزید و سالم    جالباسی برداشت و

گرم  بخیر  صبح  دید.  را  بخیری  صبح  مخاطبش و  جواب  در  گلی  و 

آمادهگذا  سینی  و  رفت  مریم  سر  پشت  شد.  بلند  و  از  شت  را  صبحانه  ی 

 کابینت برداشت:  روی

 چایی بریزم برات؟_

 نشست و نگاهش کرد: مریم روی مبل مقابل کولر 

 خوردی مگه؟_

 آره! گفتم زود بخورم و برم که دیر نشه و... _

 با نگاه جدی مریم ، دست و پایش را جمع کرد و مظلوم گفت: 

 ست نداشته باشی تو! نمیرم! خب... دو_
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اینجوری اعصاب منو خورد نکن مهسا! تو منتظر جواب آزمون نیستی که _

 را؟ دل به دل فرانک دادی واسه این کا

 مهسا جراتی پیدا کرد و گفت:

نمیرم _ باشی  نداشته  دوست  تو  که  گفتم  اولویته!  کنکور  آبجی  جون  به 

 د داشته باشم!ولی خب اینم یه کار خوبه! منم دوست دارم درآم

 فعال درستو بخون... _

درس خوندنم هزینه داره، من دوست ندارم تو فقط کار کنی من بخورم  _

 خب! 

 شته باش! به این چیزا کار ندا _

 باشه! ندارم!  _

 هایش را به هم پیچاند: سمتش رفت و روبه رویش دست

 گوبه جون آبجی همین یه بار و همین یه جا! خودت بیا ببین اگه بد بود ب_

 نرو! 

می  گفتن مریم  آبجی  این  زمانیدانست  برای  همش  پشت  که  های  است 

 خواهد گولش بزند. کالفه و بی حوصله نگاهش کرد:می 

 حوصله ندارم به خدا. تو باهام کل کل نکن!سا مه_

 اش،میدان را برای مهسا باز کرد و کنارش روی مبل نشست:لحن درمانده
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 بیداری...  اصال پاشو با هم بریم ! تو که_

 ای بهش زد: مریم با حرص ضربه

 دوست ندارم خودتو درگیر کار کنی!   ری؟ میگم گم چرا می مگه می _

 همین یه بار... _

 نه!_

 مهسا بمیره! به خدا تا ظهر... _

 دست مریم سمتش بلند شد: 

 دهنت به خدا!  این بار بگی می زنم تو_

 خشم بلند شد:  مهسا خوف کرد و کمی عقب رفت که مریم با حرص و

 هی بمیره ، بمیره! مدال میدن بهش انگار! بیشعور! _

 مهسا از جا پرید و دنبالش رفت: 

اصال مح_ مریم...  .ببخشید خب...  تا  مدم هست  بریم...  تایی  با هم سه  بیا 

 من آزمونو میدم ... 

 مریم میان حرف او برگشت و با تعجب گفت:

 محمد کجاست؟_

وی دستش فشار داد. هنوز گوشی روی پیام مهسا با کمی تعلل گوشی را ت 

 بخیر محمد روشن بود.  صبح
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 خونه عصمت خانم! _

 دونی اونجاست؟ تو از کجا می_

پیام چهماشینش تو کو _ ندادی،  بعدم... دیشب هی زنگ زد، جواب  اس! 

 گفتم خوابیدی! .داد به من

 با نگاه مریم، آب دهانش را قورت داد: 

 وزشگاه و ... رسونه آمخودش گفت منو می_

 مریم عصبی گفت: 

 گی که چی؟ اومده دنبال تو اینجا؟ری بیرون می حرفو تو خونه نزده، می _

م یه دوره جزوه تا حاال بیداری ؟ گفتم دار  نه به خدا... دیشب گفت چرا _

 گفتم؟ کنم و... نباید میچک می 

 حاال که گفتی دیگه!!! _

شد. آنقدر عصبانی   توی اتاق رفت و با حرص مشغول جمع کردن وسایل

ها را جرواجر کند! مهسا کنار در  بود که دلش میخواست تمام رختخواب

رد. وقتی مریم برگشت، ند ک ای بایستاد و با ناخنش به تکه چوب ورآمده

 از سرخی صورتش ، خجالت کشید و سرش را پایین انداخت: 

 فکر نمی کردم ناراحت شی!  _
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رفت.مهسا دنبالش رفت که مریم    مریم از کنارش رد شد و توی آشپزخانه

 یکدفعه با حرص برگشت:

 خوای بکن! به من ربطی نداره! دنبال من نیا! هر کاری می_

یی مریم، مهسا با دست و پایی سست زدند. با بی اعتناهمان موقع زنگ را  

و سالم  زد  ناراحتی  لبخند  دید.  را  محمد  باز کرد  که  را  در  رفت.  بیرون 

 جمع کرد و با نگاهی به پشت سرش گفت:  هایش را کرد. محمد چشم 

 چی شده؟_

 مهسا نگاهی به داخل خانه کرد و کمی جلوتر رفت:

 از دست تو ناراحته؟ _

  

 هایش را توی هم کرد: حمد ، اخمبا سکوت م

 چیکارش کردی اینقدر عصبانیه و ... _

 پیش میاد! تا تو بری و برگردی قول میدم از دلش دربیارم! _

 رم!نمی_

 محمد جا خورد:

 چرا؟_

 مریم گفته نه! _
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 اون گفت نه!تو هم گفتی چشم؟ _

 آبجیمه! _

محمد نچی کرد و نگاهش سمت دیگر کوچه چرخید. استیصال نگاهش 

ایستاد.   را مهسا دید و با نگاهی به عقب توی کوچه رفت و روبه روی او

 نگاه محمد که متوجهش شد ، آرام گفت: 

بزنی  اگه می_ باهاش حرف  االن میخوای  من  دربیاری،  از دلش   رمکه 

آقا  به حاج  به خدا   ... اذیتش کنی  بخوای  اگه  ولی  باشین  تنها  بیرون که 

 همه چیو می گم! 

 ند که مهسا آب دهانش را قورت داد: خورد و مات مامحمد چنان جا 

 دوست ندارم فکر کنی فقط مریمه که پشت و پناه منه، پاش بیفته... _

 ه!!  شمام تهدید بلدی! بل_

 های مهسا را توی هم کرد:ی محمد،اخم لحن پر خنده 

 اذیتش کن که تهدیدمو عملی کنم محمد! _

 میگی اونوقت؟! به حاجی چیو _

 میگم ... _

 قدمی نزدیکش رفت: مکث مهسا، محمد لبخند زد و اب

 تو نه! ولی باور کن منم دوسش دارم! یشاید اندازه_



 

618 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 مهسا با ناراحتی نگاهش کرد:

 ا از دیشب اینجوریه؟ پس چر_

 مقصر منم! اینقدر شجاعت دارم که اقرار کنم و از دلش درآرم!  _

و گرفت  سمتش  را  مشتش  سر  محمد  مهسا،  نگاه  و  سکوت  چشمکی  با 

 برایش زد: 

 قول دیگه!_

و  زد  او  دست  به  را  مشتش  سر  نشست.  مهسا  لب  کنج  پاورچین  لبخند 

 ای گفت.  باشه

 رم کیفمو بردارم! می_

محمد پلکی برایش زد که یعنی باشه! وقتی در نیمه باز ماند، با فکری که 

پاشنه او  کرد.  صدا  را  حسن  بیرون داشت  و  کشید  می  را  کفشش  ی 

 آمد:می 

 ؟!هان_

 بری؟ می_

 کیو؟_

 مهسا رو؟_

 حسن همان طور دوال سیخ ماند:
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 هان؟_

 مهسا رو می بری آموزشگاش؟!_

دست به صورت صافش کشید.   با نگاه چپ حسن، چشمکی برایش زد و 

 حسن کفشش را ول کرد و ایستاد:

می_ کار  یه  باال  آخر  بزنه  حلقومم  از  جا  یه  کنه  چوب  علی  حاج  کنی 

 الکردار!!

 زهر ماری گفت و با گمشویی از جلوی در کنارش زد...    حمدی مبا خنده

** 

نمی وباورش  کشید  را  راهش  مهسا  گونه شد  روی  بوسه  یک  و با  اش 

ابرویش خداحاف دو  بین  بار  چند  را  دستش  کف  رفت.  سریع  کوتاه،  ظی 

فشار داد و جلوی لپ تاپ نشست تا سر خودش را با دیدن چند ویدئوی 

کرد که چند حرکت دونفره نگاهش را نگه  یآموزشی گرم کند. سرچ م

داشتند. خاطراتی که خیلی دور نبود پیش چشمش مجسم شد. یاد آن روز  

کرد دارد میان فشار آنقدر غریب بود که فکر می توی باشگاه افتاد. حسش

قبر را تجربه می ، فشار  او  میان نفس زدندست  های تندش ، جان کند و 

رفت برایش و ... مگر چند سال از در می  کندن را اما حاال جانش داشت

 آن روز گذشته بود؟؟
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  تاپ را همان طور بست. ده با صدای زنگ در از جا پرید و با اهی در لپ

نمی  مهسا  رفتن  از  بیشتر  باشد  دقیقه  در  پشت  محمد  اینکه  فکر  گذشت! 

این کرد  نمی  جرات  علی  حاج  از  او  لرزاند.  را  توی  قلبش  و  قدر صریح 

بیاید چون مشخص بود رویشان حساسیت پیدا کرده.  لوی درروز روشن ج

برد که تمام این مدت را مراعات کند، پس ...  محمد هم آنقدر حساب می 

به یک وقتی   رسید.  به یک سطح  ذهنش  مد  و  تمامِ جزر  باز کرد  را  در 

تپید!دست باور و به یک نقطه! محمد روبه رویش بود و دلش برایش می

لنگه روی  دمحمد  سی  مریم  ر  که  نگاهی  و  لبخند  همان  با  و  شد  تون 

چشم نمی گفت.  آرامی  سالم  بزند،  تخمین  را  ریشترش  ازش  توانست 

و آرام  را  از  گرفت.جوابش  را  دلش  پای  و  دست  کرد  سعی  داد.  کوتاه 

ی غرور و احساس جمع کند. زخم حرف او با دیدنش بیشتر  وسط معرکه

م بود. بدون آنکه چیزی بگوید  هم درد گرفته بود.از همان هم دنبال مره 

 رفت و گفت: توی خانه رفت . محمد دنبالش

 به مهسا گفته بودم خودم می برمش ولی... _

 :مریم سمتش برگشت

دوست ندارم یهو حاج علی در خونه رو بزنه و مجبور شم دروغ بگم که _

 هر کاری داری زودتر بگو!  اینجا نیستی محمد؛ پس
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با حرف مریم دستش را  حرفش قطع شد.  محمد توی همان حالت بود که

 هایی که تویی او و دستانداخت و آهان معناداری گفت. با نگاه خیره

شک    ، بود  جمع  عقب بغلش  موضعش  از  او  بزند  که  حرفی  هر  داشت 

 بنشیند اما ... جلو رفت:

 کارم گفتنی نیست! _

 درست روبه رویش ایستاد:

 تموم شدنی هم نیست! _

خیره نگاه  جلوبا  را  سرش  مریم،  یا   ی  برود  عقب  آنکه  بدون  او  که  برد 

 تکان بخورد، دست مقابل صورتش گرفت و با لحن محکمی گفت:

 شه دستت به من بخوره! ث نمیاالن هیچی باع_

 محمد توی همان فاصله ماند و آرام گفت:

 شرع و دین بودی که...  اهل_

خواستم_ محرمیت  که  د بودم  ندادم  سند   اما  وقت ازت  هر  که  ستت 

با همون   خواستی بیای سراغم، هر وقت خواستی بری، هر وقت خواستی 

 بهم نیش بزنی که چرا یه بار خواستمت!  

 ایستاد:محمد صاف 

 قراره جنگه؟ _
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 منو با...  _

 با هیشکی یکیت نکردم که اینجام!_

 ای بعد با حرص خندید:مریم با تعجب نگاهش کرد و لحظه

 رسیدم خدمتت خب! دین و شرعم پشتته! نه؟کردی من می امر می_

 :ی محمد جدی نگاهش کرد و قدمی جلوتر رفتبا خنده

بخوای _ ازم  چی  هر  گفتم  نداشتم،  احساس  ذره  یه  بهت  که  روزی  اون 

 بهت نه نمیگم؛ ولی باید یادت باشه احترام یعنی چی! یادت باشه ... 

 کشی؟! دونی دلم گیرته داری خط و نشون میمیهمه رو یادمه! _

 های مریم افتاد و بهش زل زد:دست

 گیرِ من؟ دلت گیره که.... _

 اونی نبود که تو واسه خودت معنی کردی! منظور من _

 دلیل بودن منم با تو چندتا جمله نبود که یهو معنی پیدا کنه!_

 هایش زل زد و آرام گفت: به چشمبعد از حرفش عقب رفت.

آشنایی _ اول  روز  همون   ، دارم  بهت  امروز  که  حسی  اگه  باش  مطمئن 

 ه تهش... ذاشتم محمدرضا کداشتم، هیچ وقت پا توی اون محضر نمی 

 االن چیکار کنم؟! بگو همون کارو کنم! _
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خواهد  دانست میمریم سر تکان داد و سمت آشپزخانه رفت. خودش نمی

وی هم باشند.بدون فکر و  چه کند ولی در آن لحظه دوست نداشت روبه ر 

ق هندوانه  یخچال  توی  را  از  محمد  که  برگشت  و  برداشت  را  شده  اچ 

 درست پشت سرش دید: 

ب من خورد بود ، یه حرف مفتی پرید بیرون! تو هم گفتی  دیروز اعصا_

 توجیهت کنم،حله... مگه نگفتی؟ اگه بتونم

 هایش خیره شد و آرام گفت: مریم به چشم 

پره محمد؟ اون شبم تو خونه گفتی حرف از دهنت میچرا این حرفا یهو  _

 از دهنت پریده که... 

 حاالم میگم! پات وایسادم. پای دلم وایسادم! _

 تر گفت: صورت او خم کرد و آرام با چرخیدن نگاه مریم، سرش را مقابل

 زنه بیرون دیگه! فشار باشه، از اینور اونورش می آدم تحت_

 این شد دلیل توهین؟ _

 زنم که با چشات نگی ، بگو غلط کردم!م دست و پا میدار نه!_

 هایش توی هم رفت:مریم از حرف آخر او تکان بدی خورد و اخم

 خودتم فحش ندی... _

 تو از دیشب ندادی؟ _
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 نه!_

  

و و صادق  ساده  آنقدر  گفتنش  و نه  محمد حس کرد سر  که  بود  صریح 

را   دو طرف سر او  حسش را توی مغزش برگرداندند. تهش کردند و تمام

پاره شد.همان محمدرضا   بند دل مریم  گرفت و جوری نگاهش کرد که 

قرص کرد به یک پناه! عقب رفت و روبه رویش بود که دیدنش دلش را  

 آرام گفت: 

 !دو ماه مونده_

 مریم منتظر نگاهش کرد و محمد نفسی گرفت: 

بقیه_ تو که  با  باشه!  تصمیمش  باشاش چه شکلی  باشه؟ کجا  فقط کِی  ه؟ 

 گم؟گیری چی می موقت و دائمش باید باشه! می

 مامانت... _

 ری! دیگه؟ با من! میارمش همینجا خواستگا_

مریم  بینشان  سر  لبخند  با  را  هندوانه  و ظرف  باال گرفت.بوی  تکان خورد 

با   به لبخندش بود و  خوش و خنکش حالشان را عوض کرد. نگاه محمد 

 گرفت و روی کابینت کنارش نامتعادل رها کرد: یک دست ظرف را 

 یا نه! شه تو فکر این یه گُله جا تو صورتتم که ببینم درست می از دیروز_
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 لبخند او کشید: انگشتش را کنج لب و

این راه اومدنات، چشم بسته خاطرخوات   میرممامانم بفهمه من می _ واسه 

 شه!می 

 بدونِ حرفِ پنهونی؟_

 محرم بودیم!  گم یاگه تو بخوای م_

 با سکوت مریم، دوباره پرسید: 

 بگم؟_

 نه! _

ی او روی گونهشستش   های مریم گیر کرد.لبخند زد و نگاهش به چشم 

 کشیده شد و آرام گفت: 

 کشی روم بابت مزخرف گفتن ولی... فکر کردم بیشتر از اینا شمشیر می _

 ات! تنگ شده بود بر شمشیر رو چی بکشم؟ رو خودم؟ ... دلم_

 لحن آرام و دلتنگ او ضربانش را باال برد.   

، هر _  باشگاه  تو  اون شب  بن بست از  پیدا کنم  بود...    طرف خواستم جا 

 اینجوری تالفی نکن! 

 تالفی نیست! اون چند روز اتفاق افتاد. قرار نیست..._

 فرق داره؟_
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 بار پای پیشامد بود محمدرضا! بعدش دیگه...  یه_

 ول کن حرفای نشنیده رو! تی! خواسخواستم و_

 اگه کسی بیاد ... _

 ات زیارته! مهسام که تا ظهر نیست...  کی بیاد؟ صابخونه_

نیاز داشت که  نگاه سرگردان و و  دلتنگی  پررنگ  مریم هم خطوط  مردد 

 محمد دو طرف صورتش را گرفت: 

 ولی ...   خوامتمی_

 با مکث تکرار کرد:

 .. عشقمی!  م نه.. رم! زننمی بگی برو هم_

بگوید  چشم  مریم چیزی  بود  بسته شدمنتظر  آرامی که  نفس  با  مریم  های 

 نگفت ولی 

می آتش  چطور  نبود  مهم  استخواندیگر  هیزم  به  عشق  هایشان سوزانند! 

 رسیده بود! ...  

با  مریم  نگاه  خورد.  جفتشان  سر  توی  ناقوسی  زنگ  مثل  زنگ  صدای 

 اشت: هایش دیدو نگهش دچشم  استرس بیشتری بود. محمد ترس را توی

 من میرم! _

 ولی... _
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 هر کی بود مهم نیست!  _

ای ایستاد و در لحظه با پلک زدن مریم، لبخندی کنج لبش نشست. جلوی

سمتش  را  مبل  مریم کوسن  شد  باعث  کردنش  چک  برگشت.  او  سمت 

فقط جانی بهش گفت. نگاه مریم دنبالش رفت و  پرت کند و او با خنده 

های نا مرتبش رفت و بلند ت لباس ست. دستش ناخوداگاه سمروی مبل نش

شد. سمت آشپزخانه برگشت تا آبی به صورتش بپاشد اما صدای آشنایی 

و   رفت  جلو  بهت  با  کرد...  میخکوبش  جا  بر  آمد  حیاط  توی  از  که 

 ی پشت در را کشید...  ی پردهگوشه

 *** 

  

سینهقفسه  نفس ی  که  بود  سنگین  آنقدر  انگااش  کوه هایش  زیر  گیر  ر  ی 

و دنده  کرد  به  فشاری  با  شد  از  مجبور  نگاهش  کند.  رهایش  هایش 

های ی پرده به مردی افتاد که روبه روی محمد ایستاده بود و سگرمهگوشه

دولبه  ، همش  طلب  توی  رسایش،  و  محکم  صدای  بود.  شمشیر  تیز  ی 

 داشت. انگار طلب آبرو... 

  ...ضا کهشده رپیش پا افتاده    قدر همه چی براتبیخ گوش حاج علی؟ این_

 اش عمو!ارتش واسه زندگیم نذاشتم که حاج علی بشه فرمانده_
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 حاج فاضل تسبیح توی دستش را جمع کرد و کفری جلو رفت:

 با هر کی رفتی و اومدی ، کی جرات کرد بگه چرا؟ گذاشتی بگن ؟_

نمی _ و حاالشم  دین  میخوای  شمام  مربوطه.  خودم  به  زندگیم   ذارم! 

نیفته، لقمه کلفتتو بذار واسه برو بچه ها خودت کنار   ایمونت تو چاله چوله

 که... 

 که یه چیزی تو گلو خودت بمونه گیر کنه؟  _

 لقمه خفه هم بشم کمه!  واسه این_

انگشتانش  تسبیحش دور  بعد  ماند.  بهش  ثانیه  فاضل چند  ماتِ حاج  نگاه 

ی محمد از کنارش های سرکش و جنگندهگره خورد. با نگاهی به چشم 

 د و سمت خانه رفت. محمد تا خواست چیزی بگوید او بلند گفت: رد ش

جلو _ حتی  نشه!  ریزی  آبرو  و  باشین  دوتا  خودتون  اومدم  وقتی  یه 

 خواهرت دختر جون! 

ابروهای محمد از سر حیرت باز شد و به عمویش خیره ماند که صدای تق 

بود و شالش روی   مانتو پوشیده  بود! سعی کرددر آمد. مریم   سرش رها 

باشد آرام  ،   .لحنش  بود  محمد  عموی  سمتش  یک  که  میدان  این  توی 

ببازد! انگار باز کسی توی یک شب زمستانی دایرهنمی ی زنگی  خواست 

 چرخاند:می 
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 خوش اومدین حاج آقا! بفرمایین داخل!_

و محمد  به  پشت  برداشت.  سمتش  قدمی  فاضل  مریم حاج  روی  روبه 

ت مریم داشت نفسش را می گرفت  نی نگاه محمد روی صورایستاد. سنگی

می  حرف  داشت  او  چون   ، فاضل  حاج  به  داد  را  نگاهش  چون ولی  زد! 

 خواست ضعیف باشد! نمی

روزی که اومدی صندوق چی گفتم بهت دختر جون؟ نگفتم کارتو راه  _

 اندازم؟ می 

 مریم آب دهانش را قورت داد: 

پول اون صندوق رش اونجا بودم،  گفتین ولی اون چیزی که من به خاط_

 نبود حاج آقا! 

 واسه همینه که االن پسرم تو خونه توئه؟!_

سایه ثانیه  چند  حاج مریم  قالب  در  و  دیدگانش  جلوی  را  مرگ  سیاه  ی 

پله تنها  نرود.  بیجا در  تا  به جانش چسبید  ای را  فاضل دید ولی دو دستی 

 نگاه کرد. که از سطح حیاط باال بود، پایین آمد و محمد را 

 تو واسه چی اینجایی محمدرضا؟_
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ی گود گیجی و شوک زدگی بیرون کشید. تکانی محمد را انگار از حفره 

خورد و تا حاج فاضل خواست حرفی بزند، محمد دورش زد و بین او و  

 مریم ایستاد:

 ...احترام خودتو نگه دار عمو واال_

دی_ که  میاری  بار  آبروریزی  این  از  بیشتر  هم  واال چی؟  علی  از حاج  گه 

 باکت نیست؟

 کاری نکردم بخوام از کسی بترسم! _

 یه نانجیبی بار بیاد... _

 اونه که تو خونه خودمم! زنمه!  به نجابت به دین و ایمون توئه؟ اگه_

لرزان تنش یکباره سمریم حس کرد تکیه نهال  اختند.  گاهی محکم کنار 

گفت که خواب  نگاه مات حاج فاضل و ستون سنگین حضور محمد می

کرد که سنگینی نگاه ندیده و او واقعا حقیقت را گفته. داشت نگاهش می

دلشوره فاضل  را  حاج  محمد  دست  ساعد  ناخوداگاه  کرد.  بیشتر  را  اش 

نفس برگشت.  سمتش  او  نگاه  و  عصبیگرفت  و  سنگین  مهر های  با  اش 

خواست همان لحظه التماس کند که حتی  ضاد بود. دلش می نگاهش در ت

اهم بگذرند!  عمویش را نگاه ک شب تنها رهایش نکند تا از این سوتفی

 کرد:
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و   اگه عباس خبر آورده که باید گفته باشه همون دوماه پیش گفتم زنمه_

 رو من حساب نکنه و... 

شوهر_ نداد!  خبر  نبود   عباس  همونی  سروقتم!  اومد  خودت اولش  که 

 کشیدین؟ و نشون پچ وار واسه هم خطکشیدیش بیرون و پچ

ای محکم توی سر مریم خورد.نگاه مرد روی او ماند! با بهت  انگار ضربه

 حاج فاضل را نگاه کرد و او سری تکان داد: 

 محرمین به هم پس! _

بودند!   مانده  خیره  بهش  سکوت  در  که  خورد  چرخ  بینشان  نگاهش  و 

 شم نگاهی به مریم کرد و گفت:ی چمحمد از گوشه

ته کارت عروسی رو_ تا  بساط  می  تابستون  هم  نظرت  از  اگه  فرستم عمو! 

 شم اونجا ببینمت! خونوادگی... لهو و لعب نیست، خوشحال می 

 دستش شل شد.  حاج فاضل سری تکان داد و تسبیحش از

 جور خوشی...  باشه عمو جان! باشه! پس به زندگیت برس! هر_

بود و    سمت در برگشت اما دوباره ایستاد و به مریم نگاه کرد. لحنش تیز

 انگشتی که سمتش نشانه رفت شبیه نیزه:
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ناموسشو نمی مال و آبرو_ جریان  کشیدی وسط ایناز بابات رفت، کاش 

ی آبروش بودی! همونی که بخاطرش سعی کردم سال دختر جون! تو تتمه

 ای که توش گیر کرد بیرونش بکشم!  از دخمهکنم و  کمکشآخر 

ی صورت مریم، باعث شد پاهایش در بسته شد و سنگینی نگاه محمد رو

اش بند بود! سر پایین عقب که رفت، دست او هنوز میان پنجه شود .سست  

 اش جواب یک سوال محمد بود: افتاده

 بابات... چیکار کرده ؟ _

 با مکث ادامه داد: 

  

 ختالس از صندوق مرکزی شاهد بوده؟توی اون تیم ا _

تکانی بهش ، رو به رویش   با سکوت مریم، محمد دستش را فشار داد و با 

 کامال ایستاد: 

سوالم جواب نداره یا اینم جز اسرار گذشته اس که خوشت نمیاد کسی  _

 ازش سردرآره؟ 

های مریم به هم خورد و دستش را از دست او بیرون کشید. صدایش  پلک 

 اش بیرون آمد:ته حنجره  به زور از
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گذشته_ توی  روبه  اسراری  عموت  بود  اگه   . نیست  من  وا  ی  روم 

 ایستاد که... نمی

 محمد جلو رفت و میان حرفش گفت: 

 نتیجه موند ، سرمایه کیا بود؟دونی اون اختالس که تهشم بیمی_

 نگاه مریم یک دفعه سمت او باال کشیده شد و بهش زل زد: 

 مال یه عده شبیه تو!  _

 ابروهای محمد که باز شد، مریم دست باز کرد و اطرافش را نشانش داد: 

از اون سرمایه تو خونه زندگی من و مهسا می اثر  اما_ بینی محمد؟ می ی 

 بینی؟ 

 با سکوت محمد،مریم قدمی پیش رفت:

بابتش جواب پس بدم و  اگه می_ بابتش توضیح بدم! بگو  بزارم  بینی بگو 

زندگی خودمو خواهرم چوب  به  بازم  دادم؛  از دست  از چیزی که  بیشتر 

 حراج بخوره! 

شد، می اش سنگین روی سینه لی کوهی که مدام  هایش سنگین بود ونفس

ی حالت نگاه محمد بود. یک توبیخ عجیب. یک سوال بزرگ، یک دره

 عمیق ... 

 شناختی ؟ چقدر رضا رو می_
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 شناختم! نمی_

محپلک  توی  های  سر   ، رویش  روبه  درست  و  رفت  جلو  شد.  جمع  مد 

 صورتش کشید:

مدی؟ که از اون سر شهر تا  شناختی که به اسمش تا باشگاه اواینقدر نمی_

شناختی که به اسمش پیشنهاد منو رو هوا  ر شهر کشیدی؟ اینقدر نمیاین س

فرار   داشتی  و  شد  شل  پات  و  دست  محضر  توی  که  اینقدر  زدی؟ 

 کردی و... می 

 های مریم به دو دو زدن افتاد و محمد تیر خالص را زد: چشم 

 کنه، ... اش نیگا می شناختی که وقتی فهمیدی عموم منو جاینقدر نمی_

 دست مریم بینشان باال آمد و سخت گفت: 

بابای من تنها کسی نبود که توی اون مجموعه اشتباه کرد ولی تنها کسی  _

تنها کسی اشتباهش وایساد!  پای  تا قرون آخر سرمایه  بود که  ش، بود که 

هاش ، حتی شخصیتش رو قربونی کرد تا ثابت کنه یه وسوسه زنش، بچه

م و  می ی بوده  عموت  کنه!  جبران  حسابدار  خواد  یه  من  بابای  دونست! 

معمولی بود توی شرکت پارسیان که به دعوت عموی تو رفت توی اون  

 مناسبه! ...  صندوق! گفت کار نیمه وقت خوبیه برای عصر ! وقتش
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تونسته اون همه پولو برداشته باشه .  دونست بابای من یه ساله نمی اون می 

 ه بود کمکش میکنه ثابت کنه تنها آدم اون مجموعه نبودهبه بابام قول داد

اونم ولی... هیچ کاری نکرد. رضا رو من نمی   ! یه اسم ازش  شناختم جز 

بین حرفاش از عموت گفته بود که تموم   سهام شرکت پارسیان مال  بابام 

 پسرش بود ... 

 کشتش به دیوار تکیه داد: عقب رفت و با غمی که داشت می

ین یه سال، پیدا شدن یهویی آقای غیاثی که  غریبم توی ا   خوابای عجیب_

نمایندگی از  یکی  توی  بابام  عموت  همکار  بود  گفته  و  بود  قدیمی  های 

می عموت!دنبالمون  دنبال  بگردم  شد  باعث  اومدم   گرده،  کردم.  پیداش 

خودمو معرفی کنم بهش و ازش بخوام کمکم کنه ... بخوام منو ببر تو اون  

 ... صندوق مرکزی که

مرد  از_ وقتی رضا  لق شد.  و  تق  دراومد،  سالی که گند کارکناش  همون 

 اون خراب شده جمع شد!  

 صدای مریم لرزید: 

 دونستم رضا مرده!محمد... من نمی_

 زدی کال اشتباهی بود!آره خب! دری که _

 دستش را با حالت تحقیر آمیز عقب پرت کرد:
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 کال مسیرو عوضی اومدی!_

خودش با مکث جلو رفت. به تن مریم پس رفت و    بغض و جان با هم از

سمتش   محمد  که  عجیب  و  طوالنی  آنقدر   . شد  خیره  محمد  نیمرخ 

 برگشت و سخت گفت:

عموم بودی که خودتو جلوی در همه این مدت دروغ گفتی! هنوز دنبال  _

 مسجد نشون دادی اون روز وگرنه... 

 مریم میان حرفش پرید: 

 عموت محمد وگرنه...   من فقط نگفتم چرا اومدم سراغ_

 محمد کامل سمتش برگشت و عصبی گفت:

 مونم! حاال فهمید!  نگفتی چون می دونستی یه دیقه هم باهات نمی_

 م ادامه داد:انگشت مقابل صورت مریم کشید و محک

منتها این یکی درست پیش نرفت! من باج بده نیستم! حتی اگه واسه یکی _

 بمیرم...  

های او دارد  کرد چشم یش خیره ماند. احساس ممریم بدون پلک زدن به

زد بلکه این طناب پلک می .افتد بافد که دور گردنش میطنابی به هم می

مسموم دور شود اما نگاه   کشید بلکه این هوایپاره شود! سخت نفس می 

هایش که سمت در رفت،انگار  محمد بود که برید و پشت به او کرد. قدم
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ه بودند و پشت پای او کشیده شد . محمد با مشتش  طنابی به قلب مریم بست

 ای به قفل زد:ربهض

می_ مغزمو  خوره  مث  از  سوالش  شد!  پیدات  یهو  چطوری  تو  که  خورد 

ش  شروع  عموم  بودن  تله  حاال معمای  و  رضا  عجیب  مردن  با  ارتباط  تا  د 

 بینم جفتشو ترکیبی زدی اومدی و.... می 

 سمتش با خنده برگشت:

 اون شبم جریانش بودار بود؟ نکنه   ام.نه؟خر خوبی_

مجسمه مثل  می مریم  نگاهش  و  بود  شده  خشک  جلوتر ای  محمد  کرد! 

 رفت:

 جریان اومدن امین چی بود حاال؟ این یکی رو راست بگو! _

  

اش تکان خورد. یک دایره ی سیاه چشم مریم پرید. کوه روی سینه  برق از

چشم  داشمقابل  دورش.  قرمز  خط  یک  با  بود  میهایش  دور  دور  ت  زد. 

میمی  دور   . کرد  بهشان  پشت  مادرش  و  انداخته زد  پایین  سر  امین  و  زد 

می  دور   ... محمد  و  زد  می  دور  عاشقتم بود،  گفت  محمد  و  انگار  زد  و 

 بهش آب داد تا سرش را ببرد و... 
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ای که تنش دچار جمود نعشی شده گلویش خشک بود . درست مثل مرده 

 اما... 

 کرد تا بلند بگوید:  تررا جریمیدان سکوت محمد 

اسم توی شناسنامه  _ اون  اصال  ؟  بود  یا کلک  نداره  این یکی هم جواب 

 واقعیت داشت یا نوشتیش خودتو بندازی وسط زندگیم؟هان؟ 

های او خیره ماند و با لحنی  هایش را از ته جانش باال کشید . به چشم نفس 

 ود، گفت:لحظه ازش ندیده و نشنیده ب که محمد تا به آن

 منتظر بودم این جریان مسخره تموم شه و بهش برگردم!_

لپس یک خطوط صورت محمد یک تایم  انگار  تغییر کردکه  دفعه چنان 

یک مقابل  را  خشم  و  حیرت  ساخته   عمر  چشم آینه  تیرگی  و  اند!  هایش 

تر کرد تا بیقرار اش بند را دور گلوی مریم محکم برجستگی رگ پیشانی 

ودش کشیدش، و عصبی و پر خشم و حیرت زده سمت خبرگردد ولی تا ا 

دو دستی عقب هولش داد که محکم به در حیاط خورد و صدایش   چنان 

 باال رفت: 

 برو بیرون! _

 اش را مقابل او گرفت:ت یخ کردهعقب عقب رفت و انگش

 برو دیگه برنگرد! دیگه برنگرد... _
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درمی داشت  لرزانش  صدای  الی  البه  از  محمد  جانش  خیره  آمد!  بهش 

ای خورد. گیج و منگ بود.  اند و مریم برگشت که محکم توی در شیشهم

کوبیدند. هر مشت  هایش می انگار داشتند با مشت از دو طرف توی شقیقه 

هایش گرفت و وسط  از یک طرف بود. سرش را میان دست  یک حرف و

توی  بود.درد  رفته  باال  تصاعدی  قلبش  ضربان  نشست.  زانو  روی  اتاق 

سینه قفسه  میی  بیداد  میاش  تا کرد.احساس  دنیا  ته  تا  نمانده  چیزی  کرد 

دایره با  پدرش  که  وقتجایی  گاهی  مردن  و...  بود  ایستاده  زنگی  ها ی 

 است ولی مرگ هم ناز کردن بلد است.... ترین راه  ساده

دو دستش و فکرش به روز قبل ! نه! فقط  ای هالتر وصل بود بهی نقرهمیله 

های آزاد و احواالتش در کنترلش نبود مام جانش بود! وزنهفکرش نبود. ت

صفحه انگار  توی .  او  مات  و  کیش  به  داشت  و  بود  چیده  را  شطرنج  ی 

می  یکهو  احساسش  بعد  و رسید،  کوبید  صفحه  روی  مشتی  سومی  نفر 

 چیز به هم ریخت. هم او باخت ، هم رقیبش! چه کسی قرار بود ببرد؟همه

ی هالتر را محکم نگه داشت و صدای محکمش ه میثم از باالی سرش میل

 را شنید: 

 االن پدر تاندون دستت درمیاد محمد! _
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اخم و  میثم  با  شد  چشم  تو  هم  چشم  به  بیشتر  او  را  های  چسبید.هالتر 

 تر گفت: سرجایش گذاشت. آرام

مث سگ پاچه همه رو گرفتی. هر چی کارآموز هم بود پروندی! حاال  _

 افتادی به جون دستگاها! 

سرش را از زیر دستگاه بیرون کشید و پایش را جوری گذاشت که سمت 

شده جمع  مشت  بود.  میثم  میثم مخالف  دست  که  بود  زانویش  روی  اش 

 اش رد شد. باتعجب گفت:ی رکابیکنار حلقه پشت کتفش و از

 پشتت چرا زخمه؟_

به جایی که  باالی سرش رد شد و  از  بیشتر جمع شد و دستش  صورتش 

بود دست کشید. کمی دردش آمد. حس کرد کسی باز با تمام  میثم گفته  

میانهقدرت توی سینه  قدیمی  قفل  پرتش کرد و  ی در اش کوبید و عقب 

رفت.با فرو  کتفش  چشم توی  و  سرخ  صورتی  با  مریم  کبود، ز  هایی 

شیشهسرگیجه  توی  و  چرخید  در  سمت  خورد.  وار  مقابلش  محکم  ی 

 شد.  ستش جمع اش بین دفکش منقبض شد و پشت رکابی

 میثم آرام گفت: 

 محمد اگه هنوز از خونه ناراحتی..._
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انگار  رکابی  . شد  بلند  میثم  حرف  ومیان  کشید  بیرون  سرش  از  را  اش 

بکند. حرص داشت. حرصی که هر   خواستمی  قلبش  از تن و  را  چیزی 

شد! رکابی را گوله کرد و جلوی کمد پرت کرد. گذشت بیشتر می چه می 

ا  کرد  فکر  میمیثم  دوش  را  و  شلوارش  و  دید،پیراهن  وقتی  اما  گیرد 

 برداشت،جلو رفت و مچش را گرفت.

 چته یا نه؟ گی می_

 :انگار یکهو افسار پاره کرد و داد کشید

 خوام بکنم باید جواب پس بدم؟! واسه هر غلطی که می_

دانست نقطه جوشش در باالترین حد است که آن  شناختش و می میثم می 

 ده. نگران تر گفت: حال و روزش ش 

 کی گفته واسه غلط کردنات جواب بدی؟ نگرانتم مرد ناحسابی! _

 اونور! گی ناحسابی، پس بکش کنار تا پرتت نکردم داری می_

برای  و  داد  هولش  سمتی  محمد  و  ماند  رویش  میثم  عمیق  و  خیره  نگاه 

پارکینگ   سمت  او  به  توجه  بدون  بعد  دقیقه  چند  رفت.  لباسش  پوشیدن 

ش را روی پدال گاز فشرد، انگار که قرار بود روی گلوی کسی  رفت. پای

 بگذاردش! 

** 
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ها توی دستش ی تیلهتوی فضای نیمه تاریک اتاق چمباته زده بود و شیشه

شد! با هر بار فرو ریختنش یکبار فرو ریخت! سعی کرده بود  و رو میزیر

بداند بلد  کرد. انگار دنیا می پاییدش که  گریه نکند چون مهسا نگاهش می

بردارد و نابودش کند یا نه! محمد ... رفته بود!    است دست از تخس بازی

می تکرار  توی سرش  که  به  این  دنیا  در  انگار  میشد،  بسته  و  رویش  شد 

شد و  گفت به جهنم خوش آمدی! حرصش تمام میصدای وحشتناکی می 

 گرفت. هایش را میبغض جایِ تمام دردِ توهین

ا رها کرد و طاق باز دراز کشید. آرام  به رویش ، شیشه ربا نشستن مهسا رو 

 گفت:

 چایی داریم؟_

آره  بغضمهسا  بین  محمد  صدای  و  گفت  آرامی  گی  توی  وشش  هایش 

 پیچید.

 کشی محمد؟ خیلی نمی "_ 

 چی؟ _

 اش گرفت:از مدل نگاه و لحن او خنده

 محمدرضا!_
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کشید و با   شا با همان دستی که سیگار داشت، پشت انگشتش را به گونه

 همان نگاه خانه خراب کنش گفت:

 حاال باید گفت جون! _

 این شد جوابم؟ _

 کنی به دود این! کنم جلوت زیاد نکشم ،تو هم سعی کن عادتسعی می _

 کنه، فقط... بحث عادت نیست. دودش هم اذیت نمی_

 چسبه، بعد از سیگارم چایی! جون تو بعد از چایی سیگار می _

 د:سرش را نزدیکش کشی

 سیگار و چایی با هم چسبید بهم!   _

بود و های داغش لرزید! دلش زیر و رو  چایی جلوی دستش آمد و پلک 

 ای کشنده جلویش قد علم کرد :هایی تحقیرکننده و خنده محمد با چشم 

 "اینو دیگه راست بگو" 

روانی مثل  که  شد  تکرار  ذهنش  توی  چاییآنقدر  با    ها  دستش  را  پشت 

شیشه به  و  کرد  پرت  دیگر  تیله سمت  داشت  ی  صدایش  خورد.  ها 

میدیوانه بواش  خیره  بهش  نگران  و  کرده  بغ  مهسا  مریم  کرد!  و  د 

شد که بکوبد. داشت رسما دیوانه می دانست سرش را به کدام دیوارنمی

و    در را زدند. مهسا مثل کسی که منتظر یک ناجی باشد از جا پرید زنگ
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بد با سالم کوتاهی  محمد  باز کرد،  را که  در  آنکه توی حیاط رفت.  ون 

  . نداشت  سوال  به  نیازی  بدش  حال  رفت.  تو  باشد،  دعوت  مهسا منتظر 

تر از آن است که فکرش  هوشیارتر از آن بود که نفهمد بحث بینشان جدی 

ترسناک   نگاه  از  ایستاد.  جلویش  و  رساند  محمد  به  را  خودش  بکند.  را 

 قلبش ریخت. آب دهانش را قورت داد: محمد 

 حالش خوب نیست! چی شده؟ _

 رم تو! بیاد وگرنه میبگو برو_

  

وقت اینطوری ندیده بود! با نگاه ساکت مهسا بیشتر ترسید. محمد را هیچ  

ی دخترک ، بدون توجه به مراعاتی که همیشه مقابلش داشت؛  و ترسیده

و دستش سست شد که مریم    مریم را بلند صدا زد. مهسا تپش قلب گرفت

پشت سرش از در بیرون آمد. نگاهشان که به هم چسبید انگار روز قبل در  

زخلحظ رنگِ  شد  حالشان  شد.  تکرار  کبودی ه  و  محمد  کتف  پشت  م 

به شمشیرزنی چشم  دلشان  مریم! زد و خوردِ  پیشانی  هایشان کشیده روی 

بی  هم  مهسا  بی بود!  و  برگشدفاع  بینشان!مهسا عقب  به خبر  و خواست  ت 

ولی آرامی توی خ برگشت  او  از  مریم زودتر  ببندد که  را  بخزد و در  انه 

 !مانع شدمحمد 
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 حرف دارم!_

 مریم با ضرب دستش را پس زد:  

 ! 110خودت برو تا زنگ نزدم به _

 بزن!_

 رو کرد به مهسا: 

 ! 110زنگ بزن به _

 فت:چرخاند و محمد خیره به مریم گ مهسا با ترس و لرز نگاه بینشان

می_  ، گرفتی  ازم  زورکی  که  سندی  همون  با  و اونوقت  خونم  برمت 

 تونه جلوم وایسه!وجودی میخوام ببینم کدوم بیمی 

نفس مریم رفت و سنگینی نگاه مهسا را روی نیمرخش حس کرد. آنقدر 

ه تیره و  اش سنگین بود که انگار چیزی به مرگش نمانده! نگای سینه قفسه 

ب بود! وقتی مهسا  ازطلبکار محمد طناب دار  کنارشان گذشت و  ا سرعت 

م سمت  قدمی  مریم  بست،  را  در  و  رفت  خانه  توی توی  و  رفت  حمد 

آن چشم  توی  تا  کرد  تن  به  زره  شد  وجودش  تمام  انگار  زد.  زل  هایش 

 جنگ تن به تن بیشتر نبازد:

بی_ کسی  آدم  تنها  مطمئنم  که  دیدم  اونقدر  میوجود  کاری که  به  تونه 

 مجبورم کنه، خود خداست که بیاد رو زمین و جلوم وایسه!  
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 :دستش را با قدرت از بند دست او بیرون کشید

برو واسه اونی ادعای خدایی کن که به باد هوا نلرزه جناب فاضل! نه من!  _

باال   مردم  اعتماد  دیوار  از  روزی  یه  بابام  اگه  حتی  نیستم،  بلد  بندگی  من 

 اشه! رفته ب

 افتاده بود که فایده نداشت: کارهایش ازریهنفس عمیقی کشید. ولی انگار

 زنی آبرومو ببری؟ ببر! خوای داد بحاال چی میگی؟ چی میگی؟ می _

 صدایش محکم تر و کوبنده تر شد: 

از چی و کیه؟ ازمی_ کجاست که  خوای خودم بگم زندگیم و بدبختیام 

 شیاد؟  کنم و تهش بشم باعث شده به آدمی مث تو اعتماد  

به سینه ی محمد زد تا شاید او قدمی عقب برود ولی برخالف روز قبل از  

 ود بهش:جایش تکان نخورد. زل زده ب 

زیان  _ و  ضرر  خوردم؟  مالتو  داری؟  چیو  طلب  چی؟  دنبال  اومدی  حاال 

دادی برام؟ بگو چی بهت بدهکارم همین االن باهات صافش کنم و برای  

 همیشه بری.  

 و کوبنده گفت:  ندبل

از من طلب کردی که اومدی وسط خونه _ بری باال ام صداتو میچی رو 

 محمد؟ 
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 دلمو...  _

خیالیمو _ گرفتی...بی  آرامشمو  همه  زندگیم!  تو  انداختی  خودتو  اومدی 

و کردی  پهن  تور  میگی  گرفتی...  بعد  درنیومد...  صدات  و  وجدانم  اسه 

 قت؟ ...  چیو گرفتی ازم؟ گیر پول بودی و پشتیبانی عموم اونو

 شد اما محمد مجالش نداد: مریم خواست خودش را عقب بک

 بعد بیرونم کن! بعد بگو برو...  گرفتی پس بده  اینایی که ازم_

 مریم تلخ گفت:

شه ! چون هر چی ته وجودم    بگو... بیشتر بگو که دلت باهام بی حساب_

 کنی و می اندازی دور! داری قلوه کن می بهت مونده رو 

 گم به درک ؟رم و میفکر کردی می _

 ذارم مث آدم زندگی کنی!نمی_

 کنی؟ چیکارم می_

 های مریم، محمد را جری تر کرد:جسارت چشم 

 ایستم، تو هم پای غلطی که کردی وایسا.تهش پای کارم وامیا ت_

 مریم گیج نگاهش کرد و محمد رهایش کرد: 

 کنیم! ریم عقد میمی_

 نگاه مات مریم بهش ماند و محمد زخمش را زد: 
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 بعدش دیگه کاری بهت ندارم!_

برگشت  و  قدمی پس رفت  نه چیزی گفت. محمد  نه تکان خورد،  مریم 

 که مریم گفت:

کنی و حتی  ت بگی هر کاری خودت بخوای میبه عموت و خونوادهه ک_

 برات مهم نیست.نه؟رو شدن دست شیادی مث من 

 برگشت و سر خم کرد:محمد سمتش 

 میرم سراغ عشق و حالم !  دقیقا!بعدشم _

 کرد:مریم داشت سکته می

 برو محمد وگرنه... _

ایمون    ت! دین وذارم برا کنی بیرون؟ آسایش نمیوگرنه چی؟ پرتم می _

 که از زندگی بندازمت!کنم که ندارم، کار و زندگیمم تعطیل می

 انگشتش را مقابلش کشید:

وامیدونی  می_ حرفم  میپای  چطوری  ببینم  تو ایستم!اونوقت  خوای 

 چشمم زل بزنی و بگی دورم زدی تا بعدش بری حاجی حاجی مکه!  

 هایش زل زد و گفت: چشم  مریم توی

 ! کاراتبازیچه دستت و تماشاگر  بینی که بشم یخوابم نم به_

 محمد قدمی سمتش برداشت و مریم عقب کشید:
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 به خواب ببینی بذارم دستت بهم بخوره دیگه!  _

 علی بلند بود:کسی محکم به در کوبید. صدای حاج

 باز کن درو! _

از مهسا  او!  به  مریم  نگاه  و  بود  مانده  مریم  به  محمد  بیرون نگاه  کنارشان 

شد،حدوی باز  که  در  و    د.  رفت  مریم،تو  وضع  به  توجه  بی  علی  اج 

 برود اما او دستش را گرفت و گفت:محمد را کشید تا بیرون بازوی

 کار دارم حاجی... _

 برو بیرون... _

 زنمه حاجی... _

  

افتاد. چشم  انگار وسط جهنم  های چنان یک طرف صورتش سوخت که 

های سخت حاج علی ، نفسسرخ محمد،نگاه مات و قلب نیمه جان مریم

ر آن کرد. انگا ی مهسا بغض لحظه را سنگین ترو دو دست چسبیده به سینه

را   دعوا  و  حقارت  دار  کشمکش  طناب  که  بود  تیز  چاقوی  یک  سیلی 

بینشان ببرد! یک شوک که فوت کردنِ زیر خاکستر را تمام کند! سکوت  

 ی حاج علی در هم شکست:محضشان با صدای خش برداشته

 م غلط اضافی نکن پسرممرضا! فتگ_



 

650 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

رماندهی محمد! مثل ف صدا و لحنش شمشیر تیزی بود روی روان و غرور

 که قصد توبیخ سربازش را دارد و سری افکنده از او نمی بیند!  

 سمت مریم چرخید و بدون آنکه نگاهشان کند عصبی گفت:

 تو هم دنبال جا باش که پاشی !_

حمد ایستاد  ر را به هم کوبید. روبه روی مبعد هم محمد را بیرون کشید. د

کوت و انگشت  سه  دور  تسبیحش  همیشه  مثل  که  بود  دستی  پیچیده  اهش 

باز  علی  حاج  که  زبانی  و  بود  محمد  نگاه  ولی  کشید  مقابلش 

قدمنکرد!وقتی  و  میثم  علی  دید؛خودش حاج  کوچه  سر  را  مرددش  های 

ش بسته بود.حس سمت خانه رفت. محمد وسط کوچه ماند و درها به روی

بسته  در  به  کرد.  بدتر  را  حالش  پشت سرش  میثم  خانهحضور  مریم  ی  ی 

ای به میثم زد و رد شد. او هر چه صدایش کرد کرد و برگشت! تنهنگاه  

 خودش را به کری زد!

آخر   تا شد. حرف  زانوی سستش  شنید.  را  میثم  توی حیاط صدای  مریم 

سیلی صدای  نشنید.  درست  را  علی  که  حاج  گوای  محمد توی  ش 

می درد  بود! صورتش  کرده  میخورد،کرش  درد  قلبش  حتی  کرد.  کرد! 

 کرد... درد میهایش نفس

 داد؟ تاوان کدام گناه را مدام با زندگی ودلش پس می
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تال و  بود  دستش  توی  نقرهدایره  و  های  بود  گیر  نفس  هوا  آویزان!  ایش 

بود و حسرت تیله هایی که داغ  و  هاها توی شیشه محبوس! خاطره هایش 

می مهسا  بود.  نمانده  دلش  به  رنگش کم  آنقدر  اما  شود  نزدیکش  ترسید 

میپری درد  قلبش  که  بود  و  ده  بود  چسبیده  چوبی  در  به  دستی  دو  کرد. 

می نگاه  رویش  روبه  بساط  به  شده،  تا  زانوهایی  با  اتاق  کنج  کرد. مریم 

بی طاقت شد انگار که مرده! دلش  لیوان مات و سخت! سرد و ساکت.   !

برداشت   آشپزخانه  توی  از  بود  کرده  درست  که  را  جلویش شربتی  و 

ن وقت  هیچ  شود.  نشست.  توجه  بی  حضورش  به  اینطور  مریم  بود  دیده 

 زمانی که از امین جدا شد هم خوب یادش بود اما ... 

 صدایش کرد: های بغض بیرون کشید و صدایش را از میان الیه

 مریم...  _

 جلو کشید.   او جواب نداد. خودش را 

 مریم جونم..._

 تر شد و این بار با بغضی مشهودتر گفت:سکوت او کشنده

 جی...  آب_
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تال بلند شد.مریم تکانی خورد.صدای  از دست ها  جیرینگ... جیرینگ... 

زیر   بود.  مانده  آوار  زیر  صدایش  داشت.  نگهش  باز  ولی  افتاد  مریم 

 های حس و غرور و آرزویش... خرابه

خو_ مامان  یهحال  پول  بود.  کجا؟ ب  از  بپرسه  ندیدم  وقت  هیچ  اومد.  و 

اون سال موهای بابا سفید شد. صورتش زد ولی توی  فقط چشاش برق می 

 لرزید.  زد. دست و پاش... میپر از چروک شد. نمی خندید. داد می 

هم  وقت  هیچ  ولی  نبود  یادش  خوب  چطور  مهسا  روزها  آن  بود  نپرسیده 

 اال... گذشت. مریم دوست نداشت و ح

برده. گفت طالق  _ آبروشونو  مامان گفت  افتاد.  بمب  انگار  تو خونه  یهو 

من همهگیمی  منم  ره.  برداشت. دست  رو  تو  بود.  سالم  دوازده،سیزده  اش 

گرفت ببره ولی نرفتم باهاش. جیغ کشید سرم ولی دوست نداشتم بابا تنها 

بو گفته  مامان  دزدیده!  مردمو  مال  بود  گفته  بهش  چون  بهش بمونه!  د 

 دونستم نیست!دزد... ولی من که می

 چشم مریم چکید:از مهسا روی زمین نشست و قطره اشک

همون موقع بغلش کردم.گفتم هر چی بشه من پیشش می مونم! هر کی _

نمی  تنهاش  من  کنه  چیو اذیتش  همه  اومدن  نبودی  تو  کی...  هر   ، ذارم 

بابا رو  ببینی جلو چشم بغض کرده من  نبودی  دستبند زدن... تو    بردن! تو 
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که. بود...  پشیمون  که  کشید...  خجالت  چطوری  دیدم  که  ..وقتی  نبودی 

به کمک   ناراحت بودم که حاضر شدم  ازش  اینقدر  مامان طالق گرفت؛ 

یکی از دوستای بابا، اون چندسال رو یه جا یه کمی پول بذارم و برم تو یه  

 م...  پانسیون بین چند تا دختر دانشجو و تنها ولی پیشش نر

 های اشکش تندتر شد: قطره

گفت یه حاج شید. فقط می کگفت پیشم نیا! خجالت میبابا تو زندان می_

فاضل هست که قول داده کمکش کنه. چهارسال بعدش که آزاد شد، تو  

اش دنبال یه سری هم اومدی! همون موقع که مامان شوهر کرد... بابا همه

که   هست  نامی  رضا  یه  گفت  می  بود!  ولی مدرک  نداره  سالی  و  سن 

و دیوار می فاضله! داشت به در  تونه روش حساب کنه! گفت پسر حاجمی 

کنه اونقدری که زد. می گفت آبروشو پس می گیره. می گفت ثابت می 

 گفت... برگردوند برنداشته! می 

تال جیرینگ  دستجیرینگ  بین  دایره  شدند.  شروع  مریم  سر  توی  ها ها 

نگاه جا شد.  جابه  اشکلرزانش  زد.  پلک  مثل عصارهش کرد.  ی هایش 

 بست.  چکید. کنارش گوشش گرفتش و چشم جان می 

تو _ باشم  دستیارش  تونم  می  بود  گفته  آمنه  بودم!  خوشحال  شب  اون 

 تونم تمرین کنم و مربی باشم! اومدم بهش خبر بدم.باشگاه! گفت می
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 او...   د باکردنرا تکان داد . تال ها صدا کردند. انگار گریه می دایره

 تو تاکسی بودم.تو یه تقاطع که ربطی به خونمون نداشت. _

ها صدا کردند. دست مریم تکان خورد. گردنش خم شد. زمزمه  باز زنگ

 کرد:

 خوند... یکی می_

 حاجی فیروزه،

 سالی یه روزه، 

 دونن،همه می 

 دونم،منم می 

 عید نوروزه. 

عوض  رتش سیاه بود. باورم نشد. نگاش کردم. کاله قرمز سرش بود. صو 

 شده بود ولی آشنا بود! 

 های خیسش باز شد: دایره چسبید و چشم تکانی به دستش داد. صورتش به  

دنبالش _ پیاده شدم  باز خوند.  بهم! دستش شل شد ولی  منو! زل زد  دید 

به تو نگفتم! خوابیده   رفتم ولی رفت. بهش نرسیدم.برگشتم خونه. چیزی 

تو   تو!  نیومد  اومد.  موزاییکا  بودی  بود.روی  خسته  نشست.پاهاش  حیاط 

پایی اینقد  ببینم!  نمی ن بود که صورتشودرازشون کرده بود. سرش  تونستم 



 

655 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

رفتم پیشش. نه صورتشو شسته بود، نه دستاشو! نه لباس عوض کرده بود،  

 همونجوری اومده بود که دیدمش!

 گفت:آمد ولی هنوز داشت مینفسش داشت بند می 

   چرا عمو نوروز؟ بهش گفتم بابا!_

 ن نداره!الناس خوردگفت صورتم سیاهه، دستام سیاهه، به کی بگم حق

 داشت به هق هق می افتاد ولی ادامه داد: 

می_ درستش  گفتم  گفتم  آره!  گفت  میشه.  تموم  گفتم  آره.  کنیم. گفت 

آبروش برمی گرده ، گفت آره ولی همون شب گوشه حیاط ... قوالشو ...  

 رفته شو گذاشت رو شونه منو رفت! رفت!  درداشو... آبروی 

از دستش افتاد.مهسا جلو رفت و    هق هق مهسا گوشش را پر کرد و دایره

نمی باال  مریم  اما دست  ریخت و صدای  هایش می آمد. اشکبغلش کرد 

 پدرش هنوز توی گوشش بود که میخواند: 

 بشکن بشکنه بشکن،_

 شکنم بشکن،من نمی 

 اینجا بشکنم یار گله داره، 

 اونجا بشکنم یار گله داره!

 این سیاه بیچاره چقد حوصله داره...
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به زمزمه وقتی   دست  مریم  ولی  کرد  نگاهش  گریه  با  ،مهسا  کرد  اش 

می گیج  هنوز   . نداشت  تعادل  شد.  بلند  و  کشید  مهسا صورتش  خورد. 

 دنبالش بلند شد: 

 کجا ؟_

 صورتش را شست.مانتویش را از روی کمد برداشت: 

 ع کن به جمع کردنِ وسیله ها!قط... تو شروکار دارم! ف_

 مهسا با بیچارگی گفت:

 خوای صبر کنی؟ نمی_

 که بیان بیرونمون کنن! _

 آقا اینجوری نیست مریم! بذار...  حاج_

 نمیشه موند اینجا مهسا!  _

 حالش بدتر شد ولی ادامه داد: 

 اسیر اشتباهای من شدی ولی تموم شد! _

زمزم  را  اسمش  بد  حالی  با  رفت. مهسا  کمد  سمت  مریم  ولی  کرد  ه 

توی  سیم  و  برداشت  تویش  از  را  شد کارتی  فعال  تا  انداخت.  گوشی 

 های فراوانی برایش آمد.پیام
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پیام  و  کرد  شارژ  را  خط  داد.  قورت  را  دهانش  آب  بود.  امین  از  همه 

 فرستاد: 

 خوام ببینمت!می_

* 

جانش باشد  توانست قاتل نفس نیمه  گرمای نفس گیر روز اول مرداد ، می 

ر تیغ مستقیم  ها نشست که زیه هم نگشت. روی یکی از نیمکت. دنبال سای

بود  چشم  .آفتاب  برای  سایبانی  دستش  با  نه   ، داشت  عینک  هایش نه 

می نمیساخت.زجر  وقتی  ولی  داشت  درد  مهم کشید!  برایش  دیگر  مرد 

یک  که  برگشت  سمتش  و  زد  پلک  شنید.  را  امین  سالم  صدای  نبود! 

باز تصویر   بود!  محمدرضا  خوردن  سیلی  هم  آن  آمد.  چشمش  جلوی 

ده شد و انگشتانش را مشت کرد تا به تالفی حال بدش ، قلبش از جا کن

 جواب سالم، توی صورت امین نکوبد.   جای 

 اش روی سر مریم افتاد:رویش ایستاد. سایهوقتی جواب نداد او رو به

 سر ظهر چرا اومدی؟ تو ظل آفتاب و... _

 ی سراغ حاج فاضل؟چی رفتواسه _

تش خم شد و مریم بلند شد.  آنقدر صدایش گرفته بود که امین ترسید. سم

 او که عقب کشید ، صدایش باال رفت:
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 کی به تو گفته بیفتی دنبال من و فضول زندگیم شی؟ کی گفته؟ _

می که  انگار  دو امین  شود.  رو  روبه  شرایطی  چه  با  است  ممکن  دانست 

 دستش را باال گرفت: 

 بذار بگم برات! _

 مریم سمتش رفت و روبه رویش ایستاد:

خونواده !گی می_ جلوی  و منتها  زن  جلوی  همون بچه ات!  جلوی  ات! 

 خواهر و برادرات... حیف مامانت مرد وگرنه بیشتر از همه جلوی اون ... 

 امین میان حرفش گفت:

 رو بستی ؟ شمشیر از_

 با نفرت گفت:  حرف محمد توی سر مریم خورد! نفسش گرفت. 

 شمشیر چیه؟ بمب آوردم با خودم! _

 میخوای گوش بدی؟... نگرانتم!_

به تو چه که نگران من شی! به تو چه که افتادی دنبال زندگیم! تو رفتی  _

 صندوق چیکار؟ 

پا  من چه می _ ارتباطین! فکرشم نمی کردم تو  دونستم شماها یواشکی تو 

 به این چیزا داده باشی!

 خواست تمام حرصش را با زدن او خالی کند: انگار می
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 بیخود کردی تو... غلط کردی تو...  _

 امین مچ دو دستش را محکم گرفت و صدایش باال رفت: 

نمی_ جلوم  وایساد  سفت  که  مرتیکه  اون  حاال؟  شده  سایهچی   تمذاره 

 ببینم،حاال چی شده؟

 ت: یرون کشید و گفمریم دستش را ب

 هیچی نشده! فقط حالم ازت به هم میخوره. ازت متنفرم... _

 چرا؟ چون اومدم بگم این مرتیکه ... _

 خفه شو امین!_

مریم؟ کیه _ قبول کردی  اینو  و  کیه که هر چی من گفتم رو ول کردی 

 مگه؟چیکاره س مگه؟

 زندگیم... زندگیمو داغون کردی! _

پر  ولی  خشمگین  و  عصبی  که    آنقدر  گفت  حس  زد.  از  خشکش  امین 

 اش ایستاد:مریم نزدیکش شد. یک قدمی

ت زندگیمو خراب کردین بسم دلت خنک شد؟ یبار خودت و خانواده_

 نبود؟ االن واسه چی اومدی؟ واسه چی ... 

 به جون ارشیا نیتم این نبود مریم!  _
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بود   مانده  کم  شد.  سست  مریم  پای  و  دست  که  گفت  درمانده  آنقدر 

ت نیاورد بیشتر بایستد. قدم تند کرد اما به در پارک اش بگیرد . طاقگریه

آمد. ها می نرسیده بود که او بند کیفش را کشید.صدای سرسام آور ماشین

 لحن آرام و پرخواهش امین را شنید: 

مو ببینی ولی یه چیزایی فهمیدم! باید بهت بگم...  دونم نمیخوای قیافه می_

پسره اون  مدرمورد  اشتبااس...  میه کرده  ن  دنبالت  که  اونی  گشت بودم! 

 پسر حاج فاضل بود...  

 ی مریم کامال سست شد . با بغض و ناامیدی نالید: کیف از روی شانه

 امیرعباس؟_

 رضا!  _

همان  رضا؟!  رویش!  روبه  متحیر  مریم  و  ماند  آویزان  امین  دست  کیف 

بود.  رضایی که محمد توی سرش کوبیدش. همانی که پدرش ازش گفته  

 وسط زندگی آنها باقی مانده بود...  ای که انگاررضای مرده

  *** 

 در اتاق را بست.  های آب میوه را روی میز بینشان گذاشت وامین لیوان

 یه چیزی بخور.... _

 خورم! فقط بگو امین! من چیزی نمی _
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 امین صندلی کنارش را کشید و نشست. با نفس عمیقی گفت:

سراغم! خودشو درست معرفی نکرد! وقتی  ومد  نزدیک عروسیم بود که ا _

 سراغت رو گرفت، تموم روزای بدی که داشتم اومد پیش چشمم . 

هایش کرد چیزی توی چشم قرار او خیره شد. حس میامین به صورت بی

هم  با  آخر  توی روزهای  را حتی  شبیهش  که  بود  بدی  تغییر کرده! حال 

کشید و به حضورش    را   شا زدهبودنشان ندید! افسار دل سرکش و حسرت

 احترام گذاشت: 

از سر خودم بازش  دنبالت می_ بدم.  گشت! چیزی ازت نداشتم که بهش 

نمی  یادم  که  گفت  چیزی  یه  فقط  ولی  ثابت  کردم  برای  اینکه  اونم  ره! 

شدن یه سری جریان به کمک تو و چند نفر نیاز داره! گفت مربوط بود به  

 چند سال پیش!  پرونده

به   مریم  می   روبهنگاه  دنبالشان  ماند.پس کسی که  هم  رو  غیاثی  و  گشت 

دانست که گفته بود رضا بود،نه حاج فاضل! پس همین چیزها را محمد می

روی  همین خاطر  به  هم  فاضل  حاج  رضا!  با  او  آشنایی  به  بود  کرده  بند 

اش آمد . پس چرا جلوی محمد جوری خوش بهش نداد یا حتی تا خانه

انگار نگاه او!اصال رضا  انش همحرف زد که  به  قدر بدبین و کدر است 
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می  چیزی  چه  امین دنبال  مریم،  با سکوت  نداد؟!  مهلتش  اجل  که  گشت 

 سمتش چرخید و آرام گفت: 

ولی _ مریم  باهات  کنم  زندگی  و  وایسم  مادرم  جلوی  زمان  اون  نتونستم 

خیال شم! زندگیت برام  از فکرت واسه همیشه دربیام و بی دلیل نمیشه که 

 مه! مه

 مریم پلکی زد و بدون آنکه نگاهش کند، با صدایی تحلیل رفته گفت: 

 صندوقو از کجا پیدا کردی؟_

دونستم سهامدار پارسیانن! پیدا کردن محل زندگی و کارشون کاری می_

 نداشت برام! 

 به محمد چی گفتی؟ _

 االن خودت مهمی یا محمد؟_

 چی گفتی بهش؟_

گشته؟ فهمیده بودم محمد تو میبال هیچی! فقط پرسیدم چرا اون موقع دن_

خواستم اگه حرفی هست بهم بگه. این آشنایی عجیب بود  نبوده! فقط می

ولی درست جواب نداد! فقط سر جنگ داشت باهام! منم گفتم میام سراغ 

. بعدشم رفتم!   الکی شلوغ کرد  انگار  اما  باال  ... رگ غیرتش زد  خودت 

زنگ من  عموش  گفتم  اون  به  که  بهم  دنبالت  زد  اینا  و  توأم  سابق  نامزد 
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االن قصه چیه؟ می می  پیگیر می گشتن و  نداشته و  پرسیدم گفت خبر  شه! 

 آدرستو دارن یا نه که برام فرستاد! 

بخوای _ و  باشه  داشته  تازگی  برام  شنیدنش  که  نبود  مهمی  چیزای  اینا 

 اینجوری همه چیو بریزی به هم!

 موقع کشتن؟!   مهم نیست؟ شنیدی که پسرش رضا رو همون_

که  برگشت  سمتش  چنان  خورد!  مریم  سر  توی  محکم  چیزی  انگار 

 گردنش درد گرفت. امین نگران بهش نزدیک شد: 

ت عجیبه! ظاهرا  ارتباطمن حس خوبی به این آدما ندارم مریم! حتی این  _

آدرس   که  نبودن  اگه  نیستن!  خبر  بی  بود  معلوم  ولی  ازتون  نداشتن  خبر 

 تورو نداشتن! 

 یستاد و امین روبه رویش درآمد:مریم ا 

بوی خون از هر چی بلند شه ، ترسناکه! شماها دو تا دختر تنهایین! اگه _

 واقعا موضوعی این وسط باشه هم، دستت به جایی بند نیست! 

 مریم خواست برود که امین روبه رویش درآمد: 

 این حال بدت یعنی که پسره رو دوست داری! بیشتر از من _

 ی بد نگاهش کرد و امین با لحن عجیبی گفت:مریم با حال
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باشه  _ اون طالق صوری  و  شیم  محرم  پیشنهاد کردم  بهت  موقع  اون  منم 

 نکردی! ولی قبول 

حال من واسه حسرتای گذشته خوب نیست امین! حاالم گفتن یه مشت _

خبر تکراری و تاریخ مصرف گذشته، چه ارزشی داره که به روح مامانت 

 خیانت کنی؟ 

 رآشفت:امین ب

بریده_ دست  کن  میول  دارم  مریم!  مادرمنو  این  ی  تو  خون  بوی  گم 

 فهمی؟ جریان بلند شده! اینو می

 رضا چندساله مرده! چه ربطی به من داره؟  _

اینکه من دیدمش کشتنش! یعنی تو همون بحبوحه_ از  ای که دو ماه بعد 

 دنبالت بود. حاال این یکی افتاده دنبالت که... 

 فاضل نیست.ج حامحمد پسر _

 خوانش!بیشتر از اون می_

 دونن! خودشون می_

 واقعا جدا شدی ازش؟ _

 مریم با نگاهی طوالنی بهش ، پلک زد و سخت گفت: 
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به  _ قسم...  بابام  به روح  نیا!  لطفا  امین!  نیا  من  سراغ  دیگه  افتاد  اتفاقی  هر 

نمیام! بشین سر زندگیت! پدری کن  بار دیگه کوتاه  این    جون مهسا قسم 

ات  ی ارشیا! من بمیرمم تو مقصر نیستی دیگه ولی اگه خار به پای بچهرا ب

 بره، تقصیر توئه! 

امین خواست حرفی بزند اما مریم بلند شد و بیرون رفت. نزدیک ورودی 

کتابخانه با دیدن محمد که از ورودی دوم پارک تو آمد، پایش به زمین  

دنبالش می انگار که داشت  ب . گشت چسبید.  او مکث کرد و یدادچون  ن 

بلند شد. مریم شوکه ماند و محمد بهش رسید. تا نزدیک بعد قدم هایش 

های قلبش مضاعف شد. اول سمت چپ صورتش را نگاه کرد آمد،تپش 

چشم  به  بعد  و  بود  نمانده  سیلی  جای  تازه  اما  و  رسید  خشمگینش  های 

ی خانهداخلی کتابی  یادش آمد که با امین تا چند دقیقه پیش توی محوطه

 توانست وارد شود!ته پارک بوده! جایی که کسی بدون کارت نمی

 فکر کردم حرف از دهنت پریده، ولی واقعا زاپاس بوده.نه؟ _

محمد  اما  رفت  دیگر  سمت  جواب  بی  و  گرفت  را  سنگینش  نگاه  مریم 

 را کشید . خشمش انگار اندازه نداشت: آرنجش

 کجا؟؟ کارت دارم! _
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 نگاهش کرد:مریم عصبی 

کردن _ تهدید  جز  داری؟  دیگه  ،کار  زدن  بیخود  حرف  جز  کار؟  چه 

 حرف داری؟

کار_ قبل  از  بیشتر  خیلی  دارم!  که  ثانیه  معلومه  به  ثانیه  دارم!  حرف  و 

 پام! چپیدین تو اون خراب شده که دستم بهت نرسه؟زندگیتو می

مان  هایش ههایش پیشتاز بود اما چشم حرص و خشم توی رفتار و حرف

میب   ایتله خود  توی  را  مریم  پای  که  کرد. ود  شد.خواهش  آرام  کشید. 

 بغض گلویش را زد: 

 ترش نکن محمد! بذار برم.. خراب_

 صدایش جان گرفت:

 شه؟ بذار برم و تموم شه! تا جون نکنم اینجا خیالت راحت نمی_

 نه!_

عقب سنگین بود که نفس مریم بند آمد. دستش را  آنقدر تلخ و نه گفتنش 

کرد که امین ش نکرد. سماجتش داشت حالش را بد میلی او رهایکشید و

 رسید: 

 چه خبره؟... مریم... _
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ریخت.تا برگشت ، محمد دستش را رها کرد. تا بتواند تحلیل  قلب مریم 

کند، مشت او به امین خورد. نفهمید به کجایش زد اما جوری عقب رفت 

شد! تا  می  ی زمین پخشکه اگر دست به سطل کنارش نمی گرفت ، رو

داد.  هول  عقب  را  محمد  و  ایستاد  بینشان  مریم  رفتند،  هم  سمت  دوباره 

 با حرص گفت: سمت امین چرخید و

 به تو مربوط نیست!_

 کفر امین درآمده بود: 

 کشی براش آخه؟ یه کم به حرفام فکر کن خب!این کیه که خودتو می_

 محمد خروشید:

 ام!وایسا بگم کی_

 آمد:روبه روی محمد درمریم 

 به خاطر خدا بس کن! ...  _

سمت  بعد  داشت  نگه  صورتش  روی  را  محمد  نگاه  صدایش  التماس 

ای عقب برگشت و لحظهکشیدش! مریم خروجی رفت. دنبال خودش می 

هنوز امین  میدید  قصهنگاهشان  هیچ  جریان  این  زد!  پر  دلش  اما  ای کند 

 !انگار نداشت جز پناهی که از دستش داد

 کرد خودش را کنار کشید و گفت: محمد در را بازکنار ماشین تا 
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 به حد کافی دیدم و شنیدم ازت! بیشتر میخوای بگی؟_

کنم که با هر کی قرار مدار داری بهش برسی، وقتی که هنوز  نه ولت می_

 زن منی! 

 وامونده ارزشی نداره وقتی بهم گفتی شیاد محمد! اون _

 نیستی مگه؟ _

خوای؟ تو دل داشتی من نداشتم؟ تو آرامش م چی از جونم میاگه هست_

داره  رفتارت  که  نشدم  نشدم؟  ،من  شدی  وابسته  تو  نداشتم؟  ،من  داشتی 

 کشدم؟  می 

 بغض کرده بود: 

زنت،  می_ نه  عشقتم،  گفتی  که  موقعی  اون  از  ساعت  دو  ذاشتی 

میمی  می گذشت!  کاری  هر  بعد  حرفات  بره  یادم  خواستی ذاشتی 

رفتم ولی تو ولم نکردی! تو جفتمونو تا  لش کنار! منِ شیاد که اوکردیمی 

 چیکار کنم محمدرضا؟   اینجا کشیدی! االن من چیکار کنم؟ من االن

تیر  مریم  دست  که  کوبید  ماشین  سقف  به  مشت  حرصی  چنان  با  محمد 

 اش گرفته بود:کشید.گریه

چی نخواستم همه چی رو بهت گفتم جز اینکه بابام چیکار کرده! ازت هی_

 ی نشد! ت همه چیو بگم ولتا به
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 محمد سمتش چرخید:

 نشد که با این الدنگ قرار گذاشتی؟ که بهش برگردی؟ هان؟ _

ی زندگیمو ریخت به هم! که تو  اومدم دنیا رو خراب کنم سرش که همه_

 رو ازم گرفت!

سینه  توی  محمد  سنگین  برایش  نفس  دوباره  کرد  سعی  مریم  و  ماند  اش 

 ! توضیح دهد

گشتم چون گیر کرده بودم.چون مهسا عموت و رضا می من فقط دنبال  _

آدما قصد  این  بود  یه روز گفته  بابام  بودم! چون  بیکار  بود! چون  مریض 

می دنبالم  فاضل  حاج  بود  گفته  نفر  یه  چون  کنن!  کمکش  گرده!  داشتن 

بگم   و  بخوام  بودم کمک  اومده  و  بودم  گیر کرده  زندگی  به  من  محمد 

باچرا دنبا برخورد کردم!  لم می گشتن که  ،    تو  باشگاه داری  وقتی دیدم 

گفتم خودمو خار نکنم و وایسم سرکار بعد از عموت بخوام برام وام جور  

بابای من چی شد! تو شرط گذاشتی برام  از  ببینم اون صندوق بعد  کنه و 

دونم چرا ولی طمع کردم. موقعیتت خوب بود. فکر  که کار بدی بهم! نمی 

شاید    ارتباط کردم وسط اون  خودمو معرفی می   کردم رضایی! بعد اگهمی 

تونستم جریان گذشته رو بفهمم و آبروی بابامو پس بگیرم اما همه چی  می 

 اشتباه بود! اشتباه کردم! ...  
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 مریم بغض کرده با حالی بد عقب رفت اما محمد سمتش رفت:

 پس پای اشتباهت وایسا!_

 پای این نفرت تو؟  _

 هایش بیرون زد: اش از توی چشمی آتش گرفت و گر گرفتگمحمد 

 آره! آره! _

 مریم تکان خورد:  سر

 نه! _

به   خوای مجبورمبه چی می_ از سر دلگرکنی؟  فقط  بهت اتفاقی که  میم 

ک چیزی  به  دلمافتاد؟  افتادم،  یادش  وقت  هر  به  ه  شد؟  تنگ  برات 

 ی توهینای این چند روزت برام کمرنگ نشد؟ ای که با همهخاطره

 کرد بچکد اما نگهش داشته بود. تابی میاشکش بی

نداشتم _ که  پناهی  شدی  وقتی  از  نبود!  دروغ  وقت  هیچ  داشتنم  دوست 

ف من  خدا  به  بستم!  دل  ا بهت  ولی  اومدم  چرا  نگفتم  بعدش قط  به  اون  ز 

 دروغ نبود! هیچی دروغ نبود! 

 محمد میان حرفش گفت:

 بهت اعتماد ندارم دیگه!_
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غروری با  فاصلهمریم  ولی  زد  عقبش  بد  حالی  و  او  شکسته  با  محمد  ی 

 کمتر شد:

 خوامت... ولی هنوزم می_

 درماندگی و خشم و نفرت افزود:با صدایی لبریز از 

  

 اومد... لعنت بهت!می زت بدمش ا کا_

های اشکش باالخره چکید.محمد نگاهش کرد. سر مریم پایین افتاد. قطره

های درشت اشک او انگار سرب داغ بود روی جگرش! سمتش رفت دانه

خالی  او  سر  را  چیز  همه  از  حرصش  و  خشم  آن  از  بیشتر  نتوانست  ولی 

ا کنده شد. دو دست ماشین برگشت .سوار شد و ماشین از ج  کند! سمت

چ صورتش  روی  بود.  مریم  قلبش  روی  درست  تایرها  رد  سبید. 

انگشتانش چکید. گلویش خش برداشت از یک فریاد اشک هایش روی 

 ... "نرو"خفه مانده ولی پرالتماس که 

د. با  کشید، با کیفی که به دستش آویزان مانده بوپاهایش را روی زمین می 

های ماشین محمد له که جلوی چرخ دلی که روی دستش ماند و غروری

شد! قدرتش تحلیل رفته بود. حتی کلید توی دستش درست نماند و زمین  

بی  تنش  و  زد  پلک  کرد.  نگاه  کلید  به  ثانیه  چند  هنوز  جانافتاد.  شد.  تر 
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می  نگاهش  مریم  داشت  برداشت.  را  کلید  و  شد  خم  حسن  که  کرد 

با سامنگاهش ک او  انداخت  خودش تویعلیک آرامی کلید را  رد و  قفل 

چهره داد.  سالم  جواب  فقط  نگفت.  چیزی  مریم  نچرخاندش.  ی  ولی 

مکدر و درهم حسن با قبل فرق داشت. انگار ایستاده بود چیزی بگوید و  

کوچه  سر  نگاهش  و  کشید  سرش  به  دست  حسن  ماند.  منتظر  هم  مریم 

قفل چرخاند که  برگشت. وقتی سکوت طوالنی ش  مریم کلید را توی  د، 

 حسن دوباره سمتش برگشت:

 ام جربزه نداره طرفش پا ورداره!ممد عین عقرب شده. کسی_

 تر رفت: دست مریم روی کلید ماند و حسن نزدیک

می_ نیش  داره  کرده.  گیر  آتیش!  میون  میافتاده  و  ،  زنه  راه  این  ته  ره. 

 ی که افتاده وسط آتیش.خوره فرق سر خودش عینهو عقربنیشش می 

کوتاه مکث  دسبا  دوباره  کالفهی،  صورت  و  سر  به  لب ت  و  کشید  اش 

بود   سخت  برایش  زدن  حرف  کرد.  رهایش  دوباره  و  کشید  را  پایینش 

 انگار: 

می _ نیس حاال ولی جنسشو  اندازه خر حالیش  افتاده،  نفهمی  پای  شناسم. 

 شوما کوتا بیا بذا گُر گرفتگیش بخوابه!  



 

673 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

خورد. حسن با  ن می کرد مغزش از درد تکازد حس می پلک که میمریم  

 ای گفت:لحن درمانده

 تونه جفت پا رو دلش واسته! اگه باش صوبت کنی...نمی_

 کار از توضیح من و صحبت و پادرمیونی شما گذشته حسن آقا!  _

 با نگاه مستقیم حسن ادامه داد: 

خوب هنوز ازش دارم! از  حق داره ولی همینجا تموم شه الاقل یه خاطره  _

به بعدش نه ا قبله، نه من توانشو دارم تحمل کناین  ثانیه ون آدم  م که هر 

 سیبل بد و بیراهاش و توهیناش شم! اونقدر که نتونم دیگه نگاهش کنم...

 در را باز کرد و تو رفت.حسن پشتش رفت و دست بین دو در گذاشت.  

 شتی عشق؟ من من اگه از زبون نیفته ، چطو اسمشو گذا _

 گفت:مریم ساکت ماند و حسن دوباره 

وایس نمیشه   یکی باث وسط دعوا نیم من شه وگرنه که سنگ رو سنگ _

 آبجی!  

 نیم من؟! اونم جلو محمد؟_

مث برادری که واس  _هایش را به هم سایید:  حسن نفس گرفت و دست

 استم پشتت. به شرافتم قسم... گیره وامیآبجیش یقه طرفو می 

 تر شد: نگاه منتظر مریم، لحن او عجیببا 
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ت ممد واستا! نیگا به داد و قالش نکن! پا خواستنت نبود ،  وما پشفقط ش_

نمی  می آتیش  می گرفت!  و  درک  نمی گف  بند  جوری  که  رفت!  کرد 

 چَکِ حاجی صداشو بخوابونه! مهلت بده...  

می  نگاهش  هنوز  و حرف  مریم  انداخت  پایین  را  نگاهش  کرد که حسن 

 خرش را زد:آ

اندازه سر سوزن مهرش به دلته، بگو  . اگه  اما .. دونم چه مُفتی پروندهمی_

 باشه بهش!  

انگار کسی با باتوم از پشت سر کوبید به سر مریم! گیج خورد و بیشتر درد 

شانه که  بود  سنگین  نگاهش  آنقدر  شد.  کشید.  خم  هم کمی  حسن  های 

 تر شد و باز گفت: زبانش سنگین

 اموش شه! رترم آبجی ، فقط بهش بگو باشه تا این آتیش خخودم نوک_

به هم کوبید. نفسش آنقدر سنگین بود مریم بی  حرف فقط در را محکم 

اش باال کسی روی سینه های غم و حقارت و بیکوه کرد رشتهکه حس می 

شود فعال  تویش  هم  آتشفشانی  است  قرار  و  کوبیده  .رفته  هم  به  صدای 

مهسا   مریم توی  شدنِ در،  با دیدن  بیرون کشید.  به دست  همان را وسیله 

و افتاد  دستش  از  مریم  کیف  شد.  خشک  در    چهارچوب  پشت  همانجا 

گفت برای خودش؟! به چه محبتی  نشست. فکش قفل شده بود. او چه می 
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عذابش  می  باهاش  گفت  محکم  آنقدر  محمد  که  عقدی  به  باشه؟  گفت 

 دهد؟! می 

خسته  و  زانوهای  شد  جمع  چشم اش  به  دستش  دو  چسبید. کف  هایش 

ها و زانوهایش دو دستش شد. داشت بین آن  مرز چشم آنقدر جمع شد که

ها دلِ او هم زخم  شد و کسی نبود حتی بگوید که لعنتی همه درد پِرِس می

 برداشته و شکسته!

 *** 

 ی نگران میثم را دید ، چشم گرد کرد:حسن تو رفت و قیافه 

  هم؟ چی گفتی تُن تُن و پَسِ_

 میثم دست سمت باشگاه کشید: 

کشن! گاو ده! مامانش و مهنا بفهمن خودشونو میجوابم نمی   اونجا افتاده_

 شده کال!

 کِی دیدی تو حکمو؟_

 امروز! معلوم نیست کِی اومده دستش که نگفته! _

 حسن عصبانی توی باشگاه رفت گفت:

 دیگه داره گوشو درمیاره!...  _
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ز دستگاها دراز کشیده و دود سیگارش را باال  محمد را دید که زیر یکی ا 

 کرد.حسن جلو رفت و داد زد: فوت

اما خررر می_ باش!  قلدری؟ خری؟  بگی  ...   !!!خوای  به  مرتیکه... شالقه!!! 

می  حاال  بخریش!  و  شد  تعزیری  تا  تا رفتیم  دو  بخوری؟  بری  خوای 

   کوبه!تر می ، زیر دست یارو هر چی بگی گو خوردم محکمنخورده

 وبید و پایش افتاد:زند، با حرص به زانویش کوقتی دید او حرف نمی 

 با توام یابو! _

 محمد یک دفعه نشست و  بهش خیره شد:

 اینقد زر نزن حسن تا یه چیزی تو حلقت نکردم!_

اما حسن  رفت  و سمت خروجی  بلند شد  هم  سر  یقه بعد  پشت  از  را  اش 

 وا گرفتش و گفت: کشید و وقتی مشت محمد سمتش برگشت ، روی ه

ننهمی_ میارم میرم  به  انداز اتو  قایمش میم  به وهلل! فک نکن  کنم  جونت 

 زخمش بخوابه!

  

کم  همش،  توی  صورت   ، محمد  کبود  و  خیره  نگاه  شد.با  باز   اینکم 

گفت پای یک نسل اختالف وسط است! حرفی عجیب از  ها باز میچشم 

 های زیرین مغزش بیرون آمد: الیه
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 وسطه؟پا کی _

بیشتر توی هم او را  خطوط صورت محمد  اما حسن   داد کنار هل  رفت و 

 ولش نکرد: 

می _ سرویس  دهنت  قسم  علی  به  ممد!  نشو  حاج خر  وسطه؟  کی  پا  شه! 

 عموت؟ 

 با سکوت او تکانی بهش داد: 

 زر بزن خو! _

ای بهش بیرون رفت. حسن برگشت و میثم  محمد باز جواب نداد و با تنه

که   دید  اورا  گوش  اما  دارد  نگهش  و  کند  قانع  را  محمد  کرد  به    سعی 

 ک میثم شد.حرفی بدهکار نبود. وقتی بیرون رفت ، حسن نزدی 

 پا عموش وسطه ،ها؟_

 میثم سر تکان داد:

نسخه_ یه  بهم که  عباس زنگ زد گفت  پیش  ی حکمو دست چند شب 

می  حرف  داشتم  دیده!  کهباباش  باهاش  گوشیو   زدم  یهو  رسید.  محمد 

قط بعدم  بست.  عباس  به  اومد  در  دهنش  از  چی  هر  میون  گرفت  کرد  ع 

خورم! گفتم چرت گفته ولی اومدم م می فحش و دری وریاش گفت میر 

 خواد بره! تیشرتش پوشید، فهمیدم می از مدل لباسی که زیر
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اش کوبید  ای محکم به پیشانی صدای روشن شدن ماشین آمد. حسن ضربه

نرسید بهش  دوید.  بیرون  و و  کوبید  دیوار  به  حرص  شدت  از  حسن  ند. 

 را درآورد:میثم سوییچ 

 دونم کجا باید بره! میای؟ می_

 گفت و با هم توی ماشین نشستند!.. ی محکمی حسن آره 

 **** 

  

لحظه برای  و  بست  را  کارتون  نفسدر  کارتن   ای  کنار  همانجا  گرفتن 

برایش پر از خاطره شده  اش اطراف چرخید. این خانه  زدهنشست. نگاه غم

چهار بود.انگار چهارماه،  جای  به  یکه  شکوه  بودند!  ساکنش  ک سال 

می خودنمایی  زوایایش  تمام  در  را  وابستگی  جدایی  تلخِ  غمِ  و  کرد 

میسخت سینه تر  سخت  دژ  پشت  را  سنگینش  آه  و کرد.  داشت  نگه  اش 

کارتن   روی  قدرت  و  حرص  با  چنان  برداشت.  کنارش  از  را  چسب 

لحظات  کشید باشد.  هم  از  لحظه  دو  جرخوردگی  مثل  صدایش  که  ش 

توانست زمان  اشان هم مینتظار و بغض و جدایی و ... عشق! یکیسختِ ا 

 اشان با هم!رسد به همه را ریشخند کند و به پای خودش بسوزاند،چه

 سالم مادر...  _
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فقط  ثانیه  چند  برای  که  خورد  جا  چنان  خانم  عصمت  صدای  شنیدن  با 

زن   کرد و بعدش با دیدن لبخند او، شرمگین بلند شد و سالم داد.  نگاهش

 دستش را روی بازوی او باال و پایین کرد:

 چقدر تو خودتی! نفهمیدی زنگ زدم و اومدم!_

گوشه و  کرد  بلند  را  کارتن  کند،  نگاهش  آنکه  بدون  اتاق  مریم  ی 

 گذاشت: 

 ببخشید.سرگرم کار بودم، متوجه نشدم!_

ت، دستش را گرفت و وقتی مریم نگاهش کرد، آرام  عصمت خانم جلورف

 گفت:

اس،نه  نکن! اونور براتون غذا درست کردم. نه حسن خونهرو کار  امروز  _

 حاجی! ناهار پیش من توی حیاط بخورین!

وحشی به گلوی مریم چنگ زد و دندان تیزش را   بغض مثل یک حیوان

ش آورد، او که رفت، ی این روزها را برای نشان داد. محمدرضا آمد و همه

باهاش می  داشت  چیز  از دلشهمه  بعد  آرامش  رفت.  تمام  آدم ...  هایی و 

 که بهشان وابسته شده بود! ولی جنگید تا اشکش نچکد: 

دست شما درد نکنه.مهسا حتما میاد پیشتون اما من باید برم چند جا کار  _

 دارم! 
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 حاال کار داری؟ چند روزه از خونه بیرون نرفتی، به من که رسید _

اطالعات این  از  اول  روزهای  که  بود  یادش  خانم  عصمت  زیاد   خوب 

اما حاال... داشت حسرتی می خوشش نمی  ی سرخ شد که توی لوحهآمد 

 دلش حکش کند! چیزی نگفت و زن دست به صورتش کشید:

شدین! _ عزیز  برام  دخترام  مث  دوتون  هر  اینجایین،  که  وقت  چند  این 

.. حق داری مادر ولی اگرم بخوای بری ، باید یه جوری دونم دلخوری.می 

 کمتر بسوزه! بری که دل من 

چشم  و  اشک  شد  مریم  و  بغض  شد  طوالنی  سکوتش  کرد!  پر  را  هایش 

 عصمت خانم صورتش را با محبت بوسید: 

 بیا اونور! برا تو قرمه سبزی پختم، برای مهسا زرشک پلو! _

بم   و  زیر  زن  این  که  بود  گذشته  میذائقهچقدر  هم  را  دانست؟! اشان 

 صدای او هم به غم نشست:

نیست_ دلت  همینجا   که  اگه  بیارمشون  و  مجمع  تو  بذارم  ظهر  سر  بیای، 

 برات؟ هر چی خودت بگی! 

سُر  سرش  از  او  چادر  رفت.  فرو  زن  آغوش  در  جوابی  هر  جای  مریم 

ای او ماند. درست مثل پرنده یخورد. سر دخترجوان با خستگی روی شانه
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و  پناه  دلش کمی  و  دیده  سر یک درخت کاج  بر  آشیانی  که  زده  سرما 

 خواهد... رامش می آ

 *** 

باز کرد، عصمت ظرف تا شیر آب را  ها را توی سینک گذاشت و مهسا 

 خانم دست بین دو کتف او کشید:

 کشی ؟ من با مریم کار دارم!ظرف زیاد نیست مادر! تو زحمت می_

بی  چشم  مهمهسا  گفت.  آورد. مکثی  هردویشان  لب  به  لبخند  زن  نگاه  ر 

مریم را گرفت   اشارهعصمت خانم دست  مریم  وبا  بیرون رفت.  ای بهش 

برق کرد.  مهسا  به  چشم  نگاهی  توی  را  او  امید  بود  مطمئن  دید.  هایش 

ای دیگر شوند و به این دعوت دل بسته بود  ی خانهدوست ندارد باز آواره

فی نزد. توی حیاط و روی تخت مفروش اما ماندنشان به صالح نبود! حر

ده بودند، نشست! عصمت خانم سبد که چند دقیقه قبل رویش ناهار خور

های  ش نشست. نگاه مریم به ماهی  حصیری میوه تابستانی را آورد و کنار

شاخه او  که  بود  حوض  توی  سمت قرمز  و  گذاشت  بشقاب  انگور  ای 

 دخترک چرخاند:

هر روز_ محمد  بشه،  زیر    تابستون که  با حسن  درمیون  یه روز  اینجا!  نیاد 

 ون به راهه!  درختای انگور بساط و جوونیش
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شروع به تپیدن کرد. بحث خانه نبود پس! حرف محمدرضا بود!   قلب مریم 

 چشمش به انگور یاقوتی روبه رویش ماند و او دوباره گفت: 

م  چینه! ما از حاج علی جرات نداریاش رو محمد می همیشه اولین خوشه_

که! میگه این درخت سهم پسر محمدرضاست! مثل باباش اهل میوه است! 

 که حاج آقا بفرمایند!  چه اهم دست روی چشم گذاشتیم و گفتیم هر م

 خندید و ادامه داد:

اش  به خط و نشوناش واسه محمد نگاه نکن! بچه که بودن روی یه شونه_

شونه یه  روی  بود،  پاش  حسن  که  موقع  اون  محمد!  میاش  و اذیت  کرد 

حسن!  گفت حق محمده نه  نشست، می فقط یکیشون باید روی زانوش می

 زدن! هام بعدش پشت و پسِ خونه همو میاین بچه

 اش گفت:چهرهی تهمریم به عصمت خانم نگاه کرد و او با خنده

از_ یکی  بودن!  تا  دو  داشتم!  پسر  یه  من  انگار  نه  تر که یکی تخس انگار 

 ستن شهرو هم آتیش بزنن! ... انگور بذار دهنت عزیزم!توندوتایی می

های یاقوتی کشید و  ی خوشهورت داد و انگشت رومریم آب دهانش را ق

 زن دوباره گفت: 
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البته تا چهارده پونزده سالگی محمد، حاج عموش خیلی دوست نداشت  _

نمی بره.  و  بیاد  تنها  بمونهمحمد  اینجا  خودش  ذاشت  شد  که  بزرگتر  اما 

 د و خودش رفت!اوم

  

از حیای  دوسالی هم که رفت خارج ، حسن شده بود عین مرغ سرکنده!  

می  بالش  و  دست  تو  پول  و  نبود  می  باباش  و  محمد  دل  دم  رفت، 

واسه  شمرفت... اما محمد تاب نداشت! برگشت! خونوادهگرفت،اونم می

در  گذاشتن  خواست  چی  هر  سرش،  نیفته  اونور  هوای  دیگه  اینکه 

می اختیار و...  وام  تا  چند  و  پدری  ارث  زمین  یه  دیگه ش!  رو  اینا  دونی 

 !خودت البد

بود نمانده  کتمان  برای  انگار   . جایی  و  گفت  بله  آرام  صدایی  با  مریم 

 عصمت خانم منتظر همین بود! 

نگاهش کرد و او آرام   بهش نگاه کرد و دست روی دستش گذاشت.مریم

 گفت:

دلت  ات رو شنیدم، فهمیدمپچ پچ شبونه  اومدی اینجا و اون چند شب که_

به محمدرضا و   از همون موقع هم حاجی    ارتباط گیر کرده  با هم.  دارین 

 فهمیده بود .
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خانم  عصمت  که  دزدید  را  نگاهش  و  افتاد  بیمارستان  روز  آن  یاد  مریم 

 ادامه داد: 

 رفت که به هم محرم باشین! تا اون شب که...  ولی فکرم سمت این نمی_

زن اجازه نداد و این بار دست او را   مریم خواست دستش را پس بکشد که

 دست گرم خودش گرفت:بین دو 

این  نمی_ اما  فهمیدیم  اینو  ما  االن  که  کردین  شروع  هم  با  کجا  از  دونم 

قایم می  بغضی که  و  ات  پریده  اعصارنگ   ، بد محمدرضا  ب کنی؛ حال 

مال   به خاطرش خورده شده،  و    هواییحسن که  افتادنِ تب  به  نیست که 

 عرق کردن برسه! هست؟

 صدایی گرفته گفت: مریم بدون آنکه سر بلند کند، با 

کشه آدمو ولی خوب کنه عصمت خانم! گاهی می هر تبی که عرق نمی _

 نمیشه!  

 فشار دست زن بیشتر شد:

 داری!پس من اشتباه نکردم که دوسش _

 فایده نداره. _

 ی قبل رو که نپیچ مادر! صبر کن! فوری نسخه_

 ش! گوش تو شد سیلی حاج علیداشت که تهش نمی ای نداره! اگهنسخه_
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تا چیزی بگوید   این حرفش زن مکث کرد و وقتی مریم نگاهش کرد  با 

 بود که خجالت کشید. عصمت خانم آرام گفت:  را دید. جوریلبخند او

 گم مادر محمد بیاد اینجا و تو رو ببینه!خوام بمی_

 طاقت گفت: بی مریم 

 این جریانو فراموش کنین.  کنمببخشید عصمت خانم ولی خواهش می _

 ا؟چر_

 حق داره نباشه! .چون محمد دیگه اون آدم قبل نیست_

 میشه خب دوباره! _

 اینا رو حسن آقا گفته؟ _

 نه! حاج علی خواسته باهات حرف بزنم! _

را   بهتش  خورد.  جا  لحظه  یک  اما  بگوید  چیزی  بود  کرده  باز  لب  مریم 

 پنهان نکرد:

 حاج آقا؟ _

 هایش را روی هم گذاشت و گفت: زن چشم 

از  _ گرفته ولی مطمئن باش دل خود حاج علی خون شد    اون سیلیدلت 

انگار محمد  اون شب  حیاط اما  توی  تا  که صداش  آخر  سیم  به  بود  زده 

 افتاد!  زد شاید اتفاقای خوبی نمیی گوشش نمیاینجا رسید. اگر تو
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 مریم سرش را با مکث تکان داد: 

 وجود نداره! دونم شما قصدتون خیره اما واقعا پلی برای برگشتنمن می _

 خب بسازش! _

 تونم!نمی_

 کنیم! ما کمکت می _

 مریم بیقرار بلند شد: 

 چیز خبر ندارین!عصمت خانم! شما از همه تونمنمی من_

 بدونیم ما!  ب بگوخ_

 ریخت!اگه گفتنش راحت بود ، اینجوری همه چی به هم نمی_

می _ که  طوفان  یه  دپس  و  کنار  گذاشت  رو  زندگی  کل  باید  یگه زنه 

 نساختش؟ 

 ای مونده که ساختش؟  باید دید پی و ریشه_

 حتما داره که رنگت پریده س!_

 نگه دارم! با سیلی سرخ من عادت دارم صورتمو_

لبزن   روی  دست  ثانیه  چند  مریم  و  شد  آب ساکت  گذاشت.  هایش 

 دهانش را قورت داد و بعد با حالی بد گفت: 
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مثلارتباط_ بریزه،  حرمت  دیوار  توش  که  اینقدر   ی  من  لباسه!  بدون  تنِ 

ح و نانجیب نیستم که برم توی یه زندگی و آدم روبه روم دائم خاک وقی

تو سرم! ترجیح میدم یه بار از رو    اون دیوارو از روی زمین برداره و بریزه

روز به خاطر دلم تموم وجود و هویت و شخصیتمو  دلم رد شم تا اینکه هر

اما نمیبذارم زیر پام! محمد و دوست دا  تونم رفتار و توهیناشو تحمل رم 

 تونم.... کنم! نمی 

 با ببخشیدی خواست برود که عصمت خانم گفت:

 ی و تالش نکردی چی؟ بری و پشیمون شی که صبر نکرداگه_

 های داغ مریم توی حدقه چرخید و عصمت خانم جلو رفت: چشم 

 چقدر از زمان محرمیتتون مونده؟_

 مریم آرام گفت:

 ... دوماه ولی_

 دست زن باال آمد:

با زنونگیت _ اون دیوار ریخته رو  بتونی  بود که  ماه شاید وقتی  همین دو 

 بکشی باال!  دوباره

 سر مریم تکان خورد: 

 تونم !مین_
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 نتونستن فعل حرامه توی زندگی دختری مثل تو عزیزم!_

 اش سر خورد:اشک مریم روی گونه

 تونم ...  نمی_

ایست به زن  .    اد. دو دستش را روی صورتشمکث کرد و پشت  گذاشت 

می داشت  صدایشقلبش  خانم  عصمت  پا  ایستاد.  ببخشیدی  با  کرد.مریم 

ی خودشان رسید، کوچک خانه  تند کرد و سمت در رفت. وقتی به حیاط 

می  خفه  بدحالی  شدت  از  داشت  نشست.  حیاط  توی  محمد همانجا  شد! 

ها رفته بود! حاال این  تهدیدش کرده بود. توهین کرده بود! رهایش کرده و

می  می چه  می گفتند؟ چه  است؟ چه  بد  دانستند سم  دانستند چقدر حالش 

شود؟ نگران می  بغض و حسرت به خورد خاک جانش رفته و دارد تلف

 اشان بودند و ... عزیزکرده

  

و  چرخید  سرش  و  کوبید  زانویش  روی  را  مشتش  دو  بغض  و  حرص  با 

همان   در  گردنش  دید.  را  ولی شمعدانی  خم شده  شمعدانی  ماند.  حالت 

ساقه پایین  در  غنچه  بود! یک  داده  نگاهش باز... گل  انگار  های ظریفش 

جلو کشید. گلدان را سمت خودش اش باز شد. خودش را  کرد. پنجهمی 

کشید. انگشت یخ کرده و لرزانش زیر غنچه رفت. خنک بود. محکم بود. 
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ابرهایانگار که  احساسش  آسمان  در  بود  و    رعدی  خورد  هم  به  بغض 

ی سرخ افتاد. روی غنچههایش سرازیر شد.قطراتش پشت همرگبار اشک

 وقت برایش گل نخرید.... یادش آمد محمد هیچ

خاکستری مثل هوهوی یک باد وحشی   رخش بند بافته در فضای صدای چ

خورد . اولش شوک بود و درد...  بود؛ مثل رعد مستقیمی که به جانش می

 .  اهی... درد و احساس حقارت... درد و درد و ..بعدش درد و سی

هایی که هر چه پیش رفت، نیمی از توانش را  ضربان باالی قلبش و نفس 

بمی  باال  تا  رعد  گرفت  هر  آمدن  فرود  با  سیاه  آسمان  آن  در  ولی  یاید 

می را  اشک  قطره  یک  مریممستقیم،  صورت  سرازیری  در  که  سُر   دید 

 خورد. می 

عردانه  درشت  ازی  سلولتکق  تمام  تک  که  شد  جاری  انگار  هایش 

پنجه رفت.  یادش  تنش خیس شد. شمارش ضربات  و  مشت صورت  اش 

دندان و  آنقدر  شد  را  فکش  و  روی ها  که  دردی  این  از  تا  سایید  هم  به 

 نکشد! ...   آید،هواردردهایش می

قطرات  آن  تا  نبود  دستی  اما  شود  بلند  کند  کمکش  خواست  نفر  یک 

توی بیداری دید؛ پاک کند. کف دستش را به   خواب بدی که زا   را  اشک
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ی چوبی تخت فشار داد و نشست. انگار پوستش را کسی از پشت سر دسته 

 کرد! چاقویی تیز از گوشتش جدا می داشت با

بیرون رفت و چندنفر را دید! ضربان قلبش در یک لحظه چنان باال رفت 

بردند و  ویش همه سمتش هجوم که با رنگ کبود صورتش و خم شدن زان

 ی حسن را شنید:صدای خش برداشته

 خدا نگذره ازت نفهمِ خر! _

به کام خشک و تب کرده چسبیده بود که حتی آخ هم ش  انگار زبانش 

با پس نمی میثم خواست کمکش کند که  اما  بود  با حرص  گفت! حسن 

کالفه نفس  محمد  دست  ترفتن  حسن  را  تیشرتش  داد.  بیرون  را  وی اش 

هایش به ورودی سالن افتاد، تسبیح را دید که از دست سرش کرد و چشم

روی علی  ن حاج  بهت  با  و  تر  عقب  کمی  عمویش  و  افتاد  گاهش زمین 

داد. می  دستش  را  پاکت  .میثم  گشت  سیگارش  دنبال  و  زد  پلکی  کرد... 

ی حاج کسی تذکر داد ولی نفهمید چه شد که ساکت شد و رفت! سایه

 ی او راشنید: رداشتهرش دید و صدای خش بعلی را روی س

 کنی، به کی قراره نکنی؟ظلم به خودت می_

 ش هم خورده بود: حنجرهصدای محمد باالخره درآمد.انگار ضربات به 

 !قانونیه که به خاطرش وایسادی جلوم_
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پلک  و  بود  دستش  توی  محمد  سیگار  ماند.پاکت  خیره  بهش  علی  حاج 

 زد: 

روم واسه خاطر یکی   جی! دردش از دست تو کهپای غلطام وایسادم حا_

 دیگه بلند شد،بدتر نبود! 

بلند قامت  به  علی  افتاد.چشم حاج  راه  و  بلند شد  هم  پشت سر بعد  از  ش 

ماند! انگار که مشتش توی آینه ای بلند خورده، خورد شده ولی نریخته و 

حاج  سمت  دلخورش  و  سیاه  نگاه  ایستاده...  پا  سر  جسارت  و  پررویی  با 

 فاضل برگشت که حتی جلو هم نیامده و فقط به جایی خیره بود... 

 *** 

صندلی از  یکی  کیفشروی  و  نشست  مترو  ایستگاه  توی  خالی  را    های 

کنارش رها کرد! از وقت آمدن قطار گذشته بود و همه تجمع کرده بودند  

عالمت صندلیروی  که  زرد  چند  های  برای  و  کنند  پیدا  قطار  توی  ای 

حالشان از   دقیقه  بعد  که  او  اما  باشد.  خوش  موقت  بُردنِ  یک  باختن    از 

دلش ، تمام آرامش و آسایشش را هم باخته بود، همین صندلی هم زیادی 

او حرف ب با  یادش آمد داشت  ود! صدای ستاره را توی گوشش شنید و 

 زد: می 

 یعنی تکلیف معلوم نیست مریم؟_
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 آب دهانش را قورت داد: 

ولی_ ستاره!  نیام  من  آقای    شاید  با  و خودت  بمون  بزن.  تو  فاضل حرف 

 دونم از خیرش بگذره! اونجا کار بخش زنونه رونق گرفته؛ بعید می 

 فت:ستاره با ناراحتی گ

 شه! الاقل بگو چی شد یهو؟ آخه اینجوری که نمی_

 سکوت مریم طوالنی شد و ستاره با احتیاط دوباره پرسید:

 بینتون به هم خورده؟_

می  تهبس  مریم یهاچشم  را  موضوع  این  درد گرفت.  قلبش  و  خواست شد 

رسوایی طبل  ولی  دارد  نگه  ازپنهان  همه  برای  صدای  بام اش  بود!  افتاده 

 ستاره را دوباره شنید:

پسره  می_ این  موقعیت  ولی  زندگیت!  تو  فضولی  از  نمیاد  خوشت  دونم 

به خدا همه   یه جور حل و فصلش کن!  نیست  مهمی  اگه موضوع  خوبه! 

 شناسمت دیگه!ا  همینن! تو یه خورده غد هم هستی! می مرد

 صدای بوق مخاطبی که پشت خط آمده، بهانه دست مریم داد تا بگوید: 

 عد می بینمت ستاره جان! فعال پشت خطم کسی اومده! ب_

ی شل و وِلی خداحافظی کرد و مریم با بی حوصلگی شمارهستاره با باشه

ظاهر   با  کرد.  چک  را  خط  پشت  کهی  خورد  جا  چنان  مهنا  اسم   شدن 
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عکس دستنتوانست  شد.  قطع  تماس  که  جوری  دهد.  نشان  های العملی 

کرده نگاهش  یخ  و  شد  سست  همهمه اش  پر  فضای  ماند.  به  رو  روبه  ی 

آمد. همه خودشان را زورچپان  قطاری آمد. شلوغ بود. صدای غرولند می

نشستن هم نبود! فقط کردند که جا نمانند! دیگر کسی دنبالِ صندلی برای  

خواستند زود برسند! حتی با این هجم فشار و دما در اوایل مردادِ داغ! می 

ی خالی در ایستگاهی که باز پای دل و جانش ولی او جا ماند! میان فضای

 لرزیده بود!

جایی  تا  قلبش  انگار  بود!  مهنا  هم  باز  لرزید!  دستش  توی  دوباره  گوشی 

گلویش داشت میان  و  آمد  نفس   باال  می جلوی  را  اما کشیدنش  گرفت 

دهانش را باز کرد و با بازدمی عمیق سعی کرد جواب این عالمت سوال و  

تا آخر عمرش به دوش نکشد! تمام تالشش شد صدایی    را  دلیل تماس او

 ای به گوش مهنا رسید! ضعیف که با بله

  

بود بار  اولین  را  او  می صدای  تلفن  پشت  بواز  مطمئن  اما  اینقدر شنید  د 

ست. سالم محترم و صمیمانه او را جواب داد و برای آرام کردن گرفته نی

 دلش اول سراغ میعاد را گرفت. 
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او تشک اتفاق خوبی وقتی  بدتر شد.حسی عجیب گفت  مریم  ر کرد حال 

 نیفتاده! دستش را زیر شالش برد و سعی کرد نفس بگیرد:

 سرما خوردی مهنا جان؟ _

 نی او را شنید: صدای خفیف باال کشیدن بی

 شه نه نگی؟نه! مریم... یه خواهشی کنم می _

 دلواپسم کردی! چی شده؟_

 شه بیای خونه محمد؟می_

لرزان  نگاه   صدایی  با  مهنا  و  چسبید  ایستگاه  سیاه  پوش  کف  به  ماتش 

 گفت:

اس باشگاه نمیای دیگه! دونم یه چیزی بینتون شده که تو هم یه هفتهمی_

بپرسم چی شده و چرا! ولی   ه خودم اجازه نمیدمدونی منم هیچ وقت بمی 

افته! ولی...  شناسم که بدونم کی سر لج با خودش می اونقدرم داداشمو می 

به جون  اما  داداشم  واسه  بیجا  دلسوزی  و  بیخود  حرف  پای  بذاری  شاید 

 کرد!  با تو داشت، فرق می که ارتباط میعاد 

 مهنا جان... االن... _

 از دیروز...   خدا... حالش خوب نیستهمین یه بار ... به _
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همان  مثل  درست  خورد.  صورتش  توی  سیلی  مثل  مهنا  زدن  گریه  زیر 

 ه مقابل چشمش حاج علی توی صورت محمد زد! لحظه ک

_  . گرفتنش  فرمون  پشت  پیش  وقت  براش   نوشیبدنیچند  بوده!  خورده 

 حکم بریدن، احمق لج افتاد نخرید و.... 

 د و با بهت گفت: زمین زیر پای مریم خالی ش

 شالق خورده؟ _

 دیروز!_

لب مریم روی  رفت. چشم دست  درمیهایش  از حدقه  داشت  آمد  هایش 

 مهنا دوباره خواهش کرد: که 

می_ نمی اگه  بیا!  یه شه  نشد  حریفش  هم  هیشکی  شده!  مرگش  چه  دونم 

 کنه! جا سکته میدونه قرص بخوره! به خدا مامانم بفهمه در

 چسبیده بود و مهنا گفت:  به رویشنگاه مریم هنوز به رو

 مریم جون..._

روی از  بو دستش  رسیده  دیگر  قطاری  شد.  کشیده  پایین  خلوت  لبش  د. 

صندلی به  مریم  خالیبود.چشم  ته  های  از  زور  به  صدایش  ماند.  اش 

 اش بیرون آمد:حنجره 

 شو بلد نیستم! من... خونه_
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 دنبالت! راست میگی؟؟؟ ... خب... خب بگو کجایی خودم میام_

 چشم بست و اسم ایستگاه را گفت... 

 *** 

  

ماند . مهنا ریموت با دیدن ساختمانی نوساز و هشت طبقه، نگاهش به آن  

می  گیج  داشت  مریم  سر   . شد  پارکینگ  وارد  و  زد  دهانش را   . رفت 

خشکِ خشک شده بود! روبه رویی با محمدرضا بعد از آن برخوردها به 

بیشتر به همش می حد کافی سخت بود و حاال شن ریخت! یدن از حالش، 

فرمان   روی  مشت  حرص  با  و  کرد  گیر  ماشین  کردن  پارک  برای  مهنا 

 بید: کو

 هیچ وقت نتونستم مث آدم تو پارکینگش بیام!  _

 سمت مریم برگشت: 

گم زنم ، می واحد هشته! تک واحدیه اینجا! حسن پیششه! االن زنگ می_

 و درست پارک کنه!  تو اومدی. خودشم بیاد این وامونده ر

 نگاهی به صورت مضطرب زن جوان انداخت:  مریم پلکی زد و

 کنم! بذار من پارک می_
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لبخند زد .خم شد و گونهمه اما  بگوید  بوسید.  نا خواست چیزی  را  او  ی 

اش رفت و با برداشتن کیفش پیاده شد! مریم خودش را پشت قربان صدقه 

ایگاه خودش گذاشتش. مهنا در  فرمانِ ماشین کشید و با دو فرمان توی ج

 را برایش باز کرد و با لبخندی که بیشتر امید داشت تا محبت، گفت:

آلشو داری! اگه باز  نیست دل داداشم پیشت مونده دیگه! پکیجِ ایده  الکی_

کنه و نچ نچ  بفهمه من نتونستم ماشینو درست پارک کنم، اینقدر نگاه می

 کنه که فرار کنم! می 

 دید گفت:د و با کمی ترمریم نگاهش کر

 کسی پیششه؟ _

 ای را برداشت: مهنا در عقب را باز کرد و کیسه

رفت شیفت! جرات نکردیم به نیست. فقط حسن! میثم باز باید میغریبه  _

می درست  محشرکبری  وگرنه  کرده  چیکار  بگیم  محمدم مامانم  کرد... 

 اعصاب نداره االن... هیچی دیگه! 

 ه داد: به مریم نگاه کرد و ادام

 معذب نباش توروخدا!_

 هایش را رها کرد و نفس عمیقی کشید. بعد آرام گفت: مریم دست 

 شه تنها ببینمش؟می_
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 مهنا با چند ثانیه مکث فوری سر تکان داد: 

 حسن بیاد پایین!  آره!آره! حتما...االن میگم _

مریم آهسته تشکر کرد و با هم سمت آسانسور رفتند. مهنا دکمه را زد و 

رنگ بود که از هفتمین طبقه پایین های آبی اه مریم به نمایشگر و شمارهنگ

بین متوجه تماس گرفتن مهنا هم شد . وقتی صدای دینگِ  آمد! همان  می 

از چیزی تردید رسیدن آسانسور آمد ، سمت مهنا برگشت و دید انگار او

دارد. چون لبش را گاز گرفت و نگاهی مردد بهش انداخت .مریم بدون 

 کث پرسید:م

 اگه مامانت یا کسی اینجاست، من برگردم مهنا؟ _

 مهنا فوری سر تکان داد: 

مینه_  ... فقط  نیست.  هیچکی  می!  محمد  که  ندیدم  دونی   ... ولی  خوره 

 زیاده روی کنه ولی حسن االن میگفت خوابش برده! 

 مونم بیدار شه.  منتظر می _

 مهنا نفس عمیقی کشید و نایلون را سمت او گرفت:

از_ سازه.  دست  پماد  لطفا!  بهش  بده  رو  گرفتم!  اینا  سرراه  گیاهی  دکتر 

 بشه!  بلکه زودتر خوب 
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اشکش جلوی هنگام گفتن جمالتش ، صدایش لرزید و ابایی نداشت که

دیگرش  چشم  از  که  اشکی  با  همراه  و  گرفت  را  او  دست  بچکد.  مریم 

 چکید گفت:

پناهه  _ و  عشق  جور  یه  نیست.  داداشم  فقط  دوسش محمد  اونقدر   ! برام 

نره!   تو دنیاس براش مایه بذارم که خار به پاشدارم که حاضرم از هر چی  

خودش! می  با  کرده  اینجوری  باز  نداشتیم،  طاقت  و  داریم  دوسش  دونه 

دونم سر لج با چی افتاده! اگه سر لج با هم افتادین، توروخدا یه فقط نمی 

این   دونم دوسش حالش! می جوری تو حل و فصلش کن! نذار بمونه تو 

نمی نداشتی  اگه  میداری...  چون  عصبانی اومدی!  وقتی  محمد  دونم 

دونم یه اتفاق بد افتاده که تو هم ازش شه؛ مراعات هیچی رو نداره! میمی 

میعادمو قسم  کنار این حاضرم جون  به دلشه! رو  به خدا مهرت  رفتی ولی 

 بخورم! ... 

 با مکث و پرخواهش و شرمنده افزود:

 تو کوتاه بیا ...  _

با    نگاه منتظر مهنا هنوز بهش بود که دستش را از دست او بیرون کشید و

می که  در کشویی  رفت.  آسانسور  توی  آرامی  بسته خداحافظی  خواست 

چشم  توی  هم  با  را  ناامیدی  و  امید  انگار  شود  را  قلبش  و  دید  مهنا  های 
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د تا از او بپرسد کسی الی همان فلزها گذاشت و له کرد. حتی یک نفر نبو

 ها به خاطر محمد گری ات در چه حال است؟! تمام این میانجیدل شکسته

 کشد.... درمانی است که حتی آدم را نمی کسی درد بیبود! بی

حسن را منتظر توی راهرو دید و سام علیک آرامش را شنید. سالم کوتاه  

کرد   بلند  سر  سرش  پشت  حسن  شد.  رد  کنارش  از  و  داد  آرامی  و و 

 صدایش کرد.مریم با مکث سمتش چرخید: 

واسش به مهسا باشه  اگه رفتین خونه، بی زحمت به عصمت خانم بگین ح_

 تا بیام! 

 حسن دست روی چشمش گذاشت: 

ساعت _ نیم  واستادم.  پایین  ناخوشه!  زیادی  ممد...  فقط  آبجی،  چِشَم  رو 

 باال... رم خونه . نزدی با اِجْزَت میاممی دیگه اگه زنگ زدی ،

 برو شما! نگران نباش!  _

در   و  رفت  تو  آرامی  خداحافظ  با  مریم  و  کرد  نگاهش  مردد  را  حسن 

 بست!

  

ی در هم برهم روبه رویش! یک مربع پشتش به در ماند و چشمش به خانه

توی  کند.  نگاهشان  نداشت  حوصله  حتی  که  وسایلی  با  شده  طراحی 
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می چه  آنجا  که  کرد  مرور  خودش  با  باذهنش  دستش  نایلون    کند؟ 

کنار و را  کیفش  راهش  سر  حسن  رفت.  پیش  قدمی  و  شد  آویزان  تنش 

گفت   و  خانهگرفت  سالن  میان  بیا!  خواب  کوتاه  اتاق  دنبال  و  بود  او  ی 

چشم چرخاند. دو اتاق کنار هم بود. در یکی نیمه باز بود و دیگری تا انتها  

پریده رنگ  بود  گفته  خانم  عصمت  می باز!  رخسارش  بهی  خون   گوید 

و نیست  هم   تنش  او  بگیرند.  آرام  دویشان  هر  محمد  برگشتن  با  بگذارد 

بیا! محمد توی اتاقی که درش باز بود،نبود! سمت در گفته بود تو ک وتاه 

سراغ  بود  خواسته  التماس  و  بغض  با  و  بود  زده  زنگ  مهنا   . رفت  دوم 

!  محمد برود. گفته بود لج کرده و تن به شالقی داده که می توانسته نخوره

نیمه حاال هم درد می  ندارد. در  نزدیک شدن بهش  کشد و کسی جرات 

داد . محمد پشت به در روی تختی بزرگ وسط اتاق شلوغ باز را آرام هل  

تیره و شلوارک. مهنا هم گفته بود  افتاده بود. بدون رو انداز با یک رکابی

. تو کوتاه بیا...وسایل توی دستش سست تر شد و روی زمین گذاشتشان  

زد دو شیشه نصف شده که روی پاتختی بود حالش را به هم  جلوتر رفت.  

چهره برای تا  بگوید  بلند  بخواهد  دلش  و  شود  مکدر  تا   . شود  جمع  اش 

تواند کاری کند چه رسد  لجبازی و خودرای بودن این آدم خدا هم نمی

ب خواست  و  داد  تکان  سر  بود.  تشنه  خونش  به  االن  که  او  اما  به  رگردد 
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روی  ناهماهنگ  و  تر  تیره  خطی  کرد  حس  ماند.  او  کمر  روی  نگاهش 

افتاده. دلش یک مرتبه آشوب شد. ضربان قلبش تصاعدی باال   رکابی او

بی  افتاده!  او چرا کج  آمد  یادش  تازه  را  رفت.  او  صدا جلو رفت. رکابی 

د گرفت و با دلی که سخت به تکاپو افتاده بود باالیش کشید. احساس کر

افتاد و بی نفس شد! رد خون بین پارچهخون در رگ ی  هایش از جریان 

هایی بود که مستاصل است و یک سیلی خورده.  و شبیه چشم رکابی و تن ا 

حاج علی توی گوشش زد. زانویش شکست و لب تخت نشست و محمد 

 هایی تب دار و نیمه باز سر برگرداند... با چشم 

هایش کوبیده بود. میان رنگ مردمک انگار کسی شالق دست گرفته و به  

و  آشوب شه، درد وتر از همیهایش ، رد سرخ خون ، پررنگروشن چشم

می فریاد  را  همین  آشفتگی  پشت   ، نزده  فریادهای  تمام  که  انگار  زد. 

هوارهای نکشیده، درد و بغض، درد و اندوه،  های سرخ بود. درد وسلول

 درد و ... 

ای به خواب  مان بالتکلیف گوشهاشت که زهم عمق دآنقدر نگاهشان به

به   سرش  و  شد  بسته  محمد  چشم  باالخره  و رفت.  برگشت  قبل  حالت 

دستش برای برداشتن معجون باالی سرش روی پاتختی کشیده شد. قطره 

از زیر پلک مریم چکید و بطری به حالتی متزلزل روی پاتختی رها  اشک
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ا  روی  روبه  و  زد  دور  را  تخت  مریم  اگر  وشد.  و  بود  بطری کج  ایستاد. 

می هرتکانی  میخورد  بود  مانده  تویش  شدهریخت!  چه  جمع  و   خطوط 

می  رنگ بدی  حال  از  حرف  محمد  صورت  زیر ملتهب  داشت  که  زد 

 کرد! اش میخوردن همان چیزی که به این روزش انداخت،خفه

او از گوشه  تنش رویی بالش آویزان بود. جلویزانوی مریم لرزید. سر 

ن تکهزانو  میان  از  صدایش  تا  کند  جان   . شکستهشست  و  های  قلب  ی 

 آمد.   بغضش بیرون

 تاوان چی رو از خودت و دلِ بقیه گرفتی؟  _

ولی چشم  لرزید  محمد  به پلک  نسبت  لحنش  و  نکرد. صدا  باز  را  هایش 

 همیشه سنگین تر بود: 

 به تو چه دخلی داره؟ _

 کرد: چند ثانیه نتپید! ولی زمزمه قلب مریم 

 محمدرضا... _

 چشم محمد در جا باز شد! 

 شتباه زده! اون خری که بت خبر رسونده، ا_

می داشت  بود که  او  بغض صدای  و  قطرهخشم و حرص  اشک  کشتش! 

درشت سمجی دوباره راه قبل را توی صورتش رفت تا کنار لبش جا ماند!  
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ماند.  بهش  محمد  آرنجش  نگاه  روی  و  شد  بلند  آخش  ز  خینیم صدای 

ماند.در یک لحظه انگار که یک سطل آب سمتش پاشیدند که صورتش  

پیشانی و  گردن  رگ  و  شد  عرق  از  مریم خیس  کرد.  ورم  اش گریه اش 

. نشست  و  داد  تکیه  پایین تخت  او همان  به  به لب    پشتشگرفت و پشت 

هایش گذاشت  دستش را محکم روی لبمحکم خورد. دو    چوبی تخت

او گوش  به  صدایش  برای نرسد تا  فرصت  و  بود  بد  دویشان  هر  حال   !

حرف زدن کم و سخت بود! محمد با درد بالشی را زیر دستش کشید و  

داشت ور می هم  با  و دلش  تنش  از  رویش خم شد.پوست  آمد!صدایش 

 تر بود: رمق لحنش کم دلش خالی کرد.  درد درنیامد و سر درد

 اومدی تماشا؟ پس چرا پشتتو کردی؟ _

تر روی دهانش فشار داد و محمد با زهرخندی  هایش را محکم مریم دست 

 گفت:

بیا! محمد داره می_ اونی که خبرت داده؛  نذاری، به  برو که شاید  میره و 

...خودم  بابا!  چنده  کیلو  عاشقی  و  عشق  حرفاس!  این  از  پرروتر  بگو؛ 

این  خواستم درکوزه  بذارین  نخواستم!  بازم خودم  پانشم،  نخوام  ،خوردم! 

می   مسخره و بازیا رو...  بود  بسته  لحظات جهنمی که دست  تمام  و  گفت 
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تکرار   دقایق  آن  از  تر  سخت  شد.  تکرار  نبود،  ساخته  دستش  از  کاری 

 سمجشان در ذهن بود! عصبی خندید: 

بابا! اگه واسه قول و فرستادن! پاشو جمع کن برو   واسه من سوهان روح_

 د یه شر و وری پروندم...  م داغ بوام اومدی که تهش معلوم شد! کلهقرار

صورتش را روی بالش گذاشت و سمت مریم چرخید. او از جایش تکان  

شد. چشم  نخورده بود تلخ شد.کمرش می سوخت!مغزش داشت آب می 

 بست. سخت گفت: 

 پاشو جمع کن برو... _

و شد  طوالنی  سکوت  او  وقتی  دید  و  کرد  باز  یک   چشم   ، نشسته  هنوز 

 دفعه داد کشید:

کردی بیرون؟ خوردی و تف مینی گرفتی ؟ هربار که منو میچرا اللمو_

 وا کنی ، دلت خنک شه ، بعد بری؟  ....منتظری حرف بزنم باز پای اون دی

 لرزاند:  وقتی او جواب نداد، صدایش سقف و جان مریم را با هم

 مریم... _

دس مری دو  برگشت. ت  نیمرخش  باالخره  و  شد  کشیده  صورتش  روی  م 

 کرد:بود که محمد تصورش را هم نمیسش تنها چیزی صورت سرخ و خی

 تموم شد؟  _
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 خیره ماند و مریم دوباره گفت:  محمد به نیمرخش

 فهمی من مریمم!  کنی؟ کی می منتظر بودم ببینم کِی صدام می_

او  کامل سمتش برگشت و دستش را لب تخت ج مع کرد. توی صورت 

 کرد:درد بیداد می هم بغض و حرص و

ب_ خستگی  وایسادم  دوماه  تو  که  رو  محمدی  کنم؟  باور  رو  چی  بینم 

به 25 دهنشو  و  بسته  که چشم  عجیبی  آدم  این  یا  کرد  زندگیمو کم  سال 

نه انگار که دوستم   باز کرده تا تهش بگه برو گمشو و انگار  گیجیبهونه  

دار دوسش  که  و  داشت.  سخت  روزای  که  محمدرضایی  اون  تو  بد  م! 

بودی واسه پناه  مهسا  منو کرده مریضی  بقیه  از حرصِ  این محمد که  یا  م 

 سیبل خشم و درد و بغضش؟

 مظلوم گفت:روبه رویش برگشت . آرام و

این زخم زدناتو تحمل میاگه همون محمدرضا می_ کنم.  شی، من تموم 

به من می ایناگه همون روزا رو  میارم و صبر می دی  کنم که قدر طاقت 

ای که قایمش کردم و برای اون گذشتهخودت خسته شی! که تاوان دادن  

کنم ... فقط بگو  فکر کردی بازیت دادم ،تموم شه! هر چی بگی قبول می

 شه!!! تموم می
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نگاهشان به هم چسبیده بود. مریم نفس پرلرزش را بیرون داد و سر تکان 

 داد: 

بهم  _ که  اشتباونی  داد،  نیست خبر  مهم  برات  شاید  چون  داد  خبر  اهی 

از    بدونی من تو ببینی که حال من بدتر  ببینیم!  اومدم  اما  افتادم!  چه حالی 

قانون یه  به خاطر  تو  نشستی زیر دست حکم ولی  توئه محمدرضا!  شکنی 

من هیچ قانونی رو نشکستم و زیر حکم و تیغم! زیر حکمی که قبل از همه 

کرد! وقتی چشمشو بست روم، یه دختربچه بودم که هنوز   مامانم اجراش

 م بود. عروسک بغل

یهو آواره شدم ولی پشتِ بابام وایسادم! از اون موقع یاد گرفتم بشم پشت 

بودی که  تنها آدمی  تو  پناهی خودم شروع شد...  بی  اون موقع  از  پناه!  و 

..  بقیه رو بدم! ..پناهی و اشتباه  باهات یادم رفت تا آخر عمر باید تاوان بی

 خوام از دستت بدم!  نمی

ه چکید فوری پاک کرد و سعی کرد نفس بکشد. های اشکش را کقطره

 بلند شد و آب دهانش را قورت داد:

نیومدم التماس کنم بهت! چون اگه عشقی وسط باشه، نیازی به گداییش _

  ... اعتماد نکنی و دوباره شک کنی! ولی  اومدم چون حق داشتی  نیست! 

حق حق نداشتی بهم اون حرفا رو بزنی! حق نداشتی منو بی ارزش کنی!  
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برگردم  من صدبارم  کنی!  داشتنمو سالخی  اون حرف دوست  با  نداشتی 

ها و عقب باز اگه دستات روم باز باشه، بهت پناه میارم! باز دلم تموم لحظه

 ساعتایی که باهات داشتمو میخواد! 

 د و مریم آرام گفت:مکث کرد . نگاه محمد هنوز بهش بو

این_  ، عقب  برگردم  مسجاگه  جلوی  میام  اگه  بارم  ولی  ببینمت  که  د 

دارم که  اینجوری بخوای بری جلو، حسرت روزای خوبمو باهات نگه می

 خوام ذره ذره بمیرم دیگه!ازت متنفر نباشم... به حد کافی کشیدم! نمی 

 بار قورت داد: بغضش را این

از خونش جوابم  پنجاه روز مونده تموم شه_ کردم ولی ازش  ! حاج علی 

رم... یا با تو... یا بدون تو!  مهلت بده! بعدش میخواهش میکنم دوماه بهم  

وسط  شاید  که  عشقی   ... و  خودت  با  تصمیمش   ... جهنم!  یا  بهشت،  یا 

 باشه!

و کرد  دنبالش  محمد  مریم  نگاه  بست.  چشم  زد  دور  را  تخت  او  وقتی 

اشت. چشمش به نایلون افتاد. برش داشت  سمت در رفت و کیفش را برد

بود. آب دهانش را قورت  که حا و سمت محمد برگشت ال پشتش بهش 

و  خواند  را  تویش  برداشت.دستور  بود  نایلون  توی  که  را  پمادی  داد. 

آشپزخانه توی  را  یخ  کمپرس  بود.  شده  که  توی  سفارشی  و  کرد  آماده 
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اش را باال  ست و رکابیاتاق برگشت. محمد تکان نخورده بود. پشتش نش 

ها گذاشت  ا روی کبودی کشید . طاقت دیدن نداشت ولی کمپرس یخ ر

که محمد اول از شدت درد صاف نشست و بعد سمتش چرخید. از حالت 

برداشته خش  صدای  رفت.  مریم  جان  از  نفس  تکهنگاهش  او  از  ی  ای 

 دلش را کند: 

 به خاطرت جلو عموم باختم! سنگ روی یخ شدم! _

م سدست  شد  ریم  و  ست  نشست  صاف  محمد  گرفت. ولی  را  مچش 

 های آتشی عجیب بود!میان گدازه هایشدستش تب داشت. چشم 

تو  _ اون  دست  گفتن  بریزم  پول  رفتم   . بخرم  بتونم  که  بریدن  برام  حکم 

 کاره.خوردم ! 

 رفت:  شد و عقبهای مریم زیر بغض سنگینش داشت دفن مینفس

 دیوونه! _

گریزی تب کرده تن  هم بودند و پاهایشان قدم قدم به تعقیب و  روبه روی

 و دلخور محمد شالق دستش گرفته بود:داده بود. لحن تلخ و خسته 

شک داشتم بهت ولی دلمو دادم ، گفتم گور بابا بدبینیا! گور بابای اشتباه _

 گرفتنت! گوربابای  نشناختنم! 
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او ورکابی روی پوستش سر خورد   بین چشم  کتفش چرخ   و نگاه مریم 

 رد:کاش میزد. بغض داشت خفه 

 دی! با این وضع داری خودتو عذاب می _

 محمد انگار نشنید و ادامه داد: 

می  _ باهام!  بودی  دست  کنارمم  کف  نخواستیم،  که  روزی  تا  فهمیدم! 

نیومدی! دروغ گفتم داشته باشمت و بفهمم از کجا پیدات شد ولی تورت  

 لم پهن بود! واسه د

طرف صورتش را خورد و دو دست محمد دو  پشت سرش مریم به دیوار 

 محکم گرفت. با حرص و تب و دلتنگی. 

 اینقدر نگفتی چرا که خراب شد همه چی رو سرم! _

 هایش را گرفت: دستی دستمریم دو 

 محمدرضا... _

 واسه چی اومدی اینجا؟_

 اشک مریم چکید: 

 دوستت دارم! _

دبا ح هایشدست روی صورت  ور دست سش  تا  و  پیچید  او  های سخت 

های آتش را داشت به جان او  رفت. سر محمد خم شد و زبانهداغش باال  
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می  زخم هم  روی  عرق  ولی انداخت.  بود  اسید  مثل  کمرش  پشت  های 

مریم دست  دو  ولی  داد  میدان  عطشش  به  و  ماند  پا  محکمی روی  مانع 

 اش بیرون آمد،گفت:نجره بینشان شد و با صدایی که کشتش تا از ح

با تو  _ اتفاقی که  این برزخ! من همه هر  اما نه توی  افتاد رو دوست دارم! 

 تالشمو کردم محمدرضا اما االن حرمتی بینمون نیست. مهلت بده!

 دوسم داری! حتی اگه از ته دلت نبوده،دوسم داشتی!  کهتو دروغ نگفتی

 هایش التماس کرد او امیدی بهش دهد با چشم 

بود در آن لحظات! چیزی شبیه زخم تن محمد ودِ مرگبا هم بودنشان خ 

آن   توی  هم  به  پیچیدنشان  دردناک!    ارتباط برای  قدر  همان  بود!  افتاده 

 رحمانه! همان قدر بی

 گفت: به گردن سرخ او بود و آرام محمد پس کشید. چشمش 

 برو ... _

  

 عقب رفت:از روی میز برداشت. مریم عقب پر را  ی نیمهبرگشت و شیشه

 دوسم داشتی! مطمئنم! _

 صدایش لرزید:  صدا شکست.بی محمد قلپی از شیشه را خورد. بغض مریم

 مونم! منتظرت می _
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چشم  کرد.  نگاهش  از هایشمحمد  به  پر   ... ولی  بود  خواستن  و  خواهش 

شیشه حرفی  هر  بیجای  را  دستش  توی  دیوار  ی  توی  دو هوا  و  کوبید 

محمد بهش پشت کرد و سخت و بدحال  . چسبید هایشمریم به لب  دست

 گفت:

 برو مریم...  _

ها جاری شد. وقتی در خانه بسته شد لب تخت نشست. خونی تازه از زخم

پوست  نه  بود،  گرفته  آتش  که  بود  دلش  نشست.  تنش  روی  تازه  عرقی 

تازیانه این  به تنش می تنش! صدبار دیگر هم  پای عذابی که ها  به  نشست 

را گرفت   را مینمیگریبانش  او  برزخی که رسید!  نه در آن  اما  خواست 

برای    ... بود  اتفاق  بهترین  بد  حالِ  آن  در  جدایی  دهد!  عذابش 

 دویشان.... هر

کسی نرسد!  توی خانه رفت . در را آنقدر آرام بست که صدایش به گوش

امن برای برداشتن آن بار سنگین    یا چند ثانیه پشت در ماند. انگار به نقطه

دل با آن حال عجیب و چشم  ش رسید. تصویراز  که  هاییصورت محمد 

زودیزخمی  این  به  بودند،  تنش  از  نمیتر  سرش  از  توی ها  کسی  رفت. 

می اعدام  صندلی  باالی  را  قلبش  دائم  قصاص سرش  حکم  برایش  و  برد 

رمی  گریبانت  که  ترسی  و  توست  از  گناه  که  باید  خواند  حاال  گرفت.  ا 
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ی آخر بیچاره و درمانده هم درنیاید ولی لحظه  گردنت بشکند و صدایت

بغض دامن  می به  پناه  کارساز  هایش  بد  حال  این  برای  هم  مرگ  که  برد 

سوخت. خبری از صورت  کرد . دلش مینیست. صورتش هنوز کز کز می

ت بار  همیشه صاف و خوش عطر محمد نبود! خبری از خنده و بازی شیطن

خندهچشم  و  روکمها  و  از  هاکنی ها  پر  بود  عطش  یک  فقط  نبود؛  یش 

نمیحرص  باور  که  داشتنی  دوست  و...  خشم!  باشد!  و  شده  تمام  کرد 

کیفش از دستش سر خورد . تمام جان و محبت و غرورش را گذاشت تا  

آن تمام  اما  برگردد  آب او  سرشان  پشت  اشک  با  فقط  رفتند،  که  هایی 

برن پلکش رهریخت و  از زیر  مانده گشتند. وقتی اشک دوباره  ا شد، کم 

مهار  برای  بلند شود.  بود  نرسیده  به گوش کسی  بود صدای هق هقی که 

حالش سمت شیر آب توی حیاط پناه برد . آنقدر آب به صورتش پاشید 

بین هجومتا اشک آب گم شود. میان مرداد داغ آن روز، هوایش   هایش 

 مرطوب... داغ دیده و باران زده...   آبانی شرجی بود! گرم و

شانه  با روی  دستی  برگشت. نشستن  مهسا  سمت  و  بست  را  آب  شیر  اش 

حوله  توی  دخترک  چشم   ، نگرانی  و  ناراحتی  با  و  گرفت  سمتش  را  ای 

 صورت خواهرش چرخاند:

 خوبی آبجی؟_
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مهسا پلک   . را روی صورتش کشید  را روی هم گذاشت و حوله  هایش 

 آرام گفت:  رفت و ترنزدیک

 اومده ببیندت!  یکی_

هم به  مریم  و چشم  ابروهای  دردناکشنزدیک شد  چندبار های  هم   به را 

 زد: 

 کی؟_

به درگاه در کرد. مدل نگاهش جوری ، بود که نگرانی مهسا نگاهی  اش 

است که چشم دیدنش را ندارد. به خیالِ امید، مریم را مطمئن کرد ، کسی 

مین که پرده را کنار زد و وارد  خانه رفت اما ه  سمتاش  امین یا حتی عمه 

همان فاضل  حاج  دیدن  با  شد  تمام   اتاق  زد.  خشکش  بود،  که  جایی 

اتفاقات آن روز جلوی چشمش برگشت و انگار کسی به صندلی زیر پای 

متزلزل شد و گردنش نشکست. چون هنوز تپش   جانش کوبید ولی فقط 

ایستاد با  بود.  ایستاده  و  داشت  بقلب  مهسا  آمدن  و  او  و ن  آمد  ه خودش 

 صدای حاج فاضل را شنید: 

 سالم دخترم! _

آرامی  اش را گرفت و سالمبا لحنش بند دل مریم پاره شد! نگاه مات زده

 گفت .مهسا جلو رفت و کیف خواهرش را گرفت:
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 االن برات شربت میارم که خنک بشی! _

ایستاده ل هنوز  مریم چیزی نگفت و مهسا سمت آشپزخانه رفت. حاج فاض

 کرد: بود و مریم را نگاه می 

 بی دعوت اومدم ولی دلیلش مهمه! خیلی وقته منتظرتم! _

نشست.  اولین مبل رویقبل خوشامدی نگفت . جلو رفت و مریم برخالف 

های دندان شکن خشمش را حالش خیلی خوب نبود که بخواهد با جواب

ته اما  کند  خالی  دیده  را  او  که  قبلی  بار  لر  از  مثل دلش  شاید  بود.  زیده 

او   اگر  کند!  بزرگتری  محمد  برای  بود  آمده  علی  حاج  و  خانم  عصمت 

 زد! آن شالقکرد، محمد یکجا هر دویشان را با هم آتش می دخالت می 

 اش بود! ی بارز لجبازی و دیوانگینمونه خوردن و آش و الش شدنش

 را شنید: اضل وقتی مهسا با سینی شربت پذیرایی کرد، صدای حاج ف

 خانم!  خوام با خودت صحبت کنم مریم چند دقیقه می _

نگاهش  هنوز  ولی  چرخید  سمتش  کمی  و  خورد  تکانی  باالخره  مریم 

 کرد:نمی

شما که برای صحبت کردن نیازی به اجازه ندارید حاج آقا! منم قدرت  _

دستی و برای چی  دونم باز قراره چه کنم! فقط نمیاین موضوعو درک می 

 و بشه که زحمت دادین به خودتون!کی رو 



 

716 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

به نیمرخ مرطوب و رنگ پریده اش حاج فاضل کامل سمتش برگشت و 

 نگاه کرد. 

من دلخوری ولی خدا همیشه راه برای عفو و بخشش و جبران  دونم ازمی_

از حاج علی گرفتم و عصمت خانم می  گذاره دخترم!حال و احوالت رو 

 تمام جریان رو گفت .

نگا ک مریم  حرفش هش  معنی  انتظار  در  جای   رد.  به  فاضل  حاج  ماند. 

می تماشایشان  گیج  و  بود  ایستاده  پا  لنگه  یک  که  را  نگاه او،مهسا  کرد، 

پاچه سینی را توی آشپزخانه  اتاق رفت.   کرد. دخترک دست  برد و توی 

پریده تنها  خواست مریم را با آن حال و رنگشنید اما نمیصدایشان را می

خودش می خواست که نخواسته بود! حاج فاضل از خیرگی مگر  بگذارد،  

دخترها نچی کرد و تسبیح را بین مشتش چرخاند. سمت مریم برگشت و 

پاکتیجعبه  با  بود،  رویش  جلوی  که  را  شیرینی  سمت  ی  بهش،  چسبیده 

معنی  مریم  دلجویانه  مریم گذاشت.  لحنی  با  فاضل  حاج  و  نفهمید  را  اش 

 گفت:

رخ  _ از  که  پرنگی  روزهتو  من!چند  گردنِ  الناسه  حق   ، دلم  ریده  که 

  .خواد ببینمت و ازت حاللیت بگیرممی 
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تا  _ اومدین  دلواپس  خیال خودتون،  به  که  از روزی  دقیقا  یعنی  روز  چند 

 کنین؟ دست منو برای محمدرضا رو

 دونستم محرمین به هم! من نمی _

مریم قدیمی   نگاه  میز  به  چشمش  دید  و  برگشت  او  پایش  جلوی سمت 

 است. 

  

خونه_ آدرس  نمی تا  بعد  سابقم!  شوهر  به  دادین  شما  منو  ما  ی  دونستین 

 محرمیم؟ 

تر_ راحت  رضا  کار  فهمیدن  از  تو  آدرس  کردن  اون    پیدا  به  اگر  بود! 

جوون هم نشونی دادم فقط برای اصرار خودش بود و خواهشی که کرد. 

می  مدل  اگر  سرِارتباطدونستم  که  چیه  رضا  با  شر   ت  خدا  حاللِ 

 آوردم!نمی

 مریم سر تکان داد:

 کنم! باور نمی_

 کنم!که خودت بخوای برات جبران می  هر جوری_

جلوتر ها را کمیمریم گیج نگاهش کرد و حاج فاضل فوری فهمید. جعبه

 گذاشت و مریم باز نگاهشان کرد: 
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خودت ارتباطنفهمیدم  _ حتم  به  نکرده!  خطا  کم  رضا  چون  چطوره  تون 

گذره! خدا ناظر و شاهده که داری که زندگیش چه مدل بوده و می خبر 

رفته من  کج  راه  و  پسر  این  حرص  که  غصهاینقدر  خوردم؛  رو  ی اش 

که غصه جوونی  نخوردم!  کردم  جنازهکفن  که  برادری  هنوز  ی  اش 

تونستم براش  کاریبرنگشته رو کمتر خوردم! چون امانت بوده دستم ... هر

 م که خوب زندگی کنه و خم به ابروش نیاد! نککردم و می

 با دخالتایی که عاصیش کرده و.. _

دونین! چند صباح با هم بودین و شما جوونا از مصلحت چیز زیادی نمی _

 کنین! ی هم رو نمیفکر قد و قواره

بی رحم   یی سخت و محکم امپراطوردل مریم انگار زیر پای یک چکمه

 ماند. صدایش ضعیف شد: 

 اره؟  و قوقد _

نمی _ هم  درد  به  رضا  و  تو  موقعیتتونه!  روی  و حرفم  موقعیت  به  خورین! 

فهمی دو روز که گذشت و دل هم رو زدین ،  اتون نگاه کن، میخانواده

 کنه!  قاعدگی اذیتتون میچه قدر این بی

چوب و با کدوم ماشین حساب و چرتکه به این جواب  چهار توی کدوم_

 ز اسب افتادم نه از اصل! رسیدین حاج آقا؟ من ا 
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 ی حاج فاضل دلش لرزید و با جسارت ادامه داد:های جمع شدهبا چشم 

اگر غیر از این بود مثل خیلیا تو برجی که بابام با پوالی بادآورده ساخته  _

می زندگی  یهبود  این  توی  نه   ، اصل    کردم  و  ذات  اگه  بابام  جا!  وجب 

ا  از  آدمایی که  تموم  مثل  نداشت،  و  درستی  و خوردن  بردن  ون صندوق 

خورد و ما رو هم می فرستاد اون سر دنیا صداش درنیومد، می برد و می

که نفهمیم چه خبره! نه اینکه هر چی داره از دستش بره. تهشم دق کنه تو  

 دونین! من میاش! شما که بهتر از تنهایی گوشه خونه

بود. مریم   جسور روبه رویش مات مانده فاضل به دخترکهای حاجچشم 

 عمیقی کشید: نفس

 لطفا دیگه از قد و قواره و اصل برام نگین!_

منو _ ؟چرا  شکیبایی  نادر  دختر  که  نگفتی  بهش  چرا  مطمئنی  اینقدر  اگه 

 دونی!می ارتباطتونمقصر به هم خوردن 

 آرام گفت:با سکوت مریم، حاج فاضل 

 پس خودت قبول داری که نه صادق بودی باهاش و نه هم قواره! _

امثال از قاضی  _ هایی که بدون مدرک حکم دادن،کم نکشیده بودم . از 

باز  شما که می  و  داد  تاوان و تهش جون  از گناهش  بیشتر  بابام  دونستین  

 اش برگردوندین کم ندیده بودم! بچهروتونو از
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با_ از  به صندوق و توقع دلخوری من  بود. من معرفیش کردم  بات طبیعی 

 واستفاده کنه ولی کرد! نداشتم از اعتمادم س

 کو اثر این استفاده سوء حاج آقا!_

 پشیمونی که همیشه راه چاره نیست!_

نداشته  _ هم  شکستین  که  دلی  از  جبران  و  حاللیت  دنبال  وقت  هیچ  پس 

 باشین!

 مریم نفس گرفت:سکوت محض بینشان چندثانیه حاکم شد و

و هست!    بود  ی منی تنهایی و محبتش، هم اندازهمحمدرضا توی قواره_

 تونین حساب کنین! ای نمیاینو با هیچ چرتکه

با باز شدن خطوط صورت حاج فاضل فهمید او جا خورده . چشم گرفت 

 و گفت: 

 دارین.   اون موقع خبر نداشتین که محرمیم. االن که خبر _

 شی!چرا منکر جداییتون می از اینه  تعجبم_

 کرد: فوری سمتش برگشت و حاج فاضل دست بلند مریم 

رو فیصله بدی دخترم! رضا اگر  به نفعته اگرم جدا نشدی ، این موضوع_

 باهات بکنه، از سر بی عقلشه نه خاطرخواهی!   ارتباط هم اصراری به ادامه 

 باز سمت در صلح رفت: با زهرخند مریم 
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 برای کمک از من اومدی توی صندوق! غیر از اینه؟به قول خودت تو _

 فاضل نفسی گرفت: مریم چیزی نگفت و حاج 

پیشه می_ و  کار  میدونم  برات  کوچیک  جای  یه  چیه!  بشوگیرمات   ، 

 م! خوبه؟کارفرما و کارگر خودت دختر 

با نگاه و سکوت مریم، پاکتی را که روی جعبه شیرینی بود برداشت.چک  

و سمت او گرفت. مریم چک را نگاه کرد و حاج ن کشید را از تویش بیرو

 فت:فاضل با لحن نرمی گ

 کنم برات!  با توئه! بذار جبراناون روز اشتباه از من بود.حق_

 سمت چک رفت و حاج فاضل نفس عمیقی کشید: دست مریم 

ذارم دیگه اینطوری زندگی کنین!  شم، نمیخودم پشتیبانت می مثل دختر _

 خواهرت میگفت دانشگاه قراره بره.   

با   زندگیتونم  و  وجهاز  دانشگاه خواهرت  تلفن تمام خرج  فقط  من!کافیه 

 دخترم؟  بزنی بگی کجا گیر کردی! خوبه

نگاه مریم هنوز به چک و رقم درشتش بود. وقتی دستش پایین رفت،حاج 

 فاضل ایستاد: 
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شدن  _ جمع  می وسیله از  هم  خونه  دنبال  معلومه،  خونه  هاتون  یه  گردین! 

می  پیدا  برات  هیچخوب  فکر  ببینید.  برید  دنبالت که  بیان  میگم  یش  کنم! 

بابای من جای  بعد  به  این  از  . خب؟  نکن  هم  و   رو  خدابیامرزتم! سختی 

 شااهلل! مشکالتتون دیگه تموم شد ان

دیگر چیزی نگفت و با  سکوت مریم برای حاج فاضل پراز سوال بود اما  

کرد.  صدایش  مریم  زد،  کنار  که  را  پرده  رفت.  در  سمت  خداحافظی 

 برگشت و مریم ایستاد:

ا _ ن که فقط به خاطر دخالت شما  ینجوری پدری کردیبرای محمدرضام 

پشتشو؟   توی دیدین  ؟  شده  پاره  تیکه  تنش  و  کرده  لج  حکمش  تبدیل 

 جای زخمشو؟ دردتون اومد؟ 

د مرد  پیشانی  با رنگ  و  کرد  پاره  از وسط  را  مریم چک  شد.  سرخ  رجا 

 بغضی سخت گفت: 

اینجوری_ ؟  کردین  مفقودالجسدتونو  برادر  داری  امانت  که   اینجوری 

باز توی تموم حاضر باشه جون بده ولی حتی یه اسم تکراری نشنوه و شما  

 حرفاتون بگین رضا؟ نه محمدرضا؟ 

 بدتر گفت:  چک دیگر جایی برای پاره شدن نداشت. با حالی 

 کاش دیگه برای هیشکی پدری نکنین!  _
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 ی شیرینی ریخت. برش داشت و جلو رفت . ها را روی جعبه مریم خورده

شرا محمدرض_ و  برگردوندنا  برای  باشه  الزم  یکیه!اگر  برام  بابام  هر  فت 

 دم. هیچدوش جون می 

 وقت یاد نگرفتم گدایی چیزی رو کنم! نه مال، نه محبت!  

 دست او گذاشت وپای مرد عقب رفت: جعبه را روی 

 ی من و خواهرم نذارین! هیچ وقت! لطفا دیگه پاتونو تو خونه_

با کوبید.  هم  به  محکم  را  خوردهدر  و  زد  حاج د  صورت  به  چک  های 

حاکم   سخت  سکوتی  لحظه  چند  رفت.  بیرون  فوری  مهسا  خورد.  فاضل 

کرد و پشت حیاط راشنیدند و مریم زانو خم  بود تا صدای بسته شدنِ در

در نشست. تا مهسا جلوی پایش زانو زد ، سرش را روی پایش گذاشت و 

این درها برایش تمام    نِشد با بغض در همان حال ماند. کاش روزهای بسته

 می شد! ... هنوز جای ردهای سرخ روی تن محمدرضا خونی بود... 

  هایی بود کهتقویم را نگاه کرد. خطوط قرمز رویش شبیه جای آن شالق

به  پشتش  چرا!  کننده  ناامید  اما  نبود  شمارش  قابل  دید.  محمد  روی کمر 

برگه به  کولر  باد  و  چسبید  خدیوار  تقویم  آویزان  پنج های  و  چهل  ورد. 

این  روز بود.  بیمارش کرده  انتظاری  و   هم روی بارچشم  عدد خط کشید 

خودکار را روی زمین رها کرد. هر کدام از آن خطوط شبیه خطی بود که 
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می  سلولش  دیوار  روی  زندانی  آزادی.یک  خیال  به  که می کشد  ترسید 

ای فرار برای حلق آویز شدن تمام احساسش باشد. بر تهش طناب ضخیمی 

حیاط  از توی  و  کرد  جمع  را  آشپزخانه  توی  فرش کوچکِ  بد  حال  آن 

گرفت و یاد روزی افتاد که حاج فاضل از در بیرون  رفت. آب را رویش

تمام حال بدی که داشت سعی کرد امید داشته باشد، سراغ حاج رفت . با  

با نگاه سنگینش  تابستان.  تا آخر    علی رفت و ازش دوماه مهلت خواست 

می که  زمان  هر  تا  گفت  او  وقتی  ولی  انداخت  پایین  را  خواهند  سرش 

چیزی  آن روزش  فهمید حرف  سیلی  بمانند،  به صورتِ  شبیه  که  بوده  ای 

شد که شاید خبر برگشتن او ناز نکند و سراغش   محمد زده! دلش خوش

دارش گذشت و حتی  اما تمام روزها با دقایق کشنده و لحظات کش بیاید

پیچید و در  ای دورش ی آن کوچه رد نشد. ناامیدی مثل پیله ز تواش ا سایه

انتها نگهش داشت. به حالی که گاهی حس شکست و سکوت و بغضی بی

همسا زدنِ  حرف  ساعت  و یهیک  نگاه  حتی  و  نشکست  هم  مهربانش  ی 

خواهش مهسا برای کمی دردِ دل! فقط روزی که مهسا با حرص گفت از  

اگر   و  است  دلخور  می محمد  دستش  کف  را  حسابش  گذارد،  ببیندش 

 پای دلم از گلیم عقلم درازتر شد. فقط اون مقصر  "نگاهش کرد و گفت:

روزها  "نیست و  پرید  بیشتر  رنگش  هم  چ بعد  پاییز هر  سمتِ  رفت،  ه 
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چند که سعی داشت روی چشم زد. هر  اش بیشتر تویحسی افسردگی و بی 

ی فنی  د. مثل کشتی گیری که ضربه پا باشد اما پای دل و توانش شکسته بو

شده ، کف تشک خوابیده و به سقف خیره است و در بهت یک باختن  

 مانده! حریف دلش نشده بود این بار! 

فرش بود و مهسا با چشمی   ر آمد. مشغول آب کشیصدای تق باز شدن د

 گرد شده در را بست:

 کنی؟چیکار می _

 بهش انداخت:  فرش لوله شده را صاف کرد و نگاه کوتاهی

 شستمش! کجا بودی؟باید می_

 زدی! رفتی بیرون قدم میشستشو! یه کم می باز چرا افتادی به جون_

 خواست کمکش کند که مریم عقبش زد: 

 نیست. برو اونور... نگفتی!سنگین _

 چیو؟_

 کجا بودی از صبح؟_

 توی هم رفت:  های مهسا بعد از چند ثانیه مکثاخم

 رم و میام؟ اش حواست به منه که کی می همه تو این حال بدتم ،_
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فرش را نگه داشته بود که با حرف مهسا با تعجب سمتش برگشت و  هنوز

 دزدید و سمت خانه رفت: نگاهش کرد که او فوری نگاهش را 

 پیش فرانک بودم.  _

با ناباوری پلک زد. هیچ وقت  وقتی در بسته شد، نگاه مریم بهش ماند و 

را از مهسا ندیده و نشنیده بود. صدای تاالپ افتادن  این مدل جواب دادن  

رد. اهی گفت و با حالی بد  فرش و پاشیدن آب بهش صورتش را جمع ک

چند    پشتش چسبید.  دیوار  آب  به  را  فرش  دوباره  کرد  سعی  بعد  دقیقه 

زورش بار  که  بکشد.این  نشنید  او  انگار  اما  کرد  صدا  را  مهسا  بود.  کمتر 

 آمد! نیامد. چشم بست و تمام زورش را زد. از این ضعف بدش می

موبایلش  و  داده  تکیه  آشپزخانه  دیوار  به  مهسا  دید  و  رفت  خانه  توی 

هم روی لبش بود! این صحنه کرد و لبخند  دستش است. تند تند چت می

ب؟ پریشب؟ توی تاریکی اتاق با سردرد تکراری بود! کی دیده بود؟ دیش

همین   و  نشسته  مبل  روی  دید  و  نشست  نیست!  دید  و  سمتش  زد  غلت 

شد. ته  نوشت و گاهی لبخندش هم عجیب میحالت را دارد. تند تند می

 تش برگشت:سمدلش لرزید. در از دستش رها و بسته شد و مهسا فوری

 چایی درست کردم! بیا بشین بریزم بخوری! _
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نکنه مزاحم   مگسِ درد  دستت  و  کرد  بیرون  ذهنش  از  را  پلید  ای افکار 

کند!  جیمش  سین  و  بگذارد  او  سر  سربه  که  نداشت  گفت.واقعا حوصله 

به  لباس باز  چشمش  و  کرد  عوضشان  اتاق  توی  بود.  شده  خیس  هایش 

بود   قرار  یعنی   . افتاد  برگردد؟ تقویم  پنج روز معجزه شود و محمد  توی 

پیا یک  حد  در  داشت.  حتی  عادت  او   ... بود  نگرفته  ازش  هم  سراغی  م 

زندگی در  آدم  درک آنقدر  را  دلتنگی  مفهوم  که  بود  رفته  و  آمده  اش 

می نمی هم  دلتنگ  شاید  با  کرد.  شاید  کند.  فرار  ازش  بود  بلد  ولی  شد 

ایستاد.  یک قلبش  دیگر... حس کرد  مینفر  دیگری  زنِ  با  را  او  دید اگر 

داد! با صدای عا حسرت و حسادت دقش می هایش پر شد! قطچه؟! چشم 

بیرون رفت. کنترل   مهسا که گفت چایی آورده، بغضش را قورت داد و 

تلویزیون را برداشت و کنارش نشست که او گوشی را روی میز گذاشت  

 و لیوان چایی را برداشت: 

برم  _ باید  این ترم خودشون هماهنگ  چند روز دیگه  نام! کالسا رو  ثبت 

 کنن!  می 

 لبخند زد و گفت: مریم

 خوای منم بیام روز ثبت نام؟ خوبه! می _
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های آموزشگاهم شی! یکی دیگه از بچهنه بابا! کجا بیای؟ بیخود اسیر می_

 ریم دوتایی!هست با اون می

 کی؟ _

 علیرضا فیاضی! ترم باالتره تو همون دانشگاه!  _

 مریم از شنیدن اسم جدیدی که مهسا فوری گفت جا خورد . 

 ت؟کی هس_

 خیلی پسر خوبیه! گفتم که..._

می_ کجا  از  اسمش  تو  پیش  و  پس  بی  یهو  بود  کجا   . خوبیه  پسر  دونی 

 اومد؟ 

ت  همان موقع هم صدای دینگ دینگ گوشی آمد. مهسا گوشی را برداش 

 و گفت: 

بهم _ شدم،  قبول  من  که  دانشگاهه  همون  تو  فهمیدم  چیه؟  پیش  و  پس 

 گفت میاد راه و چاه یادم

 بده! 

 م نکرده!الز_

 وا.... _

 وا و کوفت! فکر نکن حواسم بهت نیست!  _
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 مریم،مهسا خوف کرد . دست و پایش جمع شد:با نگاه عصبی

 خیله خب . میگم نیاد! _

بی را  لیوان چایی  تلویزیون  مریم عصبی  فشار داد و سمت  ن دست هایش 

 برگشت . مهسا کمی نگاهش کرد و خودش را بهش نزدیک کرد:

 س شدی مریم؟ چرا اینقدر حسا_

 واسه اینکه همه شون اولش میان کمک کنن بعد..._

ببین  _ باشه!  خودت  به  حواست  کمی  یه  تو  هست!  خودم  به  حواسم  من 

 شدی!  چقدر عصبی 

 داد: آب دهانش را قورت 

 من خوبم! _

 نیستی به خدا... بیا اصال یه روز با هم بریم بیرون ._

 االن نمیشه! بذار خونه پیدا کنم! _

 واسه چی؟خونه _

 باید بلند شیم!_

 مگه با حاج آقا حرف نزدی؟ _

 گفتم تا شهریور. امروز پونزدهمه!_

 مهسا غر زد:
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ین اسبابای حاال اون بنده خدا یه چیزی گفت! خوشت میاد سالی دوبار ا_

 دوشمون ؟  کج و کوله روبذاریم

 مریم با حیرت نگاهش کرد:

 جهاز سفارش بدم بیارن ؟ خوای پکیج می_

مشکلت   نه_ اگه  پاشیم!  خوبی  این  به  جای  از  نداره  دلیلی  میگم  خیر! 

دوباره   بیخودی  توروخدا  پس  نشد!  پیداش  اینجام  دیگه  اون  که  محمده 

 آوارمون نکن!

پود مریم شکست.  ریخت! صدایش گوششدل  پایین  شد!  کرد!  ر  کر  را 

قورت   را  دهانش  مهسا آب  و عجیبش  خیره  نگاه  با  زد؟  مهسا سرکوفت 

 داد: 

 اراحت شدی؟ن_

می _ حس  االن  مهسا،  فهمیدی  می  دهنتو  حرف  زمانی  هیچی  یه  کنم 

 فهمی جز پچ پچ زدن با اون گوشی وا مونده!  نمی

 رنگ از رخ مهسا پرید و مریم بلند شد: 

این  _ سرکوفتِ  قبلش  منتها  برو!  شد،  نصیبت  بهتری  زندگی  وقت  هر 

 ای که من هیچ ارتباطی بهش نداشتم رو نزن! بدبختی

 سا فوری گرفتش:مه
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 من غلط بکنم مریم... چته تو آخه؟_

 شه! فکر نکن حواسم از تو پرت می  تو که دیدی! باختم! ولی_

 مهسا مظلوم گفت: 

 باشه خب! اینجوری نگو با حرص... به خدا آخر یه بالیی سرت میاد! _

ترجیح  مهسا  رفت.  آشپزخانه  سمت  و  گفت  جهنمی  سربه  به  بیشتر  داد 

 الش رفت و دلجویانه گفت: سرش نگذارد.دنب

 من واسه شب غذا درست کنم؟_

 خوای بکن! کاری میهر_

 مهسا دنبالش رفت: 

 مریم... ناراحتی ازم؟ _

 حرف نزد که مهسا جلویش ایستاد:

 آبجی...  به جون_

 ول کن مهسا.حوصله ندارم!_

 توروخدا نه نگو!  گمباشه اصال! هیچی نمیگم! ولی یه چیزی می _

 چی؟ _
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فردا _ بریم  بیا  شاید   دوتایی  بکش  صورتت  و  سر  به  دستی  یه  آرایشگاه 

بهت  حالت عوض شد!   به خدا  هایالیت کن! کوتاه کن!  موهاتو  اصال... 

 خیلی میاد! 

 دیگه؟_

 نکن!اشممنم این ماه شاگرد زیاد داشتم، دستم بازه! فکر هزینه_

 مریم کمی نگاهش کرد و تلخ گفت:

 بزرگتر شدی؟واسه م_

 بغلش کرد: مهسا پلک زد.

اشگاهم که دو ری بیرون. بنگرانتم! منم آدمم آخه... دو ماهه به زور می_

روز رفتی ول کردی. نتوانست بگوید پایش توی هر باشگاهی که رفت تا  

که  نداشت  را  موری عجیب  آن  هیچ کجا  برگشت.  و  فلج شد  کند  کار 

دیهر طاقت  فقط  بزند.  حرف  باهاش  و  بایستد  رویش  روبه  دن روز صبح 

می  محمد  که  نداشت  را  کوچک  های  ماهی  آن  شدن ِ  و بلیعده  خندید 

می"گفت  می  باشه  تو  مگهدست  خودت  بدبخت!  نمی میره  خوری ماهی 

 آخه؟ 

 "خورم!باور کن دیگه نمی _

 ی مهسا گذاشت: اش را روی شانهو واقعا هم نخورده بود! چانه
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 شم! میبهتر  گذره این روزا! از اینجا بریممی_

 به حرف من باش خب! بارمیه _

 از او فاصله گرفت: 

 د... نمیشه! اینجا نمیشه مون_

 شه رفت؟ اینجا نمیشه موند، آرایشگاهم نمی_

نداد! حوصله انگار که ی مردن هم نداشت. جوابش را  از کنارش رد شد. 

می  آرزوهایش  و  خوش  روزهای  تمام  کنار  از  قدر دارد  همان  گذرد. 

 قدر تلخ... خسته. همان 

هدف برداشت و مقابل تلویزیون نشست. خودش نفهمید اش را بییگوش

 اش از محمد داشت جلوی چشمشها عکس تکی که توی گوشیکی ، تن

آمد! یکی از همان روزهایی بود که صبح زود با هم رفتند و مشغول غذا  

هایش... اشتیاقش... هیچ کدام  دادن به ماهی ها بود! لبخندش... برق چشم 

 ندیده بود! هیچ کدام را... را روز آخر 

زمان تبدیل به   خاطراتی است که به مرورعزیزکرده ،   یک های رفتن زخم 

قبر است. گوری ِاسکار می ندارد! جای خالی، یک  تلخ و شیرین  شود... 

 روح!  آماده و منتظر برای در آغوش کشیدن یک کالبد خالی از
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اش شانه شد و رویمی   های موهایش با هر چرخش و باد سشوار لخت تکه

لحمی  یک  درگیرِ  لحظه  هر  ذهنش   . می افتاد  دوماه  آن  از  به ظه  شد! 

زد که  که محمد روی موها داشت و هرازگاهی غر می حساسیت عجیبی 

موهای زن باید فالن باشد! میعاد را که دید و مهنا گفت از محمد جرات 

خنده نمی کند،  کوتاه  را  پسرک  فر  موهای  گرفتهکند  تصور    اش  از  بود! 

ت. کاش هیچ کدام از  دیدن پسر او لبخند زد و حاال تمام تنش بغض داش

ها را نداشت. اصال کاش بعد از دو روز هم زیر بار اصرار مهسا آن خاطره 

مثال نمی تا  دهد  دیگران  دست  عروسک  عین  را  خودش  که  رفت 

میروحیه جان  داشت  دلش  شود.  بهتر  کمی  لعاب اش  و  رنگ  این  داد، 

یادش رفتی م برگرداند؟ روزهایی که  بهش  را  یک  خواست چه چیزی 

ختر جوان با کلی آرزوست یا روزهای بعدش که مهر محمد باعث شد  د

بفهماند چه قدر دلبسته  او  به  تا  ی آن  تمام دار و ندارش را وسط بگذارد 

چتری  شده!  پیشانی وابستگی  روی  بهانههایش  به  و  ریخت  کنار اش  ی 

هایش کشید تا مطمئن شود اشکش نچکیده! مهسا چشم   زدنشان دست به

 هایش از ذوق برق زد:ستاد.چشم روبه رویش ای

 ببین چقد خوشگل شدی خب! _

 آرایشگر عقب ایستاد: 
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 اومد!  تر کنم ، خیلی بهش می ذاشت موهاشو روشناگه می_

 مهسا با خنده گفت: 

 واسه همینم چند روز التماسش کردم به خدا!_

 ی؟ازدواج کرد_

نیمرخ   به  مهسا  نگاه  و  ماند  به زن  آینه  از  مریم  پیش  نگاه  او! دست  گیج 

 گرفت تا افکار او پس نیفتد:

 نه هنوز!  _

مریم پلکی زد و از زیر دست زن با تشکر بلند شد. بدون توجه به زیبایی 

 موهایش بالفاصله جمعشان کرد .مهسا غر زد: 

 بذار باز باشه دیگه!_

 تو هم کارتو تموم کن که بریم! کنه! اعصابمو خورد می _

 مهسا لب برچید و گفت:

 من کار دیگه ای ندارم ! _

تعجب  شده.  حساب  گفتند  که  رفت  صندوق  سمت  و  گفت  خبی  خیله 

 های مانتوأش را بست: و سمت مهسا برگشت که او دکمهکرد 

 گفتم که ... این بار مهمونِ من!_
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اخم  بگومریم  چیزی  خواست  و  کرد  هم  توی  را  با هایش  مهسا  که  ید 

 رون که رفتند ، حرصی گفت:هایش التماس کرد آبروداری کند. بیچشم 

 تو از کجا آوردی ؟_

 کنم که!وا... کار می_

 همه پول آرایشگاه بدی واسه من؟کنی که بیای یهو ایناینجوری کار می_

 کنار گذاشته بودم قبال! _

 مریم وسط خیابان روبه رویش ایستاد:

 کنی؟ این پول از کجا اومد یهو؟ چه غلطی میمهسا معلوم هست _

 هسا گرد شد: های مچشم 

 یعنی چی که از کجا آوردم؟  _

 گوشیتو بده من!_

 رنگ از رخ مهسا پرید: 

 واسه چی؟_

 گم! بده به من می_

 های مهسا توی هم رفت:اخم

 چرا تو فکر نمی کنی من بزرگ شدم و عقل دارم؟_
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آموزشگ_ از  میگی  من  به  که  داری  کارت  عقل  واُوِرت  گرفتی  پول  اه 

 ده؟شگاه چقد بهت میدونم آموزکشی؟ من نمیمی 

 گفتم که کنار گذاشته بودم خورد خورد! _

 مریم تا خواست چیزی بگوید ،مهسا با بغض گفت: 

 دروغ ندارم بهت بگم که! فقط توهین نکن بهم... _

 هایش را بست و تیر خالص را زد: مریم چند ثانیه چشم 

 کنی کیه؟ زنی و چت میند وقته باهاش هی حرف می اینی که چ_

 مهسا خواست جواب دهد، مریم فوری گفت:تا 

 کنم زیر ماشین!  نگی فرانک که همین وسط از دستت خودمو می _

بیداد   صدایش  توی  نگرانی  و  ترس   . رفت  جلو  مهسا،  نگاه  رفتنِ  پس  با 

 کرد:

 این پسره اس که گفتی؟ علیرضا؟_

ای بود که توی دل مریم های مهسا، سیرو سرکه م ترس و نگرانی توی چش 

ند و با خم شدنِ سرش، بند دل مریم پاره شد! کیفش توی دستش جوشا

 سست شد. مهسا زیر چشمی و با ترس نگاهش کرد. 

 از کی تا حاالست که ... _

 مهسا من و من کرد:
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 از... اون روزی که ... رفتم آزمون بدم!_

 کند:با سکوت مریم سعی کرد توجیهش 

از بس درگیر مشکل_ اما  بگم بهت،  ...  صدبار خواستم  با محمد شدی  ت 

 نشد به خدا... 

مریم بغضش را قورت داد و دستش را سمت او دراز کرد. مهسا سر تکان 

 داد که یعنی چه؟ و او گفت: 

 کارتت! _

 مریم گوش کن... _

 کارتتو بده! همونی که االن باهاش زدی تو دهن من!  _

بالچشم  مهسا  می های  مدلش  و  تاریخ  که  کارتی  و  شد  پر  گفت فاصله 

ی مریم از شدت حرص  ی سینه است کف دست او گذاشت! قفسه   جدید

خواست تمام موهای سرش را بکند! پلک زد و  ترکید! دلش میداشت می

 صدایش به زور از ته حلقش بیرون آمد:

او_ کردی  تا  نفکر  دستت  موند  ضعف  نقطه  کردی،  پیدا  هر و  خودت 

 غلطی دلت خواست بکنی؟ 

انداخت و چیزی نگفت. مریم نزدیکش شد و اشکش مهسا سرش را پایین  

 چکید:
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 به خدا اگه... _

به جون آبجی اونجوری که فکر کردی نیست! اشک کل صورت مهسا _

 را گرفت: 

می_ که  مگه  کردی  چیکار  مگه تو  کنم؟  کارو  همون  منم  ترسی 

 ... محمدرضا رو دوست نداشتی؟ مگه

 ند کرد. مریم سمت خیابان راه افتاد. مهسا دنبالش قدم ت

 مریم... توروخدا بد فکر نکن! _

کارت   توی  بود  ریخته  مهسا  که  را  پولی  و  ایستاد  بانک  عابر  جلوی 

 برگرداند! بعد آن را سمتش گرفت و با فکی منقبض گفت:

 شم مهسا! به روح بابا قسم ...  یا پسش بده یا منکرت می _

تند کرد.مهسا و پا  مریم چکید و سمت دیگر  چیزی    ا رفت! قطره اشک 

بایستد!همین غصه را وسط آن همه درد و خستگی کم  قلبش  نمانده بود 

 داشت! خریت و حماقت مهسا را... 

* 
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هم  به  تق  هم  بعد  شنید.  را  مهسا  پوشیدنِ  لباس  آرام  خش  خش  صدای 

برگشت. اتاق    کوبیده شدن کشو و هینی که مهسا کشید و فوری سمت او

 های نیمه تاریک بود و چشم

 باز مریم را ندید. نفس عمیقی کشید و با برداشتن 

شالش پاورچین بیرون رفت. در که بسته شد، نشست . حالش خوب نبود.  

زد. برق اتاق را روشن کرد و سر کشویی که مهسا از به هم  دلش شور می

که   را  رویی  لباس  همان  بود،رفت!  ترسیده  جعبهکوبیدنش  زد  ی  کنار 

کرد  حس   . دید  را  طال  کرد.   کوچک  یخ  پایش  و  دست  ایستاد.  قلبش 

تا شد و همانجا  وقتی بازش کرد و یک جفت گوشواره دید، زانوهایش 

گوشواره به  خیره  نگاهش  و  ماند  باز  کشو  نشست.  زمین  آن روی  ها! 

سر و  نهایتا دوماهه بود؟ انگار      ارتباطها... برای یک  کارت، این گوشواره

اهِ او، ستون فقراتش تیر کشید. تهش کردند. نفسش گرفت. از تصور اشتب

محکم سرش  که  پرید  جا  از  نشسته   چنان  پایینش  که  کشویی  زیرِ 

زمین   روی  زانو  با  شد.  تار  ثانیه  چند  چشمانش  و  رفت  نفس  بود،خورد! 

... کف دو دستش را روی  نشست و اشک هایش چکید. اولش آرام بعد 

 ا دیگر نداشت... ر ع کرد و به هق هق افتاد. طاقت این یکیفرش کهنه جم

* 



 

741 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

توی آموزشگاه اسم مهسا را گفت . یکی از دخترها کارتابلی که دستش  

 بود را توی فایل چوبی گذاشت و سمتش برگشت: 

 یه هفته مرخصی گرفت از شنبه! _

رک شنبه؟ نگاه ماتش ، دختقلبش چند ثانیه نتپید. امروز چند شنبه بود؟ سه

 را متعجب کرد:

 اش؟ خیلی شبیهین؟ وادهاز دوستاشین یا... خان_

مهسا کجا بود؟ یک  پلک زد و با تکان سر ببخشیدی گفت و بیرون رفت .

روزش چهار  هفته،  یک  این  از  آن   هفته؟  پول؟  کارتِ  آن  بود!  رفته 

ها؟ لباس جدید هم خریده بود! دیروز توی آرایشگاه به خودش گوشواره

رسید! ولی    هم  نخورد  زمین  که  چسبید  دیوار  به  که دستش  بود  جانش 

آمد! اطرافش را نگاه کرد. زمزمه کرد مهسا! اشکش چکید. داشت باال می

می دست و لرزید. شمارههایش  اشک ریخت  نداد!  را گرفت. جواب  اش 

از   چقدر  مگر  چرخید.  خودش  دور  نداد.  جواب  هم  باز  گرفت.  دوباره 

مگ بود؟  شده  غافل  رفته زندگی  دلش  بود؟  پرت شده  حواسش  چقدر  ر 

مانده ته  داشت  و  زندگیبود  بود که  اش هم میی  دویده  همه  این  رفت! 

حس  نشست.  همانجا  باغچه  کنار  ؟  کند  گم  هم  را  مهسا  تهش  حاال 

افتاد. سر کشد که سایههای آخر را میکرد دارد نفسمی  ای روی سرش 
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از را  با تعجب عینک  امید  مات روی چبلند کرد.  مریم  و  برداشت  شمش 

 تر رفت: دیکماند. امید نز

 مریم... حالت خوبه؟ _

 مریم دست روی گلویش گذاشت: 

 خوای؟تو... اینجا چی می_

می دلیلی  دنبال  چرخاند.  چشم  صورتش  توی  چه امید  بفهمد  تا  گشت 

 اتفاقی افتاده!

 اومدم مهسا رو ببینم!  _

 ی بعدی هم وارد شد: ضربه

 مهسا رو؟ ... _

 دونستی مگه می بینمش؟! نمی آره_

 باور نگاهش کرد و ابروهای امید جمع شد:نا مریم 

 مریم... _

 تو اینجا رو بلد بودی؟_

ببینمش! یه مشکل مالی پیش اومد  _ آره! از خودش آدرس گرفتم اومدم 

که... تو رو هر چی گرفتم جواب ندادی! زنگ زدم بهش! قرار شد بهت 

 ندادم،اومدم اینجا بلکه ببینمش !  بگه! امروز هر چی زنگ زدم،جواب
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 ا مکث ادامه داد: ب

 راستش از جریان اون روز که اومدی خونمون ... _

دنبالش رفت و صدایش   امید   . خیابان رفت  گیج سمت  و  بلند شد  مریم 

 کرد:

 ری؟کجا می_

 مریم تمام حرصش را سر او ریخت: 

 مگه اون روز نگفتم دنبال مهسا نیا؟ مگه... _

...یعنی مامان   زنی؟ عصبی بودم اون روز وکه داد میاومدم  مگه_ دلخور 

یه  خواستم  پسره  اون  با  دیدنت  حرص  از  منم  بود  داده  رو  مهسا  پیشنهاد 

 چیزی گفته باشم! کوشش راستی شازده ؟ 

 به تو مربوط نیست!_

 ای که گرفته ، بسه. آره خب! چشت خودشو نگرفته باشه، اون خونه_

و  را بدهد ولی بهت سد محکمی جلوی زد    مریم با غیظ خواست جوابش

 ترمزش را کشید. به او زل زد: 

 خونه؟_
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فامیل_ بار حق  یه  تو! الاقل خودت  بیام  ترست  از  نکرد  مهسا که دعوتم 

گیری رو جا بیار! سر اون مدارکم باید بیاید محضر ... یه مشکل به وجود 

 اومده!

 ریم دنبالش دوید: وقتی مریم چیزی نگفت ، امید سمت ماشین رفت اما م

 رسوندی ؟مهسا رو تو  _

 امید متعجب و مشکوک نگاهش کرد:

 یه چیزیت هستا! _

 بردیش دارآباد؟ _

 نه!سمت لویزان بود! _

 مریم آب دهانش را قورت داد: 

 میشه برسونیم ؟ حالم خیلی خوب نیست! _

 امید با نگاهی مشکوک و کمی مکث سر تکان داد.... 

 *** 

به نیمرخ گیج وامید ماشین را مقابل خا بی رنگ مریم    نه متوقف کرد و 

 نگاه کرد. ساده نبود که نداند او راستش را نگفته. آرام گفت: 

ی شمالیه که آالچیق داره! اون روزم وایساد من رفتم بعد رفت اون خونه_

 تو!
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 قلب مریم لرزید و امید دستش را روی فرمان گذاشت: 

 دروغ گفته! نه؟_

  

ی که امید گفته بود،  ا را بدهد پیاده شد و به خانه   مریم بدون آنکه جوابش

شکست. قلبش زودتر شکست نگاه کرد. گردنش داشت از تماشایش می

می اشتباه  داشت  شاید  داشت.  جان  هنوز  پاهایش  نه!  پاهایش...  کرد. و 

 مهسا جرات چنین کاری را نداشت. اصال جسور نبود! 

با دیدن مریم که ایستاده بود،  زنی با کودکی در را باز کرد و بیرون آمد.  

 تر ایستاد و کنجکاو گفت: طرفچند قدم آن 

 گردین خانم؟ دنبال کسی می _

های زن را باال اش لبمریم تکان بدی خورد و سمت زن برگشت. نه خفه

کشید. دست روی صورتش گذاشت و برگشت. امید پیاده شد و بهش زل 

امید صدایش زد ولی اهمیت   زد! مریم با حالی بد مسیر سرباالیی را رفت.

تر شد.  . کوچه ها را یکی یکی باال رفت و نفسش مدام تنگ و تنگنداد

را جلو  دیوار گرفت و خودش  به  ، دست  و سنگی  بلند  دیواری  کنار  از 

آدم بود. تحلیل رفته بود. مگر از چه ساخته بودنش  .بریدکشید. داشت می

مشت گوشت و عصب و جا بکشد؟ یک  که بخواهد تمام دردها را یک
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ما و  یکیاستخوان  است  ممکن  آن  هر  که  تمام  اشانهیچه  و  بیفتد  کار  از 

اشان با  دفعه نزدیک بود زمین بخورد. دو زن میانسال که فاصلهشود! یک

را   حالش  و  رفتند  سمتش  فوری  شدند.  بدش  حال  متوجه  بود  کم  او 

مهس کرد.یعنی  نگاهشان  فقط  و خسته  گیج  زبان،  بی  آن  پرسیدند.  توی  ا 

 اشان بازویش را گرفت. خانه بود؟ یکی

آب_ یه  بشین  مغازه  این  تو  بریم  احتماال  بیا  فشارت  بخور!  شیرین  میوه 

 پایینه! 

هم  به  نگاهی  ها  زن   . کرد  ضعیفی  تشکر  فقط  و  کشید  کنار  را  خودش 

اشان  کردند و اصرار زیادی نکردند.سمت دیگر رفتند و مریم صدای یکی

 را شنید که گفت: 

که من باید برم مهد دنبال یاسین! امروز یازده وقت بریم یه زیارت کنیم  _

 پزشک دارم!دندون

خورد.   کوچک  تابلوی  یک  به  چشمش  رفت.  سرشان  پشت  مریم  نگاه 

 .  "امامزاده پنج تن لویزان"

جلو رفت. شیب تندی وجود داشت. یک سرباالیی نفس گیر و یک گنبد 

دند. اشک از  کرد داشتند نگاهش میسبز باالیش... مردمی که رفت و آم

بیشتر   نفسش  رفت  باالتر  را  شیب  چه  هر  رفت.  جلو  چکید.  پلکش  زیر 
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امامزاده توی  وقتی  سبز  گرفت.  پایش  جلوی  یکهو  انگار  که  نشست  ای 

 هایش انگار از پشت سدی شکسته بیرون ریخت ... شد؛ اشک

می  خنکی  باد  قبرستانش  و  امامزاده  بزرگ  حیاط  درتوی   . ی سایه  آمد 

پشتِ   ، نرده  درختی  روی  روبه  و امامزاده،   نشست  رنگ  سبز  های 

از  چشم  میالد  برج  دوخت!  شهر  خاکستری  آسمان  به  را  سرخش  های 

کرد و انگار تنها چیزی بود که چشم داشت تا  وسط شهر گردن کشی می

شاخه  میببیندش!  تکان  سرش  باالی  درختان  خش های  صدای  و  خورد 

برگ خوردن  بخش  قها  تند  شبیه صدای  هم  قدم دمه  چند  که  بود  هایی 

داد.  پشت سرش از حرکت ایستاد با صدایی آشنا که نشانی لباسش را می

ی کنارش گذاشت و سرش با چند  قلبش از تپش افتاد.دستش را روی پایه

می توضیح  زن  برای  داشت  محمد  برگشت.  عقب  مکث  که ثانیه  داد 

د. دست کرد و سمتش چرخیجذبشسنگینی نگاه او مثل مغناطیسی قوی ،

با هم  داد، با تپش قلب و فشار مریم محمد که داشت برای زن توضیح می 

 افتاد... 

بهتچشم  قدم زدههای  سمتش  باالخره  که  او  وجود  به  چسبید  انگار  اش 

در آن لحظه   .برداشت و  چند لحظه بعد کنارش نشست. مریم پلک هم نزد 

ر چیز  همه  که  بود  گردابی  بمیان  احساسش  و  مغز  توی  هم  ا  ه 
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ها را کنار هم بچیند تا به تصویر نهایی حضور  توانست پازلپیچاند.نمیمی 

های بلندش روی پاهایش آویزان محمد برسد! محمد جلو خم شد و دست

شد. سرش مثل قبل باال بود و نگاه تیزش به روبه رو! تغییر کرده بود؟ اصال  

محمد صاف زد؟ سر  ویم را خط میدید و تقخودش بود یا باز خواب می 

شد. برق زنجیر سفید دور گردنش چشم مریم را زد. خودش بود! درست 

 روزی که انتظارش را نداشت و باالخره به حرف آمد:

پسره_ اون  با  پاشدی  مشت باز  یه  تا  اونور  اینور  افتادی  راه  مزلف  ی 

 حرومش کنم؟ 

قطره سمتش،  برگشت  روقتی  تمام  پشت  از  اشک  درشت  وزهای ی 

 انتظارش گذشت و روی صورتش چکید...  

دلتنگی و... اشتیاق و های محمد چرخ زد توی صورتش! با حرص وچشم 

 شاید آرامش!  ... 

 مهسا پیش من بود! _

پلک پریدن  ماند.  او  اشک  رد  روی  می نگاهش  مریم  شوک های  گفت 

 و رد اشکش رفت! بوده! شست محمد زیر پلک او بعدی سخت تر
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دونستم یه بار با مهسا اومده! رفتم پایین ببینم چی  زنگو زد. می  اون مزلف_

قاتی می  تو خیابون! وسط  افتادی  راه  پیاده  و...  بوده  تو  با  خواد که گفت 

 کردنم براش،مهسا گفت اگه اینجا رو دیده باشی حتما اومدی اینجا!

های محمد مانده بود  چشم   سکوت دنباله دار مریم و نگاهی که مستقیم به

 باعث شد نفسی بگیرد:

 خیلی حرف دارم باهات مریم ... خیلی وقته حرف دارم ولی... _

 کنه ؟مهسا پیش تو چیکار می_

 اشکش دوباره چکید.صدایش لرزید: 

 گه محمدرضا؟مهسا چند روزه با تو چیکار داره که به من دروغ می_

 او آرام کنار گوشش گفت:

اون_ وست دارم، هنوز داغ رو دلم اتو دموقع که گفتم گریه  گریه نکن! 

 نذاشته بودی و بری...  

های مریم تندتر شد.جانش روی دلتنگی و دلشوره و بهت بند بازی اشک

دنبال می  مریم  بلند.  محمد   ... و  کند  سقوط  بود  ممکن  آن  هر  و  کرد 

اولین  قدم مریم  نشاند که  ماشینی  او را توی  بار  هایش کشیده شد. محمد 

قه بعد توی پارکینگ همان مجتمع، محمد خواست  دیدش! پنج دقیبود می

. محمد سمتش برگشت.  پیاده شود که مریم دستش را دو دستی گرفت 
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از آب عطش گفتن و شنیدن لب افتاده  بیرون  ماهی  مثل  را  های جفتشان 

فاصله که  نگاهی  و  کرد  لرزان  و  باز  آن نیمه  تمام  تلخی  از  نزدیکشان  ی 

 د: گفت. محمد بهش خیره شمی روزها

می _ ماه صبر  دو  بشم همون محمدرضا  گفتی  اگه  برگردم! گفتی  تا  کنی 

 مونی! مگه نگفتی؟منتظر می 

که قدرت پرسیدن نداشت و  شده ،خم شد . انگار سر مریم گیج و غافلگیر 

خواست بشنود! حرفی را که غم انتظار تمام روزها را به خاطرش فقط می

 رف صورتش را گرفت:کشید! محمد سمتش خم شد و یک طروی شانه 

 ده روزم دووم نیاوردم! اومدم سروقتت!  _

 های مریم دودو زد و محمد تلخ گفت:چشم 

منتها نذاشتن بیام طرفت! یه دیوار حاج علی شد جلوم! یه دیوار حسن! یه  _

لیاقتشو   از همه مهسا! هر کدوم یه جور گفتن غلط کردی و  بلندتر  دیوار 

 اری!  ند

 خورد.  سر انگشتان محمد روی صورتش

و بابام حرف بزنه بعد تهش حاج علی شرط کرد باهام. اول اینکه با مامان _

کنم اسمت  به  آورد   یه خونه  بند  دادمو  ! صدای  دنبالت  بیام  و  مهر  جای 

اس که قول دادم به حاجی! همون اونجا! واحد ده این مجتمع همون خونه
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وسط اون حال    برمت! جایی که جرات نکنید میجا که گفتم بعد از عق

 بزاریمو بری! ...  

لب لبخند نگاهش روی  تکان خورد.  سیبک گلویش  و  سر خورد  هایش 

با مریم  برای  که  لبخندی  می زد.  که  محمدرضایی  فرق  لبخند  شناخت 

 داشت! یک حس عجیبی زیرش بود. تا آن لحظه ندیده بودش! 

.. میای  و کسری نباشه واسه آبجیش!!!.  مهسام ناظر بر اعمال بود که کم_

 ! باال ببینی چه خبره یا ... حاج علی گفت اول باید بری بگی غلط کردم 

بگم یا هنوز دوستم داری؟ یا همونی که تو چشم عموم زل زدی و گفتی  

 خوای؟ خاطرش ساکت موندی، منو می اندازه شرافت همون پدری که به

 زد. برقی بین بغض و دلتنگی و خواهش! هایش برق می حاال چشم 

خوردمو زنگ  محمد  شماره . بایل  دیدن  با  و  چرخاند  روی  سر  مهسا  ی 

 ی او پیچید:اسپیکر زد و صدای گرفته

گم  کجا رفتی؟ پیداش کردی؟ به خدا حال آبجیم بد شه به حاج آقا می_

 محمد! 

بغض و  خنده  میان  صدایش  برداشت.  مریم  را  گوشی  و  خندید    محمد 

 گرفته بود:

 شدی واسه من! کشمت که بزرگتر ببینمت می _
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 ای مکث جیغی زد:مهسا با لحظه

 بمیرم برات الهی... بکشیمم حق داری...  _

دستش   از  را  گوشی  محمد  و  بوسید  را  او  گوشی  همان  روی  از  مریم 

اش گرفت. گرفت و با آمدن ماشینی توی پارکینگ او را نگاه کرد. خنده 

 اره باز کرد: در ماشین را دوب

 تقاطع و گوشی من مخابرات! بیا پایین تا اینجا نشده _

 **** 

  

هایش در ایستاده بود و داشت دست آسانسور که باال رسید ،مهسا بیرون از

می هم  به  او  را  اینکه  از  قبل  و  برد  هجوم  سمتش  مریم  دیدن  با  پیچید. 

که   کرد  عذرخواهی  هم  پشتِ  و  بوسیدش  آنقدر  بگوید  مریم چیزی 

 قبش کشید و با خنده گفت: فرصت هیچ حرفی پیدا نکرد. عاقبت مهنا ع

 یا خدا! بذار بیاد تو خب!_

 و شوق نگاهش کرد: مهسا عقب رفت و با شرمندگی

 گم! به خدا بریم خونه، همه چیو سیر تا پیاز برات می_

 بگو!  جزییاتشم _

 مهسا سمت محمد برگشت: 



 

753 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 دونم! خودم می_

 آخ او ،اخم کرد: ید و بامحمد دماغش را کش

 قبلی رو بیشتر دوست دارما! من نون زیر کباب _

 جنابعالی بشو همون محمد قبلی! _

 نشدم؟ _

مریم سمت  محمد  و  کرد  نگاهش  نگاهش  مهسا  توی  انگار  برگشت. 

 سوالی بود که مهسا جوابش را داد:

 نه!_

 مهنا بینشان ایستاد:

 نمیاین؟ بگم حاج علی بیاد؟تو_

 دش:ید و محمد دست پشت مریم گذاشت و سمت خانه برمهسا خند

گفت!االنم _ علی  حاج  به  رفتم  گفت.راست  علی  حاج  به  رفتم  چپ  من 

 خواد به حاج علی بگه همه چیو!  چپ و راست می

 تو رفت و مهسا با اخم گفت: مریم 

 اون دادی هم که سرم کشیدی بگو!_

 خوب شد حاج علی خودش اونجا بود و دید!  _
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خانه به  مریم  بودندنگاه  چیده  تویش  وسیله  که  بود  داشتند  و  ای  انگار 

می را  آخرش  و کارهای  گیجی  یک  بود.بین  حالی  یک  کردند.دلش 

 گنگ!   و شوقی آشفتگی 

گرفتین؟  می_ تصمیم  خودتون  و  کنار  گذاشتین  منو  دوماه  بگین  خواین 

 بگین؟  بدون اینکه بهم

از لب هرسه .نگاه مهسا ولبخند  اول سمت هم برگشت  اشان رفت  و  مهنا 

ک محمدرضا  سمت  وسایل  بعد  به  نگاهش  و  مریم  به  بود  مانده  خیره  ه 

 مختصر خانه!  

برگشته بود.   سکوتشان باعث شد مریم سمتشان برگردد . بغض به گلویش

 آرام پرسید: 

 صورتمو بشورم!  خواماش کجاست؟ میدستشویی_

محمد دستش را گرفت و سمت راهرویی بردش! مریم بی حرف تو رفت  

بست.محمد سمت دخترها را  در  ناراحتی    و  با  را  ناخنش  مهسا  و  چرخید 

 جویید:

 تقصیر من بود که نذاشتم محمد بگه زودتر وگرنه... _

 ی او آرام گفت:مهنا با گرفتنِ شانه

 مث برنامه پیش بره!   چی خب قرار بود خونه کامل شه بعد همه_
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 گفت:  مهسا با بغض

می_ عذاب  داره  چقدر  دیدم  خبر کشه من  بی  نباید  ری کا ازشآخه! 

 دونم! دوست نداره کسی واسش کاری کنه! کردیم! اخالقشو میمی 

 محمد و تو که هر کسی نیستین!  _

 محمد را نگاه کرد که ساکت ایستاده بود و گفت: 

ف_ و  اومد  اتفاقی  که  ازحاال  داداش!  بگو  چیو  همه  براش   همید، خودت 

...   صحبتای حاج  نمونه!  بذار سوتفاهمی  قرارشو...  و  قول  و  ما  علی  اصال 

 تنهایی حرف بزنین؟ اگرم چیزی رو دوست نداره، ازش بپرس !  بریم

کرد و دست دور دهانش کشید که مهنا نگاهی به مهسا کرد و  محمد نچی 

 دستش را گرفت:

 بگیریم؟ میای؟  ل میعاد، یه چیزی هم واسه ناهارما بریم دنبا_

تا   ولی  کرد  نگاه  را  محمد  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  خواست  مهسا 

 چیزی بگوید،محمد جلو رفت و خودش گفت:

 دم!اون اتفاق تکرار نمیشه مهسا! قول می _

 اون روزم قول دادی... _

نمی_ روز  بیاون  هفته  یه  طاقت  ن دونستم  ندارم!  ازشو  که خبری  دیدنش 

 بماند! 
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 دونی؟یعنی االن می _

 معلوم نیست؟_

 گفت: گفت که مهناسکوت مهسا از عدم اطمینان و تردیدش می

 گم اصال. خوبه مهسا؟این بار اگه اذیتش کرد، خودم به حاج علی می _

 اش گرفت و مهنا دستش را گرفت و سمت اتاق کشیدش:مهسا خنده 

 بدو تا مامانم نرفته دنبال میعاد.  _

ی مادرش را گرفت . تماسش با بیرون اش هم شمارههمان موقع با گوشی

س .محمد  شد  یکی  سرویس  از  مریم  توی آمدن  مهنا  و  برگشت  متش 

قربان صدقه اول  دنبال گوشی  دارد  بعد گفت خودش  و  مادرش رفت  ی 

می  فهمیمیعاد  سادگی  به  مریم  و  شد  قطع  تلفن  آن رود.  تنها  د  قصد  ها 

گذاشتنشان را دارند.مهسا موقع رفتن اول سِفت بغلش کرد و بوسیدش بعد 

را بست! محمد   هم مهنا دستش را کشید و با گفتن زود برمی گردیم، در

توی چشم  اول  رفت.نگاهش  رگهسمتش  میان  که  زد  دودو  هایش هایش 

 .التر بردهای نگرانش را بای موهایش چشم بغض مشهود بود . به بهانه

 خوشگل شده! میاد بهت! _

 دستور تو بود؟ _

 باشن!نه! بعید نیست با مهنا دست به یکی کرده_
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 اون کارت... _

مهنا_ با  اگر  که  دادم  وسیله   دستش  خونه  واسه  خواستن  و  جایی  رفت 

 بخرن، کم نیاره! اونم لنگه خودته! با کلی حرف و حدیث گرفت!

اش کشید و آرام  گونه ستش را رویمنتظر حرفی از جانب مریم نماند . د

 ادامه داد: 

 حق خودته! لطف من نیست!  _

 حقِ مالی دست تو داشتم و بی خبر بودم؟  _

 اس!مهریه_

 دش حرف زده بودیم!درمور_

 نگفتم قبوله که! گفتم؟ _

 هایش زل زد و سر تکان داد: مریم به چشم 

 کارتو! خوام، نه اون من نه این خونه رو می_

  

او روبه روی مجسمه به  پشت  برنزی یک زنِ چرخی زد و  و  بلند  پایه  ی 

 سوار بر اسب که کنج سالن ایستاده بود، ماند: 

باور کنی دروغ نگفتم و برگردی!  ای تنها چیزی که ازت خواستم_ ن بود 

از خونهمی  برگشتم، چه قدر عذاب کشیدم؟ می دونی وقتی  دونی هر ات 
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دونی بپره؟ می وشه از دلمو چنگ زدم تا کمتر رنگمروز که گذشت یه گ

یه تقویم شوم داشتم کهاین دوماه توش شد، یه عمر و هر روز که ازش  

برات؟ خط شد  تر  تنگ  دلم  چقدر  اتاق می  زدم  شبیه  انتظار  دونی 

 احتضاره؟

 سمتش برگشت و با حرص و بغض گفت:

 دونی اینا رو محمدرضا؟ می _

 محمد جلو رفت :

 دونم!رو میهمه _

 مریم خانه را نشان داد: 

 پس این کارا چیه کردی؟ دستور دادن بهت و ... _

یکی  فکر_ به  دست  بقیه  با  و  گذشت  خوش  من  به  مدت  این  تو  کردی 

 ه مال و اموال به رخت بکشم؟ کردم ک

 غیر این بوده؟ _

! یه دلِ محکم که بتونم برگردم و جفتمونو قانع کنم که سوتفاهم _ بوده 

ا  صورت  پیش  تو  بکوبیم  روزو  اون  میخواستیم  عمر  آخر  تا  وگرنه  ومد 

می  و هم!اولش  کردم  فکر  شد  خالی  که  روزا  ولی  فقط  ببینمت  خواستم 

 یدم!رسرسیدم به چیزی که باید می
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 هایش گرفت:مریم تلخ نگاهش کرد و محمد صورت او را بین دست

 بتونم عذربخوام!  یه دلیل که بابت تموم اون کارا _

 فقط از ته دلت بگی باور کردی دروغ نگفتم بس بود برام! _

من باورت دارم اما اینقدر نگاهای آدمای دوروبرمون خراب شد که باید  _

می برات. ثابت  نکردم  تب  که    کردم  نیستم.  بلد  کردن  تب  اصال  من  که 

بعد  میاد جلو چشمم  دراومدی  جلوم  اول روزایی که سفت  یادتم،   وقتی 

 شبایی که باهات صبح کردم! 

 او را سمتِ همان زن سوار بر اسب چرخاند و ادامه داد: 

می_ میاینو  دیوونه  دارم  دیدم  که  وقتی  همون  خریدم؟  کِی  شم!  دونی 

های تو بدتر شد! خوب شد ولی جای گریه  وقتی که جای زخمای پشتم

می  گریه  ببینم  نداشتم  دوستم  نداشتم،  اومدم  عادت  رام  کنی!  ببینمت! 

نشونش!  و  خط  با  علی  حاج  بودن!  پشتم  عمر  یه  که  همونایی  ندادن! 

محلی بی  با  مهسا   . دلخورش  نگاه  با  خانم  جواب  عصمت  گوشی  و  ها 

وقتی که اونم  پایینش!  سر  با  سینه    ندادناش! حسن  و  باال  داد  مهسا سرشو 

طلبکاری جلوی  کرد  شنیده! سپر  چی  و  گفته  چی  اومده  عموم  که  من 

سر   گفت سربه  و  لجبازی  تو  عمر  یه  من  که  کردی  رو  کاری  همون 

 پریدن کردم! بدگذاشتن باهاش و 
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 اشک مریم از زیر پلکش چکید. 

این زن جنگجویی مریم! شم_ نگاه کن! تو واسه من شبیه  اینو  شیر  خوب 

کنی ! کاری به  دستته و وسط میدونی! از هر کی عاشقش باشی دفاع می 

نداری. زده  بهت  فقط زخمی که  نداری،  اینکه جات گذاشته  به  .. کاری 

 جنگی!  براش می

ای که به نگاه مریم در پستی و بلندی اندام زنی که با موهای بلندش و زره

ایستاده، چرخ زد تن داشت و راکب  اسب جنگجویی بود که روی دو پا  

 و محمد با لحنی متفاوت گفت:

 قول یه قول شرف ...غیرت الزمه!   عشق واسه تو بس نیست! مردونگی و_

 اینکه رد آدمای اون پرونده رو برات بگیرم! رد شرافت باباتو...  

هزار ولت وصل شد . جوری سمت محمد برگشت که  برق انگار به مریم

محمد و برق   ماند و بعد بهش رسید. نگاه عجیباز تنش در راه  انگار نیمی

می چشم  قفسه هایش  شنیده.  درست  سینه گفت  سخی  پایین  اش  و  باال  ت 

 : شد

اولین سرنخش رو گرفتم بعد این خونه رو معامله کردم! این دستور کسی _

 نبود جز خودت که تمام قد وایسادنو یادم آوردی... 

 آب دهانش را قورت داد: 
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دا _ چی  هر  هر ریحاال  می  بگو!  این چی  واسه  بمون  فقط  بگو!  خوای 

 به خودم گذروندم! زندگی مزخرفی که سی ساله تو زهر کردن روزاش 

 من شرط و شروط نخواسته بودم ازت ! فقط...  _

 کار از دوست داشتنت گذشته! عاشقتم!  _

موبایل محمد زنگ خورد. مهنا بود. جواب داد تا بگوید تا شب سراغشان 

ا  با شنیدن صدای گریهنیایند  او  ما  از سرش پرید و نفس هایش   گیجیی 

 زد:  یخ

 چی شده؟_

 میثم ...._

 گریه نکن خب! چی شده میثم؟! _

 و توضیح داد:مهنا نتوانست درست حرف بزند و مهسا گوشی را گرفت 

همکارش زنگ زد  تو حادثه معلوم نیست چه بالیی سرش اومده... االن_

 بهش گفت!

 جا هستین بمونین ، ما میایم دنبالتون!...خیله خب. هر_

 *** 

اش ای گریهدرش بود که لحظههایی نگران به ماتمام حواس میعاد با چشم 

آمد و حتی قدرت جابه جا کردنِ ماشین را هم نداشت. تا ماشین بند نمی 
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بیدایی دید  را  دویداش  بیرون  و  کرد  باز  را  ماشین  در  سمتش!   هوا 

مریم چشم  ش های  متوجهگرد  فوری  را  محمد  و  یا  د  با  او  که  کرد  اش 

موتوری میان خیابان از    خدایی در ماشین را رها کرد و سمت بچه دوید.

دیدنشان گیج شد و با رفتن محمد  سمت دیگر ،خودش سمت ماشین او 

کشیده شد. عرض کوتاه خیابان و در باز ماشین باعث شد موتور محکم به 

حیرت چشمان  مقابل  و  بخورد  ترس  زدهدر  با  میعاد  بخورد.  زمین  اشان 

شانه و گردن او  پاهایش را دور کمر دایی اش حلقه کرد و سرش را بین  

چشم  محمد  کرد!  محکم فرو  را  میعاد  بناگوش  و  بست  را  هایش 

می  میعاد  به  سرعت  آن  با  موتور  اینکه  ستون بوسید.تصور  تمام  خورد، 

ب  شده  الل  شوک  شدت  از  مهنا  لرزاند.  را  تکان  فقراتش  قدرت  و  ود 

خوردن نداشت. مهسا هم وحشت زده پیاده شده بود و بهشان خیره مانده  

محمد همان طور که میعاد را بغل داشت سمت موتوری که با بهت و بود!  

کرد، رفت. میعاد را جای  رنگی زرد زمین نشسته و به در ماشین نگاه می

 پرید.  خودش نشاند و سمت موتور برگشت که مرد مثل فنر از جا 

 داداش گفتم به بچه و شما نخوره، به وهلل ندیدم در ماشین بازه!_

 فت:محمد بی حوصله گ
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اگه_  . بیاد  پلیس  ندارم  وقت  گاه من  تعمیر  ببر  شده  چیزی  موتورت 

 اش با من!  هزینه

مرد جوان جا خورد و محمد کارتی از توی ماشین برداشت و بهش داد.  

 بعد سمت مریم خم شد:

 شینی پشت رل؟ عقل و دست و پاش فلجه! می مهنا االن _

 نگاه کرد و محمد با اخم گفت: مریم سر تکان داد و پیاده شد. میعاد را 

 خودم میارمش! _

 بده ببرمش پیش مهنا! حالش بد شده اونور... _

 محمد در ماشین را کشید: 

بذار تو شوک بمونه یادش نره بچه پشت سرش تو ماشین نشسته! نزدیک _

 بود ... 

ی حرفش عصبی دست پشت سرش و موهایش کشید. مریم  جای ادامه  به

با   و  گفت  خبی  و  خیله  بود  ایستاده  هنوز  که  جوان  مرد  به  نگاهی 

کرد که کرد،سمت دیگر خیابان رفت. در سمت مهنا را بازتماشایشان می

 کرد. خم شد سمتش:داشت آرام آرام گریه می 

 بشینم!   خدا رو شکر چیزی نشد. برو اونور بذار من_
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  ای خودش را کنار کشید و مریم نشست.مهسا هم در را که مهنا با هق خفه

باز کرده بود، بست و پشت سر مهنا نشست. محمد دور   پیاده شدن  برای 

زد و فوری از کنارشان رد شد. مریم نگاهی به مهسا کرد که او از بین دو 

 صندلی خم شد و آب را دست مهنا داد: 

 ن! خیلی ترسیدی! یه کم بخور مهنا جو_

دستش    ای که گریبانش را گرفته بود، قلپی از آب خورد واو با سکسکه

بی نفس  ماند.مریم  دهانش  روی  به باز  توجه  با  کشید.  عمیقی  و  صدا 

 شناخت رفت... مسیری که می 

خبری     ولی  شناختند  فوری  را  محمد  ماشین  بیمارستان،  پارکینگ  توی 

دو   حالت  با  مهنا  نبود.  مهسا ازخودشان  و  مریم   . رفت  ساختمان  سمت 

 . کردند  تند  قدم  سرش  پشت  و  کردند  هم  به  وقتی   نگاهی  سالن  توی 

ای نشسته و میعاد کنارش به بازویش  پیدایشان کردند که مهنا روی صندلی

 چسبیده بود ولی محمد نبود! جلو رفتند و مریم دلواپس پرسید:

 محمد کو؟_

 ریخت: مهنا مثل ابر بهار اشک می 

 ره! دونم. میعاد و داد بغلم دویید رفت! اصال نگفت کجا مینمی_
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نگ میعاد  به  دلش مهسا  گرفت.  نمی  مهنا  صورت  از  چشم  که  کرد  اه 

سوخت و دستش را گرفت. وقتی ازش خواست باهم بیرون بروند مادرش 

اش رفت. مریم با گریه صورتش را بوسید و قربان صدقه را نگاه کرد و او

 او زد و با رفتنشان مهنا بلند شد که نگهش داشت:  لبخند پرسپاسی به 

 کجا؟_

ب_ ببینم چه خاکی  با همکار برم  اونجوری  الکی  محمد  ه سرم شده آخه! 

 دوئه! میثم نمی 

 دل مریم هم شور افتاده بود ولی سعی کرد آرامش کند:

 دونیم کجا رفت! کنم! االن که نمیخب بذار با تلفن پیداش می _

شماره حرفش  اوحین  می  ی  ناامید  داشت  گرفت.  هم  صدای را  که  شد 

 محمد را شنید: 

نم خودشو ببینم یا نه! فعال مهنا رو نیار! شاید ببرنش وایسادم ببینم می تو_

 اتاق عمل.  

 چطوری مگه حادثه دیده؟ _

پایین!  _ اومده  کمر  روی  رو  طبقه  تا  دو   ، شکسته  پاش  زیر  از  داربست 

 خودم بعد میام پایین.
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ما به  مریم  را  دست  خودش  شد!  جمع  دلش  مثل  پارچه  و  چسبید  نتویش 

ن را  مهنا  واکنشش  تا  کرد  با کنترل  مهنا  نشست،  او  کنار  وقتی  ترساند. 

 وحشت نگاهش کرد:

 چرا یهو ساکت شدی مریم؟ _

 آب دهانش را قورت داد و دست هایش را گرفت: مریم 

 به خدا به منم درست نگفت!فقط گفت خودش میاد پایین... _

 رای ثانیه ای مهنا مرد و زنده شد تا پرسید:حس کرد ب

 زنده س؟ _

 مریم معطل نکرد:

 شکر خدا. نترس.  آره_

 مهنا با گریه مانتویش را به چنگ گرفت:

 خدایا فقط دست و پاش سوخته باشه...  _

  "با کمر دو طبقه رو اومده پایین "صدای محمد توی سر مریم اکو شد

 وای سالم مامان...  _

پیش رفتن   را دید که  مهنا ،چشم با  منصور  مریم چرخید و شیرین و  های 

ند.ایستاد ولی قلبش ریخته بود! مهنا داشت با گریه می سمتشان پاتند کرد

 گفت چه شنیده و شیرین سراغ میعاد را گرفت: 
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 ام!کرد بچهمهسا بردش بیرون! داشت سکته می_

 مهسا کیه؟ _

 خواهر مریم...  _

گاه پدر ناتنی و مادر محمد سمتش چرخید. و سمت او چرخید و همزمان ن

.دستش را را گم کرد  پایش  و  و   دست  ناخوداگاه روی صورتش کشید 

سالم داد. لبخند دلگرم کننده و جواب سالم پرمهر و کنجکاو منصور را  

 زودتر شنید ولی شیرین با مکث کوتاه گفت: 

 سالم عزیزم! دستتون درد نکنه!_

ن خنثی توی باشگاه را نداشت ولی تردید و نگاه و لحکرد. آناشتباه نمی

 کنجکاوی چرا... 

 اشان!... ب و پیچیده ای بود برای همهروز سخت و عجی 

پله از توی  او هم با دیدن محمد که  پیدایش شد، همه سمتش رفتند و  ها 

مادرش  و  پدر  با  دادن  دست  حین  بگوید،  چیزی  مهنا  تا  و  کرد  تند  قدم 

 که شنیده توضیح دهد: سعی کرد کوتاه همان چیزی را 

اق عمل! یه کم طول رفت تو ات به هوش بود. باهاش حرف زدم. بالفاصله_

 هاش آسیب دیده! کشه عملش! مهرهمی 
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داشت   نگهش  بالفاصله  پدرش  که  رفت  پس  قدم  دو  تعادل  بی  مهنا 

 شیرین بغض کرده نشاندش: و

 گذرونه مامان جان!  شااهلل خدا به خیر می ان_

پدر و مادری بود که دور زن جوان تا کمر خم شده بودند و  نگاه مریم به  

چشمش تصویری   پله جلوی  توی  و  زانو  با  که  روزی  تصویر  های آمد. 

بیمارستان و پشت حال بد مهسا زمین خورد. حتی کسی نبود بلندش کند ، 

چه برسد اینکه دورش را بگیرند. همان شب از سر بی کسی به محمد تلفن 

 زد و...  

 ام او را از کنارش شنید: صدای آر

که نشوندت جای اون زن سوار بر  فرقت با مهنا همون تنهایی مرموز بود  _

 اسب! 

 مریم سمتش برگشت :

 کنه!عشق آدمو ضعیف می _

 اینقدر که حواست به بچه ات نباشه و بیاد وسط خیابون؟ _

 به روش نیار محمد! حالش به حد کافی بد هست!_

 نه! به وقتش میگم.االن_

 اش لبخند زد:عد میان تمام دلواپسی ب
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 رسیم دیگه! مراد نمیبه این مفتیا ما به _

 مریم لبخندش را جمع کرد: 

 خونه؟   از مهنا بپرس ،من مهسا و میعادو ببرم_

 ببر! _

 پرسی؟ نمی_

 میگم ببر دیگه! _

 بعدم سوییچ خودش را سمتش گرفت. مریم سر باال انداخت: 

 با تاکسی... _

را گرفت  شد ، دست اوشاید متوجهشان می  به نگاهی کهتوجهمحمد بدون

 ییچ را کف دستش فشار داد:و سو

 برو!_

مستقیم  مادرش  نگاه  چرخید.  بقیه  سمت  اراده  بی  مریم  به  نگاه 

ای پس کشید و برای خداحافظی بود. فوری دستش را با باشههایشاندست

لحظه تا  شیرین  نگاه  سنگینی  رفت...  کهجلو  ساختمای  با  از  بیمارستان  ان 

 محمد بیرون رفت،پشت سرش بود.... 

 *** 
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ی میعاد کشید و با لبخند نگاهش کرد. درخواب با آن پتو را تا روی شانه

موهای فر ریز و توی هم رفته شبیه عروسکش شده بود! آنقدر مظلوم بود  

انگار همان پسربچه نه  انگار  امروز که  ی تخس همیشه است. هر چند که 

 تر و حرف گوش کن تر بود! دعابار که دیده بودش ، آرامنسبت به هر  

 ای نبیند و بعد از مدتی از بستر بیماری بلند شود! کرد میثم آسیب جدی 

تشک خودش نشست و با  مهسا حوله را از دور موهایش باز کرد و روی 

 خنده گفت:

 زد مریم؟! دیدی وقتی حسنو دید چه قدر بامزه حرف می _

 مریم لبخند زد:

 گه!  مهنا خودش میگه اینا تربیتشو از دستم گرفتن! راست می_

 رفت!نمی  گرفت دستشویی هم ولی بچه مودبیه! تا اجازه نمی_

 اش بی اجازه میره! فقط سر وسایل دایی_

ش را بوسید. مریم سمتش  مهسا خودش را سمت او کشید و محکم گونه

 برگشت و آرام گفت:

 علیرضا فیاضی کی بود حاال؟_

 اش هم گرفته بود: خندها با شرمندگی نگاهش کرد .مهس

 ا...  مهن_
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و   برد  باال  مظلومیت  با  را  ابروهایش  جفت  تاج  مریم،  نگاه  و  سکوت  با 

 گفت:

که _ کرد  قانعم  مهنا  باشی.  خوشحال  میخواستم  فقط  خودت  جونِ  به 

نه زیاد. در همون حد  اونم  اینا.  و  کمکش کنم واسه خرید وسایل خونه 

 بعد خودت تکمیلشون کنی. که دیدی ، 

 باز گفت: با ادامه دار شدن سکوت مریم،

اومد یه سر زد. میمحمد هم خیلی ناراحت بود. اصال باهامون حرف نمی_

رفت. منم زیاد ندیدمش اون مدت... یعنی یه جورایی قهر بودم  زد میمی 

 باهاش تا امروز ... 

زدنشا حرف  بود  معلوم  کشید.  دراز  میعاد  کنار  خواب  مریم  آرامش  ن، 

دستش   زند!  نمی  هم  به  را  بچه  موهایخوش  الی  .انگار   البه  رفت  او 

 تر! آرام گفت: موهای محمد بود که بلندتر است و به هم ریخته

 چرا ؟ گفتی سرت هم داد زده؟ آره؟_

 مهسا دراز کشید و نفس عمیقی کشید:

عصمت_ خونه  زدم  زنگ  دیدمش  تا  منم  خونه!  دم  اومد  نبودی  روز   یه 

نمی خانم. میچون  میخواد  رفت.  و  گفت  نیستی  تو  گفتم  بهشون  ببیندت! 

 حال تو خوب نبود. نمی خواستم باز دعواتون شه!  محمدم اومده.
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 کِی اومد؟ _

 ده روز گذشته بود!_

 خب؟_

  

یه  _ دارن  پسرش  بعدش  و  علی  حاج  شنیدم   . حیاط  تو  وایسادم  گوش 

نمی  جواب  اما  میگن  بهش  حاجیچیزایی  تا  از    داد  کامل  نره  اگه  گفت 

بیرون. حاال انگار   یهو منفجر شد مریم! من از ترس رفتم   افته!چشمش می 

تونستم کسی رو بیشتر گر گرفت. من می  دید  منو  اون وسط...  جدا کنم 

علی نمی  زوریحاج  تو خونه!  اومدنت  بردش  وقت  ولی  گفتن  دونم چی 

روز که دعواتون شد تا  اون  اشون و همه چیو گفتم. ازبود. رفتم در خونه

ببیندت  وقتی عموش اوم بیاد  د و رفت... تهشم گفتم اونجوری حق نداره 

باید  اول  بازی  قلدر  بیداد و  به حد کافی حالت بد هست! جا داد و  چون 

 تکلیفشو با خودش روشن کنه بعد بیاد پیش تو...  

یک دفعه وسط حرفش خنده اش گرفت.مریم که توی فکر بود  و دلش 

 نگاهش کرد:ن همه سختی در سوز و گداز، با تعجب برای آ

 خنده داره حرفت؟_

 مهسا دست زیر سرش گذاشت و سمت او چرخید:
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ها هستن  یاد حسن افتادم! اون وسط یهو چشمم افتاد بهش. عین این گربه_

تاکسیدرمیشون می  بهم! که تو حالت سیخ  بود  کنن! همونجوری زل زده 

 فقط سیبیل نداشت!

 فت و ادامه داد: ی بهش زد و مهسا با خنده به خدایی گا مریم ضربه

بامزه_ آدم  این  پکیج  برق کال  همیشه  خودش  عکس  بر  ماشینش  س! 

بود که می  تو ذوقم! همون روز  ماشینه رو دیدم خورد  اول که  دفعه  زنه. 

ی پورشه دوستت رو  خواستم بگم سکتهمحمد اینجا اومد و من رفتم. می

دم اما وقتی  بلکه بهش بربخوره و هوس نکنه برسون  بکنیم یا پیکان تو رو؟

عروسک  میگه  بهشم  کرده!  درستش  بنز  عین  خوردم.  جا  توش  نشستم 

 داد...  فرنگی... البد اونم دوماد روغنیه! هر بار دیدمش بو روغن سوخته می

 با طوالنی شدن سکوت و نگاه مریم ، هانی گفت و مریم گفت:

کنی یا آپشنای حسنو میگی؟ تعریف میاالن داری از حال و روز محمد  _

 خوبه بو روغن میده حاال! 

 مهسا خندید:

حسنی  _ شعر  یاد  س.  بامزه  بزنم.  حرف  موردش  در  میاد  خوشم  خب 

می می  داره  قرمز  تیشرت  یه  وقتی  مخصوصا  بینمش.  می  یه افتم  پوشه. 

 اش کمه که عصمت خانم براش بگه توی ده شلمرون... چوب رو شونه
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 دیگه؟_

آدم  ولی  _ غریب  عجیب  که یه جورایی  مردایی  کنار  آدم  دیدی  خوبیه! 

اولنمی از  این  معذبه؟  چقدر  راحته  شناسه  خیالت  انگار  نبود!  مدلی  این 

افتادی می شه روش حساب کرد! عین خانواده  درموردش که هر جا گیر 

 ش...  

 عمیقی کشید: مریم نفس 

می _ و  میای  خودت  به  گفت.  بار  یه  خامحمد  از  خودت بینی  نواده 

 ی... داردوسشون بیشتر 

می _ بسه.  مهنا  دونه  یه  همون  محمد  جوری واسه  یه  براش!  خودشو  کشه 

 میگه داداش انگار امپراتوره! 

 خندید: مریمبانگاه

آبجی منم دوسش دارما ولی هنوز کاراش ته دلم مونده! یه کم  به جون_

 کرد؟یکار می دونه وگرنه خانواده خوبی دارن! جا ما بود چقدر نمی

 ینی شرایطش چیه و چی کار بهش دارن؟تو جاشی بب_

 نه ولی... _

 گی نه دیگه ولی نداره! جاش نیستی.قضاوت نکن! وقتی می _

 میعاد را نگاه کرد و ادامه داد: 
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این اخالق خاصش از_ با  ناپدری اتفاقا وقتی دیدم محمد  با  اش ارتباطش 

 ن شوهر کرد و ... چقدر راضیه، یاد روزایی افتادم که ماما

 مریم!  رفتم پیشش ذاشت من نمی نمی شوهرشم شرط و شروط _

 شدی .  رفتی شاید این قدر اذیت نمی اگه می_

 بدون تو تصورشم نمی کنم! _

آرام   و مهسا را نگاه کرد که اوموهای میعاد جا ماند  از نوازشدست مریم 

 گفت:

ه ندارم و از دست دادم و به هر چی کبابام،مامانم، زندگیم، عمرم، قلبم،_

 دست آوردم،خودتی! 

درچشم  مریم  اشکش چکید. های  که  رفت  بغلش  چنان  مهسا  شد.  پر  جا 

 دخترک صورت او را محکم بوسید: 

دنیا _ همه  واسه  روز  هر  که  بدم  دستت  از  ترسیدم  اینقدر  وقت  چند  این 

 خط و نشون کشیدم! تو نباشی... خوب نباشی من می میرم! 

محکممر خدانکنه  یم  با  و  داد  فشارش  خودش  لببه   ، را ای  به  هایش 

 رفت: صورتش چسباند. مهسا صورت خیسش را پاک کرد و کمی عقب
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نمی_ عروسی  نگی  وقت  میخواییه  دق  من  خدا  به  هرها!  روز  کنم! 

وایسادم جلو مزونا و چرخیدم تو نت واست لباس دیدم! قربون اون هیکل 

 ..  هم شدی.خوشگلت برم که الغر 

 لبخند زد و دست به موهای خیس او کشید: مریم 

 خوری.خیسه هنوز!موهات. سرما میحوله رو بپیچ رو_

 بالش خودش رفت:  مهسا دوباره روی

میگم _ نیست!  مستقیم  کولر  میعاد!   فکرباد  دنبال  بیاد  امشب  کسی  نکنم 

 زنگ زدن بگو بذارن بمونه! ساعت یک شد. اگه

 میاد حتما! .مد اینجاستاشین محدونم! مبعید می_

میعادو خیلی دوست داره ها. ظهر فکر کنم اگه حال بد مهنا نبود حسابی _

 حالشو می گرفت!

 مریم خندید و با فکر به ظهر یاد امید افتاد. ابروهایش توی هم رفت:

 گفت؟ قضیه چیه که بهم نگفتی؟راستی امید چی می _

 آهااا... _

 ؟گفتی دیدیشکوفت و آها! نباید می_

  

 می گفتم باز بشینی حرص بخوری چرا اونو دیدم؟ _
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 کنی! دلیل نمیشه از من همه چیو قایم _

 حالت بهتر شه بعد بگم...  کمبه جون آبجی گذاشتم محمد و ببینی. یه_

 خب؟_

اما می_ اومده  پیش  نفهمیدم چه مشکلی  انتقال سند و درست  برای  گفت 

 کنیم! اینا ما باید بریم امضا 

 چه سندی؟ _

 خونه عزیز جون!_

 مریم با تعجب نگاهش کرد:

 اونو که عمه گفت به اسم امید شده!_

 وا... پس تو چطوری پول گرفتی ازشون؟ _

یه_ پول خب...  که  کردم  امضا  بعدم  بده.  گفتم  خودمونو  ازحق  بخشی 

 گرفتم و اینا...  

 مهسا با کنجکاوی نگاهش کرد:

 میلیون پول داد؟ 250اومد بعد عمه به اسم امید بودیعنی خونه_

 آره... _

 الکی نگفته؟ _

 دونم ... نمی_
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مریم بلند شد.   صدای موبایل نگاهشان به هم با گیجی و فکر مانده بود که

برای بیدار نشدن میعاد بالفاصله سمتش خیز برداشت و با دیدن اسم محمد 

با سالم کردنِ   آمد. سالم که گفت همزمان  لبش  خسته ولی  لبخند روی 

 دید...  را روی لب مهسا هم او لبخندمهربان 

ای بیرون رفت. وقتی در را  و مریم با باشهساده گفت پشتِ در خانه است  

باز کرد، پشتِ محمد بهش بود و برگشت.  در آن چرخش، تمام خاطرات  

روز آخری که توی حیاط خانه با هم بودند، پیش چشمِ جفتشان زنده شد.  

ش رفتن و گرفتن دستش سمتش ، انگار  زدن و محمد با پیمریم با پلک  

را   مریم دستش  کنند.  فراموش  را  نحس  آن ساعت  که همزمان خواستند 

ی حاج رفت . متوجه نگاه کوتاه محمد به سمتِ خانه فشرد و کمی عقب

بست   را  در  مریم  آمد!  داخل  ولی  شد  تپش علی  دلش  کرد.  نگاهش  و 

ب، محمد دوباره توی  ماه و آن همه آشوعجیبی داشت . بعد از حدود دو

وخسته  مستقیم  نگاه  بود!  رویش  روبه  و  خانه  شد  حیاط  باعث  محمد،  ی 

 چشم بگیرد :

 چه خبر؟ حالش چطوره؟ _

هاش خورد نشده! تا طور که تلفنی گفتم بهت! شانس آورده مهرههمون_

 خندیم! خوبه! شه و یه خورده بهش میچند وقت چهارپا می 
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منظورشمریم   با   متوجه  و  خندهنشد  محمد  که  کرد  نگاهش  اش  تعجب 

 گرفت:

 دوتا پا خودش داره، دو تام عصاش دیگه! _

 با وایی که مریم گفت بیشتر خندید و نگاهی به در ورودی کرد:

 میعاد که بیدار نیست! نه؟_

 نه! بذار بمونه! صبح خودم میارمش! _

ه  فهمید و تغییری کرا نمی اش  باز هم سکوت و نگاه محمد بود که معنی 

دانست هایش! نمیکرد. خصوصا در حالت چشم توی وجودش حس می 

رنگش عوض شده یا نقاشی با ظرافت و مهارت، رنگ و طیفشان را کم و 

 زیاد کرده! 

 شام خوردی؟  _

اش را  با باال رفتنِ سر محمد، قلب مریم بود که ریخت چون ارتباط چشمی 

نمیلحظه قطع  توی چشم کرد.انگاای  که  دنبالر  می   هایش  گشت. چیزی 

 در را باز کرد و لبخند زد: 

 اتفاقا دم پختک داشتیم! بیا تو...  _

 پره! میعاد صدامو بشنوه، از خواب هفتم می _

 کنم! خب پس بشین همین جا، برات زود گرم می_
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باشه با  پلهمحمد  لبِ  فوری ای  را  غذا  و  رفت  تو  مریم  نشست.  کوتاه  ی 

 ی اتاق سر کشید و آرام گفت: ی گاز گذاشت. مهسا از تودرآورد و رو

 حاج علی بیرون ببیندش ، کشتش ها!_

 مریم سمتش برگشت و ابروهایش به هم نزدیک شد:

 اومد تو حیاط! چرا بکشه؟_

لبخند  بعد  چندثانیه  فقط  نگفت.  چیزی  و  رفت  باال  ته  تا  مهسا  ابروهای 

 معناداری زد و گفت: 

ن خواستی بری،نگران خوابم ولی حواسم به میعاد هست. اگه بیرو من می _

 نباش!  

و   چسباند  دستش  کف  بوسی  خنده  با  مهسا  و  کرد  نگاهش  چپ  مریم 

برایش فرستاد. مریم با لبخند برگشت و مشغول درست کردن ساالد شد .  

ی مهسا گیر بود.  کرد، حواسش به جمله وقتی گوجه و خیارها را ریز می

این مدت؟ چند  کشدش؟! چه گذشته بود  حاج علی ببیندش می اینکه چرا  

بپرسد  خودش  گرفت  تصمیم  رفت،  بیرون  دست  به  سینی  که  بعد  دقیقه 

شمعدانی کنار  که  دید  را  محمد  چیست.  با  موضوع  و  بود  نشسته  ها 

می نگاهشان  درهم،  شد.  ابروهایی  جمع  او  حواس  و  رفت  بیرون  کرد. 

 لبخند زد و گفت:
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دونم چرا هیچ چهارماه پیش خریدمشون. این قرمزه برای تو بود که نمی_

 وقت نشد بهت بدمش! 

چشم  توی  چرا چیزی  آینه!  شبیه  شکست.حسی  انگار  محمد  های 

که نمی هم  صبح  دارد؟  وجود  او  در  تحولی  و  تغییر  چه  امشب  فهمید 

دیدش این حس را داشت اما آنقدر گیج بود از اتفاقات که حواسش پرت 

که غنچه کرده   هایی را بود. محمد از جلوی شمعدانی بلند شد ولی باز گل

 بود، نگاه کرد: 

 چهار ماه پیش؟ دقیقا کی؟ _

بی سروته یه شکل و رنگ   ارتباطوقتی فهمیدم چقدر دوست دارم اون  _

از   بعد  دقیقا  بمونی!  شم  امیدوار  که  جور  یه  بگیره.  خودش  به  درست 

 اومدن مهنا به باشگاه! 

 ت: سمتش برگشت و مریم با لبخند سینی غذا را کمی باال گرف محمد 

 افته!از دهن می_

 محمد سینی را گرفت و سرجای قبل نشست.  

 خودت خوردی؟_

 آره! _
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محمد اولین قاشق را توی دهانش گذاشت و مریم به نیمرخش نگاه کرد. 

عضله و  کتفش  به  و  خورد  سر  نگاهش  کم  دلش کم  رسید.  پشتش  ی 

دبار  ها را ببیند. آن روز صشرتش را باال بکشد و جای آن زخم کوبید تیمی 

 نفسش رفت و نصفه نیمه برگشت . چطور تحملش کرده بود؟

 کنی؟ چیو نگاه می_

 مریم پلک زد و کنارش نشست:

 مونه که ممکنه جونشو بگیره!یه مشت خاطره همیشه تو ذهن آدم می_

دهانش،   آب  فرودادن  با  مریم  و  کرد  نگاهش  و محمد  او  پشت  دست 

ی پشت حس کرد عضلهکه یادش مانده بود،گذاشت. درست جای زخمی

 تر شد. بدون آنکه دستش را بردارد،نگاهش کرد و آرام گفت: او سفت

بال  _ اون  که  کنی  لج  خودت  به  اینقدر  تونستی  چطوری  نفهمیدم  هنوز 

 سرت بیاد! ارزش داشت؟  

 هایش را باال کشید:محمد با مکث لب

 دونم! میارزششو ن_

 او را نگاه کرد و ادامه داد: 

چوب بودم که کارش همین باشه! دلم خنک شه از خودم  فقط دنبال یه    _

و یه سری آدم که بفهمن وجودشون ضرره! که بزرگتری کردن و دخالت 
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وقت نمی هیچ  که  محمدرضایی  بشم  شدن  باعث  که  اونایی  خوام! 

 ندیدیش! 

گشت هایش میدیگری توی حرف مریم از منظور او گذشت . دنبال رد  

 ید!که حالت متغیر لحن او را نفهم

 چرا جا اینکه بهش بگی،خودتو شکنجه کردی؟ _

 تو گفتی جا من! مگه نگفتی؟ _

 گفت:  هایش خیره ماند و آراممریم به چشم 

 گفتم!اگه قصد معامله باهام نداشت ، هیچ وقت نمی _

 محمد نفسش را بیرون فوت کرد:

شایدم تو حرف زدن بلدی و من اینجور موقعا جز لج کردن، کاری یادم  _

   نمیاد!

 مریم آب دهانش را قورت داد: 

خونواده_ و  عموت  بابام  اینکه  مشکل  و  قبل  ازدواج  سابقه  خاطر  به  ات 

 نگاهشون به من مردد باشه، چیز غریبی نیست محمد رضا .  

وقتی یه روزم نخواستم   دی مخالف بودنِ من اینجا باشن ، بهشون حق می_

 مدل اونا زندگی کنم و لباس بپوشم؟ 

 چرا؟_
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 ی اعتقادات و رفتار متظاهرشون باشم!  استم مثل اسمم بردهخونمی_

 با مکث ، افزود: 

 ولی شدم!  _

 نگاه مریم به محمد ماند و او نفس عمیقی کشید و سمتش برگشت: 

 حرف دارم، حوصله و طاقت شنیدن داری؟  _

مریم ترسید ولی چیزی توی نگاه او بود که از نه گفتن    جوری گفت که

ان داد و سیبک گلوی محمد تکان خورد. قلپی از آب بیشتر بترسد. سر تک

کام   و  زد  آتش  سیگاری  زمین گذاشت.  را  سینی  و  را خورد  لیوان  توی 

 زدن: چند ثانیه طول کشید تا شروع کرد به حرف  .عمیقی گرفت

تن یعنی چی! با اینکه شوهر مادرم همیشه سعی هیچ وقت نفهمیدم بابا داش_

داش باهام  رفتارو  بهترین  همه چی  کرد  کنم،  تر  لب  اینکه  از  قبل  باشه.  ته 

می مهیا  می برام  بها  بهم  مهنا  از  بیشتر  خاطر کرد!  به  اول  اینا  تموم  اما  داد 

احترامی بود که برای بابام قائل بود، بعدم مامانم و زندگی مشترکش، نه به  

نمی  خاطر همیشه سعی  پدر  یه  پسری! چون  و  پدر  پسرش  مهر  پشت  کنه 

اشت وقتی  می باشه،  جاش  به  هم  رو  گوشش  کنه  کلهباه  پس  شم کشه. 

زنه! دو تا فحشم بهش میده اما اون هیچ وقت اینجوری نبود! بر عکس می 

خودش به   پیشعموم که همیشه قصد داشت با محدود کردنم و نشوندنم  
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م پسر  بده  نشون  برادر  همه  رسم  و  اسم  نمدِ  از  داره  اگر  که  حمدرضام! 

آبرو و خط شکنش کاله  رو  می  شهید  اش  و خونواده  سر خودش   ، بافه 

کنه، از بچه شم غافل نشده! هر چی بزرگتر شدم این رفتارا باهاش گرم می

بود.   بود! اسمم محمدرضا  بهم فشار آورد. عکس محمدرضا جلوم  بیشتر 

طفیلی   یه  انگار  که  و خودم  بود  عموم  قیمم  بود.  همرزمش  منصور  بابام، 

افتخ شهر  یه  اینا!  بین  و سرگردون  هویتی  بی  یه  و  فامیلم  و  اسم  پشت  ار 

بچ  صاحب  بچهصدتا   ... سرم!  باال  و ه  بود  آبروشون  پرچم  انگار  که  ای 

خواستن باال نگهش دارن! اونم نه به خاطر خودش! به خاطر واسه همین می 

خانواده بودم!  خوب  خودشون!...  سالم منافع  پونزده  تا  داشتم.  دوست  مو 

فش منو ببره پیش خودش. خونه خودشون! شد و عموم پاشو کرد تو یه ک

شد و براش رسمیت نداشت  ر اینکه مهنا داشت بزرگ میاونم واسه خاط

مادر که هستیم!اعصاب همه خورد شده بود!  که از پدر یکی نیستیم ولی از

که   عموم  کرد  نمی  جرات  اما  بودیم  وابسته  هم  به  خیلی  هم  مهنا  و  من 

بردارهمی  سرش  از  روسری  جلوش  صد   اومد  انگار  کنیم!  بازی  هم  با  یا 

گفت خواهر و برادرن . چرا روی حالل  حاج علی می پشت نامحرم بودیم!  

می شرط  تو  دل خدام  ور  ببره  منو  که  بود  کرده  بهونه  انگار  اما  ؟  ذاری 

کرده  تالش  خیلی  بابام،  با  مامانم  ازدواج  از  بعد  فهمیدم  وقتی  خودش! 



 

786 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

هنوز زنده بوده نذاشته بدتر شدم.  سرپرستیم رو بگیره ولی پدربزرگم که  

ترسید که تقی به توقی اومد. تموم اون ساال مامانم می   ساالی بچگیم یادم

بخوره، پدربزرگم سرشو بذاره زمین و عموم شر درست کنه.واسه همین 

 بیش از حد بهش احترام گذاشت ... 

سیگارش تمام شده بود. نگاهی به مریم کرد . خطوط سیاه و روشنی توی 

میچهره  زیاد  و  کم  راش  انگار  که  روشن  سایه  یک  حالش شد.  وی 

 کرد. پاکت سیگار را توی دستش چرخاند و ادامه داد: رقاصی می

تا جایی که کم کم حتی دوست  از اون موقع لجبازیام باهاش شروع شد_

می مغزمو  خوره  مثل  باشه!فکرش  چشمم  جلو  بابام  عکس  خورد!  نداشتم 

مگه؟ یه وصیت نامه می نوشت الاقل! یا اگه اونقدر    اینکه مسوول من نبود

دونست ممکنه  احساس مسوولیت داشت چرا اصال بچه دار شد؟ مگه نمی 

بره و برنگرده؟ هیچ وقت نتونستم و نخواستم درک کنم چون کسی نمی 

ام. اصال شاید زندگی رو  فهمید که من حتی اگر هم اسمشم، یه آدم دیگه

دوست داشته باشم و بخوام، نه راهی که اون و کثافت کاری    ریسکتوی  

 رفته!  

نگاهش س محمد   . گرفت  را  دستش  مریم  کشید،  بیرون  که  را  دوم  یگار 

 کرد و مریم بغضش را قورت داد: 
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لحظه _ یه  باهاش،  و حرف زدم  حیاط  توی  نشستم  بابام  با  که  آخری  بار 

 سیگار از دستش نیفتاد. محمد با مکث دست روی صورت او گذاشت: 

پاکت سیگارش خواد ته  اید می فهمم حالشو! بعضی وقتا آدم دلش می ش_

 جونش در بیاد و حرفش به ته نرسه !

 مریم بین حرفش پرید: 

 خدا نکنه!_

 مریم پلک زد و محمد از خیر روشن کردن سیگار گذشت: 

ولم _ ساال  اون  که  بودم  شده  جمع  فنر  یه  انگار  نشدن!  حریفم  خالصه 

شتم وایساد که حق نداره بهم زور بگه! هجده کردن! حاج علی عین کوه پ

اینکه می خوام مستقل باشم! چون   سالم شد به بهونه  اتاقا  اومدم تو همین 

فشار میمی  اون  به  نگه! داشت  نه  بهش  مامانم عادت کرده  آورد دونستم 

پشتم   بدجوری  هم  رضا  سال  اون  یادمه  شرکت!  تو  دستش  ور  برم  که 

 ر من از باباش خورد! وایساد و آخرم یه چَک به خاط

 شید:با مکث کوتاهی ، نفس عمیقی ک 

افسار پاره کردم، نه شبیه عباس که _  رضا نه شبیه من بود که همه جوره 

فقط  بمیرم!  جرمی  چه  به  که  کرد  نمی  سوال  بمیر،  گفت  می  عموم  اگه 

می میسرشو  در  مردن  ادای  و  زمین  از  ذاشت  یکی  رضا  مرگ  آورد! 
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که می تونست بیفته! جوری که وقتی مرد و توی اون  اتفاقایی بود  بدترین

میرو اون صدا  رو جای  تو  عموم گفت  سیاه  مامانم زای  نه!  نگفتم  کنم، 

یا هر چیزی که آرزشو داشت.  حس می  به راه شدم  کرد صلح شده. سر 

کشید که بزرگتره. می گفت یه وقت نگی نه! داغ مدام منو گوشه کنار می

می  دلش  ...دیده!  و  کم    شکنه  که کم  کرد  رضا رضا  اونقدر  عموم  ولی 

باهاش! همه   نداشتم  نه رضا! حوصله جدل  یادشون رفت من محمدرضام 

بی همین  ماشین واسه  ازم  اومد  رفقاش  از  یکی  که  وقتی  تا  شدم  خیال 

گرفت واسه پسرش! ماشین تصادف کرد. هنوز سند منتقل نشده بود واسه 

اجی هم گفت این آدم زیادی همین زیر بار ضررش نرفتن. فسخ کردن. ح

من   ولی  مهمه  بود  براش  نوشته  نیومدم. شکایت کردم چون دست  کوتاه 

و  اختالف  حل  شورای  بردنم  دادگاه،  بکشمشون  اینکه  از  قبل  بینمون! 

اش انگشت نما نشه، خسارتو  طرف برای اینکه نیاد دادگاه و به خاطر بچه

از پنجاه شد ولی  پنجاه  ... هر چند  به  داد  پاپیچم  اون  بدجوری  بعد عموم 

شدم به  ارتباطمو باهاش قطع کردم... مگه مجبور میشد ... جوری که کال  

 خاطر مادربزرگم ببینمش! 

هر  جا  هر  کارم!  به  پیچید  بیشتر  اون  محلی کردم،  بیشتر کم  من  هر چی 

می گماشتهکاری  انگار  بکنم  دستگاه خواستم  چندتا  بودن!  اونجا  هاش 
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شده  بعد فهمیدم گیرش این بوده اول عموم خبر دار  خریدم به گیر خورد!  

واسطه چه  از  چطوریه!  من  کار  بفهمه  میخواد  عاصیم و  و...  خریدم  ای 

کرده بود از تکرار اینکه تو پسر محمدرضایی! حواست به راهش باشه! به 

منشش باشه! اونقدر فشار اومد بهم که رفتم مسجد اون شب ! همون شبی 

 که تو رو دیدم! ...

ی دستش له شده بود.  اش مشت شده بود. سیگار قبلی تو کث کرد. پنجهم

فندک زیرش زد.پک عمیقی بهش زد و   بیرون کشید و  پاکتش  از  یکی 

 دوباره گفت: 

وقتی اومدی باشگاه، فکر کردم گرد و خاک کردنم حسابی عصبانیش   _

خلوت  تو  حتی  و  بگیرن  راپورت  باشگاهم  تو  که  فرستادن  تورو  کرده! 

کردی خصوصیم قبول  بهت!  دادم  پیشنهاد   ... چون !  کردم  شک  بیشتر   !

کنی، یه کاله هم می   کاریدونستم اونه که به این چیزا پابنده! که اگه  می 

توی محضر به شک افتادم که جریانت   گشاد شرعی رو سرت بذار! ولی از

 اس!  چیز دیگه 

ه ماند. مریم مشتاق و آرنجش به زانویش چسبید. خم شد و به روبه رو خیر

نیمرخش به  ،    کنجکاو  افتاد  خیره شد ولی خط عمیقی که کنار چشمش 

تله اینطوری شبیه  وقت  هیچ  کشید.  تویش  را  دلش  پای  که  شد  تیز  ای 
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کرد. هایش تحمل میندیده بودش! انگار داشت باری سنگین را روی شانه

شالق آن  از  فراتر  سیگارش  چیزی  از  نیمی  خورده.  که  تا  هایی  شد  دود 

 ر گرفت: ی حرفش را از سدوباره ادامه

امین اولش... که فهمیدم رضا دنبالت می_ اونجا همه  گشته! ازرفتم سراغ 

همه  سُر!  ماهی  عین  بودی  شده  هم  تو  هم...  به  پیچید  دنبال چی  اش 

زد به سرم چون هیچ ربطی بینتون پیدا  پیچوندن بودی! کم کم داشت می

د دورادور  کردم!  بگینمی  تونستم  می  مچتو  اگه   ... بودم  از  نبالت  که  رم 

با خودش و عقاید زورکیش  یه عمر جنگیدن  از  بعد  انگار   ، اونی  طرف 

  ... دادنش  شکست  به  بردن!  اون  به  برسم  بودی  خوبی  راه   ... بودم!  برده 

 ولی...  

 تر:نگاه مریم سنگین شد. لحن محمد سنگین 

ب_ ه سایه دنبالت! دربندی رو آش و بازی دادنتو شروع کردم! افتادم سایه 

م که بفهمم چیزی از تو توی چنته اش هست یا نه که نبود! اینجا الش کرد

بفهمم   بلکه  باشی  نظر خودم  زیر  تا  از حاج علی گرفتم  ترفند  با هزار  رو 

تا  دو  دیدم  فقط  گشتم  چی  هر  نفهمیدم!  بازم  ولی  چیه  عموم  به  ربطت 

و ساده  که  زندگیتدخترین  دارید  میسخت  اززیر ونو  شمال  توی  کنین! 
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کشیدم که چیا تو زندگیتون گذشته! همه رو گفت جز کاری   زبون مهسا

 که بابات کرده بود.... 

  

می آتش  هم  پشت  گر سیگارها  بیشتر  ثانیه  به  ثانیه  مریم  دل  و  گرفت 

 گرفت.می 

را   کدامشان  هیچ  به  کردن  رحم  قصد  او  و  بود   مانده  محمد  به  نگاهش 

 کشید: اشان گرفته بود و با تمام قدرت پایین می ارتباطرا از نداشت. پرده 

دونستم یه تونستم با خودم کنار بیام! می خوشم اومده بود ازت ولی نمی_

بد حالمم  داشتنت  نگه  زورکی  ولی  نفهمیدم  که  مونده  این وسط   چیزی 

کرد! وقتی گفتم تموم شه، گفتی باشه و رفتی! حالم بدتر شده بود! تا می 

 وز توی باشگاه که مهنا اومد و موندی و ...  اون ر

باز مانده بود،  هایی که نیمهسرش سمت مریم چرخید. بهت نگاه او و لب

 باعث شد چشم ببندد و نگاهش را برگرداند.  

دنب_ چطوری  دیدم  و  شد  بد  حالش  که  می مهسا  کسی  الش  از  و  دویی 

اشگاه و اون  خوای ، بیشتر ازت خوشم اومد! تا اون شب توی بکمکم نمی 

 که همه چیو عوض کرد! ...  ارتباط 
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موزاییک روی  مریم  اما پای  کند  فرار  بخواهد  که  انگار  شد.  کشیده  ها 

 محمد فوری برگشت و مچش را محکم گرفت:

 نرو...  _

 بیرون اومد:  اشصدای مریم به زور از ته حنجره

تم نگران شدی که از طرف عموتم و باالخره سرت کاله رفته؟ نه؟ سکوت_

 به خاطر همون بود. بعدم موندی پای... کارت؟ 

 اون موقع آره!_

را محکم او گرفت. محمد مچش  از  را  نگاهش  و  مریم چکید   تراشک 

 فشار داد: 

 یه حس و حال موقت بود.  _

وق_ هر چی گذشت،  اما  داشتم  به خاطر وجود دوسِت  دیدم چطوری  تی 

وابسته شدی، بهم  پیدا کردی  که  امنیتی  اون  و  بیخ   خودم  دلم  کار  مدام 

ای! اونقدر که پیدا کرد! نمی تونستم دیگه این حالو ربط بدم به چیز دیگه

یادم رفت روز   از اصلی ترین فکرام!  جدی کردنت تو زندگیم شد یکی 

رو قبول   چرا اومدنت ، پیشنهاد  اول جریان چی بود! یادم رفت که تو فکرِ

بمونم!   پات  به  که  محکمی  دلیل  مدل کردم! شد  یه  باشم!  داشته  دوسِت 

اجباری ... اونقدر همه چی باهات خوب بود که دیدم دوست داشتن  توفیق
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شد که شده بود که یهو ...  و عاشق شدنو خوب بلدم! آدمش باید پیدا می

 عموم اومد و ...  

 خواهش کرد: 

 امشب بذار حرف بزنم! _

 مریم اشک ریخت: 

محکوم_ گناه  بی  و  نزدن  حرف  چون  بزن  داره    حرف  درد  خیلی  شدن 

می  حق  می محمدرضا!  بهت.وقت  کرد!  دم  گیر  بهت  دلم  چون  بهت  دم 

نمی بخوامم  چون چون  شدم.  وابسته  بهت  چطوری  کنم  فراموش  تونم 

نقطه ضعفم میدونی  اگه کسی رو  خودت  باشم...  قلبمه. که  دوست داشته 

 کنم! کاری میبراش هر

   واسه همینه که میخوام برات هر کاری بکنم!_

 تر گفت: دود سیگار محمد باز باالی سرش پیچید و آرام

رم! یه خوداگاهی مزمن داشت روانیم میکرد که دونستم دارم تند میمی_

شتم حق ندارم اونطوری باهات رفتار کنم وقتی خودم قصد بازی کردن دا 

ولی ریخته بودم به هم! من قصد داشتم اون بازی رو ببرم و عمومو غافلگیر  

 ینکه اون بیاد و دست تورو واسه من رو کنه!کنم نه ا 
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راه    و  برگشتی  تو  نه  که  تورو...  اومدن  راه  کمی  یه  و  میخواستم  زمان 

نه روزا درست گذشت تا اون حکم و باز دخالت عموم و فکر تو  اومدی،

 و...  

و  دست تند  بست!  نقش  ذهنش  توی  لحظات  آن  تمام  شد.  سست  هایش 

 ار شد. درد روی دردش آمده بود... ها باز تکرشد!آن شالقکند می 

  

ای دورش ، با تیک تاک گذر عقربه ها ی سیاه ساعت و قاب نقرهصفحه

می  سخت  قصه  یک  رسیدن  سر  به  برای  را  رسیدنش انتظار  سر  به  کرد! 

برسد ، نه اینکه  ارتباط ی پر پیچ و خم یک ایستگاه تنفس در جادهیعنی به 

م این  به  فکر  از  بداندش!  عصبی تمام شده  سیستم  هم  واکنش وضوع  اش 

کشید. دستش عقب رفت و داد و بین دو کتفش از پشت تیر می نشان می 

اش را کمی مالید .سمت اتاق را نگاه کرد و دید میثم با پشت گردن و شانه

کند مهنا را آرام و خیالش را آسوده خراب و دردش هم سعی می   آن حال 

افتاد و بغض ش برای حال بدش بعد از آن کند که خوب است. یاد مریم 

حرف  حتی  ها!  که  ضربه  برسد  چه  بود،  نداده  گوش  درست  را  هایش 

بتواند   بخواهد آرامش کند و بگوید آن ضربات را نوش جان کرده بلکه 

که نتوانسته بود. بدتر شده بود. آنقدر که اگر مریم  افسار خودش را بکشد  
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سمانی خودش هم نبود تا  ایستاد ، فکر حال جآن روز تمام قد مقابلش نمی

می بخواهد  طوری  هر  کند  از  ثابت  بعد  حاال...  اما  دارد  نگهش  تواند 

گذشتن این مدت و گفتن تمامِ واقعیت، حالش از آن روز خودش به هم  

ا می  جایش  به  تمامِ  خورد!  داشت  بود.شاید  شده  عزیزتر  چشمش  در  و 

ر یک گوشه  شد و... چنان هوای خواستنش به سرش افتاد که اگجانش می 

هایی که توانسته ببخشدش ، زیر آسمان شهر را پیدا می کرد و برق چشم 

 کرد.روحش را سیراب می جسم و 

قدم تکیهصدای  شد  باعث  تندی  عقب های  و  بگیرد  دیوار  از  را  ش 

برگردد. با دیدن میعاد و قدم های پرسرعتش ، روی پا نشست و او چنان  

 . خندید: بغلش پرید  که محمد کمی عقب پرت شد

 آروم پدر سوخته! کج شدم که!_

 حسن بهش رسید و گفت: 

دهنی از ما آسفالت کرد ، نگم و نشنفی! که این ابوطیاره واس آق دایی _

ات اومد پیکرد می شو جمع میخواستم بگم آق داییت، آق داییماس! می 

خو! بعد میگم چیطو دیشب دنبال آق داییت نبودی، میگه زن داییم جاش 

 تخم جن! بوده! 
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دو   دو  حسن  پشتِ  چشمانش  ولی  بوسید  را  او  بناگوش  خنده  با  محمد 

 زد: می 

 تو آوردیش مگه؟_

خانواده دید  وقتی  و  کشید  اتاق  تو  سرکی  را  حسن  دورش  میثم  ی 

 ر محمد ماند: اند، کناگرفته 

 با آبجیمون آوردمش!  _

 قلب محمد لرزید:

 کوش پس ؟_

کشید داشت شلوار ما رو میخوام گل مل بخرم، این کله نمدی  گف می _

 خوام! آوردمش تا اون بیاد! پایین که بابامو می

محمد لبخند زد و شوق دیدن مریم بعد از یک شب کُشنده که انگار میل 

تر کرد. میعاد را توی بغل حسن  ا براقبه صبح شدن نداشت، چشمانش ر

 داد و گفت: 

 پس برو پیش بابات با عمو!_

 میعاد گردنش را ول نکرد:

 کی مواظبم باشه پس دایی جونم؟_

 حسن کشیدش سمت خودش:



 

797 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 من چاقالم اینجا؟ بیا بینم باو... _

محمد خندید و مهنا را صدا زد.او که با جانمی برگشت و از بین شلوغی 

سمت حسن    دیدشان،  بغل  از  .وقتی  کرد  تند  قدم  صدقه  قربان  با  میعاد 

 شنید: گرفتش و با دلتنگی بوسیدش، صدای مهربان مادرش را 

 کجا رفتی تو یهو؟!_

 میعاد صادق و کودکانه ، بلند گفت:

 پیش زن دایی جونم بودم! ببین چی داده بهم؟_

لبخند متوجه محمد که  ها  نگاه  و  اتاق حاکم شد  مرتبه در   سکوت یک 

و شیشه میعاد  با حرف  تیلهتوی صورتش  بود،  ی کوچک  ای که دستش 

نگاه لبخند نشست و مخشک شد. وقتی  به  تلک حسن را شنید، سمت ها 

خروجی رفت تا مریم را زودتر ببیند اما جلوی در آسانسور مهسا با دسته  

داد و محمد قدمی عقب رفت. جواب   . سالم  پیدایش شد  گل کوچکی 

 قرار پرسید:یسالمش را داد و ب 

 مریم کو؟_

 مهسا کمی نگاهش کرد و بعد گفت: 

حسن آقا گفته میعاد و    واال از صبح ندیدمش! فقط زنگ زد به من که به _

 ماشین رو بیاره همینجا! 
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نگران ی محمد و شوکی که بهش وارد شد، مهسا هم با جمع شدن چهره

 شد. دستش با گل کمی پایین آمد: 

 چیزی شده محمد؟_

محمد جای بزاق توی دهانش بود که سعی کرد قورتش دهد. سری  جان  

گ محکم  را  ساعدش  مهسا  که  برود  خواست  و  داد  وقتی  تکان  رفت. 

 های دخترک ترسیده و نگران بود: سمتش چرخید، چشم 

دیشب تو اومدی من خوابم برد ، اصال نفهمیدم کی برگشتین! ولی صبح _

 ندیدمش! خوب بود که!

 رد:محمد نگران نگاهش ک

 مگه بیرون رفت؟ _

لباس می _ بیدار  آره! دیدم داره  پوشه ولی گیج خواب بودم! میعاد زودتر 

 ونه هم داده بود!شد و بهش صبح 

بدون  بود.او  مطمئن  را  چیز  یک  فقط  نشست.  محمد  پیشانی  روی  عرق 

 مهسا هیچ کجا نمی رود. خودش را نباخت: 

 رم دنبالش!می_

 کجا آخه؟ _
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نداد.   را  ها که رسید شمارهدیگر جوابش  پله  را گرفت. گوشی  میان  اش 

خ  بود  مانده  که  همانجایی  شد.  مسدود  بعد  و  خورد  زنگ  بار  شک  چند 

شد. هم پاهایش،هم جانش... یعنی تهش به بن بست رسیدند؟ امروز چندم 

 بود؟ بیستم شهریور... شش ماه تمام شد!

 ط بود؟ ها توی سرش یکی یکی به صدا درآمد! یعنی زنگِ پایان خزنگ

 کجا ممد؟ _

حسن با دیدنِ صورت گیج و مبهوت   سرش عقب چرخید و خطوط چهره

 ه ها را دو تا یکی پایین رفت و بهش رسید: و نگران او ، باز شد. پل

 هایی باو؟چیته عینهو کتک خورده_

 مریم نیست! _

 های گرد حسن باز گشاد شد:چشم 

 هان؟_

  

د. حسن هاج و واج نگاهش محمد پلک زد و گوشی او را از دستش کشی

با  کرد  اعالم  اپراتور خاموش  وقتی  را گرفت.  محمد سریع شماره   . کرد 

ی را زمین کوبید که با ضرب به دیوار خورد و از کنار چنان حرصی گوش

به  نرده مبهوت  و  باز  دهانی  و  گرد  چشمی  با  حسن  شد.  پرت  پایین  ها 
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ای اعتراض زنی صدای تق تق موبایل نگون بخت گوش داد و بعد هم صد

 را: 

 چه خبره آقا؟ گوشیت چند تیکه شد!_

 حسن از باالی نرده ها خم شد و باز سمت محمد گشت:

باز عین سگ پر،پاچه همو جر دادین، تهش عینهو گربه ممدقلی پریدی _

 سر دیوار من؟ 

می  خودش  فقط  کشید.  نفس  سنگین  حرف محمد  دیشب دانست  های 

را   او  همیشه  برای  است  و  ممکن  بود طاقت دوری  بهش گفته  کند.  دور 

هایش را دیده بود که امید به بخشش پیدا کرد و ندیدنش را ندارد! چشم 

 ماند! اشتباه کرده بود؟ منتظر

 با توأم ممد!_

ای را پایین رفت اما یک دفعه انگار ترمزش را جواب حسن را نداد و پله

 صدای بلند حسن را شنید: ها را باال دوید و کشیدند. یاد میعاد افتاد. پله

 اوس کریم توی اوسکولِ سیاروزم شفا بده!  _

حا اما  باشد  عادی  بقیه  جلوی  رفتارش  کرد  کسی  سعی  بر  روزش  و  ل 

رفت.  بیرون  و  گرفت  بغل  را  میعاد  نبود!  نگاهش  بچه پوشیده  تعجب  با 

 کرد. محمد سعی کرد آرام باشد: می 
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 میعاد... این تیله ها رو از کی گرفتی؟_

 توی شیشه کرد و گفت: هامیعاد نگاهی به تیله

 زن دایی داد واسه خودم!_

 کِی ؟_

! برد منو دستشویی.... بعدش اومدم  جیش داشتم، بیدار شدم! بهش گفتم_

 دیگه...  سرجام ولی خوابم نبرد 

 قرار گفت: محمد بی 

 اشو بگو!همه_

 هایش را باال داد و تیله ها را نشان داد: میعاد شانه

مال ی  _ دادشون  رو  ...اینا  کین؟  مال  گفتم  بود...  دستش  اینا  از  عالمه  ه 

 ست کرد! در خودم...  بعدش صبونه برام تخم مرغ آب پز 

 ابروهای پسرک با هم باال رفت: تاج

 کرد دایی! قایمکی... فکر کرد من نمی بینم! گریه می_

که   داد  ماساژ  را  ابرویش  دو  بین  دستش  کف  شد.  جمع  محمد  صورت 

 ین کنارش آمد: شیر

 محمد! چیزی شده مامان؟_

 از جلوی پای میعاد بلند شد که پسرک از صندلی پایین آمد. 
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 مامانم پوشید!  دایی ... لباس_

 محمد جا خورد:

 لباس مامانت؟_

 ره باشگاه! اس. میاز اونا که نصفه_

 اش را نگاه کرد:شیرین با تعجب نوه

 میگی میعاد؟ کیو_

 زن دایی!_

 شیرین به محمد نگاه کرد و آرام گفت:

 در مورد مریم ..._

محمد میان حرف مادرش بناگوش پسرک را محکم بوسید و با گفتن بعد 

می ح می  زنیمرف  هم  میعاد  کرد.  تند  پا  ها  پله  سمت  شیرین  خواست  به 

پله پیچ  در  محمد  و  گرفتش  شیرین  که  بدود  حسن  دنبالش  به  محکم  ها 

 ت حسن افتاد . دادش درآمد: خورد. باز گوشی از دس

 د کوری مگه مرتیکه؟_

ها را پایین دوید و حسن برگشت و شیرین را  پله محمد انگار اصال نشنید.

خنده دنداندید.  خنده ی  به  غش  غش  را  میعاد  حسن،  مضحک  و  نما 

 انداخت ولی شیرین آه کشید و سمت اتاق برگشت...
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 *** 

تا ریموت پارکینگ را   گوشی را بین گوش و کتفش گذاشت و خم شد

 پیدا کند: 

شدم! گفتم از واجبیش که از اول واجب بود سید وگرنه مزاحم شما نمی _

 اول بهتون! 

 زودتر بیار آقای محمدرضا خان! رکوپس مدا _

چیزی تو دست و بالشون هست یا نه!   باید بپرسم از دور و وریاش. ببینم_

 چشم! 

 توکل به خدا که باشه! _

 موسی با خنده ادامه داد: 

 گویا عجله هم داری پسر جون! برو مزاحمت نباشم! _

 محمد از پیدا کردن ریموت ناامید شد و از حرف موسی شرمنده:

 میام پیشتون! _

 خدا یارت پسر! یا علی!_

همیشه   او  مستفیض کرد.  را  شیطنتش  و  میعاد  قطع شد، کمی  که  گوشی 

ب داشت  ریموتکِرم  و  سیستم  کنترل  را  ه  ماشین  نبود!  جایش  سر  که  ها 

را   باشگاه  میثم  و  خودش  نبودن  با  و  بود  جمعه  شد.  پیاده  و  کرد  پارک 
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آنجا، شاید پیج را چک کرده بود تعطیل کرده بودند! مریم اگر آمده بود  

ها و که بداند کسی آنجا هست یا نه! با امید توی باشگاه رفت ولی چراغ 

اش تمامِ شوقش را سوزاند. چشم چرخاند توی فضا در بسته  فن خاموش و

خبری  کرد ولی  بد  را  حالش  ماندن  جا  و  خفگی  احساس   . پاکنبود  ت . 

هالوژن که  رفت  آکواریوم  سمت  و  برداشت  را  همیشه  سیگارش  هایش 

بود تق .روشن  آب  عمق  در  که  ایستاد  موری  روی  کفِ روبه  به  ریبا 

ی مرجانی چسبیده بود. انگار که ناخوش احوال آکواریوم و پشت صخره

شده  خم  مفصل  با  داشت،  سیگار  که  دستش  همان  با  انگشتش  است.  ی 

 زد و آرام گفت: اش ای به بدنهضربه

 نیومد اینجا؟ نه؟! _

بهش   و  کرد  خم  کمی  را  گردنش  محمد  و  خورد  خفیفی  تکان  موری 

 خیره شد:

داره ول کنه و بره! خودم گفتم اگه نخواستی بمونی، قبوله .با تموم  حق  _

 شم به نظرت؟ حرفام بهش حق داره ولی بعدش باز من آدم می 

قرار را زد. دلتنگ و بیآنقدر تلخ گفت که اسید بغضش، گلوی خودش  

 گفت:

 تونم نبینمش! بهش گفتم نمی _
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کردند ای تنگ می روحش را داشتند ذره ذره توی شیشهانگار که قلب و

که باز بین دو کتفش از پشت تیر کشید و نفسش خسته شد! دستش کنار 

باال برد که   ی آکواریوم چسبید و سیگار را برای کام گرفتن آخرش شیشه

 ی آکواریوم دید که بهش نزدیک شد. محو را توی شیشه ای سایه

  

پایین رفت و سایه نزدیک با سیگار  همانی که   تر شد.درست شبیهدستش 

ای توی یک روز در کمینش نشست تا دیدش! همان روز که با ست ساده

سنبه  سوراخ  به  توجهی  آنکه  بدون  و  برداشت  قدم  داشته باشگاه  هایش 

 باشد، 

روع به دویدن رویش کرد. آنقدر نگاهش کرده بود  سر تردمیل رفت و ش

جوش اش به  های زنانهکه تهش نتوانست جلوی خودش را بگیرد. جذابیت

بهانه به  و  انداختش  خروش  را  و  حرصش  او،  غفلت  و  حرکت  یک  ی 

 گیر کرد ، خالی کرد. دیده بود حالش بد شده و...   زمانی که بین تنش

تصویرش  نمی دیدن   . برگردد  آنخواست  که   توی  موری  ،کنار  شیشه 

هم بی حفظ  برای  حضورشان  تقابل  از  زنده  تابلوی  یک  بود،  مانده  حال 

مری وقتی  قدمی بود.  یک  برعکس م  و  ماند  سرش  هنوز   پشت  که  محمد 
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دستش   توی  سیگار  به  حواسش  حتی  و  بود  برنداشته  آکواریوم  از  چشم 

 :نبود؛ او مستقیم نگاهش کرد. صدای آرام مریم را شنید

منم صبر تورو ندارم که وایسم یه گوشه، دلمو به چهار میخ بکشم و از  _

 دور نگات کنم ! 

بیچشم  با  دور  هایش  بخواهد  که  انگار  زد.  چرخ  صورتش  توی  تابی 

 حضور به موقعش بگردد:

 کجا رفتی یهو؟_

یه کم گریه و درد دل می _ بابام!دلم  یه جا که پیش  خواست محمدرضا! 

تو   یمطمئن بودم بعدش میام اینجا! چون هیچکی اندازه  بتونم آروم شم اما

 تونه آرامشو بهم برگردونه! دیگه نمی

 .  .آرام گرفت قلب مریم  

خوام اون حرکت نصفه رو تکمیل اون روز پیشت کم آوردم، امروز می_

 کنم ... چون یه جور آرامش توش بود. نه؟ 

لب فهمید.  را  منظورش  شستش  محمد  آمد.  کش  باال هایش  او  برای  را 

پشت  دستگاهای  از  یکی  ستون  به  چسبید  تا  رفت  عقب  عقب  و  گرفت 

پایین   عریض  صندلی  روی  چشمسرش!  برق  و  نشست  را  ستون  او  های 
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آرام صدای  رفت.  سمتش  و  زد  لبخند  مریم  که دید.  شنید  را  محمد 

 شمارش معکوس را شروع کرد... 

 ده،نه، هشت... _

چشم  به رسید،مریم  که  و هایش  سه  کرد  مکث  محمد  کرد.  باز  را 

 های براق او ثابت ماند.  هایش در چشم چشم 

** 

غلت زد و چشمش به صورت غرقِ خواب  با صدای دینگ دینگ آرامی  

اینطور می  افتاد. اولین بار بود  دیدش! آرام، ساکت و تماشایی! یاد محمد 

یان  کشید برای دست بردن ممیعاد افتاد و خواب نازش! یاد دلی که پر می 

 داد.  ای که آرامش خاصی بهش می موهای به هم ریخته

 دونی چیه اصال؟خواب می_

و میان خواب آلودگی هومی  باز شد ی الی پلک اواش گرفت و وقتخنده 

 گفت، سرش را باال انداخت که نه! لبش یکور کش آمد و گفت:

 تر! ثوابش بیشتره! اومدی پایین یه کم می _

 بلند شد   مریم 

 ه شبه! در رفتن نداره!همین ی_
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ی نزدیک یک بن  های او خیره ماند. آن فاصلهلبخند زد و به چشم  مریم 

 دوست داشتنی در تمام دنیایش بود: بست 

 اومدم پیشت!اگه همین یه روز نمونده بود،اصال نمی_

 کش داری گفت. لبخند زد:  "ِا  "محمد 

 یازده باشه!  گوشی ندارم. مهسا نگران میشه! فکر کنم ساعت ده و_

بگو  _ بزن  زنگ  و  کن  روشن   ، بچزونی  منو  کردی  خاموش  گوشیتو 

 پیشمی !  

 دم! مگه مرض دارم بچزونمت؟ رو تو خاموش نکر_

 ابروهای محمد کمی جمع شد و مریم نفسی گرفت:

بابا! برگشتم   گوشیمو تو بهشت زهرا بردن ازم! جاش گذاشتم _ رو سنگ 

 دیدم نیست!

 هم شد:  توی ی مریم و چهرهمحمد با کمی مکث خندید 

 چیه؟ _

 هیچی! فکر کردم گذاشتیم رفتی،گوشیتم خاموش کردی!  _

عنادار مریم، جان دلچسبی گفت! مریم دلواپسِ مهسا بود. محمد با نگاه م

 دستش را زیر سرش گذاشت: 

 زنگ بزن بهش! من از جام تکون نمی خورم. با گوشی من_
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 نگاهی به لباسش کرد و گفت:  مریم 

 رم!ودم میخ_

 تونستی برو!_

هایش را جمع  وقتی مریم سمتش برگشت،محمد نیمخیز شد و کمی چشم 

 کرد:

 امشبه فقط! م میگ_

 اش انداخت و دلش ضعف رفت.  لحن و حالت صورتش به خنده

 بگم باز؟  _

 بگو؛ خوشم میاد!_

با خنده ی مریم از فرصت استفاده برای نگه داشتنش با زبان و هر چه بلد 

رسید که صدایی از توی نرم داشت به مراد دلش میاصرار کرد . نرمبود  

 شد و دوباره صدای حسن را شنید:های مریم گرد سالن آمد. چشم 

بیغوله_ بیاد. زیرِ آبی یا تو اون  صاحابت که جلو باز؟ لگن بیممد خبرت 

 در بود! 

دو  مریم  و  رفت  بیرون  پرید.  جا  از  فنر  مثل  محمد  که  هینی گفت  مریم 

حسن   اگر  اینکه  تصور  بود!  داغ  داغِ  گذاشت.  صورتش  روی  را  دستش 

نمی صدا  را  محمد  تو  بلند  و  از  میکرد  حرصی  برید.  را  نفسش  آمد 
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هم   را  کردنش  جمع  قصد  و  بود  داده  آب  که  بندی  و  خودش 

کرد.  جمع  بود  آنجا  وسط  چه  هر  و  زد  خودش  پای  به  نداشت،مشتی 

 ا رفت.... چشمش به بلوز محمد افتاد و لب تخت و

**٫ 

دو  درِ  حسن  شدن  بسته  تق  با صدای  که  رفت  پایین  را  استخر  سمتِ  پله 

 ای آن طرف کشید و با دیدن محمد ، برگشت:سوییت ، کله

 دی؟؟مُردی که اون ماس ماسکو ...جواب.... نمی_

هایش نصفه نیمه شد و نگاهی به سر تا پای او اش به ته نرسیده، کلمه جمله 

ی پشت سرش نگاه کرد و گوش داد به لحن ی شدهر بسته کرد. بعد به د

 متغیرش:

 چه خبره؟ _

و در پشت سرش چرخ زد .تا جایی که یادش   چشم حسن دوباره سمت او

بود، آن در همیشه باز بود. آب دهانش را قورت داد و صدایش را پایین 

 آورد:

 ات ! خو اون وامونده رو جواب بده، گرد نکنم، بیام پی _

هم   عقب بعد  محمد  کرد.  تند  سالن  سمت  قدم  و  کشید  سرش  به  دست 

را هیچ وقت اینطوری   برگشت و نگاهی به در کرد. حجب و حیای حسن 
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ندیده بود. جوری که خودش هم خجالت بکشد. نچی کرد و سعی کرد 

به روی خودش نیاورد. روی پررویش را باال گرفت و پشت سرش رفت.  

 رسید.   حسن جلوی دفتر ایستاده بود که بهش

 دادم!ذاشتی، می دیدم زنگ زدی جواب میدندون سر جیگر می _

! مرتی_ ایشاالااا  اینجا ؟ دفه بعد  که اون مدلی گورتو گم کردی ، اومدی 

 فکر دل وامونده ما نبودی هیچوخ! 

 میگی چی شده تا اینجا اومدی یا نه؟_

پیدا  _ خرو  نره  این  برو  التماس  پشت  اصرار  بود.هی  دنبالت  ، ننه ت  کن 

 وردار بیار!

 خب؟_

 خواد ازت! خو که چی! پاشو برو ببین چی می_

 های محمد جمع شد:چشم 

 مدلی شدی حسنا! یه _

 حسن سمت در رفت و گفت:

  

 ره!از بیخ یادت می  خودتو تو آینه نیگا کن دادا! مدل ما رو_

 محمد دست به صورتش کشید و حسن مکث کرد و سمتش چرخید: 
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 کجا؟ری زنگ زدن بگم می _

 ساعت دیگه داراباد! میام تا نیم_

 ات! زت زیاد!پ میگم میری خونه ننه_

 تلفن نگهبانی را گرفت ولی بالفاصله پشیمان شد.حسن که رفت ، 

اذن  بی  میثم  و  حسن  چرا  که  بگیرند  دست  برایش  بعد  بود  مانده  همین 

اند. سری تکان داد و سمت سوییت برگشت. مریم هنوز لب  تو رفته دخول

محمد جلوی در کمی مکث کرد و  .خت نشسته و رنگش کمی پریده بودت

 بعد سمتش رفت:

 شکلی شدی؟چرا این _

 فهمید من اینجام!_

 خره نفهمه؟ _

 مریم بلند شد و با حالتی عصبی کیفش را برداشت: 

 رم دیگه! من می _

 محمد صاف جلویش ایستاد: 

 دونم! می .تقصیر من بود وگرنه تو زودتر گفتی بریم _

عقب  و  شد  سست  پایش  مریم!  دل  آتش  روی  ریختند  آب  انگار 

 جلو رفت و مقابلش ایستاد: تخت نشست. محمد  رفت.دوباره لب
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کردم هر کی جا حسن بود، جز این حرف باید ازت عذرخواهی هم می_

بهش  چشمام  مثل   ... آدم  این  ولی  شه  چی  بعدش  نبودم  مطمئن  چون 

داد نمی کشید جایی!اصال انگار کر و مطمئنم! سر بریده هم می دید اینجا  

 کسی بیاره!    کوره! خیالت تخت! با حیاتر از اونه که بخواد به رو

 مریم آب دهانش را قورت داد و آرام گفت: 

 خودم دوست داشتم امروز پیشت باشم!_

 ولی فعال کسی چش دیدنِ حال کردن ما رو نداره!_

 گوششته ای کناربا نگاه مریم،خندید و سمتش خم شد. بی خیال خجس

 گفت 

 پاشو بریم زودتر! _

 اینجوری... محمدرضا... حال من با تو خوبه ولی _

 محمد میان حرفش آرام گفت: 

 شه!ی حالت توش خوب میبله! همهبگواس. یبار دیگهاون خونه آماده_

زد  لبخند  او  وقتی  ولی  نریزد  اشکش  تا  داد  قورت  را  دهانش  آب  مریم 

ودداری کند. دوست داشتند آن شب برایشان تا ابد  نتوانست بیش از آن خ

 آمد! کش می 

 *** 
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ما ی  شین را پارک کرد و سمت مریم برگشت که همهمحمد سر کوچه 

ی خلوت و بن بست بود که با تک چراغ پایه چوبی سر حواسش به کوچه

ی تویش تاریک و روشن  های کوچک باالی سه در خانهکوچه و المپ

اده شود، سمت محمد برگشت و دید که تمامِ وقت او  بود! قبل از اینکه پی

احساسش را داشت و تمام احوال خوبی ی  کرده! لبخند اجازهنگاهش می

آورد. انگار حس خوب و لبخندش مسری بود که فقط با او به دست می 

 که لب محمد هم کش آمد! دقیقا با همان حال! 

 نبینمت!   قدر بیخودی دلواپسدوست دارم یه روز بیاد که این_

 مریم نفس عمیقی کشید:

م به این اضطراب دائمی دونم اون روز میاد یا نه چون من عادت کردنمی_

 تر از توانم بوده!  هایی که بزرگو یه زندگی پر از چاله چوله

 تر بوده االن چرا دمِ دل من نشستی؟ اگه بزرگ_

 اش گرفت: خنده 

 از پررویی زیادمه!_

 : محمد بهش خیره شد و گفت

 نه! جات درسته! _

 اش گذاشت و به سرش اشاره زد:انگشت کنار شقیقه
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 بیخودی نبود که اول اومدی این تو!_

قفسه پایین کشید و روی  را  به  ی سینه دستش  و  انگشتانش مشت شد  اش 

 قلبش رسید:

 بعد تو این وامونده!_

 های براق او ،کمی سمتش خم شد:انگشتانش باز شد و خیره به چشم 

 شی! چی به خوردم دادی یهو؟ داری تو کل وجودم پخش می کم کم _

 مریم آب دهانش را قورت داد و دستش را مشت کرد!  

بینم  کردم روز خوش میروزی که مادر امین باعث شد جدا شم فکر می _

کردم از  تونم به کسی اعتماد کنم دوباره؟ هر چی سوال می باز؟ اصال می

 . دیدم نه! توانشو ندارم .. خودم می

 های محمد توی هم رفت:اخم

تعری_ منم  از  میخوای  میاگه  کوفتم  کنی،  قرار ف  عتیقه!  این  اسم  با  شه 

 نیست یادت بره؟

می_ که  یادمه  اونا  چون  چی!  نه!  یعنی  دارم  تو  با  االن  که  آرامشی  فهمم 

موقت  محرمیت  یه  و  شد  شروع  چطوری  که  گس  بد  حس  این  با  حتی 

 بوده که تموم شد! 

 ! افتی یا نهبینم دائم بشه بازم یاد خاطرات مزخرفت میخوام بمی_
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 دل مریم از لحن جدی و نگاه تیزش ضعف رفت:

 میخوای بگی حسودی؟_

برات گفتم، معنی حسودی  _ یه روز نشستم کل خاطرات شیرین جاهلیتو 

 فهمی! رو می

ی مریم، سمتش خم شد ولی او پیاده شد و محمد با صدایی آرام  با خنده 

 فت:و محتاط گ

 خداحافظی نشدا! بی_

 وایسا االن میام!_

خانه قدم تند کرد. محمد ابرویی باال داد و پیاده شد. دو دقیقه  بعد سمت  

بعد مریم را دید که شمعدانی دستش بود . یک دفعه انگار توی وجودش 

زلزله شد. جلو رفت و میان کوچه به هم رسیدند. مریم نفس عمیقی کشید 

 :و گلدان را سمتش گرفت

 !  بذارش یه جا که نور باشه حتما! سرما هم بهش نخوره_

 های او گرفت. محمد گلدان را با دست

 چشم! دیگه؟ _

 هایش تبی آشنا را به تن مریم نشاند. لبخند زد: حرارت دست 

 مراقب خودت و گال باش تا .... _
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 بیای!  تا خودت_

 آره!_

  

 یم خالصه ... خوا یهو نکش عقب . سر بزن به جفتمون! آبیاری می _

زد، برایش  که  چشمکی  با  هنوز  صورت  حرفش  ولی  کرد  داغ  را  مریم 

 رفت:های محکم او بود! محمد کمی جلودستش گیر به دست

 صبح دوباره خودمون یه ... _

 نه دیگه! _

 تا خونه تکمیل شه!_

 مریم این بار دستش را عقب کشید: 

 نه! _

و محکم  نچی آنقدر  محمد  که  گفت  گ سفت  و  کرد.  لکرد  نگاه  را  ها 

 صدای مهسا از ته کوچه آمد:

 اومدی مریم؟_

 هایی تند و بلند سمتش رفت:با هم نگاهش کردند و مهسا با قدم

 آخه! مردم که از دلواپسی...  کجا بودی_

 گفتم شاید خوابیده باشی! نیومدم تو... _
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 نه بابا!  _

ا لحن مهسا یک اما قبل از  ینکه چیزی  جوری بود که مریم را نگران کرد 

 بگوید، مهسا سمت محمد برگشت و گفت: 

 مامانت خونه حاج علیه! تازه با بابات اومدن!_

ابروهای محمد جمع شد و قلب مریم ریخت. نگاهی بینشان رد و بدل شد. 

می  دنبالش  و  دارد  کارش  بود  گفته  آنجا حسن  بود  نگفته  ولی  گردد 

هنوز  رفته هم  خودش  وشاید  نداشته  خبر  شک  بی  بود.  اند.  نیامده  خانه 

چشم باشه و  گفت  بر ای  را  مریم هایش  یعنی   ای  که  گذاشت  هم  روی 

 نگران نباش! بعد گلدان را سمتش گرفت:

 گیرم!رفتم میام ازت میبذارش تو حیاط! داشتم می _

باشه داشت مریم  عجیبی  حس  خودش  اینکه  با  محمد  و  گفت  آرامی    ی 

کرد توی  دلگرم  سعی  را  آنها  اول   . کند  بعد  ترش  و  کرد  هدایت  حیاط 

وقتی حسن در را باز کرد، نگاه متعجب محمد خودش زنگ خانه را زد.  

بهش ماند . مریم آب دهانش را قورت داد و در را بست. گلدان به دست 

قیافه  و  ایستاد  در  جلو پشت  دلواپس  بود.  یکطوری  که  دید  را  مهسا  ی 

 رفت:

 چی شده مهسا؟ خبر داری؟ _
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 ت: داد که آره. با خب گفتنِ مریم، مهسا آرام گفمهسا با مکث سر تکان 

 باباش... داره میاد!_

** 

فلسفه  میان!  بشه،  اومدن که  به وقت  اما بعضیا  نفهمیم،  اشو شاید در لحظه 

نشونه حتما  این  بعدش  توی  محمدرضا  برگشتن  مثل  بینیم.  می  رو  هاش 

 قصه...  

ای  چانهنگاهش به رد پای اشک روی صورت مادرش بود و لرزش آرام  

ها بود بین از سکوتی که سال . زدکه حرف از شکستن یک سد بزرگ می

ارتباطی زدنپل  حرف  بود!موقع  کشیده  خط  پدرش  مورد  در  و  اش  ها 

 های دوباره ، آن هم مستقیم بود! در مورد محمدرضا! شنیدن

بقیه و عاقبت رفت. من من کردنآمد و میها توی سرش میحرف   های 

کرد بلند  ویدست  دستانش  توی  تیره  تسبیح  چرخش  و  علی  حاج  ک نِ 

 ... "گرده ممرضا داره برمی "جمله 

ی شوک سخت و کاری بود که بعد از چند دقیقه انگار زمان آنقدر ضربه

اش در همان حالت مانده بود. او  رفت و محمد و نگاه راه گرفته پیش نمی 

 گشت! همین!  داشت برمی

 ادرش بود که بیقرار زمزمه کرد:سکوتش طوالنی شد و باالخره م
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 محمد... _

ا  گیرهو  بی نگار  و  شد  باز  محمد  نگاه  و  نفس  راه  برداشت.  را  زمان  ی 

حرف بلند شد. مادرش پشت سرش فوری بلند شد و با بغض و اشکی که 

 دوباره راه گرفته بود، گفت: 

 ری مامان جان؟کجا می_

 برگشت. خشکی گلویش را زیر نقاب غرورش برد: 

زنیم. مورد زندگیمم حرف می ام! فردا کلی کار دارم. بعد میام در  خسته _

 خوام ته تابستون عروسی بگیرم! می 

 های ناباورش به او بود: اشک از زیر پلک زن سر خورد. چشم 

 دو سال! بابات داره میاد محمد! بعد از سی و_

محمد با مکث ، دستش را سمت منصور کشید که منقلب نشسته و سرش  

 بود. محکم گفت: پایین

 د که بیاد... اینجا نشسته! جایی نرفته بو بابام_

را روی صورتش حس  علی  تیز حاج  نگاه  و  آمد  باال  جا  در  منصور  سر 

اما به روی خودش  کرد. بهت مادرش ،حسن و عصمت خانم را هم دید 

 نیاورد. نگاهش ولی به منصور ماند: 

 مگه همیشه پسرت نبودم؟ _
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 منصور به خودش آمد:

 معلومه که بودی، اما... _

اسم و رسمی که منتظر کسی که  _ ازش جز  پایی  نه رد  رفتنشو دیدم،  نه 

و  استخون  پاره  نیستم! چهارتا  و  چهارمیخم کشیدن،نبودم  به  باهاش  فقط 

 آت و آشغال برگرده و برنگرده توفیری برام نداره!

 دهنتو سرب بگیر پسر! _

کبو صورت  کرد.  نگاهش  و  برگشت  علی  حاج  توی  سمت  و  د 

عینک سیاه و مربع، دل محمد را جمع  اش باالی آن  همش،رگ بیرون زده

 اش گذاشت: کرد.لبخند زد. تلخ تر از هالئل! دست کنار پیشانی 

 رفیق خوبت...  برگشت حاجی! ... سرت سالمت!  _

تا چادر جمع کرد  تند کرد. شیرین  قدم  و  برگشت  بعد هم سمت حیاط 

 که نشسته بود،پایین چادرش را گرفت:  دنبالش برود،منصور همان طور

 ایسا شیرین!و_

دست شیرین پشت محمد با بهت باال رفت. انگار که مسیر رفتنش را نشان  

 دهد: 

 رفت منصور! محمدرضا داره برمی گرده...  _

 شینه همشیره! زانو تو همین حیاط می  اگه بچه ممرضاس ،خودش میاد رو_



 

822 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

رین را سست کرد و نگاهش به ی حاج علی ، پای شیصدای خش برداشته

را   او  افتادن حسن،  تق  تق  صدای  دوید!  محمد  دنبال  و  کرد  بلند  جا  از 

های درشت تسبیح روی هم همان شامی را احیا کرد که یک گردان دانه

نشسته  خاکریزی  چلهپشتِ  و  زمین بودند  روی  دانه  دانه  زمستان  ی 

پر می افتادند! عین گلبرگ می  پر  برگ ها گلچه ساقه  شوند! هرهایی که 

باران بود. رعد  ها را به شانه    . باز یکی جا مانده بود! بوران بود  کشیدند، 

ی زخمی را روی زمین می کشید های پشت هم! باد سه ساقهبود و صاعقه

می  پس  مانده و  سیاه  بوران  زیر   ، خاک  روی  سرخ  گلبرگ  دو  رفتند! 

زشان نماند!...  بذرهایی را  بودند... سیلی سیاه زد و بردشان! حتی بذر هم ا 

 رویید!...یا نه! گل شقایق!د که شاید ازش الله میسیل بر

 *** 

از   را  لَمَش  حسن  رفت.  بیرون  اتاق  از  و  کرد  رد  سرش  از  را  تیشرتش 

 کاناپه برداشت و محمد دنبال ساعتش گشت:

 خوام برم چارسو! میای؟ می_

 اونجا واس چی؟_

 کار دارم!  _

 ی؟ باز مرضِ گوشی گرفت _
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 نمیای بگو ، عالفم نکن!  _

 زنه ممد؟ امروز قرار واس خاطر ماشین نداشتی؟ سرت با ماتحتِت هد می_

 دست محمد دور مچش و ساعت ماند. یادش آمد و نچی کرد:

 ساعت چند باهاش اوکی کردی؟_

 یازده!_

 پس تا...  خودت ببرش_

 من پشت رل تو نمی شینم! زَخ شه باس خودمو گرو بذارم ...  _

 دوسه روز پیش پشتش نبودی مگه؟_

 نچ! ...کردم! االنخورد جایی جاخالی می اون روز خودت زده بودی، می_

 سوییچ را جلویش روی میز پرت کرد:محمد بدون توجه به حرفش ، 

 هر چی بیعانه داد، بگیر ، باید بدم اونور! حسابم پر نیس! _

 بعدم سمتِ در رفت که حسن دنبالش رفت:

 یری به حرف ممد؟ گگوش می_

 هایش را پوشید: یخم شد و کتون

 بگو!_

 ات!برو یه سر پیش ننه_

 میرم پیش میثم بعد می بینمش! _
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 ممد... بابات... _

 دفعه صاف ایستاد و با حرص و خشمی ناگهانی غرید: محمد یک 

 تو یکی دهنتو ببند!_

 حسن جا خورد ولی کوتاه نیامد: 

عقده_ بپری،پایینشغالِ  باال  چون    ای...  باباته!  مرده، بخوابی،  و  ندیدیش 

بیفتی   نیستی تو؟ زن بگیری، آبستن شه،  افتادی؟ خو مگه آدم  باهاش لج 

می بمیری  خرت  عقل  که  اونوقته  و ،  بره  که  نبوده  خودش  دست  فهمه 

 برنگرده؟

 من گو میخورم اینجوری توله پس بندازم! _

باال از  از جوابش شوک شد. چشم گرد کرد و دستش را  پایین   حسن  تا 

 نه رفت: هیکل او نشا

 تو کلهم گاوی بابا!_

  

نبود.  و توی آسانسور رفت.حالش خیلی خوش  محمد خفه شویی گفت 

آنقدر که حتی سیگار هم جوابش را نداد . از در بیرون رفت و در پیاده رو  

افتاد که صدای بوق ماشینی را شنید. چرخید و سید را دید. پایش به زمین  

 د و پیاده شد: ماند. سید خندی
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 ری جوون؟ چرا پیاده؟به خیر آقای محمدرضا خان! کجا می اوغور _

فهمید او آنجا چه محمد از شوک بیرون آمد و سعی کرد لبخند بزند! نمی

کند! در لحظه به ذهنش رسید که او هم از سر جریان برگشتن ناگهانی می 

 هایش توی هم رفت.دست داد با او : محمدرضا آمده است. اخم

 سید؟قرار داشتیم _

 به موقع رسیدم و مدارکو گرفتی؟  .اینجا نه ولی آدرستو به من داده بودی_

 هنوز وقت نشده جریان مدارک رو پیگیری کنم!  _

 سید چشم تیز کرد توی احوالِ او: 

 به اصرار و عجله روز اولت نمیاد این بی حسی!  _

 توقع دیدن شمارو هم بدون قرار قبلی، اینجا نداشتم!_

ه گفتم مدارکو بدم دستش ، نزدیک اینجاس. گفتم تو محل اون بابایی ک_

بیایم   نمیاد  خوشت  حاال  زیاده!  کنجکاو  و  تیز  چشم  بهتره!  نباشیم  کار 

خونت دعوا نداریم که باهم رفیق جوون! خودت گفتی میشه اینجام قرار 

حاال   متاهلیت!  خونه  بری  دیگه  وقت  چند  تا  میخوای  چون  گذاشت 

 داشتی، بیا همون جا!خوبه؟ا هر وقت دوست رم!شممی 

پشت  دست  گرفت،  را  گریبانش  که  شرمی  و  بد  حال  از  کالفه  محمد 

 ای گفت: گردنش برد و با لحن آشفته 
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پیدا کنه شرمنده سید! دو سه روز_ میگم  میرم سراغش  امشب  بده.  مهلت 

 بیاره!

 اش زد : سید روی شانه

 ا!پسر رفیق خوب مهر وقت دوست داشتی من تمام قد همراتم _

اش صورت سید را جمع کرد های محمد سمتش برگشت. آشفتگی چشم 

 بگوید، حسن را دیدند که با ماشین محمد از تویولی قبل از اینکه چیزی 

پارکینگ بیرون آمد و با دیدن آنها ایستاد. پیاده شد و خوش و بش با سید 

 د:کرد که چند روز قبل دیده بودش! روبه روی محمد ایستا

 زنگ زدم ،گفتم خودت نیستی بعد میاد! به طرف _

دوباره عذرخواهی  با  سید  محمد  چشم  برگشت.  ماشین  سید سمت  از  ای 

 دنبالش را گرفت و محمد ایستاد و نگاهش کرد: 

 دم سید! ببخش امروز اینطور شد!تا فردا خبر می _

 سید لبخند زد و دست برایش بلند کرد:

 یا علی پسر! _

ید سمت حسن برگشت که چشمش به  ل گذاشت و سمحمد پا روی پدا 

 رد تایر ماشین رفیقش بود. کمی بهش نزدیک شد و محتاط پرسید:

 دلیل خوش نبودنش گفتنیه حسن؟ _
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 حسن دست روی سرش کشید و سر جنباند...

 *** 

از   صندلی را عقب کشید و نشست. محمد  بعد  خودش سرویس چایی را 

و آن را توی جاسیگاری   ارش خیره شدغذا سفارش داده بود! به فیلتر سیگ

 تکاند: 

 چند روز میخوام برم دوبی! میای؟ _

سیگار مریم  خاکستر  از  را  چشم  نگاهش  به  و  گرفت  که او  داد  هایش 

محمد بی شد  باعث  سکوتش  بود!  مانده  سیگارش  خاک  به  حواس 

 چشمش را باال بچرخاند و با هومی دوباره پکی به سیگارش بزند: 

 دوبی؟ یهو؟ _

مایشگاه جدید ماشینه! چند سالی هست نرفتم! آخرین بار با رضا  آره! یه ن_

 رفتم. بعدش دیگه حوصلم نگرفت... یعنی پام نکشید تنها...  

 ری؟چرا با حسن نمی_

ای کرد. سرش را عقب خم کرد و دود سیگارش را باال محمد تک خنده 

 سرش فرستاد:
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ماشینا دیگه نیگام  ذره! سمت  گاون از سد باباش بگذره، از جوانانش نمی_

صندوقش!  نمی اون  با  نیس  که  هم  بدنسازی  دوره  و  ست  خط  تو  کنه! 

 اونوقت ممکن بود به هوا یه دوره آموزش و همایش بیاد! 

 مریم خندید: 

زنی انگار شکمش سه متر جلوتر از خودشه ها! خوبه یه جوری حرف می_

 که نسبت به همکاراش!

 نمش زیر هالتر...  خوابومی یه روز به عمرم مونده باشه_

 ولی به قول مهسا ظاهرش پیکانه! توش بنزه!_

 های محمد در جا سمتش چرخید:چشم 

 ا؟ _

 ابروهای مریم جمع شد و با تکان سر گفت:

 چی شد؟_

با هیچی جمعش کرد. دوباره رفت سر  انداخت و  باال  با خنده سر  محمد 

 بحث خودشان: 

 حاال میای؟ _

 نه!_

 عَقده...  چرا؟ اگه مشکلت _
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 تونم مهسا رو تنها بذارم! نمی_

چند ثانیه سکوت بینشان برقرار شد. مریم نفسی گرفت و نگاهش را داد به  

لبه روی  را  دستش.انگشتش  جلوی  خالی  طالییفنجان  و  ی  داد  سر  اش 

 آرام توضیح داد: 

گی با تو  دونم باید یه فکری به حال این موضوع بکنم بعد بیام سر زندمی_

 تونم! ر کن... االن نمیاما باو

 ریم! مشکلت مهساس؟ با هم می_

 نه!_

 با چرخش نگاه محمد سمت دیگر،مریم آب دهانش را قورت داد: 

 به حسن بگی،حتما میاد باهات!  _

 محمد با همان حالتی که داشت چشم سمتش چرخاند و مریم لبخند زد: 

 اس!عادهلباس منم خودت بیار ... ژورناالش فوق ال_

کا دستمحمد  گذاشتن  با  و  چرخید  سمتش  مل  کمی  میز  روی  هایش 

 متمایل شد: 

 گم تو بیا! حسن جا تورو میگیره؟ دارم می_

 خب ... االن نمیشه! _

 ری یه دوره واسه کارت ببینی! فکر کن داری می_
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 مریم درمانده نگاهش کرد:

 تونستم از خدام بود! باور کن شرایطش نیست!اگه می_

 یه چیزی هست که گند بزنه تو حالِ من!  شرایطشم باشه، همیشه _

 قبل از اینکه بلند شود، مریم مچ دستش را گرفت و آرام گفت: 

  

 بشین دو دیقه! لطفا!_

 محمد کالفه زبانش را باالی دندانش کشید و مریم گفت:

 مگه نگفتی اگه از مدارک چند سال پیش چیزی دارم بیارم؟  _

 و سرجایش :محمد نگاهش کرد 

 م که! گفتی ندار_

موقع _ اون  مدارک  سری  یه  چون  باشه!  ام  عمه  دست  شاید  ندارم.  من 

 خواستم برم ولی ترجیح دادم با تو برم! میای؟دست اون موند! می

 آره! پاشو بریم!_

 یه چایی دیگه بخوریم؟ ناهارش چرب بود!_

برداشت،مریم از دستش گرفت  محمد سری تکان داد وتا سیگار دیگری  

 ا پر کرد :فنجان او ر  و اول
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درسته تو فضای آزادش سیگار ممنوع نیست ولی دیگه همه دارن چپ _

 ات از کار افتاد! کنن! ریهچپ نگات می

 اما وقتی دید او کالفه است دستش را سست کرد و آرام ادامه: 

 چرا از چندشب پیش یه مدلی شدی محمدرضا؟_

 خوبم!_

 ی! نیست_

 جهنم!  _

صورت و  گفت  را  برداشاین  را  چرمیحساب  کیف  الی  را  پول  اش ت. 

 گذاشت و بلند شد: 

 ماشینو میارم همین ور جلوی در. بیا بیرون که بریم..._

حرف رفت.  دنبالش  مریم  پرغصهنگاه  آمد های  یادش  خانم  عصمت  ی  

ار را  اشان را غافلگیر کرده. توقع این رفتکه گفته بود واکنش محمد همه 

تواند رگ خوابش را پیدا گر میهیچ کدامشان نداشتند . بهش گفته بود ا 

آن  اما  بیاید  راه  به  بلکه  بزند  حرف  باهاش  محمد کند.کمی  گارد  قدر 

نبود قصه بعید  ی سنگین بود که حتی جرات نکرد بحثش را پیش بکشد. 

باو باشد!  تشیع چیده  نماندن توی شهر و رسیدن روز  برای  ر  دوبی را هم 

قهرمانینمی به  همه  که  را  کسی  یا کرد  می ازش  تنها د  واکنش  کنند، 
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عدم   درد  ولی  دارد  حق  چقدر  محمد  دانست  نمی  باشد!  این  پسرش 

یک   و  هزار  با  بوده  سرگردان  طفیلی  گفت  که  وقتی  آن  را  حضورش 

کرد وقتی حس می آقاباالسر حس کرد! میلش به چایی سرد شده نکشید

 !داغی تازه به دل اوست

عقب صندلی  از  نشست،محمد  ماشین  توی  و  ستهب وقتی  برداشت  را  ای 

مریم  گذاشت!  پایش  وجعبه روی  نایلون  روی  مارک  دیدن  فهمید با  اش 

گوشی است. هر زمان دیگری بود پسش می داد اما االن حال او دستش را  

تشکر و  زد  لبخند  بهش  بست.  نگاهی  و  افتاد  جاده  توی  محمد  کرد. 

 انداخت: 

 عجب! پرت نکردی تو سرم!چه _

 مریم خندید: 

 کردم االن! جرات ن_

 ابروی محمد تا ته باال رفت: 

 م هست تو حساب ببری ازش؟چیزی _

 کنی؟بگم آره، بعد سواستفاده نمی_

 تو بذار من استفاده کنم، سوءش بماند!_
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بعد با نگاهی معنا دار به او خندید و مریم مشت محکمی به کتفش زد. در  

خندش را پنهان اش لبکردنِ نایلون و دیدنِ گوشی با قاب طالییحال باز  

 کرد:

 خواد ببره منو! با این روی زیادش، دوبی هم می _

 گردونمت به جون میعاد! می_

 یه روزه میشه رفت؟_

 نگاهش کرد: محمد با تعجب

 شماله مگه؟_

 مریم گوشی را نگاه کرد و با لبخند گفت: 

 الست! چند شد؟مهسا خیلی وقته دنبال این مد_

 براش! پاس داری یا نه؟ گیریم از دوبی یکی سوغاتی می_

 دست مریم سست شد: 

 فقط یه روز محمد! _

 لب محمد کش آمد:

 خودت زودتر از سه روز دلت نمیاد برگردی!  _

دست شدو  محکم  گاز  پدال  روی  دور پایش  مریم  نمی  های  گوشی! 

قدر درست است اما دانست تصمیمی که در لحظه و به خاطر او گرفت چ
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ثابت کند که حاال   مهم  اندازهفقط خواست  او هم  ، حال خوب  مهسا  ی 

خانه خیابان  توی  آمد  که  به خودش  و عمه ی است!  زد  پلکی  بودند.  اش 

 گفت:

 چه خوب یادت مونده!_

پارکینگ  _ تو  تااا  از شبش  ذهنم خالکوبی شده!  تو  روز کال  دو سه  اون 

 بیمارستان! 

 ش پررویی زیر لب بهش گفت و محمد گفت:مریم با گزیدن لب

 اونجوری کله م به طاق نخورده بود!    تو عمرم_

 جوری خورد که مغزت جابه جا شد؟ _

 آره جون حسن! _

 حسنو چیکار داری؟_

عمه  ی  خانه  که  ای  کوچه  توی  و  خندید  که محمد  بود،پیچید  مریم  ی 

 ای افتاد ولی فوری ازش گذشت: توی چاله

لفشونه!جونِ حسنم جز اموال اختصاصی منه! جون کوچشونم مث پسر مز_

 ت؟ین مزلفو میخوای بندازم پشت قبالها 

 بد نگذره!_

 با اهلش اومدی صفا عزیزم!_
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 یه چیزی بگم بخندی؟ _

 محمد با کنجکاوی نگاهش کرد. مریم ابرو باال داد: 

اون روز از دیدن تو امید فکر کنم قاتی کرد، چون یهو گفت میخوام بیام  _

 خواستگاری مهسا!

های توی هم او  د و بعد هم اخممحمد چنان هانی گفت که مریم جا خور

 را دید: 

 یه چیز نگفتنی خورده!_

 با اخم نگاهش کرد:های مریم،او با گرد شدن چشم

لقمه _ مزلف!  پس!  خورده  هم  با  شیکر  و  قند  خورده؟  شکر  بگم  چیه؟ 

 داره هی! گنده تر از دهنش ور می

 محمد... _

 ن؟ها_

گه تموم شد، بریم خط و نشونات و بزرگتری کردنات واسه من و مهسا ا _

 م! پایین! رسیدیم خونه عمه

های او اش گرفت. واکنشمحمد نگاهی به در کرد و پیاده شد. مریم خنده 

شد دلش برای اولین بار توی تمام عمرش به حضور امید و امین باعث می 

 ای ضعف برود... در مورد چنین مساله
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سابی غافلگیر شدند  اش و امید با دیدن ناگهانی مریم همراه با محمد حمهع

امید که فوری اخم پیشه اما برعکس  ناهید سیاست  هایش توی هم رفت، 

اش را  کرد و به استقبالشان رفت. مریم را در آغوش گرفت و او هم عمه

دلخوری تمام  با  و  نکرد  سبک  محمد  و مقابل  کشید  پشتش  دستی  ها 

را  او که خود  حالش  برای  بود  سبز  انگار یک چراغ  همین  را  پرسید.  ش 

تر ببیند! سمت سالن پذیرایی دعوتشان کرد . مریم  قدمی به مریم نزدیک

بودنش  معذب  بر  بنا  که  رفتاری  کوچکترین  کرد.  محمد  به  نگاهی 

راه   جلوتر  محترمانه خواست  او  نگاه  با  و  زد  لبخند  بر عکس  باشد،ندید! 

ق  مریم  امید شنید و تر شد و همان حین زمزمه رص بیفتد. دل  از   ای را هم 

می  . دید  بهش  را  محمد  نشان  و  خط  از  پر  ظاهر نگاه  حفظ  او  دانست 

 کند و شامِ تار اعصابش است.بنابراین دست به دامن ترفندی زنانه شد ومی 

با  اما  کرد  نگاهش  که  نداشت  را  توقعش  محمد   . گرفت  را  او  دست 

چ را  انگشتانش  محکملبخندش  و  عمهرخاند  فشرد.  را  او  دست  اش تر 

ن نشست؛ با لبخند نگاه بینشان چرخاند و چند ثانیه بیشتر روی رویشاروبه

مدل  و  صورت  روی  را  او  وضعیت  انگار  کرد.  مکث  محمد  صورت 

دیدش و از موقعیت مریم مطلع نگاهش حتی نوشته بودند که هر کس می
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می  فاصلهبود،کمی تعجب  پر  حفره طبقاتی  یکرد.  به سادگی  نبود که  ای 

 لیل این همراهی گشت و میزبانی هم کرد:شود! توی ذهنش دنبال د

 حال مهسا چطوره؟ چرا نیومد؟  _

 شه برای دانشگاه!اس! داره آماده می خونه_

 آفرین به دختر قشنگم! امید گفت قبول شده. چی قراره بخونه؟  _

 مترجمی زبان! _

 شما دو تا دختر باعث افتخارید برای نادر!_

ن محمد  دست  توی  مریم  انگشتان  شدنِ  با  خم  که  بود  حرصی  از  اشی 

عمه  اما حرف  کرد  حس  را  محمد  انگشتان  شدن  شل  شد.  دچارش  اش 

می  نکرد،یعنی  رهایش  با یک فهمدشاینکه  داد  ترجیح  و  نفسی گرفت   !

برایشان  چایی  بیاورد.  هم  را  اش  عمه  ظاهری  لطف  ته  و  سر   ، تشکر 

 اش فوری گفت:آوردند و عمه

 ره دنبال مهسا عزیزم!  شام امید میاز حاال بگم که بهونه نیاری، برای _

 تا مریم خواست چیزی بگوید، محمد با گلویی صاف گفت:

 خانم!   الزم باشه من میارمش عمه_

 شما که خودت مهمونی آقا داماد! _

 اهلِ بیش از حد زحمت دادن به میزبان نیستم البته! _
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 ی ابروی زن از حرف دو پهلوی او باال رفت و سمت مریم چرخید:گوشه

 نامزدت تعارفیه عمه جان؟_

 مریم سعی کرد لبخند بزند: 

ار داشتم نه عمه خانم! فقط اگه میشه تعارف بمونه برای بعد چون من ک_

 باهاتون!  

ا؟ من فکر کردم به خاطر اینکه امید رو چند بار فرستادم دنبالت و گفتی  _

 بعد میای ، اومدی باالخره! 

. برای اینکه سوتفاهمی پیش  دانستمریم حساسیت محمد را به خوبی می 

 نیاید،فوری جواب داد: 

کار_ گفت  که  دیدم  پیش  روز  چند  رو  امید  من  جلوی البته  ولی   دارین 

 کنه! تا اون موقع نمی دونستم!  شرکتی که مهسا کار می

اش رد و بدل شد،دید و جمع شدن دست و نگاهی را که بین امید و عمه 

کشید فهمید جریانی در بین است که اش  پای امید را! با نفسی هم که عمه 

 باعث کنتاکت مادروپسری است که اصال برایش مهم نبود! 

 حاال به فال نیک می گیریم عمه جون! چاییتون سرد شد!_

عمه و سمت  کرد  بهش  نگاهی  نیم  مریم  و  برداشت  را  فنجان  اش محمد 

 چرخید: 
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دنبال ک_ افتادین  بابا گرفتار شد شما  اون سالی که  بود    ارشیادمه  قرار  و 

 براش وکیل بگیرین عمه!  

 اش آهی کشید: عمه

 آره ولی خودش گفت قانون بهم وکیل تسخیری داده! نذاشت! _

بود  نخواستن و گفته  این  برای  دلیلی داشت  بود که پدرش  یادش  خوب 

وکیل را از ارثش کم کند و به حساب مریم بریزد که او نریخت و پول آن 

آزاد   زندان  از  که  سراغ شد  زمانی  وقت  هیچ  که  بود  عصبی  آنقدر 

 توانستند ظلم کرده بودند.  اش همه تا می خواهرش نرفت. به موقع

 حاال چرا یاد اون موقع افتادی یهو؟  _

 اون مدارک رو هنوز دارین؟_

 صورت زن جمع شد: 

 چه مدارکی رو میگی؟ _

هر_ و...  اسناد  کپی  و  بانکی  حسابای  استعالم  می همون  که  تونست چی 

 کنه گردش حساب بابا تو اون دوران چطور بوده و چیا معامله کرد .ثابت 

 خواستم چیکارشون کنم که نگه دارم؟ نه! می _

 مریم کمی جلو خم شد:

 شه آدرس وکیلی که واسه بابا میخواستی بگیری رو بدی عمه؟ می_
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بابات _ که  هم  بودم،بعد  وکیل  دنبال  موقع  اون  ندارم!  ازش  خبری 

 نگرفتم!  ، دنبالش رونخواست

 به دو دو افتاد:های مریم چشم 

 یعنی هیچی از اون روزا نداری؟ _

 خواستم نگه دارم؟ نه! آینه دق می _

 های مریم بسته شد و عقب نشست که محمد گفت:چشم 

 اسم اون وکیل تسخیری چی بود؟_

 یادم نیست! من هیچ وقت نرفتم ببینمش!  _

 شده؟آینه دق می  نون زمان اال پس چطوری مدعی اینین که مدارک ا _

 هایش توی هم رفت: ناهید جا خورد و ثانیه ای بعد اخم

 شما از روابط خانوادگی ما بی خبری پس لطفا طعنه نزن!_

  

شناسم، عرض کردم خانم از جایی که روابط خانوادگی داغو خوب می _

 شکیبا!  

نگی بود که ای زمریم ساکت نشسته بود و توی اوهام سیاه خودش و دایره

شنید! با فشاری هایش نمی در هوا می چرخید و این بار حتی صدایی از تال
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اش بود که که به انگشتانش آمد محمد را نگاه کرد ولی حواس او به عمه

 گفت: داشت می

 به هر حال من چیزی از اون روزا ندارم! _

 و رو به مریم ادامه داد: 

ت عمه جان! بابات  بردار از این خیالبذار روحش آروم باشه مریم! دست  _

 چند سال پیش یه اشتباهی کرد... 

جاش پیشمون خالیه یعنی   تاوانشم داده! من و مهسام دادیم!همین که االن_

 تاوان!  

 مریم صدای پرمعنای امید را شنید: 

 فراموش کن اون روزا رو! _

 به امید نگاه کرد که بهش خیره شده بود: 

 چیه؟ دونی اصال فراموشی می_

 که نمی شستم روبه روت االن! دونستمنمی_

یک محمد  تن  شد،مریم حرارت  جا  جابه  کمی  تا  و  رفت  باال  دفعه 

نخ انگشتان،  بند  آن  انگار  کرد.  محکم  را  حالشان انگشتانش  کنترل  های 

 توسط هم بود و یک حمایت عجیب!

 مریم بی جوابش نگذاشت: 
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نیست چ_ هم  شبه  میگی،تب یک  تو  به دردی که اون چیزی که  برسه   ه 

بخواد فراموش شه! من مرگو دیدم جلو چشمام و رو تن عزیزانم! یکیشون 

می  درد  سالها  گناه  بی  داشت  یکیشون  اشتباهش!  پشت  کرد  کشید!  دق 

 یکیشونم تا ابد روی تنش زخم موند که هر بار ببینمش دردم بیاد!

او برگشت  زخمی پشت کتف محمد بود که تیر کشید و نگاهش سمت 

 کرد:ه امید نگاه میولی مریم مستقیم ب

مرگ هیچی! هر وقت تب کردی، بیا از دردش بگو! چون فراموشی درد _

 داره! باید بمیری و زنده شی تا بتونی فراموش کنی! 

 بعد هم بلند شد و آرام گفت: 

 بریم محمدرضا!_

 اش گفت: ایستاد که عمه محمد که هنوز گیجِ حرف او بود ، با مکث

کن  _ و  صبر  وسیله  سری  یه  زیرزمین  !  توی  عزیز  وسایل  بین  مدارک 

 بیرون شاید یه چیزی تونستم پیدا کنم!   هست. همین روزا می ریزم

هایش گرفت و از  اش را نگاه کرد. لبش را بین دندانمریم با ناباوری عمه

 ته دل گفت:

 ممنونم عمه! _

 خوای چیکارشون کنی؟می_
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 اش بماند!خوام! بقیهفقط می _

 بهت گفت اسناد خونه به مشکل خورده؟   خیله خب! فقط امید_

 اش برگشت:نگاهی به امید کرد و دوباره سمتِ عمه مریم 

 مگه خونه به اسم امید نبود؟ چطوری به مشکل خورده؟ _

االن_ بوده!  نوشته  می دست  باقی که  باید  گفتن  کنیم  عوض  سند  خوایم 

 شده!وراث بیان و امضا بدن . باقی کاراش حل 

 ی بگوید که محمد دست او را گرفت و گفت:مریم خواست چیز

 شه!میاد! شما اون اسناد رو پیدا کنین زودتر. این چیزا فوری حل می_

بود!  شده  عصبی  او  دخالت  از  ولی  شد  ساکت  محمد  احترام  به  مریم 

 خداحافظی کردند و بیرون رفتند . محمد تا توی ماشین نشست، گفت: 

 ریم! امضا نمی کنین بابت خونه مهیچ سندی _

 مریم با تعجب نگاهش کرد و هنوز دلخور بود بابت رفتارش:

 چرا؟_

 ات داره دروغ میگه!  عمه_

 ولی من سهممو گرفتم ازش!_

 چند میلیارد گرفتی؟  _

 مریم با تعجب نگاهش کرد و محمد بهش خیره ماند:



 

844 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

می _ مساحت  این  با  میلیارد  االاین خونه کمِ کم سه  نصفم  ارزه  ن! نصف 

 نی باید یک و نیم حق بده بهتون! داده؟بخوای حساب ک

خیره  نگاه  با  میلیارد؟  نیم  و  یک  شد!  داغ  مریم  تن  ،مریم   یتمام  محمد 

 پلک زد: صاف نشست و چند بار

 خوام! یه ریالشم نمی_

 که چی؟_

 راهتو برو محمد! _

 سمتش برگشت و با التماس گفت: 

 کنم!خواهش می_

 ن داد: محمد سر تکا

 گیر.ببخش به مهسا! حقه! حق!  رم! ولی حقتو بمی_

نگاه    "حق "تکرار کرد   با  و  فرمان کوبید  به  را محکم  بعد  کف دستش 

 پایش را روی پدال گاز فشرد که مریم آرام گفت: ی مریم خیره 

 حق من سالمت مهسا و آرامش توئه از این دنیا!  _

تش از روی آرنج تا  محمد تکانی خورد و مریم کمی سمتش خم شد. دس

 ر خورد تا روی آن تتو رسید: ساعدش س



 

845 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

خورم! آرزوم شماهایین که حرصِ مالی که هیچ وقت آرزوم نبوده نمی_

 دارمتون!

و  کشید  خلوت  و  فرعی  خیابانی  توی  را  ماشین  واکنش  یک  در  محمد 

 توقف کرد. قلب مریم ریخت و محمد کامل سمتش چرخید:

 بهش؟ تموم این ساال احتیاج نداشتی_

 رم! داشتم ولی االن ندا _

 تونی بگذری از آرامشی که از دستت رفت؟می_

 آره!_

 چطوری؟_

بین مردمکهایش دو دو می چشم  ی مریم! دست مریم هنوز  های تیره زد 

 تر گفت: تابروی آن خالکوبی بود و محمد بی

 گذری؟ چطوری از چیزی که حقته و گرفتن ازت می _

 شده به تو برسم! چون نداشتنش باعث _

اکت شد. مریم آب دهانش را قورت داد و دستش را  دفعه محمد سیک

روی صورت او گذاشت که به صافی همیشه نبود! ته ریش کمی که روی 

عمیقی   نفس  و  شد  کشیده  رویش  مریم  دست  اما  بود  تیز  بود  صورتش 

 کشید:
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گوشه و    گرفت بهیه روز شاکی بودم از همه دنیا ... چشمم مدام راه می_

ی دنبال  زندگیم...  از  کنار  بکشم...  راحت  نفس  یه  کنم...  فرار  بودم  راه  ه 

آرامش  داشتنت کشیدم،  سر دوست  که  دردایی  تموم  با   ... توأم  با  وقتی 

بازم   دونم  نمی  نبود،  سختیا  و  اتفاقا  اون  اگه  محمدرضا!  دارم  و  داشتم 

که باهات   داشتمت یا نه! اگه حقمو خوردن که به تو برسم و حس خوبی

 دارم،حاللشون باشه!

 یبک گلوی محمد تکان خورد. مریم لبخند زد:س

 نه با آرزوهام...   ...میرم حاال هام میعاشق معنی این نوشته شدم. با خاطره_

برجسته  .حرف رگ  کرد  جمع  بیشتر  را  مریم  دل  محمد  پیشانی  هایش ی 

بود.می دار  گذشته هدف  سخت  روزهای  اگر  که  بداند  او  نبود    خواست 

آرا  نبودند!  هم  کنار  دو االن  بین  درد   ... بود  داشت حقش  او  با  که  مشی 

نمی حالش  به  ناخن  کسی  بود!  آرام  و کتفش  تاریخ  حتی  حاال  کشید. 

ی کرد. دلشان یکی بود... آرامش مثل یک هالهجمالت هم مرزبندی نمی 

 نامرئی از تن جفتشان با هم گذشت... 

 *** 
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ه همه چیز  خیالش را راحت کرد که از اول مامریم جواب ستاره را داد و  

کنجکاوی جواب  کرد  سعی  است.  قبل  روال  حد روی  در  را  او  های 

به  هم  اولش  از  ستاره  ولی  نزند  حرفی  قضایا  اصل  از  و  بدهد  متعادل 

قضیه بود  فهمیده  به چه سادگی  بازگشتنش  دوباره  و  او  نیامدن  ماه  دو  ی 

خواهد. مریم هم خندید و با  ی مربوط است و کنایه زد که شام عروسی م

هایش و خسته شمی، مهر تایید را پای حدس او زد. بعد از تعویض لباسچَ

لبخند زد و سمت آکواریوم رفت. قلپی از آبی که توی  نباشیدی که شنید،

دستش بود را خورد. یاد زمانی افتاد که محمد دقیقا همینجا ایستاده بود و  

ش زد. انگار تنها کسی که درکموری حرف میبا سری کج شده داشت با 

کرد آن ماهی مرموز بود! از روزی که جریان بازگشت پیکر پدرش را  می 

داشت،می را  کردنش  پنهان  در  سعی  محمد  که  حالی  و  بود  دید، شنیده 

دوباره  تمام حرف تکرار شد.انگار که  در ذهنش  بود  زده  بهش  هایی که 

همه و  مقابلش  گفت نشست  اول  از  تنهاییرا  هیاهو.  یک  میان  که   ای 

نمی  گریبانش رهایش  و  بیرا گرفته  تعداد  کرد!  به  ربطی  تنهایی  و  کسی 

غار آدم توی  را  آدم  بیشتر  هیاهوها  گاهی  ندارد،  نفر  بر یک  و  دور  های 

درونی می تنهایی  فرو  کافی اشان  هر  کند!  بگیرد،  راه  چشم  یک  است 

 ایی بیشتر است!تر باشد، عمق درد و تنهقدر طوالنیچه
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آکواریوم زد و او   ی ای به شیشهک بود، ضربهبا دیدن موری که کم تحر

تکانی خورد. خندید و ضربه را تکرار کرد. انگار که محمد جلوی رویش  

پری توی گوش و با  بود و داشت  بیدارش مینشسته  از خواب  کرد!  بینی 

تعجب با  و  درآمد  خیال  و  فکر  از  زد  ت. صورت  برگشمهنا که صدایش 

و   آورد  لبش  به  لبخند  او  و خندان  بوسید  را  مهنا صورتش  سمتش رفت. 

 چشم پشت سر او چرخاند: مریم 

 خوبی؟ آقا میثم بهترن؟_

 شکر. فعال که دائم دراز کشه! اما دکتر از شرایطش راضیه!_

 لبخند زد:  مریم 

 خب خدا رو شکر. میعاد کو؟_

 من نداری خدایی نکرده؟ به  عاشقتم که شدی نسخه دوم محمد! کاری_

 ست روی صورتش کشید:مریم خندید و د

 اتم هستم دیگه! خودتو دوست دارم که عاشق زلزله_

 مهنا نفس عمیقی کشید:

می _ بس  از  کرده  ام  دیوونه  ولی  مامانمه!  پیش  دایی دائم  کو؟یا  بابا  گه 

 اشم سرش جای دیگه گرمه! جونمو بگو بیاد! باباش که فعال مرخصیه،دایی
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بهش بزند و با هم خندیدند! با    ایاه معنا دارش به مریم باعث شد، ضربهنگ

صندلی  روی  مریمهم  و  نشستند  آبمیوه ها  که  دو  گذاشت  مهنا  سمت 

 ها بود: حواسش به تمرین

 یه کمی حال میثم بهتر شه، دوباره برگردم! _

 از همین حاال بیا! _

 مهنا سمت مریم برگشت و او لبخند زد: 

از  _ ریکی  اون  میعاد!  برای  ببر  رو  ها  آبمیوه  بهش،دوست این  دادم  وز 

 داشت!

 مهنا لبخند زد و آبمیوه را بین دو دستش گرفت: 

 اومد دیوونم کرده مریم!  تصور اینکه بال بدتر از این سر میثم می _

 کرد:مریم با دلگرمی دستش را نوازش

 نکن! حاال که به خیر گذشته! به چیزای بد فکر_

 تم...بینم یه وقتا؟ خیلی کم طاق شه کابوس میباورت می_

 ات خوبه! بیا باشگاه! ورزش برای روحیه  زودترگمواسه همین می _

اومدم،بیشتر وسوسه _ مامان  بهونه کار  به  امروزم  اتفاقا!  میثمم گفت  خود 

 شدم... 
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با شنیدنِ اسم مادر آنها دوباره مضطرب شد ولی در حفظ ظاهر استاد  مریم 

 بود: 

از_ وگرنه  داشت  کار  مامانت  شد  خوب  دل خونه   پس  بیمارستان  و 

 کندی! نمی

 مهنا لبخند زد:

میثم  چیکار_ دیدم  رسید  عقلم  تا  شدم،  عاشق  کردم  باز  چشم  تا  کنم! 

اینکه   با  بخوره!  تکون  دلم  تو  آب  نذاشته  اصال  سال  هفت  این  کنارمه! 

خطر از  پر  کارش  حادثه همیشه  مرو  اینقدر  اما  نمی س  فکر  که  بود  اقبم 

خت و از ترس نداشتنش به خودم بلرزم! من کردم یه روز بشه بخوابه رو ت

 بدون میثم نفسم نمی تونم بکشم... 

 بغض صدای مهنا دل مریم را لرزاند:

 دونی.عوضش االن قدرشو بیشتر می_

 گفت و دست به صورتش کشید: ی محکمیمهنا آره 

 داشت ...  ولش کن حاال! گفتم مامانم کارت_

 یخ کرد:  ریخت و مریم  قلب

 مامانت؟_

 آره! گفتم که! _
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 فقط گفتی اومدی دنبال کارش._

خواست خودش بیاد ببیندت اما وقتی حاضر خب کارش تویی دیگه! می_

شد، میعاد توپشو پرت کرد ،خورد تو سر من! دعوامون شد! هیچی! گفت 

می  همو  برگردم  من  پیش  تا  برو  پاشو  تو  با  کشین!  شام  واسه  و  مریم 

 خواهرش دعوتشون کن!

 اش گرفت:خورد که مهنا خنده  مریم چنان جا

 کنی؟چیه؟ چرا اینطوری نگاه می_

 مریم آب دهانش را قورت داد و مهنا بلند خندید:

از_ مادرشوهر  خدا  به  واال  ندارم!  گرفته،خبر  چشمی  زهر  چه  نوع  مامانم 

دلو  و  ذلیله  پسر  اینقدر  نیست!  زن  فوالدزره  منتظره  فقط  که  محمد  اپس 

 زیر سبد!  بگیره ، ما رو کال بذاره

 سعی کرد لبخند بزند:  مریم 

 دیوونه! یهو گفتی شوک شدم! این حرفا چیه؟ _

اومدم رسما دعوتت کنم  _ اینجا  تا  منم  بیا! دیگه  از شوک در  خب حاال 

 که نگی دفعه اول تلفنی گفتن بهم! 

 اش گرفت: وشیای را هم توی گدر همان حالت شماره

 ت کنه! گفت رسیدم بهش زنگ بزنم که خودشم دعوت_
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اسم   تا  جان"مریم  تپیدن    "مامان  بنای  قلبش  دید،  مهنا  گوشی  روی  را 

 گذاشت و دست روی دست او گذاشت: 

  

 وایسا مهنا!_

 مهنا متعجب نگاهش کرد و مریم سعی کرد اضطرابش را کنترل کند:

 میشه از مامانت تشکر کنی و بگی باشه واسه یه فرصت دیگه؟  _

 مهنا با تعجب نگاهش کرد:

 ؟ چرا _

 آخه... االن وقتش نیست یعنی ..._

بردتون دیگه! دوست _ می  ، محمد  میخوریم  یه شام  نیست چیه؟!  وقتش 

 نداری بحثتون جدی شه؟ 

 پس محمد هم خبر داشت ولی چرا چیزی بهش نگفته بود؟ یک ساعت 

اش پیش تلفنی حرف زدند و او خبر از مدارک گرفت وگفت هنوز عمه

 ی او نگاه کرد:د و توی صورت عرق کردهجواب نداده! سر مهنا خم ش

 مریم...  _

 با نگاه مضطرب او ،ابروهای زن جوان به هم نزدیک شد: 

 در مورد محمد مرددی که..._
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 مریم میان حرفش پرید: 

 غافلگیر شدم! کاش بمونه واسه یه شب دیگه! نه! اصال! فقط... یعنی _

 فردا خوبه؟_

 با سکوت او دست روی دستش گذاشت: 

 خوای با محمد حرف بزنی و یه شب خودتون تعیین کنین؟  میاصال _

این  توی  را  دعوت  بگوید!این  چه  دانست  نمی  و  بود  گیج  هنوز  مریم 

 لبخند زد:  گذاشت؟ مهنا وقتی جوابی نشنید،شرایط پای چه چیزی باید می 

 گه کی میاین!  گم خودِ محمد بهش می من به مامان می _

 نه!_

 ی گرفت و لبخند زد: با نگاه مهنا ، مریم نفس

 شیم.مزاحم می _

 لبخند روی صورت مهنا بیشتر شد: 

 ها! به داداشمم اینجوری گفتی بله؟ دی ضربتی جواب می_

انداخت وخنده  باال  را  و سرش  استرس کرد  از سر  آرامی  همان ی  از  لی 

به   مادرش  و  پدر  خالی  جای  درمورد  چطور  که  بود  ذهنش  توی  لحظه 

توضیح  خانواده محمد  سمتش  ی  را  گوشی  مهنا  که  بود  فکر  توی  دهد! 
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مریم آب دهانش را    "مامانمه!  "گرفت و بااشاره چشم و لب زدن گفت  

 قورت داد و سالم کرد. صدای شیرین پشت تلفن آرام بود: 

 عزیزم! سالم به روی ماهت_

 *** 

ی  جلوی آینه دستی به صورتش کشید. دلشوره ثانیه به ثانیه مثل یک قطره

تو  سرخ  آینه جوهر  چشمی  به  داشت  و  بود  ریخته  آرامشش  و ی  ها 

شده بود یک جریان  آن  رسید. حاج فاضل ، مادر و پدرش و  صورتش می

!  کردرفت، مثل مثلث برمودا عمل میسه ضلعی که سمت هر کدامشان می

خواست جواب دهد؟ اگر  طور میبردنش ، چهاگر هر کدام زیر سوال می

کشید و... با  دلشوره را یک تنه به دوش می  قدر عذاب مادرش بود هم این

به ای که روی گونهبوسه دید. دست  را  مهسا  و  پرید  پلکش  نشست،  اش 

 زد.  های او داشت برق می صورتش کشید و سمتش برگشت.چشم 

عصمت  _ چه جا  دست!  دم  بیاره  جااسفندیشو  فوری  که  خالی  خانم 

 خوشگل شدی آبجی! 

 مریم لبخند زد:

 لباسم خوبه؟_
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لب مهس به  سبابه ا  و  شست  انگشت  دو  و  داد  قوسی  هم هایش  به  را  اش 

 چسباند:

_fantastic! 
ای آرام بهش زد و شالی را برداشت که مهسا فوری از  مریم با خنده ضربه

 دستش گرفت: 

 رو سرت کن... همرنگ شومیزته!این روسری ابریشمی بیا _

 روسری سختمه! _

دا  برایش بست و سمت مهسا نگهش داشت و خودش روسری را مدل  ر 

 گرداند: آینه برش 

 ببین چه خوب شد!_

 زنمتا! هی سُر بخوره،همون وسط می_

می_ فوقش  ذره  گره یه  جلو  از  که  مدلی  این  ولی  جلو  بکش  عقب،  ره 

 خوره زیاد! کردم ، تکون نمی

 هایش را جمع کرد:ای گفت. مهسا چشم مریم نفس عمیقی کشید و باشه

 آبجی... _

 ش کرد:مریم چپ چپ نگاه

 چیه باز؟_
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 زنی؟ ایه رو میاون رژ سرخابی_

 چنان نه خیر غلیظی گفت که مهسا مثل موش جمع شد! 

 شی خب! خوشگل می_

 دوست ندارم! _

 زنی تو!یعنی واسه محمدم نمی_

ضرب عقب هبا  عقب  و  خندید  غش  غش  خورد،  مریم  از  که  محکمی  ی 

 رفت:

 زدی پس! _

 مهسا گمشو تا لهت نکردم!_

 رم خب! قربونت ب_

اش! در کشو را باز کرد، ادکلنش مریم هم حرصش گرفته بود و هم خنده

ای ی کوچکی را دید که بدلیجات مهسا تویش بود! جرقهرا بردارد. جعبه 

یک و  خورد  ذهنش  او  توی  که  کرد  صدا  را  مهسا  بلند  صدای  با  دفعه 

 ت: فوری با جانمی توی اتاق دوید. مریم با ابروهایی جمع شده سمتش رف

 یه جفت گوشواره تو کشوت دیدم یادم رفته بود! _

 رنگ مهسا کمی عوض شد: 

 ها؟_
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 ها و کوفت! طال بود! مال کیه؟ _

 مهسا با من و من گفت:

 نمیشه بعدا بگم؟_

 نه خیر! _

باشه از  مهسا  یکی  توی  از  را  جعبه  و  رفت  کمد  سمت  گفت.  مظلوم  ای 

 های مانتویش بیرون کشید و سمت مریم برگشت:جیب 

 فکر کردم ندیدی که تا حاال چیزی نگفتی؟ _

جلو رفت و با نفس عمیقی درش را باز کرد و آن را طرف مریم چرخاند. 

 درخشید:هایش مثل نگینی بر سر انگشتر می چشم 

 ن داری؟ دوسشو_

به گوشواره با تعجب  را  مریم  مهسا آب دهانش  و  نگاه کرد  های ظریف 

 قورت داد: 

 .ببخشید ...خیلی کوچولوئن_

 مریم گیج چشم دواند تو صورتش :

 یعنی چی مهسا؟ _

 مهسا فوری توضیح داد: 
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کردم براش! یعنی از به جون خودت خیلی وقت بود داشتم پول جمع می_

 ت با محمد جدی شده! ط ارتبابعد عید که دیدم  

 آب دهانش را قورت داد: 

واسه مراسم عقدتون خریدم! یه دستبند چرمم واسه محمد سفارش دادم _

 ... یعنی تازه پولش رسید دستم ... 

 نگاه مات مریم به مهسا مانده بود که سعی داشت بغضش را قورت دهد: 

 دوسش داری ؟_

 اش درآمد:صدای مریم به زور از ته حنجره

 هر چی کار کردی رو دادی به اینا؟_

 های مریم پر شد:سر مهسا آرام تکان خورد. چشم

 همه رو؟ _

  

 اسه خودم!یه مانتو هم خریدم و_

مهسا  چکید،  اشکش  قطره  وقتی  و  داد  فشار  هم  به  را  هایش  لب  مریم 

 لرزید: بغلش کرد. صدایش می 

با_ چند  دیدم  دوییدی!  خاطرم  به  چقدر  دیدم  ساال  این  خوردی تموم  ر 

 زمین! دیدی تا نفسم بند اومد ، زودتر از من قلب وایساد!
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تن مهسا محکم  هایش دور  اشک دیگری از زیر پلک مریم چکید و دست

 تر بغلش کرد:مهسا محکم .شد 

روز  _ سال  هر  باید  برام!  کردی  سنمون،مادری  فاصله  سال  شیش  پنج  با 

خواستم حداقل تو پول خریدم ولی... ضعیف بودم. میمادر برات کادو می

شی و به دیدم زیر بار استرس و مشکال خم می داروهام کمکت کنم ... می 

 یدم! همیشه فهمیدم اگه تو رو نداشتم،می مردم!  فهمرو من نمیاری ولی می 

 خودش را عقب کشید و به صورت خیس او زل زد:

 ره مادرم بودی، نه خواهرم!تا آخر عمرم یادم نمی_

گزید و دو طرف صورت او را گرفت. خوب نگاهش کرد و مریم لبش را 

قربان  و  بوسیدش  بار  چند  بگیرد.  آرام  دلش  که  کرد  بغلش  جوری  بعد 

 اش رفت. مهسا نفسی گرفت و دو انگشتش را زیر پلک او کشید: هصدق

 گریه نکن توروخدا! خراب شد همین یه ذره آرایشت! ...  _

جعبه گوشواره را سمتش گرفت ای گفت. مهسا  مریم سر تکان داد و باشه

 که مریم دو دست او را گرفت: 

 بذارش واسه همون روز که خریدی !  _

غلیظی برش   مهسا ذوق کرد و چشم  و  مریم زنگ خورد  گفت. گوشی 

داشت! با دیدن اسم محمد لبخند زد و مهسا را نگاه کرد که گوشواره را  
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ی را جواب  سرجایش گذاشت و مانتویی را برداشت. دلش آرام بود.گوش

 داد: 

 جانم محمدرضا!_

 این یعنی جانتم؟ _

 اش گرفت:مریم خنده

 سالم عرض شد! _

 سالمو ولش کن.جواب سوالمو بده!_

 هستی دیگه!  _

 حاضرین؟_

 آره! دو دیقه دیگه... _

 محمد بین حرفش گفت:

 بعد راه بیفتم!ببین من پشت درم. درو وا کن بیام تو  _

 مریم با خنده حرفش را بی جواب گذاشت و به جایش گفت: 

 دو دیقه دیگه بیرونیم با مهسا! _

خنده کرد.دلشصدای  قطع  را  گوشی  مریم  و  آمد  محمد  هایش ورهی 

 کرد رنگشان کامال پریده! ...  رنگ شده بود که احساسآنقدر کم
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بحثی   انگار  دیدند.  هم  مشغول  را  محمد  و  حسن  رفتند،  که  بیرون 

اجبار،نه می  به  هم  آن  ماند.  تمام  نیمه  حرفشان  آنها  دیدن  با  که  کردند 

 تمایل خودشان! 

ه محمد هم تعارف مهسا زودتر از مریم سالم داد و جوابش را گرفت. نگا 

را   حالش  و  دهد  دست  مریم  با  که  این  از  قبل  نداشت.  کسی  حضور  با 

و گوشهبپرسد، چشم  را رصد کرد  پایش  سرتا  لبش کشهایش  آمد.   ی 

های ریزبینش به خوبی متوجه وسواس او روی ظاهرش شده بود. هر چشم 

 اش همیشه و استایل خاص خودش را هم داشت! چند که سادگی 

بود نظر    معلوم  به  خسته  و  ریخته  هم  به  آمده.  کار  سر  از  تازه  حسن 

چشم  می  از  محمد  به  چپش  نگاه  چون  انگار!  بود  هم  کفری  و  رسید 

خیلی زود هم خداحافظی کرد و قبل از رفتن آنها توی دخترها دور نماند.  

خانه رفت. همزمان با بسته شدنِ در، نگاه مریم و مهسا سمت هم چرخید و 

 شاره زد: محمد به ماشین ا 

 شینین من بیام؟ دو دیقه می_

تر شد اما قبل ای رفت . مریم ایستاد و کمی به محمد نزدیکباشه مهسا با

 هایی جمع شده گفت:محمد با چشماز اینکه چیزی بگوید، 

 !خوشگل کردی وایسادی که _
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 مریم با خیرگی نگاهش کرد:

 تو هم بود؟  چیزی شده؟ چرا اخمای حسن _

 اش را جمع کرد:هایش داد و خندهمحمد قوسی به لب

 دونم! یعنی مهم نیست! فقط گفتم بیا بریم امشب، گفت نمیام!نمی_

 مگه عصمت خانم و حاج علی هم هستن؟ ا؟ _

 دونم چی! اس رفتن دعای نمی نه! سه شنبه_

 توسل! _

 هان؟_

 میگم رفتن دعای توسل! نشنیدی تا حاال؟_

آ با  نکردمحمد  او  حرف  دوم  قسمت  به  اعتنایی   ، ماشین   و   هانی  سمت 

 رفت:

 خوام بیارمش! میام االن! می  بشین، _

باشه دو ای  مریم  بین  از  فوری  مهسا  نشست،  وقتی  رفت.  محمد  و  گفت 

 صندلی خودش را جلو کشید:

 چی شده مریم؟ _

 مریم سمت عقب متمایل شد و متعجب گفت:

 ان؟ یه جوری تو هم فهمیدی_
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 مهسا سرش را فوری تکان داد: 

نکنه _ با مخلصیم آبجی، چاکریم آبجی خفه  تا آدمو  این حسن  بابا!  آره 

 ار ارث پدریشه این آبجی گفتن! ره! کال انگکه نمی

 مریم خندید: 

 گه!بامزه می _

 صورت مهسا جمع شد: 

 فکر کنم این به زنشم بگه آبجی! _

 حاال تو چرا این شکلی شدی؟_

 ا سر باال انداخت و عقب نشست: مهس

 ولی یه چیزیش بودا!_

مریم بی حواس اوهومی گفت! ساعت را نگاه کرد. شش و نیم بود! قصد 

داشتند داشت گلدان ک ساعتی طول کشید.کم کم  نیم  بخرد.  هم  وچکی 

می  کنارخسته  به  دستی  و  کرد  نگاه  آینه  توی  را  خودش  روسری   شدند! 

هایش جمع  انجا مهسا را نگاه کرد که لبرنگش انداخت! بعد از همخوش

می نگاه  را  عقب  کنجکاو  و  او  بود  به  و  شد  جمع  کمی  ابروهایش  کرد. 

می  خوب  شد!  وقت شناختش!  خیره  حالتش  همیشه  بود!  درگیر  فکرش 

بود! توی ذهنش دنبال دلیلی گشت که در  فکر و درگیری همین طوری 
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آمد که شت بیرون میخانه باز شد و محمد و پشت سرش حسن با غرغر دا 

با مریم و بهت نگاهش غافلگیر   مهسا فوری صاف نشست و برگشت که 

شناخت! وقتی دید شد. قلب مریم ریخت. این کارهای مهسا را خوب می 

حسن و محمد نزدیک شدند، پیاده شد و فهمید حسن انگار به زور دوش 

حاال تا  که  جوری  یک  و  بود  پایین  سرش  کرده!  عوض  لباس  و   گرفته 

 ندیده بودش!

 بیشین شوما آبجی! من خودم میام!_

 گفت: محمد قبل از مریم

 بنزین زیادی داری؟ کارتتو بده من! _

 یظ گفت: حسن نگاهش کرد و با غ

 مادر و حاجی!  ...نه خیر! برگشتنی باس برم دنبال ن_

 ریم! با هم می_

 حسن غیظ کرد و با چشمانش خط و نشان کشید:

 ه االن! میای؟ حاجی چش دیدنتو ندار_

 تو بشین االن، میام!_

اشاره   و  بهش  محمد  عجیب  نگاه  با  و  چرخاند  بینشان  نگاهی  مریم 

 نشست. صدای غر مهسا را شنید: عقبچشمکش لبخند کمرنگی زد و و
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 ذاره داداشمون! بشین دیگه بابا... اه!چه طاقچه باال هم می _

 مریم سمتش چرخید:

 تو چته؟_

وق که  ذوقی  برخالف  اخممهسا  داشت،  شدن  حاضر  هم ت  توی  هایش 

 بود: 

 هیچی! یه ساعت معطل این برادریم!_

 باشه که متلک نندازی تو حرفت؟ بدحتما باید _

های توی هم مریم، دست و پایش را  با تعجب نگاهش کرد و با اخم  مهسا

 جمع کرد: 

 به من چه اصال؟ _

 اگه به تو چه که تورو قرآن بشین سرجات مهسا!  _

گف وا  ماشین با  توی  هم  آنها  باالخره  عمیقی کشید.  نفس  مریم  مهسا،  تن 

تد نشستند و محمد راه افتاد. مریم گفت که او مقابل یک گل فروشی بایس

و محمد با تکان سر چشمکی برایش زد. مریم عقب تکیه داد و نگاهش به 

اخم و  بود  گردنش  پشت  دستش  که  ماند  حسن  هم!  نیمرخ  توی  هایش 

با سماجت نگاه کرد که   چشمش هم  آنقدر  بود.  از شیشه چسبیده  بیرون 

مثل  افتاد.  بهش  آینه  از توی  مریم را حس کرد و چشمش  نگاه  سنگینی 
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ب جرم شده باشد، فوری چشم دزدید و دست روی سرش  آدمی که مرتک

 کشید:

 جولو یه قنادی وایست شو ممد! یه قوطی شیرینی بگیرم! _

 خواد!  هاتو وا کن، شیرینی نمیتو اون سگرمه_

نشی!  _ رد  که   پیشوازه!  هس  هم  فروشی  گل  قنات  سر  قنادی  همون 

 خواس گلدون بگیره!آبجیمون می 

  

کشید. انگار   هی معنادار بهش سر روی شانهمحمد سمتش برگشت و با نگا

 داد که دنبال چه حرفی است!گرا می

 تره ها!خوای گل بخری؟ گل و شیرینی با هم قشنگتو نمی_

 از توی آینه نگاه کرد:ای کرد و به مریمحمد خندهبا نچ حسن ،م

 آوردی مریم! کاش شمعدونی رو می_

شد.   گیج  باز  ولی  شد.  جمع  حواسش  نگاه مریم  و  محمد  خندان  نگاه 

کوتاهش به مهسا باعث شد شل و ول عقب بنشیند! ... بازی جدید بود یا 

 اعصاب خوردی ؟؟!! 

 *** 
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گلدان یک  دنبال  گلفروشی  ب توی  نوک زیبا  درگیر!  فکرش  و  ود 

های دیفن کشید که فروشنده بهش نزدیک انگشتنش را روی برگی از گل

 شد: 

مقا_ خیلی  آپارتمان  برای  بزرگدیفن  گلدونای  داریم! ومه!  هم  تر 

 خواین ببینین؟ می 

 مریم با لبخند سر چرخاند و گفت:

می _ کوچیک  که  سایز  داشت  پدرم  قبال  گلدون  یه  نه!  دیفن  اما  خوام 

 ش یادم نیست! اما برگای قلبی و صورتی،بنفش داشت!اسم

 حسن یوسف؟_

 نه! برگاش آویز بود! _

 مرد با کمی تامل گفت:

 ها رو ببینین؟ خواین تشریف بیارین توی گلخونه که نمونهمی_

می  فکر  داشت  دید.  مریم  را  محمد  که  بیاید  یادش  گل  اسم  بلکه  کرد 

الش می گشت که صدایش  های تزیینی و آماده، دنبداشت سمت سبدگل

به   و  کشید  عمیقی  نفس  مریم  دیدش!  و  چرخید  سمتش  محمد  زد. 

 فروشنده نگاه کرد:

 ؟ چون اسم گل یادم نمیاد!گلخونه نزدیکه _
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 تونین وارد گلخونه شین! بله! بله! از همین درِ میونی، می_

و   بروند  گلخانه  توی  که  داد  توضیح  برایش  او  و  رسید  مریم  به  محمد 

رف راهنماییدنبالش  تا  افتاد  راه  جلوتر  فروشنده   . محمد ت   . کنند  اشان 

 ها کرد و گفت: نگاهی به گلدان

 گردی؟ هر میدنبال زبون مادر شو_

ها و خنکای مرطوب  اش گرفت و وارد گلخانه شد. بوی گلمریم خنده 

 غالب بر گلخانه حالش را بهتر کرد:

 باید دنبال زبون تو بگردم!  _

 مده!کاکتوس تیغ تیغیه._

 جنابعالی همون شمعدونی هستی! _

 محمد نگاهش کرد و چشم ریز کرد:

 نه بابا؟ _

چشم   داد.  باال  را  ابرویش  گلمریم  دیدن  گلدان برای  مختلف و  های 

 چرخاند و گفت:

 حسن اینقدر اخماش تو هم بود ،گفتم نمیای! _

 رفت شیرینی بخره! حال حسن واسه ت مهم شده؟_
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م معناداری گفت که به جواب دادن نرسید مریم نگاهش کرد و محمد هو

 چون فروشنده گفت: 

 .. خانم این گال هست! حسن یوسف! برگ بیدی!برگ بیضی و._

باالی گل که  گلدانی  به  مریم  لبخند چشم  و  افتاد  بود  آویزان  دیگر  های 

 زد: 

 همین بود! برگ بیدی!  _

رنگ  که  افتاد  زیبا  گل  و  ساقه  از  پر  کوچکی  گلدان  به  محمد  چشم 

های قلبی کشید و  اصش آشنا هم بود! مریم با لبخند انگشت روی برگخ

 گفت:

 کنین! اش کنین آمادهخوام! لطف میهمینو می _

آویزی  و  محافظ  را که  و گلدان  فروشنده دست روی چشمش گذاشت 

 حصیری داشت برداشت و ته سالن رفت! محمد گفت:

 ی سراغ گلدون؟ای به رز و سرخ و ارکیده نداری؟ صاف میاکال عالقه_

نمی_ دارم،منتها خواستگاریت  بخرم دوست  برات  رز سرخ  که  بیام  خوام 

 محمدرضا خان!

 غلیظی خندید:محمد با جان 

 گل نخواسته بودی تا حاال عزیزم! _
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 های مفرح او خیره شد و گفت: مریم به چشم 

 گلو به وقتش میارن! _

 اتون؟ این یعنی باید شیرین خانم رسما بیاد خونه_

 سمه ایرانیاس دیگه! ر_

 با مکث اضافه کرد:

 اصراری نیست محمد ولی ... _

 ا نداره! همه چی سر جاشه! ربطی به باقی قضای جریانمطمئن باش اون _

ها  جدی شدنِ لحنِ محمد ، مریم را ساکت کرد و نگاهش سمت گلدان

انگشتش ضربه با پشت  او  چرخید. محمد  وقتی  و  زد  بازویش  به  آرام  ای 

 د، لبخند زد: نگاهش کر

 شه!چشاتو ندزد وقتی پر می _

 مریم نفس عمیقی کشید تا بغض ته گلویش را پس بزند: 

 لیه که االن خودش این گلدونو برام درست کنه!جای بابام خا_

 شه.قول دادم بهت! جاش و یادش پر می _

 مامانت قضیه صیغه رو فهمید؟_

 نه! قرار نبود بفهمه! _

 امشب بهش بگو!_
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 د و مریم آب دهانش را قورت داد: محمد جا خور

خوام اتفاقی که اون روز توی حیاط افتاد، دوباره و این بار از سمت نمی_

 مامانت بیفته چون االن نفهمه، ده روز دیگه ممکنه عموت بگه بهش!

 بگه! _

می _ زنم!  یه  من  چون  بگه!  اون  نذار  بگو!  خودت  این  پس  پشت  دونم 

 حرف چه نگاهایی هست! 

 بره!با عموم فرق داره. به این مفتی کسی رو زیر تیغ نمیمامان من _

قضاوتت_ بد  نذاشته  مادریش  مهر  حتما  و  توئه  دختر    مادر  یه  من  کنه. 

ی خونوادگی که همه عادت دارن اول قضاوتش کنن بعد ام! با سابقهغریبه

 اگه دلشون خواست بهش فکر کنن!...

ش بشنوم یا تو رفتارش ببینم  ات، یه روز ازخوام وقتی اومدم تو خونهنمی 

که جسم و روحمو سبک دیده! چون مامانت به این چیزا حساسه! معلومه 

 که هست... 

می نگاهش  خیره  خیره  داشت  و  محمد  زد  صدایشان  فروشنده  که  کرد 

عمیقی   نفس  مریم  ایستاد.  میز  روی  رویشان  روبه  آماده  گلدان 

بی نگاهش  و  گرفت  فروشنده  سمت  را  خودش  گلکشید.کارت  و  ن  ها 

 های زیبایش چرخ خورد!ته دلش لرزید. کاش مادرش بود... برگ
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حسن   و  برگشتند  ماشین  توی  وقتی  مریم  از  ذهن  آمد؛  بعدش  ربع  یک 

توی  ماشین  توقف  تا  سکوتش  و  مهسا  از  گشت.  درگیری  چندین  حول 

اش برگشته بود. روبه رویی با شیرین ی مادر محمد! دلشورهپارکینگ خانه 

ه با محمد تمام کرد در مورد صیغه ، شب سختی را در ذهنش و حجتی ک

می  چه  هر  تهش  خالی  نشاند!  قصد  که  بود  مطمئن  را  شد؛  میدان  کردن 

باز نمی این زندگی  گذاشت. نگاهش به محمد وقتی  برای از دست دادن 

اش  که منتظر ایستاد تا پیاده شد و سمتش رفت، شست او را هم از دلشوره

کرد یک چیزی ته نگاه او هم ینکه لبخند زد اما حس می با خبر کرد. با ا 

 هست که آرام نیست. محمد گلدان را نگاه کرد: 

 خوای من بیارم؟ می_

او   حرفبی مریم  آن را سمتش گرفت و محمد سمت حسن برگشت که 

ی ی شیرین یک خانههم بدون حرف دنبالشان راه افتاد. توقع مریم از خانه 

ا با دیدن یک برج نو ساز، اولین تصورش ریخت به ویالیی و سنتی بود ام

 هم!  

 هل داد و بهشان تعارفایستاد و حسن در را   ی هفتم آسانسور توی طبقه

تشکر مهسا  و کرد.  حسن   کرد  که  رفت  پیش  قدمی  هم  مریم  شد،  رد 
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بی رنگش  خودش  مریم  دیدن  با  اما  برداشت  قدم  مهسا  سر  پشت  حواس 

 کشید: بعوض شد و سریع خودش را عق 

 شرمنده آبجی! بفرما شوما!_

اتی شده بود! با هم ق و لبخندش را کوتاه کرد و رد شد. همه چیز نگاه مریم 

یعنی واقعا فکری توی سر مهسا و حسن افتاده بود؟ از تصورش هم شوکه  

 کرد که بتواند به هم ربطشان دهد! شد! هیچ چیزی پیدا نمی می 

ایستاده بود و محمد کلون فانتزی در را چند  اشان  همه تر ازحسن باز عقب

پیدای میعاد  باز شد و  . در بالفاصله  با بار گرفت و رها کرد  ش شد. چنان 

با   را  کارتونی  شخصیت  ادای  و  پرید  باال  بود  تنش  که  سبزی  لباس 

در آورد که با هم زیر خنده زدند! پشت سرش    "الجثهموجود عظیم "گفتن

من به  مجالی  و  آمد  مهنا  آنها صدای  از  زودتر  تا  نشد  داده  شیرین  و  صور 

صور را دید و  جلو بروند. مریم بعد از بوسیدن میعاد ایستاد . بعدش اول من

سمتشان   لبخند  با  و  گرفت  را  رنگش  طوسی  چادر  پر  دو  که  را  شیرین 

 رفت:

 ماشااهلل به میعاد! نذاشت من چادرمو بردارم! خوش اومدین!_

 ، فوری برگشت: میعاد که کنار حسن ایستاده بود

 موند پشت در!دایی می_
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 حسن محکم دست کشید رو موهای او: 

 مام زیر سبد بودیم .ها؟_

 اد چشم گرد کرد:میع

 ری زیر سبد عمو؟ چطوری می_

 تا حسن خواست جواب دهد؛ محمد با خنده گفت: 

 رمز داره میعاد! بیا بهت بگم!_

صدای جیغ بچه    بغلش زد و میعاد تا جلو رفت،حسن یک دستی او را زیر

توی خانه پیچید . با خنده جعبه شیرینی را سمت مهنا گرفت و با ببخشیدی  

همه   از  میزودتر  داشت  محمد  رفت.  سالن  با سمت  شیرین  که  خندید 

مهسا.  آنقدر  با  بعدش  باهاش روبوسی کرد و  لبخند سمت مریم رفت و 

ش را  کرد که هیچ کدام فکر  اش فضا را عوضحضور میعاد و غافلگیری 

نمی  اینهم  استند کردند  روی  را  گلدان  محمد  شوند!  خانه  وارد  طوری 

 ود گذاشت و چشم شیرین برق زد:هایی که توی ورودی سالن بگل

 گلدون قشنگی! تو که اهل گل خریدن نیستی هیچ وقت!   چه_

 نه دیگه! مشخصه نسخه پیچیه کیه!_

مهربانی با  شیرین  و  چرخید  مریم  سمت  روی نگاهش  بازویش    دست 

 کشید:
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 تو خودت گلی عزیزم! _

 مریم کمی مضطرب بود اما محترمانه گفت:

 دونستم! اتون رو نمینداشت. سلیقهقابلتون رو _

اش توی هر خاکی فقط ی من مهم نیست. خدا کنه هر گلی ریشهسلیقه _

 محکم باشه!

تلخی های او رفت. غم واختیار سمت چشم بی قلب مریم ریخت . نگاهش

ه وضوح ته نگاهش دید تا حس کند توی خونش مذاب جریان دارد.  را ب

 . مهنا جلو رفت:طاقت نیاورد و فوری چشم دزدید

 قبل از نشستن مانتو دربیارین که دیگه بلند نشین بچه ها!_

چشم شیرین فرار کند اما وقتی توی اتاق  بهترین بهانه بود تا مریم از جلوی

ها را داشت؟  حس شد! طاقت این طعنهرفت و در بسته شد، تمام تنش بی

او   منظور  کند؟  تحمل  توانست  می  هم  بعدش  داشت  االن  ریشه اگر  از 

به   و  بود  نشسته  قلبش  سر  بغض  بود!  نیامده  کاش  اصال  بود؟  چه  اصال 

می  نیش  چوبحالش  روی  را  مانتویش  مهسا  بهش لباسیزد.  مهنا  که  ای 

ای به در  که میعاد تقهداد آویزان کرد و شالش را روی سرش مرتب کرد  

 زد و سرش را تو کشید:

 مامانی! مامان شیرین میگه بدو زود بیا!_
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 نا مانتو را از دست مریم گرفت و گفت:مه

 تو برو من االن میام!_

 چرخید که صدای محمد را شنیدند:  میعاد هانی گفت و عقب

 بیا اینور خب دو دیقه!_

 : میعاد جلوتر تو رفت و در را کامل باز کرد

 منم میام خب! _

رود اما  ای گفت و مهنا با عذرخواهی گفت سراغ مادرش میمحمد باشه

 محض بیرون رفتن، باز برگشت و دست میعاد را گرفت:به 

 بیا مامان شیرین تو رو هم کار داره!_

 با دایی میام!_

 با مهسا جون بیا!_

 با زن دایی بیام؟ _

 مهسا با خنده سمتش رفت و دستش را گرفت: 

 ببینم توی گل یا پوچ کسی رو بردی یا نه! ال بیا بگوفع_

 میعاد باال پرید:

 بابامو زود بردم!آره! _

 تونی ببری؟منم می _
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 آره! آره! ... دایی بیا اول تو رو ببرم!_

 تا این را گفت، مهنا با ِا غلیظی دست او را کشید ولی محمد گرفتش:

 ولش کن! با خودم میاد االن! _

به میعاد باعث شد خودش را پشت او بکشد و با لبخندی به نگاه چپ مهنا  

ه بیرون رفت. مهسا  برود. محمد دست مریم  مهنا  م ترجیح داد پشت سر 

 کشید: میعاد را گرفت و از پشت سر جلو

 بیا اینجا ببینم! _

 میعاد با نیشی باز روبه رویش ایستاد و گردنش را کامال عقب چرخاند:

 دی؟ می دایی تبلتم باالی کمده! _

 محمد جا خورد:

 باز چیکا کردی مامانت تبلتتو گرفته؟_

 لباسم آتیش نگرفت، رفتم فندک ورداشتم...   مرد آتشی شدم ولی_

 البد خودتو اتیش زدی؟_

 میعاد با تخسی جفت ابروهایش را باال داد: 

 نه! مامانم رسید جیغ زد! _
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مقابل   زانو  روی  و  رفت  جلو  مریم  که  کرد  نگاه  را  کمد  میعاد  محمد 

 نشست:

 ببینم؛ تیله هات کو؟_

 های میعاد برق زد: چشم 

 باال! اونارم مامانم گرفت ؛ هی گفت من بلد نیستم! بغل تبلتم همون _

مریم اشاره زد به محمد که تبلت را بهش ندهد. بعد خودش میعاد را بغل  

 کرد و کمی بلندش کرد:

 !هاتو بردار! مهسا بلده بازی کنه! یادته کهخودت تیله_

تیله بالفاصله  با   میعاد  و  برداشت  را  پایین رفت. سمت در   "آخ جونی"ها 

 جا داد کشید:تاق دوید و از همانا 

 مهسا جون! _

 اش گرفت و محمد گفت: مریم خنده

 تو گلوش میکروفون گذاشتن ! _

 وقتی مهنا تبلت بهش نداده،تو واسه چی میدی بهش؟_

کنه! انگار پای  ه، مهنا کوفتش می خواد بازی کناس بابا! دو دیقه می بچه_

 اس از بس شرطیش کرده! میز مذاکره 
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گفت کنه! خودش داشت میشرطیش کرده، چون یهو کار خطرناک می _

 شم! خواستم مرد آتیشی می 

 حوصله کنه و بشینه باهاش بازی کنه، این بچه سراغ چیزای دیگه نره!_

 ذاری!ی چشم! ببینیم شما بعدا واسه بچه خودت چقدر وقت م_

 تره!حاال فعال میعاد دم دست_

 است برود که محمد مانعش شد: مریم نفسش را بیرون داد و خو

 کجا! دو ساعته وایسادم سر میعاد باهات چونه بزنم؟_

 توقع داری یه ساعت وایسم اینجا؟ _

 یه ساعت نه! پنج دیقه هم حله!  _

 مامانت ناراحت نشه؟_

 یام و کارت دارم؟  واسه پنج دیقه که خودم گفتم بهش م_

 مریم با تعجب نگاهش کرد:

 واقعا گفتی؟_

 د:محمد خندی

نه! گفتم میام یه آب به دست و صورتم بزنم! سرویس ته همین راهروئه _

 اتاقاس!

 مریم دستش را کشید برود ولی محمد نگهش داشت و او معترض گفت: 
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 به خدا خونه مامانته! زشته!_

 هم! زشت اون اخماته که یهو کشیدی تو_

 مریم خیره خیره نگاهش کرد:

 االن چیکار کنم؟_

 بینشان را کم کرد: یفاصلهمحمد قدمی از 

 گفتم دروباز کن بیام تو حیاط . باز نکردی که!_

 مریم با حالی بد از درک نکردن او توی آن شرایط آرام گفت: 

 اینجا جای تالفیه؟ _

 پس کجاست؟_

مقابل   آویزی  چرخاند  دیگر  سمت  چشم  تکان  مریم  مریم  چشم 

زیبا   انگار در اسارتیزنجیر،های چسبیده به آن خورد.قلب مریم مثل ستاره

به ماندنش  وابسته  برای  محکم  بندی  نبود،  طوق  که  زنجیری  با   بود! 

 های دنیا بود! زیبایی

هایش افتاد. آرام  ی چشم سر محمد کمی پایین رفت و نگاه مریم توی تله 

 گفت:

تم که به موقعش بندازم گردنت؟ وقتشه یا باز فکر چند ماهه نگهش داش_

 است؟کنی رشوه  می 
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چشم  و  شد  زنده  مریم  ذهن  توی  خانه  توی  روز  کرد!  آن  پر  را  هایش 

 گردنش بست! زنجیر را چرخاند و آن را دور

 صدای آرام محمد را شنید:  

از همهریشه_ بیشتر  تو دل من محکمه! هر کسی نخوادت، من  اونا ات  ی 

 مت! خوا می 

حواسش   که  نشست  مهسا  کنار  مبل  روی  بهتری  آرامش  احساس  به با 

سمت دیگر سالن و بازی میعاد بود . با حسن مشغول بود و او داشت یادش 

تیلهمی  انگشتش  روی  از  چطوری  که  قرار  داد  مرکز  در  که  را  اصلی  ی 

ها متعلق به بچگی پدرش داشت بزند! تصاویر آشنایی بود برایش! این تیله

بازیبو به  مریم  که  زمانی  و  هماد  توی  را  همه  کرد  پیدا  عالقه  ن اش 

 کرد. ای که داشت به او داد و االن میعاد داشت باهاشان بازی میشیشه

مهنا  از  زد.  لبخند  و  شد  جمع  حواسش  آمد  مقابلش  که  شربتی  سینی  با 

 تشکر کرد و او با نوش جان مهربانی ، کمی شیطنت کرد و آرام گفت: 

 سر پنج دقیقه نمی اومدم بیرونا! من بودم_

شربت را به   ا خنده چشمی گفت و رد شد.مریم اخمی برایش کرد و او ب

بقیه هم تعارف کرد. محمد که برای شستن دست و صورتش ،مستقیم از 

 ، و حسن  میعاد  دیدن  با  و  برگشت  بود،  رفته  دستشویی  اتاق سمت  توی 
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ین هم روبه رویشان  سمت  مریم برگشت و کنارش نشست. همزمان شیر

حضور و   جمع کند. ازنشست و همین مریم را معذب کرد تا خودش را  

اندازه به  کس  هیچ  و نگاه  نگاه  محمد  صدای  نبود.  سختی  در  شیرین  ی 

 حواسش را سمت خودش کشید: 

 نگفته بودی تیله بازی بلدی؟!_

 بازیشو بلد باشم، یادگاری بابامه! بیشتر از اینکه_

 قرارش داد:  منصور مخاطب

 داشتی عزیزم.نه؟کردی که این همه سال نگهش نمی اما اگه بازی نمی_

صمیمیت کالم این مرد را دوست داشت. معلوم بود کالم مهنا وام   لحن و

دار لحن دلنشین پدرش است . مریم قلپی از شربتش را خورد تا گلویش  

 تازه شود: 

بابام._ داشت  گلخونه  یه  داشتم.  دوست  خیلی  همین    بله.  با  اونجا  همیشه 

 کردیم! ها بازی میتیله

 ت: مهنا نشست و گف 

 رسید دست پسر خودت نه میعادکه! نه داداش؟ پس قاعدتا باید می _

لب به  قوسی  رفت. محمد  باال  کمی  مریم  صورت  حرارت  و  داد  هایش 

 تر شده ولی باز خودش را کنترل کرد:کرد نگاه شیرین سنگین حس می 
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گرفت. یهو  ی پدرش رو هم میترسیده بود! بهونه  اون شب میعاد خیلی_

بیاد  دلشوره  اون  از  که  بود  بس  همین  شد.  گرم  سرش  دیدم  بهش  دادم 

 بیرون!  

 لبخند مهنا کمرنگ شد و آهی کشید:

 کاش زودتر بیاد خونه! _

 منصور دخترش را نگاه کرد: 

برمی _ دیگه  روز  چند  تا  خدا  امید  ببه  اتفاق  رو شکر  خدا  بابا!  دی گرده 

 نیفتاده! 

 شیرین لبخند زد:

 داداشت هم روی پا باشه! شااهلل تا مراسمشکر. ان خدا رو_

 بعد سمت مریم و مهسا برگشت:

از خودتون.شام آماده  _ قراره حاجیه کمی پذیرایی کنین  آقا و  اس ولی 

 عصمت خانم هم تشریف بیارن. اینه که شاید کمی دیر شه!

 حسن متعجب برگشت:

 اشون که خاله!گف برم پی حاجی به من_

 جابه جا شد: شیرین کمی 
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دیگه زنگ زدم دعوتشون کردم.گفتم مریم جان و خواهرش مهمونمون _

ننداختن! فقط شما و محمد جان زحمت بکشید برید   رومونوهستن! زمین 

 دنبالشون!

 نگاهی بین حسن و محمد رد و بدل شد و محمد گفت:

 دنبالشون! ماشینم هست!  رهتعارف نداریم با حسن. خودش می_

نگف  هیچ  حسن چیزی  از چشم  که  کرد  منصور  به  نگاهی  شیرین  ولی  ت 

فهمید دید مادرش سرحال نیست ولی نمیکدامشان دور نماند! محمد می

پا   منصور  که  بگوید  چیزی  خواست  است.  گرفتن  مهمانی  وقت  چه  این 

 روی پایش انداخت و مریم را نگاه کرد:

مورد شما که_ در  زو  محمد  باید  که  گفتم  مادرش  به  من  زد   دترحرف 

محبتتون  بیایم دیدنتون اما شرایط جوری به هم گره خورد که تا اون روز و

اینجا   دعوتید  فهمیدم  که  امروز  عزیزم.  نداشتیم  سعادت  میعاد  و  مهنا  به 

با هم   این آشنایی ما  از یه جایی  باید  بیشتر خوشحال شدم! باالخره  خیلی 

 اده مون اضافه بشه!  دونیم چه دختر نازنینی قراره به خانوشد تا ب شروع می 

 سعی کرد لبخند بزند:  مریم 

 شما محبت دارین !  _

 حاال از پسر ما که راضی هستی عزیزم؟_
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افتاده بود! چقدر جای خالی یک بزرگتر داشت    دل مریم توی بن بست 

نها اینقدر  ی امین نبود؟ چرا مقابل آکرد . مگر قبال تجربهحالش را بد می

 ه چیزی بگوید محمد خندید: به هم نریخت؟ قبل از اینک

 االن توقع داری بگه نه بابا؟ _

می _ گوشتو  که  نه  پدربگه  برای  عروس  پسر جان!  از کشم  عزیزه!  شوهر 

 قدیم االیام حرفش هست! 

 پس در گوش مامانم بگین!  _

 شیرین جا خورد:

 دستت درد نکنه محمدآقا!  _

 گفت: ت که شیرین لبخند زد و منصور محمد جان دلچسبی گف

قلب _ عمق  به  باشه،  داشته  آمد  و  رفت  مادرت  با  مدت  یه  جان  مریم 

 رسه! مهربونش هم می 

 صددرصد! _

 شیرین هم با خوردن قلپی از شربتش ،کامش را تازه کرد:

 پدر و مادر کی فوت شدن مریم جان؟_
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سال آن  قلب  در  سوال  این  که  بود  بار  هزارمین  برای  می ها  را  دختر  دو 

نگاه مهسا روی نیمرخ مریم ماند و می دید که تحت فشار است اما لرزاند.  

 سعی در نگه داشتن نقاب همیشگی دارد. آرام گفت:

 بابا هفت سال پیش تنهامون گذاشتن!  _

منصور خدابیامرزی برایش فرستاد و مریم ترجیح داد قبل از اینکه مجبور 

 بدهد ، ادامه داد:  جواب سواالت را شود ریز به ریز

مانم حدود چهارده سال پیش به خاطر یه سری مشکالتی که پیش اومد ما_

 از بابام جدا شدوچند سال بعد ازدواج کرد. سالهاست ازش خبری نداریم! 

  

خورد.   چرخ  بینشان  که  نگاهی  و  دید  را  همه  شدن  شوک  خوبی  به 

 ل خوبیسنگینی نگاه مهسا باعث شد سمتش برگردد و ببیند اوهم حا

و این  اما  زندگیندارد  مهراقعیت  از  بهره  که  بود  خاطر  مادری اشان  به 

 مشکالت پدرشان نبردند! محمد گردنش را صاف کرد:

 مهسا که از محبت مادر بی بهره نبود.نه؟ _

 تر از همیشه جواب داد: اش را با غیرتمهسا محبت خواهرانه

 براش کمه! رماصال نذاشت بفهمم بی مهری یعنی چی! االن بمی_
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اش قربان صدقه ناراحتی نگاهش کرد و مهسا بی خجالت ولی آراممریم با  

رفت که باعث شد مریم دستش را محکم بگیرد و آب دهانش را قورت  

 دهد.مهنا خندید تا کمی جو عوض شود: 

من  _ زد  می  تشر  باشگاه  تو  جاش  به  قشنگ  اتفاقا!  هست  مامانام  عین 

 بردم!حساب می 

 کرد:دش را پررنگ تر منصور لبخن

توی _ بیاره  شیر  که  حسابی  بوده  حواسش  محمد  پس  شکر  رو  خدا 

 زندگیش!

 دست کم گرفته بودی بابا؟ _

 شما فعال کنار باش تا من جواب سوالمو در موردت بگیرم!_

 به مریم نگاه کرد و ادامه داد: 

 مونی؟و ازش راضی می  ما خیالمون راحت باشه که پسر خوبیه_

 ند زد: لبخ مریم 

 اشین! مطمئن ب_

 ی ابروی محمد باال رفت و عقب نشست:گوشه

 ها! عیان بود چقدر خوبم!سوال پرسیدنم نداشت_

 مهنا گفت:



 

888 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 زبونت واسه همه بسه داداش !_

 توضیح میده یعنی چی؟  مرد عملم هستم! از شوهر کجت بپرس االن_

 خیز شد:مهنا چشم گرد کرد و نیم 

 محمد!!! _

 خواستی طالق بگیری حرفی توش نیست!شه! ام میکج که بود،چارپ_

مهنا سیبی که دم دستش بود را سمتش پرت کرد که معلوم نشد یک دفعه 

میعاد از کجا پیدایش شد و سیب صاف توی صورتش خورد! مهنا هینی  

گفت و از جا پرید و میعاد دو دستی صورتش را گرفت و فغانش به هوا  

 رفت:

 ای چشمم... ای چشمم... _

ت خودش کشیدش و وقتی دید چیزیش نشده و همه را  مد فوری سممح

و تهش کرد . سر و صدایی که به ی خودش کرده، بلند شد و سرمضحکه

محمد پا شد خشکی و رسمیت دقایق قبل را دوباره از بین برد. میعاد شلوار

 را محکم گرفت خودش را باال بکشد که صدای خنده حسن و خم شدن

 ینشان کشید. ور را هم بزانوی محمد ،منص

 شیرین لب گزید: 
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برو _ پاشو  مهنا  رو...  بچه  اون  کن  ولش  محمد  آخه!  مثال  داریم  مهمون 

 بگیرش مامان! 

 مهنا با خنده سر باال انداخت: 

تازه فکر کن دوسه _ نزدن!  مامان.خیلی وقت تو سروکله هم  ولشون کن 

 سال دیگه یه جوجه بره زیر دست و پاشون!

 برایش زد:  رد و چشمکیمریم را نگاه ک

 کشه دیگه!یعنی محمد خودشو می_

مورد   در  آنها  و  نبود  مطرح  حرفی  هیچ  هنوز  که  بود  عجیب  مریم  برای 

می بچه حرف  محمد  پر ی  و  آرام  صدای  که  بود  فکر  توی  هنوز  زدند! 

 حسرت شیرین را شنید:

چیزی  _ شهیدش  بابای  از  نخواد  حتی  که  نشه  راضی  دلش  شاید  اونوقت 

 و بشنوه!  ببینه 

گفتنِ   مامان  با  مهنا  و  ماند  شیرین  منقلب  صورت  روی  مریم  مات  نگاه 

آرامش باعث شد او چشم از محمد بگیرد و چند ثانیه مریم را نگاه کند.  

چیزی  بخواهد  که  و انگار  شد  بلند  حالش  همان  با  نتواند.وقتی  و  بگوید 

از  سمت آشپزخانه رفت، نگاه مریم سمت محمد چرخید که حاال دست  

 د برداشته بود و با خنده سمت آنها برگشت.سر میعا
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لبخند  با  او  و  مریم گرفت  ، سمت  بود  پوست کنده  که  را  پرتقالی  مهسا 

خانواده تشکر دقت  و  نگاه  متوجه  محمد روی  کرد.  مهسا   ارتباط ی  و  او 

را حفظ  بودنش  بزرگتر  احترام  بیشتر  همیشه  به  نسبت  مهسا  اینکه  از  بود. 

گرفت. با نشستن حسن روی مبلی روبه رویشان و می ش آرامکرد؛ دلمی 

نزدیکِ منصور، ناخوداگاه سمت مهسا برگشت و دید سرش به صحبت با  

کشید   عمیقی  نفس  است.  گرم  دیدن میعاد  با  خورد.  زنگ  موبایلش  و 

خانهشماره کنار ی عمهی  او که حاال  و  محمد کرد  به  نگاهی  فوری  اش 

... "چه شده؟!"هایش سر تکان داد که کردن ابرو حسن نشسته بود، با جمع

نیم  تلفن را درحالت  لبخند کمرنگی زد.  خیز شدنش جواب  و مریم فقط 

اش است. بعد هم با ببخشیدی  داد، طوری که محمد هم متوجه شود عمه

و  حال  بود.  خانه  مانند  ال  سالن  انتهای  در  که  رفت  تراس  همه سمت  از 

عمه کاحوال  هیجانی  با  را  کوت اش  داشت  هیجانه  و  داد  جواب  زده اه 

 پرسید:

 چیزی پیدا کردین عمه؟_

هایی که رنگ درست و درمونی چند تا دفترچه بانک و صندوقه! با کپی_

 نداره! اما بینشون یه کارت بود. کارت وکیل تسخیری بابات! 
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آمد! دستش را به دیوارک کوتاه و سنگی تراس  نفس مریم داشت بند می

 رد:رد نفس بگیگرفت و سعی ک 

 گیرم ازتون! دستتون درد نکنه! من فردا صبح میام می_

می _ شماها  برای  بتونم  کاری  هر  خودتون  من  موندین،  دور  حاال  کنم! 

 دوست نداشتین پیشم باشین! 

با خبر عمه  تعارف و حرفآنقدر حالش  از  بود که  هایی اش خوب شده 

باره  اش دوعمه   دانست حقیقت ندارد گذشت و فقط تشکر کرد کهکه می 

 گفت:

تو که صبح داری میای عزیزم. با مهسا بیا که بریم محضر و تکلیف این  _

 سندا مشخص شه! 

 مگه چند تا سنده؟_

 ای مکث گفت:اش با لحظهعمه

 همین خونه دیگه! سند عوض کردنش مشکل ساز شده! _

لبخندش،  آمد.  تراس  توی  دید که  را  محمد  و  برگشت  در  تق  با صدای 

های پایینش  اش را با جمع شدن پلکباز کرد و کنجکاویی او را  ابروها

ی مریم  اش باعث خندهدید. شکل عالمت سوال شده بود و همین فضولی

 اش را داد: شد تا انگشت کنار لبش بکشد و جواب عمه
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 بینمتون عمه !صبح می _

همین  بگو  که  زد  اشاره  کشید.  جلو  و  رفت  باال  دفعه  محمد یک  ابروی 

م واضحی امشب  کرد.  نچی  محمد  و  کرد  نگاهش  گیج  مریم  تر روند. 

 گفت:

 گیریم! ریم میآخر شب می برمتون،می _

باهاش بحث نکرد و عمه او جانمی گفت. مریم مریم  اش را صدا کرد و 

 نگاهش را از محمد برنداشت و گفت:

این  _ میام  امشب  عمه!  بیرونم  نبود  حواسم  که  شدم  خوشحال  اینقدر 

 گیرم! میمدارکو ازتون 

 خوابیم!خب همون صبح بیا با مهسا دیگه عمه جان! ما زود می _

 خوابین... خب اگه زود می_

می  االن  همین  بگو  که  زد  اشاره  حرفش  میان  گنگ  محمد  مریم  رویم! 

نگاهش کرد و محمد اشاره زد گوشی را بهش بدهد اما مریم امتناع کرد  

 و ابروهایش کمی جمع شد:

می_ زود  ،اگه  دنبال ص  خوابین  بره  باید  فردا  مهسا  چون  خونه!  میام  بح 

 کاراش،شاید وقت نکنه بیاد!
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محمد با شستش الیکی با خنده برای مریم فرستاد و او چپ چپ نگاهش 

 اش با مکث گفت: کرد. عمه

 باشه پس! بیاین ببینمتون! ولی امشب میای؟ _

 نه دیگه! ممکنه دیر شه! همون صبح!_

عمه که  خبی  خیله  گفتبا  قطع ت  اش  تا  خداحافظی!  بعدش  و  کرد  شکر 

 کرد با حرص محمد را نگاه کرد: 

 دی؟ گیج شدم! چرا هی ایماء و اشاره می_

 محمد با چشمکی برایش لبخند زد: 

 ولی خودت خوب جمعش کردی . آفرین! _

 مریم نزدیکش شد و با تحکم گفت: 

نداریم  _ خونه  اون  از  حقی  هیچ  که  کردم  امضا  سند  پای  من  محمد!... 

 یگه! د

 نگاه محمد توی صورتش دور خورد و لبخند زد: 

 تو امضا کردی! مهسا که امضا نکرده! _

 کرده؟_

مریم با اخم  مریم با گوشی روی انگشتش زد و او با خنده آخی گفت که  

 گفت:
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 من حوصله دعوا ندارم!_

 محمد دستش را انداخت و جدی گفت:

 ات یهو مهربون شده! غد بازی درنیار! بذار تهش دربیاد که چرا عمه_

 مریم پلکی زد و محمد کمی سرش را جلو برد: 

به ز_ نیاوردن بهت بدن! حق گرفتنیه! حتی  ور! مخصوصا وقتی دو دستی 

 مم دنبال مالی نباشه ، پس... منم اینقدر دارم که چش

 مریم میان حرفش پرید: 

 این دیگه چه مزخرفیه؟! _

 محمد لبخند زد و دست روی صورتش کشید:

 کنی!گوش بده به حرف.ضرر نمی_

به   سرش  با  محمد  کشید.  عمیقی  نفس  فقط  و  نگفت  چیزی  داخل  مریم 

 اشاره زد: 

 خوره؟میشاید با حسن برم دنبال حاجی و عصمت خانم! بهت بر که ن_

 چرا بربخوره؟ فقط زود بیا!_

 برم مدارکتم بگیرم؟_

نمی_ بهت  یهو  به  نه!  هم  اعتباری  باید خودم   ارتباط ده!  نیست.  امید  و  تو 

 برم!
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 گیری! به اون مزلف چه؟ات میری از عمهخودتم می_

خنده  سر   اشمریم  و  برگشت  سالن  توی  شد.  رد  کنارش  از  و  گرفت 

 نگاهش کرد و مریم نفس عمیقی کشید: جایش نشست. مهسا کنجکاو 

 رم بگیرم!عمه گفت پیداشون کرده! صبح می_

 مهسا لبخند زد ولی مریم به وضوح حس کرد خیلی خوشحال نشد!

  

 حاال بعدش چی میشه؟ _

 توش یا نه!شه چیزی پیدا کرد از باید ببینیم می _

 شه؟پیدا بشه چی می _

 ت: مریم چند ثانیه ساکت ماند و بعدش آرام گف

 همین که دل من آروم بگیره کافیه!_

ی مهسا چیزی نگفت و مریم بحث را کش نداد . همان موقع مهنا دو کاسه

 مغز را سمتشان هُل داد: چهار

 بخورید،گپم بزنید! _

شت که چشم دزدیدنش را از  مریم تشکر کرد و کاسه را برای مهسا بردا 

کاسه  . شد  سست  دستش  دید.  حسن  را  سمت  مغز  چهار  میز  ی  روی 

گذاشت و حسن را جوری نگاه کرد که او یک لحظه نگاهش کرد و بعد 
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هم  سیاست  کرد.  تغییر  گردنش  و  پیشانی  رنگ  بیفتد  کوره  توی  انگار 

 نداشت. در جا بلند شد و گفت: 

 ی باشه روچِشَمه منصور خان! من برم دنبال حاجی و مادر ! امر _

 محمد هم پوست پسته را توی پیش دستی انداخت: 

 ری؟تنها می_

 صدای میعاد بلند شد: 

 منم میام عمو... منم میام! _

 حسن دست بلند کرد:

 بفرما!جولوتر از ما همش سر صفه!_

روی  را  چادرش  شیرین  بود.  شده  کمتر  خانه  هیاهوی  بعد  دقیقه  چند 

 گذاشت و روبه رویشان نشست:ی مبل دسته 

 محمد و میعاد اینجا نباشن، صدا از دیوار درنمیاد!_

 صور خندید:من

 کنی شیرین خانم؟ االن تعریف پسرت رو می_

 مادرشم!چیکار کنم؟ _

 مریم را نگاه کرد و آرام گفت: 



 

897 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

دوتا کار تو دنیا واسه یه مادر باشه، یکیش دلواپسیه و یکیش آرزو کردن _

 اش! واسه بچه

 مریم لبخند زد:

شما   این دو تا کار واسه مادرای واقعیه! محمد باید خدا رو شکر کنه که_

 اشو دارین! اینقدر دغدغه

 همین رو همیشه پای مشکل گذاشته! _

 کنم ولی... فکر نمی _

پشیمان   مزه کرد و  انگار حرفش را  اما  باز کرد چیزی بگوید  شیرین لب 

اشاره زد و دوباره بلند شد و سمت   شد. با نفس عمیقی به وسایل پذیرایی

مدتی که مهمان بودند  آشپزخانه رفت. نگاه مریم دنبالش رفت. توی این  

او خیلی سعی کرده بود میزبان خوبی باشد اما نوع نگاهش آرامش نداشت  

می  رفتارش  در  خوبی  به  را  تظاهر  جبر  دسته و  بین یدید.  مبل  سفت 

 گفت: انگشتانش فشرده شد و منصور آرام 

از  شیرین بیش از حد دغدغه_ امیدوارم شما  ی محمد رو داره! حق داره! 

 نرنجی!   نگاه و کالمی

 مریم آب دهانش را قورت داد: 
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می _ ، چالشم درست  مسائل  از  بعضی  بودن  من نامتعارف  برای  فقط  کنه! 

 هم یه مسائلی مهمه!

ت و مکث کرد. نگاه همه رویش مانده بود. با ببخشیدی تصمیمش را گرف 

و  دست  رفت  آشپرخانه  توی  وقتی  کرد.  استفاده  آمده  پیش  فرصت  از 

می قلبش  و  الزملرزیپایش  اگر  امشب  اما...  محمد د  حضور  بدون  بود، 

 گشت... برمی 

گر  هایی سنگین که بدرقهکرد و نگاهسکوت عجیبی پشت سرش حس می 

ید. شنبود.وقتی توی آشپزخانه رفت، فقط صدای تلویزیون را از سالن می

ای کرد. انگار او هم گوشهشیرین پشت به او و سرگاز بود. کاری هم نمی 

را   خانه  درگیریاز  جان  به  و  ذهنی یافته  دست های  مریم  بود.  افتاده  اش 

قفسه  سینهروی  که ی  رینگی  این  کشید.  عمیقی  نفس  و  گذاشت  اش 

مبارزه رفت،  گرفتتویش  قرار  مقابلش  که  زنی  و  او  بین  بلکه ی  ،نبود! 

را  می  جنگیدن  ارزش  محمد  احساسش.  و  عقل  بین  باشد  تعامل  خواست 

هایش پنهانی است. صدای خود  دید حتی بغضیداشت اما نه با زنی که م

اش های گاه و بیگاه و یواشکیاو توی گوشش آمد که می گفت از بغض

پشت دستی خورده! یعنی خودش هم عذاب این سکوت و اجبار مادرش 

 نفس گرفت و سعی کرد آرام باشد:را کشیده. دوباره  
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 کاری هست من انجام بدم؟ _

هایش را توی  مریم لبخند زد و دست   شیرین جا خورد و سمتش برگشت.

 هم کرد:

 ببخشید اگه یهو اومدم پیشتون!_

 شیرین معذب بودنش را حس کرد و بالفاصله لبخند زد و مهربانی کرد:

 ه ته نگیره! کردم کی غذا رو کم می نه عزیزم! باید شعله_

 جلو رفت و صندلی میز را برای او عقب کشید:

 رم یه کم حرف بزنیم! اما حاال که اومدی، بشین کنا_

تر  دید خوشحال شد. انگار کمی هم آراممریم از اینکه او را هم مشتاق می

نمی تکرار  شیرین  با  مقابل  در  اتفاقات گذشته  شاید  شد که حداقل  شود! 

خاطر   به  میبیشترش  اما  بود  خاطر محمد  به  هم  آن  از  بخشی  خواست 

 کرد. اید تالشش را میشد، ب اگر به آن زودی میسر نمی خودش باشد. حتی

 تشکر کرد از شیرین و نشست. او با دو چایی برگشت و کنارش نشست: 

 مثل محمد اهل چایی هستی؟ _

 نه خیلی! شاید روزی یه دونه با صبحانه!_

 زعفرانه! گفتم بعد از شام بیارم براتون!... محمد عاشق چایی _
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را  یخوری کوچکفنجان بلوری کوچک را سمت مریم گذاشت و اردور

 های متنوع بود،کنارش: که تویش پر از شکالت

خونه_ توی  باید  همیشه  میعاد  خاطر  و  به  انواع  اونم  باشه.  شکالت  ما  ی 

 پیش خودمه!  اقسامش! یعنی از وقتی اومدن توی همین برج، بیشتر وقتا

 مهنا گفته بود خیلی هم وابسته است به شما!_

 شیرین لبخند زد:

زمانی هم که محمد حرف از خونه زد ، گفتم هر ها!  دنیای منن این بچه_

 ها ساکن شه اما زیر بار نرفت!طور هست توی یکی از همین طبقه

 نه!زدونه خب! حتما خودش یه روز میاد این حرفو می هنوز قدرتونو نمی_

چشم  روی  شیرین  و نگاه  انداخت  پایین  را  سرش  او  که  ماند  مریم  های 

 داشت:   فنجان را بین دو دستش محکم نگه

داشتم _ دوست  ولی...  برام  بود  سخت  نشستن  شما  روی  روبه  راستش... 

 باهاتون حرف بزنم!  

 شیرین با مکث ،آهی کشید:

 وقت زیاده عزیزم! _

س_ چاله  اینقدر  یعنی  نیست!  من  انداز  برای  دست  که  بوده  زندگیم  راه  ر 

 ای دوست ندارم خانم فاضل! دیگه
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 ار هوا برایش سنگین بود:شیرین دوباره نفس عمیقی کشید، انگ

مریم  _ بگیره  به خودش  زندگی که سروسامون  یه  با  دلشه!  و  محمد  مهم 

 اش حاشیه اس!جان! بقیه 

 مریم آرام و شمرده حرفش را زد: 

 نیست! رضایت شما برای من حاشیه_

نمی نگاهش  هنوز  نگاهش کرد.مریم  را  شیرین ساکت  کرد. آب دهانش 

 قورت داد و ادامه داد: 

 محمدرضا خواستم همه چیزو به شما بگه بعد ... من از _

 منظورت از همه چیز محرمیتتونه؟ _

را   توقعش  ماند.  خم  گردنش  زد.  مریم  سر  توی  پتک  با  کسی  انگار 

 تر بود! لحنش سنگین نداشت. شیرین نفسی گرفت. 

نمی_ این  شدی!  جدا  و  کردی  ازدواج  یکبار  شنیدم  دلیلی حتی  تونست 

 عروسم باشی ولی ...  باشه که من نخوام تو  

 با مکث مریم را نگاه کرد و افزود: 

 می شناختیش که محرمش شدی؟ _

و کمی سمتش خم  میز گذاشت  و شیرین دست روی  نداد  مریم جوابی 

 شد: 
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ن نداره مادر! تو هم مثل مهنا! بذار در این جریان بسته یه سری حرفا گفت_

بدین وگرنه ادامه  اگر تصمیمتون درسته،  براتون    بمونه! فقط  باشه  ... خیر 

 عزیزم!

 تا شیرین خواست بلند شود مریم سر بلند کرد و گفت: 

زندگی من و خواهرم سخت گذشته اما مطمئن باشین حواسمون به آبرو _

 امون بوده! و ریشه

نگاه شیرین به مریم طوالنی شد. حاال که حرفش افتاده بود باید حاشیه را  

 داد:  گذاشت. سخت بود اما ادامهکنار می

راحت  _ شد،برام  جریانات  این  اومدن  پیش  باعث  که  شرایطی  از  گفتن 

آروم و  مطمئن  رو  شما  گفتنش  اگه  اما  مینیست  اهل  تر  من  میگم!  کنه، 

 تم که باشم!دروغ و حیله نیستم . یاد نگرف

 شیرین با لحن آرامی گفت:

  

نمی _ حتی  و  مادرم  که  منی  نگاه  تفاوت  جان!  جوون مریم  درست  تونم 

از  خو با شما خیلی فرق داره! من خدایی نکرده حرف  دم رو درک کنم 

شناسم که  بی آبرویی زدم؟ یا اصالت و ریشه؟ ... مگه من تورو چقدر می 

سر یک   ... حرفم  کنم؟  قضاوتت  تصمیم عجوالنه بخوام  و  زندگی  عمر 
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و  من  که  چیزایی  به  تفاوت  بی  داره  سالهاست  محمد  دخترم!  نگرفتنه 

گذرونه! نه تشر روش جواب  دونیم روزگار مییا بد میش خوب  خانواده

داده، نه قهر، نه خواهش و محبت! بخوام توقع داشته باشم که االن بشینه و 

 اله!  به دلخواه من زندگی پیش ببره، خواب و خی

 سرجایش نشست و افزود: 

بچه_ با  حرفم  نیستم!  کنایه  و  نیش  آدم  هیچ من  که  همیشه  خودمه  ی 

ریشه  به  و   حواسش  براش  بزارم  پیش  پا  خواستم  بار  یه  نیست!  باباش  و 

خانوادهیک از  یه نفرو  نمیام  نرفت!  بار  زیر  کردم،  نشون  خودش  پدر  ی 

خواد زندگی تشکیل میاشتباهو دوباره تکرار کنم. حاال که خودش دلش  

 کنم! کنم . با نیش زدن که روزگار تلخ نمیبده، خدا رو هم شکر می

ورت داد و چشم دزدید. دل شیرین کمی جمع شد.  مریم آب دهانش را ق

نگاه رفتن  پس  حیایی  این  و  همان حجب  نبود!  دلبری  برای  بازیگری  ها، 

نمی را  تصورش  که  مریبود  دست  روی  دست  و  گرفت  نفس  م  کرد. 

 گذاشت. قلب مریم لرزید و شیرین آرام گفت: 

 از من به دل نگیر مادر! _

 مریم نگاهش کرد و شیرین ادامه داد: 
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اگر _ تو  نفهمیدم!  محمدمو  من  اما  بزنه  حرفو  این  که  تلخه  مادر  یه  واسه 

فهمیش ، اگر مهری بینتونه که روش اثر داره، بگو باباش آرزو داشت  می 

 ی مظلومش پشت نکنه!  موندهببیندش! به تن غریب 

های شیرین پر شد و قلب مریم جمع شد. هر چه خواست، نتوانست چشم 

 بلند شد و در یخچال را باز کرد:حرفی بزند تا شیرین 

 ای وای از دست این پسر! ...  _

میز   روی  را  بود  رفته  نصفش  که  ژله  قالب  شیرین  و  شد  متعجب  مریم 

 گذاشت: 

 چاقو کرده میعاد! همه رو به قول خودش چاقو _

 اش گرفت و شیرین بهش خیره ماند:مریم خنده

 شااهلل! پسره محمد ان _

بود زن  لحن  توی  عجیبی  و   حسرت  کرد  کمرنگ  را  مریم  لبخند  که 

 ای که توی ظرف برعکس شد ماند! ی به هم ریختهنگاهش به ژله

 **** 

  

شپزخانه ها و ذهنیتی که درگیر شده بود ،مریم توی آبا وجود تمام سختی 

ماند و مهنا هم چند دقیقه بعد از سر کنجکاوی آمد.وقتی شاهکار میعاد را  
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فوری جمعش کرد که بچه است دیگر   دید هینی گفت و مادرش با لبخند

کشید که و اولین بارش نیست. مهنا با حرص داشت برایش خط و نشان می 

می را  پوستش  وگرنه  رفته  محمد  با  آورده  وجشانس  با  مریم  ود کند! 

 ، آنهاست  میهمان  است  بار  اولین  برای  که  مهنا  و  شیرین  سختِ  تعارف 

می بعد بهشان ملحق شد .  کمکشان کرد.مهسا هم کتوی آماده کردنِ میز 

و چند  گفتند  چه  که  پرسید  سوال  مریم  گوش  زیر  تنهایی  وقت  باری 

چسباند،  تنگش  که  هیچی  یک  و  افتاد  باال  که  سری  با  مریم  اما  شنیدند 

تر کرده اشان فضا را کمی صمیمانهاز صرافت انداخت. همکاری  مهسا را 

از محمد که مریم را نگ بقیه هم رسیدند. غیر  البته حال بود که  ران کرد. 

ای بقیه طوری نبود که بشود فهمید چه خبر است! جو بینشان با احترام ویژه

آغوش  در  را  مریم  وقتی  خانم  عصمت  دوستانه!  و  گرم  اما  بود 

ش آرزوی خوشبختی کرد ولی کنار گوشش آرام گفت که  گرفت،برای

ز حواسش به محمد توی این روزها باشد! مریم عقب رفت و نگاهی پر ا 

لبخند زد و دستش روی بازوی او  سوال به صورت زن کرد؛ عصمت خانم 

را   دلواپس گوشی  محمد طوالنی شد،مریم  غیبت  وقتی  پایین شد.  و  باال 

صد  اما  دهد  پیامی  تا  با برداشت  هم  آن  داد،  بازگشتش  از  خبر  در  ای 
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ای مکدر و توی هم! وقتی از کنارش رد شد، بوی تلخ سیگار،مشام چهره 

 آزرد! باز خودش را بابت چه خفه کرده بود؟!  مریم را 

و  برگشت  ناخوداگاه سمت حاج علی  مریم  نگاه  و  سمت سرویس رفت 

ا یک من اخم تازه دید که او هم مکدر است. کنار منصور نشسته بود و ب

می پرش  و  کوتاه  انگشتان  بین  همیشه  مثل  را  تسبیحش  چرخاند.  داشت 

او را متوجه کر انگار  تیزی  سنگینی نگاهش  د که مچ نگاهش را گرفت. 

استکانی دل مریم را لرزاند و با نگاه نافذش از پشت آن عینک گرد و ته

می ازش  همیشه  که  بیحسابی  کرد.  جمع  را  پایش  و  دست   ار اختیبرد، 

شیرین   کشید و دوباره سمت آشپزخانه برگشت. اش را کمی جلوروسری

ک گرفت و بعدش عصمت از مهنا و منصور برای پذیرایی مختصری کم

نیم گذشته بود!  خانم خودش پیشنهاد داد شام بخورند چون ساعت از ده و

محمد غذاها را کشیدند و روی میز گذاشتند. همه نشسته بودند و خبری از  

و  رفت  زدنشان  برای صدا  منصور  بودند.  تراس  توی  انگار  نبود!  و حسن 

خالی کنار مریم را عقب ای بعد همه با هم برگشتند. محمد صندلی  دقیقه 

سمتش   و  خورد  مریم  بینی  زیر  سیگار  تند  بوی  باز  نشست.  و  کشید 

چشم  کنار  چینی   . استبرگشت  هم  توی  بفهمد  تا  نبود  محمد  اما   های 

رای چند ثانیه سمتش برگشت و نگاهشان توی چشم هم قفل شد،  وقتی ب
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ش درهم هایش دید. تیره و روشنعمیق را بین رنگ چشم  آن خطوط  تمام

تیره چه  هر  عمیقبود.  جنگلی تر  مثل  و   تر!  گل  و  شده  سیالب  اسیر  که 

 الیش به اطراف زده! لبخند محمد دلش را جمع کرد:

 خوری؟چی می _

 عی کرد لبخند بزند. چشم دزدید و گفت: مریم پلکی زد و س

 یه کمی سوپ!_

اوکی با  را سمتمحمد  ریختنش   ای ظرف سوپ  موقع  و  کشید  خودش 

 گفت:

بذار   ورزشی رو دست پخت مامانم حرف نداره! امشب رژیمای همیشگی _

 کنار!

نه   لبخند  محمد  بعدی  حرف  با  اما  کند  تایید  خواست  و  زد  لبخند  مریم 

 ه روی لب همه ماسید:فقط روی لب او، ک

 گذره!روغن یه وجبی روش می  پزه! کارش ازهایی که می خصوصا آش_

کشمالقه هم  خودش  برای  سوپ  ازش  ای  قاشقی  داغ  طور  همان  و  ید 

 خورد. جوری که دهان بقیه جایش سوخت. نگاهش به مادرش تیز بود:

 نه مامان خانم؟_

 ای کرد و لبخند زد:منصور سرفه شیرین و نگاهش ، حالش را لو داد که 
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 اس محمدجان! خصوصا که به نیت تو باشه.  هر چی درست کنه خوشمزه _

اخم بله محمد  دار  معنا  آب  های  ی  و  داشت  پی  در  را  علی  حاج  بیشتر 

دانست چه خبر است اما دلش مثل دهانی که شیرین قورت داد! مریم نمی

یک بحث خانوادگی   جوشید! اصال دوست نداشت شاهد سرکه میسیر و

حرف به  در  منصور  درایت  و کمی  باشد!  مهنا  با کمک  میزبانی  و  گیری 

اما مریم به خوبی دید که  بعدش هم شیرین، زبان محمدرضا را کوتاه کرد  

 او فقط با غذایش بازی کرد ...  

مهنا سینی چایی را چرخاند و مریم وقتی با تشکر برداشت، عطر زعفران را  

ی شیرین که  دلش ریخت برای آن همه عشق مادرانهبه خوبی حس کرد.  

بهره بود! نگاهش سمت محمد چرخید که سرش با میعاد گرم بود  ازش بی

تیله پایش هایش!  و  روی  را  او  و  گرفت  را  میعاد  دست  منصور  باالخره 

 نگاه کرد: ای بعد هم از همسرش خواست بنشیند و به مریمنشاند. دقیقه

ی پسر خدمت دختر برسن های ازدواج خونوادهمراسم رسم بر اینه برای  _

بی پای  شما  کنیم،  شکنی  سنت  کمی  یه  ما  اگه  اما  احترامی  عزیزم 

 ذاری؟نمی
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گشت شد. داشت دنبال کلمات می  حرف ناگهانی منصور غافلگیر  زا  مریم 

حفره کند.  پیدا  جوابی  زندگیتا  خالی  مثل های  داشت  یکی  یکی  اش 

کشید تا اعتماد به نفسش کرد و او را سمت خودش می سیاهچاله عمل می

ی تمام جان و مدام زمین بخورد. جای خالی یک بزرگتر بغضی به اندازه

خواست  اش را به رویش آورد. با قورت دادن آب دهانش می ساله25عمر  

خواست که از او فقط میاین حال بد را پس بزند. همراهی محمد را دلش

بهش نگاه  سنگینی  و   یک  بغض  و  درد  بش  و  همان شیش  توی  و  رسید 

هیجان، دستی روی دستش آمد. انگشتر عقیق توی دست عصمت خانم را  

با چند  او  داشت.  دوست  چهار همیشه  بعد  و  کرد  نوازش  را  دستش  ر 

انگشتر عقیقش توی چشم   بین دستش گرفت.  را محکم  انگشت سردش 

 درخشید. مریم می 

مون برای هر رسم رو قابل بدونه، کلبهاگه مریم جان من و حاج آقامون  _

 و مراسمی آماده س آقا منصور! این دو تا دختر خیلی وقته دخترای منن! 

م فغان  به  داشت  مریم  اشکش ی دل  بود  کرده  جمع  را  توانش  تمام  افتاد! 

 را حاج علی ادامه داد:  نچکد. حرف عصمت خانم 
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نگف_ اگه  برادر!  شده  ممد  خود  با  حکایت  این  نقل  گذاشته  قبال  کم  ته، 

پسرت واال ما با دخترا حجتشو تموم کردیم! صاب اختیارشون نیستم اما یه 

 جا بزرگترشونم! 

که کرد  محمد  به  نگاهی  چیزیمی   منصور  و   خواست  احترام  با  بگوید، 

 خواهش و لبخند اشاره زد که اجازه به او دهد و گفت: 

امشبو می چی _ این حاجی؟ پس  از  با مشورت  بهتر  پا آشنایی! شما  ذاریم 

 مریم جان وقت تعیین کنین که ما خدمت برسیم!  

 کنم! سرت سالمت! خبرت می _

دسته  رهامحمد  بود  داشته  نگه  که  را  مبل  نگاه    ی  نشست.  عقب  و  کرد 

نگاهش  برزخ  از  است.  کالفه  و  کفری  بود  معلوم  رفت.  سمتش  مریم 

ی آرامش آورد. زمزمهترسید و دست عصمت خانم فشاری به انگشتانش  

 شنید:  را مریم

 خیر باشه مادر... خوش باشه!_

چشم مریم  خانم  عصمت  و  کرد  هم  نگاهش  روی  او  برای  را  هایش 

 بوری دعوتش کند.گذاشت. انگار که به ص

ی کوچکی را توی دست مریم گذاشت و  موقع خداحافظی ، شیرین بسته

 تا او خواست چیزی بگوید، لبخند زد: 
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 یست ولی رسمه و شگون داره .  چشمگیر ن  _

و سمت محمد چرخید که هنوز با یک من اخم و دست توی جیب، کنار 

نگ بود!  گرفته  ضرب  کفشش  نوک  با  و  بود  ایستاده  شیرین آسانسور  اه 

رفت و دست  کش آمد ولی محمد برنگشت نگاهش کند. عاقبت زن جلو

 به صورت او کشید. 

نوازش حسرت این  از  مریم یکهو چنان  انگیز جمع شد که  زده و غم  دل 

سوزد. نفهمید جنس محمد از چیست که مقابل  حس کرد پشت پلکش می 

تو از  ماشین  بردن  بیرون  بهانه  به  و  کرد  مهر خداحافظی  پارکینگ  آن  ی 

سینه  روی  شیرین  دست  شد،  بسته  که  در  رفت.  پر  بیرون  شد.  جمع  اش 

ال او هم خوش زد اما حچادرش را رها کرد و مهنا جلو رفت. لبخند می 

 نبود!

 خوبی قربونت برم؟_

خواست  درآورد.  را  دخترش  دل  دادِ  که  داشت  لب  به  لبخندی  شیرین 

 چیزی بگوید اما او پر چادرش را جمع کرد:  

در چهب_ بازی  پارکینگ  در  وقت  یه   . بیرون  ببره  ماشینو  رفت  زودتر  ام 

 میاره. خواست بقیه اسیر نشن! 
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صورتش را کسی چاقو انداخت. هر    کرد زیر پوست تن ومریم حس می 

آب دهانی که زن با بغضش قورت داد،حالش را بد کرد. عصمت خانم با 

 شیرین روبوسی کرد و گفت:

 یاد پیشت دوباره!به فکرته عزیزم! بعد م_

 شیرین لبخندش را تکرار کرد: 

 دونم! می_

گالویز   میعاد  با  هنوز  حسن  آمد.  بیرون  منصور  با  همراه  علی  بود!  حاج 

 هوا گفت: بیرون آمد و بی 

 ا... ممد مونده تو ؟  _

 حاج علی مکدر بود: 

 نه! گرد کرد پایین! ماشین خبر کردی؟ _

 د زمین گذاشت: حسن تعجب کرد و میعاد را که روی کولش بو

 قرار شد با ... _

 ماشین ممد جاش پره! بپر سر خیابون یه دربست بگیر ...  _

 چرخید که گیج بود. مریم پلکی زد:ای سمت مریم  نگاه حسن لحظه

 حاج آقا ماشین که کوچیک نیست . اگه... _

 نه دختر جان! برید به سالمت! حسن برو پی ماشین! _
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 ای جز اطاعت نداشت: حسن چاره 

 و چِش حاجی! ر_

سر میعاد را بوسید و با منصور دست داد که خداحافظی کند اما او دستش  

 را نگه داشت: 

برو ح_ من  ماشین  میده!  با  یه کم صدا  بنداز!  بهش  هم  نگاه  یه  سن جان! 

 صبح میام گاراژ دنبالش!

دیگر صدایی از کسی درنیامد! همگی خداحافظی کردند و توی آسانسور  

پ  برسند  تا  میرفتند.  کنده  داشت  مریم  دل  گفتهایین،  طبق  محمد  ی  شد! 

خداحافظی حین  بود!  برده  بیرون  را  ماشین  حسن  مادرش  هم،  از  اشان 

اما  ری از همه سمتش رفت  و حاج علی زودتر  را زد  منصور  ماشین  موت 

 برگشت و با صدایی محتاط گفت:  حسن فوری سمت مریم 

 آبجی...  _

و گرفت و به مریم داد. قدمی پیش رفت مهسا هم ایستاد اما حسن نگاه از ا 

 و با نگاهی به ریموتِ توی دستش آرام گفت: 

گیر که به مغزش نزنه . آمپرش  تونی امشب یه جو رگ ممد و باگه می_

 باالس. آب روغنش قاتی شده!

 تاب گفت: مریم بی 
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 من که نفهمیدم چی شده! خب..._

 د:حسن نگاهی سمت ماشین منصور کرد و دست روی سرش کشی

خودش شایستی گف ، اگه نگف خودم مخلصم، صبح برات رج به رج  _

 میگم! فقط امشبو داشته باشش! با ِاجزه! 

توا  فقط  رفتند، مریم  ماشین  سمت  وقتی  بگوید.  آرامی  خداحافظ  نست 

 مهسا با تعجب گفت: 

 چیشون شد اینا یهو؟ _

بوی   نشستند،  ماشین  توی  وقتی  داد.  تکان  و سر  نگاهش کرد  مریم گیج 

افتاد. محمد به خودش آمد. س یگار باز توی مشامشان زد و مهسا به سرفه 

زد. مریم وقتی دید او   سیگاری که دستش بود را بیرون انداخت و تهویه را 

 معطل است ، آرام گفت: 

 منتظر کسی هستی؟_

 نزده! صدای محمد خشک بود! انگار سالهاست حرف 

 نمیان مگه؟ _

 با ماشین بابات میان! _

باال آمد. انگار خبر   که سمتش برگشت، قلب مریم تا گلویش  نگاه محمد

 یک فاجعه را داده! فوری توضیح داد: 
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 نمیشن همه ! حاج علی گفت، جا _

حرفش هنوز تمام نشده بود که ماشین از جا کنده شد و مریم به صندلی 

با ترس هین کوتاهی گفت. مریم نگران عقب برگشت و  چسبید و مهسا 

شدهچشم  گرد  و های  ماشین  ناگهانی  حرکت  از  که  دید  را  مهسا  ی 

 سرعتش شوک شده بود! با ترس گفت:

 خوبی؟_

و داد  قورت  را  دهانش  آب  ترسیده  مهسا  نگاه  و  داد  تکان  سر  اش فقط 

سمت محمد چرخید. مریم گفت کمربندش را ببندد و خودش هم همان 

یک رفت. پلیس اگر می گرفتش قطع به یقین  کار را کرد! محمد فقط می 

ولی جریمه  کرد  پر  را  گاز  بود  توانسته  تا  بود!  شاخش  روی  سنگین  ی 

اشان تا خانه زود تمام  صله صدای هیچ کدام از دخترها در نیامد! آنقدر فا

شد که حس کردند توی هواپیما بودند! مهسا تا رسید فوری کمربندش را  

  باز کرد و با خداحافظی پایین رفت. مریم ولی سمت محمد برگشت و تا

 خواست چیزی بگوید، او گفت: 

تو بیار، بریم یه عقد بخونیم. بریم دوبی برگردیم جشن می  صبح شناسنامه _

 گیریم! هر جا خواستی! 
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مریم چنان جا خورد که فقط مات و مبهوت به او خیره ماند! وقتی محمد  

 ، مکث  ثانیه  چند  با  شد.  خالی  قلبش  نگاهش  مدل  از  برگشت،  سمتش 

 بلند گفت:  ه جلوی در خانه منتظرش ایستاده بود وسمت مهسا برگشت ک

 تو برو تو خونه! من میام ! _

ف محمد را هم نشنیده بود. فقط خم شد و نگاهی مهسا نگران بود ولی حر

 بهشان کرد. آب دهانش را قورت داد: 

 باشه. مواظب باشین. شب بخیر محمد! _

است راه بیفتد  خو محمد سر برایش پایین کشید و به محض دور شدنِ او ،

 دستش را گرفت: که مریم 

 من بگم کجا بریم؟_

با وجود تمام دل آش اش سعی کرد لبخند  وبهمحمد نگاهش کرد و مریم 

 بزند: 

 بریم لب خط! بی سیم! بلدی؟ _

 اونجا چرا؟ _

 گم! کنم! بهت میخواهش می_

محمد حرفی نزد و راه افتاد. باز هم سرعت داشت و مریم از این تندروی 

باید وحشت می او ه دانست چه گذشت که محمد را لب  کرد! نمی میشه 
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بو دیده  ازش  هم  دیگر  یکبار  که  خشمی  تنها پرتگاه  اما  کشیده  د 

 گذاشت، نه مغزش را!... گذاشتنش نه دلش را آرام می

 **** 

بوی جگر کباب شده توی مشام مریم بود و خاطراتی که کم و بیش توی 

انداخته بود. میا ن تصاویری از یک جفت چشم زنی که ذهنش بازی راه 

به  درست  تا  نگذاشت  شرایط  شاید  اما  بود  مادری  مهر  پایش  به  تا  سر 

ی کوچکی که دستش بود سمتش رفت .  ش انتقال دهد! محمد با بستهپسر

از دیدن  مریم صندلی قرمز پالستیکی را عقب داد و  برسد،  اینکه  از  قبل 

 لبخند کج محمد قلبش ریخت که نشست و گفت:

 هوس جیگر کردی، این همه جیگرکی پاتوق بود!_

 مریم روی جگر کباب شده را باز کرد. 

 بیمارستان برام جیگر آوردی؟ یادته اون شب تو _

 شبا بعدش بهتر یادمه! _

 مریم خندید: 

 الیهت مغزت کجاست؟به قول خودت منتهی _

 اشو؟ بگم بقیه _

  شو بگم؟نه! من بقیه _



 

918 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 خب! _

می_ شب  اون  می اگه  و  بیرون  خوب  بردیم  حالم  که  بریم  کجا  گفتی 

 شه،می آوردمت اینجا! 

 چطو؟ _

اول  و  بود  نشسته  رویش  روبه  پدرش  دوباره  انگار  کشید.  عمیقی  نفس 

لقمه او!  بعد  و  لقمه گرفت  مهسا  بود، سمت محمد برای  را که گرفته  ای 

 گرفت :

 اینجا برام فرق داره!  _

 چه فرقی؟ _

 لقمه را تکان داد:  مریم 

آورد اینجا! بعد از اون، با تموم مشکالیی و مهسا رو می   بابام همیشه من_

که باهات داشتم، فقط تو بودی که دلم رو قرص کردی! با همون دو پر 

جیگر کباب شده که عادت بابام بود بخره و بگه همیشه حواسش بهمون 

 هست! 

 محمد چشم بست و عقب نشست: 

 ! خودت بخور_

 را قورت داد و لبخند زد:  مریم بغضش 
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 اش نگاه نکن! اینجا معروفه! میزه! به سر و ریخت و مدل زیرپلهت_

 اهل این سوسول بازیا نیستم. گشنم نیست! _

 مریم با سماجت لقمه را جلو برد: 

 یکی! اشتهات باز میشه به خدا!  همین _

 محمد با نگاه معناداری بهش گفت:

 گیر دادیا!_

هوم گوشهمریم  که  کرد  همراه  بانمکی  چشمک  با  را  محمد    یی  پلک 

 برد:  جمع شد و سرش را جلو

 بینی! اتونم نمیخورم ولی امشب خواب خونهمی_

اما عجیب با خنده انگشت خودش محکم گرفت  با  لقمه را  ی آرام مریم 

نیامد! دستبود که صدای میز جمع کرد و او در  از آرنج روی  هایش را 

 ش خم شد:کمی بیشتر سمت 

 بعدی؟_

 ش گرفت که محمد دستش را گرفت: مریم لقمه را دوباره سمت

 واسه چی منو آوردی اینجا؟_

 مریم کمی نگاهش کرد و محمد سر تکان داد: 
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هوس دلبری کردی با این اعصاب و روان پاک امشبم؟ هیچ جوری هم  _

 نخواستم داداش و بابات باشم پس بهونه خاطره بازی نیار!

 ت شد و آرام گفت: دست مریم سس 

 خواد؟دلبری وقت می _

 نه! ولی خر فرضم نکن!  _

 محمدرضا... _

 خوای بگی مامانم دست به دامنت نشده که بشینی زیر پام؟ می_

 تونم تاثیری روت بذارم!  دونم نمی نه! چون می _

 محمد دست دور دهانش کشید و عقب نشست. لحنش تمسخر داشت: 

 خوبه!_

پُرِ مامانت  _ این همه سال  وقتی چشای  کرده، تاثیر و اون همه تالشی که 

 نداره، من دارم؟  

 محمد تیز نگاهش کرد:

 کنی! که بهت ربط نداره، دخالت نمی کنی تو چیزیخیلی کار خوبی می _

 نگفت. محمد بلند شد و ادامه داد:  به مریم برخورد ولی چیزی 

 بیا تو ماشین!   اتم جمع کن ببر خونه ، من تا خرخره پر و سیرم! ...لقمه _

 آرام گفت:  مریماما تا برگشت ، 
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مامانتو نمی_ مراعات  که  پر  اونقدر  پری؟  که  شده  چت  بگی  خوای 

 کنی جلو من ؟نمی

 همش نزن! _

 بخوام هم نزنم که باید بگم راضی نیستم صبح بیام باهات بشینم پای عقد!_

چشم  اما حالت  زد  پلک  و  ترسید  مریم  که  شد  عوض  چنان  محمد    های 

 عقب ننشست:

 خوای عز و جز بقیه رو دربیاری!باهام میحقمه بدونم چته که _

محمد سرجایش نشست و آنقدر بهش نزدیک شد که مریم کمی خودش 

عقب هم را  محمد  و  نبود  خلوت  انداخت.  اطرافش  به  نگاهی  و  کشید 

های زیادی توی چشم بود اما وقتی صدایش را شنید حواسش از کل آدم

 و نگاهش کرد:   اطراف پرت شد

 نمیای؟ _

 قاطع گفت:پلک زد و 

 نه!_

ادامه   او  بگوید،  چیزی  تا خواست  مریم  و  بهش طوالنی شد  محمد  نگاه 

 داد: 
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که  _ محضری  همون  اومدی،   عقدصبح  که  اومدی  وایسادم!  کردیم 

 نیومدی دیگه پشت گوشتو دیدی، منم دیدی مریم! 

م  ناگهانی بود که نگاه مریم مات بهش  اند. محمد آرام روی ضربه چنان 

سرش سمت مخالف برگشت. نگاه مریم به نیمرخش مانده بود .  میز زد و  

قدر طوالنی شد که محمد بلند شد و سمت ماشین رفت. مریم چند بار  آن 

ی رها شده روی میز نگاه کرد و کباب جگری که از  پلک زد و به لقمه

تکانی خورد وسرش ماشین  بوق  با صدای  بود!  افتاده  ماشین   دهان  سمت 

خاکس محمد   . تکاند  برگشت  خیابان  توی  را  سیگار  . تر  کرد  نگاهش  و 

مریم با مکث بلند شد . آب دهانش را قورت داد و سمت ماشین رفت. در  

را باز کرد. کیفش روی صندلی بود. برش داشت و محمد را نگاه کرد .  

معطل کردنش باعث شد او پک محکمی به سیگار بزند و کالفه سمتش  

 رگردد:ب

 بشین دیگه! _

نشست    ، ببندد  را  ماشین  در  آنکه  بدون  و  کرد  نگاهش  کمی  و مریم 

 نگاهش کرد. آرام گفت: 

 اینقدر دوست دارم که واسه داشتنت با کل دنیا بجنگم محمدرضا! _
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هایش کمی جمع شد .  ی او غافلگیر شد و پلکمحمد از حرف بی حاشیه

 قورت داد: مریم بهش خیره مانده بود. آب دهانش را 

 نه کسی تو زندگیم میاد نه حتی یادم میره که... بعد تو  _

 من امشب حوصله ی چرت و پرت ندارم مریم! ببند او بی صاحابو برم!_

بار بخوام بخاطر دوست داشتنت باج بدم بهت ندارم  منم توان این که هر_

 محمدرضا! 

 یعنی چی؟ _

 یعنی تا نفهمم چته، پای هیچی نمیام!_

 ی کامل سمتش چرخید:محمد عصب

به تو چه که من چمه! قرارمون مگه چی بود از اول که حاال داری گرو _

 می کشی؟ 

بی سروته بود که به قول خودت تهش بشه کیف دنیا!   ارتباط قرارمون یه  _

 نه عشق! 

 محمد دهان باز کرد که مریم سریعتر گفت:

 غیر اینه محمد؟ _

 خوامت!هر کوفتی بود االن می _
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ذاری ت و مادرت حق بدم ، منم میانوادهیدم نکن که اگه به خپس تهد_

 کنار! 

 محمد کالفه و عصبی گفت:

 دونی چه خبره؟ تو می_

بگو بدونم! بدونم شاید بهت حق بدم ... بگو بدونم شاید منی که حسرت _

عقده مامانم  میمحبت  و  کرده  یخ ایم  روی  سنگ  اونجوری  مامانتو  بینم 

ا خودم کنار بیام!که فردا به خاطر خودرای بودن و کنی بتونم حداقل بمی 

 خودخواهی تو منم جلو یه نفر دیگه سنگ روی یخ نشم!!  

عصمت _ و  علی  حاج  بهونه  به  اونجا!  فرستادنم  بابام  واسه  گرفتن  مراسم 

 خانم کشیدنم وسط مجلس!  

ر گردنش  وار  تیک  حرکت  نتوانست  که  خورد  بدی  تکان  چنان  ا  مریم 

دو دستش را محکم روی فرمان کوبید و سرش سمت   کنترل کند. محمد

 مخالف چرخید. لحنش خش برداشته بود: 

و _ مملکتش  داد و جو گرفتش واسه  یقه چاک  بعد  و  انداخت  بچه پس 

استخوناشو  بچه نیاد!  و  بیاد  حاال  دیگه!  مشت  یه  دست  زیر  انداخت  اشو 

 بذارم لب طاقچه یا...  

 رمان خورد:دو مشتش محکم روی ف
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 خوامش! ...  نمیبابا _

 صدایش باال رفت:

پدری؟ ... تا هوار  به کی بگم ازش پُرم؟ به کی بگم عادت کردم به بی  _

 نزنم ولم نمی کنین؟!! 

مریم  گلوی  به  ناگهانی  یقه  بغضی  بیخ  دستی  دو  که  چسبید  را چنان  اش 

بند  داشت  جفتشان  نفس  که  شد  سنگین  چنان  سکوت  لحظاتی  گرفت. 

ی محمدرضا بود که تند باال و پایین ی سینه وی قفسه آمد. نگاه مریم رمی 

شد و نگاهش به روبه رو مانده بود! نگران و با دلشوره، آرام صدایش  می 

کرد که محمد پیاده شد و در ماشین را چنان محکم به هم کوبید که او از  

دانست.    کرد. کجایش را نمیهایش تند بود. داشت فرار میجا پرید . قدم

پیاده شد و چند بار صدایش کرد اما محمد فقط رفت. چند   گیج و منگ

 کردند. صاحب مغازه سمتش رفت:نفر ایستاده بودند و نگاهشان می

 خوای؟مشکلی پیش اومده دخترجان؟ کمک می _

با استرس پشت  انداخت. ببخشیدی گفت و  باال  مریم نگاهش کرد و سر 

اش نکرد. میان سیاهی بود راند اما پید  فرمان نشست. سمتی که محمد رفته

ای که پیدا کردنش کار او  شب و شلوغی آن قسمت شهر او شده بود نقطه
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شد   مجبور  کند.  تردد  آنجا  توانست  نمی  هم  خیلی  ماشین  آن  با  نبود! 

 برگردد . تنها کس و کاری که به ذهنش رسید حسن بود! ... 

محضر_ همون  نیوم  صبح  اومدی،  که  اومدی  پشت وایسادم!  دیگه  دی 

 گوشتو دیدی، منم دیدی مریم! 

ماند. محمد آرام روی  ناگهانی بود که نگاه مریم مات بهش  ضربه چنان 

میز زد و سرش سمت مخالف برگشت. نگاه مریم به نیمرخش مانده بود .  

و سمت ماشین رفت. مریم چند بار    قدر طوالنی شد که محمد بلند شدآن 

وی میز نگاه کرد و کباب جگری که از  ی رها شده رپلک زد و به لقمه

ماشین  تکانی خورد وسرش سمت  ماشین  بوق  با صدای  بود!  افتاده  دهان 

تکاند   خیابان  توی  را  سیگار  خاکستر  محمد   . . برگشت  کرد  نگاهش  و 

د و سمت ماشین رفت. در  مریم با مکث بلند شد . آب دهانش را قورت دا 

اشت و محمد را نگاه کرد .  را باز کرد. کیفش روی صندلی بود. برش د

معطل کردنش باعث شد او پک محکمی به سیگار بزند و کالفه سمتش  

 برگردد:

 بشین دیگه! _

نشست    ، ببندد  را  ماشین  در  آنکه  بدون  و  کرد  نگاهش  کمی  و مریم 

 نگاهش کرد. آرام گفت: 
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 ارم که واسه داشتنت با کل دنیا بجنگم محمدرضا! اینقدر دوست د _

هایش کمی جمع شد .  ی او غافلگیر شد و پلکی حاشیهمحمد از حرف ب 

 مریم بهش خیره مانده بود. آب دهانش را قورت داد:

 بعد تو نه کسی تو زندگیم میاد نه حتی یادم میره که... _

 بی صاحابو برم!من امشب حوصله ی چرت و پرت ندارم مریم! ببند او _

ت باج بدم بهت ندارم  بار بخوام بخاطر دوست داشتنمنم توان این که هر_

 محمدرضا! 

 یعنی چی؟ _

 یعنی تا نفهمم چته، پای هیچی نمیام!_

 محمد عصبی کامل سمتش چرخید:

به تو چه که من چمه! قرارمون مگه چی بود از اول که حاال داری گرو _

 می کشی؟ 

ی سروته بود که به قول خودت تهش بشه کیف دنیا! ب  ارتباط قرارمون یه  _

 نه عشق! 

 ان باز کرد که مریم سریعتر گفت:محمد ده

 غیر اینه محمد؟ _

 خوامت!هر کوفتی بود االن می _
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ذاری ت و مادرت حق بدم ، منم میپس تهدیدم نکن که اگه به خانواده_

 کنار! 

 محمد کالفه و عصبی گفت:

 دونی چه خبره؟ تو می_

 و بدونم! بدونم شاید بهت حق بدم ... بگو بدونم شاید منی که حسرت بگ_

عقده مامانم  میمحبت  و  کرده  یخ ایم  روی  سنگ  اونجوری  مامانتو  بینم 

کنی بتونم حداقل با خودم کنار بیام!که فردا به خاطر خودرای بودن و می 

 خودخواهی تو منم جلو یه نفر دیگه سنگ روی یخ نشم!!  

و _ گرفتن  عصمت مراسم  و  علی  حاج  بهونه  به  اونجا!  فرستادنم  بابام  اسه 

 وسط مجلس!   خانم کشیدنم

را   گردنش  وار  تیک  حرکت  نتوانست  که  خورد  بدی  تکان  چنان  مریم 

کنترل کند. محمد دو دستش را محکم روی فرمان کوبید و سرش سمت 

 مخالف چرخید. لحنش خش برداشته بود: 

داد و_ یقه چاک  بعد  و  انداخت  و   بچه پس  مملکتش  جو گرفتش واسه 

حبچه دیگه!  مشت  یه  دست  زیر  انداخت  استخوناشو  اشو  نیاد!  و  بیاد  اال 

 بذارم لب طاقچه یا...  

 دو مشتش محکم روی فرمان خورد:
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 خوامش! ...  بابا نمی_

 صدایش باال رفت:

پدری؟ ... تا هوار  به کی بگم ازش پُرم؟ به کی بگم عادت کردم به بی  _

 کنین؟!! نزنم ولم نمی 

مریم  گلوی  به  ناگهانی  بیخ   بغضی  دستی  دو  که  چسبید  را یقه چنان  اش 

بند  داشت  جفتشان  نفس  که  شد  سنگین  چنان  سکوت  لحظاتی  گرفت. 

ی محمدرضا بود که تند باال و پایین ی سینه آمد. نگاه مریم روی قفسه می 

آرام صدایش  شد و نگاهش به روبه رو مانده بود! نگران و با دلشوره،  می 

که او از  کرد که محمد پیاده شد و در ماشین را چنان محکم به هم کوبید  

کرد. کجایش را نمی دانست.  هایش تند بود. داشت فرار میجا پرید . قدم

گیج و منگ پیاده شد و چند بار صدایش کرد اما محمد فقط رفت. چند 

 ش رفت:کردند. صاحب مغازه سمتنفر ایستاده بودند و نگاهشان می

 خوای؟مشکلی پیش اومده دخترجان؟ کمک می _

با با استرس پشت مریم نگاهش کرد و سر  انداخت. ببخشیدی گفت و  ال 

فرمان نشست. سمتی که محمد رفته بود راند اما پیداش نکرد. میان سیاهی 

ای که پیدا کردنش کار او  شب و شلوغی آن قسمت شهر او شده بود نقطه
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خیل ماشین  آن  با  شد  نبود!  مجبور  کند.  تردد  آنجا  توانست  نمی  هم  ی 

 ه ذهنش رسید حسن بود! ... برگردد . تنها کس و کاری که ب 

پیچیدن توی کوچه، حسن را دید که عرض کوچه را قدم رو   به محض 

با می  او هم  بود که  معلوم  توقف کند.  او  تا  ایستاد   ، ماشین  با دیدن  رود. 

را پارک کرد و تا پیاده شد؛    تماسش آشفته و سرگردان شده! مریم ماشین

 حسن سمتش رفت.  

 چی شد آبجی؟ کوجا رفته؟_

ر ماشین را بست و ریموت را سخت بین دستانش فشرد.نگاه ناراحت و  د

 دلواپسش به حسن ماند:

 اصال نفهمیدم! فوری هم رفتم دنبالش ولی پیداش نکردم! ... _

 آب دهانش را قورت داد: 

واسه  _ نکنه  درست  دردسر  وقت  شالقا یه  اون  یاد  دوباره؟  خودش 

 افتم... خیلی عصبانی بود!می 

ی کوتاه ماشین را تا سر کوچه ت به سرش کشید و فاصلهحسن با نچی دس 

دوباره و  از رفت  استیصال  بود.  دنبالش  هم  مریم  نگاه   . رفتار  برگشت 

بی حسن  بود!  مشخص  نزدیک  ازنتیجه هردویشان  دوباره  رفتن،  رو  قدم 

 . مریم ایستاد
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  کنم! اش آبجی! شوما برو... خبری گرفتم ازش ، تلفن میافتم پی من می _

 شومام همین کارو کن ... 

 تر شد:مریم بی مکث بهش نزدیک

 منم میام !  _

 حسن جا خورد: 

 جا اسیر شی! کوجا بیای خواهر من؟ بی _

 تاب گفت: مریم بی 

 باالخره با هم باشیم، شاید بشه آرومش کرد! _

 حسن تلخ گفت:

پ مونده خط و خش اعصاب داغون داداش ما رو بشناسی مریم خانم!  _

سرش خواس تو خودشم نیگر داره، االن چسبیده بیخ آسمون امشب خیر  

داد وسط خیابون و پیاده در شوما و ماشینشو ول نمی  ..شیش و هفت! واال.

 ره!

 مریم کالفه و ناراحت سر دو طرف تکان داد: 

 ن؟ آخه این چه کاری بوده کرد_

حرصش ، همزمان شد با بیرون آمدن  پر  "دانم  چه می "حسن سر جنباند و  

آرامی سر پایین انداخت. حاج  دیدش و با سالم در خانه! مریم  حاج علی از
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دو  آن  بین  نگاهش  داد.  جواب  سنگین  را  سالمش  و  رفت  جلو  علی 

 چرخید: 

 این؟چی شده نصف شبی که وسط کوچه_

 مکدر و ناراحت جواب داد: قبل از حسن مریم بود که

 دلیلش مشخص نیست حاج آقا؟ _

به دخترجوان   حاج علی تسبیحش را  انگار  توی دستش چالند و نگاهش 

 گرا داد تا ادامه دهد: 

 میشه بدونم چه لذتی پشت این اجبار بود که... _

 خبر نداری از حکایتش! نسخه نپیچ دختر جون! _

 عمیقی کشید و آرام گفت: مریم کمی ساکت ماند . بعد نفس 

که _ بدین  توضیح  محمد  به  کاش  ولی   ... پیچم!  نمی  نسخه   چشم! 

قضاوتتون نکنه! تنها کسی که براش بیش از حد ارزش داره، شمایین! یه  

 پناهی کنه!  جور پشت و پناه! نذارین خراب شه! نذارین احساس بی

و پر آب   های دخترجوان شبیه دو گوی تیرنگاه حاج علی بهش ماند.چشم 

یک  برای  بودند!  زده  نورافکن  تویش  انگار  شب  سیاهی  در  که  بود 

 ب و مهم!  شناسایی عجی
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رفت.  خانه  سمت  کوتاه  ببخشیدی  و  بد  حالی  با  و  افتاد  پایین  مریم  سر 

 هایش با هم سنگین شده! انگاروقتی در را بست، احساس کرد قلب و شانه

برای د تا  با دلشوره آماده شد  تا  از سر شب که  برود  یدن خانواده محمد 

با خستگی روی گذشت.االن که با کوه غم او تنها مانده بود، یک عمر می 

ولی  خورد  صورتش  به  شهریورماه  آخر  شبهای  خنک  باد  نشست.  پله 

به شمعدانی ساکت کنج  نگاهی  برد.  نمی  ازش  لذتی  بود که  داغ  آنقدر 

دان نمی  بود!  نرسیده  صاحبش  دست  به  هنوز  که  کرد  چه حیاط  ست 

لحظه دلشوره  اما  دارد  نمیحکایتی  آرامای رهایش  باز شدنِ   کرد.صدای 

 ای بعد مهسا کنارش نشست:شنید و لحظهدر را  

 دلم شور افتاد مریم! چش بود محمد؟_

 سر مریم تکان خورد و صدایش از ته گلویش در آمد: 

 های بیخودی! مریض شده! از دست دلواپسی_

 بلندشد. آرام و قرار نداشت...   مهسا گیج نگاهش کرد و مریم

 *** 

کنار رنگ  زرد  قوطی   . بود  کشیده  دراز  تشک  بسته   روی  و  ی دستش 

های  سیگارش آن طرف تر رها بود! نگاهش میخکوب به آکواریوم و بال

شکنندهماهی تنها  آب  فیش  فیش  صدای  بود!  زجرآور ها  سکوت  ی 
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و آن آن وسعت  به  در شهری  بود.  همان یک جا همه  اطرافش  امکانات، 

ماهی از  قاب روبه رویش  و  بود  از آنمانده  هایی که های ریز و درشت! 

عالقهگ تا  رفتار  دهد  بهایی  هر  بود  حاضر  و  بودند  شده  مفرطش  ی 

تماشایشان کند. انگار که گاهی خودش بینشان بال  ترتر و وسیع رنگارنگ

بلعیدن چنشد موری خستهزد و تهش میمی  را ای که حال  ماهی گلی  د 

آزادی تمام  با  برایش.  دنیا  این  بود  شده  زندان  نداشت!  و  هاهم 

رسید به همین  هایی که زورکی تصاحب کرد اما باز تهش میبندوباریبی

چشم آکواریوم  به  شعبدهآکواریوم!  و  مادرش  برای های  اطرافیانش  ی 

 تماشای ماهی بیرون افتاده از تنگش! 

  

اش ایستاد و نگاهش کرد. وقتی دید او متوجه  حسن دقایقی بی صدا عقب 

بی است؛  خودش  حال  توی  فقط  و  رفتنشده  جلو  زانو    صدا  چهار  و 

چشم  نشست.  پیراهن کنارش  تا  او  پیشانی  روی  پریشان  موهای  از  هایش 

فقط رهای روی سینه  به سیگار توی دستش رسید که  و  اش چرخ خورد 

 شد! آرام گفت: خاکستر می 
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ن خاکستر سیگارت دادا! از همه!    تا ته دنیا پشت کنی  دلم شده رنگ او_

کشیدن از دلت به عشق و احترامت و نیگا نکنی حق داری! نباس گرو می 

 به حاجی ما! 

پلک  فقط  بازشان  محمد  دوباره  و  هم گذاشت  روی  ثانیه  چند  را  هایش 

 کرد.یعنی که حرفش را شنیده ! 

 می سمتش خم شد: حسن دو آرنجش  را روی زانوهایش گذاشت و ک 

می _ فیکونم  کن  ممد!  غم  و  لک  تو  ننه نرو  جون  به  دادا!  خودم کنی  م 

گیرم که ایطو کردنت تو قوطی! حسن نمرده که تَنا ل همه رو می رم حامی 

 کنی! اوفتادی ایجا و ای جونورا رو نیگا می

بین   از  سست  و  زورکی  صدایش  خورد.  تکان  محمد  گلوی  سیبک 

 هایش بیرون آمد:لب

کسی و کارا شدم حسن! تا این سیاهی لشکرِ کس و کار،  نکندم عندِ بی_

 زیر خاک... 

بره_ ...    بدخوات  آخه؟  خودت  تو  زدی  پیچ  بیخودی  چرا   ! خاک  زیر 

می میوایست  آستینت  از  جواب  همیشه  مث  بلت شدی  بیرون!  کشیدی 

شدم نیگا  نبودی ؟ اصن اگه منه هویج خبر داشتم عینهو ماست واست می

 م ؟  کن
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 بیخودی و باخودی چیه؟ نخودیم وسط یه لشگر آدمِ ممرضا)!(... _

با آرامش و صلح طلبی  صورتش به جنگحسن را نگاه کرد که خطوط  

 اش رفته بود!همیشه 

بندامم نخودی_  ، بودم  عموم  آبروداری  تئاتر  ملیجک  حسن!  نیستم  ام 

می دار  منگوله  اینطوری کاله  که  بدبختم  مامانم! چه خوش  زارن    دست 

 رقصوننم. سرم و می

برداشته خش  صدای  اما  بگوید  چیزی  کرد  باز  دهان  علی  حسن  حاج  ی 

 شت: نگذا 

پسر _ میاد  تیئاتر  واست  غالم  نداشتم  خبر  ناحق من  لشگر  واال  ممرضا 

 شم! نمی

سر محمد و حسن در جا و با هم چرخید . حاج علی بود با منصور. کمی  

نگاهشعقب و  بود  ایستاده  هم  سید  می تر  واج  ان  و  هاج  حسن  کرد. 

آرنج  محمد  و  کرد  از   نگاهشان  پیراهنش  نشست.  و  گذاشت  زمین  روی 

بین هر سهسینه   روی افتاد و نگاهش  چرخید ولی ها میی آن اش کنارش 

 ها به رو به رو بود!... چشم آن 

محکم   سنگری  از  دیوار  یک  فروریختن  شبیه  افتادنش  که  مردجوانی  به 

گذاشتند در  هایی که نصف لشگرشان را جا مین شببود! شبیه یکی از آ
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باز می ه سحرهایی که تمام گشتند! شبی آغوش اهریمن و شکست خورده 

ای آب مقابل  اشان برای قطره قوایشان رفته بود و چیزی تا تسلیم شدن همه

 باختند!داشتند به خودی می  بارتیغ دشمن نبود! اما... این

 رفته و صدایی تحلیل رفته گفت:منصور جلو رفت و با لحنی گ

 وقت میدی حرف بزنیم محمدجان؟_

راهنش را زیر دستش گوله کرد ولی محمد نشست و سرش پایین رفت. پی

نپوشیدش! سکوتش نگاه همه را سمت هم چرخاند. اولین کسی که رو به  

 رویش نشست، سید بود: 

پامون سیگار دود می_ پابه  اونم وقتی  کرد!  یه جا خود ممرضا می شست 

بعد  دراریم!  درمون  درست  عملیات  یه  نقشه  و  طرح  شستیم  می  که  بود 

 یم و ذوق کنیم که مام بلدیم! بریم تحویل فرمانده بد

بسته  و  نگاه کرد  محمد  بیرون کشید. به  پیراهنش  از جیب  را  ی سیگاری 

خورد   ی سیگار بینشان چرخحاج علی نشست و منصور هم کنارش! بسته

منصور نخ   بهمن را سمتش گرفت. محمد نگاهش بیرون زدهو  ی سیگار 

 کرد و منصور دستش را جلوتر برد:

از _ بعد  می  مامانت  گفت  فقط  شما  بهونه  رفتن  به  امشب  خواست 

می مهمونی مریم  با  آشنایی  نیت  به  که  تو  ای  تا  نره  مجلس  اون  به  گیره، 
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کار هر  گفت  نبینی!  چشمش  از  چیو  نیومد همه  کوتاه  عموت  و  کرده  ه 

کنه نیم ساعتی تو مجلسش باشی! با این تهش گفته حاج علی راضیت می

 فرستادت اونجا ! حق داری بابا! می فته ،حال بحثمون شد سرت! نباید نگ

 صدای محمد خش داشت: 

بابا؟ رفاقت و دینی که _ این حقایی که بهم دادی همیشه از سر چی بود 

 ودی؟ ای که مدعیش بگردن محمدرضا داشتی یا پدری

کردم تا تو بدونی من همه چیمو مدیون باباتم حتی جونمو ولی هر کاری_

 چقدر دوست دارم!

 ن جونت نیستی بابا! حالل حالله! زیر دی_

 را گرفت:  خواست بلند شود که حاج علی مچش

 بشین ممد! یه امشب بشین و بشنو!_

 یا ... زنی زیر گوشم باز شه حاج علی؟ مینخوام بشنوم و ببینم چی می _

به _ نشو!  پا هم  و  من  بشین روی حرف  قیامت  تا  بعد   ! امشب  یه  گفتمت 

 قسم حرفی توش نمیارم!...   روح ممرضا... به جان خودت

 محمد خیره خیره نگاهش کرد و حاج علی سخت گفت:

 ده بچه! گوش شنفتن بده امشب! ببین کی داره قسمت می _

 محمد کالفه دست به صورتش کشید و سید گفت:
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همون شبی که میگی چرا ار از بابات بدون قضاوت بشنو محمدرضا! ازیب_

 رفت و واسه چی رفت!

 دردی رو درمون میکنه برام سید؟شنیدنش کدوم  _

کنه _ سبک  شاید  رفتنشو  چرا  درد  پسر!  میکنه  تحمل  قابل  نبودشو  درد 

 برات!

و  گرفت  سیگارش  زیر  آتش  سید  و  چرخاند  سر  پوزخندی  با  محمد 

ه کرد. با تکان سر سید ، منصور پکی به سیگارش زد و نگاه  منصور را نگا

های محمدرضا و  و دویدنکرد به محمدرضا. ذهنش پر کشید به آن روز  

 ذوقش توی قرارگاه! 

 لبخند زد.

  

یه سری  " تهرون!  مرخصی  بیایم  بود  قرار  بودیم.  برگشته  عملیات  از  تازه 

داشتیم و با ممرضا که دل دل ماشینا آش و الش شده بودن! دو تا دوماد  

کرد تو اولین ماشین بپره و برگرده تهرون! رفت تلفن و نامه گرفت و  می 

تا برگشت.   نیشش  گذاشتیم.  سرش  به  سر  بود!  خون  خروس  کبکش 

 "زد! بناگوش وا بود! بشگن می 
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گوش محمد به حرف او بود و منصور پکی به سیگارش زد و سمت دیگر 

ش زد.  دنبال حرف منصور را گرفت . لحنش سید دومین سیگارش را آت

 خندان بود: 

بعثیا رو بهش گفتم سرت سالمت اخوی! نکنه دیشب غنیمت گرفتی از  "

کنی! تنها خوری نکنی یه وقت! قر داد به گردنش و گفت: بعثی هم  نمی

کردم بره. غنیمت گرو گرفته بودم به یمن خبری که بِم دادن، آزادش می 

کردم، علی نیگا به  جا خوردیم. من نیگا به علی می رو جور دیگه گرفتم!  

 "منصور که مگه چه خبره؟

 زد. نگاهش به محمد بود: خندی حاج علی با نگاه منصور کج

دیدیم یه نومه از جیبش کشید بیرون . اصن نفهمیدیم کی دستش نومه   " 

هوا رقصوندش و یه تیکه کاغذ ازش کشید بیرون  رسیده پدرصلواتی. تو

های قدیم ندیم شهر اش که از قابلهشم! زنم نوشته خالهم پسردار میکه دار

 "گه هم دنیا میاد! اش پسره! تا سه ماه دیبوده، میگه بچه

 هایش تیز بود! سر محمد هنوز پایین بود و نگاهش به زمین اما گوش

 دوباره سر کالف رسید به دست منصور: 

روز رو زمین بند نبود! یه نگاه بین  ممرضا خوش خنده بود همیشه اما اون  "

تازه    ... اشاره دادیم بهش  از پشت سرش رسید.  تا چرخید و سعید  ما سه 



 

941 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

شد تا تابستون! یه  هم رسیده بود! وسط زمستون آب بهتر پیدا می  تجهیزات

مون با  کم خاک قاتی آب کرد و آورد. تیز بود فهمید ساکت شدن همه

رخید بینمون!سید با خنده گفت اسمشو نیگاش چ پشتشه! اول هم یه مرضی 

بعد   "امیرحسین "رفت و گفتذاری حاال؟ داشت عقب عقب میچی می 

گذاشت  نامه نامردی  شو  سعیدم  گرفتیمش!  ره  در  اومد  تا  لباسش!  جیب 

 "چی گل بود خالی کرد سرش! نکرد هر

انگار خندیدند.  داد   هرسه شان  دستشان  محمدرضا الی  و  بود  روز  همان 

گذارد! سید فیلتر سیگارش را  د که حسابشان را کف دستشان می کشیمی 

 توی کاغذ زیر دستش له کرد و گفت:

دا "  قرارگاه  یه  وسط  رسید  خبر  یهو  که  زدیم  می  هم  کله  و  سر  تو  شتیم 

ها تو گردان دیگه افتادن تو تله و باید برسیم بهشون! معلوم بود  سری بچه

به   جوری  اون  که  شده  خراب  خیلی  بودیم اوضاع  برگشته  تازه  که  ما 

می  که حرف  بهمون  زد  تشر  حسابی  رسید  ما  به  قرارگاه  فرمانده  زدن! 

ریزن رو تون دسته دسته عین برگ پاییز دارن می کشین؟ رفقاخجالت نمی 

کنین. سر نگاشم چرخید سمت ممرضا و سر مالی میزمین! شما همو گل

 "محمد!  جز توتکان داد که از همه توقع داشتم

 صورت حاج علی جمع شد:
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داغ کردم من واس خاطر سرش که سر بازی ما خم کرد. دوییدم پشت " 

کنی!  های بعثی رو سر ممرضا خالی می مزادهفرمانده که چرا دق دل حرو 

ره! تو سه ماه همه رفته بودن جز اون! عاقبت اون سر مرخصیشه و داره می 

 "باید اونجوری بتوپه بش؟ 

 ند تلخی زد: منصور لبخ

رفت وسط،علی یه چک افسری  سر و شکل گلی نمی ممرضا با اون خود"

می فرمانده گردان  از  میهم  اخراج  و  قرارگاه.  شدخورد  تو  ! کشیدیمش 

بود!   برخورده  جفتشون  به  ولی  تهرون  برگردن  علی  و  ممرضا  بود  قرار 

ونام  فرمانده وقتی دید ا لباس عوض کردن و آماده شدن برای خط مقدم!  

هستن از حرفش کوتاه اومد و گفت برگردن تهرون. شنیده بود ممرضا زن 

این همه و نرفت! گفت زنش  بار  زیر  ولی  داره  ، حامله  تحمل کرده  قت 

کردنم  پاره  تیکه  تعارف  وقت  بره!  تا  میکنه،  تحمل  هم  دیگه  روز  چند 

قلب  قوت  اومدنش  بود و خط شکن!  نیروهای کارکشته  از  ممرضا  نبود! 

فرمانده روشو بوسید و گفت برگردیم، بی برو و برگشت یه مرخصی بود.  

 "حسابی باید بره و ممرضا فقط خندید

زد آتش  دیگر  سیگاری  داشت    سید  ماند.لحنشان  محمد  به  نگاهش  و 

 شد! شد. داشت حالشان زمستانی می شد. تلخ می سخت می 
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اصن خوب  راه. هم تنمون. هم امیدمون. خبرایی که میرسید  هم سرد بود. "

یاسر تلفات زیاد داده بود. مام می رسیدیم کم بودیم! نصف نبود. گردان 

عده دارن برمی گردن اما تا به    اومده بود یهها رفته بودن مرخصی! خبر بچه

باید از سمت دیگه پوشش می  دادن! ما برسن، خدا می دونست کی بشه! 

له و خمپاره دل شب توپ و گورسیدیم لب خط قیامت بود! جهنم بود! تو

بود و تیر و ترکش و خون! چش چشو نمی دید از سیاهی و دود و تانک  

شش بده! هر چی نزدیک و خاک! تقسیم شدیم که هر کی بره یه ورو پو

رفتیم،کمتر زورمون می رسید! یهو دیدیم ممرضا اومد با چند تا از  تر می

بزنن! تو یه دیقه   ها که با فرمانده یه راه دررو پیدا کردن بعثیا رو دوربچه

 "گف نقشه چیه!  

می نگاهشان  مستقیم  حاال  محمد  ریخت.  سید  سیگار  حاج خاکستر  کرد. 

 توی دستش:علی خیره بود به فندک 

  

حرف توش نبود که دست و پنجولمون تو دست عزرائیل بود اما ممرضا "

خواست صاف بره تو دل بعثیا با یه عده و  و حرفش یعنی مرگ تمام! می

می از   عراقیا  گیر  اگه  بزنه!  بود.  پشت  اشون گوششون  بزرگه  تیکه  افتادن 

ن یه کم پرت کردن ولی تنها راه بود که حواسشوشون میزنده زنده مثله
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ایستادیم، رو مجروحا رد شن! یه کم وامی شه؛ بَلکَم با تانکاشون نتونن از

 "رسید ...کمک می 

 و ناله توی گوششان بود!منصور پلک زد.صدای توپ و خمپاره و تیربار 

کل" می وقت  تعداد  یه  باید  نبود.  ممرضا کل  بلدمون  راه  بود.  شب  رفتن! 

پاشدی هم  با  همه  سید!  و  بیفته، شرط  بودن  راه  خواست  تا  ممرضا  فقط  م 

می  کردیم همینور.ما  بمونه  برگشتمون  .ریماون  بود،  خودمون  با  رفتمون 

ود حرف توش نبود! جنگ بود  شد. هر وقت دیگه بمعجزه! داشت بابا می 

مون موند از صبح! هر کی یه چی بهش گفت. ولی ذوقش جلو چش همه 

ساکت شد. فقط نگامون کرد. سید    زیر بار نرفت تا حرف بچه ش افتاد و

وسط جلو افتاد. از هم حاللیت گرفتیم و راه افتادیم . میون راه گیر کردیم

 "دیم ولی...  شد دور زد که یهو رسید! شوکه شآتیش . نمی

 لحنش توی هم رفته بود. سید ادامه داد.صورت و

آ" مث  کانال!  یه  تو  کشیدمون  سریع  بودم.  رفته  اشتباه  خط  یه  براه من 

مون بی ، همه راها رو بلد بود. اگه نمی رسید اونجا بهمون، فاتحهزمینزیر

گوله یه  بود!  شلیک  شده  دورشون  خونده  باال.  کشیدمون  عراقیا  پشت  از 

دست  آرپیچی  کردیم.  شروع  یاحسین  یه  با  و  باال  کشیدیم  بودیم.  زده 

چ هر  با  بودن.  شده  غافلگیر  لعنتیا  زد.  نمی  خطا  بود!  دستشون ممرضا  ی 
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رسید زدن اینورو! سعید و ممرضا دیدن زخمی زیاد شد کشیدن جلو! هر  

سعید  یهو  نشنید!  گوششون  ندین،  نشون  خودتونو  کشیدیم  هوار  ما  چی 

 "اس ممرضا پرت شد! افتاد. حو

هوای   و  بود  سرخ  آسمان  بودند.  نشسته  زانو  روی  شب  دل  در  انگار 

 زمستانی جهنم! صدای حاج علی گرفت:

خمپارهدوی" بدم،  کمک  رو  ممرضا  جلو  ویدم  بغلم  گرفتم!  خورد  ترکش 

ممرضا یه تانکو زد. سعید و انداخت کولش، دویید سمت من! تا زیر بالمو  

 "سعید! خون از پشت سرش ریخت تو صورتم! گرفت افتاد روم با

 ی عینک حاج علی درشت تر بود:اشک از زیر شیشه 

زدم ممرضا! ... چرا برگشتی ؟...    کرد . دادچشاش وا بود. خس خس می "

 "فقط خس خس کرد.

 کرد:سید گریه می 

رسیدیم بهشون سعید جون نداشت ولی ممرضا هنوز خس خس می کرد. "

توی   پشت  رواز  علی  بود!  خورده  مو سرش  نعره  پا  جفت  از  کردم  بلند 

علی  و  من  منصور  و  باقی گردان  هوا!  و  بردن  ممرضا   . رو کشیدن عقب 

 "ن...  هنوز جون داشت... سعید موند

 ریخت: اشک می منصور سخت تر
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زدیمبریمبرگشتیم " ضجه  چی  هر  شد!  بسته  راهمون  ها   سراغشون  بچه 

بریم نذاشتن  داشتن جلوترموندن.   . بود  رسیده  عراقیا کمک  به  اونور  از   !

بود  میتارومار مونده  ها  بچه  مجبور شدیم و کشیدن عقب. جنازه  کردن! 

 "و پوتیناشون! گردان بعدی دیر رسید تانک  زیر چرخ

 حاج علی گریه کرد:

می"  کول  خودم  مونده.  رفیقم  المصبا  زدم  هوار  ...  هی  میارمش!  کنم 

 "رفتنکرد ... جولو چشم تانکا رژه میخس خس می ممرضا هنوز

گریه  علی  حاج  داشت.  تب  محمد  ولی  بود  گرفته  فضارا  بدی  سرمای 

زمزممی  بود!  پایین  و سرش  نمی ه کرد  قطع  بلند اش  بی طاقت  محمد  شد! 

خورد که بیرون زد! نفس برایش نمانده بود.  شد.داشت به در و دیوار می

 کرد... انگار او هم داشت خس خس می

گردی کرد. بدون ماشین. بدون گوشی. بدون حواس و...  ام شب خیابانتم

کرد. میآنقدر راه رفته و به در و دیوار خورده بود که تمام عضالتش درد  

بین  بودند.  سوزانده  را  عمر  یک  انگار  شدنش  صبح  تا  که  بود  شبی 

سیاهی خیابان که  می هایی  کِش  تا  اشان   ... جهنم!  در  روی  روبه  تا  آمد 

 دانی  روح و جسمش در برزخ حقیقت و دروغ و باور و انکار ... سرگر
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از   بود.  صبح  می  نه  گیج  رفت.  سوییت  سمت  پارکینگ  .  در  خورد 

زد پلکی  است.  میز  روی  که  دید  را  رها    و   موبایلش  را  باز خودش  طاق 

چشم شد.  رها  طرف  دو  از  دستش  دو  و  شبیه کرد  ماند.  سقف  به  هایش 

رفتن را   اش را رو به آسمان پیدا کرده و قوانین توی گور ای که قبلهمرده 

 ته!  شکس

گریه پی  هنوز  به گوشش  حواسش  تازه  که  بود  و صداهایی  دیشب  های 

می می  درد  کتفش  دو  بین  کمرش  رسید.  روی  زخمی  جای  کرد. 

پایین سوخت.چشممی  و  شد  رها  دستش  از  پیراهنش  و  بست  را  هایش 

نفس انگار  افتاد.  میتخت  رها  قرنطینه  از  که  بود  هوایی  هایش  باز  و  شد 

باران و خون دائم ا ر روی سینه تسنگین  باد و  ش می نشست!بوی خاک و 

 همراهش بود! از کجا را! نمی دانست!!  

 توانست انکار کند؟!... این درد عجیب و سنگین را هم می 

ای  هایش! صدای نالهانداخت توی گوشها موج میصدای توپ و تانک

ها کده بود و تانآمد. زمستان شده بود جهنم! کسی به پشت افتادور می از

بارید. تب کرده بود و تانک های برف می شدند. باد زد. پورهنزدیک می 

 به یک قدمی مردی که روی زمین افتاده بود ، رسید و... 
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اش خیز شد. چیزی از روی پیشانیبریده نیمآرنجش زیر تنش ماند و نفس

چندقطره   اشسینهروی   و  روی افتاد  و  شد  مخلوط  هم  با  عرق  و   آب 

بازویش نشست و بالفاصله سر چرخاند.   رفت. دستی رویصورتش راه گ

 اولین چیزی که دید نگاه سرگردان و دلواپس مریم بود... 

چشم  کرد.  سرایت  هم  مریم  به  تبش  بود.  انگار  آتش  رنگ  هایش 

 دانست چه باید کند! فقط آرام پرسید:نمی

 چت شده محمد؟_

چهار زانو جمع کرد. دو  یش را  محمد چشمان ماتش را از او گرفت و پاها

افتاد و خطوط زخمی   او  به پشت  بود. چشم مریم  دستش روی صورتش 

کرد. بغضش را قورت داد و کمی سمت او خم که هنوز حالش را بد می

 زد: شد. از تنش حرارت بیرون می 

 تب داری. پاشو بریم دکتر... _

ک صدا  را  اسمش  خواهش  و  نگرانی  با  مریم  نداد.  جواب  و محمد  رد 

 اش بیرون آمد:های محمد پایین رفت. صدایش به زور از ته حنجره ستد

 ای اینجاست؟کس دیگه_

 مریم سر جنباند:

 نه! گفتی نگم! _
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هم  تردید  که  بود  طوری  برگشت.نگاهش  سمتش  و  کرد  تعجب  محمد 

 های حال مریم جا کرد و پرسید:خودش را بین دلواپسی

 یادت نیست؟_

خو تکان  سنگین  محمد  که  سر  رویش رد  به  ماند.  خیره  بهش  مریم  نه! 

ناله فقط آشوبههای توی خوابش چطور دلنیاورد که  بیشتر کرده.  را  اش 

 گفت:

اینجا!تب داشتی! میخواستم _ بیدار بودی. صبح بود اومدم  شاید خواب و 

 زنگ بزنم به مهنا یا حسن که نذاشتی!  

مهلکه آن  وسط  خاکستری  مح تصاویری  چشم  پیش  طوفانی  آمدی  . مد 

هایش را بست و خودش را سمت دیگر تخت کشید. مریم هم بلند چشم 

 شد و پرسید: 

 ری؟کجا می_

 بدون آنکه سمتش برگردد، آرام و خفه گفت:

 بیاد...   دوش بگیرم! به کسی خبر نده_

دست بین  خیس  و دستمال  چالندش  می  داشت  بود.  مانده  مریم  های 

 ی آرامی گفت! ... باشه
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شت سرش بست . نگاهش توی حمام کوچک چرخ را پ محمد در حمام

قبال سفید نبودند؟ چرا   های سرخ بود! مگههای حمام رگهزد . بین کاشی

 َِ خون بود؟!همه چیز رنگ 

هجوم زیر  را  کرد.سرش  باز  را  دوش  و  بست  آب  چشم  کرد!  فرو  آب 

آمد! صدای  روی سر و صورت و گردنش ریخت. صدای هوهوی باد می 

تیرها و ... خسی خسی عجیب پشت سرش! یک دفعه نفس بند ها وتانک

آمد؛ چنان عقب برگشت و با مشت توی آینه کوبید که صداها قطع شود! 

می  پخش  آینه  آن  توی  از  داشت  فیلمی  و انگار  مشت  توی  درد  شد! 

 اش پیچید و خطی در طول آینه صورتش را دو نیم نشان داد.پنجه 

یش افتاد. همه جا سرخ سرخ بود! همه اهای خون یکی یکی جلوی پقطره 

 آمد! جا رنگ درد داشت! بوی مرگ می

هایی که به در می خورد با صدای مریم قاتی شد! قفل در را پیچاند  ضربه 

و او تقریبا توی حمام پرت شد. حال محمد را که دید دو دستش را روی 

صورتش گذاشت و چشمش سمت خونی که از دست او راه گرفته بود؛ 

شد. صدای او  شت. وقتی محمد سمتش برگشت داشت زهره ترک می گبر

 در فضای خالی حمام اکو شد! 

 بیا باهام بریم ... _
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شد! دو قدم  آنقدر لحن و صدایش عجیب بود که حال مریم داشت بد می

ی او برگشت! دوش را بست و حوله عقب رفت و چند لحظه بعد با حوله

کشیدش! خودش  دنبال  انداخت.  پشتش  نیمه    را  نصفه  محمد  پای  شلوار 

او را لب تخت نشاند و دنبال جعبه  لباس خودش!  از  خیس بود و بخشی 

های کرد سمت سوییت دوید. تپشهای اولیه گشت. وقتی پیدایشکمک 

کرد سکته کند! با دو دست یخ  قلبش آنقدر تند بود که هر آن حس می

مثل ماهی   .اش دست زخمی او را گرفت و زخم رویش را نگاه کردزده

 دهان باز کرده بود!

  

را   دستش  و  چرخید  محمد  دست  همان  اما  داد  قورت  را  دهانش  آب 

 های دلواپسش باال چرخید...گرفت. چشم 

فشارش  انگار  بود.  محمد سرخ سرخ  نگاه  و  دلش هری ریخت. صورت 

 روی صد بود و ضربان قلبش غیر قابل شمارش!

 سرش بی اختیار دو طرف تکان خورد:  

 وخدا پاشو بریم دکتر محمد...تور _

 و روانش را خراشید:  اما صدای او فقط روح

 تو بیا با هم از این خراب شده بریم!  _
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کرد. نگاهش  فقط  ملتمس   مریم  محمد  و  چکید  پلکش  زیر  از  اشک 

 سمتش خم شد:

 میای؟ _

. به  آره سرش خم شد  انگار هوا بود که  او نفس دوباره داد.  ریهاش  های 

س پشت  مریم دستش  نفس  کشید.  خودش  سمت  را  او  و  رفت  مریم  ر 

 آمد . انگار از میان جهنم یخ او را بیرون کشیده بودند....داشت بند می

 *** 

توی دستش جابه جا کرد و آرام جواب   را  به سوییت، گوشی  نگاهی  با 

 مهسا را داد: 

 پیشت مهسا! تنها نمون! امشب بگو عصمت خانم بیاد _

 ی شده بگو به من! مریم توروخدا اگه چیز_

 گفتم که! پیش محمدم فقط!  _

 خوای منم بیام؟ خب می _

 جانی از صدای دلواپس او، کنج لب مریم نشست:لبخند کم 

تنهام  _ و  بهم  بزن  زنگ  داشتی  کار  تو  خوبه!  چی  همه   ! برم  قربونت  نه 

 نمون! خب؟
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باشه گفت  مهسا  آرامی  احتیاط ی  با  دوباره  کند  قطع  اینکه  از  قبل  ولی 

 رسید:پ

ازش  می_ شاید کاری  نیست؟  محمد خوب  بگم که حال  به حسن  گم... 

 براومد!

 مریم دوباره نگاهی سمت راهروی سوییت کرد و نفس عمیقی کشید:

اینا _ خانم  عصمت  جلو  گرفت  منو  سراغ  اگه  فقط  اون!  میدونه  خودش 

نگو بهش  یواش چیزی  وقت!  محمد یه  دلواپس  که  بگو  خودش  به  کی 

 ی که چی میگم؟! دوننباشه! می 

های غذایی را  مهسا چشمی گفت و مریم تشکر و خداحافظی کرد. ظرف

که پیک آورده و کنار در گذاشته بود؛ برداشت و سمت سوییت رفت اما 

توی   حتما  بود.  روشن  سالن  سمت  راهروی  برق  نبود.  محمد  از  خبری 

نف بود.  رفته  بهش باشگاه  او پشت  با غذاها آن طرف رفت.  و  سی گرفت 

صندلیر از  یکی  حالت وی  آکواریوم.  روی  روبه  و  بود  نشسته  بار  های 

دور  آرام  هم  او  کرد.  نگاه  ماهی  به  بود!  موری  سمت  مستقیم  نشستنش 

و صخره  اطرافش چرخخودش  آینهمی های  انگار  حال  زد.  نمای  تمام  ی 

 قرار!بیمحمد بود! گیج و
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مییاد    که  عصرش  میحال  بد  حالش  زماافتاد  حتی  شالق  شد!  که  نی 

از آن شالق خوردن راضی  انگار  خورده بود آن حال عجیب را نداشت. 

بود و حاال مثل مجرمی که از قانون می گریزد؛ قصد فرار داشت! هر چه  

صبح تا  قبل  شب  به  مربوط  بود  رفت.  شده  جلو  و  گرفت  نفسی   ... بود! 

به نیمرخ محمد نگاه کرد. رنگش های غذا را رظرف   وی میز گذاشت و 

شد!  خاکستر می  اش ،برگشته بود و سیگار داشت توی دستِ پانسمان شده

آرام   دستش گذاشت.  جلوی  چنگال  و  قاشق  با  و  کرد  باز  را  غذا  ظرف 

 گفت:

 یه چیزی بخور ...  _

ود  محمد نگاه کوتاهی به غذاها کرد و فقط سر تکان داد که باشه! معلوم ب

می  بهکه  حال  از  بهتر  که  کند  تظاهر  است! ریختههم خواهد  عصرش  ی 

مریم  به جاسیگاری پر جلوی دستش نگاه کرد و آه کشید! باالخره سوالی  

 ی جانش شده بود به زبان آورد: را که خوره

 گفتی چرا این قدر به هم ریختی! کاش می _

 نگم! نمیای باهام؟_

 چسبید. جوابش را داد: نگاه مریم دوباره به نیمرخ او 

 واسه تصمیم خودم نمی گردم!  من دنبال چرای کار تو ،_
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 پرسی؟ پس واسه چی می_

تونم بفهمم چرا یه مجلسی که توشم چون خودت برام مهمی! چون نمی_

 ریخته! همتنرفتی، اینقدر به

 محمد ساکت ماند. مریم سمتش خم شد. 

 محمد جان! _

برگشت سمتش  و  خورد  تکانی  مثل محمد  دخترک  دل  ته  از  جان  آن   .

 بش. مریم آرام افزود:زلزله بود توی قل

قله_ تا سر  تو  با  با  من  مطمئنی حالت  فقط  پرسمم چرا  نمی  میام!  قاف  ی 

شه؟ ... مطمئنی با ندیدن آدما و نفس کشیدن تو این شهر رفتن خوب می 

 شی؟!... آسمون همه جا یه رنگه و... خوب می 

 ...  به آسمون کاری ندارم._

نگاه اما  ادامه دهد  و    مریم خبی گفت که شاید  بهش طوالنی شد  محمد 

چشم  نداد؛  جواب  او  وقتی  ماند!  جوابش  منتظر  ثانیه  مریم  چند  را  هایش 

از را  مدارکش  بعد   . گذاشت  هم  جلوی روی  و  دراورد  کیفش  توی 

برگه به  محمد  نگاه  گذاشت.  نیمهدستش  نصفه  کههای  او   ای  کیف  از 

 بود،ماند! صدای مریم را دوباره شنید: بیرون زده 
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پاسپ_ شرطم من  فقط  دنبالش!  برو  داشتی  دوست  وقت  هر  ندارم!  ورت 

می  ... باشه  باهام  باید  برم  جا  هر  که  و مهساست  کردن  رها  طاقت  دونی 

 حتی دوریشو ندارم!

لبخند  باشه بکشد. سعی کرد  نفس عمیقی  مریم  باعث شد  محمد  آرام  ی 

نب خوب  حالش  اما  بهانهبزند  به  بار ود.  سمت  و  شد  بلند  آب  آوردن  ی 

نادر  رف اسم  بیرون کشید.  را  مدارک  او خم شد.  محمد سمت کیف  ت. 

ها باز توی سرش اکو شد. وقتی شکیبا را توی اوراق دید و صدای تانک

بعد  مریم برگشت و برگه ایستاد و  ثانیه سر جایش  ها را دستش دید،چند 

مختصر   نشست.  و  رفت  جلو  رفته بی صدا  که خودش صبح  داد  توضیح 

برایش بیاورد. محمد بی حرف مدارک را برداشت و بلند آنها را گرفته تا  

دلش  گذاشت.  میز  روی  را  آب  بطری  مریم  و  رفت  سوییت  سمت  شد. 

شده؛   حساس  موضوع  به  شرایط  آن  در  او  اینکه  فکر  و  نیاورد  طاقت 

 دنبالش رفت که دید لب تخت نشسته و گوشی دستش است!

 ا یه ساعت دیگه میارم سید!ت_

  

یزی پشت خط شنید که جواب نداد و فقط خداحافظی چنفهمید محمد چه 

 هایش را برداشت تا بپوشد: کرد. بعد هم بلند شد و لباس
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 سوییچ دستته؟ _

 نه! دادم دست حسن! _

 پس بپوش و وسایلتو جمع کن بریم. _

 کجا؟_

 دارآباد!   _

 ریم پیش سید! مگه نگفتی می _

 الزم نیست تو بیای!  _

 باشه... فقط شام نخوردی!_

محمد محم رفتاری  تناقض  رفت.  بیرون  فقط  و  نزد  حرفی  دیگر  د 

عجیبی  دلواپس پای  و  دست  تردید  مرداب  میان  بود  معلوم  کرد!  ترش 

 کند!... زند که هر دم یک اقدامی میمی 

 *** 

ی  چهسید مدارک را از دستش گرفت و یکی یکی نگاهشان کرد. دو دفتر 

عمیقی   نفس  بود.  شده  منتقل  سند  کپی  چند  و  توی بانک  از  و  کشید 

 ای را بیرون کشید و جلوی دست محمد سُر داد: پوشه کشویش

 حوصله کردی اینا رو خودت یه نگاه بکن! _
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را سمت خودش کشید و اوراق تویش را با یک سری اسامی   محمد پوشه

اسم  نمی که فقط  کرد.  پایین  و  باال  که شناخت  بود  باالیش  بانک  یک 

 خیلی نشنیده بود! 

 ؟اینا چیه_

 اسم آدماشو یه چک کن ببین تا حاال دیدی یا شنیدی ازشون؟_

 نه!_

 خوای به نامزدتم نشون بدی؟می_

را بردارد که سید دست روی دست  ای گفت و خواست پوشهمحمد باشه

شده بیبانداژ  سید  و  چرخید  سمتش  محمد  نگاه  گذاشت!  او  حرف ی 

 نگاهش کرد: 

 مدارکو جایی نبر!  _

 یم بیاد! زنم مرپس زنگ می_

با هم مییه جا قرار می_ اینجا قرار نذاریم  ذاریم  بینمش! به خودتم گفتم 

 بهتره!  

 ای جمعش کرد.  محمد اصراری نکرد و با باشه

 حاال اینا کی هستن؟ _

 خانم ببینه! بعد همونجا بهتون میگم! بذار مریم_
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تر دستش را از زیر دست سید کشید که او دستش را کمی محکممحمد  

 . صدایش آرام بود: گرفت

 ریختنت از حالِ دیشبه محمدرضا؟ همبه_

 محمد کمی نگاهش کرد و لبخند روی لبش پهن شد: 

 ام!  خوبم فقط خسته_

هایش راست! نَمِ خون به بانداژ دست محمد گفت و چشم زبانش دروغ می

بزنند. بلند شد برود  دل سید! وقتش نبود بیشتر حرف  زده بود و دردش به

با در  چشم که  دید.  را  مجتبی  آشنای  صورت  محمد  و  شد  او ز  های 

 درخشید:

 به به! داش ممد ما! چطوری رفیق؟_

 محمد لبخند زد و دستش را فشرد:

 خوش! کار و بار ردیفه؟ _

 زد:  ایمجتبی به سید و بعد محمد نگاه کرد و به کتف او آرام ضربه

می_ مگه  سید  آقا  پدری  و  تو  نباشه؟ سفارش  ردیف  چیزی  این    ذاره  تو 

ببینم و تشکر  بیار  این رفیقتو  ماه مادرم صدبار گفته  کنم ولی شیش هفت 

 گیرم. نیستی زیاد!  سراغش رو زوری از حسن می  گفتم خودمم 

 سرگرم باشگام!  _
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 میخوام ردیف کنم شبا بیام!  _

 شان نگاه کرد: ای گفت و سید بهمحمد اوکی

 ! مادرش اینجا اومد هم سراغ تو رو گرفت محمدرضا_

 نیست سید؟سالمت باشن! سالم برسون مجتبی! فعال امری _

بیرون رفت. مجتبی تا جلوی  با خداحافظی  بلند کرد و محمد  سید دست 

 در باهاش رفت و بعد که برگشت ، با لبخند گفت: 

سید_ بود  پشتش  حرف  کلی  دیدمش  که  اول  آب دفعه  و  نامرده  که   !

که کورس گذاشتیم زنگ زد   کاه و ... ولی وقتی دو روز بعد از روزیزیر

ز دلم ازش پر بود اما نمی دونستم عند بهم که کارم داره، رفتم پیشش! هنو

مسابقه سر  میام  فهمیده  حالم  از  شب  اون  و  جفت  معرفته  و  بقیه  واسه  ها 

کل زندگیم تکون خورد... نود  جور بدبختیام! بعدم به شما معرفیم کرد که 

 درصدش مرامه، ده درصدش آدم واال!

 سید نفس عمیقی کشید و سر جایش نشست. لبخند تلخی زد: 

و _ فوالد  بیرون  داره!از  فرق  مرامش  رنگ  فقط  خالصه  صددرصدش 

 درون...   سخت تن، از

 مکث کرد و مجتبی محتاط گفت:
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سید!  _ آقا  نداره  باطنش  به  ربطی  هیچ  معلوم  ظاهرش  اصن  که  همونجور 

 ش هستن! نیست پسر یه شهیده و اون خانواده

 کنه! همون خون مردونگی تو رگشه!  مرام باباش بهش رسیده، کفایت می_

ی روی میز را نگاه کرد و از سردلش ی غلیظ مجتبی چای سرد شدهبا آره

 گذشت که خدا از سر تقصیرات غالمحسین بگذرد... 

 د؟ یا باید برم دنبال کار و باری؟امشب بمونم پیشتون سی_

 گفت:  سید یک آدرس جلوی دستش گذاشت و 

وقت _  ! کن  باز  حساب  یه  بانک  این  توی  برو  بیای  اینکه  قبل  فردا 

 کنی؟می 

 رو چشمم! واسه کی؟ چقدر بریزم توش؟ _

 ده تومن! فعال... واسه خودت!_

 مجتبی جا خورد:

 واسه خودم؟ ده تومن؟!_

 سید خندید:

 پسر! امانت باشه دستت! بعد میگم بهت قضیه چیه!  خوف نکن _

 و بعدش بی حرف اضافه ادامه داد: مجتبی آهانی گفت 

 چشم! کارت بگیرم و بیارم؟  _
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 دستت درد نکنه. نه! فعال بخوابون توی حساب تا بعد بگم چیکار کنی!  _

دستش   جلوی  را  کارتی  سید  و  گفت  چشم  دیگری  سوال  بی  مجتبی 

 حسابی که گفته بود پول انتقال دهد! ... گذاشت تا از آن به 

نگاهش می  مات زده  بهکرمهسا  افکار  توی  مریم  و  ی خودش ریختههمد 

بود؛ توی چشم ای میفقط محمد را در لحظه هایش دید که داخل حمام 

ماهی می انگار  بال  بال  آب  از  افتاده  بیرون  لبای  و  و زد  خشک  های 

مینیمه  تداعی  را  مرگش  ببازش  بهانهکرد!  به  و  زد  را  گلویش  ی غض 

ا  هشت صبح .ساعت چشم چرخاند بلند شد و برای  بود و  پاییز!  ولین روز 

پوشیدنِ مانتویش توی اتاق رفت. مدارک مهسا را که محمد بهش تاکید 

از مهسا  با خداحافظی آرامی   . ببرد؛ دوباره چک کرد و برگشت  کرد تا 

بند   داشت  حیاط  توی   . رفت  می کتانیبیرون  را  باال  اش  مهسا  که  بست 

سر مریم  کرد.  نگاهش  خیره  خیره  و  رفت  وقتی    سرش  و  کرد  بلند 

هایش را دید، احساس کرد قلبش را کسی از جا کند! صاف ایستاد و چشم 

 مهسا آب دهانش را قورت داد: 

 چقد حرفت جدی بود مریم؟_

 کدومش؟_

 رفتن! _
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 مریم با مکث سر تکان داد: 

 ! چون یهو تصمیم گرفته ولی...شاید پشیمون شه_

 یعنی ما باید معطل اون باشیم؟_

 د و صورتش کمی جمع شد:مریم جا خور

 یعنی چی؟  _

 مهسا پله را پایین رفت و روبه رویش ایستاد:

می _ داری  مدارکمو  حاال  دانشگاه،  گفتی  من  به  همه  این  بدی یعنی  بری 

 بهش که چی؟ 

من  _ به  فعال!  نیست  بابا! معلوم  کارای  دنبال  افتاد  راه  بعد  اینجوری گفت 

 شه!گیجه مهسا... بذار ببینم چی می 

نمی هر  _ کنین!  جدا  منو  حساب  گرفتین،  تصمیم  که  دوباره  چی  خوام 

 سربارِ تو باشم!

پایین  را  سرش  شد!  داغ  مهسا  تن  تمام  که  کرد  نگاهش  جوری  مریم 

حرف شد.  مچاله  هم  توی  انگشتانش  و  مریانداخت  پشت های  م 

نگفت و سمتِ در رفت که دندان هایش جویده شد و پس رفت! چیزی 

 ت:مهسا سریع دنبالش رف

 مریم... _
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 مریم سمتش برگشت و با لحنی سخت گفت:

هر فکری تو سرته بریز دور مهسا! فکر نکن نفهمیدم چی تو سرت داره  _

 کنی چقدر شبیهته؟ خوره! آدمی که داری بهش فکر می وول می 

 تر افزود: های مهسا نشست و مریم آرامتوی چشم بغض در جا 

فک_ احمقا  وعین  شی  مستقل  شاید  ازدواج  اون  با  اما  منی!  سربار  نکنی  ر 

ذارمت و برم! پس از این فکرای مزخرف بیا بیرون! اونم موقع هم من نمی 

 با آدمی که هیچیش به تو نمیاد! فهمیدی؟ 

به یقین تبدیل کرد که او به حسن فکر   سکوت محض مهسا تردیدش را 

در   از  حسن  همزمان  رفت.  بیرون  و  کرد  خفه  سینه  توی  را  آهش  کرده! 

ان بیرون آمد. با دیدن مریم در سالم دادن پیش دستی کرد. مریم اشخانه

اختیار نگاهش بهش طوالنی شد و حسن معذب جوابش را داد و وقتی بی 

سر سمت دیگر چرخاند و دست به سرش کشید، دلش خواست خودش 

می ر را  مهسا  بزند!  می ا  خوشش  چیزی  یک  از  فوری  که  و شناخت  آمد 

عروسی تور  مدل  تا  می  اشبعدش  انتخاب  درک را  را  حسن  اما  کرد 

این موضوع  کرد! کاش حال محمد خوب بود و مینمی توانست درمورد 

 بزند و بگوید حسن را روشن کند اما...   باهاش حرف

 من برسونمتون! گم آبجی... اگه اشکالی نیس، می_
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خواهد حرفی بزند، اولش لب باز کرد نه  شست مریم خبردار شد که او می

ای بعد فکر کرد چه بهتر که او خودش حرفی باهاش پیش ما لحظهبگوید ا 

کوله بریزد.  دستش  روی  را  پاکی  آب  و  شانهبکشد  روی  را  باال اش  اش 

 کشید و لبخند زد:

 شه؟زحمت نمی_

که   هایشبشنود،کمی با همان چشم  واب دیگریحسن انگار منتظر بود ج

می گردتر  کمی  انتظار  مواقع  ودر  کرد  نگاهش  سمت   شد  فوری  بعدش 

 ماشینش رفت:

 بفرما...  !اختیار داری_

ای و در را خودش برای او باز کرد.در فکر مریم و  خوب بودن او لحظه 

تکه اما  نداشت  وجود  کنندهتردید  تکمیل  او  وجود  پازلهای  زندگی   ی 

 مهسا نبود!  

زد. دور  حسن  و  نشست  ماشین  به توی  نگاهی  مریم  گذشت،  که  کمی 

های چرم برق  خت که از شدت تمیزی مخصوصا با آن روکشماشین اندا 

به قول ای صدا نمیزد! ذرهمی  به لبش آورد.  لبخند  داد و نرمی حرکتش 

ش جمع  دلش  و...  خودش  مثل  پیکان!  بیرونش  و  بود  بنز  تویش   د. مهسا 
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صدا کشید و شد! آهی بی کاش هیچ فکر و حرفی در این مورد اصال نمی

 آرام گفت: 

 ده ام کنین... مترو پیا_

 تا باشگام راهی نیس ...  _

 مریم نگاهش کرد و گفت: 

 شه؟ کار خودتون دیر نمی _

 خیالِ ممدم که کار و بارم لَنگ شده!  راستیش ایقد اینوقتا گیر فکر و _

خور سختی  تکان  می مریم  فکر  خاطرد.  به  او  کرده  کرد  قصد  مهسا 

 داد: برساندش! حسن حواسش به او نبود. حرفش را ادامه 

کنم که مُغور بیاد چی تو سرشه، فقط  هر چی خواستم زیرزبونشو خالی_

مون گیجِ شه به راهی رسید یا همهکنه! گفتم بینم الاقل از شوما مینیگا می

 خبری بمونیم! ویجِ بی

 کرد که حسن نگاه کوتاهی بهش کرد : هنوز داشت نگاهش میمریم 

ه هیچ... آقامم شب تا صب حالش خوش نیس اصن! دلنگرونشیم... من ک_

 چرخونه و قرار نداره! تسبیح می 

 مریم آب دهانش را قورت داد: 

 راستش با منم خیلی حرف نزده تو این دو روز!  _
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 اس!تر از همیشهساکت

توانست  کالفگی توی حالش دلش بیشتر گرفت. محمد می با نچ حسن و  

تص  از  حرف  خواست  بکند؟  دل  هم  محبت  و  رفاقت  همه  این  میمش  از 

 دانست او درمورد این موضوع قصد دارد چیزی بزند اما جرات نکرد. نمی

تازه قشقرق  با آن حالش شاید سر همین جریان هم  نه!  یا  پا بگوید  به  ای 

 ن خودش دوباره به حرف آمد:شد! ساکت بود که حسمی 

 حرفی از رفتن نزده؟_

می بیداد  چشمش  توی  دلواپسی  کرد.  نگاه  را  مریم  مریم کدوباره  رد. 

 نگاهش را کالفه گرفت که حسن دوباره و سریع گفت: 

 پ زده! ...  _

 شناسینش که... البد اونقدر می_

 که چی آخه آبجی؟ شومام بش گفتی بره؟  _

 ره!ه تنها نمیاگه تصمیم بگیره بره ک_

 حسن با تعجب نگاهش کرد و مریم از فرصت استفاده کرد:

 ریم!الزم باشه مام باهاش می _

رفت پرت شد و ماشینی کنارش حسن چند ثانیه از مسیری که می   حواس

 حرف فرمان را چسبید و به جاده چشم دوخت! صورتش ثانیهبوق زد. بی
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می  هم  توی  بیشتر  ثانیه  د به  چند  اما  مریم  رفت!  قلب   . نگفت  چیزی  قیقه 

 سنگین شده بود و او هم از پنجره به بیرون خیره ماند! 

 سن را شنید: صدای آرام و ناراحت ح

 شوما یه کم باهاش دل دل کن اما پا به پاش نرو سر جدت آبجی! .... _

 منم دوست ندارم تصمیمش قطعی شه به خدا!_

 کش بده داستانو! آبجیتو بونه کن! _

 سمت مریم و ملتمس ادامه داد: برگشت 

توأم  _ بذا واس خاطر  تو رکابش!  نرو  بیا  وقتی گفت  آقات  ارواح خاک 

 ه! االن شغال شده به حضرت عباس... شده پاش بِسُر

ران  پلک  روی  دست  کف  حسن  و  پرید  او  بغض  و  خشم  از  مریم  های 

 کوبید و غرید:  پایش

 معرفت... بی_

ی باشگاه پیچیدند. دست توی کوچه  کم مانده بود اشک مریم دربیاید که

مریم  به  کرد.  پارک  را  ماشین  حسن  و  کشید  صورتش  نگاه به  دیگر 

 دایش تحلیل رفته بود: کرد ولی صنمی

دل دادی بش، دمت گرم که هواشو داری اما پای رفتنش نشو! جون هر _

 کی واست عزیزه...  
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 صدای مریم ته افتاده بود: 

 بره که....  من بهش نگفتم _

خدای احد و واحد روشنه واسم! میگم تخم لقش تو دهنش شیکس،   به_

 شوما پا نده!  

 با مکث افزود: 

 ام!وِاال... من دق می _

سمت  صورتش  و  کشید  صورتش  به  دست  حسن  رفت.  عقب  مریم  سر 

طاقتی در جانش نبود که بیشتر کنار او بنشیند. پیاده شد و   مخالف چرخید.

نصفه ماشین  با حرکت  اش  از گوشه    خداحافظی  اشکی  قطره   . ماند  نیمه 

این روز و شب پلکش نگاه کرد.چقدر هوای شهر  را  آسمان  و  ها  چکید 

 بود!.... غریب شده 

ی محمد را گرفت. ستاره و شماره توی سالن که رسید،دلش طاقت نیاورد

می آماده  داشت  و  بود  رسیده  سالن تازه  توی  که  زد  اشاره  بهش  شد. 

خم   با  است؛  باشهمنتظرش  سرش  توی کردن  محمد  صدای  و  گفت  ای 

آمد که آنقدر صدایش  از میدان کارزار می روز انگار گوشش پیچید. هر

 کرد:خط و خش شده بود! بوی سیگارش را از همانجا هم حس می پر 

 میام دنبالت! با سید قرار دارم! خواستم بهت تلفن بزنم اتفاقا! ظهرمی_
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 مریم آب دهانش را قورت داد: 

 سیدو که دیروز دیدیم! _

 خواد باز باهات حرف بزنه!  آره! ولی گفت می _

 باشه... االن کجایی؟_

 ن!  رم پیش حسدارم می_

 خیله خب آرامش را محمد شنید. کنجکاوی کرد:

 کار داری باهام؟_

 نفس عمیقی کشید و آرام گفت: 

 خواستم منم بگم بری پیشش!  می_

قصه  جملهمحمد  همین  بعدش ی  و  کرد  سکوت  خواند!  انتها  تا  را  او  ی 

 یک خداحافظی کوتاه...  

 *** 

  

لباس اینکه  دبدون  گوشی  و  سوییچ  کند؛  عوض  را  را  هایش  اغانش 

وجود  ایگوشه توی  شده  گم  چیزی  انگار  و  بود  کالفه  انداخت!  میز  از 

توی فالسک برای  خودش ، آسایشش را از صبح گرفته بود! آبجوش از

تا شاید گلویش تازه شود و از بند حال بدش رها اما دلش   خودش ریخت
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می  سیگار  علی چند  دیدن حاج  منتها  کند؛  دودش  که  تنهایی  و  خواست 

 گفت جرأتش را ندارد.قلپی از آب جوش را خورد که یکیوی در میجل

 سراغش آمد: ها توی اتاقکاز بچه

 یا نه؟ها برن یه دور بزنن اس؟ بگم بچهحسن پرشیائه آماده_

 سرش را باال انداخت:

 هنو کارش مونده چِغِر! واستا... باز باید بره رو چال! _

 ه!  یارو صداش درمیادا! سه روزه خوابوند_

 اش!تا ظُر ریدیفه! زنگ زد بگو دور و ور نه و ده بیاد پِی_

ای نگاهی طوالنی بهش کرد و طرف مقابلش سرش را خم کرد و با باشه

 پیش آمد:یک قدم پس رفت، باز 

 حسن؟ سر دماغ نیستی انگارا! خودت ردیفی داش_

سر باال انداخت و تیشرتش را از سرش بیرون کشید و توی فکر رفت که  

ی رفتن را از سر محمد هم بیرون کشید؟ باز زده بود به سیم  شد بهانهی م

آخر؟! لباس کارش را پوشید و سمت پرشیایی که روی چاله برده بودند  

اش از چشم  لی صدایش زد. سر چرخاند. کدر بودن چهرهحاج ع رفت که

 خورد: حاجی دور نماند که نگاهش بین خطوط صورتش چرخ

 خوشی؟_
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 باشه حاجی!  تا خوشی چی_

 خوشیت وصله به ممد؟_

حسن دست روی سرش کشید و نگاهش سمت دیگر چرخید. حاج علی 

 با همان دستی که تسبیح داشت به بازوی او زد: 

صب زود پاشدی اومدی، مادرت ندیدت! کارت داشت! سر صالت برو  _

 خونه! 

 بدون آنکه نگاه کند با سرپایین افتاده گفت:

 ننه ما نیس حاجی! بش گفتم!   هایاالن وقت دلنگرونی_

 خوای؟کال زن نمی بش گفتی وقتش نیس یا گفتی _

 با این حال ممد وقت زن گرفتنه منه آخه؟ _

 آشی بچه؟تر از کاسه داغ_

 شی؟کنه بره از این مملکت داغ نمی شوما بفهمی داره جمع می _

 ابروهای حاج علی با مکث جمع شد و حسن تلخ نگاهش کرد:

واس خاط_ میاگه  داره  آقاش  برگشت  اون  ر  پیش  سال  چرا سی  ره، پ 

 جون گرفت کف دستش و رفت؟ ... 

 حاج علی استغفاری گفت و حسن قدمی پیش رفت: 

 اتون اشتبا کردین حاجی!بره؛ یعنی همه به علی قسم _
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برزخی برگشت که حسن منتظر بود بکوبد بیخ گوشش اما حاج علی چنان 

 کف دستش چالند و گفت:  او فقط نگاهش کرد! بعد تسبیحش را 

 پ تو هم دنباله بونش شو و به سالمت! _

 چشم حسن به پدرش ماند و او با غیظ دستش را انداخت و ادامه داد: 

منت رفت زیر تانک. منت خودی از ناخودی بیشتره رو سرش!  بی ممرضا  _

خواد اون بچه همیشه طلبکار دنیاش! هر کی نفهمید، خواد تو باشی، می می 

 ه! خوش اومدین!راه واز

 کرد برود که حسن گفت:  بعد هم راهش را کج

ته  _ که  حاجی؟  آتیش  و  تانک  زیر  خودت  قول  به  رفت  چی  واس  پ 

 مت؟ اونوخ این دسخوشم داره؟به سال حکایتش بگی

 حاج علی برگشت و یکهو صدایش باال رفت: 

د بچه! ناموس به سیخ کشیده ندیدی که اونور اروند رو جوخه بمونه و  _

به  ص پایین!  بکشنش  تا  بدن  سر  برن  ممرضا  نیگا   بیشعورایدتای  امروز 

 اتو وا نکن!موندهکردی و سر دهن صاب

 از پشت سرش گفت:نگاه حسن به او ماند و محمد 

 اش چی بود؟!فایده _

 حاج علی برگشت و محمدرضا قدمی جلو رفت:
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نشنیدی_ حاجی؟  گوشه  ندیدی  یه  نشسته  که  بپرس  سید  از  برو  ؟ 

 نویسه!دادگستری و عین عریضه نویسا، فقط می

های پسر  وی چشم رفت و به محمدخیره شد! انگار پدرش ت حاج علی جلو

ایستاده بود ولی سر به زیر. آه کشید! آه... آه...   های خاکیبا همان لباس

 هایش هم پایین افتاد:صدایش ته افتاد.دست

چفیهسر    _  ، رفت  اون  ممرضا  و  تو  که  دیگه  مشت  یه  گردن  موند  اش 

می  شونصدمتر!  شده  زبونتون  نفهم،  و  حسنِ  خون  سر  برو!  بری،  خوای 

 منت نکن، هر گوری میخوای بری، برو!جون ممرضا 

محمد رد   شد! از کنارآنقدر تلخ بود که کام هرکسی اطرافشان بود زهرمار

ماند که   به محمد  نگاه حسن  دنبال حاج علی رفت. وقتی  شد و  چشمش 

برگشت حسن با نگاهی طوالنی و بدون آنکه حرفی بزند، گله کرد. بعد  

ا کشید. چند دقیقه بعد محمد هم سمت چال رفت و خودش را زیر پرشی

اش نگاه کرد. صدایش  کنار ماشین روی زانو نشست و به صورت روغنی

 آرام بود: 

 کی گفته تو واستی با حاجی کل کل؟_

 ن بی آنکه نگاهش کند ، کفری گفت:حس

 تو رو سننه! _
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 واسه من قیافه نیا حسن! به حد کافی سگ هستم! _

 نیومدم! نامردی تو واس خودت بمونه!ت قیف اشتب گرفتی دادا! واسه_

 زر نزن بیا باال کارت دارم!_

 رو دستمه! کوری؟ کار مردم_

 محمد ایستاد و گفت :

 م! واستادم تا خالص شی! تو اتاق_

وقتی رفت حسن دستش را لب چال کوبید و به مسیر رفتنش سمت اتاقک  

نمی  حواسش  کرد.  چال  نگاه  از  ماشین!  شدن  سرویس  روی  بیرون ماند 

آمد و گفت اگر صاحب ماشین زنگ زد بگویند کمی کارش بیشتر طول 

کشد و خودش سمت اتاقک رفت. محمد که لم داده بود به مبل چوبی می 

 ا دیدنش لبخند کجی زد: زهواردررفته ب

 اومدی اوسا! _

  

حسن دستمال روغنی که دستش را باهاش پاک کرد؛ روی میز پرت کرد 

 و گفت: 

قال گذاشتن! دمت گرم اوسا که  _ و  اوسای در رفتن  ممد!  خودتی داش 

 باو!
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سیگار  پاکت  دنبال  جیبش  توی  و  صندلی  پایین  کرد  ولو  را  خودش  و 

 هایش گرفت:ی لبگشت. محمد خم شد و یک نخ را جلو

 تو که اوسای معرفتی خودتو بذار جام حسن! _

 حسن سیگار را از دستش گرفت و فندک زیرش زد. 

خاطر_ واس  بیاره!   بری  آقاتو  اسم  کسی  نذاشتی  سال  همه  این  تو  چی؟ 

 ایه که افتادن تو جونت خررر! حاالم نیار! رفتن چه صیغه 

 محمد چشم بست و جای جواب دادن گفت:

خوام آب کنم! خودت یه کاریش کن! فقط یه چی بده بندازم  می ماشینو  _

 زیر پام که... 

 ید: قرار سمتش چرخحسن آرنج روی صندلی گذاشت و بی

 ممد! _

س. با  تونم بمونم حسن! میخوام باشگارم بدم دست میثم! اون باعرضهنمی_

 رسه بهش!همین چالقیشم می

 رد و آتش زد: حسن خیره خیره نگاهش کرد. محمد سیگاری در آو

فقط من یه قول به مریم دادم، اونم کارا باباشه! به سید گفتم کاری داشت  _

می تو  بود  بگه  الزم  دنبالش!  میبرمی ری  انجام  باقیشو  تا گردم  ولی  دم 

 شه... جایی که می 
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 یکیم بذا جا خودت پ! واسه دل زبون نفهم ما!_

حرف ماند.  بهش  محمد  نگاه  و  بغض  روی  لغزید  حسن  یادش صدای  ش 

 هایش پر نشود:رفت. حسن ابروهایش را تا ته باال داد تا چشم

و آقامم! اندازه دل پرت  ننه  مونم پشتت! گیر دونی پا من گیره و جا می می_

 از یه مشت نیستیم، حرف رفتن نزنی؟ 

 چشم محمد سمت دیگر چرخید. حسن سمتش خم شد: 

 ک! رم زیر تانممد... دادا... رفیق... بری، منم می _

های سرخ سر محمد جوری سمتش چرخید که گردنش درد گرفت. چشم 

می  جا  همه  که  بود  خونی  همان  رنگ  او  حسن  آرام  صدای  شبیه دید! 

 بود:  های آخر خسخس 

 ری دادا؟  آقات داره میاد... تو کجا می_

 سیبک گلوی محمد تکان خورد و حسن ادامه داد: 

استخونش که مونده! بغل بیگیر...  بکش! یه تیکه  بیا بیشین باال سرش هوار_

ازبه موال آروم می  ... درز بگیر  ... اونی که میگه مرد گریه نمی شی!  کنه! 

 ممرضا!  بگیر رفتنو ... درز بگیر میدون خالی کردنو... نرودرز 

صورت محمد از شدت درد بین دو کتفش جمع شد! وقتی بلند شد ،حسن  

پنجه  نکرد!  هم  صدایش  زانحتی  روی  محمد اش  دست  و  شد  خم  ویش 
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می  کم  داشت  محمد  قلب  و   حسن  کتفش!غرور  آن  آوردپشت  وسط 

 کارزار! باز پای رفاقت وسط بود! 

 سید تبلت توی دستش را سمت مریم گرفت و گفت: 

برات _ تصویر چهره  یا  اسم  ببین  زیرشون!  اسامی  با  تا عکس هست  چند 

 آشنا نیست؟  

روی صفحه   را  انگشت  و  اما  کشید. عکسمریم چشمی گفت  دور  های 

محمد  بود.  بانک  شبیه  محیطی  و  جلسه  یک  توی  نفر  چند  از  واضحی 

را  کرد   دستانش  جمع  آرنج  شده  از  جمع  ابروهایی  با  داد؛  تکیه  عقب  و 

می را  تصاویر  هم داشت  در  خطوط  و  رفت  بهش  سید  حواس  دید. 

و   بود  کرده  صحبت  رفقایش  با  شب  آن  از  گذراند!  نظر  از  را  صورتش 

اند و او اگر بخواهد کنار  یده داشت که حجت را بر محمد تمام کردهعق

به آن نیازی  باشد؛ دیگر  مراسم  نیستپدرش در  باز  ها  اگر هم نخواهد؛   .

برنمی  ازشان  آن کاری  و  شکایت  آید  و  شماتت  از  که  بود  مطمئن  وقت 

نمی کوتاه  فاضل  را  حاج  محمدرضا  رفتن  که  شبی  خرابِ  حالِ  آن  آید! 

که کسی او   خواند! انگارتداعی کرد؛ با این نخواستن پسرش نمی برایشان  

ده! دست مریم سست نشینی نبورا از کنار پدرش رانده و تمایلی در عقب

 شد و آرام گفت: 
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 شناسم آقاسید!  من هیچ کدوم این آدما رو نمی _

 جوان داد:  سید فکر و نگاهش را سمتِ دختر

 باشه!  هاشون تغییر کردهنه چهره ها گذشته و ممکخوب نگاه کردی؟ سال _

 هم که اومد! یکی دوباریوقت با همکارا و دوستاش خونه نمیبابام هیچ_

رسید که بخوام  عقل من نمی پیشش، آدم خاصی اونجا نبود. یعنی رفتیم ما  

که  بودن  کارمند  تا  چند  نداشتم!  سنی  چون  چیزا  این  به  کنم  توجه 

شناختم که بینشون فقط آقای غیاثی رو میهاشون درست یادم نمیاد.  چهره 

 همکارش توی شرکت بود!  اونم

یکی عقب کشید. را یکی  هامحمد تبلت را از دست مریم گرفت و عکس

 نگاهی به او کرد و به مریم گفت:سید نیم 

 شناسیش؟ پس کسی هم همکار بابات بوده؛ االن ببینی نمی _

 : مریم با ناراحتی و خجالت سر پایین انداخت

فاضل بود و پسرشون   نه! فقط از روی اسم دو سه نفر ... که یکیشون حاج_

 رضا!

رویش و  چرخید  محمد  سمت  چشمش  که   بعد  بهتر  همان  بگوید  نشد 

بصری حافظه پیش ی  اشتباهی  بود  محال  وگرنه  است  ضعیف  و  اش  بیاید 
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 نشست و تسبیحش نشست! سید عقبشاید با محمدرضا هم االن اینجا نمی

 توی دست مچاله کرد:را 

 بسته دخترم!  با این اوصاف، ته پیگیری پرونده بابات، بن_

 سید ادامه داد: نگاه مریم به سرعت سمتش برگشت و

تونستم یه خبر خوب برات داشته باشم اما هیچ چیز دوست داشتم که می_

بخواد  تازه تا  نیست  زنده  خودش  که  هم  پدرت  نیومده!  دست  به  ای 

اون مدارکی که من چک  ایهمکاری تازه با حسابایی   بکنه! طبق  کردم! 

مقصر پدرت  داده!  تشخیص  دادگاه درست  و...  و خالی شده  پر  اون    که 

 جریان بوده! 

 انگار قلب مریم را سرسیخی داغ کشیدند:

بابام و به اسمش بود؛ حتی خونه هر_ ای که تو اون مدت چی تو حساب 

 برای مامانم خرید مصادره شد! 

یا... حتی یک زندگی  شاید_ از کشور داشته  جدا که شما  حسابی خارج 

 نشدی! خبردار هیچ وقت ازش

 ه قانون نفهمیده؟ چطوری حساب داشته ک_
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تونه  ریالی نیست. میهزار و یک راه وجود داره. این حسابا فقط ارزی و_

از نزدیکانش جای دیگری بوده باشه یا حتی   سرمایه گذاری به اسم یکی

 ش! رفقا

 تکان خورد و ناباور عقب نشست: سر مریم 

 داد! خواست این کارو کنه، خودشو لو نمیبابام می_

 پاش گرفتار شده ولی نخواسته همه چیز رو از دست بده!شاید دست و _

دوره گردی و رخت عاریه پوشیدن  فایده داشت؛ وقتی افتاد به براش چه_

 و تهش جون دادن جلو چشم ما؟ 

به   از شدت غرور و  نگاه سید  پیشانی سرخ دخترک و گلویی که داشت 

ورم داغ  و  ومی غیرت  گرفت  درد  قلبش  ماند.  کرد  کرد؛  سعی  مریم 

 صدایش را صاف نگه دارد: 

یا  اونوقت نمی_ تونست یه مدرک برای من و خواهرم بذاره که فالن جا 

زندگی  لنگِ  تا  سراغش  برید  هست!  پول  مقداری  یه  آدم  فالن  دست 

کاری  ن؟ که من مجبور نشم برای قلب مریض خواهرم دست به هرنمونی

 بزنم؟ 

 سید سمت مریم خم شد:
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پول هیچ وقت پیدا  ل مدارک حرف زده و بخش عظیمی ازقانون بر اص _

یه مددکار بوده، اومده  نشده! پدرت هم توی مرخصی زندان که با کمک 

بی خاطر  به  اونم  مدت!  اون  توی  دخبیرون  بودن  وگرنه سرپرست  تراش! 

کشه بتونه رنگ آزادی رو ببینه! اینا رو  ای که نفس میمحال بود تا لحظه

 ی؟! نداری؟!که خودت خبر دار

بود! خوب می از خطوط درد  پر  مریم  دانست آن آزادی مشروط پیشانی 

تر کرد! همان روزها بود که قول داد چطور حال پدرش را خراب و خراب

 کمکش کند!  

نتون_ بود! ست مدرک دیگهقانون شما  منم دم دستش  بابای  پیدا کنه؛  ای 

 ش کنن! فقط مونده بود یه قتل بندازن گردنش و راحت اعدام

 تر شد: لحن سید آرام

اون همه پول مردم از دست رفته دخترم! قانون پیگیر برگردوندنش بوده _

که به بابات رسیده! توی مدارکش بود که همکاری کرده و فقط زیر بار  

اما نه اون  تالس نرفته. همینم باعث شد من پیگیر پروندهحجم اخ اش شم 

ظا که  نشده  ثابت  ادعاش  االن!  نه  عدهزمان،  و  بوده  دستش  ماجرا  ای هر 

دیگه پشتش بودن! توی اون زمان همه تحت نظر بودن! حسابا چک شده! 



 

983 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

خارجی  سفرهای  به   معامالت،  که  درشتی  و  ریز  فاکتور  هر  داخلی،  و 

 زیر ذره بین رفته! اسمشون بوده 

  

اعتراف از دستگیری  بعد  اون حسابداری که  و   اما هیچ کس جز پدرت 

با پدرت   مبالغکرد  بتونن  تا  داشته  و وام همکاری  بدن  انتقال  به رو  رو  ها 

ثبت شده و هیچ وقت  بند  و  بازی و زد  پارتی  اساس  بر  اسم شرکتی که 

 ساخته نشده، بگیرن! 

مریم دست و های  رفت  هم  عمیق   توی  صورتش  این خطوط  شد!  تر 

انگارحرف  بود.  شنیده  هم  قبال  را  می ها  بدتر  را  حالش  آب حاال   کرد. 

 دهانش را قورت داد و صدایش ته افتاد:

این جریانات  _ اون آدمی که پشت تموم  ایمان داشتم و دارم!  بابام  به  من 

 بود رو نتونستن گیر بندازن!

 نداد؟ اگه همچین آدمی بود چرا بابات لوش _

این  بود!  پدرانه  نگاهش  و  منتظر  او  سید چرخید. چهره  مریم سمت  نگاه 

یچ وقت به جوابش نرسید! سرش تکان خورد و  سوالی بود که خود مریم ه

کرد گرفتن   ."دانمنمی "زمزمه  برای  را  دستش  و  کشید  عمیقی  نفس  سید 

 تبلت، سمت محمد گرفت:
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اش_ کن  سعی  هست!  و  بوده  قهرمان  تو  برای  فراموش پدرت  رو  تباهش 

فایده این پرونده هیچ  پیگیری  از  کنی!  بعد  اینکه حالت رو  ای نداره؛ جز 

بدسال باش!   ها  ما  محمدرضای   ... و  خواهرت  و  زندگیت  فکر  به  کنه! 

 گذشته رو فراموش کن! 

اش. فقط تشکر شانه سنگین روی مریم حرفی نزد! ناامیدی شده بود کوهی

بلند شد و دست سید را فشرد  د داد! با مریمکرد و محمد تبلت را دستِ سی

چشم که  کرد  نگاهش  جوری  خداحاما  شد.  جمع  کمی  مرد  افظی  های 

ای مکث کردند و بیرون رفتند. سکوت بینشان سنگین بود! محمد با لحظه

بی مریم  داشت!  نگهش  و  گرفت  را  مریم  و بازوی  کرد  نگاهش  حال 

 محمد گفت:

 یقه بریم بیارمش! موبایلم جا موند رو میز. یه د_

 جا تکیه داد. کیف مریم از دستش سست شد و به دیوار همان

 شه خودت بری؟ می_

 ری خونه؟می_

 آره!_

نکرد. گوشی   محمد خیله خبی  پیدا  اطراف، آژانس  به  نگاهی  با  و  گفت 

آن داد.  سفارش  تلفنی  تاکسی  و  گرفت  را  مریم  مریم  خود  حال  قدر 
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نپرسهمبه سوالی  که  بود  برود! ریخته  همراهش  هم  او  که  نکند  توقع  و  د 

 ایستاد... پنج دقیقه بعد پژوی سبز رنگ مقابل پایشان 

عکس میسید  نگاه  را  تبلت  توی  وهای  دو  کرد  بین  خاموشی  سیگار 

بلند کرد و  انگشتش بود که محمد روبه رویش متعجب سر  نشست. سید 

سید شست  محمد فندکش را مقابلش گرفت تا او سیگارش را روشن کند!

 او را از روی فندک کنار کشید و گفت:

کنم!  نم فقط تو دستمه، باهاش بازی می ام قول دادم ترک کنم! االبه نوه_

 عادته!

محمد کمی نگاهش کرد بعد آتش را زیر سیگارش خودش گرفت. کام  

چشم  پیچید.  سید  و  او  صورت  بین  دودش  و  گرفت  ازش  هایش عمیقی 

 کمی جمع بود:

 کشیدنت نیست سید؟ یا وقت آرامش اعصابته دیگه؟ وقت سیگار _

 سید لبخند تلخی زد: 

 دادن به متلکای امثال توئه پدرصلواتی!وقت جواب پس _

 محمد گردنش را کج کرد:

 جواب پس دادن یا باتوم کوبیدن تو سر و کله و نفهم فرض شدنمون؟_

 سید روی میز سمتش خم شد:
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شد، قبوله! اما حقیقت به همین  من حقیقت رو به اون دختر گفتم و تلخ  _

 بود!  تلخی

پیگیر شدی؛ اومدی آب  پرونده رومریم شاید باور کنه شما دو روزه کل  _

 پاکی ریختی رو دستش! اما من... نه!

 محمدرضا خان!  ای باشیمپرونده سر نخی نداره که پی آدم دیگه_

 اگرم باشه بین عکسای پنج، شیش سال پیشه؟ _

سی دید که  بی به وضوح  محمد  ارتباط چشمی د جا خورد.  با  آنکه  را  اش 

زش را از سید پرسید. وقتی بازش کرد سید قطع کند، تبلت را گرفت و رم

مستقیم روی عکس ششم رفت و تصویری را واضح کرد و پیش کشید!  

بحث  رویش،  به  رو  شخصی  با  داشت  سر  پشت  از  که  بود  جوان  یک 

محمد با انگشت روی تصویر   کرد انگار! نگاه سید روی عکس ماند ومی 

 زد: 

با_ وامونده  صندوقای  اون  و  شرکت  توی  که  کسی  شلوار  تنها  و   کت 

رفت و بیاد رضا بود! همیشه با یه تیشرت ساده و کاله نقاب دارش و نمی

 بود! این دستکشای چرم و کاله مال رضاست! این آدم رضاست! موتورش

محمد پک سید چشم  و  بست  را  به   هایش  و عقب محکمی  زد  سیگارش 

 نشست:
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رو_ کسی  بود  قرار  می  بشناسه، مریم  باباش  رفیقای  این  شناز  نه  اخت! 

 شناخت!آدمایی که باباشم شاید نمی

 شاید این عکس بین عکسا... _

 اگرم اشتباه سیو شده، توی یه فولدر بوده سید! پس با هم بوده!_

 سید مستقیم نگاهش کرد:

 اشتباه شده محمدجان! _

 ش ربطی به حاج عموی من که نداره؟ اشتباه_

کشید،   محاسنش  به  که  دستی  و  سید  نچ  توی با  را  سیگارش  محمد 

ای بلند شد که سید مچش را گرفت  جاسیگاری روی میز تکاند و با اوکی

 و آرام گفت: 

شه اما یه تنه به قاضی هوش تو و سر کشیت با هم جفت شه، بمب اتم می _

 نرو! بذار من کارمو بکنم!

توی مشتش در آورد  محمد باز شد و نشست. سید فندک او را از  صورت

 خودش گرفت. و زیر سیگار

 ی بابای نامزدت هیچ دروغی در بین نبود! در مورد پرونده_

 پکی به سیگارش زد و نگاه سختی بهش انداخت: 

 ش کنکاش نکن پسر!  تو ادامه_
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 رسه؟ادامه ش یهو به مردن رضام می_

 رسید... محمد سست شد! پس شاید می  سید جواب نداد! دست

  

سنگف روی  جیب  در  دست  رو،  پیاده  قدمرش توی  میها  اگر رو  رفت. 

درگیری توانایی تمام  داشت،  را  ذهنیاش  کاسههای  از  را  سرش  اش  ی 

گذشت و وارد یک کرد. از رویشان میکشید و زیر پایش له میبیرون می 

می موازی  توجهان  داشت  دوست  همیشه  که  یک شد  کند!  زندگی  یش 

انده! جایی که  دید روی قلبش مجهان فارغ از تمام دردهایی که کسی نمی 

 حق انتخاب، بهایی شبیه به نانجیبی نداشته باشد... 

جا   اول  دیدنش  با  بود،  نشسته  میثم  کنار  که  مهنا  و  کرد  باز  را  اتاق  در 

چشم  با  بعد  و  حس  خورد  از  پر  سالمی  با  شد.  بلند  فوری  براق  و هایی 

بی را  محبتش  و  زد  لبخند  محمد  رفت.  سمتش  نگذاشت! دلتنگی  جواب 

 رفت و لب تخت لم داد. حالش را پرسید و او کنایه زد:  سمت میثم

 شم باالخره! از حال و احوال کردنِ تو! از پا افتادم فعال ولی پا که می_

 حال و حوصله بودم چند روز! کی مرخصی؟ بی_

میثم که  بود  معلوم  حالش  کرد   آنقدر  سعی  نگذارد.  سرش  به  سر  بیشتر 

 خودش را کمی باال بکشد: 
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تونه  افته! دست تنها نمیسخته اینجا ولی خونه هم بیام مهنا گیر می موندن  _

 مراقب اوضاع من باشه! 

 خوای بمونی تا کی؟ پس می _

 با عصا راه برم!  حداقل بتونم_

ین دوری برای  اش آویزان بود. حتما ا محمد نگاهی به مهنا کرد که چهره

 اشان سخت بود! همه

شی! خوبم نشدی تا لب و لوچه ا می ات خوبه! زود سر پتو قدرت بدنی_

 این بیشتر آویزون نشده، سینه خیز برگرد! 

میثم با خنده نگاهی به مهنا کرد که اشک او چکید. میثم ای بابایی گفت 

 خیز شد، محمد هم دست مهنا را با خنده سمت خودش کشید:و نیم

 زرتی هم اشکش درمیاد! _

محکم دماغش را گرفت   مهنا را جای خودش نشاند و با دستمال کاغذی

 شد: که او سر پس کشید. بغضش تمام نمی 

انگار_ خونه!  نمیاد  که  کردی   میثم  ول  که  هم  تو  خورده!  بیل  من  کمر 

خواهر و مادر داری! مامانم که انگار من  نه انگار اون شب. انگار رفتی از

کنه! بابام که جوئه و اشکاشو پاک می دم! هی نشسته یواشکی لبشو می مر
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 گیره یه وقتا... ته خوشبختای عالمیم سرسنگینه با همه! میعادم که آتیش می 

 االن! ...  

 ی اشکش چکید: نگاه محمد بهش مانده بود که مهنا دست روی رد تازه

 نفرینمون کردن یهو؟ _

 ت:میثم دست پشت او کشید و آرام گف

ت اینا  نفرین چیه؟ خسته شدی، دو سه روز پاشو با محمد و مریم یا مامان_

 برو سفر!  

فردا می_ از  االن میعاد  بردی  اسم  اینایی که  بعدم  برم؟...  ره مدرسه! کجا 

اینام هیچی... تو رو   خودشون رو باید از وسط حال بدشون کشید بیرون! 

 . ول کنم رو تخت بیمارستان، پاشم برم مسافرت؟..

 خوام حالت عوض شه!می_

 شه!پاشو بیا خونه، حالم عوض می_

 میثم استغفاری گفت و محمد اخم کرد:

 ره؟می کم نق بزن! میعاد کی_

 مهنا با یک من اخم نگاهش کرد:

 چشم! فردا صبح! _

 برمش! من میام می _
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مهنا خواست چیزی بگوید که در باز شد و میعاد مثل همیشه پر سر و صدا  

رق هایش بتاق پرید. اول گفت بابا جونم ولی تا محمد را دید چشم داخل ا

 زد و باال پرید: 

 دایی جونم!_

چنان را  دست   خودش  و  انداخت  محمد  دورشبغل  را  پاهایش  حلقه   و 

را   بناگوشش  لبخند  با  محمد  ندیدتش!  است  سال  یک  انگار  که  کرد 

تند کرده بود   بوسید و دست توی موهایش کشید. با داد او شیرین هم قدم

در جا پر شد. محمد   هایشو زودتر بهشان رسید. محمد را که دید،چشم 

همان طور که میعاد را بغل داشت، سمت مادرش رفت و باهاش روبوسی 

انگار قدرت حرف  کرد. اشک بود!  دانه چکید ولی ساکت  دانه  های زن 

مهنا  سمت   ، مادرش  حال  ندیدنِ  بیشتر  برای  محمد  نداشت!  هم  زدن 

 خید: چر

 هاشو گرفتی؟وسیله_

 ه! کفشش مونده! موهاشم باید کوتاه کن_

 دم، میارمش! برمش، کاراش تموم شد، شامشم میمن می  خب_

 دایی جونم! استخرم بریم امشب؟_

 تر شده بود: مهنا انگار آرام
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 امشب زود بیا ببرمت حموم و... _

 رم دیگه!با دایی می_

 دایی گماشته توئه؟_

 رد:میعاد چشم گرد ک

 هان؟_

 رفت!  محمد میان بحثشان

 کنم و میارمش!  کاراشو می_

ای گفت نگاهی به مادرش کرد. شیرین حرفی نزد و محمد هم  مهنا باشه

محمد   دنبال  بعد  و  بوسید  را  پدرش  صورت  فقط  میعاد  نماند.  انتظار  در 

نگاه شیرین وقتی رفت،  ماند!  دوید!  اتاق  به کفپوش کرم رنگ  بغ کرده 

 گرفته بود: که مهنا مقابلش گرفت را آرام پس زد. صدایش  بیلیوان آ

نمی_ پایین  گلوم  از  خوش  و   رهآب  بابهونه  محمدم  وقتی  تا   ... دیگه! 

 ره!بهونه از جلوی چشمم می بی

 *** 

  

باال  را  سرش  کرد.  نگاه  خوب  را  کالج  و  نشست  میعاد  مقابل  پا  روی 

پِیِ یک جفت   طرف دیگر گرفت و بهش نگاه کرد که حواسش یک و 
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و سفید  پایشدار  چراغ کتانی  روی  آرام  محمد  و بود!  هانی  زد  با  میعاد 

 کالج اشاره زد:  نگاهش کرد. محمد به

 پاشو راه برو ببین خوبه یا نه!_

بیلب بود.  آویزان  میعاد  پایش میل کالجهای  به  تکانی  و  نگاه کرد  را  ها 

 داد: 

 از اینا دوست ندارم! _

 بری، باید کفش راحت پات باشه!  خوایمدرسه می_

 کنن! اینا فوتبال بازی نمی ولی با_

 کنن؟ می با کدوما بازی_

کفش تا  چرخاند  سر  بود  میعاد  داده  را  آن  فروشنده  اما  دهد  نشان  را  ها 

انگار قلب دست مشتری دیگری! چنان چشم های میعاد در جا پر شد که 

لب شد!  کنده  جا  از  گرفته محمد  قوس  و های  و   اش  درآورد  که  کفشی 

مد را بد کرد. یاد کفش فروشی افتاد و عمویش! خوام، حال محگفت نمی

بودند! گفت کتانی  را می هفت ساله  آبی  اخمهای  او  اما  را  خواهد  هایش 

هیچ  خاکستری!  یا  سیاه  بود  گفته  فقط  و  کشید  هم  آن توی  را  وقت  ها 

قل انداختشان!  آشغال  سطل  توی  خانه  رسید  تا  و  شکسته نپوشید  را  کش 

تا آن بود؛ دست مادرش را   برده بود  ها را  کشیده بود و تا کفش فروشی 
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چرا  که  آمد  پیش  هم  بحثی  و  جر  فهمید  منصور  که  بعد  بخرد.  برایش 

بچه این  به  دلش  غالمحسین  گفت  که  بود  باری  آخرین  اما  گفته؟  زور 

کرده انتخاب  برایش  آنکه  جز  میچیزی  پولاند  جمع خواهد!  را    هایش 

حاجمی  با  و  میکرد  حسن  و  می علی  دلش  که  چیزی  پِی  خواهد! رفت 

کرد اما حتی حاضر نشده قشرق به پا کردنِ حاج عمویش را فراموش نمی

بود باهاش روبه رو شود! با ایستادن فروشنده کنارش، به خودش آمد و او  

خودشان  حتما  بودند  مهنا  و  میثم  اگر  بوده؟  چطور  کفش  که  پرسید 

بیک میجوری  قانع  را  کفش  چه  آن  که  دردش کردند  به  فانتزی 

گوشهنمی کارش  خاطر  به  میثم  حاال  اما  مهنا  خورد  و  بود  بیمارستان  ی 

ای که  گرفتارش و ... تکانی خورد. میعاد دست به سینه ایستاده بود و بچه

کفش نایلون  خوشحالی  با  صندوق  بود،نگاهپای  کرده  بغل  را   هایش 

اره را داد و او  ایستاد. به فروشنده کد کفش و شمکرد! نفسی گرفت و  می 

با چشمی خواست کالج را بگیرد که محمد گفت آن اوکی است! وقتی 

اش به شدت  مقابل پای میعاد نشست که لب و لوچه فروشنده رفت، دوباره

بزرگتر  اش انگارآویزان بود.موهایش را که کوتاه کرده بود، با تغییر چهره 

 کرد و گفت: هم شده بود! اخم

 لجثه و این جونورایی؟ا مثال موجود عظیم_
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 تر توی بغلش جمع کرد: هایش را محکممیعاد دست 

 خریدم!خواست میچی دلم میرفتم هر اگه از اون ساعتا داشتم خودم می_

اینکه   با  اما  بچکد  اشکش  قطره  بود  منتظر  و  ماند  خیره  بهش  محمد 

 به دماغش زد و گفت: کرد! محمد هایش پر بود مقاومت می چشم 

ساع_ اون  خود از  که  نکنی  گریه  باشه  یادت  فقط  داری!  هستم  من  تا  تا 

 کنه. فهمیدی؟ تونه کارینمی ساعتتم 

 شد و گفت:  های نزدیکشنگاهش کرد که فروشنده با کفش میعاد گیج 

 ! آخرین سایزه!  31این سایز _

چشم  چنان  هرمیعاد  که  گفت  جانی  آخ  و  کرد  گرد  را  توی    هایش  که 

سمتشان   بود  بچهمغازه  دید  و  است! چرخید  آویزان  همراهش  گردن  ای 

خنده مدارهمه  روی  محمد  دل  و  بود  گرفته  از   زلزله اشان  بعد  رفت! 

میعاد، پوشاندن کفش را  های  تردیدش  و  برای حساب کردن رفت  محمد 

 کنار گذاشت: 

 ترین سایز این کفش چنده؟کوچک_

 *** 

ی که حتی یک قسمتش  سر و تهیون و به سریال بینشسته بود جلوی تلویز

می نگاه  بود،  ندیده  هم  زیر  را  زالو  مثل  ناامیدی  گس  و  تلخ  حس  کرد. 
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مکید! آرزوی بلند پوست تنش افتاده بود و داشت خون آرزوهایش را می

دلسوزانه و  مستقیم  نگاه  با  سرش  این  شدنِ  تمام  در  بود!  سوخته  سید  ی 

که کسال بود  نگذاشته  بها  برایشان  قدمی  ترحم  با  وقتی  سی  حتی  ردارد؛ 

تا زندگی نزد  التماس  و  به در بغض  امین روبه رویش درآمد  را  مادر  اش 

کرد! دلش پر بود. بغضش حفظ کند و حاال... سید با دلسوزی نگاهش می 

بیرون آمدنِ   از  را قورت داد و صدای زنگِ در را شنید. پلکی زد و قبل 

ازش کرد، محمد پشت در کیست و زمانی که ب  مهسا، بیرون رفت. نپرسید

نفهمید چرا  با ذوق سالم کرد.  میعاد که  و  به لب پشت در دید  لبخند  را 

پلک  ذوق پشت  با  او  و  بوسید  را  میعاد  سر  و  شد  خم  سوخت.  هایش 

 هایش را باال گرفت:دست

 پیتزا خریدیم! با هم بخوریم! _

بو گرم  محمد  نگاه  کرد.  تشکر  و  زد  لبخند  وقتی مریم  بود.  عجیب  د! 

را  دست  دستش  تا  فشرد،گرمای  کرد  تحریک  را  اشکش  قطره  هایش، 

 نگاه محمد دور نماند...  کشید اما از معطلی دست زیر پلکشبیفتد. بی

بازی گفت که بابامنصورش تیلهمیعاد داشت با ذوق برای مریم ومهسا می 

اش حوصلگییرا خوب بلد است و حسابی با هم مشغولند! مریم با وجود ب

می  شن سعی  پرحرفی کرد  برای  خوبی  کودکانهوای  باشد.  های  میعاد  ی 
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زد و توی ذوقش شریک بود! هر چند که او  بیشتر مهسا باهاش حرف می 

نبود! محمد در سکوت نگاهشان می کرد و گاهی جواب  هم مثل همیشه 

میسوال را  میعاد  میهای  او  از  مستقیم  که  سفرهداد  باالخره  ی  پرسید. 

ی دخترها خوردهی محمد و میعاد و نیمهپیتزاهای تمام شدهکوچکشان با  

برای شستن دست میعاد  شد!  بلندش جمع  محمد  که  گرفت  اجازه  هایش 

 کرد و گفت:

 دایی تو آشپزخونه!برو پیش زن_

را کامل جمع  مهسا سفره  پسرک چشمی گفت و دویید توی آشپزخانه. 

 :آرام بهش گفت خواست بلند شود که محمدکرد و می 

 تو چرا قهری؟_

مهسا ابتدا جا خورد و خیره نگاهش کرد که با چشمک محمد، لبخند زد.  

 سرجایش نشست:  زانویش شل شد و

 قهر با کی؟ تو؟ _

بابای مهربانی گفت اما  سر محمد پایین کشیده شد که یعنی آره و مهسا نه

 محمد دست روی زانویش گذاشت و کمی سمتش خم شد:

م! ... نکنه یکی دیگه حرف زده، تالفیشو سر ای واسهند! تو قیافهخالی نب_

 میاری؟من داری در
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 کی مثال؟ _

 حسن! _

محمد  گفت  که  وایی  نشست.  صاف  و  شد  سرخ  جا  در  مهسا  صورت 

اش گرفت و یاد حرف حسن افتاد و حالت عالمت سوالی و تعجب خنده 

نگار  د این دختره اسیاستی موقع کار به محمد گفته بوهایش که با بیچشم 

آید و بهش پریده! از همانجا بهش بند کرده از آبجی شنیدن خوشش نمی

بود و حسن بعد از اینکه حسابی به قول خودش گرخیده بود، ترش کرده 

 بود! مهسا خواست بلند شود که محمد آرام گفت: 

اونا که نسلشون دارن منقرض   کنی! آدمه! ازکوبی درست میظاهرشو می_

 ه گرفتنت واسه اونه... کافیه مطمئن شم از تو! !... اگه قیافشهمی 

 بعد آرام گفت: کمی نگاهش کرد. مهسا سرش را باال گرفت و

 کنی؟خوای با خودت ببری اونور یا یه فکر دیگه میاونوقت اونم می_

محمد جا خورد. مهسا سعی کرد بغض نکند. نگاهی سمت آشپزخانه کرد 

و میوه می چیند توی ظرف! صدای   عاد مشغول استو دید مریم هنوز با می

 محمد را شنید: 

 بریمش! تو بخوای، می_

 هایش پر شده بود.  مهسا نگاهش کرد. حاال چشم 
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عزیزی محمد ولی  وقت نداشتمتو هر کاری کنی، عین برادری که هیچ_

 خوای بری؟ توروخدا مریمو مجبور نکن برید! اصال واسه چی می

انگار نتوانست جوابی دهد که مریم، مهسا را صدا  ند.  محمد بهش خیره ما

زد و او فوری بلند شد. جانم گفتنش نگاه محمد را پشت سرش برد و دید 

 ظاهرا لبخند زد ولی مطمئن بود که بغض کرده! او به روی خواهرش

زنان سمتش برگشت و مریم و مهسا هم با چای و میوه وقتی میعاد جست

ی سیگار کشیدن، بلند شد و بعد به بهانه کمی   زد.  کنارشان نشستند، لبخند

به در   به دیواری تکیه داد و سیگارش را آتش زد. چشمش  بیرون رفت. 

مشبک  که  پردهبود  و  شیشه  توی  پشتش  های  توری  و  نازک  ی 

گذاشت دیدی به داخل داشته باشد! انگار توی ذهنش هم همین در و  نمی

ببپرده نصب بود که نمی های و تصمیم بگیرد. حرفیند  گذاشت درست 

خانواده بد  حال  ظهر،  از  میعاد، حرفسید  به  وابستگی عجیبش  های اش، 

کرد؟! اش میحسن و مهسا و دیدن حال مریم... چند چیز را فدای گیجی 

سر  از  را  بازی  آن  دوباره  بیاورد که حاال  دوام  سال  آن  بود  توانسته  مگر 

ان با دیدن مریم باد خنکی همزمبگیرد؟ با صدای تیک آرام در پلکی زد.  

 هم توی صورتش خورد.  سینی کوچکی توی دست مریم بود:

 نه چایی خوردی، نه میوه!  _
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تمام سیگار  توی   محمد  و  کرد  له  دیوار  توی  را  پالستیکی شده  سطل 

 کوچک کنج حیاط انداختش:

 اس که با وسیله پذیرایی اومدی؟ دونستی سیگار بهونهمی_

عمیقی   نفس  همانجا مریم  پله  روی  و  بست  سرش  پشت  را  در  کشید. 

 نشست. نگاهش به موزاییک حیاط بود و آرام گفت:

 کردم بیای امشب! یا حداقل حالت خوب باشه که زنگ بزنی!دعا می_

  

 کنارش نشست:  محمد جلو رفت و

 ناخوشی!ظهر هم از برنگشتنت فهمیدم حالت بده! از نخوردنت فهمیدم_

 را قورت دهد: بغضش مریم سعی کرد 

بینم! به بابام قول میدم که  کشم! خواب مییه ساله دارم با خودم نقشه می_

اگه شده   ایش کنم! حتی اگه بتونم ثابت کنم جریانو، هر طور بتونم رسانه

های مجازی... اما امروز سید آب پاکی رو ریخت روی دستم  توی شبکه

 که... همه تقصیرا گردن بابام بوده! ... 

مح س توی چشممت  عجیبی  درماندگی  زد.  زل  بهش  و  برگشت  و مد  ها 

 صورتش بود: 
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نمی _ چون  بود  مقصر  هم  خیلی  بود!  مقصر  پیش بابام  مامانم  خواست 

بچهخانواده و  زن  عاشق  چون  باشه...  داشته  کم  بقیه  و  بود...  اش  هاش 

نشد واسه   بود! حتی حاضر  پشیمون  به خدا  اما  اشتباهی کرده  نفهمید چه 

ای که به نامشه لو نده! ... بابای من  ن مامانم و جدا نشدنش خونهداشتنگه

پوشید تو خیابونا پرسه مال مردم خور نبود... اگه بود لباس عمونوروز نمی

 بزنه تا ... 

می  دستش  توی  داشت  سینی  آورد.  کم  قلبش  نفس  روی  لرزید.دست 

پرلرز  و  دار  کش  صدای  چرخید.  دیگر  سمت  سرش  و  گذاشت 

ریزد! محمد سینی را از دستش گرفت  گفت که اشک مییش میهانفس

ی درشت  و کنار پله گذاشت. صورت او را سمت خودش چرخاند و قطره

های اشک او سنگین بود که انگار  اشک روی انگشتش افتاد. آنقدر قطره

قلبش کوه می روی  پایین جا  چشم  مریم  که  کرد  نگاهش  جوری  گیرد! 

 فت:انداخت و سر محمد جلو ر

می _ کی  برای به  خودت  وقتی  بوده  حسابی  آدم  بابات  کنی  ثابت  خوای 

 کنی؟ آبروش و یقینی که بهش داشتی و داری گریه می

 سد اشک مریم شکست:

 بابام مظلوم مرد محمد! ... _
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ترکش و  تیر  می صدای  همه  شد!  شروع  باز  محمد  سر  توی  گفتند  ها 

مرده! کسی داشت خس خس می  مظلوم  نفس رد! مکمحمدرضا هم  ریم 

 پر دردی کشید:

 اون شب سرد زمستون... _

 کدام یک از رفقای ممرضا گفته بودند آن شب هم زمستان بود؟

پسر  _ حتی   ... نداشتیم  رو  هیشکی  خجالت!  از  حیاط  گوشه  بود  زده  یخ 

 زیر تابوتشو بگیریم... مونده بود وسط حیات! ...   نبودیم خودمون

 سوار بر تانک ! دشمن ممرضا هم مانده بود میان خیل 

برای _ بردیمش  وقتی  براش...  بیاریم  گیر  قبر  تونستیم  بدبختی  و  قرض  با 

دفن، کارگرای قبرستون اومدن زیر تابوتشو گرفتن ... انگار طاعون گرفته  

بود! هیشکی نبود محمد... هیشکی نبود! ... کاش خورده بود... کاش به رو  

 ود... بند بخودش نیاورده بود... کاش دستم به جایی 

محابا بود و شدید! صدای تانک توی سر محمد بیشتر شد! او  اش بیگریه

 سی و دو سال قبر هم نداشت! صدای حاج علی بلندتر شد: 

می"  کول  خودم  مونده.  رفیقم  المصبا  زدم  هوار  ...  هی  میارمش!  کنم 

 "رفتن!...    کرد ... جولو چشم تانکا رژه میخس خس می ممرضا هنوز
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رفت و بین دو کتفش تیر کشید! نفس محمد سنگین شده بود  گ سرش درد

 که زمزمه کرد:

 رسه! به خاطر تو هم که شده! ...  به حقش می _

 آبروش رفت با یه اشتباه! ...هیچ مدرکی نیست... هیچی_

 تر بود: اش خسته محمد سر او را بلند کرد. زمزمه

 آبروش تویی!... _

 لبخند تلخی زد:  پلکش چکید و محمداشک مریم از زیر 

 عاقبت از این بهتر که یکی مث تو واسه آبروش گریه کنه؟_

 مریم آب دهانش را قورت داد: 

 ترکیدم!دلم پر بود از ظهر... داشتم می _

 دونم چطوری خالی کنم این دردو! ترکم... نمیمنم دارم می_

 د.  ملتمس اسمش را زمزمه کرد. محمد آب دهانش را قورت دا 

شد براش عربده زد مریم! ... جوری که  نگ بابام بودم و میکاش منم دلت_

 آبروییش! ...  تموم این ساال بریزه بیرون و نشم مایه بی

 مریم بغض کرده گفت:

بابای _ این حرفو کی گفته؟ اونی که وسط همین حیاط حرف از آبروی 

 رو دوست دارم!  منم زد چون فهمید تو



 

1004 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

د یه روز همه چی معلوم شد! روزی یگه فکر نکن! شایبه ماجرای بابات د_

 کنی! شاید سی سال باید بگذره...  که خودتم فکرشو نمی

 طور که نشسته بود، آرام گفت: محمد نگاهش کرد و مریم همان 

برو _ پیشش!  بمون  شد!  خالی  دلت  شاید  محمدرضا!  کن  فکر  بابات  به 

 ببینش... تا توی خاک نرفته برو ببینش! 

چی اومحمد  دست  و  نگفت  خودش   زی  جلوی  کرد.  بلندش  و  کشید  را 

 نگهش داشت. نگاهش عجیب بود! آب دهانش را قورت داد: 

 زودتر بیای زیر سقفی که تنهام مریم!   فقط دوست دارم_

هایش یک با بغض تلخش معجون گسی ساخت. جلوی چشم  مریم لبخند

 زد! چشم بست. جفت کفش کوچک سفید بود که چراغ می 

چی واسه خودم بود  به ته این سرگیجه! کاش همه و برسمشاید از وجود ت _

 امشب ...  

و حالش  محمد  نگاهش کرد. گیجی  و  لرزید! سر عقب کشید  مریم  تن 

هیچ ربطی به درد دل او نداشت! صدای تق در باعث شد از هم جدا شوند  

 ها کنجکاو بود:آن  و میعاد با گوشی محمد بیرون آمد. نگاهش به فاصله
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زنه دایی جونم! فکر کنم عمو حسنه! ... خاله مهسا هی زنگ می گوشیت  _

 گفت یعنی... 

و   داد  جواب  لبخند  با  گرفت.  را  گوشی  و  کشید  او  سر  به  دست  محمد 

 حسن سرسنگین گفت:

 واس ماشینت مشتری اومده! صب بیا...  _

 فعال بیا حیاط بغلی ببینمت تا صبح!_

 شد:  لحن حسن عوض 

 حیاط بغلی؟_

 !خونه همسایه_

حسن با مکث فحشش داد و محمد زیر خنده زد! قطع کرد و مریم را نگاه 

 کرد:

 ده دیقه میعاد باشه و برم پیش حسن؟ _

 مریم لبخند زد و سر خم کرد که باشه! محمد رفت و کنار در ایستاد. 

ببین  _ هست!  چیزی  یه  بود  دستم  که  نایلون  اون  تو  خوشگله! راستی 

 خودت ببین فقط... 

 مگه؟  چیه _

 ببین تو حاال...  _



 

1006 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

ای گفت و محمد بیرون رفت. مریم کنجکاو تو رفت و نایلون  مریم باشه

فروشی رویش بود دید. باهاش توی اتاق رفت و سیاهی که مارک کفش

کرد بازش  اندازه تا  سفید  کفش  جفت  یک  خورد.  بچهجا  پای  ی ی 

یاد    های کنارش چراغ زد! ...برش داشت،ستارهساله تویش بود. وقتی  یک

ازچشم  کفش  شد...  کرخت  تنش  و  افتاد  حیاط  توی  محمد  توی   های 

 دستش سست شد ... معلوم نبود او چش شده است!

پولک به  نگاهش  و  بود  کرده  تنش  ستون  سر،  پشت  را  دستش  های  دو 

می  چشمش  جلوی  از  ابرها  بودند!  چسبیده  آسمان  به  که  و    دوییدریزی 

کفش  آن  پیش  ذهنش  دوستمام  که  بود  ساعتها  داشت  مقابلش ت  ها 

 بگذارد و تماشایشان کند! 

که توی یک  با قیژ تخت و نشستن حسن، گردنش چرخید و به سینی چای 

 داد، نگاه کرد! دست او و نگاهی که بهش نمی

 چایی هِندلیه؟_

دراز  حسن خودش را لب تخت باال کشید و پاهایش را پشت کمر محمد  

 کرد:

 لبالویی دم داده رفته! ام قبل رفتنش آخیر! ننه نه_

 گفتی زعفرونی بذاره! می_
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می _ منور  شوما  نداشت  دفهخبر  واستن  زنی!  فرنگیا  بگو  فرنگ،  رفتی  بَد 

 واست دم بدن! 

 هایش را بغل کرد: دست

 چایی زعفرونو! فقط رو توالت فرنگی نبر_

تخت بود، کشید  ردی را که کنارمحمد یک دستش را رها کرد و بالش گ

 دستش انداخت.زیر  و

 ای! دمت گرم بیا باهام! تو دم بده_

هانی   و  شد  ولو  متکا  روی  کج  لبخندی  با  محمد  و  کرد  نگاهش  حسن 

 درست مثل زهر! گفت. حسن تلخ شده بود.

تا _ دنیا!  ینگه  بشم  ننه و آقامم سر پیری بذارم آسایشگاه کَریزک! دُم تو 

 پسندی؟ م دادا! می بگم رفیقت

 م نگیر!  ی رو هم واسهنیا! این قیافه عمر_

 قده نامردی!  کنم، خوب تو فکرت بمونه چهنیگات می_

اش را برداشت. محمد تر صاف نشست و چاییی محمد کالفهبا نگاه خیره

 آرام گفت: 

 نباشه! ... تو نباشی!  ته دنیاس جایی که رفیقم _

 حمد دوباره گفت: چایی جلوی دهان حسن ماند و م 
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 نیستم حسن!   من آدم گذاشتن و رفتن_

چایی توی دست حسن پایین آمد. محمد طاق باز شد. گردنش روی بالش  

چشم و  آسمان  بود  سقف  به  خدا  که  پولکی  مشت  یک  آن  به  هایش 

 کرد! بازی می پاشیده بود و ابرها باهاش قایم باشک

ام! گیجم!  میعاد و مهنا و میثم... فقط خسته پاگیرم به تو! به بابا و مامانم! به  _

اتونو بردارم  شده تله! شده قبر! دوست دارم همه آوردم! انگار این شهر  کم

 با خودم ببرم یه قاره دیگه! 

 هایش را مالید:با دو انگشتش چشم 

سره جنگه!  متکا نذاشتم! فس مخم دراومده! یک چند شبه راحت سر رو_

 د...  موشک هر چی داره ریخته تو تنم! نابودم... نابوو  زنن! تانکمنور می

و  حسن خم شد روی صورتش! ضربه زد  محمد  ای سبک روی صورت 

 آرام گفت: 

می _ دل  به  خون  چرا  میپ  می کنی؟  چقد  بدونی  منو  خوای  خوانت؟... 

 آقام!  تا دراومدن جلو از التماس به مریم نیگا تا بگم

درخشید. های حسن می نگاه کرد. چشم محمد دستش را انداخت و بهش  

 اند!ی امید را تویش ریسه کردههاانگار ستاره
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هیچمی_ که  اینه  واسه  واست!  گیره  پام  یه گم  اگه  که  نیست  تو  شبیه  جا 

مو داره! که  قرص باشه هوا جنازه تا خونواده روز سرمو گذاشتم زمین، دلم

 امو بذاری رو زانوت و ... مث بابات بچه

 با کف دستش به پیشانی محمد کوبید:  کشید و محکمحسن پس 

 نگرد!خوای برو، برمباو! هر قبرستونی می پاشو بتمرگ زر نزن_

 محمد خندید و سمتش چرخید: 

 حاال قضیه لقمه گرفتن عصمت خانوم چیه؟_

 لقمه چی چیه؟ _

 گفتی! تو گاراژ به حاج علی می _

 خورد که محمد گفت:ابروهای حسن جمع شد و قلپی از چایی را 

 ته؟ نکنه مامانتم مهسا را واست لقمه گرف_

پس  را  سرش  محمد  اگر  و  شکست  حسن  گلوی  توی  جا  در  چایی 

 پاشید! غر زد:کشید، محتویات دهانش توی سر و صورتش مینمی

 ات چش دختره رو گرفته! دونم چی بکش کنار خندق بال رو! نمی_

به دهانش می بازحسن که پشت دست  با کف   کشید،  بعد  خشک شد و 

 ز خنده! پایش به او کوبید که محمد غش کرد ا 

 ، ول نکنیا!  ما یه گویی خوردیم !زهرکاری_
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 محمد خودش را باال کشید و با خنده نشست:

 مرگ محمد عصمت خانمم مهسا را برات نشون کرده؟_

 اشه؟  مگه ننه من مث تو عقلش تو پاچه_

 محمد غافلگیر شد: 

 نار گذاشته؟ پس کیو برات ک_

 واس خودش!شوما نیست! دست گرفته  دستهر کی هست آبجی _

 محمد چهارزانو نشست و کمی سمتش خم شد:

 منو نگاه!_

 هایش را جمع کرد: حسن با هانی نگاهش کرد و محمد پلک

 تو فکرش نیفتادی؟!  _

 کرد،محمد دست روی صورت خودش زد: تا او ترش

 این تن بمیره؟_

د و وقتی سکوتش طوالنی شد،نیش محمد شل  حسن زل زل نگاهش کر

 جمع کرد: شد و حسن خودش را 

ناموس _ سر  آدم  منن!  ناموس  عین  دخترا  این  ممد!  نذار  من  سر  به  سر 

 کنه! خودش که چش ناپاکی نمی

 آبجیته مگه که چش ناپاکی کنی؟_
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 کنی؟  نمی به من که بند کردی و ولم اس! قرتیه! چیش یه ذره بچه_

 خوره! یه ذره تو تکون بخور، یه ذره اون! کوه کندنبخواین بخوره، می _

 که نیست! 

 حسن نگاهش کرد:

می  آبجیش _ نیگا  طور  انگاریه  می  کنه  بعد  ازم!  داره  حرف  طلب  زاره 

 دختره پیش بیفته؟ 

 خوای؟مریم با من! تو می_

 حسن کالفه دست پشت سرش کشید:

 ول کن سر جدت ممد! _

  

 خوادا!  اون می_

 چشم حسن با حیرت به محمد ماند. محمد جدی بود! زل زد بهش: 

نگاش سر  _ مریمم  ببین  باش،  آدم  عین  و  کن  مرتب  کم  یه  شکلتو  و 

 شه یا نه! مهربون می

 حسن ترش کرد: 

مترسکم مگه؟ بعد سی سال خودمو آالگارسون کنم که زن تو خوشش _

 بیاد و نیگاش مهربون شه؟  
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 کیلویی؟  120ای گل و گشاد و نپوشی که فکر نکنن این تیشرت میری می_

می_ بآره  زن  من  میمیرم!  یکیو  بیگیرم،  ننهخوام  عین  که  بدونه  گیرم  ام 

تعمیرکار مکانیک  می  و  سوخته  روغن  بو  یکیبا  نه  خونه!  تازه   رسه  که 

قصه  ما  واس  بیشین  هی  حاال  کنم!  عوض  شکل  و  سر  بخاطرش  بخوام 

ننه بوگو و هوا   قاتال کلثوم  اونوخ مردمم عین  ندیدمون!  بنداز تو سر هوا 

می ...  نیگامون  نیگام میکنن!  آبجیش عین غارتگرا  این قشنگ  کنه،حاال 

 کنه! نشسته زر زر می

بلند شد.   و  بود  خنده  "مرتیکه"حرص کرده  باعث  محمد ای که گفت  ی 

 شد و باز گفت: 

 بذار!خواد! حاال تو طاقچه باال من میگم اون می_

حسن توی خانه رفت، بدون آنکه دلیلی داشته باشد. محمد با خنده دست 

کند!  دهانش کشید. معلوم بود ذهنش حسابی درگیر شده و انکار میدور  

حاال ترسش از حاج علی بود یا... آبرویش پیش مریم! صدای کلید آمد و 

وقت نگاه کرد. حاج علی و عصمت خانم با هم بودند. خیلی   محمد به در

بود! آنها هم  نیامده  با دیدنش جا خوردند. عصمت خانم فوری  بود آنجا 

د زد و جلو رفت ولی حاج علی حتی نایستاد تا باهاش دست دهد و لبخن
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با علیکی سنگین جواب داد و رد شد. نگاه محمد پشتش بود   سالمش را 

 که صدای مهربان عصمت خانم را شنید:

 بهتری مادر؟ مامان اینا خوبن؟ _

سینه روی  سنگین  احساس  عمیقی  محمد  نفس  با  و  کرد  تحمل  را  اش 

 کرد.  عصمت خانم را نگاه

 یه سر به حسن بزنم!   خوبن! میعاد پیش مریمه! اومدم_

 دلمون هوات رو هم کرده بود! بشین برم برات میوه بیارم! _

 خوام برم عصمت خانم! باشه یه شب دیگه!  می_

 عجله داری مگه؟ _

 شیع ممرضاست!  پس فردا ت_

لی سر محمدرضا در جا سمت ایوان و حاج علی چرخید که ایستاده بود و

 کرد! نگاهش نمی

بری! دل کسی واس  جایی که قرار بودخدافظی برو هموناگه نیومدی بی_

 ی فاضال! زنه نوهخاطرت شور نمی

تا چند دقیقه پیش محمد را سرحال آورده بود، حاال شده   باد خنکی که 

 سوزاندش!  بود هوای جهنم! داشت می

 با دلواپسی قدمی جلو رفت و گفت:  عصمت خانم 
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 ج آقا مگه قرار نشد... حا_

 باال آمد:  دست حاج علی با تسبیحش 

ناحقی _ هیچ  خاطر  واس  مداری  کی  قرار  هر  و  حقه  ممرضا  نمونده!  ای 

 منعش کنه ناحق!  

 نگاهش به محمدرضا ماند: 

گله_ حقه!  ناممرضا  و  بهشی  پشت  االن  باشه،  هم  حق  به  کلوم  ات  حق! 

آخرمه ممد! نیومدی پشت بابات؛ دیگه سمت و سوی سوق و کویی که 

شم نبینمت! نه االن، نه وقتی زیرخاکم! چون غالم نیستم تیئاتر من رد می 

تو خون   برادر  و  رفیق  داغِ  من  واست! چون  الو   افتادهبیام  و  کردم  تماشا 

 تو و خاندان فاضل! ... گرفتم، نه غالم! نه

 محکم زد: اش روی سینه 

 کنم اگه آبروشو داغ کنی با جا گذاشتنش!  من داغ برادر دیدم! داغت می_

سینه  توی  اما نفس  گفت  استغفاری  خانم  عصمت  و  بود  مانده  محمد  ی 

شده بود توی ایوان  حاج علی پشت کرد بهش و رفت! حسن که خشک  

به    ها را پایین دوید و خودش را بزرگ خانه، با رفتن حاج علی پابرهنه پله 

 محمد رساند: 
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اومد یه   امره! بیشین ننه خوش نیست ممد! یه چی االن میگه فردا یادش می_

 چایی زعفرون بخوریم! ...  

بعد عصمت خانم را نگاه کرد که او هم با التماس چشم حسن چادرش را  

 جمع کرد و لبخند زد: 

 آره مادر! بشین دو دیقه دم میاد! بشین عزیزم...  _

ها. محمد چند بار پلک زد و حسن دستش را  رد سمت پلهبعد هم پا تند ک

 کشید و گفت:

 بیشین تا...  _

 سوییچمو بده حسن! _

انگار نبود!  تویش  حسی  هیچ  بود!  گنگ  محمد  خالی صدای  اش یکهو 

 ه بود اما بهانه آورد: کرده بودند! حسن گیج شد

 ری؟برمت دادا! کوجا میمونده تو گاراژ... خودم می_

 تش دراز شد: دست محمد سم

 پس بده سوییچتو! _

 هان؟_

 برم؟  سوییچ پیکانتو میدی حسن یا پیاده_
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محمد  چشم  جلوی  را  سوییچ  و  کرد  جیبش  توی  دست  مکث  با  حسن 

قدمی پشتش رفت اما گرفت. بعد فقط صدای خداحافظی آرام او را شنید.  

ایوان   سرجایش  سمت  حرص  و  غیظ  با  بعدش  شد.  بسته  در  تا  ایستاد 

و به  برگشت  چشمش  و  ایستاده  ایوان  تو  قبلش  سرجای  حاجی  در   دید 

 است! حسن گفت: 

 ََ... حاجی اینه رسمش؟ پ_

کوبی به سینه، پشتش برو توأم پسر! ولی صدات  می  زیادی سنگ رفیقتو_

 رضا درنیاد حسن... شنفتی؟ واسه مم باالی حرفم 

 عصمت خانم سینی به دست توی ایوان آمد: 

 لی آخه؟  ری حاج عچرا تند می_

علی ایوان   حاج  سمت  غیظ  با  حسن  که  نداد  جواب  و  رفت  داخل  فقط 

کفش پنجهرفت.  سر  را  پایین پایش یهایش  و  عصمت  انداخت  رفت. 

 خانم بلند صدایش زد: 

 تو کجا؟ _

 یه جا که همه چیش زوری نباشه! دنباله بون رفیقمم!!!  _

 بلند گفت و در حیاط را محکم به هم کوبید...  
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برگبا زد.  یکید  افتاد!فصلها  جابهیکی  داشت  می ها  سر جا  حسن  شد! 

دقیقه  تا  رفت  رژه  ازکوچه  میعاد  با  محمد  بعد  خانه ای  بیرون در  مریم  ی 

سنگین سمتش رفت.سالم پرانرژی میعاد    هاییآمد! محمد دیدش و با قدم

بی  محمد  کند.  بغلش  و  شود  خم  شد  نشست  باعث  ماشین  توی  و حرف 

سوال باهاش رفت... نپرسید مقصد کجاست! شیشه را از دو طرف حسن بی 

جاده بین  آنقدر  شب  سکوت  در  ماشین  و  دادند  چرخپایین  تا   ها  خورد 

 کرده بود، خوابش برد...   که بغل هاییبا کفش میعاد روی صندلی عقب

پیاده شد.   بدون حرف خاصی ماشین را جلوی در مدرسه متوقف کرد و 

گر بغل  را  مدرسهمیعاد  سمت  و  بچهفت  از  پر  جلویش  که  پیش  ای  های 

هایشان بود، رفت. مهنا قبل از پیاده شدن، دبستانی و کالس اول با خانواده

کامل   سکوت  در  که  را  حسن  و  کرد  مکث  لحظه  رفتن  چند  به  چشم 

 محمد داشت، نگاه کرد. دلواپس پرسید:

 محمد چشه حسن؟ _

نا نگاهی به پسر و برادرش  حسن تکانی خورد و گردنش عقب چرخید. مه

 کرد و دوباره سمت حسن چرخید: 

اصال از دیشب که میعاد و گذاشت! تا االن، رفته خونه؟ هنوز همون لباسا _

 ه که حالش خوب نیست؟تنشه؟ ماشین خودش کو؟ تصادفی چیزی کرد
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سواالت رگباری مهنا انگار فقط مال خودش نبود و غم مادرش را هم به 

دست پشت صندلی راننده گذاشت و کامل سمتش    کشید! حسندوش می 

 چرخید. سعی کرد لحنش دلواپسی او را کم کند: 

 نگرون نباش!  ماشینش تو گاراژه! دل_

 یم حرفش شده؟ توروخدا اگه چیزیه به من بگو! نکنه با مر_

 نیش حسن شل شد: 

تند _ بِش  یُخده  تنبک دل ممده! حاجی  با دستک  فعال  اون آبجیمون که 

 ر آقاش! از اونوخ تو لکه! شد دیشب س

کافی   حد  به  فهمید  حسن  نشست،  عقب  و  کشید  مهنا  که  حسرتی  آه  با 

 توضیح داده!  

 ریس کنه! اشو نخور، برو پا میعاد! ممدم بلده خودشو راس و  شومام غصه_

 مهنا زیرلب گفت:

 کنه! کاش...مامانم این چند روز داره دق می_

 شه! برو شوما...  رُس می کاش ماش دیگه فایده نداره آبجی! دُ_

 مهنا قبل از پیاده شدن، باز با دلنگرانی سمت حسن برگشت:

 پیششی دیگه تو؟_

 تا بذاره، آره! _
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 ایشاال دومادیت جبران کنیم! _

لبخند خجولی   با یک  حسن  به سرش کشید.  و دست  که   "چاکریم "زد 

  گفت مهنا خداحافظی کرد و سمت میعاد و محمد پا تند کرد. چند دقیقه 

به در شوخی زد  فرمان نشست. حسن  بعد محمد برگشت و دوباره پشت 

 بلکه حال او عوض شود: 

پس _ میای؛  قیف  ما  عروسک  این  پشت  دیشب  داری از  رغبت  فردا  اون 

 ی؟پشت رل لگنت بگاز

کرد و جواب  هایشان نگاه میها را با خانوادهمحمد داشت رفت و آمد بچه

او خم شد و دو دست نداد که  را  داشبورد خم حسن  از آرنج روی  را  ش 

 کرد و با خنده گفت: 

کله_ مدرسه؟  اومدیم  که  اول  روز  اون  یادته  عین ممد  حاجی  هامونو 

 بادمجون پوست کنده، سفید کرده بود؟  

 محمد هنوز بیرون بود. حسن خندید:نگاه 

اَی  _ همو روز زدیم دوتایی دخل اون پدرنامرد کالس چارمیو آووردیم! 

کرده فک  نمی   جان...  بش  زورمون  ولی بود  اوخ  اوخ   ... گالبی!  چربه 

ات در رفتی، منم  فرداش که حاجی اومد و خفتش کرد ناظمه! تو که با ننه

توته!   درخت  باال  رفتم  خونه  برسم  ننهتا  عاقبت  نیومدم!  پایین  شب  ام  تا 
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قده قول و قسم پیغمبرو داد که موقع شام کشیدم پایین! اما حاجی سر  این

اره شد تالفی کرد... گفت یه هفته با همین برو تا آدم شی! چه  کفشم که پ

روزگار و ایومی بود جون دادا... اونوخ اینا رو... لباس پلوخوریا ما اندازه  

 ! هاشون نبودجیلیقه 

های حسن هم نشکست. تا باالخره او کم آورد سکوت محمد را پرحرفی 

 و بهش زد: 

 ممد... دادا...  _

 ه شنید: صدای محمد را باالخر

 ستاد رو بلدی؟_

 حسن جا خورد: 

 نمنه؟_

 ستاد...  _

همان  هم حسن  پلک  محمد  خیره!  او  نیمرخ  به  و  بود  شده  خشک  طور 

 زد!نمی

 بلدی حسن؟ _

 شهدا؟ _
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هایش یک پاییز غریب بود که آسمانش کرد. هوای چشم محمد نگاهش  

سنگین   بارشی  برای  بهانه  یک  پِی  انگار  شده!  سنگین  ابرهایی  آبستن 

 گشت! سر حسن خم شد، صدایش زورکی درآمد: ی م

 بیشینم پشت رل؟_

 محمد استارت زد و نه محکمی گفت!
*** 

محمد را نگاه  ی آن مجموعه، بدون آنکه  جوانک یقه بسته با تیپ کلیشه

کهنه کامپیوتر  با  می کند،  چک  را  چیزی  مقابلش  که  ی   انگار  کرد. 

از پر  لحنش  و  بود  او  ندیدن  فقط  همغربت  قصدش  بودند  .  سال  و  سن 

 تقریبا:

 اش دست من نیست! شه برادر! اجازهنمی_

اش را کنار دست حسن تا خواست چیزی بگوید؛ محمد کارت شناسایی

 های او توی هم رفت: که اخمجوان روی میز انداخت 

 چه طرزِ...  _

یک گرفت. اما  چشمش  جلوی  و  برداشت  را  کارت  و  شد  ساکت  دفعه 

م سمت  نگاهش  با  باالخره  غریبش  شکل  و  سر  و  جدی  نگاه  و  حمد 
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ی شهدا چرخ زد. محمد منتظر نگاهش کرد که مرد جوان صندلی خانواده

 را عقب هول داد و بلند شد: 

 ! صبر کنین  چند دقیقه _

ها که رویش نوشته بود  محمد صاف ایستاد و مردجوان سمت یکی از اتاق

می حس  را  حسن  نگاه  رفت.سنگینی  ممنونمعاونت  و  که  کرد  بود  ش 

 پرسد که آنجا آمده چه غلطی کند؟!ساکت مانده و چیزی نمی 

کوچکی   نایلون  با  مرد  و  شد  باز  در  که  گذشت  چطور  دقایق  نفهمید 

راه سمت  بروند.  هاپلهبرگشت.  دنبالش  گفت  و  رفت  تعمیر  حال  در  ی 

بود!شبیه کودکی های محمد روی زمین کشیده می قدم شد. حس غریبی 

مهمانی به یک  نمی   که  و  رقم عجیب دعوت شده  برایش  چه  تهش  داند 

 خورد؟ می 

سبز رنگ  و  بزرگ  پشت ساختمان دری  و  زدند  دور  را  اصلی  ساختمان 

یش یک پرچم سیاه و سبز به عرض در نمایان شد که قفل و بَست بود! باال

باز  صدای  صدیقین!  و  شهدا  رب  بسم  بود  نوشته  که  بود  نصب  لنگه  دو 

باز کرد و   شدن در آهنی نگاه محمد را چرخاند. مرد جوان در را کامل 

 تواند تو برود!گفت می 
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نگاه می به ورودی  بود و  ایستاده  کرد. صدایی توی گوشش محمد هنوز 

 فهمید! در عین آشنایی زبانش غریب بود! زبانش را نمی بود که 

که  بود  وصل  قلبش  به  بندی  و  بودند  قاتی  درگاه  توی  سبز  و  زرد  نور 

 برد!ید و طنابی قطور به گردنش که پسش می کشجلویش می

ایستاده  ترکرد جلو برود. فقط همراهش چند قدم عقبحسن جرات نمی

های او روی زمین پس آمد نیمرخش! کفشبود و دلواپس زل زده بود به  

تا اینجا آمدی، باقیشم  "و حسن صاف ایستاد و قلبش کنده شد تا بگوید  

م عقب رفته محکم ایستاد و همان پایش ای محمد روی گااما لحظه  "برو

 پیش رفت. 

فضایی نیمه روشن و خنک رو به رویش بود! با چند مستطیل پوشیده در 

تابوت  پنج  رنگ!  سه  و    پرچم  باز  قرآنی  با  کوتاه  میزی  باالیشان  و  بود 

هیچ صندلی شبیه  خالی!  می های  نوجوانی  تا  که  مجالسی  آن  از  دید  کدام 

برپا   او  یاد  به  سادگی!  عمویش  و  بود  سکوت  در  چیز  همه  نبود!  کرده 

موزاییکجعبه  روی  سرباز های  چند  انگار  بودند.  نشسته  آرام  ساده  هایی 

آم و  دست  به  اسلحه  پا  یکاده روی  بودند!  رزم  و  ی  توپ  صدای  دفعه 

تانک توی فضا پیچید! موج خاطرات رفقای شب زمستانی گرفتش! دست 

 رزش نیفتد!  اش گرفت تا پاهایش به ل به پیشانی
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میان  محمد  و  رفت  جلو  و جوان  عطر  که  تشدید سالنی  باعث  گالبش 

گر باالی تابوتی که درست وسط چهارتابوت دی سردردش شد ماند! جوان

بود ایستاد و سمت محمد چرخید! اسمش درشت نوشته شده بود. حاال به  

 دید. خوبی می 

  "شهید محمدرضا فاضل"

کشید. جوان خم شد و  داشت عقبش می  طناب قطور دور گردن محمد باز

بی و  گذاشت  تابوت  روی  بود  دستش  که  محمد نایلونی  کنار  از  حرف 

ی کاور شده با پرچم! که  ه گذشت! فضا خالی شد. محمد ماند و چند جعب

 اشان پدرش بود!یکی

می  بال  بال  که  حسی  یک  خس با  و  باز  نیمه  نگاهی  با  که خس زد!  هایی 

پیچید! صدای   پلک زد! توی گوشش  منور زد!  انگار کسی  و  بود  تانک 

دو کتفش بیشتر بود و   سوخت! درد عجیب بین می های روی کمرش زخم

از  پاهایش... سنگین با قاب عکسی که مادرش تر  همیشه! تمام روزهایش 

و شد  زنده  چشمش  پیش  بود  زده  خانه  تمام توی  برداشت!  قدم  یک 

بع قدم  و  برداشت  سر  شد  عقده  که  محکم آرزوهایی  تمام دش  شد!  تر 

پای  به  رسید  و  نشکست  وقت  هیچ  که  بغضی  از  نشست  عرق  به  جانش 

نشانی تنها  که  پدری  استخوا تابوت  و  بود  خودش  نمیاش  که  دانست نی 
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مشت   یک  بین  بشود  الاقل  که  جوری  نه؟!  یا  مانده  پرچم  این  زیر  اصال 

بود، نه صدایش خاطره  نه؟! پدری که  یا  نه    گرفتش و بهش گالیه کرد 

نوازش کوتاهش!کنارش  پرچم کشید. یک  نشست و دست روی  پا  روی 

کرد   مشتش جمع شد! گرم بود! شاید داغ بود! نه... تب بود! پرچم را سعی

نایلون سفید را برگرداند   کنار بزند ولی تکان نخورد.  حرکت تند دستش 

ومحتویاتش کنار پایش زمین ریخت! خشم شد بهت! یک ساعت شکسته 

لوله  بود! یک نایلون سوراخ شده و  ی خودکار و دفترچه سیاه توی یک 

حلقه  دفترچه یک  باالی  از  که  کاغذی  تکه  یک  و...  ساده  و  ی  پاره  ی 

سختش بیشتر سوزاندش!دفترچه را  بیرون زده بود! رنگ زرد و جانخراب  

صفحه همان  توی  و  بود،یک برداشت  شده  پودر  تقریبا  کاغذش  که  ای 

 ولی قابل فهم:خط نوشته دید.کمرنگ 

 راه دور بابا... امیرحسین! عشق ندیده و_

  ."امیرحسین "انگار از هم پاشید. زانویش خم شد! کسی صدایش کرد

از   به طناب  باز شد و کسی سلول  سلول تنش را داشت داغ  دور گلویش 

 کرد! می 

حاج _ دنبالش!  میاد  پسرش  دارین  نگه  گفتم  آوردن،  واسم  رو  علی اینا 

 ر محمدرضاست! خودش میاد!  گفته بود پس
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سر سنگینش برگشت و مادرش را باالی سرش دید. صورت کبود محمد 

می  مشترک  درد  یک  از  او  سرخ  شیرین  و  کنارش گفت.  زانو  روی 

دانه مینشست.  اشک دانه  بود.دست چکید. چشم هایش  تابوت  به  هایش 

 رویش کشید و گردن خم کرد: 

می  _ امیرحسی من  بذارم  اسمشو  رو  خواستم  نشد  روم  محمدرضا جان!  ن، 

ات نه بیارم! گفتن یادگارش با اسم خودش باشه، انگار زنده  حرف خانواده

 است پیشمون! 

 شد. چادرش رها شده بود:  هایش تندتراشک 

من امانت داری بلد نبودم محمدرضا... مادری بلد نبودم ... حاللم کن که _

 م بگم...  نتونستم بگم چقدر چشم به راهش بودی... نتونست

صورت محمد جمع شد. دفترچه توی دستش ماند و صورت مادرش روی 

پرچم چسبید! صدای هق نوحههق گریهرنگ سرخ  بود یک  ی اش شده 

دستبی باالخره  خودش کالم!  سمت  را  او  و  خورد  تکان  محمد  های 

 کشید. محمد تن مادرش را در آغوش گرفت و او میان گریه گفت:

 یه روز به رفتنم باشه! سرم! حتی اگهگفته بود میام پیش پ_
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شانهچشم  روی  سرش  و  شد  بسته  محمد  باالخره  های  رفت.  مادرش  ی 

یک  هرسه بدون  بودند!  قولش  اشان  به  محمدرضا  هم...  کنار  اضافه!  آدم 

 اش... ی شکستهوفا کرده بود، حتی با یک تکه استخوان کتف و جمجمه 

حلقه  شیرین  و  شد  بلند  برمحمد  را  سفید  اما ی  گرفت  سمتش  و  داشت 

تر از  محمد فقط دفترچه را نگه داشت و برگشت که دید حاج علی عقب

است   دستش  ایستاده؛ کالهش  ورودی  باز چشم درگاه  پشت و  از  هایش 

 درخشد! عینک گردش می

  

حرف انداخت.  تابوت  به  نگاهی  و  برگشت  بغضی محمد  تونل  توی  ها 

اش ا با لبخندی تلخ کنج پیشانیسنگین از گالیه ماند و فقط دو انگشتش ر

علی بازویش زد و عقب عقب رفت. از در که خواست بیرون برود؛ حاج

 را گرفت!

از محبت بو د و معرفت و آرامش. سیبک گلوی محمد تکان  نگاهش پر 

حاج و  و خورد  کرد  خم  را  سرش  گذاشت.  او  گردن  پشت  دست  علی 

 اش را بوسید: پیشانی 

وقتی_ پسر!  حاللت  اومده،   شیرمادرت  شهید  پسر  گفتن  و  بودم  اتاق  تو 

  ...قدر مردی وایساد دوباره! ... همون انگار ممرضا جلوم
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س و  آمد  کش  بهش  محمد  تابوتنگاه  سمت  محمدرضا  رش  اسم  و  ها 

 کرد و چشم بست:چرخید. باز کسی صدایش می

 ولی دلم آروم نیست حاج علی... آروم نیست!_

یش سنگین بود. انگار دلش از روزهای هاگفت و از کنارش رد شد. قدم

 دانست باهاش چه خواهد کرد.... ای که نمیقبل پرتر بود با دفترچه 

دست به کمر روبه رویش ایستاد. یاد حرف    مجسمه را کمی عقب داد و

اسبِ  بر  سوار  زن  این  و  داشت  بهش  که  حسی  از  استعاره  و  افتاد  محمد 

لن مربعی شکل و ساده را از نظر  چرخ زد و زوایای ساجنگجو! با لبخند نیم 

نمانده،  کاری  دید  وقتی  و  کرد  تا  دستش  توی  را  دستمال  گذراند! 

اسم برایش  ای بیپاسخ از شمارهتماس بیموبایلش را برداشت. یک پیام و  

شناختش!یکبار هم مهسا تلفن کرده بود! به خاطر باشگاه  آمده بود که نمی

را گرفته بودند؛ تعجب نکرد! پیام اش  و شاگردانی که برای تمرین شماره

ببیند کیست که فقط نوشته بود سالم عزیزم! تلگرامت رو    "را باز کرد تا 

لطفا کن  گف  "چک  پیاموایی  کرد.  روشن  را  نتش  کنجکاو  و  زیاد  ت  ها 

واجب  کار  کسی  چه  ببیند  تا  گشت  شماره  همان  دنبال  بینشان  ولی  بود 

یک و  کرد  بازشان  که  بود  عکس  چند  و  داشته.  بهت  شدت  از  مرتبه 

ی زنی پس  وحشت خشک شد و ضربانش رفت! با دیدن صورت سوخته
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پایه به  پایش  رو رفت؛  تقریبا  و  کرد  گیر  مبل  احساس ی  شد!  رها  یش 

بیمی  با  و  گرفته  را  صورتش  پوست  کسی  چاقو کرد  زیرش  رحمی 

یخش می  صورت  روی  گرفت.دست  راه  تنش  روی  سرد  عرق  کشد! 

کسی آب جوش روی سرش ریخت. زمزمه کرد  گارمرتبه انکشید و یک

ها سمت در دوید بدون  ای بعد مثل دیوانهمهسا... بلندتر گفت مهسا و ثانیه 

ی آسانسور را زد که نرسید. نتو بپوشد. با ترس و جنون مدام دکمهآنکه ما

توی آسانسور بیرون آمد. در باز خانه و دیدن  ها رفت محمد ازتا سمت پله

پاگرد اول نرسیده بود که از باعث شد دنبالش بدود و هنوز او به  ی اوسایه

محکم  و  ترساندش  او  لرزان  فک  و  پریده  رنگ  کشیدش!  سر  پشت 

 تش: گرف

 کجا؟ چیه؟ _

 دستش را عقب پرت کرد و محمد باال مریم 

 کشیدش و صدایش بلند شد:  

 میگم کجا با این سر و ریخت؟  _

 لرزید... صدایش می

 ... مهسا...  بدبخت شدم محمد_

 مکث جواب داد: ولی بی پیشانی محمد پرید رنگ
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 ربع پیش با من حرف زد که! مهسا چش شده؟ یه_

 آمیز انگار که حرف او از موقعیت جنون لرزشی بد پس رفت. سر مریم با  

ای پایین رفت. نگاهش توی صورت او  لحظه عقب پرتش کرد! محمد پله

 دو دو زد: 

ری خونه چون گوشیتو جواب  ببینه تو کی می  یه ربع پیش زنگ زد که _

 ندادی! چته تو؟

نمییک نگهش  محمد  اگر  و  کرد  خالی  مریم  بدن  از  دفعه  روی داشت 

تجربه  لحظه  در  را  آنی  انگار که یک مرگ  بود!  پله سقوط کرده  همان 

 کرد... 

 قندی که هنوز قندهایش حل نشده بود خورد و با کناربه زور قلپی از آب

پیشانی   گذاشتنش، به  محکم  را  دستش  خودش کف  توی  و  چسباند  اش 

تصاویر آن  که  شد  راحت  خیالش  و  زد  حرف  مهسا  با  شد!کوتاه   جمع 

 ی به او ندارد! ربط

محمد گوشی او را روی میز گذاشت و دو دستش از روی پایش آویزان   

شد و نگاهش کرد. کمی که گذشت مریم بلند شد و سمت اتاق رفت.با 

مانتو  بد  دستحالی  برداشت.  را  هنوزیش  از   هایش  محمد  نداشت.  جان 

 رویش آرام گفت:پشت سر چرخاندش و با دیدن رنگ
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 ا رو بندازیم عقب؟خوای قرار فردمی_

 مریم گیج نگاهش کرد. 

 شاید الزمه یه مشاور بری با مهسا که از این همه اضطراب... _

 مریم وسط حرف محمد با بیقراری سمتش برگشت: 

 ه محمد؟ اضطراب چی_

نمی _ خودت  حریف  یعنی  نمیاضطراب  و  رو  شی  مهسا  از  دوری  تونی 

 هضم کنی!  

 رویش بود: . انگار روبهمریم با حرص و بغض کامل سمتش چرخید

 توقع داری شوهر که کردم، ... _

 محمد حرفش را قطع کرد:

 جا؟ خودتون گفتین نه! مگه من نگفتم بیاد همین _

 نگاه از محمد گرفت:صورتش گذاشت و مریم دست روی 

حرف و عصمت خانمم گذاشت جلوم که اون  خود بیشعورش وایساد سر_

 ! ی احمقِ خیرههواشو داره... دختره

 اونا اگه گفتن مراقبشن، رو هوا حرف نزدن!  _

 مریم ساکت شد:

 ببین منو!  _
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 مریم با حالی بد نگاهش کرد و محمد گفت:

 کن تو خوابگاهه!   کنی تا ابد! به قول خودش فکرولش که نمی_

اشکش تا  فشرد  هم  به  لب  بیرون  مریم  و  شد  بلند  نچکد.  دوباره 

همان  رفت.گوشی و  برداشت  را  میاش  باز  را  تلگرامش  با طور که  کرد، 

 صدایی مرتعش گفت:

 شناسیش و... گه می اینا رو ببین! می _

اما هر چه گشت چیزی پیدا نکرد جز یک اکانت حذف شده که چیزی  

 ی چتش نبود! با ناباوری محمد را نگاه کرد:حههم توی صف

 تو پاکش کردی؟_

 محمد خیره نگاهش کرد:

 چیو؟ _

 اسید پاشی رو! اون عکسای _

 نه! _

آن  از  خبری  واقعا  کرد.  چک  را  گوشی  دوباره  گیجی  و  بهت  با  مریم 

نبود پیام  .اکانت  سمت  پیدا  فوری  بودند،  فرستاده  که  را  پیامی  و  رفت  ها 

 و گفت:سمت محمد گرفت کرد! آن را 
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 ببین این بود! االن اکانت نداره!  _

ب بعد  دید!  را  پیام  و  شد  جمع  محمد  را  ابروهای  شماره  خودش  گوشی  ا 

گرفت که خط مسدود بود! متعجب مریم را نگاه کرد و مریم هم دلواپس  

 لرزید: او را... صدایش باز می

 دیدی دیوونه نیستم؟ کی بود این محمد؟ _

ک با  شمارهمحمد  مکث  شنید!  می  جواب  بالفاصله  و  گرفت  را  سید  ی 

کند و ی می جریان را بهش گفت و او  خوب گوش داد! بعد گفت پیگیر 

خودش حتما دیدنش برود! محمد حتما گفت و بعد از قطع کردن تماس 

 سمتِ مریم چرخید: 

 ت دست کیاس؟گیره! شماره سید فوری ردشو می_

 خیلیا! کلی بنگاه و ... _

سیممحمد   و  کرد  باز  را  مریمگوشی  برداشت.  را  نگاهش  کارت  متحیر 

 کرد و محمد گوشی را بست و داد دستش:

گیرم خری بدی همینه دیگه! دو تا سیم تا شب می رو دست هر نره  شماره_

میارم. یکیشو فقط واسه کار بده بیرون... اون یکی هم شخصی باشه! کارم  

 نداری خاموشش کن! 

 کرد: مریم مبهوت نگاهش
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 چرا؟_

می نظر  به  عصبی  کمی  کنترل  محمد  را  خودش  داشت  سعی  ولی  رسید 

 کند:

جوری دوییده بودی تو راه  بین و یادت بیاد چهچرا؟ برو خودتو تو آینه ب_

 پله؟ 

 پای مریم سست شد و روی مبل نشست و محمد دوباره گفت: 

کل_ کم  مردم  داری با  گوشه  یه  باشن  فهمیده  حاال  که  نکردی  کل 

 کنی و بخوان کرم بریزن! دگیتو میزن

 مریم حرص کرد: 

 کردم؟کار میچی زنی؟ مگهچرا اینجوری حرف می _

اش کشید و سر سمت دیگر چرخاند که مریم محمد با نچی دست به چانه

 با همان حال بلند شد برود که محمد نگهش داشت و بهش نگاه کرد: 

مث   بیشعوردت! یه  گم! تو یه عمر خودت بودی و خوگیری چی مینمی_

یا اون عتیقه نمی  از نقطه ضعفت استفاده کنن و بخوان  اون دربندی  تونن 

 کنن؟ رو زهراین روزا 

 دونن فردا عروسیه؟اونا از کجا می_

 رقصه!من زده باشن حله! اون که نزده می یه سر به عمو_
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 امین اهل این کارای...  _

 حاال واستا سر اون نکبت دعوا راه بنداز! _

حوصله و عصبی ای بعد عقب رفت. بییم متحیر نگاهش کرد و لحظهمر

 بود: 

 خدا خلی... خل! ای تو محمد... به دیوونه_

 االغی رو نیار! گم دم به ساعت اسم هرتقصیر خودته دیگه! می _

 با نگاه پرحرصی بهش رد شد و محمد پشت سرش چرخید: مریم 

 چی؟ وسط باشهاون دوتا اگه رد اینو بگیرم و پای یکی از_

 ایستاد و سمتش چرخید: مریم 

 نبود چی؟_

 رفتن!  هیچی! قِسِر در_

ی مانتویش را بست. سمت در رفت و نگاه  هم فشرد و دکمهمریم لب به  

برگشت. صدای سید توی گوشش  محمد سمت سیمکارت توی دستش 

 بود. 

 "شو عوض کنهازش بخواه شماره به روش نیار محمد، فقط یه جوری"

توی جیبش    صدای را  سیم کارت  آمد. حواسش جمع شد.  در  باز شدن 

 انداخت و دنبال او رفت... 
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نگاه مراسم   تمام مدت  تمام شد.  با خوردن شام  ساده و جمع کوچکشان 

 شد!ای که ثانیه به ثانیه بیشتر می دنبال مهسا بود و حس دلشوره مریم 

آرام نمی دلش  نداشت.  قرار  آنو  از  دقایقدانست  چطور  شب   برایش 

پنجهمی  با  رختشوی  یک  انگار  حسش گذرد.  و  دل  جانِ  به  قوی  هایی 

و   بود  می افتاده  قدرت چنگش  تمام  هر طریق با  به  مهسا  وقتی که  از  زد! 

اش کرد، ی کوچک بماند و عاقبت راضیحرفش را زد تا توی همان خانه

مرز بزرگ شده.  او  تلقین کرد که  را گذر به خودش  انده.  بیست سالگی 

به دوش  را  جفتشان  زندگی  بار  تنهایی  به  او  که  سنی  همان  توی  درست 

تواند مراقب خودش باشد. محمد ر کند که مهسا میخواست باو کشید. می

قفل و بست خانه را درست کرده و برایش  هم توی این چند روز حسابی

هشداردهنده که  بود  گذاشته  کار  ودزدگیر  گوشی  دوربین  روی  اش 

رسیده بودند، آرامش رفته و هر چه   د! اما حاال که به روز آخر خودش باش

 کردند.  ت جایش را پرافکار استرس زا بود با خباث

آزارش میجای خالی خانواده  نداشت هم جور دیگر  داد! غربت ای که 

مرگ با  شاد  میان جمعی  در   در  کند. خصوصا  برابری  شاید  تنهایی  توی 

مهر   و  پدر  دست  حمایت  که  هرشبی  سقف مادر  بنای  زیر  ستونی  کدام 
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میخانه یک جدید  خالءی  میشود!  بغض  حس  ها  پشت  و  و   تظاهرشد 

مریم که  می  لبخندی  میسعی  باشد،  داشته  لب  بر  وقت کرد  ماند! 

کدام سعی کردند محبت صادقی به خانم هرخداحافظی شیرین و عصمت

هم جور مهنا  و  باشند  داشته  که   ی خواست خواهر دیگر او  را  مهسا  کند! 

نرم زبان  با  کرد  سعی  گرفت،  بخواهد   بغل  تنش  توی  استرس  از  فارغ  و 

های خانم دست دور شانهوقتی عصمت بار نرفت. او زیر اهاش برود اما بازب

به انداخت و   خودش فشارش داد؛ قول شرف داد که اگر الزم دخترک 

همباشد خودش شب می  ها  مهسا  ا پیش  دل  تا  به  ماند  زبان  بماند؛  آرام  و 

مریم  چشم  از  دور  محمد  افتاد!  پایین  نگاهش  و  چسبید  مهسا کامش   با 

بلکه باشد  کنارشان  را  مدتی  حداقل  تا  کرد  اما   صحبت  کند  عادت  او 

مخالفت او محکم بود و گفت خودش را آماده کرده! هر چند که زمان 

وابسته آغوش  به  زمان  خواهرانهخداحافظی  چسبید  ی  دقایقی اشان  تا  و 

 محکم هم را بغل کردند و اشک ریختند.

دیوارکوب شدند؛  که  خانه  قبوارد  از  قلها  صدای  و  بود  روشن  قل ل 

می  پذیرایی  کنج  از  کوچک  مریم آکواریوم  شال  موهای  آمد!  روی  از 

داشت!  رهایش سر خورد و روی شانه این خانه  به  افتاد. حس خوبی  اش 
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امنیتی عجیب اما آن آمهمراهش می  حس  از ...شبد!  آن همه   خودش هم 

 دلشوره و بغض کالفه بود! 

دسته روی  را  کتش  سمتش چرخید!    یمحمد  مریم  نگاه  و  انداخت  مبل 

را   دانست اسمشای داشت! حسی که حتی نمیامشب به او هم حس تازه

 چه بگذارد. محمد کرواتش را شل کرد و سمت آشپزخانه رفت:

 خوری؟قهوه می_

آرآره کاناپهی  روی  و  گفت  روی امی  انگشتش  نشست.  اپن  زیر  ی 

بلند و  شکوفه پیراهن  افتاد و دقیقه های ریز دامن  بازی  به  بعد سفیدش  ای 

ندیده   درست  را  خودش  حتی  امروز  رسید.  مشامش  به  قهوه  خوش  بوی 

دانست آرایش و لباسش چقدر زیبایش کرده! انگار که خوشی  بود و نمی

روی اپن برگشت و اول سینی را دید و  دای تق آرامبهش نیامده بود! با ص

سفیدش افتاده و   ی باز پیراهنبعد محمد را که کروات شلش روی  دکمه

هایی که تا آرنجش باال رفته بود! تازه دید چقدر آن شب موهایش آستین 

خیره نگاه  جذابیتش!  برای  لرزید  دلش  داده!  تغییرش  و  شده  اش کوتاه 

 اش کند: با هم حواله و چشمکی  باعث شد محمد لبخند

 ای گیرت اومده؟چیه؟ خوب تیکه_

 اش گرفت .ش را گرفته بود؛ خندهمریم از اینکه مچ نگاه
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 آره! _

مزه و  برداشت  را  قهوه  کمی فنجان  محمد  همیشه  برخالف  کرد!  اش 

برداشتن فنجان خودش، سمت مبلی رفت و  با  او هم  بود!  شیرینش کرده 

 نشست. 

 کردنی نیستا!  نیگا  تیکه_

 مریم با لبخند نگاهش کرد و گفت:

 قهوه خوبی شده!_

همان  که  محمد  می  خیره خیره طور  قهوهنگاهش  و  کرد  را هم خورد  اش 

با همان حالی که کل شب    "ِا" معناداری هم گفت. مریم چند لحظه بعد 

 داشت؛ سمتش چرخید و پرسید: 

 سید رو دیدی؟ چیزی نپرسیدی؟ _

 درمورده؟ _

 ی دیروز...رهشما_

خبری _ ولی  نشد  نمی وقت  این  معطل  سراغش! بگیره،  برم  من  که  شه 

 ده!دش خبر می خو

با   مریم  و  شد  خم  سمتش  محمد  رفت.  فکر  توی  و  گرفت  گاز  را  لبش 

 لحن محکمی گفت: 
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 شه! فکرشو نکن! پیدا می_

دانست خواب بود؛ مینفس عمیقی کشید و چیزی نگفت. به حد کافی بی  

نمیقآن  هم  از  هوه  شد  پشیمان  بگذارد...  هم  روی  پلک  صبح  تا  گذارد 

شد و تالشش آن همه حس متناقض داشت دیوانه میخوردنش ولی ... از  

 کرد! برای خوددار بودن بدترش هم می

با دیدن  اما  اتاق رفت  بلند شد و سمت  نگاه محمد  از سنگینی  فرار  برای 

زایش از ذهنش پرید.  ترس تخت تزیین شده جا خورد و تمام فکرهای اس

 محمد از پشت سرش گفت:

 مهنا صبح کلید گرفت، اومد! _

نگاه کوتاهی  مریم لب   با  را که  پیراهن شیری حریری  و  او جلو رفت  به 

 تخت بود؛ برداشت و نگاه کرد. لبخند زد! 

 سایزه؟_

 کمی سمت محمد برگشت:

 آره! تو گرفتی؟ _

  

نداشتم؛ وگرنه   مهنام خبر  از این کارنه! دیروز قرار بود بریم که نیومدی!_

 گفتم واست نایک بیاره!می 
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 سمتش برگشت:  کاملبا خنده  مریم 

 متلک نگو! _

 مگه پوشیدی تا حاال؟  _

 پوشیدم؟کجا می_

 شد! کردی؛ جاش پیدا می تو اراده می_

 خندید:

افتم که فکر کردی مهنا رفیقمه و حرص کرده هر وقت یاد اون روز می_

 کنم باخودم نگفتنی!...  ه حالی میبودی، ی

 با مزه بوده برات؟_

 داد: هایش محمد قوسی به لب

 ام دادی رو تیغ و ... مخصوصا اون قسمت که حواله_

او زد و محمد با خنده نگاهش مریم با همان لباسی که توی دستش بود، به

 زد:  توی صورتش چرخ

 کجا حالت به جاست؟اومدم! حاال ته جهنمم رفتم باهات؛ رو تیغم می_

 های محمد کمی جمع شد:، پلک با کمرنگ شدن لبخند مریم 

از چی خبر ندارم که کل امشب چشمت یه ور دیگه بود و حتی حوصله  _

 همون تیغه؟ دیدنمم نداشتی؟ رو
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می  شکستنی  داشت  شب  آن  پرید!  مریم  گلوی  به  جا  در  تا  بغض  شد! 

 چشمش را گرفت، محمد آرام گفت:

 منو ببین! چشم ندزد! _

 های پرش قلب محمد را جمع کرد.چشم 

ت محمد! این همه ذوق داشتم واسه امروز حالم از دیروز عصر خوب نیس_

زهرمارم ولی  امشب  من  و  واسه  عکسی  همچین  باید  چی  واسه  شد! 

اگه  نکردم!  مشکلی درست  نداشتم؛  واسه کسی  آزاری  که  من  بفرستن؟ 

 ید به خاطر اونه ولی... گفتم شاپرونده بابام تو جریان بود می

 فهمی!  ؛ میتموم این سواال رو وقتی صاحب اون شماره پیدا شد_

 جوشه؟ کنم که دلم مث سیر و سرکه می  االنو چیکار_

 برم مهسا رو بیارم؟_

مریم با مکث نه ضعیفی گفت و عقب رفت. لب تخت نشست و پیراهن را  

دست بهبین  کرد.  نگاهش  کمی  محمد  داشت.  نگه  پشت  هایش  دیوار 

 سرش تکیه داد و فندک و سیگارش را از جیبش درآورد: 

 وش بگیر، لباس عوض کن، ببرمت اونجا! پاشو یه د_
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باال چرخید و محمد پکی به سیگارش زد. جدی بود! وقتی   های مریم چشم 

مریم در سکوت نگاهش کرد، پک دوم را به سیگارش زد و کروات را  

 داخت: دور گردنش کشید و لب تخت اناز

 پاشو!  _

 آخه من برم..._

عقد بود که فعال تموم شد! پاشو  موندنت اینجوری اینجا فایده نداره! مهم _

 وقت خیالت راحت شد که مهسا از پس خودش برمیاد، بیا خونه! بریم، هر

 ادامه داد:  لبخند کجی زد و

 کنیم با هم!  حلش می  واسه بقیه چیزام_

بعدی سیگارش را وقتی   ش نداشت. پکیحرفش تلخ بود! ربطی به لبخند

به گلویش   که دودستی  بدی  ماند و حس  مریم  زد.  بیرون رفت،  اتاق  از 

گرفت تا کمی اش با او ازش فاصله میچسبید. یعنی باید در شروع زندگی

 آرام شود؟!

 *** 

روبه کوچک  آکواریوم  به  نگاهش  و  بود  ولو  مبل  خیره!  روی  رویش 

آرام  ماهی تویش  کوچک  میهای  گ بال  اتاق زدند!  به  بود  تیز  وشش 

می مریم  از  خبری  ببیند  که  صبحخواب  تا  امشب  برای  نه!  یا  یک  شود 
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ساده مراسم  برخالف  که  داشت  مریم اشانبرنامه  حال  اما   پرخاطره شود 

ی مریم را  کرد سایه اش را که روشنکرد. سیگار بعدیمی اوقاتش را تلخ

کرد  بود و به خاطر نور کم فکراد. تصویر محو  توی آکواریوم افت دید که

خورد.   جا  دیدش  و  برگشت  وقتی  ولی  پوشیده  روشن  مانتوی  او  که 

خانه و نوری که  پیراهن حریری بلندی تنش بود که در فضای نیمه تاریک

ی مبل انداخت و  بود! پاهایش را از دسته نمایش کردهزد، بدناز پشت می 

گار را از دست او گرفت. ناپه نشست و سینشست. مریم کنارش روی کا 

 تمام شده را بغل کرده بود. اخم کرد: جاسیگاری چند فیلتر 

 کنی خودتو! کل تنت و لباسات بو سیگار گرفته! آخرش خفه می_

 کاوید: تا پایش را می محمد داشت سر

 م نکنه!ای که جنابعالی پیچیدی، خفهفعال لقمه_

با مریم  و  خورد  را  خیسش    لبخندش  موی  سمتش  زدن  گوشش  پشت 

 برگشت. 

 نگاهش کرد و گفت:

 اس ؟همون پیراهنه_

 مریم سر تکان داد:

 فکر کنم هدیه مهناست! _



 

1045 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

بروخوش سلیقه_ به سلیقه اس آبجیم!  تا  پیچ یه هفت،هشت، ده  لقمه  اش 

 بگیر! 

 مریم خندید و محمد دوباره گفت: 

 پس چرا حاضر نشدی؟ _

 شد! ن کوفت میامواونوقت امشب به همه_

 با این استرسی که تو داری... _

 میان حرفش گفت: مریم 

و تنها گذاشتن تو هم  قدر که از تنهایی مهسا دلواپسم، تنها موندنم همون_

نیستی محمد! دوست ندارم برم ولی دلمم  متو دغدغهبرام سخته! فکر نکن

 زنه! به خدا دست خودم نیست!  می شور

 ب!منم میام اونجا خ_

 واب نداره! نمیشه! اتاق خ_

 کنی؟ کار میپس چی _

دوسه روز بگذره، شاید راضیش کردم بیاد! نشد هم... چاره نیست! باید  _

 کنار بیام! 

از سر درماندگی گفت.  های آخر که صدایش ضعیف شده بود توی جمله

 محمد نفسی گرفت: 
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 االن مطمئنی خوبی؟ _

 تو بلدی درستش کنی!  دونمنه ولی می_

 و بو گرفته بود: را کنار گوش او خم کرد. لحنش رنگمحمد سرش 

 من االن فقط یه کار بلدم! اونم درآوردن یه دل حسابی از عزاست!_

شب زمین و زمان هم  آن.تظاهر بود ی آرام مریم شد!حتی اگرمتوجه خنده 

 . شدیکی می

  اش کشید و همزمان صدای مریم را شنیدشدهدست روی صورت اصالح

توی   تلفن حرف می که  با  آمد و داشت  از  اتاق  بعد  نگرانی  زد! همچنان 

می  سعی  مهسا  و  بود  مشخص  او  صدای  توی  روزها،  با گذشت  کرد 

چیزی   او  برای  دلتنگی  جز  که  کند  راحت  را  خیالش  محکم  ظاهری 

نمی روتختی  آزارش  کردنِ  مرتب  حال  در  او  دید  و  رفت  بیرون  دهد! 

ای کشد. عاقبت هم با گفتن باشهیو نشان مخندد و دارد برایش خط  می 

چشم  محمد  انداخت!  میز  روی  را  گوشی  و  کرد  را  خداحافظی  هایش 

 کمی جمع کرد و گفت:

 خواست بکنه؟ باز چیکار می_

تونه! من امروز بعد باشگاه  بخاری کار بذاره! اونجا سرده! خودش که نمی_

 رم اونجا! یه سر می 
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 کالس نداره؟ _

 اس!شنبهنه! پنج _

 بگو بیاد اینجا دو روز!  خب _

 شم!نمیاد که خیره! باید بزنم بیارمش! حاال برم ببینم حریفش می _

 محمد لبخندی معنادار زد و سمت آشپزخانه رفت:

 زیادی فکر ماست این بچه!_

هایش داد و خودش چایی ریخت. مریم با دیدن میز آماده، قوسی به لب

 روی میز گذاشت و نشست:ا را  هکه توی آشپزخانه رفت، محمد چایی

 جا حسن خالی! _

 ای گرفت و با تعجب نگاهش کرد:مریم لقمه 

 یهو؟ _

 اس! پاچهکال عاشق خوردنه! ولی صبونه با پنیر و مربا براش اندازه کله_

 مریم لبخند زد و گفت:

 خوش خوراکه دیگه!_

 برعکس نون زیر کباب!  _
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لقمه محمد  و  ماند  مریم  دست  توی  خودلقمه  دهانش ی  توی  را  ش 

را   دهانش  مریم آب  چیه؟!  که  جنباند  سر  برایش  با چشمکی  و  گذاشت 

 و از خوردن لقمه هم پشیمان شد. فقط به محمد نگاه کرد:قورت داد 

می   _ حرف  حسن  درمورد  راست  و  چپ  من  چرا  کردی  فکر  زنی؟ 

 شناسمش؟ نمی

 گم بیشتر بشناسیش!  می_

 ز یه حدی رد شه!ارم ا در همین حد کافیه! من دوست ند_

 تو دوست نداری! مهسا چی؟ _

 زد، خیره شد: خورد و حرفش را هم می مریم به او که با خونسردی می 

 که چی؟_

اگه بخواد و  _ که تو هم حد خودتو واسه زندگی خواهرت رعایت کن! 

 سر گارد تو بگه نه، دیگه احترام قبلو برات قائل نیست!

چیزی_ همچین  خاطر  به  قراره  دیگه احتر  اگه  که  باشه  نداشته  منو  ام 

 خواهرم نیست! 

 برادره؟ _

 مریم حرص کرد: 

 محمد! اینا اندازه هم نیستن! بیخودی فکر منو مشغول نکن توروخدا!_
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 اتفاقا فکر کن بهش بلکه از فکر پیکانش اومدی بیرون!_

 مریم با بهت گفت: 

 گم...مگه من می _

 هایش توی هم رفت: ترش کرد و اخم

 هم...  سه توالبد وا _

 محمد میان حرفش رفت:

 تو که حاضر بودی یه چیزی دستی بدی و در بری اولش!  _

 اش بازی کرد و محمد کمی سمتش خم شد:مریم با لیوان چایی

نیگاش می_ زنه تو فکره و  کنی که چشاش داد میگیرت چیه یه جوری 

 کنه بگه؟جرات نمی

 ی محمد، مریم را مکدر کرد: های خیره چشم 

 رسه!توهم زدی و عقل خودش بیشتر می  شاید تو_

 رسه پس؟! عقل من نمی_

 مریم کفری عقب نشست:

تفاوتو می_ داره  فقط شاید خودش  نگفتم!  اینو  میمن  ... چه  و  دونم بینه 

 فهمه!  ی سنیشون رو میفاصله

 ها!یه ذره تفاوت چیزی نیس که بهش بگین نه_



 

1050 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 دوازده سال ... _

 تر از منه!کوچیکیه سال  ده سال! حسن تقریبا_

شد.   خیره  گاز  روی  کتری  به  و  چرخاند  سمتی  را  سرش  نچی  با  مریم 

 محمد آرام روی میز زد:

 چربه به ظاهرش! من دارم میگم آدمیتش می _

 مریم از گوشه چشم نگاهش کرد و محمد ادامه داد:

ش خوشش اومده! ...  آبجیتم اگه خوشش اومده، با همین ریخت و قیافه_

 بینی! نداره! عین کف دست همینه که می  صدتا رو حسن

و   شد  بلند  کالفه  مریم  کرد.  روشن  سیگاری  و  داد  تکیه  عقب  هم  بعد 

سمت در آشپزخانه رفت اما با اولین پکی که محمد به سیگار زد برگشت 

 و گفت: 

 به تو چیزی گفته؟ _

 حسن؟ _

 آره!_

 درست درمون نه! از چشاتو ترسیده!_

 حرصی گفت: که مریم گفت و زد زیر خنده

 ترسه نه من! هر وقت اومد حرف زد جوابشو بگیره! از باباش می_
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محمد گردنش را خم کرد و چشم غلیظی گفت که مریم با غیظ سیگار او  

 را از دستش بیرون کشید و توی ظرفشویی پرت کرد:

تا  _ باشه  این دستت  باید  از کله صبح  پیکان محمد!  اگزوز  به  صدرحمت 

 تخت؟ نصف شب تو 

 ش محمد شل بود و خودش ولو لب میز:نی

 ترک عادت موجب مرض است! _

 این یکی موجب مرض نیست!  _

 موجب هجوم آوردن سمت مخدر قویتره!_

به  نگاهی  با  و  رفت  سمتش  محمد  وقتی  و  پرید  مریم  چشم  از  برق 

فهمید. عقب  را  منظورش  تازه  نزدیکش شد؛  حالتی عجیب  و  سرتاپایش 

برو با  و  داد  بهولش  رفت.  بابایی  خندهیرون  و  شد  غافلگیری  باعث  اش 

بگیرد گارد  سختمقابلش  شد  باعث  محمد  نشان  و  خط  جلویش  .  تر 

کاری ساعت  که  برود  یادشان  و  میدربیاید  دارد  نفس اشان  نیمه  گذرد. 

بایل باعث شد دستش سست شود و همان فرصت صدای مو  شده بود که

ی موبایل آورده اما مریم محکم استفاده را برای محمد باز بگذارد که بهانه

 عقب هلش داد: 

 گوشی خودته! _
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شماره دیدن  با  و  چرخید  موبایلش  سمتِ  تعجب  با  محمد  سید سر  ی 

کشید و با  رهایش کرد. مریم فوری خودش را از سمت دیگر تخت پایین  

که سالم  دی محمد  سر  توی  همانجا  از  را  بالش  و  هینی گفت  ساعت  دن 

 داده بود پرت کرد. محمد با خنده سرش را دزدید و صدای سید را شنید:

 تونی بیای ببینمت محمدرضا؟ کی می _

 هر وقت شما بگی! چیزی شده؟_

 بیا ببینمت، میگم بهت!_

 تا چهل دیقه دیگه اونجام! _

خد به  توکل  محمدسید  و  گفت  لباس ا  تند  تند  که  کرد  نگاه  را  مریم   ،

با  پوشید و توی گوشی او  اش دنبال شماره آژانس گشت! صدایش زد و 

 هومی برگشت که محمد سوییچ را برایش باال گرفت: 

 ام به راهه! من امروز خط یازده_

 مریم سست شد:

 با ماشین تو سختمه! _



 

1053 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

بعد بی حرف    عادل گرفتش ؛ محمد سوییچ را برایش پرت کرد و مریم نامت 

لباس سراغ  و  شد  از  بلند  مریم  برداشت،  را  تیشرتی  وقتی  رفت.  هایش 

 دستش گرفت و پیراهن پاییزه را دستش داد:

 به خدا آبانه! سرما میخوری با تیشرت! _

 گرمه! _

 امروز هوا ابره! شاید بارون اومد! تو هم با خط یازدهی! _

 گرفت: صورت او قرارمحمد کمی سمتش خم شد و صورتش مقابل 

 بیا دنبالم ببینم بلدی! _

 مریم لبخند زد:

 باشگاه نمیای ظهر مگه؟_

 با نچ محمد و ابروهایش که باال رفت 

چشم  توی  با خورشید  مریم  ولی  داشت  زدن  آب  به  تن  هوس  هایشان 

 برداشتن شالش و تکان دادن دست برای او عقب عقب رفت: 

 میزم جمع کن! _

 دیگه؟!_

 دوسِت دارم! _
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ای محکم از جلوی بوسه هایش گذاشت وستش را روی لببعد هم دو د

 درگاه اتاق برای او فرستاد و رفت! 

ی توی دستش  لبخند روی لب محمد پررنگ شد و پیراهن چروک شده

 را نگاه کرد. سبز بود. رنگ بهار... 

  

به حالت شنا   انداخت و روی زمین  پایش  را روی  ایکس  تیر آر  بندهای 

دست  دراز   ستاره  حرکت کشید.  به  و  ایستاد  سرش  باال  کمر  به 

 ی او نگاه کرد بعد گفت: شدهحساب 

می _ همه  جلو  رو  کارا  می همین  میان  که  تمرین کنی  جون  مریم  با  گن 

 خوایم دیگه! می 

 مریم خندید و حرکتش را ادامه داد:

 جا حرف زدن؛ نیم ساعت بمون و کار کن! یه کم شکم آوردی! _

 صل کرد و با نچی گفت: کنارش بند را به پایش وستاره 

دونه که! اش واسه این شام کوفتیه! شوهرم هیچیو جز برنج غذا نمیهمه_

 منم مجبورم بخورم!

 مریم نفس عمیقی کشید و حرکتش را تمام کرد بعد سمت او برگشت:

 رم دنبال مهسا! بیا تا یه جا ببرمت! دارم می_
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 ماشین خریدی مگه؟_

 نداخت و بلند شد: سر باال ا 

 ن محمد دستمه! ماشی_

 ی حرکتش گفت: ستاره در حال ادامه

باید بیاد تورو ببینه بگه غلط کردم! فکر   گه بخت، بخت اولهر کی می _

اون  و  بود  نمیر  بخور  معلمی  حقوق  یه  االن  بودی،  مونده  امین  با  کن 

 اش! خانواده فتنه

اخم با  دید  و  برگشت  مریم  سمت  هوقتی  توی  نگاهش هایی  م 

 کند،خندید: می 

واال به خدا! برو خودتو ببین تو آینه! پوستت دو درجه روشن شده اصال! _

 حسابی رفته تو ساخت و سازت!

 ستاره...  _

 خوشگل شدی دیگه!_

 پاشو اگه میای جا این مزخرفات! _

 ستاره با لبخند دنبالش رفت: 

 امون ببر منو که پزتو بدم! زحمت تا سر کوچهبی_

 ها سرش را توی سالن کشید:ز بچهچپ نگاهش کرد که یکی ا  مریم چپ
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 مریم جون یه خانمه اینجا بود کارت داشت. گفتم تو سالنی. دیدیش؟_

 مریم ابرو درهم کشید:

 نه! کِی اینجا بود؟_

همین چند دیقه پیش! من تو ورودی دیدمش! یه خانم پنجاه و چند ساله  _

دستش بود!    کشمای و چادر! دستمانتو سورمهبود شاید! الغر و قد بلند با  

 ستاره به بازویش زد: 

 برو دفترو یه چک بکن!  _

 مریم در حال رفتن سمت دفتر گفت: 

 اونجا دوربین داره. دوربینشم مشخصه! _

 دختر جوان دوباره گفت:

 شایدم تو نیومده! میخواین از نگهبانی بپرسم؟ _

 پرسم! تو چرا برگشتی؟خودم می_

 داشتم! ام جا مونده بود؛ برشقمقمه _

هایش را باال یم تشکر کرد و دخترک دست تکان داد و رفت. مریم لب مر

به   سرش،  باالی  موهایش  بستن  حال  در  رفت.  سرویس  سمت  و  کشید 

می بدنش  روی  آبی  تا  گفت  سراغ ستاره  باید  چون  شود  آماده  او  گیرد 

 رفت... مهسا می 
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پارکینگ حس کرد کسی خودش را توی به محض بیرون بردن ماشین از  

از  ای هوا یاد زن چادریهای موازی کشید. بیهای خانهچهارچوب  یکی 

که   بود  مانده  سمت  آن  نگاهش  بود!  دیده  هم  بیمارستان  توی  که  افتاد 

دادن   جواب  با  همزمان  و  زد  لبخند  بود!  محمد  خورد.  زنگ  موبایلش 

 گوشی حرکت کرد:

 جانم محمدرضا!_

 و لحن خوشایندی گفت: محمد با مکث

 گی که چی؟ ور میمحمدرضا رو از د_

 خندید و به در شیطنت زد: 

 که دلت تنگ شه برام! _

 ای نشونت بدم از اونورش بزنه بیرون! رفتی داراباد؟یه دلتنگی_

نزدیکا _ قراره برم همون  با دوستش،  بیرون رفته  نه! مهسا زنگ زد گفت 

 دنبالش! بعد با هم میایم پیش تو! 

اون فتنه هم بگو وسایلشو جمع    ن کار دارم مریم! شما برین داراباد! بهم_

 کنه چند روز بیاد پیشت!  

 چند روز که نمیاد!_

 خوام برم جایی چند روز!تنها باشی میاد! می_
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 مریم جا خورد:

 تنها؟ کجا؟_

 گم قصه چیه! فعال برو پیش مهسا! بینمت بهت می کرمان! حاال میام می_

باشه کردی  مریم  قطع  را  تماس  و  گفت  نا .شلی  سفر  بود  این  چه  گهانی 

 اشان؟!دیگر اول زندگی

 *** 

هایش را چک کرد. مهسا شمعدانی را روی کانتر گذاشت و گل و ساقه

 ها دیدش:در حال بستن موهایش از اتاق بیرون آمد و مریم از کنار گل

 خوری تو؟ شام چی می_

چوبی   صندلی  روی  کانتر  دیگر  سمت  از  مهسا  یکی  و  نشست 

 برداشت: های توی ظرف را بیسکوییت

درست _ چلوگوشت  االن  بودی،  نرفته  خونه  تا  گلدونت  هوای  به  اگه 

 کردی!  می 

رفت! طلسم شده بود! حاال فردا برات  آوردمش، باز یادم میامروزم نمی_

 کنم! االن یه چیز دیگه بگو!درست می

 شمکی برایش زد: هایش داد و بعد با شیطنت چمهسا قوسی به لب

 پختک! دم_
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 ی کانتر گذاشت: گلدان را گوشهمریم خندید و 

 اتفاقا منم هوس کردم! _

 مهسا هوم با لذتی گفت:

 کنه! من که هیچ! به جون خودت، هیشکی شبیه تو درست نمی_

نمی _ که  ترشیمعلومه  اون  با  اتفاقا  که عصمتشه!  بهمون، ای  داده  خانم 

 محشره! 

رفت   بیسکوییت دیگری برداشت و سرتکان داد. مریم سمت کابینتمهسا  

 و در حال بیرون کشیدن ظرف باقالی، نگاهی سمت مهسا انداخت: 

 کدومشونو ندیدم! خوبن راستی؟ امروز هیچ_

بنده _ نمیآره!  دستخدا  بزنم.دیگه  آشپزی  به  دست  من  که  ذاره  پختشم 

 دونی چیه! می 

 مریم لبخند زد:

 نکنه! بخاری رو کی درست کردن؟ تا دیروز که وصل نبود!دستش درد _

  شب! آخرِ_

 مریم سعی کرد حساسیت خرج نکند!

 حسن؟ _

 علی! اون که عین دخترای دم پخت تو پستوئه! نه! حاج_
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مریم با تعجب نگاهش کرد و مهسا با نگاهی گذرا بهش، چشم دزدید که  

 مریم گفت:

 خجالتی نیست اون!_

سه چهار هفته، چند بار صبح که رفتم کالس، اتفاقی    دونم! تو اینمی چه_

 قط! اصال نیست! دیدمش ف

 شاید سرش بابت کار شلوغه!_

دانمی جواب داد. مریم نگاهش را از او  میمهسا شانه باال انداخت و با چه

ها شد! فکرش درگیر بود! مهسا را مثل کف گرفت و مشغول شستن باقالی

ل جواب دادنش طوری است که بدش دانست مدشناخت و می دستش می 

او هم، صحبت آید بحث را کش دهد. شای نمی با  تا  نبود  بدی  د فرصت 

قدر کند و بداند حرف محمد چقدر درست است و واقعا مهسا چرا و چه

انجام داد و دو چایی ریخت. روبه   این موضوع تمایل دارد. کارش را  به 

تش بود و کف دست که غرق افکارش، بیسکوییتی دسروی مهسا نشست  

 چرخاندش! می 

 ناهار نخوردی مگه؟_

 هانی نگاهش کرد که مریم لیوان چایی را جلویش گذاشت: مهسا با 

 ناهار نخوردی؟ _
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 مهسا عقب تکیه داد. موی لختش باز کنار صورتش افتاده بود: 

 ساندویچ گرفتم ولی خوب نبود،انداختمش دور!_

 گی که... خب چرا نمی _

خوشمزه  _ دست بیسکوییتا  واسه  بود  شده  تنگ  دلم  خوردم!بعدم  بود، 

 راره بیام اینجا، چیز دیگه هم نخوردم!پختت! فهمیدم ق

می_ وقت زنگ  هر  ولی  بخوریم،  شام  بیاد،  زودتر  هم  محمد  که  زنم 

 ضعف کردی بگو!

 مهسا با لبخند نگاهش کرد. طوالنی و دلتنگ: 

 مریم؟ تر شدی زنی و لطیفکاری حرف نمی دونی دیگه طلبمی_

 اش گرفت:مریم خنده

 دیگه گنده شدی، بزنم تو سرت؟_

رنگ و ا خندید و لیوان چایی را توی دستش گرفت. به چای خوشمهس

 زعفرانی خیره شد: 

یه عمر شه واسه همهیه وقتا دلم تنگ می _ انگار  اون روزا و درگیریا!  ی 

 ازش گذشته! یهو همه چی عوض شد!

و   سمتش خم شد  ریخت.  مریم  و دل  کرد  نگاهش  مهسا  کرد.  صدایش 

 مریم دلواپس گفت: 
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 گم...یی؟ من که هی میسختت شده تنها _

 دونم ...شه! تازه قدرتو میدلم واسه تو تنگ می  .تنهایی سختم نیست_

 کنم، بیا فعال همینجا! یه اتاق آماده می_

 مهسا با همان لحن مصمم قبلش گفت:

ای صدبار_ من  خدا  به  دیگه!  زدیم  که حرفشو  دارم  دوست  بیشتر  نجوری 

دبیام خونه یه کیف  داشتم ات مهمونی! اصال  یه عمر دوست  یگه داره!... 

اش مهمونی بمونیم! حاال... اصال داشتم باهات راحت یکی باشه بریم خونه

 زدم. باز گیر دادی به اومدنم!حرف می 

 مکث کرد و مریم نفس عمیقی کشید:

 گیره! ا، من دلم آروم نمیهتا وقتی سر یه زندگی حسابی نری_

 دی به من! می نی بیار زودتر، اینقدر گیر ن یه نی_

ی نبوده رفت. مریم خندید و  ی بچهبعد نیشش را شل کرد و قربان صدقه

روی دستش زد. تیرش به خطا رفت و مهسا بحث را ادامه نداد! به جایش 

 ای از چایی را خورد و گفت:جرعه

خوای جواب  یام داد! عمه هم زنگ زد. نمیامید زنگ زد جواب ندادم، پ_

گفت تو که هرکاری کردن ندادم! امید که میبدی بهشون؟ شماره جدید

 شه میاد اینجا!آخر پا می 
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 مریم سر جنباند:

ببینیمشون!  هنوز نمی_ دونم جریان اتفاقا چند روزه تو فکرشم. باید بریم 

 چیه درست! فقط حس خوبی ندارم! 

 حساسیت محمد نداره؟ حس بدت ربطی به _

 هایش را باال کشید:مریم لب

 م دیدن امید و عمه رو نداره! اون که کال چش_

 چشم بصیرت داره خب!_

 چشم ریز کرد: مریم 

 ا؟ از کی تا حاال؟_

 از وقتی من عاقل شدم! _

 یعنی عقل داری؟_

 مهسا خندید:

 از نظر تو که نه!_

  

گوشی را برداشت. خوش   موبایل مریم زنگ خورد و با دیدن اسم محمد

و   گرفت  را  مهسا  سراغ  محمد  و  کردند  بشی  آمده. و  که  گفت  مریم 

توضیح  برایش  شب  گفت  باز  او  که  گرفت  را  سفرش  سراغ  کنجکاو 
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کند، حسن را دهد فقط قبل از قطع کردن گفت که اگر پوستش را نمیمی 

 خواهد با خودش ببرد خانه! مریم جا خورد:می 

 ذاشتم. اولین باره میاد!گفتی یه شام درست حسابی می خب زودتر می_

 وره! از این اخالقا نداره.  خهر چی باشه می_

می نگاهش  مهسا کرد که کنجکاو  به  نگاهی  باشهمریم  و کرد.  ای گفت 

اند. دوست ها بلند شد و دید پختهتلفن قطع شد. به بهانه سر زدن به باقالی

اما حرفش را پشت لبآمشب نمیداشت بگوید کاش حسن آن  هایش د 

شناختش  حد کافی هم می بیندش و به  گفت نمینگه داشت! مهسا که می 

ی فکر و خیال خاصی ندهد! برنج را توی آب ریخت که به خودش اجازه

 که مهسا لیوان چایی را برداشت و توی آشپزخانه رفت: 

 مهمون داره میاد؟!_

 مهمون که... حسن باهاش میاد! _

اش مهسا را نگاه کرد. اول تعجب و غافلگیری او را دید گفتن جمله حین  

پریدن   بعد  شاید  و  شد.  درگیرتر  فکرش  را!  نگاهش  چرخیدن  و  پلکش 

لیوان تند  مهسا  بود!  زدن  حرف  گذاشت.  وقت  سرجایش  و  شست  را  ها 

آرام   کرد،  نگاهش  که  مهسا  گرفت.  را  دستش  مریم  که  برود  خواست 

 گفت:
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 کنی تو؟ واقعا بهش فکر می _

 نگاه مهسا سمت دیگر چرخید و مریم صورت او را مقابل خودش گرفت:

دونم آدم بدی نیست و شاید... شاید که نه! مطمئنم که خیلی هم  ا می مهس_

کنی که بخوای یه عمر با همچین  آدم خوبه ولی تفاوتا رو دیدی؟ فکر می 

ا دوست آدمی زندگی کنی که حتی لحنش با بقیه فرق داره و شاید بعده

 و آشناهات ببیننش و به روت بیارن که بهم نمیاین؟ 

تا جوابی  سکوت مهسا طوالنی ش مریم اسمش را صدا زد  د و زمانی که 

 هایش را توی هم چفت کرد و آرام گفت:بشنود؛ دست

پناهی کسی نبودن و ندیدن ما چطور از سربیبه اون دوستایی که وقت بی_

هیچ دادیم  دربندی  امثال  به  تو    باج  دیدم  نامرد  صدتا  من  نداره!  ربطی 

اون می زندگیمون...  دلم  همیشه  که  وقتِ خوقدر  که  باشه  یکی  است 

ظاهر  با  کردم  فکر  اومد،  امید  وقتی  بکشم.  نفس  راحت  خیال  با  بودنش 

 تونه همون آدم باشه ولی نبود! اما حسن... خوبش واقعا می

آب دهانش را قورت ی حرفش ماند. مهسا  مکث کرد و مریم منتظر ادامه

 داد: 

نا_ تا  نیست  فرصت  دنبال  چشمش  نداره!  اطوار  ادا  کنه!  خودشه!  مردی 

ان ولی علی مرده واقعا! غیرت داره! بابا و مامانش که عصمت خانم و حاج
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می این که  شناختمش  مدت  این  خطایی  قدر  اونام  چشم  از  دور  دونم 

 نم درست شد!نکرده... من با ظاهرش کاری ندارم! اصال شاید ...او 

 مریم ناباور و مستاصل نگاهش کرد:

 تو موافقی؟یعنی اگه بیاد خواستگاریت... _

 مهسا خواست برود که مریم نگهش داشت: 

ذره _ یه  و  پشیمون شی  فردا  نیست!  مهم  ظاهرش  میگی  داری  االن  مهسا 

 بیشتر بری تو جامعه و چهارتا آدم شیک پوش ببینی و دلتو بزنه اونوقت ... 

 موقع خواهر تو نبودم! باش اونمطمئن _

ز چرخید و ای بابایی  با شنیدن صدای سر رفتن برنج مریم فوری سمت گا

گفت. مهسا ناخنش را به دندان گرفت و بعد رفت. مریم گیج و درمانده،  

موضوع   ماند!  کمرش  دور  دستش  دو  و  گذاشت  سینک  روی  را  قابلمه 

 ای نبود. اصال نبود... ساده

را  حرف  مهسا  میهای  را  درک  او  افکار  درست  هم  خودش  چون  کرد 

رفتارش   و  منش  و  حسن  ظاهر  اما  نمیداشت  با را  بگیرد.  ندیده  توانست 

سن و ساالنش بود اما یادش ای نسبت به باقی هماینکه مهسا هم دختر ساده 

هایش بود! ی حرف رفت که پس از آشنایی با حسن تا مدتی او سوژهنمی

می  غر  دیگیا  این  که  درمیزد  را  ادایش  یا  است  آدمی  چه  و  ر  آورد 
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می غش عغش  بحث  که  شد  چه  حاال  آمد؟ القهخندید!  پیش  او  به  اش 

 یعنی تمام آن رفتارها هم توجه بود؟!

سری از گیجی و بالتکلیفی روانش تکان داد و مشغول کارش شد. شاید  

امشب محمد هم به عمد حسن را آنجا کشیده بود یا او قصد حرف زدن 

 داشت که... 

 دفعه ریخت! اصال آمادگی این یکی را نداشت!قلبش یک 

 ها را از سبدش برداشت. زمینی سیبنچی از حرص گفت و 

 ای هم درست کند که مهسا کمکش رفت. ی سادهخواست ساالد ُالویهمی 

کرد. در طول انجام دادن کارهایش، گاهی مهسا را با فکر درگیر نگاه می

کشید، بلکه از  کرد و همان موقع به حرفش می می معذب بودن او را حس  

ا  بگیرند  فاصله  فکری  پرتنش  فضای  نبود. خصوصا  آن  ما بحث کوچکی 

می هم  محمد  حرف  یاد  گفت.  را  نظرش  شفاف  مهسا  و  که  دست  افتاد 

این موضوع توی  دلش بیشتر می  اشان هم خواهرانه  ارتباط لرزید که نکند 

خودش به  داشت  بگذارد.  زیادی  می   تاثیر  از تلقین  کمی  که  کرد 

بیشتری کند. های اطرافش و نظرهایشان اعتماد  حساسیتش بکاهد و به آدم

اُلویه سلفون کشید و توی یخچال گذاشتش، زنگ واحدشان   وقتی روی 
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را هم زدند. مهسا سمت اتاق رفت و مریم با اطمینان از اینکه محمد است 

 وهایش کشید.و در باز شد، شالی را که دم دستش بود، روی م

  

رفت استقبالش  به  لبخند  با  و  شنید  را  حسن  پرانرژی  گفتن  یااهلل  .  صدای 

همه  سام آن  با  بود،  دستش  که  بزرگی  شیرینی  جعبه  و  گفتنش  علیک 

می  تزریق  خوبی  حس  همیشه  از  انرژی،  بزرگ  مخزن  یک  انگار  کرد. 

باورش   در  هم  محمد  که  بود  وجودش  در  صداقت  و  همراهی  و  رفاقت 

خا و یکنقش  بود  طلبکار  همه  از  اصوال  داشت؛ چون  نگاهشان صی  ور 

خانواده  می  این  اما  بحثکرد؛  تمام  جایگاه با  ایجاد شد،  بینشان  که  هایی 

هایی ای برایش داشتند. مریم بابت شیرینی تشکر کرد و حسن با چشم ویژه

 براق گفت: 

گل_ و  قنادی  کل  آبجی!  باس  داره  صفا  بس  از  اینجا  آورد  رو  فروشی 

 باغچه شده خونه رفیق ما!  

 محمد پشتش زد: 

 شیرینی عروسی تو پس پای ما! _

 د و طبق عادت دست به سرش کشید: حسن خندی

 بربری دومادی ما!  حاال فعال شیرینی شوما از گلومون سُر بخوره! بعد نون_
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 مریم لبخند زد:

آقا. چرا نون بربری؟ ایشاال قسمت خوب هم به زودی اختیار داری حسن  _

 نصیب شما شه و بهترین مراسم رو بگیرین! 

دستش را باال گرفت و   حسن حسابی توی فاز سرخوشی و شوخی بود. دو 

حین رفتن سمت سالن پذیرایی و مبلمان، به حق پنج تنی گفت که مریم و 

رون آمد و سالم کرد. محمد با هم خندیدند و همان دم مهسا هم از اتاق بی 

چشم  که  گرفت  جوری  معروفش  برق  دوباره  را  شد.  حسن  گرد  هایش 

از   و  است  خودش  مهمان  تنها  امشب  بود  مطمئن  که  مهسا انگار  حضور 

ضربهبی با  بود!  رق خبر  و  شق  پایش،  ساق  کنار  به  محمد  پای  نوک  ی 

سالم باز  و  آبجی ایستاد  و  کرد  را  خودش  که علیک  چسباند  تهش  ای 

غلیظ محمد را آرام شنید. محمد احوال مهسا را گرفت و    "اک تو سرخ"

رفت.   آشپزخانه  توی  مریم  پیش  بعد  و  داد  جواب  صمیمی  و  کوتاه  او 

د مبل کشید.  حسن  کنار خودش روی  را  او  و  محمد چرخید  رجا سمت 

می  داشت  می محمد  انگار کیف  جا خوردنخندید.  از  بن  کرد  توی  و  ها 

 غیظ گفت:  های او! حسن باماندن

 مردی بگی مهمون داری نکبت؟ الل می _

 شناسیش مگه! مهمون چیه؟ نمی_
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 کنم. تمرگم بعد گورمو گم می من پن دیقه می _

 ری پاتو از در بذار بیرون! جرأت دا _

 د مرتیکه مگه تو نفهمی؟ معذبم با این دختره! _

 محمد از کنارش بلند شد و گفت: 

مردونگ_ یه  کن  عرضه  و  بتمرگ  نون  اتفاقا  جا  بده!  نشون  خودت  از  ی 

 بربری، ناپلئونی بده!

 دم بِت! یعنی چوب تو ... یرقان می _

 خوای؟زر نزن. پیژامه ندارم. شلوارک می_

 های حسن باز گرد شد: چشم 

 خر؟ نرهم جلو این دختره_

 قید نگاهش کرد:محمد بی 

 بیارم؟!_

 شرتو کم کن نالوطی!_

زیر  محمد غش  مریم  غش  به  بلند  با صدای  اتاق رفت.  خنده زد و سمت 

بوسش است و حسن درمانده روی مبلی  گفت که اگر چایی دارد، دست

دانست مهسا آنجاست، عمرا ، نشست! اگر می که انگار زیرش میخ ریختند

 گذاشت... پایش را می
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می  حساب  خودش  با  چند  داشت  این  که  باشد  چند  چند  باید  که  کرد 

سینی چای جلوی دستش آمد! تکانی سر جایش خورد و ساعت بگذرد و  

دست پیش برد که چایی را بردارد اما با دیدن مهسا شل کرد. دستش جای  

جوش رفت اول و مثل پول سرخی که توی آب سینی چایی روی سرش  

مهسا  که  باعث شد  معطل کردنش  نمناک شد!  و  ملتهب  افتاده،صورتش 

با یک  دارد و چایی را خودش روی   دست نگهحرصش بگیرد وسینی را 

 جا شد و گفت: میز بگذارد. حسن باز جابه

 ...دس شوما درد نکنه آب _

کلمه  مهسا  رفتن  با  فحش اما  و  نشد  کامل  هم اش  بعد  داد!  خودش  به  ی 

تک با  اتاق  در  چهارچوب  توی  که  دید  را  راحتی  محمد  شلوار  و  پوش 

می نگاهش  مفرح  و  می ایستاده  کمدی  فیلم  انگار  غیظ کند!  چنان  دید! 

از شدت خنده پس رفت ولی بی صدا ماند! سمتش  داشت که سر محمد 

 گفت:رفت و سیبی از توی ظرف میوه برداشت و کنارش نشست. با خنده 

چایی_ یه  نداری  عرضه  سرت!  تو  رو  سینی  نکوبید  کرد،  ام  مراعات 

 بک؟ ورداری گنده

 مد!برم ماز اینجا برم بیرون که بند رفاقتمو باهات می_

 زنی از حرص یه جات! جاش آدم شو!  از این زرا زیاد می_
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ی  حسن تا خواست چیزی بگوید، محمد روی صورت تازه اصالح کرده

 او زد: 

 خوای؟ اجناق بهتر از من میخره! ب_

 زبان حسن بند آمد و سیخ نگاهش کرد که محمد چشمکی زد برایش:

 خوای؟می_

کالفه به پشتی مبل تکیه داد. محمد که حسن استغفاری زیر لب گفت و  

انگار به هدفش رسید، گازی به سیبش زد و کنترل تلویزیون را برداشت.  

ش که بداند او حسابی درگیر شناختقدر میحواسش پی حسن هم بود! آن

تا آن موقع هم حرفی  تجربگیاست و حجب و حیا و بی  باعث شده  اش 

 محال بود به این ماجرا اصرار کند. نزند... اگر ازش مطمئن نبود، 

جمع  توی  و  داشت  حسن  از  همیشه  که  تصوری  یکی  برخالف  های 

نمی دوساعته رفتارش  را در  نصفاشان، راحتی  را هم  نیمه  دید و غذایش  ه 

 سرش گذاشت: خورد. محمد سربه

ساز  _ و  سوخت  باشگاه  از  بیشتر  اینجا،  بیارمت  هفته  یه  کنم  فکر  خوبه! 

 کنی!  

کنترل خنده هغربا چشم  برای  مریم  دندان  ی حسن،  به  را  پایینش  لب  اش 

را خوش او  و  مهسا رفت  نگاه محمد سمت  به  گرفت.  دید! اصال  ظاهرتر 
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نمی خودش  صحبتی  روی  که  کردهآورد  جریان  این  مورد  در  هم  اند!  با 

صاف  را  گلویش  او  که  داد  باال  برایش  ابرویی  و  کرد  نگاه  را  مریم  بعد 

رنگ  را عوض کند! محمد جز متلکی که او را چند  کرد وسعی کرد جو

 کرد. حسن را نگاه کرد و گفت: کند، کار دیگری نمی

دیگه مهسا گفت که شام درست کنم!  من به محمد گفتم باید زودتر می_

 ...هوس کرده بود. ببخشید شما 

 حسن زورکی لبخند زد: 

ده هم یه گیرایی ما و شوما این حرفا بینمون نیس که! منتهاش دیگه خونوا _

 پخت شوما که یکه زن داداش!دادن و شبا شام نیس! اینه عادت شده! دس

 محمد لیوان دوغ را جلوی دهانش برد:

بهتره،  _ داداش  زن  همین  دهنت آفرین!  از  مردم  به  گفتنت  آبجی  بلکه 

 بیفته! 

 ممد... _

گفتن و تفریح نگاهش کرد که او فقط دست روی پایش   "ها"محمد با  

و   نشست. چشمکشید  که  کالفه عقب  داشت  نشان  و  هایش جوری خط 

می  در  خجالتش  از  قطعا  بودند،  تنها  خندهاگر  باال آمد!  پشت  محمد  ی 

یو نگاه  و  شد  محو  دوغ  لیوان  با گرفتن  که  افتاد  مهسا  به  حسن  اشکی 
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گوشه دخترک  کشید.  پس  را  چشمش  فوری  و  شد  غافلگیر  ی نگاهش 

ذایش و تشکر بابت شام از مریم، بلند لبش را گزید و با برداشتن ظرف غ

شد. در جواب تعارف کوتاه مریم هم گفت که سیر شده و سمت سینک  

بی مریم  نگاه  هم  رفت.  او  دید  و  برگشت  حسن  سمت  زیرچشمی  اراده 

می را  جابهمهسا  صندلی  روی  باز  مریم  نگاه  سنگینی  با  و  و  پاید  شد  جا 

دست  مالیدن  با  هم  شکآخرش  الهی  هم  به  غذا  هایش  بابت  و  گفت  ری 

بینشان   از جلوی چشم مریم و فضای سنگین  بود دارد  معلوم  تشکر کرد. 

کند! چشم محمد پی حسن رفت و مریم آرام روی دستش زد که  فرار می

به او   نگاه کرد که پشت  مریم، مهسا را  لبخند سمتش برگشت و جای  با 

آرام صدایش و  را جلو کشید  مریم خودش  بود.  سینک  زد.    آنها جلوی 

با   و  داشت  پررنگی  لبخند  هنوز  صدای    "جونمی"محمد  کرد.  نگاهش 

 پچ شد: مریم آنقدر آرام بود که بینشان پچ

 ا!قدر متلک نگو خب! کوفتش شد یه لقمه غذاین_

 شه! عیب نداره! الغر می _

 بعد خندید و بیشتر سمت مریم خم شد: 

نشون داده! خر شده  اس خودشو  ده سال زور زدم باشگاه نیومد! یه هفته_

 رفته! 
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 لحنش پرخنده بود و تا ابروهای مریم نزدیک شد، افزود:

 شکافم!  کال خر شدن یه صفایی داره که بعد برات می_

 م چیه! دوناتم نشکاف. خودم می_

 جونِ محمدرضا؟_

 محمد هنوز مشغول بود و گفت: 

الویه_ این  شدم از  معطل  اگه  صبح  ببرم!  خودم  با  بذار،  ذره  یه    ات 

 خورم! می 

 مریم سمتش برگشت:

 کجا؟_

 کرمان دیگه! _

 خوای بری؟ مگه کی می _

 ساعت هشت پرواز دارم!  _

 مریم وا رفت و رو به رویش ایستاد:

 ری!ا ماشین می چه خبره یهو؟ فکر کردم ب_

 ی دوغ را خورد و بلند شد: محمد ته مانده

اونجا که  نه! فورس ماژور بود! کاریه! یه دوره_ به منم  اس  بهتره برم! یهو 

 ذاری که؟ گفتن! چایی می 
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های محمد بود که دلش را شور  مریم فقط نگاهش کرد. چیزی توی چشم 

. محمد لبخند زد ی آرامی گفتانداخت اما حرفی نزد و با تکان سر باشه

و با صدا زدن اسم حسن سراغش رفت. شنید که گفت بلند شود تا یک 

تواند  حسن را شنید که انگار او آرام نمیپنگ بازی کنند! غر  دست پینگ 

ظرف مریم  گوشهبنشیند.  از  مهسا  و  گذاشت  سینک  روی  را  چشم  ها  ی 

 نگاهش کرد و دید او توی هم رفته! آرام گفت: 

 ه؟رچند روزه می_

 مریم شانه باال داد:

 هنوز درست نگفته! _

 خب تو هم باهاش برو! _

 ه کرد که او گفت: ساز ماند و مهسا را نگادست مریم روی چای 

 اگه بلیط گیرش نیومد هم تو با پرواز بعدش برو!  _

 ساز را زد و سر باال داد: ی چایمریم دکمه 

 نه! _

 چرا خب؟ هنوز باهم یه مسافرت نرفتین. _

جاش بود با هم بریم، اونجوری نیست که بگه نیا! میگه کاریه! کجا اگه  _

 برم؟
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 برید دور بزنید!باالخره کارشم چند ساعته. تموم شد _

بقیه مشغول  و  گفت  آرامی  نه  ظرف مریم  توی  را  ُالویه  شد.  کارش  ی 

کاش   برایش.  کند  ساندویچ  صبح  که  کرد  فکر  و  گذاشت  کوچکی 

 رود! ... دانست با چه کسی می حداقل می

نشینی نماند و هر چه محمد کنار گوشش گفت اگر حسن خیلی توی شب

کمی  حساب  رویش  بگوید،  چیزی  نیاورد.  خواهد  خودش  روی  به  ند، 

از   از رفتنش، مهسا هم بعد  انگار که فقط توی فکر عجیبی رفته بود! بعد 

توی   و  بهانه کرد  را  برای جمع شدن آشپزخانه، خستگی  مریم  به  کمک 

 وم خانه رفت... اتاق د

  

لب تخت نشست و اولین برس را به موهایش کشید که محمد از پشت سر  

را با هم گرفت. مریم لبخند زد و موهایش را    خیز شد ، دستش و برسنیم 

 دست او داد.  

 ها!موهات یه ذره جون گرفته _

 شه!یه دوره دیگه برم برای بوتاکس بهترم می _

خوبه شدنمحمد  مرتب  با  و  گفت  پاتختی   ای  روی  را  برس  او  موهای 

 گذاشت و مریم کامل سمتش برگشت:
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 ری؟با کی می_

 دست زیر سرش برد و نگاهش کرد:

 با خودم!_

 اس منم بیام؟ اگه دوره_

اس! اینجام همه چیش دوره خاصی نیست! منم دعوت کردن بعدم مردونه_

 گفتم بیا! اس وگرنه می عین حموم، زنونه مردونه

 آخه تنها ... _

مکث کرد که محمد خودش بلند شد و برق را خاموش کرد بعد از همان 

 سمتی که او نشسته بود، دراز کشید:

 اولین بارم نیست! _

 برای من اولین باره خب!_

چشم به  اتاق  تاریک  فضای  داشت.  توی  عجیبی  برق  که  زد  زل  او  های 

بسته   هایش را باز وو فقط برای اطمینان او چشم  جای هر حرفی لبخند زد

 کرد. 

تنش روی  که  را  گرم  آرامش  آب  احساس  آب،  هجوم  میان  کرد،  باز 

 جفتشان حسابی پریده بود!...انگار خواب از سر  کرد.
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دستی گذاشت و نگاهی به ساعت مریم بسته را توی کیف کوچک و دم

کدامشان پلک روی هم نگذاشتند تا آن لحظه! محمد کتش را  کرد. هیچ

او ر سراغ  و  را  برداشت  قرآن  و  محمد آب  و  مریم سمتش چرخید  فت! 

 توی دستش دید. لبخند زد و او آرام گفت: 

 خوابیدی! کاش یه ذره می_

 راهی نیست. برسم، اول دو سه ساعت میخوابم! _

 دفعه فکری به ذهنش رسید و با انرژی سمتش برگشت:یک

 خودم ببرمت فرودگاه؟_

ی با اینترنت گرفتم! چند دیقه  زنم بیا دنبالم! االن تاکسبرگشتم زنگ می_

 شه! دیگه پیداش می

 او توی راهروی خروجای گفت. بعد جلوتر از  ذوق مریم کور شد و باشه

رفت و قرآن را کمی باال گرفت تا او از زیرش رد شود. محمد از زیرش 

 رد شد چندثانیه بعد با مکث گفت: 

 از وقتی صالح دیدی خودت، قرص نخور دیگه!  _

ماشین جا   مریم  خورد.  زنگ  موبایلش  محمد  که  بهش  زد  زل  و  خورد 

او کند. فقط  ی خواستهرسیده بود. فرصت نشد مریم اظهار نظری درمورد  

 پشتش تا جلوی آسانسور رفت و خواهش کرد: 
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 مراقب خودت باش. منتظرم تا رسیدی زنگ بزنی!_

چشم  آب محمد  کرد.  خداحافظی  و  گذاشت  هم  روی  برایش  را  هایش 

ی را که توی کاسه بود، پشت قدمش ریخت! در آسانسور که به  مختصر 

باز  در نیمه پس رفت و جلوی  های مریمهم رسید و فاصله ایجاد شد، قدم

نفهمید کی لب ایستاد...  به خواندن آیتخانه  او  هایش  الکرسی پشت سر 

 باز شد... 

 *** 

ت کسل بود و چایی نباتی درست کرد که ضعف ته دلش را بگیرد. ساع

 داد و مهسا هم هنوز از اتاق بیرون نیامده بود! نزدیک ده را نشان می 

شم و  کرد  نگاه  را  بوق  ارهموبایلش  وقتی  گرفت.  مکث  با  را  محمد  ی 

خورد، لبخند به لبش آمد و لیوان چایی را محکم توی دستش فشار داد و  

 چندثانیه بعد صدای محمد توی گوشش پیچید:

 یه خورده تاخیر داشت!  همین االن از گیت رد شدم!_

 مریم نفس راحتی کشید:

 جاگیر شدی خبر بده! _

 زنم!افتم تا ظهر! عصر زنگ میبرسم می برو بخواب دیگه! منم _
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باشه آرام  که  مریم  باشد  مراقب خودش  سفارش کرد  دوباره  و  ای گفت 

 محمد صدایش کرد و گوشی توی دست مریم ماند.

 شب نخوردی!به حرفم فکر کن! شاید از همین ام_

 اش گرفت:مریم خنده

 هول نیستی تو؟_

 شه!دارم. دست و پا گیر نمی نگران کار و بارت نباش! خودم هواتو _

 مریم ابروهایش را باال داد: 

 کنم! حاال بیا خونه بعدم شعاراتو ثابت کن. اونوقت بهش فکر می _

 حاال تو استارت فکراتو بزن.  _

د باز شد. سالم و صبح بخیر که گفت، درِ اتاقی که مهسا تویش خوابیده بو

ای گفت و انگار  شهمریم برای او سر تکان داد و در جواب محمد فقط با

مهسا بوسه و  قطع کرد  را  تلفن  به جانش چسبید.  دور محکم  راه  از  او  ی 

اش را مزه بعد از شستن دست و صورتش سمت او رفت که داشت چایی

خوابمی  و  کسل  صورتش  امکرد.  بود  محمد آلود  چرا  که  فکر  غرق  ا 

از زمانی که آن کفش این را  خرید، های سفید را  برای بچه عجله دارد؟ 

 فهمید!  

 خوابیدی تو اصال؟ _
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 اش زد: اش گرفت و پشت شانهمریم با هانی مهسا را نگاه کرد که او خنده

 ره! پاشو ... پاشو برو بخواب که چشات داره می_

 صبحونه تو رو ...  _

 رفش سمت اتاق خواب کشیدش و جلوی در با خنده گفت:مهسا میان ح

 یگه واسه شام پاشو!خورم! شما دخودم بلدم! زیادم نمی_

  

ای به او زد ولی در جواب متلکش دیگر چیزی نگفت.  مریم با خنده ضربه

روبه   دیوار  روی  عکس  به  مستقیم  نگاهش  و  کشید  دراز  تخت  روی 

ی عقدشان بود! لبخند زد و  ده اشان از جشن سارویش ماند! عکس دوتایی

عطر برداشت.  کنارش  از  را  محمد  به   بالش  حاال  خورد تنش  به  خوبی 

سلول و  بینی  چشمپرزهای  بود...  رفته  تنش  بسته های  داشت  که  هایش 

میمی  زنگی  دایره  متفاوت  ریتمی  با  کرد کسی  احساس  شعر شد،  و  زند 

 خواند.... حاجی فیروز را می

ی لبش زیر دندانش رفت.  ی ماشین انداخت و گوشههنگاهی به در فرو رفت

طور با هم و سرعت بیرون نیامده بود این  اگر نیسان از توی فرعی با خالف

نمی اینبرخورد  بود،  تهران  محمد  اگر  نمی کردند.  سردرگم  با قدر  شد! 

راننده زدن  حرف  پشت صدای  او  دید  و  برگشت  عقب  نیسان  جوانِ  ی 
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توضیح دارد  و  کرده  نمیمی  بهش  و  آمده  پیش  مشکلی  که  تواند  دهد 

عجیب بود که او همان موقع پیاده  خودش را به موقع برای بار زدن برساند!  

خورد  ماشین  به  که  آسیبی  انگار  و  رفت  راننده  خود  سراغ  فقط  و  شد 

می و  بود  ایستاده  هم  بعد  نبود.  مهم  صالح  برایش  او  کاری  هر  گفت 

دسمی  باالخره  دهد!  انجام  شمارهداند،  و  برداشت  کردن  دل  دل  از  ی ت 

می  ناامید  دادنش  جواب  از  داشت  گرفت.  را  او محمد  صدای  که  شد 

با   پیچید.  را    "جونمی"درگوشش  الوگفتنش  جای  بود  وقت  خیلی  که 

دلش   چقدر  و  ندیدتش  است  روز  سه  آمد  یادش  تازه  انگار  بود!  گرفته 

ول حالش را پرسید ها نبود! ا هوایش را کرده! اما آن لحظه جای این حرف

 و بعد که محمد صدای تردد خودروها را شنید، پرسید:

 تو خیابونی هنوز؟ فکر کردم رفتی خونه! این موقع _

 نه! راستش محمد تصادف کردم. گیر کردم که چیکار کنم؟_

 کجا؟ چیزیت شده؟ _

 مریم فوری جوابش را داد: 

مق_ مقابل  طرف  دیده!  آسیب  خیلی  ماشین  در  ولی  بابا!  ولی نه  بود  صر 

ده! االن غیر از پلیس... زنگ  خدا میگه هر چی خسارت خوردیم میبنده

 بزنم به کجا؟
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 محمد نفس عمیقی کشید و گفت:

 طرف اگه آدم حسابیه و بچه پرروئه... _

 نه بابا. اصال. _

 پس ردش کن بره! من حوصله تاوان ندارم!  _

راننده   به  کوتاهی  نگاه  و  کشید  راحتی  نفس  انگار  و مریم  کرد  نیسان 

 ای گفت که محمد دوباره گفت: باشه

 تونی بشینی پشت رل یا نه؟ می_

 آره! _

 ببرش پیش حسن! بذارش همونجا تا خودم بیام! _

 کجاست گاراژ؟ _

دم بهت! اگر نبود سوییچو بدی دست نگهبانیشم حله! اوکی آدرسشو می _

 شدی؟

 ، پرسید: ری محکمی خیال او را راحت کرد و بعد از تشکمریم با آره

 کی میای حاال؟ _

 ام!خونهقرار شد بلیت چارتر بگیرم! احتماال فردا صبح _

لحظه برای  کشید  پر  دلش  و  آمد  مریم  لب  به  در  لبخند  دوباره  که  ای 

 ! آغوشش فرو برود! 
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 پس حتما خبر بده! مراقب باش! _

 اوکی! توهم!_

گفت   تا  و  رفت  جلو  راننده  کرد،  قطع  که  را  یم مر  "خانم..."گوشی 

 محترمانه گفت: 

 کجا ببرم!شما بفرمایین! با همسرم صحبت کردم خودشون گفتن ماشینو _

 ی منه! صاحب ماشین نیستم وگرنه ... مشکلی نیست! فقط این شماره_

 نیازی به خسارت نیست! اتفاقه! پیش میاد! _

انگار  حس کرد رنگ چهره  آنی چند درجه روشن شد!  به  مرد جوان  ی 

بگذرد. مریم که توی ماشین  د او از ماجرا به سادگیکرفکرش را هم نمی

خواهی خم شد و کارتی که دستش بود، پشت نشست، مرد جوان با عذر

 فرمان او گذاشت و گفت: 

برم خانم! اسم و فامیلیمم روی من تو میدون تره بار همین منطقه بار می_

میوه داشتین قدمتون رو چشم! چه بابت خسارت،چه   کارته! هر وقت امری 

 و خرید و...  

 بعد عقب ایستاد و با نگاه به او آرام ادامه داد: 

 عروسیم بود! خدا خیرتون بده گرفتارم نکردین!  فردا _
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هایش تبریک گفت و بابت کارت  مریم لبخند زد و در جواب تمام حرف

تشکر کرد. بعد هم درماشین را بست و با زدن بوقی برای او به آدرسی که 

بود فرستاده  آرامشی  محمد  بود!  دلش  ته  غریبی  آرامش  احساس  رفت!   ،

العبور و رسیدن به گلزاری از عشق و عبشبیه گذر کردن از یک مسیر ص

 طراوت! شاید واقعا تمام روزهای سختش گذشته بود!

 *** 

سوال  مدام  کنارش  هم  راننده  و  بود  خم  پژو  موتور  روی  کمر  تا  حسن 

پیشانی می  راننده اش کشپرسید. دست سیاهش را روی  ید و کالفه سمت 

 برگشت:

و غر شومی_ داداش؟ سر  مرگشه  بفهمم چه  بخت  ذاری  موتور  این  از  ما 

 برگشته بیشتره که خو!

 جدت موتورش نیاد پایین حسن جان! ندارم االنا! سر_

آب و علف داری ازش کار دیگه! ده ساله عین یابوی بی  خو خوابوندیش_

 کشی!  می 

 اش کوبید: مرد به پیشانی 

 از کجا بیارم آخه؟_
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آشنایی فکر کرد اشتباه حسن خواست جوابش را بدهد که با صدای سالم  

از بچهمی  ها دید. چنان جا شنود و متحیر برگشت که مریم را کنار یکی 

سام که  هول کرد  و  محکم خورد  تا سرش  ایستاد  سیخ  و  داد  را  علیکش 

نگه سستی  و  بخورد  کاپوت  باز  در  باعث  دارندهزیر  روی اش  در  شود 

داش نگه  را  در کاپوت  فوری  راننده  و  بیفتد. خودش  با سرش  مریم  و  تند 

 هایی گرد شده کمی عقب رفت. حسن با غیظ راننده را نگاه کرد:چشم 

 کردیش ماشین مشتی ممدلی آخه؟ بدش جاش فرغون بگیر خو!_

ها راننده نگاهی به مریم کرد و عصبانیتی که کمتر از حسن توی این سال

 ه بود و خودش را جمع کرد:دید

 آقا!  واال سر خودت سفت خورد حسن_

حسن دست روی سرش کشید و چیزی نگفت. با شرمندگی سمت مریم  

 برگشت:

 خوبی شوما آبجی؟ شرمنده... دیدمت حسابی یکه خوردم!_

  

 مریم لبخند زد و گفت:

 گفتم شاید محمد خبر داده! _

 ممد؟ نه! خدا نکرده اتفاقی، چیزی شده؟_
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 گم بهتون!نه! می _

ان گشتانش کشید و چشمی گفت حسن دستمال توی دستش را به سیاهی 

 کرد و گفت:بعد سمت راننده برگشت که کنجکاو نگاهش می

 باید بمونه و بره رو چال! _

 موتورش... _

ایشاال پایین نمیاد ولی اگه اومد حواسم به خرج و برجت هست! سوییچ _

 ارم!بده دست سهراب! من االن کار د

 زنم! پس عصری زنگ می _

 فردا بزن! _

تر شد. برای اولین بار با لباس فاصله گرفت و به مریم نزدیک بعد هم ازش  

 دزدید: کار و سر و وضعش معذب شده بود و چشم می 

می_ میممد  زنگی  یه  خودتون  یا  اومده  پیش  کار  جلدی گف  زدی، 

 رسیدم!  می 

اینجا تا خودش راستش ماشین تصادف کرد، محمد گفت مستقی _ م بیارم 

 بیاد! 

مستق باالخره  حسن  چشم نگاه  توی  و یم  نگرانی  با  رفت.  او  های 

 غافگلیری...
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 ماشین؟ ماشین ممد؟ شوما پشتش بودی؟_

گوشه آنجا  کارگران  از  یکی  راهنمایی  با  که  را  ماشین  پارک مریم  ای 

 ای گفت. حسن سمت ماشین رفت و با دیدن در کرده بود، نشان داد و بله

 رسید: آخی گفت! دست روی فرورفتگی ماشین کشید و مریم پآخ

 خرج زیاد داره؟ _

بیمه _ آبجی!  نداره  عب  می خرجش  فروشش  سکه  از  فقط  اندازتش! س! 

شینه که! بونه جدید جورید که اینم ممدم پشت ماشین تعمیرگاه رفته نمی

 بده بره! 

 بعد صاف ایستاد: 

 شه؟فدا سرت اونم! نگف کی راهی می_

 ریم سوییچ را سمت او گرفت و لبخند زد:م

 فردا! _

س و حسن  و عذرخواهی  برداشت  را  کیفش  فقط  مریم  و  را گرفت  وییچ 

 تشکر کرد که حسن فوری گفت:

 بودی حاال آبجی! _

فهمید گند زده. دست روی سرش   نگاهش کرد که حسن  متعجب  مریم 

 کشید و چشمش اطراف چرخید:
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ه نیس! ولی یه چایی ، چیزی بخور  یعنی... جا پذیرایی درست درمون ک_

 الاقل ...  

تا   آنالیز کرد.  را  او  ناخوداگاه سرتاپای  نگاهش  و  زد  لبخند  دوباره  مریم 

کرد ای روغن زده ندیده بودش و حاال حس میحاال با این لباس سورمه

استایل و مرام ،  با آن سن و  ایستاده،  به شدت    جوانی که مقابلش  برایش 

 دید! ؛ چون به چشم زحمت کشیدنش را میقابل احترام تر است

من و مهسا نمک پرورده خانواده شما هستیم حسن آقا! این دوسه روزم  _

و  وابستگی  برادر!  مثل  داشتین  محمد  غیاب  توی  منو  هوای  حسابی 

 اش به شما بیجا نیست واقعا! عالقه

کشید. سرش  ایش محکم می هحسن دوباره داشت دستمال را کف دست

 اش: و عرق روی پیشانی پایین بود 

 اشم ناموس خودمن!  ممد خودش ته مرامه! زن و بچه_

 زنده باشین! اجازه هست برم حاال؟_

 ای گفت و مریم خداحافظی کرد که حسن دوباره گفت: حسن یاعلی 

 یه دیقه آبجی... _

هوای پاییزی آبان و ای برگشت و از دیدن صورت خیس او در  مریم با بله 

 رو جمع کرد:التهاب و شرمش اب



 

1091 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 چیزی شده؟ _

حسن دست به صورتش کشید و نگاهی اطرافش انداخت. سر هرکسی به  

من  چه  هر  اما  بود  خودش  کند. کار  پیدا  را  حرف  سر  نتوانست  کرد  من 

 مریم آرام گفت:

 حسن آقا... چیزی شده؟_

نه خفه  اماحسن  او گفت  به  به سالمتی  نگاه   ای گفت و  وقتی زیرچشمی 

 وتر رفت و گفت: کرد،مریم قدمی جل

 من که گفتم شما مث برادرخودمی! لطفا راحت باش! _

بین دست دستمال  بود  پته کردنش میهای حسن!له شده  گفت چقدر  تته 

 صفرکیلومتر است. 

 راستیتش... اینجا... اصن جاش نیس... یعنی...  _

 مریم کارش را راحت کرد:

 ...  ح دیدی، در خونه ما به روتون بازه! شما هر وقت صال_

 حسن دل به دریا زد: 

 حتی واسه ... امرِ.... خیر؟_
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انگار جان کند ولی باالخره گفت. مریم کمی سکوت کرد و آب دهانش 

سیاهی داد.  قورت  بلکه را  نزد،  را  دلش  تنها  نه  او  پیشانی  روی  های 

 ترش کرد تا جواب دهد: مصمم 

 قدمتون سر چشم! _

مکثهچشم  با  حسن  کشید ای  باال  آرام  شرم  کرد و  حس  مریم  و  شد  ه 

می را  گلویش  ته  بند کیفش روی بغضی  انداختن  با  و  زد  لبخند  اما  زند، 

اش خداحافظی کرد و سمت در گاراژ راه افتاد. تن حسن طوری شل  شانه

چرخ کنار  همانجا  که  دراز   شد  را  پاهایش  و  شد  ولو  محمد  ماشین 

آسما سمت  لبخند  کرد.نگاهش  دید!  را  خورشید  و  چرخید  صاف  کم ن 

دخترکی   پرحرص  نگاه  را  جای خورشید  و  پهن شد  روی صورتش  کم 

 گرفت... 

های نافذش از  علی و چشم با سنگینی نگاهی، سر چرخاند و با دیدن حاج

 شود، از جا پرید.  پشت عینک مثل فنری جمع شده که رها می

 علیک حاجی! سام_

موهای   از  تا نوک کتانیچشم حاجی علی  های سیاهش چندباری سرش 

 رفت و برگشت!

 علکیم! کوه کندی که شُره کردی زیمین؟ _
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 حسن سرش را پایین انداخت: 

 افتم سر کارا! دو دیقه نشستم که...االن می_

 چاخان کردنم از رفیقت یاد گرفتی! _

ابروهایش  و  شد  نزدیکش  او  حاجی،  گفت  تا  و  کرد  گرد  چشم  حسن 

 شد:بیشتر جمع 

 به بونه کرمون کدوم گوری رفته؟_

چ به حاجشم جفت  و خیره شد  زد  پلک  با شوک  او  های حسن  که  علی 

 انگشت جلویش تکان داد: 

دونم و تو و  حسن به ارواح خاک ممرضا بگی خبر نداری، اونوخ من می_

 االاهلل!اون ممدِ... الاله

 حسن نچی کرد و درمانده گفت: 

 به واهلل کرمونه حاجی!  _

 پی چی رفته؟ _

کاری! شوما از کوجا خبرداری شدی یهو گف باس برم واس خاطر یه  _

 که... 

  

 یعنی جنوب نرفته جنس قاچاق بیاره؟_
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اندازهچشم  حسن  بود  های  مانده  کم  و  گرد شد  پنگ  پینگ  توپ  دو  ی 

 بیرون بپرد:

از کوجا دراومده حاجی؟ ممد و نون حروم؟ دیگه هر غلطی _ این حرفا 

 شناسیش! اره نیس! خودت که بیشتر از من می کرده، این ک

لب   زیر  چالند!  دستش  دو  الی  را  تسبیحش  و  گفت  استغفاری  حاجی 

 کرد که حسن بهش نزدیک شد: داشت شیطانی مجسم را لعنت می

ممد هزارتا غلط کرده تا حاال بابا ولی اهل حروم خوری نیس به موال! پی  _

 س البد! یه کار دیگه

 ای که به هم زده قاچاق کرده!  ول و پلهچو انداختن پَسِ پ_

 الحوائج... ه بابب_

گرام بهش بدی نومتو از   .زنگش بزن هر وخ اومد صاف بیاد داراباد حسن _

 گم؟اش! گرفتی چی می زنم برو پیسه جلدم خط می 

 حسن با مکث دست روی چشمش گذاشت و گفت:

 علی! روی چش... فقط ... دم انصافت گرم حاج_

حاجحسن   قلب  که  گفت  را  این  دلخور  خورچنان  تکان  و  علی  د 

بهانهاخم به  حسن  شد!  هم  در  بیشتر  بچههایش  از  یکی  زدن  صدا  ها ی 

 نگاهش را از پدرش گرفت و آن سمت رفت که حاج علی صدایش زد: 
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داشت  _ حاال؟  بودی  زیمین  ولوی  اومدم  که  بودی  گفته  چی  زنش  به 

 رفت جولو در دیدمش!می 

بعدش آرام  ی ایستاد و با ذوقی کور شده پدرش را نگاه کرد.  ا حسن لحظه

 گفت:

تو  _ باشی  ریخته  هیزم  شوما  و  ممد  ناف  به  باشن  بسته  افترا  اگه  حاجی 

 شه بات!آتیش بدخواش... به موال دلم صاف و صوف نمی

که_ داشتم  نیگر  باشه،  خشکی  خودم  هیزم  کرده،  خبطی  همچی  اگه 

تو تنور دشمن! فرقش با توی زبون نفهم چیه   آتیشش بزنم ، نه اینکه بریزم 

 ز حرصش تنم کوره است؟  که ا 

 حسن آب دهانش را قورت داد: 

 کی چو انداخته؟_

رفت گاراژ  ته  اتاقک  سمت  و  نداد  را  جوابش  علی  راه  حاج  میان  اما 

 ای ایستاد: لحظه

پسره_ این  عین  باشه.  جریان  تو  باس  مادرت  افتادی،  گرفتنم  زن  ی  فکر 

بیاری که تن تو یکی نمی نبری بدوزی  اینو واس  ره. روشن کن  سرخود 

 خودت!
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حسن کمی توی عصبانیت رنگ به رنگ شد و سرش را پایین انداخت و 

 ی راهش را رفت... حاج علی بقیه

بادنجان سرخ کرده را روی دستمال گذاشت. مهسا دست به کمر کنارش 

 کرد: ایستاده بود و نگاهش می 

 شب؟محمد میاد ام_

 دونم!نه! گفت احتماال فردا! ساعتشو نمی _

 رم خونه! ردا بعد از کالسا میپس من ف_

 مریم نگاه کوتاهی بهش انداخت: 

 ها!دلت تنگ شده_

 اش گرفت:مهسا خنده 

 نه به خدا! جام نیست دیگه خواااهر... _

توی  داغی که  قاشق  با  مریم  معنی کشید که  با  را جوری  خواهر گفتنش 

مح بود  مهسا دستش  گفت.  غلیظی  سرتق  و  کوبید  او  انگشتان  پشت  کم 

لپش را بوسید و خودش را عقب کشید. از وقتی که گفته بود حسن  فوری  

می فکر  و  دیده  سراغ را  باید  حتما  شود،  جدی  بینشان  جریانی  اگر  کند 

های چشمک زن بسته بودند. با اینکه  هایش ریسهمشاور بروند، توی چشم 

نکرد و انگار خجالت کشید تا ذوقش را نشان دهد اما  خیلی بابتش شلوغ  
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به   اتفاقی فهمید حالش عوض شده و حتی بدش نمی خوبی میمریم  آید 

روبه حسن  با  تا  بیاید  واکنشپیش  با  که  البته  شود.  بعید رو  حسن  های 

موقت باشد تا رسمی شود. از فکر به او و    ارتباط دانست او در پی یک  می 

ب  دیده  ازش  که  حاجچیزی  با  شدن  رو  روبه  هم  بعد  و  و ود  علی 

دش و مهسا، نفس عمیقی کشید و لبخندش را  گیری مخصوص خواحوال

دلشوره اگر  نکرد.  حل پنهان  حادی  مشکل  نیامدن  پیش  مورد  در  اش 

ای فکر کند. مهسا دو دستش شد؛ محال بود حتی به نه گفتن هم لحظهمی 

 ب مریم را نگاه کرد.  را چسباند به کابینت پشت سرش و با حالی خو

 نی باشی مریم؟خوای فکر نینمی_

 والش او را از فکر درآورد:با س

 نه!_

 چرا؟_

اش سرت تو شوهر و چون فضولی نکنی و فکر خودت باشی فعال! همه_

 اس؟  بچه

 خب شرط بقاس!_

خنده   با  و  رفت  در  مهسا  که  برگشت  سمتش  شده  گرد  چشمی  با  مریم 

 عقب عقب رفت: 
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درو _ مگه  می خب  کنی  غ  درک  بهتر  که  کن  کم  رو  سنی  فاصله  گم! 

 اتو!بچه

 غره گفت:م با چشم مری

 تا لهت نکردم برو مهسا! _

گن ای کنن! هی می ها تعریف میعین این مامان بزرگایی هستی که بچه_

 ی چش سفید!!! بریدهگیس 

 مریم تا جلو رفت دو دستش را باال گرفت:

بده_ رو  عمه  جواب  بابا  خب...  من   خب...  به  زدن  زنگ  بس  از  دیگه! 

 دیوونه شدم! 

 ت و گفت:مریم سمت گاز برگش

 باشه! بذار محمد بیاد یه مشورت باهاش بکنم! _

 کنیا! جدیدا زیاد مشورت می_

 اش را گرفت: طعنه

 کنن!  با آدم عاقل و تیزبین و خیرخواه مشورت می

 ایشاال همه خیرخواه باشن به امید خدا!_

و   آمینی گفت  بادنجانمریم  و سری جدید  داغ ریخت  توی روغن  را  ها 

ی شیرین لبخند زد که  انه زنگ خورد. با دیدن شمارههمان موقع تلفن خ
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بادنجان شدن  سرخ  به  حواسش  گفت  چشمکی  مهسا  با  مریم  و  هست  ها 

مشغول   بود  متقابل  حاال  که  محبتی  و  ادب  با  و  داد  تکیه  کانتر  به  برایش 

 پرسی شد.گفتاحوال

بر_ ما  حاال  به  سر  یه  نباید  هم  تو  رفت.  سفر  و  اومد  پیش  کار  محمد  ای 

 ی عزیزم؟بزن

اتفاقا قصد داشتم امروز بیام اما مشکل پیش اومد و کال دیر رسیدم خونه. _

 بینمتون!  ام واقعا. محمد که بیاد حتما میام می شرمنده

که کنم  طور راحتی، اصرار نمیدونم مهسا پیشته و اینزنده باشی. منم می _

ولی  پیشمون  باشی  هم  مهسا  با  داشتم  دوست  من  البته  نشی!  مهنا   اذیت 

 ها پیش همین، بهتره! گفت مزاحمتون نشیم، دو روز بعد از مدتمی 

 مریم لبش را زیر دندان برد: 

مهنا همیشه شیطنت _ این چه حرفیه! شما هم عزیز و خانواده من هستین! 

 کنه! می 

تواند به زنی  آمد و فکر کرد حتی نمی شیرین خندید و لبخند به لب مریم  

 بگوید که جای مادرم باش! 

 ای بود مادر؟ حل شد؟ اگه الزمه بگم بابا بیاد؟حاال مشکل جدی_
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مریم تشکر کرد و گفت موضوع مهمی نبوده که صدای میعاد را شنید و  

بعد تذکر شیرین را به پسرک که صبر کند. بعد هم با حرف شیرین لبخند  

 به لبش آمد:

ببین چی میگه بهت؟  نمی_ فقط ذاره که دو دیقه حرف بزنیم مریم جان! 

فردا می  به محمد زنگ زدم گفت  نبود، شام  قبلش بگم،  رسه، اگه خسته 

 بیاین پیش ما! 

مریم تشکر کرد و چشمی گفت و با خداحافظی او صدای پرانرژی میعاد 

سر   را شنید تا دلش ضعف برود و تصویر محمد و نیش بازش وقت سربه

مهربانی   با  را  محکمش  بیاید! سالم  او جلوی چشمش  با  جواب  گذاشتن 

اش را گرفت که میعاد با آب و تاب  داد. حالش را پرسید و سراغ مدرسه

 از آکواریومی که توی مدرسه درست کرده و تشویق شده؛ تعریف کرد. 

می _ محمده!  دایی  آکواریوم  شبیه  گفتم  هم  جون  نفیسه  به  به  بدم  خوام 

 کادو!  خودش

 مریم خندید: 

 ها میعاد! کنه دایی جانت خیلی کیف می _

دونم خب! واسه همین عکس گرفتم با گوشی مامانم ببینه تا بعد بتونم یم_

 بهش بدمش! تازه بابام کمک کرد باالش نوشتم باشگاه آکواریوم! 
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مریم از آن همه محبت عجیبی که بین محمد و میعاد جریان داشت گاهی 

بارها شده  میزده  شگفت بود. طی آن مدت  لذت عجیبی  شد ولی تهش 

بچه محمد  اما  بود  بگیرد  راه  چشمش  و  ببیند  کسی  بغل  را  کوچک  ای 

دید اکثرا پسربچه بودند در آغوش پدرهایی کرد میوقتی خوب فکر می 

 جوان! از حسرت و آرزوی او ته دلش لرزید!  

  

ه هر کاری توانست مگر آن روزهایی که حال بدش را دید قسم نخورد ک

ی ببیند! صدای او توی  بکند تا او را کمتر توی بدحالی و بیشتر توی خوش 

 گوشش نشست. نفس عمیقی کشید. لبخند زد و با محبت به میعاد گفت: 

 دایی جونت بیاد حتما میایم پیشت که تشکر هم بکنیم عزیزدلم!  _

 گه! مهسا جونم بیارین! مامان شیرین می_

چشم  و  خندید  با    مریم  زدند.  را  ساختمان  در  زنگ  که  گفت  غلیظی 

ها رد و چون مهسا مشغول برگرداندن بادنجانتعجب آن طرف را نگاه ک

چک  را  در  پشت  چشمی  توی  از  رفت.  در  کردن  باز  برای  خودش  بود 

میعاد   از  لبخند  با  و  کشید  موهایش  روی  را  شالش  نبود.  کسی  کرد. 

سی نبود. با تعجب راه پله را  خداحافظی کرد و همزمان در را باز کرد. ک

انگار برگشت  چپ  سمت  تا  ولی  کرد  سینه   نگاه  به  لحظه  در  ی زمان 
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عقربه چسبید.  درست لحظات  شد.  تند  افتاد.  زمان  روی خالف جهت  ها 

دهد! مثل کسی که مرده و تایم لپس معکوسی در زندگی برایش رخ می

برفی زمستانی و گریتصاویر می به یک شب  تا رسید  هایش پشت ه دوید 

های مهسا و گریهی پدرش... به  عروسک توی بغلش ... به سر پایین افتاده 

 فریادهایی واویالی مادرش و ... دری که به هم کوبیده شد! 

اشک  از  صورتش  که  رویش  روبه  زن  صورت  به  بود  چسبیده  نگاهش 

تر پشت سرش ایستاده! فقط وقتی او خیس بود و اصال نفهمید کسی عقب

 ی تحلیل رفته و تنی لرزان گفت:با صدای

 مریم جان... مامان! _

تا  حس کرد دنیا   به زن جرات داد  روی سرش خراب شد. بهت نگاهش 

تک قدم او مریم نیمه نفس عقب رفت. در را   قدمی پیش برود اما با همان

چنان توی صورت زن و محکم به هم کوبید که تمام جان خودش و شاید  

ی زیر پایش لرزید. گیج و گنگ و بهت زده زمین ساختمان به آن محکم

های پشت هم را خورد و زنگکه به در میبه در چسبید و صدای دستی  

شنید. مهسا دوید و خودش را بهش رساند. آمد بپرسد چه کسی بود اما با  

 دیدن حال او چنان ترسید که هین بلندی گفت و جلوتر دوید: 

 چی شده آبجی؟ کی بود مگه؟ ... _
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مریم دست به دیوار گرفت ولی افاقه نکرد. کتفش  به دیوار چسبید و باز  

او هنوز به در می نمی بایستد.  اما کوبید. صدا را درست نمیتوانست  شنید 

ها را شنید. صدا  ... انگار مهسا بهتر شنید. تا خواست در را باز کند؛ جمله 

 بلند بود: 

قر_ مامان دورت بگردم!شوهرت میباز کن  مریم جان!...  برم!  دونه بونت 

 اینجام!...  

همان  نگاهمهسا  شد.  خشک  بود  که  و  جایی  ماند  مات  هم  مریم  به  ش 

نفس حرکت! مریم بیخواست باز کند بیای که میدستش روی دستگیره 

نگاه   را  هم  نشست.  مقابلش  زانو  روی  هم  مهسا  و  خورد  سر  دیوار  کنار 

ها در نگاه جفتشان  کردند. بهت و هر چه زجرِ تنهایی بود در طول آن سال

ت و کالمی از بین ی مهسا روی صورت مریم نشسکردهنشست. دست یخ

هایشان بیرون نیامد. فقط وقتی مریم مات و بغ کرده مهسا را نگاه کرد، لب

د از  او جلو رفت و هم را بغل کردند! مثل تمام روزهایی که ترسیده بودن

بی از  اندازهتنهایی...  به  دلشان کسی...  مادر  که  روزهایی  آن  تمام  ی 

جر کمتری بکشند! مثل آن خواست تا خفت کمتری تحمل کنند... تا زمی 

ای که پدرشان را توی گور گذاشتند و خودشان را روی خاک سرد  لحظه

داغ آغوش  جز  نبود  کسی  و  وحشتانداختند  و  تا زدهدیده  خودشان  ی 
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ثانیهآر تمام  مثل  دلشان کمی گرم شود.  و  بیامشان کند  مادری هایی که 

هق ریخت ولی هقهای مهسا با  کشیدند... صدای در زدن قطع شد، اشک

مریم به روبه رو خیره ماند و فقط صورتش شد بستر رودی از درد و کینه  

 و نفرت! ...  

می را حاال  باو  دیر کرده  کنند؟ روزهای حسابی  برای خواستند چه  ودند 

 بازگشتش! 

های سوخته توی خانه پیچید. درست مثل حال بدی که میان  بوی بادنجان

 فت. روزهای پرآرامششان باز جا گر

  

به  ذهنش  توی  که  خاطراتی  و  بهت  و  بد  حال  بین  بود  سرگردان  دقایق 

لحظه هم دری افتاده بود. تا خود صبح هیچ کدام نتوانستند برای یک دربه

رو پلک  سالکه شده،  از  بعد  داشت  که  قلبی  و  سر  تا  بگذارند  هم  ها ی 

او می  خواب  اتاق  توی  اجبار  به  وقتی  مهسا  بگیرد.  آرام  کمی    جوشید، 

رفت و گفت کالس مهمی دارد و باید برود، مریم بلند شد و با تمام حال  

دختر جوان  که  چیزی  تنها  کرد.  آماده  برایش صبحانه  داشت  که  غریبی 

لخش بود؛ انگار آن را هم به اجبار و برای اینکه توانست مزه کند چای ت

کام خشکش  توی  نیست،  بدحال  او  قدر  به  بفهماند  ریخت!  به خواهرش 
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را  وقت هم  حال  بخورد.  چیزی  که  نکرد  اصراری  هم  مریم  شد،  بلند  ی 

هیچمی  کار  آوردنش  زبان  به  فقط  کافی فهمیدند؛  حد  به  نبود.  کدامشان 

های پردردشان نشسته  دل هق به حرفهق  شب قبل را میان بغض و گریه و

محکم کرد.  بغلش  رفت.  سراغش  مهسا  گونهبودند!  همیشه.  از  را  تر  اش 

و خد خالی  احافظیبوسید  خانه  و  رفت  و  را کشید  راهش  آرامی گفت. 

توی  سوزن  مثل  او  و صدای  کشید  درد  قبل  از شب  که  مریم  برای  ماند 

بار   هر  و  رفت  فرو  تنش  سلول  به  غریبانهسلول  پیش مرگ  پدرش  ی 

واضح پررنگچشمش  شد.  بود.  تر  پردردترینشان  لحظات،  ترین 

بیهمان شدت  از  که  درد  جایی  و  به  تجربگی  داشت  دوست  مشکل  و 

نزاییده،  که  انگار  بود!  بزرگی  مانع  مهسا  حضور  ولی  کند  فکر  مرگ 

 مادریِ محض و پر استرسی را تجربه کرد! 

جوشید شفشان از دردهایی که تویش میسرش شده بود کوه! یک کوه آت

آماده  را روی دست و  بود. سرش  فوران  تا شاید  ی  میز گذاشت  و  هایش 

شرم سنگین  داشت    خاطرات  تازه  بزنند!  فراموشی  پستوی  به  و  کنند 

می آرامش  و  خوشبختی  کرده احساس  حرام  بهش  کسی  شاید  که  کرد 

 بود!
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ی برگشته بود؟! محمد لبخند سر بلند کرد و نگاه متعجبش را به او داد! کِ

 رویش نشسته بود! داشت و روی صندلی روبه

 خوابت برده؟...  چند شب از نبودنم بیخوابی کشیدی که... حاال اینجا_

 های او ادامه داد:با مکث کوتاهی و دویدن نگاهش روی احوال چشم

 خوبی؟ یا خوابی هنوز؟_

گ کرد  حس  داد  قورت  که  را  دهانش  آب  زد.  پلکی  درد مریم  لویش 

آرامی می  سالم  درد!   ... و  بود  بغض  نبود!  دهان  آب  دارد!  ورم  و  کند 

روبه محمد  که  شد  بلند  و  ایستاد.  گفت  کنجکاوی رویش  و  نگرانی  با 

 :سوالش را تکرار کرد 

 چت شده مریم؟ _

 های پرش خیره شد:به چشم 

 گی یا نه؟می_

 صدایش باالخره درآمد:

 چرا بهم نگفتی؟ _

از   ثانیهصورت محمد  باز خطوطش در  شدت شوک وبهت  باز شد و  ای 

 هم پیچید: 

 رو؟ چی _
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 اشک از زیر پلک مریم چکید:

 که مامانمو دیدی؟!  _

گیری محمد از چشم بدحال مریم دور نماند ولی ازش فاصله گرفت. غافل

 قدمی عقب رفت و اشک دیگرش چکید:

پیدا میگفته بودی می _ بابامو  برام نه  گردی رد شرافت  ی تموم آینه کنی 

بود مامانم  بابام،  شرافت  رد  کشیدیم!  مهسا  با  که  بیاریش  بدبختیایی  که 

 بشینه جلوی چشممون؟ 

 ه بود اما سعی کرد حال بد او را درک کند:محمد هنوز شوک 

 من واسه این سراغش نرفتم! _

های آتشفشانی که یک دفعه مریم انگار منفجر شد و صدایش شد مذاب

 بیرون ریخت و هم خودش را سوزاند و هم او را: از گلویش  

مو درآری؟ چی رو ازم نفهمیدی واسه چی رفتی پس؟ ته زندگی نداشته_

 رحم؟ واسه چی رفتی محمد؟انصافِ بیزنِ بی که رفتی سراغ این

که تنی  با  خیسش  و  سرخ  تمام  می صورت  زدن  بیرون  ماحصل  لرزید 

از بی توانست دیدنش را به هر حاال نمی مادری کشید و  دردهایی بود که 

دلیلی و حتی برای چند ثانیه هضم کند. محمد جای هر جوابی جلو رفت.  

مثل داشت  که  گاردی  برخالف  مانده  مریم  باران  زیر  راه   ای کهکودکِ 
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برد تا به مقصد خانه را گم کرده و ترسیده، آشنایی دیده و بهش پناه می 

 گیرد، باال رفت.  ه به مرور اوج میاش مثل موجی کهق گریهبرساندش هق

لیوان آب را دستش داد. کنارش ننشست و مقابل پایش روی زانو نشست. 

مریم چشم  ملتهب  از   های  بهش چسبید. محمد و رد  گریهبعد  ای طوالنی 

های خشکش تکان خورد. صدایش هنوز توی  پشیمانی تویش را دید.لب

 زد: نبرد با آن همه بغض و گریه شمشیر می 

 چرا محمد؟_

  

هر چی بگی حق داری! به جون خودت... به جون میعاد از صدفرسخی _

 شد ردمو بگیره، بهتون برسه! مغزمم رد نمی 

مریاشک دهانش های  روی  دستش  گرفت.  راه  صورتش  توی  دوباره  م 

زانویش،   روی  آرنجش  کردن  ستون  با  و  نکند  هق  هق  باز  تا  چسبید 

های او که انگار  حمد روی اشکصورتش را سمت دیگر چرخاند. نگاه م

 زد: ریخت با آن حجم و هجوم، دو دو میاز سدی شکسته بیرون می 

 نمون بود که ... مجبور شدم برم سراغش! اول یه واسطه بی_

 قرار گفت: مریم سمتش برگشت. بی

 چرا آوردیش؟_
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من نیاوردمش! خودش پیدات کرده! من فقط مجبور شدم واسه کار برم  _

 سروقتش و تا نسبتمو با تو نگفتم حتی راه حرف زدن هم نداد! 

 واسه چی؟_

 محمد با مکث، چند ثانیه چشم بست و بعد دوباره نگاهش کرد:

ای که بعد از جریان صندوق به راه افتاد! در واقع از ...  وندهخاطر رد پربه_

شدهپرونده بسته  که ی  دیگه  اختالس  یه  رسیدیم!...  بهش  بابات  ی 

 شباهت به اون پرونده نیست! بی

لب چشم  کنارش  و  شد  بلند  او  که  بود  مانده  محمد  به  مریم  خیس  های 

انگار به چشم  ه دنبالش کشیده های مریم طنابی بسته بود کتخت نشست. 

 شد: 

صورت _ به  دارم  منم  چون  بفهمی  تو  نبود  پیگیرم   قرار  کسی  که  پنهانی 

کنم به سید تا بتونه رد این آدما رو بگیره! وسط این جریانا نباشه کمک می 

سَری   یه  کنه  شک  کسی  اینکه  بدون  بابات،  نزدیک  آشناهای  به  باید 

 .گفت که باهاش برمزدن! حاضر نشد با هیشکی حرف بزنه! سید به من  می 

 م تا پیداتون کنه!  افته دنبالدونستم می منم رفتم ولی... نمی 

 سمت مریم برگشت و با ناراحتی گفت:
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به _ فقط  بکنم،  من  بهش  بودم  داده  قول  اول  از  که  کمکی  و  سید  خاطر 

رفتم مریم! به خاطر اینکه شاید تهش مقصرای اصلی پرونده صندوق شهدا  

نگفت بهت  شن!  پیدا  نخوره! هم  ذوقت  توی  نرسید  نتیجه  به  اگه  که  م 

 کنه همه چیو بگم!  بورم میدونستم مادرت مجنمی

دست به صورتش از سر کالفگی کشید و خواست بلند شود اما مریم دو 

چسبیدن دستی  دو  این  داشت.  نگهش  و  گرفت  را  ساعدش   ، ها دستی 

می را  محمد  قلب  دیگر  حاال  میبهش،  چون  ولرزاند!  او  قتی  دانست 

رد. با محبت و برد. نگاهش کطور پناه می پناهی دارد، به او ایناحساس بی

گرفته مریم  صدای  گذاشت.  خیسش  صورت  روی  دست  تر شرمندگی! 

 ها خبری نبود! حس دیگری داشت، وقتی گفت:بود اما از آن شمشیر زدن 

شه کاری یعنی... الکی گفتین بهم که اون پرونده کامل بسته شده و نمی _

 رد؟ک

 مریم... _

 فقط بگو امید داری که بابام تبرئه شه؟_

زد! مادرش و درد دیدارش را شاید  از یک آدم زنده حرف می   انگار که

 داد: فراموش کرد. محمد سر تکان داد. باید بهش توضیح می 
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های کنه و تار و پود پروندهسید کارشو بلده مریم! سالهاست وکالت می_

تونه به  تش بوده! ولی تا دولت ازش نخواد نمیفساد مالی و اختالس تو دس

شخصی   پرونده صورت  این  جمع  دنبال  گذشته  از  مدرک  داره  بیفته!  ها 

از  می  نگیرن،  کمک  خودشم  از  اگر  اونجوری  کنه!  رو  یهو  بتونه  تا  کنه 

کنن و اگر مشکل از یکی بین  مستندات و مدارکی که دستشه استفاده می 

به جری پرونده  نباشه،  می خودشون  پروندهان  این  به  امیدواره چون افته!  ها 

ره تا کسی  همرزمای قدیمیش افتاده و تو سایه داره پیش میدست یکی از  

بهش مظنون نشه و جلوشو نگیرن! شده کارآگاه مخفی این جریان! واسه 

 همین من بهت نگفتم! تو هم نباید جایی بگی!  

 رتش را گرفت: ی مریم، بهش نزدیک شد و دو طرف صوبا نگاه خیره

پرونده_ این  مریم؟  اگهشنیدی  پیگیریا  و  می   ها  چی  همه  بشه،  رو  رو  ره 

 هوا! حتی به مهسام نگو!  

 اش کمتر:تر بود و خط و خش حنجره صدایش آرام

 گم!... نمی_

 محمد نفس عمیقی کشید. 

 دم!قول می _
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به حرفچشم  بود و گوشش  توی دستش  تبلت  به  سید  محمد! های  های 

گذاشت.  بلت را خاموش کرد و آن را روی میز بلند و چوبی دفتر  عاقبت ت

 به پشتی مبل تکیه داد و نگاهش سمت محمد برگشت: 

 بهتره تو پاتو از جریان بکشی کنار محمدرضا! _

مبل  لب  را  خودش  و  کرد  آویزان  زانوهایش  بین  را  دستش  دو  محمد 

 کشید. با اطمینان گفت:

 زنه!مریم حرفی به کسی نمی _

ی خطر پسر  زنه! همین که مادرش پاشده رفته سراغش، یعننگفتم می   منم_

که تو  اون خوب!  بهش!  ندادی  دوتایی آدرس  سراغش،  رفتیم  که  روزم 

 برگشتیم اینجا! تا غروب تو پیش من بودی! 

 محمد منتظر نگاهش کرد و سید ادامه داد: 

نها رفت دکتر و خواهرت دست تبعدش هم رفتی پیش میثم چون باید می_

 تونست! غیر اینه؟نمی

 ت: ی ابروی محمد باال رفگوشه

 خوب یادت مونده سید!_

 گم رد ازت گرفتن محمدرضا!یادم مونده که می_

 محمد جا خورد:
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 رد چی؟_

 هایش را بغل کرد: سید دست

 پیگیریت و همکاریت تو این کار! اینا چراغ خطره! _

 فهمم! چیا؟ من نمی _

ستادن یه جور تهدید بود! حضور مادرش بعد  اون پیامی که واسه زنت فر_

 از این همه مدت یه جور اخطاره! 

و عالف! _ بیکار  یه جوون  به  رسیدی  و  زدی  ردشو  گفتی  پیامو که  اون 

می رو  مریم  شیم  پیگیر  می شاید  چه  یا  دستش  شناخته  گوشیش  دونم! 

افت همیده و راه خونه رو ف اده باشهافتاده! مادرشم بعید نیست دنبال من راه 

 باشه!

 اینا همه احتماله محمد! _

 حرفای شمام احتماله! _

برداره؟  _ شوخی  کردی  فکر  پسر!  وسط  میاد  ناموست  و  جون  پای  یهو 

رو   جریان  این  پیگیری  داره  که  یوسف  خود  اختالسه!  میلیارد  چندین 

 کنه، گفت دخالت یکی مث تو یعنی نقطه ضعف! می 

 ت و با نگاهی مکدر گفت: محمد عقب نشس 

 س نقطه ضعف؟... پ_
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ی مبل زد نگاه سید بهش ماند و محمد بعد از چند ثانیه مکث، روی دسته 

 و بلند شد: 

 اتون گرم!باشه. دمت گرم سید!... دم همه_

 سمت در رفت که سید بلند شد و مچش را کشید. 

 یه جوری حرف نزن که انگار ازت سواستفاده شده محمدجان! _

 محمد بهش زل زد:

 نشده؟_

ام! تو خودت هی نشون به نشون روح ممرضا! نه به جون یه دونه نوهنه به  _

 دوییدی دنبال من و وقتی گیر کردم کمک کردی! غیر این بود؟ 

ی اتاق رفت. کالفه بود. ی بسته محمد دستش را پس کشید و سمت پنجره 

بکشد و او چشم   سید به مجتبی که بیرون بود گفت زحمت یک نسکافه را

 داخل و پشت سر محمد به میز تکیه داد: گفت. بعد برگشت 

نتیجه برسه و خبرش رو به خانمت دونم میمن می _ به  این پرونده  خوای 

 بدی ولی هر چی جلو بره ریسکش بیشتره! چرا باید به خطر بیفتی؟ 

خوام بدونم ته این صندوقایی که یه مشت آدم معتبر جز هییت  چون می _

یکمدیر ساله  سی  که  چیه  موسساشن  و  کرده یه  آستینم  تو  چوب  یشون 

 سید! 
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 سید تشر زد:

 محمد! _

 روی سید ایستاد:برگشت و روبه

خواستم شناسم! چون همونی بود که می من گفتم قاتل رضا رو خوب می _

ی نحسش از چند بزنم دک و دهنشو صاف کنم ولی کسی نذاشت. قیافه 

سین  االن  بود  دستم  اعدام  حق  اگه  که  همون  مونده!  یادم  پیش  ه  سال 

قبرستون بود و ته درک! واسه همین وقتی خواستین پیداش کنین، پاشدم  

راه گرفتم تو شهرستانای کرمان باهاتون سید! نصفِ بودن من اینجا مشکل  

او  که  حاال  پس  رفته!  دستم  از  که  چیزایی  اون  واسه  مدم، شخصیمه 

 خوام بمونم تا تهش! می 

 زنم!خیله خب! اگه بازم نیاز بود بهت تلفن می _

 سید! _

 سید کالفه گفت:

جان_ بچه  می د  راه  داری  خیابون  تو  فردا  بکشهاگه  یکی  زیرت،  ری 

 جواب زنتو من چی بدم؟ 

 محمد با سماجت گفت:

 شه!هیچی نمی _
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 نمیشه؟  زنت اسید بپاشن چی؟ اونم خودتی که بگی چیزی رو_

مجتبی  یک داد.  بیرون  صدا  با  را  نفسش  سید  شد.  ساکت  محمد  دفعه 

اشان را آورد و خودش فوری رفت. سید روی مبل نشست و بعد از  نسکافه

 چند لحظه مکث گفت:

اش رو گونی پیچ  پاره شدهکنی چرا به رضا یهو دزد زد و تیکهفکر می _

به شرفم قسم! چون   کردن و فرستادن واسه حاج عموت؟ دزدی بهونه بود

شاه دنبال  هست!  جا  همه  رضا  پای  کهرد  بوده  جریان  این  خونش    دزد 

خوای بشی  اش باد داشته و خواسته ابرقهرمان شه!می ریخته زمین! چون کله

چی   بشر  اون  تهشم  که  دیدی   ... بره؟  بدی  مسلم  و  مفت  جونتو  رضا؟ 

می  شدی  مزاحمش  اینکه  از  پررو  پررو  میگفت؟  شکایت  اگر کن ره  ه! 

  بفهمه پشت جریان رفتنت به کرمان چی بوده که خدا عالمه چه بشه!... با 

خوام محمد. حتی اگه مجبور شم به این اوصاف خودتم بخوای، من نمی

 تونم کمکش کنم! یوسف بگم نمی

اش، دست رویش با نگاه محمد قرآن روی میز را برداشت و جلوی سینه 

 و مقابل چشم او گرفت: گذاشت 

ارزن  به  _ به  امثالت رو بکشه وسط،  تو و  پای جون  قرآن قسم چیزی که 

 ارزه!نمی
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 رد و مکث افزود:با د

به حد کافی خون داد این مملکت... بسمونه! حداقل مقابل زالوی خودی _

 بسه! 

  

مسلط  احوالش  بر  کرد  سعی  سید  بود.  ایستاده  جایش  سر  ساکت  محمد 

 گفت: باشد. قرآن را سرجایش گذاشت و آرام 

اون اسنادی_ بعد هم در مورد  این نسکافه رو بخور.  که درمورد   بیا بشین 

 خانمت گفتی، حرف بزنیم ببینیم چیه قضیه!  اقوام

 سید! _

چشم  توی  مستقیم  محمد  و  کرد  نگاهش  لحظهسید  اما  زد  زل  ی هایش 

ی مرد  آخر از گفتن حرفش پشیمان شد ولی با گفتن هیچی دل را در سینه

لرزاند.روبهی  دنیادیده همه  رویش  یعنی  گفتن  هیچی  آن  و  نگاه  چیز!  آن 

 لیوان کاغذی را برداشت. رویش نشست ومحمد روبه

امضا_ مریم  از  نوه دختریش ولی  اسم  به  مادربزرگه خونه رو زده   میگن 

که  تا گرفتن  محضر  برن  خواهرش  با  گفتن  حاال  نداره.  حقی  دیگه 

ای اسنادشون به مشکل خورده! گمونم کاسهرضایتشون قانونی اعالم شه!  

 اشه!کاسه عمهزیر نیم
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باشه  _ شده  منتقل  سندی  نیست.مگر اگر  مهم  دخترا  این  رضایت  که 

وصیت جعلی نوشته باشن و اثر انگشت هنگام بیماری و احتضار که برای 

 طلبه! اثباتش صبر ایوب می 

 تونه تموم اموالشو ببخشه؟  مگه روی وصیت می_

 ط یک سومش رو!نه! فق_

 پس اینا چرا پی دختران؟ _

باشه که بخوان تو بیممکنه مایملک دیگه_ خبری ازشون امضا ای داشته 

 شه کرد!  ای به نامش باشه که شده! کاریش نمیبگیرن! اگر خونه

 محمد توی فکر رفت. مریم گفته بود خانه به نام امید است.  

 اگه چیزی مونده باشه چی سید؟ _

ای باشه،  ه دنبالشون! شاید زمان طوالنی ببره! چون ممکنه قولنامه باید بدوئ_

ک چیزی  هر   ... یا  زمانشراکتی  بیفته!  ه  وراثت  انحصار  توی  تا  بره 

 اشو داره بیفته دنبالش؟ حوصله

 مکث گفت:محمد بی 

 داره! _

 هایش را بلند کرد: سید دست

 حالجه! اهلل! بگو بیاد اینجا ببینم چند مرده پس بسم _
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اسم  دیدن  با  و  خورد  زنگ  موبایلش  گفت.  باشه  و  جنباند  سری  محمد 

 معطلی گفت:و حسن بی  حسن گوشی را برداشت. الویی گفت

 چطوری دادا؟ اومدی یا هنوز کرمونی؟_

 ابروهای محمد جمع شد:

 صبح رسیدم. چیزی شده؟_

 آره! میای دمِ گاراژ یا دارآباد ببینمت؟ پشت خطی نمیشه گفت!  _

 را؟چ_

 بیا ممد میگمت! _

 االن میام گاراژ که ماشینم ببینم!  _

 حله. چِشَم به دره!_

با باشه افتاده که حسن  ای توی  محمد  اتفاق مهمی  فکر رفت. مطمئن بود 

میاین حرف  به  طوری  بخواهد  که  بود  چیزی  از  خونسردتر  وگرنه  زد 

 ای واکنش تندی نشان دهد!  یا اتفاق ساده حرف 

 درضا؟ چیزی شده محم _

 سید را نگاه کرد و حین بلند شدن سر باال انداخت: 

 ! نه! حسنه دیگه! دلش تنگ شده سه روزه ندیدتم_
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او  جمله  که  آرام کرد  را  سید  دل  همین  و  بود  همراه  لبخند  با  ی آخرش 

اش کند! با او روی پای عاریه و خستهعاقالنه به مساله پیش آمده فکر می

 بلند شد و با لبخند گفت: 

یاد ممرضا و علی میو حسنو میتو  _ افتم! شکل و شمایلتونم همونه بینم 

 آخه!  

 محمد لبخند زد:

با  _ علی  ساال، حاج  این  نبود  اگه  سید!  دواست  عین  تلخیش،  تموم 

 اومد! توپ و تشراشم دوست دارم! دونم چی ازم در مینمی

علیه دیگه! ظاهرش شیره، دلش گنجشک! خدا رو شکر که اون کنارت  _

 بود!

سید  ولی  داد. خداحافظی کرد  فشار  را  سید  و دست  جنباند  محمد سری 

 دستش را نگه داشت: 

 گی محمد. هان؟ بی شنیدی که بهم می هر خبر عجیب غری_

محمد لبخند زد. سر جنباند و وقتی پشت به سید رفت، لبخندش کمرنگ 

که  شد! هنوز خیلی چیزها را بهش نگفته بودند. این را به خوبی از سفری  

 با یکی از نزدیکان سید رفت، فهمید!! 

 *** 
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نم زیر  کمر  به  دست  محمد  حسن  داشت  و  بود  ایستاده  باران  نگاه نم  را 

  ی ماشین کشید و صاف ایستاد.کرد که دستی روی تنهمی 

 بدم زده! خیلی خط و خش افتاده! _

 دست حسن از کمرش افتاد: 

 االن؟شستی رف، تو پشت این می با پولیشم می _

 نه!_

پ خرج مفت نکن ممد! همیجور بده، بره! فی باالس. آمار گرفتم شده  _

 قد در نو!  

 کشید و با هم سمت اتاقک ته گاراژ رفتند: هایش را باال محمد لب

 دم بره! فعال چیزی تو دست و بالم نیس، سخته! بزخر پیدا نشه؛ می_

 شی؛ وردار برو!عروسک فرنگی منو سوار می_

بعدا گل بزن، عروس ببری! فعال یه چی پیدا کن تا برم منطقه   اونو بذار _

 آزاد یا دوبی!  

مبل حسن سمت قوری و کتری رفت و محمد کت ش را درآورد و روی 

 زهواردررفته انداخت:

 چیکاره بودی این چند روز؟ غلطی کردی یا نه؟_
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 من باب تو؟ _

 گم اسکول!مهسا رو می_

آب و  زد  یکور  لبخندی  مکث  با  لیوان  جحسن  توی  چایی  روی  را  وش 

خنده  محمد  و  برگشت  سمتش  وقتی  دید، ریخت.  را  صورتش  ته  ی 

 ابروهایش جمع شد: 

 غلطو؟  هوی! کردی_

 زنت نگفت چیزی؟_

تا   و  او  دست  جلوی  گذاشت  را  چایی  حسن  و  انداخت  باال  سر  محمد 

با   افتاد که داشت  به حاج علی  پنجره  از  خواست چیزی بگوید، چشمش 

زد. اصال نفهمید او کِی آمده بود. هول زد و  رکارها حرف مییکی از تعمی

 روی محمد نشست:روبه

 فته بودی کرمون چیکا؟اینا رو ول کن فعال ممد! تو ر_

 ابروهای محمد جمع شد. هول زدن او دستش را رو کرد:

 چی شده؟_

دونم به علی ولی حرف و حدیث کردن برات! از سمت و سو کی نمی   _

دستت شکار بود! اومد یه چیزایی دیروز گفت و رفت! منم هر چی  آقام از 
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فقط ناصره!  دل  دَمِ  حاالم  نداد!  که  نداد  جواب  شدم،  پی  واسه    پا  اگه 

 چیزی غیر از کار خودت رفتی، جون ناموست بگو!

 کفر محمد درآمد و سمتش خم شد: 

 گفتم! د مرتیکه نرفتم الواتی که! گفتنی بود، می _

 باز شد و صاف نشست:صورت حسن جمع و 

 سر جدت تو لفاف نپیچ منو! _

 ام تو خبر نداری! مگه چی گفتن به حاجی؟لفاف چیه! دنبال یه کاری_

قاچاقگف_ و  قاچاق  پی  رفتی تن  کلکه!  و  دوز  کرمونم  سفر  رفتی!  چی 

 جنوب! 

محمد با دیدن حاج علی صاف نشست. آنقدر شوک شد که یادش رفت 

 سالم کند و حاج علی تو رفت: 

 ای که به هم زدی از اون باشگاس فقط یا ناخالصی داره؟ پول و پله_

تیره شد و چشم  به طوفان   هایش شبیه جنگلی که در شبصورت محمد 

 علی را جمع کرد:نشسته! سکوتش، صورت حاج

 ها ممد؟ بند اومده زبونت یا چی؟_
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علی از بازویش گرفت حرف بلند شد و سمت در رفت که حاجمحمد بی 

میز پرتش کرد. پای محمد به میز خورد و سینی چایی برگشت.   و سمت

 :حاج علی در آهنی را پشت سرش کوبید به هم و صدایش قدرت گرفت

می _ به سیخ  ندی،  منو  قسم،  وانستی جواب  ممرضا  به روح  ممد!  کشمت 

 زنم آژانا بیان همین ساعت ببرنت! جواب ندی زنگ می 

 بگو بیان ببرن! _

 بینشان پرید: حسن مبهوت و نگران

 ممد... _

 محمد جواب داد: 

قاچاقچی_ دارن  مدرک  و  چرا سند  خودتو  خون  حاجی!  ببرنم  بیان  ام، 

 ؟کنی پسکثیف می 

یقه و  رفت  جلو  کبود.  محمد  و  بود  شده  سرخ  علی  را  حاج  بازش  ی 

 اش محکم شد: دستی چسبید و مشتش زیر چانهیک

روب_ و  رب  وسط  همین  بزنم  بچه!  نخور  هیکلتو  یکی گول  تو 

 کنم،اونوخ... می 

 حسن ساعد پدرش را گرفت. خشم و خواهش با هم توی صدایش بود: 

 یقه چرا گرفتی حاجی؟  _
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 ار بچه که به وقتش با توأم حرف دارم!تو بکش کن_

 محمد گفت:

حروم اونوقت_ اون  میز  پا  ناموسشون لقمهبشین  چادر  وسط  از  که  هایی 

کردی! چون ولم کنی و برم سروقتشون حرف کشیدن بیرون، توهم باور  

 کنم!  هامو خالی میتموم عقده

 حاج علی به ضرب ولش کرد و دست به صورت سرخ و داغش کشید: 

می   چه_ داری  نمیغلطی  چرا  تو؟  آخه  شهری  نقل  که  سر کنی  تمرگی 

 زندگیت؟ 

 نقل شهر یعنی اون ستون کلفت دشمن؟_

 تکان داد: علی برآشفته دست تهدید مقابلش حاج

 گه!غالمم شنیده که می _

د همون غالمی که نخواس خیط شه جلو رفیقش و چند صدمیلیون ضرر  _

زندگی و عشق منو گرفت حاجی؟   زد یه شبه بهم؟ همون غالم که چندماه

می که  غالم  ساکت همون  و  بوده  قربونی  دختر  دوتا  بدبخت  بابای  دونه 

لکه منافعش  یا همون حااا مونده که  نشه  پسر  دار  نیس  معلوم  فاضل که  ج 

خودشو واس چی کشته و واسش طرح قتل ریخته که تهش ببخشه و بشه 

 رحمان و رحیم تهرون؟
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 او مانده بود و حسن به تته پته افتاد:های حاج علی به دهان چشم 

 گی؟ ناخوشی؟چی می _

یقه همان  با  و  حسن  به  کردن  نگاه  بدون  جلوی حاج ی کجمحمد  مانده 

انگا رفت.  یقهعلی  آن  که  دهنر  داشت  کج  می ی  تردید کجی  به  کرد 

 علی! بهش زل زد:حاج

  

شی_ یه مشت  واسه کار  نه واس خاطر کار خودم!  اد رفتم کرمان حاجی. 

نیست شاید به مرگ رضا! تو یادت  یادمه  که تهش رسید  ولی من خوب 

همه چیزش سوار موتورش شده و زورکی بردتش که گفتن اون قاتل بی

بیابو که  تو  زده    اذیتشنا  یهو  و  شدن  درگیر  نداده.  وا  رضا  ولی  کنه 

شاهرگ گردنشو قطع کرده. بعدم از ترس کردتش تو گونی و انداختنش 

همون چاه  می تو  حاال  چیکارهورا!  این  یه  دونی  خواهرزاده  کیه؟  و  اس 

حاج با  داره  دورادور  رفاقت  که  کرمان  تو  کلفت  گردن  و  حاجی  فاضل 

های ای تو یکی از موسسای خیریه حامی بچهیه کارهاس و  صاب کارخونه

 سرپرسته! بی

شقیقه کنار  از  حاجعرق  عمیق ی  چروک  و  چین  روی  خورد  سر  علی 

 ی گردنش گفت:زدهبا رگ بیرون  صورتظ و محمد
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اشم کشک! همون سال که رضا رو  فقط شرخر و بزن بهادره. زن و بچه_

خوره، خواد میر گوهی می کشته؛ ولش کردن رفتن. اونجا تو محلشون ه

دختر  یه  رفته  حاالم  ابرو!  چشت  باال  بگه  نداره  جیگر  هم  کسی 

کرده   عقد  زورکی  رو   مفنگی  یه  ساله  شیکمپونزده،شونزده   که 

 تر از هیکل خودش بود! اش، گندهجلواومده

حاج  محمد پای  حرف  میان  حسن  نشست.  مبل  روی  و  شد  سست  علی 

 پرید: 

 ر رودرواسی با رفیقش و رضا داده ممد!خو شاید حاجی مونده س_

بچه_ رفیقی که سر زدن شاهرگ  اونم واس خاطر  اش؟ سر مرگ رضا؟ 

ا  و  کردن  رفاقت  کی  نشد  خبردار  هم  هیشکی  با  مالیشون  گردش  ز 

 فهمیدن؟ 

 ممد... _

 ی حاج علی نگاهش را چرخاند: صدای گرفته

 حاجی به جانِ ..._

 دست مرد باال آمد: 

 ی وریا رو همینجا! کنی این درخاک می _

 نگاهش تیز شد سمت محمد! 
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دنباله _ قسم  زهرا  ناموس  همون به  با  واست  خودم  پاپوش  یه  شی  بونش 

 فرستمت هلفدونی! فهمیدی؟ ی کنم و مموسی االغ درس می 

 صدای محمد باال رفت: 

 حاجی..._

 علی داد زد: حاج

واسه_ نبود  من  عزیزکرده  پسرهرضا  شم  داغ  و  اش  نفهم  اگرم ی  نادون! 

پی نداره!  به هیشکی  بتمرگ سر زندگیت!  باباش کرده، دخلی  نگیر!  اشو 

 خوام ببینم...داغتو نمی

وچشم  زد  دو  دو  او  صورت  توی  محمد  پایین    های  صدایش  علی  حاج 

 آمد:

همون _ جون  به  رو  تو  باباجان!  زندگیت  سر  بشین  گله!  برگ  عین  زنت 

 دختر بشین سر زندگیت! 

 چی گفت...که هر کی، هر _

 علی توی دهان خودش کوبید:حاج

 شو! یا بگم ازش! خاک تو دهن و سر من اگر باور کنم یه کلمه _
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علی سمتش  د و رها کرد. حاجاش را جلو کشیمحمد کفری و درمانده یقه

ندیده   عمرش  به  محمد  که  بود  التماسی  از  پر  لحنش  و  نگاه  رفت. 

 بود.دستش لرزش خفیفی داشت:

 شیرینت! واس خاطر این ریش سفید من!   زندگیبشین سر _

از   و  بوسید  را  او  نیاورد. خم شد. کتف  طاقت  محمد جمع شد.  صورت 

حسن تا سمتش رفت، در را    علی خم شد واتاقک بیرون زد. زانوی حاج

 نشانش داد: 

 اش که سراغ غالم نره یه وخ!یه دیقه غافل نشو ازش حسن! برو پی_

ایین کشید و با صدا کردن اسم محمد دنبالش حسن زیپ لباس کارش را پ

علی محکم روی زانویش خورد و تلفن اتاقک را سمت دوید. دست حاج

 خودش کشید. تا تماس برقرار شد ، غرید: 

زنم! واس چی پا ه مو از سر ممد کم شه موسی، دفتر دستکتو آتیش میی_

 این بچه رو وا کردی به توهمای کوفتیت مردک؟ 

 : موسی نفسی گرفت

 آتیش نشو علی! پاشو بیا بریم یه دیزی بخوریم، تبرئه شم از حرفات! _

 *** 
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دود  ایستاد.  موتور  نمایشگاه  جلوی  و  زد  سیگارش  به  محکمی  پک 

 جلوی نگاهش رد شد و حسن جلو رفت: خاکستری از 

 گز کنی خیابونا رو؟  خوایهمیجور می_

 نمایشگاس که رضا ازش موتورشو گرفت؟ این همون_

 چطو؟ آره!_

موقع جوانی هم با همان  بیرون زد و حسن  نمایشگاه  از در  سن و سالشان 

و  کردند  هم  با  بشی  و  خوش  رفت.  پیش  و  کرد  بلند  دستی  دیدنش 

 مردجوان گفت:

 بیا تو حسن! چرا واستادی بیرون؟ _

می موتورها  بین  چشم  که  انداخت  محمد  به  نگاهی  همزمان  چرخاند! و 

 دیدش! هابود آنجا نمیسال شناختش اما دورادور می

 با داآشمون! رفتیم واال داشتیم یه کم راه می_

 امری،فرمایشی هم هس، تشریف بیارین تو خب! _

اندا  له محمد سیگارش را زیر کفشش  کردنش، سوزوکی خت و در حال 

 مشکی رنگی را نشانِ مردجوان داد:

 سوزوکی مشکیه چند؟_

 !  95اون درمیاد _
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 رید و تا خواست چیزی بگوید رفیقش دوباره گفت: ابروهای حسن باال پ

 کنم! تام ردیف می 30،40اگه دنبال رکاب خوبی، بیا تو با _

ی ذهنش رضا دور زد  ولی چشم محمد هنوز به آن موتور مشکی بود. تو 

داشت سرویسش  با یک سوزوکی قصد  مردنش  از  بعد  که  سفید  و  سیاه 

اما سراغش را گرفت، حاج  فاضل گفت که بخشیده، کند و نگهش دارد 

او چه میکرد. نمیرفته! حسن داشت نگاهش می گذرد دانست توی سر 

زین   و  فرمان  به  از دست کشیدن  بعد  و  مردجوان رفت  محمد سمت  که 

 ور، سمتش برگشت:موت

 شه زد باهاش؟ یه دور که می_

می خوبی  به  را  او  اخالق  این  خورد.  جا  چیزی  حسن  سراغ  دانست! 

را داشت. حتی به طور موقت! اما جز با رضا  داشتنشگهرفت که قصد نمی 

رکاب کسی بنشیند یا هوس موتور کند! وقتی روی موتور  ندیده بود توی

ماند. چشم بهش  نگاه حسن  مرموزی  نشست،  اش  محمد سمتش چرخید. 

 دلش را لرزاند و او گاز را پر کرد ... 

 *** 

آسانسور بیرون رفت و گوشی را  اش انداخت. از در پر شالش را روی شانه

 کنار گوشش گذاشت. 
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دلم طاقت نمیاره نرم پیشش محمد! گفت باید بره خونه وسیله برداره. تا  _

 بیاد دیروقته دیگه! تو هم بیا اونجا! 

 مد خیله خبی گفت و مریم نفسی گرفت:مح

 ماشینو دیدی؟_

تور  همان موقع توی فضای نیمه تاریک پارکینگ چراغ سفید و پرنور مو

که   موتور  چراغ  و  کشید  عقب  را  سرش  زد.  را  چشمش  و  شد  روشن 

خاموش وروشن شد، زدگی نور از توی چشمش رفت و با تعجب محمد 

و  متعجب  دید.  موتور  بر  سوار  که  غافلگ را  کرد  نگاهش  و  رفت  جلو  یر 

 محمد بالبخند به موتور اشاره زد: 

 خوبه؟_

 اومدی؟کی_

 زنگ زدی بهم! واستادم بیای بریم دیگه! اومدم باال که می داشتم_

 رم دنبال ماشین که! گفتی می _

 یه مدتم موتورسواری کنیم، ببینیم دنیا دست کیه! تنوعه!_

ه محمد بهش ماند. پریدگی لبخند کمرنگی روی لب مریم نشست که نگا

زمانی که دیده بودش، زیر ظلمی  وقت دوست نداشت و ازرنگش را هیچ
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محک دختر  ازش  میکه  هم  رنگش  گاهی  بود،  ساخته  حاال...  می  و  پرید 

 ای از آن ظلم به اسم مادرش برگشته بود! با نگاه مریم، گفت:نشانه

 نگفتی! _

پش و  کشید  موتور  بلند  فرمان  روی  دست  زینش  مریم  روی  سرش  ت 

 نشست:

 وقت! اینو نفروش هیچ_

 سر محمد عقب برگشت و هم را نگاه کردند. مریم لبخند زد:

 موتور دوست داشتم!  همیشه_

 بلدی سوار شی؟_

 نه!تو رکاب کسی هم تا حاال ننشسته بودم!_

ی آرامی کرد و او با همان سر عقب رفته؛ با جمع شدن پلک محمد خنده 

ی حرکت ی موتور را گرفت. آماده اش زد و دسته یشانی ای آرام به پ ضربه

 شد و گفت: 

 گیری!  یاد می_

به   موتور  آینه  از  مریم  و نگاه  زد  چشمش  روی  را  عینکش  که  افتاد  او 

کاسکت را عقب دستش داد! از گرفتنش سر باز زد و به جایش سرش را  

 به کتف او تکیه داد. آرام زمزمه کرد:
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 تو که هستی امنیت دارم!  _

چشم  دسته محمد  آویزان  را  کاله  و  از  بست  پر  گازی  با  کرد.  موتور  ی 

با دیدن زنی روی ترمز زد. مریم   دفعهباال رفت اما یک سرازیری پارکینگ

بپرسد چه نچرخید  زبانش  ولی  برداشت  او  پشت  از  منیر   سر  شده؟! چون 

مکث توی بود که جلوی موتور سد شده بود. نگاهش خنجری بود که بی

اش روی پهلوی محمد جمع  ی مریم فرو رفت و از شدت درد پنجهنه سی

ی محمد کمی جمع شد و برگشت سمتش که مریم نگاهش را  گونه.شد

 چرخاند و فشار دستش بیشتر شد:

 واسه چی وایسادی؟ برو محمد! _

اما به محض قدر آرام بود که زور صدایش آن کی به گوش محمد رسید 

زمین برداشت و تا خواست راه بیفتد، منیر مثل   شنیدنش پایش را از روی

ی موتور را گرفت و محمد را  باد خودش را بهش رساند. با خواهش دسته

 نگاه کرد: 

 کنم وایسا! خواهش می_

 ببین خانم..._

 دو دیقه ببینمت مریم._

 د: بار نفسش منقطع از خشم بواین
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 برو محمد! _

سمت مریم رفت  محمد کفری زن را نگاه کرد. جوری که یعنی برو اما او

را   بازویش  از  و  و  پرید  جا  از  یکباره  که  زدند  آتش  را  او  انگار  گرفت. 

سمت دیگر موتور پایین رفت.کم مانده بود بیفتد اما خودش را نگه داشت  

 و با صدایی بلند گفت:

 دست به من نزن!_

  

ماشک می های  قل  صورتش  روی  ناباوری  سر  از  کرد نیر  زمزمه  خورد! 

ر بتنی خورده، گیج و پردرد و  هایی که با سر توی دیوامریم و او مثل آدم

بدون  کشید؛  مقابلش  انگشت  و  رفت  عقب  نامتعادل،عقب  و  خشمگین 

 هایش نگاه کند: آنکه به چشم 

 خوره!دیگه صدام نکن... حالم به هم می_

بود. سرش  در  قدم   ولوله  چند  برگشت.   و  نشنید  را  محمد  صدای  حتی 

توی چشم  انگار  امید خورد.  به  محکم  و  طوفارفت  که هایش  بود  ن شن 

دید ولی یادش آمد که آن  ی خاکی و دردناکی میهمه جا را پشت پرده

اش را پشت در دید و ... هولش داد کنار و رد شد.  روز هم با مادرش، عمه
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د. انگار کیلومترها راه رفته بود اما هنوز  صدای مادرش را پشت سرش شنی 

 اش بود.  جلوی در خانه

 مادرتونم!  کنی مریم؟ منم چرا صبر نمی _

نامتعادل  یک پرت شد.  انگار کسی سیلی توی گوشش زد. عقب  و دفعه 

 کشد: دهد و داد می فهمید چطور دارد جواب میعصبی... نمی

می_ روت  میشهمادر؟  روت  مادری؟  بگی  اصال  وقتی    شه  وایسی؟  جلوم 

بی دیدن  دنیا  همه  و  مردی  ما  از  واسه  اومد  سرمون  بالیی  هر  و  مادریم 

 کسی و تو پی خوشی و زندگیت بودی، چی بودی پس؟  بی

افتد اما حس کرد دستی از پشت سر  فهمید دور و برش چه اتفاقی مینمی

سمت  او  شد.  رها  بازویش  و  رسید  بهش  محمد  ولی  گرفت  را  بازویش 

نمی برشخانه   حتی  سکوت  گرداند.  رفت.  آبرویمان  یا  نکش  داد  گفت 

 حایل کرد: کرده بود و منیر خودش را بین در 

نمی_ پیداتون  و  بودم  دنبالتون  قرآن  هیچبه  چرا  باور  کردم.  کدوم 

 کنین؟ نمی

مریم ایستاد. منیر در راهل داد و تو رفت. از شدت گریه صدایش منقطع 

 بود: 
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د بزن. حق داری. مادری نکردم براتون ... نه واسه  خوای دا قدر میهر چه_

 تو، نه مهسا. حق دارین ولی...  

تون_ برگردونی، اگه  رفت  و  داد  بخاطرت  بابام  که  آبرویی  ستی 

 بخشمت.می 

منیر ساکت شد. متحیر نگاهش کرد. مریم عقب چرخید. صورتش از فرط 

 خشم و بغض کبود بود و ادامه داد: 

بهم_ بابامو  تونستی  می اگه  برگردونی،  ادعات ون  اگه  منیرخانم.  بخشمت 

می حق  بهمون  اگه  ولی  سرتواقعیه  پشت  و  آینه دی،برو  نکن!  نگاه  م 

دقمون نباش وقتی دیگه بود و نبودت فرق نداره. برو... همونجور که تموم  

 .این ساال رفتی..

اشک از زیر پلک منیر روی صورتش قل خورد و مریم زودتر از محمد  

ر رفت و خودش را تویش انداخت. قبل از اینکه در کامل سمت آسانسو

گذاشت  مابینش  را  دستش  محمد  شود؛  اتاقک   بسته  توی  را  خودش  و 

کشید. آسانسور که بسته شد؛ پاهای سست او از زانو تا شد و تا خواست  

تکیه مثل  محمد  بخورد،  به  سر  دارد  و  طوفان شکسته  در  که  درختی  گاه 

نگران نگاهش کرد. فکش را آنقدر محکم افتد، نگهش داشت.  خاک می 

 ... قفل کرد و چشمانش را بست 
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دوباره لرزش برگشته. کالمی حرف بینشان رد فشارش باال بود. حس کرد  

محمد   نشد.  بدل  را  و  موبایلش  برده.  خوابش  کرد  حس  بعد  دقیقه  چند 

را چک کرد بعد پیامی   برداشت و بیرون رفت. اول جلوی پارکینگ و در

می را  کارش  وقتش جواب  به  که  فرستاد  امید  میبرای  و  چرا دهد  فهمد 

یر را تا آنجا آورده! پیام به سرعت گزارش تحویل داد و جواب گرفت  من

می  آشتی  نهایتش  آنها  چون  نکند  دخالت  است  بهتر  شدت  که  از  کنند. 

کرد. جواب او را    اش را گرفت اما یاد حال مریم افتاد و قطعخشم شماره

مناسب می فقط  باید خودش و در جای  در جوابش    "مردک خری"داد. 

 ی حسن را گرفت. شمارهنوشت و بعد 

 دستم گیره ُاتوله ممد! باشه بعد که... _

 آب دستته بذا زمین حسن! مهسا رو خودت سوار کن، بیارش اینجا!_

 چی شده؟ چرا تندی؟ _

 واال...  تونم خودم برم دنبالشحرف نکش! نمی_

 رم دادا! فقط مریم سالمته؟دلنگرون شدم که! می_

 رسیدی هم اول زنگ بزن خودم بیام پایین! آره. تو فقط مهسا رو بیار.  _

ی کارش حسن از لحن او فهمید موضوع مهمی است. پاپیچش نشد و بهانه

و مکالمه قطع شد. قبل از اینکه به مهسا را هم نگرفت. روی چشمی گفت  
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ا هرچه کتاب و وسیله ضروری دارد جمع کند، پیام امید را دید  پیام دهد ت

نکرد. پیام مهسا را فرستاد. گفت بجنبد و سوال  و فحش غلیظی داد و اعتنا  

باشه که  بود  خبردار  انگار  هم  او  دهد.  توضیح  برایش  تا  نکند  ای هم 

نفس باال رفت. لحظاتی  حاشیه گفت. لیوانی آب از شیر پر کرد و یک بی

یم تلوتلو خورد و چیزی نمانده بود پخش زمین شود؛ پیش چشمش که مر

 آمد.

  

فرستاد که چرا اصال قبول کرد تا سراغ منیر برود و شانه  لعنتی به خودش  

کردند، این  خالی نکرد وگرنه االن بعد از مدتها که داشتند آرامش پیدا می 

نمی  پیش  پنجه جریان  با  تا  آمد. موهایش را محکم  شاید  اش عقب کشید 

افکار مزخرف کمی راحتش بگذارد. بعد سمت اتاق رفت و با دیدن مریم 

زیر سرش  می  که  گریه  و  بود  احساس پتو  شد.  خشک  جایش  سر  کرد، 

بدی شبیه خفگی گریبانش را گرفت. آنقدر کم دیده بود او گریه کند که 

تر بود. سمتش رفت. پتو را پایین کشید از  ی پنهانی سخت تحمل این گریه

مثل   روی کرد.  بدتر  را  حالش  او  تلخ  و  خفه  هق  هق  و  صورتش  و  سر 

نفس! خم شد  پناه، مظلوم و کمبی .مچاله بود  جنینی ترسیده، توی خودش

یک قلبش  و  پیشانی  رگ  و  گردن  شاهرگ  صورتش.  نفس روی 
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کوبید! تندتر از همیشه! صدایش زد و مریم صورتش را به بالش فشرد. می 

شدن،جا   جمع  برای  سرش آغوشش  توی  فقط  نگفت.  چیزی  نداشت. 

میان طوفان شدید    آمدهای تانک میانگار منور زده بودند و صدای چرخ

 شن!

اش مهسا در سکوت و حالی که محمد حتی در دوران عودکردن بیماری

حرف سمت هم ندیده بود، سالم داد و با گذاشتن وسایلش توی اتاق، بی

دنبالش محمد  نگاه  رفت.  مریم  نچی کالفه دست رفت    اتاق خواب  با  و 

و هایی کنجکاپشت گردنش گذاشت و سمت حسن برگشت که با چشم 

 کرد:مسیر رفتن دخترک را نگاه می

 این چرا کشتیاش غرق شده ممد؟ چی شده خو؟_

جاسیگاری  برداشتن  با  و  رفت  آشپزخانه  سمت  نداد.  را  جوابش  محمد 

و ایستاد.  بالتکلیف  درگاه  توی  حسن  نشست.  میز  توی پشت  او  قتی 

میز  سکوت مشغول دود کردن سیگارش شد، جلو رفت و کنارش پشت 

 نشست:

 به حرفایی که تو رو آقام زدی داره؟ ربطی_

رو خیره شد که حسن کالفه به کتفش کوبید و محمد محمد هنوز به روبه

 با غیظ سمتش برگشت:
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 چته؟ _

 زنم بات!هویجم اینجا؟ زر می_

اش ه ربطی به ارث و میراث اینا داره که عمهنه! به اون مربوط نیس ولی ی_

 دنبال مادرشون راه افتاده!  

 ورد؟حسن جا خ

 کی کی؟_

 تر گفت:محمد نگاهی به ورودی آشپزخانه کرد و محتاط 

 مادرشون اومده! _

 با هانی که حسن گفت، نچی کرد و سمتش برگشت:

 کنی؟ و هون میتو میگی ننه اسکول! نگرفتی که هی هان_

 را کمی عقب کشید و بعد از سکوتی کوتاه گفت:  حسن سرش

 دشو نشون بده و بره؟ بعد از این همه وخ اومده که چی؟ خو_

 یهو مهرمادریش ورم کرده و ناله زاری راه انداخته. مادرشون نبود که .... _

 اشونه! ته دلشون باشه!تو دخالت نکن ممد! شمرم باشه ننه_

! اصال رفت و آمد کنه باهاشون!  ریختنبود که اینجوری به همشون نمی_

عمه با  وقتش  وقتِ  حمنتها  نداشتن،  همو  دیدن  چش  جینگ  اش  چرا  اال 



 

1142 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

گرفته؟   اونا  از  هم  رو  خونه  و  باشگاه  آدرس  احتماال  که  باهاشون  شده 

 فهمم! بوداره! نمی

حسن گیج نگاهش کرد. محمد ته سیگارش را توی جاسیگاری له کرد و 

 بود:  بلند شد. لحنش عجیب و آرام

 تهشو درمیارم! تو جلو حاجی زبونت نلغزه یه وقت!_

 ی او بلند شد و گفت: یده شدههای جویحسن گیج میان حرف 

ننه _ بگم  خواستی  یا  داشتی  کار  تخت!  خیالت  که  کم  اون  یه  بیاد  ام 

 پیششون یا بیان اونجا. هر چی؟!  

 گم بهت! فعال که با هم بهترن! الزم بود می_

در رفت که مهسا از اتاق بیرون آمد و باعث شد   حسن خبی گفت و سمت

بهش کرد و لبخند کجش را مهسا دید او از رفتن باز بماند. محمد نگاهی  

تا توی آن حال شرم هم رنگش را بیشتر بپراند. سرش را پایین انداخت و 

 از کنارشان رد شد. محمد خواست برود که مهسا گفت:

میخوام که سوپ د_ و کرفس  رست کنم محمد! خودت یه کمی هویج 

 کشی؟زحمت می 

 میارن! بیداره یا نه؟ زنم از تره بار خوای بگو زنگ میهر چی می _

 آره.  _



 

1143 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

که غصه برگرداند  رو  دید  و  کرد  جمع  را  محمد  دل  مهسا  صدای  ی 

ابروهایی توی چشم  با  ایستاده بود و  نبینند! حسن عقب  های پرش را آنها 

ه معنادارش سیخ ایستاد و سر تکان کرد. با مکث محمد و نگاهم نگاه می 

بی  محمد  اما  چیه؟  که  آن  حوصلهداد  از  بگذارد.  تر  سرش  سربه  که  بود 

 فقط وقت رد شدن آرام گفت: 

آروم کردن دل اینا، ربطی به بو روغن و ادکلن اصل نداره. اگه گرفتی  _

 گم؛ یه تکونی به خودت بده! چی می 

محمد   اما  بگوید  اتاق  حسن دستپاچه خواست چیزی  و سمت  نکرد  صبر 

 رفت. فقط قبل از ورود به اتاق با صدایی رسا گفت: 

 گرم که از کارت زدی واومدی حسن! کار داشتی برو دیگه!  دمت_

ای جوابش را داد و وقتی برگشت دید مهسا بسته  "مخلصیم "با گفتن   حسن 

می نگاهش  و  است  دستش  رفتن  مرغ  پس  با  و  خورد  تکانی  دلش  کند! 

هایش را جوید  ک، دست به سرش کشید. چند بار زبان و حرف نگاه دختر

ام خداحافظ  بگوید  میتا  زنگ  ذهنش  توی  محمد  حرف  این  ا  از  زد. 

با دیدن مهسا سرخ و سفید می  نبود که! هنوز  بلد  قلبش مثل  کارها  شد و 

می تجربه  را  بلند  ارتفاعی  از  پرش  که  می کسی  نمیکند،  دانست کوبید! 

ریسک   این  توی  میاصال  باز  نجات  چتر  اثر  باالخره  در  مخش  یا  شود 
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به صخره می اصابت  اشتباهی  بود، جدی  های  مطمئن  که  چیزی  اما  ترکد 

نمی دلش  که  حدی  در  بود!  برایش  جریان  این  سر  شدن  به  خواست 

هم  بعد  و  کتری  سراغ  او  رفتن  و  آب  شدن  بسته  با  کند!  فکر  نگرفتنش 

کشویی،   توی  از  کاغذی  و  خودکار  سرش  برداشتن  به  دست  باالخره 

ه آشپزخانه کشید و پاهای مردد و تا حدی سستش را جلو کشید. از درگا

که تو رفت، سستی پاهایش کم شد و با فاصله از مهسا ایستاد. دخترک از  

بار  گوشه اولین  پا کرد.  پا و آن  این  ی چشم نگاهش کرد و حسن کمی 

 کرد: بود سر حرف باز می 

گیرم! تلفنی چندال  اگه خریدی هس،... من می   ممد که گیر آبجیمونه! ..._

 اندازن واسش!پهنا چرتکه می 

ست مهسا از نوشتن لحظاتی باز ماند و بعد دوباره شروع کرد. حسن فکر  د

کرد چه قدر مزخرف حرف زده که دخترک حتی رغبت جواب دادن هم 

از نوشتن کشید و   پیدا نکرده. مکدر شد و خواست برود که مهسا دست 

 را سمت او گرفت. حسن متعجب نگاه کرد و مهسا گفت: کاغذ

 ؟رین خریدمگه نگفتین می _
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اش گرفت و سمت کتری  حسن هان بلندی گفت. جوری که مهسا خنده 

و  کرد  نگاه  را  لیست  حسن  رفت.  بود  شده  بلند  سوتش  صدای  که 

 هایش را باال کشید. چشمی گفت و خواست برود که مهسا گفت:لب

  

 شه!ن بعد برین. دیر نمی یه چایی بخوری _

می داشت  قلبش  باز  کرد.  بهش  کوتاه  نگاهی  تجربگی کوبید.بیحسن 

 چرخید: پیچاند. کاغذ میان دستش می حسابی دست و پایش را به هم می

 خوبیت نداره مزاحم شم ولی... دس شوما درد نکنه!_

جمله ته  آبجی  منتظر  لبخند مهسا  بهش  پشت  نگفت  وقتی  که  بود  او  ی 

می کمرنگ طول  کمی  کرد.  چک  را  چایی  و  زد  بیاید! ی  دم  تا  کشید 

ک شد  کار  غنیمت  مشغول  را  وقت  و  کرد  نگاهش  زیرچشمی  حسن  ه 

 کرد! که با او چشم در چشم نبود، کارش را راحت میشمرد. همین 

تو این وضع و اوضاع، کاری از من و خونواده براومد، دریغ نداریم.   اگه_

 ... دونین دیگه آبجیخودتون می

 دست مهسا یک لحظه باز ماند و حسن بالفاصله ادامه داد: 

 و شوما خاطرتون واسه همه عزیزه!  یعنی آبجی_
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شقیقه و  گردن  پشت  از  عرق  کرد  راه  حس  جمله  تک  همین  با  هایش 

پر  سمت  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  مهسا  تنش!  پوست  روی  گرفت 

مهسا توی سینی  های چایی رفت. حسن فحشی به خودش داد.  کردن لیوان

رفتن بیرون  از  قبل  ولی  گذاشت  هم  بیسکوییتی  ظرف  شده،  لیوان پر   ،

کوچک سینی  توی  که  را  بیسکوییتدیگری  همان  از  ظرفی  با  بود  ها  تر 

این  کِی  او  بود  نفهمیده  اصال  رفت.  بیرون  و  گذاشت  میز  روی  او  برای 

د و  برگشت  مهسا  بعد وقتی  دقیقه  آماده کرده! چند  را  ید  سینی کوچک 

بود   مانده  کم  و  بود  عصبی  شد.  کالفه  ایستاده،  سرجایش  حسن  هنوز 

هایی را که کشیده هم با پراندن حرفی به او خالی اتفاقات و عذابحرص  

 کند که حسن جلو رفت و آرام گفت: 

پیاده _ پای  بخوری!  بیرون  هوا  یه  بیای  بخوای  شومام  شاید  که  واستادم 

 اینقدی راه نیست تا میوه،تره بار!  

 با نگاه مهسا نگاهش را پایین انداخت: 

وگرنه_ و حوصلش هس  حال  اگه  کارت    البت  به  برگردم  جلدی  و  برم 

 برسی! 

 مهسا با مکث گفت: 

 جلدی با اون لیست مچاله برگردی؟_
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داد و  هایش گاهی دخترک را حرص میحسن هانی گفت! این هان گفتن

خنده  به  می گاهی  زاش  کمرنگی  لبخند  لحظه  آن  لیست انداخت.  به  و  د 

اه کرد و کاغذی که توی دستش بود؛ اشاره زد. حسن کاغذ له شده را نگ

خودش جا خورد. آنقدر چالنده بودش که شده بود مثل دستمال کاغذی 

 مصرف شده. فوری صاف ایستاد و شروع کرد به صاف کردنش:

 شه دیدش! َا...که.. هی...  می_

 مهسا از کنارش رد شد و آرام گفت: 

 اون بدبختو! خودم میام!ولش کن _

از صاف و صوف کردن کاغذ و   بازماند  به جایش چشمش دست حسن 

می  لباسش  روی  را  مانتویش  که  دخترک  دنبال  سمتش رفت  و  پوشید 

دست و  زد  لبخند  باالخره  ته  برگشت...  افتاد!...  عمیقی  نفس  با  هایش 

 نداشت آن پرواز. انگار تازه شروع لذت یک آرامش بود!... 

 *** 

متعجب در   مریم  و  شد  در سر بسته  درگاه  از  را  بازویش  محمد  چرخاند. 

 برداشت و با لبخند سمتش چرخید:

 باالخره این اوستای ما یه تکونی به خودش داد!_
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اما نبود  گرفته  دیگر  صدایش  شد.  نزدیک  هم  به  کمی  مریم   ابروهای 

 کرد:ضعفش از حس بدی بود که قلبش را رها نمی

 یعنی چی؟ _

کنا لبش محمد  برداشت.  ظرف  از  بیسکوییتی  و  نشست  تخت  لب  رش 

 :آمدداشت کش می

 بار رفت بیرون. االن کوفتم گیرش نمیاد! دم غروب به بهونه تره_

 بعد از حرفش خندید و گازی به بیسکوییت زد: 

 تا شب عروسیش این از صد کیلو میشه شصت کیلو. _

 مریم لبخند زد:

 اینقد سربه سرش نذار طفلی رو!گی! ولی فهمم تو چی می من که نمی _

نه سوژه بود یه ماه دستش بندازم! مهسا امروز سرکیف نبودم وگر جونِ تو_

 رو به بهونه خرید برد با خودش!

لبخند مریم و ثابت ماندن نگاهش، محمد سر تکان داد   با کمرنگ شدن 

که چیه؟ مریم دست به صورت داغش کشید و رویش را سمت مخالف 

ییت توی گلوی محمد سنگ شد و بعد از قورت دادنش، چرخاند. بیسکو

 : بازویش را گرفت

 تو که گفتی اوکی شدی باهاش، پس چته؟ _
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 اگه اون اینورا باشه و االن بره سر راهش چی؟ _

کرد اسم مادرش را بیاورد. محمد ولی به خوبی منظورش  حتی رغبت نمی 

 را فهمید.  

 دین؟ به حرفم گوش نمی گفت هیچ کدومتون کنی نرفته که میفکر می _

 حمد نفس عمیقی کشید:هایش چسباند و ممریم کف دستش را به چشم

 ات عجیبه مریم!  اش اونم با عمهولی پیدا شدن یهویی_

مریم جواب نداد و دراز کشید. دستش را زیر سرش گذاشت و به دیوار  

 روبه رویش خیره شد. محمد کمی نگاهش کرد: 

ر واسه ارث و میراث بابات ولی حاال وقتشه!  بهت گفتم فعال دست نگه دا _

 شه! پیگیر می  با سیدم حرف زدم گفت

تر بود  رو بردارد، با صدایی که ضعیفمریم بدون آنکه چشم از دیوار روبه

 گفت:

 یعنی... چی؟_

 آلود کرد که ماهی بگیره! یا... گل ات آب رویعنی دو حالت داره! یا عمه_

 و محمد ادامه داد: نگاهش کرد  با مکثش، مریم 

همون  _ بابات  سرمایه  کل  از  مامانت  ضبط مطمئنی  که  داشت  رو  خونه 

 شد؟ 
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گرفتن؟ تموم زندگی ما توقیف شد ای هم بود، نمی یعنی اگه چیز دیگه_

اش ولمون کرد رفت. یعنی به محمد! قبلش مامانم با سر و صدای خونواده

 محض اینکه فهمید جریان چی بوده، دیگه نموند! 

  

 بود، نداشت؟ای که به اسمش یعنی طالق گرفتنش ربطی به توقیف خونه_

چشم  نهمریم  آرام  بست.  ثانیه  چند  را  چندثانیه هایش  از  بعد  و  گفت  ای 

 دوباره گفت: 

مدلی _ هر  بود  حاضر  میاد  یادم  که  جایی  تا  بود.  ظاهر  گرفتار  همیشه 

اما بین خونواده االتر باشه.  ها و دوست و آشنا یه سروگردن بزندگی کنه 

بابا نمی ارا اون مدت که  تا  ندارم و  مهیا ده میگفت  براش  کرد همه چی 

 بود، بهترین زن و مادر روی زمین بود ولی... 

 سکوت کرد. حسرت و بغض جان صدایش را گرفته بود. 

اون_ بندهاگه  اینقد  اگه  نبود.  و هم طوری  و ظاهر و چشم  پول  چشمی  ی 

 خوایمش چیکار؟ ببینیمش که چی؟  د! حاال می نبود شاید االن بابام زنده بو

بیرون رفت. مسیر رفتنش، محمد را  ین حرف به ضرب بلند شد و  با گفتن ا 

مطمئن کرد که سمت دستشویی رفته. تا همان جا هم مریم زیادی خودش 

 را شکسته بود. با یک دیدار ناخواسته که قوت جان و غرورش را برد!
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ا از توی آشپزخانه شنید. بلند شد و بیرون توی فکر بود که سر و صدایی ر

مریم   بیرفت.  داشت  آشپزخانه سعی  کردن  مرتب  مشغول  و  باشد  خیال 

 بود. محمد توی درگاه آشپزخانه ایستاد:

 امشب یه کم استراحت کن!  _

 خوبم! _

 خوب نبود ولی محمد هم چیزی نگفت. جلو رفت و کنارش ایستاد: 

خر_ زمین  سر  از  رفتن  که  دوتا  کمکت این  کارتو،خودم  بگو  کنن!  ید 

 کنم! 

برگشت. حالت نگاهش جوری بود که ابروهای محمد  مریم سمت محمد  

 کمی جمع شد:

 چیه؟ مشت و مالم میتونم بدم!  _

 دونم! کی بریم پیش سید؟  می_

های او زل زد. آشوب بود ولی داشت مقاومت محمد پلکی زد و به چشم 

 کرد!می 

 چیزی که تو فکرمه بهت بگم؟_

گشت که  فاضل نمیبابام چیزی دست اونا نداره. اگه داشت دنبال حاج  _

قدری خسته و دلزده بود بخواد ثابت کنه بقیه اون پول دستش نیست! اون 
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گفت که نخواد فکر قوم و خویشی رو کنه! لباس تنشم داد رفت چون می

 الناس شاید بینش باشه! محال بود سکوت کنه!  رد مال حق

حتی  _ یعنی  عمهاین  کنه، اگه  سواستفاده  وسط  این  چیزی  از  بخواد   ات 

 مامانت پشیمونه!  

 لرزید ولی محکم گفت:مریم آب دهانش را قورت داد. صدایش می

تر از  تنها چیزی که چاره نداره،مرگه محمدرضا! واسم مرده!... خیلی قبل_

 اینکه بابام بره!

سوخت!  یاش داشت مهایش را زیر شیر آب گرفت. صورت و گونهدست

قدر سوخته بود که جایی تمام روزهای داغ گذشته جلوی چشمش بود. آن

نمی منیر  پشیمانی  مشتبرای  صورتش  ماند!  به  و  شد  آب  از  پر  هایش 

نمی  دلش  دیگر  حتی  کند. پاشید.  گریه  و  باشد  داشته  ضعف  خواست 

حرف اش را به حد کافی کرده بود. مشغول کار شد و محمد بیعزاداری

ما کسکنارش  که  همین  ندارد.  کالم  به  نیازی  همدلی  همیشه  در ند.  ی 

 سکوت کنار آدم نفس بکشد،کافی است! ...  

آیفون را زدند و مریم برای باز کردن در رفت، از توی مانیتور لبخند  وقتی 

داد .  مهسا و آرامشش را دید که انگار داشت چیزی به حسن توضیح می

اشان دیگر آدم اضافی  . زندگیقلبش آرام گرفت. دکمه را زد و برگشت
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اگر  نمی حتی  آورده خواست.  دنیا  به  که  باشد  زنی  اضافی،  آدم  آن 

 باشدشان!  

  

گیری بلند جلوی وقتی از در دادگاه بیرون رفتند، امید درست مثل سرعت

رویشان سبز شد؛ طوری که مریم خودش را عقب کشید تا محکم بهش 

 گفت:  نخورد و مهسا عصبی 

 کنی؟ ی میچرا اینجور_

بینشان چرخاند و تهش   روی صورت مصمم مریم ثابت  امید نگاه گیجی 

 ماند: 

 این حرفا چی بود زدی؟ مگه تو توافق نکردی با مامان؟ _

 مریم گردن صاف کرد:

 ی سهم مهسا!  حاالم سر حرفم هستم! سر همون توافق! منتها اندازه_

 اینا رو اون شوهرالدنگت کرده تو گوشِت؟  _

یقهتا حرفش   مریم جمع شد  مشت   ی کاپشنش توی یکتمام شد چنان 

مهسا رگه که  خوردند.  جا  هم  با  امید  توی  و  غافلگیری  و  ترس  های 

 های امید را دید و با فکی منقبض گفت: چشم 
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بلدم  _ باش  باز شه؛ مطمئن  اینجوری  مورد شوهرم  بار دیگه در  یه  دهنت 

 دندوناتو خورد کنم! 

  دستِ مریم را همراه با خودش عقب هل داد. امید از شوک بیرون آمد و  

امید  و  داشت  نگهش  محکم  مهسا  اما  نخورد  تکان  جایش  از  اینکه  با 

 عصبی گفت:

بعد_ امضا کردی،  قرارداد  پای  میای   تو  گفتی جا محضر تو خود دادگاه 

 کنی، حاال یاغی گری درآوردی که چی؟  رو امضا می  رضایت

آبم روش! اونوقت ممکنه بترکی،   که سهمم رو تو مفت مفت نخوری یه_

 کل دنیا رو برداره!  بوی گندت

 رو امضا کردی!  نامهده. تو بیعقانون بهت حقی نمی_

 پس جلز ولزت واسه چیه؟ _

الکی می _ اینکه داری  نمونده  واسه  اون خونه کلنگی چیزی  پیچونی! جز 

 که مدعی شی روش! 

م! مطمئنم دلمون واسه  کنرم پشت سرمم نگاه نمی قانون بگه نمونده، می _

 شه! هم تنگ نمی 

هایش آنقدر اعتماد به نفسش را به  زدن و زل زدن توی چشم عد با پلکب

با محکم  و  امید جوابش شد. کنارش زد  مطلق  او کشید که سکوت  رخ 
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ها پایین رفت. حسن را که دیدند، مریم جا خورد گرفتن دست مهسا از پله

او از گو ی چشم نگاهش کرد و لبش را به  شهو نگاهی به مهسا کرد که 

 رفت: دندان گ

 طوری گفتم! چیزه... خب... همین _

می نگاهش  داشت  هنوز  کامل  مریم  و  رفت  باال  مهسا  ابروهای  که  کرد 

 سمتش چرخید: 

به جون آبجی یهو حرف دادگاه اومدن شد... پرسید محمد میاد؟ گفتم  _

 نه بعد...  

 ه!رو نشمن گفتم محمد نیاد با امید روبه_

 جوشی نیست! تو هم نیومد دیگه!خب حاال... حسن که مثل محمد  _

و  ایستاد  صاف  و  دیدشان  حسن  که  وزمانی  خورد  را  لبخندش  مریم 

 کاپشنش را صاف کرد، سری خم کرد و آرام گفت: 

می _ دلت  کاری  حاجهر  فردا  اگه  بکنی،بکن!  عصمتخواد  و  خانم علی 

سِر   و  سَر  هم  با  اینا  ما  خبر  بدون  خودت گفتن  رفته،  آبرومون  و  داشتن 

 ونی و ... دمی 

 نگاهش کرد و با لحن بانمکی افزود:

 به قول محمد داآش حسنمون!  _
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 مهسا خندید و گفت: 

 تو نگران نباش! _

 مشاور چی شد؟_

اول عصمت خانم و آقاش)!( خبردار وقت گرفتم اتفاقا! منتها ایشون میگه_

 شن و بیان حرف بزنن بعد بریم اونجا!

 خودت چیه؟ نظر_

مهسا جوری نگاهش کرد که یعنی موافق است و مریم با لبخند به کتفش 

 کوبید.  

می  سمتشان  داشت  میحسن  فاصله  همان  از  مریم  و  دارد  آمد  که  دید 

می  آماده  مفصل  توجیه  یک  برای  را  سر خودش  پشت  از  امید  که  کند 

 دوباره صدایش زد. مهسا غر زد: 

 ولش کن بریم!_

ق  همین  هم  ا مریم  داشت  را  میخکوب  صد  را  جفتشان  او  بلند  صدای  ما 

 کرد:

درمیاری که_ مامانتو  دیدن  تالفی  داری  دلمون  اگه  التماس کرد،  بس  از 

از   دست  تو  نیست؛  پیداش  و  رفته  ماهه  دو  که  حاالم  براش!  سوخت 

 داری؟هات برنمیعقده
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نش انگار چیزی از ته وجود مریم کنده شد و تا گلویش باال آمد! شاید جا

چ با  را  بود!  دستش  محکم  ترس  از  مهسا  که  برگشت  سمتش  غیظی  نان 

 چسبید:

 ولش کن توروخدا! _

سینهنفس روی  بود  سنگین  برنمیهایش  اگر  هماناش.  شاید  جا گشت 

بهشان رسید ولی کرد! حسن متوجه شد و قدمسکته می  تند شد و  هایش 

 مریم خودش محکم جواب داد: 

به ح_ بسدل آدم شارالتان وقتی  یه دلی رو  ال کسی هم  قراره  یعنی  وزه، 

هیچ  از  که  کاری  منت  پس  اگهبسوزونه!   ... نذارین!  برنمیاد  تا  کدومتون 

حقی   اگر  مطمئنم  حاال  از  داشتم،  شک  فکرم  و  کار  به  درصد  یه  االن 

ای خانم هم بگو حتما! آدم عقدههست، تا قرون آخرش بگیرم. اینو به عمه

 گذره!از هیچی نمی

او  منتظر   به آن ماند  امید سمت حسن برگشت که  نگاه  اما  ها  جوابی دهد 

صدایش چرخ زد و نگاهش سمت  علیکش بین هول زدننزدیک شد. سام

 امید برگشت:

 قصه چیه آبجی؟_
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او   مریم  از  آرامی  به  شد.  حسن  نزدیک  مهسا  و  گفت  آرامی  هیچی 

امید   به  هنوز  او  نشان  و  خط  پر  نگاه  ولی  بروند  زودتر  که  خواست  بود 

 وزخند زد: پ

 جناب الدنگ، خودش نیست، نوچه فرستاده؟_

با چشم  مریم  و  پرید  مهسا  رخ  از  رنگ  که  شد  برزخ  چنان  حسن  های 

 شتاب برگشت. 

 در مورد ممد چه مفتی خوردی؟ _

 لحن جدی حسن دخترها را مجبور کرد جلویش سد شوند: 

 زنه!از حرصش حرف مفت می _

 فکش بیاد پایین... _

 . حسن آقا.._

 کم مریم باعث شد او نگاهش کند و خواهش را درچشمش ببیند:لحن مح

  

به خاطر درگیری احتمالی شما یا محمد با این آدم از بقیه کار   خوامنمی_

 منصرف شم! واسه همین با تموم اصرارش نذاشتم بیاد! 

به   امید  پوزخند  به  تیزی  نگاه  با  و  کشید  سرش  به  دست  کفری  حسن 

 خروجی اشاره زد:
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 ارکه! ماشین پ_

مریم تشکر کرد و مهسا با کشیدن آستین حسن نگاه او را سمت خودش 

شد.   حسن  شدن  آرام  باعث  کمی  انگار  پرخواهشش  گفتن  بریم  کشید. 

اینکه از  قبل  ولی  گفت  اشاره  چشمی  امید  سمت  را  انگشتش  بیفتد  راه 

 رفت:

یاوه_ این  دندهجواب  و  دندونا  با  جا  یه  میاتو  بههات   ... داآ  دی  ش  قول 

 ممد... بچه مزلف!!! 

خنده عصبانیت  بین  که مهسا  رفت  غره  چشم  بهشان  مریم  و  گرفت  اش 

یا  برود  خانه  پرسید  حسن  نشستند،  که  ماشین  توی  کنند!  تند  قدم  زودتر 

 باشگاه که مریم گفت:

یه   .میریم دارآباد امروز. انگار عصمت خانم گفتن آش نذری دارن فردا _

 کنیم! کم کمک می 

گفت هایش میباز شد و از آینه نگاهی به او کرد. برق چشم حسن    نیش

نفس  با  کرد.  مطمئنش  مهسا  به  کوتاهش  و  مشتاق  نگاه  و  است  خبری 

آرامش  اگر  جاده  این  ته  شد.  خیره  جاده  به  و  داد  تکیه  عقب  به  عمیقی 

 ارزید... هایش میاندازبود، به تمام این دست

 *** 
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روغن، توی  که  داغ  پیازهای  می جلز    بوی  سرخ  کنان  توی  ولز  شدند 

های محمد! گفته بود خبری  اش بود و حواسش به شب قبل و حرفبینی 

کرد میان  کند اما حس می نیست و سید هم پایش را زیاد به امور باز نمی

نمیحرف  که  گم شده  پازل  از  تکه  یک  او  اینهای  راحت  توانست  قدر 

برای کاری. چون کمتر    بزنندباور کند که او هم کنار ایستاده تا صدایش  

می باشگاه  میبه  و  خانهرفت  یک  بتواند  که  است  زمینی  دنبال  ی گفت 

بسازد. خودش  پسند  مورد  حاج ویالیی  به  دارآباد  توی  هم  حتی  علی 

خانه تا  بود  کرده  داشت،  سفارش  سراغ  اگر  مناسب  زمینی  یا  کلنگی  ای 

ا مجتبی نامی را  ش ببهش خبر دهد و او فقط نگاهش کرده بود! سَر و سِرَّ

هیچ وقت نفهمید که گفت کمک دست سید توی دفترش شده چون دو 

اند  طوری دوست شدهگفت همینترم وکالت خوانده و رهایش کرده. می

می حس  که  گفت  صداقت  با  تهش  مریم  وسط و  این  را  موضوعی  کند 

نمی توی  بهش  را  سرش  بعد  بود.  کرده  نگاهش  کمی  محمد  گوید. 

برده گف  صورتش  دوستو  و  قبلی  زندگی  هوس  که  بود  رنگی  های   ته 

زده نگاهش کرده کرده. آنقدر جدی که مریم چند ثانیه جا خورد و بهت

یک .بود او  که  جایش بعد  به  و  نکرد  تالفی  فکر  ولی  زد  خنده  زیر  هو 

اش هرچه او زیرگوشش خواند که شوخی کرده و با اینکه سرجای همیشه
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کرد ولی مریم خندید و با  نگاهش می  چپ چپخوابید. صبح موقع رفتن  

آخرین   صبح  باران  وقتی  کرد.  خداحافظی  برایش  دست  دادن  تکان 

روزهای آذر به صورتش خورده بود، نفس عمیقی کشید و توی پیاده رو  

در  و  سرما  وسط  دلشان  افتاد.  راه  رسید.  کنارش  موتور  با  او  که  رفت 

 .رکاب موتور آنقدر به هم گرم بود

 مریم؟نسوزه _

تکانی خورد و مهسا را دید که روی تخت چوبی کنارش نشست. فوری 

ی زیرش را کم کرد. مشغول جمع کردن پیازها را زیر و رو کرد و شعله

او ساکت شده.  پیازهای طالیی شد و مهسا کمکش رفت. حس می کرد 

 نگاه کوتاهی بهش انداخت و آرام گفت: 

 تو دیگه کار نبود که اومدی بیرون؟_

 سا انگار منتظر همین حرف بود:مه

دیوونه  _ پرسید  سوال  و  منو  پایید  خانم  عصمت  خواهر  بس  از  بابا.  چرا 

 کشی! اَه! شدم. کم مونده بود بگه روزی چند بار نفس می

 اش گرفت:مریم خنده

 خانم بوده!شاید نایب عصمت_

 هر چی که بود روانی شدم! تا تمیز شدن نخودا تموم شد، در رفتم!_
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پیازهای سفید و تازه را توی روغن داغ ریخت و مشغول هم زدنشان مریم  

اخم نشست.  تخت  روی  لبش،  جوییدن  با  مهسا  بود.  شد.  هم  توی  هایش 

نمی طوری  پیازها  اینکه  از  اطمینان  با  و  کرد  بهش  نگاهی  شود،  مریم 

 کنارش نشست:

ان! سنتی و فهمم اعصابت از چی خورده ولی این خونواده این مدلیمی_

براشون مهمه! روزی که بهت گفتم مطمئنی، گفتی   قدیمی و خیلی چیزا 

ولی  طرفشون  از  نشده  حرفی  که  هنوزم  من.  بودم  چیزاشم  این  فکر  آره! 

 اگه پشیمونی... 

 نه بابا! _

چپ  چپ  و  خورد  جا  او  که  داد  جواب  مریم  حرف  میان  سریع  آنقدر 

جا   جابه  کمی  زده.  گندی  چه  فهمید  خودش  مهسا  کرد.  و نگاهش  شد 

 آب دهانش را قورت داد: 

 یعنی چیزی نیست که پشیمون شم!  _

 پس االن واسه چی دم دل من غرغر کردی؟ _

 پرسید که! بعدم...  اش خورد کرد! نمیدونی چه سواالیی می اعصابمو خاله_

 سرش را پایین انداخت و ناخنش را کف دستش فرو کرد:
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دخترداییشو  _ ساله  چند  انگار  که  افتاد  حرف  هم بعدم  مزون  خیاط  که 

 هست، براش در نظر گرفتن! 

  

لب مهسا  دید  و  کرد  نگاه  تعجب  با  فشار  مریم  هم  به  محکم  را  هایش 

داشت  می  و  کرد  دعوتش  محمد  مادر  که  افتاد  روزی  یاد  نلرزد.  تا  دهد 

می باال  راحتجانش  برایش  مهسا  حال  این آمد. درک  معنی  ولی  بود  تر 

 اعصابش خورد شد.  فهمید!  ُارد دادن آنها را نمی 

 پس چرا نگرفتن براش؟_

کم   را  همین  رفت.  پیازها  سراغ  کفری  مریم  و  انداخت  باال  شانه  مهسا 

عصمت از  تعجبش  ولی  میداشتند  برخوردهایش  از  که  بود  شد خانم 

صدقه قربان  و  مهسا  به  است  مایل  که  میفهمید  که  روی هایی  از  رفت 

 محبت است اما حاال... 

 عاقبت به خیر شین! ن مادر! خسته شدی_

از   کنارش  شیرینی  چند  و  چای  سینی  با  خانم  عصمت  دید  و  برگشت 

میپله پایین  ایوان  کرد های  سعی  مریم  و  ایستاد  احترامش  به  مهسا  آید. 

افکارش را دور بریزد و لبخند بزند. هر دو تشکر کردند و عصمت خانم  

 خت: ی مریم اندا ژاکتی را که روی دستش بود دور شانه
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توی  با  _ همون  گفتم  دختر!  سرما  این  تو  زدی  یخ  ولی  نیومد  رون 

 آشپزخونه سرخ کنیم! 

 مریم از مهر او لبخند زد و ژاکت را کامل پوشید: 

 پیچه! نگران نباشید شما!کنار اجاق گرمه! بو هم تو خونه نمی _

 خانم روی تخت کنار مهسا نشست و نگاهش کرد:عصمت

و  _ حال  تو  اومدم  اومدییهو  گفت  حکما    عفت  گفتم  مریم!  پیش 

 اعصابت از دست پرحرفیای خواهرم ریخت به هم!

ی شالش کشید نگاهی بین مهسا و مریم رد و بدل شد و مهسا دست گوشه

تر از آن بود که متوجه  خانم هم دنیادیدهای گفت ولی عصمتو نه ساده

 جریان نشود! دست پشت دخترک کشید و با مهربانی گفت: 

ما ازش عاصی میکی یه اخالقی  هر  _ شیم گاهی! داره دیگه مادر. خود 

 شما که جوونین و حوصله حرف و حدیث ماها رو ندارین.  

از   و  شد  خم  مریم  نگاه  زیر  خانم  عصمت  و  کرد  کوتاهی  تعارف  مهسا 

روی شال سر دخترک را بوسید. نگاه مهسا به مریم بود که عصمت خانم 

برای مریم برد که او با لبخند  شیرینی کنارش  بلند شد و چایی را همراه با  

هوای سرد حسابی چسبید.  آن  توی  چایی  نوشیدن  و گرفت.  تشکر کرد 

 خواست گازی به شیرینی بزند که زن گفت: 
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 علی بیایم که یه شیرینی بخوریم؟ مریم جان! کِی من و حاج_

از حرف ناگهانی او هر دو دختر جا خوردند. چایی تو دست مریم تکان  

روغن ریخت که پاشید. ای وایی گفت و تا خواست  رد و کمی توی  خو

 سمتش برود عصمت خانم عقب نگهش داشت. 

 سوزی... ولش کن. فدا سرت. االن می_

ی سرخ! نگاه مریم ببخشیدی گفت و مهسا را نگاه کرد که شده بود سکه

 عصمت خانم چرخی بینشان زد و با لبخند گفت:

دلم دیگه تاب نیاورد. به    ولی خدا گواههشاید من بیجا حرف زدم مادر  _

بچه شنید،  تا  که  حسنم  بگم.  بهتون  امروز  گفتم  هم  علی  سرش  حاج  ام 

یقه تو  اومدین رفت  که  روزی  از  دوتا  شما  آسمون.  بیخ  خودش  و  اش 

یا   مادر  بیایم  حاال  شده.  چشمم  نور  دیگه  االن  مهسا  منین.  دخترای  جای 

من کم مونده وایسه  ین؟ واال قلب  خواین فکر کنین بعد جواب منو بد می 

 از ذوق! چیکار کنم؟ 

چشم که  داد  خانم  عصمت  به  و  گرفت  مهسا  از  را  نگاهش  های  مریم 

تمام حرف و  بود  میمشتاقش چلچراغ  دلش شور  او.  به  رو  اما  هایش  زد 

 آب دهانش را قورت داد: 

 عزیزین!واال... من حرفی ندارم. خود مهسا اگه موافق باشه... شما _
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نداری  _ حرفی  دلشورهتو  رودربایستی  تو  یا  مادر  موافقی  قایم یعنی  تو 

 کردی؟ 

هم  به  را  دلش  کسی  انگار  زد.  هم  را  پیازها  کشید.  عمیقی  نفس  مریم 

 پیچاند. آرام گفت:می 

بابامه دستم وگرنه راستش... دلشوره_ امانتِ  ام زیاده عصمت خانم! مهسا 

 حرفی بزنم! ین بهمون که حاال بخوام شما و حسن آقا... کم لطف نداشت

و برش گرداند. نگاهش توی چشمعصمت او را گرفت  های  خانم دست 

 ی مریم عمیق شد. سمت تخت کشیدش:آشفته 

 بشین مادر!  _

 سوزه!می_

خانم خم شد و زیر اجاق را خاموش کرد. نفسی گرفت و با لبخند عصمت

 کنار هم نشستند: 

 تره! مهم اینم باشه واسه بعد! حرفام _

 مهسا کرد و بعد سمت زن برگشت که او گفت: مریم نگاهی به 

اومد با همون سر و ریختی که شرشر طوری می حقیقتش اگر حسن همین _

شدم ازش! از این عشق و زد مکدر میکرد، حرف از یه غریبه میعرق می 

 محبتای الکی که توی کوچه و خیابون باشن دوست نداشتم! 
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 گرفت تا حرف او تمام شود!شد ولی زبان به دهان می تن مریم داشت داغ 

  

نمی_ نه  وقتم  هیچ  بود.  براش  دختربرادرم  هم حرف  آره  ولی  گفت 

گفت. تا چندوقت پیش، همین دوسه ماه قبل بهش گفتم بیا بریم سراغ نمی

سرو سامون دادن به زندگیت. از محمد این یه چیزو یاد بگیر. دیدم سرباال 

می تهشجواب  و  نیس ده  گرفتنم  زن  وقت  گفت  شستم  م  مادرم!  منم  ت! 

خبردار شد که چیزی تو دلشه! ولی زیر پاش هر چی نشستم، چیزی نگفت 

تا حاجی اومد خونه و گفت انگار حسن چشم چرخونده دنبال فامیل شدن  

 با محمد! اولش نفهمیدم چی گفت و منظورش چیه ولی ... 

 ک را گرفت:لبخند زد و با نگاهی به مهسا دست سرد دختر 

افتاد وسط اولش باور نکردم. اصال فکرشم نمیوقتی حرف مه _ کردم سا 

ام لرزیده! یادم رفت چه یعنی. دیگه وقتی باهاش حرف زدم، دیدم دل بچه

می  اون روز دارم فکر  از  قبل داشتم!  از  کنم چه خوب شد  فکروخیاالیی 

پشت  چند  از  خدا  شد  خوب  چه  ما!  گوش  بغل  اینجا  آوردتون  محمد 

   غریبه به من دختر داد.

 سر مریم پایین بود و عصمت خانم نفس بلندی کشید: 
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نیفته  _ خش  دلتون  حدیثی  و  حرف  به  فردا  که  گفتم  چیو  همه  نشستم 

می چون  نمیعزیزم.  خیس  دهنش  تو  آلو  من  خواهر  و  دونم  خوره 

همین حد   در  انداخته!  نسترن  حرف  که  درگوشم گفت  یواشی  دخترشم 

پس خیالت راحت لطفی در  بوده که ما گفتیم و بچه من تهش گفت نه!  

حق شما نبوده که االن بخواین جوابشو بدین. من مادرم و یه پسر دارم که 

میخوام واسه خواهرت که همیشه گفته تو بزرگترشی و جای مادرش، بیام 

یا  خو نمونه؟  زمین  روی  من  خواهش  که  من  بچه  هست  الیق  استگاری! 

 حاالحاالها بیایم و بریم؟ 

دلنشین  زن  پلکش   آنقدر کالم  پشت  کرد  مریم حس  که  بود  و صادقانه 

لبخند   بیشتر است.  او  نگاه کرد که دید استرس و حس  سوخت. مهسا را 

 زد . واقعا جوابی برای آن همه محبت نداشت جز یه جمله: 

 دونین! بزرگتر من و مهسا هم خودتون هستین! هر چی صالح می_

سمت دخترک    های زن برق زد. اول او را در آغوش گرفت و بعد چشم 

قربان صدقه انگار سالرفت. چنان  ها اش رفت و در آغوش کشیدش که 

چشم  بوده!  شانهدلتنگش  روی  از  مهسا  پر  که های  ماند  مریم  به  زن  ی 

ای بعد  رفت و صدای زنگ در بلند شد. دقیقهاشکش را از زیر چشمش گ

ا ای بغلش بود. وقتی آنههم صدای حسن با یااهلل گفتنش آمد که دیگچه
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در  که  بود  رفتن  تصدق  دور  روی  هم  خانم  عصمت  ایستاد.  دید  را 

بانمک  از همه چیز  از همهآغوشش گرفت و  تا تر شرم حسن  اشان بود و 

ردد، کم مانده بود توی حوض عصمت خانم گفت برود و با شیرینی برگ

جمع  دوباره  را  کرده  سرخ  پیازهای  و  شد  خم  مریم  بیفتد.  حیاط  وسط 

ایستاد جوری  اشک  کرد.  کسی  روز  که  را  منیر  تصویر  نبیند.  را  هایش 

بود. کاش هیچ پیش چشمش  بود!... گاهی آخری که دید  برنگشته  وقت 

از آرمیدن در بستر    تراشان، خالیکشند اما جای خالی ها هنوز نفس می آدم

 سرد خاک است! مرگ فقط بریده شدن نفس نیست... 

می نه  از  نبساعت  خبری  حسن  از  هنوز  و  را  گذشت  شام  بود  گفته  ود. 

میآن  خالهشب  و  زود  گیرد  دادن  شام  برای  که  بهش گفت  خنده  با  اش 

چشم   از  حسن  رنگ شدن  به  رنگ  است.  بس  فعال  شیرینی  همان  است. 

ماند ولی آنقدر مادرش سیاست داشت که گفت اتفاقا  کدامشان دور نهیچ

ی وانهبهتر است خرج کند تا دستش راه بیفتد بعد هم خودش، حسن را ر

شام خریدن کرد. مریم متوجه شد که در خلوت تذکری هم به خواهرش 

را گرم می تفاوتداد. همین دلش  با  مهسا شاید  های موجود در کرد که 

ن خانواده پناه و پشتیبان خوبی برایش شخصیت حسن ریسک کرده ولی آ

نمی  ظاهرسازی  که  نداشت  شک  سرسوزنی  از  بودند.  واقعا  و  کنند 
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آمده راضی هستند. حالش نسبت به صبح خیلی بهتر بود و  شهای پیحرف 

بارانی هم که می  با محمد هم نم  با حال خوبش سازگار بود. از صبح  زد 

ش سرش  انگار  و  زد  حرف  دادگاه  درمورد  شب  فقط  گفت  که  بود  لوغ 

می میدنبالش  حرف  بعد  و  شمارهرود  خنده  زنند.  با  او  و  گرفت  را  اش 

 جواب داد: 

 جونم؟_

 د زد:لبخن

 خندی؟ جونت سالمت محمدرضا خان. به چی می _

 گم! به باجناقم. حاال بیام بهت می_

بی محمد  که  گفت  بهش  چیزی  حسن  خوبی فهمید  به  خندید.  قیدتر 

آرامش توانست  می  احساس  او  خوب  حال  از  مریم  کند.  تصورشان 

 کرد.خصوصا وقتی نسبتش را با حسن گفت.

 پیش هَمین؟ _

 پشت دریم دیگه.  _

از توی مر را  باز شدن در  بلند شد و سمت حیاط رفت. صدای  یم فوری 

ایوان شنید و همانجا منتظر ایستاد. با دیدنشان که نایلون غذاها را در دست 

اش شدند  با لبخند بین دستش فشرد و سالم کرد. متوجهداشتند، گوشی را  
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خندید دست برایش کنار پیشانی گذاشت و حالش و محمد که هنوز می

پرسید. مریم نزدیکش شد و خواست غذاها را بگیرد که محمد ابرو باال را  

 داد.  

 نون زیر کباب کو؟_

 آقا مشغول بود!داخله! با دخترخاله حسن _

 ید:محمد به کتف حسن کوب

 زنی اپیدمی شد بین قوم و خویشتون اوستا! کال روش مخ_

 ش گرفت: حسن نگاهی بین تشر و خنده به او انداخت و نایلون را از دست

می _ بیرونه،  موتور  با  لخت  این  آبجی  خب!  جورم  تو  بدمریضم با  چادا! 

 هس!

 مثال انداختیش به جون من! باجناقم شد فامیل آخه؟_

 اتاق نگاهشان کرد: یحاج علی از توی پنجره 

 شه پسر ممرضا! بیا تو کارت دارم!واس تو می_

ا سمت خانه همحمد سالم و چشمش را با هم گفت و حسن جلوتر از آن

 رفت. محمد نگاهی به مریم کرد:

 همه چی اوکی شده. ها؟ _

 در حد یه صحبت کوتاه. _
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 نزدن؟ ی حرف_

 کرد:  مریم روی پله ایستاد و متعجب محمد را نگاه

 االن؟ _

علی داشت پوستشو پس فکر کردی حسن واسه چی خوف کرده؟ حاج_

 کند. غِلفتی می 

 اش زد: و محمد آرام روی گونه حرف نگاهش کردمریم بی 

 مهمه واسشون وگرنه...  _

تا پیش مشاور نرن و خیال من راحت نشه، قرار نیست حرفی زده شه! اگه _

 خودمو دارم! اعتقاده، منم اعتقاد 

 ای بعد باز برگشت سمت محمد:ای باال رفت و لحظهپله

حسن!    قصه ما فرق داشت محمد. چون نه من مث مهسا بودم، نه تو شبیه_

نمیارتباطنه اصال   بود.  نشد...  مون رو حساب و کتاب زندگی  اگه  خوام 

 فردا حرف یه محرمیت هم پشت مهسا باشه. خودم به حد کافی کشیدم... 

 کنه! هر اشتباهی سر حالل خدا، حرومش نمی ولی _

علی فوری سرش را پایین انداخت. تنش داغ مریم برگشت و با دیدن حاج

حر او  اینکه  از  کمی  ف شد  و  ایستاد  سرجایش  اما  باشد  شنیده  را  هایش 

 شالش را مرتب کرد. حاج علی جلو رفت و با لحنی پدرانه گفت: 
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 ! دست پاک باشه بهتره دخترجان! یه اومد و شدی قراره باهم داشته باشن_

 اگه به هم بخوره... _

 با اما و اگر به هم خوردن، تهشو نیگا نکن! وگرنه گفتگو نداره! _

آب نمی  مریم  اما  گرفت  باال  را  سرش  و  داد  قورت  را  توانست  دهانش 

حاج به  پایین. مستقیم  نگاهش  و  بود  افراشته  گردنش  کند.  نگاه  علی 

افتاده و افتخاری ندارد  درست مثل پرچمی که پشت ب ه باد روی ستونش 

 ولی حرفش را زد:

بزرگ_ هیچ شما  حرفتون  روی  حرف  مهسا منین.  خود  اگه  نمیارم.  وقت 

 زنم اما... من راضی نیستم به این کار!ی نداشت، منم حرفی نمی مشکل

علی استغفاری گفت و بعد هم ببخشیدی گفت و از کنارش رد شد. حاج

 محمد و رویی ترش گفت: ای بهبا نگاه خیره

نپاش، واس  _ پیغمبر دون  تو گوشت خوندم سر راه و رسم  اون موقه که 

 خاطر این فکریه که قبحشو ریختین. 

 د به نرده تکیه داد: محم

فهمم  کنه حاجی؟ تا صب غر بزن بهم ولی نمیغر زدن به من حلش می _

 دی به چهارتا کلمه عربی و... چرا واسه یه رفت و آمد گیر می 

 دین و ایمونی. منم باشم؟سنت پیغمبره بچه! تو بی_
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می صورتش  به  باران  کرد.  نگاهش  کمی  نم محمد  کمی  موهایش  و  زد 

تر هایش را از بغلش انداخت و جلو رفت. یک پله پایینت گرفته بود. دس

نردهاز حاج پله علی بود و دستش ستون روی  به  ی  بود.  ها ولی هم قدش 

 آرام گفت: هایش خیره شد و چشم 

 علی؟دین و ایمون به خم و راست شدنه یا جای مهر رو پیشونی حاج _

  

 علی ترش کرد:حاج

 زنم تو دهنت ممد! می یاوه تحویل من بدی به روح ممرضا_

 محمد صورتش را جلوتر برد: 

وقتی زدی ولی _ نره چون همیشه خوب  یادم  بزن  یه جوری  بزن حاجی! 

 بزن تا جفت دستاتم ماچ کنم! بذار حرفمو بگم بعد اگه خواستی 

 صدایش پایین بود و لحنش کنایه دار: 

یه شاخه_ پیغمبرو ریختم،  قبح سنت خدا و  اگه  و  ام که خشک شده  من 

اس، همونه که تو مسجد شم ولی اونی که تبر دستشه یکی دیگههرس می

به شب مهر داغ می نماز جماعته و شب  پیشونیش، اول صف  خوابونه رو 

ره تا از مال بچه یتیم بکشه باال تا ملتو از اینی  صبحش با غسل و وضو می

   تر کنه...که هست زده
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 اش کوبید: حاج علی برافروخته پشت دست به سینه 

کنه که همه چیو بزدل و الشخور باال و پایینمونو گرفته ولی راه واز نمی_

 بگیریم! به حروم 

دلتون  _ که  زبونی  هر  به  اونم  وسط؟  این  چیه  پس  عقد  حرومی؟  چه 

 خواست!

 زبون من زبون قرآنه!  _

 قرآنم زیرنویس فارسی داره حاجی!  _

جواب  علحاج که  شد  نگران  انگار  اما  بگوید  چیزی  کرد  باز  دهان  ی 

دانست حرفش با سند و رویش بگیرد که میبدتری از جوانِ سرکش روبه

اش ! سرچرخاند و استغار بلندی گفت. محمد که دید عصبیمدرک است

 کرده، پله را باال رفت و کتف او را بوسید: 

 منو نصف کنه. غیظ نکن حاجی!  خدا بزنه کمر_

 برو تو ممد تا دستم جلو زنت بلند نشده روت! _

زنم! میگم دو ماه دندون سر جیگر بذارین،  واال به پیغمبر حرف بدی نمی _

 یهو عقد کنن! 

 از اعتقاد زیادت پس نری ممدخان؟_

 محمد زیر خنده زد: 
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 نه مرگ خودم حاجی! دیگه به عقد اعتقاد دارم! _

علی گرفت    حاج  را  او  حرفش  صورتش  میان  داد.  هلش  خانه  سمت  و 

 سفید بود: سرخ و

 که یه جو شرف و حیا و دین نداری تو! برو تو_

 محمد با خنده گفت: 

 ام خب! آزاده_

کرد  خبردارش  ظاهرشان  دیدن  که  کند  صدایشان  آمد  بیرون  حسن 

اوضاع خیط است. خواست در برود که حاجی صدایش زد و حرصش که

 او خالی کرد:را سر 

باش_ قاعده  به  اومدت  و  رفت  عقد!  تا  نیستن  محرمیت  به  راضی  با  اینا  ه 

 زنم به علی! دختره وگرنه سرتو می

و  مات  به منگحسن  شد  خنده قدم خیره  با  محمد  و  پدرش  سنگین  های 

 سمت حسن رفت.حسن نگاهش کرد:

 چیکا کردی که بمب بود؟ _

 شه!خنثی می _

 ...ود این میون کهزده بممد کی حرف  _

 من حرفشو انداختم که نگن! _
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 ایی گرد سمتش چرخید: هبا چشم حسن سیخ ایستاد و

 هان؟_

رو بامریم پیش کشیدم که حاجی شنید و پادمون! حرف  دیدم واستاده می_

 اومد جلو.  

 حسن رنگ عوض کرد:

 د تو درد داری مگه مرتیکه؟_

نیست_ درمونش  تو  منتها  دارم،  که  سر  درد  بریم  کن  جمع  زودتر  ی! 

 زندگیمون کار دارم!

اخم  با  درهم  حسن  گردنش هایی  دور  دست  محمد  که  کرد  نگاهش 

 انداخت و سمت خانه چرخاندش:

 بیا بهت بگم از وقت طالیی دوچرخه سواری چطور سود ببر!_

 نمنه؟ دوچرخه؟ _

 نومزد بازی!_

داد   هولش  فحش  با  چنان  خندحسن  صدای  که  رفت  خانه  سمت  ی ه و 

 محمد تا توی خانه رفت.... 
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هایش ، ماساژی به کرد و با بستن پلکمریم موهایش را از بند کش رها  

به   بود  داده  لم  که  دید  را  محمد  ؛  برگشت  که  وقتی  داد.  سرش  پوست 

 متکای پشت سرش. جا خورد و نگاهی به درگاه در کرد.  

 نرفتی؟  _

باال رفت. مریم سمتش رفت   ته  تا  و کنارش روی تشک ابروهای محمد 

 نشست:

 خب پاشو برو پیش حسن..._

 او خودش را سر داد روی تشک: محمد میان حرف 

 حسن بخوابم؟  پیشزن گرفتم پاشم برم _

محمد سر چرخاند باال و هانی گفت  .کردمریم ساکت داشت نگاهش می

 که مریم بلند شد. محمد ساعدش را گرفت:

 بکنی قضیه دیشب،کالمون میره تو هَما!_

 هایش زل زد: به چشم مریم 

بلیت مثل فتوحات سردارا حرف نزنی و فکر کنی  تا تو باشی از زندگی ق_

 کنم! نگات می شینممی 

 محمد خندید:

 بینم! عشق میکنم حسودیتو می_
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 معناداری گفت که محمد سمت خودش کشیدش: "ِا"مریم 

می_ حال  قبلی  میزندگی  توش  که  بابا!  داد  نمیموندم  سرت  شه شوخی 

 تو؟!

 زنی!شوخی کنم باهات که نصف شهرو می _

 شدم!  تخس بازی نداشتی که عاشقت نمی _

 اش گرفت.مریم خنده

 خوری که!هنوز قرص می _

 های محمد کمی جمع شد:مریم نگاه چپی بهش انداخت و پلک

 ترسی؟ می_

 کنی؟ بگم آره، ول می_

 ریزه!  به جون خودت بیاد، ترست می _

 مهسا سر و سامون بگیره حاال!  بذار_

 برسی به دومی؟! بچه اولتو شوهر بدی تا _

 مریم بلند شد که محمد باز نگهش داشت. مریم نچی کرد:

اندازم بیرون! مهسا االن میخواد بیاد سرجاش بخوابه! معذبه پاشو جاتو می_

 اینجوری! البد دیدتت تا االنم نیومده!
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بودم، عصمت_ برو  تو حیاط خونه حاجی که  ور دل زوجه!   خانم گفت 

 مهسا پیش دخترخواهرشه!  

اش را برداشت. پیام مهسا را تازه دید یم وایی گفت و با تعجب گوشیمر

می  طرف  همان  بود  گفته  آنکه  و  باشند.  ماند  راحت  خانه  توی  ها 

مهسا شماره ولی  بیاید  است  سختش  اگر  گفت  و  گرفت  فوری  را  اش 

خو با  و  نشسته  که  کرد  عصمتاهرزادهمطمئنش  کار  ی  زبان  درس  خانم 

دادمی  قول  ولی  خنده    کند!  با  هم  بعد  برود.  خانه  به  شد  معذب  اگر 

خاله که  گفت  راحتیواشکی  و  رفته  خیله  خانم  خنده  با  مریم  است!   تر 

خواست حساسیت نشان دهد ولی خبی گفت و گوشی را قطع کرد. نمی

خانه  در  مهسا  ماندن  از  نداشت  خوبی  آن حال  میی  محمد  اگر  رفت ها! 

 . کرد برگردد ولی حاال ..مجبورش می 

را  بالشش  محمد  و  پهن کرد  قبلی خودش  تشک  کنار  را  دیگری  تشک 

 نزدیک کشید:

 خطره فعال!نگیر. عین کبریت بی مشغولیبیخودی دل _

مریم دراز کشید و بهش نگاه کرد که یعنی چه؟ محمد تکیه به آرنجش 

 : زد
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چشم و دستش پاکه که میشه جزو اصحاب گم! اینقد این بچه  حسنو می _

 پاک حسابش کرد!

 مریم اخم کرد: 

 اینقدر همه چیو به مسخره نگیر محمد! جا من نیستی! _

اینقد سخت گرفتی که _ مسخره نکردم! گفتم خیالت راحت شه! ولی تو 

 همیدی؟ زنه. خودت فمغزت داره کم کم زنگ می 

 مریم با تعجب سمتش برگشت: 

 ش زنگ زده؟هر کی نگرانه، مغز_

 تو فقط نگرانی؟ _

 آره!_

 پس چرا از وقتی مامانت اومده و رفته، شدی مرغ سر کنده؟  _

 ی مریم، محمد سرش را جلو برد: با نگاه خیره

ای یبار بین هذیونات از  کردی، دو ماهه هفتهقبال تو خواب باباتو صدا می_

  گی!و مامانتم می  عروسک

 مریم برآشفته نشست و غرید: 

 زنم که خودم خبر ندارم؟ از کی تو خواب حرف می من_

 زنی! حرف می واال _
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 چطور مهسا تا حاال نگفته بهم؟_

 دیدی!البد پیش اون خواب نمی_

جمع   را  زانوهایش  و  گذاشت  سرش  طرف  دو  را  دستانش  کالفه  مریم 

 صدایش پر از خواهش شد:  کرد.

 ! ول کن توروخدا!کشهاعصابم به این بحثا نمی _

 مامانت تو این مدت چند بار اومده سراغم. یعنی اول من رفتم سروقتش!  _

 مریم با حرص نگاهش کرد:

 تونی بشینی تو؟ بیکار نمی_

تونم! تا حاال  شی و به رو خودتم نمیاری، نمینه! وقتی داری دیوونه می_

به بعد آرامش  بین ی اونم که تو  ه زندگی مزخرف بودم، از حاال  میخوام! 

می میسرتو  چشاتو  و  متکا  رو  می ذاری  صبح بندی،  تا  یا  آدم!  از  گیری 

 گی!  خوابی و هذیون میخوابی یا مینمی

 من همیشه کم خواب بودم!_

خوابی نیست! ریشه روانی داره! از وقتی هم که از یکی پرسیدم! فقط کم_

بمام حرف  باهاش  برو  پاشو  کرده.  بدترت  اومد  شارالتان انت  از  زن!جدا 

ات و اون مزلف؛  واقعا خودش رفته سراغ بازیایی که مطمئنم درمورد عمه

ات و التماس کرده بیاردش خونه! حتی سراغ اون یکی عتیقه هم رفته عمه



 

1183 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

زندگیش   سر  نشست  و  شد  آدم  انگار  نداره.  آدرس  ازت  گفته  که  بوده 

ات داره،گفت! ا عمهاینا رو وقتی دیدمش و پرسیدم چه سر و سری باون!   

 تونی... گفت! اگه میدروغ نمی

 خوام!تونم! نه میتونم... نه مینمی_

 جان کرده بود: چیزی شبیه بغض ته گلویش، صدایش را کم 

ام مرد شبا تا چشم بستم  از وقتی رفت یه شب راحت نخوابیدم! از وقتی باب_

وقت از  دیدم!  همهکابوس  نداشتم!  آرامش  شد،  جدی  مهسا  مشکل  اش ی 

اگه  بگه؟  که  داره  چی  بگه؟  چی  اومده  حاال  موند!  تنم  تو  زهر  مث 

 خوره!تونم نبخشمش. اونوقت دیگه حالم از خودم به هم میببینمش، نمی 

 هایش را بست: چشم 

ر بودی محمد. اگه تونستی ببخشیش  تو باباتو ندیدی و همیشه ازش دلخو_

اما مامان من کسی بود که و بری پیشش اینه که واقعا قهرمان بود!  ، واسه 

باعث کابوسام شد. باعث ترسام! از دست رفتنام وقتی شروع شد که اون 

 رفت. اگه مونده بود...  

نشانه بار  اولین  برای  که  افتاد  شبی  یاد  و  شد  جمع  خودش  سرخ توی  ی 

د که نازش دید و از ترس تب کرد ولی کسی باالی سرش نبوزنانگی را  

را بکشد و بگوید نترسد. از معلمش پرسیده بود چکار کند و او برایش دل 
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سوزانده بود! به جایش مراقبت کرد از مهسا و حتی برایش هدیه خرید که  

بی سمی  لحظات  آب آن  و  چرخید  سمتش  نشود!  تکرار  برایش  مادری 

 ولی بغض بیشتر توی جانش باال زد: دهانش را قورت داد 

 کنه! اشم اذیتم می دیگه محمد! به خاطر خدا نیاد... سایه بگو نیاد_

آن باز  بود  مطمئن  شنید.  را  او  آرام  خب  خوابش خیله  صبح  تا  شب 

های محمد که سنگین و عمیق شد فکر کرد خوابش برده برد!... نفسنمی

 کرد... آرام اعتراف کرد:می اما سر که بلند کرد، او هنوز داشت نگاهش

 بره! خوابم نمی_

 کنج لب محمد کش آمد. 

 تن خسته، خواب میاره دیگه! _

 رویش ایستاد: های مریم برق زد. خندید و روبهچشم 

 بدون گرم کردن؟_

 بیا! _

می می  ختم  چه  به  تهش  پایش دانست  جلوی  او  که  راهی  به  تن  اما  شود 

 گذاشت،داد...  
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د و بعد هایش باز شدر الی پلکود که با صدای زنگتازه خوابش برده ب

محمد   شنید.  را  موبایلش  قیژقیژ  سرش    گیجصدای  باالی  دست  خواب 

 کشید و تا گفت الو کسی داد کشید: 

 برسون خودتو محمدآقا! ... _

او چه شنید که  نفهمید  نیمخیز شد و دیگر  مریم  تا محمد صاف نشست، 

همزمان با بیرون زدنش از در حسن  هایش را هم وسط راه پوشید و  لباس

 د که با ترس گفت:را هم دی

 دی اون تلفنو؟  چرا جواب نمی_

 سایلنت بود وامونده!_

 مریم با ترس گفت: 

 چی شده خب؟ یه کلمه بگو!_

 محمد گیج و منگ نگاهش کرد و سوار موتور شد:

 باشگاه آتیش گرفته!  _

ثانیه و  شد  سست  بازویش  از  مریم  فقط  دست  بعد  شدن  ای  دور  صدای 

 زانویش توی صبح بارانی روز اول زمستان،خم شد! ... موتور را شنید و  

نشانی، بوی دود و دلشوره  های آتش ها و ماشینازدحام توی کوچه از آدم

زمین  به  چیزی  برود؛  در  دستش  از  موتور  کنترل  شد  باعث   ... و  درد  و 
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هم شوکه بود خوردنش نمانده بود که توانست خودش را نگه دارد. حسن  

 عرکه. محمد موتور را رها کرد و حسن دنبالش دوید: از آن حجم دود و م

 حتمنی قسمتای جولو و اتاقاس ممد. واستا...  _

قبل از اینکه از محدوده رد شود ماموری با صورت سخت و محکم جلوی 

 راهش سد شد: 

 کجااا؟؟؟  _

نشنید.   انگار محمد فقط یک دیوار جلویش دید و صدایش زد. حرفش را 

 نگهش داشت و عصبی گفت:کنارش زد ولی مرد 

 بینی تنور شده این خراب شده؟ سرتو انداختی پایین و... نمی_

 دفعه هوار کشید:یک

 تموم زندگیمه این خراب شده! _

زده بیرون  پیشانیرنگ سرخ صورت و رگ  نعرهاش کوبندهی  از  اش تر 

پ  تته  به  مامور جا خورد و زل زد بهش.حسن  با سر و  بود.  بود و  افتاده  ته 

همانص از  دوید.  سمتش  و  دیدش  باشگاه  نگهبان  محمد  با   دای  و  دور 

 حالی بد بلند بلند گفت:

صبح _ شیش  از  آقا.  محمد  باال  زد  آتیش  کردم  باز  درو  و  رسیدم  من 

 حریف نشدن جمعش کنن...
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باال می چشم  رفت، مانده های محمد به آتشی که ورودی را گرفته بود و 

اش شده  ها و دودهای سمی رخی شعلهسوخت. ستمام تنش داشت می  بود.

حسن   به  دلسوزی  با  بار  این  و  دید  را  بهتش  و  شوک  مامور  قاتل...  بود 

رویش ایستاد. به  است. حسن روبه اشاره کرد که عقبش ببرند و خطرناک

 چشم دید محمد رو به سکته است. عقبش کشید و با ترس گفت: 

 ... .. تا ته که نکشیده... ممدبیمه داری تو دادا._

شعله و  رسید  نشانی  آتش  نارنجی  ماشین  به  سیخ  پشتش  دهن کجی  با  ها 

چشم توی  را  ناباوری  و  کردند...ثمرهدرد  فرو  زحمات هایش  تمام  ی 

 سوخت... اش در خشم اژدهای آتش می چندساله

* 

نمی  الشهحرف  روی  فقط  میزد.  راه  وسایل  از  مانده  باقی  رفت. های 

مییبعض له  پایش  زیر  درصد  شهایشان  هفتاد  گفتند  که  شنید  انگار  د. 

گوشه به  آتش  فقط  و  سوخته  اتاقکباشگاه  به  مربوط  که  مجزا  های  ای 

قسمت  باقی  دیده.  آسیب  کمتر  استخر،  و  بود  بودند  ریلکسیشن  شده  ها 

پالستیک  و  آهنچرم  و  گاز  های سوخته  که  هشدارها  به  شده!  سیاه  های 

انگار هوایی برای نفس کشیدن توجه نکرد و تو رفت.    سمی توی فضاست
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نمانده بود. دود بود و بخار و گرما و بغض... پاهایش روی زمین پر آب 

 شد.چند ساعت سوخته بود؟ خودش چند سال سوخته بود؟!کشیده می 

خورده  شیشه  روی  پایش  و  رسید  سالن  انتهای  آکواریوم  به  از  رفت.  ها 

تکه مانده  فقط  پرت شده  های شیشه  اطراف  ماهیبود که  هیچ  ای بودند. 

هایشان. آب شده بودند میان غیظ آتش... چند بار پلک نبود. حتی جنازه

چشم  میزد.  داشت  بازیهایش  کم  کم  نفس  و  می سوخت  گرفت. اش 

می  ماهیهمه  آن  تک  به  تک  کلی دانستند  با  گاهی  و  عشق  با  را  ها 

وابسته و  کرد  تهیه  میدوندگی  بود؛  تناشان  آن  تماشای  های  گدانستند 

کند. پایش به  کند. حتی دلتنگش می های تویش، آرامش میمتنوع و ماهی 

ای شیشه گرفت و کفشش پاره شد. نگاه کرد و موری را دید که الی تکه

ها مانده و کباب شده! صورتش جمع شد . نشست و شیشه و شیشه خورده

زد. الشه کنار  را  سیاه  و  داغ  را  آب  ماهی  اما گوشتی  بردارد    خواست 

می  باال  له شد. داشت  آورد و سرفه کرد.بین دو کتفش درد توی دستش 

های مریم را شنید که نفس زنان بهش رسید. کرد! صدای محمد گفتن می 

چشم با چشم  و  سرفه کرد  کرد.  نگاهش  ناباور  و  خیس  محمد  هایی  های 

ی زانو نشست. تر شد. جلو رفت و پاهای سستش مقابل او تا شد و روسرخ

کبو نمیصورت  بود!  آورده  بند  را  زبانش  او  چه د  و  بگوید  چه  دانست 
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توانست کالمی اش را گرفت ولی حتی نمی های سیاه شدهکند! فقط دست 

ی ماهی ماند. ی له شدهسر محمد خم شد و نگاهش به جنازهحرف بزند.  

انگار سربی   افتاد.  از الی پلکش درست روی الشه  داغ یک قطره اشک 

ولی   "محمدرضا"مریم! اشکش چکید و زمزمه کرد  بود روی قلب و جان

او با فکی منقبض بلند شد. انگار توانایی نداشت بیشتر بماند!  مریم دست 

قدم به  و  گذاشت  دهانش  تلوتلو  روی  شد.  خیره  او  سست  و  کوتاه  های 

قدمنمی شدن  کشیده  میان  داشت  جانش  اما  میخورد  در  آمد.سر هایش 

بیشتر  چرخا نداشت  نمی ند. طاقت  ای توانست ذرهنگاهش کند، وقتی که 

ی سیاه را تماشا کرد تمام تنش از  از بدی حالش کم کند. وقتی آن بیغوله

هایش با شدت و پشت هم روی صورتش غلتید و غصه درد گرفت. اشک

 وار توی سرش:حرف محمد شد زنگ کابوس

خا_ بیشتر  االن  گرفتم.  آرامش  اینجا  رو  همیشه  تو  چون  وسط طرخواشم 

 همین معرکه پیدا کردم!

 اش...  اش سوخته بود... همهحاال همه 

 **** 
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رد _ باشگاهو!  زدن  آتیش  محمد!  نداره  دقیق  کارشناسی  به  نیازی  حتی 

بنزین همه جا هست! آتیش درست از بغل آکواریوم شروع شده تا رسیده 

 ! توی اتاقکای جلوی در. حتی روی دستگاهاتم رد بنزینه

هایی که جلوی دست و روی میز بود؛ نگاه به عکس  ساکت نشسته بود و

کرد. میثم با اعصابی خراب بلند شد و عصایش را زیر بغلش زد. باالی  می 

 سرش ایستاد:

کارشناس _ حاال  باز!  میکنه  تایید  بودنو  عمدی  دوربیناتم  شدن  خاموش 

 هم... 

  

 عمدا رد به جا گذاشتن! _

 عمیقی کشید:نگاه کرد و نفس   میثم با مکث همکارش را 

 نشه.  خواستن مشمول بیمه_

 محمد را نگاه کرد:

 ات مال کدوم شرکته؟ بیمه_

عکس به  چشمش  هنوز  نداد.  جواب  سختی  محمد  به  میثم  بود.  ها 

 رویش نشست: روبه

 دشمنی کردن محمد! تو ... _
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 بوده! بیشعوریدونم چه نمی_

 همکارش جلو رفت: ولی  لحن آرامش میثم را به شک انداخت

می _ طول  کم  یه  بوده  عمدی  وارد  چون  چون  داره.  دوندگی  و  کشه 

 دستگاه قضایی میشه ولی ... 

 محمد میان حرفش بلند شد و خواست برود که میثم بلند صدایش زد:

می_ حداقل  حل  که  میعاد  به جون  میکنم  بتونم  کاری  هر  من  محمد!  شه 

 خسارتتو بگیری!  

 برگشت:یک دفعه ایستاد و سمتش 

 کشنش باالی دار؟پیداش کنم، می _

 میثم میخکوب شد سرجایش! خودش هم تردید داشت ولی گفت: 

 دونی کیه؟ می_

می_ کارش  چه  میثم!  بده  بزنن جوابمو  یا  بگیرن  خسارت  میخوان  کنن؟ 

 جونشو درارن؟ 

باشه،  _ به کسی صدمه جانی خورده  اگر  نمیدونم ولی  اینا رو من درست 

م حبس ، ممکنه دیه اونم بیفته گردنش یا ... حتی  جدا از خسارت و حک

 قتل! اینا باید با سند و مدرک باشه! 
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بچه_ ماهیا  اون  جزغاله  تموم  بودن.  صبور  سنگ  بودن!  رفقام  بودن.  هام 

 نه؟! ... کردنشون قتل هست یا 

 هایش را بست: دل میثم گرفت و چشم 

 فقط پرونده بیمه حل شه، خسارتِ آکواریوم... _

مردم قتل بود؟ این همه اگه من بودم تو اون خراب شده و میپس فقط  _

سال دوییدم ... دو تا دوتا دستگاه وارد کردم! یکسره باال سرش وایسادم! 

بود   انگشت  بند  اندازه  ماهیا  اون  بیشتر  که  نصف  جایی  تا  و  گرفتمشون 

دمای آب اشتباهی باال  بودم،حتی نذاشتم کسی براشون غذا بریزه که نکنه

 گی خسارت؟  ایین شه و تلف شن! تو فقط میو پ

 میثم با ناراحتی زل زد بهش: 

دونم آکواریوم چی بود واست اما االن مهم اینه بفهمی چی پشت من می _

 بزنن؟  این جریانه! چرا باید اونجا رو آتیش

 پاهای سنگینش را جلو کشید و خیره شد بهش: 

ر اوناس، به پلیس  و شک داری که کااین چند وقت اگه دشمن داشتی  _

 بگو! 
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تیره چشم  پوستش  رنگ  زد.  دودو  میثم  صورت  توی  محمد  شد.  های  تر 

اش گرفت  ها توی خونش هم رفته بود. آمد نفس بگیرد وسرفه انگار دوده

 تش گرفت و شماتت بار گفت: . میثم لیوانی آب سم

 ات بند نمیاد دیگه تو؟  واسه چی رفتی تو که سرفه_

 و جواب حرفش را داد: محمد آب را کنار زد 

 دشمن من مشخصه! _

میثم جا خورد و محمد بیرون رفت. حسن تازه رسیده بود به اداره. جلوی 

میپله را صدا  محمد  داشت  میثم  دیدند.  را  هم  دید  ها  وقتی  و  اعتنا  کرد 

 کند بلند گفت: نمی

 من شک دارم به مهدی، محمد!  _

چشم  با  حسن  ایستاد.  جا  در  شدهمحمد  گرد  کرد.   هایی  نگاه  را  میثم 

تند کرد  پا  به هم چرخید و  بودند  میثم که زل زده  بین محمد و  نگاهش 

 که:

 کدوم مِیتی؟_

 اطرافش گفت:میثم نزدیکشان شد. معلوم بود مردد است ولی با نگاهی به 
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آمپوالی  _ و  مکمال  بابت  باشگاه  از  کردنش  بیرون  خبر  که  همون 

ت پیش دیدمش. زر مفت زد غیرمجازش پیچید و نونش آجر شد. چند وق

 بینه و... که محمد داغ باشگاهو می

 حسن نگاهی به محمد کرد و هول زده گفت: 

 له! خورد. شاید مفت گفته گوسااون شیکری که دهنشو جر بده زیاد می _

 میثم سری به دو طرف تکان داد و محمد باالخره پرسید:

 کجا دیدیش؟ _

م_ با  بودم  میرداماد  سمت  نبود!  ورا  پاساژ  این  تو  دختره  یه  با   ... هنا 

 چرخید!  می 

 محمد نفس عمیقی کشید و حسن گفت:

می _ میرداماد  بُز  بود  این  مغازه مکمل  انگا سمت گیشا شاگرد  چره مگه؟ 

 که... 

 ه!آشنا داشت_

میثم و حسن با هم نگاهش کردند. گیج و متعجب. ولی محمد فقط همان 

 سیدند، جوابی نداد!را گفت و بعد هر چه صدایش کردند و سوال پر

 وقتی سر موتور نشست،حسن صاف جلویش ایستاد: 
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میثم حدس مدس زده! اون یابو جیگر این گوخوردنا رو نداره ممد! نری _

 سراغش... 

 خم شد سمتش: محمد سرفه کرد. حسن

برو کالنتری دادا! خر بازی نکن. به علی خودت تَنا نیستی دیگه که! فکر _

هی دیرو  اَ  باش!  می   آبجیمون  زنگ  من  حالش به  خونه!  بیارش  که  زنه 

 خرابه! پاشو برو ... سرگردون موندی از دیشب که چی آخه؟ ...  

حرف    گیرد، بدونمحمد سوییچ را چرخاند و حسن وقتی دید جوابی نمی

 زدنِ با میثم پشتش نشست. 

 هر جا روونه شی ، بات میام!_

 رم خونه!می_

 ید: حسن با مکث سرش را جلوی صورت او کش

 بگو جونِ مریم؟_

 رم!سراغ کسی نمی _

 بات میام!_

 دفعه هوار کشید:یک

 گم برو پایین، گوه نزن به روانم بدتر!می_

 پ خونه رفتنت زر مفته! _



 

1196 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

ی سید عقب برگشت که موبایلش زنگ خورد. لب به هم فشرد و شماره

 را دید. موتور را خاموش کرد و صدای دلواپس او را شنید: 

 ه چیه محمدرضا؟ واقعیته؟ مجتبی گفت... قضیه باشگا_

 گردی سید؟کی برمی _

 فردا تهرونم! فقط بگو عمدی نبوده پسر؟! _

 ... "بوده"رو ماند و با مکثی طوالنی زمزمه کرد روبهنگاهش به 

محمد  به  شنید.  را  گفتنش  وای  بعدش  و  پشت خط  سید  سکوت محض 

 گفتنش توجهی نکرد. فقط گفت خداحافظ و قطع کرد...  

خستگی مفرط و سردرد و هزار و یک درد دیگر، حتی نگذاشت با قرص 

غآرام پهلو  روی  بخوابد.  داد،  بهش  مریم  که  نهایت  بخشی  در  و  زد  لت 

نشست. گمان می لب تخت  انگار  کالفه  کرد سر و صورتش ورم کرده، 

بزند.   بیرون  از پشت سرش  بود  نمانده  باال آمده و چیزی  تمام جانش  که 

بلند   برق باالخره  آنکه  بدون  رفت.  آشپزخانه  سمت  تاریکی  توی  و  شد 

باز کرد. سر را  پنجره  و  برداشت  را  فندک و سیگارش  به روشن کند،  ما 

اوایل   باد  ایستاد،  با سماجت و بدون لباس همانجا  اما  تنش زد و لرز کرد 

زخم خورد.  تنش  به  شالق  مثل  میزمستان  اذیتش  کهنه  پک هایی  کرد. 

های آتش رهایش ارش زد. موری له شده و زبانهمحکم و عمیقی به سیگ
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کرد. حتی رغبت نگاه کردن به آکواریوم کوچک توی خانه را دیگر نمی

بود.   نمانده  شدنش  خفه  به  چیزی  که  داشت  نگه  آنقدر  را  دود  نداشت. 

کرد صدای نگران سید هنوز توی گوشش بود که سفارش و خواهش می

ر شده بود قول دهد و حسن هم تا که حماقتی از سر عصبانیت نکند. مجبو

نمی اینکه  از  بود  کالفه  برداشت.  ازش  دست  بعد  و  رساندش  تواند  خانه 

ب لحظه  عدههمان  حساب  و  که  رود  انگار  بگذارد.  دستشان  کف  را  ای 

کند و حتی  کسی چاقو را تا دسته توی تنش فرو کرده، ایستاده تماشا می

با روشن شدن برق آشپزخ افتادن پتوی نازکی نتواند فریاد کند!  انه و بعد 

های  اش، سیگار تمام شده را بیرون پرت کرد و برگشت. چشمروی شانه

کرد خودش را آرام نگه  زد اما سعی میواپسی دودو میمریم از شدت دل 

 دارد و این به لحنش هم سرایت کرده بود: 

 خوای بریم بیرون یه کم قدم بزنی؟ می_

انداخت و روی صند باال  لی غذاخوری نشست. آرنجش چسبید سرش را 

پنجره را روی ریلش شنید و  میز چوبی و صدای کشیده شدن در  به لب 

 ی گاز!تق روشن شدنِ شعلهر آب و تقبعد باز شدنِ شی

 اش جلو آورد: ی پتو را دوباره روی شانهرویش ایستاد و لبهمریم روبه

 یه ذره غذا گرم کنم بخوری؟_
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سیگار از پاکتش بیرون کشید. دل مریم داشت    باز هم سر تکان داد و نخی

بانش  ی تمام را دود کرده بود ولی زترکید. از وقتی آمده بود یک بستهمی 

 چرخید بگوید نکش! بسه! نمی

به  حواسش  کرد.  دم  را  چایی  و  گذاشت  ظرف  توی  را  خرما  دانه  چند 

نمی  چیزی  که  بود  هم  به  محمد  وقتی  بود!  نخورده  تکان  اصال  و  گفت 

سر تماشا کرد. پتو تا  بینت تکیه داد تا چایی دم بیاید، محمد را از پشتکا

از یک بود و جاپایین کتفش  تیره طرف آویزان  هنوز روی ی  ی ضرباتی 

یک از  کمتر  بود.  تنش  اینپوست  چرا  صدمه؟!  همه  این  و  طوری سال 

 شد؟! می 

ده بست افتاخواست کاری کند. هر بار محمد توی بنآشفته شد. دلش می 

ها ریخت. بوی سیگار تا  بود، او هم درمانده شد! بیقرار چایی را توی لیوان

 زمزمه کرد:تاب  هایش رفت. بیعمق ریه

کنم دوروزه!...  تو رو خدا بگو من چیکار کنم محمدرضا؟... دارم دق می _

 نه چیزی خوردی، نه باهام حرف زدی...  

اش ریخته  روی صندلی نزدیک بهش نشست و چشم توی صورت به هم

 چرخاند. صدای محمد ضعف داشت و درماندگی: 

 ده سال عمرمو گذاشته بودم پاش...  _
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تا بغض توی آن احوال، حالشان را بدتر  مریم آب دهانش ر ا قورت داد 

 نکند: 

 کنیم... گیره. با هم درستش می دوباره پا می_

 تر شد و ادامه داد: با سکوت و نگاه محمد، لحن و صدایش محکم

ده چون مشخص نیست کیا بودن! شاید  ه با دوندگی خسارت رو میبیم_

میثم باشه.  نداشته  بندی که گفتن  اون  به  شه...  گفت درست میمی  ربطی 

ای که میثم  اصال... شاید یه حکمتی توش بوده محمد... حتی توی حادثه

... هان؟...    اداره و قسمت کارشناسی مشغول شه!  بیاد تو  رو مجبور کرده 

شه... من هاش که... به خدا درست میکنه به امان بندهآدمو ول نمیخدا  

 دم...  قول می 

گرم روی صورت  محمد  توی صورتش چرخ    دست  نگاهش  و  رفت  او 

 خورد. مریم دست روی دستش گذاشت و آرام گفت:

 باشه محمد؟_

محمد کالفه دستش را پس کشید و فندک را زیر سیگارش گرفت. مریم  

ایش را بست تا او به سرفه افتاد. فوری سیگارش را گرفت هچند ثانیه چشم 

به آب  مشت  چند  و  رفت  سینک  سمت  بد  حالی  با  محمد  صورتش    و 

چرخید.  سمتش  گرفتنش،  بدون  محمد  و  برد  برایش  حوله  مریم  پاشید. 
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خورد که زل زد به مریم و ی آب روی صورتش سُر می ماندهقطرات باقی

 با صدایی ته افتاده، گفت:

حاج هر  _ خونه  برو  مهسا  با  و  کن  جمع  مدت  یه  اندازه  داری  الزم  چی 

 علی! 

 مریم غافلگیر شده نگاهش کرد: 

 اونجا... چرا؟ _

 خوام برم. چند وقت نیستم. تنها نباید بمونی...  جایی می _

 زده نگاهش کرد:دست مریم با حوله پایین افتاد و بهت

 کجا؟ _

 د: طاقت تکرار کرمحمد نگاهش کرد و مریم بی 

 خوای بری تنها؟کجا می_

 زنیم.  االن حوصله ندارم ولی بعدا حتما درموردش حرف می _

 آخه؟ یعنی چی _

  

را   حوله  مریم  رفت.  بیرون  آشپزخانه  از  و  نگفت  چیزی  دیگر  محمد 

دست بین  رفت. چندثانیه  اتاق  سمت  گیج  و  گنگ  بعد  و  چالند  هایش 

نتیجه هم بگیرد.   رفت تا افکار توی ذهنش داشت به یک سمت و سو می 
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تخت   روی  باز  طاق  محمد  شد.  پاشیده  جانش  روی  اسید  مثل  دلشوره 

هایی خیره به سقف و دست زیر سرش و سیگاری روشن  شم افتاده بود با چ

 توی دست دیگرش!  

میز   روی  را  حوله  مریم  بست.  چشم  محمد  و  کرد  روشن  را  اتاق  برق 

محمد دوباره  انداخت و کنارش لب تخت نشست. آرام صدایش کرد و  

 سیگار دود کرد:

 کشه برات بگم جریان چیه! بذار بعد... مغزم نمی _

 شم؟ توقع داری بگم چ_

 محمد وقتی نگاهش کرد،خسته بود و عصبی که مریم ادامه داد: 

 کنی تو یا افتادی سر دنده لج؟  فکر منم می _

 مریم االن حوصله ندارم!_

زنی؟ منم  سفر یهویی می حوصلگی و این شرایط، اونوقت حرف از  تو بی_

 هیچی نگم؟ 

نداشت  ای  داد. مریم چاره محمد کالفه سیگارش را دود کرد. جواب نمی

 جز آنکه هر چه توی مغزش بود بیرون بریزد:

سوزی ربطی به اون حرفایی که زدی نداره؟ سفر کرمان و سید این آتیش_

 و .... بابام و... 
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دوباره کرد.  بیشتر  را  دلش  آشوب  محمد  را  دنباله  سکوت  حرفش  ی 

 گرفت:

نگفتی دیگه خبر خاصی _ من  به  بکشی کنار؟ مگه  پاتو  نگفت  مگه سید 

 ازشون؟ مگه...   نداری

 شه!تموم می_

 شه؟ به قیمت از دست دادن چی تموم می_

 هر چی! _

 هر چی یعنی آکواریوم؟  _ 

مانده ته  آرام  محمد  و  کرد  له  تخت  کنار  جاسیگاری  توی  را  سیگار  ی 

 گفت:

 وش کن و بگیر بخواب! خام_

 گرداند: روی پهلو چرخید اما مریم بازویش را گرفت و برش

 ات نبودم محمد؟سالهاندازه آکواریوم دهمن _

 محمد عاصی و کالفه او را سمت خودش کشید:

 چرت نگو! _

 نفس و با قلبی متالطم بهش زل زد: مریم کم 
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ای ذره خوشبختیگم! دو دستی چسبیدم به زندگیم! ... به یه  چرت نمی _

مه رفت زیر دندونم! ... به تو که جای هی آرامشش میکه تازه داشت مزه

کسمو گرفتی... تو رو به قرآن ول کن این بازیا رو... اینقد تنمو نلرزون...  

 خوام! ... حتی آبرو بابامم با از دست رفتن تو نمی من 

ت. با شل شدن دست محمد، خودش هم رهایش کرد و پشت بهش نشس

شد از بغض هایش فشار داد تا گریه نکند. داشت منفجر می دست روی لب

 ندگی و... ترس!و حرص و درما

جلوی لحظه  از  دید،  محمد  در  که  را  حالی  و  سوخته  آکواریوم  ای 

رفت. از وقتی که فهمید عمدی بوده، یک لحظه قرار نگرفت چشمش نمی 

بود. آ لرزیده  به خودش  از ترس  دلشوره خوردش!  داده و  از دست  نقدر 

بیبود که می او  با  دنیا  از آن است که حتی یکرحم دانست  بهش  بار  تر 

 رحم کند...  

 صدای آرام محمد را شنید: 

 بحث فقط بابات نیست مریم..._

 سر چرخاند و به تندی گفت:

 هر بحث و هر کوفتی هست ولش کن!  _
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آواره_ مهسا  و  تو  شبیه  آدم  تا  چند  فردا  چند   که  که  شهید شن؟  اسم  تا 

دونی زیر پوست یه مشت خیریه و  حکم مشروع بده به دزدی یه عده؟ می

 ق و کوفت چه خبره؟ دپو... احتکار... مال مردم...  صندو

 رویش نشست: اش گرفت و مستقیم روبهمریم گریه 

 گذار داره این مملکت! آخه... این همه آدم و قانون_

 شید و خواهش کرد: هایش کمحمد خسته و دردمند دست روی چشم 

برو خونه گم  اینا سختته، واسه همین می کاری که گفتم بکن! خونه مامان_

برنمیحاج ازتون  چشم  که  قرصه  حاجی  و  حسن  به  دلم  منم  علی!  دارن! 

 تنها باشی! خوامرم. فقط نمیمونم. میام و میطوالنی مدت جایی نمی 

 محمد... _

 خاموش کن برقو!_

 بخشمت!  وقت نمی ت بیاد، هیچاگه این وسط بالیی سر_

تخت   روی  و  زد  را  برق  شکست.  را  دلش  محمد  محض  پشت سکوت 

تازش  این روی لجباز و یکه .شدبهش خودش را جمع کرد. حریفش نمی

می اگر  بود.  شناخته  نبود.  را خوب  جلودارش  کند،کسی  کاری  خواست 

ستجو دست ای بود... مغزش همانجا از جشاید مادرش ... یا شاید اگر بچه

چشم یکبرداشت.  بیهایش  شد.  گرم  تنش  شد.  باز  سمتش  مکثدفعه 
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انگار منتظرش بود.  با دیدن چشم چرخید و   باز محمد قلبش ریخت!  های 

 لرزید: صدایش از بغض می...اش تند تند تکان خورد ی سینه قفسه 

  ات یه روز شبیه روزای قبلت بشه محمد!...یه کاری نکن که بچه_

را  می  حرفش  شاید  اما  بود  دروغ  اگر  حتی  بود.  از  زده  را  او  توانست 

 به آتش کشیده شدن آکواریوم، دور نگه دارد...  ی خطرناکی شبیهمعرکه 

حیرت  بود.  سید  مانده  خیره  کارش  براق  و  چوبی  میز  به  عصبی  و  زده 

گاهی  و  بود  در  درگاه  کنار  سینه  به  و دست  افتاده  پایین  با سری  مجتبی 

 ای را شکست:اییدشان. باالخره محمد سکوت چند دقیقه پزیرچشمی می 

افتم که تو  آدمیه که تو کرمانه. شب راه مییه سری مدارک دست اون  _

 شه...یه شهر دیگه ازش بگیرم. چیزی مشخص نمی 

 دفعه سید از کوره در رفت و بهت و حرصش را با هم فریاد کشید: یک

فهمی داری با دم شیر بازی ی ات نیاد نمی احمق! تا سرت رو سینه د بچه_

 کنی؟ می 

 محمد عصبی نگاهش کرد:

 یست چه برسه شیر! دُم الشخورم ن_

برق چشم سید حیرت  به زده نگاهش کرد.  او شباهت عجیبی  های عصبی 

همان شبی داشت که محمدرضا مقابل اصرار و شماتتشان برای ماندن توی 
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تیره رنگ  آن  فقط  بود!  مقدم  بود یک جفت  خط  و ، شده  روشن  چشم 

علی خواست شبیخون بزند! صدای حاجپروا که توی روز روشن هم میبی

زد!   دوره"توی گوشش چرخ  این  نکن جوون  بیفته  فک  پاش  موسی!  س 

بچگی  تو  من شیرده  نو  عینهو گاو  یهو  نبود  اگه  بدتره!  ممرضا  از  صدپله 

بدنمی اگه عموم سنار  ه زد زیر تموم آسایش بچگی و یکه کالم شه که 

رم تو کوچه،خیابون! لنگ و پاچه اینو نکش تو این بازیا  واس خریدام، می

بیاد تا شلوار صاب کن  ش ولمرده این جریانو پرچم نکنه رو کلهکه اگه 

نشسته سر زندگی و عشق و عاشقی و دو رو دیگه معامله  تازه  نیست!  ش 

می  یادش  کلهم  بیاد الدستش  انداختبچه  که  اولیو  شر  بوده!  تو  ره کی  ی 

 "آشیونش، خودت بکش بیرون.

ش راحت باشد. نگاه معنادار  و گفته بود که باهاش حرف زده و خیال رفیق

رویش  حاج جلو  سفالی  دیزی  ظرف  گذاشتن  با  تهش  و  دید  را  علی 

دهد برای قاتی خواسته بود بهش اعتماد کند که دیگر راهی به محمد نمی

آن هم بعد از دو سه ماه که  .شدن در این جریان و حاال غافلگیر شده بود

می  پیگیر  فکر  و  افتاده  سرش  از  تاب  و  تب  است. کرد  خودش  زندگی 

تراشیده.  نمی رفیق  زیرزیرکی  خودش  برای  کرمان  سفر  آن  توی  دانست 

آن هم چه کسی؟! عموی جوان همان دخترکی که قاتل رضا از سر بدهی 
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بچه تازه  و  بود  کرده  نگعقدش  بود. سکوتش  آمده  دنیا  را  اش  مجتبی  اه 

به  اعتمادش  کشید.  خودش  سمت  را  سید  نگاه  و  چرخاند  محمد  سمت 

جتبی هم باعث شده بود همدست او شود و حاال... با یک تیم طرف بود م

آنکه بدون  داشتند  دلیلی  خود  برای  کدام  هر  درشان   که  کافی  مهارت 

سگرمه رسید.  ذهنش  به  فکری  و باشد!  رفت  هم  توی  هم  با  قلبش  و  ها 

 ش از حالت بهت به خصم رسید و رو کرد به مجتبی! نگاه

 کتابتو بکن و خیر پیش! دیگه الزمت ندارم. حساب _

بهت یکنگاه  که  مجتبی  شوکه  و  دستزده  صاف دفعه  و  افتاد  هایش 

ایستاد، دلش را به درد آورد اما سید بلند شد و رو کرد به محمد که حاال 

 کرد!شبیه مجتبی وا رفته نگاهش می

کنم  کشیدی بیرون از جریان و یادت رفت چه خبره که کمک می پاتو  _

 بگیری محمد وگرنه به روح ممرضا... خسارتتم 

من خودم عرضه دارم بیفتم دنبال خسارت باشگام سید، مجتبی چه دخلی  _

 به این جریان داره؟

چه دخلی داره؟ از پرونده و کارای من بهت گرا داده. این یعنی خیانت _

 در امانت! 

 زیر گفت:ی تا پس سرش سرخ شد و ناراحت و سربهمجتب
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 . آقا سید محمد که.._

 حرف باهات ندارم مجتبی! برو پا حساب!   _

 محمد معترض و کالفه گفت:

 سید! _

 دست مرد باال رفت و تهش انگشتانش سمتش نشانه! 

 گذرم از خطاش!بکش کنار بمونه! می _

ین بار جلوتر  فک محمد و تمام عضالت صورتش منقبض شد و مجتبی ا 

 رفت:

 رم سید!می_

 محمد عصبی بود و پرخاشگر:

کنی؟ دلیل اینام شب موندناتون پشت یه سِد موسی! گرو کشی میاینجور_

می  رفیق سالخی  که  ممرضاست  با  می خاکریز  و  من  کنی  تا  وسط  ذاری 

مردِ  ادعا...  همه  اون  کو  پ  بدم؟  مدرک  سری  یه  از  گذشتن  اوکی 

 ! ادعااا!... همه حرفین؟

 مجتبی بازوی محمد را کشید: 

رم. تو پا بقیه کارت  به خاطرت می  روز اول واسه خاطر تو اومدم، االنم_

 ات اصن!برو. خودم نوکرتم. میشم راننده



 

1209 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

سید چشم بینشان چرخاند و تهش با حرص تسبیح توی دستش را روی میز  

 کوبید و صدایش را روی سرشان: 

دار_ ادا  رفاقت  ورداشتین؟  دور  نیس چتونه  معلوم  تهش  راه  این  مگه؟  ه 

ای که دو روز پیش واسه زنت  که چیه؟ منو دور زدین و رفتین وسط معر

می اسیدپاشی  میعکس  آتیش  زندگیتو  بعدش  روز  فردام فرسته،  زنه، 

 تونو بذاره رو دستم؟! خواد جنازهمی 

 کنم؟ دونه چه کار میشه من! کی می هیچیم نمی _

 سید سمت محمد برگشت و گفت:

قیامت بدویی دونن چرا باشگاتو آتیش زدن؟ اونم جوری که شاید تا نمی_

 یه قرون از خسارت دستتو نگیره؟؟

 اس!مهدی... دشمنی کس دیگه_

می_ کلهد  بساط  گم  در  آه  پسره  این  بچه!  بفهمی  نمیخوای  داره  باد  ات 

نداره. به کدوم پشتوانه همچین غلطی کرده؟ اگه شده باشه آدم اینایی که 

وکم ات سر کل کل و رکشی دیگه دشمن سادهی ازشون زیرو رو میدار

 کنی نیست که!  

 اش!  رسی به کله گندهبهتر. از اون می_

 ده؟ای و خورده پا کله گنده خط می فکر کردی به یه آدم عقده_
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 اش فک و فامیل عروس حاج فاضل باشه، آره! اگه کله گنده_

  

تن محمد را گرم کرد. محمد   سید چنان جا خورد که نگاهش آتش شد و

 گفت:نگاهی به مجتبی کرد و 

 آدرسش رو یادته تو هم؟ _

 مجتبی لبخند زد:

 دیکته شده!_

 محمد نفسی گرفت و سمت سید چرخید: 

س سید! حتی اون باعث شده به قاتل رضا رضایت  رابطشون بابای فاطمه_

 بدن! 

نگاهی   سید یا قرآنی گفت و روی مبل ولو شد. دست به سرش گرفت و

زد که سید اطمینان موج می  بین محمد و مجتبی رد و بدل شد. ته نگاهشان

 کالفه سر بلند کرد:

 از کی فهمیدی؟_

 که پدر زن عباس... _

 از کی فهمیدی؟_
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ده روز بعد از اینکه رفتم کرمان و برگشتم! حمید ... عموی همون دختره  _

با بابای فاطمه   خونه یکیه! چند ردشو گرفته بود که صاحب اون صندوق 

هفته، یه کار مشترک برداشتن که لنگ   وقتم قبل از کشتن رضا ... شاید یه

می گمون  چون  براش  ریخته  پولو  عموم  ولی  االن  تا  بود  کرده مونده 

خواستن بسازن تو منطقه محروم بم به خاطر قولش رو هوا  کلینیکی که می 

 مونده! 

 اون اینا رو از کجا فهمیده؟؟ _

قات_ همون  نوچهدم  بین  کرده  جا  خودشو  و  دیده  رو  راهله   ... ا  هاش 

 درروش رو یاد گرفته، بعد... 

 سید بلند شد و گفت:

می _ زنگ  حاال  می همین  جوونک.  این  به  و  زنی  دستشه  چی  هر  گی 

کنه و تیز میاد تهران! فقط یادش نام و نشون یه جا دفن می مدرک داره بی

 بمونه کجا دفن کرده! بجنب محمد! 

گیج نگاهش کرد و سید موبایلی سیاه را از جیبش بیرون کشید و  محمد  

 روی یک دکمه زد و بعد بلند گفت: 

ها بیخ داره! یکی هم تونی بگو ببینمت سهراب. قضیه این بچههر جا می_

 وسط آتیشه تو کرمون!  
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ای گفت و قطع کرد. سمت محمد که برگشت یهو داد  باشه  چند ثانیه بعد

 زد: 

برو زنگ بزن تا سر رفیقتو نفرستادن بعد از آکواریومت!   د واستادی که!_

 فقط یه جوری بگو... 

 کارتی که خودم براش خریدم در ارتباطیم سید! با سیم_

 سید پوزخند زد و کتش را از روی جالباسی برداشت:

 هان؟  .یه پا پوآرو شدی_

 محمد چیزی نگفت و سید در را باز کرد که مجتبی پشتش رفت:

 برم فقط! لمو ... فردا میمن وسای_

اش سید دستگیره در را نگه داشت و سمت جفتشان چرخید. نفس کالفه

 را بیرون داد. آمده بود از راه کنارشان بزند اما حسابی رکب خورده بود!

پا رفیق  _ بشین  بعد  الزم نکرده!  این خطر بگذره!  از  تا   ... فعال  کارآگات 

 دونم با جفتتون چیکار کنم! می 

 ا نگاه کرد و افزود: محمد ر

 البت اگه قبلش علی منو به خاطرت سالخی نکنه!  _

در را به هم کوبید ورفت و نگاه محمد و مجتبی سمت هم چرخید.انگار  

ح اهمیتشان  و  اخبار  این  شدن  رو  آکواریوم،  جریان  از  جا  بعد  را  الشان 
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گوششان  بیخ  خطر  انگار  نه  انگار  آمد.  جفتشان  لب  به  لبخند  که  آورد 

 یده! محمد نشست و مجتبی پاکت سیگار جلویش گرفت:چسب 

 چایی بیارم دیگه رفیق؟_

ی حمید را گرفت اما قبل از برقراری محمد چشمکی زد برایش و شماره

 : نفسی گرفت و جواب داد .ی مریم را دیداتصال شماره

 جانم؟_

عمیقی   نفس  کرد.  آرام  را  مریم  قلب  هیاهو،  آن  میان  کالمش  آرامش 

 کشید:

 تی برو خونه حاجی، اومدم! میای خودتم دیگه؟گف_

 افتم. پیش سیدم!  آره! یه نیم ساعت دیگه راه می_

 مراقب خودت هستی دیگه؟ _

 گوشم گفتی، چهارچشمی مراقبم!  کناربه خاطر تو و اون حرفی که _

کفشگوشه و  آمد  کش  لبش  چشمش  ی  پیش  سفیدی  کوچک  های 

 آمد... 

 *** 

را   گوشی  خاموش،  موتور  جابهروی  دستش  اطمینان  توی  با  و  کرد  جا 

دهد و نهایتا تا فردا شب تهران  گفت که حمید کارش را درست انجام می
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بدون  کاری  ندارد  حق  کرد  تاکید  وقتی  و  گفت  خبی  خیله  سید  است. 

دهد انجام  کردن اطالعش  پنهان  برای  چیزی  دیگر  گفت  و  زد  لبخند   ،

هایش را حسابی ، سگرمهوجود ندارد. در حیاط باز شد و حسن با دیدنش

 کشید توی هم:

 گیرمت، بوق بوقه توش؟زنی دو ساعته که هر چی می با کی ور می _

دست برای حسن بلند کرد و از موتور پیاده شد. اشاره زد موتور را تو ببرد  

 ای گفت و صدای سید را توی گوشش شنید: "دِکی"که حسن 

 ای یا حسن اومده سروقتت؟پیش علی _

 ام! چطور سید؟همون حاجی چند وقت م_

 مجتبی کجا کمین کرده؟_

 ضرب خندید:محمد تک

 جاش امنه اونم! مادرشم فرستاد نهاوند پیش خواهرش!  _

اما جایش فقط گفت کار خوبی کرده ه  اند کسید خواست چیزی بگوید 

بیندش. خداحافظی که کرد، محمد اند و گفت بعد می تری رفتهجای امن 

جم مشتش  توی  را  با  گوشی  که  داشت  عجیبی  آرامش  احساس  کرد.  ع 

حال دو سه شب قبلش حسابی مغایر بود! سمت حسن چرخید که موتور را  

میگوشه رویش  چیزی  داشت  و  گذاشت  حیاط  گرفته  ی  آسمان  کشید. 
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دستت درد "ن شبِ قبل ادامه دار شده. کامل چرخید و  گفت احیاناً بارا می 

 ای گفت و حسن به موتور اشاره زد: "نکنه

 رکاب داد که سروقتِ عروسک فرنگیات نرفتی.ها؟  خوب_

 رفیق خوبیه. تو سرما گرما باهامه! عین رخش واسه رستم! _

از  بدتری  حال  دنبال  زمستانی  غروب  توی  رفت.  نزدیک  کمی  حسن 

اما آ بود  غافلگیرش کرد. آن هم وقتی  محمد  از آکواریوم  بعد  او  رامش 

 ی آتش بود!که تا شب قبلش گلوله

 ش آووردی؟گیر_

 کیو؟_

 اون دیالغو... میتی... _

 سر باال انداخت و نگاهش سمتِ خانه چرخید:

 نه. سراغش نرفتم!  _

 پ ظهری که از گاراژ رفتی پیش سید! گفتی... _

 گم حاال! هیشکی نیست؟ می_

 نوکر سرخودت هس دادا...  _

 کرد:محمد با خنده سمتش برگشت که حسن چشم ریز 

 نِس!  بگو با هم بخندیم خو کِ_
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حوضچه کنار  همیشه  که  تختی  لب  و  محمد  نشست  بود  حیاط  وسط 

 سیگاری از پاکتش بیرون کشید:

 ات به راست؟چایی ننه_

کننه_ یه  بیاد  تا  ممدخان!  راست  تو  وعیال  عهد  با  خودش  بهت ام  وفت 

خبریه؟ می  برگشتی؟  راست  و  رفتی  چپ  که  چته  بیا  مغور  فقط  دم! 

 ؟نما شدی از ظهری یا چیخواب

سیگارش را آتش زد و نگاهش سمت حسن چرخید که هنوز سرپا ایستاده 

 بود و چشم ریز کرده بود برای احواالتش: 

نتیجه می _ به  داره  تو شکم یه چیزایی  برگشتم  انگاری  برسه  اگه  رسه که 

 مادرم از سبکی و خوشی! 

 حسن جلو رفت و گیج نگاهش کرد که محمد پکی به سیگارش زد: 

پرونده  _ رد  دستشون از  که  خیریه  تا صندوق  دو  به  رسید  سید  مریم،  بابا 

می نصفشونم همون آدمای دوره صندوقیداره رو  ان که رضا سرش شه! 

 مرد و قبلش بابا مریم توش شد مترسکشون! 

محمد با لذت پکی دیگر به سیگارش کنارش نشست.  حسن پا شل کرد و

 زد: 

 بعد بگو کی وصله بهشون؟_
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 حسن مردد گفت:

 .. حاج... عموت... اگه._

 محمد سرباال انداخت که نه و گفت: 

بعید نیست اونم دست داشته باشه توش ولی فعال لنگ و پاچه رفیق شفیق _

 قدیمیش توش پیدا شده! حاج زرین! پدر زن عباس!

خیز با دهانی ی حسن شده بود دو توپ پینگ پنگ و خودش نیم هاچشم 

مد با آرامش لبخند زد و با تکان  نیمه باز. نه غلیظ و ناباوری که گفت مح

ی محکمی گفت و بعد خودش را ولو کرد روی تختی که فقط سرش آره

 یک فرش قدیمی ساده رویش پهن بود! 

 فه جفتشون دیدنیه!  خوام حاج فاضل بفهمه و عباس! بعد قیافقط می _

 حسن آب دهانش را قورت داد: 

 از کوجا رد گرفتن اینا؟_

 بماند!_

این_ سید  دلِ  اونوخ  چی؟  که  تو؟  دستِ  کف  گذاشته  اومده  صاف  رو  ا 

 ات از سر آکواریوم خونک شه؟جزبال گرفته 

 نچ محمد حسن را عاصی کرد و محکم با پشت دست به کتفش کوبید: 

 د بنال بینم!  _
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 من گذاشتم کف دستش! _

 تو چی چی رو... _

و   گفت  آخیشی  محمد  که  گفت  هانی  چنان  و  نشست  سیخ  دفعه  یک 

 ا روی تخت گذاشت: کامل سرش ر

فقط برسه روزی که حاج عموم اینجوری هان بگه! کیف دنیا رو کردم...  _

 تمام!!! 

ه روی شد کهایش جفت و جور نمیکرد. حرفحسن ناباور نگاهش می 

دارد.   را  ذوقش  حاال  و  کرده  کارها  چه  او  بفهمد  دقیقا  و  بیاید  زبانش 

 محمد سمتش چرخید و گفت:

 ات کجا رفتن باجناق؟ نهنگفتی عهد و عیال با ن_

دنبال _ همین  خاطر  واس  پ  کردی؟  چیکا  تو  ممد  یرقان...  و  باجناق 

م اس؟ د گاومیش واسه کبیشعورشکایت مکایت از میتی نرفتی؟ کار این  

رو ذوقشم  کردن  نشستی  زندگیت؟  و  بارت  و  کار  به  زدی  تر  عموت 

مرتیکه آخه   ... ایندرمیاری؟  خر...  الدنگِ  را  ی  دارن؟  زدهشوخی   دتو 

 خوای بخوری؟... باشن و مث رضا بکننت تو گونی چه گوهی می 
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کرد محمد داشت سیگار دومش را روشن میگفت وحسن پشت هم می

 نگشتانش کشیدش و داد زد: که او با حرص از الی ا 

گم اصن یا کر و خری  شنفی چی می د با توأم مرتیکه!... به یه ورته؟ می_

 کال؟

 ن!  کم زر بزن دیگه حس_

زر زدن من به چشت میاد ولی گوکاری خودت نمیاد؟!... َا کِ هی... من _

گفتم چرا تیریپ رضا موتوری شدی... هر چی فک کردم نفهمیدم... ای 

 تمرگی یه جا! حت که نمیتف تو اون رو

 محمد صاف نشست و جدی شد: 

 زنی! دیگه داری خیلی حرف می _

 های حسن گشاد بود: چشم 

آکوا _ کل  میممد!...  خودتو  بدبخت  هوا...  فرستادن  فضا ریومو  فرستن 

 یوهو! 

 شون.  گیر بیفتن آکواریومو میندازم پشت پرونده_

 گیررر؟ واستادی اینا گیر بیفتن؟ د آخه... _

 محمد کامل سمتش چرخید و میان حرفش گفت: 
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من تنها نبودم. بیخودی شلوغ نکن! االنم همه چی خوب پیش رفته! بتونن _

 شه! ا اینا بزنن و برسن بهشون دستشون یکی یکی رو میرد مهدی رو ب

می _ ول  تورم  وسط  واین  عشق  به  سم  کنن  برسی؟  دارن  کیفت  دمم  و 

 نکنه؟

 بهت گفتم در جریان باشی. نه اینکه بشی اسفند رو آتیش!  _

 حسن تلخ و عصبی بود: 

می_ عموت  همون  درد  به  دیگه  و  حاال  شه  کم  روش  نشستی  که  خوره 

نیست گرده   حالیت  از  اومدم  بگو  دادا...  بره  سرش  شاید  زندگیت  کل 

 افتخارم بگم تا ببینین بلتم ممد خان!

 اهش کرد:محمد خیره نگ

اگه نگفتم بهت واس خاطر این بود که تو اهل ریسک نیستی! غرغرت و _

 نگرانیت ...  

 حسن از کنارش بلند شد و میان حرفش گفت:

از صب.  نهو گندم برشتهاون زن بدبختت یه چی فهمیده پس که عی_ اس 

 نه؟ واس خاطر همین اومدی مهمونی یهویی اینجا؟  

 حسن! _
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ای تهش رقاصی نداره! عموت هر چی که  ممد... به والی علی هیچ کینه _

پسندین، این راهش نبود همه چیتو بریزی  هس مدل زندگیشه و همو نمی 

 رو داریه ... 

 محمد وسط حرفش پرید:

 به اون نرسیدم که... _

گرفتن  _ خاطر  بچهواس  قاتل  خودت  بگی  تهش  که  نرفتی  اتی؟  مچشم 

 وسط ...  کردی این خون رضارم

ناحق ریخته شده رضاس._ از  نصفش واسه خونه  و  وا کن  دهنتو  تو  حاال 

 حرص هر چی خواستی بریز بیرون!

تلخ  حسن طوالنی لحنی  با  و  بهش زل زد  بعد جلو رفت.  و  نگاهش کرد 

 گفت:

رض_ نگفتی  نگفتی  اولش  آخرشم  فقط ا.  مریم...  بابا  نگفتی  حتی  رضا! 

گفتی قیافه عموم دیدنیه تا بفهمه رفیق شفیقش کی بوده و چی کرده! منو 

 سیاه نکن ممد... گاو فرضم نکن! 

گفت و سمت خانه رفت که محمد از پشت کشیدش و تا حسن دستش را 

 پس زد، مچش را گرفت:



 

1222 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

ن، بعدشم رضا...  شتم تو این جریابه رفاقتمون قسم به خاطر مریم پا گذا _

رسم به تهش رسیدم به زرین و رفاقتش با عموم! ... از کجا خبر داشتم می 

 اینا؟

حالی عجیب پشت نگاه جفتشان پایین ریخت. حس آرامش محمد و نگاه  

 کدر حسن به او. محمد آرام گفت:

و _ باشگاه  اون  بدون  فقط  نکن!  خواستی  کن،  باور  خواستی  خودت!  با 

بی اریوم کم  آکو دادم! پس  نبود که  پای آبروی عموم! تاوانی  نَشِستم  بها 

که اگرم آبرو ازش بره حقشه که رو کرد به دخترای زرین و پشت کرد به 

بدون   مریم چون باباش بلد نبود مث زرین بخوره! که از خون رضا گذشت

اشو  اینکه بفهمه دست کسی که توی دستشه واسه رضایت، بوی خون بچه

بره واسهده! آبرو  می  نه خنک شدن دل من که سی سال  اگه ازش  ایناس 

 همه چیو واسم به گند کشید ...  

و  کشید  بیرون  پاکت  از  سیگاری  کرد.  رهایش  نفسی  گرفتن  با  و  گفت 

پشت به او لب حوض ایستاد. نم نم باران باالخره گرفت. کمی بعد حسن  

به پکی  و  گرفت  ازش  را  نگاهسیگار  محمد  زد.  حهمان  و  کرد  سن  ش 

 آرام گفت: 

 دل نگرون خود کله خرتم!  _
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 یه نخ ورداره مث آدم بکش خو!_

 حسن نگاهش کرد. 

اشو آویزون کرد. قول نون زیر کبابت وقتی فهمید تفریحیه، لب و لوچه_

 دادم همینشم بذارم کنار!

 ی لب محمد کش آمد:گوشه

 خواد و شلوار گت و پاره؟ ا؟! بینم نگفته سیکس پک می _

 نه!_

 را نگاه کرد و ادامه داد:  محمد

خوام! حتی با منی که خوام. آسایش و محبت میگه آرامش میفقط می_

نبودنِ  جنتلمن  تو  قول  به  بچگیشو  خاطر  واس  رفت،  براش  دلم  وقتی 

نداشتم جرات  فقط  خودم،  که  گذشته  بهش  سخت  اینقد  کنم!  نیگاش 

ه آرامش بده بِش! کنه! بتوندنبال یکیه از ته وجود بخوادش و بتونه باورش  

قول دادم ... که جا سر و ریخت اعیونی نداشتن، بمیرم و نذارم شک کنه 

 به خاطرخواهیم! ... 

به   حسن  بود.  خیس  جفتشان  صورت  و  سر  بود.  شده  تندتر  کمی  باران 

 های محمد زل زد و ادامه داد:چشم 

 داره؟  تو چیکا کردی ممد؟ مریم آسایشو آرامشو _
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ان بدی خورد که صورت حسن جمع شد. نگاهشان به هم  د چنان تکمحم

هیچ لب  به  رسیدن  بدون  سیگار  و  شد  تمام  طوالنی  و  سوخت  کدامشان 

شد. با صدای باز شدن در، حسن ته سیگار را توی سطل انداخت و نگاه  

 محمد دنبالش رفت. او جلو رفته بود که از مادرش و دخترها استقبال کند.

  

تاب سمتش برگشت و هایش از نگرانی بید. چشمتاریکی دیمریم را در  

توی  شد  سیلی  یک  انگار  که  کشید  راحتی  نفس  چنان  دیدش  وقتی 

ی  صورت محمد! صدای حسن روی دور تکرار بود و پشتش لحن ترسیده

  .مریم ..

 کجا بودین حاال؟_

اش بردمون بازار! کلی هم بی  عصمت خانم به بهونه خرید وسایل سفره_

 واسه مهسا چیز میز خرید!...ونه به

 خندید و با نفس عمیقی گفت: 

رفتیم.  _ اونجام  بودمش.  ندیده  من  داشت،  اینجا  هم  سقاخونه  یه  راستی 

 دیدیش تو؟  

 ی آرامی گفت و مریم بهش خیره شد:محمد آره 

 دلم آروم شد اونجا محمد! میای با هم بریم؟ _
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توی چشم تکان  نگاهش  سری  مریم  ماند.  او  دهای  را  که  جوابش  که  اد 

پلک به صورتش کشید و  بداند و محمد دست  هایش را روی هم  زودتر 

 گذاشت: 

 بریم!_

اش متکی به دیوار آجری کنار هایش بود و شانههر دو دستش توی جیب 

سقاخانه!... نگاهش به مریم بود که یک شمع را با کمی مکث روشن کرد 

پنجره بین  از  کنارو  سبز،  و  مشبک  هوا  ا قیبا های  تاریکی  گذاشت.  شان 

تر ای از صورتش را روشنها مانند چراغی، زاویهباعث شده بود انوار شمع

زنگ ناقوسی  به  مدام  که  باشد  دستی  مثل  حسن  صدای  و  و کند  زده 

کوبد! بعد هم مثل چوبی بلند توی سر احساساتش! سنگینی و  دورافتاده می 

چشم برگردد.  مریم  شد  باعث  نگاهش  ههاخیرگی  میدان یش  میشه 

قوی  میمغناطیسی  محوش  اگر  داشت.  جاذبهای  باید  قویشد  از  ای  تر 

می مدد  به  جاذبهخودش  کند.  رهایش  تا  که آمد  آرامشی  حس  شبیه  ای 

 کنار آن سقاخانه داشت. پلکی زد و با نفسی عمیق گفت:

 کنی؟تو شمع روشن نمی _

دست بعد  و  ماند  حالت  همان  در  کمی  از  محمد  را  بیرون   جیبشهایش 

ی مستطیل شکل مانده بود.  کشید و سمتش رفت. آخرین شمع توی جعبه 
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مریم با حسی خوب، کمی کنار ایستاد که محمد شمع را برداشت. شستش  

 ی نازک پارافین منجمد کشید:را روی بدنه

 کنه؟سوختن این، چیو عوض می_

 جان شد و محمد نگاهش کرد. آرام جوابش را داد: لبخند مریم کم 

 کنه! ا حال آدمو خوب می دع_

 چطوری؟_

همه سال ازش نیرو بگیرم و جلوی هزار و  طوری که باعث شد اینهمون_

 یک بدبختی وایسم تا تهش به تو برسم! 

 محمد با مکثی طوالنی گفت: 

 ته دعاهات منم؟_

را   جوابش  تا  کرد  هومی،ترغیبش  با  محمد  و  کرد  نگاهش  گیج  مریم 

 د:مانبهش خیره  بدهد. مریم

 کردی کمی؟ فکر_

 وقت! پس چرا تو نصیبم شدی؟ من که دعا نکردم هیچ_

هایش را باال کشید. محمد قدمی جلو رفت بار با مکث جفت شانهمریم این

 و ادامه داد: 

 بودی باهام؟ قدری که من با تو کیف کردم، تو هم خوشولی اون_
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چشم چشم  توی  بغض  زد.  چرخ  او  صورت  توی  مریم  .  زد  هایش های 

شمع  نور  و  برگشت  سقاخانه  مردمکسمت  توی  شناور  ها  لرزانش  های 

انگشتانش روی مشبک  تر های سنگی رفت. سر محمد کمی نزدیکشد. 

 شد: 

 نبودی؟_

تو زندگی یاد نگرفتم فقط به یه چیزی فکر کنم! به قول خودت همون _

ه  کیف و عشق و حالی که زیاد به من نیومده وگرنه بدبختی مثل طاعون ب

زد... حاضرم بهم سخت بگذره اما چیزی که سهممه داشته ام نمیونوادهخ

 باشم!...  

 هایی پر گفت:سمتش برگشت و با چشم 

میاون_ که  باهات  خوشبختم  ازم  قدر  بشه...  چیزی  یه  یهو...  ترسم 

 بگیرنت...  

از حرف  ناشی  احساس و عذاب  های حسن جمع  قلب محمد توی مشت 

 شد.  

 باهام؟ داشتی یه روز خوش _

بار با بغض و حیرت نگاهش کرد. محمد جدی بود و انگار دنبال  مریم این

 تعیین تکلیف! سر جنباند:
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 چته تو؟ این همه حرف زدم حاال دنبال اعتراف گرفتنی؟ _

 فکر کن آره! _

خاطره _ خودت حتی  که  چیزی  از  بیشتر  خیلی  دارم.  دوست  بدتم  های 

 پرسیدی! بتونی بفهمی وگرنه اصال نمی

 هم برگشت که محمد مچش را گرفت و سرجایش ماند. آرام گفت: بعد

 نکن! قهر_

 مریم تلخ گفت:

نمی_ احساس قهرم  که  نباش  جوری  یه  توروخدا  ولی  بکنم  باهات  تونم 

  ... گرفتنش  ازم  بار  یه  ندارم!  و  دار  همه  االن...  شوهرمی  کنم...  ضعف 

 خوام از دستش بدم...  دیگه نمی

لرزلب نچکد. محمد چشمش   ید وهایش  اشکش  تا  سمت دیگر چرخید 

 سمت خودش کشیدش:

 شه! این مفتی خالی نمی حرف دارم باهات! اینقد دلم پره که به_

نفسی   محمد  و  کرد  نگاهش  گیج  کرده؛  غلیان  احساس  همان  با  مریم 

 گرفت:
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کمی قول و یه ذره اعتراف به کارای اشتباه، یه ذره گفتن از داشتنت، یه_

ی روزای بد... درمورد اینا یه شب تا صبحم کم  جبران همهر و قسم سر  قرا 

 میاد! 

 سر تکان داد: مریم 

 .خوام محمدرضا! خودت..من اعتراف نمی_

ات! چون با همه داراییام، تا امروز که شاید ورشکست شم بذار بگم واسه_

 اشم! تونم داروندار یکی بدونستم می و نتونم برگردم به روزای قبل، نمی 

فتن معترضِ مریم، باعث شد لبخند بزند. سمت سقاخانه برگشت. محمد گ

کنارش  و  کرد  روشن  بود،  کرده  روشن  مریم  که  همانی  با  را  شمع 

 گذاشت. نفس راحت مریم حالش را تغییر داد.: 

 واسه جوجهه...  _

خنده محمد  گفتن  جان  با  و  کشید  آهی  سمتش  مریم  وقتی  گرفت.  اش 

 قبل بود.   مد هنوز مثلبرگشت، حالت نگاه مح

 بریم خونه؟_

 کشید: مریم جا خورد و دست زیر پلکش

 ولی من گفتم اومدیم بمونیم!  _
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سمتش   لبخند  با  سقاخانه،  به  نگاهی  از  بعد  و  کرد  سکوت  کمی  محمد 

 چرخید: 

 دیم!مهم نیست! بعدا یه چیزی تحویل می _

 خانم... آخه عصمت _

 محمد راه افتاد: 

 روی هستی؟ ادهبریم... فقط پایه پیبا من! بیا _

و  از شوق  نگاهش کرد،  و  برگشت  اما محمد که  بگوید  خواست چیزی 

برق چشمانش، جای هر چیزی تنش پر از شورِ خلوت باهاش شد. سمت 

ها پشت روزهایشان مانده بود انگار که تمام هم خیابان رفتند. خیلی حرف 

 خودشان شدند... ی گرم  نشد؛ تا وقتی که وارد خانه

 *** 

  

لب  موبایلش و  کرد  چک  و  را  کرد  پا  به  پا  حسن  کشید.  باال  را  هایش 

 عاقبت از روی موتور بلند شد: 

 نگف با چی راهی شده؟_

ی حمید را گرفت و جواب او  محمد سرش را باال انداخت و دوباره شماره

 را هم داد: 
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 کنم.  فقط گفت رسیدم خبرت می _

کرد_ ایسگامون  بگو  نهبه!  میاد،  کِی  معلومه  نه  پَ!  بعد   ی  میاد  کی  با 

 واستادی منتظری؟... اسکول شدی به موال... 

غیرقابل  همان  جز  نگرفت  حمید  موبایل  از  جوابی  هم  باز  وقتی  محمد 

دسترس بودن، کالفه دست الی موهایش برد. حسن چشم تنگ کرد و به  

 در دیگری زد: 

 ... دیشب پیچوندی مارو ممدخان! شایستی تاوونه_

 محمد با خنده سمتش برگشت:

 واس تو که بد شد؟!_

 حسن دست روی سرش کشید و نگاهش سمت دیگر چرخید:

 آخه ما شانسمون مث شوماس دادا...  _

حسن   کتف  روی  را  آرنجش  و  رفت  موتور  سمت  نزدیکش  محمد 

 گذاشت: 

 ببین منو..._

برق شیطنت را توی چشم  از حسن نگاهش کرد و وقتی  قبل  هایش دید، 

 زد و گردن کشید: ینکه او چیزی بگوید، زیر دستشا 

 به موال جدی، شوخی زر زر کنی...  _
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 محمد با خنده توی سرش زد و روی موتور نشست: 

 واسه تو باید فقط اتاق تاریک جور کرد از بس خری!  _

 ام با منور و تیربار باهم شبیخون بزنه البد!بعد حاجی_

 محمد اوهویی گفت و سرش سمتش چرخید:

 نداری! خواد از آقات جرات پ دلت می_

 حسن سرخ شد و پشتش نشست و غرید: 

 راه بیفت برو که این رفیقتم لنگه خودته... _

 محمد از جو شوخی بیرون رفت و لبخندش محو شد. 

 گفت ...نگران شدم براش حسن! سید اون روز می_

با  و  کرد  چک  را  گوشی  بالفاصله  خورد.  زنگ  موبایلش  حرفش  وسط 

ه محض برقراری ارتباط با بگویی  دیدن اسم مجتبی حرفش را ول کرد و ب

و  فرستاده  او  خط  روی  پیغامی  حمید  که  داد  توضیح  گفت،مجتبی  که 

ی خانه بدهد و بعد از چند شود و شمارهگفته شارژ موبایلش دارد تمام می

 کند کسی دنبالش افتاده.دقیقه با تلفن ثابتی زنگ زده. گفته بوده حس می 

انداخته و جرات هم نکرده از تلفن از ترسش خطی را که محمد داده دور  

یک مسافرخانه آدرس  بزند!  زنگ  او  به  شده  مستقر  تویش  که  ای 

ی یک اتاق که کپی مدارک مسافرخانه قدیمی را توی قم داده و شماره
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نقره  فلش کوچک  با یک  آنجا گذاشته  اگر را  بوده  گفته  فیلم.  از  پر  ای 

دارند ولی معطل نکنند شده آنجا بروند و مدارک را حتما برخبری ازش ن

و همان وقت راه بیفتند چون اگر دنبالش باشند، پیدا کردن او و مدارک  

ندیدنش  و  رفتن  آنجا  اگر  حتی  بود  کرده  تاکید  ندارد.  کاری  برایشان 

 مدارک را بردارند و بدون معطلی بیرون بزنند!  

گرم   و  سرد  باعث  مجتبی  حرفِ  می هر  محمد  تن  از  کردن  بیش  شد. 

گرانِ خود حمید بود که از روز اول گفت حتی اگر الزم باشد  هرچیزی ن

گذارد تا حق دخترک مظلومِ برادرش را بگیرد. جانش را پای این کار می

برادری که تهدید به مرگش کرده بودند و حتی یکبار آنقدر زده بودنش  

ه ترسیده بود از آن شر، همه هایش شکسته بود و درنهایت زنش ککه دنده

راضی   دختر  را  تا  بود  چهل ساله  16کرده  الت  گنده  سوگلی  بشود  اش 

محله ساله نامردیی  بار  که  بود  نکشیده  هم  ماه  دو  به  شکم اشان.  به  اش 

تر کرد! انگار که تمام کارهایش عمدی اشان را داغدخترک نشست و همه

خانواده چون  نمیبود  و  بودند  آبروداری  کفتار ی  آن  به  باج  خواستند 

رود اما  اش سنگین بود که مجتبی گفت باهاش میروی سینه   دهند... نفس

تصمیمی   حمید  که  شاید  بماند،  است  بهتر  گفت  و  کرد  مخالفت  محمد 

حرفش   بین  محمد  آورد،  را  سید  اسم  تا  مجتبی  رسید.  تهران  و  گرفت 
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ل بود اینجا گفت که بهتر است بعد از رسیدنش به قم خبر دهد چون محا

اشان  و برود. بعد هم ممکن بود دلشوره او پای همهباشد و راه باز کند تا ا 

 ی قم بکشاند! را به مسافرخانه

نمی  تنها  که  کرد  راحت  هم  را  کرد، خیالش  قطع  که  زمانی  و  رود 

رود قم و او و مهسا تنگِ دل  ی مریم را گرفت و گفت می بالفاصله شماره

خنثی نگه   نند تا برگردد. سعی کرده بود لحنش را اش بماعلی و خانهحاج

برود همانجا و   برگشتن  به محض  نشود. قول هم داد  او مضطرب  تا  دارد 

تازه   چرخاند  سوییچ  وقتی  که  رفت  پیش  تند  چیز  همه  آنقدر  کرد.  قطع 

یادش آمد حسن پشت سرش در سکوت کامل نشسته. نچی کرد و کامل 

ن بِر  و  بِر  و  گاهش میسمتش چرخید. حسن داشت  داد  کرد. سری تکان 

 گفت:

 ری یا برسونمت دارآباد؟یخودی از کارات افتادی امشب حسن. می ب_

 حسن کمی نگاهش کرد و بعد سرش را جلو برد: 

اونم واس خاطر ممرضاس! آقام یه حسرتو سی_ ساله کشیده رو دوشش. 

حرف  از همون دیقه که تو باشگاه هق زد و انگار تازه رفیقشو جا گذاشته،  

 ی کاشِ جا نذاشتن ممرضا یه ور!زد، نشس گفت همه حسرتام یه ور، ا 
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 نگاه محمد بهش بود که حسن پشت کتفش زد:

سی _ نیستم،  آقام  من  دادا...  اومدم برو  دق  نشده،  رو  سه  بیارم!  تاب  سال 

 تو! ... اگه خطریه، تا تهش منم هستم ... برو ممد!بی

فقط  آن  محمد  که  گفت  مطمئن  جاگیر  قدر  موتور  پشت  و  گرفت  نفس 

آ توی  از  و  شد.  کشید  سر  روی  را  کاپشنش  کاله  حسن  که  دید  ینه 

بلند   و  افتاد  نگاهش  به  حسن  چشم  گلویش.  زیر  کرد  گره  را  بندهایش 

 گفت:

ها که نداری بکوبیم سرمون، نمیریم، الاقل یه کوفتی بکش از این قابالمه_

 سرت تا نچایی دادا!

 د و راه افتاد:لب محمد با خنده کج ش

 رتم؟ چاد آخه چاککی با تو می_

حسن با خنده کاله بافتی را که توی جیب بزرگ کاپشنش بود برداشت و  

 از همان پشت سر روی موهای محمد کشید. داد زد:

 ره قم؟؟رفتیم خو! آخه چه درازگوشی با موتور میبا عروس فرنگی می _

 کرد.... محمد نه محکمی گفت و گاز موتور را تا ته پر 
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با ستاره ناراحت بود  چت می   گوشی دستش بود و داشت  به شدت  کرد. 

وام   که  بود  خوب  برایش  آنجا  آنقدر  افتاده.  باشگاه  برای  اتفاق  این  که 

نمی  و حاال  بود  محمد صحبت برداشته  با  داد  قول  مریم  کند!  دانست چه 

ند و کند و برای او بین همکاران و رفقایش جای خوبی برای کار پیدا ک

، غم به دل مریم ریخت و دلش وقتی او گفت آکواریوم چیز دیگری بود

دانست تنگ شد برای آن سالن پرخاطره که هیچی ازش نمانده بود. نمی

می  پیش  می چه  سرپا  دوباره  آنجا  که  داد  امید  ستاره  به  اما  و  آید  شود 

 گیرند ولی معلوم نیست چه زمانی!  کارشان را از سر می 

بعد   کردباالخره  خاموش  را  اینترنت  او،  با  خداحافظی  شمارهاز  بعد  ی ؛ 

 محمد را گرفت که آنتن نداد. با دلشوره به صفحه نگاه کرد و عکس او! 

 با هم رفتن. دلت شور نزنه!_

 با نشستن مهسا کنارش، گوشی را جمع کرد و با لبخند نگاهش کرد:

 دلم تنهایی شور نزنه؟_

 نشست و نگاهش کرد:مهسا با جمع کردن زانوهایش عقب 

حرصی_ این  ا از  که  نمیام  میصال  کجا  میگن  چیکار  و  فقط رن  کنن! 

 گن رفتیم! می 

 مریم ابرو باال داد: 
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 گیری از حاال؟ آفرین. آمار می _

 مهسا با خنده بهش زد: 

 پرسم! ولی خودشونم بلد نیستن توضیح بدن!نه به خدا! اصال نمی _

 پشتی تکیه داد:مریم نفسی گرفت و کنارش به 

 گیره زود. مشاور چی شد؟ ه! یاد می تر از محمدحسن خیلی سر به راه_

 قرار شد شنبه اولین جلسه رو بریم! دوتایی... _

روی  دست  ثانیه  چند  از  بعد  و  کرد  نگاهش  مهری  پر  لبخند  با  مریم 

 صورتش کشید. آرام گفت: 

 پیشم!ها! انگار همین دیروز بود برگشتی باورم نمیشه_

بی  و  گرفت  را  دستش  مریم  مهسا  بوسید.  محکم  و مقدمه  نشست  صاف 

ضربه اخم  با  چشم آرام  با  مهسا  زد.  بهش  و ای  کرد  نگاهش  براق  هایی 

 ی او گذاشت و آرام گفت: ش رفت. بعد سرش را روی شانهصدقهقربان

 یه چیزی بگم مریم؟_

ه کرد که وقتی مهسا طوالنی مکث کرد، خم شد و توی صورتش را نگا

 او آرام گفت: 

 راستش... دلم...  _

 بگو خب مهسا!_
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 دلم واسه مامان سوخت! _

های او کدر شد و در  گفت و نگاهش به مریم ماند و دید که چطور چشم

سکوت مسیر نگاهش را عوض کرد. مهسا دستش را گرفت و اسمش را  

 آرام صدا کرد که مریم با صدایی تحلیل رفته،گفت:

 ببینش! دوست داری برو _

 رم!جا نمیبدون تو هیچ_

 خواست!؟! مهسا آرام ادامه داد: ی او دلش میدل مریم لرزید. این یعن

 یه بار اومد جلوی در دانشگاه! خواستم اعتنا نکنم و نبینمش اما... _

او هنوز ساکت بود که مهسا آب  اما  مکث کرد بلکه مریم چیزی بگوید 

 دهانش را قورت داد: 

 خته بود مریم!  هر دوتا دستش سو_

نگا ته دل مریم کنده شد و  از  برگشت که انگار چیزی  هش سمت مهسا 

 های او پر است! دید چشم 

و_ بند  با  گرفته  آتیش  خونه  بار  یه  شده.  معتاد  مامانم شوهرش  بساطش... 

 گفت... گفت آتیش آه شماها گرفته منو... میخواب بوده و... می

 کرد:مریم با خشم و خواهش نگاهش 
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ببینیش  _ میخوای  اگه  تمومش کن.  بابا  به روح  رو  تو  ببینش.  مهسا...  برو 

هیچ خودت  جون  به  کن!  آمد  و  رفت  باهاش  نمیحتی  یا  وقت  چرا  گم 

 نباید... ولی ازش به من خبر نده!  

بزند   بیشتری  حرف  که  نکرد  فرصت  ولی  گفت  ببخشیدی  فوری  مهسا 

به   بلند شد و سمت آشپزخانه رفت  هوای آب خوردن!حالش چون مریم 

های گین بود با خاطرهخواست هر چه سر دلش سن شد.انگار میخوب نمی

برایشان مادری نکرد... ولی  کودکی بیاورد و یادش نرود مادرش  باال  اش 

او هم مرده بود! کسی ته دلش را  حتی نمی  توانست آرزو کند که کاش 

مد زودتر  زد. چند مشت آب به صورتش پاشید و دعا کرد محچنگ می 

این احوال بد دامن می  به  او  نبودنِ  اینکه او حتی یک زد! تصور  برگردد. 

خواست زیر گریه بزند. حجم  روز نباشد چنان بدحالش کرد که دلش می 

آنکه  بدون  و  بگیرد  نفسش  باعث شد  دلتنگی  و  بغض و ترس  از  بزرگی 

حمد را  ی ماش به حیاط برود. شمارهمهسا را نگاه کند، با برداشتن گوشی

اش گرفته بود.  نم باران هم با احوالش بازیگرفت. باز جوابی نگرفت. نم

پله دست لب  و  داشت  نشست  دوست  گذاشت.  زانوهایش  بین  را  هایش 

  .اش را بغل بگیرد شاید کمی آرام شود اما..خانه برود و شمعدانی
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و  به صورتش کشید  باز شدن در را شنید. دست  کمی گذشت و صدای 

 آرام گفت: مهسا 

نمیعصمت_ چرا  گفت  االن.  زد  زنگ  گفتخانم  اونور؟  گفتی  ریم  تو  م 

 جا بمونیم ولی...  همین 

این زدند. حدس  را  زنگ  مهسا  باشد سخت که عصمتمیان حرف  خانم 

نبود اما با دیدن حاج علی و صدای یااهلل گفتنش، خودش را جمع و جور  

میانه  ولی  داد  سالم  و  علی  حرف  کرد  حاج  می های  منتظرشان که  گفت 

 خنکی بر قلبش بود.هستند برای شام، صدای بلند میعاد مثل نسیم  

 دایی جونم!سالم زن_

 دفعه از کجا پیدایش شد دانست او یکمتعجب و مشتاق جلو رفت. نمی

  

همه  کرد  سربلند  و  گذشت  که  خانوادهکمی  کوچه ی  توی  را  محمد  ی 

و   شد  شرمنده  رفتارش  از  خودش  استقبالشان دید.  به  و  ایستاد  بالفاصله 

ب متلک  و  گرفت  آغوشش  در  مهنا  خاطر رفت.  به  الاقل  که  کرد  ارانش 

را   حالش  و  گرفت  درآغوشش  فقط  شیرین  ولی  بزند  بهشان  سری  میعاد 

 کرد.دلواپسی توی نگاه زن غوغا می .پرسید 

 حاجی گفت محمد رفته مسافرت؟ آره مامان جان؟_
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 سعی کرد آرام باشد و لبخند بزند. دلش باز شور افتاد ولی 

 زود میاد. قمه! _

خانم   عصمت  بود،  رسیدن  منتظرشان  انگار  که  مهمانانی  از  استقبال  برای 

 نگذاشت حرفشان طوالنی شود. فقط صدای آرام شیرین را شنید: 

 دونم مراقبشی! دلم قرصه به تو مریم! می _

می  دلش  کرد.  نگاهش  آشفته  هم  مریم  من  دل  بگوید  شده  خواست 

 توانست. صدای میعاد به فریاد دلش رسید: رختشویخانه ولی نمی

امون گرفتم و دوباره خوشگلش کردم و دایی آکواریومم رو از مربی  زن_

 آوردم واسه دایی! ببینش...

 میثم جلو رفت و با خنده گفت:

این دایی عتیقه _ با  نیاورد، داد بغل من ، جا کشت مارو  اینو خودشم  اش! 

 شم باشه االن!اینکه عصاک

گرفت... خم   مریم بغض کرد ولی لبخند زد و کاردستی بانمک میعاد را 

 شد و بچه را دوباره بوسید: 

 ها! شهدایی جونت ببینه خیلی خوشحال می _

نمی مربی_ دایی امون  آوردمش  شد.  راضی  تا  گفتم  اونقد  ولی  جونم داد 

 خوشحال شه... میدونم االن آکواریومش سوخته!  
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ل مریم  با دل  میعاد  فشرد.  خودش  به  و  کرد  بغل  دستی  یک  را  او  رزید. 

 متش دوید و مریم، صدای آرام میثم را شنید: دیدن مهسا س

 کجاست این بشر مریم خانم؟  _

 مریم مستاصل نگاهش کرد و میثم پاشل کرد کنارش:

کله خر بازی درنیاره؟ من بهش گفتم پای مهدی وسطه بره شکایت کنه _

 کنه که دائمم شهرستانه؟ ومده... چیکار داره میاما دنبال هیچی نی 

علی و مشغول احوالپرسی  ی حاجکرد که سمت خانهمریم نگاهی به بقیه  

 بودند و میثم سریع گفت:

داری...  _ فرق  اونا  با  نفهمن! شما  مامانش چیزی  و  ازت  مهنا  آدم خیالش 

 راحته!

دل   بود؟  سنگ  مگر  او؟  از  بود  راحت  خیالشان  بغض چرا  و  لرزان 

 اش را جمع کرد و کوتاه گفت:خبری بی

 دونم! باور کنین درست نمی_

و   بعد  برای  باشد  که  کرد  اشاره  بقیه  کنجکاو  نگاه  با  و  کرد  نچی  میثم 

پرسی. گوشی توی خودش سمت عصمت خانم و مهسا رفت برای احوال

می کجی  دهن  بهش  داشت  مقوایی  آکواریومی  کنار  مریم  کرد. دست 

 داد... چنان جوابی نمیمحمد هم 
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که  بودند  شده  فارغ  آشپزخانه  و  سفره  شدن  جمع  از  کنارش   تازه  میعاد 

بلند   مثل گذشته  که  موهایش کشید  روی  لبخند دست  با  مریم  و  نشست 

نبود! وقتی مدل نگاه کردنش را دید و جانمی گفت، میعاد چشمی سمتِ  

 مادرش چرخاند و آرام گفت: 

 شه به مامانم بگی بمونم پیشتون؟ رم که! میفردا مدرسه نمی_

 مریم لبخند زد و گفت:

 ه نداد،تو هم ناراحت نشو! باشه؟گم ولی اگه اجازمی_

 خوام خودم آکواریومو بدم به داییم!آخه... می_

می  برایش  جواب  دنبال  داشت  با مریم  و  نشست  کنارش  مهنا  که  گشت 

 هایی جمع شده گفت: چشم 

 میعاد؟گی دایی میچی در گوش زن_

 میعاد صاف نشست: 

 هیچی! _

میثم رفت که مشغول    بعد هم بلند شد و با نگاه پرخواهشی به مریم سمت

 را نگاه کرد:علی بود و منصور! مهنا نفسی گرفت و مریمصحبت با حاج

 باز التماس دعای موندن داره، نه؟!_

 مریم لبخند زد:
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 ش!فردا که مدرسه نداره! بذار بمونه! محمد خودش میارد_

مسافرتای _ اینجوریش کرده! کوشش حاال خودش؟ گفتیم  محمد  همین 

 موم شد، رو دادی بهش تو هم؟اش دیگه تمجردی 

 ره!نه بابا! کار نداشته باشه نمی_

 مهنا کامل سمتش چرخید: 

کردم! این اصال عین به خدا من ماجرای باشگاهو دیدم داشتم سکته می_

 خیالش هست؟  

 مریم با ناراحتی گفت:

نیست! دیگه خودتون  _ ناله هم  و  اهل آه  مهنا!  نیست  نق زدن  اهل  محمد 

کنه. ودش پیگیر همه چی هست ولی کسی رو درگیر نمیشناسینش! خمی 

 حتی منو... 

 گند بزنن این اخالق غدشو! انگار کسر شأنه براش بیاد بگه مشکل داره!_

آرام روی مریم چیزی نگفت و مهنا با نگاهی بهش فهمید ناراحت شده.  

 دستش زد:

 ببینمت... حاال ناراحت نشی تو به آقااااتون غر زدم؟ _

 و مهنا با محبت دستش را فشار داد:  مریم خندید
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اس براش! هر چقدرم براش مهم  اش مث سیرو سرکهبه خدا دلمون همه_

 اس برامون به جون میعاد!نباشه، یه دونه

 شد و مریم دوباره گفت:دانم آرام مریم باعث شد مهنا نفس راحتی بکمی 

 بذار میعاد بمونه پیشمون!  _

 تکان داد: مهنا نگاهی به میعاد کرد و سری 

 باشه. حاال محمد کی میاد؟ _

 معلوم نیست ولی نیومد هم خودم میارمش فردا شب! _

مهنا مخالفتی نکرد و میعاد وقتی خبر تایید ماندنش را شنید انگار که قرار 

دن شهربازی  بهترین  به  نمیاست  ذوقش  از  برود.  را  یا  شیطنتش  توانست 

 پنهان کند... 

  

میعاد غرقِ در خوا  به  از دو  نگاهش  را  بود که شبیهِ محمد دو دستش  ب 

کشید. لبخند زد ولی دلش آرام  طرف زیر بالش برده بود و منظم نفس می

دادند. با اصرار عصمت نشد. محمد وحسن هیچ کدام جواب تلفن را نمی

علی و یکبار گفتنش، شب را همانجا ماندند  دار حاجی معنی هاخانم و نگاه

جا شدن مهسا را شنید و غلتی زد ای جابهولی خواب بهش حرام بود. صد 

ها کار دستش داده و با صورتی در هم باالخره خوابش  خوابیکه دید بی
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شانه روی  تا  را  پتو  و  کشید  آهی  صدای  برده.  کشید.  باال  مهسا  ی 

قطره تیک با   هایتیک  موسیقی  بود  کانال کولر شده  و  شیشه  روی  باران 

محمد پیام هم فرستاده بود و با التماس اش! برای  شکوهِ تنهایی پر دلشوره

از   نشد.  خبری  ولی  دهد  کوتاهی  جواب  دید  را  پیامش  حداقل  خواست 

از   شده  خیس  حیاط  کمی  زد.  کنار  را  پرده  و  شد  بلند  رختخواب  روی 

 رد ولی چیزی غیر از مسیری که به دو در خانهباران و تاریک را نگاه ک

نمیمی  بیرسید،  و  کرد  باز  را  در  سیلی  دید.  مثل  هوا  سرمای  رفت.  رون 

توی صورتش خورد و جمع شد! توی این هوا و با موتور واقعا کجا بودند  

 توانستند گوشی را جواب دهند؟!  که حتی نمی 

خواست تو برگردد که حس خیلی نتوانست با لباس کمش طاقت بیاورد و  

قدم با  و  برگشت  فوری  شنید.  را  در  بازشدنِ  از کرد صدای  محتاط    هایی 

های ایوان پایین رفت که با دیدنِ محمد و حسن، نفس راحتی کشید و  پله

 قدم تند کرد. آشفته و دلتنگ گفت: 

 دین؟چرا شماها گوشی جواب نمی_

بی حسن سام محمد  ولی  لب علیک آرامی گفت  و  باغچه  نزدیک  حرف 

حوض نشست. طرز نشستنش و گردنی که خم شده بود؛ بند دل مریم را 
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هش با ترس سمت حسن چرخید که او کالفه و خسته فقط  پاره کرد. نگا

 دست روی سرش کشید و گفت:

 شه دادا... پاشو بیا تو ممد! اینجا واستی و بشینی هیچی عوض بدل نمی _

ش. بعد انگار طاقت نیاورد و با کوبیدن  مشت محمد جمع شد روی زانوی 

پا   سمتش  باهم  حسن  و  مریم  برود.  که  شد  بلند  زانویش  سر  تند مشتش 

حرف و  وایسا! کردن  گفت  حسن  و  کجا  پرسید  مریم  پیچید.  به  هایشان 

نگاه مریم توی صورت او   یکی پشت سرش بود و دیگری جلوی رویش!

 چرخ زد و با احوالی بد گفت: 

سک_ من  دیشب  بیاز  حاالم  کردم.  می ته  داری  شده حرف  چی  ری؟ 

 خب؟! 

 حسن از پشت سر بازویش را کشید:

 ریم دیگه! ، با هم میبذا سید تلفن کنه_

کله  و  سر  روی  محمد  می دست  آنقدراش  که  چرخید.  بود  بد  حالش 

سمت نمی فوری  حسن  مهسا،  آرام  سالم  صدای  با  بزند.  حرف  توانست 

رفت و باالی کاپشن   توجه به آنها جلوتر  ایوان برگشت. مریم بی حواس و

بود. سرخ  های او شبیه برزخمحمد را آرام گرفت بلکه نگاهش کند. چشم 

 شد!پر و عجیب. دلش داشت پاره میو
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 چی شده محمدرضا؟ یهو... _

 حمیدو کشتن!  _

هایش نه! برزخ نبود! حالش خود جهنم بود! خون و آتش با هم در چشم 

می  کسیقل  انگار  چشم   زد!  با  کرد.  خالی  را  مریم  پای  گشاد زیر  هایی 

از کوچکی  پاکت  بد  حالی  با  محمد  و  ماند  خیره  بهش  جیبش    شده 

حتی   بود!  کرده  خیسش  خیس  باران  گذاشت.  او  دست  توی  و  درآورد 

 بوی غم بود و خشم!  .دادبوی سیگار هم نمی

 علی مریم تا من بیام!اینو بده حاج_

 بود اما حسن دوید پشتش: سمت در رفت. مریم خشک شده 

 منم میام بات!_

 کجااا؟ _

حاجبرق و  شد  روشن  حیاط  صورتش  های  دیدند.  را  بود! علی  هم  توی 

 عصبی و خشمگین و دلواپس به هر چهارتایشان نگاه کرد:

بیمی_ میاین...  بیرین...  بیحرف؟  تفسیر؟  و  شدین  توضیح  صاحاب 

 کلهم. ها؟ 
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زده   بهت  و  کرده  بغ  میمریم  نگاه  را  محمد  ذهنش هنوز  توی  و  کرد 

چرخید که حمید چه کسی بود؟ حاج علی پایین رفت. تیر نگاهش از  می 

 د به حسن و برعکس در گردش بود!محم

دین یا بندازمتون تو همین زیر زمین و زنگ بزنم اون موسای جواب می_

 فتنه بیاد؟ 

 محمد جواب نداد و حسن آرام گفت:

 گم من... منتها وقتش...ه به موال میگم حاجی! امون بدمی_

 وقتش هس! آی ممد... وقتشه پس بگو... _

از جا پراند و حسن را سمت در کشید تا صدای به هم خوردن در مریم را  

نگذارد محمد تنها باشد. فقط قبل از رفتن به مریم گفت هیچ کدام گوشی  

هم شد! دست موتور  خالی  متوجه جای  تازه  رفت.  و  روی   هایشندارند 

فلش   یک  و  مانده  جا  به  آدم  سه  و  ماند  بارانی  حیاط  رفت!یک  دهانش 

 کوچک که توی پاکت سر خورد... 

سن و سالی باهاش توی اتاق، حسن دست از بازی با سید و مرد هم با ورود 

تکیه محمد  و  کشید  میز  روی  قلمی  نگاه  جا  برداشت.  دیوار  از  را  اش 

شبِ اتفاق  از  بعد   . چرخید  بینشان  که سهراب  بود  بار  دومین  قبل،   

 ای انعطاف نبود، گفت:دیدنش! با همان لحنی که تویش ذرهمی 
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 چی دستتونه از دیشب؟_

 هیچی! _

 نگاه تیز سروان رویش نشست و گوشش را جلو داد:

 هیچی!! _

کرد که او سری تکان داد و توی اتاق چند قدم محمد مستقیم نگاهش می 

 تمسخر هم تویش بود، گفت: راه رفت و دست به کمر، با لحنی که 

چه  _ مسافرخونه؟  اون  رفتی  شب  نصف  افتادی  راه  هیچی  واسه  پس 

 ذرون! گخوشبیرون... چهخوش

 نگاهی به سر تاپایش انداخت. جوری که خون محمد بیشتر به جوش آمد:

واسه هر چی بود، به خودم مربوطه! واسه کارا شخصی باید جواب پس _

 بدم؟ 

 مستقیم سمتش چرخید. شوخی یا بازی در کالمش نبود: سهراب ایستاد و 

  فهمی همچین کارات شخصی نبوده بچه!وقتی دادمت دست دادگاه، می_

 اگه خبر داشتی کارم ملیه و مربوط بهت چرا زودتر نیومدی سر رام؟؟_

 ی ...  االن اومدم که گند زدی به همه چی پسره _

 خشمگین جلو رفت: سید اسمش را غرید و محمد تیز و 

 ترسونی؟ از بازجویی و شالق و... منو از چی می_
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 سید جلویش ایستاد. هنوز خشمگین بود: 

 دستته جا این حرفا بده به من! شرو بکن! هر چی  محمدرضا!... _

 دونی شر بود این دخالت بیخودیتون دیشب؟پس می _

 من بهت گفتم ول کن، نگفتم؟ _

دم عر بزنم و بکشم کنار سید... نه من من حمار نیستم که بشم حمال بع _

 بودم ،نه حمید و مجتبی! 

 سید سعی کرد آرامش کند.

 بذار این جریان تموم شه...  _

 حمد پر از خشم و دلخوری و بغض بود. انگار نشنید او چه گفت. نگاه م

 مجتبی کو؟ _

 توانست مستقیم نگاهش کند: سید چشم چرخاند. نمی

 جاش امنه اون! خیالت... _

نمیخی_ دورم  اینکه  اطمینانم؟  اعتمادم؟  راحت؟  چی  از  راحت؟  زنی الم 

 سید؟ اینکه... 

 سید میان حرفش پرید: 

آتیش چه_ با  زدنی؟  می  دور  ولت  محمد!  کردی  امون بازی  به  کردم 

 خدا؟!
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 محمد برآشفته داد زد: 

 امون خدا، زندونه یا تحقیر کردن؟ _

به   شقیامون خدا یعنی سفت گرفتن واسه جوون کله_ مثل تو که رفیقتو 

 کشتن دادی! 

لب و  محمد  سرخ  نیمهصورت  ماندههای  چرخید. باز  سهراب  سمت  اش 

 صدای حسن درآمد باالخره:

که چ_ داد  لو  حمیدو  شما  رفیق  سروان؟  جناب  گاز  رو  گذاشتی  پاتو  را 

 ای زدش بعد...  معلوم نیس کدوم حروم لقمه

انداختین  _ سر  که  بود  شماها  اتفاق  اشتباه  این  وگرنه  رفتین  و  پایین 

 افتاد! نمی

 سید با خشم گفت: 

 برو سهراب!گفتم خودم میارم همه چیو؟_

بست وگرنه تا  دست و پایش را می  سهراب داغ کرده بود اما حضور سید

 ایستادند. با صدایی بلند گفت: آن لحظه پسرها جلویش نمی

گفتی عقبن! نیستن!  خودت اینا رو انداختی وسط با یه جنازه موسی! هی  _

و   کمیسر  شدن  که  داشته  ورشون  هوا  حاالم  تمام!  و  کردن  کارشونو 

 تو چته؟   شون داغه.کاراگاه خصوصی... اینا حالیشون نیس و کله
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را   کتفش  سهراب  که  رفت  در  سمت  و  نماند  سید  جواب  منتظر  محمد 

 کشید ولی بالفاصله دستش پس خورد و صدای محمد باال رفت: 

هات باش که با  هات و درجهیستم جناب سروان! فکر پروندهات نگماشته_

کله خری مث من یهو به باد نره چون دست به باد دادنم خوبه! کاراگاهت 

 !دونهمی 

 سید شماتت بار و عصبی اسمش را صدا زد که محمد نگاهش کرد: 

هیچی _ وگرنه  سید  کن  رو  رییست  واسه  داری  ازم  اگه  مدرک  و  سند 

و تا  نیست!  من  نیست!  دست  دستم  هیچی  کجاست،  مجتبی  نفهمم  قتی 

نمی  هم  که هیچی  اونجایی  ببرینم  بسته  دست  بیاین  دارین  مدرک  دونم! 

می  کرفکر  فکر  اگرم  می کنین!  خر  و دین  مهدی  شدن  گرفتار  با  و  شم 

گیرم، اشتباه کردین، بدم کردین! چون خون میگرفتن خسارت بیمه خفه 

می تهش  تا  کدوم  من  ببینم  افتاده   ریبیشعورم  که  حمیده  و  رضا  قاتل 

 گردن اون غول بیابونی هر دوبار! ... 

 سید استغفاری گفت و سهراب دوباره غرید: 

 ار پسر وگرنه... اون فلشی که دستته بی_

می_ کاری  نمیهر  پس  جواب  یکی  تو  به  بکن!  اینکه  خوای  مگه  دم... 

 حمید زنده شه!
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ا با اسلحه نگهش دارد  موقع بیرون رفتنش، سهراب دست به کمرش برد ت

ی سید و نگران دنبالش که سید مچش را با حرص گرفت و حسن با اشاره

 صی گفت:رفت. سهراب مچش را از دست سید کشید که او حر

 وقت به جایی نرسیدی سهراب!  قد تیز و تندی که هیچهمیشه همین _

 انگشت سهراب مقابلش نشانه رفت:

وارد شد باید جواب پس بدی سید!  واسه این خللی که تو روند پرونده  _

 شاهد بخوان خودم میام تو دادگاه! 

د جا وارد عمل شدی تا زودتر از محمدی که بیاونوقت اونجا جواب می_

 اون مدارک و جوون مردم رو به کشتن دادی؟ دستت برسه به

 صدای سهراب باال رفت:

ببر و جونشون تو خطره،گوش نکرد_ اینا رو  ی، حاال وقتی بهت گفتم پا 

ده! من رفتم اتفاقی واسه اون پسر نیفته ولی  تاوان تلف شدنشونو قانون نمی

با رفیقات    فکر کردی هنوز پشت سنگری و جو بکش بکش و بنگ بنگت

به راهه؟ نه برادر من!!! االن باید تیز بود! دیگه تیر به خطا نباید بره... بفهم 

 اینو!

 ی سهراب:  دست سید خورد تخت سینه

 امثال منِ نفهم بودیم که راه واست باز شده و االن جلوم دراومدی!_
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 قاتیش نکن موسی... تو... _

با این همه تجربه نفهمیدی  در گندابو بذار که بوش زد باال دیگه! وقتی  _

کردی. االن با تله بوده و اون پسرو به کشتن دادی، باید فکر همه چیو می 

خرابه هیچ  به  نقلدری  شنود میای  از  قبل  تا  وگرنه  بفهم!!  اینو  تو  رسی... 

تر از این حرفاست که همه فهمیدی اینا حواسشون جمعگذاشتنت باید می

د ماه به آدمی که یه ساله دنبال مدرکی چیو تو تلفن بگن! نبود که تو چن

 رسیدن!ازش نمی

 سهراب خواست چیزی بگوید که سید جلو رفت و زودتر گفت: 

دست _ چی  هر  میمن  ازش  میشه  بهت  و  ول گیرم  رو  مجتبی  هم  تو  دم. 

میمی  انگار  نه  انگار  و  بچهکنی  این  کن  فکر  وقت شناسیش!  هیچ  رو  ها 

گیرم و من میام تو دادگاهی که ل میندیدی وگرنه در رفاقتمو باهات گ

بیگناه تشکیل می  یه جوون  بابت جون  رفیقایی واست  به روح همون  شه! 

 شدن پله واسه امثال تو قسم!  که سرشون جلوم پرید و

سینه  به  سینه  برود،  بیرون  کرد  باز  را  در  حاجتا  و ی  تیز  نگاه  شد.  علی 

حاج  دسخشمگین  و  سوزاند  را  استخوانش  مغز  تا  سینهعلی  تخت  اش تی 

 خورد. صدایش سخت بود، وقتی که گفت:

 ها رو قاتی کارت نکنی موسی! بهت گفتم و نشنفتی که این بچه_
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 خیره نگاهش کرد: موسی خیره  

 علی به روح پدرم قسم، اینا... _

 ی رفیقش خورد و عقب راندش: علی باز تخت سینهدست حاج

باد داره و هوای جون    شگفتم بات یا نگفتم موسی؟ گفتم این پسر کله _

 خودشم نداره یا نگفتم؟ طمع کردی و خودتو زدی به کری؟ به کوری؟ 

 سید مستاصل گفت: 

نمی _ فکر  به  علی  دربیاره!  تهشو  بره  که  باشه  بدپیله  و  چغر  اینقد  کردم 

تا شناختمتش خواستم  قسم...  داری  باور  به هر چی  قسم...  خاک ممرضا 

 پاشو ببرم ولی... 

 و بریدی و نتونستی پاشو ببری!  شولی گوشت تن_

بیار برادر  _ شما جا طلبکاری برو گوششو بگیر و مدارکو از دستش بگیر 

 من! وگرنه مجبورم بازداشتش کنم! 

علی سهراب را نگاه کرد. نگاهش سر تا پای او چرخید و روی دستی  حاج

بود مکث کرد. نگاهش آن مانده  به کمرش  نگاه  که  بود که  قدر سنگین 

 علی برگشت:مت سید رفت و دوباره سمت حاجسهراب س
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خطر بیخ گوششه! آدمایی که دیشب جلو چشمش رفیقشو بستن به گوله  _

متواری از خودش، هم  باید محافظت شه  برن سر وقتش!  ان! هر آن شاید 

 اشو و...  زن و بچه

این همه جون دادیم که حاال واستی جلوم و جوونمو و جونش رو بکنی _

 سونیم؟ ر و بترآلت فشا

 سید آرام گفت: 

 فهمه! محمد تو خطره علی! منتها نمی _

 علی داد کشید:دفعه حاج یک

نمینمی_ بازی و ماجراهات! حاال  تو  فهمه  فهمید، غلط کردی کشیدیش 

 فقط؟؟؟

 علی... _

های گیرم ولی وای به روزتون تار مو از سر یکی از بچهمن مدارکشو می_

 ..  م موسی.کشمن کم شه! به میخت می

کنم ... به شرافتم قسم  سرو صدا. من خودم آرومش میتو بگیر ازش بی_

 گیرم! کنم وگرنه در این دفترو دیگه گل میآرومش می 

 غیر این بود، در نفس کشیدنتو سرب داغ بگیر... _
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هایش گذاشت و چشم گفت. حاج علی دو دستش را روی چشم موسی

را به هم کوبید که صدای    جوری درنگاهی به سهراب کرد و بیرون رفت.  

با مکثی   لرزش زمین را شنیدند! نگاه دلخورش سمت سهراب برگشت و 

 طوالنی گفت: 

جناب  _ نکن،  حساب  روم  هیچی  تو  دیگه  بعد  هستم  جریان  این  ته  تا 

 سروان!

از   سید  اما  بگوید  چیزی  رفت  جلو  و  انداخت  کمر  از  دست  سهراب 

 تر گفت: کنارش گذشت و سخت

ول کن بیاد بیرون! به حد کافی تاوون کمک به منو پس رو هم    اون بچه_

 داد تو اون دخمه! ...  

 سید...  _

 برو. حرف علی حرفه! مدارکو میاره! برو فقط... _

از   قبل  برد و  بین موهایش  موبایل سهراب زنگ خورد. دستش را عصبی 

 رفتن سمت سید برگشت:

  ..خالقمه.من پا رو خون کسی نذاشتم موسی. تندم... چون ا_

 مجتبی رو ول کن! _
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اشه فقط این مدارکو بگیر ... دیگه سر و صدای  خیله خب! تا شب خونه_

 جریان دراومده... باید جواب پس بدم... نگیری مجبورم... 

 گیره!  علی گفت می _

انگار سرگردان  دنبال حاج علی گشت که  با چشمش  پنجره رفت.  پشت 

 راب دوباره گفت: از رفتن سهبود برای پیدا کردن پسرها! قبل 

 موتور و گوشی اینا رو هم... _

 بگو بیان بگیرن. _

  

گوشه را  وسایلش  انداخت تمام  را  خودش  و  کوبید  زمین  روی  سالن  ی 

کاناپه الروی  و   ی  شد  خانه  وارد  مریم  بعد  دقیقه  چند  تلویزیون!  جلوی 

سع مبل،  روی  دیدنش  با  و  چرخاند  خانه  سالن  توی  چشم  زد.  را  ی  برق 

جریا بدترین کرد  در  او  کند  درک  و  بگیرد  نادیده  را  پیش  ساعتی  ن 

 هاست...  روزها، دقایق و حتی ثانیه

نفس عمیقی کشید و قبل از اینکه سمت محمد برود؛ اول توی آشپزخانه 

هایش را عوض کرد و با  رفت و کتری آب جوش را گذاشت. بعد لباس

گارش توی فت. بوی سیآماده کردن چای، سینی را برداشت و سمت او ر

بین  که  محمد  سیگار  به  و  گذاشت  میز  روی  را  سینی  بود.  پیچیده  خانه 
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می دود  دستانگشتانش  کف  کرد.  نگاه  زانوهایش شد،  روی  را  هایش 

بین   و  کرد  چفت  هم  به  را  انگشتانش  بعد  باشد  آرام  بتواند  تا  کشید 

دست و  کرد  را صدا  محمدرضا  اسم  آرام  داشت.  نگهشان  او   زانوهایش 

اش کنده شد و پک محکمی به سیگارش دار از پیشانیمکثی کش  بعد از

زد. طاق باز ، خودش را باال کشید و چشمش به سقف چسبید که مریم با 

 همان لحن گفت:

شه.  _ کم  خستگیت  بذار  بگیر...  گرم  آب  دوش  یه  بخور،  چایی  پاشو 

 دوسه روزه همین لباسا یه سره تنته! 

. وقتی دو  رش لب میز چوبی نشسترفت و کنا  وقتی جوابی نشنید، سمتش

زند. محمد را  ی پیراهن کنار رفت،حس کرد از تنش حرارت بیرون می لبه

چشم و  کرد  بسته نگاه  تیره های  رنگش  هم  که  صورتی  هم و  و  بود  تر 

ی خواست کارتر... آنقدر حالش بد شد که فقط دلش می خطوطش عمیق

از آن جر و بحث شدید توی خانه بعد  او  بلکه  بیرون ی حاجکند  علی و 

دانست  زدنش، هر جوری شده آرامش کند! حتی برای یک ساعت... می

 کند.  او آرام که شود، زبان هم باز می

بود داشت می توانش  احساس هر چه در  و  برای غرور شکسته  مرهم  شد 

هایی بود که کسی زخم  خودش پر ازکسی توی گوشش نگفته بود ولی  
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ماند؛ درد نبود برایش ببندد و دلش را قرص کند که اگر رد بخیه هم می 

 باالخره تمام خواهد شد!... 

 کم آوردم! _

 تر افزود:رفت و سنگین اش باال وپایین می ی سینه قفسه 

 کاش نرفته بودم دنبالش که حاال...  _

 سرخ او خیره شد: های مریم سر بلند کرد و به چشم 

 خودش خواسته بود بیاد! مگه نخواسته بود؟ _

های  سیبک گلوی محمد تکان خورد. حجم بغض را به وضوح توی چشم

 دید. مغرورش می 

می _ حمید  محمدرضا!  داره  تاوان  هدفی  هر   ... راهی  راه  هر  این  دونست 

 ... من  بده!  نجاتش  نباشه  و کسی  توش  بیفته  ممکنه  که  داره  چاه   اونقدر 

چطور دیدیم  و  همه  برسی  بهش  تا  دنبالش  دوییدی  و  بودی  دلواپس  ی 

 چیزیش نشه اما... 

 پلک زد و اشکش چکید:

 تلخی و ناکام موندن تو میدون قدرت روزگار فقط واسه حمید نبوده! _

 اومد سمتمون که معلوم نیست از کجا زدنش...  جلوی چشمم داشت می_

 هایش توی صورت مریم دور زد: چشم 



 

1262 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

   من جاش بودم... اگه_

من از دار دنیا یه عشق دارم، هر کاری هم کنه پاش وایسادم! ... حتی نقم  _

 گیرم... تا تهش برو! خودمم باهات میام... زنم... من جلوتو نمینمی

حاج خاطرهفریاد  توی  را  جفتشان  تن  که  علی  لرزاند  محمد  با  بحثش  ی 

بگیرد،   را  قصه  این  دنبال  بخواهد  اگر  بود  راگفته  زنش  اول  طالق   باید 

بگوید   لحظه وزمانی که خواست چیزی  در  بود  مریم شوکه شده  دهد... 

و  عصمت بود  کرده  نگاهش  ویج  و  گیج  محمد  بود...  مانعش شده  خانم 

بابت راهی که دارد میبعد هم گفته بود باج به کسی نمی ... تا  دهد  رود 

برمی  مریم  سراغ  دوباره  بعد  را!  کتهش  خانه  از  مریگردد!  زد،  بیرون  م  ه 

علی را نگاه نکرد، فقط مانتویش را پوشید و دنبالش دوید ... هر حتی حاج 

 چند بهش نرسید اما  محمد مستقیم آمده بود خانه و او هم پشت سرش... 

نگاهشان به هم بود و مریم میان بغضش لبخند زد با اطمینان که یعنی پشت 

   مانم! انگار نفس محمد آزاد شد. و پناهت می 

 *** 

تاپ را  اتاق ایستاد و به محمد خیره شد که از ساعتی پیش لپ  توی درگاه

کند! از صبح که بلند فهمید باهاش چه میروی پایش گذاشته بود و نمی

آرامشش  برای  هم  مریم  بود.  کشیده  هم  را  خانه  تلفن  حتی  بود،  شده 
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گوشی حرفصدای  با  بتواند  بلکه  بود،  رسانده  حداقل  به  را  هایش اش 

لجبا با تحویل  قانعش کند  از دلهره  پر  این ماجرای  زی را کنار بگذارد و 

محمد  نگاهش  و  حضور  سنگینی  با  شود.  تمام  سید  به  مدارک  دادن 

 مریم لبخند زد و کمی جلو رفت: .اش شد و سر سمتش چرخاندمتوجه 

 کنه. ناهارو آماده کردم. یخ می_

 ماکارانیه؟! بوش تا اینجا میاد!_

گفت_ میعاد  به  دیروز  خودت آره.  فردا  که  پیشمون  بیاد  عصر  امروز  م 

هدیه که  موند  منتظرت  خیلی  طفلی  مدرسه.  ... خب  ببریش  ولی  بده  اشو 

 این جریانا... پیش اومد. 

از سوکت   را  فلش  همان  usbمحمد  به  چشمش  تازه  مریم  و  کشید  بیرون 

دیدنش سراغش  فلشی افتاد که به حاج علی نداده بود و محمد به محض  

هم پسش داد! بعد تازه فهمید همان چیزی است که محمد   را گرفت و او

 قصد دادنش را به کسی ندارد.  

 همین یه ذره جون حمیدو گرفت! _

بین  انگار پرت شد  بیرون کشیده شد و  افکارش  از  او  با غم صدای  مریم 

 دنیای غمش! جلو رفت و آرام گفت: 

 نگ نزد گفت همه چی خوبه؟ دیش به سید؟ مگه حسن زچرا نمی_
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 محمد چیزی نگفت و مریم با احتیاط گفت: 

 بده بهشون محمد ... بعد شرط کن که باید از همه چی خبر داشته باشی!_

 محمد تلخ گفت:

 ذارن جلوم؟  اونام گفتن چشم و پرونده می_

 تونی؟!تونی تنهایی قانون اجرا کنی، می تو که نمی_

ت فلش  گذاشتن  و  محمد  سکوت  ادبا  دیگر  بود،  که  پاکتی  نداد.  وی  امه 

محمد از کنارش رد شد و توی آشپزخانه رفت. اول آبی به صورتش زد و 

بعد هم پشت میز نشست. مریم مشغول غذا کشیدن شد و محمد قاشقی از 

 ساالد را خورد: 

 بعد از ناهار حاضر شو بریم.  _

 کجا؟_

فلشو بهش می _ بعد می پیش سید!  بهشت زدم.  یه سر  دنبال ریم  هرا، شبم 

د و  واسه  میعاد  ماکارانی  این  از  براشون!...  شده  تنگ  دلم  مامانم!  یدن 

 میعادم خودمون ببریم! 

زده از تصمیم ناگهانی او بهش خیره ماند و محمد مریم متعجب و شگفت

نمی را  ولی رضایت  را خورد  از غذا  این قاشقی  و  دید  رفتارش  توی  شد 
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لیوان دوغ او   ای گفت واحوال فقط باشه  یعنی جریانی در بین است! با این

 را جلوی دستش گذاشت.  

 ری؟دنبال خسارت نمی _

 دن بهم، چون دشمنی بوده و به قصد آشوب! نمی_

 اگه طرفو پیدا کنن چی؟ _

تو _ میکننش  نهایتا  بگیرنش هم  باشه.  بود که کفنش  مهدی گورش کجا 

پرونده تو  که  چیزایی  با  بخوره!  خنک  آب  میزندون  گردنِ  اس،  خوابه 

 اون!

ف با  مریم  را  کری را که توی ذهنش آمد پس زد و ترجیح داد آرامشش 

 پول خسارت معامله نکند. نفسی گرفت و محمد نگاهش کرد:

ی های دیگهتونه به شاخهمهدی تنها کسیه که مونده و زنده است و می_

این فلش   اونایی که دیشب اومدن و مدارک توی  این مجموعه برسونتم! 

لشکرن.  ب سیاهی  اسمشونه،  لو  ه  خودشونو  راحت  اینقدر  کاریا  اصل 

 دن!  نمی

 قلب مریم ریخت و با حیرت نگاهش کرد:

 یعنی چی؟ _
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فلشو _ این  شاید  حتی  شه.  بسته  اینجوری  پرونده  که  کردن  شلوغ  یعنی 

 خودشون جلوی دست حمید گذاشته باشن که پرش کنه!  

 قرار خبی گفت و محمد ادامه داد: مریم بی 

 گفتی باهام میای؟ میای؟ _

. پوستِ سرد صورت مریم و گرمای  هایش محمد ماندنگاهش توی چشم

باید یکی بین  دست محمد در تضاد بود. یخ و آتش!  از  اشان آن یکی را 

 اشان به هم، صدای محمد پایین آمد:برد. بعد از نگاه طوالنیمی 

 شم! خیالش می جون خودت قسم بیبگی نرو... بگی ولش کن... به _

 بغض به گلوی مریم پرید و پلک زد:

 اش رو هم بگو ... که هرشب قراره مث دیشب باشی ... آره؟خب... ولی_

دست محمد سست شد از صورتش ولی مریم نگذاشت عقب بکشد. دو  

 دستی همان دستش را گرفت و خودش را جلو کشید: 

 خوای بکنی محمد؟ ار میکچی _

 او و نگاه پر از حرفش، با خواهش دوباره گفت: با سکوت

خوای چیکار  من دیشب گفتم تا تهش باهات هستم، فقط به من بگو می_

 کنی!  

 برم کرمان دوباره! شبونه! باید کل سیستم اینا رو خودم ببینم. _
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 های مریم گرد شد: چشم 

 خودت؟ چطوری؟؟_

باید_ بشه  که  جور  بینشون  هر  هم  االن  بینشون...  می  برم  و  یه  آشوبه  شه 

 جوری نفوذ کرد که ریسکش کمتر باشه ... اونوقت... 

 که گیرت بیارن و بکشنت؟_

را دزدید و   نگاه محمد  نگاهش  با  این جمله.  ادای  لرزید موقع  صدایش 

نمی  نشست.  و عقب  لبش گذاشت  کند. سعی دست روی  خواست گریه 

استفاد او  سکوت  از  اما  کرد  کند  آرام  را  خودش  و  کند  نبود.  ه  راحت 

می  نمیمحمد  اگر  که  بگذرد  آتش  یک  قلب  از  صاف  کشتش  خواست 

کرد. بلند شد و سمت سینک رفت تا آبی به صورتش  اش میحتما زخمی 

 بپاشد. وقتی برگشت، محمد درست پشت سرش بود. بغضش باال زد. 

 یه بالیی سرت بیاد، ... _

 کنم!  خوام به سید بگم همه رو. ریسک نمی می_

مری دست اشک  کالفه  محمد  کند.  نگاهش  تا  کرد  بلند  سر  و  چکید  م 

 روی اشکش کشید. 

  

 جوری نگاه نکن!رم... ایننمی_
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هایش پرتر شد. محمد کالفه رهایش کرد. دل مریم بیشتر سوخت و چشم

 اش گرفت و مریم قدمی پشتش رفت: دست به پیشانی

 برو ولی منم باهات میام! _

 م جلو رفت:محمد با  تعجب سمتش برگشت و مری

 اول اون فلشو بذار ببینم که چی توشه! شاید اصال من... _

 تورو بکشم وسط این معرکه! همینم مونده جون _

پس بفهم ما هم نگرانتیم محمد! تموم کارات ریسکه... به سید بگو بذار  _

 کار؟یکیو بفرستن که کار بلده. آخه تو بری چی 

 این فایال که تو این فلشه کامل نیست.  _

 خب بذار منم ببینم چی توشه! _

تاپ از  لپ  محمد با کمی مکث بیرون رفت و مریم هم دنبالش! وقتی او با

اتاق بیرون آمد، ایستاد. مریم جلو رفت و محمد روی مبل نشست و گفت 

از  کنارش برود. لپ باز کرد و توی فولدری رمز دار رفت که پر  تاپ را 

بود که ظاهرا مربوط بود به  ای  فیلم و عکس و مدارک مربوط به موسسه

عمال  ولی  داشتند  فعالیت  تهران  در  هم  آنها  که  دیگر  شرکت  جز   دو 

نمی  دیگری  کار  که پولشویی  داشتند  گذار  سرمایه  سری  یک  کردند. 

معلوم نبود چطور در آنجا فعالیت دارند، در صورتی که بدهی موسسه به 
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اش بود.  مدیره گذاران جزءش خیلی کمتر از درآمد اعضای هیئت  سرمایه

همان  می محمد  توضیح  داشت  که  چه  طور  مدت  این  و  خوانده  چه  داد 

که جمع همه  فهمیده  فلش  این  توی  روی اش  مریم  دست  شده،  آوری 

گفتن   با  و  شد  جمع  محمد  ابروهای  بود.  داغ  داغ  ماند.  محمد  دست 

تاپ را سمت خودش چرخاند و روی سمتش برگشت. مریم لپ  "چیه؟!"

ی دختری که بین  برگشت و روی صورت آرایش کرده  هایکی از عکس

شد به تصویر و تصویر بعدی و  مراجعین بود زوم کرد. نگاه محمد هم میخ

کردند...  تر شد. اشتباه نمی... دست مریم کنار رفت و دست محمد سریع

به یک عنوان... و یک بود! آن هم هر جا  با زهره  نام دیگر و  به یک  جا 

ی تهران... توی اصلی معرفی شده بود! آن هم در شعبه  گذارعنوان سرمایه

برده   مردی  گوش  در  سر  که  ازش  عکسی  همیشه  که  حجابی  و  بود 

 دیدند، نبود!می 

 ی مریم به گوش محمد رسید:زدهصدای حیرت

 چطور ندیدیش تو؟ _

 صدای محمد آرام بود: 

 دونم... نمی_
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چ  بود؟  که  کنارش  مرد  ولی  بود  مترسک  یک  هم  زهره  برای  پس  قدر 

 محمد آشنا بود! کجا دیده بودش؟!

را عقب کشید.  محمد سرش  و  پراند  از جا  را  مریم  آیفون  زنگ  صدای 

مریم با دست و پایی سست شده سمت آیفون رفت و با دیدن تصویر مهسا 

ز کرد. به محمد و حسن با هم نفسی گرفت و بدون جواب دادن در را با

ا  توی  و خودش  داد  خبر  را  آنها  بپوشد.  آمدن  مناسب  لباس  تا  رفت  تاق 

احوال و  سالم  صدای  که  کشید  موهایش  روی  را  شنید. شالش  را  پرسی 

مریم سعی کرد لبخند بزند و خوشامد گفت. محمد، حسن را پشت سرش 

 تاپ را سمتش چرخاند! کشید تا کنار مبل و لپ

 جایی دیدیش؟ شناسی؟حسن اینو می _

 تردید داشت ولی گفت: ابروهای حسن جمع شد و دقتش زیاد! کمی

 نه! _

 دختره رو چی؟ _

 شناسم! اونم نمی_

محمد با غیظ نگاهش کرد و حسن لم داد روی مبل! مهسا نگاهی اطراف  

 انداخت و حسن نگاهش کرد:

 کو این کله نمدی پَ؟_
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 مهسا نشست:

 گشتم! دستشوییه؟یاتفاقا منم داشتم با چشم دنبالش م _

 از آشپزخانه بیرون آمد:محمد متعجب نگاهشان کرد و مریم 

 میعاد؟! _

 مهسا سر تکان داد:

ظهر _ تا  زدن.  خانم  عصمت  به  سر  یه  اومدن  مامانش  با  صبح  مهنا  آره. 

مدرسه  از  گفت  مهنا  میعاد،  دنبال  برن  گفتن  خانم  شیرین  که  بعد  بودن. 

 د دنبالش!  زنگ زدن و گفتن شما از مدرسه رفتی

 محمد که صاف نشست،حسن گفت: 

 دن نرفته کسی، بشون گفتن و رفتن دنبالش دیگه!خب حتما دی_

 شه. مهنا تا یک اونجا بود!  تعطیل می  12میعاد _

اش گشت و مریم موبایلِ خودش را برداشت و  محمد فوری دنبال گوشی

نمی میعاد  اگر  داده که  پیام  مهنا هم زنگ زده و هم  اعصاب گذارد  دید 

ریخت. قلبشان  بیاید.  دنبالش  باشد،  آرام  شماره  محمد  را  فوری  مهنا  ی 

 گرفت که او با سالم کوتاهی گفت: 

 کنه؟! محمد خوبه؟وای چه عجب جواب دادین؟ میعاد که اذیت نمی_
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بلند  با صدای  و  کشید  دستش  از  را  محمد گوشی  پرید،  که  مریم  رنگ 

 گفت:

 قرار نبود عصر خودت بیاریش اینجا؟ بچه رو کجا ول کردی؟ مگه _

 مهنا رسما لکنت گرفت:

 زنگ.... زدن... از مدرسه... که... تو رفتی دنبالش...  _

 ی مهنا آمد:محمد دست به دیوار گرفت که نیفتد. صدای گریه

نگو میعاد پیشت نیست محمد... تو مگه دنبالش نرفتی؟ مریم نرفته؟ اگه _

 رفته؟! محمد... تورو ندیده چطوری 

کرد چیزی  محمد گوشی را ول کرد و موبایلش را روشن کرد.احساس می

پیام داشت که یکی اشان   بیرون بزند. چندین  نمانده تا جانش از گلویش 

توی تلگرام با خطی دیلیت شده بود و عکس میعاد که روی صندلی عقب 

ه باالی  حس شد. فقط دست بماشینی انگار بیهوش بود... دست و پایش بی

 مبل گرفت و درد شدیدی بین دوکتفش پیچید... 

آن  آن  طول  در  می یکقدر  حس  که  بود  رفته  راه  باالخره  ساعت  کرد 

می  بیرون  پایش  کف  از  میثم جانش  و  مهنا  که  بعدی  دقیقه  ده  از  زند. 

وقتی در کار نیست و میعاد با محمد یا مریم  بی رسیدند و فهمیدند شوخی

بو شده  خانه  بود  نیامده،  دمیده  صور  بر  اسرافیل  برایشان  انگار  قیامت!  د 
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ک لرزیدند  جوری  میچون  حس  قصد ه  و  کرده  باز  دهان  زمین  کردند 

بی به  چیزی  که  توپید  مهنا  به  چنان  محمد  دارد.  را  اش هوشیبلعیدنشان 

کشیدش یا میثم  جلوی ورودی در نمانده بود و حتی اگر حسن عقب نمی 

نمی همداد  خانه  سقف  میکشید،  پایین  وقت  گریهان  صدای  ی ریخت. 

اتاق هنوز می را گرفته    "امبچه"نیمه نفس فقط ذکر  آمد که  مهنا از توی 

می جان  نفس  هر  با  که  انگار  بیبود.  باز  و  میداد  زنده  میثم  رحمانه  شد. 

توانست خیلی راه برود، نشسته بود و با رنگی پریده به زمین خیره بود.  نمی

ی مبل آب برایش برد، دست بلند کرد و با گرفتن دسته وقتی مریم لیوانی  

رد کمر و پاهایش جوری بود که انگار همان لحظه از  سعی کرد بایستد. د

 بلندی سقوط کرده! تا سمت در رفت، محمد ایستاد:

 کجا؟_

 آمد: صدای میثم زورکی در می

 کالنتری...  _

 خواد بری... نمی_

ری که محمد دردش گرفت های میثم میخ شد توی صورت او. جوچشم 

ای بخورد.  جرعه  حس لیوانی آب ریخت که حتی نتوانستو با دستی بی 
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میثم لنگ زد. بیشتر از هر وقتی که درد داشت. پشت محمد بهش بود و  

 جان گرفت:بازویش را بی

 کار کنم؟ نرم؟... چی_

هوار   وگرنه  داشت  جان  شاید  شد.  بیشتر  میثم  عجز  محمد،  سکوت  با 

 کشید:می 

ال...  گی نرو... چیکار کنم؟ میعاد اینا رو شناخته که به اسم تو رفته! حا می_

 گی نرو؟! ... محمد چه خاکی تو سرم کردی که می

ای ی محمد سمتش برگشت. جوری که انگار ضربهنگاه درمانده و بیچاره

نشست، حتما  تر به کمر میثم خورد و اگر روی مبل کنارش نمیسهمگین 

خورد. سکوت محمد یعنی تاییدی بر تمام حدسیاتشان. پای یک زمین می 

منته بود.  نمی آشنا وسط  قد  به جایی  داد در آن دقایق! هیچ ا ذهن محمد 

ای و نه کورسوی امیدی... آنقدر  خبری از کسی نبود. نه تماسی، نه نشانه

گوشتش  پی  و  رگ  از  داشت  که  شد  فشرده  محمد  دست  توی  لیوان 

پودر  می  تا  بود...  گذشت  نداده  نشان  کسی  به  را  عکس  آن  هنوز  شود. 

لیوان   آمد،  در  زنگ  روی وقتی صدای  را  پایش  و  افتاد  محمد  از دست 

هایش گذاشت و سمت در هجوم برد. با امید اینکه میعاد را کسی  خورده

من ، کم مانده بود مثل آوار فرو برایشان هدیه آورده باشد اما با دیدن البی
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چهار چوب گرفت و باز هم محکم ایستاد. مرد با دیدن   بریزد اما دست به

ت نیست اما از اول بهش دیکته شده بود که او فهمید چیزی آن وسط درس

بی محمد دخالت  سمت  بود  دستش  که  را  کوچکی  پاکت  نکند.  جایی 

ی پیش پیکی آورده و گفته به او برسانند! گرفت و گفت همین چند دقیقه 

شد. بسته را جای گرفتن از دستِ مردِ متحیر  چراغی کنار ذهن محمد سبز  

هم کوبید. عضالت پشتش سفت بود و  قاپید و با تشکری سرسری در را به  

ماهیچه بین  تابدرد  به  اما  هایش  بود  پا  روی  بود.  افتاده  شیطنت  و  بازی 

لرزد. پاکت را باز  است و میفهمید چطور از تو رو به فروپاشیکسی نمی 

رت زرد، هیچ چیز دیگری تویش نبود. حتی یک کاکرد که جز یک سیم 

 نوشته...  

ناله میان  را  میثم  می صدای  که  شنید  مهنا  اما های  است  خبر  چه  پرسیدند 

اش انداخت و روشنش کارت را توی گوشیمحمد بدون فوت وقت، سیم 

شماره با  تلفن  و صدای  دقیقه گذشت  پنج  نامشخص کرد.  و  ناشناس  ای 

ای بعد واب داد سکوت مطلق جوابش بود. ثانیهروی گوشی افتاد. وقتی ج

الو را نعره کشید که حسن از پشت سرش قدمی عقب رفت و مهنا   چنان 

آمد.  گوشی  توی  ضعیف  صدایی  نشست.  سرش  گرفتن  با  زمین  روی 

ای شک نکند حاضر است برایش دنیا را به  قدر آشنا بود که محمد ثانیه آن 
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ضع و  دور  صدایی  بمیرد.  بعد  بریزد  نالههم  بود...  ناله  شبیه  که  به یف  ی 

یاد  کشیدن  نفس  داشت  یا...  درد  یا  آمدن  میهوش  صدای  ش  که  رفت 

ثانیه  با  مامان گفتن بچه را شنید که  بعد  میعاد  گریه و  انگار که  ای تاخیر، 

گفت گریه  با   ... او  از  باشد  دیده  جونم"چیزی  را  "دایی  اسمش  محمد   !

گوشش، توی  ممتد  بوق  و  زد  تنش.  صدا  روی  شد  شالق  ضربات  شبیه 

ی صدای گریهلرزید که شماره را گرفت اما مسدود شد.  هایش میدست

حلقه  شد  اپراتور  و  چنان  میعاد  محمد!...  گفت  میثم  تا  تنش.  دور  درد  ی 

چشمش!   جلوی  شد  سیاه  دنیا  که  کوبید  کنارش  دیوار  توی  را  سرش 

 کردند... داشتند زجرکشش می 

  

خورد، با حالی بد، دستمال را زیر پلکش کشید و با    وقتی تلفن مریم زنگ

ماندیدن شماره نگاه کرد که ی شیرین مستاصل  د که چه کند. محمد را 

می  خاکستر  دستش  توی  سیگار  و  مبل  روی  بود  نشسته  حسن  مات  شد. 

اش را، سر تکان داد که چه شده و مریم  نگاهش را که دید و درماندگی

مه است.  مادرشوهرش  گفت  مردهآرام  تن  به  جان  انگار  شنید  تا  اش نا 

 ای محمد آمد:برگشت و تا با گریه خواست گوشی را بگیرد، صد 

 یه جوری حرف بزن باهاش که چیزی نفهمه... _
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معرکه وارد  دیگری  کس  و  بگیرند  دهان  به  زبان  باید  یعنی  این  ی و 

 اشان نشود!دلشوره

هق ی مبل و هقتهمریم درمانده نگاه کرد و گردن مهنا کج شد روی دس 

وی دار شد. مریم آنقدر جواب نداد که قطع شد و حسن رنفسش ادامهبی

 پا ایستاد:

 زنن!...  باید به پلیس بگین باو... از همین راه تلفن ردشو  می_

 تا اینو رد بزنن، ... _

بلند شد. نا آرام و آشفته دور  نتوانست ادامه بدهد. پکی به سیگارش زد و

می  لحظه  چرخید.خودش  میعاد  نمیصدای  بیرون  گوشش  از  رفت.  ای 

 هق گفت: مهنا با هق کرد...کرد، قلبش درد می سرش درد می 

 توروخدا... اگه...  داداش..._

یخچشم  تن  مریم،  و  شد  بسته  محمد  و کرده های  گرفت  بغل  را  مهنا  ی 

 کشید:باهاش اشک ریخت. میثم دست به سر و صورتش می

 پدراس محمد؟  کار همون بی_

 میارمش! _

 .خودشو یا.._
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ا اشک ریختن، محمد پرید بین حرف میثم که کم مانده بود غرورش را ب 

 تمام کند و حتی مثل زنش زار بزند.  

 ره سالمشو میاره.  امم می یا نداره. جنازه_

 خیز شد و حسن دنبالش دوید: بعد هم سمت در رفت که مریم با ترس نیم 

 کوجا ممد؟ _

 .دونم پیش کیه! میارمش..می_

هس وایست نشده تو بدویی بچه از بغلش بیگیری    کید خری مگه؟ هر  _

 زنه باز... دا... حتمنی زنگ منگ می دا 

 مریم گفت:

 گدار به آب زدن اشتباهه محمد... بذار مطمئن شیم... شاید...  بی_

رف نفسش  کرد  حس  که  چسبید  مریم  به  جوری  محمد  درد نگاه  ت. 

گفت قصه به  غیرقابل وصف نگاهش و جمع شدن عضالت صورتش می

مهسا را نگاه کرد و    این سادگی نیست. محمد ولی توی اتاق رفت. مریم

اتاق  توی  مریم  گرفت.  مهنا  کنار  را  جایش  و  رفت  سمتش  بالفاصله  او 

اش  رفت و دید محمد دو دستش را روی میز آرایش ستون تن آوار شده

د کرد و جلو رفت. محمدرضا گفتن پر استفهام و گیجش سر کرده. پا تن
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می  حاال  چرخاند.  را  تکهمحمد  شکسته توانست  را های  بغض  توی   ی 

 تر بود!هایش ببیند. صدایش هزاران بار زخمیچشم 

 کرد مریم...  ترسیده بود... گریه می_

بی مریم چکید و دید حدقه اشک  از چشم  های محمد هم  ی چشم مکث 

سرخ   کسی  سرخ  داشت  دوست  انگار  کرد.  نزدیک  او  به  را  سرش  شد. 

 باشد آرامش کند... 

م... جواب مهنا رو چی بدم  تونم بد بالیی سرش بیاد جواب خودمم نمی _

 االن؟

 مریم صورت داغ او را گرفت: 

 گردونن! شه... هر چی خواستن بده بهشون! برش می هیچی نمی _

هی گفت خطرناکه... هی گفتن زنت   هی سید گفت محمد بکش کنار.._

 تو خطره... هی گفتن ولی منِ خر... 

وبیده بود به جایی که کاش. درست همانبا کف دستش کوبید به پیشانی 

شد! چیزی به دیوانه شدنش نمانده دیوار و داشت از شدت ضربه کبود می

بار البی بود که. نفهمیدند چقدر گذشت که دوباره صدای در آمد و این

ن یک کارتون بسته بندی آورده بود. محمد فوری بیرون رفت و بسته را  م

ا دیدند، مهنا  ی میعاد را تی فرم مدرسه گرفت. خودش بازش کرد. جلیقه 
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که  کرد  زیرو  را  جلیقه  لرزان  ودستانی  بغض  با  میثم  نشست.  زمین  روی 

کارت دیگر. محمد توی اتاق رفت و دوباره  سالم بود. زیرش هم دو سیم 

تلفن   سیم تا  برد  کمتری  زمان  بار  این  انداخت.  گوشی  توی  را  کارت 

بود. سکوت  هم  باز  خورد.  بزنگ  محمد  و  شدند  جمع  اتاق  توی  ا  همه 

 کرد محکم باشد، گفت: صدایی که سعی می 

 مث خفاش توی سیاهی نمون کثافت. زرتو بزن هر خری هستی! _

 صدای آرام زنی با مکث توی گوشش پیچید:

بی_ اما فکر میشنیده بودم  ی تخس و پرروی کردم جون این بچهشعوری 

 خواهرت اونقد مهم هست که یه کم مودب شی آقا رضا! 

 ی کوتاهی کرد: اش زهره خندهث چندثانیهمحمد شوکه شد. با مک

 خوای بگی نشناختی یا به شعورت بیشتر شک کنم؟ می_

 دهان محمد با حرص باز شد: 

 ی... زنیکه_

 نی جدی گفت:زهره میان حرفش با لح

 درست حرف بزن وگرنه بازی قبلی رو بلدم تکرار کنم._

 با اون بچه کار نداشته باش، زُ... _
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دور_ جلو  منو  لحظه اسم  عکس،  از  غیر  بار  این  وگرنه  نیار  وریات  ی و 

 فرستم برات که قشنگ حالت جا بیاد!  تزریق موادو می

 شد!میهایش خورد محمد دست به فکش گرفت. داشت دندان

 بگو!_

خوای زبونشو از  زنه من اعصاب ندارم، اگه میاین بچهه خیلی حرف می  _

م  طرف  باهام  خودت  فقط  بیرون...  نکشن  و  یحلقش  مادر  حتی  نه  شی! 

 پدرش! ... به دوست و آشناهاتم خبر نمیدی! 

 اگه بالیی سرش بیاد... _

بری. سالم می تو صحیح و  اما و اگه نداره رضا! فلشو میاری، خواهرزاده_

اومد و االن دوست دم بهت چون ازت یه زمانی خوشم میاین آوانسم می

م  اطالعاتی که داری چطوری جرات  با  ببینم  علیه یدارم  قدم  یه  باز  کنی 

خوام ببینم  من برداری... زمین زدن آدمای تخس خیلی لذت داره! اینو می

اون فکر کن!  بشین خوب  بدم!  پزشو  هو  تو  قدری کارم درست  ست که 

ی پرحرف که چیزی  خوابم جز خودت همه رو سربه نیست کنم... یه بچه

 نیست! نظرت چیه؟

 کجا؟_
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می_ بعد  فلشو  اونشو  بهت!  فقط...  گم  میاری  داری  که  مدرکی  هر  با 

 دم! مطمئن شم، بچه رو سالم بهت می

 عوضی! فقط بگو کجا؟  هر آشغالی بخوای میارم_

 گفتم بعد... _

 اد!گوشیو بده میع_

 بعد دایی جونش! بعد... _

العملی تماس قطع لحن مفرح زهره دادش را درآورد اما قبل از هر عکس

ز بود و جانی که در دست آن زن ظاهرا  شد و محمد ماند و میدانی که با

زیبا و موجه و باطنا روانی بود! با حرص بلند شد تا سراغ حاج فاضل برود 

سر .اما.. روی  دست  بازماند!  نشست. پاهایش  تخت  لب  و  گذاشت  ش 

آبرو کردن حاج فاضل حواسش را از  گفت... حرص بیحسن راست می 

هایش هایش را به چشمهمه چیز پرت کرد، حتی عزیزانش... کف دست

هایش چه کند... وقتی  دانست با صدای گریهچسباند تا مهنا را نبیند اما نمی 

ر خودش هم زمین  دو دست روی زانوهایش نشست، دستانش افتاد و انگا

 مرد!  خورد. مهنا داشت می

 امو بیار... جون مریم... بچهمحمد تورو قرآن... _
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شد. میثم جلو رفت و سعی کرد  صورت محمد از شدت درد و بغض جمع  

ناخن اما  بلند کند  را  پارچهمهنا  مهنا توی  فرو های  ی سفت شلوار محمد 

 رفت و به پوستش رسید: 

دوئه...  اینقد عاشقته که هر کی اسمتو بیاره دنبالش می به اسم تو رفته، ...  _

 ام واست آکواریوم درست کرده بیاره بهت بده... محمد...  بچه

زور   با  می میثم  طور  هر  کرد  سعی  و  کشید  عقب  را  مهنا  تواند  بیشتری 

کرد.  بغلش  و  گرفت  را  او  دست  ساعد  خودش  محمد  که  کند  آرامش 

با لحنی محکم زد  تمام تنش از شدت ترس نبض می او  ولی توی گوش 

 گفت:

 دم!به جون خودش قسم... میارمش... صحیح و سالم... قول می _

این محمد  و  کرد  گریه  بیشتر  زد.  بمهنا  بیرون  اتاق  از  و  کرد  رهایش  ار 

و  کرد  باز  انتها  تا  را  پنجره  آورد.  کم  را  هوا  اما  نبود  رفتن  برای  جایی 

تن باران  برای نفس کشیدن زیر  را  این شالق زدنسرش  برد.  ها د زمستان 

اش را گرفت تمامی نداشت... توی حال خودش بود که حسن از پشت یقه

و کله تو کشیدش. سر  خیو  محمد  را  ی  و گوشی  برگشت  وقتی  بود  س 

 ی سید رویش افتاده بود!... دید که شماره
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کرد اما االن...  حرف قطعش می گوشی حسن را گرفت. اگر صبح بود بی

 را قورت داد و الویی گفت که سید با نگرانی گفت:  آب دهانش

بی_ چرا بابات  خان؟!  محمدرضا  آقای  تو  رفتی  کی  به  نبود!  معرفت 

 گوشیت خاموشه؟!

می هجوم  محمد  سمت  داشت  هم  خفهدیوارها  زودتر  تا  کند!  برد  اش 

نمی تنهایی و سکوت  درد  به  اصال  مثل سید هم حالش  به کسی  و  خورد 

حاال ولی  داشت  با  نیاز  خودش...  جان  از  عزیزتر  بود.  وسط  میعاد  جان   

 سکوت محمد سید با نفسی عمیق ادامه داد: 

دم  زدیم! حق داری اما من قول می با هم  همه دونم دلخوری و دلت رومی_

 جبران کنم برات... هر طوری که خودت بخوای... 

 گلویش خشک بود. دست الی موهایش کشید و به دیوار تکیه داد: 

 خوای؟ی سید؟! مدارکو میکه چ_

ایننمی_ تو  با سهراب سرشاخ شی محمد...  با هزار سختی   خوام  دو روز 

سراغت! نیاد  نیرو  با  که  داشتم  با  نمی  نگهش  اون  بشه...  اینجوری  خوام 

تموم کاردرست بودنش، زیادی جدیه تو کارش! همینم باعث شده تو سن 

رفیق   کار  سر  برسه.  هست  که  اینجایی  به  نمیکم...  رحم  شناسه! و 

 اشه!قائده
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همین برای محمد بس بود تا بر تردیدش غلبه کند و حرفی به سید نزند و  

کرد که سراغش هم بیایند. کمی  ان می کمکی نخواهد ولی نباید تحریکش

 اش را مالید و بعد گفت: پیشانی 

 تونم سید ولی میارمش!االن نمی_

 اینطوری؟فرستم بگیره ازت. خوبه مجتبی رو می _

 امروز نه! _

 محمد... _

 آمد:کم مانده بود هوار بکشد اما صدایش در نمی

 دم!دم فردا بیارم. قول شرف میقول می _

اهی صدایش زد و محمد خداحافظی کرد اما سید سریع سید با مکث کوت

 گفت:

 چیزی شده؟  _

 تر کرد:قلب محمد از جا کنده شد! سکوتش لحن سید را محکم

 زنی؟ بگو بیام... پسر که حرف نمی کجایی تو _

نمی بیرون زد.  قعر چاه درد  از  این را دیگر مخفی  صدای محمد  توانست 

 کند:
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سید!  _ مونده  یادم  خوب  حرفت  اونیه  می از  کردم  حس  عین  جا  تونم 

علی روت حساب کنم! وقتی گفتی رنگا واست مهم نیست و همه رو  حاج

 شناسی...  از مرام و معرفتشون می 

 کشید. محمد نفس گرفت:اکت شد. انگار نفس نمیسید س

می_ مدارکو  اون  معرفت فردا  فقط  رفیقت!  دست  بدی  که  بهت  رسونم 

امیدم نکن از خودت! پا معرفتی که از روز  کن، یه روز وقت بده بهم... نا

 اول گفتی واستا!  

را   و گوشی حسن  آرامی گفت  محمد خداحافظ  نشکست.  سید  سکوت 

 تش را با گوشی گرفت:بهش پس داد و او دس

 کی بود این زنه که باش سرشاخ شدی ممد؟ _

 های حسن توی صورتش دودو زد: محمد فقط نگاهش کرد. چشم 

 وال... بگو داستانو سر جدت! خوف ورم داشته به م_

 دفعه پا میعاد وسطه حسن...  این_

پیچ خورد. دست ی کودکانهصدای خنده و گریه ی پسرک توی سرش 

چشم روی  آمد!  محمد  یادش  بود،  دیده  ازش  که  حالی  و  رفت  هایش 

دانست موادی بهش تزریق نشده که زود به هوش آمده و برای زخمی  می 

زده، صدای میعاد هم فقط ترسیده بود و   کردن احساساتش این حرف را 
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می اضطراب  شدت  از  زیادش  زدن  بیحرف  که  پس گفت  نیست  حال 

هیچ   ازشان  اما  زهره  بود  زده  دستبلوف  نبود!  بعید  از  کاری  که  هایش 

فقط  و  بود  ایستاده  عقب  که  افتاد  مریم  به  چشمش  آمد،  پایین  صورتش 

 کرد. کرد. حتی حرف زدن هم دردی دوا نمینگاهش می

درگیر  ذهنش  تمام  برگشت.  پنجره  پشت  و  برداشت  دوباره  را  سیگارش 

بخواه  که  نداشت  سالی  و  سن  زهره  بود!  حدسیاتش  و  افکار  د  هیاهوی 

حقیقی  این موضع  توی  و  بزند  حرف  سیاهش  کارهای  از  محکم  طور 

این اگر  الاقل  باشد!  میقدرت  نشان  را  خودش  نباید  بود  مگر طور  داد 

ای پیدا شد.  عه انگار چیزی توی ذهنش زیر نور چراغ قوهاینکه... یک دف

دهانش  جلوی  دستش  که  سبزه  پوستی  و  جوگندمی  موهای  با  مرد  یک 

می لبخندید  بود.  رهایش و  شال  از  که  بود  زهره  گوش  نزدیک  هایش 

بود! آن مرد... تصویر بزرگ و بزرگ مانده  های کنار تر شد. چینبیرون 

 شد؟؟یش پرید. مگر میهاچشمش و... یک خال! پلک 

با یک و  پرید  جا  از  بود  سرش  پشت  که  حسن  برگشت،  چنان  دفعه 

 هایی گرد شده بهش نگاه کرد:چشم 

 چته باو؟؟_
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چشمتوی   با  و  رفت  لپاتاق  ناباور  توی هایی  و  کرد  روشن  را  تاپ 

جلو   را  تصویر  و  کرد  باز  را  عکس  رفت.  بود  کرده  ذخیره  که  فولدری 

اش را استتار نار صورتش باز بود که دهان و بینیکشید. دست او جوری ک

الله می  روی  خال  آن  ولی  شود  کرد  مطمئن  تا  بود  بس  گوشش  ی 

چ نبضش  کرد  حس  نمیرضاست!!!  ثانیه  چشم ند  و  تصویر زند  به  هایش 

 مات مانده بود. همه دنبالش رفتند و میثم بیقرار پرسید: 

 چت شد محمد؟ اگه چیزی فهمیدی به مام بگو! _

زد و با دست به میثم اشاره زد جلو برود. عکس را برش زد و فقط   پلک

 آمد:میعکس رضا را باز گذاشت. صدایش از ته چاه ناباوری در

  

 شناسی اینو؟می_

گفت تمام حواسش را جمع  هایش میمیثم دقیق نگاه کرد. چین دور چشم

 کرده ولی چند لحظه بعد سرش دو طرف تکان خورد: 

 ر نداری؟ تنه! عکس واضح_

تاپ را بست و توی کمد گذاشتش! یه کمد مخفی  محمد جای جواب لپ

کردند نگاهش می کرد. همه متحیر  که به عنوان صندوق ازش استفاده می 

 و محمد سمت حسن برگشت:
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 سوویچ موتورو بده!_

 کجا محمد؟_

جواب مریم را نداد و فقط توی اتاق به پیراهنش چنگ زد و سوییچ را از  

قاپید! قبل از اینکه از در بیرون برود، مریم خودش را مقابلش دست حسن  

 آمد:کشید و دست روی در گذاشت. نفسش باال نمی 

 میام! منم _

 گردم. برمی_

 میام._

 مریم... _

ری! مطمئنم...  یه چیزی  ری. چون سراغ میعاد نمی جا نمی یا میام یا هیچ_

 فهمیدی... به منم بگو!

 ذاشت: محمد دست روی بازوی او گ

 کارت بیار. گوشیمو با اون یکی سیم _

با   را  او  موبایل  و  کرد  صدا  را  مهسا  و  ایستاد  جایش  سر  محکم  مریم 

 ها خواست. محمد دست بین موهایش کشیدو میثم جلو رفت:رتکاسیم 

 ری محمد؟ خب بگو به ما! کجا می_

 گم! برگردم، می_
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 مهسا گوشی محمد را بهش داد و حسن جلو رفت:

 ذارم بمیره... نترس! رم. نمیاش پیش مهنا آبجی! من با این میشوما ب_

کرد. با هم دست مریم سست شد و محمد دیگر با رفتن حسن مخالفت ن

یک چرا  محمد  نفهمیدند  کدام  هیچ  زدند.  بیرون  در  از  سر فوری  دفعه 

 هایش گذاشت اما قطعا کارش یعنی یک سرنخ پیدا کرده... جای قدم 

توی   شالق  مثل  می سرما  کوچهصورتش  وارد  وقتی  و زد،  قدیمی  ی 

عریض اشراق شد. درست جلوی صندوق موتور را خاموش کرد و حسن  

هایی گرد شده اطرافش سر چرخاند و  یین پرید. با چشماز پشت سرش پا 

آمد و از توی کوچه هم فقط محمد پیاده شد. هیچ صدایی از کسی نمی 

د روی اسم مسجد و بعد جوانکی با خریدهای تو دستش رفت. نگاه محم

صندوق دوری زد و موتور را همانجا پارک کرد. حسن هنوز گیج بود و  

او  هرچه هم می  انتهای کوچه و بعد  جوابی نمیپرسید،  داد. محمد سمت 

خانهبن که  مادربزرگشبستی  قدیمی  همانی  افتاد.  راه  بود،  جایی تویش 

سال  تمکه  برای  باغبان  و  کارگر  یک  جز  کسی  بود  تویش  ها  کردن  یز 

 رفت. یعنی بعد از رضا... بعد از مرگ رضا!!!...نمی

 ن بهش زد: جلوی در مکث کرد. رضا واقعا زنده بود؟! حس 
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دقمی_ به  قسم  یا  چی  که  اینجا  کردی  گرد  ول گی  و  کردی  کن  دادن 

 معامله نیستی؟! 

های متحیر حسن خودش را از در باال کشید و قبل یک دفعه مقابل چشم  

 ی دیوار نشست و سمت حسن برگشت:یین رفتن، لبهاز پا

 ای میام! برو پیش موتور. ده، پونزده دیقه_

د چیزی بگوید، محمد مهلت نداد و توی حیاط پرید.  تا حسن دهان باز کر

حسن نگران منتظر ماند بلکه او در را باز کند اما خبری نشد. خواست به  

 فحشی از سر بدشانسی بهدر بکوبد اما آمد و رفت توی کوچه زیاد شد.  

رو رفتن؛ بدون آنکه بداند محمد برای همه چیز داد و شروع کرد به قدم

 ی درآورد که حتی چشمِ دیدن دیوارهایش را نداشت... ا چه سر از خانه

نگاهی به اطرافش انداخت. تمام روزهایی که توی این خانه بهش گذشته  

دوری کند و تند پخش هایش با  بود داشت مثل فیلمی قدیمی جلوی چشم 

نفسمی  و  قلب  ضرباهنگش  می شد!  زیاد  و  کم  را  حس  هایش  کرد! 

یکمی  اگر  ایکرد  از  بایستد  پاتند  جا  کرد.  خواهد  سکته  گیجی  همه  ن 

انباری برای خودش ساخته  کرد و مستقیم رفت پشت خانه و  ای که رضا 

 هایش را به هم جوشنشست و آهن بود آنجا و گاهی تویش تا صبح می

صندوقچه می  یک  توی  همانجا  دارد،  چه  هر  بود  دیده  یکبار  داد. 
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ا می  هستند  چیزهایی  بود چه  ندیده  چند  هر  خنده گفته گذارد.  با  ما رضا 

بود یک سری خرت و پرت شخصی است. محمد سربه سرش گذاشته بود  

که اگر پای زن و دختری وسط است بهش بگوید اما رضا قهقهه زده بود؛  

خواهد جورکش او زیر دست پدرش  و گفته بود که نمی  به کتفش کوبیده

خورد  هایی که به تنش می باران شدت بیشتری گرفته بود. آن شالقباشد  

یک روز، امروز با شدت بیشتری داشت به دست باران و باورهایش روی 

آمد. درد بین دو کتفش شبیه تیغی تیز بود که گاهی به احساسش فرود می

گیر شدن  از زمین آمد و تا قبل  شد. از این خانه بدش می جانش کشیده می 

زد. هر باری گذاشت، سری بهش می مادربزرگش و احترامی که بهش می

گفت خیال می شد بهش و رضا با یک بیکه با آمدن عمویش زهرمار می

ج تا  نباشد!  نشدن پیگیرش  تکرار  از  فرار  خاطر  به  بود  یادش  که  ایی 

نمی  هم  اینجا  عمویش،  با  ترفندیدیدارها  با  رضا  اینکه  مگر   آمد 

میمی  هم  کنار  صبح  تا  و  آنجا  می کشیدش  مشغول  و  هر نشستند  شدند! 

چند تمامش مال زمانی بود که رفت دوبی و برگشت. بعد از آن رضا هم 

اشان است. کرد به خاطر نوع زندگیخیلی مثل قبل پیگیرش نشد. فکر می 

عیاشی و  کار  توی  را  خودش  دنبال محمد  رضا  و  بود  کرده  غرق  هایش 

و مسائلی که محمد دوست نداشت ازشان سردربیاورد و   شرکت  کار و بار
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حاال چرخش زمین کار خودش را کرده بود شاید! مقابل در انباری رسید 

بود و هنوز مقابل رضا  انگار  بود.  قفل  افکارش   که  دنبال چیزی که توی 

هایش تمام شود. جلوی در رفت. قفلی به در بود که به بکوبد و همه بهت

شد. چشم توی تاریکی اطراف چرخاند بلکه بتواند  فت باز نمیزور زدنِ م

و  آب  حیاط  اما  دیگری  چیز  هر  یا  دیلم  چکش،  شبیه  کند  پیدا  چیزی 

رهایی که رو به سقوط  جارو شده هیچ چیزی برای شکستن نداشت جز باو 

می فکر  هنوز  یا  بود!  اشتباه  یک  شاید  است...  شباهت  یک  شاید  کرد 

تواند قهرمان شود  دانست می قدر که میشناخت! آن سوتفاهم... رضا را می

می  خودش  دور  نه!  دیو  می اما  خانه  حیاط  توی  و  چرخید.  چرخید 

رینمی هم  به  یکهو  آنقدر  غلط...  چه  و  است  درست  چه  که فهمید  خت 

سمت خانه رفت تا بلکه بتواند راهی برای رفتن روی سقف خانه و انباری 

کوتاه و قدیمی خانه پایش به زمین چسبید.   هایپیدا کند اما رو به روی پله

زل  انگار  و  بود  ایستاده  بهش  پشت  به کمرش،  با یک دست  آشنا  هیبتی 

خانه به  بود  آنزده  بود.  شده  تند  باران  قدیمی!  که  ی  محمد قدر  کاپشن 

بیند. سکوت بود و قابی خیس خیس بود؛ حتی شک داشت که توهم نمی

چشم ببندد و باز کند و تمامش یک دید و آرزو کرد  رویش میکه روبه

سمتش   رضا  سر  تا  رویش  روبه  آدم  به  ماند  خیره  آنقدر  باشد.  کابوس 
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ساعتی  ثانیه  هر  نشدنی.  تمام  عجیب  خواب  یک  مثل  درست  چرخید. 

 کرد تا باور کند دروغ نیست...و از عمرش کم می گذشت می 

  

 بازی نیست... 

نقاب   همیشگی  کاله  لبههمان  که  بود  سرش  دوست دار  را  چرمش  ی 

تر نگه دارد.  داشت و حاضر نبود به خاطرش موهایش را از یک حدی بلند

نشست، دست های چرم که وقتی توی رکاب موتور میکشبا همان دست

ک زد. خوابی نبود. کم کم لب رضا کش آمد و کامل کرد. محمد پل می 

 ها،دروغسمتش چرخید. ناباوری تمام قد مقابلش بود و توان باور کردن  

پشت سرش! انگار که روی یک پل معلق ایستاده و جایی نبود تا دستش را  

نجات تالش کند.گیج برای  و  با صدای  بگیرد  بود که  تمام عمرش  از  تر 

 و مرز بین رویا و حقیقت تمام شد: گرم و همیشه صمیمی ا 

 کنی! دلم تنگ شده بود برات محمد!هنوزم کامل از بَرَم که چیکار می_

می حسی   همه  تابوت رضا روی دوش  تنش کنده شد!  ثانیهاز  و  ای رفت 

بعد حمید توی خونش، جلوی چشمش غلتید. مات ماندن بیش از حدش 

چیزی   کرد  فکر  و  برود.  پیش  خودش  رضا  شد  نمانده! باعث  مردنش  تا 

تر... شنیده بود  ای متفاوت های رضا گرم بود! خود خودش بود با قیافهنفس
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ای چند ت اما مگر قیامت هم فقط برای او بود که مرده قیامت در کار اس 

بغل می  را صحیح و سالم  بین مرگ و زندگی ساله  فرق  تنها  یعنی  کرد؟ 

 موهای سیاهی بود که جوگندمی شده؟!... 

عقب  شد  رضا  خیره  و  چشم  رفت  کسی توی  عکس  توی  محمد.  های 

است با  نشناخته بودش ولی حاال میان آن تاریکی مطمئن بود که خودش  

زد. خنده هنوز توی هایی که از شدت سیاهی برق می ای تازه و چشم چهره 

 صورت رضا بود: 

 معرفت؟گیرن بیاینجوری بعد از چند سال تحویل می _

کرد یا شاید نای شکستنش را نداشت. رضا  محمد در سکوت نگاهش می 

 سری تکان داد و دستش روی بازوی او باال و پایین شد: 

نمی خودِ  _ پیدات  اینجا  بودی  نکرده  شک  دنبال خودمم!  بری  که  شد 

 شد؟مدارک! می

 صدای محمد از ته جانش، باالخره جان کند و درآمد: 

 نمردی؟! _

 نشین شد.  لبخند توی صورت رضا ته

 مفصله محمد ... باید...   اشقصه_
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به  عکس دستی  دو  وقتی  نبود  بینی  پیش  غیرقابل  مقابلش  محمد  العمل 

 بید:اش چسیقه

اینقصه_ تو  دادی؟  بازی  رو  دنیا  همه  که  بود  چی  بودی ات  کثافت  قد 

 رضا؟  

 رضا مچ دو دستش را گرفت و آرام گفت: 

 ای اما... دونم سر میعاد عصبانیباید بشنوی! می_

 جوشید: ب هولش داد. خونش از نفرت میمحمد عق

 میعاد دست توئه و اون زنیکه رو فرستادی سراغش؟ _

نگرانِ بلندتر شدن  چرخید ودو دست رضا باال رفت. چشمش اطراف می

 صدای او بود: 

صدمه _ کسی  به  من  کردی  فکر  تو  خوبه!  حالش  میعاد  محمد...  آروم 

 وصله؟ دونم جون تو بهشای که میزنم؟ اونم بچهمی 

دستی گرفت. صدایش از شدت خشم و اش را دو  محمد جلو رفت و یقه

 لرزید: بدحالی می

 سر کارات از کجا بود که تهش رسیده به میعاد رضا؟ بابای مریم؟ _

 رضا گفت: 
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گم. الکی با جون خودت و اون بچه بازی نکن! گفتم همه چیو بهت می_

جون   برنگردم  موقع  به  اگه  نیست،  من  دست  خطر چیزی  به  اول  میعاد 

همه دور و وریات... باور کن خودم اومدم که همه   افته بعد خودت ومی 

 چی خوب تموم شه! 

 کرد هنوز که رضا مچش را گرفت و گفت:محمد ناباور نگاهش می 

و _ بزن  میعاد حرف  با  میدم  اول گوشی  بریم!  بذار همینجا  هر چی داری 

 ریم. خوبه؟ مطمئن شو حالش خوبه بعد می

و سمتش برد. محمد با پخش ای را گرفت د هم با گوشی خودش شمارهبع

گفتن   جونم  دایی  شد.  سرگردان  حیرت  و  درد  میان  میعاد  صدای  شدن 

 پسرک را شنید. چشم بست و گوشی را از دست او قاپید:

 دارم میام دنبالت دایی!_

 ی پسرک مثل سیخ داغی توی قلبش رفت: صدای گریه

 م! توروخدا... مامانمم بیار دایی جون_

 داد:  محمد آب دهانش را قورت

 میام... _

هایی که به در خورد را  گوشی از کنار گوشش سر خورد و صدای ضربه

 آمد. شنید. صدای حسن می 



 

1298 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 ناگرونی دادا... ممد... ممد... درو وا کن المصب. ترکیدم از دل_

 اش گرفت:انگشت مقابل بینی رضا فوری

 فقط دوتایی! محمد ... _

 ی رضا زد و گفت: آمده هایش سنگین بود. زیر دست پیش سنف 

 کجاست؟_

 لبخند رضا تکرار شد و راه افتاد سمت خانه و بعدش بام و... 

  

رفتند. گاهی صدای هق زدن مهنا و کالم  همه داشتند وسط خانه رژه می

می  مهسا  پراسترس  و  حکم آرام  کشنده  سکوتی  باز  و  میآمد  شد! فرما 

از شدت دلش بود. حتیمریم  لیوانی  نمی   وره تمام لبش را جویده  توانست 

آب بردارد و توی گلوی خشکش بریزد. سرگردان بود میان آشپزخانه که  

زنگ در را زدند. نفهمید چطور سمت در هجوم برد و زمانی که در را باز  

های دلواپسِ حسن انگار کسی قلبش را از سینه بیرون کرد با دیدن چشم

 قرار پرسید:ت سرش چرخاند و بیکشید. حسن چشم پش

 ممد نیومد؟_

نشانه به  نه  اما  خورد  تکان  مریم  و  سر  عصبی  حالت  به  بلکه  جواب  ی 

 جان پرسید:هیستریک! جان کند و با صدای نیمه
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 محمدرضا... کو پس؟_

دانم گفتن، ولو  محمدرضا گفتنش را انگار داغ کرد بر دل حسن و با نمی

پله روی  روبهشد  خاهای  ضربهروی  انگار  ستون  نه!  به  سخت  فقرات ای 

 مریم کوبیدند که دست به دیوار گرفت تا نیفتد! با وحشت گفت:

 یعنی... چی؟... شما با هم... رفتین؟ _

از   هنوز  کنار کشید. صورتش  را  در  و  مریم جلو رفت  پشت سر  از  میثم 

 ی نبودن میعاد سرخ بود که از خبر بی خبری محمد کبود شد: دلشوره

 ا رفتین حسن؟ چی شد؟ کج_

 به پیشانی خودش کوبید:حسن محکم 

می _ یه چی  دنبال  بزرگش! گفت  نن  رو  رف خونه  از  تو!  نرم  من  گرده، 

نیم شد  رُبِش  یه  نکرد.  وا  درم  تو،  زد  جست  گربه  عینهو  ساعت! دیوار 

می خودمو  گفتم  داشتم  کوچه...  تو  اومد  یکی  دیدم  که  باال  کشیدم 

غریب بودم براش.  یه جوون بود، مال همون محل!  شایستی خود خرشه! اما  

فاضل  حاجی  گف  که  دارم  کار  صابخونه  با  گفتم  و  حرف  به  گرفتم 

عصری اونجا سر زده و در مورد ساخت و ساز گفت کردن! دلشوره ممدو 

کنه! ده دیقه شد تا ردش کردم رفت.... بعد  داشتم که اون تو چه غلطی می

 تو حیاط ... از دیوار کشیدم باال و افتادم 
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نشان نگاه کرد و سر به زیر انداخت. محکم روی رانش  های نگرا به چشم 

 مشت کوبید.چند بار پشتِ هم: 

توی _ تا  نبود...  ممد  ندیده...  خودش  به  اهل  آدمِ  خونه  ساله  ده  انگاری 

تو   کوزه رفت  شد  آب  قطره  یه  نبود...  گرفتم...  پی  زیرزمینو  قدیمیا 

 زیمین...  

ت. مهنا و مهسا با ترس و  ار چسبید و میثم یا حسینی گفپشت مریم به دیو 

هایش را روی صورتش کشید. درد  کردند. میثم دستتنی لرزان نگاه می

و نگرانی بابت میعاد کم بود، محمد هم اضافه شد! کمرش داشت از درد  

 شکست که مهنا با گریه گفت: می 

 توروخدا یه کاری کنین! میثم...._

 لرزید: صدای مریم می 

خواست بره .. رفت یهو... وگرنه... واقعا می تاپ دید که.یه چیزی تو لپ_

 مدارک رو بده برای گرفتن میعاد..

 میثم ناراحت و مستاصل پرسید:

 من از اون عکسا چیزی نفهمیدم، مگه... چی بود؟ _

 مریم با ترس و لرز چشم بینشان چرخاند و باالخره زبان باز کرد: 

 زهره...  _



 

1301 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

 جور! لی هر کدام یککث واحد، واکنش نشان دادند وهمگی با یک م

 هایی گرد شده گفت: حسن با چشم 

 خواهر زن عباس؟ همون کوچیکه؟_

تا   ولی  کوبید  خودش  پیشانی  به  محکم  حسن  و  خورد  تکان  مریم  سر 

علی با بهت  ها پایین بدود، در آسانسور باز شد. سید و حاجخواست از پله

آواره هر کدام یک طرف زمین خورده   نگاهشان کردند که مثل لشکری

 بودند!  

 چه خبر شده اینجااا؟ _

های مریم از ترس یکی یکی چکید و میثم دست به دیوار گرفت و  اشک

 سعی کرد درست بایستد: 

 به داد برسین آقا سید! اون فلش کار دستش داد انگار...  _

یم را  ی توان مرماندهعلی تهد شدن صورت حاجیا قرآن گفتن سید و کبو

 برد تا کنار دیوار سر بخورد و زمین بنشیند...  

  *** 

نقطهفکر می  به  برسد  اگر  نمی کرد  قبرستانی ای که  و  دانست کدوم  است 

داند چطور گردن رضا را بشکند و فرویش کند  فقط میعاد را ببیند بعد می 

تمام   که  بود! جوری  گذاشته  باورهایش  روی  که  قبری  سنگِ  همان  زیر 
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اش آرام شود اما وقتی رسید به یک جای پرت و سوله مانند سوختگیدل 

جاده  فرعی میان  توی  فقط  را  ساعتی  که  تهران،  و  قم  ماشین ی  با  اش 

نمی  یا  رفتند؛ تازه یادش آمد که کاش  به حسن داده بود  یا عالمتی  شانی 

فکر   اعمال  هر  برای  دیگر  اما  شده؛  راهی  کسی  با  بداند  که  کاری  هر 

دیرعاقالنه شگفت  ای  ذهنش  آنقدر  یعنی  بین  بود.  و  بود  شوکه  و  زده 

میعاد سرگردان! که عقلش درست کار   برای  نفرت و اضطراب  حیرت و 

ن از آن تابلوی خطرمرگی نکرد و حاال ... اینجا کشیدنش شبیه گذر کرد

به رضا  بودی که کله قرمز رویش!  با دو خط  مزخرفی داشت  اسکلت  ی 

متن باور کرد ازش  اعتماد! طوری که همه فر است و بهش بینگاه کرد و 

ببیند! شامه تیزی حس کرده چیز را کنارش در خطر  به  را  اش بوی خطر 

 بود!

ا برگردد.لبخند زد و سنگینی نگاهش باعث شد، رضا حین باز کردنِ در ر

 با همان لحنی که ازش به یاد محمد مانده بود، گفت: 

 کنی! یه جوری نگاه می_

 جوری نگاه کنم؟  ه رو چهی از گور پاشدمرده_

 رضا بلند خندید و به بازویش کوبید چند بار: 

 جوری بمیری که تازه بفهمی عشق دنیا چیه!بیا بهت بگم مث من چه _
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ی تیز درد فرو رفت ولی نگاه منزجرش گوشه  پشت کتف محمد باز سیخ

 لب رضا را کج کرد:

 خوای ببینیش مگه؟ بیا دیگه!نمی_

 خشم گفت:جلو رفت و با حرص و 

مدرسه_ جز  نبوده  جدا  خونه  از  ساعت  یه  بچه  آوردیش  اون  حاال  اش؛ 

 اینجا که بگی چی کثافت؟ 

 رضا کمی نگاهش کرد و بعد در را رها کرد: 

اونمی_ یا  اینقدری بینیش  یعنی  نیاوردم!  ازم مطمئنی که بالیی سرش  قدر 

ندارم؟  رو هم   شناسیم که بدونی همون رضام و دلِ له کردن یه مورچهمی 

 حتی اگه اینطوری با نفرت و ترس نگام کنی؟!

 صدای محمد باال رفت: 

نزن_ که زر  اون  دست  دادی  زندگیمو  کشتی...  چشمام  جلو  حمیدو   !

 ی دلتنگ درمیاری؟ ش! بعد وایسادی ادای مترسک مُرده آتیش بکشه به

ان  رضا دری را که باز کرده بود،خواست ببندد که محمد جلو رفت و چن

عقب هولش داد که رضا با در تو پرت شد و صدای قیژ بلند در آهنی مثل 

سوله دیدن  با  اما  کوبید؛  اعصابش  توی  کارتنمته  از  پر  و  ی  ریز  های 

از   زد.  خشکش  کم درشت  داروهای  شدهاسم  تحریم  وسایل  تا  ی یاب 
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ثانیه چنان مبهوت شد که یادش رفت  بود. چند  نیاز مردم کنار هم  مورد 

دقیقه پیش چه هوارهایی کشیده! رضا خودش را جمع کرد و به دو چند  

مردی که جلو آمده بودند، اشاره کرد سر جایشان بایستند. کالهش را که  

آن  دستش  طرفکمی  از  به تر  دستی  و  برداشت  زمین،  بود  افتاده 

 هایش کشید. نفسی گرفت و سمت محمد رفت: خاک 

ببین تا بفهمی هنوز    ذارم پای شوک محمد! بروهمه حرفاتو می _ بچه رو 

زنیم. اونوقت شاید فهمیدی منظور  همون رضام بعد بشین مفصل حرف می

 من چی بوده!  

تابیِ دیدن کرد ولی بیخونسردی کالم او داشت محمد را رسما روانی می

ته   تا  افتاد  راه  او  دنبال  بست.  را  زبانش  اتفاقات  این  بودن  میعاد و عجیب 

پله از  فلسوله و  با شالی که  های  اتاق زهره نشسته بود  باال رفت. توی  زی 

ناخننیم  و  شده  ول  موهایش  روی  میبند  سوهان  را  کشید. هایش 

ک محمد  نگاه  رفت.  باال  ابروهایش  دخترک  بادیدنشان  ماند؛  رویش  ه 

دیده  محمد  که  دوباری  یکی  همان  با  فرقی  هیچ  و سالم کرد.  زد  لبخند 

باطنش پوش نبود.  بودش، نداشت! فقط دیگر  یده در یک حجاب اجباری 

حسابی بلد بود خودش را نمایش دهد! محمد برای دیدنِ میعاد عجله کرد 

اندازه در  اما  رفت  جا  همان  ته  اتاقکی  توی  که  و  بود  لنگهای  اش کمی 
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عقب برود و میعاد را با چشمی بسته و غرقِ خواب روی تخت فلزی ببیند. 

روی زمین بلند شد و باز کوبیده شد انگار کسی بند دلش را پاره کرد و از  

جایی دیگر. بچه رنگ پریده بود و مثل جنین توی خودش جمع! سرد بود 

متش، کسی انگار  برد س آن خراب شده و پتویش کنار رفته بود! تا هجوم

رویش سبز شد. محمد با خشم خواست کنارش از پشت در مثل دیوار روبه

 بزند که او عقب هولش داد. هوار کشید:

 تو نکشیدم بیرون! برو کنار گوسفند تا سیرابی_

 رضا از پشت سر کشیدش! 

 خوابه اون!_

 ی رضا را گرفت و نعره زد: محمد دو دستی یقه

از    _ منو  بچه صدای  می این  هفتم  از خواب  بشنوه،  به  صدمتری  پره! چی 

 خوردش دادی ؟

او چشم  که  چرخید  زهره  سمت  حیرت  و  خشم  با  و  شد  گرد  رضا  های 

 بینشان چرخاند و قدمی عقب رفت: چشم 

اش حل کردم و دادم بخوره  کرد. فقط یه قرص تو آبمیوه خیلی گریه می _

 که بخوابه!  

 محمد سمت زهره هجوم برد: 
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 !  غلط کردیتو _

 زد:رضا از پشتِ سر نگهش داد ولی محمد هنوز داد می

 ! ذارمیه تار موش بگنده، استخون سالم تو تنت نمی_

 دفعه داد کشید:زهره یک

 دهن اینو جمع کن رضا! وگرنه..._

می _ غلطی  چه  همچین  وگرنه  قاتلت،  و  دزد  شیادِ  بابای  اون  کنی؟از 

 هایی بعید نیست!فتنه 

 دفعه داد زد: رضا یک

 حرف بزنیم.بسه محمد! دو دیقه وایسا_

  

او    محمد را محکم نگه داشت و به زهره اشاره زد که بیرون برود و وقتی

 باز خواست توی اتاق برود، عقب کشیدش و سمت مبلی هولش داد: 

 دو دیقه گفتم نعره نزن تا حرف بزنیم! _

 محمد دوباره مثل فنر از جا پرید:

بر_ میبذار  خورد  گردنتو  وگرنه  رضا  شده  خراب  این  تو  بری  م  کنم 

گور  سینه  و  گم  توش  خودتو  پیش  سال  شیش  پنج  که  قبری  همون  ی 

 کردی! 
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شناختش که بداند تا میعاد را نبیند رام  آنقدری می  نگاهش کرد. رضا کمی

بغل  نمی را چنان  بچه  برد.  اتاق هجوم  توی  باز کرد و محمد  را  شود! در 

ار به کل دنیا رسیده! چشم بند را از چشمش عقب کشید و  گرفت که انگ

نفس و  بود که نبض  لخت  آنقدر  ولی  بود  منظم  را چک کرد که  هایش 

د بیهوش شده! چند بار سر و صورتش را بوسید و سر فحش را  کشیداد می

همه  آباد  و  جد  به  بیابانی  کشید  غول  همان  که  رفت  در  سمت  و  اشان 

 ا: بار رضجلویش درآمد و این

نیومد، _ به هوش  اگه  تا یه ساعت دیگه  بذارش رو تخت بچه رو محمد! 

 دم دستت! از همین باال پرتش کن پایین!  خودم زهره رو می

 خوره! بکش کنار... جون اون ماده سگ به چه دردم می_

 اومدم دنبالت! حرف دارم باهات وگرنه نمی_

ه غول جلو رفت ،  میعاد تکانی توی بغلش خورد. قلبش لرزید. وقتی آن نر

 اش انداخت: دستش را آزاد کرد و میعاد را روی شانه

 گردم! برم و برمیاینو می_

هایش مثل مته ند خندید! تمسخر خنده دفعه با صدای بلرضا با مکث یک

روی روان محمد بود. مرد میعاد را از بغل محمد نتوانست بیرون بکشد و 
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د کند که رضا با خنده دست دور  کم مانده بود بچه به بغل با او زد و خور

 دهانش گرفت و سمتش برگشت: 

 !خیله خب! با میعاد بشین رو تخت تا حرفامون تموم شه! باز رم کردی تو_

انگار. راه رفتن پیدا نمیمحمد چاره از آن ای نداشت  کرد. حریف دو تا 

می ها میغولنره را  و چهارمی دخلش  با خشم روی شد، سومی  آوردند. 

تنش نشست.تخت   را  خودش  کاپشن  و  داشت  نگه  بغلش  توی  را  میعاد 

آمد که رضا جلو رفت. پتو را  کرد. داشت از کرختی تن بچه جانش درمی 

نشدنی   برداشت مهار  خشمی  و  تنفر  با  محمد  انداخت.  میعاد  تن  دور  و 

 زد:نگاهش کرد اما او باز لبخند می

دایی جو_ زبونش شد  ورد  دید  عکستو  تا  نیست  کو؟... بیخود  داییم   نم! 

 دوستت داره... 

 عقب رفت و با همان لبخند گفت:

 میعاد... بابام... من...  همه دوستت دارن..._

 :با مکث کوتاهی گفت

 زنت که بدجور...  _

های محمد زنگ زد و تا دهان باز کرد، رضا مهلت نداد و توضیح گوش

 داد: 
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وقتی با اون سن کمش دنبال کارا  البته از دختر نادر شکیبا بعید نبود ...    _

باباش راه افتاد و مادرش طالق گرفت رفت پی زندگی خودش... معلومه 

بهشتی حوری  زندگی...چه  واسه  ا  ایه  می از  سال  رگ ون  شناسمش! 

 گردنت جر نخوره!

 های محمد نبض گرفته بود:شقیقه

اونوقتهر کثافتی هستی، مریم دنبال تو بود! می _  خواست کمکش کنی 

 کردی این ساال رضا ... تو... چه غلطی می

مقابلش نشست.  رضا صندلی چوبی را جلو با دراوردن سیگاری  کشید و 

 اولین نخ را سمتش گرفت:

زنی! گنده الت بازی  گم صبر کن بگم بهت! هی عربده میاعته میدو س_

 درمیاری! 

 نگرفت:محمد سیگار را 

بدبختو چجوری کاله گذاشتینسر حاج  _ این   فاضل  به  نکرده  که شکم 

کال  خودشی،  ترکه  تخم  که  تو  شیاد!  زرین  اون  با  بودن!  لجن  همه 

 گذارش بودی؟ پایه

 ش کشید:رضا با خنده سیگار را بین انگشتان 

 دونی عموت جایی این وسط نداره و نداشته! ... خوشم میاد ازت که می_
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 نگاهش بهش ماند و افزود: 

 نرسیدی وگرنه االن کرده بودیش سر نیزه!البته به مدرکی هم علیهش _

بیند باور کند! رضا انگار  دانست چطور آدمی را که مقابلش می محمد نمی 

 گفت:  فهمید که سیگار را خودش آتش زد و

کنی؟ هست! بیارم یه کم ریلکست هنوز با اصل جنس خوردنی حال می_

 کنه؟

 ی بازنده گفت: خوردهمحمد به تلخی یک بازی

 نبودی یا من کور بودم؟  این چیزا ر و اهل سیگا_

خنده خندید.  نداشت.  رضا  قدیم  با  فرقی  هم  متفاوت  ظاهر  آن  با  هایش 

 نبود: بار انگار هیچ ماسکی روی صورتش فقط این

می _ حال  خیلی  تو  دیدم  یه نبودم!  بگیرم!  کام  یه  منم  گفتم  توش!  کنی 

ناسالمتی   چلچلراغ!  شد  چراغ  یه  ب  4چراغ  بزرگتر  ازت  هیچ  سال  ودم. 

 ها زیر زبونم نرفته بود! کدوم این مزه

بچه  صورت  کرد.  نگاهش  دلواپس  محمد  خواب.  توی  کرد  ناله  میعاد 

دو   دو  چشمانش  بود!  کرده  عرق  دوباره  کمی  رضا  و  او  احوال  تو  زد 

 گفت:
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می _ یکی  تهش یکی  و  بگم  کلیات  یا  بدم  جواب  یکی  یکی  که  پرسی 

 سال دوست داشتم ببینمت؟... همهبرسم به اینکه چرا بعد از این

  

نگاه محمد بدون پلک زدن بهش ماند. رضا دود عمیق سیگارش را بیرون 

خیره   خیره  چسبید.  زانویش  روی  آرنجش  و  کرد  را  فوت  محمد  داشت 

قدر نگاهشان به هم طوالنی شد که لب رضا کش آمد و کرد. آن نگاه می

 پلکی پشت دود خاکستری بینشان زد: 

سالم  23،4ز سر جریانی شروع شد که نادرشکیبا اومد سروقتم! قصه دقیقا ا _

اسم صندوق  به  تعریف کرد. که  پیش! همه چیو  بود. دوازده سیزده سال 

کنن! بیشتر شبیه یه روکش کار میه پارسیانه دارن چیشهدایی که وابسته ب

داراش! با مجوز اون صندوق هزار و یک معتبر بود روی لفت و لیس سهام

تونستن بکنن! ظاهر موجه! اسم معتبر! کلی کیا و بیا و ... تهشم اسم کار می

 کشیدن و مورد احترام کل شهر بودن!... خیّر یدک می 

ه برم سر وقت بابام و بگم شکیبا چی داره در  ترش کردم و فوری رفتم ک 

می من  می گوش  مگه  بگم  که  سیخمون گه؟  به  بچگی  از  بپرسم  شه؟ 

وقتی هست، نماز انفرادی بخوره تو کمرمون و کشیده که نماز جماعت تا  

کارخونه نظر  زیر  دراومده  تقش  یه حاال  توی  اختالسه  و  پولشویی  اش 
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رن به اسم پارسیان ولی گیر  و می   روفنصندوق؟! که با پول کی دارن می 

گفت بعد از واجباتم بیا! هر چی  اش بود! مث همیشه می و گرفتار سفر مکه

ام، تهش  گم... وقتی دید بدپیلهاصال ببینه چی میرفتم دنبالش گوش نداد  

پر  توپ  با  و  اومد  بگو... کفرم در  برگردم هر چی خواستی  و  برم  گفت 

هوار که دستش رو شده و با شکیبا باباشو در  رفتم سر وقتِ زرین و داد و  

مدیره  هیئت  جلسه  تو  خلوت میارم...  اتاقو  فوری  بابا  برخالف  بود.  اشون 

طرف  اومد  و  و  کرد  برام  ریخت  آب  لیوان  یه  هم  تواضع  و  احترام  با  م... 

بابام جا خوردم.  روم!  روبه  یکی می نشست  اول  اونم  بود  تو گوشم...  زد 

انگشتش، جای  که  رو صورتم! جوری  بمونه  دستش  توی  تسبیحای  جای 

 درست مث همون وقتی که طرف تو دراومدم و خوابوند تو گوشم! ... 

 مکث ادامه داد: پکی به سیگارش زد و با 

ازم    _ اون آبرویی که ازش جلو آدماش بردم یه زهرچشم  با  توقع داشتم 

م کرد. بگیره که تا عمر دارم یادم نره اما یه آرامش عجیبی داشت که جذب

گفت بشین دقیق بگو جریان چیه؟ مشکل کجاست و حتی اگر الزمه بگم 

بود که ف یه جوری  تا روبه رو شه چه خبره؟!  بیاد  کر کردم شکیبا شکیبا 

پولشویی تو جریان  یه ساله  اختالسن! که شاید خواسته  دروغ گفته که  و 

بابام و    خرابشون کنه و... خیلی چیزای دیگه! چند روز مونده بود به رفتن
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دید رفتم دنبال کارای شرکت و کاری بهم نداشت! فکر کردم زرین  می 

اسه اینکه پرم بهش بهش گفته که پیگیر شدم و گفته همه چیو برام بگه! و

رفتم آرامشم بیشتر بود...  نگیره سراغش نرفتم! هر چی کمتر سراغ اون می

 یادته که!

می  نگاه  فقط  او  ولی  ماند  محمد  از  تایید  نشست. منتظر  عقب  رضا  کرد! 

 تر شد:صندلی چوبی قژ قژ کرد و لبخند رضا پررنگ

کنه که کار_ اعتمادمو جلب  تونست  هم زرین  دوران  اشتباهی   تو همون 

ده و کسی ضرر  کنه و فقط با استفاده از یه اسم داره کاراشو سامان مینمی

بینمی بابام  فهمیدم  اولش  همون  اخکنه!  بهم گفت  کاراش!  از  الق خبره 

نمی  غالم چیزا  این  نمی به  هم  وام  فکر  تو  چون  میخوره  حتی!  گه ره 

منم هواتو دارم!    سودش مث رباست... تو بیا از کنار اموالش براش دربیار!

یهو از یه دنیا پرت شدم توی یه دنیای دیگه! اونم با یه پیشنهاد عجیب!...   

پول بیشتری    کرد... فقط اون بلد بودگفت خب! کسی ضرر نمیراست می

از مغزش دربیاره! مغزو گذاشتن واسه همین وقتا دیگه... بابای من مغزشم 

تندروی بغل  بود  گیردگذاشته  همون  مث  به  هاش!  تو!  به  بیخودش  ادنای 

برد جا مث آبروش دنبال خودش می من؟! بچه خوبش عباس بود که همه

یقه با  این  یعنی  من  پرورده  دست  بگه  شنوی تا  حرف  و  کیپ  ی 
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و  یب نشست  بدان  با  که  نوحن  پسر  مثل  هستن  چی  هر  بقیه  بروبرگشت! 

درمی صداش  تا  که  تو  و  من  مث  کردن...  میبرخاست  فکر  کرد اومد 

 بره همیشه... خرش باید باهامون جنگ نهروان راه بندازه! مطمئنم بود میآ

 محمد چنان نفسی گرفت که رضا کمی سمتش خم شد: 

نگی و کاربلدیش خوشم اومد... تا بابا بره و  وقتی رفتم قاتیشون... از زر  _

ثابت هیئت مدیره که صاحب سهام زیادی   اعضای  از  برگرده شدم یکی 

از   با  هم  از همه آزادی عمل  بیشتر  پارسیان بود... قدرت و پول و بازی... 

می  استفاده  منم  نه!  که  چرا  گفتم  منو...  گرفت  جذابه...  خیلی  کنم... هم 

خواستم پیشرفت ن با بابامو کاراشو نداشتم... میکل کرددیگه حوصله کل

م داشت.  گفتم بهم اعتماد کنه که اعتماد هفهمید می نهایتش هم می  کنم...

براش بس بود!  بازم همین که زیر سر خودش باشم،  اندازه عباس ولی  نه 

اومده،  دید خوشم  که  هم  زرین  اومد...  ازش خوشم  که  بود  اینم کاری 

 اد بهم که اون احساس قدرت شد بال پروازم و پریدم!اونقدی بال و پر د

فکر  داشت  و  خورد  تکانی  محمد  افتاد.  زمین  روی  سیگارش  خاکستر 

کرد به آن روزها که رضا چقدر عصبی بود ولی روزهای رفتن خودش می 

نشد!  خبر  وبا  بود  شده  زلزله  روزها  همان  بودند.  مانده  دور  هم  از  و  بود 

 اش را روی زمین انداخت: ماندهزد و تهرضا پک آخر را به سیگار 
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گفت زرنگی و مغز  فقط قصه شکیبا سخت شده بود. سفت و محکم می_

تونه حریفش شه نی دزدی و کوتاه بیا نبود. زرین که دید نمی اقتصادی یع

کنی تا به من گفت تو خودتو همراهش نشون بده! بگو باشه کمکش می 

 بتونه از میدون به درش کنه! 

مح میقلب  که  زد  زنگ  گوشش  توی  مریم  صدای  و  لرزید  گفت مد 

به   رسید  بدش  حال  میان  رضا  داده! صدای  تنهایی  را  همه  تقاص  پدرش 

 گوشش!

دوسه ماهم نشد که تونست با پوالیی که به حسابش بود و مال و اموالش  _

دستی یه حسابدار جزء، روش اقدام کنه و بگه قصد اختالس داشته! و هم

 رج کرد و شر شکیبا کم شد...  یه پول کوچیک خ

گناهه ولی با  دادم ثابت کنم بیمنتها من همیشه همراهش بودم و قول می 

بای ثابت کنم! تا بگیرنش مدارکی که  بتونم  تا  بیاد. فقط جار نزنه  د دستم 

خونه سروقت  رفتم  باهاش  دوباری  مونده  یکی  پیشش  زنت  اش... 

 بود،مریم! 

آ و  رفت  پر  تصویر  یک  مریم  گریه تصویر  که  بود!  محمد  ذهن  در  مد 

 گفت باور کند آن بین فقط کمک خواسته و گرفتار شده! ...  کرد و میمی 
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 داد: توجه به حال او ادامه مییرضا حرفش را ب 

افتاد، بیشتر نگران این دخترش بود... منم قول دادم _ وقتی هم شکیبا گیر 

م که یادم رفت دورادور حواسم بهش باشه و بود ولی اونقدر گیر کار شد

گفت زد که چی شد نمیکجا رفته! ولی جالب بود؛هر بار شکیبا زنگ می

اونقدر نگفت تا یادم رفت کلهم دختری   ..گیری.چرا خبری از دخترم نمی 

اون شرایط و دیگه فکر  به  بگیرم  نبود که کال خو  داره.... چهارسال کم 

با امیدِ واهی تونستم  گفت همین که  کسی شبیه به شکیبا نباشم اما زرین می 

به   یه مددکار  پسغوم  پیغوم  با کمک  تا  بود!!  راضی  دارم  نگهش  به زبون 

کن جمعش  نشد  دیگه  اومد بابام  یادش  تازه  سروقتم.  اومد  بابام  چون  م. 

بپرسه قضیه چیه و تو صندوق و شرکت چه خبره! از وقتی من اونجا بودم  

بود! ایاب و ذهاب خودش  و  فکر صندوق مسجد  فقط   بیشتر  یه جورایی 

بازنشسته می  واقع  در  و  باشه  همه خواست  گفتم  منم  خودشو!  ی  کرد 

یمون شده! همین باعث شد بابا بگه اختالس اون موقع گردنش نبوده و پش

شرط   به  تونست  و  کنیم  حالش  به  فکری  یه  نیست  کامل  گناهش  وقتی 

تا   گفت  بابام  و  بیرون  اومد  شکیبا  زندون!  از  بیرون  بکشتش  اخر  تعلیق 

بچه مراقب  و  کنه  کار  راحت  خیال  با  دیگه  عمرش  ولی  باشه  هاش 

 خورده!!چشمشون به هم نیفته! چون مال مردمو 
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با جمله  ی آخر رضا توی ذهن محمد ثابت ماند، عصبی  تصویر مریم که 

 خروشید:

بچه _ فکر  حتی  که  آستینشه  تو  مار  نداشت  دربهخبر  آدمو  های  اون  در 

 نکرده؟ 

 باال کشید:هایش را  رضا لب

 شایدم فهمید و چیزی نگفت! _

 ید: محمد چنان خشمگین بلند شد که میعاد روی دستش لرزید. رضا خند

 بشین حاال... _

نمی_ دهنت  تو  سالم  دندون  وگرنه  بغلمه  بچه  این  ذاشتم حیف 

می بچهنامردعوضی!  اون  سر  به  بدبختی  چقدر  چی دونی  و  اومد  ها 

 کشیدن؟ 

 م بود مگه؟زنتم نبود االن، برات مه_

 برق از چشم محمد پرید: 

ن  زنی؟ اواین زرو می کدوم زخمی رو من به یه آدم زدم جز خودم که_

 شکیبای بدبخت... 
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خیله خب بابا ولی به من چه! شکیبا قبل از من سرش به لفت و لیس گرم _

کرد نه اینکه همه بود! توی جیک جیک مستونش، باید فکر زمستونشو می

 رو بخوره، بره!

 چه لفت و لیسی که دخترش پول عمل نداشت و نزدیک بود بمیره؟! _

دم! نمی  داشتن بابا اونو که منمطمئن باش کم نبرد! بعدم جواب عرضه ن_

 هاش یتیم،یسیر نشن! برد که بچهشست سرجاش پولشو میمی 

 محمد با فکی قفل شده و صورتی کبود گفت:

 خفه شو رضا!  _

 بوده و از کجا به اینجا رسیدی؟خوای بدونی چه خبر مگه نمی_

 خوام دهنتو سرویس کنم! فقط االن می_

خندید. بامکث  میبلند.  رضا  حس  خندهمحمد  صدای  توی  کرد  او  ی 

می  دوکتفش  چاهی  بین  که  دردی  از  داشت  محمد  شد.  بلند  رضا  پیچد. 

بدحال می  بود  می پیچیده  پیدا  رفتن  برای  باید یک راهی  تا شد ولی  کرد 

میعاد   میاول  بعد  ببرد.  گوشهرا  یخچال  از  رضا  او!  با  دو دانست  اتاق  ی 

 محمد گرفت:بطری برداشت و یکی را سمت 

 بگیر بخور بابا! بریز دور این مشنگ بازیا رو محمد! _
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محمد زیر دست او زد و خواست بلند شود که رضا خم شد و دو دستی  

 نگهش داشت. از باالی سر نگاهش کرد و با آرامش گفت:

حرفامه! تراژدی شکیبا هر چی بوده تموم شده! به فکر خودت باش    اول_

ای که به االن وقتش باشه تالفی اون همه سختی تو! به فکر زنت که شاید  

 قول خودت کشیده، دربیاد!

کوبید که انگار رضا  اش میی سینهقدر تند و با درد به قفسهقلب محمد آن 

میدی و درد با هم قاتی شده  شد! خشم و ناا اش میاز روی لباسش متوجه

پی از بود تا بداند منظور رضا چیست و او کنارش روی  تخت نشست. قل

 قوطی توی دستش را باال رفت: 

چی _ که هر  رسید  جایی  به  شد!  سخت  کار  رفت  مدرک  جلو  سری  یه 

افتاد دست یه آدم بد پیله به اسم ملکی! وکیل بود! از اونایی که داشت می

دستگ تو  مدت  درآوردم یه  تهشو  داده!  استعفا  خودش  و  بودن  قضایی  اه 

دس  چیزی  اگر  آشناست!  آشنای  بله!  میدیدم  همهتش  فاتحه  امون  افتاد 

 خونده بود! 

 گوش محمد زنگ زد:

 سید؟_

 رضا سر تکان داد:
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زد گاهی هم به عزیز سر میرزمای بابای تو! گهسیدموسی ملکی! از هم  _

م بابام  هم  گاهی  بودمش!  دیده  مدارکا  یکه  اون  بین  بود  کافی  دیدش! 

ا... با زرین درمیون اسمی از من بیاد تا همه چی با صندوق و اعتبار بره هو

نمی یکیو  این  دَم  گفت  این گذاشتم.  نزدیک  نذاریم  باید  فقط  دید!  شه 

اگه می اسم من تموم میجریانا شه!  به  شد! چون عمال شد، همه چی هم 

می کارا  واسه  جا  همه  دوتایی    رفتم.من  که  ماشینی  نمایشگاه  اون  حتی 

این بود! فقط شرط  قرارای کاریم توش  از  بود که عکس و    رفتیم، یکی 

قدری سفت و سخت بود که چیزی،  اسمی از من نباشه توی قراردادا! اون

ای بودن و کاربلد! خصوصا چند  ای نشه! ناسالمتی همه حرفه جایی رسانه

و کامال گذاشته بود جلو! وقتی اوضاع جا با چند تا کله گنده که زرین من

اساسی کرد. چند وقت خوا  فکر  یه  باید  دیدم  و خوراک  خطری شد  ب 

می فقط  رو  جماعت  این  فهمیدم  باالخره  تا  از نداشتم  تمیز  بازیای  با  شه 

میدون اصلی دور نگه داشت. اگه میدون باز ببینن،تمومه! پس رفتم سراغ 

ولی بود  تردید  و  شک  با  اولش  حساب   سید...  کمکم  روی  گفت  بعد 

میمی  برخورداش  چون  بهم  نداره  اعتماد  بودم  مطمئن  یه  کنه!  گفت 

شکایی کرده! کار سخت بود اما واسه من نشد نداشت... واسه همین افتادم 

 دنبال اثبات حسن نیتم! 



 

1321 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

مرده   گفتم  و  درآوردم  داشتم  که  بکشم آدرسایی  گور  از  رو  شکیبا  ی 

او دنبال  بیفته  بلکه  ماستبیرون  جوری  یه  بتونیم  مدت  این  تو  و  مالی ن 

سایه به سایه  .فهمیدم یکنیم قصه رو... یه مدت تحت نظرش بودم. خوب م 

نمایندگی  تو  که  اونایی  از  یکی  غیاثی...  سراغ  رفتم  وقتی  بود!  دنبالم 

و   کنار  گذاشتم  چیو  همه  وقتی  چیو...  همه  کرد  باور  انگار  بود  پارسیان 

تر شد! وقتی سید فهمید بهش گفتم یه مه چی طبیعی افتادم دنبال شکیبا ه

از   باید  که  شده  رو  چیزا  خبری  سری  آخرین  بخوام.  کمک  دخترش 

ازش پیدا کرد بود اینه که شوهر کرده... سراغ شوهرشم که رفتم دیدم  که

 کرد...  جدا شدن و اونم داشت تجدید فراش می 

حرف  سر میان  بود.  درد  پر  کوه  یک  سنگینی  به  گاهی محمد  رضا  های 

می  هم  مریم  با   .آمدصدای  شدند  درگیر  که  روزهایی  آن  توی  خصوصا 

 هم...  

بزنه.  _ حرف  موردش  در  نمیاد  خوشش  بود  معلوم  نداشت.  حوصله  یارو 

 فقط گفتم بهش بگه که ... 

 البد سید اطمینان کرد و تو هم دنبالش نرفتی دیگه؟ _

 د از طرف گروه کهدرست وقت اعتماد سید، یه سری مدرک برام رو ش_

می اگه  که  شد  جوری  بود!  من  اسم  به  ههمه  تاوان  باید  رو  موندم  مه 
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افتادن من از بلندی، اونم می می  انداخت! دادم! زرین هم نگران شده بود! 

برو  کن  جمع  گفت  زرین  همین  واسه  بیاد!  کوتاه  بابام  بود  محال  چون 

چ  همه  کنه  جمع  خودش  و  بیفته  آسیاب  از  آبا  تا  اونورم  اونور  اما  یو 

اده بگذرم  العتونستم از اون شرایط فوقرفتم باز فایده نداشت. من نمیمی 

 بنابراین رفتم ولی اون دنیا...  

زد. یک حال عجیبی بود.  رخش ماند. رضا لبخند نمینگاه محمد روی نیم 

 داد:داشت ادامه می

اومد که فوری _ اینقدر خوشش  بعدش  وقتی بهش گفتم جا خورد! ولی 

گشتیم بشه روش حساب کرد  روع کرد به ریختن برنامه. دنبال یکی می ش

پی رو  تا شهرامو  مساله  فهمیدم کال کله خره...  و  پیگیر شدم  برام.  دا کرد 

یه   وسط  این  فقط  کشیدیم....  رو  نقشه   ... زد  برق  چشاش  بهش...  گفتیم 

و جفت  شهرام  اونم  بود...  کم  سر جنازه  خوردن  آب  مث  کرد.  جورش 

می  کردمی  نسخه  براش  که  همونجوری  آب...  باید  زیر  فقط  پیچیدن! 

 ا اجرا کنه!... ذاشتی جلوش تطرحو می

می حس  پرید.  محمد  رگپلک  می کرد  کشیده  عصبش  و  های  شود 

 زبانش سنگین شده! 
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گشت یکی رو پیدا کرد تقریبا شبیه من. هم قد و قواره! یکی رو هم پیدا _

رو سر   ... قانونی  پزشکی  تو  و کردیم  زدش  برنامه  طبق  بود  قرار  که  زی 

پیداش دادن  خط  قرارم  طبق  چاه...  تو  تو    انداختش  رفت  عباس  کنن... 

تشخیص هویت بعد از آزمایشا... صورت طرف به هم ریخته بود، حالش 

خوره... زرین طبق برنامه باهاش بود. تازه دوماد بود خب. زرین  به هم می

بابا دومش! اون بود که تایید کنه اون جنازه منم... بعدم همه می  شده بود 

ت فهمیدم  و  بسته شد  تمیز  برنامه  یه  با  یعنی  چی  از مرگ  زندگی پس  ازه 

 چی!!! 

سینه  میعاد روی  بود.  محمد عرق کرده  تن  به سلول  و سلول  اش چسبیده 

کرد که بطری را  آمد! هنوز داشت رضا را نگاه مینفسش درست در نمی

 ی گرم شده؛ نگاهش کرد! هایدوباره باال رفت و با چشم 

  

ی او چسبید و یقهشود که یک دستی به  یک دفعه حس کرد دارد خفه می

 هایی کلید شده گفت: با دندان

آدم_ رذل  و  کش!  کثافت  کشتی  رو  یکی  کردی؟  بدبخت  نفرو  چند 

 کردی تو قبر واسه دزدیات؟؟؟ 
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بغلش کرده. آرام دست اش،  رضا پلک زد. انگار محمد جای گرفتن یقه 

 ی او کشید و گفت: به یقه

محمد!  _ همینه  کاربلدی زندگی  کردن،  کیف  و  صالبت  و  قدرت 

می می  قربانی  هم  کاربلدی  هر خواد!  وسیله  باشه،  مهم  باید  هدفت  خواد! 

چی که باشه، مهم نیست! فدا سرت! همونجور که نباید واسه تو مهم باشه 

 ت تکرار شه!اسهتونه وو جریان من خیلی راحت می

. رضا مچش محمد حس کرد مغزش زنگ زد. تمام تنش نبض گرفته بود

 را گرفت و سر توی صورتش برد: 

واسه_ فرصته  دیدم  بهترین  بود...  بهونه  فلش  اون  نشونه!  دو  و  تیر  یه  ت! 

افتادی دنبال کار و یاد اون روزای خودم افتادم... تو برام فرق داشتی چون 

و از آب بکشی بیرون. از همون بچگی! همکاریمون بلد بودی گلیم خودت

به تکونا  خیلی  هم  می با  سناریو  مون  این  نه؟  چرا  گفتم  خودم  پیش  ده! 

افتاد، بازم تکرار می اتفاق  بار  شه. منتها قدرت بردش وقتی خیلی تمیز یه 

نمی  که  پشتته  علی  حاج  یه  بیشتره!  ماها  درست واسه  سید  دیگه  ذاره 

این   پی  بیاد... توبه میزندگی کنه و  از سرمون کم  کار  کنه و شرش هم 

ت راست و ریس کردم. آکواریوم و  رو خودم واسهشه! کاراشم همه  می 

پدر زنت و رسیدنت تا اینجا... می مونه یه جنازه که تا فردا جفت و جوره  
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دیم!  ... خیلی تمیز یه شهید شهریِ در راه خدا تحویل خونواده و جامعه می

 رت تلف شه ... هم دنیا... هم آخرت!! بدون اینکه عم

 ت واکنش ازش رفته بود. رضا ادامه داد: محمد چنان بهت زده بود که قدر 

خواستی  خوای! نمی مونه زنت که معلومه خیلی خاطرشو میاین وسط می _

تونه  گذشت... حتی بازم می گرفتیش! همونجوری بهت خوش می که نمی

گه خواستی با یه ترفندی که اونم بهت بگذره!! ... حاال تصمیم با خودت! ا 

 ادت بمونه و با یکی دیگه... بگم چی، بیارش! یا بذارش به ی

یک دفعه چنان محمد با سر توی دهان او کوبید که صدای ترقی از دهان 

او و دادش بابت دندانش را شنید. میعاد را گذاشت روی تخت و سمتش 

حرص گرفتش و روی   هجوم برد. رضا هنوز گیج ضربه بود که محمد با

هوارش بلند شد  زمین پرتش کرد. چنان لگدی به پهلویش زد که صدای  

اما به دومی نرسید چون کسی از پشت گرفتش و به دیوار کوبیدش و بعد  

اند توی  چاقوی ضامن داری روی شاهرگش رفت. نفهمید آنها کی ریخته

الی سر رضا  پیکر بودند و زهره که فوری نشست بااتاق اما چهار مرد غول

 فت: و بلندش کرد. خون از دهان رضا جاری بود ولی باز بلند گ

هوی نره خر... ولش کن! کی گفت بریزین اینجا؟ غالف کن چاقو رو تا  _

 ندادم شاهرگتو بزنن باهاش!
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زد و نشنید که مرد چه گفت. فقط تا چاقو کنار رفت  محمد نفس نفس می

 داد کشید:

که_ بده  نشون  بابات  به  باالتر  کاله  خودتو  بذاره  اعتقادشو  و  مسلمونی 

 ...کنملجنم و زر زراتو باور میکثافت. فکر کردی عین تو 

 زهره چشم گرد کرد و به رضا گفت: 

 بندی؟دهنشو نمی _

 رضا خیره خیره محمد را نگاه کرد:

 شی محمد! خالی کن خودتو! رام می_

 محمد مرد جلوی دستش را هول داد و گفت: 

بیرو_ برسه  میپام  خاندانت  کل  از  آبرویی  رو  برمن  اروپا  کل  عمو  که 

 بگرده و از ماتحتت آویزونت کنه بدبخت! دنبالت 

داده  زهره  که  را  دستمالی  بیرون تف کرد  را  دهانش  بلند شد.خون  رضا 

 بود به دهانش کشید و بعد به راحتی گفت:

 رسه بیرون.پس پات نمی_

 صورت محمد جمع شد:

 ست! کشیم؟ ازت بعید نیمی_
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و دستی به رضا پهلویش را گرفت و لب تخت نشست. میعاد را نگاه کرد  

باهاش  مرد  همان  که  برد  هجوم  سمتش  محمد  ولی  کشید  بچه  صورت 

می نگاه  تفریح  با  و  بود  نشسته  رضا  شد.  نفس درگیر  خورد  و  زد  کرد. 

از دستشان خالص شد و محمد  .گیری بود. ولی دومی هم وارد میدان شد

 کرد. صدای دادش زمین را لرزاند: خید که سیگار دود می سمت رضا چر

 اتون... د و بفرست بره... با من طرف شو... فلشو آوردم! گور بابا همهمیعا_

 رضا فلش را که از توی جیب کاپشن محمد برداشته بود،نشانش داد. 

 این دیگه! دستمه که!_

وباره  نفس محمد رفت و نگاه نگرانش سمت میعاد چرخید. دست رضا د 

می  نوازشش  رفت.  بچه  صورت  محمدروی  تن  روی  انگار  خنجر    کرد. 

 کشیدند!می 

 دست به اون نزن نامرد...  _

سیگارش  و  شد  متوقف  رضا  دست  که  بود  صدایش  توی  دردی  چنان 

جلوی دستش چند ثانیه ماند. با مکثی طوالنی بلند شد. روبه روی محمد 

 شمش خیره شد:اش را بست و بعد توی چی باز شدهرفت. یقه

بودی _ اگه گفته  نگفتی!  به کسی چیزی  تو هم که  ندیده!  ما رو  این که 

میدم  ترتیبی  بیاد...  زنت  قبلش  بره...  میعاد  پس  اینجا!  بودن  ریخته  االن 
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بی  به جفتتون  اینجاست  که  انباری  این   ... منتها  اونور...  برید  نشون  و  نام 

 پیچوندی و...  اسمت میخوره که دستت توی کار بوده و... سیدو

 ی او چسبید ولی باز کسی گرفتش و محمد داد زد: محمد دو دستی به یقه

 مرد که نیستی ولی با خودم طرف شو!_

... زخم تو  آدم عاقل روی زخم کسی زخم می_ بیاره  از پا درش  ذاره تا 

میخونواده .معلومه کجاست.. فکر  بابام  که  چیزی  بر عکس  کرد...  ات... 

 ! عقلتو کار بندازی. با من باشی و بیای یا...  دو تا راه داری

 یه جا میام اونم جهنمه! _

هایش را باال کشید و بعد با لحنی  رضا با سکوتی که کمی کش آمد، لب

 ساده گفت:

باشه! فقط تو یه کم زودتر از من برو با جهنمیا هیزم بشکن، منم به موقع _

 خودم میام!

محمد  چشم  چشم های  دو  توی  دو  او  کرد. های  میعاد  به  نگاهی  بعد  زد! 

مرد   به  بپیچد  مهاجمش  به  که  ببری  شبیه  محمد  ولی  ببرنش  کرد  اشاره 

پرقدرت کنارش پیچید و مثل دیوار جلوی بچه ایستاد. عرق از تمام تنش 

 جاری بود. 



 

1329 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

عزیز _ به جون  باشین.  داشته  میعاد  با  اگه کاری  پای خودت رضا  خونت 

 زنم!شاهرگتو می خودش قسم، 

 برگشت و دوباره نگاهش کرد. آخرین تیرش را زد: رضا  

بمیری و باهام بیای فرقی واست نداره محمد! این انبار گردنته! خر بازی _

 درنیار و ... 

 با این بچه کار نداشته باش! _

 جون خودت چی؟ _

 هوار زد: 

 کفتار...   با عزیزا من کاری نداشته باش_

 بود! خندید و صورتش توی همرضا نمی

 خوام خونت بیفته پام محمد... بیا بریم! نترس...  نمی_

 از هیچ سگی نترسیدم تا حاال که تو دومی باشی! _

 پس پا خودت همه چی! _

دودو  داشت  چشمانش  میعاد...  و  خودش  جان  نگران  بود.  نگران  محمد 

 زد که رضا سری تکان داد: می 

 تونم بهت بدم! ایه که میهتنها فورج خودت ببر! اگه تونستی بمون، اینم با_

 قبل از رفتن بلند گفت:و
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 به بچهه کار نداشته باشین._

بعد نگاهی به میعاد کرد و رفت. محمد گیج بود. نفهمید منظور او چیست. 

نفر روبه دو  بسته شد و چاقوها توی دست  اتاق  وقتی در  باال ولی  رویش 

گذشت.  گ مینشست. باید از روی آن عالمت مرآمد، عرقی سرد پشتش 

پوزخند دو مرد بهش همزمان شد با تصویر مریم که جلوی چشمش آمد 

آرامشی که  و  بود  مریم  نبود... خوشبختی  مال خودش  این جان  و رفت. 

می پیدا  نفسی  باید  داد!  قول  ...  بهش  کند  رو  را  آنها  بتواند دست  تا  کرد 

جنگید تا فقط دقیقه بعد داشت با دو کفتار مینیم   میعاد را نگاه کرد... و

بتواند چاقویشان را بگیرد و وقتی یکی را از روی زمین برداشت حس کرد 

وحشتناک   دردی  برگردد،  تا  کرد  پیدا  بیشتری  امید  و  قدرت  و 

هایش را لرزاند. سقف آنجا روی سرش از شدت درد خراب شد.  استخوان

ی ا فرو رفت از پشت سر. درد افعیچیزی درست مانند نیزه بین دو کتفش  

می داشت  که  برخورد بود  از  دست  یک  با  ولی  خورد  بلعیدش.زمین 

آن کرد.  جلوگیری  کف  با  فریاد صورتش  فرصت  که  بود  ناگهانی  قدر 

فرو  پهلویش  از سمت دیگر چیزی توی  پیدا نکرد. عقب چرخید و  زدن 

ن توی دهانش بود  ی خواش به هوا رفت. مزهرفت... لرزید... این بار نعره

باز جای زخم محکمبا ضربه  و  و ی  انگار شمشیر  شد...  پاره  دوباره  تری 
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آمد... چندبار پشت هم و در یک رفت توی تنش و درمینیزه بود که می

نیمه روی  مینقطه...   یخ  داشت  شد.  خم  تنش  سالم  قمه ی  بلند کرد.  ای 

اش داده ه! بازی کرد چاقویی بین دو کتفش مانددست آنها بود و حس می 

چ آن  با  میبودند  سیاهی  داشت  چشمانش  کوچک!   ...  اقوهای  رفت 

انگار شب بود و کسی داشت  سروصداهایی توی ذهنش تکرار می  شد... 

ای روی سرش افتاد که خم شد شاهرگ گردنش را  زد. سایهآنجا منور می

رار بود  اش فرو رفت با عمق کمتری... قبزند اما به جایش چاقو باالی ترقوه

ی شیطانی هایش را چند در میان کرد و خندهزجرکشش کنند! درد نفس

مرد وقتی چاقو را بیرون کشید و سر محمد زمین خورد را دید. در باز شد.  

 رنگ محمد بهش ماند... بینشان یکمیعاد هنوز روی تخت بود و نگاه بی

دار و    هایی چراغآمد. کفشنفر با یک جفت پوتین خاکی داشت جلو می

مریم  سفید توی دست نفسهای  هایش روی خاک کف پوش سرد بود! 

می می  داشت  بغض خورد.  با  و  زد  زانو  صورتش  جلوی  کسی  لرزید... 

 زمزمه کرد:

  ...محمد_

داد...  کاغذهای پودر شده را می صدا غریبه بود ولی بویش آشنا. بوی آن 

گوشش بود... برده  بوی یک مشت خاک زیر پرچم! ... صدای مریم توی  
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اقیانوس داده، به عشقش تن  مثل ماهی  بودش زیر آب گرم! ای که تن به 

داد. دستانش روی زمین محکم شد هایش جان بهش می داده بود و زمزمه

تا بلند شود. پتو از روی تن میعاد پایین افتاد! محمدرضا با یک تنگ ماهی 

سعی کرد سرش را هایی سرخ جلوی دری ایستاده بود...  کوچک با چشم 

هایی آشنا با  با شدت بیشتری زمین خورد و... خس خس باال نگه دارد ولی  

 کرد... باز تانکی روشن لب مرز را رد می .درد ماند ته جانش..

نمی_ ردی  هیچ  که  خاموشه  حتما  روشن  گوشیش  باید  گرفت.  ازش  شه 

 کارتم نداشته باشه، مهم نیست! باشه. سیم

 ا چسبید و میثم گفت:اش رسید محکم پیشانی

 با خودش برد! یه سیم کارت _

 شماره شو داری؟_

 فرستاد! نه! از همونایی بود که می_

کرد ریختگی سید حالشان را داشت بد میاستغفار گفتن حاج علی و به هم

کشید که مرد جوانی  چنان نشسته بود و داشت سیگار میولی سهراب هم

 فوری خبر داد: وارد اتاق شد و با احترام 



 

1333 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

شماره_ اون  شده  رد  مسدود  جناب  ی  گرفتیم  رو  بود  باهاش  عکس  که 

می تالش  داریم  شده!  ثبت  جعلی  اسم  یه  با  ردشو  سروان!  بشه  اگه  کنیم 

 بگیریم... 

نمی شد.  بلند  و  گذاشت  دهانش  روی  را  دستش  دو  دیگر  میثم  توانست 

آن دردی که کرد  بنشیند. حتی با وجود درد پاها و کمرش... احساس می 

شود! سهراب جوان را با تشر تکرار می  روز حادثه کشیده، حاال هر ساعت 

همه   برگردد!  آدرس  با  و  برود  که  گفت  خشمگین  و  کرد  مرخص 

میمی  و  اطاعت شناختنش  از  غیر  حرفی  اگر  مواقعی  چنین  توی  دانستند 

 بزنند بالفاصله تنبیه خواهند شد. سید با کمی تردید گفت:

 اش بیان سهراب! محسین فاضل و خونوادهباید بگی غال_

 ای سهراب باال رفت:صد

 االن؟؟ _

 حال سید بد بود: 

 داد .... با هوشه و... کردم چنین اتفاقی بیفته. محمد دم به تله نمی فکر نمی _

می _ چشمت  جلو  آوردن  جفتشونو  کار  جنازه  این  توی  احساس  فهمی 

 نقش نداره سید... اونوقت... 
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تمام   یقهحرفش  که  بود  دست نشده  میان  کشیاش  جلو  محکمی  ده های 

شیشه پشت  از  سرخ  و  برزخی  چشم  جفت  یک  خفهشد.  گرد  اش هایی 

همان از  شکستکرد...  توی  فقط  که  خودش هایی  از  آینه  توی  هایش 

 دید و فقط شنید که گفت: می 

بچه_ این  سر  میبالیی  توبره  به  رو  شده  خراب  این  خاک  بیاد  کشم  ها 

 مردک!  

ا نگاه کرد که حسن دست حاج علی را گرفت و سهراب شوکه پیرمرد ر

 او داد زد: 

 شنفتی یا کری؟ _

 حسن دخالت کرد:

 حاجی..._

هوا چنان زیر گوش حسن زد که برق از چشم او علی برگشت و بیحاج

 پرید. صدای هوار زدنش باعث شد گوششان زنگ بزند: 

دی خونه که چی؟ مرد  ی وا رفته! ولش کردی گرد شدی اومعرضهبی_

 هش؟ جاش گذاشتی؟ نبودی؟ ریفیق نبودی بچسبی ب

 اش کوبید: به سینه 
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سی _ گذاشتم،  جا  رو  ممرضا  حاال  من  تو  که  گرفتم  قرار  نیومد  تا  سال 

 همون کارو کردی؟ 

آن  سیبل همه  شد  حسن  و  بزنند  حرفی  نتوانند  که  بودند  دلواپس  قدر 

هد! حالش آنقدر بد بود که  های پدرش! حتی سر بلند نکرد جواب دبغض

 میرد! حاج علی با همان خشم گفت:شیده می کرد به صبح نکفکر می 

تا خبر سالم الل شدی چون می_ نیا خونه  دونی چه خبطی کردی حسن! 

 بودنشون نرسیده! اگه مُرد! برو خودتم چال کن! 

 بعد سمت سید چرخید که سرش بین دو دستش بود:

 بذار زیمین و اشهد بخون موسی! منم که... ام سرتو همین حاال تو یکی_

 طاقت نالید: ی میثم ب

 حاج علی... _

اش نیومد، ات بغلشه... اگه زندهدعا کن ممد زنده باشه که اگه باشه بچه_

 اتم نمون! چشم به راه بچه

به  التماس و آشنایی دادن  با  بود  دقایقی  مریم که  به دیوار و  میثم چسبید 

د ها را شنید. در را هول دا توانسته بود داخل برود، حرف سید و تماس با او  

رنگ او! انگار همان لحظه از قبر و حاج علی چشمش افتاد به صورت بی

نگاه حاج بود.  بقیه هم چرخید سمت بلند شده  نگاه  راه گرفت،  علی که 
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نگاه دلواپسی  و  شرمندگی  و  سنگینی  بیدر!  مریم  شد،  باعث  تاب ها 

را عقب کشید   بود  خودش  قلبی  دستش روی  ایستاد.  کنار چهارچوب  و 

می  ریتم ضربانش یکککه حس  آن  هر  می رد  تغییر  تصورش   کند.جور 

وقت برنگردد و...  هم با مرگ همراه بود که فکر کند محمد رفت تا هیچ

صندلی  روی  خورد  سر  و  شنید  اتاق  توی  از  را  موبایلی  گوشی  صدای 

ب با  را  میثم  آرام  صدای  بعد  و  کملهکنارش  و ای  مکثش  بعد  شنید  نفس 

 باعث شد چند ثانیه قلبش نزند:  دفعه صدای بلند میثمیک

 میعاد؟؟ مطمئنی؟ کدوم اپراتور؟ کجا؟_

تپش قلب مریم تند شد. از جا پرید و تا سمت اتاق رفت دید صورت میثم 

دهد! لرزش واضح دستی که سرخ است و انگار دارد چیزی را گوش می

را   میگوشی  را  جانش  تمام  و داشت،  گرفت  را  گوشی  لرزاند!سهراب 

شد. منقطع... پر از  هق پخش می ای با هقد... صدای کودکانهروی پخش ز

 وحشت... ضعیف ولی آشنا... به آشنایی صدای میعاد...  

 الو... عمو... بابامیثمم ... همکار شماست! دایی ... جونم ...  _

دو مکث  با  آمد...  گریه  صدای  میثم  بعد  که  دهد  ادامه  خواست  باره 

دادش   و  قطع کرد  را  بلندگو  و دستخودش  به دست سروان  مریم  های 

صورتش چسبید. تا خواست گوشی را از دست آنها بقاپد میثم مچش را  
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گرفت و سهراب فاصله گرفت و بیرون رفت. اشک میثم روی صورتش  

 قل خورد ونفس مریم بند رفت... میثم گفت: 

 ی شماره ضروری بوده با یه گوشی زنگ زده!انگار با هر چ_

 داد: صدایش لرزید و ادامه 

 محمد خودش یادش داد!_

می  پس  داشت  او.  صورت  توی  زد  دودو  مریم  رهایش چشم  میثم  افتاد. 

  ... برسد  امیدی  کورسو  به  بلکه  بقیه  سمت  چرخاند  چشم  مریم  و  کرد 

 تهش نگاهش به حسن ماند و جلو رفت:

 مد قطع کرد؟چرا رسید به حرف مح_

  

انگار شده بود مجسمه جان! سمت میثم  بی  ایحسن باالخره تکان خورد. 

 رفت و خم شد سمتش:

 باقی حرف میعاد چی بود میثم؟ ... سر جدت حرف بزن؟ ممد ... _

 دونم!طوری... نمیباهاشه اما چه_

 زنده است؟ _

 سر میثم تکان خورد: 
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نمی _ میعاد  وگرنه  آره  حرف  آره...  باشه  تونست  شده  چیزیش  بزنه... 

 میره... خیالت راحت!... امم می بچه

 میرند؟ همین؟! راحت؟ که اگر بمیرند، جفتشان می  خیالش

که  گذشت  چقدر  نفهمید  همانجا!  صندلی  روی  جان  کم  تنی  با  نشست 

 صدایی با هیجان توی اتاق پیچید:

بی _ گوشی  یه  قمه!  جاده  کردن...  زنگ  سیم پیدا  جا  همه  به  زده کارته! 

 رو گرفته! اعالم شد به آدرس برن زودتر...  115بچه... تا 

می همه   نگهش داشتند  سر  پشت  از  دستی  ولی  بلند شد  هم  او  و  دویدند 

حدقه توی  اشک  بود!  علی  حاج  چشمداشت...  و  ی  شد  جمع  هایش 

 التماس کرد:

 حاج آقا..._

 صدای او بین درد و خشم و دلواپسی هم محکم بود:

 عروس! دوتایی...  ریم با هم می_

پارک سمت  دوید  لنگان  لنگان  و  گرفت  را  ساعدش  به  بعد  وقتی  ینگ... 

صورتی   با  است  منتظر  فرمان  پشت  که  دیدند  را  حسن  و  رسیدند  ماشین 

علی را گرفت و اشک کل صورت  سرخ و سیاه... بغض بیخ گلوی حاج

دنیا   مسیر  بود  شده  مسیر  آن  و  خواند  بود  بلد  دعایی  هر  را...  تا  مریم 
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می کش  نمیآخرت...  تمام  جادهآمد...  که  انگار  بیشد.  تا  را  نهایت  ها 

می  فرمان  سر  توی  دائم  حسن  بودند...  در کشیده  صدایش  ولی  کوبید 

مینمی قورت  را  دهانش  آب  در  آمد.  علی  حاج  و  نکشد  داد  که  داد 

ستاره دنبال کورسویی سکوت به روبه رو خیره بود. انگار میان آن شبِ بی 

 گشت تا بهش آویزان شود و دیگر رهایش نکند... باالخره توی امید میاز  

ی قدیمی را تا ته رفتند... حسن یک دفعه  ای فرعی پیچیدند و جادهجاده

شد روی پدال گاز فشرد. از همه سبقت گرفت و پایش را تا جایی که می

وقتی ماشین جلوی یک سوله خاموش شد، مریم حس کرد جانش دارد  

شود... از ماشین پیاده شد و سمت در بزرگ آهنی دوید که کسی  تمام می

استرس   از پشت  از شدت  میثم بود که صورتش  بازویش را گرفت...  سر 

 جمع بود و خطوطش انگار سالها از پیش روی صورتش جا انداخته! 

حاج نروند.  تو  هماهنگی  بدون  که  بود  داده  تذکر  ذکر پلیس  مدام  علی 

 زد: راب عقب ایستاد و او داشت غر میگفت و سید پشت سر سهمی 

 این تو باشن و...   بیشعورا یان... شاید شده خاله بازی! گفتم اینا ن_

 افتاد.  اگه بودن که گوشی دست بچه نمی _

اما  بود  احتیاط شرط عقل  باز شد.  باالخره در  تو پرید و  مامورها  از  یکی 

توجه به آنها جلو دوید و در را کوبید. قفل بود و   مریم عقل نداشت. بدون
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مینمی باز  چطور  میدانست  شواهد  تشود.  کسی  سوله  گفت  آن  وی 

نیست. خود مامورها با داد سروان فوری در را باز کردند و تو رفتند ولی 

داشت   علی  حاج  برود.  تو  و  نندازد  پایین  را  که سرش  زد  تشر  مریم  سر 

وله را دیدند، چند لحظه گیج ماندند. انبار بود  کرد و زمانی که سقاتی می 

انباری احتکار شده از اجناس و داروها...   های ته سوله را  مریم پلهآنجا... 

و   با هم صدا زد  را  میعاد و محمد  با ترس  و  زودتر دید. آن سمت دوید 

پله تند کرد. یکروی  قدم  را محکم ها  نرده  بیفتد ولی  بود  مانده  بار کم 

اش زد. داشت  ی را رفت. در را که باز کرد بوی خون زیر بینی گرفت و باق

می  وسطعوقش  که  جسمی  دیدن  با  ولی  پتویی   گرفت  و  رها  اتاقک 

رویش کشیده بود، همانجا ماند. میثم و سروان از کنارش رد شدند و با هم 

هایی دو طرف او نشستند.پتو را که کنار زدند،میعاد با رنگی زرد و دست

دور   محکم  میکه  خودش  به  بود  محمد  موبایلی گردن  گوشی  لرزید. 

ک بیرونش  جعبه  از  تازه  که  بود  افتاده  سرشان  جای  باالی  بودند!  شیده 

ای از صورت و لباسش خونی انگشتان خونی مشخص بود رویش! گوشه

بود و خودش را خیس کرده بود! مریم انگار چند لحظه مرد و زنده شد.  

فتن از بغل محمد کند و صورت غرق خون او  میعاد را که میثم با یا خدا گ
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پتو کامل از کمر  را دید، زانوهای مریم چند ثانیه از نا رفت و زمین خورد.  

 محمد پایین رفت و چاقویی را که بین دو کتفش بود، دید!

  

را سمت نمی فقط خودش  ولی  کوبید  سر خودش  توی  چه کسی  فهمید 

هایش قدرتش  خس خس نفسهایش نیمه باز بود.  محمد کشید که چشم 

زد.   توی صورتش کشید و صدایش  به خون  و دست  در هم شکست  را 

باز شد و مریم با حالی رو به مرگ دو طرف   الی پلک محمد به سختی

 صورتش را گرفت و ناله کرد: 

 محمدرضا... توروخدا...  _

پلک او بسته شد. مریم بلند زیر گریه زد و تا سمتش خم شد ، کسی دو 

را  بازویش ر  فریاد زد که چاقو  میثم  بلندش کرد.  از پشت سر  ا گرفت و 

ا بغل گرفته بود و بچه به شدت هوا بیرون نکشند و زنده است... میعاد ربی

محمد های وحشتلرزید ولی چشم می  به صورت  هنوز  زده و معصومش 

همان را  محمد  روی بود...  مکث  بدون  بود  خوابیده  پشت  به  که  طور 

گذاشتند نمیبرانکارد  ناله  حتی  که  بود  شده  تمام  جانش  انگار  کرد!  ... 

زا دست روی  مریم  و  شد  آویزان  تخت  طرف  دو  از  تا  هایش  نشست  نو 

داد که طاقت بیاورد و جز او چیزی  اشان را بگیرد. با گریه قسمش مییکی
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برایش نمانده... همهمه بود... قیامت بود... برانکارد باال رفت و  مریم روی 

س کرد و ذکر گفتن و عرومردی بود که گریه میاش ماند!  زانوی شکسته

 گفتنش با هم قاتی شده بود... 

 *** 

می میز  روی  آرام  ریتمی  با  را  خودکار  حاجبازپرس  و  با   کوبید  فاضل 

 هایی توی هم و حق به جانب حرفش را تمام کرد و سپس گفت:سگرمه 

ی شماست برای من توضیح بدین که چرا درست جلوی در حاال وظیفه_

 مسجد و از بعد صالت صبح کشوندینم اینجا ؟!

در اتاق باز شد و سهراب توی اتاق رفت. سروان به احترامش برخاست و 

 تر پرسید: فاضل بیشتر جمع شد و طلبکارابروهای حاج

 حکما شما قراره توضیح بدین؟!  _

شستن چند عکس را روی میز انداخت و با لحن محکمی  سهراب به جای ن

 گفت:

شده_ رد  و  مضحک  فاض سناریوی  حاج  نکنین  تکرار  قبلو  رضا  ی  ل! 

 کجاست؟

ها را جلو کشیده بود و از دیدنِ زهره و شناختنش با آن  حاج فاضل عکس

بود، شده  شوکه  وضع  و  بود؛  سر  برقی  باتوم  مثل  برایش  دوم  شوک  اما 
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با چشمجوری که کامال زه و  فراموش کرد  را  از حدقه درآمده ره  هایی 

 رویش!ی روبهزل زد به مرد عصبی و کالفه

قدر تجربه داشت  ور زد توی صورت حاج فاضل! آن های سهراب دچشم 

نمی  بازی  فیلم  او  بداند  نکرد. که  نشینی  عقب  موضعش  از  ولی  کند! 

و با انگشت تاپ محمد بیرون کشیده بود، جلوتر برد  عکسی را که از لپ

 رویش کوبید: 

 این پسر کجاست حاج غالمحسین فاضل؟ _

با مکثیهای حاج چشم  با وحشت  فاضل  سمت عکس چرخید.   طوالنی و 

برش  چشموقتی  نزدیک  و  دستداشت  گرفت،  لرزشی  هایش  هایش 

قدر ها آنکرد. در این سالها را جستجو می نامحسوس داشت. رد و نشانه

ود که تمام خطوطش را از بر بود. سکوتش عکسش را دست زنش دیده ب

 که طوالنی شد، سهراب بیشتر خم شد سمتش:

رو کردی زیر خاک؟ چی رو  خت دیگهپسرت کجاست که جاش یه بدب_

 قرار بوده زیر اون سنگ کنی به بهونه پسرت؟ 

 فاضل بیشتر شد. سهراب ادامه داد: های حاجلرزش دست

سایه_ که  زرکجاست  تا  دادی  نشون  بعد  شو  و  بیفته  گیر  دخترش  و  ین 

کدوم   کجاست؟  جدیدش  لونه  دادنه؟  لو  این  پشت  چی  ببنده؟  فلنگو 
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خیری کدوم  این صندوق؟  میه  بار  رسمت  و  اسم  پشت  جیب  بار  تا  گیره 

 مردمو خالی کنه؟ 

اش شبیه زهری رضا توی عکس سر توی گوش دخترک برده بود و خنده

نفس، رنگ   هالهل هر  با  میبود.  رهایش پیرمرد زردتر  ولی سهراب  شد 

 نکرد:

این_ مزخرف  انبار  یه  با  تا  کشید  فاضلو  محمدرضا  که  اونو  کجاست  بار 

 و سالخی کنه و آب از آب تکون نخوره؟ قربونی 

حاج دست  از  چشم عکس  و  افتاد  وحشتفاضل  صورت  زدههای  به  اش 

آن  را  دستش  دو  او  و  ماند  که  مرد  کوبید  میز  روی  محکم  ها عکسقدر 

 مانند قلب غالمحسین فاضل باال پرید و بیخ گلویش چسبید:

 گی یا به حرفت بیارم ریش سفیدِ خیّرِ نصف تهرون؟می_

 فاضل باالخره از هم فاصله گرفت:های خشک حاجلب

 این مزخرفات چیه؟ _

 سهراب با پوزخند عقب کشید و دو دستش را بلند کرد:

 مزخرف؟ یعنی تو خبر نداری؟ _

و باالخ بود  بلند  حاجی  صدای  شوک!  دیوار  به  بکوبد  مشت  توانست  ره 

 کوبنده. بلند شد و روبه روی سهراب ایستاد: 
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افتادی_ گیر  می  کجا  بازی  خاندانم  و  من  آبروی  و  قلب  با  مرد  که  کنی 

حسابی؟ این بازیا رو کی راه انداخته؟ مگه هر کی موهاش جوگندمی شد  

 و خال روی گوشش داشت رضای منه؟  

 زیر چشم و با خشمی خفته تکرار کرد:  سهراب از

 رضا کجاست حاجی؟ _

بخشیدم که  زیر خاک! پنج ساله کردمش زیر خاک! به راه خدا قاتلشم  _

 آروم بگیره!

بی_ غول  این  نفر پس  پنج  خاطرش  به  حداقل  ساله  پنج  که  دمی  و  شاخ 

 سالخی شدن، کیه؟ 

 بره؟ی بگرد ببین کیه که از سوزوندن آبروی من سود م_

سهراب موبایلش را جلوی چشم او باز کرد و تا چشم او به عکس محمد 

. همکارِ سهراب افتاد چنان پاهایش پس رفت که صندلی عقب کشیده شد

می  روی  زیاده  دارد  که  بهش  داد  تذکر  و  رفت  او جلو  صدای  اما  کند 

 آنقدر بلند بود که حرف همکارش را نشنید: 

اش...  شو سالخی کرده! جلو چشم خواهرزادهاتو... رفیقپسرت، برادرزاده_

زنده نیست  معلوم  بچه االنم  اون  نیست  معلوم  نه...  یا  باشه  ی شیش مونده 

سال کنارش هفت  که  دختره  همون  همکاری  با  نه!  یا  بشه  سالم  روانش  ه 
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فاسدته،   شریک  دختر  و  پسرت  خواهرزن  و  وازه  بناگوشش  تا  نیشش 

بار  زنی یا اینکردن! ... حاال حرف می اش  کشیدش تو یه سوله و تیکه پاره

 دی؟ولی دم و قاتل جفتش خودتی و بازم رضایت می

حاج میدست  موبایل  گوشی  روی  را  فاضل  دستش  دو  سهراب  لرزید. 

و   مکث  کمی  با  گرفت.  فاصله  میز  از  قدم  چند  کشید.  صورتش  روی 

 تری تکرار کرد: فاصله دوباره سمتش برگشت و با صدای پایین

داشتی _ دوست  که  میخواستی  اونقدری  شهیدتو  داداش  خاطر  شنیدم 

سرپرستی پسرشو زورکی هم شده بگیری ولی تخس بوده و پات نیومده! 

زیر پسرت   ساله  پنح  میگی  که  پسری  همون  حاال...  آورده  دخلشو  زده 

خاکه... کجاست این پسر نامردت غالمحسین خان؟ حرف بزن تا مث این  

نپنج  جنازه  عین  روی سال  رو  دیگه  یکی  سر  و  خاک  زیر  بره  و  شده 

 اش نذاشته!... سینه 

 داد زد: 

می_ راست  و  خم  جلوش  ساله  هفتاد  شصت،  که  پیغمبری  خدا  شی اگه 

 قبول داری، حرف بزن! 
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گوشی از دست حاجی روی میز رها شد و کم مانده بود خودش از سمت  

د  و  نشاندش  صندلی  روی  فوری  سهراب  همکار  که  بیفتد  ست دیگر 

 پیرمرد روی قلبش لرزید... ناله زد:

 ی سادات!... است؟ محمد... محمدرضا... یا جده رضا زنده_

ک بود  لرزان  و  ضعیف  آنقدر  لباس صدایش  بدون  را  تنش  تمام  انگار  ه 

اند. غش و ضعف بیجا نبود چون گردنش وسط زمستانی سخت رها کرده

د... زنده ماندن رضا  افتاد و مجبور شدند از امداد کمک بخواهنداشت می

از هر لحظهکشت! سهراب عصبی ها را می داشت خیلی ای که در تمام تر 

ک به صندلی  محکمی  لگد  بود،  واژگون  عمرش گذرانده  با  و  زد  میز  نار 

 شدنش، بیرون رفت...  

 *** 

بود گوشه نمازخانهکز کرده  نازک رنگِ ی  بیمارستان زیر یک چادر  ی 

رون برود و سراغی از محمد بگیرد. انگار  رو رفته. حتی جرات نداشت بی

قدر فشار داده بود که هیچ دستی  کسی تنش را مثل کاغذ مچاله کرده، آن 

کننمی بازش  چالهتوانست  توی  بعد  و  گلد  مانده! ی  رها  آلودی 

های ای چشم و لحظه ی مه گرفته از شدت گریههایش شده بود شیشهچشم 

سورنیمه  و  خونی  صورت  و  محمد  جلوی باز  از  گلویش  زیر  باز  اخ 
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افتاد و ماهی بیرون افتاده های خشکش می رفت. یاد لبچشمش کنار نمی

آن طول  در  شده!  کباب  موری  و  آب  تصور    از  شدت  از  ساعت  چند 

اش خم  رفت و گردنش روی شانهدردی که او کشیده، گاهی نفسش می 

گردد نفس بازمیرسد و  هایش میدانست از کجا هوا به ریهشد اما نمیمی 

هق باز  بیو  گسلهق  میصدایش،  را  درونش  زخمی  سرش های  لرزاند. 

و جمع شده زانوهای سست  سنگین روی  افتامثل یک کوه  و  اش  بود  ده 

کرد اگر قرار است او هم برایش نماند، الاقل خدا مرگ را بهش دعا می

صدا زد،  هدیه بدهد! با دستی که چند بار بازویش را فشار داد و اسمش را  

زنده دنیای  و به  رفت  باال  درد  و  خستگی  با  سرش  وقتی  برگشت.  ها 

  اش ماند خانم و صورت خیسش افتاد، نفس توی سینهچشمش به عصمت

 های خشکش فقط زمزمه کرد:و لب

 محمد... _

 عصمت خانم با مهربانی دست به صورت خیسش کشید و سر تکان داد: 

 اق عمله! امیدت به خدا باشه مادر! هنوز تو ات_

سینهچشمه  عمق  از  آهی  زدن  بیرون  با  اشکش  و  ی  شد  یکی  اش 

آن دست گرفت.  چنگ  محکم  را  چادر  می هایش  محمد  که حالِ  گفت 

 خبری است؟!  ی، خوش خبر بی
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یخ دست  و  چسبید  دیوار  به  سرش  عصمتزدهپشت  را  دو اش  بین  خانم 

 دست گرمِ خودش گرفت:

این_ عزیزدلتو  کردی  طی  سخت  راه  پات همه  با  که  سنگیه  یه  اینم  م! 

 تونی بزنی کنار! می 

از دو طرف صورتش جاریاشک است! جای   هایش شده بود رودی که 

 زد: لویش بیرون می صدا، ناله بود که از گ

قلم _ پای  با  صخره،  بشه  سنگ  این  اگه  برام!  نمونده  چطوری پایی  شده، 

 بزنمش کنار؟ 

 کلماتش منقطع شد: 

 کسو ندارم... اگه... طاقت نیاره... هیچمن جز محمد دیگه _

عصمت را  سرش  و  شود  تمام  حرفش  نداد  مجال  کرد.  گریه  بغل  خانم 

 در نازک شده!ریخت روی چاهای زن هم داشت میاشک

 شیطون پر و بال نده...  خدا نکنه مامان جان! ناامیدی خود شیطونه! به_

حتی شده برای چند  کرد. فقط دیدن محمد  هیچ حرفی دلش را آرام نمی

داد اما در آن لحظه چسبید به آغوشی  ثانیه شاید آرامشی موقت بهش می

بی برای  و  بود  مادرانه  مهرش  پناهکه  او، یک  مثل  های امن! دست  پناهی 

پنج عصمت کودک  کردن  آرام  قصد  که  مادری  مثل  را سالهخانم  اش 
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آیاتی که    کرد ودارد، نوازش وار و دلگرم کننده روی سر او حرکت می 

های مریم کمی بسته شود و ای شد که چشم خواند مثل الالیی زیر لب می

زخانه ی نماهای باد و بورانی که صدایش به خوبی از پشت شیشهجز ضجه

خواستند تا شد، صوت او را هم بشنود! دقایق با خباثت جان می شنیده می 

که   شد  کم  جانش  از  چقدر  نفهمید  و  زمان  روی  از  کنند  صدای  گذر 

 حسن را شنید:

 کنین شوما! دکترش زد بیرون! اینجا چیکا می _

با   بیداری چنان پرید و  انگار دستگاه شوک به مریم زدند. میان خواب و 

پشت سرش یی وحشتهاچشم  را  مهسا  اصال  که  کرد  نگاه  را  زده حسن 

مکث توضیحش  العمل او سمتش دوید و  حسن بیندید که با دیدن عکس

 : را ادامه داد

به_ شد  قرار   ... ویژه  بخش  مریم...  بردنش  بیبینش  تو  بری  تو  بیاد  هوش 

 پاشو آبجی... 

 ریخت: مکث می های مریم بیاشک

 یعنی... زنده... _

جل صدایش  حسن  و  داشت  بغض  نشست.  زانو  یک  روی  پایش  وی 

 لرزید. می 
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رو  _ تو  اول  بیاد،  هوش  به  تا  که  پاشو  پاشو...  قرآن!  به  به  آره  ببینه... 

 شینه... حضرت عباس صاف می 

هقش بلندتر نشود! دو سه هایش نشست تا هقدست مریم محکم روی لب

نگاهشان متحیر  بیدار شده و  بودند،  کردند.تازه  می   زن که همانجا خواب 

نگاه  با  بود.  از شدت گریه رنگش عوض شده  افتاد که  به مهسا  چشمش 

ح گرفت.  بغلش  محکم  و  رفت  جلوتر  نمیمریم  اما  رف  بزند  توانست 

آغوش گرم و آشنایش و خبر زنده بیرون آمدن محمد از اتاق عمل، جان  

 بهش داده بود! با هم بیرون رفتند. مهسا آرام گفت که بخش آی سی یو

کاغذی دستمال  کیفش  توی  از  شدند،  آسانسور  وارد  و  بروند  ای باید 

اش ن صدقهدرآورد و آرام روی صورت خیس مریم کشید و داشت قربا

 رفت فقط! می 

  

میاشک پوستش  که  بود  اسیدی  انگار  و چشمهایش  تاره  سوخت  هایش 

جز  دید  بخش  پشت  انتظارِ  سالن  توی  را  همه  رفتند،  که  بیرون  بود.  تار 

 شیرین و میثم و مهنا! 

کرده بستری  هم  را  میعاد  که  گفت  بغض  با  آزمایش مهسا  ازش  و  اند 

آنگرفته  بچ اند.  روحی  حال  آرامقدر  دادند  ترجیح  که  بوده  بد  بخش ه 
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می  سعی  ولی  نبود  خوب  هم  مهنا  حال  کنند!  تزریق  آن بهش  در  کرد 

بچه باالی سر  با گریهشرایط  بماند. حتی  بیاش سرپا  با  امهای  منصور  ان! 

دیدن مریم دستی به صورت سرخ خودش کشید و سمتش رفت. حالش را  

راغ شیرین را گرفت. منصور  آرام پرسید و مریم زبان روی لبش کشید و س

 آهی کشید: 

همه_ بشه  که  نیستن  شیرزن  تو  مثل  دخترم!  همه  داشت  انتظار  ازشون  جا 

بو صبح  نماز  سر  اومدم  وقتی  نگفتم!  بهش  هنوز  سرسری  واقعیتش  و  د 

گفتم که کار ضروری پیش اومده واسه آشناهام! فردا میاد بابا! دلخور نشو  

 که... 

 افتاد پاک کرد. کش داشت راه میمریم اشکی را که از زیر پل

 دونست االن ... نگران حال خودشون شدم. مطمئنم اگه می_

 دونی!  قلبشه محمد... خودت بهتر می_

ها نشست. با  دست او روی یکی از صندلیسر مریم تکان خورد و با اشاره  

حاج و  سید  دنبال  آن چشم  تمام  نشست،  وقتی  نبودند!  ولی  گشت  علی 

حاج که  شاید  لحظاتی   ... پدر  یک  مثل  اعتقاداتش،  تمام  از  فارغ  علی 

لرزانش   صدای  با  لب  زیر  ذکرهایی  و  گرفت  آغوشش  در  پدرشوهر 

باران هم قرار بود    گفت، برایش تداعی شد. هوای ابری صبح زمستانی با
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چانه شد!  و  شود  به  روشن  قلبش  و  حال  سنگینی  شدت  از  داشت  اش 

می سینه  همیشه  برای  که  اش  که چسبید  دری  دو  باز شدن  قیژ  قیژ  صدای 

همراه  پرستاری  و  شد  باز  بودند،  زده  ممنوع  ورود  قرمز  عالمت  رویش 

باال رفت و فشار  با  باز سرش  را خواست.  د  محمد  و  به زن  ید که  زل زد 

 هایی گرد شده گفت: اند سمتش و او با چشم همه هجوم برده

 م ببینینش؟! خواین با اون حالاین همه آدم همراهشین؟ البد می _

 منصور پیش افتاد:

 کنه، بسه! خیالمون راحت شه خطری تهدیدش نمی _

 هایش را روی هم گذاشت: پرستار پلک 

اون همه سختی هست خدا رو شکر فعال خوبه! مشکالت بعد از عمل با  _

می بیاره، خوب  اگه طاقت  ویزیتش گفت ولی  از  بعد  هم دکتر  فعال  شه! 

  تونه ببیندش...نفر می که یک

بالفاصله چشم همه سمت مریم چرخید که با این حرف پرستار ایستاد. زن  

 سپید پوش با دیدنش کمی مکث کرد:

 فقط خیلی کوتاهه! مطمئنین حالتون مساعده؟_

تکان سر  آره  مریم  و  تردید  داد  با  پرستار  گفت.  مطمئنی  ولی  لرزان  ی 

خود برد و ای که بهش شد او را همراه  توصیهکمی نگاهش کرد ولی بنابر 
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می اگر  گفت  شود،  اتاق  وارد  مریم  اینکه  از  آبقبل  لیوانی  قند  خواهد 

را   بود که سعی کرد کمرش  بیقرار  آنقدر  او  اما  یا یک شکالت  بخورد 

وارد کند...  حجم    صاف  داشت.  سرد  تبِ  تنش  تمام  شد،  که  اتاق 

 ها روی تنی که به پهلو خوابانده شده بود و رنگی که هیچ شباهتیدستگاه

زنده آن  به  از  یکی  انگار  بگیرد...  دیوار  به  دست  شد  باعث  نداشت،  ها 

دیدنِ  هم  خواب  به   ... بود  رفته  هم  او  فقرات  ستون  بین  درست  چاقوها 

ی باریک برای دید که محتاج هزاران لولهنمی محمد را توی چنین حالی  

هیچ باشد...  ماندن  را  زنده  پاهایش  نداشت...  او  ضعف  از  تصوری  وقت 

ور چسبیده بود به  جلو رفت. صورت او یک .م داد جا نمانند از تنش..قس

لوله بود...  بالش و  او گرفته  از قلب  انگار رگی  ی اکسیژن زیر صورتش، 

به محاف هایش یکی یکی ریخت روی ظ تخت و اشکدو دستی چسبید 

روبه   را گذاشت روی محافظ... درست  انگشتانش... خم شد و صورتش 

ها و تپش قلبش سمفونی های ممتد دستگاه صدای بوق  روی صورت او...

می برایش  اشکمرگ  لبنواخت...  خوردهها،  ترک  را  های  اش 

نمیمی  در  صسوزاند... صدایش  را  اسمش  که  وقتی  هیچ آمد...  کرد،  دا 

مریم   لرزید...  بامکث  او  پلک  ولی  نرسید،  خودش  گوش  به  صوتی 

کشد از دردی که گریبان قلبش را  هایش را به هم فشار داد تا فریاد ندندان
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می را  دهانش  محکم  باید  بود...  دست گرفته  ولی  برای چسبید  را  هایش 

دست روی  را  دهانش  و  تخت  به  بود  چسبانده  ماندن  پا  و  روی  هایش 

پلک به  را  همان نگاهش  شبیه  و شد! درست  باز شود...  شاید  او که  های 

و  لحظه بود  گرفته  را  صورتش  دستی  دو  که  کرد...  ای  التماسش 

هایش به زحمت تکان خورد...  هایش به خون نشسته بود ولی لبمردمک 

گوشه از  اشکی  و  کرد  گریه  فقط  بعد  مریم  خورد...  سر  محمد  پلک  ی 

چشم  را دوباره  روی   هایش  و  برد  جلو  را  سردش  دست  مریم  بست... 

 صورت تب دار او گذاشت...  

یم سعی کرد خودش صورت محمد کمی سمتِ دست او متمایل شد. مر

را جمع کند و جلوتر رفت. قدرت حرف زدن نداشت اما جانمی گفت و  

 لبش را محکم گاز گرفت.  ! مریم "میعاد"فقط فهمید او به زحمت لب زد 

 ا ندیده بود: اصال آن بچه ر 

داره  _ جونشو  دایی  تا  خوبه!  باباشه...  و  مامان  پیش  باشه...  راحت  خیالت 

 خوبِ خوبه!

تپشنفس   راه  انگار  کشید  او  که  کرد. عمیقی  باز  را  قلبش  های 

که اشک نبود،وقتی  زدن  برای  حرفی  چکید...  او  صورت  روی  هایش 

 "حاال که جانم شدی، پسش نگیر!"گفت  همان نگاه می
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می نگاهش خون  بوی  هنوز  که  بود  محمد  زنجیر  و  حلقه  صدای  به  داد. 

 داد: فشار میهایش ها را بین دستشنید و آندکتر را می

خواستن _ فقط  انگار  نداره.  نگرانی  جای  که  داره  سطحی  زخم  تا  چند 

ی راستش خیلی آسیب  آزارش بدن اما دو تا ضربه خیلی کاری بوده! کلیه

چن ناحیه  یه  از  بود.  نمیدیده  خورده!  عمیق  و  متعدد  ضربات  بار  شد د 

ورده  کاری کرد و مجبور شدیم تخلیه کنیم! چاقویی که از پشت بهش خ 

بیرون  رو  چاقو  آورده  شانس  که  کرده  ایجاد  قلبش  نزدیک  شکاف  یه 

بسته بوده وگرنه با وجود مقاومت باالیی که نکشیدن و سر شریان اصلی رو

از شدت خونریزی   بود  بعید  به  داشته،  بازم  امیدوارم   ... بمونه!  زنده  بتونه 

 خوبی مقاومت کنه و خونریزی داخلی نکنه...  

منصور آرام  بر   صدای  دارد  سعی  که  بود  مشخص  خوبی  به  که  شنید  را 

 احساساتش غلبه کند:

 پسر من ورزشکاره دکتر... طاقت نیاره جای تعجب داره!...  _

البته_ و  نیست  درش  نگ شکی  هوشیار  برای  هم  تالشش  داشتن خودش  ه 

خوبی   به  داشته!  نگه  گرم  خودش  رو  تنش  و  کرده  کمک  بهش  خیلی 

 داشته تا با اون حجم وحشتناک درد بجنگنه! دونسته و انگیزه کافی می 

 به خاطرِ میعاد بوده! _
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هنوز   برگشت که رنگ صورتش  مریم  با هم سمت  منصور  و  نگاه دکتر 

نمی  نگاه  هم  را  کسی  و  بود  قطبرنگشته  روی کرد.  چکید  اشکش  ره 

ساده حلقه  رینگ  او... روی  نمی ی  هم  را  فکرش  که  هیچ  ای  محمد  کرد 

در   دستش  از  آنوقت  خریدش  موقع  چون  که  نیاورد  داشت  اطوار  قدر 

دلشان از خنده درد گرفته بود. دکتر حال او را درک کرد. آرام و دلگرم 

 کننده گفت:

به خاطر خواهرزاده_ داره که  بزرگی  دل  تونسته ا همسرت  اون حد  تا  ش 

 آورد!  ساعت هم طاقت نمیای جاش بود یکدیگه بجنگه ... هر کس

ت  آرام  مریم  انتهای سر  تا  کشید.  خیسش  صورت  به  دست  و  خورد  کان 

بلند شد و تشکر کرد. وقتی  حرف  منصور  با  بعد همراه  ماند و  های دکتر 

ه  طبقه  جای  به  اما  افتاد  راه  آسانسور  رفت، خودش سمت  کف، مبیرون 

و طبقه شده  جمع  صورت  به  ماند  خیره  منصور  و  داد  فشار  را  سوم  ی 

از سکوت و صبوری   قلبش  چیز  این دختر و طاقتش مقابل همهصبورش! 

می می داشت  هرچه  و  ایستاد.  او  وجودِ  حقیقی  ماهیت  به  بیشتر  گذشت 

تراش شخصیت  می خوردهارزش  پِی  یک اش  که  انگار  نه  انگار  بردند. 

جوان   آرام    26دختر  تا  بگوید  چیزی  باید  کرد  حس  منصور  است!  ساله 

سنگینی  و  بغض  وگرنه  نشستبگیرد  قلبش  روی  که  پا  ای  از  را  ه، خودش 
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می می  وقتی  هم  آن  به  انداخت.  اخبار  این  رساندن  سختی  هنوز  دانست 

 شیرین، از سرشان نگذشته: 

وری ای که دنیا اومد یه جمحمد همیشه عاشق میعاد بود. از همون لحظه_

 کرد که انگار بچه خودشه ...  نگاهش می

به   جوابِ منصورآرامش در    "دانممی "کرد به او ولی  مریم هنوز نگاه نمی 

ولی   رفت  بیرون  و  ایستاد  آسانسور  شنیده.  را  حرفش  که  بود  معنی  این 

 را گرفت: جلویشمنصور 

 مریم جان! _

جنگد. ی مردانه می های او با بغضمجبور شد سر بلند کند و دید که چشم 

 تر شود: بله گفتنش باعث شد منصور پلکی بزند و کمی بهش نزدیک

اش تو زندگی تو بودی ...  شه! قهرمانه ولی برگ برندهخون باباش تو رگا_

اون  ... اومدی  وقتش  کنار به  رو  تو  براش  کسی  انگار  که  موقع  به  قدر 

سی   شد همونی کهیاد گرفتی و   گذاشته بود... زود تموم پیچ و واپیچشو

سال ازش دور مونده بود... نه به خاطر توی خطر رفتن و فداکاریش برای 

خا به  اومده، میعاد،  همه  چشم  توی  ظاهرش  از  بیشتر  االن  که  باطنی  طر 

شد اش محکم بود و برگاش داشت زرد میمدیونه توئه... محمدرضا ریشه

ی هر طوفانی ی محکمی که جلواما حضور تو تبدیلش کرد به همون تنه
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موند! ... حتی به  وایساده... طاقت آوردنش برای وجود توئه ... نبودی، نمی 

 خاطر میعاد... 

قلب مریم میان درد هم به گرمی تپید. انگار نیاز داشت این حرف را توی  

نمی چیزی  ولی  بشنود  لحظات  افتاده آن  پایین  سری  با  و  بگوید  توانست 

ی کشید. خم شد و از روی شال او  داد. منصور نفس عمیقفقط گوش می

ماند بابت آمدن و  بوسید؛ وقتی  کرد مریم حس  نش تشکر کرد، سرش را 

هایش لرزید و دست به شنود. لبزنگی را میی های یک دایرهصدای تال

از بخش  به کمر داشت و  میثم دست  صورت خیسش کشید. همان موقع 

ایش با وجود درد تند شد  هدیگر را فوری دیدند. میثم قدمبیرون آمد. هم

 و از همان فاصله گفت:

 عمل دکترش تموم شده! دیدینش شما؟  زنگ زدم گفتن باالخره_

 منصور سر تکان داد و مریم به میثم نگاه کرد:

 میعاد بیدار نشده؟ _

 کشید ازش: انگار خجالت میکرد.میثم مستقیم او را نگاه نمی

 بین خواب و بیداری شده االن! _

 گرفت! دیدش؟ محمد سراغشو میشه می_

 ... 206مهنا پیششه! اتاق _
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د و خواست راه بیفتد که میثم صدایش کرد. مریم برگشت مریم تشکر کر

 و او چند قدم پیش رفت. صدایش آرام بود: 

شه بیست سال ولی از رفاقتم با محمد مال دیروز و امروز نیست. داره می_

مدیون   میعاد  جون  خاطر  به  ابد  تا  شرمندهدیشب  نمی و  شه جفتتونم! 

 جبرانش کرد... 

 کنن!  یثم! حفظش می کنن آقا معشقو جبران نمی_

 های میثم سمت او کشیده شد و مریم بغضش را قورت داد: چشم 

  

این  _ تو  کدومشون  هر  هست!  و  بود  وصل  هم  به  محمد  و  میعاد  جون 

نه محمد می جریان کم بود، شاید... طاقت نمی تاآوردن...  لحظه    تونست 

تونست اون  بچگیش می َِ  آخر هوشیار باشه تا میعاد نترسه، نه میعاد با تموم

تلفنو روشن کنه و هر کاری بلد بوده بکنه... این شرمندگی و منت نداره...  

 اش...  لطفا فقط یه کاری کنین این بچه زودتر برگرده به حال همیشه 

 ورتش کشید:ای تلخ از یادآوری حال میعاد دست به صمیثم با غصه

 دعا کن برامون ...   _

اتاق نفسی گرفت و سمت  میثم  مریم  با هماهنگی خود  بود  او گفته  ی که 

 رفت. وقتی در را باز کرد، 
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مهنا را دید که دست کوچک میعاد را گرفته و با شنیدن صدای در سرش  

قطره  یک  دید  که  را  مریم  چرخاند.  صورت  را  روی  اشک  درشت  ی 

مپریدهرنگ افتاد.  بیاش  و  رفت  جلو  کردند.  ریم  بغل  را  هم  حرف 

آغوش هم ماندند و بعد مریم سمت میعاد چرخید. لحظاتی هر دو را در  

همه قلب  حال،  آن  با  و  آبی  لباس  میتوی  درد  به  صدمهاشان  ای آمد. 

نمی فراموش  کدام  هیچ  ولی  بود  محمد نخورده  کنار  چطور  که  کردند 

قدر هوشیار تمام آن کارها را  دیدنش و عجیب بود که چطور توانسته آن 

ندین نفر را نجات بدهد. خم شد سمتش  بکند و جان جفتشان، شاید هم چ

 و مرز موها و پیشانی بچه را بوسید. بعد با بغض زمزمه کرد:

 مرسی که به خاطر دایی جونت قهرمان شدی عزیزدلم! ...  _

برای محمد   او کشید و دلش تنگ شد  بین موهای  با محبت  و دستش را 

ناله دوباره بچه را بوسید که  د. مریم کمی  ی آرامی کرد و تکانی خوراو 

ثانیه چند  و  شد  ساکت  باز  میعاد  رفت.  کرد.  عقب  باز  را  چشمانش  بعد 

 مریم سعی کرد لبخند بزند: 

 خوبی قربونت برم؟ _

به هم می  میعاد  خورد. یخ کرده بود و کسی دل مریم را چنگ زد. فک 

متوجه بالفاصله  به    مهنا  او  نگاه  ولی  کشید  او  گردن  زیر  تا  را  پتو  و  شد 
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بود. بودنِ   مریم  زنده  از  مطمئن کند  را  او  مریم گفت که  به  انگار کسی 

هایش به هایی که پشت پلک محمد. دستش الی موهای بچه بود؛  با اشک

 کرد تا اضطراب بچه بیشتر نشود! زمزمه کرد: سختی حفظش می

شه ابرقهرمان حالش بد م... گفتم مگه می دایی جونت حالت رو پرسید از_

 ادویی هم بلده همه رو نجات بده! باشه... بدون ساعت ج

 شود: های او دارد منظم می فهمید که نفسمی 

قراره زود غذا بخوری و مردونه رو پات وایسی... بعدم لباس مرد آتیشیتو _

 بپوشی و بریم با هم پیشش... 

چشم  کرد.  نگاه  را  و  ی  خانهمیعاد  بود  بغض  و  ترس  از  پر  هنوز  بچه 

می به زبان نمی آورد. مهنا عقب ایستاده  اش کالبرخالف پرحرفی همیشه 

بی و  بود  گذاشته  لبش  روی  دست  و  می بود  گریه  برای  صدا  مریم  کرد. 

 هزارمین بار بغضش را قورت داد و باز سعی کرد حرف بزند با او: 

 میای باهام بریم پیش دایی؟ _

می  طوالنی  درمیمکث  را  دلش  داد  داشت  اون عاد  سر  باالخره  اما  آورد 

همان کمی   اما  باهاشان  نزد  حرف  چند  هر  آره...  یعنی  رفت...  پایین 

واکنش باعث شد که مهنا نتواند جلوی خودش را بگیرد و دهانش را دو  

ش به گوش میعاد نرسد اما مریم پتو را از روی  دستی بگیرد تا صدای گریه
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میعاد کنار زد   بغل کرد. دستتن  را محکم  او  او  و  بچه دور گردن  های 

توی پیچید.. داشتند  داشت...  آرامش  انگار  اما  همیشه  محکمی  به  نه   .

 گشتند... آغوش هم دنبال امنیت آغوش محمد می 

بی و  دور  را  شیرین  نتوانستند  آن  از  بیش  که  بود  عصر  نگه نزدیک  خبر 

ح و  بهت  با  فهمید.  بیش  و  کم  را  ماجرا  و  به  دارند  را  خودش  نزار  الی 

میعاد بس بو بلرزد و زمین بخورد.  بیمارستان رساند. دیدن  تا زانوهایش  د 

نمی گریه باور  و  خواهش  با  توانست  که  زمانی  و  باشد  زنده  محمد  کرد 

اش از اتاق او  چندثانیه ببیندش؛ چنان حالش بد شد که کم مانده بود جنازه

مش کند و بهش دلگرمی این را  کرد آرا بیرون بیاید. منصور مدام سعی می

ه و هردویشان زنده هستند و بابتش باید شاکر  بدهد که اتفاق بدتری نیفتاد

کرد باشند؛ اما دیدن محمدرضایی که همیشه باید برای دیدنش سربلند می

چنان در هم پیچیده ؛ باعث شده بود طاقت نیاورد.  ، روی آن تخت و آن 

روی صندل کنجی  مریم  لحظات  آن  دیوار  تمام  به  و سرش  بود  نشسته  ی 

هایی کرد و نه نگاههای گرم مهسا را حس می سرد بیمارستان بود. نه دست

لحظه فقط  را!  کننده  می دلگرم  را  آن  ای  از روی  خواست که محمدرضا 

نمی تهدیدش  خطری  بگویند  و  بشود  بلند  همه تخت  آن  بدون  و  کند 

د که هنوز امنیت  تجهیزات نفس بکشد... نفس بکشد و خیالش راحت شو
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می که  دلش  دارد.  را  بترکد  آغوشش  می خواست  میعاد  یا  سراغ  رفت. 

می  آغوشش  در  می محکم  یا  می کشید  نگاهش  دقایقی  و  و نشست  کرد 

قربان بغض  با  میصدقهتهش  سکوت  اش  و  مفرط  بیحالی  چند  هر  رفت. 

تا   کند  پیدا  بهتری  شرایط  محمد  بود  امیدوار  و  نبود  تحمل  قابل  هایش 

ببرند. همگی مطمئن بودند که آنبت به دیدنش  میعاد را  حال محمد   وانند 

ممکن است بدترش کند و او هم... هنوز همه اشان در قدرت آن دو برای 

می  حرف  ازش  باید  که  بود  ای  قصه  حتما  و  بودند  مانده  هم  حفظ 

نتوانست  دیگران  ماند و حرف  اتاق  در  پشت  همانجا  را  اول  زدند....شب 

سانت  یک  بگذارند    حتی  کرد  خواهش  فقط  دهد.  تکانش  جایش  از 

گردد! هنوز از  به موقع خودش برای استراحت به خانه برمی  راحت باشد و

گوشش حاج به  که  صبح  اذان  صدای  نبود.  خبری  هیچ  هم  سید  و  علی 

ی دیوار برداشت و اطرافش را نگاه کرد. مهسا هم  رسید، سرش را از سینه 

طور نشسته خوابش برده بود! دلش لرزید.  از کنارش جُم نخورده و همان

ت داد تا اشکش نچکد. چقدر مگر دارایی داشت که آب دهانش را قور

این کدامشان  هر  حفظ  می برای  امتحان  که قدر  افتاد  روزهایی  یاد  شد؟ 

اتفاقاتی که  اتاق عمل برای مهسا کنارش بود و تمام آن  محمد پشت در 

با   و  پر غصه  لبخندش  افتاد.  توی بینشان  نرم  نرم  بود که  از عشقی  شکوه 
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ای اش به زندگیای برای امید دوبارهی که شد بهانهقلبش را پر کرد... عشق

بلند شد. خواست  گرم پیشانی مهسا را بوسید و  تر... خم شد و آرام کنج 

و  طوسی  کاپشن  یک  با  دستی  که  بیندازد  رویش  و  دراورد  را  پالتویش 

پوشاند. وقتی برگشت حسن را دید که    آشنا جلو رفت و روی تن مهسا را 

کجا رفته. از صبح روز قبل که آمد و خبر به هوش یک روز تمام نفهمید  

را  مریم  نگاه  سنگینی  حسن  نشد.  پیدایش  و  رفت  داد،  را  محمد  آمدن 

به  که  دستی  و  مکث  لحظه  چند  از  بعد  نکرد.  نگاهش  اما  کرد  حس 

از را  نگاهش  کالفه،  حالی  با  کشید،  خودش  و   صورت  گرفت  مهسا 

 خواست برود که مریم آرام گفت:

 ضا بدعادتم کرده که همیشه توقع دارم تو باشی! شاید محمدر_

مریم   گلوی  توی  بغض  و  ماند  بود  رفته  که  قدمی  همان  پای حسن روی 

 ی او را شنید:افتادهتر شد، وقتی صدای تهحجیم 

 شوما اشاره بزن فقط که چی کم و کسره! _

قورت داد و جلو رفت. حسن کمی سمتش چرخیده    مریم آب دهانش را 

نه   اما  آمدهبود  پایین  مریم سر  انداخت.  او  به  نگاهی  نه  و  آمد  باال  اش 

 خودش روبه رویش ایستاد:

 خودت کمی!  _
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 اش پیدا شه!کردم برگردم که تیکه پارهنبودم، ولش نمی کم_

 لرزید: صدایش داشت می

 آقام راس گف که... _

ا حاج_ من  رو  نمی ندازهعلی  محمد  و  تو  میی  تورو  ولی  شناسم؛ شناسم 

م اینچون  هیچحمد  که  برادری  عین  شدی  برام  که  گفته  ازت  وقت قدر 

کنم به کسی بگم اگه یه آقا... جرات نمینداشتم. من کسی رو ندارم حسن

 روز محمد طاقت نیاره و نباشه... 

 رنگ حسن از سرخی به کبودی زد:

 سر جدت نگو! _

 چکید: اشک مریم 

 وقتی نیست! پس جون محمد تو جایی نرو! دل من به تو قرصه _

 وار گفت: های پر و سرخ حسن با درد سمت او برگشت و زمزمهچشم 

ندارم ولی نامرد عالمم بگی جون  از سر شرمندگی پای واستادن جولوتو_

 بده واس خاطر یکیمون و ندم!

اشک میان  مریم  پارادوکس  لبخند  معنادارترین  خصوصا  هایش  بود.  دنیا 

 ویش بود.  برای مرد مهربان و رفیقی که جلوی ر
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آلود و نگران مهسا ، مریم دست به صورتش کشید با شنیدن صدای خواب

گرفتنش  بغل  با  و  زد  کنار  تنش  از  کمی  را  کاپشن  مهسا  برگشت.  و 

نبود  باهاش  هم  موبایلی  که  نگران  و  بود  حسن  روی  نگاهش  برخاست. 

  ایدیدش؛ اما حال مریم خبر تازهیکهو با حالی بد میتوی آن روز و حاال  

گفته اذان  که  گفت  آرام  مریم  گفتنش،  شده  چی  با  برای نداشت.  و  اند 

می مینماز  باهاش  بگوید  آمد  تا  مهسا  که رود.  گفت  دوباره  مریم  رود، 

آنجا جایش بمانند و اگر خبری شد فوری بهش بگویند! مهسا انگار فهمید  

اصراری نکرد و فقط گفت مراقب خودش باشد و مریم   او منظوری دارد.

حرف مانده بود و انگار هنوز منتظر تاییدی سمت آسانسور رفت. حسن بی 

 بود  که مهسا بهش نزدیک شد و آرام گفت: 

 شه آدم؟ کجا رفتی بدون گوشی؟گی دلواپس می نمی_

 ی چشم نگاهش کرد و کامل سمتش چرخید: حسن از گوشه

 ! همین گوشه کنار_

 شه! نگران نباش! محمد خوب می _

سا جمالت  شانههمین  انگار  کوتاه  و  نفس ده  تا  کرد  سبک  را  هایش 

 اش بیرون برود. تر از سینهراحت

 دونم... ناشتایی چی میخوری برم بگیرم؟می_
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 مهسا لبخند زد:

بذار مریم بیاد... ایشاال محمد رو ببینه دوباره... بریم اول خودت یه شیشه _

 م چطوریه!  خوام بخورم ببینو یه بسته پنیر بگیر ... منم می مربا 

 های مهربان و گرم دخترک افتاد. آرام گفت: نگاه حسن به چشم

 تو جون بخواه!  _

تر شد و با  آنقدر دلتنگی و مهر توی صدایش بود که لبخند مهسا پررنگ

کشیدن آستین او، روی صندلی نشاندش و گفت برایش یک لیوان چایی 

از آبدارخانهگمی  از  ادا میبی  قدر ساده وی همانجا! عشق همین یرد  تواند 

 جهنم، بهشت هم بسازد!.. 

کشید.  صورتش  به  را  دستش  دو  و  کرد  بلند  سجده  روی  از  را  سرش 

مناجاتش با خدا و دل دل زدنش برای حفظ دارایی اش از او در سکوتی  

ض بود که می عجیب بود و گریه هایی که دیگر صدا هم نداشت. فقط بغ

ک می شد و روی صورتش راه  شکست و خورده های این شیشه ی تیز اش

می گرفت. نذر کرده بود برایش که به محض هوشیاری مجددش باهاش 

ادا کند. توی احوال   افتد را  حرف بزند و هر آنچه در لحظه به دلش می 

خودش بود که دستی جلوی سجاده ش آمد با یک بسته ی ساده و آشنا.  

ستشمامش هایی با دست کش سیاه وعطری که اگر هزار سال هم ا دست  
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نمی کرد می شناخت. قلبش چند ثانیه نتپید و دوباره با صدای او ؛ با درد  

 بیشتری به تپش افتاد:

اما - داشتم  من دوست  بخوری چون  اتو  می کردی صبحانه  همیشه سعی 

پنیر   و  نون  برات  موندی  می  یا خواب  نداشتی  حال  روز  یه  گردو اگر  و 

. از سالی که رفتی مهد؛ مربی  لقمه می کردم و می ذاشتم تو کیفت با خرما

 ات گفته بود هیچی رو اندازه اینا دوست نداری... 

صدای مرتعش زن و نفس های یکی درمیانش در آن حوالی بغض کرده 

که   کند  خوابی  آرزوی  وهمانجا  بگیرد  را  جانش  توانست  می  راحتی  به 

 منیر گریه می کرد:بیداری تویش نباشد. 

توی  - سرکنده  مرغ  عین  دیشب  بیام از  نکردم  جرات  و  زدم  بال  حیاط 

پیشتون. از دور دیدم که همه ی آدمای به درد بخور دورت رو گرفتن و 

از کنارت تکون نخورد ولی دیدم هیچی   هواتو دارن. دیدم مهسا یه ثانیه 

نون   لقمه  یه  این  کن  فکر  نگرفت...  قرار  دلم  من  نخوردی...  پنیرم  و 

 هاش داره پخش می کنه... نگرفتم... فکر کن یکی نذر سالمت بچه 

او   که  همین  کند.  نگاهش  گشت  برنمی  حتی  نشکست.  مریم  سکوت 

داشت کنارش نفس می کشید انگار که روبه رویش نشسته بود و می دید 

یادِ   هوا  بی  کند.  نمی  دراز  دست  هم  دستش  گرفتن  برای  حتی  منیر  که 
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اف مهسا  وحرف  اش  طوالنی  سکوت   ... و  سوخته  که  هایی  دست  و   تاد 

دست  براند.  را عقب  منیر  که  بود  دستی  مثل  ماند؛  دلش  در  که  واکنشی 

 هایش را جمع کرد زیر چادر و صدایش به ضعف بیشتری نشست:

و  - میاد  هوش  ایشاال  بابات.  درمورد  زدم  شوهرت  به  رو  حرفا  سری  یه 

ته باشه اما ... خیلی روی خوش به کنارش بودی شاید بهت بگه. شایدم گف

 ه. تا ته شکایتت هم بهشون برو. همین مامان جان... عمه ات نشون ند 

چیزی   آن  از  بیش  خواست  می  رفت.  عقب  قدمی  و  شد  بلند  سختی  به 

 نگوید اما دلش راه را بر رفتن سد کرد:

 بد موقع رفتم. بی جا رفتم. زن زندگی برای بابات نبودم مریم... تاوانشم-

به حسرت  بدترینش  کنی...  فکر  که  جوری  هر  دیدن    دادم...  موندن  دل 

نه واسه  برات...  نیستم  یه غریبه هم  اندازه  امروز که  بد  بود و حال  شماها 

تو؛ نه واسه مهسا که بدون اینکه تو راضی باشی؛ نگام نمی کنه! حتی اگه 

حتی   شاید  دونم  می  کنی؛  نگام  که  بدم  وقسمت  کنم  التماس  عمر  یه 

جاب مامان  سوختم  منم  آتیش  این  تو  اما  سمتم  جوره رنگردی  همه  ن... 

سوختم... دنیا هم به تهش برسه شما دخترای منین؛ حتی اگر نگامم نکنین. 

کنم  نگاتون  دور  از  که  همین  متنفری...  ازم  بگی  بازم  زبون  به  اگر  حتی 
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.. رفتم  شوهرت،  حال  از  شم  مطمئن  نمیام...  دیگه  اینجام  بسه!...  .  برام 

 ت نمی شم... خیالت راحت قربونت برم... مزاحم آرامش و آسایش

دیگر نماند و با صورتی خیس از گریه و حسرت و سراپا ناامیدی از لحظه  

ای نگاه او؛ راهش را کشید و رفت. سیالب اشک روی صورت مریم رها 

با  همیشه  که  خرماهایی  و  بود  یادش  را خوب  پیچ  نایلون  های  لقمه  شد. 

درش  هل دار می خورد. از جایی عاشق آنها شد که دید پ   چایی کمرنگ

تنها  زیر خاک  را  او  عادت کرد که  ترک  واز روزی  می خورد  لذت  با 

گذاشت ولی هنوز مزه اشان را به یاد  داشت چون مهر منیر را جای لقمه 

از دلش رد شد؛ هق هق آرامش هم رها   با حال عجیبی که  بلعید.  ها می 

از دلش گذشت. شبیه لقمه شد و سرش دوباره روی   سجده رفت. نذری 

 ی اش و چای هل دار ... های کودک

* 

درد شده بود یک افعی گرسنه! دور تنش می پیچید اما انگار حریفش آن 

قدر جدی بود که برای از پا درآوردنش باید نیش می زد و تکه های تنش 

و    را قلوه کن می کرد چون هر چه فشارش می داد فقط مقاومت می دید

میدانی برای پر کردن شکمش پیدا نمی کرد. با اینکه غل و زنجیری از بی  

قتی دورتن محمد بود ولی مقاومت عجیبش ، دکتر را بیشتر امیدوار می طا
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نچرخیدنش  و  بودنش  بی طاقت  برای  اما  او زودتر هوشیار شود  کرد که 

زخم  شوند  مطمئن  که  زمانی  تا  هم  آن  پشتش؛  خطرناک  زخمِ  روی 

آور داخلی   خواب  و  بخش  آرام  بودند  مجبور  افتد؛  نمی  خونریزی  به 

باعث شده بود جز همان یکباری که مریم چشم های تزریق کنند و همین  

و  بود  درد  همان  دوباره  ببیند.  را  اش  بیداری  نتواند  کسی  دید؛  را  بازش 

همان ناله ها و تکانی که خورد ولی این بار هوشیارتر بود. حضور کسی را 

تختش حس کرد که درست نمی دیدش. می خواست بگوید    روبه روی

ارد بیدار باشد اما یک دفعه همه جا سرد دردش را تحمل می کند و بگذ

شد و لرز کرد. جوری که استخوان های دردناکش و زخم های تازه اش  

با   افعی  باز آن  انگار  افتادند.  غیرقابل تحمل  به درد ی وحشی و سوزشی 

بود برگشته  بیشتری  لحظه قدرت  هر  اکو شد.  توی سرش  تیز  . صداهایی 

آدم هجوم  است.  سردتر  هوا  کرد  می  توان    حس  ولی  کرد  حس  را  ها 

نداشت بگوید یخ کرده. قلبش درد می کرد و نفس هایش داشت تمام می 

شد. این همه درد را توی کدام جهنم برایش کنار گذاشته بودند؟ صداها  

انگار یک آنها  بین  اما  شنید  می  مبهم  بود.    را  آشنا  می کرد.  نفر هق هق 

نگذارد. می لرزید. مثل    آشناتر از نفس هایش که التماس می کرد تنهایش

بیدی اسیر طوفان ولی اسم مریم را زمزمه کرد. با هر تپشی که داشت می 
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صدای  رفت.  می  فرو  غلیظی  مه  توی  داشت  جا  همه  برنگردد...  تا  رفت 

  "محمدرضا... "مریم بلندتر شده بود 

 "محمدرضا "صدایی دیگر و غریب آشنا و 

الی پلکش باز شد. دورش شلوغ بود اما یک نفر کنار تخت ایستاده بود با  

آشنایش کرده  مرتبش  و  مشکی  با صورتی که ریش  هایی خاکی.  لباس 

می  چکید.  می  صورتش  روی  که  هایی  اشک  و  پر  هایی  چشم  با  بود. 

شا ور  یک  موهای  و  گردن  دور  ی  چفیه  آن  را  شناختش.  اش  شده  نه 

یش تازگی داشت. از قاب عکس بیرون آمده خوب می شناخت اما گرما

خواست  محمد   . بود  اشک  از  پر  صورتش  ؛  لبخندش  جای  به  اما  بود 

. لب هایش خشک خشک بود و نمی گذاشت. تشنگی و  صدایش کند 

گردنش  دور  از  را  چفیه  شد.  خم  سمتش  که  فهمید  او  انگار  را  دردش 

ه عرق  روی  و  اتکشید  کل  یاس  بوی  کشید.  او  صورت  سرد  را  ای  اق 

برداشت. کودکی با لباسی سفید از دور داشت می آمد و او سرچرخاند و  

دست برایش باال گرفت. صدایش پر از التماس بود که صبر کن! کودک 

جلوتر آمد.وحشتی عجیب به تن محمد نشست اما وجود بچه آرامش هم 

دوباره شناختش!  نمی  و  شناخت  باال   داشت.می  رویش  روبه  دودست  او 

زی گفت که محمد نشنید و انگار یک دفعه دیوار شیشه ای را آورد و چی
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او  ی  سینه  روی  را  چفیه  برگشت.  محمدرضا  کشیدند.  بچه  آن  مقابل 

کرد: التماس  و  کرد  باز  او  صورت  مقابل  را  اش  پنجه  و  پاشو    "انداخت 

نیست... پاشو بابا...  امیرحسین جان... اسمتو نذر کردم... وقت چشم بستنت  

  "پاشو

ت که  صدای  خورد  اش  سینه  روی  دستگاهی  بود.  محمد  سر  توی  یزی 

سوخت ولی دستش را پیش برد و توی پنجه ی گرم پدرش چفت کرد. 

انگار او با نیرویی عجیب سمت خودش کشیدش ... هر دو پلکش پرید و 

   "بابا"نالید: 

ش و روی صورتش خم  را عقب کشید  دو دستش  او دکتر  های  د. کلمه 

باب اما  بود  و نامفهوم  کشید  عمیقی  نفس  شنید.  خوبی  به  را  گفتنش  ا 

 "خطر رفع شد دکتر. از تشنج رد شد "دستیارش با خوشحالی گفت

* 

ناخنآن  زور  قدر  از  را  لبش  و  کرده  فرو  دستش  گوشت  توی  را  هایش 

ی کرد چیزی ازشان نمانده. وقتی یک لنگهترس جوییده بود که حس می 

ار جانش تا گلو باال آمد و فقط با ر سفید کنار رفت و دکتر را دید، انگد

دردی  پر  ضربان  قلبش  نباشد،  نگران  و  است  خوب  او  که  کلمه  یک 

می حس  کند.  گریه  بلند  صدای  با  داشت  دوست  جانش گرفت.  تا  کرد 
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دلهره این  نشود،  نمیتمام  رهایش  دهانش ها  روی  را  دستش  دو  کند! 

هقش هق  تا  انتظا  چسباند  از  درد  پر  و  سرد  سالن  آن  و  توی  رنج  و  ر 

بیشتری   مهربانی  با  کرد.  درک  را  حالش  انگار  دکتر  نپیچد.  خستگی 

ترش ایستاد و برایش توضیح داد که این حمالت بعد از آن شدت نزدیک

او   توانایی  از  باز  داشت  است.  طبیعی  کامال  نامساعد  شرایط  و  جراحات 

پشت ها را هم  تواند بدتر از اینحتی می گفت و مردانگی و قدرتی که  می 

دست آن  که  انگار  بگذارد.  شدهسر  چفت  و های  مریم  دهان  جلوی  ی 

دکمهچشم  به  که  اشک هایی  ازش  فقط  و  بود  دکتر  سفید  پیراهن  ی 

می می  چه  هر  او  که  معصومیتش  بر  بود  گواهی  تا  چکید،  بگوید  تواند 

تر سراغ ای بزرگزلزله  لرزه است وها همه پسخیالش را راحت کند این

 د.  رومحمد نمی 

 کرد دیگه... مثل باباش مَرده! بایستی یه جا ثابت می_

کنده جا  از  مریم  حاج دل  که  برگشت  و  کمی  شد  هم  با  را  سید  و  علی 

قطرهعقب دو  دید.  انگار  تر  چکید.  چشمش  از  فوری  اشک  درشت  ی 

ش که تمام شد،  قوت به قلبش برگشت. دکتر با اطمینان تایید کرد و حرف

 وی صورت مریم و با لبخند گفت:کمی سرش را خم کرد جل
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چشم می_ ببینش!  برو  شه  راحت  خیالت  سمت خوای  فوری  مریم  های 

خسته بیصورت  و  اشتیاق  برگشت.  دکتر  چشم ی  شد  تابی  باعث  هایش 

هر  او  که  هماهنگ کرد  پرستارها  از  یکی  با  و  عمیقی کشید  نفس  دکتر 

دیدن محمد برود های ویژه به  رد تو بخش مراقبت وقت خواست اجازه دا 

علی جلو رفت و آرام  و مانعش نشوند. بعد هم ازشان فاصله گرفت. حاج

 گفت:

شه... اصال خوش نداره بیفته رو این  زودتر از اونچه فکرش باشی، پا می _

 قرار بیگیره یه جا؟  تونهی سرتق میتختا! مگه بچه

 مریم با صدایی بغض کرده گفت:

 آقا!  گوششو بکشین قرار بگیره حاج_

شانه هنوز  انگار  کشید.  زمین  روی  را  پایش  علی  و  حاج  بود  سنگین  اش 

 های او خیره شد:تر! به اشکدلش سنگین 

می_ هیچی،  غلط  که  گوشش  عروس!  بیاره  تو  چش  به  اشک  دیگه  کنه 

 کشم! کل هیکلشو به چارمیخ می 

میان بغض پر دردی زد و  مریم  لبخند  تا هایش  افتاد که  به حسن  نگاهش 

ای از آن کنار دلش بود و حاال با سری پایین افتاده عقب بود. یاد سیلیقبل 

هوا جلوی همه به او زد افتاد و دلش بیشتر فشرده شد. خط علی بیکه حاج
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علی دنبال کرد و با دیدن حسن تسبیحش را بین انگشتانش نگاهش را حاج

لشان وقتِ حرف نبود آن لحظه؛ چون د   پیچاند و زیر لب استغفاری گفت.

تخت   که روی  محمدی  درد  و  تب  به  بود  گیر  هم،  از  دلخوری  از  بیش 

نمی هم  ناله  زودتر  گاهی  بلکه  بود  منتظر  احوال خودش  توی  مریم  کرد. 

یک  ثانیهآن  شمردن  با  گفته  دکتر  که  که ساعتی  ببیندش  او  و  بگذرد  ها 

 صدای آرام سید را شنید: 

ودی نکشیده! جریان و هوشیار بود بگو درداش رو بیخمحمد رو دیدی  _

اون خاطرش  همین  به  فرودگاه  توی  رو  زهره  که  رفته  پیش  سریع  قدر 

امروز صبح با یه پاسپورت تمیز جعلی و گریم تمیزتر گرفتن و راه رسیدن 

 به رضا هم نزدیکه! 

مریم حس کرد چیزی محکم توی سرش خورد. چشمانش دو دو زد توی  

گشت تا  نبال کلمات می ردی که انگار بغض داشت. داشت دهای مچشم 

 سوال توی سرش را بپرسد که پرستاری صدایش زد . 

 خواین ببینینش االن فرصت خوبیه...  بیمارتون به هوشه. اگه می_

حرف سوالتمام  رفت.  یادش  مریم  و  های  گذاشت  جا  سید  کنار  را  ها 

چشم  دیدن  کرد.  تند  پا  پرستار  اوسمت  باز  آرام    های  را  قلبش  شاید 

 کرد... می 
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و  ماند  در  روی  دستش  کرد.  صدایش  میثم  برود،  تو  خواست  تا  ولی 

ماند. سر بچه روی شانه میثم وا  بغل  میعاد  با دیدنِ  او بیبرگشت.  حال  ی 

محکم  را  دستش  مریم  و  حسن  بود  بماند.  سرپا  بتواند  تا  گرفت  در  به  تر 

مریم را ا او دستش را جلو برد و  جلو رفت تا بچه را از بغل میثم بگیرد ام

 نگاه کرد. مریم با حالی بد سرش را دو طرف تکان داد و مهسا جلو رفت:

 برمش بیرون!  بدینش بغل من آقا میثم. می _

 میثم دخترک را نگاه کرد و آرام گفت:

تبش _ ولی  بوده  سرم  زیر  االن  تا  کرده.  لرز  و  تب  خونه  رفتیم  وقتی  از 

گه داییم!  ناش فقط میسوزه و توی هذیوکوره میپایین نمیاد. تنش عین  

 زنه!...  بیدارم که هست یک کلمه حرف نمی 

 تر گفت: مریم در را رها کرد. میثم روبه رویش ایستاده بود. میثم آرام

 ندیدن محمد بدترش کرده. ببیندش الاقل یه کلمه شاید حرف بزنه! _

چشم  بغضبعد  چرخکردههای  میعاد  سمت  و  بست  را  تب  اش  گردن  ید. 

 بوسید و صدایش کرد. او تکان نخورد ولی میثم دوباره گفت: دار بچه را 

 خوای ببینی؟... میعاد... بابایی! مگه دایی رو نمی_

ی پدرش بلند شد. انگار کسی سر او با مکثی تقریبا طوالنی از روی شانه

بهانه زیر چشمنتوانست دیگر  از  با گردنی خم شده  میعاد  بیاورد.  ای های 
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اش شبیه شقایقی داغ بود در کویر،  پریدهرنگکرده که توی صورت  تب

سوزاند.  هایش که همه را میمریم را نگاه کرد. انگار داغی بود توی چشم 

قرار های بیعشق هر کجا یک معنا و یک شکل داشت و آنجا شبیه چشم 

 ی پسرک شش ساله بود!و تب کرده

دور گردن او! و دستش را گره کرد  های مریم تا جلو رفت، میعاد ددست 

هایی که چکید، میثم در را  از حرارت تن داغش، مریم سوخت. با اشک

فقط  داد.  تکان  باالخره سر  ولی  نگاهشان کرد  تردید  با  پرستار  داد.  هول 

 تذکر داد که حتما میعاد گان کامل بپوشد... 

گ دینگ وقتی با هم تو رفتند، محمد مثل قبل روی پهلو نبود. صدای دین

نوز مثل مته بود در قلب مریم. میعاد خودش را چسبانده بود به  ها هدستگاه

ای که کرد. مریم با نفس تنگیی او بلند نمیمریم و سرش را از روی شانه

به خاطر در آغوش داشتن میعاد بیشتر هم شده بود، جلو رفت. صورت او 

لب و  بود  زرد  زرد  زردچوبهنوز  مشتی  انگار  خشک.  روی هایش  ه 

بودند. کبودیپوستش   نفس می ریخته  بهتر  بود ولی  بیشتر  کشید و هایش 

از سر نفس بود! دست پشت آن خس خس وحشی دست  برداشته  هایش 

زد.   صدایش  آرام  شد.  خم  محمد  سمت  کمی  و  گذاشت  میعاد  کمر 

بیشتری داشت ولی همه قبل قدرت  به  نسبت  به خاطر آنصدایش  دو اش 
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دلتنگبود! گریه و  پشت  ی ها  را  رفت. حاال اش  تو  میعاد  با  و  در گذاشت 

آن  جان  خودش،  از  غیر  به  نداشت  الی شک  است!  وصل  هم  به  هم  ها 

باز شد. رنگ چشم  به سختی  محمد  و پلک  از خون  دریایی  میان  هایش 

تب شده بود شبیه زمردی براق! درخشش عجیبی داشت با تمام دردهایش 

 که از حالش قلب او تکان خورد!

گذشت تا شاید میعاد بتواند از  ش توی آن لحظات میاز خودش و دلباید  

آن سکوت سخت چند روزه کنده شود! دستش را روی کمر میعاد کشید  

خواهد. حرکت آرام دست او را دید  و محمد را نگاه کرد که ببیند چه می 

 که باال آمد. اول روی محافظ تخت رفت و بعد با مکث روی دست مریم. 

شتر خم شد. انگشتانِ محمد آرام روی کمر بچه م لرزید و بیهای مریلب 

انگار   میعاد  ولی  بود  رفت. سعی کرد صدایش کند. صورتش جمع شده 

جوری  کرد  سعی  مریم  برگشت.  مکث  با  سرش  و  خورد  تکانی  شنید. 

بغلش کند که مستقیم هم را ببینند و یک دفعه حس کرد قلبش از هجوم  

خواست   ایستاد.  او  سمت  اممیعاد  کند  دستمهارش  صورت  ا  او  های 

لبدایی و  گرفت  را  با اش  مریم  چسبید.  صورتش  طرف  یک  به  هایش 

اما   نیفتد  رویش  ناگهانی  او  که  داشت  نگهش  محکم  و  کرد  نگاه  ترس 

انگار قدرت دست محمد هم بیشتر شد که پشت او رفت و کنار گوشش  



 

1381 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

کم سخت.  ولی  آرام  کردن.  صحبت  به  کرد  گریهشروع  صدای  ی کم 

بلن احتیاط  میعاد  با  طرفش  دو  و  بوسید  را  او  صورت  بار  چندین  و  شد  د 

بار خود میعاد هم با حواس  دست کشید. مریم سعی کرد بلندش کند و این

اشکجمع  کشید.  عقب  کمی  را  خودش  را  تری  محمد  صورت  او  های 

 خیس کرد. دست به صورتش کشید و آرام گفت: 

 قرار... چی بود؟ _

 زد:ق میمیعاد به سختی ه 

 ... مرد باشم... نترسم! بعد ... بعد...  که_

 محمد کمکش کرد:

 بعدش... دوتایی ... آکواریوم رو بسازیم! _

آره و  شد  خم  میعاد  نگاهسر  کند.  جا  از  را  مریم  قلب  به  اش  میعاد  های 

و  داشت  یاد  به  هنوز  را  وحشتش  محمد   ... بدنش  و  تن  و  بود  او  گردن 

ت با  داشت  سعی  که  سخلحظاتی  و  درد  آرام  مام  و  بزند  حرف  او  با  تی 

نگهش دارد. که یادش بدهد آنجا دنبال یک گوشی باشد و برایش بیاورد  

 و گفت چه باید بکند تا جفتشان نجات پیدا کنند و...  

دسته  بار  این  شود.  خم  دوباره  میعاد  شد  باعث  محمد  دردناک  ی لبخند 

هوشیارت  انگار  بود...  گرفته  محکم  را  تخت  صور کنار  بود...  را  ر  او  ت 
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بوسید و محمد دستش را آرام روی موهای او کشید و بعد مریم را نگاه 

 کرد. آرام گفت جلو برود. سر مریم پیش رفت. محمد نفسی گرفت: 

 ی بابامو... بیاره... برام! حالم خیلی خوبه... به مامانم... بگو... چفیه_

را الی    لوم ولی آشنادرخشید. انگار یک تصویر نامعهایش بیشتر می چشم 

 فهمید کیست!  دید. فقط نمیآن خطوط رنگی می 

بود ولی  نفسش کمتر شده  بدهد.  از دست  را  بود توانش  مانده  مریم کم 

اشکش  رد  به  و  کشیده شد  روی صورتش  و  رفت  سمتش  محمد  دست 

 تا او تمام توانش را بگذارد و فقط سر بچرخاند...  "عاشقتم"رسید. لب زد

را   بالش  و  مریم  کرد  دراز  مرتب  محمد  تا  کند  کمک  خواست  حسن 

 بکشد که او خودش دستش را کنار زد: 

 چالق نشدم که بابا! _

 ده! با رضای خودت برگشتی خونه! طوریت شه هیشکی جواب نمی_

تا   کند  حفظ  خوبی  به  را  ظاهرش  کرد  سعی  و  کشید  دراز  محتاط 

آن  اما زخمحساسیت  بخواهها کم شود؛  که  نبود  کم  و هایش  با غدی  د 

بدون زره به جنگشان برود. دراز کشید روی تخت. صورتش جمع شد و  

 مکث و دلواپس نزدیکش شد و حسن گفت:آخی گفت. مریم بی

 گم واستا خو... برگرد بینم... بِت می_
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خنده  درد  میان  گونهمحمد  رفتگی  فرو  روی  مریم  نگاه  گرفت.  اش اش 

 کرد:ی خودنمایی م  اش بیشترماند. به خاطر الغر شدن و خنده

اس خیمه زدی رو  برگردم چیو ببینی آخه؟ پاشو برو سر کارت! دو هفته_

 سر من! 

 حسن با اخم نگاهش کرد:

 فعال کارگر اینجام. حرفیه؟_

هایش لو  اش و حال چشم محمد نگاهی به مریم کرد که خیره بود به خنده

زدمی  لبخند  رفت.  عقب  کمی  محمد  نگاه  با  چیست.  حسش  که  . داد 

که می  لبخندی  خودشان  و فقط  است  پشتش  عمیق  دلتنگی  یک  دانستند 

می منع  را  دکتر  سفارش  دنیا  به یک  تن  شده،  که  هم  دقیقه  چند  تا  کند 

موج حضور هم بزنند! ولی مریم خوددارتر از محمد بود و قبل از اینکه او  

 جلوی حسن چیزی بگوید، گفت: 

وقتی  _ تا  که  گذاشتم  زود  صبح  از  سوپ  یه  بیمارستامن  جا از  میایم،  ن 

 بیفته!  

 ها! فقط جون مریم آب زیپو نباشه_

 مریم خندید و دست تکان داد: 

 نه بابا! ماهیچه گذاشتم... سفارشات یادم بود! _
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 داداش! مهسا کو؟ _

 دنبال درس و کالس و دفتراش! _

خب پاشو برو یه دوش بگیر. یه تیپ مث آدم بزن! عروسکتم وردار برو  _

 شه! ات آب بندی می پیچ و مهره ور... یه کم دور د

 رم بعد... تا غروب گیره اونم. می_

فهمید که حال و روزش سر کیف نیست محمد به او خیره شد. خوب می

ای برد. مریم ظرفی میوه آورد و حسن دستت دردنکنهو از چیزی رنج می

گفت و گرفتش. همان موقع گفت که خریدهایش را لیست کند. مریم با 

و نگاه پرسپاسی تشکر کرد و دوباره تنهایشان گذاشت. حسن میوه را  لحن  

انداخت که محمد  باال  از تویش برداشت و  روی میز گذاشت و سیبی را 

و   داد  تکان  سر  محمد  ماند.  بهش  حسن  نگاه  و  گرفتش  هوا  توی 

 می جمع کرد: هایش را کچشم 

 گی چته یا بکشم از زیر زبونت؟می_

گفت که محمد دستش را روی تشک    "خیال بی "حسن سر باال انداخت و  

 تخت گذاشت و کمی سمتش پیش رفت:

 مشکل با مهسا پیدا کردی یهو؟ حرفی شده؟_
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از آقام دلگیرم... از خودم هنو دلچرکم... از توأم که دستمو گذاشتی تو  _

و بستی وچپیدی تو خطر... وقتش شده بگم آش و الش پوس گردو و فلنگ

گر عین  بار  هفت  درنیومد دیدمت؛  الکردار  جون  باز  ولی  دادم  جون  به 

 واس خاطرت؟  

 ابروهای محمد باز شده بود: 

 حسن..._

ذاری در  معرفتی ممد! باال بری پایین بیای رفیق مفیق رو وقت غدی میبی_

 کوزه دادا...  

 محمد آرام گفت:

 زی لیاقت میخواد خب! من عین تو نیستم بتونم رفیق خوبی باشم! هر چی_

 سر عقب کشید: حسن کالفه

 زر نزن باو! هر شغالی هستی خاطرت عزیزه وگرنه... _

 مکث کرد و محمد گفت: 

شوکه بودم اون شب. انگار با مخ رفته بودم تو دیوار! عقلم درست کار  _

 خوردنم از یه طرف... جونکرد. میعاد از یه طرف... رضا و رو دست  نمی

ون ساعتا وگرنه کی رفیق اون بچه تو خطر بود... عقل نداشتم درست تو ا 

 ره؟ ذاره پشت در و با یه کفتار میجونیش رو می  جون
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 هایش را چند ثانیه بست و تکیه داد عقب: چشم 

انگار شده کوه آتشفشان و توش مذابه! فکر _ مغزم  هفته  از دو  بعد  هنوز 

ا چه شارالتانی بوده.... چه کثافتی بوده و چطور قسر در رفت باز  اینکه رض

بیاد سید میدم به هم!  ریزمی  برنامه ریخته  انداخته...  امپراطوری راه  گفت 

لجن زنده   این  ثابت کنن  نتونستن  هنو  انگار...  بره  و  کنه  دست زرینو رو 

 است. عین سایه اومد و رفت... 

مام اطالعاتی که سید چند روز بعد از بهتر شدنِ حالش بهش داد، دوباره  ت

سایهت زیر  اینکه  داد!  جوالن  ذهنش  چه وی  شرکت  اعتبار  و  عمویش  ی 

ی فجایعی رخ داده و او حتی شک نکرده. پولشویی، قتل و زدن آشپزخانه

آدم قربانی کردن  جا!  چندین  دستیمخدر  دم  نادرشکیبا،  شبیه  ترین هایی 

این ک با  دیگران  کردن  سرگرم  و  خودشان  اعتبار  حفظ  برای  بود  ارشان 

اصل  اخبار.. به  نکند  شک  که کسی  مطمئن  ولی  هزینه  پر  پوشش  یک   .

سال راحت  خیال  با  و  آنها  میکار  رسیدند.  سیاهشان  تجارت  به  گفت ها 

هایی که ازش باال معلوم نیست رضا سراغ چه کاری رفته که حاال تمام پله

را   میرفته  با  خراب  زرین  حاال دست  نرسد.  پایش  گرد  به  تا کسی  کند 

رضا عمدا دم دست حمید گذاشته بود و جانش را گرفت،  همان فلشی که  

که  اتفاقی  و  محمد  ادعاهای  جز  نبود  او  علیه  سندی  هیچ  ولی  شد  رو 
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شد  برایش افتاده. هیچ ردی ازش نبود. از یک آدم مرده مگر چه ردی می 

یک   مثل  دهندهگرفت؟  پلیس  تغییرشکل  هنوز  که  بود  شده  فضایی  ی 

ایش کند! قطره آب شد و رفت توی زمین و توانست پیدالملل هم نمیبین

معلوم نبود دیگر برای قدرتمندتر شد خودش برگردد و خون چه کسی را  

بخورد؟! یک زامبی تمام عیار شده بود... مساله که رو شد حاج عمویش  

علی از همان روز اول دنبال رفع و نه! سید و حاجسکته کرد و افتاد کنج خا

ی او به خطر نیفتد و محمد وقتی شنید فقط رجوع مدارکی بودند که آبرو

بتواند   فاضل  شاید  تا  باشد  سکوت  در  چیز  همه  بود  قرار  کرد...  سکوت 

می  سهراب  اما  بایستد  پا  روی  نمیدوباره  را  گفت  جریان  این  خیلی  شود 

به   مسکوت نگه داشت. کافی اول تشکیل شود. پرونده رسما  بود دادگاه 

رو شود و اسم شرکت پارسیان تا ابد به    جریان بیفتد، اسم زرین و دخترش

باطل روی  مهر  نهایت  در  و  برود  سیاه  لیست  توی  فاسد  برند  عنوان یک 

 عمری آبروداری حاج غالمحسین فاضل بخورد! یک مهر سرخ ابتذال! 

 محمدجان!  _

مریم  محمد سمت  اتاق    سر  در  کنار  مشکی  پیراهن  با  را  عباس  برگشت. 

 ی او! ماند به صورت رنگ پریده دید. ابروهایش باز شد و خیره
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ناباوری  و  رنج  و  درد  و عباس خودش جلو رفت. خطوط  نپرسید  سوالی 

جانش  ته  بود  افتاده  صدایش  بود.  رفته  باال  طرف  همه  از  صورتش  توی 

 انگار که لب زد: 

 د!  حاج بابام مرد محم_

ها خورد. اشک روی صورتش راه افتاد  گفت و پتک ناباوری توی سر آن 

بعد   بیو  آنقدر  زد.  گریه  زیر  مرده  مادر  پسرکی  و عین  خسته  و  پناه 

ای ده ریشتری  درمانده که کنار درگاه در روی زمین نشست. انگار زلزله

ته  های تنش را لرزاند و فرو ریخت. با زانوهای تا شده، سری فرو رفستون

 هایی چفت شده توی موهای پریشانش هق هق کرد... در یقه و دست

بار کسی  آمد... اینهای تانک می بهش مانده بود. صدای چرخنگاه محمد  

ای که عریان بود  زد... فقط سرما بود و تاریکی و جنازهحتی منور هم نمی

چرخ خوردهزیر  شکست  یک  و  مخوف ها...  جنگی  در  عیار  تمام  ی 

 ماند... ای نمی یش... کاش از بعضی بالها هیچ بازماندهرو روبه

کرد. حسن سوییچ را چرخاند. سمتش چرخید که   محمد کمربندش را باز

برای  فرصتی  و  را کشید  دستگیره  او  اما  نشو  پیاده  و  بمان  همینجا  بگوید 

وضعیتش   نگران  کرد.  مریم  به  مستاصل  نگاهی  حسن  نداد.  زدن  حرف 

نتواستند اصرا  پیاده شد و روبهبودند و  نیامدنش کنند. مریم  بر  رویش ری 
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یک بغض و ناراحتی، در سکوتی شکسته نشده ایستاد. نگاه کدر محمد از  

بود. جلو رفت. با شال گردن، دور گردنش را با احتیاط تمام پوشاند. بعد  

گرفت.  را  دستش  باالخره  محمد  و  نماند  باز  پهلویش  که  کرد  چک 

د. دو روز حرفی نزدند در مورد مرگ عمویش نگاهشان با غصه به هم مان

د و روز خاکسپاری را فهمید، محمد ولی زمانی که مریم با شیرین حرف ز

 روند. همین! فقط گفت با هم می 

ای برایش  قبل از آمدن، سراغ دکتر رفت و ازش خواست که مسکن قوی 

توی   نیزه  مثل  درد  هم  باز  اما  باشد  پا  روی  بتواند  تا  کند  بدنش  تزریق 

کلیهمی  جای  خالی رفت.  می ی  درد  بیشتر  کتفش، اش  دو  بین  ولی  کرد 

همانضربه  درست جای و  تیر میی چاقو  همیشه  کشید، دردی جایی که 

هایش سنگین بود. باد هم شالق برداشته بود کرد. نفسغریب را حس می

می  تنشان  و  به سر  زمستان  توی سرمای خشک  مریم  و  با  کوبید. خودش 

فاصله با  سرشان  پشت  حسن  ولی  شد  و  همراه  بود  مهسا  همراه  کمی  ی 

محمد. به  حواسش  دانگ  کنار   شش  بودند.  مزار  سر  بر  کمی  تعداد 

به جنازه دست  دو  جنازه،  باالسر  عباس  بود.  زمین  روی  هنوز  که  ای 

که  بود  تنها کسی  چادر خاک خورده،  با  عمویش  زن  و  داشت  صورت 

ش را توی مشت داشت. اول نگاه عباس بود که ا کنار جنازه نشسته و ترمه
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تند   پا  منصور  خودش.  خانواده  بعد  افتاد  با  بهش  میثم  و  سمتش  کرد 

عمویش بود و از همان ی کمتری از او بهش رسید. شیرین کنار زن فاصله

چشم  با  می فاصله  که  بود  معلوم  دلواپس  خودت هایی  مراقب  چرا  گفت 

پرسی کوتاهی با منصور و  ! احوالنیستی! اما هیچ کس نگفت چرا آمدی؟

از آن آدم   میثم کرد و عباس سمتش رفت. وقتی به هم رسیدند حس کرد

ای در هم هایی مغرور و محجوب فقط سایههای پهن و چشم مغرور با شانه

شانه گرفتن  با  و  گذاشت  پیش  پا  مانده.  تنها شکسته  مثل  عباس  اش، 

می که  آغوش دیواری  در  دهد  تکیه  بهش  شانهتواند  بر  و  گرفت  اش  ش 

 گریست. 

ذاشتی با همه گفتن محمدرضا نمیاد ولی خوب شد اومدی ... خوب شد ن _

 آبرو بره محمد!یه عمر آبروداری، بی

می  شدیدتر  باد  رفت.  او  کتف  پشت  محمد  زندست  چادر  عمویش زد. 

روی صورت خیسش تکان خورد و دید با چه دردی لب برچید و صدای  

های محمد بسته شد و اشکش را  نازه پیچ خورد. چشم اش بر فراز جگریه

ها و این مرگ درد را برای آن وقت این  هایش نگه داشت. هیچپشت پلک 

 خواست. هیچ وقت... عمویش نمیرا برای حاج

 *** 
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 جان گفت.عباس پاکتی را سمتش گرفت و با صدایی گرفته و کم

دستم  _ داد  اینو  بکنه،  و  آخر  سکته  اینکه  از  قبل  یه  شب  تو.  به  بدم  که 

فتن  مونده از زمانیه که گاس مال زنت. گفت مربوط به اون پول باقی حواله

باباش اختالس کرده تو صندوق! گفت همون حسابداری که شهادت داده  

گه برده تو حسابای مردم، تو همون دوران یه بار می نادر شکیبا دست می

پولو می از  نادر بخش زیادی  به  که  به رضا که  بعد  ده  برگردونه.  حساب 

اما حدس خودم  این جریان سکوت کرده  نادر سر  نفهمیده چی شده که 

ه رضا یه جوری وانمود کرده که اون پول جایی مونده تا به موقع روش  این

بی یا  که کنه  چیزی  هر  یا  خودش  اسم  به  حسابی  توی  شده  بلوکه  خبر 

ون سروانی که شکیبا رو قانع کنه حرفی ازش نزنه چون با حرفای سید و ا 

اس و بعدم چیزایی که خود بابام دیده بود، رضا خودش رو  بازپرس پرونده

داد. واسه همین بهش اطمینان داشته و... آخ گیر پرونده شکیبا نشون میپی

 که کاش واقعا مرده بودی رضا... کاش مرده بودی نامرد! 

نگاه   پاکت  به  محمد  بود.  بغض  و  خشم  و  حرص  توی  آخرش  جمالت 

 کرد و آرام پرسید: 

 فاطمه کو؟ اون که تو این جریان نبود!_

 اش کشید:عباس دست به صورت خسته و کالفه
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که _ زد  اون  حرفم  سری  یه  چندوقت  این  تو  شه!  روانی  نمونده  چیزی 

و  شما  زندگی  جاسوس  بوده  شده  اینکه  مث  کنم.  تحمل  نتونستم  دیگه 

مریممی  خواهر  که  وقتی  بیمارستان،  توی  حتی  عمل  می   گفت  خواسته 

زده  گند  و  همین  با  شماها  گفته  بابام  حاج  به  اون  بعدم  بوده!  اونجا  کنه، 

تون! به خیال اینکه چشم اون زنیکه دنبالته و ... نگو  ارتباطده یه مدت به  بو

اش بازی بوده که سر بابام بیشتر به تو گرم باشه و همه این آتیشا  که... همه

   ومده!ا در می بیشعوراز گور اون  

 بعد با مشت چندبار روی پایش کوبید:

تقاص  _ خودم  ببینمش  فقط  ببینمش...  روز  یه  رو اگه  بدبختیا  این  تموم 

اومد و رفت که... که گیرم ازش... بیمی  نیست چطوری  همه چیز معلوم 

 بابام بگه اگه مردم به مردم نگین ... بلکه بتونن حاللم کن...   

رگ که  او  مشت  روی  دست  و همحمد  گردن  و  شقیقه  رگ  مثل  ایش 

 اش ورم کرده بود، گذاشت:پیشانی 

همه  _ پرونده  اون  توی  توی سید گفت  عباس! عمو شراکتی  معلومه  چی 

همه نداشته.  اونم هیچی  بگن...  آبروش  حفظ  خاطر  به  قراره  رو  اینا  ی 

 شفاف...  

 فایده هم داره؟  _
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 گرده تو مردم! جز مرگش که جبران نداره، آبروش برمی _

 سر عباس تکان خورد: 

 بیا صندوق و مسجد رو ببین محمد... _

 متروک شده... 

 هم صورتش را پوشاند: و آه و بغض در  اشک

می _ همهمامان  زنگه  و  تو  به  که  زجریه  تقاص  اینا  مثال ی  تا  داد  عمو 

نمی یزید آبروش حفظ شه. حاال...  بلند کنیم... عاقبت  مردم سر  تو  تونیم 

 عاقبتمون... شد 

 هایش! محمد پاکت را نگاه کرد و عباس دست کشید روی اشک

 حالت روبه راه نیست. منم توقع..._

 د میان حرفش رفت و گفت: محم

هیچ _ نداشتم  ازش  خوشی  هست! دل  و  بوده  عموم  اما  عباس  وقت 

اونقد   حسن  ولی  نیستم  پا  رو  میام.  منم  بگیر.  مسجد  همون  تو  مراسماشو 

 نذاره دست تنها بمونی... هیچی کم نذار...   معرفت داره که 

 برگشت سمتش: 
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بابام کم نذاشت_ این سی و چند سال هیچی واسه  توی مراسماش!    تموم 

شه... رضا خودش تقاص خودشو یه روز  وقت جبران منه! باقیشم حل می 

 ده. دخلی به شماها نداره...  می 

تاریک غم و   ته چاه  فانوسی  او روشن شد.  انگار دید که  ناامیدی وجود 

 پاکت را سمتش گرفت و ادامه داد:

زمان_ اون  مدارک  بتونن  اگه  بگو...  جریانو  سید.  به  بده  دربیارن،  اینم  و 

پیدا می  پول هم  این  اصلی  نیست...  جای  مریم  شه! ولی جاش تو زندگی 

 اینشو مطمئنم!  

د اما قبل  ی ماشین را برای پیاده شدن کشیای گفت و دستگیره عباس باشه

 ای مکث کرد و برگشت. صدایش پر از التماس بود: از رفتن لحظه

 روت حساب کردم محمد ...  _

د و اوکی مطمئنی داد و بعد دستش را با دلگرمی  های او به هم خورپلک 

آمدند،  بیرون  خانه  توی  از  مهسا  و  مریم  با  حسن  که  بعد  دقایقی  فشرد. 

 گفت: سیگاری دلش خواست. حسن که نشست، آرام 

 سیگار داری یا نون زیر کباب کال ترکت داد؟ _

با  تا  بود  بس  همان  و  زد  لبخند  او  که  افتاد  مهسا  به  آینه  از  حسن    نگاه 

 اطمینان بگوید: 
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 خوای چیکا تو دادا؟  ترکم داد... با این وضع سیگار می_

ی حواسش به بیرون نگاه کرد. چشمش از توی آینه به مریم افتاد که همه

بود. او  شیشه  به  افتاد.  بهش  هم  مریم  آن نگاه  ماشین حسن  تمیز های  قدر 

نکش االن! بود که به خوبی حرکات او را ببیند. مریم لب زد که توروخدا  

جلوی  او  نشکست.  در جواب حسن  را  ولی سکوتش  زد  لبخند  با مکث 

 ای ایستاد اما قبل از پیاده شدنش محمد گفت:دکه

 ر...  کشم. چایی اگه داره بگیفعال نمی _

آنها   از  و  شنید  را  ذوقش  پر  گفتن  مخلصم  نگاهش کرد.  با شعف  حسن 

یاده شد. سر محمد پرسید چیزی میخورند یا نه! مهسا خودش پشت سر او پ

با   و  کشید  جلو  را  خودش  صندلی  دو  بین  از  مریم  چرخید.  عقب  کمی 

 خوشحالی گفت: 

 دو هفته ی کامل شد دیگه... توروخدا نکش! _

مل سمتش چرخاند. جای زخمش درد گرفت ولی به محمد گردنش را کا

 ی او: های براق و چلچراغان شدهروی خودش نیاورد و زل زد به چشم 

 خوام ...  ی! جای هر نخش تو رو میشرطش خودت_

در ماشین باز شد. مریم عقب رفت و حسن سینی چایی را روی پای محمد 

 گذاشت: 
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 کن ... از این هندلیام نبود جون ممد! بخور عشق _

موتور   با  محمد  گشت.  ماشین  دنبال  چشم  با  رفت.  بیرون  آرایشگاه  از 

 ادش رفت:هایش گرد شد و سالم کردن یجلوی پایش ایستاد. چشم 

 با موتور؟؟؟ _

محمد عینکش را از چشمش برداشت و نگاهش چرخ زد روی صورتش   

 و با لبخندی پهن گفت:

 جون! خوشگل کردی!  _

 حرص کرد و نزدیک رفت:

 تر نگفت با موتور راه نیفت تو خیابون؟ پهلوت سرما ... دک_

 محمد دستش را وسط حرف او کشید سمت خودش:

 !  پیشمبشین _

 مریم غری زیر لب زد و پشتش روی موتور نشست:

 کنم!  گن گوش نکن! آخر از دستت دق می هر چی بهت می _

 ب برگشت.  محمد با لبخند کمی عق

غر نزن زیر لب. هوا خوبه. گفتم یه دوری بزنیم با هم! حاال اگه اعصابت  _

 رمش تو پارکینگ باز. خوبه؟ذا خورده، تا خونه تحمل کن بعد دیگه می
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های مریم باز شد و با تعجب به نیمرخ مهربان و متبسم او زل زد. این اخم

حرف  هوم  گوشهمه  با  بود!  بعید  او  از  برد. کنی  پیش  را  سرش  محمد، 

هایش بنشیند. با تعجبِ نگاهش، جوری که نگاهش، صاف توی مردمک 

 داخت:محمد خندید و جون غلیظش، مریم را به خنده ان 

 دنبال مُچی؟ _

 کنی؟مگه باز می_

 محمد کف دستش را جلوی او باز کرد: 

 ت؟خوای بدرم واسهاین مشت! قلبمم می _

 یه جا بریم دوتایی؟ _

 پرسی؟اومدی که ببریم دیگه! چرا می _

 کنی یا نه!خواستم ببینم اعتماد می _

به دونم حواست  دی، عمرا! ولی می درمورد قوالیی که واسه خودت می _

 من و زندگیمون هست! 

 پس دیگه نگو حواسم به خودم نیست. تویی که منو ساختی! _

 مریم با تمام احساسش گفت:

 ه کسمی!  چون هم_
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خنده جفتشان  که  کشید  عمیقی  نفس  چنان  که محمد  بعد  گرفت.  اشان 

ای تا شو، مقابل برگشت تا سوییچ را بچرخاند، دید پیرمردی روی صندلی

می نشسته. عصایش زیر  دو دستش بود و دستانش ی قدییک سوپر میوه

نگاه زیر چانه استکانی و گردش  ته  از پشت عینک  لبخندی  با چنان  اش. 

 اش گذاشت: کرد که ناخوداگاه دستش را کنار پیشانیی م

 مخلصیم حاجی! _

ها هم با هم خندیدند. وقتی کنار هم دندان و خوشرو خندید. آن پیرمرد بی 

بودند، دنی بود... هر چند هنوز یک ا همین با آرامش  قدر خواستنی و زیبا 

 چیزهایی به هم ریخته و تمام نشده بود!

 *** 

پارک توی  را  با هم سمت آسانسور  موتور  و  فروشگاه گذاشت  ینگ یک 

دکمه طبقهرفتند.  موهای ی  که  برگشت  مریم  سمت  و  زد  را  آخر  ی 

ی  و طرهآمد! لبخند زد  روشنش، حسابی به رنگ گندمی پوستش هم می 

هنوز  رنگ  و  سرم  بوی  اینکه  با  انگشتش گرفت.  دو  بین  را  نرمش  موی 

 باهاش بود اما با لذت به ریه کشیدش! 

ال شده اون چیزی که باید بشه! آدم صورتشو بچرخونه توش تا برسه حا_

 به اصل کاری...  
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 مریم لبخند زد:

 دادی به هایالیت روشن، محال بود به فکر خودم برسه! گیر نمی _

 زدی!عروسی آبجیتم نبود، عمرا دست می _

 اندازی؟ تیکه می_

 در آسانسور باز شد و محمد با خنده بیرون رفت:

 پیش گفتم برو موهاتو رنگ کن آخه!   یه سال_

 آخه خودت خیلی حرف گوش کنی! از منم همین توقعو داری همیشه! _

اه پیشو گی، یبار بگو بگو بخشیدی موضوع چند مچرا همیشه تو لفافه می _

 دیگه. تمام! 

 مریم با حرص نگاهش کرد و محمد پلکش را کمی جمع کرد: 

 بده، خالی شی ،تموم شه! یبار در موردش حرف بزن و فحش _

 مریم بهش خیره شد: 

قدر حالم از دیدنت بد بود و ترس از دست دادنت رو داشتم که حتی  اون_

فقط توروخدا  خوام بهش فکر کنم محمد! همین که پیشمی برام بسه!  نمی

 ات... مراقب خودت باش! االن وضعت مثل قبل نیست دیگه! کلیه 

سگ کلیه_ اون  مم  واسه  شد  رو  خور  چی  حرص  االن!  خوبم  کثافت! 

 خوری تو؟ می 
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 جای خالیتو ندیدی که حاال اینقدر راحت حرف نزنی! و...  _

 سرش را با کراهت تکان داد و بعد بازوی او را گرفت:

 ده!بهشم عذابم می  ولش کن محمد. فکر_

 :گفتمحمد با لبخند و مهر 

 سم داری، حرف گوش کن دیگه!حاال که اینقد دو_

 سواستفاده نکن! تا خیالم از خودت راحت نشه، از بچه خبری نیست! _

 محمد غری زد و مریم سعی کرد جو را تغییر دهد:

  

 یر دادی به موهام، هنوز شوهر نبودی که ... بعدم پارسال اون موقع که گ_

 محمد ابرو در هم کشید:

 !  کنیباز االن یه چیزی بگم، ترش می _

 هایش را بغل کرد و با لبخند کنارش راه افتاد:مریم دست 

 رفتیم شمال! اون موقع شوهر بودی؟یه سال پیش، این موقع، داشتیم می_

 محمد ابروهایش را باال انداخت: 

 مترسک بودم!  نه خیر. _
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او  حرف  از  که  مریم  کافه!  یک  کوتاه  و  چوبی  پلکان  به  رسیدند  بعد 

اش شد، ای جلوتر رفت و محمد که متوجه خنده اش گرفته بود، پلهخنده 

 تیز گفت:

 چیه؟ یاد اون مزلف انتر افتادی باز؟_

 اش کفر محمد را درآورد: مریم زیر خنده زد و آره

تو_ ریختم  تلخ  اسپرسوی  دبل  نمی   یه  اون حلقت،  اسم  با  دیگه  خندی 

 کالهبردار!

خالی مریم سرخوش پشت یک میز نشست و کیفش را روی صندلی سوم  

 گذاشت: 

 چسبه! به قول حسن! به جونِ ممد زهرمارم با حال خوبت می_

می چشم  محمد  قلههای  روی  را  پرچمی  او،  اشتیاق حضور  و  ی درخشید 

 د! چرخاند اما به روی خودش نیاورخوشی می

 واسه جفتتون دارم! تو رو تا یه ساعت دیگه! اونو فردا سر سفره عقد!_

م و  سفارش  سراغ  رفت  هم  گوشیبعد  را  ریم  نتش  تا  و  برداشت  را  اش 

پیام کرد،  شمارهروشن  از  متعددی  و های  کرد  نچی  دید.  غریب  ای 

هایش فهمید باز امید است و التماس نخوانده، پاکشان کرد. از نوتیفیکشن

بدن    دعا با  بود  نزدیک  دید،  که  اول  دفعه  محمد  اما  دادگاه  برای  دارد 
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ورد. همانجا بهش گفت که چیزی  ناسور، سراغش برود و بالیی سرش بیا

بیمارستان دیگر ندیدش!  می  از  داند یا نه؟ حرف منیر یادش بود ولی بعد 

محمد گفت توی همان روزهایی که منیر مصر به دیدنشان بوده و سروقتِ 

اشان است. گفته بوده او یکبار  کاسهای زیر نیم ش رفته، فهمیده کاسها عمه

نیست   بعید  و  خورده  را  نادر  که حق  باشند  کشیده  باال  را  خانه  هم  حاال 

ها با  ها با سه قسمت بوده و آن خیلی زود مشخص شد آن خانه به اسم نوه

ها  ی ساختگی صاحبش شده بودند، تازه فهمید آن نامهسند جعلی و وصیت

له میچرا  توی  له  دادگاه،  جای  به  بیایند.  کوتاه  نحوی  یک  به  تا  زدند 

ب را  چیز  همه  و  بروند  بیمحضر  خواستها  طبق  پیش  خبری،  خودشان  ی 

عاشق ادای  شد،  نزدیک  بهشان  فکر  این  با  هم  امید  اینکه  از  را  ببرند.  ها 

د، بیشتر  اش، مهسا به دام محبتش افتاده بوخبر از شیادی درآورد، بعدش بی

ازشان بدش آمد. حاال فقط منتظر رأی دادگاه بودند. آن هم به قول سید 

ها به جرم کردند. تازه آنروز دادگاه اعالمش میمشخص بود و فقط باید  

می  گرفتار  هم  سند  بهش جعل  کمال  و  تمام  را  امید  حق  چند  هر  شدند. 

اش زندگیی  رسد به زخم تازهخواست پولی را که بهش می داد و میمی 

از دستش حرص می  باز  البته دور از چشم محمد وگرنه باید  خورد.  بزند. 
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کرده بود و او قول داده بود همراهش باشد تا  در موردش با حسن صحبت  

 محمد روبه راه شود! 

هایی رفت از  برای بیرون آمدن از فکر امید و دادگاه دوباره سروقتِ پیام

باهاشان آشنا شده بود و سراغش را    ستاره و چند شاگردی که توی باشگاه

میثم  می  و  منصور  کمک  با  شدن  سرپا  محضِ  به  محمد  دنبال گرفتند. 

کارهای بیمه و وامی بودند تا بتوانند دوباره آنجا را سرپا کنند. پول ماشین 

می شد.  اولیه  کارهای  مشغول  و  نکشید  بیرون  بانک  از  همان را  گفت 

ه با  حتی  شود!  سرپا  باید  ماهی آکواریوم  دوست مان  موری  و  ها 

ول ها نوشت که مشغاش! با همین افکار لبخند زد و در جواب بچهداشتنی

کارهای باشگاه هستند و به محض افتتاح شدنِ مجددش، حتما توی پیج و 

می اطالع  باشگاه  زدگیسایت  ذوق  و دهند!  کرد  خوب  را  حالش  اشان 

این خنده موبایلش  خورد.  زنگ  انگاربار  گرفت.  را   اش  گوشی  تا 

شد! صدای مهسا را شنید فهمیدند و کارشان شروع می داشت همه میبرمی 

 ر شد! و حالش بهت

 چطوری قربونت برم؟ کجایی؟ آرایشگاه تموم شد؟ _

 با قندان چوبی روی میز شروع به بازی کرد و با لبخند گفت: 

 آره! االن با محمدم! سفره عقد رو چیدن؟ _
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 مهسا با ذوق گفت: 

 م شد! فقط باید بیای ببینی چه قدر خوشگل شده مریم! آره تمو_

سفره  آن  تصور  از  مریم  نقره دل  زیبای  پایهی  با  سفید  و  و ای  بلند  های 

داشت  آینه  کرد.  ضعف  سفیدش  لباس  توی  مهسا  تصور  از  و  تپید  ایش 

 زد! هایش حلقه می اشک توی چشم

  رسه فردا شب!هر چی باشه که به خوشگلی تو نمی_

 یرین خندید: مهسا ش

چشاش _ دید!  اومد  حسن  وقتی  بود  خالی  جات  مریم  وای  بعله!  که  اون 

 اون مدلی شده بود که عاشقشم! 

 ی دلچسبی کرد. مریم از ذوق او خنده

 قدر بگو تا همه چیو ول کنم پاشم بیام اونجا االن!حاال این_

 خب بیا دیگه! محمد گفت میاد االن میاردت!  _

 داریم...  خیلی کارمیام! امشب _

عمیق  لبخندش  گفتنش،  جان  مهسا  و  حسن  صدای  صندلی با  و  شد  تر 

با   چشمش  هم!  با  صندلی  دو  صندلی.  یک  نه  اما  رفت.  عقب  مجاورش 

محمد  لبش خشکید.  لبخند روی  ولی...  بود  محمد  حالی خوب چرخید. 
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می  نگاهش  دلتنگی  با  که  منیری  با  گوشش بود  تو  مهسا  صدای  کرد. 

 پیچید:

  

نم... انگار باید برم واسه دسته گل! تو رو خدا زودتر بیا اینجا...  مریم جو_

خوبه چی  خواهر همه  شدم.  پررو  االن  بودی،  همیشه  که  بس  از  ولی  ها 

 ی کس و کارم... به خدا عاشقتم... نیستی که... همه دنیامی... همه

بود که های پر از اشک منیر مانده بود. کنارش معلوم  نگاه مریم توی چشم 

الویی    به مهسا  شد  باعث  مریم  سکوت  شنیده.  را  مهسا  صدای  خوبی 

هایش داغِ داغ بود. جواب مهسا را سعی بگوید. پلک زد. صورت و چشم

 کرد جوری بدهد که متوجه نشود:

 رسم!منم عزیزم! برو کاراتو تموم کن! منم می _

بوسه گوشی  پشت  از  و  گفت  محکمی  چشم  برایش مهسا  محکمی  ی 

قطع شد. سنگینی دو نگاه را روی صورتش حس کرد و د و تماس  فرستا

چاکلت روی میز چیده شد. محمد چیزی نگفت اما سفارش کیک و هات

 تر بود. منیر آرام به حرف آمد. صدایش از بار قبلی که دیدش، ضعیف

 من اصرار کردم به محمدآقا که ببینمت یه جوری!  _
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های منیر بود. دو  ش توی دستکباز مریم ساکت بود مقابلش! هنوز دست

هایش را پیش  ی کوچک مخملی را سمت مریم گذاشت. حتی دست بسته

 برد تا دست او را بگیرد. نمی

 ای ممنوعه بود لمس و آغوشش! انگار منطقه

با نمی_ حاال  نبودم،  که  سالهایی  این  تموم  مث  خوبو...  روزای  این  خوام 

 ... بهتون زهر کنم ولی فقط خواستم  بییعنی شای  بودنم  اینا  از  ارزشد  تر 

باباتون   روح  به  نیام...  نتونستم  ولی...  بیفتین  من  یاد  بخواین  که  باشه  اون 

 قسم نشد... 

جمله ته  که  هقی  و  او  قسم  از  کردند  ریش  انگار  را  مریم  به دل  اش 

 ها بود و منیر دوباره گفت: هایش نشست. چشمش به جعبهحرف 

نمیرم؛ تو حسرت داشتن و ند_ به جون جفتتون اشتنتون کتا  اما  بابم مریم 

 قسم دیگه...

جمله  منیر  مخالف،  سمتِ  مریم  صورت  چرخیدن  کرد.  با  رها  را  اش 

نتوانست بیشتر بنشیند. محمد را نگاه کرد که نگاه او هم به مریم بود. جای  

 تر گفت: ماندنش نبود... بلند شد و فقط آرام

 خدا پشت و پناهتون باشه!_
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اشک از چشم مریم چکید. محمد کالفه دو    ید. قطرهو سمت در چرخی

منیر   خالی  جای  مریم سمتِ  داد.  تکیه  عقب  و  برد  گردنش  پشت  دست 

جعبه  و  یخ برگشت  دست  رفت.  فرو  چشمش  توی  تیغ  مثل  مخملی  های 

اشان را باز کرد. قلبش از جا کنده شد. مشابه اش را پیش برد و یکیکرده

انداخت. اسم خودشان ن می بچگی گردنشاهایی بود که توی  همان پالک 

های ریز نگین دار زیرش. با مریم گفتن آرام  متصل به زنجیر بود با شکوفه

قدم شد.  بلند  و  کرد  رها  را  پالک  و  جعبه  و  محمد،  بود  بلند  هایش 

راهنفس توی  از  برنداشت.  را  موبایلش  و  کیف  حتی  تنگ.  ها پلههایش 

های نیر کنار یکی از باغچهژ شد، دید مپایین دوید و وقتی نزدیک در پاسا

درختچه پشت  نشسته.  پاساژ  جلوی  خوبی کوچکِ  به  اما  بود  تزیینی  ای 

نفس میدیدش!  درد  پاهایش  بود.  میان  در  یکی  سمتش  هایش  ولی  کرد 

می  گریه  داشت  منیر  صورتی رفت.  با  دیدش!  و  رسید  کنارش  که  کرد 

چشم  و  بغض خیس  مریم  زد.  زل  بهش  ناباور  دهایی  قورت  را  و ش  اد 

کنارش روی سکوی سنگی باغچه نشست. منیر هنوز بهش خیره بود ولی 

کش سیاه پوشانده بودشان. مهسا های او بود که دستنگاه مریم به دست

شرایطی   هر  در  بود.  حساس  ظاهرش  به  همیشه  او  سوخته!  بود  گفته 

را   زد! دستشاش برق می های سوهان کشیدهعطر و تمیز بود و ناخنخوش
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م میگرفت.  بال  بال  داشت  مریم  نیر  بود.  ساکت  ولی  برایش  زد 

بیرون کشید و یککشدست او  از توی دست  را  دنیا ها  دفعه حس کرد 

دست آن  از  چیزی  شد.  تار  و  تیره  ناخنمقابلش  و  زیبا  کشیده های  های 

استخوان جز  بود  نمانده  جمع  باقی  و  سیاه  گوشتی  و  پوست  و  کج  هایی 

 ی اشک مریم روی دست زن چکید. ، قطرهزیر گریه زدشده. منیر که 

 همه چیم با شماها رفت قربونت برم... هیچی ندار شدم حتی با مال دنیا...  _

های او را رها کرد و جای  صورت مریم جمع شد از بغضی شکسته. دست

و   ناباور  کرد.  بغلش  محکم  منیر  گرفت.  آغوشش  در  دادن،  جواب 

اش رفت. مریم د و قربان صدقهصورتش را چندبار بوسیزده! سر و  حسرت 

 های صورت او: کمی ازش فاصله گرفت و دست کشید روی اشک

گردونه... منم ...  نذر محمد کرده بودمت مامان... که اگه خدا بهم برش_

 اگه خودت بخوای، بچه هاتو بهت برگردونم...  

نشست  این باغچه  بغلش کرد. محمد سمت دیگر  منیر  اسمی  بار  با پالک 

توی   شکوفهکه  بود.  می دستش  برق  مریم  اسم  زیر  سفید،  زد.  های 

زد. مریم هیچ وقت دلش نخواست در هایش توی گوشش زنگ میحرف 

بار خواست بگوید   نبود حرف بزند. هر  مورد روزهایی که حالش خوش 
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فهمید که چه لحظاتی گذرانده  طفره رفت و شانه خالی کرد. اما حاال می 

 ن نذری کرده!  که چنی

  

توانست به خاطر مهسا مادرش را ببخشد و ببیند و حاال... ذات  تی نمی او ح

او با گذشت بود ولی به خاطر او از خیلی چیزهای دیگر هم می گذشت و  

شد! حتی شاید بانیِ آمدن پدرش و آن پسربچه با شاید اصال خبردار نمی

احتضار، همین نذر او بود.  هم و شنیدن صدای مریم در لحظات تلخ شبیه  

حاال   و  بود  که گنگ  و صدایی  پدرش  با خواهش  که  دیواری  خصوصا 

فهمد ، جلوی آن پسرک کشیده شد هم، به کرد مفهومش را میحس می 

به  پالک  بود!  بخشش  سر  از  مریم  نذر  صدای  صدا،  بود...  او  خاطر 

 هایش چسبید. لب

 *** 

هنوز   زمستان  سوز  ولی  بود  فروردین  شدهاوایل  چراغانی  حیاط  ی توی 

کرد. مهسا خودش گفته بود اگر آنجا را  نمایی میعلی قدرتی حاجنهخا

های دست کسی بدهند تا بلد باشد دکور خوبی بزند، از هزاران باغ و سالن

علی هم با وجود اخالق جدی و تیزش توی شود. حاجتشریفاتی زیباتر می

  مخالفت نکرد و فقط به حسن   ی اوچنانی، حتی با یک خواسته مسائل آن 
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گفته بود مبادا چیزی جا بماند و دخترک غم به دلش بنشیند. البته مهسا در 

می پاش حد خودش خرج  و  ریخت  نگوید  حتی کسی  که  کرد. جوری 

تر انتخاب و اجرا ی معقول و به زیبایی هر چه تماماضافه! همه چیز با هزینه 

 شد! 

مقدمات همه تمام  بی حواس  در طول  مریم  به  مهنا  ود که  محمد و حتی 

او می یا حتی حسرت توی رفتار  از حسادت  اما هر  ببینند ردی  نه  یا  بینند 

چه بیشتر گذشت، فهمیدند انگار واقعا مادر واقعی مهساست،نه خواهرش 

ازش  هم  کدر  نگاه  یک  حتی  اوست،  حال  شدنِ  بهتر  دنبال  فقط  که 

غصهنمی بخواهد  که  بخورددیدند  را  چیزی  کم  ی  مدت  آن  طول  در   .

می  قدرآن  جا  هر  شیرین  که  بود  کرده  تغییر  برایشان  رفت، جایگاهش 

می  چه  هر  یا  ببردش  خودش  با  داشت  دست دوست  به  بیشتر  برای  دید 

ی محمد و خرید. جوری که صدای خندهآوردن دلش، فوری برایش می

و خوش  بلند  لباس  مگر؟  است  خبر  درآورد که چه  هم  را  مهنا  اعتراض 

 ی مادرشوهرش بود! ا دوختش هدیهشبش هم از پارچه تدوخت آن 

وقتی خندهآن  را میشب  مهسا  و سر خوش  واقعی  قلبش  های  انگار  دید، 

میآرام سفره تر  سر  منیر  وقتی  خصوصا  نگاه  تپید.  شد.  حاضر  عقد  ی 

عده  می متعجب  فکر  که  بود  بهشان  آنای  ولی کردند  ندارند  مادر  ها 
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با   دستبودنش  و  مرتب  توکشظاهری  سفید  به هایی  کمی  دستش،  ی 

زخمی که سالها بود روی تنشان بود، مرهم گذاشت. بعد از عقد هم گفت 

که باید برود و تا پایان جشن نماند. انگار همین که دخترها پذیرفته بودند  

بود.   بس  برایش  دادند،  نشان  خوش  روی  دیدنش  به  و  است  زنده  که 

می همین  خودش  معجزهدانست  از  هم  خارا  به  مریم  گذشت  طر ی 

شوهرش دارد و مهسا هم حاضر نبود بدونِ رضایت او، حتی برخالف میل  

میباطنی بیشتری  زمان  باید  شاید  برود.  دیدنش  به  بتواند  اش  تا  گذشت 

 ی دخترانش باشد و... شامی را میهمان خانه

ی انهی حیاط خاش را گوشهشب را رضایت داد و عروس فرنگیحسن آن 

که محمد بهش پیشنهاد داد گل زد. توی علی گذاشت و ماشینی را  حاج

بدرقه برای  همگی  مراسم  اتمام  از  بعد  و  راهی  کوچه  تا  ایستادند  اشان 

های نوساز شوند.  تر، میان آپارتمانطرفی خودشان، چند کوچه آنخانه

چشم  توی  را  بغض  می مریم  مهسا  و های  بهش  زد  لبخند  فقط  ولی  دید 

خواست از سر ن شب حتی نمیلبش را محکم توی مشتش نگه داشت. آق

خوشحالی اشک بریزد. برایشان بس بود گریه کردن! حاال دیگر آرامش  

می نشان  خوش  روی  پشت داشت  دعای  صدای  و  افتاد  راه  ماشین  داد! 

حاج توسط  حتی  سرشان  مهسا  کرد  آرزو  و  بست  چشم  شنید.  را  علی 
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مسیرلحظه از  نکند  هوس  افتادخنده  ای  با  برگردد.  امشبش  کتی های  ن 

 اش، چشم باز کرد و محمد لبخند زد:روی شانه

 دماغت یخ کرده! _

 پهلوت... _

 اینم پهلو و قلب و کل اعضای درونی و بیرونی... گرمِ گرمه! _

نگران  اما  برود  داخل  نداشت  دوست  مریم  برگشتند.  حیاط  توی  هم  با 

سر توی  تنش  پیراهن  یک  همان  و  عادت محمد  چند خودش  هر  بود.  ما 

د قبل از لباس پوشیدنش، پهلویش را محکم ببندد تا سرمایی بهش کرده بو

کنار نرسد! رسیدگی بود! محمد  پسرکشان  برای  مادرها  او شبیه  به  هایش 

 درخت سیبی که شکوفه داده بود، ایستاد و مریم با لبخند گفت:

 عصمت خانم میگه این درخت مال محمده! _

 زیبای درخت کشید: یبلند کرد و انگشتش را روی شکوفهمحمد دست 

 آره. هم سن منه! خودش کاشته! _

 خیلی دوستت داره محمد! _

 نگاه محمد سمتش برگشت و با خنده گفت:

 دونم. فقط نتونست اندازه حسنِ بدبخت دهنمو سرویس کنه!  می_

 به خاطرت همچین زد تو گوشش که... _
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را   لبش  مریم  خورد.  جا  صندلیمحمد  از  یکی  روی  و  گرفت  ها  گاز 

 انجا نشست. محمد نزدیکش شد و آرام گفت: هم

مامان  _ و  تا حسن  تو گرفته  از  نزد!  همه شاکی شدن ولی هیشکی حرف 

 و... 

 مریم بهش نگاه کرد و آرام گفت: 

از چی گله کنیم آخه؟  _ بلند شدنت شفا گرفت.  با درمونت و  همه دردا 

 دونی چه حالی بودی؟می 

  

ایننمی_ بیفتخواستم  به دردسر  ...  قدر همه  تا  میعاد و حالش گرفته  از  ن. 

 یهو مردنِ عموم و حمید و...  هر وقت یادش بیفتم از خودم بدم میاد!

اما بدپیلگیت به جریان باعث شد یکی مث زرین لو بره و با چند تا وکیل _

 نتونه از چاهی که توش افتاده بیرون بیاد! 

 خورده که در رفت...! اون یکی خون_

قدر پر از خشم و نفرت بود که  شد، آنرضا میمحمد هر وقت حرف از  

 ذارد اما... گاش نمی شدند اگر به دستش بیفتد، این بار زندهمطمئن می 

 دایی جونم...  _

 با نزدیک شدن میعاد، مریم با لبخند بلند شد: 
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دفن _ کنده،  خودش  که  چاهی  ته  روزی  یه  اونم  باالخره  نکن!  فکرشو 

 شه! اینم میعاد... می 

نگاه لباسمیعاد  رفت.  محمد  سمت  و  کرد  مریم  به  با  ی  انگار  را  هایش 

بلند   کمی  فرش  موهای  دوباره  بود.  کرده  ست  و محمد  بود  شده 

بغلش کند که بچه کمی خودش را  ترش میبانمک کرد! محمد خم شد 

 کنار کشید:

 کنه! بغلم نکن! هنوز جا زخمات درد می_

او را مح پا نشست و  برایش. روی  به سینهدل محمد ضعف رفت  اش کم 

 فشرد. میعاد صورت او را بوسید و گفت:

می_ من  بابام  تو...  بیای  که  دنبالت  بیاد  االن خواست  کنمم  فکر  اومدم... 

 ترسم یا نه! کنه که ببینه از تاریکی می داره نگا می

نمی تنهایی  به  و  تاریکی  توی  میعاد  جریان،  آن  بعد  مشاورش از  خوابید. 

مدارمی  باهاش  باید  این گفت  و  برود  بیرون  تنش  از  ترس  زهر  تا  کنند  ا 

باهوش خودش  یعنی  ساعیحرفش  و  خانواد تر  که  است  آن  از  اش هتر 

 بهش فکر کنند. مریم جلو رفت و گفت:

میهمه_ چیزایی  یه  از  وقتایی  یه  آدما  مهسام ی  که...  نداره  عیبی  ترسن! 

 ترسید!بچه بود از تاریکی می 
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 ترسی! شما که نمی_

 د زد:مریم لبخن

باهاش _ کردم  سعی  ولی  ترسیدم  چیزا  خیلی  از  چرا!  وقتا  بعضی  منم 

 بجنگم... مث تو! که قهرمانی! 

پررنگلب میعاد  کلمهخند  انگار  شد!  میتر  انگیزه  بهش  قهرمان  تا  ی  داد 

 بار صورت او را هم بوسید و گفت: ها تالش کند. اینخودش بیش از این

 من برم تو یا با هم بریم؟ _

 ریم که تو و دایی جونت یخ نکنین! میبا هم _

ه ابرو باال نگاه میعاد به کت او ماند و بعد محمد را نگاه کرد که او با خند

 داد: 

 قهرمانیم دیگه ما!_

به   او  عمیق  عشق  به  مریم  نگاه  گرفت.  را  دستش  محمد  و  خندید  میعاد 

خاطره دنبال  وجودش  در  که  انگار  داشت.  فرق  حاال  دیگر میعاد  ای 

خاطرهگشمی  شبیه  لحظهت.  شبیه  پدرش...  چفیههای  که  بو  ای  را  اش 

 شد!... کشید و غرقِ در فکر و یا شاید رویا میمی 

وقتی میعاد توی درگاه ورودی از محمد جدا شد، مریم کت او را سمتش  

 گرفت ولی محمد کت را با دست او گرفت و نزدیکش شد: 
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 گم!اس که باید بهت بیه چیزی ته حرفای جا مونده_

 های او و محمد آرام گفت:نگاه مریم دودو زد توی چشم 

 عشق نیستی برام...  _

 اش برگرداند: و کت را دوباره روی شانهبا مکث بهش نزدیک شد 

 بودی برام!  معجزه _

می که  بود  گلوگیری  بغض  از  مریم  محمد سکوت  ولی  بشکند  ترسید 

 کارش را راحت کرد:

 بریم سقاخونه؟!_

چلچشم  مریم  جمع  های  در  ماندن  دیگر  خورد!  تکان  سرش  شد!  چراغ 

 هایی روشن...  شمعفایده نداشت... حال خوبشان در خلوتی دیگر بود با  

  

کرد که برای گرفتن  تاپ بود و داشت ایمیلش را چک میسرش توی لپ

بارهای آخر خودش به گمرک برود. آنقدر توی این شش ماه سرگردان 

ها توی  خواهد تهیه کند. اکثر دستگاهمی  شده بود تا توانست آنچه را که

نمی پیدا  آشنایی  و  راه  اگر  و  بود  نمیتحریمات  یک توکرد  حتی  انست 

های داخلی که حسابی قطعه را بخرد. برای بعضی هم مجبور شد از کیفیت

کند از طریق رویشان کرده بود استفاده کند. سید گفته بود سعی می زیر و
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خواهد برسد ولی ه او بتواند به آنچه دلش می سهراب راهی پیدا کند، بلک

عاقبت باشگاه داشت  بد نیست که به کاالهای داخلی هم نگاهی بیندازد و  

ارسال می  ایمیل را  از وسایل داخلی و خارجی ولی جدیدتر!  شد ترکیبی 

اگر   بود.  راضی  نتیجه  از  کشید.  گردنش  پشت  را  دستش  دو  و  کرد 

توانست دوباره آکواریوم را  ه دیگر میرسید، یک ماها سروقت میدستگاه

ارنگ نبود ولی  های رنگافتتاح کند. هر چند این بار خبری از انواع ماهی

باکس و  شیشهمخزن  باز  های  بودند.  شده  تعبیه  قبلشان  جای  سر  ای 

ها را یکی یکی بخرد و بال زدنشان را ببیند. چشمش به  خواست ماهیمی 

با ش یشه و سنگ و کلی وسایل دیگر درست آکواریوم میعاد که دوتایی 

... عشق فقط ایش کشیدی شیشهکرده بودند افتاد. لبخند زد و دستی به بدنه

معنا ندارد... می بعد و یک  باشد و در هزاران  یک  توانست هزاران شکل 

دید، همان قدر پر حرف و جسور ... همین که حال او  را خوب میارتباط 

لبخن انگار دنیا  پر هیجان،  از آرامش... درست د زیبایی بهش می و  پر  زد! 

می  پدرش  قبر  کنار  مواقعی که  نمیحرف   .نشستمثل  هم  با  زدند  زیادی 

 داد!ولی لبخندش طعم عشق می 

 ها!  سرت حسابی گرمه_



 

1418 

 

   Romanbook_ir@ تردستی 

با   و  بغل  به  شمعدانی  او  و  کرد  بلند  سر  متعجب  مریم،  صدای  شنیدن  با 

ندلی را برایش کنار میز تاپ را کنار زد و صلبخند داخل رفت. محمد لپ

 کشید:

 کجا بودی؟ _

کنار و  میز  روی  را  شمعدانی  کوچک  گلدان  گذاشت  مریم  او   .دست 

سنگی گل گلدان  آن  توی  خودش  بود  معلوم  و  بود  آتشین  قرمز  هایش 

 کاشته! 

باشگاه چشممون _ تو  اینم آوردم  مهسا و حسن!  با  بیرون  بعدم  اول خونه 

 ه پاییز شده ولی چه فوری گل داد!همیشه بهش باشه! ببین با اینک

 محمد دست به گلدان کشید و سری تکان داد: 

 ها بیرونن یا رفتن؟چقدر! بچه خوشگلم هست_

 هایش را بغل گرفت و به پشتی صندلی تکیه داد: مریم با نچی، دست

امشب عصمت خانم دعوتمون کرده. یهویی شد. دیدم کار ندارم، گفتم  _

م پیشته! ولی حسن و مهسام زنگ زدن که تو راه  بیام پیشت! فکر کردم میث 

 کردیم! اینجان، دیگه اومدن دنبالم. یه کمم خرید 

 رفتی سراغ لقمه پیچا! چه خوب. چی خریدی؟ یه سرم می _

 مریم چپ چپ نگاهش کرد:
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 با حسن؟ _

 محمد زیر خنده زد: 

به  _ چیکا  توئه!  آبجی  به  دنگ  شیش  ندیده  زن  بدبخت  اون  حواس  بابا 

 داره؟   خریدا تو

 خوش به حال تو زن دیده! _

! اون کال هر جا خب حاال! قیافه نگیر! من تو خلوت زن ندیدگیم معلومه_

 ره عینهو چراغ قرمز، تابلوئه!  می 

زانوهایش  بین  را  دستش  دو  خنده  با  محمد  که  بود  مریم کج  نگاه  هنوز 

 گذاشت و کمی سمتش خم شد:

 پاشو اصال االن با هم بریم! _

 نگاهش کرد:مریم متعجب 

 هستیا! کم خرج بیخودی کن!   محمد تا خرخره تو بدهی_

 مادر امیرحسینه!  خرج بیخودی چیه؟ واسه_

 تو بذار امیرحسینت بیاد بعد واسه مادرش خرج کن! _

به  التماسی  چنان  با  گرفت.  را  مچش  محمد  که  شود  بلند  خواست 

نگاه کرد و گفتچشم  می   "هایش  بچه  مر  "خواددلم  بند دل  پاره که  یم 

شد. آب دهانش را قورت داد و دست به صورت او کشید. بعد بلند شد و  
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 .آمد گرفت. با لبخند بیرون بردش! صدای دستگاهی روشن میدستش را  

ی تنظیماتش را  سرکی کشید و دید مهسا روی تردمیل است و حسن دکمه

زند. جلو رفت و پشت کتف او کوبید. حسن با چشم گرد برگشت و می 

 ا با خنده سالم کرد. حسن پشت کتفش را مالید: مهس

 م کنده شد باو! چیته؟ قلوه_

 جا ندیش بره حاال که مثال بلدی استفاده کنی جلو مهسا! به یه _

 حسن چشم گشاد کرد:

 تف تو روحت! نکردم مگه؟_

دست  کرد.  را  مهسا  مراعات  اما  بگوید  چیزی  خواست  و  خندید  محمد 

انداخت و سمت دی  او  گر بردش. داشت توی گوشش چیزی  دور گردن 

داد!   گفت که مشت محکم حسن توی شکمش خورد و کناری هولشمی 

بعد که محمد پهلویش را گرفت، یادش آمد که ناقص است. شروع کرد 

با وجود دردی که در  به دری وری گفتن و زیر و رویش کردن. محمد 

 خندید و حسابی روی مخش رفته بود!  شکمش پیچید، غش غش می

 هسا با خنده سمت مریم رفت که کنارِ آکواریوم بود!م

می _ خونه،  میاد  مشب  بهش  چی  می گهی گه  چیزی  یه  باز  ولی  گه ها 

 شه! زندش! زد و خورد نکنن روزشون شب نمیمی 
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های توی گوشی را  های آکواریوم کرد و پیاممریم با خنده نگاهی به برق 

کننده  تنظیم  طرف  از  باکه  بود،  آکواریوم  که   ی  کرد  چک  اطمینان 

 کاری نکند! خراب

می_ محمد  مثل  حسن  نه  بگذره،  نه  صدسالم  حسن  شه،  مثل  محمد 

 محجوب! فقط بلدن با هم رفیق جون جونی باشن! همینم بسه! 

  

دکمه زدن  از  شد.  بعد  بلند  آب  فیش  فیش  صدای  مخزن،  به  متصل  ای 

ر گذاشتن ها چرخ زدند در آغوش آب و محمد که هنوز از سربه سحباب 

یک و  سمتشان  برگشت  متعجب  بود،  نشده  سیر  حسن  برق با  انگار  دفعه 

جایی که بود، خشکش زد. موری کوچکی داشت  شد و همانبهش وصل  

باکس از  یکی  می توی  برای خودش چرخ  را ها  آن  باالیش  آبی  نور  زد. 

از   پیش کفرش حسابی  ثانیه  تا چند  بود! حسن که  بیشتر شبیه رویا کرده 

 در  دست او

می  فحشش  داشت  و  بود  چیز  آمده  همه  انگار  او،  واکنش  دیدن  با  داد، 

رفت. لبخند زد و محمد سمت آکواریوم رفت. موری برای خودش یادش  

بدنهچرخ می  ی سرد شیشه گذاشت و تماشایش  زد و محمد دست روی 

 کرد. هیچ فرقی با موری قبلی نداشت. ناباور گفت: 
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 اینو از کجا پیدا کردین شما؟_

 حسن بادی به غبغب انداخت: 

ولی جوریدمش!... تازه  اوساتو دس کم گرفتی باز دادا؟... زیر سنگ بود  _

می  همین  عینهو  گفتم  دادم  عکس  راستت نمونه  و  چپ  وگرنه  خواما 

 کنم! به فروشندهه گفتم! می 

 محمد سمت حسن برگشت و او با ابرو اشاره زد به مریم:

د،مام گفتیم جون بخواد دیگه! حله  پخت آبجیمون بود! امر کرالبت دس_

 االن؟ 

 ن خورد. سمت مریم برگشت کهسیبک گلوی محمد از شدت هیجان تکا

 کرد:با لبخند داشت نگاهش می

 شد؟ شد! می آکواریوم که بدون موری نمی_

 شد! زندگی منم بدون تو زندگی نمی_

با بغض نگاهشان می  "ا که هی"با   اش  کرد، خندهگفتن حسن، مهسا که 

 گرفت و پشت سرش رفت. 

 ری تو؟ کجا می_

 آمده بود، رفت و گفت:  حسن توی اتاقی که محمد ازش بیرون

 گه بقیه رو این المروتو ندارن! مرتیکه روش سنگ پاس خو! نمی_
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نگاه  ایستاد.  سینه روبه رویش  به  و دست  داد  تکیه  میز  لب  با خنده  مهسا 

 !معنادارش حسن را به خنده انداخت 

 تو ایجور دیگه نیگا نکن! بشین سر جدت... _

خندیدمهس و ا  ریخت  هم  به  را  موهایش  کرد،  نگاهش  حسن  وقتی   .

 ای به گلدان شمعدانی کرد: اشاره

 دونی چیه؟ قضیه این می _

 گلدونه دیگه! قضیه داره مگه؟_

خم شد. سر کنار گوش او برد و آرام از تستی    سر مهسا با لبخند و مکث

مریم است و قرار شده به محمد جریان پدر  حرف زد که هنوز توی کیف  

 های حسن گرد شد و با خوشحالی نگاهش کرد:شدنش را بگوید! چشم 

 گی؟اهلل وکیلی راس می _

 مهسا خندید:

 آره به خدا...  _

 حسن از جا پرید:

 ممد... دادا... _

 محکم نگهش داشت:  مهسا با هینی

 کشی؟ گم مریم نگفته بهش... چرا هوار میااا! ... می_
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 حسن با خوشحالی دو دستش را به هم کوبید: 

 گرده ناموسا! بفهمه، رفته فضا و برنمی_

 مهسا با خنده گفت: 

 گردیم!  خب پس بیا ما بریم. از فضا اومد بیرون، برمی _

 حسن دست او را چسبید:

ای چیزی بگیرم... آخ جون به ه کیکی  قوطی شیرینی بریم... بریم من ی_

 این توله!

 شم گرد کرد:مهسا چ

 حسن!!! _

 توله یعنی عشق... بیا که خر ذوقم به جون تو!  _

با خنده کیفش را روی شانه از دری که حسن گفته مهسا  انداخت و  اش 

 بود، بیرون رفتند.... 

می  نور  عشق!  به طواف  بود  افتاده  میانش، پاانگار خورشید  محبت  و  شید 

 .موبایلش را نشنید   کرد... صدایروی قوس رنگین کمان سر سره بازی می 

کننده دلگرم  و  خوش  خبر  تا  بود  منتظرش  خط  پشت  دقایقی  از  سید  ای 

های رضا بهش بدهد و او آنقدر در فضای خوشبختی محضش بود  ردیابی

نمی لحظهکه  بیاید!... خوب  خواست حتی  بیرون  حالش  از  که گوش ای 
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تالمی  صدای  بار  این  فیرودادند،  حاجی  نبود.  زیاد  غم  از  پاییز ها  در  ز 

 خواند...  داشت با عشق برایشان آواز می

ها هر کدام یک تردست در زندگی خودشان  دنیا مکان شعبده است و آدم

شود از یک کاله خرگوشی برای سرگرمی درآورد و دیگران! گاهی می 

نوید آ به کبوتری  باید زمان چرخاندن و گاهی  از قفس داد... فقط  زادی 

و که جنسش در ذات و تصمیم آدمهاست، آن چوب باریک طالیی جاد

می  تردستی  نماند!  چوب غافل  بیافریند...  معجزه  یا  کند  فاجعه  تواند 

 هاست.... تردستی در دست خود انسان

 پایان. 
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 سپاس و درود به شما عزیزان! 

رما  بهترین  دانلود  سرچ برای   با  در گوگل  خارجی   و  ایرانی   ی   ها  ن 

 کردن 

 دانلود رمان عاشقانه 

 یا 

 رمان جدید عاشقانه 

 .سایت شوید وارد)ir.romanbook://https( با کلیک روی  آدرس رمان  و

 

https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://romanbook.ir/novel/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/

